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I

§ 1) Μεταξύ Στενιμάχου καί Φιλιππουπόλεως άπέχουσα έκατέρων περί 
τά 12 χιλιόμετρα, της μέν νοτιοανατολικοί;, τοΰ δε δυτικώς,κ.εΐται αμφιθεατρι- 
κώς εν τή ΰπωρείρ τής Ροδόπης ή ωραία κώμη Κούκλενα. Ή  υπό καλλι- 
σταφυλων αμπελώνων καί καπνοφυτειών μετά κερασεών καί καρύων, τήδε 
κάκεΐσε διεσπαρμένων, περιβαλλόμενη αυτί] κώμη καί είς πηγάς ποτίμων 
νδάτων άφθονοΰσα κατωκεΐτο μέχρι προ τριακονταετίας αποκλειστικών υπό 
Ελλήνων καί Μωαμεθανών, ζώντων από αΐοώων εν αγαστή ομονοία καί 
αγάπη. Διασφάξ του όρους ϊκανώς β αθεΐα, δι’ ής καtέρχεται πελαρόζων ρυαξ, 
διαχωρίζει την κώμην εις δυο συνοικίας, ών ή μέν δεξιόθεν ήτο άλλοτε ή 
Μωαμεθανική διασωζομένων καί νΰν τών δυο τζαμιών της μετά τών μινα- 
ρέδων, ή δέ αριστερόθεν ή Ελληνική μετά μικρά; εκκλησίας τιμώμενης επ’ 
όνόματι τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου. ’Από τοΰ χρόνου δ μ to; τής από τών Τούρ
κων άπελευθερώσείυς τής χώρας οί "Ελληνες ήρξαντο κατοικοΰντες καί εν 
τή Μωαμεθανική συνοικία πληρούν τες τά εκ της μεταναστεύσει»; εν ίων 
Μωαμεθανών είς Τουρκίαν γεννώμενα κενιί.

'Ο  πληθυσμός τής κάιμης, όστις άρχομένου τοΰ παρελθόντος αΐιονος 
άνήρχετο εί; 200 περίπου οικογένειας ( ’), έδιπλασιάσθη έν διαστήματι ενός 
αιώνος υπερβαίνων κατά το ανθελληνικόν έν τή χώρα κίνημα (1906) τάς 
2000 φυγών, ών υπέρ το ημισυ ή σαν "Ελληνες, οί δέ λοιποί Μωαμεθανοί 
ουδενός Βουλγάρου ΰπάρχοντος. Μετά την από τών πολέμων όμως διαρ
ροήν τών ' Ελλήνων και τήν κατά τάς σννθήκας ανταλλαγήν ιών αλλοεθνών 
μειονοτήτων μεταξύ Βουλγαρίας καί Ελλάδος, ή κώμη συνωκίσθη υπό Βουλ
γάρων προσφυγών εκ Θράκης καί Μακεδονίας, δι’ ους έκτίσθί] έν τή Μωα
μεθανική συνοικία ωραία μεθ’ ύψηλού κωδωνοστασίου εκκλησία καί μέγα 
διώροφον σχολικόν κτίριον, έν φ στεγάζονται τό τε τετρατάξιον δημοτικοί· 
σχολεΐον καί τό τριτάξιον ήμιγυμνάσιον, άμφόιερα μεικτά.

'Ο  πληθυσμός τής κώμης τφ 1920 άνήλθεν είς 3477 ψωχών, τφ 1926 
εις 3921 καί τφ 1934 είς 4600, ών οί πλεΐστοι πρόσφυγες, οί υπόλοιποι 
Μωαμεθανοί καί περί τάς 15 υπολειφθεΐσαι οϊκογένειαι 'Ελλήνων έκβουλγα-

]) Κ . Οίκογόμον, ' Iσtoytογΐ ωγραφι /.ή της επαρχίας Φιλιππουπόλειος επιγραφή, 
-σελ. 45, § μΟ', Βιέννη, 1819.
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ριζομένων κατ’ άδήριτον ανάγκην. Ή  κώμη φημίζεται και νΰν διά την 
αφθονίαν των κερασιών καί των καρύων της, διά τάς πολλάς σταφυλάς καί. 
τον καλής ποιότητας οίνον καί καπνόν της καί τα χειροποίητα σάρωθρα καί 
ψιάθας, δι’ ών εφοδιάζονται αΐ άγοραί Φιλιππουπόλεως καί Στενιμάχου. Ε ί
ναι ηλεκτροφώτιστος, τυχοϋσα δέ από πέρυσι ρέκτου δημάρχου, τοΰ διδάκτο
ρας των πολιτικών επιστημών Π. Νίτσκωφ, εξωραΐζεται όλονέν. "Αλλοτε 
διά τό εΰκραές τοΰ κλίματός της κείμενης εις ύψος 350 μ έχριαν υπέρ τήν επι
φάνειαν τής θαλάσσης ήτο τό θέρετρον τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών 
ήδη όμως ελάχιστοι καταφεόγουσιν εις αυτήν προτμιώντες ένεκα ιής άναπτυχ- 
θείσης σιδηροδρομικής συγκοινωνίας απώτερα θέρετρα.

§ 2) Τό 'Ελληνικόν αίσθημα τών Κουκλενιωτών, άπαρτιζόντων θρησκευ
τικήν κοινότητα ύπό τήν πνευματικήν τής'Ελληνικής μητροπόλεως Φιλιππου- 
πόλεως δικαιοδοσίαν μετ’ εκκλησίας έχοΰσης δυο ιερείς καί τετραταξιου μει
κτού δημοτικού σχολείου, εις ο έφοίτων έτησίως περί τοΰς 80 έλληνόπαι- 
δες, ήτο άκμαΐον καί άμετάπτωτον μέχρι τοΰ ανθελληνικού κινήματος, συν- 
τελοΰσης άναμφηρίστως εις τοΰτο καί της ένεκα τής γειτνιάσεως τακτικής 
αυτών Ιπίκοινωνίας μετά τής Φ ιλιπ που π 6 λεως και Στενιμάχου, δπου ώς γνω
στόν ήνθει ό ελληνισμός. Οϋτως οι Κουκλενιώται, καίπερ τών περικειμένων 
κωμών πλήν τών Βοδενών ούσών Βουλγαρικών, διεφυλαττον τά πατροπα
ράδοτα ήθη καί έθιμα καί τήν γλώσσάν των άποφεΰγοντες τήν μετ’ άλλο- 
γενών επιμειξίαν.

'Η  γλώσσα αυτών περιείχε πολλάς αρχαϊκός λέξεις καί ώμοίαζε φθογ- 
γολογικώς καί τυπικώς μάλλον προς τήν τών Φιλιππουπολιτών ή τών Στενι- 
μαχιτών καί Βοδενιωτών. Ό  φθόγγος λ. χ. σ προυφέρετο παρ’ αΰιοΐς ότέ 
μέν ψιλώς, ότέ δέ δασέιυς ώς παρά τοΐς Φιλιππουπολίταις καί οΰχί αείποτε 
δασέως (sell), ώς παρά τοΐς Στενιμαχίιαις καί Βοδενιιυταις. 'Ωσαύτως δεν 
παρέτηρεΐτο ή τών λέξεων συγκοπή, ής κατάχρησιν έποιοΰντο οί τε Βοδενιώ- 
ται καί Στενιμαχΐται συμπτΰσσοντες πολλάκις τρισυλλάθους καί τετρασυλλά
βους λέξεις εϊς μονοσυλλάβους, ώς επί παραδείγματι τ ό : ίδικόν μου προφέ- 
ροντες δκό μ  ( ‘), τό ζωνάρι(ον) - ζνάρ, τό σκυλί - ακλί, τό σιτάρι - σταρ κτλ. 
Μόνον κοινόν χαρακτηριστικόν εν τή γλώσση των μετά τών Στενιμαχιτών 
καί τών Βοδενιωτών είχον οί Κουκλενιώται τήν χρησιν τοΰ θηλυκοΰ άρ
θρου επί τών αρσενικών ονομάτων καί έπιθέιων, οπερ έσπάνιζε παρά τοΐς. 
Φιλιππουπολίταις. Έ κ  τούτων δέν φαίνεται πιθανή ή γνώμη τοΰ καθηγη- 
τοΰ τοΰ .Όθωνείου έν Ά θήναις Πανεπιστημίου Ά ν , Γεωργιάδου Λευκία, 
ιατρού Φιλίππουπολίτου, ότι οί Κουκλενιώται ή σαν άποικοι ώς οΐ Βοδε- 
νιώται τών Στενιμαχιτών άρχαιόθεν [ή .

1} Κ. Οικονόμου, ένθ. ιίνωτ. σελ. 51, § να
2) Ά ν ,  Γεωργιάδου Ατυχία , Αοιμοΰ άφορισμοί, Πουίαιοι 18 52, σελ. 387 οημ-
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ί-  Γμ η μ ρ  &ιε»β. Έ θν. [5ιβλ»οί}. και μουσείου Φιλ<π/ως, οικονόμος μονής.
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Π ιθ ανώτερα είναι η γνιόμη ο τι. οΐ Κουκλενιώται ήσαν άποικοι των Φί
λιππου πολιτών', συνοικισάντιον επί τουρκοκρατίας την κώμην, η τις είχε προ
φανώς Ικ τών πολέμων έρημωθή, ώς καί πολλοί «λλαι, διότι εν αυτή έξ 
ιστορικών καί αρχαιολογικών μαρτυριών φαίνεται ότι υπήρχε συνοικισμός 
καί επί Ευζαντινοκρατίας και επί Ρωμαιοκρατίας καί ετι παλαιότερον. 'Η  
γνώμη αυτή ένισχΰεται καί εκ τοΰ δτι καί πρότερον καί νΰν ετι οί εν Φι- 
λιππουπολει άμπελοκτηματίαι κέκτηνται τό πλεΐστον τών άμπελιυνων των 
εν Κουκλένη. Εικάζεται λοιπόν δτι πολλοί τών άμπελοκτ η ματιών μετά την 
ΰπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής χώρας προυτίιιησαν νά παοαμένοισι πλη
σίον τών κτημάτων των πρός καλλιέργειαν αυτών τό μεν προς αποφυγήν 
τών συνήθων τότε κινδυνοιν καθ5 οδόν, τό δέ προς έξοικονόμησιν χρόνου 
δν έδαπάνων μεταβαί.νοντες έκ τής πόλεως καθ’ έκάστην εις Κουκλεναν (').

“Αλλως τε ή οικιακή οικονομία, τά ήθη καί έθιμα καί αυτός δ ρυ
θμός καί κατασκευή τών παλαιό τερών διωρόφων τιυν μετ’ «υλών οικιών 
ώμοίαζον μάλλον πρός τά τών Φίλιππου πολιτών ή τά τών Στενιμαχιτών. 
Υπήρχε μάλιστα παράδοσις έν Φιλιππουπόλει δτι καί δ άμφιεσμός τών 
Κουκλεν ιωτών ήτο ο αυτός πρός τον τών Φίλιππου πολιτών, διάφορον τοΰ 
τών Στενιμαχιτών, μέχρι τής Ελληνικής έκανα στάσεως τοΰ 1769. Τότε, 
όπως άποφυγωσι τάς γενομένας υπό τών Τούρκων καταδιώξεις τών Φιλιπ- 
πουπολιτών {*), μεθ5 ών ήθελον ν’ άποδείζωσιν δτι οΰδεμίαν συγγένειαν εΐ- 
χον, άπέβαλον τον «μφιεσμόν των καί απεδέξαντο τον τών γειτόνων τωνωή 
Εουλγάρονν χωρικών. “Εκτοτε 5’ έφερον τά μεγάλα εκ δασυμάλλοιν πρό
βειων τής κεφαλής καλύμματα, τά λεγάμενα βουλγαριστί γκονγχλες.

§ 3) ’Επί τής Βυζαντινοκοατίας, έν φ τόπω κειται σήμερον ή κώμη, 
υπήρχε τό οχυρόν (κάστρον) Βάνκηα, ουδενός ίχνους αότοΰ ύπολειφθέντος, πα* 
ραχωρηθέν τώ 1083 εΐς την μονήν τής Παναγία; τής Πετριτσονιτίσσης (Βατ- 
σκόβου) υπό τοΰ ιδ ρυτού αυτής Γρηγορίου Πακουριανοΰ, μεγάλου τής Δΰσεως 
δομεστίκου. «Πρός τουτοις δεδωκα καί τό κάστρον τό όνομαζόμενον Βά-
■νιστα σϋν τη βράσει καί τοίς λοιποί; αυτοί πάσι χωρίοις καί άγριό ίο.... καί
ίχρυσόβουλλον εν τοΰ κάστρου Βάνιστας καί του χωρίου Τζερβενών» (1 2 3),

1) Σ, Άντεονεάδον, ιατρού Στενιμαχίτου, περί Βοδενών καί Κσιικλένης Θρα- 
κική έπετηρίς, I t. 1897, Άβήναι σελ. 110.

2) Κ, Καύμα, Ίσιοσίαι τών ανθρωπίνων πράςεων, Βιέννη, 1831, τόμ. X, σελ. 
384,— Βλ, Σχορδίλη, χρονογραφίκά γεγονότα Φίλιππο ο πόλεως, έτους 1772. Α ργείον 
θρχρακοΰ λαογραιρικοϋ Θησαυρού, Άθήναι, τόμ. Λ', ετ. 3934 — 1935, σελ. 97—98.

3) L ouis Petit, Typikon de moil a store de P erra so s (Bascovo) eti Bulga- 
rie κ(λ. κεφ. β'. καί λγ'. καί Γ. Μουσαίον, Γ. Πακουςχανός, μέγας δομέαιικος της 
Δύσει»; καί τό ύπ’ αυτού τοπικόν τής μονής τής Θεοτόκου τής Πετριτοονιτίοαης, 3888, 
Λειψία.
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'Ο  Louis Petit, όσης ΰπολα.μβάνων την κατάληξιν τοΰ Βάνιστα «βέβαιον 
προτείνει ανάγνωση’ Βάνιοκα ή Banova  ή Βανίσνια (*), τοποθετεί το οχτρόν 
περί την Μοσυνόπολιν (Κομοτινήν). Έ κ  της κατά σειράν όμως έν τω οί- 
κείω τοΰ τυπικοί τής μονής κεφαλαίο) άπαριθμήσεως των κληροδοτηθέντων 
τη μονή χωρίων Στενιμάχου, Βοδενών, Βανίστης και ΐοπολνίτσης, τρΐωρον 
της μονής άνατολικως άπεχουσης (3), προκύπτει αναντίρρητους οτι ή Βάνιστα 
ή το πλησίον των Βοδενών, επομένως είναι αήτή ή νΰν Κούκλενα. Τοΰτο δέ 
έπιβεβαιοΰται οΐι μόνον υπό του Λευκία άκουσαντος τό δνομα τω 1795, 
«το μέν μέρος τής κώμης, ένθα ή πηγή εστι, Βάνιστα ιδίως καλείται, πάσα 
δέ ή κώμη Κούκλενα»(!), αλλά καί εκ τής μέχρι σήμερον 5ιατηρήσεως παρά 
τω ιθαγενεΐ πληθυσμώ τοΰ ονόματος, καλούμενου τοΰ ανατολικού ακραίου 
τής κώμης συνοικισμού ” Ανω  και Κάτω Βάνιστα.

'Η  λέξις Βάνιστα είναι ελληνικός μετασχηματισμός τής κατ’ ουδέτερον 
γένος έκφερομένης Σλαυικής Βάνιστε η ορθότερον ειπεΐν βάνι$ο!>τε, πρβλ. 
Παναγίου -ριςίιτε Όμπόριεοΐιτε, σελίεσίκε, γκρόμπιεςδτε, γκράνδιεοΐιτε, κάλι- 
sclm  καί εΐ τι άλλο, έν οις ή κατάληξις - εοΐιτε έχει σημασίαν περιεκτικήν 
ή περιληπτικήν, έπομένως και τοπικήν. Είναι δέ παλαιός μετασχη ματ ισ μός, 
ώς δρθώς σημειοΐ ό Λευκίας, τής Λατινικής λέξεως balneum  εκ τής ελληνι
κής δαλανέΐον. "Οτι δέ έκτοτε ήδη ή καί άρχαιότερον απαντώ σι Σλαυϊκά 
επί τής Ροδόπης τοπωνυμία μαρτυρεΐται οΰ μόνον υπό ιών συγχρόνων Βυ. 
ζαντίνων ιστοριογράφο»' και χρονογράφων, αλλά και έκ τοΰ προειρημένου 
τής μονής τής Πετριτσονιτίσσης τυπικοί, έν ώ μνημονεύονται τά : ’Ιωάν- 
νωβα, Γέλλωβα, Βάτσκοβον, Τοπόλνιτσα, Τζερβενά. Εικάζεται λοιπόν οτι 
παρά ταΐς πηγαΐς τής κώμης, ό — 6 σήμερον γνωσταις υπο τό τουρκικόν 
ονομα καϊνάκια, ών μία θειώδης, άναόρυουσα μέχρι των χρόνων τοΰ Λευ
κία, νΰν δ’ έκλιποΰσα, υπήρχε ρωμαϊκόν βαλανεΐον - balneum, εξ οΰ καί 
ό παρ’ αΰτώ τόπος καί συνοικισμός έλαβε τό όνομά του, μετασχη ματ ισθεν 
κατόπιν υπό των οίκησάντων επί τής Ροδόπης Σλαύων. Οί Ρωμαίοι Ιρα- 
σιαί των θερμών λουτρών, συνήθιζον ν« ίδρόωσι προς χρήσίν των βαλα- 
νεΐα, ών λείψανα από των χρόνων τής έν Θράκη κυριαρχίας των άπεκαλυ- 
φθησαν μέχρι τοΰδε καί άλλαχοΰ παρά ΐαματικαΤς πηγαΐς, οΐον έν Xισάρ 
40 χιλιόμετρα βορείως τής Φιλιππουπόλεως, έν Ά ετώ , έν Σοφία (Σερδική), 
έν Κιουστεντίλ (Παυιαλία).

Σημειωτέον δέ οτι τό ύδωρ τών πηγών τούτων, οπερ έν τή άρχαιότητι 
πάντως ήτο άφθονώτερον, μετωχετεύετο διά κτιστοί υδραγωγείου εις την * 2

Β Louis Petit, ένθα αν ο», σε λ. 10, σημ.
2) Κ* 01>ίονόμονί £νθα rmot* σελ. 57 jjj νζ\ 
ο) *Αν. T twQ f· A tv n iα, £νθα ανωτ- oeL  3S7, σ>}μ*
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Φιλιππούπολιν κατά την ύψίστην «ύτής έπί ρωμαιοκρατίας άκμήν (2ον καί 
οον αιώνα), οπότε ό πληθυσμός της πόλεως ώς μητροπόλεως της των Θρα
κών επαρχίας ν π ερέβη τάς 100 χιλιάδας καί ή περί αΐιτην άνθοϋσα πεδία ς 
ητο κατάμεστος επαΰλεων, αγροικιών καί κωμών κατά τί|ν μαρτυρίαν τοΰ 
Δ εξ ίππου καί τάς έπίγραφάς ( ‘). Αναμφιβόλως δέ παρά ταΐς πηγαΐς ύπήρ- 
χεν «ρχαιόθεν Θρακικος συνοικισμός, δπερ μαρτυρεί τα ι καί έκ της ύπάρξεώς 
χωμάτων - τύμβων (tumuli) ολίγοι βορειότερου της κώμης εν τη πεδιάδι. 
Τά λείψανα τοΰ υδραγωγείου τούτου, άποκαλυπτόμενα είς βάθος ενός καί 
πλέον μέτρου κατά την εκσκαφήν τών αμπελώνων καί τών αγρών, ήσαν 
γνωστά εις τε τούς Κουκλενιώτας καί τούς .περίοικους, καλοΰντας αυτά διά 
τής τουρκικής λέξεως λαγούμια (^υπόνομοι), ούδείς δμως ύπώπτευεν δτι 
ήσαν τοΰ Ρω μαϊποΰ υδραγωγείου τής πόλεως, ήτις άρχαιόθεν, πιθανώς από 
τής υπό τοΰ Φιλίππου άνιδρυσεώς της (841 π. X.), ύδρευετο έκ τών πηγών 
τής Ροδόπης νοτίως κείμενης νϋν κώμης Μαρκόβου δι’ υδραγωγών κερα- 
μείων σωλήνων καλούμενων τουρκιστί κιούγκια, ών πολλά μέχρι τοΰδε πολ- 
λαχοΰ τής πόλεως άπεκαλΐίφθησαν, Ή  άνακάλυψις εσχάτως τοΰ έκ Κουκλέ- 
νης υδραγωγείου καί ό καθορισμός τής διαδρομής αύτοΰ επί τη υποδείξει 
τών χωρικών (■) οφείλεται είς τόν νΰν διευθυντήν τής εθνικής βιβλιοθήκης 
καί τοΰ μουσείου τής πόλεως Δ. Τσόντσεφ.

§ 4) 'Ως ή λέξις Βάτιστα, οντω καί ή Κονκλενα ή ΚούχΙενη (1 2 3) καί πα-

1) Δεξίιτπου, f r .  19, σελ. 676 κίξ. ιόμ. I l l ,  F ragm en ta  h isto r, graec. έκδ- 
D idot, Paris.

2) To ΰδραγωγεϊον σχήματος τον λατινικοί γράμματος U, ίίψους 0,82 και πλά
τους 0,45 τοΰ μ. πανταχοΰ ήτο έκτισμένον δι’ Ακατέργαστων καί ανωμάλων λίθων 
συνδεδεμένων δι’ ασβέστου, έσωθεν έπικεχρισμένον διά μείγμα*0? άσβεστου καί τε
τριμμένης κεράμου καί έπικεκαλυμμένον διά πλακών έκ τοΰ αύτοΰ μείγματος κατε- 
σκευασμένων ή λίθινων. Τμήμα αύτοΰ άκεκαλύφθη καί έν αυτή τή πόλει έφέτος ΐιπό 
τούς πρόποδας τοΰ λόφου τών Σχοινοβατών νοτίως. Άρχόμενον Ικ τών πηγών τής 
Κουκλένης διηυθ ύνετο πρός δυσμάς διατρέχον αύιάς τάς ύπωρείας τοΰ δρους κα1 
ύιερχόμενον διά τών νϋν κωμών Κουκλένης, Καραγάτς, Βελαστίισης έκάμπτετο δυτι- 
κώς τής τελευταίας προς βορρόν καί καιήρχετο είς τήν πεδιάδα, όπου περί τήν κώ
μην Κομάτεβον, 7 χιλιόμετρα νοτίως τής πόλεως υποτίθεται οτι έλαμβανε καί τά 
ΰδατα τοΰ έκ Μαρκόβου κατερχομένου άρχαιοτέρου, έφ’ δσον χρόνον έλειτοΰργει. 
Τήν διασφάγα τής Κουκλένης, ώς καί τήν εύρυτέραν τής Βελαστίτσης διήρχετο έπί 
κτιστών γεφυρών, τών βάσεων ών ίχνη διαφαίνονται και νΰν έπί τών οχθών άμφο- 
τέρων τών διασφάγων. Τά άπό τών πηγών μέχρι Βελαστίτσης άποκαλυφθέντα ενιαχού 
λείψανα τοΰ υδραγωγείου είδε καί ό γράφων ταΰτα κατά τόν παρελθόντα ’Οκτώ
βριον τή εΰγενεΐ επί τόπου υποδείξει τοΰ κ. Δ. Τσόντσεφ,

3) Έ ν  τφ β’. κώδικι τοΰ έν Φίλιππου πόλει ρουφετίου τών αμπατζήδων εν τινι 
σημειώματι από τοΰ έτους 1784 φέρεται κατά κώφωσιν τοΰ άτονου χλε- Κοόκλινη. 
Μ νρτ. 'Λποοτολίδον, A rchiv de la soci^te des abadjis a  Plovdiv, έπετηρΐς έθν, 
βιοβλιοθ. καί μουσείου Φιλιππουπόλεως, ετ. 1928—29, σελ. 65.
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λαιότερον Κόκ/.ενα, ως διαπιστοΰται εκ τίνος άπό τον 1771 χειρογράφου 
π αρ αση μ ε κά σ εη>ς επί παλαιού βιβλίου ( ’), είναι 'Ελληνικός κατά θηλυκόν γέ
νος έξυπακουομένης τής λέξεως χώρα (— κώμη) μετασχηματισμός τής κατ’ 
αρσενικόν γένος έκφερομένης Σλαυϊκής Κόκ/.εν, προφανώς έσχηματισμένης 
εκ τοΰ 'Ελληνικού κόχλ.α, 'Ο  Λευκίας υπολαμβώνων την λέςιν Κονχλενα «ρ* 
χαιοτέραν τής /λάπατα παράγει αυτήν έκ τοΰ ρήμ. χαχλάζειν κατά παρα
φθοράν ; τ Ελληνική κα'ι αρχαίοιέρα έκ τοΰ καχλάζειν, 6 Ιστ'ιν έκ της κα- 
χλαζούσης θειώδους πηγής, παραφθαρεΐσα^ (ή. Τοΰτο παραδέχεται και ό Γ. 
Τσουκαλάς (*). 'Η  γνώμη όμως αυτή τοΰ ίατροφιλολόγου καθηγητοϋ δεν 
φαίνεται ήμΐν πιθανή, διότι δέν είναι δυνατόν έκ τοΰ κιιχλασμοΰ πηγής, 
συνήθους καί κοινοΰ των πηγών χαρακτηριστικοί, νά όνομασθή τόπος τις. 
'Η  λέξις καθ’ ημάς παρήχθη κατά συγκοπήν Ικ τοΰ Κόκκαλα. Κόκλά. Δέον 
λοιπόν νά ύποτεθή δτι τό εις ο κατ’ άρχάς συνωκίσθη μέρος ή κώμη, κεί
μενον δυτικώτερον τοΰ καταστραφέντος κάστρου /λάπατα, εκαλείτο απ’ αιώ
νιον Κόκκαλα άπό των ά φθονουν των εν αυτω εκ τίνος φονικής μάχης αν
θρωπίνων οστών, ιός ακριβώς καλούνται καί σήμερον ακόμη διά τον αυτόν 
λόγον ΚόκΧα οί έν Βοιωτία άρχαΐαι Πλαταιαί, πλησίον των οποίων συν ε
κ ο στήθη ή 'ιστορική τω 479 π. X. μεταξύ ‘Ελλήνων καί Περσίαν μάχη.

Οΐ περιοικοΰντες Σλαϋοι (Βούλγαροι) μετωνόμασαν τά Κόκλα - Κύκλεν, 
τ. ε. πλήρη κοκκάλων, πλάσαντε; τοπωνύμιον εις - εν, διότι παρ’ αύτοϊς ή 
επιθετική κατάληξις -εν,-ενα,-ενα από ύλης καί ιδιότητος σημαντική κατήν* 
χησε καί τοπωνυμική, πρΙίλ. τάς επί τής Ροδόπης κώμας Τσέρβεν (Έρυθρο- 
χώριον, Έρυθραΐ), Βόδεν (υδροχαρής τόπος, Αίγαί), Βοέστεν (Σημυδότοπος), 
ΐαέπεν (ταφρότοπος, οχυρόν), Βέτρεν επί τοΰ Αίμου (άνεμότοπος) καί ά'λλα. 
’Εκ τοΰ ΚόχΙεν μετεσχημαιίσθη τό ελληνικόν Κόχλ.ενα (χώρα, διότι πάντα 
τά είς -εν λήγονχα αρσενικού γένους Σλαυικά τοπωνύμια μεταπλάσσονται ελ
ληνιστί (ή ή εϊς ουδέτερα πληθυντικού αριθμού λήγοντα εΐς -ενά, πρβλ. τά : 
Βοδενά, Τοεαδενά, Βετρενά, Τοέπενα, Γρεδενά, Μογλ,ενά καί εϊ τι ά'λλο ή 
■είς -ενα θηλυκού γένους, άπερ δέον νά γράφωνται ώς τά ουδέτερα δι’ ε καί 
οΐιχί ώς γράφονται κακώς άπό ιών μέσων ήδη χρόνων δι’ αι, ύπολαμβανο- 
μένης τής καταλήξεως ώς τής Ελληνικής -α»··« (πρ6λ. μέλ-αινα, τάλ-αιτω 
Άνδρέ-αινα, Δημήτρ-αινα κτλ,)· πρβλ. τά έν αυτή τη Έλλάδι λείψανα της 1 2 * 4

1) Δελτών τής ιστορική; καί έθνολογικής έταιρείας ’Αθηνών. τόμ. V III , σελ. 288.
2) 4* / ’* Α ίνχία , ένθα ά.νωτ. σελ. 8S7 σημ.
8) Ρ . Τσονχαλα, ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχία; Φιλιππουπόλεως 

Βιέννη, έτ. 1851, σελ. 61, § 74.
4) ’Ίδε καί Μ νρτ. Ά ποοτολίδον, ©ρρκτκά ’Αθηνών, ιό μ. III, ετ. 1982, περί 

τή ί γλώσσης των θρρν.ών. σε?.. 228 έν τή σημειώσει 6, έν ή γίνεται λόγος περί τοΰ 
■ότόματο; τής Φιλιππσυπόϊ.εως-ΙΓονλποάόενα.
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Σλαβικής έπιδρομής: Βέρβαινα, Γάρδαινα, Δοίτααινα (Άνδρίτσαινα), Κά- 
πραινα, Καρΐταινα, Κόπραινα, Κρέοταινα, Βοίσταινα, Λινίοταινα, Τοίτααινα 
και εΐ τι άλλο, πρόσθες δε τούτοις καί το Βυζαντιακόν Το έπαινο. (') επί τής 
Ροδόπης. Έ κ  τοϋ άρχικοϋ δέ ΚόχλαίΌ. προήλθε τό Κούκλε να ή εκ τής γενι
κής πτώσεως -Κονκλαίνης, ώς α παν τα έν κώδικι τής μητροπόλεως Φ ιλ ίπ
που π όλεως εν σημειώματι τοΰ έτους 1781 (1 2 *), κατά κώφωσιν τοϋ άτονου 
φθόγγου ο εις ον ή κατά συμφυρσιν μετά τής λίαν εύχρηστου λεςεως κού
κλα, διότι μόνον ώς ά'τονος συλλαβή ο προ ή μετά επίτοκον κωφοΰται, ου
δέποτε δέ ή επίτοκος. Κατά τό ελληνικόν δέ ΚούκΙενη {πρβλ. Τσαρίτσενη 
εν Θεσσαλία) έλέχθη ειτα υπό των Βουλγάρων καί των Μωαμεθανών Κον- 
χλεν, δπερ παραμένει καί νϋν.

Άλλα τίνος πολύνεκρου μάχης των πολεμιστών τά οστά εσπορησαν 
άφθόνως έν τώ πεδίω, ώστε τοϋτο νά όνομασθή Αάίκκα/.α (Κόκλα) ; Τοι- 
αϋτη μάχη παρά τη Φιλιππουπόλει μετά τό 1083 μία μόνη μνημονεύεται 
ή τής 2 Αύγουστου τοΰ 1208, συγκροτηθεϊσα μεταξύ των Φράγκων ε/όν- 
των συμμάχους τους "Ελληνας υπό τον αΰιοκράτορα τοΰ Βυζαντίου, τον διά" 
δοχον τοΰ Βαλδουίνου Ερρίκον, καί των Βουλγάρων έχόντων συμμάχους 
τους Κουμάνους υπό τον τσάρον, τόν διάδοχον τοΰ Καλογιάννου Βορί- 
λαν. Ή  μάχη, ής λεπτομερής «ΰτόπτου περιγραφή σι όζει α ι έν τή ιστορία 
τοϋ Ερρίκου, ήτο κρατερά καί πεισματώδης καί τοσοΰτον θορυβώδης 
έκ των κραυγών ιών άγωνιζομενών καί των χρεμετισμών τών 'ίπ
πων, (ώστε ουδέ at βροντάί τοΰ Θεοϋ θά ήτο δυνατόν ν’ άκουσθώσιν. 
'Ο  Βορίλας καίπερ διαθετών διπλάσιον σχεδόν στρατόν, 33 χιλιάδων άν- 
δρών απέναντι 15 χιλιάδων Φράγκων καί 3 χιλιάδων Ελλήνων, ήττήθη 
αισχρώς, ή δέ ήττά του άπεδόθη εις τήν θέλήσιν τοΰ Θεοΰ διά τό αν ί
σον τών δυνάμεων (5).

Ό τ ι  δέ ή μάχη αΰτη εγένετο υπό τάς υπώρειας τή; Ροδόπης μεταξύ 
Φιλιππουπόλεως καί Κουκλένης τών Φράγκων ερχομένων εξ ανατολών, δια- 
πιστοΰται καί έκ τοϋ οτι ό αυτοκράτοορ Ερρίκος προήλασεν αμέσως μετ’ 
αυτήν καχευθυνόμενος προς τον Κρυτζιμόν (Krucemont), νΰν Κρίτσμα, πό- 
λιν άπέχουσαν τής Κουκλένης δυτικώς ετιίωρον, έκ τοΰ φρουρίου ής κατήλ- 
θεν ό ηγεμονεύουν τών τής Ροδόπης τουτοτν μερών Σλαΰος (Esclas), έξά- 
δελφος τοϋ Βορίλα, άλλ’ άσπονδος αΰτοΰ ένεκα κληρονομικών λόγων 
εχθρός, καί ώμολόγησεν υποταγήν άσπασάμενος κατά τό Βυζαντιακόν έθος

1) Γ, Ά χροπολίτον, § 57. — Ε ίφ ρ α ΐμ  μονάχον, Ί .  Δούκας Βατάτσης. —
Κ ανταχουζηνοϋ, ‘Ισιου· III, 06 καί άλλαχοϋ·

2) Κ ώ θιξ Κ υρ ίλλου  (1781-18-Ιδ) σελ, 3 (νέα; άυιϋμήσεως).
3J Valensiennes, histoire <3e ί’ enpereur Henri §§ IV—VIII.



i n i  της Ρ οδόπη ς Μονής τώ ν 'Α γ ίω ν  ’Αναργύρων Π

τήν χεΐρα καί το σανδάλιον τοΰ αύτοκράτορος ('). "Ωσαύτως έν τφ αύτώ 
τόπω μετά 670 έτη από Δερμενδερε (Φερδιν6.νδο6ον) μέχρι Κουκλενης υπ5 
αδτάς τάς της Ροδόπης υπώρειας έξειλίχθη ή τριήμερος τής λεγάμενης μά
χης τής Φιλιππουπόλεως τω 1879, τής συγκροτηθείσης μεταξύ των Τούρ
κων δποχωρούντων από βορρά προς τήν Ροδόπην και των Ρώσοίν κατερ- 
χομενων από τοΰ Αίμου (3). Ή  αυτή πάλιν κατεύθυνσις των πολεμικών 
επιχειρήσεων των αντιπάλων στρατιών έγένετο έν τή βορειοδυτική τούτη 
τής Θράκης γιον ία προς κατάληψην τής Φίλιππου π ιί λείος. Ή  διαφορά είναι 
μόνον εις το οτι ot Φράγκοι. ορμιό μενοι. εξ Άδριανουπόλεως απωθούν τούς 
Βουλγάρους προς τά βορειοδυτικά, οι δέ Ρώσοι κατερχόμενοι από τοΰ Α ί
μου απωθούν τούς Τούρκους προς τα νοτιοανατολικά.

§ 5) "Αν το τοπωνύμιον Κ ούκλάα  είναι μετασχηματισμός ως προς τήν 
κατάληξιν σλαυοφανοΰς ελληνικού κατά τό ετυμον ονόματος, τό αυτό δεν 
είναι δυνατόν νά λεχθή και περί των έν Έλλάδι άαοιοκαταλήκτων τοπωνυ
μίων, άτι.να καίπερ περί6ε6λημένα τήν Ελληνικήν κατάληξιν -οινα παρα- 
μενού σι Σλαυικά και ακατάληπτα εΐς τούς 'Έλληνα;, διότι τό ετυμον αυ
τών είναι Σλαυικόν. ’Αναγράψω ένταΰθα πρόχειρα μοί τινα έρμηνεύων άμα,

Βέρβαινα - Βερθεν : έκ τοΰ βερμπά (ΐτέα)—Ίτεοόν, Ττέαι.
Βρίαταινα -  Βρέστεν : έκ τοΰ μπρίοτ (ση μύδα)= Ση μύδαη ή εκ τοΰ

βρε στ (ώρα, ηλικία)—Ώραΐον, Παρθένιον.
Γάρδαινα - Γραδίνεν : έκ τοΰ υγράδα (περίβολος) ή έκ τοΰ γραδίνα 

(κήπος) : περιβόλια, κήποι,
,dotT(j(iiva. (Άν-δρΐτσαινα:)— Δρίτσεν: έκ τοΰ άριτς - δρίτοΐν (θάμνος, δ εν - 

δρύλλιον)—-Θαμ.νάιν, Θάμνοι,
Κάπ ραίνει (ή Χαιρώνει.α) - Κάπρεν: έκ τοΰ κσπάρεν (κάππαρις)=Κάπ- 

παρις.
Καρίταινα (οιιχι Καρύταινα) - Καρίτεν : έκ τοΰ καρέτα (άμαξα) =  

'Άμαξαι.
Κόπραινα - Κοπρίνεν; έκ τοΰ χοπρίνα (μ έταξα)=Μ  ετάξια ή Κοπρίβε.ν 

εκ του χοπρίόα (άκαλήφη, κνίδη) =~1 Ακαληφιόν, Κνίδαι.
Λινίσταινα {'Αλωνίσταινα) (3) - Λινίστεν : εκ τοΰ λεν (λίνον) και λΐστ

(φύλλον)=Λινόφυλλα, Φύλλα. 1 2 3

1) Αυτόθι. νΙδκ καί Jirecek-A rg y ro w , 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σελ, 136 
βουλγαρ ι.ατί.

2) Χασαπτσίζφ  στρατηγού: Α ϊτών Ρωσικών στρατευμάτων έπιχε τρήσεις κατά 
τήν άπελευθερωσιν της Φίλιππον πόλεως, έν τη έφημ, τον δήμον τής Φίλιππο υπό λεως, 
έτ, 1929, άο. 28-29, οελ. 6—19, βουλγ«ριστί.— Ίπ π ο κ ρ . Μαργαρίτου, ‘Ιστορία τον 
Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου. Ή  τριήμερος παρά τη Φιλιππουπόλει μάχη, σελ. 694-702.

3) Ό  Σκαρλ, Βυζάντιος γράφει τήν λέξιν ‘Αλωνίοττνα καί ετυμολογεί έκ τοΰ 
‘Αλώνι στενό, λεξικόν τής καθ' ή μάς Ελληνικής διαλέκτου, οελ. 682, ,Ιτ. 1811.
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Τσαρίτσαα·α - Τσαρίτσεν : !κ τον τσαρπσα {βασ ί λ ι σσα) = βασιλικόν, ανα
κτόρων.

Τσπσαινα-Τσίτσεν, έκ του τσιτσα (π ληθ.=ακανθώδεις θ ά μ νο ι)= ’Άκανθα
Βοδινά - Βόδεν: έκ τοΰ βοδά (ΰδωο)— Αϊγαί.
Γοεβενά - Γρέβεν; έκ τοΰ γκρίμπ  (ράχις)=Ράχις, Ζυγός, η F ρέβνεν εκ 

τον Ι'κρέηπεν (κτένιον)— Κτένια.
Βώψ)·α (χωρίον ’Α ρ κ ο δ ίας) - Μ π ά νε ν (λ ο υ τ ο ώ δ η ς)— Λ ου τρ ό ν.
doAUxra (χωρίον Τεγέας)-Ντόλεν (νπιλο-κάτιο, έπίθ, ντολεν -ό καίω, ντο- 

λ ίν α - κο ιλάς)= Κο t λάς.
Κελεφίνα (Οίνους)·Κεϊέψενα -Κέλεφεν (κελέφ-ελώδης)=Έλος, Τέναγος-
Ρόδενα (χωρίον Λακωνίας)-Ρόδεν (Ρόντεν-γενέθλιος) Γέννα.
Τοιπιανη -(χωρίον ’Αρκαδίας) - Τσίπεν (τσϊπ σιμός, πεπλατυσμένος)= 

■'Απλτυταραί.
ΓΙλί jv των είς - αινα (δρθώς-ευα) Κλόνιζα τοπωνυμία είναι καί πάντα 

ανεξαιρέτως τα είς -ο6α καί -οβον. Ή  επιθετική κατάληξις -οβ, -οβα, -ο6ο είναι 
συνηθεστάτη εν τή Βουλγαρική γλιόσση σημαίνουσα : τδ άνήκον εις τι (ιος- 
ειος-ικός), τήν ύλην εξ ής γίνεται τι (-ιος, -ινος), τίμ' πλησμονήν (-ώδης), 
τήν πατρωνυμίαν (-άδης,-ίδης) καί κατ' ακολουθίαν καί τήν τοπωνυμίαν. 
Τά εις -ο6ο έν Βουλγαρία τοπωνυμικά άριθμοΰνται κατά εκατοντάδας. "Εκ 
των εν Έλλάδι μνημονεύω τά :

’Λκοϋα (χωρίον τής ’Αρκαδίας) -Γιάκοβο : έκ τοΰ γιόκ (ισχυρός, γεν
ναίος)— Όχτιρόν.

’Λράχοβα-5Ορέχο6ο ('): έκ τοΰ όρεχ (κάρυο ν) ==Καρυαί. Έ ν  Βουλγαρία 
Ικείθεν τοΰ Αίμου υπάρχει πόλις ’ Ορεχοβίτοα.

ΚαοτάνοΟα - Καστανοί) Ο ; έκ τοΰ κ/ίαταν (κ ά σ τ αν ο ν)— Κ α στ «ν έ at.
Κεράαοβον - ΚεράσοΟο ; εκ τοΰ κεράς (κέρασον)=Κερασέαι.
Κλείσοβα - Κλείσοβο : τδ έτυμον πάντως είναι 'Ελληνικόν έκ τοΰ 

κλεΐοις-κλ,είχσ πρβλ. τδ Βουλγαρικόν : Κλειοονρα (πόλις) έκ τοΰ x)mo(0qw i=  
Κλεισούρα.

Λΐδίτσοδα  - Λε6έτσο6ο : έκ τοΰ λάβεις (θηρατής)=Θηρασία. Λόβετς 
υπάρχει πόλις έν τή βορείω Βουλγαρία.

Μπονκοβον - Μποΰκοβο : έκ τοΰ μ π  ον μ  (δρυς)— Α ρυ μ ών.
Σμόχοβον - Σμόκοβο: έκτου ομδκ (νερόφιδον)—Όφιονσα, Ό φειά.
Τνρναβος - Τΰρναβο - Τρυνοδο : εκ τοΰ τρνν (θάμνος άκανθώδης)—

’Άκανθοι. 1

Π ερί Κ ο υχ \ένη$  καί r»/j φεροινύμον avzijf

1) Τό ρε έν τη λέξει γράφεται διά διπλού ε, ϋπερ έν τή Σλαυική προϋφέρετο 
εά-ιά. όις διειηρήθη παρά to t; πρϋς άνατολάς οίκοΰσι σήμερον Βούλγαροι; έν tij 
‘/('jyij, ένφ οί πρό; όυσμάς οϊκοΟντες προφέραιναν αϊτό ώ ; e κλειστόν. 'Ό θεν έκ τοΰ 
Όρεάχοβο  έγένετο Ό ράχοβο-'Αράχοβα.
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Τύρναβο, ιστορική πόλις των Βουλγάρων, πρωτεύουσα κότα το δεύ
τερον αυτών βασιλέων, επιλεγόμενου μέγα. Μικρόν Τνρναβον, πόλις βορείως 
των Σαράντα εκκλησιών προσαρτηθεΐσα εις την Βουλγαρίαν μετά τον διεθνή 
πόλεμον.

Τσίμοβα (Άρεόπόλις) - Τσίμοίϊο: εκ τοΰ ΤοΙμ (χόρτον, χλόη, πρασιά)— 
Πρασιαί.

Βερζοβα (χωρίον Κορινθίας) - Βΰρζοθο (βΰρζα - συνδέω)— Σύνδεσμος.
Βέρβιτοα (χωρίον επί τοΰ ΓΙάρνωνοςβΒέρμπιτσα (βερμπόν-ιτέα)=Ίτέ«ι, 

πρθλ. Βέρθενα.
Κονμονβον (χωρίον Λακώνίας)-Κουμοθο (κουμ-άνάδοχος, κομπάρος)— 

Κομπαριά.
Μάίε6ον(κορυφή Πάρνωνος)-Μάλεθο (μάλη, μάλ-μικρός)—Μικρό κορυφή.
Σίτοοβον (χωρίον Λακών ίας) - Σ ίτ σο 6ο (σίτσε- μικρά κρησάρα άλευρου, 

σ/]ττα)=Σήττα.
Τσέοοόα (χωρίον Λακοινί ας)-Τσέσο[ίο (τσέσιν-σκοροδον)= Σκόροδον.
Σλαυικα ωσαύτως έν 'Ελλάδι τοπωνύμια είναι και πάντα τά εϊς-άσα 

καιαλήγοντα, ών το έτυμον δεν είναι 'Ελληνικόν. Ή  νεοελληνική υποκορι
στική κατάλη'ξις -ίταα προερχόμενη εκ τής -ίκα, καίπερ συμπίπτουσα, οΰδέν 
το κοινόν έχει προς την Σλαυικήν, σημαίνουσαν τόπον. Ί α  έν Βουλγαρία 
σήμερον εις -ασα τοπωνυμικό είναι τα πολυαριθμότερα πάντων. ’Ονόματα 
πόλεων, κωμών, [Ιούνιον, ποταμών, χείμαρρων, θέσεων- καταλήγουσιν είς 
-ιτσα. Α ναγράφω  τινα τα*ν έν 'Ελλάδι,

Bi/Jifta (χωρίον τής Φωκίδος): έκ τοΰ μειελ (λευκός)— Λευκή.
Baotviwa - Βέτρεν; έκ τοΰ βέτερ (ανεμος)=τόπος όνεμόεις,
Βόνιτοα : έκ του βόναι (δυσοιδία, μίασμα)=έλος.
Βοοτίτοα (Αϊγιον) : έκ τοΰ μτιόοκα (στήθος)"ΣτηθαΤον, ή έκ τοΰ βο- 

αάκ (κηρός)—Κηρήθρα, Κυψέλη,
Ι ’ορίτσα : έκ τοΰ γχορά (άλσος, 6άσος)=Ά λιις.
Γραδίτησ. : έκ τοΰ γκράδ (πόλις)=Πολίχνη (κατά σύμφυρσιν προς την 

ύποκοριστ ικήν -ίτοα)·
/  ρατάσα : (ορών, μεθόριον) =Συνορον.
MmoTohaa (ποταμός ’Ηπείρου καί Μακεδονίας) : έκ τοΰ μπίπτρ (— δι

αυγής).
Κο.μενίτοα : έκ τοΰ κάμιεν - κάμικ (λίθος)—Πέτρα, Πετρίτσα.
Πάνηοα (χείμαρρος έν Ά ργολίδ ι): (πινάκων βαθύ, κούπα) =Χάραδρος.
Χτεμνίταα - Τιουμνίτσα : έκ τοΰ τιούμα (ομίχλη, σκότος, σκέπη)=Σκε- 

πσστός, ή Τεμνίτσα - Τέμεν έκ τοΰ τέμε (ή τής κεφαλής άκρα)=Ά κρα, Κο- 
ρτφή.

Τοερνίτοα: έκτου τσερεκ (μαύρος) ==Μαόρη.
Ά λλα καί τα ακόλουθα εχουσι Σλαυικήν την προέλευσιν.
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Βεζίτοα (όρος ’ Α ρκαδ ίας) - Βϋζίτσα (β ϋζά - β ϋζέ - σ/ο ι ν ίον) =  Σύνδεσμος.
Βέρβιτοα (’/ωρίον Πάρνωνσς) - Βέρμπιτσα (βερμπά-ιτέα)=5 Ιτέαι, πρ6λ. 

Βέρβενα.
Βηβίτσα (χωρίον Όλυμπίας)-Νηβίτσα (νήGα -άγρδς)= /ωράφι«.
Αραγομέστον (’Αστακός τής ’Ακαρνανίας) : εκ τοΰ Αράγκο μέσχο (ευά

ρεστος τόπος, θελκτήριον)==’Ηλΰσιον.
Ζαγορά '■ έκ τοΰ ζά γκορά (πείρά τώ δάσει, δρει)* ό μα ίοις Ζαγόρι καί 

Ζαγοριιχώρια. Πρΰλ, τάς εν τη βορείισ Θράκη υπό τον Αίμον πόλεις : 
Σχάρα (παλαιό) Ζαγόρα καί Νόθα (νέα) Ζαγόρα.

Ζάγολη : εκ τοΰ Ζά χιονλμ (παρά τω βουνφ, τή φάραγγι)=Κρημνός,
Λετιενον (6 Στράτος τής Αιτωλίας) ; εκ τοΰ λεπεν (θαμνίσκος, 6 θ ά

ψας, τό κ(όνειον)=Θάψος.
Βοεβόόα (χωρ. ’Αρκαδίας)-πιθανώς έκ τοΰ Βοεδόδοΰο καθ’ άπλοποίη- 

ο ιν (β οεδό δ α - ό πλαρχη γό ς -καπετ άν ος) == Κ απετανάτ ο ν,
Βελίνα (χωρίον ’Αρκαδίας)-Μπελίνα (λευκότης, μπέλ-λευκός)="Ασπρον.
Καί εις τά δ ίάφο ρ α - πρ οσ θή κας:
Τριβά (χωρίον Τεγέας)-Ύρε6ά χό'ρτον)=Χορταρι«.
Μπίρνικον (/ωρίον Λακών ίας)-Μπίρνικ (είοπράκτωρ φόρων, τελωνο

σταθμά ρ/η ς) - -  Στ αθ μός, Τελώ ν εΤον,
ΙΙολιάνα (/ωρίον Λακών ίας)-Π ολιάνα=, Οροπέδιον.
Πρόδανον (νησίς εν τφ ορμίσκο) της Πόλου)-Πρόντανο (πρόνταν-πεπω- 

λη μένο ς)= II ιολη μένα ν .
Γκόρτσα {/ωρίον Ό λυ  μπίας) - Γκόρτσα ( γκορ τσ ίφ- π ικρ ό ς )= π  «ρ ί α,
Σοποτδν - Σόποτ; (αυλαξ, υδραγωγός αωλήν). Σόποτ, πολίχνη επί τοΰ 

Αίμου, πατρϊς τοΰ έθνικοϋ των Βουλγάρων ποιητοΰ Ί6α ν  Βάζωφ. Ό  Γ. 
Παπανδρέου γραφών την λέξιν Σωποτόν παράγει έκ τοΰ σφον ττοτόν (‘),

Χελμός ■ εκ τοΰ Χιοίά.μ (λόφος, βουνόν, κορυφή) άνάλογον τοΰ : Κ ο 
ρυφή (λόφος Κέρκυρας), δθεν τό μεταγενέστερον τής νήσου όνομα; Κορφή. 
Κορφοί.

Βετέρνικον (παραπόταμος τοΰ εν Θεσσαλία Πηνειού) (s) - Βετσέρνικο : 
εκ τοΰ βέτσερεν - βέτοερ (εσπέρα)=έσπέριος (s). 1 2 3

1) Γ. Π απανδρέου, ’ Αζανιό,ς, στ λ. 13. "16ε καί Μ νρ τ. Ά ποΟ τολίδον  ι «'Ελέγ
χου ά να σκευής» καιάλυσις, ’Αλεξάνδρεια, St. 1912. σελ. 82. Ή  ετυμολογία «ίίτη ανα· 
μιμνησκει ιήν ιών παλαιοτέριον διδασκάλων τών : πανταλόνι έκ τον πάντα- Χυώνει, 
χαλβάς έκ ιοϋ χαΧαρως βα ίνει, μί}Χον έκ τοΰ μή  δ'Χον, πρηζόΧα  έκ τον πρ>)&€ΐ SXa.

2) 2 η. Βυζαντίου, ένθα άναιτ. σελ. 587, οπού μετονομάζεται Φοΐνιξ.
3) Βετσέρνιχος ώνομάζετο Ιν> Στενψάχω ή κατά ,τήν έσπεραν πνέουσα έκ της 

διασφάγος δροσερά ανρα. Μ νρτ. ΆποοτοΧΙδον, ό Στενίμαχος, έι· 1930, σελ. 38 οημ.
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§ 6) Ή  μέχρι σήμερον τούτων καί τινων άλλων Σλαυικών τοπωνυμίων 
έν τή νοτίως τού Όλύμπου 'Ελλάδι ΰπαρξις, είναι τι/ μόνα των έπηλύδων 
κατά τον μεσαίοι να Σλαύων πενιχρά λείψανα, άτινα οί "Ελληνες, καίπερ 
μετά την ανεξαρτησίαν των μετονομάσαντες δι’ αρχαίων ή νέων ονομάτων 
πολλά Τουρκικά τοπωνυμία, δεν μετέβαλον ένεκα του 'Ελληνικού αυτών κα
ταληκτικός μετασχηματισμού, Είναι δε ταυ τα άμα ένεκα τού ολιγάριθμου 
των έν άντιθέσει, προς τά πολυάριθμα Ελληνικά μετά τής δ ιατη ρήσεως τής 
'Ελληνικής γλώσσης, των ελληνικών ηθών καί εθίμων, τοΰ αρχαίου σχεδόν 
χαρακτήρας καί των προσόντων των κατοίκων τής Έλληνίδος γης, οΐτινες 
έχοντες ελληνικήν συνείδησιν ήγωνίσθησαν έν ονόματι τοΰ 'Ελληνισμού επί 
αιώνας κατά τε χών Φράγκων καί είτα κατά τοΰ επαχθούς Τουρκικού ζυγού 
καί διέπλασαν ελεύθερον κράτος δώ άθλων των προγονικών εφάμιλλων, έξυ- 
μνηθέντων υπό των μεγίστων τοΰ παρελθόντος αΐώνος έν τή Δύσει ποιητών, 
αψευδές τεκμήριον τής πρωίμου των ολίγων Σλαύων άφομοιώσεως καί αναμ
φισβήτητος άναίρεσίς των υπό τοΰ Fallmerayex καί «π’ άλλων διά πολιτι
κούς λόγους φληναφηθέντων περί τής των συγχρόνων 'Ελλήνων καταγω
γής (‘)· «Διότι βεβαίως χείμαρροι όθνείου αίματος έν τώ κατακλυσμφ τής 
μετοικεσίας τών λαών καί έκ τής πολυομβρίας των κατακτητικών εισβολών 
εϊσέρρευσαν εις την αγνήν τού Ελληνικού αίματος λεκάνην, άλλ’ αυτή 
έθολώθη τοσούτον, δσον θολοΰσι χά διαυγή τοΰ Αιγαίου ύδατα οί αύτόσε 
μετ’ ΐλύος έκβάλλοντες ποταμοί καί οσον ή θολύς τής σηπίας μελαίνει τά 
μαρμαίροντα καί κρυσταλλοφανή τής Αμφιτρίτης βασίλεια» (■).

Τά Σλαυικά ταύτα τοπωνύμια, ών τά "Αράχοβα καί Κλείοοβα κα. 
τέ στ η σαν ιστορικά ένεκα τών έν αΰταΐς κατά τον περί τής ανεξαρτησίας 
τοΰ 182 L αγώνα μαχών, δέον νά παραμένωστν αλώβητα ως άμυδρά τής 
τών Σλαύων έπιδρομής «νάμνησις, πλήν τών εις - οάο(ν), άπροσδιονύ- 
σων εις τό γλωσσικόν Ελληνικοί' αίσθημα, ώς καί τών : Δράγο μέοτο, 
Βετέρνιχο καί τινων τών εις - ίτβα. Δέον νά μή συντελεσθή καί έν 
'Ελλάδι δ,τι συνετελέσθη εσχάτως έν Βουλγαρίμ, οπού γενομένης τής με~ 
τονομασίας τών Τουρκικών τοπωνυμίων μετωνομάσθησαν καί Αρχαιό
τατα ι Ελληνικοί πόλεις, άνθήσασαι καί συντελέσασαι εϊς την διάδοσιν 
τοΰ 'Ελληνικού πολιτισμού παρά τοΐς Θραξί χιλιάδα ετών προ τής έμ- 
φανίσεως τών Βουλγάρων ώ; έθνους έν τώ κόσμω. Τά ιστορικά έν τή 
Βουλγαρική γλώσση εύφιυνα ονόματα τής "Αγχιάλον (Άγχίαλο), Αποικίας 1 2

1) Παπαορηγοπούλου, περί τη; ένότητος τής Ελληνικής έΟνικότητος, λό
γος πρυτανικός χφ 1857, Πανδώρα, Ιτ. 1857, σελ. 110—121).

2) Γ, Μιστριώζον. τά αίτια τοΰ ιίρχαίου καί τοΰ νεωτέυου Ελληνικού πολιτι
σμού, λόγος πρυτανικός τοΰ 1891, σελ. 10,
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’Ιωνικής, της Μεσημβρίας {Μεσέμπριυ), αποκίας Δωρικής καί Μουσείου τής 
Βυζαντιακής αρχιτεκτονικής καί εικονογραφίας τοΰ από τοϋ 12ou αΐώνος ιστο
ρικού Ζτενιμάχον (Στανίμακα) μετεβλήθησαν εφέτος εις ΙΤριμόοε, Νιοιμπίρ, 
καί ’ Αοένωψγκραδ, πρό ιερόν δε. το τής ιστορικής Φίλιππουπόλεως* (Φιλιππό- 
πολ), χτίσματος Φιλίππου τοΰ Ά μΰντα, ενός των μεγίστων τής αρχαιότητας 
στρατηγών καί πολιτικών, καί λαμπρότατης των Θρακών μηχροπόλεως επί 
ρωμαιοκρατίας, εις τό αμφιβόλου παραγωγής καί σημασίας Πλόβδηφ (').

II

§ 7) Νοτιοδυτικούς τής Κουκλένης περί τ« 4 χιλιόμετρα εϊς ύψος υπέρ χ« 
600 μ. όπερανω τής θαλάσσης κεΐται επί ωραίας τοποθεσίας τής όφρύος 
τοΰ όρους, όθεν αρχεται ή (3αθεΐα τής κώμης διασφάς, ή φερυόνυμος αυτής 
μον ή τών αγ ίων ’Αναργύρων Κοσμώ καί Δαμιανού, ΐατήριον άλλοτε των 
σωματικώς καί ψυχικώς νοσοΰντιυν. Έ ν τ ώ  προνάρθηκι τής εκκλησίας σήμε
ρον διασώζεται λίθινη στήλη μετά σίδηρου κρίκου, ε ί  ον δι’ αλυσειυς προσ- 1

1) Παράδοξος (ραίνεται ή με τ ονομασία αίίτη όρχμιιοτάτων και ιστορικών πόλεων, 
(7ιν τα ονόματα λαμπρό νσυσι νομίσματα καί έπιγραψαι, φυλαττόμεναι ιός κόρη 
οφθαλμού έν τοϊς μουσείοις τής χοίρος καί με λειωμένοι μετ* επιστασίας όπό τΛν ε ι
δικών Βουλγάρων επιστημόνων, Τούτο δέ, διότι έν τfj χώρα ταΰτη,ήτις είσήλθε πλη- 
σίστιος είς τον Ευρωπαϊκόν πολιτισμόν, έδραζόμενον κυρίως επί τοΰ Ελληνικού, καί 
εντός πεντηκονταετίας έπετέλεσε θαυμασίας έν παντί πεδίιρ προόδους, οΰδαμώς Υστε
ρούσα των ομόρων της, καλλιεργείται ή Ελληνική γλώσσα καί πολιτισμός ΐν  τε ιοϊς 
κλασσικοίς γυμνασίοις καί τω έθνικω πανεπιστήμιά, διατηρούνται μουσεία, είς α πε- 
ρισυλλέγονται πάσαι «ί ‘ Ελληνικά! καί Βυζαντιακαί αρχαιότητες, λειτουργεί αρχαιο
λογικόν ΐνστιτοΰτον, είς τήν επιστημονικήν έπετηρίδα τοΰ όποιοι) συνεργάζονται έ;ο- 
χοι έπιστήμονες - άρχαιολύγοι, Ιστορικοί, νομισματολόγοι, λάτρεις τοΰ κλασσικισμοΰ, 
τ. έ· τής Ελληνικής φιλολογίας καί τέχνης. ’Έ τι δέ παραδοξότερον είναι τό ότι Βούλ
γαρος επιστήμων, ό σοφός τφ όντι τής γλωσσολογίας καθηγητής έν τώ πανεπιστη- 
μίηι τής Σόφιας κ. Μλαδένωφ, δέν ώκνησε νά ποοτείνη κατελθόιν είς τήν δημοσιο
γραφίαν τήν άντικατάσταοιν καί τοΰ τής πρωτευούσης ονόματος ως ελληνικοί). Τό 
ελληνικόν εόφωνον καί ιό  ίερώτερον έν Ευρώπη μειά τό των ‘Αδηνών όνομα Σοφία, 
διότι έλήφη έκ τοϋ έν τη πόλει τιμωμένου επ’ ονόματι τής τοϋ θεοΰ οψίστης σοφία- 
ναοΰ, δν (ιί Βούλγαροι θεωροΰσιν ως Ιστορικόν κειμήλιον, προυτάδη ν’ αντικατυοταθή 
διά τοϋ κακόφωνου μεσαιωνικού Σρίδετς, παραφθοράς τοΰ Ρωμαϊκού SvnJica Σερ- 
δικίμ διότι οίίτω εκαλείτο ύπό χών Σλαΰων κατά ιόν μεσαίιονα ή πόλις, δθεν προ
ήλθε κατά παρετυμολογίαν καί τό Βυζαντιακόν Tgtaiitoa, εόφωνότερον τοΰ άλλου. 
Ευτυχώς όμως δέν είσηκοόσθη υπό τοΰ υπουργείου τής Παιδείας ή ,πρότασις τοΰ κ«- 
9η γη τοϋ, διότι τό όνομα Σοφία  είναι άρρήκτως συνυφαομένον μετά τής Ιστορίας και 
τοΰ πολιτισμοί τής νεο) τέρας Βουλγαρίας, Πρός κάλυψιν όμως τής ελληνικοτητος 
ύπό των Βουλγάρων γράφεται διά τοΰ Λατινικού αλφαβήτου S o fia  αντί το ί μόνου 
όρθοΰ S o p h ia .
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έδενον τούς ατυχείς φρενοποθ εις, οΐτινες πολλάκις έξήρχοντο εκειθεν είς χεί- 
ρονα τής κατά χήν είσοδόν των κατάστασιν, διότι προς θεραπείαν των ετί
θεντο εϊς ενέργειαν οί τακτικοί καθ' έκάστην ραβδισμοί, καθ’ δσον «τό ξύλο 
βγήκε άπ’ τον παράδεισο» κατά την χριστιανικήν παράδοσιν.

Δύο άνάντεις όδο'ι άνάγουσιν έκ τής κώμης είς την μονήν, ή μέν έκ 
τής Μωαμεθανικής συνοικίας ήμιονική, μακροτέρα καί εΰκοπωτέρα, καταλή- 
γουσα εις τό ‘Αγιασμα, δθεν ή νοτιόθεν είσοδος είς την ώς άνω τοϋ περιβό
λου τής μονής αυλήν, ή δέ έκ τής Ελληνικής συντομωτέρα καί αμαξιτή 
νυν μέχρι τής κάτωθεν τής μονής βορειοανατολικώς κείμενης κρήνης, δθεν 
άρχεται κοπιωδέστατη ανωφέρεια, ευτυχώς σύντομος, άγουσα εξ ανατολών 
είς την κάτω τοΰ περιβόλου τής μονής αυλήν. Έ κ  τούτου οί διά ταύτης 
τής όδοΰ άνερχόμενοί προσκυνηταί, δπως τονώσωσι τάς διά τήν ανωφέ
ρειαν δυνάμεις των, Ιποιοΰντο μικρόν σταθμόν παρά τή δασυσκίω κρήνη, 
ήτις άλλοτε ήτο άείρρους καί διαυγέστατη, νΰν δέ ξηρά καί άπεψιλωμένη 
τών περί αυτήν θάμνων καί δένδρων.

*0 Φίλιππου πολίτης λογογράφος διδάκτωρ Δημ, Βογαζλής, τακτικός 
τής μονής Ιπισπέπτης, συνέθηκε διά τήν κρήνην τούς εξής στίχους:

Ή  Βρυσούλα τών άγιων ’Αναργύρων
Σε πλαγιά βοννήσια, πλέρια δασωμένη, 
μέσα στες πίνες, πλάι σέ καρυδιά, 
άσπρη μιά βρυσούλα, τρισχαριτωμένη 
μοιάζει περιστέρα μέσα στα κλαδιά.

Τρέχουν τά νερά της γάργαρα καί κρύα' 
δίπλα της πεζούλια γιά τούς κουρασμένους 
καί στη γούρνα επάνω ματ τοιχογραφία 
με τούς δυο Ά γιο υς  γιά δυστυχισμένους.

Κι’ όταν ξαποστάσης, σάν άνηφορίζης, 
κάποια καμπανούλα κρούει χαρωπά.
Νά το μοναστήρι !  ξάφνω x ’ ayuκράζεις 
Μάϋε κι ’ ή καμπάνα πώ ς γιά σέ χτυπά.

Μοναστήρι τών άγιων Αναργύρων, έτος 1889.

Ή  μονή άποτελεΐται έκ δύο μερών μετά λιθοστριότων εύρειών αυλών 
δι’ ευρείας λίθινης κλίμακος συγκοινωνουσών, τής μέν ύψηλοτέρας περί τά 
ie x a  μέτρα περιεκτισμένης διά δκυρόφου κτιρίου μετά πολλών δωματίων 
η ί  Ιχονσης δύο πύλας κατά τήν νοτίαν καί βόρειον πλευράν, τής δέ ταπει- 
νοεέρας, έν τή βορειοανατολική τής οποίας γιον ία εύρίσκεται ή έκκλησία, 
χτριιειοιχισμένης δι1 υψηλής μάνδρας καί έχούσης μεγάλην πρός τήν δια-

2
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σφάγα κατά τήν άνατολικήν πλευράν πύλην μετ’ ενεπίγραφου ανωθι τοιχο
γραφίας ιών αγίων της. 'Η  νοτία της ταπεινοτέρας αυλής πλευρά ήτο και 
αυτή εκτισμένη διά διωρόφου κτιρίου μέχρι τριακοντααετίας, οπερ άποτε- 
φριοθέν εκ πυρκαϊάς όέν άνεκτίσθη. Νοτίους τής κάτω αυλής παράκειται ανέ
καθεν ευρύς λαχανόκηπος, οΰ τμήμα άλλοτε έχρησίμευεν ώς κοιμητήριον των 
μοναχών κα'ι των καταφευγόντων εις την μονήν προς άνάρρωαιν διά τδ ευ- 
κραές τοϋ κλίματος άοθενών, ώς δηλοΰται έζ ενεπίγραφων λίθινων επιτύμ
βιων στηλών χρονολογούμενων από τοϋ παρελθόντος α’ιώνος.

Έ ν  τφ κήπω τούτφ τφ 1795 «μικρόν έξορύξαντες εϋρον τεμάχιά τινα 
αγαλμάτων λίθινων, ών το άβλαβες διασωθέν κάλλιστόν καί της αρχαίας έρ- 
μογλυφικής αριστούργημα, πλάζ έστι μαρμάρου λευκότατου άνάγλυπτος, εν 
ή 'Ηρακλής μέν τάς τής "Υδρας τέμνει κεφαλάς, δ δ’ Ίόλαος τφ πεπυρα- 
κτωμένφ αΰτάς έπίκαίει» ('). Έ π ι  των χρόνων τοΰ Κ. Οικονόμου 1819 ιό 
άνάγλυφον τοϋτο έξέλιπεν, ύφίστατο όμως έν τή μονή έτερον εύρεθέν εν τώ 
αύτώ τόπω άπεικονίζον κα'ι τοϋτο τον ‘Ηρακλέα, παλαίοντα μετά λέοντος 
καλής τέχνης, οπερ είδε και ό Γ. Τσουκαλάς (!). Έ κ  τούτου τεκμαίρεται ότι 
άρχαιόθεν ύπήρχεν εκεί ιερόν τοϋ υπό τών Ιξηλληνισμένων επί ρωμαιοκρα
τίας βρακών λατρευομένου ώς Θεού τής σωματικής ρώμης καί τής υγείας 
Ήρακλέους (") ή τοϋ Θρακός ίππέως ή τών Νυμφών, ώς άλλαχοϋ τής Θρά
κης καθωρίσθησαν έκ τών άνευρεθέντων έν τφ αϋτφ τόπω πολλών άναθη- 
ματικών τοϋ αϋτοϋ Θεοΰ αναγλύφων {■*).

Πλησίον τοΰ κήπου κάτωθεν υψώματος σκιαζομένου υπό αϊωνοθίου 
τανυκλάδου καί δασύφυλλου πλατάνου κεΐται τό ' Αγίαν μα, περιτετοιχισμέ- 
νον ώς σηκός ναοΰ, εις τό βάθος ούτινος τετράκρουνος άείρρους πηγή δια- 
χύνει τά διαυγή καί δροσερά της νάματα. ’Άνωθεν ταύτης ύπήρχεν έντετοι- 
χισμένη από τοΰ 1830 ενεπίγραφος μαρμάρινη πλαζ πλάτους 0,76 καί ύψους 
0,93 τοΰ μ. έ/ουσα έν τώ μέσφ έγγλυπτον σταυρόν καί εκατέρωθεν αΰτοϋ 
άνά έν έγγλυπτον άνθοδοχεΐον μετά κρίνων καί ΰπ’ αυτά την ακόλουθον κε- 
φαλαίοις εκκλησία στ ικοΐς γράμμασι κεχαραγμένην επιγραφήν κατά πιστήν 
ημών αντιγραφήν :

«Μίοοης ό τιάνν ίκ  πέτρας βλννας ύδωρ
τιότιβΒ λαόν πάλαι ΊαραηΧη&ν' 1 2 3 4

(1) ‘Α ν. Γεα>ργ, Λευχία, ένθα άνω ι. σελ. 385, σημ.
(2) Κ. Ο Ιχονόμον, ένθα άνωι. σελ. 26 § ιβ" καί 49 § μ9'.—Γ . Τσουκαλά, 

ένθα άνωτ, σελ. 61 § 73.
(3) Μνρτ. ΆηοατοΧίάου, περί τής θρησκεία; τών Θρρκών, θρρκικά, τύμ. V. 

έτ, 1931, σελ. 03 κ. έξ.
(4) G. ICazarow, T h rak ische  R elig ion-G ottheiten-R elig iose S itten  und Ge- 

brauche, έν τή P auys R. E nzyklopadie έτ. 1935, σελ- 474—551.
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κλεινός ijai(sic) Νικόδημος αρχιμανδρίτης 
και ειροστατενίυν τής μονής ταντης ήδη 
ώρνςε πηγήν τήν δε &δρα δαπάνη 
νδωρ πότιμον βλνζάνονοαν άφθόνως, 
νοοοϋοι ρώοιν καί ϊαοιν παρέχον.
Λώη θεός σοι θείαν άντιμιοθίαν αωλ\ Ανγ, κδ'» (ή.

§ ή. 'Ο  χρόνος της ιδ ρύσεως της μονής είναι ήμίν άγνωστος· πάν
τως όμως δεν είναι μεταγενέστερος τον 11ον ή 12 ου αίώνος, οπότε καί άλ- 
λαι επί τής Ροδόπης μοναί ίδρύθησαν, Εικάζεται δέ ΰψ’ ημών δτι χορηγοί 
ή προστάιαι τής μονής ή σαν ό δπέρμαχος τής ορθοδοξίας αύτοκράτωρ τον 
Βυζαντίου Αλέξιος ό Κομνηνός (1081—1118), δστις πολλάπις καί ενίοτε 
ΐρονίως διέτριψεν έν Φιλιππουπόλει καί περί αν την (ή καί βραδύτερον κατά 
τόν 14ον αίώνα ό φιλόθρησκος των Βουλγάρων βασιλεύς Αλέξανδρος 
( ’Ιωάννης). Ή  επί τής μεταγενεστέρας τοιχογραφίας τοΰ νάρθηκος τής εκ
κλησίας άπεικόνισις τών δύο τούτων βασιλέων έν τη σειρά των προστατών 
καί υπερμάχων τοΰ χριστιανισμού δηλοΐ την υφισταμένην έν τή μονή έπί 
αιώνας παράδοσιν περί αυτών ώς ευεργετών τής μονής. Ό  Τσουκαλάς απο
δίδει τήν κτίσιν τής μονής είς τους ίδρυτάς τής μονής τής Παναγίας τής 
Ιίετριτσονιτίσσης (Βατσκόβου) (Β) τούς Πακουριανούς Γρηγόριον καί Ά π ά -  
σιον λέγων : «ή μονή αίίτη κατά το τυπικόν εκτίσθη υπό τών ϊδίων εκεί
νων, οΐτινες καί τήν άνω είρημενην μονήν έκτισαν τής Παναγίας τής Πέ
το ιτσονιτίσσης, επειδή κατά τό είρημένον τυπικόν έπροίκισαν εκείνην με 
γαίας μέχρι Ξάνθης καί τών μερών τούτων τής Ροδόπης» (*)■ 'Ο  δέ Κ, 
Μωρο.βένωφ άνάγει τήν ΐδρυσιν τής μονής καθ’ ά ήκουσεν έκ παραδόσεως 
είς 5—6 αιώνας πρό «ύτοΰ δ η λ. τον 14ον ή 15 αιώνα (5).

At αρχαιότεραl νΰν περί τής μονής γραπταί ειδήσεις ανέρχονται μέχρι 
τοΰ 17ου αίώνος. Έ ν  τφ σκευοφυλακίω τής μονής διασφζονται δύο χάλ
κινα ενεπίγραφα τρυβλία, αφιερώματα ευλαβών Ελλήνων προσκυνητών έπί 
τοΰ μέν άναγινώσκέται: «Μηχαήλ (sic) Βλάχος 1698», έπί τοΰ δέ «Κων
σταντίνος Θεοδώρου, 1735». Έ π ί τής δρειχαλκίνης σφαίρας διαμέτρου 0,20 
τοΰ μ  εϊ; ήν απολήγει 6 ωραίος καί μέγας μετά πολλών κηροδόχων πολυέ-

(1) Ή  επιγραφή αΰτη άπειοιχίσίϊη πρό τινων έτών, 6π» ί προφανώς έν τή θε
ίτσε τεθή όθ,ί,η βουλγαρική, ευτυχώς όμως δεν κατεστραφη, φυλαττομένη έν τφ 
— Τώταχίφ.

ί ι  Ά ν .  Κομνηνής. ιάδος V I, l i .  V III, 7, XIV, 8. «*.
(S lJ iv e t. ’ ΑποστοΧίδον. Ή  έπί της Ροδόπης μονή τής Παναγία? τής Πετρι· 

|ς . θρφκικά, τόμ. V II, 1936. 
ι4) Γ. ΤοονκαΧα, ένθα ανωτέρω σε λ. 61 § 73.
ιϊ> Μως&βίνοοψ Κ. Υπόμνημα περί τοΰ χριστιανικοί! πληδοομοΐ τής Φιλιπ- 

■πό τοΰ It. 1869, βοολγαριστί έτυπώθη τφ 1930, σε?,. 212,
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λαιος, έκ τοΰ ορόφου τής εκκλησίας έξηριημένος κατά to  μέσον, άναγινώ- 
σκεται κυκλοτερώς ή μικροΐς γράμμασιν επιγραφή: *’Αφηέρουση (sic) Χα
τζή Μαυροδής τοΰ Χατζή Γεώργη ήός (sic) ής (sic) τον ναόν τον άγίον 
’Ανάργυρον, ήτε (sic) έτους αψε'», δηλ. 1705.

8Εν τω σκευοφυλακίφ διασιρζεται πλήν τής προμνημονευθείσης και 
έτέρα από τοΰ 1785 έπί μαρμάρινης πλακάς, όλίγω μικρότερος, έπιγραφή* 
όμοίοις γράμμασι κεγαραγμένη, άλλα τετριμμένη, ήτις καθ’ ήμετέραν άνά- 
γνωσιν καί συμπλήρωσιν έχει :

«[ΓΙΐβγήζν'} Σιλωάμ, πηγήέρν') "Αναργύρων, 
νδωρ ζωηρρών (sic) Κοσμά τε Λα μιαν ου τε, 
ρωνννει ψνχάς κο.ϊ σώματα Ιαται 
πίστει πόθοι τε πηγή [ν]οσον[σ]νν, 
άντλονσι νδ[ο>ρ χά]ριν των Ιαμάτων, 
ίκπλννει ρύπους παντοίων νοσημάτων.
Κάμον μεν μνήοθητι ταπεινού ’Ιγνάτιον, 
ηγουμένου τής μονής τών ’Αναργύρων. 
ίν αΐτει (sic) αψπε \  Σεπτεμβρίου α'.

Έ ν  τή αρχή τοΰ κωδικός Κυρίλλου τής ιερός μητροπόλεως Φιλιππου- 
πόλεως (1781) ή μονή καταριθμείται μεταξύ τών οκτώ επί τής Ροδόπης* 
τών άνηκουσών εϊς την προειρημένην μητρόπολιν, ή το άρα επαρχιακή : «τα 
στρέμματα τών οκτώ μοναστηριού Φιλιππουπόλεως 522 προς γρ. 4, πρδ. 
12= 2244  γρ. 18 πρδ.». Τά δέ μνημονευόμενα μοναστήρια έν τη αυτή ση
μειώσει ή σαν τά: «Μπατσκόδου, Μολδάβας, Βοδηνών, Κουκλαίνης, Πελα- 
στίτζης, Περοστίτζης, Κρήτζμας (ίγ. ’Ανάργυροι καί Παναγίας» (’),

Έ ν  έτει 1784 μνημονεύεται έν πρακτικώ του δευτέρου κώδικος τοΰ 
ρουφετίου τών έν Φιλιππονπόλετ άμπατζήδων άποφασίσαντος κατ’ έτος να 
έπισκέπτηται έκ περιτροπής τά μοναστήρια τής Φιλιππουπόλεως· μεταξύ τών 
μνημονευόμενων πρώτον έρχεται τό τών αγίων ’Αναργύρων Κουκλένης. 
«1874. Έ  σύμφωνη σαν οι μάστοροι να πηγαίνουν εις τά μοναστήρια μέ την 
αράδα, Κούχλινη κτλ.» (*).

Έ ν  έτει 1795 ένδημουσης δριμέως έν Φιλιππουπόλει τής χολέρας ή 
οίκογένεια τοΰ Λευκία συγκείμενη έξ εννέα ατόμων κατέφυγε κατά τό θέ
ρος εις την μονήν προς προφυλαξιν. Ά λ λ ’ ή νόσος μετεδόθη καί είς τήν 1 2

(1) Ιΐδδ ιξ  έτών 1781 — 1815, σελ. 3 (νέας αριθμήσεως). Διατηρείται ή έν τφ  
κώδικι όΐίβογυαφία.

(2) Iff. ’Αποστολίδον. Archiv de la soeiete des almdjis a Plodiv, βιβλ, II  
(1772—1818) σελ. 1. Έ ν τή έπετηρίδι τής βιβλιοθήκης καί τοΟ μουσείου Φιλιππσυ- 
πόλεως, έτ. 1928—29 σελ. 65.
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μονήν εκ τοΰ συρρεύσαντος είς αυτήν πλήθους τη 1 Ιουλίου επί τη εορτή 
τής μονής. ’Εκ των μελών τής οικογένειας προσε6λήθησαν τά επτά, εν οϊς 
καί ό ’Αναστάσιος Λευκίας. παις τότε ών, ΰ π έκυψαν δέ εις τήν νόσον μό
νον ό πρεσβύτερος αδελφός τοΰ Λευκίου ίερεός Χριστόδουλος καί τό τέκνον 
αυτόν ( ’)■

’ Εν ετει 1819 μνημονεύεται υπό τοΰ Κ. Οικονόμου : «άνωθι ταυ της 
τής χώρας (Κουκλένης) έως ήμισείας ώρας επί τοΰ αυτοί) όρους έστί τι μο- 
ναστήριον των αγίων ’Αναργύρων τω όνόματι τής χώρας επονομάζομε* 
νον» (*).

§ 9) Ή  μονή των άγιων ’Αναργύρων Κουκλένης—αείποτε, κατά τάς 
γραπτός μαρτυρίας, ά; έχομεν καί υπό των περίοικων οΰτω ονομάζεται πρός 
θιάκρισιν προφανώς τής έτέρας επί τής Ροδόπης των αγίων ’Αναργύρων 
μονής Κςιτσίμτον, οΰσης καί ταύτης παλαιάς καί από των αυτών χρόνων πι
θανώς (* 2 3 4 5 *},—ήτο επαρχιακή υπαγόμενη είς τήν ιερόν μητρόπολιν Φιλιππουπό- 
λεως καί διηυθύνετο (έπεστατεύετο) υπό ήγουμένου διοριζόμενου ΰπ’ αυτής 
καί τής δημογεροντίας (αρχόντων - προ εστώ των) τής Κοινότητος (πολιτείας), 
■Φαίνεται όμως δτι ανέκαθεν ένεκα τών συχνών δηώσεών της καί πυρπολή
σεων έ'πασχεν οίκονομικώς βεβαρημένη διά χρεών.

Έ ν  έτει 1824 τό χρέος αυτής άνήρχετο εις 33746 γρόσια απέναντι ομο
λογιών καταγεγραμμένον έν τφ κώδικι τής μητροπόλεως, δπερ τή 1 ’Ιανου
άριου άπεδέξατο 6 διορισθείς αυτής ηγούμενος (έπιστατεύων) ιερομόναχος 
Νικόδημος (ή.

Ό τ ι  δε ή μονή ήτο κτήμα τής ίεράς μητροπόλεως διαπιστοϋται καί έκ 
πρακτικών τοΰ αύτοΰ κωδικός περί άφιερώσεως είς αυτήν ακινήτων ή δω
ρεών καί διαφυλάξεως πραγμάτων αυτής έν τή μητροπόλει; οίον : Πρακτι
κόν άφιερώσεως κτημάτων είς τήν μονήν τοΰ έκ Στενιμάχου Γεωργίου Ευ
σταθίου Μπάρμπα, μονάσαντος έν αυτή: 1826, ’Ιουλίου 1 .(9). Πρακτικόν 
ομολογίας τοΰ αΰτοΰ περί τής άφιερώσεως τών προειρημένων καμάτω ν τή 
μονή : 1826, ’Ιουλίου ί (*). Πρακτικόν ομολογίας τής έκ Στενιμάχου κυράς 
Νατζήδαινας, καρείσης μοναχής καί μετονομασθείσης Μάρθας περί άφιερώ
σεως τής οικίας της τή αυτή μονή* 1825, ’Απριλίου 18 (’). Πρακτικόν κατα
γραφής τών ευρισκομένων αρχιερατικών τής μονής είς τό σεπέτιον τής Ιε~ 
ρας μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως' 1825, ’Ιανουάριου 25 (β).

Ή  μονή άρθοπόδησεν οίκονομικώς επί τής ήγουμενείας (1824 — 1854)

11) Ά * . Γεα>βγ. Λ ενχία , ένθα άνωτ. βελ, SS4—393.
(2) Κ. Οίκονόμυν· ένθα άνιοτ. σελ· 49 § μ ό .
,3) Αυτό 0ι, σελ. 46 § μ|3'.
(4) Κώδιξ μητροπόλεως έτων 1794—1856, σε?,. 290—303 και 336.
(5) Αυτόθι, οελ. 337.
fT1 Αυτόθι, σε?,. 338, (7) Αυτόθι, σελ- 339. (8) Αυτόθι σε?.. 348-
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τοΰ λογίου και δραστήριου ίερομονάχου Φιλιππουπολίτου Νικοδήμου τοΰ 
μεγάλου τής κοινότηχος Φιλιππουπόλεως ευεργέτου (‘). Οΰτος άνωκοδόμησεν 
εκ βάθρων πάντα τά κτίρια, τά και νΰν σωζόμενα, διά δωρεών ιών 'Ε λ
λήνων Φιλιππουπόλεως και Στενιμάχου, ών ή γενναιότερα ήτο ή τοΰ έν 
Βιέννη εμπορευόμενου Φιλιππουπολίτου Σωτηρίου Άντωνιάδου έκ γροσίων 
15000 άποσταλεΐσα είς την Μητρόπολιν. Τά χρήματα έτοκίσθησαν παρά 
φερέγγυο ις πολίταις επί τρία ετη, δπως αυξηθώ σι καί είτα έκκαθαρισθέντος 
τοΰ λογαριασμού αυτών παρεδόθησαν είς τον Νικόδημον προς τον δι’ δν 
άπεστάλησαν σκοπόν συμποσωθέντα είς 27937 γρ. Τοΰ το διαπιοτοΰται έκ 
των πρακτικών τής μητροπόλεως : «Ισον τών ομολογιών τής προσφοράς
τών 15000 γρ. τοΰ έν Βιέννη Σωτηράκη 'Αντωνίου Φιλιππουπολίτου δι’ 
άνοικοδόμησιν τοΰ μοναστηριού τών αγίων ’Αναργύρων. 1832, Μαΐου 
10* (!) καί «λογαριασμός έκκαθαρίσεως τών γρ οσίων, ά'περ έστειλε δωρεάν 
ό ’Αντωνίου Σωτήριος από Βιέννης είς τό μοναστήριον τών αγίων ’Αναρ
γύρων Κουκλένης καί έτοκΐσθησαν ένταΰθα εις τούς κάτωθεν... δι’ ομολο
γιών, τό δλον γρ. 27.937, 1835, ’Ιουλίου 1.» (3), Ό  τά πάντα διαστρέφων 
ίί. Μωραβένωφ λέγει ότι τά άποσταλέντα ή σαν 1000 ουγγρικά χρυσά νομί
σματα καί ούχί δωρεά, άλλ’ εξόφλησις χρέους τοΰ Σ. ’Αντωνίου πρός την 
μονήν χρονολογούμενου από 50 ή 60 ετών. 'Η  άνοικοδόμησις έγένετο υπό 
τήν έπίθλεψιν τοΰ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τών καψταντζήδων (δφα-

(ί) Διά κληροδοτήματος αυτού πρός τήν κοινότητα, μνημονευόμενου έν τι) αύ- 
τογράφφ διαθήκη του από τοΰ έτους ! 854, ής εκτελεστής μετά τριών άλλων ώρίοθη 
δ Μιχαλάκης βέης Γ χιού μου ογερδάνης, ΐδρόθη τω 1861 ή φερώνυμος αύτοΰ δημο
τική σχολή. Κατά βιβλίον κείμενον εν τοίς χειρογράφοις τής εθνικής βιβλιοθήκης 
Φιλιππουπόλεως τά έξοδα τής έπισκευής { = κατασκευής) τής σχολής, ήτοι οικοδομήσι
μου όλης καί ημερομίσθια κτιστών, λεπτουργών, κονιαστών καί λοιπών εργατών έπι- 
στατοΰντος έμμίαθως τού Ν. Φωτεινού καί ταμιεύοντας tofl X. Κοχσιάσογλου, ενός 
τών εκτελεστών τής διαθήκης τοΰ αοιδίμου, άνήλθον είς γρ. 42057,75, τοΰ κληροδοτή
ματος Ονιος 81479 γρ. έ | ών οίξμίν αδελφοί Μ. καί Δ. Γκιουμουογερδάναι κατέβαλον 
απέναντι όμολογίας είς τήν Κοινότητα τφ I860 γρ. 54000 καί τόκους μέχρι τής 25 
‘Ιανουάριου 1861 πρός 12 ο/ο γρ. 6480, διάφοροι δέ άλλοι οφείλεται, ών οί κλειστοί 
έκ Κουκλένης, απέναντι ομολογιών κα τάκε χωρισμένων έν τφ κώδικι τής ίερας μη- 
τροκόλεως γρ, 20999. 'Ο ψευδολόγος Μωραβένωφ γράφει (ένθα άνοιτ. σε?.. 213), δτι 
κατά τούς ύπολογισμούς, οδς έκοιήσατο (!) έκί τή βάσει τών βιβλίων τού Νικοδήμου, 
οδτος ώψειλεν είς τήν μονήν 400 χιλιάδας γρ., ένφ είναι γνωστόν έκ τών κωδίκων 
τής μητροπόλεως οτι ή μονή καί πρό καί μετά τόν Νικόδημον ήτο βεβαρημένη διά 
χρεών μή έπαρκούντων τών εισοδημάτων της πρός συντήρησίν της.

(2) Κώδιξ Κυρίλλου. (1781—1845) σιλ. 168/160.
(3) Α ΐτόθι, σελ. 332/324. Σημειωτέον οτι ό ευεργέτης τής μονής Σωτήριος ’Αν

τωνίου έκληροδότησε μετά θάνατον είς τήν Κοινότητα Φιλιππουπόλεως 7500 φιορίνια, 
ώς βιακιστοΰται έκ τής εν τώ κώδικι (1794—1856) σελ. 804—807 καταγεγραμμένης 
διαθήκης του από 13 Μαΐου 1839,
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σματοπωλών) καί της κοινότητος Κουκλένης, ήτις εκτοτε έξεδήλου μέγα υπέρ 
τής μονής ενδιαφέρον,

Πλήν τής κρήνης τοΰ 'Αγιάσματος ό Νικόδημος έκτισε καί την έν τή 
άνω αυλή, εξ ής Εδρεύεται νΰν ή μονή; ώς δηλοΰται έκ τής έπ5 αυτής ακο
λούθου έπιγραφής ; « Ή  βρύσις αΰτη άνηγέρθη | έκ βάθρων αδρά δαπάνη 
καί προσ | τασία Νικοδήμου αρχιμανδρίτου | ήγουμενεύοντος έν τή μονή | 
ταότη και συνδρομή Στεφάνου X "  Δημητρίου Μό | σκογλου εκ Στενιμάχου. 
1849, 'Ιουλίου 15».

’Αλλά καί Ιτέρα μαρ μαρόκτιστός κρήνη καί καλλιπρεπής έκτίσθη δπο 
του αΰτοΰ έν τή κάτω αυλή αριστερόθεν και ου μακράν τής επί τής μάν
δρας πόλης, έν ή θέσει υπήρχε παλοιοτέρα, ής ή κτιτορική έπιγραφή είναι 
πιθανώς ή προμνημονευθεΐσα τοΰ σκευοφυλακίου. 'Η  κρήνη αυτή σφζο- 
μενη μέχρι προ δεκαετίας έν καλή οπωσοΰν καταστάσει κατεστράφη καί 
άντ* αυτής προς τό μέρος τής εκκλησίας ήγέρθη υπό τίνος Βουλγάρου άλλη 
Ακαλαίσθητος. ’Ε π ί τοΰ μετώπου της κρήνης ύπήρχε καθ’ ήμετέραν αντι
γραφήν ή ακόλουθος επί μαρμάρινης πλακάς έν Ιαμβικοΐς τριμέτροις επι
γραφή, έξαφανισθεΐσα ήδη, ής 6 τόπος των γραμμάτων ήτο ό αυτός τοΰ 
των έν τώ σκευοφυλακίφ δυο επιγραφών.

«Πηγήν Νιλωάμ καί στοάν Σολ,ομώντος 
αεί δρόσον βλνζονααν γλυκερόν νάμα 
6 Νικόδημος την δε αρχιμανδρίτης, 
εκ τής Φιλίππου οειράν έλκων το γένος 
καί προστατενών τής μονής παναισίως 
άδρα δαπάνη πάλαι έξαρθρω θειο αν 
εις κάλλος άνήγειρε θεία σννάροει
Νικόδημε, των πόνων μισθονς δέχον. 1830, Αύγουστον 24s.

§ 10). Καταστραφέντων των αρχείων τής μητροπόλεως και τής κοι- 
νότητος Φιλιππουπόλεως κατά το Ανθελληνικόν κίνημα τοΰ 1906 άγνω
στοι παραμένουσιν ήμΐν οί μετά τόν Νικόδημον ήγουμενεύσαντες ώς καί 
τα άφορώντα εις τα τής μονής, Ό  Μωραβένωφ αναφέρει δτι διάδοχος τοΰ 
Νικοδήμου διωρίσθη υπό τής μητροπόλεως τάξε ιδιώτης τις 'Αγιορείτης μο
ναχός, δν οί Στενιμαχΐται έκάλουν σκωπτικώς διά την γυναικείαν σεμνο- 
αρέπειαν Κοκκωνίτσα ('). Κατά την διά τής Ροδόπης πρός τό Αίγαΐον ΰπο- 
χώρησιν των Τουρκικών στρατευμάτων μετά την τής Φιλιππουπόλεως μά- 
χην (1879) ή μονή έδηώθη δπ” αυτών έκ τούτου και έκ τής κακής διοι- 
κησεως φθινοντος τοΰ παρελθόντος αίώνος περιέπεσε πάλιν εις άθλίαν οι
κονομικήν κατάστασιν, Ό  επί έτη διατελέσας πρόεδρος τής έφοροδημογε- 1

(1) Μωραβένοοφ Κ ., ένθα άνωτ. σελ. 214,
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ροντίας Φιλιππουπόλεως Ιατρός Σ. Ά ντωνιάδης τώ 1890 γράφει περί, αυ
τής : «ελλείψει καταλί,ήλου προσωπικοί; προς διοίκησιν αυτής έπιδαρυνθεϊσα 
με χρέη, ά'τινα έκληρονόμησεν άπό τινων ετών εκ της κακή"); διαχειρίσεως 
των έκάστοτε ηγουμένων αυτής. Οί γείτονες αυτής Κουκλενιώιαι καταβάλ- 
λουσι πάσαν προσπάθειαν εις το νά διατηρήσωσιν αυτήν διότι θεωροΰσι κα* 
θήκον αδτών νά παραδώσωσιν αυτήν τοις άπογόνοις, δπως παρέλαβον παρά 
των πατέρων των> (').

’Ε π ί τοΰ τελευταίου αυτής "Ελληνος ηγουμένου τοΰ ίερομονάχου Κων- 
σταντίου Φιλιππουπολίτου διηυθετήθησαν τά οικονομικά της τοΰ ετησίου 
περισσεύματος έκ των εσόδων της περί ερχομένου εϊς τό ταμεΐον τής Έ λλ. 
κοινότητος Φιλιππουπόλεως υπέρ των ευαγών αυτής ιδρυμάτων. Τά δ’ έσοδα 
αΐαής προήρχοντο έκ τής καλλιέργειας των κτημάτων της (αγρών και αμπε
λώνων), έκ τής εκμεταλλευσεως τοΰ δάσους της, έκ των άφιερωμάτων των 
προσκυνητών της καί έκ τών ένοικίων των εν αυτή παραθεριζόντων διότι 
διά τά άφθονα ΰδατα, τό κατάφυτον τών πέριξ, τήν ώραίαν τοποθεσίαν καί 
τό εΰάερον έχρησίμευεν ώς θέρετρον είς τάς 'Ελληνικός Φιλιππουπόλεως 
καί Στενιμάχου οϊκογενείας, βοηθούσας καί ά'λλως αυτήν. Τώ 1906 κατελή- 
φθη καί αίίτη, ώς πάσαι αί λοιπαί Έλληνικαί μοναί, υπό τών Βουλγάρων 
καί εκτοτε ανήκει εις την ίεράν μητρόπολιν τής Πλόβδηφ.

Σημειωτέον δτι, δτε κατά τό ΙΟον αρθρον τοΰ Σουλτανικοϋ φίρμαν ίου 
περί τής ί δ ρύσεως τής Βουλγαρικής ’Εξαρχίας από 8 Ζιλχιτζέ ί 286 Ε γ ί 
ρας (1870) παρά τή 'Ελληνική μητροπόλει Φιλιππουπόλεως ίδρΰθη καί ή 
Βουλγαρική τής Πλόβδηφ καί ΰπήχθησαν εις αυτήν αί Βουλγαρικοί τής 
επαρχίας μοναί, ή μονή τών άγιων ’Ανάργυρων, Κουκλένης ώς καί ή τής 
'Αγίας Παρασκευής Βοδενών, τοΰ άγιου Γεωργίου Μπελασίτσης καί ή πα
τριαρχική του Βατσκόδου, παρέμεινεν Ελληνική οΰδαμώς διεκδικοιίντων αυ
τήν τών Βουλ,γάρων. Ώ ς  ελληνική δέ άνεγνωρίσθη καί υπό τής διεθνούς 
μεικτής έπιιροπείας της όρισθείσης κατά τάς συνθήκας προς έκτίμησιν τής 
κτηματικής περιουσίας τών υπό τοΰ Βουλγαρικού κράτους διαλυθεισών Ε λ 
ληνικών κοινοτήτων έπίδικασθεϊσα εΐς τήν Ελληνικήν τής Φιλιππουπόλεως 
κοινότητα.

§ 11. Τό αρχαιότερον νΰν τών έν τή μονή κτιρίων είναι ή έκκλη- 
αία, τετράπλευρος μήκους 15 μ. καί πλάτους 8, λιθόκτιστος, σίνευ θόλου και 
πλακοσκεπής άπολήγουσα κατά τήν ανατολικήν πλευράν είς μικράν κόγχην. 
Έσωτερικώς άποτελεΐχαι έκ τοΰ μετά τοΰ αγίου βήματος καθολικοΰ μή δ τη
ρημένου εις κΰτη διά κιονοστιχιών, ώς διαιροΰνται αί βασιλικαί καί έκ μ ι
κρού νάρθηκας. Έ χε ι τό σχήμα καί τό μέγεθος τών κατά τό πρώτον ήμισυ 
τοΰ παρελθόντος αίώνος άνακτισθεισών εκκλησιών τών επί τής Ροδόπης 1

(1) ’AvrmvtaSov S ,,  ένθα άνωτ. οελ, 144.
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Ελληνικών μονών τον αγίου Γ«οργίου (*) και τής άγιας Παρασκευής τής 
Μολδάδα; και τής έν Στενιμάχφ τοΰ άγιου Βασιλείου ("). Χρονολογία τής 
άνεγέρσεως αυτής ο&δαμοΰ μνημονεύεται, έκ τοΰ τρόπου όμως τής τοιχοδο- 
μίας καί τοΰ σχήματος, ώ ; καί εκ τών αγιογραφιών αυτής καταλαμβανου- 
σών όλην την εσωτερικήν τών τοίχων επιφάνειαν καί την εξωτερικήν τοΰ 
νάρθηκος φαίνεται ότι άνεκτίσθη επί τουρκοκρατίας εκ βάθρων εν τή θέ
σει παλαιοτέρας καταπεσούσης ή καταρριφθείσης, ως έγένετο καί επί τών 
έκκλησιών τών επί τής Ροδόπης άλλων μονών καί τών τής Φιλιππουπόλεως 
καί Στενιμάγου καί δεν είναι άρχαιοτέρα 2 ή ως έγγιστα 3 αιώνων. Τινές 
ιώ ν τοιχογραφιών αυτής, σκηνογραφίαι εκ τής άγιας Γραφής καί άγιοι εν 
φυσικφ μεγέθει, προέρχονται κατά τινα έπ’ αυτών χρονολογίαν από τοΰ 
παρελθόντος αΐώνος. Έ ν  έτει 1861 προσεκολλήθη εις τον νάρθηκα ώς προ- 
νάρθηξ τετράπλευρον διά ξύλων καί πλίνθων κτισθέν δωμάτιον, οίονει άπό- 
φ ισ ίς τις τής εκκλησίας χάριν τών φρενοπαθών, οΐτινες οδηγούμενοι είς τήν 
μονήν προς θεραπείαν έκρατουντο έν αΰτώ άλυσόδετοι. Ουτω σήμερον ή 
εκκλησία εΐναι τριμερής.

Δυστυχώς ή τοΰ νάρθηκος εξωτερική τοιχογραφία άπεικονιζουσα, ώς έν 
ταΐς έκκλησίαις τών μοιρών εΐθισται, τήν δευτέραν παρουσίαν τοΰ ίεροΰ 
Ευαγγελίου, §6λά6η. Προς κάλυψιν ασχήμιας τίνος διεπράχθη βανδαλισμός 
ούτως εΐπειν. ’Εκτεθειμένη ή τοιχογραφία επί δεκάδας ετών εΐς τό ύπαι
θρον προσείλκυε διά τό περίεργον τά βλέμματα τών τής μονής επισκεπτών 
ών τινες ύπολαμβάνοντες έπάναγκες νά διαιωνίσουν εαυτούς έχάρασσον δι’ 
οξέων δργάνων τά δνόματά των επ’ αΰτής. Ούτως άπαν σχεδόν τό κάτω τής 
τοιχογραφίας μέρος μέχρις ικανού ύψους έπληρώθη ποικιλογλώσσων Υπογρα
φών, προερχόμενων ώς έκ τών παρακειμένων χρονολογιών έκφαίνεται από 
τοΰ παρελθόντος αϊώνος, ών ή μάλλον πρόσφατος από τοΰ 1861. Έ κ  τού
του, ότε προσεκτίσθη ό προνάρθηξ, αντί ν ’ άποξεσθώσιν αι ύπογραφαί καί 
καταλλήλως συμπληρωθώσι τά κενά υπό εΐδικοΰ ζωγράφου, ώς γίνεται αεί
ποτε εν τοιαύταίς περιστάσεσιν, έπρίθη σκόπιμον ν’ άναζφγραψισθή ή τοι
χογραφία διά τής αυτής πάλιν παραστάσεως. Ό θ εν  έπεχρίσθη άπας ό τοίχος 
διά επιστρώματος άμμοκονίας, προς έπικόλλησιν τής οποίας έγένοντο διά 
σκεπάρνου καθ’ όλην τήν επιφάνειαν οπαί, καί άνιστορήθη πάλιν ή δεύ
τερα παρουσία. Τφ 1923 έκπεσόντος μέρους τοΰ άνιστορημένου επιστρώμα
τος εφάνη ή ύπαρξις τής παλαιοτέρας τοιχογραφίας, ήτις άπεκαλύφθη ολό
κληρο; καταρριφθέντος έπιμελώς τοΰ επιστρώματος μετά τής μεταγενεστέρας 
ής άπέμεινε μόνον ή άνω προς τή οροφή τής παραστάσεως σειρά, λίαν 
ζωηρά ούσα. 1 2

(1) Ί 3 ε  : Μ νρτ. Ά π ο ο το λ ίδ ο ν , ή έπί τής Ρο8όπης μονή τοΰ *Αγ· Γεωργίου, 
βρρχιχά, τόμ. V, 1934, σε?.. 240.

(2) Τον αυτόν, 6 Στενίμαχος, ει. 1929, σβλ. 47.
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Ή  επί της τοιχογραφίας ϋπαρξις δυσανάγνωστων καί τετριμμένων επι
γραφών διά εκκλησιαστικών κεφαλαίων γραμμάτων, προς α, ώς γνωστόν, 
δμοιάζουσι καί τά Κυρίλλεια, έδωκεν αφορμήν νά γραφή δτι αί έπιγραφαί 
είναι Βουλγαρικοί καί δτι οΐ. 'Έλληνες καταλαβόντες ώς ΐσχΰοντες επί τουρ
κοκρατίας και τήν μονήν ταΰτην, ώςτάς άλλας, ήτις ήτο Βουλγαρική, κατέ
στρεψαν την τοιχογραφίαν Αναζωγραφίσαντες άλλην επ’ αυτής προς έξάλειψιν· 
παντός Βουλγαρικού έν τή μονή ίχνους. Έ κ  περιεργείας κινούμενοι, άτε 
πολλάκις κατά τάς συχνάς ήμών από των παιδικών ήδη χρόνων εΐς τήν μο
νήν επισκέψεις ΐδόντες καί μελετήσαντες τήν τοιχογραφίαν τοϋ νάρθηκος, με- 
τέβημεν ολίγον χρόνον μετά τήν Αποκαλυψιν τής παλαιοτέρας εΐς τήν μονήν 
μετά του φίλου διδάκτορος ’ Α λες Πέεφ, γραμματέως τής εν Φίλιππουπόλει. 
Αρχαιολογικής εταιρείας καί τής κυρίας του, δ πως ίδωμεν «το θαυμάσιον, 
ώραΐον καί σπάνιον Βουλγαρικόν μνημείον τέχνης μετά Βουλγαρικών (Κυ- 
ριλλείων) γραμμάτων (*)». Εΰρομεν εκεί ζωγράφον άντιγράφοντα τήν τοι
χογραφίαν εΐς πίνακας κατά τμήματα εν τώ αϋτω μεγέθει χάριν τοϋ εθνολο
γικού της πόλεως μουσείου καί ανελθόντες επί του στηθέντος ικριώματος πε- 
ριειργάσθημεν αυτήν καί άναγνόντες άντεγράψαμεν τάς ευανάγνωστους καί 
μή τετριμμένας έπιγραφάς. Ονδεμία υπήρχε Βουλγαρική. "Απασαι ήσαν 
έλληνικαΐ κατά τε τά γράμματα καί τάς λέξεις* ή δέ τοιχογραφία οϋδαμώς 
διέφερε τής καταρριφθείσης, καθ’ όσον ήδυνάμεθα ν’ άναπολήσωμεν αυτήν 
έν τή μνήμη ημών. Σήμερον ή τοιχογραφία Αποπλυθείσα άπέβαλε τόν ζωη
ρόν χρωματισμόν, ον εΐχε κατά τήν άποκάλυψίν της πλήν τής άνω σειράς 
καί είναι λίαν άμυδρά. Πάντως όμως δ ζψγράφος θ ’ άντέγραψεν αυτήν 
πιστώς.

§ 12. Έ ν  τή επάνω σειρά τής τοιχογραφίας, τή μόνη Απομεινασάση 
έκ τής μεταγενεσιέρας, απεικονίζεται καθήμενος εν τφ μέσω επί θρόνου δό- 
ξης ό Κύριος ημών 'Ιησούς Χριστός εχων εκατέρωθεν τους ’Αποστόλους. 
Έ ν  τή δεύτερα σειρά Απεικονίζονται βασιλείς καί πατέρες, προφανώς ώς 
πρόμαχοι καί προστάται τοϋ χριστιανισμοί καί τής εκκλησίας, κάτωθεν δέ 
αυτών δεξιόθεν μεν τοΰ Χριστοί δμιλοι αγίων καί μαρτύρων προωρισμέ- 
νων διά τον παράδεισον, αριστερόθεν δέ οί δεινοί τοϋ χριστιανισμού καί 
των ’Ιουδαίων διώπται καί όμιλοι Αμαρτωλών, έν τφ μέσφ τών οποίων 
Υπερμεγέθης δ Σατανάς, προωρισμένων διά τήν κόλασιν. Έ πιγραφαί κε- 
φαλαίοις πεποικιλμένοις γράμμασιν Ανεγινώσκοντο ; BACIAE(Y)C ΑΛ(Ε)- 
ΞΙΟΟ, BACIAEYC ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, BACIAIKON (=βασίλειον) ΡΟ 
ΜΒΟΝ (5Ϊο)(=Ρωμαίων), ΤΙΧ Η (sic) (—Τύχη) ΝΑ(Β)ΟΥΧΟ(δο)(Νο)(20Ρ-

Chieheof. Plovdiv clans son passe et son presen t, I t .  1026, βουλγαρι- 
oti μετά παραλλήλου γαλλικής μεταφράοειος, ίν  φ  τύπιρ γίνεται λόγος περί τής μο
νής, στλ. 401 κεφ.
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(ος), BACIAEY(C) AOKIOC(;) Η Δ έκ ιος;) TEPO K IO C  (■) Α Γ Γ Ε Λ Ι (sic)' 
Κ(ΥΡ}ΙΟΥ ΥΛΕΙΟΩΝ (sic) TON XPHCTON (= Ά γ γ ε λ ε  Κυρίου, ελέη- 
σον τον Χρηστόν) και μικροΐς γράμμασι προς την κάτω τής κολάσεως γω 
νίαν ή επιγραφή : «μνήσθητι, Κύριε, τοΰ δούλου σου τοΰ αμαρτωλοί Πέ...»,. 
πιθανώς τών ονομάτων Χρηστός καί Πέ(τρος) δντων των αγιογραφίαν ή μο
ναχών τής μονής, Επικαλούμενων τό έλεος τοΰ Κυρίου εν τή μεγάλη τής 
κρίσεως ήμερα,

Οί ιστορημένοι βασιλείς ’Αλέξιος καί ’Αλέξανδρος, ών αί κεφαλαί πε
ριβάλλονται διά φωτοστεφάνων, άναντιρρήτως είναι δ Αυτοκράτωρ ’Αλέ
ξιος 6 Κομνηνός καί δ τών Βουλγάρων ’Ιωάννης (Ίβάν) ’Αλέξανδρος 
(1344— 1363), ών ή άνάμνησις παρέμεινεν Ισχυρά έν τή μονή είτε εκ πα- 
οαδόσεως είτε έκ τοιχογραφιών τής άρχαιοτέρας εκκλησίας. ‘Η άπεικόνισις 
τον Ά λες ίου μαρτυρεί την αρχαιότητα τής μονής άναγομένην μέχρι τοΰ 
Π ου ή 1 2ου αίώνος, τοΰ δέ ’Αλεξάνδρου οτι ή μονή έτυχε τής προστασίας 
αντοΰ, ώς πρότερον τής τοΰ ’Αλεξίου. *0 ’Αλέξανδρος καταλαβουν την επαρ
χίαν Στενιμάχου-Τζεπένης, ένθα ή μονή, παραχωρηθεΐσαν αΰτώ διά συνθή- 
κας τώ 1344 υπό τής Ά ννης τής Σαβαυδικής, έπιτροπευούσης τον ανήλι
κον υιόν της Ίωάννην τον Παλαιολόγον, Επί τφ ορφ συμμαχίας κατά τοΰ 
άναγορεΰσαντος εαυτόν Εν Διδυμοτείχφ αύτοκράτορα Κατακουζηνοΰ (5), Εκυ- 
ριάρχησε τής Ροδόπης καί τής βορειοδυτικής Θράκης μέχρι της υπό τών 
Τούρκων καταληήιεως αυτής. Φιλόθρησκος ιόν Εφάνη προστάτης τής ορθο
δόξου Εκκλησίας καί φυσικφ τώ λόγφ καί τής μονής, ώς βασιλεύς τών- 
Βουλγάρων καί τών Ρωμαίων.

Είναι άληθές δτι επί τοΰ δευτέρου τών Βουλγάρων βασιλείου ό εν ύπαί- 
θρφ πληθυσμός τής επαρχίας ταυ της ήτο κατά τό πλεΐστον Σλαυοβουλγαρι- 
κός, ό Εν ταϊς πόλεσιν όμως καί τοΐς φρουρίοις κατά τάς μαρτυρίας τών 
συγχρόνων Βυζαντινών ιστοριογράφων καί χρονογράφων ήτο 'Ελληνικός 
Ό θεν  καί αϊ επί τής Ροδόπης μοναί ύπαγόμεναι εις την 'Ελληνικήν μητρό- 
πολιν τής επαρχίας Φίλιππουπόλεως ήσαν Έλληνικαί, δηλ. ή εν αύταΐς λει
τουργία διεξήγετο εν τή Ελληνική γλώσση, Εν άντιθέσει προς τάς Επί τοΰ 
Αίμου, μονάς, οΰσας άπάσας Βουλγαρικός. 'Επομένως καί οτε ή Ροδόπη 
περιήλθεν Επ’ ολίγον χρόνον υπό την εξουσίαν τών Βουλγάρων ώς συνέβη 
Επί τοΰ Ίβαγκοϋ (1199), επί τοΰ Καλογιάννη καί τοΰ συγγενούς του Σλαΰου 
(1205—1208), Επί τοΰ Ά σέν II (1230— 1246) καί επί τοΰ ’Αλεξάνδρου 1

(1) Πιθανή παυαφθουά τής λατινικής λέξεως terrificGi‘=terribiIis=TDOjieQ0q, 
&ινό;.

ΐ2) Κατακονζηνον, ία toy. I l l ,  66.—Ί δ ε  καί ΖΧατάροκν Ε.  ό Ροδοπαΐος ήμως 
« ιΐβοχηνός Μομτσίλος, έν τή Βουλγαβ· ιστορική βιβλιοθήκη, έ'τ. «' τόμ. II, ετ, 1928, 
« λ .  120, βουλγαριστί.
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1344— 1363) (‘) άναμφι6όλως οί Βούλγαροι ομόδοξοι βασιλείς έσεβάσθησαν 
τάς '  Ελλην ικάς μονάς καί τάς εκκλησίας καί δεν άφήρεσαν αυτός από των 
Ελλήνων. Ά λλα καί επί τή υποθέσει οτι έγένετο τοιοΰτόν ι ι  ενιαχού, επα
νερχόμενης τής Ελληνική; κυριαρχίας αΐ άψα ιρεθ είσαι περιήρχοντο εις τούς 
ί8ρυτά; αυτών καί τούς νομίμους δικαιούχους καί παρέμειναν Έλληνικαί καί 
επί τουρκοκρατίας μέχρι; εσχάτων, δτε βίρ άφηρέθησαν κατά τό άνθελληνι. 
κόν κίνημα (1906— 1913).

§ 13. Έ κ  των προειρημένων αρκούντως κατεδείχθη οτι ή μονή των αγίων 
Αναργύρων Ιίουκλένης ή το ανέκαθεν Ελληνική, δη λ. υπό Ελλήνων ίδρύθη 
καί «νεκτίσθη καί έν αυτή ε τελούν το at ίεραί άκολουθίαι ελληνιστί μή άπο- 

■ κλειόμενου οτι τινές των μονασάντων έν αυτή ενδέχεται νά ήσαν καί Βουλ
γαρικής καταγωγής γενόμενοι δεκτοί ώς ομόδοξοι, καθώς συνέβαινεν έν πά
σα ις ταΐς Έλληνικαΐς μοναΐς. Προς ταΐς ανωτέρω δέ μαρτυρίαις έπαγόμεθα 
καί τήν τοΰ αμερόληπτου καί αψευδούς ΐερέως Κ. Οικονόμου, διευθυντοΰ 
επί ετη τής Ελληνικής έν Φιλιππουπόλ,ει κεντρικής σχολής καί πρώτου ιστο
ριογράφου τής εκκλησιαστικής επαρχίας τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. 
’Επί των χρόνων τοΰ αγίου εκείνου άνδρός, φθίνοντος τοΰ 18ου καί άρχο- 
μένου τοΰ 19ου αίώνος, μεταξύ 'Ελλήνων καί Βουλγάρων, ζώντων έν όμο- 
νοία καί αγάπη, φυλειικαί έριδες δεν υφίσταντο μήπω άφυπνισθείσης τής 
εθνικής ιών Βουλγάρων συνειδήσεως. Οί χριστιανοί τής επαρχίας "Ελληνες 
καί Βούλγαροι, λαλοΰντες έκάτεροι την ιδίαν των γλώσσαν, τ. έ. οί μέν 
"Ελληνες τήν απλήν Ελληνικήν, οί δέ Βούλγαροι τήν απλήν Σλαυονικήν 
ήτοι τήν Βουλγαρικήν (’), είχον ιάς εκκλησίας καί τάς μονάς των, έν αις 
ε λάτρευαν τον Θεόν έν τή ίδ ία των γλώσση. ’Εν τή αναγραφή των κωμών 
τής επαρχίας καί των παρ’ αύταΐς μονών δ συγγραφεύς τήν μονήν τών 
άγιων Αναργύρων Κουκλένης Θεωρεί ανέκαθεν 'Ελληνικήν, διότι διακρίνων 
ΐάς Ελληνικός των Βουλγαρικών μονών καί «αλών έκαστην μέν 'Ελληνικήν 
άπλώ; μοναστήριον, έκάστην δέ Βουλγαρικήν μοναατήριον Βουλγαρικόν 
«Βουλγαρική διαλέκιω τάς ακολουθίας άναγινώσκουσιν οί εν αύτω ασκούμε
νοι καλόγηροί» (β), τήν περί ής ό λόγος μονήν καλεΐ απλώς μοναστήριον. 
Βουλγαρικοί μοναί έν τή επαρχία ήσαν κατ’ αυτόν τρεις μόνον αί τοΰ Κα

ί!) Ίβ ε , Μ υρτ. Ά ποστολί& ον. θρρκικά ’Αθηνών, τόμ. II, i t .  1929, σε?.. 333 
-3 4 2 .

12) * Εκτος τής Φιλιππουπόλεως καί τινιον χωρίων είς ιούς ποάποδος τοΰ ορούς 
Ροδόπης κειμένων είς πάντα χά λοιπά τής Ιπαρχίας ή Βουλγαρική ώς επί ιό  π λ α 
στόν συνηθίζεται' μάλιστα δέ τά έπι τοΰ όρους Ροδόπης κείμενα χωρία, τό μέρος 
εκείνο δηλ. δπερ καλείται Γιαϊλΰς καί Τούρκοι καί Χριστιανοί τήν Βουλγαρικήν μό
νον προφέρουσι' σπανίως δέ ή άπλή Έλϊ,ηνική συνηθίζεται έν ταΐς πόλεσι καί εν τισι 
κώμαις καί χώραις». Κ. ΟΙπονόμαν, ένθα άνιοι. βε?.. 32 § σημ. α'.

(3) Αυτόθι σε?.. 35 § κγ' σημ. α'·
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λοφέρου {'), τοΰ Άκτσέκκλησε {Σόποτ) (ή καί τοΰ Καλογερόβου (!), πάσαι 
επί τοΰ ΑΤμΟν, Ελληνικοί δέ ; ή τοΰ Μπατκουνίου (4) αϊ των Κριτσίμων 
των ιίγίων ’ Αναργύρων καί των Ε to ο δ ίων τής Θεοτόκου ('), ή των αγίων 
Θεοδώρων τής Περοστίτσης, (6) ή τοΰ «γιου Γεωργίου Μπελαστίτσης (’), ή 
των αγίων ’Ανάργυρων Κουκλένης (8), ή τής αγίας Παρασκευής Βοδηνών (*), 
ή τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσσης (Βατσκόβοτή σταυρο
πηγιακή (w) καί ή της αγίας Παρασκευής Μολδάβας (“ ), πάσαι επί τής Ρ ο 
δόπης.

’Αλλά καί έτι πρός' οΐ άγιοι και θαυματουργοί Ανάργυροι Κοσμάς 
καί Δαμιανό; είναι κατ’ εξοχήν των 'Ελλήνων άγιος λατρευόμενοι από των 
πρώτων τοΰ χριστιανισμού χρόνων, πιθανώς αρχαίους τής ιατρείας Θεοΐις άν- 
τικαταστήσαντες. Ια τρ ο ί τών νοσημάτων καί άμύντορες των πιστών κατά 
των πολεμίων, ώς έν τφ κοντακίψ των εγκωμιάζονται, έτιμώντο παλαιόθεν 
έν Κωνσταντινουπόλει καί εν αυτφ τω παλατίω. Ου μακράν τής βασιλευοό- 
σης κατά τό άκρον κολπίσκου επί υψηλού καί άνάντους τόπου ΰπήρχεν 
αφιερωμένοι' εις αυτούς «τέμενος εκ παλαιών», δπερ ο αύτοκράτωρ ’Ιου
στινιανό; άνέκπσε καλλιπρεπές εύγνω μονών διότι οϊ «γιοι παραστάντες εις 
αυτόν κατ’ οναρ έσωσαν άπό επικινδύνου νόσου, διά τήν θεραπείαν τής 
όποιας οί ιατροί άπέθαλον πάσαν ελπίδα, «Τήν προτέραν οίκοδομίαν άκο
σμόν τε καί άδοξο ν ούσαν ουδέ αξιόχρεων τηλίκ,οις άγίοις άνεισθαι κάλλει τε 
καί μεγεθει τών νέων κατελάμπρυνε καί φωτός αίγλη, άλλα τε πολλά ού 
πρότερον οντα άνέθηκεν» (**). ’Έκτοτε ή εκκλησία αυτή ή το τό καταφυγών 
τών νοσοΰντων, μεταβαινόντων είς αυτήν πρός ϊασιν πάντοθεν άπό θαλάσ
ση; καί ξηρά;. Οΰτω ή δημοφιλία τών άγιων, ών ή μνήμη δίς τοΰ έτους 
εορτάζεται τή 1η Ιουλίου καί Νοεμβρίου, έπέξετάθη έν τη αυτοκρατορία 
καί ήρξαυτο ιδρυόμενοι πρός τιμήν αυτών έκκλησίαι καί μοναί έπί υψηλών 
και ευάερων τόπων, άντικαταστήσασαι τά άρχαΐα Ασκληπιεία. Τοιαΰται 
ήοαν καί αί επί της Ροδόπης δύο μοναί ή τής Κουκλένης καί ή τών Ιίρι- 
τσίμων, ών ή ΐδρυσι; ανάγεται εϊς τούς χρόνους τών Κομνηνών, οπότε ή 
περί τής ιαματικής τών αγίων δυνάμεω; παράδοσι; ήτο ακόμη ισχυρά έν 
τω  Β ι ζ α η ί ρ  καί παρά τοϊ; "Ε/λησιν έν γένει.

Ή  fe n  των 'Ελλήνων δε μεγάλη τών αγίων ’Αναργύρων λατρεία μαρ- 
πρός τιμήν αυτών διδόμενων κυρίων όνομάτων Ά νά ρ- 

Ά ργυρώ , Κοσμάς καί Δαμιανός, ών μεγάλη ή χρήσις, 
μ  τολς Βούλγαροι;, παρ οϊς καί τα άπαντώντα Ινίοτε Ά ρ -

πά . 41 § if·- (4) o t \ .  44 § λ»λ
49 § μη'- (8) σελ. 49 § μά'.

x L  57 ί  νη-.
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γύρ και Δαμιάν άνήκουσιν είς οικογένειας έχουσας Ελληνικήν την προέ- 
λευσιν η συγγενευουσας προς "Ελληνας δι’ δ ιγαμ ιώ ν. ’Άλλως ts  έν Βουλ- 
■ρίη οΰδεμία έκκλησία και μονή, καθ’ όσον είναι ήμΐν γνωστόν, υπάρχει τι
μώμενη επ’ όνόματι των άγιων, οΐτινες ώς Ελληνικοί μετωνομάσθησαν. 
Αυτή ή μονή καλείται υπ’ αυτών μοναστήρ 2 φ ε τ ι  Β ρ ά τς  (= ή  μονή ό άγιος 
Μάντις) ή -Σόετί Βράτοοβε (') ( = ο ί  άγιοι Μάντεις). Οΰδεϊς δέ Βούλγαρος 
φέρει τό όνομα Βράτς’ άν δέ τοΰ το άπαντα <υς έπώνυμον Βράτοωφ, οΐιδε- 
■μίαν προς τους άγιους έχει σχέσιν, άλλ’ είναι ίδιότητος σημαντικοί', ώς εθί
ζεται παρά τοΐς Βουλγάροις έπ'ι των επωνύμων. 'Αγιάσματα δέ καί μοναί 
των αγίων ’Ανάργυρων υπήρχαν καί άλλαχοΰ τιμώμενοι υπό των Ελλή
νων, έξ ών μνημονευτέα ή υπ’ αυτήν την άπρόπολιν των ’Αθηνών μονή, 
ής οι μοναχοί συνέταξαν διαφόρους παραδόσεις περί τής πόλεως των ’ ΑΘη' 
νών. ’ Εκ των χειρογράφων τούτων περισωθέντα τέσσαρα φύλλα χάρτου Έ νε- 
τικοϋ ασυνάρτητα προς άλλη λα καί καθ’ έαυτά σφόδρα συγκεχυμένα (* 2 3 4) έδω- 
καν αφορμήν είς τον Fall me layer, πλαστογραφ ή σαν τα τάς χρονολογίας καί 
μεταμφίεσα μεν ον τους φουστανελοφόρους κλέπτας ’Αλβανούς, ους οΐ κάτοι
κοι έκάλουν φούστας, εΐς Σλαύους, νά πλάση τους γνωστούς περί τής κα
ταγωγής των νεωτέρων Ελλήνων μύθους (3), οϋς καίπερ εν καιρφ άναιρε- 
θέντας έξακολουθοΰσί τινες των ιστορικών Σλαυων άναμασώντες άπόμη.

§ 14, Ό  ιστοριογράφος της Πλόβδηφ, οΐιχΐ τής Φιλιππουπόλεως (*), 
αξιότιμος κ. Στ. Σίσκωφ, ο στις δΐ’ ίδιου φακοϋ βλεπων καί κρίνων τό τής 
Θράκης ιστορικόν παρελθόν υπολαμβάνει πάντα τά έν αυτή άνέκαθεν Βουλ
γαρικά καί δέν δκνεΐ, οσάκις συγκρούεται προς τάς ίστοριπάς μαρτυρίας ν’ 
άμφιβάλλη περί τής αξιοπιστίας των Βυζαντινών πηγών ώς μεροληπτικών, 
δάσχυρίζεται ότι ή τής Κουκλένης μονή των αγίων ’Αναργύρων, ήν και 
αυτός καλεϊ Σ φ ετΙ  Βράτς, ήτο άνέκαθεν Βουλγαρική, κατεσχέθη δέ όις καί 
αί λοιπαί επί τής Ροδόπης μοναί επί τουρκοκρατίας υπό τών ισχυρών τότε 
‘Ελλήνων, Προς υποστήριξιν δέ τής δάσχυρίσεως ταυτης έπάγονται ιίπ’ αυ- 
τοΰ τά άκόλουθα ακλόνητα τεκμήρια,

α') Α ί επί τής άποκαλυφθείσης παλαιός τοιχογραφίας τοϋ νάρθηκος 
επιγραφαί είναι Βουλγαρικά! (!!), ώς διαπιστοϋται έκ τοΰ σχήματος τών Κυ~ 

•ριλλείων γραμμάτων τω ν  β ') ή ναοδομία τής εκκλησίας έχει ομοιότητάς 
τίνος πρός τάς Βουλγαρικός (:) τοΰ εν Στενιμάχφ άγ. Ίωάννου τοϋ Προδρό
μου, τής Παναγίας τοϋ φρουρίου καί τής Παναγίας τής μονής Βατσκόβου'

(J) Κ . Μωραβίνιοφ, ΐνΰα  άνιυιέυω, αε'Κ. 207, 212.
(2) Άρχαιολ. Ιφημ. “Αθηνών, ετ. 1853, φυλλάδ. 31, σελ. 912—915.
(31 F a llm era yer , Gesofiichte d e r  H alb in sel Morea wall rend  des Mittelal- 

te rs , τόμ. 2, ετ. 1830—36 «αί F ragm en te  a us dem O rient, τόμ 2, ετ. 1845.
(4) 'Ονομάζω χόν συγγραφέα οΰιω, διότι συστηματικούς αποφεύγει ν ' άναφέυη 

πό δισχιλιεχές ιστορικόν τής Ελληνικής πόλεως όνομα Φ ιλιππούπολις,
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καί γ') αί προσωπογραφία!, ό χρωματισμός, ή φωτοσκίασις καί ή διακόσμη- 
σις έχουσι καταπληκτικά; ομοιότητας πρός τάς έν τη έκκλησία των άρχαγγέ- 
λων (ossarium) της μονή; Βατσκόβου καί πρός τας έν τή εκκλησία τής Π α
ναγίας τοΰ φρουρίου Στενιμάχου, έξ ου εικάζεται ότι «ό ζωγράφος συνθέτης 
και των τριών τοιχογραφιών είναι ό αυτός ή ou  αυται είναι τουλάχιστον 
έργα ζωγράφοιν τής αυτής σχολής, άκμασάσης ουδαμώς βραδύτερου των 
έτών 1360—70, οπότε ή μονή κατελήφθη υπό των Τούρκων». "Αρα ή 
ύπάρχονσα νΰν εκκλησία εκτίσθη κατά τό δεύτερον Βουλγαρικόν βασιλέων 
ή ουχί βραδυτερον τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 14ου αΐώνος (!).

3 Εκ τών t  πάγο μενών τεκμηρίων καταφαίνονται αί σπουδαΐαι καί βα- 
θεΐαι ιοϋ ιστοριογράφου τής Πλόββηφ γνώσεις περί την Ελληνικήν γλώσ
σαν, τήν χριστιανικήν ναοδομίαν καί αγιογραφίαν, τήν έπιγραφολογίαν καί 
τήν ίβτορίαν αυτήν. Έ πιγραφαι Ελληνικοί εκλαμβάνονται Βουλγαρικοί 
Ινεκα τής ομοιότητας τών Κυριλλείων γραμμάτων πρός τά Ελληνικά μηδε- 
μιας άναγνώσεως γινόμενης αυτών ώς Βουλγαρικών άπλουστάτη ναοδομία 
είθισμένη επί τουρκοκρατίας συγχεΐται κατά τε τόν ρυθμόν καί τήν τοιχοδο- 
μίαν μετά τής Βυζαντιακής κ α ί ’Αθωνικής, διότι ή μέν εκκλησία τής μονής 
δέν είναι παλαιοτέρα, ώς προερρήθη 2·—3 αιώνων, αί δέ τής Παναγίας τοΰ 
φρουρίου Στ εν ι μάγου καί ή τοΰ αγίου Ιωάννου τοΰ Προδρόμου είναι Βυ- 
ζαντιακαί του 11ου ή 12ου αΐώνος (‘) καί ή τής Παναγίας τής μονής Βα- 
τσκό6ου έχει τόν ρυθμόν τών έν "Αθω μονών άνιδρυθεΐσα έκ βάθρων τώ 
1604 κατά τήν κτιτορικήν της επιγραφήν καί αγιογραφία! τοΰ Π ου τό 
πολύ αΐώνος αποδίδονται εις τόν 12ον καί 1 δον αιώνα, διότι αί μέν τοιχο- 
γραφίαι τοΰ οσσαρίον τής μονής Βατσκόβου, τοΰ μόνου ΰπολειφθέντος έκ 
τών αρχικών τής μονής κτιρίων, προέρχονται από τοΰ 12ου αΐώνος, άν εί
ναι σύγχρονοι τής ανεγέρσεως τοΰ κτιρίου, αί δέ τής εκκλησίας τοΰ φρου
ρίου Στενιμάχου προέρχονται άπό τών χρόνων τοΰ αΰτοκράτορος Μιχαήλ 
τοΰ Παλαιολόγου (!).

Μή άρκούμενος δέ ό ιστοριογράφος εις τά τεκμήρια ταΰτα τής βουλγα- 
ρικότητος τής μονής προσάγεται καί έ'τερα ούχ’ ήττον τών προειρημένων 
άξια. «Τφ 1S87 (;), γράφει άνεκαλύφθη έν τη μονή πολυτιμότατου μεσαιω
νικόν Βουλγαρικόν μνημείον, δπερ περιέχει τοΰ Βουλγάρου βασιλέως Ί6άν 
° Αλεξάνδρου τόν πανηγυρικόν, γραφέν τφ 1337. Βραδύτερον άνευρε Eh] σαν 
καί τινα παλαιά χειρόγραφα Βουλγαρικών εκκλησιαστικών βιβλίων κεκρυμ- 
μένα έν τη στέγη τής εκκλησίας καί διαλαθόντα τήν προσοχήν τών Έ λλή- * *

(1) "Ιδε, Μ νρτ. ’ AnoozoXlSov, ο ϋτενίμαχος, σελ. 25 κεξ. § 10 καί Ίο ρ δ . Ί β α -
*άφ , τό τοΰ Ά οέν φρούδων βουλγαριστί έν τφ Bulletin de la societe archeol. 
B ^.gare, τόμ. 11, έτ. 1911. σελ. 197 χέ'ξ.

ϊ- ί  D um ont·H om oile , Melanges d ’archeologie et d ’ ep igrapbie, σελ, 228,
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νων μοναχών. Τινά τούτων φυλάσσονται νύν εν τι) εθvtK'fi βιβλιοθήκη τής 
Πλόβδηφ. Έ ν  τώ ψαλτηρίω ή ώς εν τή επιστήμη (!) καλείται τό ψαλτήριον 
τής Κουκλενης απαντά ή ακόλουθος χρονολογική σημείωσις : «Έγράψη τή 
επιθυμία τοΰ μεγίστου ημών βασιλέως Ί6ά ν  ’Αλεξάνδρου, αΐρεθέντος καί 
στεφθέντος υπό τοΰ Θεού ετει 6845 (=1337)».

Ούόέν βεβαίως τό παράδοξον, άν εν τή Ελληνική μονή περιελθυύση 
ίπ ο  τήν κυριαρχίαν τοΰ προειρημένου τσάρου, τοΰ καί προστάτου ή δωρη- 
τοΰ αυτής, ώς ανέπτυξα μεν, εγράφη κατ’ επιθυμίαν αυτού Σλαυικόν εκκλη
σιαστικόν βιβλίον υπό τίνος Βουλγάρου έν τή μονή μοναχού ή "Ελληνος 
γνώστου τής Σλαυικής γλώσσης, Τό πολύ παράδοξον καθ’ ή μάς εΐναι άλλο. 
Τώ 1887, οπότε, ώς λέγεται, άνεκαλύφθη τό χειρόγραφον, ή μονή ή το Ε λ 
ληνική. Πώς ούτε ή Ελληνική μητρόπολις Φίλιππουπόλεως, εις ήν ανήκεν 
ή μονή, οΰτε άλλος τις τών λογιών Ελλήνων Φίλιππου πολιτών ή τις τών έν 
τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις καθηγητών, έν οίς καί ό διάσημος μεσαιω
νοδίφης Πέτρος Παπαγεωργίου, όστις άνεδίφησε τός βιθλιοθήκας τών μονών 
καί έξήτασε τά παλαιά βιβλία καί χειρόγραφα αυτών, δεν έλαβε γνώσιν 
τής άνακαλύψεως τοΰ περί ου ό λόγος χειρογράφου ; Ή το  δυνατόν τοσοϋ- 
τον ώς εκ τής παλαιοί η τός του ιστορικόν χειρόγραφον νά δια λάθη τούς "Ελ
ληνας, οΐτινες πάντως θά έφρόντιζον νά έξασφαλίσωσιν αυτό άποστέλλοντες 
ώς κειμήλιον είς τό οικουμενικόν πατριαρχείου, ώς άπέστειλεν παλαιά πο
λύτιμα τής βιβλιοθήκης τής 'Ελληνικής σχολής βιβλία, ή εις τήν εθνικήν τής 
Ελλάδος βιβλιοθήκην; "Ωστε άμφιθάλλομεν πολύ περί τοΰ λεγομένου ότι 
τό χειρόγραφον προέρχεται έκ τής μονής, άφοΰ μάλιστα δεν παρέχονται πλη- 
ροφορίαι καί λεπιομέρειαι περί τοΰ ποΰ τής μονής έφυλλάσσετο τούτο καί 
υπό τίνος καί πώς άνεκαλύφθη καί πώς περιήλθεν είς τάς χεΐρας τών Βουλ
γάρων, ένώ ήτο ιδιοκτησία τής Ελληνικής μητοοπόλεως.

Προκειμένου δέ περί ιών λοιπών έκκλη σι αστικών χειρογράφων, τών 
άνευρεθέντων, ώς λέγεται, μετά τήν κατάληψιν τής μονής (1806) έν τή στέγη 
τής εκκλησίας, ών φύλλα τινά ψαλτηρίου καί δκτωήχου εΐδομεν καί περιειρ- 
γάσθημεν έν τή εθνική τής Φιλιππουπόλεως βιβλιοθήκη σεβόμενοι τό αξιό
πιστο ν τών λεγομένων άπαντώμεν ΰποστηρίζοντες τήν θέσιν ήμών. Τι τό 
παράδοξον, «ν έν Ελληνική μονή άνευρέθησαν καί Βουλγαρικά εκκλησια
στικά χειρόγραφα; Οί Βούλγαροι μέχρι τοΰ 1870 διετέλουν υπό τήν πνευμα
τικήν τοΰ Ελληνικού οικουμενικού πατριαρχείου κυριαρχίαν. Βούλγαροι κλη
ρικοί 'Ελληνομαθείς ήσαν λειτουργοί έν Έλληνικαΐς έκκλησίαις, ως "Ελλη
νες βουλγαρ ο μάθεις έν Βουλγαρικαΐς, Ό  αρχιεπίσκοπος Σμύρνης καί μετά 
τό σχίσμα Βασίλειος, εκκλησιαστικός ρήτωρ (‘), ήτο Βούλγαρος’ ό νύν γη
ραιός έλληνομαθέσχατος μητροπολίτης Βάρνης σεβασμιώταχος Συμεών ΰπη- 1

(1) BaaUetov, αρχιεπισκόπου Σμύρνης, Λόγοι, τόμ. 2, ετ. 1886 — 1887, Σμύρνη.
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ρέτησεν εν 'Ελλην iy.cn; έκκλησίαις, όπως περιορισθώ εις δυο μόνον ανώ
τατους κληρικούς. Βούλγαροι μοναχοί έμόναζαν Ιν 'Ελληνικαΐς μοναΐς, ώς 
και ‘Έλληνες έν Βονλγαρικαΐς. "Ελληνες καί Βούλγαροι συνέζων τότε ως 
ομόδοξοι εν όμονοία και αδελφική αγάπη παΐ ώς ή 'Ελληνική γλώσσα από 
τοΰ παρελόνττο; αΐώνος έδιδάσκετο εν Βουλγαρικοί; σχολείοις, οίίτω και ή 
Σλανοβουλγαρική έδιδάσκετο εν τή θεολογική τής Κωνσταντινουπόλεως 
σχολή, ένθα καθηγητής διετελεσεν από τοΰ 1802 και ό περιώνυμος Νεόφυ
τος, μοναχός της μονής τής Ρήλας ('). "Αν λοιπόν Βούλγαροι μοναχοί μονά- 
σαντες εν τη 'Ελληνική τότε μονή ή καί "Ελληνες τοιοΰτοι σεβόμενοι τά εκ
κλησιαστικά βιβλία ώς ίερά περισυνέλεξαν τοιαΰτα Βουλγαρικά εν τή μονή, 
ώς σήμερον βιβλία πάσης γλώσσηςπερισυλλέγονται έν τάΐς διαφόροις τής Ε υ
ρώπης βιβλιοθήκαις,—έπί των σκοτεινών τής τουρκοκρατίας χρόνων αΐ μο- 
ναί ή σαν αΐ μόναι βιβλιοθήκαι,—εκ τούτου έπεται δτι ή το ή μονή Βουλ
γαρική ; Σήμερον τά πολυτιμότατα χειρόγραφα τής τε αρχαίας καί μεσαιω
νικής 'Ελληνικής λογοτεχνίας, κατάκε tv τα ι εν διαφόροις τής Ευρώπης βιβλίο-· 
θήκαις* δέον έκ τουτου νά ύποληφθή ότι αΰται αΐ βιβλιοθήκαι είναι 'Ελλη
νικοί ή υπό 'Ελλήνων ΐδρύθησαν ;

§ 15) «Μεταξύ των διατηρουμένων παλαιών έν τή μονή εικόνων, εξα
κολουθεί ό ιστοριογράφος, υπάρχει καί μία παριστάνουσα τόν Σαβαώθ μετά 
Βουλγαρικής έπιγραφής, *Γ(όσπ)οδ Σαβαώτ» (Κύριος Σαβαώθ). Ά νω θ ί δε 
τής εξωτερικής πλευράς τών παραθύρων τής εκκλησίας επί τών τυφλών γω
νιών αυτών τά ονόματα τών έζωγραφισμενών αγίων είναι Βουλγαρικά, 
άπερ παρέμειναν, καίπερ γενομένης άποπείρας καταστροφής αυτών διά πυ
ροβολισμών, άτε τών σφαιρών μή έξικομενών τοΰ σκοπού αύτών». Ό  ιστο
ριογράφος λησμονεί τό τοίς πάσι γνωστόν οτι «μία χελιδών έαρ ού ποιεί*. 
Μνημονεύει μίαν μόνον είκόνα, πράγμα κινητόν, φέρουσαν ολιγοσύλλαβον 
Βουλγαρικήν επιγραφήν άνευ χρονολογίας καί δεν λαμβάνει ύπ3 όψιν ότι 
πάσαι αΐ άλλαι εικόνες καί αΐ έν τή εκκλησία τοιχογραφίαι φέρουσιν '  Ελλη - 
νικάς έπιγραφάς από τοΰ χρόνου τής άν «κτίσεως αυτής.

Αί τών εκκλησιών ημών εικόνες άγιων προέρχονται καί έκ δωρεών ευλαβών 
προσκυνητών αγοραζόμενοι ού μόνον παρ’ ‘Ελλήνων άγιογράφων. άλλα καί 
παρά Σλαύων. όμοδόξων. Εικόνες μετά Σλαυικών έπιγραφών ΰπηρχον άλ
λοτε έν τε τοίς εΐκονοστασίοις πολλών 'Ελληνικών οικογενειών καί έν αΰ- 
ταΐς ταΐς έκκλησίαις τής Φιλιππουπόλεως καί Στενιμάχου «ποστελλόμεναι έκ 
Ρωσσίας άποδη μουντών 'Ελλήνων, ϊιν ές  τών άγίων επιταφίων τών εκκλη
σιών Φιλιππουπόλεως καί Στενιμάχου ή σαν Ρωσικοί α ποσταλέντες δώρα υπό 
τών έν Ρωσία Φιλιππουπολιτών Κομιζοπούλλου ’Αντωνίου καί Μαρασλή 
Γρηγορίου, μεγάλου εθνικού ευεργέτου. Διατί νά μή ΰποτεθή ότι καί ή 1

(1) Jirecek  ■ A rgyrow , 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σε λ. 615.
S
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μνημονευόμενη Σλαυεπίγραφος εικών, έργον άγιογράψου Σλαυου, είναι αφιέ
ρωμα Έλληνος εις την μονήν ή καί Βουλγάρου εκ τών προσκυνητών αυτής, 
ιώ ν αϊτησαμενων τήν βοήθειαν των θαυματουργών 'Αγίων ;

Προκειμένου περί των επί τού εξωτερικού των παραθύρων της εκκλη
σίας τής μονής Βουλγαρικών επιγραφών των άπεικονιζομένων άγ ίων, αν 
■ανται προέρχωνται από τοΰ προ τής καταλήψεως τής μονής ύπό των Βουλ
γάρων χρόνου, διότι πολλοί των πρεσβυτών 'Ελλήνων Φιλιππουπολιτών καί 
Στενιμαχιτών, τών πολλάκις εν τή μονή παραθέρισαν των ή έπισκεψα μενών 
αυτήν, δεν Ενθυμούνται ύπαρχου σας τότε Βουλγαρικός έπιγραφάς, τδ πράγμα 
εξηγείτο οΰτω. Πρό τής άφυπνίσεως τής εθνικής παρά τοΐς Βουλγάροις τής 
επαρχίας Φιλιππουπόλεως συνειδήσεο>ς, ήτις ήρξατο άρχομένυν σχεδόν τοΰ 
■δευτέρου ήμίσεος τοΰ παρελθόντος αίώνος, Βούλγαροι ήκκλησιάζοντο καί 
«ϊς 'Ελληνικός εκκλησίας προσφέροντες δωρεάς καθώς καί "Ελληνες προσήρ- 
χοντο αρωγοί εις Βουλγαρικός.

Έ ν  αυτή τή Φίλιππουπόλει, οπού έπεκράτει τότε ό Ελληνισμός καί 
■οι έκ τών περικειμένων κωμών εγκαθιστάμενοι Βούλγαροι δπελάμβανον τι
μήν των να έλληνίζωσιν, 6 μικρός επονομαζόμενος Βοΰλκος τσορμπατζής 
Τσαλόγλου ή Κουρτοβιτς ού μόνον ένήργησε παρά τή 'Υψηλή πύλη προς 
εκδοσιν σουλτανικοΰ φιρμανίου περί άνοικοδομήσεως έκ βάθρων τής συνο
ριακής του εκκλησίας χής αγίας Κυριακής (1832) ώς έχει σήμερον, άλλα κα 
«χορήγησε προς άποπεράτωσιν καί διακόσμησιν αύτής. 'Ωσαύτως ό μέγας 
επονομαζόμενος Βοΰλκος τσορμπατζής, ο στις μετεΐχεν ώς δημογέρων τής 
διοίκησε ως τών κοινοτικών πραγμάτων, έχορήγησεν είς τήν ανάκτισιν της επί 
τοΰ βράχου εκκλησίας της αγίας Παρασκευής (1837), καταρριφθείσης δυστυ
χώς ύπό τών ανιστόρητων Επιτρόπων της τής μικρός παλαιοτέρας, ήτις ή το 
ή μόνη περισωθεΐσα έκ τών έν τή πόλει πολυπληθών Βυζαντιακών (oh san- 
cta simpiicitas). *0 έκ Μετσόβου εν Φίλιππουπόλει Ιγκαταστάς καί διά τής 
εμπορίας πλουτήσας Δημήτριος Μήτσορας ανήγείρε τφ 1849 ιδία δαπάνη 
έν ιώ  προ άστε ίω τήςπόλεως Πέραν (Καρσί άκά) χάριν τών εκεί οίκουντων 
Βουλγάρων τήν εκκλησίαν τοΰ άγιου Ίωάννου τής Ρήλας, τήν πρό δεκαε
τίας πυρποληθεΐσαν καί ά νο ικοδ ο μη θεΐ σαν εσχάτως ύπό τοΰ δήμου. Δαπάνη 
δέ τοΰ αύτοϋ έζωγραφίσθη ή δεξιά πτέρυξ τοΰ προστίμου (νάρθηκος) τοΰ με
γαλοπρεπούς ναοΰ τής επί τοΰ Όρβήλου περιωνύμου Βουλγαρικής μονής 
τοΰ αγίου Ίωάννου τής Ρήλας, ενώ ή αριστερά δαπάνη τής χήρας Κουρτο- 
θιτς υπέρ τής μνήμης τοΰ μακαρίτου συζύγου της.

Έ κ  τούτου ύπό τών Επιτρόπων τών έκασταχοΰ εκκλησιών έπετρέπετο 
ή αναγραφή ού μόνον τών ονομάτων τών άγιων καί τών χορηγητών έν τή 
γλώσση των, άλλά καί κτιτορικαί όλαι έπιγραφαί πρός έκδήλωσιν ευγνωμο
σύνης. Οΰτω επί παραδείγματι έν ταΐς Έλληνικαΐς έκκλησίαις τοΰ παρά τώ 
μεγάλω Τυρνόβφ ’Αρβανιτοχωριού (Άλμπανάς), κωμοπόλεως, άλλοτε καθα-
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ρώς 'Ελληνικής, συνοικισθείσης από των άρχών ιοϋ 16ου αιώνος υπό Ή  πετ
ρωτών, ορμισμένων των πλείστων έκ Πωγωνίου και άκμαοάσης (ή, μεταξύ 
των επί των εικόνων καί τοιχογραφιών των εξ εκκλησιών 'Ελληνικών επι
γραφών άπαντώσι καί τινες Βουλγαρικάί. Αί κτιτορικαί έπιγραφαί επί τού 
προμνησθέντος προστώου της μονής της Ρήλας τοΰ ζωγραφισθ εντός δαπάνη 
τής χήρας Κούρτοβιτς καί Δ. Μήτσορα είναι ’Ελληνικοί. ’Αναγράφω την 
μιαν εξ αΰτών μόνον, διότι τό άντίγραφον της έτέρας άπώλεσα : «Υπέρ 
αιωνίου μνήμης καί άναπαύσεως τής ψυχής του κεκοιμημένου δούλου τοΰ 
■Θεοΰ Βοσκού Κούρτοβιτς τοΰ Ιξ Άβραδαλησίων έζωγραφίσθη τό έμπρο
σθεν τοΰτο μέρος έκ τοΰ νάρθηκος διά δαπάνης τής αΰτοΰ συζύγου κυρίας 
’Ελισάβετ X '' Κώστα χής έκ τοΰ Σαμοκοβίου καί τοΰ αΰταδέλφου αΰτοΰ κ. 
Παύλου Κούρτοβιτς, ών τά ονόματα τάξον, Θεέ, εν βίβλω ζωής. Έ ν  έτει 
1844» (-), Τής αυτής έκτάσεως, τοΰ αΰτοΰ περιεχομένου καί των αυτών 
γραμμάτων είναι καί ή έτερο υπέρ τής οικογένειας τοΰ Μετσοβίτου "Ελληνας 
Μήτσορα.

Καθώς λοιπόν ούτε ή μονή τής Ρήλας, 6 Βουλγαρικός ’Άθως ούτως εί- 
πεΐν, είναι Ελληνική ένεκα τής ύπάρξεως έν αυτή τών δύο Ελληνικών 
επιγραφών καί άλλων τινών άλλαχοΰ αυτής καί ένεκα τών γεν ο μενών εις αυ
τήν δωρεών υπό ' Ελλήνων τής Θράκης καί Μακεδονίας, ούτε αί εκκλησίαι 
τοΰ Άρβανιτοχωρίου ίδρύθησαν υπό Βουλγάρων ένεκα τής έν αΰταΐς ύπάρ- 
ξεως ένίων Βουλγαρικών έπιγραφών, οΰτω καί ή επί τής Ροδόπης τής Κου- 
κλένης μονή δέν είναι δυνατόν νά θεωρήται ώς ίδρυθεΐσα υπό Βουλγάρων 
καί Βουλγαρική έκ τών Ιπ ί τών παραθύρων τής εκκλησίας της ΰπαρχουσών 
επί τών άγιων δύο Βουλγαρικών ολιγοσυλλάβων έπιγραφών... Άπλούστατα 
ή  ό ζωγράφος τών αγίων ήτο Βούλγαρος καί επέγραψε Βουλγαριστί ή ά δα- 
πανήσας ήτο τοιοΰτος καί έγένετο χρήσις τής εθνικής του γλώσσης.

Τό δέ λεγόμενον περί τής διά πυροβολισμών γενομένης υπό τών 'Ε λ
λήνων απόπειρας έξαφανίσεως της έτέρας Ιπί τών παραθύρων Βουλγαρικής 
επιγραφής οΰ μόνον δηλοι την παχυλήν τοΰ ιστοριογράφου άγνοιαν τής 'Ε λ
ληνικής ψυχής, άλλ’ είναι καί τοΰ γελοίου κατώτερον. 'Ο  Έ λλην έχει βαθύ 
έξ οικογενειακής αγωγή; τό θρησκευτικόν συναίσθημα καί προσκυνεΐ τάς 
εικόνας ώς ειδωλολάτρης επικαλούμενος τήν βοήθειαν τών αγίων κατά πά
σαν ανάγκην του καί έναρξιν έργου. Επομένως οΰδ’ 6 έσχατος κακοποιός * 2

{1ΐ Jireeek - Argyroiv, ένθα «νωτ. σελ, 248—250.
(2) Ή  οικογένεια ιών Κούρτοβιτς ή Τσαλόγλου, παροιμιώδης διά τάς αγαθοερ

γίας της, ήλληνιζε εχουσα τήν Ελληνικήν γλώσσαν. Ό  πρεσβύτερος υιός τοΰ Βούλ- 
κου Κούρτοβιτς Ιατρός Βούλκοβιτς διετέλεσε διπλωματικός τής Βουλγαρίας Ιν Ιίιον- 
σταντινουπόλει πράχτωρ. ’Ανεψιό; τής οίκογενείας τούτης είναι ό μέγας τής Ε λληνι
κής κοινότητος Ζαγατζικίου ευεργέτης ’Ιωάννης Τσαλίδης. όστις άποθανών έν Αϊγύ- 
JCtqp κατέστησε γενικόν κληρονόμον τήν προειρημένην κοινότητα.
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θά επεχείρει πυροβολισμόν κατά τής Αγιογραφίας, ώς γινόμενον κατ’ αυτοί 
τοΰ αγίου, εξ έμφυτου φόβου ή δεισιδαιμονίας μή Ιφελκΰση την τιμωρίαν 
του υπό τοΰ αγίου αυθωρεί, παραλυομένης λ. χ. τής πυροβολοόσης χειρος 
του. Έ ά ν  πράγματι εσκοπεΐτο ή άπάλειψις τής επιγραφής, ήτο δυνατόν νά 
συντελεσθή τοϋτο οΰχί διά πυροβολισμών, άλλα τή βοήθεια συνήθους κλί- 
μακος, άτε τής επιγραφής μή κείμενης υψηλό ιερόν τών πέντε μέτρων. Βαν
δαλισμοί τοιοΰτοι καί χειρότεροι διεπράττοντο υπό τών μισαλλόδοξων Μωα
μεθανών, οΐτινες έβεβήλουν πολλάκις τάς χριστιανικός εκκλησίας ίεροσυλοΰν- 
τες, θραυοντες σκεύη καί εικόνας καί έξοριίσσοντες τών έπι τών τοιχογρα
φιών άγιων τους Οφθαλμούς. Ό  Αξιότιμος κ. Σίσκωφ είναι ίκανώς πρεσβύ
της καί άναμφιβόλως θά έχη ζωηρόν την άνάμνησιν τοΰ επαχθούς Τουρκι
κού ζυγοΰ, άφοΰ μάλιστα κατάγεται άπό τίνος τών επί τής Ροδόπης κωμών, 
ών οι Μωαμεθανοί κάτοικοι έφημίζοντο επί βαρβαρότητι καί μισαλλοδοξία. 
Δέον δέ να μή λησμονήται δτι καί αυτή ή μονή εδηώθη κατά τήν διά τής 
Ροδόπης υποχώρησιν τών Τουρκικών στρατευμάτων μετά τήν μάχην τής 
Φιλιπουπόλεως. Εδτυχώς δεν έπυρπολήθη ώς ή τοΰ αγίου Γεωργίου τής Βε- 
λασίτσης.

'Ωσαύτως δεν είναι δυνατόν νά έχηται αλήθειας καί το υπό τοΰ οψιγε- 
νοΰς Βουλγάρου Φιλιππουπολίτου καί μυθοπλάστου Κ, Μωραβένωφ λε-μόμε- 
νον (’) on  ό ηγούμενος Νικόδημος θέλων νά εξαφανίση χά έν τή μονή σω-

(1) Κ . Μ<οραβένο>φ, Ινθα άνωτ. σελ. 213. 'Ο κΰρ Κωστάκις Μωραβένογλου, ο- 
έπιλεγόμενος Μουχαμπετλής ( =  άνεκδοτολόγος) γεννηθείς έν Φιλιππουπόλει έκ μητρός 
‘Ελληνίδος καί πατρός έλληνίζοντος έξ “Αβρά δόλων άπεψοίτησε τής Έλλ. κεντρικής 
αχολής καί ήτο Έλλην μέχρι τής έν έτει 1861 προσλήψεως αύτοϋ ως υπαλλήλου τών 
έν Κωνσταντινουπόλει καταστημάτων Ταψιλέστωφ, συν εντευκτηρίου τών έπισήμων 
Βουλγάρων τών υπέρ τής ανεξαρτησίας τής Βουλγαρικής εκκλησίας άγωνιζομένων. 
Ε κεί ουνελθών έκ τής πλάνης του καί μεταβαπτιστείς είς τήν αγνήν τοΰ Βουλγορι
σμού κολυμβήθραν συνέταξε τό περί Φιλιππουπόλεως έργο'1 του έν έτει 1869, οπότε έν 
όξυτάτφ αημείφ, ώς αυτός λέγει, διετέλουν αί μεταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων Φι- 
λιππουπολιτών σχέσεις ένεκα τού εκκλησιαστικού τών Βουλγάρων άγώνος. Έ ν αίτιό 
πρός τοΐς άλλοις φληναφήμασι και μυθοπλαστίαις υποστηρίζει ότι πάντες οί ‘Έλλη
νες Φιλιππουπολΐται ή σαν Βούλγαροι καί διαιρεί αυτούς ε!ς Γ χονντελονδες  - Βουλγά
ρους έξελληνισθέντας διά τοΰ σχολείου καί τής εκκλησίας, Α αγχεράδες  - μετοίκους έκ 
Στενιμάχου καί ΒοΒενών, έξηλληνισμένους Βουλγάρου; καί τούτους, Κ οντσοβΧάχονς  
έλληνομανείς καί Αλλοδαπούς, τούς κεκτημένους οίανδήποτε ξένην υπηκοότητα. Τό 
Ιστορικόν τούτο μνημεϊον άφιέρωσεν είς τό έν Κωνσταντινουπόλει Βουλγαρικόν άνα
γνωστή ριον έν ϊδίφ χειρογράφω, όπερ κατέκειτο εκεί επί δεκάδας ετών ουδε- 
μιας προσοχής άξιωθέν ύπό τών συγχρόνων Βουλγάρων τών γνωριζόντων τά πρά
γματα. Πρό δεκαετίας, ότε ή διεθνή; κατά τάς συνθήκας όρισθεϊσα έπι τρόπε ία ήρξατο 
τών εργασιών της έν 2οψίφ πρός έκκαθάρισιν τών περιουσιών ιδίων τε καί τών κοι
νοτήτων Ελλήνων καί Βουλγάρων, τών μετανασχευσάντων έξ έκατέρας τών χωρών των. 
ό Φιλιππουπολίτη; Κ. Κάλτσεφ, έτερος αγνός Ιουδαίος, άνήγαγε τόν πολυτίμητον 
τούτον εθνικόν θησαυρόν έκ τής άφανεία; είς φως, είς ον μεγίστη, άπεδόθη σπουδαίο--
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ζόμενα Βουλγαρικά βιβλία συνέλεξεν άπαντα εις κιβώτιου και άνεγειρομε
νού τοίχου τίνος της μονής κατέθαψεν εν τοίς θεμελίοις αύτοΰ. Περί τής 
τοιούτω τρόπω έξαφανισεως Βουλγαρικών βιβλίων γενομένης και ύπ’ οίλ- 
λων Ελλήνων κληρικών αλλαχού άνέγνωμεν καί εν αλλοις Βουλγάρων 
βιβλίοις. ’Ανέκαθεν ύπήρχεν εκκλησιαστική συνήθεια άνεγειρομενών έκκλη- 
σιών να κατορύσσωνται εντός τών θεμελίων αυτών εκκλησιαστικά βι
βλία εφθαρμενα καί άχρηστα, παλαιαί εικόνες καί δστά αγίων μετ’ εύ- 
χών καί αγιασμού προς στερέωσιν τών ιερών κτιρίων. Την συνήθειαν 
ταύτην ακολουθών καί ό Νικόδημος κατώρυξε τά άχρηστα ώ; δυσανάγνω
στα έκ τής φθοράς καταστάντα τής μονής βιβλία, Ιν οις ενδέχεται νά ΰπήρ- 
χον καί Βουλγαρικά. Είς τοΰτο ου δε μία οπισθοβουλία έπρεπε ν’ άποδοθή 
καί μάλιστα άφοΰ επί τών χρόνων τής ήγουμενείας τοΰ Νικοδήμου Βουλγαρι
κόν ζήτημα δέν ΰφίστατο. ”Αν προετίθετο ό μοναχός νά Ιξαφανίση Βουλγα
ρικά βιβλία, ή δυνατό νά θερμάνη χειμερινό) ν τινα νύκτα τό κελλίον του άνά- 
πτων τήν θερμάστραν δι’ αυτών.

§ 16) Ή  μόνη άναμφισβήτΐ)τος άπόδειξις τοΰ ότι ή μονή περιήλθεν επί 
τινα χρόνον είς τούς Βουλγάρους, δηλ. ότι οί έν αυτή μονάσαντες έτυχε νά 
είναι Βούλγαροι καί νά ποιώνται έν ταΐς άκολουθίαις χρήσιν τής Σλαυικής 
γλώσσης, είναι κτιτορική τις Βουλγαρική επιγραφή κρήνης επί μαρμάρινης 
πλακός από τοΰ 1696, κατακειμένη νΰν έν το» σκευοψυλακίφ. Ή  επιγραφή 
αΰτη κατά πιστήν μετάφραστν εχει ώς εξής: «Αΰτη ή κρήνη έκτίσθη ] ήγου- 
μενεύοντος Στεφάνου ΐερομονάχου | καί προηγουμενεύοντος Θεοφάνους Ιερο
μόναχου. j Κτίτορες ήσαν Κύριλλος ιερομόναχος | καί ό ίερευς Ά να νίας καί 
ό ίερεύς ( Μεθόδιος έν έτει ζσδ' (= 7204), μηνι Αΰγούστφ, έκτη ήμερα. | 
‘Υπό τοΰ μαΐστορος Νικολάου».

Κατά τον Σίσκωφ ή επιγραφή ήτο έντετοιχισμένη επί τοΰ 'Αγιάσμα
τος, ΰπελαμβάνετο δέ ώς Ελληνική ένεκα τοΰ έξ άσβεστου επιχρίσματος αυ
τής, έφ’ οό ανεγινώσκοντο 'Ελληνικά γράμματα* έφάνη δέ δτι ήτο Βουλγα-

της ΰπό τοΰ δήμου της Πλόβδηφ προς διεχδίκησιν της περιουσίας τής Έλλ. κοινότη- 
τος ώς Βουλγαρικής. Τό κειμήλιου κατετέθη είς τήν εθνικήν βιβλιοθήκην Σοφίας, 
ευτυχώς όμως «ρός τέρψιν τών Ελλήνων διά ιάς νοαχιμάδτς του έξετυπώθη ΰπό τοΰ 
δήμου Φιλιππουπόλεως, όπως χρήσιμε Οση ώς Ιστορική ΰλη διά τήν μέλλουσαν συγ
γραφήν τής ιστορίας Φίλιππου πόλε ως. Τήν Ικδοσιν έψιλο τέχνη σε ν ό Βούλγαρος διδά- 
κτωρ τοΰ δικαίου Αλέξανδρος Κ. Πέεφ, εγγονος μητρόθεν τοΰ μεγαλεμπόρου Φιλιπ- 
που.τολίτου Κλε άνθους μεταγράψας τό κείμενον πολλαχοϋ είς τήν νΰν γραφομένην 
Βουλγαρικήν γλώσσαν, σχολιάοας καί συμπληρώ σας. Έ ν τφ προλόγω τοΰ βιβλίου δ 
κυρ Κωστάκις λέγει περί έαυτοΰ: «έξεπαιδεόθην έν Φιλιππουπόλει, όπου έγεννήθην 
καθ’ οΰς χρόνους δέν ΰπήρχον έν αδτή Βούλγαροι καί ή μεγίστη τοΰ ανθρώπου ταπεί- 
νωσις ήτο νά -καλήταί τις Βούλγαρος, τήν μητρικήν μου δέ γλώσσαν (τήν Βουλγαρι
κή* &η>..) ήρξάμην μανθάνων μόλις κατά ιό τεσσαρακοστόν καί πέμπτον τής ηλικίας 
{toe έτος» ! ! Αυτόθι σελ. 31.



38 Πιρ'ι Κουχλέν-ης καί τής φ τρω ννμον αντής.

ριπή άποτριβέντος τοΰ επιχρίσματος. 'Υποθέτω οτι αΰτη είναι ή έννοια ιών 
λόγων τοϋ ιστοριογράφου, διότι έν τω κειμένφ τώ Βουλγαρικώ δεν διατυ- 
ποϋται σαφώς και ενδέχεται νά έκληφθή ότι πρόκειται περί παλίμψηστου επί 
πλακός, δηλ. δτι επί της Βουλγαρικής επιγραφής έχαράχθη ή Ελληνική καί 
είτα έπεχρίσθη ή πλάξ. Ό  Γάλλος μεταφραστής ειναί πως σαφέστερος. «Ατι 
monastere esc encore conservee une plaque de pierre trouvee maconnee 
dans le tnur de la facade de l’Aiazma, enduite de chaux et portanc une 
inscription grecque; mais cette inscription ayant ete un peu effacee, on 
pem lire au dessous des mots Bulgares, qui rapportem que la fontaine sa- 
cree etait construite par l’abbe Stephane κτλ.». Κατά τούς έν τή μονή ομο)ς 
έπιδείξαντας ήμιν την επιγραφήν τω 1924, άνενρέθη αυτή, ώς έχει νΰν, πρό 
τινων ετών κατακεχωσμένη που τής μονής, ουδέ μιας άλλης διασαφήσεως 
παραοχεθείσης οΰτε περί τού τόπου τής καταχώσεώς της οΰτε περί τοΰ ακρι
βούς χρόνου καί τρόπου τής άνευρέσεοις αΰτής μεθ’ δλας τάς περί τοΰτου 
επιμόνους ερωτήσεις ήμών. Ή  άντίφασις αΰιη γεννά αμέσως υπόνοιας περί 
τής γνησιότητας τής επιγραφής, ένισχυομένας καί έκ τών εξής.

'Η  πλάξ έκτοΰ αυτού τής Ροδόπης λευκού λίθου, εξ ου καί αί τών άλ
λων της μονής επιγραφών, έχει το όχημα, τάς διαστάσεις καί την κατεργα
σίαν τής πλακός τής από τού 1830 επιγραφής τής έν τή κάτω αυλή κρήνης 
έκλιποΰσης νΰν. Ε ΐναι λευκότατη, οίονεί πρό μικρού χρόνου τοΰ μαρμαρο
γλυφείου έξελθοϋσα καί ουδέν ίχνος παλαιότητος παρουσιάζει καίπερ έχουοα 
βίον υπέρ τά 200 έτη, εν άντιθέσει προς τάς μεταγενεστέρας ένεπιγράφους 
μετά 6 άλλου σας χρώμα. Τά γράμματα τής επιγραφής είναι τοΰ αδτοΰ τόπου 
τών γραμμάτων τών τριών έμμετρων Ελληνικών επιγραφών, δστις έλήφθη 
έκ τών επί τής τοιχογραφίας τού νάρθηκος επιγραφών. Εΐναι ακέραια καί 
άτριβή ούδεμίαν βλά6*)ν ύποστάντα εΐτε έκ τής παλαιότητος των είτε έκ τής 
κατά Σίσκωφ άσθεστώσεως τής πλακός καί τού άποκαθαρισμοΰ αυτής άπό 
τής άσθέστου ή έκ τής έν τή γή υγρασίας ένεκα τής κ ιτά τούς έν τή μονή 
κατορυξεως τής πλακός.

Ε π ειδή  δέ, καθ’ όσον ήμεΐς ασφαλώς γνωρίζομεν (‘), ουδεμία τοιαότη 
επιγραφή δπήρχεν έντετοιχισμένη επί τοΰ 'Αγιάσματος, κατασκευασθέντος υπό 
τοΰ Νικοδήμου τω 1830 ή αλλαχού, άφ’ ετέρου δέ υποτιθεμένου δτι αυτή- 
προέρχεται εξ άλλης κρήνης καί κατωρυχθη ώς Βουλγαρική υπό τών Ε λλή 
νων, εΰλογώτερον θά ήτο νά κατασυντριβή, όπως μή άποκαλυφθή ποτέ, έχο-

U) Άπό τοΰ 1887 πολί.άχις έπισκεψάμενοι ιήν μονήν καί παραθερίσαντες εν 
αυτή άνέγνωμεν άπάσας τάς επιγραφής της. ‘Ολίγος δέ ημέρας πρό τής καταλήψεως 
τής μονής χψ 1906 μεταβάντες είς αυτήν πρός έπίακεψιν τών παραΟεριζουσών έν 
αυτή φίλων οικογενειών Π. Βογιαρί'ου καί Θεοφανοΰς Νέμτσογλου αντέγραψα μεν πά
σας τάς έπιγραφάς της χειραγωγούμενοι 6πό τοΰ τότε ηγουμένου της φίλου ιερομόνα
χου Κώνο ταντ ίου.
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μεν τήν γνώμην οτι ή επιγραφή είναι νόθος και υποβολιμαία χαραχθεισα 
μετά τό 1906. ’Ίσως ηγούμενός τις τής μονής οπτασιασθείς ή θρησκευτική 
έμ πνεύσει κινηθείς προέβη είς την σύνθεσιν καί χάραξιν τής επιγραφής μι* 
μηθεις θανμασίω; τον τύπον των γραμμάτιου των 'Ελληνικών επιγραφών 
και έπλασε τον περί άνευρέσεως αυτής μύθον, οπιος παρουσίαση την μονήν 
ώς άλ/,οτε Βουλγαρικήν καί δή άφθονου σαν εις μοναχούς,

Τοιαϋται δέ θρησκόληπτοι καί έθνόληπτοι άμα πράξεις δεν σπανίζουσι 
παρ’ ενίοις των Βουλγάριυν κληρικών, Τώ 1905 οι τής μονής τής Πετρι- 
τσονιτίσσης (Βατσκόβου) μοναχοί άνασκάφαντες τάφον εν τω νάρθηκι τής 
εκκλησίας διεκήρυξαν δτι άνεΰρον τά ιερά λείψανα τοΰ τελευταίου Βουλγά
ρου πατριάρχου Τυρνόδου Ευθυμίου, διαπιστουμένου τούτου εκ της συνευρε
θεί σης επί λευκοσιδήρου επιγραφής «Ευθύμιος πατριάρχης Τυρνόβου». Έ ν  
τούτοι; κατά την έκθεσιν τής προς έλεγχον τοΰ γεγονότος άποσταλείσης υπό 
τοΰ υπουργείου καί τής ΐεράς Συνόδου ειδικής επιτροπείας : «'Η Σλαυική 
επιγραφή ή έν τφ τάφω ευρεθεΐσα τφ 1905 παλαιογραφικώς εξεταζόμενη 
ονδαμώς είναι μεσαιωνική' είναι πρόσφατον τεχνούργημα προερχόμενον εκ 
μεγάλου πατριωτισμού (c’est une fabrication recente, acre de patriotisme 
fervent). "Αλλως τε είς τών πλαστουργών ώμολόγησε τό σφάλμα του (1)■>· 
’Εν τή αΐιτή μονή αί μέχρι τοΰ 1932 σωζόμεναι λαμπραί τοΰ Πυθαγόρα* 
Σωκράτους, Πλάτωνος. και ’Αριοτοτέλους εν φυσικώ μεγέθει εικονογραφίαν 
άπό τοΰ 17ου αίώνος επί τοΰ τοίχου τής τραπέζης (εστιατορίου) έξη φαν ί- 
σθησαν. Έ ν  τή θέσει τών δύο φιλοσόφων ήνοίχθηααν παράθυρα, οΐ δέ άλ
λοι δύο έξηγιάσθησαν καί έξεβονλγαρίσθησαν μεταμορφωθέντες δι’ αλλοιώ
σεων είς τον άγιον ’Ιωάννην της Ρήλας καί τον πατριάρχην Τυρνόβου Ευ
θύμιον μετά Βουλγαρικών Ιπιγραφών ! 'Η  υποβολή δέ Βουλγαρικών επι
γραφών είς τάς καταληφθείσας 'Ελληνικά; έκκλησίας είναι συνήθης' πάσαι 
σχεδόν αί επί τών εικόνων καί τοιχογραφιών 'Ελληνικά! Ιπιγραφαί μη δ5 αυ
τών τών κτιτορικών εξαιρούμενων άντικατεστάθησαν διά Βουλγαρικών. Ή  
άνωθι λ, χ. τής εισόδου τής έν Φιλιππουπόλει έκκλησίας τής αγίας Κυριακής 
κτιτορική επιγραφή άντικατεστάθη μεταφρασθεΐσα έπί λέξει διά Βουλγαρικής 
μετά τήν κατάληψιν τής εκκλησίας (1891)· 'Ο άναγινώσκων αυτήν σήμερον 
νομίζει δα  αΰτη έχαράχθη επί τής πλακάς τω 1832, δτε άνεκτίσθη ή εκκλη
σία. 'Η  ειλικρίνεια άπήτει παρά τή 'Ελληνική επιγραφή νά παρατεθή και 
Βουλγαρική αυτής μετάφρασις.

§ 17) "Ισως υπέρ τό δέον έμακρηγόρησα άναιρών περί τής μονήςγνώ-

(1) Bulletin de la society archeol. Bulgare, τό μ, II, έτ. 1911, σελ. 23. Μνρτ. 
ΆποοτοΧΙδον, ό Στενίμβχος, σελ, 3ο. - Μέλη της επιτροπείας ήσαν οί καβηγηιαΐ τοΰ 
έν Σοφί(£ πανεπιστημίου Ιορδάνης Ίβανώφ μεσαιωνοδίφης καί Μπόγδανος Φίλωφ 
άρ/,αιολόγος.
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μην δτι αυτή, ώς καί αί ά'λλοα επί τής Ροδόπης μοναί, ή το ανέκαθεν Βουλ
γαρική καί οτι έπί τουρκοκρατίας υπό των Ελλήνων κατελήφθη, έπομένω? 
δικαίως έν έ'τει 1906 περιήλθεν εις τούς νομίμους αυτής δικαιούχους. Έ πραξα 
δμως τοϋτο, δπως καταδείξω, πώς γράφεται υπό εν ίων Βουλγάρων ή ιστο
ρία χάριν των όμογενών των καί ιδίως ύπό τοΰ άγαθοϋ άλλως τε καί φιλο- 
πόνου κ. Σίσκωφ, δ στις εχων την μόνιμον ιδέαν οτι πάντα τά έν Θριίκΐ] 
άπο τοΰ δευτέρου ήδη Βουλγαρικού βασιλείου, ίσως καί πρότερον, ή σαν καί 
είναι Βουλγαρικά, οΰδεμίαν τοΰ Ελληνισμού ΰπαρξιν ούδ’ έπίδρασιν αΰτοϋ 
έπί τούς έπήλυδας άναγνωρίζει κατά τό παρελθόν. 'Υ πό τοιοΰτον δε πνεύμα 
έχει συνθέσει καί τήν ιστορίαν τήςΓΙλόβδηφ άποφεύγωννά καλέση αύτην διά 
του δισχιλιετοΰς ιστορικού της ονόματος. Έ κ  των έν τή μελέτη δμως ταύτη 
περί τής μονής ρηθέντων καί άναιρεθέντων δόναταί τις νά κρίνη καί περί 
τής ακριβέ ία; καί αλήθειας των περί Φιλιππουπόλεως εξιστορούμενων έν τή 
Ιστορία τής Πλό6δηφ, ήτις έ'χουσα καί την παράλληλον είςτήν Γαλλικήν με- 
τάφρασιν είναι ή μόνη πηγή εις τους ξένους, τούς θέλοντας νά μελετήσωσι 
τήν ιστορίαν τής πόλεως Φιλίππου τοΰ Άμΰντου, τής λαμπρότατης μητρο- 
πόλεως τής των Θρρκών επαρχίας (*).

Ή  μονή από τοΰ 1906 ανήκει εις τήν μητρόπολιν τής Πλόβδηφ, διοι
κούμε νη υπό ηγουμένου όριζο μενού ύπ’ αυτής καί λογοδοτοΰντος αυτή περί 
τής όλης διαχειρίσεως τών κτημάτων καί των έσόδων της. Κατά τά πρώτα 
έτη ώς καί τά άκολουθήσαντα τών πολέμων φαίνεται οτι παρημελήθη πολύ 
καί τφ 1924 διετέλει, ώς ίδίοις δμμασιν άντελήφθημεν, εις άξιοδάκρυτον κα- 
τάστασιν ούδαμώς διαφέρουσα ρυπαροΰ στάβλου. Σήμερον δμως διακρίνε- 
ται διά τήν έν αυτή τάξιν καί άκραν καθαριότητα, δφειλομένην προφανώς 
είς τον ρέκτην καί λόγιον ηγούμενον αυτής, τόν έκ Τυρνόβου ιερομόναχον 
Κλήμεντα, δστις διευθύνει καί τήν αυτή λειτουργούσαν άδεια τής ίεράς Συν
όδου Ιεροψαλτικην σχολήν. ι Η τών μαθημάτων τής σχολής περίοδος είναι 
εννέα μηνών, τά δέ τών τροφίμων δίδακτρα καί θρέπτρα 4 χιλιάδες λε- 
6 ίων. Ό  άριθμός τών κατά τό παρόν σχολικόν έτος φοιτώντων ανέρχε
ται είς 60. Ή  πειθαρχία δέ αυτών έν ταίς παραδόσεσι, τοις διαλείμμασι, 
τφ καθημερινή) έκκλησιασμφ καί τφ συσσιτίφ είναι υποδειγματική. Οδτω ή 
μονή έξυπηρετοϋσα τήν εκκλησίαν εκπληροϊ τόν ιερόν της σκοπόν, δίκαιος 
δέ έπαινος οφείλεται εις τήν Ιεράν τής Πλόδδηφ μητρόπολιν καί Ιδίως είς τόν 
γηραιόν αυτής μητροπολίτην κύριον Μάξιμον, δστις διά τής ίεροψαλτικης 
σχολής φροντίζει νά έφοδιάζη τάς εκκλησίας τοΰ πνευματικού ποιμνίου τής 
επαρχίας του δι’ ιεροψαλτών άξιων τοΰ Εεροΰ των προ ο ορισμού. Εύγε.

*Εν Φιλιπποωτόλει, 1η Δεκεμβρίου 1935. 1

(1) Δυσιυχώς «αί δ συντάκτης τοΰ περί ΦΛιππουπόλεως άρθρου έν τφ Έγκυ- 
κλοπαιδειακφ Λεξικφ Έλευ θέρου δάκη τούτην έλαβεν ύπ* όψιν.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ (f 1895)

α ·  Τό χωρίον Τσακήλι.

*Η πατρί; μου Τσακήλι κεΐται νοτιοδυτικώς ιών Μέτρων, υπαγο μένη 
■είς τήν διοίκησιν (μουτεσαριφλίκ) αυτών, ών απέχει ήμίσειαν ώραν, επί τοΰ 
οροπεδίου τοΰ άρχίζοντος οπό ιός αμπέλους τής Καλλικρατείας καί προχω- 
■ροΰντος βορείως τής παρά τήν Προποντίδα όροσειράς τών βουνών της 
Στράντζης.

'Η  θέσις τερπνή και ευάερος, έχουσα ΰδωρ λαμπρόν, πηγάζον προς το 
■ανατολικόν μέρος τοΰ χωρίου, διά βρΰσεως ρέον, ής τίνος ή οικοδομή άδη
λος, διότι οΰδεμία επιγραφή ευρέθη. Περιέχει δέ τό χωρίον 120 οικογένειας 
μετά 800 περίπου κατοίκων, όλων χριστιανών τοΰ ’Ανατολικοί δόγματος.

Προς άνατολάς τοΰ χωρίου, 3/4 τής ώρας σχεδόν καί βορείως τοΰ κα- 
τηρειπω μενού τσιφλικιού Έρμενήκιοϊ, παρά τήν κατωφέρειαν τοΰ Ά ιδημή- 
τρη εΰρίσκεται μικρά βρΰσις, ονομαζόμενη Παπά Πηγάδι, περί τήν όποιαν 
ό Ζαφείρής Σλάβου έχει τώρα μελισσώνα.

Εις τό μέρος τούτο καί πέριξ αυτού οί κάτοικοι τού χωρίου μας εργα
ζόμενοι εις τους αγρούς των ευρον θεμέλια οικιών καί πίθους αρκετής χω- 
ρητιχότητος κεχωρισμένους, ενίοτε δέ καί νομίσματα χάλκινα, σπανίως δέ 
καί χρυσά (') της εποχής τών Βυζαντινών. Λέγουσιν δθεν δ τι εκεί ήτο τό χω. 
ρίον προ της άλώσεως τών Μέτρων, καί δτι εις έκείνην τήν έποχήν κατε- 
στράφη. Μετά τήν καταστροφήν τοΰ χωρίου ευνούχος τις τοΰ Σουλτάνου άπε- 
λευθερώσας αιχμαλώτους τινάς, οϊτινες άνήκον αυτώ, συνώκισεν αΰτοΰς είς 
τήν τωρινήν θέσιν τοΰ χωρίου, δπου συνελθόντες καί οι τοΰ καταστραφέντος 
χωρίου κάτοικοι συνωκίσθησαν αΰτοΐς. Μέχρι δέ τίνος αί οϊκίαι αί ευρισκό
μενοι βορειοδυτικώς τής βρόσεως ώνομάζοντο «σκλάβικα σπίτια». Έ κ  δε 
τών τότε διασωθεισών οικογενειών τοΰ παλαιού χωρίου σώζονται μέχρι τοΰδε

tt) Els τήν τοποθεσίαν ταύτην εΟρέΟησαν καί χρυσά νομίσματα μέ προτομήν 
m i  Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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περί τάς δέκα. Αι δε προς τό ανατολικόν μέρος τοΰ χωρίου οικογένειαι, αΐ 
πλειότεραι εξ ’Ανατολής έ'λκουσι τό γένος.

Παρά τήν βρΰσιν τοΰ χωρίου υπάρχει πλάτανος ωραιότατος, εχων 
σχήμα άλεξηλίου, δ στις κατά τήν μαρτυρίαν τής πενθερας μου έφυτεΰθη τό· 
1790 υπό τοΰ Νικόλα άνδρός τής Εΰγενικώς.

Ή  εκκλησία τοΰ χωρίου έπεσκευάσθη κατά τό 1838 άλλ’ άνεκαινίσθη 
έκ βάθρων κατά τό 1858 έτος.

Τό χωρίον μας είχε προνόμια καί ασυδοσίαν έκπαλαι. ’Αλλά κατά τό 
1205 έτος τής ’Εγίρας, δτε εγένετο τό Τανζιμάτι Χαϊριέ, ή διοίκησις ελαβε 
τά διάφορα φιρμάνια επί τώ λόγω νά τ’ άνανειοση δήθεν καί τοιουτοτρό
πως δι’ απάτης γενομένη κυρία αυτών, τά κατέστρεψεν καταργήσασα πάντα 
τά προνόμια.

β'. Διάφορα συμβάντα.

1. ’Ή μην περίπου 5 ετών, δτε 6 αδελφός μου ή το εις Μετράς διδάσκα
λος. Κατά τήν ή μέραν τοΰ Κουρμπάν μπαϊραμιοΰ οί τουρκόπαιδες όρμή- 
σαντες εις τήν χριστιανικήν συνοικίαν Μετρών, κατεθρυμμάτισαν τάς ΰέλους 
τάς εκκλησίας.

2. Κατά τήν έκρηξιν τοΰ Κριμαϊκού πολέμου ήμεθα εις Έ πιβάτας καί, 
δταν διήρχοντο έκεΐθεν οί Τούρκοι μπασήμποζοΰκιδες (άτακτοι στρατιώται) 
διά τήν Άδριανοΰπολιν, φόβος καί τρόμος κατελάμβανεν όλους, Ινώ  πάντες 
μετά θάρρους εξήρχοντο νά θαυμάσουν τήν τάξιν καί χάριν των Γαλλικών 
στρατευμάτων. Μετά τό τέλος τοΰ πολέμου διηρχόμεθα ημέραν τινά μετά 
τοΰ άδελφοΰ μου από τήν Τουρκικήν συνοικίαν Μέτρων, Οι Τουρκόπαιδες 
ίδόντες τον αδελφόν μου ένδεδυμένον επί τά εΐρωπαϊκώτερον εφευγον κρά- 
ζοντες «Φρένκ, Φρένκ», ενώ άλλοτε δυσκόλως διήρχετό τις εκκΐθεν χωρίς νά· 
δαρή ή νά λιθοβοληθή.

3. Κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον ήλθεν εις Μετράς τήν 18 ’Ιανουά
ριου 1878 ό στρατός τοΰ Μεχμέτ Ά λή  πασσά, συμποσοΰμενος εις 20,000 
άνδρας, ύποχωρών προ τοΰ Ρωσικοί στρατού. ’Εκείνην τήν νύκτα έφιλο- 
ξενήσαμεν εις τήν οικίαν τοΰ άδελφοΰ μου 10 στρατιώτας μετά τοΰ δεκα
νέας αυτών, οΐτινες άνεχώρησαν ενωρίς τήν Ιπομένην.

4. Τήν 19 ’Ιανουάριου 1878 προς τό εσπέρας έπληροφορήθημεν δτι οΕ 
Κιρκάσιοι τοΰ παρά τήν Σηλυβριαν χωρίου Γιαπατζή, έλεηλάτησαν τίς Δελ- 
λιώνες. Παρουσιάσθην εις τον τότε μουτεσαρίφην (διοικητήν) Ά λή Ριζά πασ- 
σάν καί κατώρθωσα όπως δοθή άνά εις στρατιώτης από τήν Ιν Μέτραις 
σταθμέδουσαν τότε αΰτοκρατορικήν φρουράν Ικ Κιρκασιών διά τό Τσακήλυ 
καί τό Έλβασάνι.

5. Τήν 23 ’Ιανουάριου 1878 ημέραν Δευτέραν ήλθεν δ Ρώσος στρα
τηγός Κέλερ εϊς Μετράς κατά τήν 10 ώραν, δτε ήρξατο πίπτουσα χιών, μετά·.
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400 ιππέων τής αύτοκρατορικής φρουράς, έκ φόβου δέ τούτο)ν οί τότε Ιν 
Μέτραις εδρεθέντες 1000 Κιρκάσιοι παρητήθησαν τού σκοπού να καταστρέ- 
ψωσι τάς Μίτρας καί τά πέριξ χωρία»

6. Την εποιίΐνην ήλθεν 6 στρατηγός Στρουκωφ μετά 4,000 ίππέων, έκ- 
διώξας έπ Μέτρων τούς Τούρκους καί Κιρκασίους. Την έπομένην 25-1-1878- 
προσκαλέσας τούς Μετρηνούς προύχοντας εις τό διοικητήριον έζήτησε νά τοΰ 
δείξωσι ποιος είναι ό τσορπατζής των, ούτοι έδειξαν τον Φωτάκην τής Κα- 
σοΰς ώς τσορμπατζήν των. Αμέσως ό στρατηγός διά τοΰ Μαυροβούνιου διερ- 
μηνέως του Χρίστου άνήγγελεν αύτώ : «"Αμα διατάξω τι καί δεν το έκτε- 
λέση ό τσορμπατζής, αμέσως τον κρεμώ καί δεν 0ά μ’ έρωτήση κανείς διά 
τοΰ το».

7. 'Γην 28 ’Ιανουάριου ήλθεν ό στρατηγός τής εμπροσθοφυλακής στρατη
γός Σκόμπελεφ καί μετά δύο ημέρας δ στρατηγός Γοΰρκος. Την δέ 11 Φε
βρουάριου 1878 έπέρασεν ό Μέγας Δούξ Νικόλαος σιδηροδρομικώς καί έμεινε 
μέχρι μεσονυκτίου είς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Μέτρων, «νεχώρηοε 
έπειτα εις "Αγιον Στέφανον, οπού διέμεινε μέχρι τέλους Μαΐου. Τέσσαρας δ’ 
ημέρας μετά τούτον άνεχώρησε καί ό στρατηγός Σκόμπελεφ μετά τού στρα
τού του εϊς "Αγιον Στέφανον καί έσώθημεν τής τυραννίας του καί κατα
στροφής. Ή λθε δέ είς άντικατάστασίν του ό Ραδέσης, άνθρωπος ήπιου καί 
εύγε.νοΰς χαρακτήρος, τοΰ οποίου β στρατός ή σαν ήσυχοι άνθρωποι καί έπλή- 
ρωνον δ,τι Ιλάμβανον.

8. Ό  στρατός τοΰ Σκόμπελεφ ή σαν ανεξαιρέτως σχεδόν καταστροφεΐς. 
“Εκλεψαν, έλεηλάτησαν καί κατέστρεψαν τά πάντα, κυρίως είς τά χωρία Κα- 
δήκιοϊ και ’ Ελμπασάνι, Πολλάκις έγενόμην διερμηνεύς των παραπόνων των 
δυστυχών κατοίκων παρά τφ Σκόμπελεφ, ο στις είς άπάντησιν έ'λεγε: «Φθά
νει Βτι δέν άηήρεσαν καί την ζωήν των παραπονουμένων». Καί μας έστελ- 
λεν είς τόν διάβολον προσθέτων: «’Επί οκτό> μήνας δ ιέ με ιν α έν Βουλγαρία,, 
καί οΰδείς Βούλγαρος ή Τούρκος παρεπονέθη κατά τών στρατιωτών μου. 
Ά φότου δ'μως ήλθον είς τό βριομερόν τοΰτο έθνος τών Γραικών (') ουδέ 
στιγμήν ησύχασα από τά παράπονά των». "Αλλοτε πάλιν έλεγε : «Ουδόν 
πρέπει νά ελπίζετε παρ’ ημών. Δέν ήλθα μεν νά πολεμήσωμεν διά τούς Γραι
κούς, αλλά μόνον διά τούς Σλαυους καί Βουλγάρους. Μετ’ ολίγον αναχω
ρούμε ν, σείς δέ μένετε μετά τών Τούρκων».

9. Την 15 Δεκεμβρίου 1881 πηγαίνων είς Μέτρας έπυροβολήθην υπό 
Τουρκόπαιδος, ενώ διέβαινον την έναντι τοΰ Αγιάσματος τής Παναγίας πέ
τραν. 'Η  σφαίρα άστοχήσασά με εκτύπησε την ρηθεΐσαν πέτραν, οδέΤ ουρ- 1

(1) 'Ο Σκόμπελεφ ή το ’Αρμένιος τής Ρωσίας και τά Φλώρια (τσιφλίκι πλησίον 
τοΰ ομωνύμου σταθμού παρά τόν "Αγιον Στέφανον) ή σαν μέχρι πρό τοΰ πολέμου 
ιδιοκτησία τών συγγενών του*
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κόπαις, υιός τού Ά λή  Τσαοΰς έφυγε δρομαίως προς την αγοράν Μέτρων, 
’Ενώ το όπλοφορεΐν απαγορεύεται αύστηρώς τοΐς χρ ιστία vote, οί Τούρκοι 
περιφέρονται έλευθέρως ένοπλοι.

10. Τήν νύκτα της 26—27 Αύγουστου 1885 περί τήν 2 ' / 2 ώραν της 
νυκτός, πυρκαϊά έκραγεϊσα εϊς Αίγιαλούς άπετέφρωσεν 116 οικίας και τήν 
εκκλησίαν. ’Έμεινε μόνον το σχολεΐον καί 1S οίκίαι καί μαγαζία.

11. Περί τα τέλη Νοεμβρίου 1885 άπήλθον είς Κωνσταντινούπολην καί 
έπέδωκα αναφοράν τώ Πατριάρχη υπογεγραμμένην υπό των κατοίκων των 
χωρίων τής επαρχίας Μέτρων καί ΆΟυρων : Νεοχωρίου, Έλμπασανίου, 
Πλαγιών, Λαγοθηρών, Δημοκρανείων, Ά ρσοΰ Γαρδά, Τσακηλίου, διά της 
όποιας εζητοΰμεν τήν εφαρμογήν τής έπιχορηγήσεως. Οί Μετρηνο'ι καί Καλ- 
λικρατιανοί καί Τσεκμετζελιώται, ως μή πληριίίνοντες ουδέν, φυσικώ τώ λόγιο 
δεν υπέγραψαν, τους δέ Φανασακρηνους ούτε καν ήρωτήσαμεν, διότι ούτε ιε
ρέα είχαν. Συνοδική άποφάσει έγραψαν είς τον 'Ηράκλειος Γρηγόριον νά 
έξετάση τό ζήτημα καί ν ’ άπαντήση είς τήν Μεγάλην τοΰ Χρίστου ’Εκκλη
σίαν.

ν'. Σχεδιον αναφοράς των κατοίκων τής έίταρχίας Μέτρων καί Ά κ υ 
ρων προς τά Πατριαρχεία διά τήν εφαρμογήν τής έπιχορηγήσεως.

Παναγιώτατε Δέσποτα, 'Αγία και Ιερ ά  Σύνοδος.

Οί ευσεβάστως υποφαινόμενοι κάτοικοι τοΰ χωρίου Τσακήλι τής επαρ
χίας Μέτρων τολμώμεν διά τής παρούσης ημών ταπεινής εκθέσεως, όπως 
γνωρίσωμεν τη 'Υμετέρα θειοτάτη Παναγιότητι καί τή περί αυτήν 'Αγίρ 
καί Ίερμ Συνόδω, τινά άφορώντα τήν ήμετέραν κοινότητα καί τήν επαρ
χίαν Μετρών έν γένει.

Το χωρίο ν ήμών κάτοικου μεν ον ΰπο 120 περίπου οίκογενε ιών ( απα
θών χριστιανών ορθοδόξου ’Ανατολικού δόγματος, άνέκαθεν διετήρει δυο 
ΐερεΐς, οΐττνες πληρώνοντες 600 γρόσια δι’ έμβατίκιον προς τόν κατά και
ρόν αρχιερέα, εΐχον ΐιπό τήν δικαιοδοσίαν αύτών καί τά ήμίωρον τοΰ ήμε- 
τέρου άπέχοντα χωρία Νεοχώρι καί ’Ελβασάνι, ών οί κάτοικοι έπίσης χρι
στιανοί τοΰ ορθοδόξου ανατολικού δόγματος, στερούμενοι έκκλησίας, ήρχοντο 
είς τήν εκκλησίαν τοΰ χωρίου ήμών καί ήκροάζοντο τής θείας λειτουργίας.

Προ πεντήκοντα ετών οί κάτοικοι Νεοχωρίου κτίσαντες έκκληοίαν έλα- 
βον ιδιαίτερον ιερέα, άλλ’ οί έν τώ χωρίω ήμών δύο ιερείς διετηρήθησαν. 
’Επειδή δέ εΐχον καί την ενορίαν τού Έλβασανίου, ό τότε άρχιερεύς Θεό
κλητος έξηκολοΰθει λαμβάνων από αυτούς τό ίδιον έμβατίκιον.

Άργόιερον έπί επισκόπου Μετρών Ζαχαρίου άνεγείραντες καί οί κά
τοικοι Έλβασανίου εκκλησίαν, κατά το 1855 ελαβον Ιδιαίτερον ίερέα άνευ 
έμβατικίου, διότι τό χωρίον ήτο μικρόν καί δυσκόλως διετηρείτο ο ίερεΰς,
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εις 6έ το ήμέτερον χωρίον παρέμεινεν εις ϊερεύς, πληρώνων τό ίδιον εμ- 
βατίκιον.

Προβιβασθέντος δέ τού μακαρίτου Ζαχαρίου εις τον μητροπολιτικόν 
θρόνον Σηλυβρίας, διωρίσθη επίσκοπος Μέτρων (> μακαρίτης Θεόκλητος, 
τούτον δέ άποθανόντα Εντός μικροΰ διαστήματος διεδέχθη ό μακαρίτης 'Ά ν 
θιμος, όστις άμα φθάσας εϊς Μετράς έφρόντισεν όπως βληθή εις ενέργειαν 
τό σύστημα τής επιχορηγήσεως κατά τούς τότε έκδοθέντας και νΰν εν ΐσχύϊ 
όντας γενικούς κανονισμούς τής Μεγάλης τού Χριστού ’Εκκλησίας. Γενομένης 
δέ συνελεύσεως τών Επαρχιωτών, επειδή οί κάτοικοι Μέτρων, Μεγάλου Τσεκ- 
μετζέ καί Καλλικρατείας, ανέκαθεν δεν επλήρωνόν τι διά κανονικόν τώ άρ- 
χιερεΐ, καταγράψαντες τάς των ετέρων 10 χωρίων οικογένειας, ευρον αύτάς 
1000, ήθ έλη σαν δέ νά Επιβάλλωσι 30 γρόσια έκαστη οικογένεια ως επιχορή
γησα' τού άρχιερέως, δπερ οί των χωρίων αντιπρόσωποι μή παραδεχθέντες 
ώς ά'δικον έπέμενον μετά τού άρχιερέως όπως συμπεριλαμβανομένων καί τών 
μή πληρώ νόντων 3 χωρίων άναβή ό αριθμός τών οικογενειών εις 1500, καί 
πληρώσωσι μέν αί οϊκογένειαι άνά 10 γρόσια, λαμθάνη δέ ό άρχιερεύς καί· 
τα μέχρι τότε παρά τών ιερέων πληρωνόμενα έμβατίκια προς εξοικονόμη- 
σιν ιών εξόδων του, ’Αμέσως όμως οΐάντιπρόσωποι Μέτρων, Μ εγ. Τσεκ μετζέ 
καί Καλλικρατείας άνt έτειναν λέγοντες ότι μή πληρώνοντες μέχρι τότε καί 
εις το έξης δεν θέλουσι πληρώσει τι. Έπιμένοντος δέ τού άρχιερέως, άπήν- 
τησαν ότι δύνανται νά εύρωσιν αρχιερέα άρκοόμενον εις 12,000 γροσίων Επι- 
χορήγησιν. ’Επειδή δε ήσαν ισχυροί οί τότε ύποστηρ(ξάντες τήν πρότασιν, 
διέλυσαν τήν συνέλευσιν οίνευ ούδενός αποτελέσματος.

"Εκτοτε οί κατά καιρόν αρχιερείς, δ' τε ’Άνθιμος καί 6 διάδοχος αυτού 
Δοσίθεος, έλάμβανον μέν λόγφ κανονικού παρά τών κατοίκων σίτου ήμισυ· 
ή καί εν κιλόν κατά στέφανον, παρά δέ τών άντιτεινόντων είς τάς απαιτή
σεις των έλάμβανον 10 μόνον γρόσια, μέχρις ότου λησμονηθείσης τής άποφά- 
σεως τής επαρχιακής συνελεύσεως, διότι ούδέν πρακτικόν εγένετο, και ΰποστη- 
ριζόμενοι εϊς μέν τάς Μέτρας υπό τών Μετρηνών, είς δέ τόν Μέγαν Τσεκ μ ε- 
τζέν υπό ιώ ν εκεί ισχυρών, κατεπίεζον μέχρι τίνος τούς κατοίκους καί Εφο- 
ρολόγουν αυτούς όπως ήθελον. ’Επειδή ήρχισαν οί κάτοικοι γογγύζοντες 
εναντίον τής άσυδοσίας τών αρχιερέων καί τής άσυδοσίας τών κατοίκων τών 
τριών χωρίων, μετεβλήθη τό φορολογικόν μέτρον καί έπήλθεν άνύψωσις τών 
έμβατικίων, ώστε κατήντησαν διπλάσια. Πλήν καί τούτο τό μέτρον επε- 
βλήθη μόνον τοΐς ίερεΰσι τών 10 χωρίων, διότι οϊ ισχυροί τών ετέρων 3 καί 
εις τούτο αντέστησαν.

Φορολογούμενοι δθεν οί Ιερείς ήρξαντο καί εκείνοι παντο ιοί ρ όπως φο- 
ρολογοΰντες τούς κατοίκους. "Οσοι δέ έξ αυτών εΰρέθησαν ευσυνείδητοι εϊς 
ά'λλας επαρχίας άπήλθον, καί πάντες οϊ αγροίκοι καί άγιογδύται, κατά τό 
δή λεγόμενον, συνεσωρεύθησαν εϊς τήν Επαρχίαν Μετρών, ’Ε π ί δε τής Ρω -
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σικής επιδρομής, τό χωρίον Τάς Άγήλι, κάτοικου μ εν ον υπό 180 οικογενειών 
Βουλγάρων, ώς εκ της του άρχιερέως καί τών προκρίτων πιέσεως καί τής 
τοΰ ίερέως αυτών αυθαιρεσίας άπαυδήσαντες, έγκατέλειπον to γωρίον αυτών 
πανοικεί καί άνεχώρησαν εις ιά μέρη τής Ρωμυλίας.

Σήμερον κατοικοΰσιν εν ιή έπαρχία ημών 1610 οίκογένειαι ήτοι εις 
Μετράς 300, Τσακήλι 120, Έλ6ασάνι 50, Νεο/ώρι 150, Θαλασσάκρε; 15, 
Πλάγια 120, Λαγοθήρες 40, Δημοκρανειαν 80, Καλλικράτειαν 300, Μ. Τσεκ- 
ψιετζέ 200, Άρσοϋ 180, Γαρδά 55.

6 Νοεμβρίου 1885,
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Μεταξύ πολλών, οί οποίοι κατά καιρούς κατέφυγον είς την Βυζαντινήν 
Αΰλήν, ζηχούντες ασνλον καί προστασίαν, συγ/.αταλέγεται και ό έκπτωτο; 
Σείτσονκίδης Ά ζατΐνος ό Β ' (’), υιός του Γιασσεδδιν Κεϊχοσρέφ τοΰ Β ' Σουλ
τάνου τού Ίκονίον.

Το έβδομον έτος τής βασιλείας τοΰ Γιασσεδδιν Κεϊχοσρέφ τοΰ Β ' τώ 
1243 οί Μογγόλοι έπιδραμόντε; κατά τοΰ Σελτσουκιχοΰ κράτους ήνάγκασαν 
τον Γιασσεδϊν έχκαταλειφθέντα παρά τοΰ στρατού του, νά αναγνώριση τήν 
κυριαρχίαν τών Μογγόλων, και οΰ ιως εληζε πραγματικώς ν) άνεζαρτη σ ία (!) 
τοΰ Βασιλείου τών Σελτσουκιδών έν Μικρά ’Ασία. Οί Έ μ ίρ α ι του θεωρή- 
σαντες τοΰτο ώς προδοσίαν Ιπανεστάτησαν κατ’ αΰτοΰ καί στραγγαλίσαντες 
αυτόν «νέδειξαν τφ 1257 ώς συμβασιλεΐς τους 5ΰο ανηλίκους υίοΰς του, τον 
Ροκνεδδΐν Κιλιτζαρσλάν τον Δ ' και τον Ά ζατίνον Κείκάβους τον Β ' υπό 
κηδεμονίαν τοΰ ήγευόνος τών Μογγόλων 'Ολακοϋ άπογόνου τοΰ Τσιγγίς -
Χάν.

Άλλ* ή συμβασιλεία αυτή τών δυο αδελφών επ’ ολίγον διήρκεσε, καθ’ 
-δσον ό πρεσβΰτερος Ροκνεδδΐν (8), υποσκελίσας τόν Ά ζατΐνον κατέλαβε μό
νος τήν βασιλείαν. Τότε ό Άζατΐνος κατέφυγε κατ’ άρχάς είς τόν 1 2 3 * 5 Ιωάννη ν 
τόν Λάσκαριν, οστις διά πολιτικούς λόγους συνέοτησεν εις τόν φυγάδα πρίγ
κιπα δτι ευχαρίστως θά  εβλεπε τήν έκ Κ ωνσταντινουπόλεως άποαάκρυνσίν 
του (4). Μετά τήν εύσχημον αποπομπήν αΰτοΰ κατέφυγεν εις τόν Μιχαήλ

(1) *0 Άζατΐνος, παρά τφ Σπ, Λάμπριρ ('Ιστορία τής 'Κλλάδος τόμ. VI, σελ. 
360—362, φέρεται υπό τό όνομα ‘ Αθατίνης ό Β'. Παρά τφ Άντ. Μηλιαράκη (Ιστο
ρία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας, σελ. 066 — 568) απλώς Σουλτάνος Άζατίνης ‘Ο Πα- 
καρρηγόπουλος ποσώς 8έν αναφέρει αΰτόν. Η μείς διετηρήσαμεν τό δνομα Άζατΐνος 
όπως αναφέρει αυτόν ό Παχυμέρης.

(2) 0S απόγονοι τών Σουλτάνων τοΰ Ίκονίου ϊΐ,ηκολούθησαν έπί 50 ετη περίπου 
άρχοντες έν ‘Ικονίφ μέχρι τοΰ 1307, οπότε έφονεΰθη υπό τών Μογγόλων καί ό τελευ
ταίος τών Σελτσονκιδών Γιασσεδίν καί οίιος καλούμενος όλίγας ή μέρας μετά τον βα- 
νατωθέντα επίσης υπό τών Μογγόλων πατέρα του Άλαεδδίν τόν Γ'.

(3) Καί τούτου τό τέλος δέν υπήρξε καλλίτερου. Έοτραγγαλίσβη τφ 1267 ΰπό
τοΰ Περβανέ κατά διαταγήν τοΰ Άββακά-Χάν, ήγεμόνος τών Μογγόλων. καί άντικατε- 
στάθη ΰπό τοΰ υώΰ του Γιασσεδδιν-Κεϊχοσρέφ τοΰ Γ’, άγοντος ηλικίαν μόλις τεασά* 
•ρων έιών, (Χάμμερ, Τομ, Α' σελ. 17),

(ί) Παχυμ. I. VII, 22.
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Παλαιολόγον, διάδοχον τοΰ Αασκάρεως, άγων μεθ’ εαυτού την σύζυγόν του, 
την γηραιάν μητέρα του χριστιανήν οΰσαν (*), τά τέκνα του, πολυπληθή συ
νοδείαν κ«ΐ αφθονον πλούτον. ‘Υπόμνησης εις τον Μιχαήλ τήν παλαιόν φ ι
λίαν και προστασίαν, τής οποίας έτυχε παρ’ αΰτοΰ (1 2 3), έζήτησε τήν βοήθειαν 
του κατά των Μογγόλων ή «ν τοΰτο δεν ήτο δυνατόν τήν παραχώρησιν χώ
ρας τίνος τοΰ Βασιλείου» τής Νίκαιας πρός διαμονήν καί συντήρησιν. 'Ο  Μι
χαήλ εις οΰδεμίαν ιών αιτήσεων του έδωκεν οριστικήν άπάντησιν, καθ’ 
όσον τον μέν καταμερισμόν των δυνάμεων του έθεώρει έπικίνδυνον, τήν δέ 
διαμονήν εις τήν χώραν του ενός έκπτωτου Σουλτάνου λίαν επιβλαβή και 
μάλιστα καθ’ ήν εποχήν οι Μογγόλοι κυριεΰσαντες τήν Βαγδάτην, επέδραμον 
κατά τής Μ. ’Ασίας. Έ ν  τούτοις έφέρετο βασιλικώς πρός αυτόν και τήν οι
κογένειαν του, μή άπελπίζων αυτόν διά τό μέλλον.

Μάτην ό Άζατΐνος, τοΰ όποιου ή μήτηρ ήτο Χριστιανή, δεν παρέλιπεν 
οΰδεμίαν ευκαιρίαν, ΐνα επίδειξη τον σεβασμόν του πρός τήν Χριστιανικήν 
θρησκείαν, και μάτην έπεδείκνυε βαθύτατον σεβασμόν πρός τάς εικόνας των 
’Αγίων καί τά ίερά εγκόλπια, τά όποια είχε λάβει παρά τοΰ Πατριάρχου (’) 
εϊς τρόπον ώστε και αυτός 0 Παχυμερης (4) νά τον πιστεύη ώς Χριστιανόν.

'Ο  Άζατΐνος κατά διαταγήν τοΰ Βασιλέως άπεμακράνθη μεθ’ όλης τής 
οικογένειας του εις τό φρούριον τής Αίνου, οπού αΰστηρώς έφυλάσσετο. 
Αΐτία τής συμπεριφοράς ταΰτης τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου, πρός τόν φιλόξε
νου μεν ον ήγεμονίδην, τήν όποιαν άναφέρουσιν οί Σελτσοΰκοι ιστορικοί, άπο- 
σιωπώσι δέ οί Βυζαντινοί, καί ή όποια ελαφρύνει τόν Παλαιολόγον διά τήν 
παραβίασιν τής φιλοξενίας, δπήρξεν εΰρυχάιη συνωμοσία τήν όποιαν έξΰ- 
φαινεν ό Άζατΐνος μετά τοΰ στρατηγού του Βεχαδήρ Ά λ ή  και τοΰ υπασπι- 
στοΰ του Οΰγουσλΐ-βεγή κατ’ αΰτοΰ τοΰ Βασιλέως, όπως άνακτήση Οχι μο
νόν τόν θρόνον τοΰ Ίκονίου, άλλα άν δυνηθή καί αυτόν τόν θρόνον τοΰ 
Βυζαντίου (5).

Εΰτυχώς ή συνωμοσία αΰτη έπροδόθη υπό τοΰ οΐνοχόου τοΰ Άζατίνου, 
“Ελληνος τήν καταγωγήν. Καί ό μέν στρατηγός έφονειίθη, ό ΰπασπισιής 
του ετυφλώθη διά ζέοντος όζους, ό δέ Άζατΐνος αΰστηρότερον έφρουρεΐτο 
εις τό φρ ούριο ν τής Αίνου, όπου εΐχεν αποστολή.

(1) Κατά ιούς Βυζαντινούς συγγράφεις πράγματι ή μήτηρ τοΰ Άζατίνου ήτο χρι- 
οτιανή, όχι όμως καί αδελφή Ίωάννου τού Λαακάρεως, όπως αναφέρει ό Loutfi, 
Τούρκος ιστορικός. (Χάμμερ, Τόμ, Α', Σημειώοεις, σελ. 392).

(2) "Οτε ό Μιχαήλ Παλαιολόγος ήτο διοικητής τής Βιθυνίας, ήναγκάσθη συνε
πείς ραδιουργιών κατ’ αύτοΟ να καταφυγή είς τύ Ίκόνιον, όπου έγένετο δεκτός μετά 
τιμής. Μάλιστα καί «ατά των Μογγόλων έπολέμησε ήγονμενος ιών ϊελτσουκικών δυ
νάμεων, φονεύσας ίδιοχείρως τόν άρχηγόν ιών έπιδρομέων.

(3) Παχυμ. I, IV, 5,
(4) Παχυμ. I, II, 24.
(5) Χάμμερ. Τόμ. Α' σελ. 46,
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Έ ν  Αΐνψ πάρε με ιν εν Ιπί πολΰν καιρόν, μέχρι ς δτου, ό Βερκέ-Χάν (ι), 
έγγονος τοϋ Τσιγγΐς-Χάν, αρχηγός ιών Τα χάρων τής Κιπτσάκης καί Τανρι- 
κής, παρακινούμενος ΐιπό τοΰ Ροκνεδδίν Κιλιιζαρφλάν άπεφάσισε νά ελευθε- 
ρώση τόν αιχμάλωτον άδελφόν του. Διαβας λοιπόν έν καιρώ χειμώνος ιόν 
παγωμένον Αουναβιν, έφθασε μέχρι των τειχών τής Κωνσταντινουπόλεως, 
δπου παραλαβών τον έκ τής Αίνου δραπέτευσαν τα Ά ζατϊνον καί τήν έκ 
10.000 αποικίαν τών Τούρκο μ άνω ν (!), οί όποιοι ήκολοόθησαν ιόν Ά ζ α ΰ -  
νον κατά τήν εις τό Βυζάντιον φυγήν του, έπέστρεψεν εϊς τά ίδια. Έ κ ε ΐ 
ένΰμφευσεν αυτόν μετά τής θυγατρός του παραχωρήσας ώς κληρουχίαν τάς 
επαρχίας Σολτζάδου καί Σανδάκου. Έ κ ε ΐ άπέθανε τφ 1268.

*Η πρώτη σΰζυγός του, ήτις παρέμεινεν εϊς Καραφερίαν (1 2 3 4 5) μαθό ίσα 
τήν ψευδή αγγελίαν τοΰ θανάτου τοΰ συζό/ου της έπεσεν από τίνος πύλης 
τοΰ φρουρίου δπου έφυλάσσετο και έφονεόθη τφ 1268. 'Η  πύλη αυτή έκτοτε 
από τοΰ θανάτου αυτής καί μέχρι σήμερον καλείται "Αννα-κάπουσοΰ ήτοι 
ή πόλη τής μητρός ή τής ’Άννης. Ό  υιός της, δστις παρέμεινε πλησίον της, 
ήσπάσθη τον χριστιανισμόν λαβών τό δνομα Κωνσταντίνος {').

'Ο  Ά ζατΐνος πλήν τοΰ Κωνσταντίνου είχε καί άλλον υιόν τον Μεσ- 
σουδ, τόν οποίον άποκατέστησεν επί τοΰ πατρικού θρόνου ό "Αβακα - Χάν 
μετά τοΰ έξαδέλψου του Κεϊχοσρέφ. Μετά τινα χρόνον θεωρηθείς ώς ύπο
πτος ό Κεϊχοσρέφ έφονεόθη, οίίτω δέ ό Μεσσούδ έμεινε μόνος. ° Αλλά μόνον 
τών πικριών τής βασιλείας Ιπ ί δεκαετίαν άπήλαυσεν ένεκα τών συχνών έπα- 
ναστάσεων τών διαφόρων Έ μιρώ ν του. Έ π  ιατρέψων εις τόν θρόνον του κα- 
τέλιπεν ώς όμηρους εις τόν αΰτοκράτορα ’Ανδρόνικον τήν σόζυγον καί θυ
γατέρα του. Ό τα ν  έζήτησεν δμως «ΰιάς, τήν μέν σόζυγόν του άπέδωκεν, 
όχι δμως καί τήν θυγατέρα του, τήν όποιαν είχεν ΰποσχεθή εις τόν Τσακ, 
τόν υπό τών Βυζαντινών καλουμενον Μελήκ-Ίσάκ (ήτοι βασιλέα Ίσάκ), αρ
χηγόν τών Τουρκοποόλων (3), επί τή ΰποσχέσει δη θα άπεχωρίζετο τώ ν’Αλ-

(1) Χάμμερ, τόμ. Α'.σελ. 46 καί 165.
(2) Ή  αποικία αϋτη ΰπό τήν αρχηγίαν τοϋ Σαλτοΰκ —δεδέ, ίγκατεατάθη εις τά 

δυτικά παράλια τοϋ Εύξείνου Πόντου, τις τό μέρος τό όποιον καί σήμερον όνομάζεται 
Ταταρική Δοβρουτσά. (Χάμμερ, τόμ. Α'. οελ. 164).

(3) Καραφερία, είναι ή αρχαία Βέρροια^παρά τήν Αίνον, δπου σήμερον ή κα>- 
μόπολις Φέρραι. Τήν λεπτομέρειαν τοϋ θανάτου τής συζύγου τοΰ ‘Αζατίνου, δ Χάμ- 
μερ (τόμ. Α' σελ. 47) φίλησε παρά τοΰ Χατζή-Κάλφα (La Roumelie οελ. 86). 
Η μείς ούδεμίαν χατωρθώσαμεν νά άνεόρωμεν άνάμνηοιν παρά τοΐς κατοίκοις τών 
Φερρών.

(4) Παχυμ. I, IV, 22.
(5) Τουρκόπουλοι ή Τουρκοπώλαι ήτοι ίξωμόται Τούρκοι.
Μετά τήν ύπό τοϋ Βερκέ - Χάν άπελευθέρωοιν τοΰ Αζατίνου, εις τών υιών του 

μετά 1.000 άνδρών τής φρουράς του, ήοπάσθηοαν τόν Χριοτιανιομον καταταχθέντες 
είς τό αώμα τών Τουρκόπουλων, τό όποιον διά τής προσθήκης αΰτών άνήλθεν είς
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μογοίβάρων, έχθρών τοΰ βασιλέως (‘), Ταυτοχρόνων όμως απιστεί παρά τοΰ 
Ανδρονίκου νά ανακήρυξή Σουλτάνον τοΰ Ίκονίου τον αδελφόν τοΰ Μεσ- 
σούδ, τον νεοφώτιοτον Κωνσταντίνον. Έ ν  τούτοι; παρα τήν αδυναμίαν εις 
ήν εδρίσκετο δ Σουλτάνο; τοΰ Ίκσνίου, 6 ’Ανδρόνικος έτι ασθενέστερος δεν 
«τόλμησε νά ΰποσχεθή τοΰτο, Ο ί Άλμογάβαροι άνακαλύψαντες τάς προθέ
σεις τοΰ Ίσάκ κατέσφαξαν αυτόν, καθώς καί τόν νεόφυτον Κωνσταντίνον.

Πλί|ν τοΰ Κωνσταντίνου καί τοΰ Μεσσοΰδ ό Ά ζατΐνος είχε καί τρίτον 
υίον τοΰ Φιραμουρζ. Τούτου ό υιός Άλαεδδίν 6 Γ ' διεδέχθη τόν θειον 
του Μεσσοΰδ άποθανόντα τφ 1297 μετά βασιλείαν 15 ετών πλήρη πικριών 
καί ταπεινώσεων. Ό  Ά λαεδδίν ό Γ ' είναι ό τελευταίος των Σελτσούκων 
Σουλτάνων τοΰ Ίκονίου, μετά τόν θάνατον τοΰ οποίου έσβησεν ή δυναστεία 
τών Σελτσουκιδών (ή.

Ούτως εκθέτει τά κατά τόν Ά ζατΐνον ό Χάμμερ (* 1 2 3 * 5 6)t ό διάσημος ιστορι
κός τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 'Η μείς έν τή παρούση ήμών πραγμα
τεία θά ακολουθήσω μεν τόν Γεώργιον ΓΙαχυμέρην (*), ιστορικόν τής 13ης 
εκατόν ταετηρίδος, δστις εκτενέστατα καί ολως διαφορετικά πραγματεύεται τά 
γεγονότα.

’Επειδή τά τής Περσίδος «ένόσει καί κακώς είχεν«, λέγει ό Παχυμέ- 
ρης, ένεκα τής εισβολής τών Τοχάρων (5) καί πολλοί τών σατραπών άπεστά- 
τουν, δύο δέ μάλιστα τών μεγιστάνων (s) προσεχώρησαν εις τόν Αΰτοκριί- 
πορα τοΰ Βυζαντίου, τότε πλέον ό Ά ζατΐνος, άφ’ ενός μέν διά τήν έμφά-

3.000 άνδρας ΰπό τήν διοίκησιν τοΰ Χαλήλ. Τί> σώμα τούτο έχρησιμοποίει ό αυτοκρά- 
τωρ όπως καί τούς Άλανούς έναντι ον τών Ιίατ αλανών ή *Αλμογαβάυων, οί όποιοι 
μετά τόν θάνατον τοΰ αρχηγού αυτών 'Ρογήρου Δεφλώρ, έκάλεσαν είς βοήθειαν των 
τούς Τούρκους τής Μ. "Ασίας, (Χάμμερ, Α' σελ. 165),

(1) Παχυμ. 1, VII, 15 καί 22.
(2) Χάμμερ, Τόμ. Λ' σε λ. 50.
(3) Χάμμερ, "Ιστορία τής "Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, κατά γαλλικήν μετάφρα- 

σιν τοΰ J. Hellert εις 1S τόμους.
(1) Ύπ" δψει είχομεν τήν έκδοσιν τοΰ ’Παχ,υμερη ύπό Πέτρου Posaino τοΰ 1729 

έν Βενειίμ, είς ψύλλον μετά Λατινικής μεταψράσεως,
(5) ΟΙ Τόχαροι ή Τοχάριοι είναι οί Μογγόλοι, οί όποιοι κατά τήν Ιποχήν εκεί

νην κυριεύσαντες τήν Βαγδάτην είχον έπιδράμει κατά τής Μ. ’Λσίας.
(6) Κατά πάσαν πιθανότητα ό ΙΙαχυμέρης θά έννοή τούς δύο μεγιστάνας τής 

Περσίας, "Ελληνας τήν καταγωγήν έκ Ρόδου ΰπό τήν επωνυμίαν Βασιλικοί, οΐτινες 
καιέψιιγον εΐς τήν αύλήν Μιχαήλ τοΰ Παλσιολόγου, φέροντες με9* εαυτών πολύν πλού
τον είς χρήμα καί άλλα πολύτιμα είδη. Τούτους ό Παλαιολόγος, επειδή άλλοτε είχεν 
εύεργετηθή ΰπ’ αύτών, δταν είχε καταψύγει εΐς Περσίαν, ευχαρίστως ΰπεδέχθη καί 
άνταποδίδων τήν ευεργεσίαν μεγάλως Ιτίμησε, τόν μέν έξ αύτών Βασίλειον καταστή- 
σας παρακοιμώμενον, τόν δέ άλλον μέγαν έταιρειάρχην. Καί οί δύο έφάνησαν αντά
ξιοι τής φιλοξενίας καί πιστώς υπηρέτησαν τόν βασιλέα. Πρβλ.’Αντωνίου Μηλιαράκη 
Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας, σελ. 567.
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vioiv των Τοχάρων, άφ’ ετέρου δέ διότι μόνος δέν ή δυνατό ν« κατορθώση 
γενναΐόν τι, άπεφάσισε να καταφύγη προς Μιχαήλ τον Π «λα ιολόγον, έλπί- 
■ζων νu τύχη βοήθειας δπως έκδικηθή τον σφετεριστήν αδελφόν {'),

Προαγωγοΰντος λοιπόν τοϋ 'Αγίου Πισσιδείας καί συνοδευό μένος υπό 
τής οικογένειας του, γυναικός, τέκνων καί γηραιός μητρός, χριστιανής τού
της, καί φέρων μεθ’ έαυτοΰ πλήθος θησαυρών έρχεται είς Κωνσταντινούπο
λην, γενόμενος δεκτός υπό τοΰ βασιλέως μετ’ εξαιρετικής δλως τιμής καί εΰ- 
νοίας, αφεθείς Ιλ ευ θέρος νά διάγη δπως ήθελε σύμφωνα μέ τά ήθη καί 
έθιμα των ΙΙερσών, «"Οθεν, λέγει ό Παχυμέρης, καί πέλμασι βασιλικοΐς τω 
,βασιλει παρεδρίαζε καί φοβερούς περί αυτόν είχε σωματοφύλακας καί τοΐς 
τε συμβόλοις έχρήτο έρυθροθαφές πέδιλον ΰ π οδού μένος»·

Καί προς μέν τον ίδιον ούτως έπολιτεύθη ό βασιλεύς, χάριν δμως ασφα
λείας τήν οικογένειαν του α«έστειλε μετά βασιλικής συνοδείας είς Νίκαιαν 
άπονέμων είς αυτήν βασιλικάς τιμάς.

Τοιουτοτρόπως παρήρχετο ο καιρός. Ά λλ’ ό Άζατΐνος βλέπω ν δτι a t 
ελπίδες του έματαιοΐντο, τον δέ βασιλέα ποσώς μή έχοντα διάθεσιν πρός 
•τοϋ το, διότι κατά τήν εποχήν εκείνην εύρίσκετο άπησχολήμένος έν τή κατά 
■τοΰ Δεσπότου τής ’Ηπείρου Μιχαήλ τοΰ ’Αγγέλου εκστρατεία, επωφελήθείς 
τής απουσίας τοΰ βασιλέως, συνεννσήθη κρυφίως μετά τίνος τών συγγενών 
του, παρακαλών νά βοηθήση αυτόν διατελοϋντα άνευ δυνάμεως και φυλατ- 
τόμενον παρά βασιλέως φίλου μέν, άλλα καί οΰδέν έχθροΰ διαφέροντος. 
Ύπέσχετο μάλιστα είς αυτόν δτι, εάν ήθελε βοηθήσει αυτόν, θά συνέπραττε 

.μετ’ αυτού καί ό ήγεμών τών Βουλγάρων Κωνσταντίνος, ό όποιος καί αυ
τός εΐχεν άφορμάς δυσαρέσκειας κατά ιοΰ Βασιλέως. Παρεκίνει δ’ αυτόν νά 
σπεύση δσφ τό δυνατόν εγκαίρως, διότι έπιτυγχάνοντος τοΰ σχεδίου των, ευ
κόλως ό βασιλεύς θά περιέπιπτεν είς χεΐράς των.

Συνεννοηθείς λοιπόν μετά τοϋ θείου του καί λαβών καταφατικήν άπάν- 
χησιν, προσεποιεΐτο δτι έπεθύμει νά ΐδη τον βασιλέα. Μάλιστα καί διά γραμ
μάτων ανήγγειλε τήν επιθυμίαν του εις τόν εν εκστρατεία ευρισκόμενον Βα
σιλέα, ζητών παρ’ αύτοΰ τήν άδειαν δπως έλθη εις συνάντησίν του, διότι, 
καθώς έγραφε δέν ήδύνατο επί τοσοΰτον καιρόν νά στερήτ«ι τής θέας τοΰ 
-Βασιλέως.

Ό  Βασιλεύς μή ϋποπτευθείς τίποτε έπέτρεψεν είς αυτόν δι’ αύτοκρα- 
τορικοΰ γράμματος νά ελθη εις συνάντησίν του. ’Επιτυχών ούτως 6 ’Α ία- 
■τίνος τοΰ ποθουμένου, ήιοιμάζετο δσον τό δυνατόν τάχιστα πρός άναχώρη- 
• σιν. "Ινα μή διεγείρη δέ ύπονοίας, κατέλιπε πλεΐστα δσα χρήματα καί κο
σμήματα, καθώς καί τήν οικογένειαν του, αυτός δέ μετά τών οπαδών του 
Ίξέρχεται τής πρωτευούσης βιαζόμενος δήθεν νά συνάντηση τόν Βασιλέα.

(!) Ίδβ ανωτέρω τά κατά τήν διαδοχήν καί συμβασιλείαν τών δυο αδελφών.
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Συνάμα δέ καί δ θείος του, μετά τοΰ οποίου έΐχε συν εννοηθεί, έρχεται 
προς τον βασιλέα των Βουλγάρων Κωνσταντίνον Ά  σάν, τον οποίον κατώρ- 
θωσε νά πείση εις τά μετά τοΰ ’Αζατίνου σχέδιά του. Καί τόσφ εύκολώτε- 
ρον, καθ’ δσον ή σύζυγός του Ειρήνη, θυγάτηρ Θεοδώρου τοΰ Β ' τοΰ Λα* 
σκάρεως, παρεκίνει καί αΰτη τον Κωνσταντίνον κατά τοΰ Παλαιολόγου, 
δστις αδίκως και βαρβάρως εξορύξας τους οφθαλμούς τοΰ δωδεκαετούς αδελ
φού αυτής’Ιωάννου ('), τόν οποίον έπετρόπευεν ανήλικον δντα, εσφειερίσθη 
τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου.

Κατά τον αυτόν χρόνον, δ Βασιλεύς διευθετήσας τάς μετά τοΰ Μιχαήλ 
’Αγγέλου, Δεσπότου τοΰ ’Ηπείρου διαφοράς, επέστρεφεν εις Κωνσταντινού- 
πολιν. Οί Τοχάροι τότε μετά τοΰ Κωνσταντίνου έπιπίπτουοι κατά τοΰ Βασί
λειος, δ οποίος μή υποπτευόμενος τίποτε προυχώρει άφόβως καί βραδέίος. 
Μολονότι δέοϊ επιδρομείς ώρμησαν δλως άτάκτως καί άνευ στρατιωτικής τίνος 
τάξεως καί πειθαρχίας, έν τούτοις μεγάλας προυξένησαν καταστροφάς είς την 
βασιλικήν φρουράν «σκυλεύοντες, σφάττοντες, άπαγόμενοι, ούδέν δ,τι μή πράχ- 
τοντες κακόν».

*0 Βασιλεύς τότε περιέρχεται εις δυσκολωτάτην θέσιν απορών τί νά 
πράξη. Νά πολεμήση δεν ήδύνατο, διότι τδ πεζικόν είχε προπορευθή καί 
πολλούς εξαπέστειλεν είς τάς πατρίδας των, αυτός δέ είχε μείνει μετ’ ολίγων..

Οί Ιπιδρομεΐς τότε περικυκλώσαντες αυτούς άφόβως έληΐζοντο την χώ
ραν, άλλους μέν σφάζοντες κατά πλήθη καί άλλους άπάγοντες εις αιχμαλω
σίαν, ώστε δεν υπήρχε, όπως λέγει δ Παχυμέρης, τρόπος νά τύχη τις έστω 
καί επιεικούς ελευθερίας. Παρ’ ολίγον δέ και αύτδς δ βασιλεύς νά περιέλθη, 
είς χεΤράς των.

Τήν πρωίαν δθεν έξαρμα δ Βασιλεύς μέ τους περί αΰτδν ολίγους, Ιξο
πο στείλας συνάμα αγγέλους είς τά πέρίξ, ΐνα είδοποιήσωσι τά βασιλικά στρα
τεύματα. ’Αλλά τοιαύχη ή το ή ορμή καί άταξία των Ιπιδρομέων, όόστε δεν 
ήδυνήθη νά κρατηθή κατά φάλαγγας.

Τήν συμπλοκήν ταύτην παρηκολούθει καί δ Κωνσταντίνος δ Τσάρος 
τών Βουλγάρων φερόμενος έφ’ άμάξης, διότι έφερε τδ έτερον των σκελών 
τεθραυσμένον, μή δυνάμενος ούτε νά βαδίση ούτε νά ίππεύση {-).

Ή  αιφνίδια αΰτη προσβολή τόσον κατετρόμαξε τούς ήμετέρους, ιοστε

{1) Ό  Ίωάνης ό 4 ' Λάσκαρις, υιός τοΰ Θεοδώρου, «νηγορεύθη άπό toti 1259 £n 
Αύτοκράτωρ I* Νίκαια. Άλλ’ ό έπιτροπεύων αυτόν ανήλικον δντα Μιχαήλ Παλαιολά
γος ώς άντι βασιλεύς, έτύφλωσεν αϊτόν σφετερισθείς τόν θρόνον. Ό  Ιωάννης επέζησε 
μέχρι τοϋ 1284;

(2) Περί τής συνεννοήσεως τοϋ ‘Αζατίνου μετά τοΰ Τσάρου ιών Βουλγάρων Κων
σταντίνου καί τής πολιορκίας τής Αίνου κτλ. ούδέν «ναφέρουσιν οί Τούρκοι συγγρα
φείς. ’Επίσης καί ό Χάμμερ είς τήν 'Ιστορίαν αυτού, όπου διαφορετικά όλως έκθε
τά πράγματα, όπως εϊδομεν·



*i«i ή  πολιορκία τής Α ϊτόν  νπ ύ  τ<ον Βουλγάταν  (1265) 53

κατέλιπον τον Βασιλέα, φροντίζων έκαστος μόνον περί της σωτηρίας του. Τό
σον δε μέγας πανικός κατέλαβεν αύτοΰς, όίσχε, ώς διηγείται 6 Παχύ μέθης, 
καί οι βράχοι ακόμη, τά δένδρα καί οί θάμνοι ποιρεΐχον εις αυτους όψιν πο
λεμίων.

'Ο  Βασιλεύς, έναπομείνας μετ’ δλίγων εμπίστων του, μόλις κατώρθωσεν 
έν καιρφ νυκτός να διαφυγή ΐήν προσοχήν των επιδρομέων καί διά τινων 
ατραπών έφθασεν εις τον Γάνον ('), οπόθεν άπέπλευσεν είς Κωνσταντινου- 
πολιν,

Οί λοιποί έγκατελείφθησαν είς τήν τύχην των φέροντες μεθ’ εαυτών το 
βασιλικόν ταμεΐον καί τον Σουλτάνου Ά ζατΐνον, μόλις κατορθώσαντες νά 
διασωθώσι καί νά καταφυγωσιν εις ιό  πλησίον ευρισκόμενον φρουριον της 
Αΐνου (:), όπου «ύπκισδΰνχες, των δεινών άναπνέουσι, ου μήν καί πολΰ 
σφίσιν ήν ή τών πόνων άνεσις».

Οί Ιπιδρομεΐς μαθόντες τοΰτο ήλθον καί έπολιόρκησαν τό φρουριον. 
Τό φρουριον τής Αίνου ή το όχυ ρώτα τον, μέ παχύτατα τείχη καί υψηλότα
τους πΰργους, ώς καί σήμερον δυναταί τις να θαυμάση αυτά, καθ’ δσον 
πλήν μεμονωμένων τινών πύργων κατηρειπωμένων ήδη, τό λοιπόν τείχος 
κάλλιστα διατηρείται (a). Φαίνεται όμως οτι τήν εποχήν εκείνην δεν ήτο είς 
καλήν κατάστασιν, διότι, ως αναφέρει ό Παχυμέρης, ήτο «και ερη ρ ι μ μέ νο ν», 
ο ί δέ κατάφυγόντες εΐς αυτό δέν ήσαν έν μεγάλη άσφαλεία.

Έ ψ ’ δσον λοιπόν ήδιίναντο, άνθίσταντο βάλλοντες εκ τών ένδον διά 
τόξων, σφενδονών, πλίνθων κ,τ.λ. Ουδεμίαν δμως προυξένουν σοβαρόν βλά
βην εΐς τους πολιορκητάς, οί οποίοι πολυάριθμοι δντες κατώρθωσαν νά 
προσαρμόσωσι κλίμακας επί τοΰ φρουρίου καί άπεπειρώντο νά άνέλθωσιν 
επί τών τειχών. Παρεκίνει δέ τάν ζήλον αδτών επί πλέον ή Ιλπίς τής λα- 1 2 3

(1) ‘Ο Γόνος είναι γνωστός ήπ’ αρχαιότατων ήδη χρόνων, ως φρουριον έπί τής 
παραλίας τής Θρφκικής Προποντίδας, τό οποίον ό βασιλεύς τών Θρακών Σεύθης 
ΰπεσχέθη είς τούς εκ τής Μικρός ’Ασίας έπιοτρέψαντας μυρΐους (Ξενοφ. Κάρου 'Ανα
βα σις Ζ, 5, 8), Τήν νΰν σώζομε νην κωμόπολιν Γάνον έκτισε ν ό ’Ιωάννης Βατάτσης 
περί τό 1235 (Άντ. Μηλισράκη, Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας σελ. 263).

(2) Ή  πόλις Αίνος είναι γνωστή άπό τών ‘Ομηρικών ήδη χρόνων. Ά ν  δέ πι· 
σιεύσωμεν τήν μυθολογίαν, ιδρυτής τής Αίνου είναι ό Αίνείας, δστις διερχόμενος Ικεΐ- 
θεν μετά τήν καταστροφήν τής Τροίας έκτισε τήν ομώνυμον αύτοϋ πόλιν,

moenia prima loco fatis ingressus iniquis 
Aeneadasque meo nomen de nomine fingo.

Βιργι?,. Αίνειάδ. Ill, 17
(3) Μέχρι τών τελευταίων ετών τό κεντρικόν φρουριον έσώξετο σχεδόν ακέραιον 

Κατά τούς Ισχυρούς δμως καί επανειλημμένους σεισμούς κατά μήνα Αύγουστον τοΰ 
1312,οί όποιοι καtέστρεψαν τά θρφκικά παράλια τοΰ Ελλησπόντου, ΰπέστη καί τοΰτο 
μεγάλην καταστροφήν. Τό βόρειον Ιδίως τμήμα καί τό μεσημβρινόν κατέρρευσαν, 
καθώς καί άρκεταί επάλξεις.
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φυρ «γοργίας της Λλουοiojr«rης πόλειος κ«ί τοΰ Βασιλικού Ταμείου «όσα ήν 
Ιν νομίσματι καί όσα έν διαφόροις θεωρούμενα εΐδεσιν»,

Οί πολιορκούμενοι εις δυσκολωτάτην περιήλθον τότε θέσιν, διάφοροι δέ 
γνώμαι έπεκράτουν περί τού πρακτέου. Καί άλλοι μεν έ'λεγον νά άφίσωσιν 
ελεύθερον τον Σουλτάνου Άζατΐνον, επί τω δρφ να «πέλθωσιν οί πολιορ- 
κηταί, χωρίς νά προξενήσωσιν ούδεμίαν ζημίαν εις την πόλιν, άλλοι δέ νά 
άντισταθώσι μέχρις εσχάτων έλπιζαντες οτι ο Βασιλεύς συντόμως θά άπέ- 
στελλε έπικονρίαν, άλλοι δέ τέλος έγνωμοδότουν, αφού κόψωσι την. κεφαλήν 
τού Άζατίνου, νά ρίψωσιν αυτήν έξω τού τείχους προς τούς πολιορκοΰντας 
έπί τή έλπίδι δτι ούτοι θά άνεχώρουν, μή ΰπαρχούσης πλέον αιτίας προς 
εξακολούθησιν της πολιορκίας.

Ή  δεύτερα γνώμη επεκράτει. Οΰχ ήττον όμο>ς παρεΐχον ελπίδας εϊς 
τούς πολιορκητάς, δτι θά παραδώσωσι τον Ά ζατΐνον εξαγοραζόμενοι ουτυ> 
τον καιρόν. Ό θεν  στέλλουσι πρεσβείαν είς αυτούς υποσχόμενοι οτι είναι 
έτοιμοι νά έλθωσιν εις διαπραγματεύσεις καί έπιτυγχάνουσιν αυθημερόν ανα
κωχήν, Έ ν  τούτοις έξηκολούθει ή πολιορκία, πεισματώδης δέ μάχη συνα- 
φθεΐσα προυξέλ^ησε μεγάλας άποιλείας εΐς άμφότερα τά στρατόπεδα.

Έ π ί  τέλους κατιδόντες οί πολιορκούμενοι τό μάταιον τής άντιστάσεως 
ανήγγειλαν είς τούς πολιορκητάς οτι είναι έτοιμοι νά παραδώσωσι ιόν Ά ζ α 
τΐνον, άλλ’ υπό τινας όρους. 1 Επελθούσης δέ συνεννοήσειος, επικαλούνται την 
συνδρομήν τοΰ Μητροπολίτου Α γίου  Αίνου, δστις ένδυθείς τά Ιερά αυτού 
άμφια καί λαβών τάς θείας εικόνας εξέρχεται με6s όλου τοΰ κλήρου καί έρ
χεται προς τόν Κωνσταντίνον. Γενομένων δέ των όρκων καί επικαλεσα μενών 
χήν θείαν οργήν καί έκδίκησιν, 6 μέν Μητροπολίτης Ιπέστρεψεν εΐς τό φρού- 
ριον, εκείνοι δέ παραλαβόντες τόν "Αζατΐνον, άνεχώρησαν άμέσως κατά την 
συμφωνίαν μηδέν άλλο λαβσντες.

Τήν δευτέραν όμως ημέραν από τής παραδόσεως τοΰ Άζατίνου, ανεφά- 
νησαν είς τό πέλαγος τά βασιλικά πλοία. Καί ταΰτα μέν όσον ούπω «ένώρ- 
μουν προς τοΐς λιμέσιν» (’). Οί παραδώσαντες ομιος τόν Ά ζατΐνον μετεμε-

(1) Σήμερον ή πόλις Αίνος Απέχει ήμίσειαν ώραν περίπου «πό τής παραλίας. 
Κατά τήν Αρχαιότητα όμως καί τόν μεσαιώνα ή θάλασσα έφθανε μέχρι ιών έξωτε- 
ρικών φρουρίων. Οί παλαιό τερ οι των κατοίκων τής Αίνου ενθυμούνται οτι τά πλοία 
προσωρμίζοντο παρά τό έξωτερικόν φρούριον, παρά τήν θέσιν Τοουκαλαριά, όπου 
Ακόμη σώζονται διάφοροι κρίκοι, είς τούς όποιους προοέδενον τά πλοία. Αίτια τοΰ 
γεωλογικοί τούτου φαινομένου είναι τό Δέλτα τοΰ ποταμοί “Εβρου, τό όποιον έπλή- 
ριοσε διά των συχνών προσχώσεων κόλπον βαθέως είοχωςοίντα εϊς τήν ξηρόν, τοί 
όποιου λείψανον είναι ή άβαθής λίμνη Στεντορΐς (Γιάλα) 10 χιλιόμετρα περίπου μα
κράν τής θαλάσσης. Τοιαΰτη δέ είναι ή δύναμις καί ή έκτασις των παρατηρούμενων 
προσχώσεων τοΰ ποταμοί, ώστε κατά τούς γεωλόγους, επειδή ή μεταξύ τής Αίνου και 
Σαμοθράκης θάλασσα δέν έχει σημαντικόν βάθος, ήμέραν τινά θά ένωθή μετά τής



λήθησαν διά τα γενόμενα, φοβούμενοι την οργήν τοΰ Βασιλέως. "Οθεν περί 
των χρημάτων καί τοΰ Βασιλικού Ταμείου έφρόντιζον μήπως και περί τής 
άσφαλείας αυτών σφάλλωσιν. Διότι ο τόπος είχε καταπλη μ μυρίσει υπό τού 
διασκορπισθέντος εχθρικού πλήθους. Έπιβιβιίσαντες λοιπόν αύτά ασφαλώς 
απέπλευσαν καί αυτοί διευθυνόμενοι προς τήν Κωνσταντινούπολή.

Ά λ λ ’ «μα έφθασαν εκεϊ καί έπληροφορήθη ό Βασιλεύς τά γενόμενα, 
τοσαυτη οργή κατέλαβεν αυτόν, ώστε τον μέν Μητροπολίτην Αίνου μεσο- 
λαβήσαντα κατά τήν παράδοσιν τοΰ Άζατίνου παρέδοικεν είς τήν κρίσιν τής 
’Εκκλησίας, τούς δέ οικείους καί λοιπούς εις τούς όποιους ένεπιστευθη τό 
Ταμεΐον, αφού έμαστίγωσε καί ένέδυσε προς έξευτελισμόν διά γυναικείων Ιν* 
δυμάτων, εδήμευσε τήν περιουσίαν αυτών καί άπεστέρησε τών πολιτικών 
αξιωμάτων.

"Οσον άφορμ τήν οικογένειαν τοΰ Άζατίνου, τήν μέν οικογένειαν του, 
σύζυγον, μητέρα, άδελφήν καί τέκνα μετά τής συνοδείας αυτών έρριψεν είς 
ασφαλείς φύλακας, τήν δέ περιουσίαν αυτών όση ήτο είς χρυσόν, άργυρον, 
πολυτίμους λίθους κ.τ.λ. κατέθεσεν είς το κοινόν Ταμεΐον.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γεώργιος ΓΙαχυμέρης. Έκδοσις Πέτρου Possino τοΰ 1729 έν Βενετία 
μετά λατινικής μεταφράσεως.

J. tie Hammer. 'Ιστορία τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά Γαλ
λικήν μετάφρασιν υπό J. J. Hellert είς 18 τόμους, 1834 καί εξής.

Σπ. Π- Λάμπρου- Ιστορία τής Ελλάδος, Τόμ. VI, σελ, 360—362. 
Ά ντ. Μηλιαράκη. 'Ιστορία τοΰ Βασιλείου τής Νίκαιας, σελ. 566—568. 
Λεξικόν'Ιστορίας καί Γεωγραφίας Στ. Ί .  Βουτυρά.

νήσον Σαμοθράκης. (Πρβλ. Albert - Dumont - Th. Homolie ; Melanges d’ Archeo- 
logie ei d ’ Epigraphie, σελ. 204 καί έξης, K. Μηιοοποόλου, Φυσική Γεωγραφία ifg  
Θβό*1)?. έν τή Θρακική Έπετηρίδι ιοϋ 1895, σελ. 258 καί εξής).
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Α' ΤΟ ΑΜΤΤΑΤΖΗΛΙΚΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

’Έτσι λέγεται ή τέχνη πού ραφτούν τούς άμπάδες β). Κατά τή γνώμη 
μας ή πατρίδα της τέχνης αυτής φαίνεται νά είναι οι βόρειε; χώρες της Βαλ
κανικής χερσονήσου, διότι σ’ αυτά τά μέρη κυρίως αναπτύχθηκε σέ μέγα 
βαθμό ή παραγωγή από άμπάδες, σαγιάκια καί γαϊτάνια, πού χωρίς τά τε
λευταία είναι αδύνατο νά έννοηθή ή τέχνη αυτή, ’ Α μπατζής λέγεται ό ρά
φτης των άμπάδων καί σαγιαχίων. Πριν προχωρήσουμε στη μελέτη μας 
αυτή, καλά θά είναι νά πούμε μερικά λόγια γιά τά ύφάσματα αυτά, πού 
τόση /ρήση γινόταν άπ5 αύτά ατά μέρη τής Θριίπης καί γενικά οπού ό χει
μώνας γίνεται πολύ ψυχρός.

1, Ή  κ α τα σ κ ευ ή  το ΰ  ά μ π ά  κ α ϊ σ α γ ια κ ιο ϋ .

Στα Ιργοστάσια πού γίνονται τά υφάσματα αυτά, οί τεχνίτες από ένα 
ποσό μαλλιών προβάτου διαλέγουν to  πιο καλύτερο και λεπτότερο, πού θά 
τό χρησιμοποιήσουν γιά την κατασκευή λεπτών υφασμάτων πολυτελείας, ενώ 
τό κατωτέρας ποιότητος τό ξεχωρίζουν γιά την κατασκευή άμπάδων καί σα- 
γιακίων. 'Η  κλωστή τών άμπάδων γνέθεται κάπως χοντρή καί ΰφαίνεται μέ 
ίσιο υφάδι, ένφ τοΰ σαγιακιοϋ γνέθεται λεπτότερη καί ΰφαίνεται μέ δίμιτο. 
Περίφημα ήταν τής Σηλύμνου. Τό πλάτος των ήτο απλό καί έκυμαίνετο 
ανάμεσα τών 5 ή 5 */, ρουπίων. "Οσο στενώτερο τόσο καί καλύτερο. Τό 
πάχος τοΰ άμπά ήτο 0,002 τοΰ μ., ενώ τοΰ σαγιακιοϋ 0,001 τοΰ μ. Έ χτός 
άπ* αυτά ήταν καί τά εβ σαγιάκια (^σπιτίσια) πού ήταν π ιό λεπτά καί 
ωραιότερα. "Αν ή κατασκευή τους γινόταν άπό άσπρο μαλλί, βάφουνταν βα
θυγάλαζα καί παρουσίαζαν οψη Ιλαφρά κόκκινη βνσνε ταονρονγιον (= το ΰ  
βυσίνου το σάπιο), ενώ τά άπό μαύρα μαλλιά δεν Ιβάφοντο διόλου. Αυτά, 
άν ήθελαν νά έχουν ανοιχτό χρώμα καφέ, προτού γνέθουν ακόμη τά άπλω
ναν τό θέρος άπάνου σέ ψάθες, τά ράντιζαν μέ νερό και τά άνακάτευαν, Μέ 
τό πύρωμα τοΰ ήλιου καί μέσα σέ 7— 10 ήμερες μέ τήν κατεργασία αυτή 
άποχτοΰσαν χρώμα ανοιχτότερο. Αυτά λέγουνταν σαρη σαγιάκια (=ξανθά). 
Υπήρχε καί ένα άλλο είδος άμπά μέ σύνθετη βαψή, έλαφρά κόκκινη, καί 
αυτός λεγόταν σομακι άμπάς. "Αλλο εΐδος άμπά, τής πολυτελείας νά ποΰμε, 
ήταν ή λοκάν τσόχα μέ καλύτερο μαλλί καί μέ φάρδος διπλό μιας μεγάλης 
πήχης. Ά π 1 αυτήν έκαναν ρούχα οί δπωσδήποτε εύποροι.

(I) Χονδρό μάλλινο ύφασμα (έρεα,1.
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2. Τά γαϊτάνια.

Τό γαϊτάνι είναι έ'να κορδονάκι μάλλινο τετράγωνο, πού το πλάτος του 
στις τρεις πλευρές είναι άπάνου κάτου 0,003 τοΰ μ., ενω στήν τετάρττι 0,004 
τοΰ μ. Ή  πλευρά αυτί] λέγεται πρόσωπο η στάχυ, γυαλίζει περισσότερο και 
έρχεται πάντα στην εξωτερική όψη. 'Όταν αρχίζουν και τό ράφτουν ανά
μεσα στις ραφές ή στίς άκρες, δέν Αρχίζουν απ’ οπού τύχει. ’Αρχίζουν πάντα 
κατά κανόνα άπ’ εκείνη την άκρα πού ξεκινούν, οί κλωστές τοΰ μαλλιού νά 
πούμε, από μέσα προς τά εξω μέ κατεύθυνση προς τά δεξιά.

Παρουσίαζαν χρώμα μαΰρο. 'Υπήρχε καί ένα άλλο είδος γαϊτανιού μέ 
δυο χρώματα. Πορτοκαλί καί πράσινο, ή μελανί καί άσπρο (άλατζάδικο). 
Αυτό τό μεταχειρίζονταν, όταν έπρόκειτο νά δώσουν κάποια φιγούρα στα γε
λέκια (τζαμαδάνια) βάζοντάς το στο γΰρο των αμασχαλών ή στίς τσέπες των.

Τά καλύτερα γαϊτάνια ήταν τοΰ Γαύρο6ου τής Βουλγαρίας, γιατί 
ήταν πιό γερά καί δέν άσπριζαν διόλου* παραδίνονταν δέ στό εμπόριο κατά 
μάτσα (δεσμίδες), άπό 20—30 θη λείες τό μάτσο. Πουλιούνταν από 19—20 
γρόσια ή οκά. Τά γαϊτάνια ράόουνταν κατά γραμμάς στίς ένωσες χών κομ- 
ματιών ή στίς άκρες τοΰ φορέματος άπό 1 — 6 σειρές μαζύ. Δύο είδών ρά
ψιμο υπάρχει στά γαϊτάνια, τσαπράζι καί ψρενχί. Τσαπράζι λέγεται, όταν τό 
βελόνι τρυπώντας τά γαϊτάνια πηγαίνει προς τά έξω μέχρις ότου τεντώσει ή 
κλωστή, κατόπιν δέ έμπήγεται αντίστροφα μέ διεύθυνση τό στήθος τοΰ άμ- 
πατζή. Φρενκί λέγεται όταν τό βελόνι έμπήγεται πάντοτε άπ’ τήν ίδια 
: μεριά.

Κατά τό φόρεμα πού θά ραβόταν καί κατά τήν θέση πού έπρεπε γί- 
νουνταν μέ τά γαϊτάνια διάφορα ξόμπλια. Τά κυριώτερα ήταν 1) οί ποΰπκες(’) 
μέ ενα γαϊτάνι πού έμπαιναν στίς γωνίες ή όπου ήθελε ό άμπατζής, 2) τά 
κούς-γκιοζού (= μ ά τ ι πουλιού) πού ήταν ποΰπκες στή σειρά βαλμένες καί 
ενωμένες^ 3) τό ίλάν καβί (=κουλουριαστό φίδι) μέ δυο γαϊτάνια 4) ή πλε
ξούδα μέ τρία γαϊτάνια, 5) οί κενέδες μέ ένα γαϊτάνι, 6) ό μπουρμάς (στρι
φτό) μέ δύο ή τρία γαϊτάνια, 7) δ τέκ μπουρμάς ( = στριφτό μέ ένα γαϊτάνι) 
8) οί σαλιάγκοι καί ά'λλα άκόμη. (Βλ. σ. 58).

Στά χωριά τής Ά ν .  Θράκης πολύ λίγη χρήση άμπάδων καί σαγιακίων 
τής Ά ν . Ρωμυλίας γινόταν, διότι οί χωρικοί τά ύφαιναν μόνοι τους. Κατα
νάλωση μεγάλη γινόταν στήν Πόλη, Προύσα, Πάνορμο, Άρτάκη, Αϊβαλή 
Σμύρνη, Μυτιλήνη καί άλλα μέρη τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στίς 
τρεις τελευταίες πολιτείες πιό πολλή κατανάλωση γινόταν τής λοκάν τσόχας, 
πού οί εγχώριοι τήν ώνόμαζαν «μπουρσοβάνικο». Σ ’ αυτά τά μέρη ή τέχνη 

.πήρε πιό περισσότερη καλλιτεχνική εμφάνιση άπό άπόψεως κομψότητας καί

(!) Τό ψςυγανωιό καί σκαστό καλαμπόκι (λ. Βουλγαρική).
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φιλοκαλίας, Οί άμπατζήδες ιώ ν μερών αυτών ξεπερνοΰσαν κατά πολύ τους 
ομότεχνους των τής Β. Θράκης.

1, Γαϊτάνι. 2, Ποδπκα. 3, Κούς - γκιοζοϋ 4. Ίλάν-καβί. 3. Μ κονομάς 
μέ δύο γαϊτάνια. 6. Μπουρμάς μέ ένα γαϊτάνι. 7, Κενέ 6ες. S. Σαλιάγκοι·. 

9. Τοέπη γελεχιοδ. 10. Δαχτυλήθρα οέ φυσικό μέγεθος· 11. Γάντζος.

Ή  εξαγωγή από άμπάδες, σαγιάχια, γαϊτάνια καϊ άλλα άκόμη είδη, ποΐτ 
γινόταν &π τή Βουλγαρία στην ’Οθωμανική Αΰιοκρατορία, σταμάτησε κατά



τον αποκλεισμό (μποϋκοτάζ) τοΰ 1908—1909 έξ αιτίας της άνακηρύξεως τής 
ήγεμονίας της Βουλγαρίας εις βασίλειον. ’Άρθρα σωβινιστικά έγέμιζαν κα
θημερινώς οι Τουρκικές εφημερίδες της Πόλης. Δεν έμειναν παρακάτω καί· 
οί Ελληνικές. "Ενα μάλιστα περιοδικό δικό μας, αν θυμούμαι καλά, ό «Φα
φλατάς», αποθανάτισε τό γεγονός αυτό μέ τους παρακάτω στίχους:

άμπατζή&ιχα

.....‘Όποιος άπ.ό τούς Βουλγάρους
πάει νά παρ’ άμπάδες 
ραμμένους η άρράφους 
καί δώσει τούς παράδες 

5 στους ’Εθνικούς εχθρούς μας 
καί όχι στούς ΐδικούς μας,

τοΰ ’Ιούδα την αγχόνη 
την λέπρα τοΰ Γιεζή 
καί τών επτά συνόδων 

10 τ’ ανάθεμα μαζύ 
νά εχη στο κεφάλι του 
κι’ άλλοι μονον στο χάλι του . , .

3. 'Εργαλεία .

Τά εργαλεία τοΰ άμπατζή ήταν μιά πήχη μεγάλη 0,69 τοΰ μ. χωρι
σμένη σέ ρούπια, ενα ψαλίδι, δαχτυλήθρα σιδερένια σαν κορώνα Δεσπότη, 
βελόνι No 3, κλωστή μάρκας «αρκούδαν ή «κούπας» No 8 και γάντζος. Αυ
τός (Βλ. σ. 58) ήταν ενα βελόνι μεγάλο γυριστό και άπ’ τις δυο μεριές. Τό 
χονδρότερο μέρος ήταν ραμμένο σ’ ενα λουρί ύφασμα μαλλίσιο κα ίτό  άλλο 
έμενε προς τά έξω. Μ’ αυτό σκάλωνε τήν άκρα τοΰ υφάσματος, πού έπρό- 
κειτο νά ραφτεί, τό έφερε στο γόνατο, τό δέ άλλο τό μακρύτερο μέρος τό 
έβαζε κάτω άπό τό γόνατο γιά νά τεντώνει τό ύφασμα. Στο κάτω μέρος 
είχε μικρή θήκη γιά νά βάζουν τη δαχτυλήθρα. Πρέπει νά σημειωθή έδώ 
o n  ό άμπατζής έρραφτε καθιστός σταυροπόδι στο πάτωμα άπάνου. Σίδερο 
γιά σιδέρωμα τών ρούχων, μεζοΰρα, ήταν άγνωστα στά παλιά χρόνια. Τε
λευταία τά μεταχειρίζουνταν κι’ αύτά. *0 άμπατζής κοίταζε τον πελάτη καλά 
καλά, έκανε μιά καλή νοερή καταμέτρηση τοΰ κορμιού τοΰ πελάτη, πόσα 
δη λ. ρούπια μάκρος καί φάρδος θά έχη τό ροΰχο, άπλωνε τό ύφασμα άπά
νου στο πάτωμα καί δός του τό έδινε μερικές χαρακωματιές μέ τό σαπούνι
σε διάφορα σχήματα, γνωστά μονάχα στον ίδιο. Κατόπιν τό έκοβε καί τό 
ροΰχο ήταν έτοιμο γιά ράψιμο. Οΐ πρόβες στην τέχνη αύτή εΐναι άγνωστες- 
"Οταν τελείωνε τό ράψιμο τής σάλτα μάρκας (— κοντό επανώρουχο έως στην 
μέση) νά ποϋμε, τήν ράντιζε μέ νερό, χρησιμοποιώντας τό στόμα του γιά ψε
καστήρα, τήν άπλωνε στο πάτωμα, τέντωνε τις ραφές, τήν καλοδίπλωνε καί. 
τήν έβαζε κάτω άπό τον σιλτέ (=μαξιλαράκι) πού καθόταν. "Εξ έως εφτά 
ώρες έφθαναν νά σταθή κάτω άπό τό βάρος τοΰ άμπατζή ή σάλτα μάρκα 
καί νά βγει στρωτή σάν νάνε σιδερωμένη. Γιαυτό ανάμεσα στούς άμπα- 
τζήδες Ιπεκράτησε ή φράση αύτή' «Τερζηνήν γιουτουσού, άμπατζηνήν γκιο-



τουσοΰ» (= τοΰ  ράφτη το σίδερο, τον άμκατζη 6 χωλός). Κάνουν δηλ. τΐ]ν 
ίδια δουλειά.

•60 B. If. ΔίΧηγιάν?*;

12. Σάλτα μάρκα (Άμκδς, νιουλαμδ;) 13. Γελέκι τααμαλή&ικο.
Γελέκι (Τοαμαάάνι). 15, Σταυρωτό ('Αντερί).

4. ‘Η σάλια μάρκα {ντουλαμάς).

*Η σάλτα μάρκα ξβγαινε άπό 12 μεγάλα καί μικρά κομμάτια, δηλ, μια
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ράχη, δύο πέσια (=μπροστινά κομμάτι), δύο μανίκια, δύο τετράγωνα καίω 
από τη μασχάλη, τέσσερα μικρά κολτούκια (=κολπίσκοι) πού προσαρμό
ζονταν στα τετράγωνα αυτά καί ένας γιακάς (=περιλαίμιον). Ή  ποσόιητα 
των γαϊτανιών καί τά διάφορα ξόμπλια έξαρτιώνταν από το γοΰστο του 
πελάτη, άν ήταν παραγγελία, εί δέ μή από τόν άμπατζή. (Βλ. σ. 60).

Λησμονήσαμε νά πούμε πώς στο πισινά μέρος των μανικιών καί ακρι
βώς εκεΐ που πέφτει ή αγκώνα, έβαζαν καί τά κολχσάκια, που είχαν σχήμα 
σταυροί καί γΰρο γϋρο δουλεμένα μέ γαϊτάνια, έτσι που στην κορυφή, τοΰ 
σταυροί νά πούμε, γίνουνταν διάφορα ξόμπλια από πλεξούδα, στριφτά μονά· 
καί σαλιάγκους.

5. Τό τζαμαντάνι (γελέκι).

Ί ο  τζαμαντάνι, άν το ύφασμα ήταν φαρδύ, έ'6γαινε άπό τρία κομμά
τια. Μια ράχη καί δυό στήθια. Ε ϊ δέ μή άπά περισσότερα. Γινόταν σταυ
ρωτό καί κούμπωνε ή λοξά άπ’ την μασχάλη πρός ιόν δμφαλό, ή κάθετα , 
πλάγι απ’ τά λαιμό πρός τά κάτω. Στην πρώτη περίπτωση έ'6αζαν άπά 8— 
10 κουμπότρυπες καί άνάλογα κουμπιά στο σχήμα κερασιών σέ κάθε πλάγι.. 
Στη δεύτερη περίπτωση πιο πολύ συνείθιζαν να βάζουν κόπτσες τελένιες αγ
κυλωτές. (Βλ. σ. 60).

6. Τ ά  ποτούρια*

Τά ποτούρια μπορούμε νά τά κατατάξουμε σέ τρεις κυρίως κατηγορίες.
1) Ποτούρια μέ σέλλες 3 —4 (περιφέρεια Σαράντα Εκκλησιών, παράλια 
Προποντίδος), 2) ποτούρια κοντύτερα, πού φοριούνταν καί άπά δυο μεριές 
(ικι γκιοτλούδικα) (περιφέρεια Μαλγάρων, Οΰζούν-κιοπρού, Χαριουπολεως) 
και 3) ποτούρια πού φοριούνταν άπ* τή μια μεριά (μπίρ γκιοτλούδικα) που 
λέγουνταν κι* αλλιώς Ρουτσούκ-μπιτσιμί (=κόψιμο τοΰ Ρουστσουκίου). Αυτά 
συνείθιζαν νά τά φορούν π ιό πολύ οί Τούρκοι τής Β. Θράκης καί Βουλγα
ρίας. (Βλ. σ. 62).

Τά ποτούρια πρός τό κάτω μέρος γΰρο στον άστράγαλο συνειθίζουνταν 
κονλακλήδικα. (= μ έ  αυτιά) καί μέ 20— 30 σειρές γαϊτάνι, ενώ πρός τό 
μέρος πού θά κούμπωνε έδαζαν μονάχα 4 —5 σειρές. Ανάμεσα στις 20—30 
σειρές γαϊτάνι σέ κάθε 6 —7 σειρές έβαζαν πλεξούδα, μπουρμά ή κούς γκιο- 
ζού. Καί οί τσέπες είχαν άρκετή δουλειά. Αυτές δουλεύουνταν γύρο γύρο 
μέ 5 —6 σειρές γαϊτάνι καί πρός τά κάτω έπαιρναν σχήμα στρογγυλό μέ διά
φορα ξόμπλια.

7 . Σ τα υ ρ ω τό  (άντερί).

"Αλλο φόρεμα ήταν τό σταυρωτό, πού ήταν ενωμένα σέ ένα φόρεμα: 
σάλτα μάρκα καί γελέκι. Τά στήθια έπαιρναν σχήμα γελεκιού, ή 5έ ράχη,
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.-καί τά μανίκια σχήμα σάλια μάρκας. Και to  φόρεμα αυτό κατά το γοΰστο

Ί 6 . Ποτούρι μέ σέλλες. 17. ΓΙοτουρι (Ίκ ΐ γκιοτλονδικο). 18. Ποτούρι 
<Μηίρ γκτοτλοϋ ή Ρουστσοΰκ μπιτσιμή). 19. ’Οπίσθιον μέρος Ιδιου «ο·

■ τουριοΰ. 20. Τσέπη άπό γαϊτάνι τοΰ ύπ’ άριθ. 18 ποτουριοΰ. 21, Τσέπη
■ άπό γαϊτάνι τοΰ ΰπ* άριθ. 17 ποτουριοϋ. Ενίοτε τοΰ ϋπ’ άριβμόν 16.
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τοϋ πελάτη δουλευόταν και χωριζόταν κατά διάφορα σχέδια, πού συνελάμ- 
βανε τό μυαλό του τεχνίτη, (Βλ. σ. 60).

"Ομοια στο χώρισμα των φορεμάτων τής άμπατζήδικης τέχνης ήταν 
καί μια άλλη, οι τεχνίτες τής οποίας λέγουνταν φερμενετζήδες. Αυτοί μετα- 
χειρίζουνταν άντί άμπά καί σαγιάκι, τσόχα (=§ριοϋχον) καί αντί γαϊτάνι 
μαλλίσιο, γαϊτάνι μεταξωτό, πού τό έρραβαν στις άκρες μονάχα τού φορέμα
τος. Ά πάνου στην τσόχα σχέδιαζαν διάφορα πολύπλοκα ξόμπλια μέ τό σα
πούνι στα στήθια, στους ώμους, στή ράχη, κάτω άπό τή μασχάλη καί κα
τόπιν τά δούλευαν μέ ταχρίλι ( = στριφτό μετάξι πάχους ενός χιλιοστού τοΰ 
μ.). Κλωστή μεταχειρίζουνταν μεταξωτή (ίμπρισίμι). Τό όμοιο προς τό χώρι
σμα της σάλτα μάρκας φόρεμα τό ωνόμαζαν τσακα (Κοίτα Λαογραφίαν 
Τόμ. ] ' σελ. 20 καί πέρα), τό Βυζαντινόν τζιτζάκων. 'Η  τέχνη αυτή στή 
■Θράκη θεωρείται πλέον πεθαμένη. Πιό πολύ διαδεδομένη ήταν στην Πόλη, 
Σμύρνη, ’Αϊβαλή, Μυτιλήνη, νησιά τοϋ Αιγαίου καί προ πάντων στήν 
Κρήτη. Μέ τό πέρασμα όμως τοΰ χρόνου θά χαθή τελειωτικά καί αυτή μέ 
τή σειρά της, όπως τόσες ά'λλες τέχνες.

Β' ΑΜΙΤΑΤΖΗΔΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1· Ζίγρες Ο  γύρευε Γιάννς σπαπετοβράνς.

Καρδιά τοΰ χειμώνα. Τό χιόνι καί τό κρύο στήν ακμή τους. Κάποιος 
τσομπάνος μέ τά 300 του πρόβατα, τοΰ κάκου προσπαθούσε νά βρει μέρος 
•άνοιχτό, για νά βοσκήσει τά πείνασμένα του ζώα. Σέ μιά τέτοια στιγμή βλέ
πει νά περνά: πλάγι άπ’ τό κοπάδι του κάποιο άμπατζόπουλο μέ τό ψαλίδι 
καί τήν πήχη κάτω άπ’ τή μασχάλη, πού πήγαινε στήν κοντινή εκεί δά 
■πολιτεία νά δουλέψει στο Εργαστήριο τοΰ μάστορή του.

— Γειά σου, τσόμπανε !
— Καλώς το τό παλικάρι.
— Πώς παν τά πρόβατα, μπάρμπα;
— "Ας τα παιδί μ’ ί Σάν δέν ψοφήσουμε φέτο εμείς καί τά πρό

βατα, πάλε καλά ! Καλότυχοι σείς εκεί μέσα πού κάθεστε στα ζεστά καί δου
λεύετε μ’ όλο τό ραχάτι σας I

— Αΐ, τ ί νά κάνουμε μπάρμπα! τέχνη μας, βλέπεις.
'Ο καλός τσομπάνος παραβάλλοντας τή ζεστασιά τοϋ άργαστηριοΰ, πού 

•απολάμβαναν τάχα οί άμπατζήδες, μέ τό κρύο πού έτρωγε αυτός καθημε
ρινά, τοΰ ήρτε ή όρεξη ν’ άλλάξη τήν τέχνη του καί λέγει :

— Δέν αλλάζουμε, 6ρέ παλικάρι μου, τις τέχνες μας;
— Νά τις άλλάξουμε, μπάρμπα. Τί θά μοΰ δώσεις ; (I)

(I) Συστάδες βάτων.
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— "Ολα τά πρόβατα και τήν γκλύτσα μου. Δέχεσαι;
Τό άμπατζόπουλο έκανε σιήν αρχή πώς τάχα δεν θέλει καί κατόπιν 

τοΰ λέγει. :
— Καλά' καί εγώ σοϋ δίνω όλη τήν τέχνη μου, τό ψαλίδι, την πήχη, 

τον γάντζο μου καί τή δαχτυλήθρα μου' στρέχεις;
— Άκοΰς εκεί καί στρέχω ! μπρος.
Καί άμέσως έκαναν τήν ανταλλαγή.
Π ριν αποχωριστούν, ό τσομπάνος ρώτησε καί έμαθε σέ ποιο μέρος τής. 

πολιτείας βρίσκεται τό άργαστήρι τοΰ μάστορή του, γιά νά τραβήξει ίσια 
Ικεΐ καί μή περιπλανιέται μέσα στην πολιτεία, έμαθε δέ ακόμα καί τό όνομά 
του, πού ήταν αυτό: «ζίγρες γύρευε, Γιάννς σκαπετοβράνς».

Τό άμπατζόπουλο δεν χάνει καιρό, τραβά τά πρόβατα ίσια στο παζάρι,, 
τά πουλεΐ δσα δσα, τσεπώνει τις λίρες κι’ άπ’ έδώ παν κι’ άλλοι.

Ό  τσομπάνος πάλε τράβηξε ρωτώντας ίσια στά εργαστήρι τοΰ μάστορη. 
Τον καλοδέχτηκαν Ικεΐ, σαν πρωτόκαλφας που έδειχνε, τον κέρασαν ένα 
τσάι νά ζεσταθεί καί κατόπιν πρό στάξε δ πρώτο μάστορη ς νά κατεβάσουν τά 
τσιράκια ένα τόπι άμπά νά χωρίσει καμμιά γοΰνα. Πήρε ό καλός σου τό- 
τόπι μπροστά του καί χράτς μέτό ψαλίδι άπ5 εδώ, χράτς ά π ' Ιπεΐ, τό κομ
μάτιασε δλο κατά τά' σχέδιο πού ήξαιρε αυτός βτι θά γίνουνταν ή γοΰνα. 
Βλέποντας δ πρωτομάστορης ότι τό ύφασμα θα πάγει χαμένο, κατάλαβε ότι 
ό νιοφερμένος κάλφας δεν ξαίρει νά χωρίζει γοΰνες. Γιαυτό τόν είπε ν° αλ
λάξει τήν κόψη καί από γοΰνα νά γίνει τό ύφασμα σάλτα-μάρκα. Κάμποσες 
ψαλιδιές άκόμη καί τό ύφασμα ούτε σάλτα-μάρκα γένηκε. Μέ πολλή ύπο*- 
μονή τόν λέγει, νά τό κάνει τουλάχιστον κανένα φόρεμα γιά τόν ταζη· 
(—σκυλί) πού κοίτεται εκεί πλάγι. Μά ούτε καί φόρεμα γιά τόν ταζή βγήκε.

— Αΐ, πιάδέν ύποφέρεσαι κάλφα μου, τόν λέγει. 'Αρπάζει ένα ξύλο, καί. 
νά σου, νά σου κάνει τις πλάτες καί τά παγίδια του μαλακά σαν τό βαμπάκι 
καί τόν διώχνει. Τότε κατάλαβε δ τσομπάνος πόσο μέγα λάθος έκανε, πού· 
άλλαξε τά πρόβατά του μέ τό άμπατζηλίκι. “Εφυγε άπό τό άργαστήρι καί 
σκύφτηκε, πώς τό καλύτερο ήταν νά βρει ιό άμπατζόπουλο καί νά πάρει 
πίσω τά πρόβατά του.

— ’Αφεντικό, ρώτησε τόν πρώτο πού ετυχε στο δρόμο, μήν είδες τόν «Ζί
γρες γύρευε, Γιάννς σκαπετοβράνς

— Γ ια τ ί; τοΰ άπαντά έκεΐνος.
— Νά, αυτό κι’ αυτό έπαθα σήμερα. Καί τοΰ διηγήθηκε δλη τήν πε

ριπέτεια του.
— Καλά σοΰ είπε, μπάρμπα, τό άμπατζόπουλο, πώς τό λεν «Ζίγρες. 

γύρευε, Γιάννς σκαπετοβράνς». Γύρευε λοιπόν καί σύ τώρα στίς ζίγρες γιά, 
νά τόν βρεις καί νά πάρεις πίσω τά πρόβατά σου.

Σημ. συλλογέως : (Τόπο; ποοίλεύσεω; Λντ. Μακτδονία).
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2. Γιάννη μου, κοντή κλωστή.

Κάποιος μάστορης άμπατζής είχε τό εργαστήρι του πάτου απ’ την κά
μαρα, πού καθόταν αυτός μέ τή νιά γυναίκα του καί τό μωρό τους. ’Έτυγε
ν ά μπει ό διάβολος στο μυαλό τοΰ μάστορη να πειράξει τό τσιράκι του τον 
Γιάννη, παιδί 17— 18 χρονοΰ. Πώς νά τό πει όμως ; Έ δώ  ήταν ό κόμπος. 
Βασάνισε τό μυαλό του κάμποσες μέρες και στο τέλος βρήκε τον τρόπο. 
— «"Ακούσε, Γιάννη, τον λέγει μια μέρα. Θά βάλουμε στοίχημα οίδυό μας. 
Θά πάρουμε από ένα γελέκι άρραφο καί οποίος άπ τούς δυό μας τό τε
λειώσει προτήτερα, εκείνος θά θεωρηθεί νικητής. Για βραβείο θά ορίσουμε 
αυτό. "Αν εγώ τό τελειώσω γρηγορώτερα, θά πλαγιάσω μαζί σου, άν συ, 
θά πλαγιάσεις μέ τή μαστόρισσά σου' δέχεσαι;» Ίον τρόπο αυτό τον προτί
μησε, γιατί βασιζόταν στην γρηγοράδα τοΰ χεριού του. Ό  Γιάννης σκέφτηκε, 
σκέφτηκε καί στο τέλος τώστρεξε. Τό αγώνισμα άρχισε.

Ή  μαστόρισσα πού ακούσε τη συμφωνία αυτή τού άντρός της μέ τό 
τσιράκι του, άρχισε νά τούς παρακολουθεί από μιά χαραμάδα τού πατώμα- 
ματος.

Τό χέρι τοΰ μάστορη με διαβολική ταχύτητα έρραβε καί έ'ρραβε, ώσπου 
κόντευε πιά σέ λίγη ώρα ακόμη νά τό τελειώσει. Ή  αίτία δέ πού έμεινε 
πίσω ό Γιάννης ήταν ότι έκοβε τήν κλωστή μεγάλη, για νά μή χασομερά καί 
κόβει κάθε λίγο κλωστή απ’ τό καρούλι, μέ τήν Ιδέα, πώς μέ τόν τρόπο 
αυτό θά προσπερνούσε τό μάστορη του. Μά ή κλωστή μέ τό νά ήταν μεγάλη 
όλο καί στριβόταν καί δενόταν κόμπος καί έτσι έμεινε πίσω.

Βλέποντας ή μαστόρισσα από πάνω πώς ό Γιάννης, λίγη ώρα ακόμη, 
θά έχανε τό στοίχημα, πού ένδιέφερε κ α ί . . .  αυτήν, κάνοντας πώς νανουρί
ζει τάχα τό μωρό της: άρχισε νά ιόν οδηγεί έτσι: «Ναααάνι νάααανι νάααανι 
Γιάννη. Νάαααανι, Γιάννη μου, κοντή κλωωωστή, Γιάννη μου, κοντή κλωω- 
ωωωστή». 'Ο  Γιάννης άντελήφθηκε, δτι γι* αυτόν ήταν τό αυτοσχέδιο εκείνο 
νανούρισμα, κατάλαβε τό λάθος του καί άρχισε νά κόβει τήν κλωστή πιο 
κοντή. Τώρα πιά ή κλωστή ούτε στριβόταν, ούτε καί δενόταν κόμπος, καί 
έτσι ξεπέρασε τό μάστορή του. Γιά τά παρακάτω τό ανέκδοτο σιωπά.

3. Ράψιμο Σοιιλτάν Σουλεϊμάνη.

Κάποιος φουκαράς πήγε σ’ ένα άμπατζή ένα τόπι άμπά για νά τόν 
ράψει μιά γούνα. 'Ο  άμπατζής τήν χώρισε καί ύστερα τόν ρωτά.— «Σουλτάν 
Σουλεϊμάνη, ράψιμο θέλεις νά τήν ράψουμε, για ράψιμο φτωχικό \* ’Εκεί
νος συνεπαρμένός άπ’ τήν πομπώδικη βασιλίκια λέξη άπάντησε.— «Καλά θά 
είναι νά μοΰ την ράψεις μέ τοΰ Σουλτάν Σουλεϊμάνη τό ράψιμο». 'Ο  άμ-

5



πατζής τότε ρίχνοντος τά κομμάτια τής γούνας ora τσιράκια του μπροστά 
— «Μπρος, παιδιά, λέγει· ράτκο ράτκο» (’).

Τά τσιράκια μέ τό νά ήξαιραν τή σημασία τής συνθηματικιας αΰιης λέ
ξη?, άρχισαν νά την σακορραφιάζουν. Σέ μισή ώρα μέσα ή γούνα ήταν 
έτοιμη, 'Ο  πελάτης βλέποντας πώς τό ράψιμο πού προτίμησε δέ βγήκε όπως 
τό περίμενε τοΰ λέγει:— «Βρέ μάστορη ! αυτό ήταν τό ράψιμο τοΰ Σουλτάν 
Σονλεϊμάνη ; τέτοιο πρόστυχο ράψιμο εγώ δέν θέλω" καλύτερα άς είνε φτω
χικό ράψιμο».— «Τώρα κατάλαβες; τοΰ λέγει 6 ά μ πατζής. "Αλλη φορά νά μην 
— «ξεγελιέσαι άπ3 τά μεγάλα ονόματα, αν θέλεις τό καλό σου, Οί μεγάλες 
προστυχιές βρίσκουνται πάντα στις μεγάλες ονομασίες».
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4· Ή  σημαία τοΰ ράφτη.

Γνωστές είναι σέ όλους οΐ κλεψιές πού κάνουν οΐ ραφτάδες μέ τό ψα
λίδι (*). Κάποτε ένας ράφτης, μανιώδη; στο κλέψιμο, δέν άφησε πελάτη πού 
νά μην κλέψει κάνα δυο τρία ρούπια, πολλές φορές και περισσότερο, απ’ τό 
ύφασμα πού τοΰ έφερνε νά κάνει τά ροΰ/α του. "Ενα βράδυ όμως στον 
ύπνο του βλέπει ένα όνειρο, πού παρουσιάστηκαν καμμιά πενηντάρια διά
βολοι μέ μιά πολύχρωμη σημαία από λογής λογιών κομμάτια υφάσματα, 
πού φαίνεται πώς ήταν από εκείνα πού έκλεβε, καί μέ διάφορα μακάβρια 
σχήματα τόν φοβέριζαν τόσο, πού τόν έκαναν νά χέσει τά βρακιά του. Τό 
πρωί, όταν πήγε στό άργαστήρι, παράγγειλε τούς καλφάδες του, άν τόν διοΰν 
άλλη φορά άπάνου στον μπάγκο κόβοντας yu προσπαθεί νά κλέψει μερικά 
ρούπια ύφασμα απ’ εκείνα πού τοΰ έφερναν οΐ πελάτες, νά τόν λεν:— «Μά
στορα, ή σημαία». Καί μ* αυτόν τόν τρόπο κατώρθωσε για κάμποσο καιρό 
νά συγκροτηθεί άπ3 τό μανιώδικο πάθος τον.

Έ τυ /ε  όμως μιά μέρα κάποιος πελάτης νά ιόν φέρει ένα πρώτης ποιό
τητας ύφασμα γιά νά κάνει ρούχα. Ξεφούντωσε μέ μιας στο μυαλό του κα
λού μας ράφτη τό γνωστό μας πάθος του. Παίρνει τά μέτρα τού πελάτη 
καί τόν στέλνει. Κατόπιν απλώνει τό ύφασμα άπάνου στον μπάγκο, μετρά 
άπό δώ, μετρά από κεί καί βλέπει πώς τό ύφασμα ήταν αρκετό γιά τά 
ροΐψΑ και θά περίσσευε μάλιστα. Παίρνει τό ψαλίδι καί ετοιμάζεται γιά τήν 
τίμια πράξη του.

Οί καλφάδες άντελήφτηκαν τόν σκοπό τοΰ μάστορα τους καί τοΰ είπαν; 
«Μάστορα, ή σημαία».

— «Αί ! παιδιά, τούς λέγει- καλά κάνατε πού μέ τό θυμίσατε* σάς ευχα
ριστώ. Πρέπει νά ξέρετε όμως, πώς ή σημαία εκείνη δέν είχε άπ’ αυτό εδώ 1

(1) Άντϊ ρέτκο, πού σημαίνει αραιά (λ. Βουλγαρικής
<2) Βλέπε καί < Μέγαν ονειροκρίτην, ϊίς τήν λίξιν ·Ρό«της».
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το ύφασμα καί εΐνε ανάγκη νά μπεΐ καί ενα κομμάτι άπ’ αυτό, για να γί
νει τέλεια».

Γ' ΑΜΠΑΤΖΗΔΙΚΕΣ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ

“Οπως σέ δλους τους τεχνίτες έτσι καί στους άμπατζήδες υπήρχαν μερι
κές δεισιδαιμονίες.

1) Τό χώρισμα (κόψη) των ρούχων γινόταν σέ κάθε άλλη ήμερα τής 
■έβδομα δ ας καί την Κυριακή ακόμα έχτός τής Τρίτης. "Αν την ήμερα αυτί] 
παρουσιαζόταν κανείς πελάτης καί ήθελε νά χωρίσει κανένα ροΰχο, τό άφηναν 
την Τετάρτη. (Δεν κάνει· γρουσούζικη μέρα).

2) Ά ν  κατά τό χώρισμα ή τό ράψιμο συνέβαινε νά γίνει κανένα λάθος 
■αυτά καταλογιζόταν εις βάρος τοϋ πελάτη. (Γρουσούζης εΐνε ό κερατάς ! Ή  
δουλειά του δλο στραβά παγαίνει),

3) Την πρωτοχρονιά εξεπίτηδες άφηναν άποβραδύς λίγη δουλειά άτέ- 
.λειωτη, για νά την τελειώσουν τήν ήμερα εκείνη. Τό θεωρούσαν καλό, για 
νά έχουν κατόπιν όλη τή χρονιά δουλειές πολλές.

ΕΘΙΜΑ

1) Συνείθιζαν οί άμπατζήδες δίαν, χωρίζοντας τό ροΰχο, βρίσκονταν πα- 
-ρών καί ό πελάτης, νά κάνουν πώς τάχα τό ψαλίδι δέν κόβει, μέ τό νά τό 
,βαστοϋσαν χαλαρά καί έτσι απορούσε δ ανίδεος πελάτης, γιά ποιά άρά γε 
αιτία δέν κόβει τό ψαλίδι καί ρωτούσε νά μάθει τήν αίτια. Καί ό άμπατζής 
τοΰ έλεγε πώς αυτό γίνεται, έξ αίτιας πού δέν εΐνε φρεσκοακονισμένο. "Αν 
-δέν καταλάβαινε τη σημασία τής φράσης αυτής, τότε πια φανερά τον έλεγε, 
πώς χρειάζεται κανένα μετζίτι ή τέταρτο τοϋ μετζιτιού νά τό σύρει στο κο
φτερό μέρος τοϋ ψαλιδιού καί έτσι νά κόψει. *0 πελάτης μέ πολλή εύχαρί- 
-στηση έβγαζε κανένα νόμισμα άπ’ τά παραπόνου, ό άμπατζήςτό έσερνε δυο 
τρεις φορές άπάνου στό ψαλίδι καί εκείνο πια έκανε τή δουλειά του.

2) "Οταν δ πελάτης έπαιρνε τά ροΰχα, τοΰ τά φοροϋοε ό άμπατζής, τά 
παίνευε πώς έγιναν ροΰχα τέλεια, πώς έστρωσαν καλά στό κορμί του καί 
καμαρώνοντας τα τάν εΰχουνταν «Καί γαμπρίκικα» («ν ήταν ανύπαντρος). 
«Αυτά παλιά κι’ άλλα καινούργια». Καί έκεΐνος απαντούσε «Ευχαριστώ· γειά 
στά χέρια σου» ή Τούρκικα «Έλληνέ κολουνά σαγλήκ» πού σημαίνει ιό ίδιο. 
Κατόπιν κάθιζαν καί δ πελάτης παράγγελνε στον καφετζή καφέδες, τσάι ή 
γλυκά γιά τά τσιράκια. Ά φ ο ΰ  τά έπιναν, έβγαζε από τή σακκοΰλα του τά 
χρήματα καί μετροΰσε στον άμπατζή τήν άξια των ρούχων του λέγοντας :
«Γειά στά χέρια σου· σέ καλές μεριές». 'Ο  άμπατζής πάλε παίρνοντας τά 

,χρή ματα τά έφερνε γύρω στά γένεια του καί έλεγε «Σεφτέ σενάέν, μπερεκέτ 
Άλλαχτάν» (=ώρχή από σένα καί τό μπερεκετι άπ’ τό θεό), δηλ. νά έρτει.

3) Παίρνοντας ·ό πελάτης τά ροΰχα του καλό τό είχε νά φιλοδωρήσει
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και τα τσιράκια από κανένα γροσάκι, πού το ώνόμαζαν τσιράκ παρασή ( =  
λεφτά τοΰ τσιρακιού) και αν αργότερα χρειαζόταν νά γίνει κάποια μικρή επι
διόρθωση στα ρούχα ή σιδέρωμα, τα τσιράκια ήταν υποχρεωμένα νά κάνουν 
τη δουλειά αυτή δωρεάν. °Άν μερικοί δυστροποΰσαν καί δεν ήθελαν νά πλη
ρώσουν το τσιράκ—παρασή, δεν έδιναν τά ροΰχα, ώσπου θά τον έπαιρναν 
κάτι τι.

ΓΙΟΡΤΗ

Γιορτή πού γιόρταζαν οϊ άμπατζήδες ήταν το Σάββατο τής Α ' Κυρια
κής τής Μεγάλης Σαρακοστης, τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου, διότι λέγαν, πώς τάχα
τες 6 άγιος αυτός ήταν ράφτης.

Τήν ήμερα εκείνη με κοινή συνεισφορά έκαναν άρτοκλασία στήν Ε κ 
κλησία, αναφταν τούς πολυελαίους καί δλα τά καντήλια τής ’Εκκλησίας και 
ό παπάς στο μνημόνεμα των άρτων μνημόνευε «. . .  των μαϊστόροιν, καλ
φάδων καί τσιρακίων των άμπατζήδων, υγείας καί σωτηρίας υπέρ αυτών εΐ- 
πωμεν», ενώ οί ψαλτάδες ρινόφωνα έψελναν ιό μακρόσυοιο «Κύριε ίλέη- 
σον». "Υστερα άπό τή θεία λειτουργία έπαιρναν μέ τή σειρά τά σπίτια των, 
ρακοποτοϋσαν μέ μεζέδες από ελιές, χαβιαροσαλάτες καί σαλιάγκους, για το 
ν η στη σιμό τής ημέρας καί εύχονταν ολα τά καλά καί αγαθά τοΰ ’Αβραάμ..
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Η ΨΑΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΩΖΟΤΤΟΛΗ

I

§ 1. Το πέρασμα καί to  γύρισμα—ή μετανάστευση—των ψαριών, τον 
είδους παλαμίδες, λακίοτες, ααψρίδια, οαρδέλλες, αιάκια, σκουμπριά-τσίροι, 
καί μερικών άλλων, καί ή κατάλληλη παραλιακή διασκευή—πολι σχισμένη στε
ριά μέ κολπίσκους καί ακρωτήρια πολλά—τής Ζόπολης (Σωζό πόλις. ’Απολ
λωνία τοΰ Πόντον) καί της περιφέρειας της, σέ έκταση, από την μια άκρη 
— Τσουκαλιά, προς τό βάθος καί αριστερά, μπαίνοντας, στον κόλπο τον 
Πύργον—έως την άλλη Ζονναρίτα, παλιά Βονλγαροτονρκικά σύνορα, κοντά 
στο Βασιλικό—που εινε μάκρος, πό στεριάς ώς 90 χλμ. καί πό Θάλασσας 
ίσαμε 35 μίλλια, έκανε εκεί περισσότερο παρά στις άλλες παραλιακές πό
λεις της Μαύρης θάλασσας νά άναπτυχθή τό ψάρεμα τών ψαριών αυτών.

Καθ’ «ντο τρόποι ψαρέματος ή σαν δύο: <5 κινητός καί 6 μόνιμος ή 
ακίνητος.

*0 κινητός έγινόταν μέ αλαμάνες (’) καί κυρίως γιά τής παλαμίδες καί 
λακέρτες καί υστέρα καί γιά τά σκουμπριά.

*Η αλαμάνα εινε βάρκα άπό ψιλή καί έλαφρή ξυλεία. Στενόμακρη 8— 
12 μ. μάκρος καί 12 ' / ,  μ. πλάτος, με πρύμη καί πλώρη κυρτές στρογγυλά 
— σάν μισοφέγγαρο—καί υψωμένες, καί ταξειδευει μέ κουπιά, 3—4 ζεύγη, 
καί σπάνια μέ πανί. Τό ή’άρε μα γινότανε μέ δύο άλα μάνες—ένα ζευγάρι 
άλαμάνες—ή καΐκια, που είχανε ή καί οι δυο από 4 ζεύγη κουπιά, ή άπό 
3 ή 4 ή μια καί 3 ή άλλη.

Αυτό τό είδος τοΰ ψαρέματος αναπτύχθηκε φαίνεται περισσότερο επί 
τουρκοκρατίας, γιατί όλες ή ονομασίες καί οι όροι εΐνε σχεδόν τουρκικοί.

’Εποχή παλαμίδας εινε άπό τά τέλη Αύγουστου, έως μέσα ή τέλη Νοεμ
βρίου.

Τά πλεμμάτια—δίχτια— που μεταχειρίζονται εΐνε μπαμπακερά καί άλλα 
εινε πυκνά—μέ μικρά μάτια, βροχίδες, καί λέγονται σιμά καί άλλα άριά— 
μέ μεγάλα μάτια ή βενετικά. Μέ ένα ίίνομα λέγονται παλαμώερά ή παλαμι- 
δοπλέμματα (a) καί εΐνε τά ίδια γιά τις παλαμίδες καί τις λακέρτες. "Εχουνε

(1) A la mana—ονομασία βενεταιάνικη. Μερικοί λέν άπό ιό Άλαμάνοι Γερμ. 
φύλα, άπό οπού καί ό ποταμός ’Αλαμάνα—Σπερχειός, καί σημαίνει δρμητικός γρή
γορος, Δεν τό παραδέχομαι,

(2) Άπό τό όνομα τοΰ ψαριού πού πιάνουν: όπως σιακοπλέμματα, σκουμπροπλέμ- 
ματα, μπαρμπουνερά κ, &.
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μάκρος ώς 500 μ. καί πλάτος—ίίψος 15—20 μ. Τό δλο δίχτι εΐνε άπά τρεις 
σειρές φύλλα,—κάτια πλεμμάτι, ενωμένα. Στη μέση εΐνε το σιμά πλεμμάτι, 
καί λέγεται τόρι ή οκορτσίλα (!) και πέ τις δυο πλευρές του, πλεμμάτι βενετικό 
— μέάριά, μεγάλα μάτια—πού λέγονται φανιές (ή. Καί επειδή έχουν διά φανιές, 
τά τέτοιου είδους πλεμμάτια, λέγονται δίφανα, για νά ξεχωρίζουνε άπά έκεΐνα 
τά πλεμμάτια, πού έχουνε μόνο ένα φύλλο—κάτι, καί λέγονται μονά.

’Έχουνε παρυφή—εΐνε ραμμένα πάνου καί κάτου—άπά σκοινί κατσι
κά τρίχας τδ καζίλι, γιατί τά σκοινί αύτό, αν καί άκριβώτερο, έχει το προτέ
ρημα νά εινε λαφρύ, νά μή βαστά νερά—νά μή συμπίνει—καί νά εΐνε §λα>- 
στικό. Στό πάνου μέρος, σέ ανάλογα διαστήματα, περνούνε στο καζίλι, πλά
κες φελλού (3) καί στο κάτου μέρος κομμάτια μακρουλού τρύπιου μολυβιού (4),, 
για νά στέκεται ορθιο τό πλεμμάτι καί νά μή βουλιάζει,

§ 2. ’Άλλοι εΐνε οϊ ιδιοκτήτες τής αλαμάνας— τού ζευγαριού—καί τών δι- 
χτιών καί των άλλων συνεργών της, καί άλλοι οΐ ψαράδες—άλαμάνατζιδες (6)·.

Τις άλαμάνες τις διευθύνει ό καραβοκύρης ή άλμπονριέρης ή καπετά
νιος. Καί έτσι ένα ζευγάρι άλαμάνες, ά'μα εΐνε και οΐ δυο με 4 ζεύγη κου
πιά, έχει 19—20 άθρώπους ψαράδες, "Εναν ή δυά άμπονριέρηδες, δύο πρν- 
μνιους πάλλατζιδες καί 16 τού κουπιού, πού λέγουνται κατά ζεύγος, άπά την 
πρύμη προς την πλώρη : χάμνατζώες, οιγούοια, βαρνμαγκα  καί πλωριοί πάλ- 
λατζιδες.

Ό σες άλαμάνες έχουνε πλήρωμα—τσούρμο, ταϊφά—μόνιμο μέ τό μερ
τικό, τούς τρέφουνε ολο τά διάστημα τής ψαρικής καί στο τέλος, όταν σχο
λάσουνε, περάσει ή περίοδο, ο καιρός, κάνουνε πάϊντος (6), τότε λογαριάζον
ται, βγάζουν τά έξοδα καί ο,τι μένει τό μοιράζουνται* τά μισά τά καΐκια 
καί τά μισά οΐ άνθρωποι (ο καραβοκύρης περισσότερα μερτικά, οΐ πάλλα- 
τζιδες λιγώτερα καί οΐ ναύτες άπά ένα μερτικό). Αυτό τό σύστημα γενικεύ
τηκε, γιατί πρώτα ο καθένας έπαιρνε το φαΐ του καί πήγαινε στις αλαμά
νες, δποτε ήθελε καί οποίος ήθελε, καί έτσι δεν μπορούσε νά γίνει ταχτικά 
ψάρεμα.

§ 3. Μέρη ψαρέματος—ψαρότοποι—παλαμίδας εΐνε άπά τή θαλασσά- 
κρα, ίσαμε τάν κάβο τής ’Ελιάς, περί τά 20 μίλια διάστημα καί σέ λίγη 
απόσταση άπά τή στεριά, σέ τόσο βάθος δαο στήνουν τά πλεμμάτια, νά μπο
ρούν νά φτάσουν τάν πάτο τής θάλασσας καί νά μή ξεφεύγουν τά ψάρια

(1) 2κόρτσο. λ. Βενέτικη—δύναμη βία, πού βάζει τό ν®ρι γιά νά τό περάσει.
(2) Άπό τό φαίνω, (ραίνουμαι.
(3) Μανιτάρι τό λένε.
(4) Μολύβωση.
(5) Λίγοι, είνεποΰ οί ίδιοι είναι νοικοκυραΐοι και οί ίδιοι διευθύνοονε τήν ψαρική.
(6) λ. Τ. η ά ϊ—  μέρια μα, μερτικό' καί ττάϊ έντι'ορονμ=κάνω λογαριασμό, μερτικό, 

δίδω μισθό.
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άπό πάτου—χύνουντσι πό κάιου—ξεβοΐίζουνε, ψαρεύουνε τήν νύχια, χωρίς 
φεγγάρι η, αν εχει, πριν σηκοίθεΐ στον ουρανό πολύ—ενα διό κονταρόξυλα— 
καί όταν πάει νά βασιλέψει, κι’ αυτό γιά νά μη σηκωθεί—χαθεί —ό διακα- 
μδς  (') καί νά διακρίνονται οι ψεγγάμενες (1 2 3 4).

Μόλις λοιπόν αρχίσει ο διακαμός, δυό ώρες περίπου μετά τό ηλιοβα
σίλεμα, ξεκινούνε οί αλαμάνες γιά τό ψαροκυνήγημα.

"Οσα ζευγάρια εΐνε στη πολιτεία φροντίζουνε από νωρίς, μαζεύουνε τούς 
ανθρώπους τους καί ξεκινούνε σέ κανένα λιμανάκι ή άλλου εκεΐ κοντά 
φουντέρνουνε οί αθρωποι, κολατσίζουνε, σιάζουνε τι* καΐκια καί τά άλλα 
σύνεργα, τραβουδοΰνε, αστειεύονται. "Αλλα, δσο νά φτάσουνε σιό μέρος πού 
θέλουνε, μ  παραμ πορίζουνε (5). Μέ τό καλό σκοτείνιασμα ό άλμπουριέρης ανα
λαβαίνει ολο του τό άξίωμα καί ή άνεβαίνει άμέσως στο άλμπουρο κοη 
διευθύνει ή μένει στην πλώρη ή την πρύμη καί άπό κεΐ κανονίζει προς πού 
νά πάνε οί αλαμάνες. Στο άλμπουρο, σέ απόσταση ως ενα μέτρο άπό την 
κορυφή, εχει περασμένη μιά σανίδα οριζόντια—ώς μισό μέτρο—και σ’ αυ
τήν πατεΐ καί στέκεται ο άλμπουριέρης κρατώντας τό άλμπουρο, ή όταν δέν 
είνε καιρός, κάθεται σ’ αυτήν.

Είς τό μεταξύ αυτό οί πάλλατζιδες τσάπσάνε (ή τις άκρες των πλεμμα- 
τιών τής μιας αλαμάνας μέ τής άλλης, γιά νά γίνει δλο ένα δίχτυ καί μέ 
σκοινί χοντρό εδεσάνε τις πρύμες των καϊ.κιών, ώστε, άπό τόρα, ή διό άλαμά- 
νες κάνουνε ένα σχεδόν καΐκι κι5 δπου πάει ή μιά ακολουθεί καί ή άλλη. 
Κείνη πού προ/ιοοεϊ (παρτε σείς—πάρτε μεΐς=πάρτε κουπί· κωπηλατείτε 
σεΐς=ή  άλλη άλαμάνα, μ εΐς= ή  δική μας), σ’ έκείνη πού εΐνε ό άλμπουριέ
ρης, τραβά κουπί—λάμνει—κανονικά, ή άλλη σιγάρει—ανακρούει. Προχω
ρούνε χωρίς θόρυβο.

'Ο  άλμπουριέρης άνεβαίνει στο ά'λμπουρο καί οΐ πάλλατζιδες (6) διευθύ- 
νουνε τά καΐκια—δταν θά σιγάρει ή άλαμάνα καί ακολουθεί την άλλη, τότε ό 
πλωριός πάλλατζης διευθύνει—τεμονιάρευ κυρίως όμως πάλλατζιδες εννοούμε 
τούς πρυμιούς. Αυτοί, εκτός πού θά τεμονιάρουνε, θά Ιπιβλέπουνε καί στο

(1) Διακαμός (διαν.αίω) ό φωσφορισμός, καί λάμψη, πού κάνει την νύχτα, σκο. 
τεινά, ή θάλασσα καί φαίνεται όταν τήν κινήσουμε, ή ρίξουμε πέτρα, ή άλλοιώς, καί 
είνε γαλήνη : Προέρχεται άπό τά έγχυμα τι κά ζωάρια πού έχει ή θάλασσα.

(2) Φεγγάμςνη είνέ ό κύκλος πού φωσφορίζει στ ή θάλασσα καί γενεται άπό τά 
ψάρια πού κινούνται καί τήν ταράζουνε καί μαζί καί τά έγχυμα τικά της ζωάρια.

(3) λ· Τ. τρέχουνε μαζί. Λέγεται καί βγαίνουνε ατό μπαρίσι ή στό γιαρίσι—κά
νουνε λεμβοδρομίες.

(4) Ενώσανε.
(5) Πάλλατζιδες (άπό τό πάλλα λ. Τουρκ·=σπαθί—γιατί όχι άπό τό δικό μας

πάλλω;) — λέγονται οί τιμονιέριδες καί εΐνε άπό ένας σέ κάθε καΐκι καί κάθε πρύμη 
καί άπό ένας σέ κάθε πλώρη.
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ρίξιμο των πλεμματιών στο βόλασμα καί στις άλλες άπαιτήσεις τοΰ ψαρέμα
τος, σύμφωνα μέ τής όδηγίες πού θά πάρουνε ή θά κατεβάσει το κεφάλι 
τους, σέ ώρα ανάγκης.

’Αντί τεμονιοΰ, πού για να μή μπερδεύεται μέ τά πλεμμάτια τδ βγά
ζουν, έχουνε e ra  μακρύ κουπί—πάλα, πού ή τροποτούρα του—σκαρμός, 
άρθρωση—είνε στο δεξί πλάγι τής πρύμης καί μ ° αυτή γένεται εδκολώτερη 
καί γρηγορώτερη ή κυβέρνηση τής αλαμάνας

Λίγο απομακρυσμένο το ζευγάρι από τή στεριά, προχωρεί, ολο προς 
μια κατεύθυνση ή καί ξαναγυρίζει πίσου, αν βρίσκεται σέ μέρος πού συ
χνά ζοΰνε ψάρια. Αύτο λέγεται ράμμα, άπο τδ νήμα τής στάθμης. «’Έκαναμε 
τόσα ράμματα», πάντα λένε.

Διακαμο έχει=ή βραδεία εΐνε καλή καί ή θάλασσα ήσυχη· άλλοιώς 
θά φυλάγανε να ησυχάσει, νά κόψει ή θάλασσα, ή δεν θά έβγαινάνε καθό
λου, άμα <5 καιρός ήτανε χαλασμένος καί είχε φουρτούνα.

§ 4· Καί τώρα αρχίζει ή ιεροτελεστία τοΰ ψαρέματος ; Τά γύρω εΐνε σκο
τεινά* οί ίσκιοι μόνο στέκουνται ή σαλεύουνε ή καί μιλάνε σιγαλά. 'Ο άλ- 
μπουριέρης στο ά'λμπούρο άγαλμα στη σανίδα— βάθρο του' οί πάλλατζιδες 
κολώνες μπρούντζινες, δλο ήλεχτρισμό καί οί άλαμάνατζιδες μάτια τέσσερα 
μέ τδ κουπί—σπαθί στδ χέρι, τραβούνε ίίλο νεύρα—καί ορμή. Ούτε τσιμου
διά δέν άκούγεται ούτε γπούχ’ καί ή αναπνοή ακόμα γένεται μέ προφύλαξη. 
Μόνο δ σιγανός ρυθμικός κρότος τού κουπιού καί τδ σσσ... πού κάνει ή πλώρη 
σχίζοντας τη θάλασσα καί σκορπίζοντας πλάι ρυάκια άπδ χρυσάφι, δχι, άσήμι 
άνελυτδ φλογάτο, τον διακαμό. Ή  ψυχή όλονών εινε σφιγμένη καί δλη 
τους ή προσοχή εινε στον άλμπουριέρη. Πραγματικό μυστήριο γένεται. Π αν
τού εΐνε ξεχυμένη ή άνατριχίλα του...

Ό  άλμπουριέρης συγκεντρώνει δλο τδ είναι του στο μάτι, για νά ξεκο
φτεί καί νά διακρίνει πού εινε ψάρια, άπδ τδ διακαμο πού κάνουνε καί 
ανάλογα μέ τή φεγγάμενη καί πόσα και τί είδους, καί πού πηγαίνουνε, 
προς τδ πέλαγος άνοίγσννε, ή πρδς την ξηρά γιαλοδρομίζοιο’ε, ή στέκουνται 
(παίζουνε) καί νά δίνει ανάλογα παραγγέλματα γιά την κατεύθυνση πού 
θέλει νά πάρουνε οί άλαμάνες, ή τί νά κάμουνε, τεντόνοντας τδ ζερβί ή τδ 
δεξί χέρι του ή μέ σιγαλή φωνή νά δίνει διαταγές. Πολλοί καραβοκυραΐοι, 
πολλές φορές, παθαίνουν στδ άλμπουρο νευρική κρίση, την ώρα πού έχουνε 
μπρος τους ψάρι—κομμάτι ψάρι—καί ξεφωνούνε ή ταράζουνται σύγκορμοι 
ή κλαΐνε ή βρίζουνε κ. τ. λ. στη φοβερή εκείνη ώρα, πού είνε γιά τδ βό- 
λασμα (“) των ψαριών. 1 2

(1) “Avotyc, δταν θέλουνε νά πάνε πρδς τδ πέλαγος ή νά πάνε απόκεντρα άπδ 
κύκλο, καί κ ό φ τε , δταν θέλουνε νά πάνε πρδς τή στεριά ή στο κέντρο.

(2) Περίκλειαμα μέ τά πλεμμάτια.
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Τή νύχτα όλα τά ψάρια, καί μάλιστα εκείνα πού πηγαίνουνε κοπαδια. 
ατά, κάνουνε διακαμδ καί φεγγάμενες. Οι ψαράδες από το είδος τοΰ διακα- 
μοϋ καταλαβαίνουνε τι ψάρια εΐνε. Πολλές φορές μεγάλες καί ζωηρές φεγ
γάμενες χάνουν τα t απότομα, καί γένεται τούτο από το οτι τα ψάρια, από την 
έπιφάνεια πού ή σαν, πήγανε άπότομα στο βάθος (‘).

Κατά το τέλος τοΰ θέρους, τέλη Αύγουστου καί αρχές Σεπτεμβρίου, αρχίζει 
το ξεκίνημα των μετά να ο τ ε υτ ίκά> ν ψαρ ιών άπό τα Β. τής Μαύρης θάλασσας, 
’Ακολουθούνε τά Δ· παράλιά της— Κωνστάντζα, Καλιάκρα, Βάρνα, Αΐμονα 
Μισέμβρια, —τά Ν. ύστερα,—Ζόπολη, Βασιλικό, Νιάδα, Μπογάζι,— μπαίνουν 
στό Βόσπορο, Μαρμαρά καί ’Άσπρη θάλασσα—Αιγαίο.

Στα μέρη μας φαίνονται μέσα Σεπτεμβρίου και ψαρευουνται ώς τά τέλη 
Νοεμβρίου. Τότε εΐνε παχές καί νόστιμες.

Την άνοιξη, Μάρτιο—Μάιο, δταν γυρνούνε άπό την ’Άσπρη στη Μαύρη 
θάλασσα, άκολουθούνε τις αντίκρυνές στεριές—Α, άλλα καί πολλές περνούνε 
πελαγωμένα — μακριά άπό τή στεριά—καί πολύ λίγες άπό τά μέρη μας. Δεν 
τις ψαρεύουνε τότε, γιατί εΐνε αδύνατες—τσιριές—καί δέν τίς πιάνει τό εμ
πόριο, Προχωρούνε κατά κοπάδια, λίγα ζευγάρια—τις παλαμίδες καί τις λα- 
κέρτες τις μετράνε με τό ζευγάρι π. χ. 100 εΐνε 200 παλαμίδες* άντί νά 
πούνε : είχαμε καμμια 800ριιί παλαμίδες, λένε: είχαμε καμμιά 400ριά ζευγά
ρια παλαμίδες—άς 5,10 ή καί περισσότερες χιλιάδες ζευγάρια.

Μόλις διακρίνει ό άλμπουριέρης ενα κομμάτι ψάρι—φεγγάμενη—καρα. 
τάρα  (’) πόσα εΐνε καί τί είδους καί πού πηγαίνουνε, προς τή στεριά— 
γιαλοδρομίζΐΐ, κατεβαίνει,—ή άπό τή στεριά πρός τό πέλαγος ηύρε στεριά καί 
ανοίγει. Κανονικά πρέπει νά φροντίσει νά ευρει τό ψάρι πού πλησιάζει στή 
στεριά ή πλησίασε καί γυρίζει πρός τό πέλαγος ή πάει παράλληλα—ξυστά— 
στή στεριά, γιατί έχει τότε άδιαπέραστο εμπόδιο, στή διαφυγή του, τά πλεμ- 
μάτια του καί στή στεριά, καί προλαβαίνει νά τό περικυκλώσει, νά τό βο~ 
λάξει~ άλλοιώς, αν τό ψάρι έρχεται άπό τό πέλαγος μέ τον παραμικρό θό
ρυβο ή ίσκιο ή ΐιποψία πού θά βρει, γυρίζει όξωπίσου, πά στα νερά του 
καί χάνεται σαν άστραπή στο πέλαγος. Γ ι’ αύτό καί οΐ άλαμάνες εΐνε στε
νόμακρες καί έλαφρότατες καί μέ πολλά κουπιά καί τεμόνι δυνατό, για νά 
■μπορούνε νά τρέχοννε καί αύτές, μέ αφάνταστη γρηγοράδα.

"Αμα κανονίσει έτσι βολικό τή θέση του καί τή θέση τών ψαριών, φω
νάζει : Μόλα (3).

’Έστραψε τότε ή άστραπή, βρόντηξε ή βροντή καί έπεσε τό αστροπελέκι. 1

(1) Χάμιοσαν λέγεται καί χαμώντο—πηγαίνω χαμαί.
(2) ’Ακό τό καράτι—ζυγίζω η βρίσκω πόσω καροαιών εΐνε καί γενικά κονονίζει 

περίπου.
(3) Άμόλα τά λατ. am olire—μολέρνω, άφίνω.
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"Ολο το τσούρμο θαρρείς το έπιασε μανία. Οί πάλλατζιδες αμέσως βγάζουνε 
το τσιβι—ξυλάκι, πού κρατούσε τό σκοινί, πού ένωνε τ'ις πρύμες των καϊ- 
κιών—καί αρχίζουνε νά ρίχνουνε τα πλεμμάτια, άπό τή πρύμη, όπου είνε 
στιβαγμένα κανονικά—χώρια τά μολυΟια καί χώρια τα φελάρια—στή θά* 
λασσα, καί μέ τη πάλλα στο χέρι, για νά κανονίζουνε τον κύκλο, πού θά κά
νουνε μέ τά πλεμμάτια, γιά νά ζώσουνε τά ψάρια- οί άλαμάνατζιδες τραβούνε 
κουπί κανονικά, καί οί διό αλαμάνες, προς τά μπρος, γρήγορα, γερά καί χτυ
πητά—νά κάνει κρότο ή θάλασσα, άλαμάνατζιδι.κα-— «’Ά  λα ! μπρε παιδιά! 
άλα, ν’ άγιάσ’ ή μάννα σας- άλα, καί τά έζώσαμε. Τώρα σάς θέλω...»

Πραγματικιά ώρα μυστηριακή· οπού, καί τό ελάχιστο, μπορεί νά φτάσει 
ώς τήν τελεία αποτυχία ή επιτυχία. Ό  κύκλος γένεται εύκολα καί στο φτερό, 
καί οί άκρες τού ένός καί τού άλί,ου π λε μ ματ ιού, προσπερνά ή μιά τήν άλλη 
λίγο. Αυτό τό μέρος τού κύκλου, στή θάλασσα τίύν πλεμματιών, λέγεται πόρτα.

Πολλές φορές όμως εύκολα δεν επιτύχαίνει τό βόλασμα t ή τά ψάρια 
τρέχουνε πολύ καί δέν τά προφτάνουνε, ή γένεται εμπόδιο τυχαίο καί άπρό- 
βλεφτο; σκάλωμα πλεμματιών, ή μπέρδεμά τους, ή τά νερά είνε βαθειά 
καί δέν στήνουνε, δέν φτάνουν ώς τον πάτο τής θάλασσας καί τά ψάρια 
χαμώνουνε καί ξεφεύγουν, ξεχύνουνται, ξεβολίζαυνε άπό κάτου.

"Αμα κλείσει ό γύρος φροντίζουνε νά ξεδιαλυσουνε καλά τά ψάρια, είνε 
παλαμίδες γιά λακέρτες. "Αμα είνε παλομίδες, τά καΐκια μπαίνουνε μέσα στο 
γύρο καί κάνουνε κρότο μέ τά κουπιά, μέ τα ποδιά, ρίχνουνε πέτρες μέσ’ τό 
γύρο καί φέρνουνε γύρους, γιά νά χτυπήσει τό ψάρι στά πλεμμάτια νά τρο
μάξει καί νά ζητήσει νά φύγει- θά ευρει εμπόδιο τά πλεμμάτια καί μέ τή 
βία του θά μπαρτσωθεί. "Αμα είνε λακέρτες άποφεύγουνε κάθε βίαιο κρότο 
καί τον παραμικρό, γιατί αυτές είνε μεγάλο ψάρια καί μπορεί, ά'μα τΐς τρομά
ζουνε, νά κόψουνε, νά ξεσχίσουνε τά πλεμμάτια και νά φύγουνε.

Μιά παλαμίδα φθάνει ώς 300 δράμια καί μιά λακέρτα 2—3 οκάδες.
§ 5. Τό μπάρτσωμα γίνεται έτσινά: Τά παλαμιδοπλέμματα, όπως εΐπάμε, 

είνε τρία φύλλα, στρώματα, σειρές : μιά μέ πυκνό— σιμό πλεμμάτι στή μέση, 
μπόλικο, καί άπό δώ κι’ άπό κεΐ ένα φύλλο άπό πλεμμάτι μέ μεγάλα 
μάτια, βενετικό. Ή  παλαμίδα φεύγεl- περνά, χωρίς νά το καταλάβει, τό άρύ- 
τό πλεμμάτι- βρίσκει τό σιμό- είνε μπόλικο- δέν μπορεί νά τό περάσει και 
μέ τή μούρη της τό παίρνει μαζί της καί προχωρεί- περνά έτσι καί τό άλλο- 
στρώμα άντίκρυ, μέ τό μεγάλο μάτι- το σιμό τεντώνεται καί δέν μπορεί πια 
νά προχωρήσει ή παλαμίδα- μά θέλει νά φύγει καί κάνει άνάλογες και βια
στικές κινήσεις- μά δέν βρίσκει τήν πόρτα, τό μεγάλο μάτι, άπό κεΐ πού- 
μπήκε- βρίσκει άλλα, τά περνά, ξαναπερνά άλλο καί στο τέλ,ος κλείεται σέ 
μια πλεμματένια σακκούλα, άπό σιμό πλεμμάτι, πού είνε δεμένη, άπό τό τέν
τωμα πού κάνει τό νήμα των μεγάλων ματιών,

Μέ κανένα τρόπο δέν μπορεί νά φύγει- είνε μπαρτσωμένη καί μόνο τό
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χέρι τοΰ ψαρά, όχι από φιλοψαρία, άλλα από... φιλανθρωπία, που τήν επι
βάλλει ή ανάγκη, για νά ξεμπαρτσωθεΐ κι’ αϊτός από τα βρόχια τής φτώ
χειας, κάνει τις κινήσεις αυτές, όπως προτήτερα τις έκανε για νά ξεφύγει τό 
πλεμμάτι ή παλαμίδα, καί την λευτερώνει άπό ιό  πλεμμάτι.

"Αμα βεβαιωθούνε, ότι όξω τό ψάρι χτύπησε καί δεν γυρίζουνε άλλα 
μέσα στό γΰρο, άνάβουνε φως. Πρώτα τά φώτα αυτά ήσαν οί φλόγες πού 
έκάνανε κομμάτια δαδιού—τσιρά—τοποθετημένα σέ μαγγάλι, πού είχε κάθε 
αλαμάνα στην πρύμη της. Ύστερώτερα τά αντικατέστησάνε μέ λάμπες—κα- 
μινέτα— μέ πετρέλαιο· τώρα βέβαια θα έχουνε βενζινόλαμπες. Καί έτσι μέ- 
το φως έβλεπανε νά κάμουν τή δουλειά τους.

Έβγαινάνε οΐ άλαμάνες άπό τό γΰρο καί ή κάθε μια έπιανε τήν άκρη, 
τοΰ πλεμ ματιού της καί τα άνέσερνε, τραβούσε, τά έπαιρνε πάνου. "Αν τά 
ψάρια ήσανε λίγα, τότε έκεΐ επί τόπου τά ξεψάρίζάνε, ξεμπερδεύανε άπό τό· 
δίχτι, γιά νά έξακολουθήσουνε 'ίο ψάρεμα, οσο είχε σκοτάδι καί βαστοϋσε ή 
νύχτα. ”Αν ήσαν πολλά, τότε ψάρια καί πλεμμάτια, τά έπαιρναν πάνου μα
ζεμένα και έβγαιναν έξω στη στεριά καί ξεκαθαρίζανε τά ψάρια- αύτά γ ι
νότανε καί όταν χαρνοϋσε ό καιρός, γιατί συχνά στό χάλασμα τοΰ καιρού- 
φαίνουνται πολλά ψάρια,—ή αν πάθαιναν καμιά ζημία.

Τό πρωί, μέ τό χάρα— μέρα (’) γυρίζανε οί άλαμάνες στή Ζόπολη όσες, 
είχανε ψάρια, γιά νά τά πουλήσουνε.

§ 6. Τό πούλημα έγινότανε μέ δημοπρασία πλειοδοτική,—καί τήν έλε- 
γάνε (κάκτο—έβγαζάνε τά ψάρια στό ΐκάντο (').—'Ε κεί κοντά στη σκάλα,, 
στην παραλία, άπό τάν νοικοκύρη ή τον ταμία τής άλαμάνας καί παρουσία- 
τού μυριτζή (“ άθρωπος, ύπάλληλος τοΰ μυριοϋ) (s).

"Οσες άλαμάνες έμενάνε μακριά άπό τήν πολιτεία, ή ήσύχαζάνε δλη 
μέρα, ή καί ψαρεύανε. Τό ψάρεμα τής μέρας (γκιουντούζ— μπαλούκ), είνε 
πολύ δύσκολο, γιατί χρειάζεται νά εΐνε πρώτα σχεδόν απόλυτη γαλήνη, ή- 
νά μή εινε μεγάλος κυματισμός, καί μεγάλη σβελτάδα καί επιτηδειότητα,. 
τόσο γιά νά κόφτει τό μάτι τοΰ άλμπουριέρη, άπό τό φρίκιασμα πού κά
νουνε στη θάλασσα τά ψάρια, δσο καί νά τά φέρει βολικά καί νά τά βο- 
λάξει. Ή  τιμή τους ητανε 3—6 γρ.(ππ0,60— 1,20 φρ. χρ.) τό ζευγάρι, οί διό 
παλαμίδες, και 20—30 γρ.—4—-6 φρ. χρ. τό ζευγάρι οΐ λακέρτες.

Πάνου κάτου, ένα ζευγάρι άλαμάνες έπιαναν, κάθε χρόνο, 15—40 χι- 1

(1) Χάραμα τής μέρας.
(2) Ά πό τό Λατ. inoanto. Τήν έλεγανε καί τούρκικα μεζάτι (σουλτάν—με-

’ςάη).
(3) Μυρί και μυρί—παρααί λέγουνταν ιό  δικαίωμα, ό φόρος δ δημόσιος, γιά να

τά ψάρια πού πιάνουνιάσι, δικαίωμα ίχθυαλιείας καί έπληρώνουντύνε ή εις είδος, 
ή είς χρήμα, καί ήταν 20 ο)ο, ατά πέντε ένα, καί μόνο ·μά τούς τσίρους 14 ο]ο, γιατί 
είχαν Ιΐοδα, όσο νά προετοιμαστούνε καί νά έρτουνε έτοιμοι γιά φάγωμα στό εμπόριο.
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λΐίΐδκς γρόσια δη λ. 3—8 χιλιάδες φρ. χρ. 'Η  Ζόπολη είχε περί τά 12 ζευγάρια 
άλαμάνες καί έπαιρνε κείθε χρόνο—περίοδο—ένα αρκετά καλό χρηματικό 
ποσό άπΤ αυτές.

Στο εμπόριο πήγαιναν ή παλαμίδες ή αλατισμένες ολόκληρες, μόνο ξε
κοιλιασμένες ( = ξεκοιλιασμένες ξεσπλαχνισμένες) καί τις έτρωγαν για φρέ
σκες, ή σε βαρέλια μέ άρμη καί κομμένες σέ κομμάτια, τρεχούλια (τρεχός= 
τροχός). Μεΐς που τις είχαμε φρέσκες καί μπόλικες, νά, τί τις κάναμε καί πώς 
τις τρώγαμε : Την σκιούσαμε στο μάκρος καί την ξαπλώναμε σέ μια κερα
μίδα, ή σ’ άλλο παρόμοιο μέρος μετάλλινο, την αλατίζαμε καί πάνω λάδι, πι
πέρι, μυρωδικό -χορτάρι, καί τήν ψήναμε στό φούρνο· λέγουνταν;στην κεραμίδα, 
υστέρα ψητή στη σκάρα, μαγερεμένη πλακί κ. τ. λ. Οί καπνιστές—λιαστές— 
ή σαν πολύ καλές : σκισμένες ώς τή μέση, αλατισμένες καί στεγνωμένες στον 
αέρα. ’Από τά σπλάχνα τους—σπάραχνά τους—ξεχωρίζανε τά σκότια—γά
ρους— τά έκοβαν σέ μικρά κομμάτια καί τ’ αλατίζανε σ’ ένα δοχείο· υστέρα 
άπό λίγο καιρό τά έτρωγαν, κατά ιό  σύστημα των γάρων, των σκουμπριών. 
Λένε πώς ήσαν νόστιμοι.

Αυτός εΐνε ό κινητός τρόπος τοϋ ψαρέματος στα μέρη μας.

II

§ 1. "Αμα τελείωνε τό πέρασμα τής παλαμίδας, άρχιζε ή περίοδο του 
σκουμπριού. Αυτά κυρίως έψαρεύουνταν μέ μόνιμη εγκατάσταση διχτιών. 
Έψαρεύουνταν όμως καί μέ κινητά μέσα, μέ άλαμάνες.

Συνήθως, δσοι είχανε άλαμάνες, γιά παλαμίδες, είχανε ή τή μιά, τή 
μικρότερη, ή άλλη ιδιαίτερη, γιά τά σκουμπροπλέμματα—ψάρεμα σκουμ
πριών. Τά πλεμμάτια αυτά ήσαν όπως τά παλαμιδερά, άλλα μέ σιμό μάτι— 
πυκνά καί μόνο μιά σειρά μονά. Μέ ανάλογο τσούρμο—πλήρωμα, πέντε 
ώς έξη, καί μέ μιά αλαμάνα—άλαμανί—πηγαίνανε κι’ έρριχνάνε τά πλεμ
μάτια, κανονικά κάθετα πρός τή στεριά, άλλα κατά τά μέρη καί πλάγια, 
σέ μέρη περάσματος σκουμπριών : σέ μικρολίμανα ή άκρες στεριάς—κάβους 
άκρωτήρια, καί οποίο μέρος δεν ήταν απαγορευμένο—κεΐ πού η σανέ αραγ
μένες πόχες. “Ερριχνε τά σκουμπροπλέμματα, ή ολα σ’ ε'να μέρος ή τά χώ- 
•ριζε σέ κομμάτια—κανάτια—καί τά έρριχνε σέ πολλά μέρη κατάλληλα.

Κάθε αλαμάνα είχε 500— 1000 όργιες πλεμμάτια. Τά άφιναν άπό βρα
δύς καί τό πρωΐ ή άργότερα πήγαιναν καί τά σηκώνανε καί επαιρνάνε 
τά ψάρια πού ή σανέ πιασμένα. Τό πιάσιμο—μπάρτσωμα—Ιγινότανε μέ τό 
μπέρδεμα τοϋ κεφαλιού, ή τού σώματος τού ψαριού: φτερούγια κοιλιάς, ρά
χης, μάγουλα, μέσα στο μάτι τοϋ πλεμματιοϋ. Τά σκουμπριά πάνε κατά κο
πάδι μεγάλο. Εϋρισκάνε τό πλεμμάτυ σκιάζουντάνε τά πρώτα' τά άλλα β ία 
ς άνε τά πρώτα κι’ αυτά όρμου σανέ νά περάσουνε τό εμπόδιο' τά μικρό
σωμα περνούσανε τό πλεμμάτι* τά μεγαλόσωμα, μέ τό κεφάλι περνούσανε,
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στή μέση όμως τά έσφιγγε το μάτι του πλε μ ματιού : εβαζάνε δύναμη, σκα
λώνανε τά φτερούγια τους καί εμενάνε κεΓ λαχταρούσανε λίγο και ξεψυχού- 
σανε' εμενάνε κρεμασμένα από τό δίχτυ, πιασμένα. Καθανείς καταλαβαίνει 
ιήν ατέλεια τοϋ τρόπου αΰτουνοΰ τοΰ ψαρέματος.

§ 2. Τά μέρη δπου τοποθετούνε μόνιμα τά δίχτια για τό πιάσιμο—ψάρεμα 
τών σκουμπριών, λέγεται πόχη (υπό έχω—ΰ πόχη—πόχη). Καλά φαίνεται ή, 
λέξη στις φράσεις: Πάω στην υπόχη.’Έρπουμε πέ ντήν υπόχη. 'Η  ν—ΰπόχη, 
μας είχε ψάρια. Σπαν κότερα τό έλεγάνε ταλιάνι, λέξη τούρκικη.

Τόν Όχτώβρη ώς τέλη Δεκέμβρη περνούνε τά σκουμπριά, από τά Β. 
τής Μαύρης Θάλασσας, για τό Μπογάζι, Μαρμαρά, “Άσπρη Θάλασσα και 
εΐνε τότε πολύ παχειά καί νόστιμα. Στό άνέβασμα προς τή Μαύρη Θάλασσα,, 
εϊνε άδυνατισμένα—πόχυσάνε, έρριξάνε, τό χαβιάρι τους, τ’ αΰγάτους καί λέ- 
γουνται τσίροι.

Πόχες για σκουμπριά ή σαν πρώτα 15, από τόν Πύργο προς τό Βασι
λικό : Τσουκαλιά, Ά θεια, "Ακρα, Άθύβολος, "Αη-Νικόλας, Θαλασσάκρα,. 
Μύλος, Γάτα, "Αη-Γιάννης, Τσαλαβούτα, Καλαμίτσι, Κολοκύθας, Σκομπό- 
λιθρος, Κεντινάρι (λ. Τ ούρκ ικης μ ον αχό ρόδο) καί Βάθε-ρουχί(— βαθύ ρουχί),. 
βαθύς καί στενός κόλπος. Τώρα τελευταία έ'γυνάνε ή Βρωμούσα καί τά 
Κούρνιά (=Κρουνιά), διότι εκεί στην παραλία άπο τό βράχο άναβροΰνε νερά 
καλά-

Τσιροπόχες ήσαν δέκα καί ίίλες προς Ν. τής Ζόπολης— πρός τόν Βασι
λικό. 'Άη-Στέφανος ή Τσουβαλοΰ, Χριστός, "Αγια Γαληνή (Ίουλιανή) "Αγια 
Παρασκευή, Μαλαθροΰ, ’Ελιά, ΓΙαλιουργιά, Κόδρος, Τσεχροΰ καί Ζουναρίτα.

’Από τούς ορούς καί τις ονομασίες καί τις παραδόσεις, οί πόχες εΐνε 
καί βρίσκουνταί από τόν παλιό καιρό, πριν Χριστού. Ελάχιστες ή καμμιά. 
λέξη ποχάρικη εινε ξενική, πολύ δέ περισσότερο Τούρκικη. Οϊ ονομασίες Κό
δρος, "Αθεια εΐνε προχρισπανικές. ‘Η Ζόπολη πρώτα λέγουντάνε "Ανθεια. 
καί ύστερα ’Απολλωνία,

Ό  τόπος όπου έστήνουνταν ή πόχη—τό ποχοστάσι καί τό αραξοβόλι,—  
ήτανε ώρισμένος καί τόν προστάτευε τίτλος ιδιοκτησίας—ταπί, σενέτι.

Είχε στη στεριά δέκα στρέμματα γης, δπου ήτανε χτισμένη ή καλύβα, 
πού έ'μενάνε οί άθρώποι—ψαράδες, ποχάρηδες καί ποχαροί,—καί μέρος θά
λασσας σέ βάθος—μάκρος, πρός τό πέλαγος—ως τό κεφαλιώμα, κεφάλι τής 
πόχης, ώς μισό χλμ., καί πλάτος, από τά πλάγια) άλλο τόσο, όπου στήνσυν- 
τάνε ή πόχη καί είχε άπό δώ καί από κεΐ μέρος δικό της, για νά μή ψα
ρεύουνε άλλοι ή νά στήνουνε άλλη πόχη, τό λεγόμενο όοχεώ ή αυλή- δη
λαδή άπ’ όπου αΰλίζεται τό ψάρι.

Ή  Βουλγαρική Κυβέρνηση τώρα τελευταία 1907— 1908 έδήμευσε—■-■ 
ίΐήρε—τί- πόχες. Μέ τήν ανταλλαγή άναγκάσθηκε νά πλερώσει την τιμή, 
πού ξέκοψε ή ’Επιτροπή στους νοικακεραίους, καί τώρα τις έχει αυτή καί.
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τίς νοικιάζει γιά εκμετάλλευση πρός 75—300 χιλ. λέ6« τή χρονιά τη μιά.

Ή  Πόχη. (Σχ. 1) είνε σκουμπροκόχη, παλιοί συστήματος.

1. Έ γγειος: πέτρα η άλλο μέρος σιή στεριά, όπου εδεναν την άκρα του σκοι- 
νιοϋ·εγγειον. 2· Σταυρωτά ξύλα ·γα δ ουρά πού σήκωνε τύ σκοινί-εγγειο, γιά νά 
μή τρίβεται. S. Παλόπλο. 4, Τριτόπαλος. 5. Δευτερόπαλος. 6. Πρωτόπαλος. 
7, Κλειδί πελάγου. 8. Τσιπόξυλο πελάγου. 9. Τσίπα. 10. Σπαθί (σκοινί). 11. 
Παρατσιχιά πελάγου. 12. Έ γγειος (σκοινί). 13. Κεφαλιωμα. 14. Μουστάκι 

.πελάγου. 15. 16. Μεσάρτια (σκοινιά). 17. Πόχη ή σάκκος ή ντρουβδς. 18, 
Μουστάκι τοΟ γιαλόΰ. 19. Παρατσιχιά γιαλοί. 20. Κλειδί γιαλοΰ. 21. Κατά- 
στομα (στρώση=τό μέρος τοΰ καταυτόματος πού είνε στον πάτο, γιατί έχει 
καί πλαγινά όπως ή φκιάρα. 22. Βράκωμα (τό πλεμμάτι πού είνε στό χορό). 
23. Χορός, 24. ‘Ο δρόμος πού πάνε τά ψάρια. 25. Τσιπόξυλο γιαλοί. 25, 
-18, 14, 8, Τά τετράγωνο ποΰ κάνουν οί 4 αυτοί πάλοι, λέγεται σπίτι.
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§ 3. Οΐ πόχες πρώτα, φαίνεται, είχανε ενα νοικοκύρη, ο πω; ώς τά τελευ
ταία τή Θαλασσάκρα τήν εξούσιαζε ένας. Μέ τον καιρό όμως, για λόγους επι
γαμίας και οικονομικούς, εγινάνε πολλοί οΐ νυκοκυραΐοι, καί έτσι για νά τή 
διευθύνουνε μοίρασάνε την κάθε πόχη σέ 40 μέρη—μερίδια ή μερτικά, 
’Έφτανε νά εΐνε πολλοί πού είχανε μισό, αλλά καί 1/ ί ένα κάρτο—τσεγρέκι 
μερτικού. ’Ανάλογο μέ την ψαρευτική ικανότητα τής πόχης καί τού καιρού 
ενα μερτικό άξιζε 50— 100 ή 120 ναπολεόνια ή λίρες Τούρκικες χρυσές- 
Βιβλίο πού εκανόνιζε τόσο τό μερίδιο-—μετοχή τού καθενός, σύμφωνα μέ 
τά παπιά του, όσο καί τή διοίκηση, αμοιβή καί άλλα δικαιώματα, ήτανε δ 
Κώντικας - Κώδιξ. Ή  όλη πόχη διαιρούτανε σέ ή ρούπια—κάθε ρούπι 
από 10 μερτικά. Κάθε χρόνο σέ γενική συνέλευση τών νοικοκυρά ίων—αφεν
τικών, σαϊμπίδων, ώρίζουντάνε ποιος καί από ποιο ρούπι είχε δικαίωμα τόν 
χρόνο εκείνο. Τα δικαιώματα ή σαν τέσσερα; τού ταμία, τού γραμματικού, 
τών καϊκιών καί καραβοκεράτου. Καρα6οκύρης=ποχάρης, επιμελητής καί 
επόπτης τρόπον τινα έκ μέρους τών αφεντικών. Έχρειάζουνταν όλόκληρη 
•διαδικασία γιά νά κανονιστούνε τά παραπάνου, γιατί είχανε πόνου μέλι, καί 
όποιος νεκατεύει ιό  μέλι—πασαλείφεται. 'Ο  ταμίας—ταμιαλίκι—πουλούσε 
τά ψάρια, μάζευε τό χρήμα καί πλέρωνε τά έξοδα. Ό  Γραμματικός—γραμ- 
ματωσία—κατέγραφε τά έσοδα καί έξοδα. Κείνοι πού είχανε τό δικαίωμα 
γιά καΐκια καί γιά τό καραβοκε ραίο, επαιρνάνε ώρισμένο μερτικό από την 
πόχη καί νοίκιαζαν καΐκια, ή διώριζάνε καραβοκύρηδες, δικούς τους ανθρώ
πους, μέ λιγώτερη αντιμισθία ή άλλες άπολαυές.

’Επίσης ή γενική συνέλευση ώριζε τον Βατάμο (') τής πόχης, τόν διευ
θυντή τής ψαρικής, ή καλύτερα γενικά όλης τής πόχης.

ΟΙ νοικοκεραΐοι λοιπόν τή; πόχης είχανε τό προνόμιο νά στήνουνε, σέ 
ώρισμένο μέρος τήν πόχη τους. Γι’ αυτό είχανε τά απαραίτητα σύνεργα 
τής ψαρικής: πλεμμάτια, σκοινιά, καΐκια χ. τ. λ.

'Ο  ταμίας, ό γραμματικός, ό βατάμος καί 6 παραδαιάμος—βοηθός βα- 
τάμου—καί οΐ καραβοκύρηδες έφρόντιζανε από τόν καιρό νά τσουρμάρουνε 
τήν πόχη: νά εδρουνε τό άπαιτούμενο προσωπικό, τούς ποχάρηδες ή ποχα- 
•ρούς. Τό ολο προσωπικό, ανάλογα στή θέση κάθε πόχης καί την ψαρευτική 
της άξια, εΐχε: ένα βατάμο ή καί ένα παραβατάμο, δύο καραβοκερούς, 12— 
18 ποχαρούς—ναύτες ψαράδες—3 ή  4 μούτσους, μικρά παιδιά γιά τά θελή
ματα, καί άνάλογα ζφα, 3—5, γιά τήν μεταφορά θροφής καί ψαριών.

'Ο  βατάμος, καραβοκύρηδες καί μούτσοι έπλερώνουνταν μέ τά μερτικό, 
άνάλογα μέ οσα τύχαινε νά πιάσει ή πόχη· ήσαν μερτικάρηδες.

'Ο  βατάμος έπαιρνε 3 μερτικά, ό καραβοκύρης 2, οΐ μούτσοι κα ίτάζφ α ' 
άπό μισό ή ένα τέταρτο.

(1} Ά πό ποδ ή λέξη β α ιά μ ο ίΐ ώως άπό τό Ροιφικο Ά τ« μ ά ν= αρχηγός όμάδος.
.1 ι - ; ViV
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Στον βατάμο, εξόν τοΰ μερτικού, έδωνάνε καί χρηματικό δώρο, ρη- 
γάλο (‘), Τό ρηγάλο, «μα έπιαναν ψάρια ήτανε 500—600 γρ. χρ., άμα δεν 
έπιανάνε 1000— 1500 γρ. χρ. για να ικανοποιηθεί, έπειδή ιό μερτικό ήτανε 
λίγο.

Τό μερτικά έ γίνου νταν έτσι από οσα έπιαναν, σέχρήμα: έβγαζάνε τα γε 
νικά έξοδα: μυρί, άλλους φόρους, έξοδα για σκοινιά, πλεμμάτια, μισθό πο- 
χαρών καί δ,τι εμνησκε τό μοίραζανε σέ ίσια μέρη—40 μερτικά των νοικοκε- 
ραίων καί δσα ήσαν οί ψαράδες μερτικάρηδες. Αυτό ήτανε τό ψαράδικο μερ
τικό. Τό άλλο των νυκοκυραίων (!) λέγουνταν μερτικό τής πέτρας. ’Έβγαζανε 
δλα τά έξοδα καί δ,τι πλέρωσάνε τούς μερτικάριδες—ποχαρούς—καί τα υπό
λοιπα τά μοιράζανε σέ 40 μέρη κι’ επί πλέον τό μερτικό,—δικαίωμα,—τοΰ 
ταμία καί τοΰ γραμματικού. "Αν δεν έμενε περίσσευμα, φυσικά έμενε χρέος 
—ζημία, πού ό τόκος καί οί ταχυδακτυλουργίες τοΰ ταμία καί τοΰ γραμμα
τικού την έστρογγυλευάνε καί την ώμόρψαινάνε, για νά μεγαλώσει καί νά 
γένει αγνώριστη.

Τούς άλλους ποχάρηδες τούς έπαιρνάνε μέ συμφωνία, ξεκοπής, για όλη 
την περίοδο τής ψαρικης τρεις μήνες περίπου—για 3 0 0 —400 γρόσια, 60— 
80 φρ. χρ. 'Η  ξεκοπής αυτή πλερωμή λέγουνταν οελέψι καί οί άνθρωποι 
σελεφτσήδες. Οί σελεφτσήδες έτρέφουνταν έξ ιδίων τω ν ή πόχη τούς παρα
χωρούσε για νά φάνε τά ψάρια μόνο δωρεάν. Μαζύ μέ τό σελέφι ακόμα ή 
πόχη τούς έδινε, άναλόγως, καί δυο ή τρία ψάρια στην χιλιάδα- δη λ. σέ κάθε 
χιλιάδα ψάρια πού έπιανε ή πόχη, 2 ή 3 αναλογούσανε σέ κάθε ποχάρη,. 
πού ήτανε μέ τό σελέφι- ανάλογα έπαιρνε ό βατάμος, οί καραβοκεροί καί 
οί μοΰτσοι.

Γενική είσπραξη μιά σκουμπροπόχη είχε από 20— 100 καί σπάνια 
150 χιλ· γρόσια, προς 100 γρ. τό 20] φράγκο. Παλαιότερα δεν μετρούσανε 
χιλιάδες γρόσια, αλλά μπουγκιά—πουγγιά—προς 500 γρ. τό ένα.

Κάθε μερτικό νοικοκεραίων—πέτρας, έφτανε από 100— 1500 καί σπά
νια 2000 γρ. ’Από τό γενικό πού ξεχώριζάνε ένα μέρος γιά φιλανθρωπι
κούς σκοπούς σχολεία, εκκλησίες, φτωχούς κ.τ.λ.

"Αμα λοιπόν προετοίμαζάνε δλα αυτά, στην εποχή πηγαίνανε νά στή
σουνε τήν πόχη ή ν’ άράξουνε την πόχη. Τήν προηγούμενη μέρα έξάρτω- 
νάνε, στις βάρκες τής πόχης, τά διάφορα ποχάρικα σύνεργα, πλεμμάτια, άγ- 
κουρες, σκοινιά καί οί ποχαροί τά ροϋχα τους. "Αμα τελείωνε αυτή ή δου
λειά—από Θεοϋ άρχεσθαι—έκαλούσανε τον παπά κι’ έκανε αγιασμό, μέσα: 
στή βάρκα, πάνω στά πλεμμάτια. Έ φώ τιζε δλα καί δλους τούς ποχαρούς. 
Καί τό πρωΐ, νύχτα ακόμα, ξεκινούσανε γιά τήν πόχη τους. 1 2

(1) *Από ιό ρήγας=ήγεμονιχό ή βασιλικό καί γενικό δώρο.
(2) Τό μισό μερτικό τοΰ καραβοκύρη τό έπαιρνε ό νοικοκύρης, ποΰ είχε τή χρο

νιά έχείνη τό δικαίωμα νά τον βάλει—διορίσει.
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§ 4· Κάθε πόχη, απαραίτητα, είχε τρεϊς βάρκες πού κινούν tern με κουπιά; 
μιά μεγάλη, 10—12 τόννιον, καί τήν έ'λεγάνε σερσιάρισσα, για ιό  σέρσιοο (') 
μια μικρότερη, μισόβαρκα η παλουκάρικο—παλουκάϊκο (s) καΐ μιά μικρή 
φελούκα. "Αλλες είχανε ακόμα καί μιά άλλη βάρκα, την ταςίδΐάριοσα, μέ πα
νιά, για ευκολώτερη συγκοινωνία.

'Ο  βατάμος μετά τον άγιασμό άναλάδαινε δίνη του την αξία καί τά 
δικαιώματα, σά γενικός διευθυντής που ήιανε, καί δλοι έπρεπε νά τον υπα
κούουνε. Σαν εφθανάνε πάλι, τοΰ Θεοϋ και των αγίων την βοήθεια ζη
τούσανε καί κυρίως των 12 ’Αποστόλων, — τό έσυνάφι τους, γιατί κι’ αυ
τοί ή σανέ ψαράδες. Πετουσανε στη στεριά τά ρούχα τους καί τά άλλα πε
ριττά, άναδάνε λίγη φωτιά, έβγαζανε τήν εικόνα των αγίων ’Αποστόλων — 
κάθε πόχη τήν είχε καί ολο τόν καιρό έκαιγε μπροστά τους ακοίμητο καν
τήλι—τό λάδι τους" κο.μμιά φορά συχωρούσανε, άν, κατά λάθος χύνουντάνε 
σέ καμμιά σαλάτα—έδαζάνε σέ μιά κεραμίδα κάρβουνα, θυμιάμα, άναβανε 
τό καντίλι καί, έλα Χρίστε καί Παναγιά καί δώδεκ’ Ά π ο  στόλοι, έκανάνε μέ 
πραγματική κατάνυξη τόν σταυρόν τους, καί «καλή ψαριά μπρε παιδιά, μπρος 
δουλειάν,

Ή  πόχη εΐνε, όπως είπαμε, μιά μόνιμη εγκατάσταση πλεμματιών, γιά 
τό ψάρεμα κυρίως ιών σκουμπριών. Γιά νά τήν στήσουνε μεταχειρίζουνται 
γιά θεμέλιο τρόπον τινα, τους πάλους {*).

"Εχουν μάκρος 12— Ιό οργιές—ή όργιά=1 ' / s μ*—γιατί οΐ πόχες στή- 
νουνται μόνο σέ βαθειά μέρη από 6— 14 οργιές, καί εΐνε κυρίως από 
κορμό όξειάς. — Τά γύρω μεγάλα καί πυκνά δάση, εύκολα προμηθεύουνε 
τέτοιους πάλους. ■— Σπάνια γιά συμπλήρωση πρόσθεταν καί δεύτερο ξύλο, 
μάτιζάνε (*) καί τό πρόσθετο τό έλεγάνε τσούντα. Οί πάλοι μετά τό βγάλ
σιμο τής πόχης, έμενάνε κεΐ στή στεριά καί κάθε χρόνο άντικαταστθύ
σανε τούς βλαμμένους. "Εσερνάνε λοιπόν τούς πάλους στην παραλία καί 
τό παλουκάρικο τούς έσερνε στή θάλασσα. ’Άρχιζε τό άραμα — Άραγμα. 
Ό  βατάμος είχε ώρισμένο μέρος, όπου πήγαινε καί σιέκουνταν καί άπό 
έκεΐ, μέ σουμάδια στις άντικρυνές στεριές σταθερά, ή στά πλάγια είχε ση
μειωμένη) τή θέση κάθε πάλου καί τής δλης πόχης γενικά. ’Ήξαιρε τό αρα
ξοβόλι τής πόχης. Οι ποχάρηδες ή σαν μοιρασμένοι καί στις τρεις βάρκες: 
σερσιάρισσα, παλουκάρικο καί φελούκα. Είχανε τόν πάλο* σ’ ένα σακί π α - * 2 3 4

{1} Ά πό τό σέρνα>=σύρω ; πάμε νά σύρουμε, έννοεϊται τά πλίμμάτια τής πό- 
χη ς=  τραβώ πόνου τά πλεμμόπια μέ τά χέρια καί παίρνω τά ψάρια, πού έχουνε μέσα 
πιασμένα.

(2) ’Από τό πόλος καί καΐκι.
(3) Ά πο τά πάσαλος—πόλο;.
(4) ΜατίΕω=άματίζω.
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λιό έβαζάνε άμμο ή χαλίκια καί το έδενάνε στο κεφάλι— βάση—τοΰ πάλου, 
καί μέ τδ βάρος αυτό καί ανάλογες κινήσεις των άθρώπων, εβυθίζουνταν 
ορθιος, Τήν θέση τοΰ πάλου Ικανόν ιζε, άπό τή στεριά, 6 βατάμος, μέ ενα 
μαντίλι στο χέρι, πού τό κουνούσε δεξιά ζερβιά καί ά'μα ήτανε στο μέρος 
που ήθελε, κάθετα καί εκάθουνταν καί αυτός, δηλ. φούντα. Μια βάρκα τότε 
εκρατοΰσε τόν πάλο καί ή άλλη πήγαινε καί ερριχνε τις άγκουρες— δυο ή 
τρεις για κάθε πάλο αναλογίας καί τις άκρες ιώ ν σκοινιών, πού ήσανε δε
μένες τά σιδεροδόλια, ήρχουντάνε καί τις έδενε στον πάλο. “Ετσι κάνοντας 
έβαζάνε καί τούς άλλους πάλους καί Ιγίνουντάνε δ σκελετός τής πόχης. Τά 
άλλα ήσαν πολύ εύκολα. Ή  ικανότητα τοΰ καλοϋ βατάμου φαίνεται στο 
οτι, όχι μόνο ξαίρει τά καθέκαστα τής δικής του πόχης, άλλα καί όλων των 
άλλων καί ακόμα, οτι μπορεί νά νοιώθει, άνή  πόχη του δουλεύει καλά, καί 
τί μπορεί νά κάνει γιά νά ψαρεύει καλλίτερα, ή νά διορθώσει τις Ιλλείψεις. 
’Αμέσως εκρεμούσανε—έβαζάνε— πλεμμάτι, γιά νά πιάσουν δ,τι δήποτε ψάρι 
νά φάνε, γιά νά καπνίσει ή καλύβα τους, γιά γοϋρι.

§ 5. “Ολη ή δουλειά τότε εμαζεύουντάνε μέσα στην καλύβα, δπου θά ή 
τανε γιά ολοτό διάστημα ή κατοικία τους· καθάρισμα, στήσιμο των ράντζων (*) 
στις 4 πλευρές τής καλύβας, διάφορα άλλα διορθώματα, άναμμα φωτιάς 
καί θυμιασμα. Ή  καλύβα ήταν πέτρινη καί όλη αποτελούσε ενα δωμά
τιο* σ πανί ως εχώριζάνε ενα μικρό διαμέρισμα γιά τόν ταμία, μυριτζή 
καί μουσαφιρέους· πάτωμα δέν εΐχε' στη μέση, ενα μέρος τετράπλευρο, 
πλαισιωμένο μέ χονδρά ξύλα—κομμάτια από άχρηστους πάλους,—ήτανε προ- 
ωρισμένο γιά τή φωτιά' άντίστοιχα, στη μέση τής σκεπής, πάνου, είχε άνοιγμα 
γιά νά βγαίνει δήθεν ο καπνός, μά αυτός όμηρικώτατα σκορπούσε σ’ δλη 
τήν καλύβα, ώστε, οσοι κάθουντάσι γύρω, ή ήσαν μέσα, νά μεταβάλλουνται 
σέ συμβούλιο δωδεκάθεο όλυμπικό. ’Από την σκεπή κρέμουντάσι μιά ή δυο 
αλυσίδες ψιλές, ή σύρματα, μέ γάτζον, γιά τό κρέμασμα τοΰ κακαβιού, τοΰ 
καζανιού τού φαγιού, καί π ίάγι στή φωτιά, πέτρες μικρές, πλακαρές, γιά τό 
στήσιμο τής σούβλας με τά ψάρια, γιά ψήσιμο.

Μοναδικό φαγητό των ποχάρηδων ήταν τό λεβέτσουρο (5) καί τά ψητά 
σκουμπριά στη σούβλα. Σούπα δηλ. από φρέσκα ζουντανά σχεδόν σκουμπριά, 
κομμένα σέ τρεχούλια· ειδικά γιά ξυνό στο λεβέτσουρο μόνο ρινιά  <1 2 3) ταιριά
ζει. "Οποιος έτρωγε μιά φορά δέν τό ξεχνούσε στή ζωή του' τόσο νόστιμο 
ήτανε, γιατί ιά  σκουμπριά εΐνε πολύ παχειά.

(1) Κρεββατιών.
(2) Λεβέτσοορα άπό που ή λέξη ; τόσο πού νά υπυψιάζουμαι μήπως δέν εΐνε 

"Ελληνική,
(3) Ά πό τό τρυγιά= το κατακάθι ποίι πιάνει γύρω στα κρασοβάρελα άπ’ δπου 

βγαίνει καί τρυγικόν δξΰ.
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Μια ζωή κοινή καί όμοια, επί τρεις μήνες, χωρίς τ’ αγκάθια της Ιδιω
τικής δουλειάς, άφινε πολλά νά μελετήσει και ν’ αναλύσει κανείς, γιατί άφί- 
νουντάνε ή ψυχή τοΰ ποχάρη άδέσμευτη νά εκδηλωθεί, νά ξεσπάσει, νά πει
ράξει, νά πειραχτεί, νά γελάσει, νά χαρει.

§ 6- Στο μεταξύ αυτό έφτανε καί ή ώρα νά πά νά σύρουνε. Καί έτσι πρέ
πει τόρα νά ποΰμε πώς είνε ή πάχη, ή ψαροπαγίδα, γιατί πραγματική πα
γίδα εΐνε. "Εβαλάμε τούς πάλους. Γ ιά  περισσότερη ασφάλεια, για νά μή πέ
φτουνε, τούς συγκροτεί ένα σκοινί, στο μάκρος, δλους, πού αρχίζει άπό τήν 
ξηρά. Τό μέρος οπού έδενάνε αυτό το σκοινί έξω, καθώς καί δλο το σκοινί 
«λέγουντανε έγγειος (= έ ν  γή). Γ  ιά νά καταλάβουμε εύκολα καί καλά, λέμε οτι 
όλη ή πόχη αποτελούσε ενα γιγάντιο (7) εφτά" στήν άκρα τοΰ μεγάλου πο
διού τού εφτά, ήτανε ή στεριά καί εις δλο τό μάκρος αυτού τον ποδιού 
ή σανέ κατά διαστήματα οί πόλοι. Ά π ό  τή στεριά προς τό πέλαγος ήρχουν- 
ταν πρώτα τό παλόπλο, μικρός πόλος, γιατί ήτανε κοντίτερος πέ τούς άλ
λους, επειδή ήσαν έκεΐ τά νερά ρηχότερα, υστέρα ό τεταρτόπαλος, αν είχε, δ 
τριτόπαλος, δεντερόπαλος καί πρωτόπαλος. Συνέχεια δ άλλος πόλος λέγουνταν 
χΧειδι τού* πελάγον ύστερα τό ενα τσιπόξυλο καί, στήν άκρα τού ποδιού 
τοΰ εφτά, τό μουστάκι τού πελάγου. Στήν άλλη άκρα τού οριζόντιου, ή τήν 
άρχή τού μικρού ποδιού τού εφτά, ήτανε τό μουστάκι τοΰ γιαλού' παρακά- 
του τό άλλο τσιπόξυλο καί τελευταίο, στήν άλλη άκρα, τό κλειδί τοΰ γιαλού. 
’Από τό παλόπλο ώς τον πρωτόπαλο, οί πάλοι λέγουντάσι χορός' τό τετρά
γωνο πού έκανάνε τά τσιπόξυλα καί τά μουστάκια, λέγουνταν σπίτι. Ά ν  ή 
πόχη ήτανε γιά σκουμπριά, τότε τό έφτά ήταν κανονικά, γιατί τά σκουμπριά 
ταξειδεόανε άντίθετα προς τούς δείχτες τοΰ ωρολογίου' αν ήτανε γιά τσίρους, 
τότε τοΰ εφτά τό κεφάλα ήτανε ανάποδα, γιατί οί τσίροι πηγαίνουνε όπως 
■οί δείχτες τού ωρολογίου. Στον έγγειο πάνου έδενάνε τό πλεμμάτι.

Τά πλεμμάτια πρώτα ήσαν από σπάγγο—καννάίκ—καμωμένα' τόρα εΐνε 
■άπό μπαμπακόνημα καί ποτισμένα σέ διάλυση φλούδας πεύκου, ή άλλου 
ταννινουχου δέντρου, γιά καλλίτερη διατήρηση. Δηλαδή χρόνο με τό χρόνο τά 
■στραβά διορθώνουνταν πρώτα τά σιδεροβόλια ήσαν άπό φλούδα φλαμου
ριάς—φιλύρας, ύστερα έγινανε άπό ωραία κατραμόσκοινα' πρώτα στηρίζανε 
τούς πάλους μέ μεγάλες πέτρες, ύστερα με διχάλες άγκουρες, απαρασάλευτες.

“Οπως τά παραπάνου, έτσι καί τόρα, αντί ένα στόμα, τις κάνουν τις 
«όχες με δυο στόματα—δυο καταστόματα, δυο σάκκους—δηλ. άντίς τού 7 
4φτά, τό πάνου μέρος γίνεται Τ  κεφαλαίο, καί ή πόχη έτσι, έχει τήν 
τούρκικη ονομασία κούρτ—άγζι (λυκόστομα). Παρακάτου θά πούμε πώς εΐνε.

Τά πλεμμάτια τοΰ χορού, τό λεγόμενο βράκωμα, ήσαν μέ άρια μάτια— 
μάκρος πλευράς ματιού, βροχίδος, 0,08 μ. καί έλέγονταν βενέηχα. ’Από τέ
τοια βενετικά πλεμμάτια ήτανε καί τό κατάπιομα1 τά πλεμμάτια τοΰ σάκ- 
κου—πήχης.— ήσαν άπό μικρά μάτια καί έλεγουνταν οψά.

S3
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Κάθε πόχη είχε διπλά τά πλεμμάτι α τη ς—· αλλαξιές, τακίμια—γιά να βά
λουνε, δταν πάθει ή μιά, τά άλλα. Έ τσ ι προετοιμασμένο τό πλεμμάχι έστε- 
ρεώνουντάνε στον έγγειο καί τους πάλους. Στο κάτω μέρος, στο χορό καί τό 
κατάστομα, έδενάνε πέτρες για νά στέκεται όρθιο. ’Από τή στεριά λοιπόν 
έως τό κλειδί τοΰ πελάγου, ήιανε κρεμασμένο βενετικό πλεμμάτι· από τά κλει
διά—πελάγου καί γιαλού καί άπά τον πάτο τής θάλασσας, άρχινοϋσε ένα 
άλλο πλεμμάτι βενετικό καί ανέβαινε στην επιφάνεια, λοξά—έκανε κεκλιμένο

1. Κεφάλι τοΟ πόλου- 2, ακρα-ισούντα-τοϋ πόλου, 3. 4. Μέρος σιδεροβολιοϋ 
έξω πέ τή θάλασσα, 5--6. Μέρος οι δεροβολ ιοί, μέσα οιή  θάλασοσα. 7. Ά γ -  
κονρα. S, Πόλος. 9. 1U. 2ιδ*ροβόλια. Κάθε πόλοβαστοϋσσν 2—3 άγκονρες.

επίπεδο—προς τά δυο τσιπόξυλα καί ώς 1/ J— 1 μ. κάτου από τήν επιφά
νεια τής Θάλασσας. Αυτό τό πλεμμάτι έλέγουνταν κατάστομα. Στους 4 πά
λους τοΰ σπιτιού—δΰο μουστάκια καί δυο τσιπόξυλα,—εκρεμάζουνταν ένας 
ντρουβάς—σάκκος, από σιμό πλεμμάτι, βάθος 6—7 οργιές, ή κυρίως πόχη 
ή καί μόνο σάκκος, Μέ λίγα λόγια: άπό τή στεριά ώς τό κλειδί ήτανε όρθιο 
πλεμμάτι βενέτικο' άπό τά κλειδιά καί από τον βυθό, ενωμένο μέ τοΰ χο
ρού, άρχιζε τό κατάστομο καί ύστερα ήρχουνταν ό σάκκος ή ή κυρία πόχη.

§ 7. Καί τόρα, θαρρώ, μπορούμε νά καταλάβουμε πώς ψάρευε ή πόχη καί 
πώς πιάνουντάνε τά ψάρια. Εΐνε σκουμπροκαιρός καί ή πόχη εΐνε εφτά
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κανονικό' τά ψάρια—σκουμπριά—ταξιδεύουνε αντίθετα προς τό ωρολόγι, από 1

Ή  πάχη {2χ. 3), λέγεται Κούρτ-άγζί απλή ή μέ ενα στόμα, καί Ιτσι πού 
εϊνε, ψαρεύει μόνο σκουμπριά.

1. "Εγγειος. 2.3.4.5.6—παλόπλο, τεταρτόπαλος τριτο-δεύτερο-πριοτόπαλος. 7. 
Κλειδί πελάγου. 8. Τσιπόξυλο γιαλού. 9. Μουστάκι γιαλού. 10. Μουστάκι πε- 
λάγου. 11. Τσίπα. 12. Τσιπόζυλο πελάγου. 13. Σπίτι καί σάκκο; ή πάχη ή 
ντρουβάς. 14. 15. Μεσιανοί πάλοι (όριά καζίκια). 16. Τσιπόξυλο πελάγου- 17. 
Τσίπα. 18. Μουστάκι πελάγου. 19. Κεφαλιώμα γιαλού. 20* Μουστάκι γιαλού. 
21. Τσιπόςυλο γιαλού. 22. Κλειδί γιαλού- 23. Παρατσιχιά γιαλού, 24. Παρα· 
τσιχιά πελάγου. 25. Καρσιλίκι ή ύρτά παρτσας=μεσάτοπος; 26. Βράκωμα 
■(πί^μμάτι τού χορού). 27. Παρατσιχιά γιαλού. 28.=δ,τι καί τό 13. 29. "Εγγειος 

30. Λρόμος ψαριών ή καί στόμα άπό δπου μπαίνουνε τά ψάρια.
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τά ζερβά, πάνε στά δεξιά’ βρίσκουνε τό πλεμμάτι τοΰ χορού εμπόδιο' προ
χωρούνε ξυσιά, παράλληλα σ’ «υιό, καί φτάνουνε ως τα κλειδιά’ από κεΐ 
αρχίζει τό κατάστομα και ανεβαίνει’ ανεβαίνουνε κι’ αυτά και φτάνουνε σχε
δόν στην επιφάνεια* από τό πολύ φως καί τά λίγα νερά, πού βρίσκουνται, 
ταράζουνταί1 προς τά πλάγια δεν μπορούνε νά ξεφΰγουνε, γιατί εΐνε τα όλόρτα 
—κάθετα— πλάγια τού καταστόματος, καί αναγκαστικά προχωρούνε’ βρίσκουνε 
τό σάκκο καί τό βάθος του' ρίχνουνται με ορμή μέσα, γιομάτα ελπίδα οτι 
σωθήκανε καί γλυτώσανε' μά βρίσκουνε από παντού ντουβάρι τις πλευρές 
τού σάκπου’ γυρίζουνε μέσα γιά νά βρούνε πόρτα νά φύγουνε, καί έρ
γου ντο ι στο μέρος άπό κεΐ πού μπήκανε' προχωρούνε γιά νά βγούνε, μά κεΐ 
κόδουνται ή ελπίδες τους' τό κατάστομα ξεπερνά τό σάκκο, στο στόμα του 
πάνου μέρος, κατά 1— 1 ' / 3 ά· καί προχωρεί στό άνοιγμα τού σάκκου ορι
ζόντια. Τό μέρος αντο τοΰ καταστόματος λέγεται τσίπα (’). Αυτό τό πλεμμάτι, 
είδος συρματόπλεγμα, βρίσκουνε, ανεβαίνοντας γιά νά ξεφΰγουνε τα ψάρια, 
καί δέν μπορούνε νά τό περάσουνε. Μεγαλύτερη απελπισία δε γένεται καί δός 
του φέρνουνε βόλτες μέσα στην πόχη,τό σάκκο. Εΐνε ελεύθεροι πολιορκημένοι.

Καί έτσι γένεται τό μάζεμα, και μπορεί νά έρθουνε καί άλλα ψάρια, μά 
νά φύγουνε δέ μπορούνε. Οί ποχαροί σέ ώρισμένες ώρες, όταν δέν εΐνε ή 
ψαριπή στή φούρια της, πηγαίνουνε με τή σερσιάρισσα καί σέρνουνε. "Οταν 
δμως ό δρόμος έχει ψάρια, καί συχνό περνούνε κοπάδια σκουμπριών, για κάθε 
ενδεχόμενο, ή σέρνουνε συχνότερα, ή ένας άνθρωπος μέ τή φελούκα, μένει, 
πάνου στην πόχη καί παρατηρεί καί, άμα διεΐ πού μαζευτήκανε πολλά ψά
ρια, φωνάζει ή κάνει σημείο καί πηγαίνουνε καί σέρνουνε.

§ 8. Κανονικές σερσάς εΐνε πέντε την ημέρα: τό πρωί μέτό χαραμέρα, στις 
9, τοΰ μεσημεριού, στις 3 ώρα τοΰ εσπερινόν, καί τό ηλιοβασίλεμα, καί δυο 
τήν νύχτα; τά μεσάνυχτα καί πριν νά φέξει,—δυο ώρες νά φέξει, Πάγει ή 
σερσιάρισσα ή βάρκα στήν πόχη καί τοποθετείται κεΐ πού ενώνεται τό κα
τάστομα μέ τό σάκκο, παράλληλα προς τήν άρχή τοΰ σάκκου, τήν τσίπη. *Η 
βάρκα έχει σχεδόν τό μήκος, μέ τήν άπόστάση πού χωρίζει τά δυό τσιπό- 
ξυλα. Me γάντζους πιάνουνε τις σαμαντονρες (σημαδούρες), πού έχει ή τσίπα 
καί τις τραβάνε πάνου* δλοι οΐ ποχάρηδες πέφτουνε κατά κείνη τήν πλευρά 
τής βάρκας, πιάνουνε ιό  πλεμμάτι και τό τραβούν έπάνου μέ τό ένα χέρι, 
καί μέ τό άλλο τό αφήνουν νά πάγει πίσου (προχωρώντας καί εναλλάσσον
τας μέ τά χέρια τό πλεμμάτι), όσο νά μείνει λίγο μέρος τού σάκκου, κι’ αυτό 
στήν επιφάνεια σχεδόν, καί οπού εΐνε μαζευμένα οσα ψάρια είχε μέσα ή 
πόχη. Τότε μέ τό άρπάγι—απόχη πού λεν εδώ—τά παίρνουνε καί τά ρί
χνουνε μέσα στή βάρκα. 1

(1) Λεπτά; υμένας, πέτσα, φλούδα, άπά αύτό και ι«  ταιπόξυλα, τά ξύλα, οί πό 
λοι πού βαστούνε τήν τσίπα.
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Σέ μια σερσιά, από καθόλου, πολλές φορές φθάνει καί ώς 50 καί 100 
χιλιάδες σκουμπριά. Τά σκουμπριά χά μετρούνε καί δεν τά ζυγιάζουνε. Τό 
μέτρημα γίνεται με χεριές, από πέντε πέντε* κάθε 100 χεριές, 500 σκουμπριά. 
Λένε μτά χάλια (;) καί σέ ξύλο, την τοέτονλα, κάνουνε με τό σουγιά μια χα
ραματιά* κάθε πέμπτη τάλια, δηλ. χαραματιά, ενώνει τις 4 προηγούμενες, ή 
3 χαραματιές καί ή 4 καί 5 ενώνουνε τις 3.

Καμμιά φορά δένουνε τήν πόχη* σηκώνουνε την τσίπα έπάνου και την 
δένουνε στα τσιπόξνλα καί τά μεσάρτια δηλ. σκοινιά αναμεταξύ στά τσιπόξυλα, 
για νά μην έρθουνε καί μπούνε στο σάκκο καί άλλα ψάρια καί σχιστούνε 
τά πλεμμάτια (ό σάκκος), η καί νά μην πέσει ή κόχη πάτου από τά πολλά 
ψάρια, πού έχει μέσα ό σάκκος, ίίσο νά μπορέσουνε νά πάρουνε τά ψάρια 
πού είνε πιασμένα, καί γιά νά μή φύγουνε τά πιασμένα.

"Αμα εβγαινάνε έξω, καί ήταν μέρα ακόμα, καί τά ψάρια αρκετά, τά 
εστερνάνε μέ σημείωση τον βατάμου ή τού αντιπρόσωπου τού ταμία καί 
τού μυραζη  (') στην πολιτεία γιά πούλημα* αλλέως περίμενάνε νά πιάσουν 
καί άλλα καί τότε. Ε ννοείτα ι πρωία απ’ όλα ο παπάς ευλογούσε τά γέ
νια του: Έκρατουσανε όσα χρειάζουνταν γιά νά φάνε ή πόχη καί γι’ αυτό 
έπαιρνάνε όσα σπαρταρούσανε πό πάνου, στο σωρό των ψαριών, κι’ αυτά 
ή σαν τά μεγαλύτερα καί τά έλεγανε βατάμικα, γιατί τέτοια όλο διάλεζάνε, γιά 
νά παστώσει γιά τό σπίτι του ό βατάμος, όπως είχε δικαίωμα, ή τής τσέ- 
ηης—καί tov κόρφον, γιατί, νά πούμε τήν αλήθεια, ή κλεψιά πέ τούς αν
θρώπους βγήκε καί γιά τους ανθρώπους δόθηκε. Οϊ ποχαροί (κρυφά) έχωνά- 
νε στις τσέπες τους, ή στον κόρφο τους, ή στο ζουνάρι τους, ή όπου άλλού, 
ψάρια καί μάλιστα τά μεγάλα. Γιατί νά μην πούμε τήν μαυρην αλήθεια; 
Γίνουντάνε ό κλέψας τού κλέψαντος : έκλεβάνε οί νοικοκυραιοι* έκλεβαν ε οί 
μυριτζίδες* έκλεβε ό βατάμος* έκλεβάνε ο! καραβοκύρηδες* έκλεβάνε οί πο
χαροί * έκλεβάνε οί μούτσοι* έκλεβάνε οί πουληταί* έκλεβάνε οί αγοραστοί* 
έκλεβάνε οί άνθρωποι, τά παιδιά από τήν βάρκα πού τά έφερνε* έκλεβε 
όποιος πρόφταινε. Τρύγος, θέρος, πόχες, πέλεμος !! λέει ένας λόγος.

Τέλος πάντων έπουλιούντασι σέ δημοπρασία πλειοδοτική,—ίκάντο με- 
ζάη ,—καί οί άγορασταί τά εστερνάνε στην κατανάλωση. Γ l’ αυτό όμως 
έπρεπε νά προετοιμασθούνε: Πρώτα τά ξετζοίλιαζάνε (ξεκοιλιάζανε), ιά  επλυ- 
νάνε καί τά άράδιαζάνε, τά στοίβαζάνε σέ καλαθήνες, σειρά ψάρια καί σειρά 
αλάτι, καί σπάνια σέ μικρά βαρέλια.

’ Λπό τά σπλάχνα των σκουμπριών ξεχώριζάνε τά σκότια, τά έπλυνάνε 
καλά και τά αλατίζανε, κυρίως μέσα σέ πήλινο μέρος. "Υστερα από λίγο 
καιρό — έ'να μήνα — τά έβγαζάνε καί τά ετρωγάνε. Τά σκότια αυτά, έτσι 
ή σαν οί περίφημοι καί ξακουστοί γάροι. Ή  νοστιμάδα τους εΐνε κάτι ϊδιαί. 1

(1) ‘Υπαλλήλου τοΰ μυςιοΰ, πού είχ ί κάθε πάχη
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τερο* μά «αι ή θρεπτική τους δύναμη, δσο δεν γένεται παραπάνου, Λυπού
μαι πολύ πού δεν εξέτασα, ως τά τόρα, το ζήτημα των γάρων βιολογοχη- 
μικά, αν δηλαδή χάνουνε μέ τδ άλάτισμα μέρος των συστατικών τους· αλ
λέως θά έχουνε στο ενεργητικό τους και ένα άλλο ακόμα προτέρημα, θά 
είνε δηλ. δυναμωτικοί. Φάρμακο άπόδειξε ό W hipple δτι είνε τό σκότι τό 
■ωμό για την αναιμία και μάλιστα τήν κακοήθη. Μέ λίγα λόγια τους γά
ρους τους παραβάλλουνε μέ το μαϋρο τό χαβιάρι, ή, όπως εδώ, μέ τό αυγο
τάραχο.

'Ο βατάμος και τήν μέρα, αλλά και τή νύχτα, έπρεπε να παρακολουθεί 
τον καιρό μήπως χαλάσει, μή πιάσει τρικυμία, προθέτζα, για νά πάρουνε τό 
πλεμμάτι, νά τ άφαιρέσουνε, νά μή ρίξουνε τά κύματα τήν πόχη κάτου και νά 
μή τό ξεσκίσουνε, καί νά τό ξαναβάλουνε δταν καλώ συν έψει ό καιρός· στο χά
λασμα του καιροΰ πέ τρικυμία, έπρεπε νά βαστάξει, νά περιμένει, οσο τό δυνατό 
περισσότερο καιρό καί νά κάνει σερσιά καί πλεμμάτι μαζί- στό καλωσυνεμα 
νά βάλει πλεμμάτι, όσο μπορεί, νωρίτερα, γιατί στό χάλασμα καί τό καλω- 
σόνεμα τοϋ καιροΰ φαίνουνταν πολλά ψάρια. Μεγάλη ντροπή ήτανε, αν δεν 
πρόφταινάνε νά πάρουνε τό πλεμμάτι καί τό άφινάνε πάνσυ στήν πόχη.

§ 9. Τό καλοκαίρι 'Απρίλιο έως'Ιούλιο ("Αη Γιωργίτη ώς "Αη Κεριακίτη) 
ήτανε ή εποχή των τσίρων. Τσίρος είνε τό άπαχο σκουμπρί, καί μεταφορικά 
κάθε άδυνατισμένο. "Ολοι όσους ρώτησα καί διάβασα, έχουνε τήν ιδέα ότι οί 
τσίροι, όταν έρχουνται από τά Μπογάζια—στενά τοΰ Βοσπόρου—πηγαίνουνε 
στα παράλια της Ρουσίας, προχωρούνε στήν Άζοφική καί κεΐ γεννούνε, ρ ί
χνουνε τό χαβιάρι τους, καί υστέρα γερνούνε σκουμπριά. 'Ε γώ  είχα καί έχω 
σ’ αύΐό αντίθετη ιδέα καί τήν υποστηρίζω για τά εξής: Γεννά κάθε ζσυν- 
τανό δηλ. αναπαράγει, δταν βρίσκεται σέ φυσική Ισορροπία δυνάμεων. "Απα
χος καί αδύνατος τσίρος, δεν είνε δυνατόν νά δυναμώσει καί νά παχαίνει 
εύκολα καί γρήγορα· ύστερα νά δέσει χαβιάρι, σέ τόσο λίγο διάστημα·—Ι ο ύ 
νιο ώς καί Αύγουστο, σέ τρεΐς μήνες μέσα, νά τό ρίξει στήν 'Αζοφική, καί 
πάλι νά παχαίνει καί νά μάς παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο σκουμπρί όλό- 
παχο. Δέν πιάστηκε ποτέ κανένα σκουμπρί μέ χαβιάρι, ούτε καί κανένα μι
κρό—νέας γενεάς, ενώ τό αντίθετο, στα τέλη της εποχής των τσίρων, '.Ιού
λιο, οΐ τσίροι πού περνούνε, είνε παχύτεροι καί έχουνε άκόμα μέρος τοΰ χα
βιαριού τους· οί τσίροι αυτοί δέν στεγνώνουνε καί ξεραίνουνται, παρά τρώ- 
γουνται μισοστεγνωμένοι καί λέγουν τα ι Ιιπαρίτες.

Αυτά όλα τά είπα γιά νά βγάλω τό εξής συμπέρασμα: Ό  τσίρος δηλ, 
πού πέρασε στεγνός καί αδύνατος, στό διάστημα των τριών μηνών πού έμεινε 
στή Μαύρη Θάλασσα, ή καλλίτερα πού τήν έσυριάνισε, τήν ταξίδεψε, γιατί δλο 
περπατεΐ καί δέν μένει μόνιμα σ’ ένα μέρος, έφαγε τήν πολλή τροφή πού 
κατεβάζουνε οί πολλοί οί ποταμοί πού χύνονται σ' αυτήν, και έπάχαινε. Τά 
95 μίλια, πού είνε ή Ζόπολη από τά Μπογάζι, τά κάνει ο τσίρος σέ 15—

88



‘Η  ψ α ρ ιχη  οτή  Σω ζόπολη 89

20 μέρες κι* όταν φανούνε τσίροι στά Μπογάζια, μετά 20 μέρες φαίνουνται 
στή Ζόπολη.

’Ανάλογος καιρό; χρειάζεται όσο νά πάει στή Ρουσία. Νά πάει λοι
πόν καί νά γυρίσει, νά ή τρεις μήνες. Σιγά σιγά όμως κι’ όλο πάχαινε· 
τότε ζωήρευε καί to ένστικτό του, καί γύριζε στά πεπρωμένα του. Περνούσε 
τά στενά, έβγαινε στόν Μαρμαρά, "Ασπρη Θάλασσα, άρχάς Γενάρη, τέλη 
Δεκέμβρη.—Μεγάλο μήνα— Xριστούγεννιάτη. Στο μεταξύ άρχιζε νά δένει χα
βιάρι καί τον υπόλοιπο καιρό, I, II, III, εΐχε στή διάθεσή τον νά τό συμ
πληρώσει καί νά τό ποχι'σει, νά τό ρίξει- μέ τό πόχυμα άρχιζε τό αδυνά
τισμα, άρχιζε νά τοιοιεύει (*) γίνουντάνε τσίρος καί τέτοιος ξεκινούσε για 
τό νέο του χρονιάτικο ταξειδι. Αυτά μέ φαίνεται πώς εΐνε καί κοντά στή 
λογική καί στή φυσιολογία. Μέ λίγα λόγια στόν Μαρμαρά, άλλά κυρίως 
στην "Ασπρη, τό Αΐγαΐο καίτήν Μεσόγειο, καί στά βάθη τους, ρίχνουνε τό 
χαβιάρι τους τά σκουμπριά. Ψαράδες άσπροθαλασσίτες βεβαιοΰνε, δτι τό κα
λοκαίρι πιάνουνε πλήθος μικρών σκουμπριών, τήν νέα γενεά που βγήκε άπό 
τό χαβιάρι, Ινώ όπως είπαμε, στά μέρη μας, μικρά, νέα σκουμπριά, δεν 
πιάνουνται. "Επειτα άς πάρουμε τόζήτημανά τό εξετάσουμε καί πραχτικά: *0 
αδύνατο; οργανισμός θά φροντίσει πρώτα για τήν άποκατάστασή του καί αυ
τοσυντήρηση καί υστέρα γιά τή διαιώνιση τού είδους. Δηλαδή δ τσίρος σέ 3 
μήνες έκαμε χαβιάρι, έξεπλήρωσε τό μυστήριο τής αναπαραγωγής, υστέρα 
έπάχαινε πολύ καί γένηκε σκουμπρί, καί άφοΰ ξαναγυρισε, δλος όρεξη καί 
ζωή, δι’ άγνώστου; λόγους—ηθικής εκτροπής!! μάς παρουσιάζεται, υστέρα 
άπό 5 δλους μήνες, ξερός καί ποξυλωμένος. Μά αυτά δεν γίνονται' εΐνε 
Αφύσικα,

Τους τσίρους τούς πιάνουνε στις τσιρόποχες. Ή  τσιρόποχη εινε ίδια 
μέ τήν σκουμπρόποχη μέ τήν διαφορά, δπως είπαμε, δτι τό κεφάλι τοΰ εφτά 
7 εΐνε γυρισμένο άνάποδα κι’ αυτό, γιατί οί τσίροι ταξειδεύουνε δεξιά, “Ολες 
οι τσιρόποχες εΐνε στά Ν. τής Ζόπολης καί τον Βασιλικό και μακριά πολύ' 
ή κοντήτερη εΐνε μια ώρα πάνου κάτου περπατηστά.

Στο εμπόριο πάνε έτοιμου καί επειδή εΐνε μακριά οΐ πόχες, καί χρειά- 
ζουνται καί πολλές ετοιμασίες, γι’ αυτό τις ετοιμάζουνε στις πόχες. "Ετσι 
λοιπόν α') χρειάζεται, απαραίτητα, μιά βάρκα ακόμα ταξειδιάρισσα μέ πανιά· 
τόρα μέ μοτόρν β'} προσωπικά ποχάρικο περισσότερο γιά τις μικρο-ψιλοδου- 
λειές- καί σ’ αυτό επιτήδειες εΐνε οΐ γυναίκες- γ ') νά υπάρχουνε τά μέσα γιά 
φάνε καί νά άποθηκεύουνε τό πραμμα (φούρναρης, φούρνος, λεκάνες, άλά- 
τια, αποθήκες κτλ.). Μέ άλλους λόγους κάθε τσιρόποχη εΐνε καί μέ μικρογρα - 
φία συνοικισμού, ένα μικρό χωριό.

§ 10. "Ανοιξη- τοποθεσία κοντά στό γιαλό άπό τό ένα μέρος, καί άπό τό 1

(1) =  Γενουμαι τσιριός,—άβύνατος.
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άλλο τρι γύρου γεμάτο πράσινο. Και τί πράσινο! τοΰ δάσους τοΰ μεσέ {‘) 
και τής οξείας. "Ανθρωποι—άντρες και γυναίκες—αρκετοί' ψωμί κα'ι φαγί 
τά σφνει ή πάχη, χωρίς νά σέ τρώγει ή σκούληκα τοΰ τι θα φάμε· εργασία 
κανονική' ζωή πολλή και νειάτα φλογάτα. Νά ζήσει καί χαρά μιά φορά ! 
Νά κι’ εγώ, θαρρώ, πού μέ λίγα κατάφερα νά πώ πολλά. "Αμα δλα αυτά 
τά ξαπλώσετε, θά εχετε καθαρή ΐδέα τί εινε μιά τσιρόποχη.

Οί τσίροι εινε περισσότεροι άπό τά σκουμπριά, γιατί 6 καιρός πού ψα- 
ρεΰουνται εινε καλοκαίρι καί, όλο το τρίμηνο, πού περνούνε, οί πόχες έχουνε 
τό πλεμμάτι1 ενώ, στά σκουμπριά, πολύ καιρό δεν έχουνε πλεμμάτΐ' καί 
γιατί δεν έχει τρικυμίες κα ίτά  ψάρια περνούνε κοντά στις στεριές.

Κοντά όμως σ ’ δλα τά παραπόνου καλά, έχουνε καί παραπόνου βά
σανα* το σκουμπρί εινε τσελεμπής, αφεντικό—πλούσιος, ό τσίρος δούλος— 
φτωχός. ’Ακούετε και κρίνετε: "Αμα τις πιάσουνε στήν πόχη, τούς βγάζουνε οξω 
καί τούς ρίχνουνε στήν παραλία—όχι στον άμμο για νά μή γεμίσουνε τά 
σώθια τους άμμο καί στό φάγωμα γρατσανίζουνε, άλλά σέ πέτρες, βράχους 
ίσιους, ή τριύίδια (5).

’Αμέσως οί γυναίκες κάθουνται γύρω στό σωρό καί άρχίζουνετό ξετζοί- 
λιασμα. Τά σκότια—γάρους—ιών τσίρων δεν τά μαζεύουνε, γιατί εινε άπαχα 
καί άνοστα. "Αμα ξετζοιλιασθοΰνε, άνθρωποι τής πόχης τούς πλύνουνε μέσα 
σέ λακάνες (1 2 3 4) δ η λ. μισοβάρελα μεγάλα, καί τούς αλατίζουνε* τούς άφίνουνε, 
έτσι μέσα στή σαλαμούρα (=άρμη) 12— 16 ώρες* τούς βγάζουνε ύστερα, 
τούς ξαπλώνουνε πάλι στή γή καί οί γυναίκες γύρω άρχίζουνε νά τούς 
δένουνε, μέ ψιλό νήμα, δυο σέ δυό, σέ αρμάθες— μπρουλιές — άπό 20 — 
25 ζευγάρια. Ξεπλύνουνε τις μπρουλιές στή θάλασσα καί τις κρεμαζουνε 
στις παντονρες (ή για νά λιαστούνε καί νά ξεραθούνε. Οί παντοΰρες γί- 
νουνται έτσινά: Σέ μέρος πού δέ σκιάζεται, στήνουνε στή σειρά, κάθε 2— 
3 μ* στύλους, ύψους 3—4 μ. καί σέ μάκρος 15—20 μ. ύστερο περιτυλί- 
ζουνε στους στύλους σειρές σκοινιά άπό φλαμουριά—φλαμουρόσκοινα, πά
χους 2—3 μ. έκ. μ. καί σ’ άπόσταση, ή μιά σειρά άπό τήν άλλη, 0,30 — 
0;40 μ. καί έκεΐ κρεμαζουνε, απλώνουνε τούς τσίρους για στέγνωμα, έτσι 
πού, κάθε ζευγαριού ό ένας τσίρος, νά εινε άπό τό ένα μέρος τοΰ σκοινιοώ 
καί ό άλλος πέ τό άλλο, για νά μή κολλούνε άναμεταξύ τους,

"Αν πέσει πολύ ψάρι, τότε, γιά νά προφταστεΐ καί νά μή χαλάσει, 
στέρνουνε ένα μέρος στή Ζόπολη καί τό μοιράζουνε στους νοικοκεραίους, 
ανάλογα τά μερίδιά τους, καί τούς μερτικάριδες ποχαρούς (βατάμο καραδο-

(1) Δρυς. λ. Τ.
(2) Τριβίδι άπό τό τρίβω—πέτρα μικρή τής παραλίας πού γένεται οτροχ'/υλή 

άπό τό τρίψιμο τής βάλασαας.
(3) Λεκάνες.
(4) Ά πό τό Λατ. ρβηάο=π«ντο0ρες, παντοΰρες=κρεμ«στρ«ς.



Ή  ypagtxf) στη ΣανζάποΧη 9 »

κύρη κτλ.), Και επειδή καί άλλες πόχες τις ίδιες μέρες στέρνουνε κι’ αυτές 
τσίρους στην πολιτεία, γίνεται σωστό παναγΰρι κωμικοτραγικό ; ή σκάλα 
γύρω-γύρω βάρκες μέ τσίρους καί ανθρώπους' φωνές κακό : ένα δυο τρία— 
μετρούνε άγιάρια (‘) καί μ° αυτό υστέρα μετρούνε σ’ ενα βουτί καί μοι
ράζουνε1 άλλοι μέ τό βουτί κουβαλούνε στα σπίτια τούς τσίρους, άλλοι φ ω - 
νάζσυνε : δόμε καί μένα νταή, μπάρμπα ' άλλοι κλέβουνε, όπως μπορούνε, 
καί όλοι οι άλλοι στο χωριό, να εινε άνω κάτου: καθαρίζουνε καί ξεραί
νουνε τσίρους, πα ντούρες, αρμύρες, τσιρίλα καί κλεψιά από τούς έτοιμους, 
τόρα. "Οσο πράμμα είχανε έτοιμο οί πόχες, τό απόγευμα Κυριακής ή γιορ
τής στο κεντρικό μέρος της αγοράς, τό καφενείο, τό πουλούσαν στο ίκάντο, 
μέ την χιλιάδα1 ή χιλιάδα είχε 4 —20 φρ. χρ.

Τέλη ’Ιουλίου οί τσιριές καί τέλη Δεκεμβρίου οί σκουμπερές πόχες ξε- 
ποχούσανε, χαρνούσανε, γιατί περνούσε δ καιρός τού ψαριού. Λένε ότι μια 
φορά παρατηρήθηκε, Χριστός γεννάται—25 X II—αρπαγές σαράντα, δηλ. 15· 
μέρες υστέρα άπό την μέρα πού ξεποχουσανε, π. ήμ. XII, τού Ά ι  Σφυρί- 
5ου, πώς έμεινε πάχη καί έπιασε ψάρια,

’Αφού τελειώνανε όλες τις μεταφορές καί τις άλλες δουλειές, έμαζευουνταν 
στο μαγαζί άπ’ οπού ψωυνίζανε* έ'ρχουνταν καί <5 ταμίας καί γραμματικός, 
τής πόχης καί έ λογάριαζα νε τούς ποχαρούς—σελεφτσιδες' μετά τόν λογαρια
σμό, γίνουντάνε τό συχώριο: κέρασμα καί μεζές—κρασί ψωμί καί χαλβάς—  
εκ μέρους τής πόχης. Συχωρνιουντασι αναμεταξύ τους, για δσα τυχόν έγινάνε 
στον καιρό τής πόχης— μικροπροσβολές, μικροθυμοί κτλ. Την πράξη αυτή- 
άφίνω νά την χαραχτηρίσει ο καθένας σας. Τό κέρασμα μάκραινε καί «να- 
φτε τό γλέντι1 τό ιραβοΰδι άρχινοΰσε καί ολη ή δημοτική ανθολογία ξεφυλ- 
λίζουνταν καί κοντά σ’ αυτό ηρχουντάνε καί ή λιουρα κι’ό χορός έστήνουν- 
ταν. Απαραίτητος ήταν πρώτα δ βατάμικος1 μά χόρευάνε καί τόν συρτό, τόν 
καλαματιανό, τόν κουμπανιώτικο (:) τόν βουργάρικο, τούς καρσιλαμάδες καί· 
τούς μπάλους.

§ 11. Δυο λόγια ακόμα για τό πώς εΐνε οίνέες πόχες μέ δυο στόματα— 
κοΰρτ-άγζί. Καί κεΐ έχουμε τόν χορό μέ έ'να όμως πάλο παραπόνου, τόν τεταρ- 
τόπαλο1 ύστερα έρχεται τό κλειδί* άντίκρυ του σέ 15 μ. μάκρος είναι τό άλλο 
ιό κλειδί1 ίσια γραμμή καί πλάγια άπό κάθε κλειδί εινε ένα τσιπόξυλο* πλάγι 
στα τσιπόξυλα εΐνε ένα μουστάκι τού γιαλού' ίσια γραμμή στά μουστάκια, 
όχι πλάγια, μά ίσια προς τά μέσα—στο πέλαγος, εΐνε άπό ένα μουστάκι 
τοΰ πελόγου’ ίσια, πλάγι στο μουστάκι τού πελάγου, εΐνε τό άλλο τσιπόξυλο 
καί πλάγι σ’ αυτά τά τσιπόξυλα εΐνε οί μεσιανοί πόλοι—δρτά καζίκια. ’Από

(1) ’Επειδή εΐνε πολλά ψάρια για νά μή χάνουνε καιρό, άντί χεριές—5—5, γε
μίζουνε ένα κοπάνι —σκαφίδι, ή μια μικρή κόφα=χάνουντ άγιάρι λ, Τουρκ.=παραβάλ~ 
λω δοκιμάζω, μετρώ.
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τά κλειδιά και ως τούς μεσιανούς πόλους και άπδ τον πάτο τής θάλασσας 
•αρχίζει ν5 ανεβαίνει, άπό δώ και άπο κεϊ το κατάστομα, ώς τά τσιπόξυλα

(Σχ. 4) Πάχη κούρτ-άγζί μέ δύο στόματα ή διπλή,
Σημ. Ή  πόχη μέ δύο στόματα, ψαρεύει καί σκουμπριά καί τσίρους.
1. Τί> αριστερά στόμα καί ό δρόμος των ψαριών. 2, Τό δεξιό στόμα καί ό 

δρόμος τών ψαριών. Γιά τά άλλα λεπεομέρειες ΐδές Σχ. 3 καί Σχ. 1,

καί από τά τσιπόξυλα ώς τά μουστάκια είνε ό σάκκος, ή ή κυρία πόχη 
ή ό ντρουβάς. Καί έτσι έχουμε δυο καταστόματα, δυο τσίπες καί δυο σπίτια
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— σάκκους. Μ1 αυτό τον τρόπο πιάνει ή πόχη περισσότερα ψάρια, γιατί και 
νά λοξοδρομήσουνε από τό ένα κατάστομα, πάνε στό άλλο καί δεν ξεβολάνε, 
δεν ξεφεόγουνε.

Αυτό τά σχέδιο πόχη λέγεται απλό κονρτ άγζί, ή με ενα στόμα. "Εχει 
και κονρτ-άγζΐ μέ δυο στόματα— μέρη από όπου μπορούνε νά μπουν ε στην 
πόχη τά ψάρια. Για ν’ άποφΰγουμε την πολυλογία εκανάμε τά σχέδια, όλων 
των ειδών πόχης καί κεΐ φαίνεται τό καθετί καλίτερα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1.— Μιά στατιστική που έχω τριών χρόνων ψαρικής δείχνει τά παρακάτου:
Χρονιά. Σκονμ.τ ρίά Τοΐροι Παλαμίδες Attn ίμιες Σαψρίδια Σαρδέλλΐς Σιάκι/1-

ζευγάρια ζευγάρια όκάδες οκάδες δκάδ-
» Α \ 2,060,833—5379330 -  26744 — 1183 -  49728 — 7867 — 2949
» Β'. 2,628,684 — 7 714830 — 32398 — 3794 -  10163 - 47786 - 5332
* Π. 3,607,216-6317530 -  25277 — 2560 — 13123 - 665 — 3690

Mir. η τιμή 
Χρονιάς 42.38.41—141517—0,80*1.30 4—6φρ ,χς,—0,15- 025/0,30-047/0,25-0,30

Meoov .το* 
σοδ ί.'ϊ, 3765577 -  6470563—28140 - -* 2512 — 24335 — 18773 — 3990

’Afi'a γ_οο· 
νιας ψο. /ο. 111352— 98,988-24297 --  12560 -  4867 - 7509 — 1097

Πάνου κάτου, εισόδημα μιας χρονιάς, φράγκα χρυσά 260870.—

2. —Τούς μήνες στην πατρίδα μας τούς έλεγάνε κατά σειρά: Γενάρης ή : 
Μεγάλος μήνας—Φλεβάρης ή Κουτσοφλέβαρος ή Γκουτζουκης (λ. Τ ουρκ ."  
Κολοβός)—Μάρτης—*Άϊ Γεωργίτης καί 'Απρίλης—"Αϊ Κωσταντινιάτης— 
Θεριστής ή Ίγοΰνιος— "Αϊ Κεριακίτης—"Αγουστος καί σπάνια Αλωνάρης 
— Σταυρός—"Αϊ Δημητριάτης—"Λϊ Φιλιππίτης καί Χριστουγεννιάτης,

3. — Μιά οργιά κάνει ενάμισι: μέτρο.
4. — Τσίρος από τό σκΐρος μέ εναλλαγή κσΐρος, τσίρος.
5. — Τσαλαβούτα από τό τσαλαβουτώ=τ αράζω μέ τά χέρια καί πόδια τό

νερό.
6. — Τσονβαλον— όποιος είνε ντυμένος μέ τσουβάλια—ρούχα παρακατιανά 

καί φτωχικά* ή πόχη αυτή ήτανε, πραματικά, φτωχή, δεν έπιανε πολλά 
ψάρια,

7. —Σιδεροδόλί: ο,τι κρατά την αγκουρα, ή αλυσίδα. Στις πόχες, άντίς 
αλυσίδες, είχανε πρώτα σκοινιά από φλαμουριά, υστέρα από κατραμόσκοινά.

8. —-Σταλίκια* τό σταλίκι άπό τό ΐστημι,=πέτρα, βάρος, πού έδενάνε 
στό πλεμμάτι για νά βουλιάζει καί νά στέκεται στ ή θέση του όρθιο ή, 
πλάγιο.

9 . — Χανιά- τό κανί=:κομμάτι σκοινιού, κυρίως φλαμουριάς, μικρό γιάνά  
δένουνε τό πλεμμάτι στον έγγειο.
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10. — Τάλια από τό Tailler==x0cpTO) σουμαδεύω, χαράζω.
11. — Τοέχονλο: εγώ βλέπω καθαρά τη σκυτάλη. Φράσις: «Πέ ντή τσέ- 

τουλα μαθαίνει γράμματα ή τά έμαθε», γιά όσους μαθαίνουνε δύσκολα η 
ξαίρουνε λίγα.

12. —Τά σκουμπριά τά ετρωγάνε : σοϋπα — λεβέτουρο, ψητά στη σού- 
tp la  η σκάρα, τηγανίτα, πιλάφι, ξερόβραστα—γιαχνί, αρμυρά ή γαράτα, μα
ρινάτα—σαβόρι—ντολμάδες (δηλ. εβγαζάνε όλο τό κρέας τους και τά παραγιό- 
μιζάνε μέ φουντούκια, κουκουνάρι, σταφίδες, μυρωδικά και υστέρα τά τηγά
νιζαν), καπνιστά, λιαστά.

13. —Τούς τσίρους τούς ετρωγάνε σπάνια σούπα, τό λεγόμενο τρικοίρα 
γιατί εκοφτάνε τον τσίρο σέ 3 κομμάτια καί τον εριχνάνε στον τέντζερη, 
μελίχλωρους (καί τά σκουμπριά μελίπαστα) δηλ. όταν ακόμα καλά δέν Ιστέγνω- 
σαν ή δέν τά έψησε ή σαλαμούρα, ψημένους—ξερούς ή ωμούς, σαλάτα, πι
λάφι με ρίζι, λαλάγκια— τηγανίτες, τά λεγάμενα τσιρολάλαγκα δηλ. προζύμι καί 
κομμάτια τσίρου μέσα.

14. —Οί πόχες άραζανε σέ βάθος στη θάλασσα— μάκρος από τή στεριά, 
άπό 120—240 οργιές δηλ. 180—360 μ. καί σέ βάθος νερού άπό 4—14 όρ- 

-γιές δηλ. 9 —20 μ.
15. — Το Σελέφι πρώτα ητανε 60—80 φρ. χρ. τόρα 4—5 χιλ. λέ6ια.
16. —Στά 1921 ό Μύλος έπιασε 3,000,000 λέβια καί ή Βρωμούσα 

'2.000.000 λέβια.
17. —Ψάρια οί πόχες έπιαναν, καθεαυτό σκουμπριά καί τσίρους' ύστερα 

παλαμίδες, λακέρτες, σαφρίδια, σαρδέλλες, γοφάρία η μπαμπακΐτες, χαψιά, ψι- 
λόψαρα άλλα ή γρέτσια, θρίσσες, σπάνια μερσίνια καί καμμιά φορά καί 

■καμμιά φώκια πού τήν καταλάβαιναν καί παραμόνευαν νά την πιάσουνε ή 
νά την σκοτώσουνε, άμα έβλεπάνε μέσα στην πόχη (τό σάκκο) βρόχια—βράγχια, 

■γιατί ή φώκια τά ξεβροχίζει καί τά τρώγει.
18. — Γιά τά ψάρια καί γιά τά είδη τά δικά μας άναφέρνουνε οί: ’Αρι

στοτέλης, Πλίνιος ό φυσικός. Ό  Ό ππιανός Β'. μ. X. αίωνα λέγει πώς τά ψάρια, 
άμα καταλάβαιναν πώς άρχιζε νά ριμάζει τό χαβιάρι τους, άλλα ζουσανε πάλι 
μονάχα καί άλλα μαζεύουνταν σέ κοπάδια καί πάγαιναν στο κατάλληλο μέ
ρος γιά νά ρίξουνε τό χαβιάρι τους. Ό  Αΐλιανός, Γ '. μ. X. αιώνα λέγει πώςτά 
πολλά ψάρια, έκανάνε τις πολλές Ελληνικές άποικίες στον Εύξεινο. ‘Ο Πάλ- 
λας— Πέτρος Σιμών— 1741 — 1811, Γερμανός φυσιοδίφης έπί Αικατερίνης 
Β', εξέτασε τή Ρούσικη φύση καί λέγει, πώς τό μεγαλύτερο εισόδημα τής 
Ταυρικής Χερσονήσου εΐνε ή ψαρική τών σκουμπριών. Ό  Δωρόθεος Σχολά- 

■ριος, πρώην Λαρίσσης—δεσπότης στη Ζόπολη, στά «Έργα καί Ή μερα t»
1854, λέγει πώς ή ψαρική — σκουμπριών καί τσίρων — συντηρούσε τή Ζό-
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19.—Νεώτερες παρατηρήσεις λένε ότι τά σκουμπριά ξεχειμάζουνε στά 
βαθειά νερά όλων ιών θαλασσών, και την άνοιξη ξεκινούνε, νά παν νά 
χάσουνε τό χαβιάρι τους.

20·—’Από όλες τι; πόχες της Μαύρης Θάλασσας καλλίτερες ή σαν της 
Κίλιας— Πόλης—υστέρα τής Ζόπολης, καί υστέρα τοΰ Μαλαθρά, Νιάδας, 
Άγαθόπολης, Βασιλικού, Μεσέβριας, Καβάρνας—Καλιάκρας, Κωστάντζας, 
‘Οδέσσας, Ταρχάν-Κούτ, Σεβαστόπολης, Όστακώφ, Συνώπης, Τραπεζοΰντας.

21. —Σ'κοαάρίόα(=όμοιογένεια άκανθ οπι ερύγω ν μέ 160 είδη. Σ ’ αυτά 
εΐνε τό σκονμβρί, ή παλαμίδα, δ ξιφιός, δ τόνος. Σκουμπριών εΐνε ώς 15 
είδη: τό κυρίως σκουμπρί, δ κολιός κτλ.

22. —’Επειδή, κυρίως πάχη, λένε τό σάκκο—ντουρβά—καί έπειδής δ χο
ρός μοιάζει σαν χερούλι, ή όλη πόχη μοιάζει σαν μεγάλη απόχη, τό ψαρευτικό 
εργαλείο δηλ. που μεταχειρίζουνται κι’ Ιδώ, και που στά μέρη μας τό ελεγάμε 
■άρπάγι— ενα ξυλένιο μακρύ κοντάρι—χερούλι, πού έχει στην άκρα ένα κύκλο 
στεφάνι ξυλένιο, για σιδερένιο, καί γύρω στ ό στεφάνι εΐνε δεμένος ένας σάκ- 
κος πλεμματένιος. Γεννιέται τό ρώτημα, ποιο εΐνε πιο σωστό νά ποΰμε, 
απόχη, γιά — {■—πόχη;‘Η λέξη απόχη σέ μας 5έ συνειθίζεται. Φαίνεται όμως 
πώς τέτοιο ζήτημα δέ στέκεται παρά μόνο πώς και οί διό λέξεις βγαίνουνε 
από ιό  ’ίδιο ρήμα καί ή κάθε μιά έχει διαφορετική σημασία : ή άπόχη δεί
χνει κάτι πού εΐνε δεμένο, ενωμένο μέ κάτι καί ή ν —ν —πόχη κάτι πού 
■έχει κάτου.



Συνθηματικοί λέξεις Αίνου—Κεσσάνης.

1. Κεσσάνης

’ Αγγίδα (ή)-.νεάνις 
άγγίδι (τό)=κοοάϋΐο 
Αλεσμένο (το)=άπόχρνφα  χά όποια 
δεν συμφέρει ν’ ακούσει άλλος, 
φρ.— Μη ξεφλιάζεις αλεσμένα. 
Γκαλιούρης (δ)— δ ήλιος. Φρ· πρα - 
χαλιάζετε, γιατί ό γκαλιονρης κα- 
τσηλωσε— εργάζεσθε. γιατί ό ήλιος 
εδυσε, εφυγε 
Αικράνια (τα)= δάχτυλα 
Κατσηλύνω=<ρεύγω, φρ. ‘Ο ήλιος 
κατσήλωσε
κοτόφτερο (τό)=$ραγύ, κοντό. 
κσύδας ή κονδης (ο/— μάστορας, ο 
τεχνίτης. Φρ.·—Αυτός δ μονχός είναι 
ωρματος κούδας^ζκαλό; τεχνίτης. 
κονδήτικος—ισσα — ικο—ν τ ου λγ έρ ι- 
κος. Φρ.—ξιφνλλιάζω κουδήτικα =  
ομιλώ ντουλγέρικα 
κούφιο (τδ )= σπίτι 
Ααγόπλο (το)= ιθ  παιδί 
λαγός (δ) = δ  νέος, τό παλλικάρι 
Μοχδς /μΙ—ά'νθρωπος, άνδρας γυ
ναίκας
μοχονοα (ή) γυναίκα, σύζυγος 
Ξεφνλλιάζω— ό μιλώ, φανερώνω 
Παντσαλωτό (τό )= παράθυρο 
Πέγιος /ό)=ναργπιλές, τσουμπούκι.

καί τό καπνόχορτο 
Ιίραχάλα (ή )= ί\ δουλειά 
πρ αχαλιάζω— δ ουλεύ ω 
Ράζω—  ξω—ζα= |ρχουμαι, φέρνω 
Σουρώνω — πίνω, μεθώ. Τό σού
ρωσε— μέθυσε
οονρω/ιένος=μεΟνσ μένος. Φρ. -Σου
ρωμένος· πάλι μας ερχεται- 
σούρωμα (τό/—τό μεθύσι 
σταμώνω=εχω , Ιννοώ 
Τσούζω— πίνω- Φρ.— Αύτδς πολύ τό- 
τσούζει
'Ώ ρμ  ατος,—η—ο,=καλός 
ώρματα (τά/=καλά

2. Αίνου.

’Αγκίδα (ή)— ιό κορίτσι 
άγκίδι (τό/—τό κοράσι 
Γκαλιονρης (δ)— ήλιος 
Δικοάνια (τά/=δάχτυλα 
Κοντόφτερο (τό) — τό βρακί 
κούφιο (τό)— σπίτι 
κονδας (ό/=μάστορης 
Λαγός (ο/= νέος 
λαγόπλο (τό)=τό  παιδί 
λουβοί (οί)— τά χρήματα 
Μονγος /ό(=άντρας 
μονχονοα (ρ/=γυναίκα 
Παντσαλωτό (τό)=τό  παράθυρο 
Γάζα)= έ'ρχουμαι ερραςε=ήρθε
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ΣΟΥΦΛΙ

Περί τής αρχής τού τοπωνυμίου.

I

'Η  θρακική παρά τον 'Έβρον πόλις Σουφλί ειλπυσε την προσοχήν του 
σεβαστοί διδασκάλου π. I ’. Χατζιδάκι, ό όποιος καί ήρμήνευσεν (έν Λεξι- 
κογρ. Ά ρχ. 6, 4) τής πόλεως ταότης τδ όνομα— *·αν είναι ελληνικόν» προσ
θέτων—έκ τής γενικής τοΰ Σοφονλλή (δπερ Σοφουλλής παρά τό Σοφουλλης (‘), 
καθ’ ά καί Γεωργουλλής, Θοδωρής, Λουκής, ΓΙαυλής κλπ.). 'Η  ετυμολογία 
S’ αυτή φαίνεται κατ’ άρχάς πιθανή.

'Ο  Μ. Φιλήντας (Γλωσσογν. ελλην. 1, 136) αποκρούανε τήν εκ τοΰ Σο- 
φονλλής ετυμολογίαν παράγει το όνομα έξ αραβικής λέξεως σημαινοόσης χα
μηλός, δπερ άτοπον, Δωτι σοβαράν τής γλωσσικής επιστήμης αρχήν αποτε
λεί ήδη δτι, μόνον έάν έκ τής ερμηνευόμενης γλώσσης άποκλεισθή πάσα ορθή 
έρμηνεία, δικαιούμεθα ή όφείλομεν νά καταφεύγω  μεν είς τά ξένα, οΰδέποτε 
δε δι’ απλήν συνιοννμίαν των φθόγγων καί άγνοοΰντες τά ιστορικά δεδο
μένα. Διά τοΰτο όχι όρθώς ό Κ. D ieteridi έν Glotta 14 (1925), σελ. 218 
θεωρεί τήν λέξιν υπό τοΰ Φιλήντα wohl ricn tig  als titrldsch eriddrt.

Περί τοΰ τοπωνυμίου δεν υπάρχει άτυχώς μνεία γραπτή πολύ παλαιό, 
ώς λέγει καί ό Κ. Παπαμιχαλόπουλος (χειρόγρ. 'Ιστορ. καί Έθνολογ. Ε τ α ι
ρείας «Περιγραφή τής έν Θράκη πόλεως Σουφλί», άριθ. 319, σελ. 3), Ά λ λ ’ 
όπως τόσων άλλων τής Θράκης πόλεων, οΰτω καί τοΰ Σοτμρλίου ιό  όνομα 
νομίζω ότι είναι ελληνικόν. Παράβαλε οτι τά έγγυτερα προς τό Σουφλί χω
ρία, ή Κορωνοψωλίά (30' ωρ. άπέχουσα Ν. τοΰ Σουφλίου), ή Δαδιά (1 ώρ. 
30' Ν. Δ.), ή Μάνδρα (1 ωρ. 30' Β.) καί τινα άλλα «έχουσι καθαρόν αμιγή 
ελληνικόν πληθυσμόν καί τά αυτά σχεόόν ήθη καί έθιμα τοΐς τοΰ Σουφλίου ̂  
κατά τον αυτόν Κ. Παπαμιχαλόπουλον (ένθ. άν. σ. 14). "Επειτα «ή γλώσσα 
των κατοίκων τοΰ Σουφλίου είναι ή ελληνική οπωσδήποτε καθαρά καί άπηλ- 
λαγμένη πολλών τουρκικών λέξεων, οποίων βρίθει ή γλώσσα τών έν Ά δρια- 
νουπόλει καί τοΐς πέριξ οίκοόν των Ελλήνων...» (ένθ’ άν. σ. 4). Λεν είναι δέ (I)

( I )  Π υ ρ ά  τό Σοφαιίλλα έπλάσθη, φ αίνεται, ώς π α ρω νύμ ω ν πρώ τον Σ οφ ού  ίλ η ς  καί 
τ ίτα  Ιμεινεν έπώνμμον, όπως κ α ί παρά το Σ ο φ ία — Σ ο φ ία ς  (π αρώ ν, καί ε ίτα  έπών. εν 

Κ *Ο ή ρ ο ις ), παρά τό  Μ α ριέττα — Λ ία ρα ιτ^ς κ , ά.
7
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τουρκικόν το τοπωνύμιον (ως υποθέτει καί «υιός ό Κ. Π απαμιχαλόπουλος 
ένθ’ αν. σ. 3), διότι οί 'Έλληνες ανέκαθεν λέγουν Σονφλή οί δέ Τούρκοι 
ελεγον Σοφλον. Καί συμπεραίνω on οί Τούρκοι μετε σχημάτισαν τό Σονφλ'ι 
εις Σοφλον (‘), όπως π. χ, to επίσης ελληνικόν τόπων, Γιαννιτσά (τά, από 
γεν. τοΰ γιαννιτσά) παραλαβόντες οί Τούρκοι μετέβαλον εις Γεητζέ (’).

’Αλί’ αν εΐναι πράγματι Ιλλη νικάν, ας έπιτραπή νά εΐπω την γνώμην 
ο π ή αρχή τοΰ τοπωνυμίου δέον νά μη άναζητηθή εϊς τό Σοφονλλης διά 
τους εξής λόγους. Καθ’ όσον ήδυνήθην νά μάθω, οικογενειακόν όνομα Σο- 
φούλλης υπάρχει έν Σάμω καί — κατά μαρτυρίαν τοΰ έν Άλεξανδρουπόλει 
λογίου ιατρού κ. 1 Αχιλλ. Σαμοθράκη— εν Θράκη, άλλα Σονφ ’Χής οχυ προς 
τούτοις δέ άγνοεΐται βαπτιστικόν Σοφονλλης ή Σοφονλλης. Έ ν  Δωρίδι δέ 
καί Παρνασσίδι, ένθα άπαντά πράγματι έπώνυμον Σονφλής, ούτε Σον- 
φούλλ'ς ούτε Σονφλής ακούεται ώς κύριον όνομα. Τό συμπέρασμα είναι 
ότι καί τό έπώνυμον Σονφλής καί τό τοπωνύμιον Σουφλί δέν προέρχονται 
έκ τοΰ Σοφονλλης.

”Ας έπιχειρήσωμεν νά εύρωμεν την ερμηνείαν τής λέξεως.

II
’Ονόματα τόπων τίθενται, ώς γνωστόν, καί άλλα (οϊον από φυτών, άπό 

των συστατικών τής γής, άπό λίθων κττ.) καί ονόματα δηλοΰντα απλώς συγ- 
κεκριμένον ττ λαμβάνονται δηλ. τοπωνύμια έκ τής διαμορφώσεως τοΰ εδά
φους παρομοιαζόμενου προς συγκεκριμένον πράγμα. Ούτως

Ά δ γό  Πελοπν. καί Σϋρ. (I. Νουχάκι Έλλην. χωρογρ. 432,484,783), 
Κεφαλλ, (Ή λ. Τσιτοέλης έν Παρν. 1, 679), ”Ηπ. (Γ, ’Αναγνωοτόπουλος 
έν *Ηπ. Χρον. 1,90), Παρνασσίς {Γ. Κόλιας έν Ά θηνφ 44,110).

Καταβόθρα Χίος (Κ. "Αμαντος έν Ά θηνά 27 Λεξ. Ά ρχ. 38) καί Τσα
πών. (Ελληνικά 3,533).

KXetdi ”Ηπ. (Γ. Άναγνωστόπ. έ. ά. 93).
Κονδαρος Μύκον. (Σ. Μενάρδος έν Έ πετ. Βυζ. Σπουδών 7,245) καί 

Κονβάρα Άνδρ. (Α· Πασχάλη Τοπωνυμ. 40).
Κουλούρα Κάρπ. (Μ. Μιχαηλίδου Λαογρ. σύμμ. 2,410).
Κουρούπ Παρνασσίς (Γ. Κόλιας έ. ά. 131).
Λουριά Μεσσην. (Μικρομάνη).
Παλούκια συνοικ. Σαλαμ., Κύθηρ. (Παλουκάς δ’ έν ’Ολυμπία),
Ποτήρι Μ. Εύ6. (Β. Φά6η Γλωσσ, έπισκ. 74 σημ.). Καν κι Μάν. 1

(1) Εύρέϋη κ«ί έπι γραφή τις έπΐ πλακάς (too 1860) λέγουσα ; «τής κωμοπόλβως 
2οφλού», καθώς μοΰ άνβκοίνωσεν εύγενώς ό λόγιο; Ιατρό; και Ιστοριογράφο; κ. Κ. 
Κουρτίδης.

0) Περί τοΰ τοπωνυμίου Γιαννιτσό, βλ. Γ. Χατζιδάκι Γλωσσολογ.Έρβύν. 1,383.-896.



ΣονφΙΐ- ΙΤερΙ τής α@χί}ς τον τοηιονυμίον 99

Ρούθοννας Κάρπ. (Μ. Μιχαηλίδης ε, ά. 463).
Σεντονκάτοι αυτόθι {ε. ά. 445).
Σκιίλα Κεφαλλ, (Ή λ . Τσιτσέλης έν Παρν. 1,907), Γορτυν., Ή  λ . (Γ. 

Άναγνωστόπ. ε. ά. 92), Παρνασσίς (Γ. Κόλιας ε. ό. 146), Κάρπ. (Μ. Μι
χαηλίδης ε. ά. 413) ένθα καί ό πληθ. Σκάλες, Άττικ. (Ίω . Σαρρής έ ν ’Αθή
να 40, 135), Μάν. καί αλλαχού* αλλά καί Κακή Σκάλα έν Θεσσαλία (Μη
λιές), έν "Ανδρω (Δ. Πασχάλη Τόπωνυμ. 34) κλπ. 'Ομοίως Σκαλί (Παρ
ν ασσις), τά Σκαλιά (Μάν.), Σκαλάκι (αΐιτόΟι), Σκαλίτσα (Παρν.), Σκάλωμα 
(Μάν.) ·Σ/αι,

Σκάρα Κάρπ. (έ. ά. 470).
Σκάφη  Κύπρ, (Σ. Μενάρδος έν Ά θη νρ  18,361), ’Ή π. (Γ. Ά ν α - 

-γνωστόπ. ε. ά. 92), Ίκαρ. (Ελληνικά 3,538), Κάρπ. (ε. ά. 410 καί 435), 
'Ά νδρ. (Α. Πασχάλης ε. ά. 64), Σκϋρ., Σκάφες Μύκον. (Σ. Μενάρδος έν 
Έ πετ. Βυζ. Σπουδών 7,246), Σκαφίδι Κυθηρ. καί Σκαφίδια Τριφυλ.

Σ ’οιν.ί (Π. Φουρίκης ένΉ μερολ. Μεγ. Έ λλ. 1922, σ. 404—420), «παν
ιώ ν καί πολλαχοΰ αλλαχού,

Στνλος Κρήτ., Καλαβρία.
ϊεττόςιΰο Τριφυλ. (τέως δήμ. Αυλώνος).
Τηγάνι Σάμ·. Κάλυμν. (Κ· Dieterich Sfidl. Spor. 282), Μάν., Τηγάνια 

Κυθηρ.
Τρονλλος πολλαχοΰ καί Τούρλας ’Ά νδρ. (Δ. Πασχάλης ένθ. άν. 68), 

Τρονλλοι Κυθηρ. Ρόδ,, Σιρούλ/,ος Κΰπρ. (Σ. Μενάρδος έν Ά θ η νμ  18,361), 
ΤούρλΜ πολλαχοΰ τής Με ο σιμά ας, Τούρλες Καλάμ-, ΤονρλΙ Γορτυν. καί 
Τρονλλ.ιά (τά) Ρόδ.

Φούρκα Κόνιτσ., Χαλκιδ-, Εΰρυταν. (Δ. Λουκοπούλου Ποιμενικά Ρούμε
λης 127), Παρνασσίς (Γ· Κόλιας ε. ά. 151), Κυθηρ., Φούρκες Ρόδ.

Καί πλεΐσια άλλα τοιαΰτα δΰναταί τις νά παραθέση. Ουτω καί αιχ
μηρά προς την θάλασσαν λωρίς γή; ήτοι άκρωτήριον έν Καρία, Α. τοΰ κόλ
που της Μάκρης, καλείται Σούβλα. Σονφλες δέ έκλήθησαν κορυφαί όξεΐαι 
(σά σοΰφλες) των Βαρδουσιών (βλ, Δ. Λουκοπούλου Ποιμενικά Ροιηιελης 
118), κατά το βόρειον ίδίιομα Σούφλις. Πβ. καί Σονγλερη ΤΗτρα έν Βρε- 
τεμποόγρ Γορτυνίας καί Σονγλερόάοννο έν Καλαβρυτοις (Σου6λαρό6ουνο έν
Χίφ).

Πλήν δμως τών άνωτέρω έχομεν ομοίως άπό προσηγορικών ονομάτων 
τοπωνύμια τεθέντα ποτέ διά γεγονόςτι άγνωστον πλέον σήμερον (’) εις ημάς,

U) Πβ, τήν εξής παρατήρτ]σιν τοΰ συλλογέως τού έκ Γορτυνίας χείρον0· 504 
4«. 195). «Δέ μπόρεσα νά μάθω γιατί ιό μέρος αύτό λέγεται Κούιονλας*. Πράγματι 
Δέ τοχαίως πολλάκις δόναται νά διασωθή ή σχετική παράδοσις, έάν π. χ. έν&υμήται 
«οκάτην ό δείνα γέρων· Πβ. τήν εξής περί τοΰ τόπων, Τρονμπέζχα (Γορτυν.) παράδοοίν. 
« Ι η ι  έδ» ένας μύλος καί βγαίνει ό μυλωνά; καί βαρεί με μιά τρουμπέτα stSo-
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οιον Βαγγέλιο (Ρόδ.), Γαλούνι (αυτόθι), Καλάμι (Γοοτυν.), Καλνμμανκα  
CAvbo., Δ. Πασχάλη έ. ά. 34), Καρδάρα (Δωρϊς) και Ξεροκαρδάρι (Σιδη- 
ρόκ, Τριψυλίας), Κόσκινα (Κΰθηρ.), Κουδούνι (Καλάμ·) Κουτάλα (’A tm ·, 
’Αθήνα 40,138), Κοντούλας (Γορτυν.), Ξύλο (αυτόθι), Παλαμάρι (αυτόθι), 
Σκόλοπας Κάρπ. (Μ. Μιχαηλίδης έ. οί. 2,446), Σχοντελλάκι (Καλάμ.) και 
Σκοντέλτοα Κάρπ. (έ, ά. 446), Σκούφια τον Καλόερου (’Άνδρ., Δ. Πασχάλη 
ε. Δ. 64), Χάρκιομα (Ρόδ.) η. α, π. Τό τυχαϊον εκείνο συμβάν (οτι π. χ. 
ένεπάγη ποτέ σκόλοψ, δτι Ικλάπη καρδάρα, δτι εΰρέθη κεχωσμένον χαλκοΰν 
δοχεΐον κτλ.), έξ ου τό όνομα τοϋ τόπου, ου δ εις δόναται εκ των υστέρων 
νά προσδιορίστ), εάν μή μάθη ακριβώς εξ ΰπαρχουσης παραδόσεως.

Κατά τά ανωτέρω ή το δυνατόν εις τό περί οΰ ό λόγος τοπωνυμίου 
Σονφλι νά πρόκειται τό προσηγορικόν σουβλί. "Οτι δέ αληθώς είναι τοΰτο 
δυνατόν δεικνύει τοπωνυμιον εκ Τριψυλίας (δπερ έσημείωσα έν τέως δήμω 
Αόλώνος) Σονγλί, ονομασία έκτάσεως αγρών αρδευομένων, καί έτερον έκ 
Πάρου Σουβλιά (τά). 'Η  δέ τροπή τοΰ βλ εΐς φλ δεν παρέχει δυσκολίαν 
τινά (βλ. καί Ά ν θ . Παπαδοπουλου Γραμματ. 44)· πράγματι ακούεται ή λ. 
έν Θράκη σονβλι καί Ιδία σονγλί, άλλαχοΰ όμως καί σονφλά και α φλί (’). 
Ό  τύπος σουβλί ή σουφλί εΐς τινα τών βορείων ιδιωμάτων διατηρεί τό ον 
διά τό σούβλα (βλ. "Ανθ. Παπαδόπουλον ένθ. άν. 18). Παρατηροϋμεν δέ 
δτι ό τύπος σονφλί μαρτυρεΐται εκ Πελοπόννησου, Στερ. Ελλάδος, Η π ε ί
ρου, Μακεδονίας, Χίου καί Λέσβου, ούδείς δέ δυναταιν’ άποπλείση δτι καί 
έν Θράκη έλέγετο ή καί τώρςι λέγεταί που σονφλ,ί. 'Ώστε φωνητική δυσκολία 
δεν υπάρχει ώς πρός τήν ετυμολογίαν σουβλί: Σουφλί. Ώ ς πρός δέ τό ση- 
μασιολογικόν μέρος, καθ’ α εΐπομεν ανωτέρω, είναι εΐς ήμας σήμερον άδό- 
νατος ή έίςιχνίασις τοΰ λόγου, δι’ δν ή θέσις εκείνη δπου έκτίσθη συνοικι
σμός έλαβε τό όνομα τό δηλοϋν μικράν σούβλαν, οβελίσκον (πβ, οτι σονφλι 
έν ’ Αγρινίω—πάσσαλος κατά τό έτερον άκρον αιχμηρός δι’ οδ ανοίγεται 
όπή εΐς εσκαμμένον έδαφος πρός μεταφότευσιν φυτοδ). "Ισως έκεΐ έσουβλί- 
σθη κάνεις ή ένεπάγη σουβλί εΐς άνάμνησιν γεγονότος τινός (πβ. τό
πων. τοϋ Σουβλισμένου, βλ· Ν. Σχινά Όδοιπορ. σημειώσεις κλπ. 61). Π άν
τως έπιτόπιόν τι γεγονός, έστιο καί άσήμαντον, ήδυνατο νά δώση τό όνομα 1

ποιώντας έτσι οσους έχουν αλέσματα, ’Από τήν tyouμπέτα έμεινε τό όνομα τής τοπο
θεσίας* (Χειρόγρ. ‘Ιστορ. Λ εξ, 504, α. 85). Ούδείς ήδυνατο πράγματι νά ερμηνεύση, 
τήν τοιαύτην ονοματοθεσίαν άνευ τής παραδόσεως ναύτης.

(1) Ό  τύπος οονφλί Άγρίν., Λεπενοΰ, Λακών. (Οίνους), Θεσσαλ., Χίος (Δα
φνών), 6 δέ τόπος οφλί Ή » ,  Αέσβ., Μακεδ. (Βελβεντ.) Στερελλ. ("Αμφιο. Άρτοτίν. 
Βιτρινίτσ. Λαμ. Λοκρ. Μεοολ. κ. ά ). Άλλοι τύποι τής λέξεως είναι πονβλ'ο· (Αιβύσσ. 
Πόντ.), σ’βλϊ (Μακεδ.), σονγλ'ιν (Πόντ.), αονγλί (καί σουβλί) σύνηθ,, αονγονΧΙ (Φερτά- 
καινα), σονγγλί (Αακων. Μακεδ.), οογλϊ (Φάρασσ, Χάσια), οονχλίν (Κύπρ.) καί οονχίί 
(Πελοπν , Λαογρ- 10,107).
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τοΰτο, άφοΰ παρομοίωσή τοΰ τόπου πρός τό αουδΙΙ δέν φαίνεται δικαιολο
γούμενη.

I I I

Καί αυτή μέν είναι μία ερμηνεία. Σκόπιμον έν τούτοις θεωρώ νά 
υποδείξω δεί'ίερον δρόμον γενέσεως τοΰ τοπωνυμίου Σονφλί, κατ’ έμέ πολύ 
πιθανοί ιερόν. *

Είναι ΐ)δη γνωστόν δτι παρωνύμια σχηματίζονται παρά τά προσηγο
ρικά οίονδήποτε γένους ( ’)' οΰτω καί παρά το σονδλ« τό εκ της τουρκοκρα
τίας Σονδλης (2), καθ’ ά και Ζεύλης, Σδίης (Θήρ.), Τσουρούνης (Κεφαλλ.), 
Φούχτης (Θήρ.) καί άλλα,έπλάσθη σαν παράτόζεύλα, σβία, φούχτα κλπ. 'Ομοίως 
δέ παρά τό αούφλα τό παρωνύμων Σονφλας, δπερ ως οικογενειακόν όνομα 
εν Αιτωλία. Πλήν δέ των παρωνύμιων τών οΰδετέρως έκφερομένων (οξύ
τονων), οίον Καποί, Κουχχί, Atod't (έκ Θήρας), Λουρί (Ρέθυμν.), Μπουκιά 
(Κάρπ., Μ. Μιχαηλίδης ε. ά, 2,177), εκ Θήρας επίσης Παπί, ΠουΧλί, Σχα. 
μνί, Τσαοπί, Φλασκί, XXant κ. ά, π., σχηματίζονται άλλα άρσενικά παρω
νύμια παρά τά εις — t προσηγορικά, έκφέρονται δέ άρσενικώς είς —ης' πολλά 
δέ τούτων κατέληξαν οικογενειακά ονόματα (β). * 3

11) Παρωνύμια τοιαϋτα π. χ. Αρίδαν Ρουχεζζας, Στρίγγλας, Γρζηοννζανα;, Χουλιά
ρας έκ Κεφαλληνίας (βλ· Π. Λορενιζάτον Ιν Λεξ. Ά ρχ. 6,45 κ|ξ.), Ζςίλης, Μπόρρας 
Σβίης, Φούχτης έκ Θήρας, Φοοζούνας, ΧΙάπας έκ Κυθήρων καί άλλα άπειρα. Έ πειτα, 
έχοιιεν και Ιπώνυμα τοιαϋτα, οίον Μυτζήθρας, Σανίδας, Σταφίδας Τσόχας, Ψαλίδας κλπ. 
(Βλ, Γ· Χατζιδάκι Γλωσσο/Λγ. Μελέτ. 195).

(’2) Βλ. Κ. Σάθα Βιογρατ. σχεδ. 'Ιερεμία Β ' 136 ίιποσημ. 1 «παππα Νικολάου 
τοΟ Σούβλη».

(3) OB άπό παρωνύμιων (τα όποια άπό προσηγορικών ούδετέρων) άναφέρον- 
ται τά έξης βυζαντινά επώνυμα' Ά γγούρης  (Η. Moritz Die Zimamen bei den byz. 
H istorikern u. Chronisten II 43), Γογγύλης (I 47 καί Γογγύλια ς I 48), Κοζάνης (I 
49 καί σήμερον έν Καρπάθιο), Κονλονχης (I 47 καί σήμερον έν Άθήναις), Κονζάλης (I 
47 καί σήμερον επών, έν Με γιατί]), -Ιαζάνην (I 49), Μαγγάνης (I 49), Ματζούχης (II 
30) Περδίχης (I 47), Περιοζέρης (I 47), Σινάαη; (II 19), Σχοιλήχης (II 17), Φαρμάχης 
(I 47) καί άλλα.

Νέα 6έ παρωνύμια έχομεν 7>ον6’ά/.ι;; εν Κάλυ μ ν to (Κ, D ieterich  Sudl. Spora- 
den  287), Ζνμάρης έν Λέριρ (τοΰτο καί έπών. άλλαχοΰ). Αιογάρης δέ καί ΠατέλΙης έν 
Καλΰμνφ (αύτόθι 288, 290)· επίσης Κατσούνς χαϊ Μπονχχάλ.’ς iv  Λέσβω (Ρ. K re tschm er 
d. lesb. Dial, 398). Έ ν  Κεφαλληνίμ Γαλόύνης, Γρουδούλ.λης, Καπάχης, Κασοόν ης, Κα- 
ταίχη; δπερ καί επών, έν ’Αττική), Κλονζήρης, Κοοίτοης, ΚουιΑλης, Ααγάχης, Μαχα- 
οοννζβ, Μυιγάχης, Μ πονχάχης, Ξνγγάχης, Ό ρζνχης, Παλονχης καί Παλον κόχης, Πλα· 
τοχοίχκης, Σαλεζιης, Σαρδσννης, Τοιμπονχης, Τοννορίλλης, Τνφλοχονκκης, Φίδης, Φον- 
οίκης, Φνσούνης, Φιτίλης, Χαμομήλης καί άλλα (βλ. Π. Αορεντζάιον έν Λεξ. Ά ρχ. 6, 
47 Χίς.). Έ ν Κρήτη Καιοούλλης (Μ. Κριαρας έν Ά θηνα  44,179) καί Κοζονψης (Γ. 
Κουρμούλης έν Κρητ- Μελ. 1 [1933], 153), έν Μήλψ Κατοονχάννης, Κονχχονζοης καί 
Λΐχοατοόλη; (Μ. Κριαρά; έ. ά. 174 καί 178, τό τελευταϊον καί εκ Καρπάθου). 'Ομοίως
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Ά λ λ ’ ομοίως παρά τα εις—* προσηγορικά παράγονται πόρωνιίμια (καθι
στάμενα τέλος καί οικογενειακά) άρσενικώς εις — ής έκφερόμενα. Οΰτω βυ
ζαντινά επώνυμα άπό παρωνύμιων ιοιαϋια άναφέρονται Ααρδής (παρά τό 
λαρδί, όχι Λαρδΰς (ι), ώς ό Η. Moritz Die Zunamen nsw. I  14, 17), δπερ 
καί σήμερον παρωνύμων έν Καρπάθω (Μ. Μιχαηλίδης έ. ά. 176) καί το- 
πωνόμιον του Λαρδή εν Ρόδω, έπειτα Φονρνής (Moritz έ. ά, I 17, 47 καί 
I I  30), δπερ παρώνόμιόν νυν έν Κεφαλληνία (Βλ. Π. Λορεντζάτον έν Λεξ. 
Ά ρ χ . 6, 69). Νεα δέ* παρά ιό γονδΐ έπλασθη παρωνύμων πιθανώς κατ’ άρ- 
χάς Γουδής καί και έληξε ν εις έπαινο μον δθεν καί τόπων, τό Γονδή έν ’Ατ
τική (βλ, Ί ω , Σαορήν έν Ά θη να  40, 154)' παρά τό κονκκϊ (δπερ ώς πα
ρών. Ιν Θήρμ) έπλάσθη παρωνΰμιον έν Κεφαλλήνιο; Κονκκής (Λεξ. ’Αρχ. 
6,55) καί έπώνυμον κατόπιν* παρά τό ΧιοντΙ (πβ. ΛιοιΗ παρών, έν Θήρα) τό 
παρών. Αιονάής έν Λέοβω (Ρ. Kretschmer d. lesb. Dial, 385) καί τοπίο νό
μων τοΰ ΑίοίΙή έν Ρόδφ. 'Ομοίως έσχηματίσθησαν Λειρής καί Λιλής έν Κε
φαλληνία (Λεξικογρ. Άρχ. 6,54 καί 55), Πονλλής έν Καρπάθφ (π6. παρών, 
Πουλλί έν Θήρα) καί Σησαμής (Μ. Μιχαηλίδης έ. ά, 180, 189), Χ ά γη ς  
(185, καί ώς επών.), έν Κυθήροις 5’ έοημείωοα Μονήρης και Τονπής.

Πλήν των άνωτέρω σημειωθέντων επωνύμων (καί ώς παρωνύμιων) 
Κονκκής, Λαρδής, ΑιοίΙής, Φονρνής, Χαψής καταλέγω τά ώς οικογενειακά 
μόνον μαρτυρουμενα* έν Κρήτη Πλουμής (Στ. Ξανθουδίδης έν Λεξικογρ. Ά ρχ. 
6,343), Τονπής (345), Τνρής (346) κ. ά,,έν Καρπάθω Κουμπής (Μ. Μιχαη
λίδης έ. ά. 154), Μνστρής (158) Τρονλλής (164) κ· «·, έν Κυθήροις Βλαντής 
(παρά τό βλαντϊ—βλαττίν), έν Τσακωνιά ΦαχΙής (Η. Pernot έ'. ά. 443) ίσως 
παρατά προσηγορικόνφακλί, επίσης Ζοιμής, Σγονρδής, Σφνρής, Φονσκής κλπ.

Κατά τό άνωτέρω καί παρά τό προσηγορικόν σουβλί, δπερ άπαντρ καί

έν Καρπάθφ ΆβγονΧΧης {Μ. Μιχαηλίδης Λαοχρ. σίιμμ. 2,168), Καράης (Καράβης, σ. 
173), Μελάνης (177), ΙΤαώνης (180, αλλαχού τό Πάγιό νης επών.), Πλ.αιανό,κης (180), Χ ε· 
Χιόνης (Χελιδόνης, σ, 185), Έ ν Θήρα έοημείωοα πλήν άλλων καί Κοερώνης (οπερ άλ- 
λαχοΰ επών.), ΜπεγΧέρης (καί οίδεχέρως Μπεγλέρι), Σ'χοντέλ,λ.ης (καί Σκουτέλλι) κ. ά., 
έν Κυθηροις δέ ΒΧαοεάρης, Παοτέλ.λ.ης, Πεκέρης (δπερ έ,τών. έν Καρπάθφ), Σγαρδελ- 
Ιης κ. ά.

Επώνυμα δέ κατήνχησαν χά τοιαΰτα παρωνύμια, olov Ζιγοΰρης, Καλχοννης, Κο· 
τρώνης, Κοψίνης, Λαθονρης, Μαζοονχης, Μχαρμχον>·ηΐ, Παγώνης, Πιζοοννης, Σχονλ.αρί· 
χης, Τσιμπούρης καί άλλα πλεϊστα, έν Κρήτη Κριάρης (Στ. Ξανθουθίδη; έν Λε|. *Αρχ. 
6,335), Μπ,μμνννης (339), Προγούλης (343), Ψίμάρνης (350), Σχιθού.ρης (ό αΰχός έν 
Λαογρ. 7, 382), έν Καρπάθφ δέ Γεράχης (τοΰτο καί έν Λεωνιδίφ, βλ. Η- Pern ο t I n 
troduction 410), Χαζάνης (δπερ καί Βυζαντινόν), Καλ.οϋης, Πιούνης, Πικέρης, Τοέρ- 
χης (Μ. Μιχαηλίδης έ ά. 150 *έξ.), έν Λεωνιδίφ Καλαμάχης κλπ. (Η. Pernot Ινθ’ 
άν. 418).

(I) 'Ομοίως γραπτέον ΚΧανσής (Κλαφής) καί δχι Κλαυσύς, ώς ό Η. Moritz έ. ά 
I 47 (καί II 55).
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ώς παρωνύμιον Σουβλί εν Μεγίστη, 2  ουγλί δ’ έν Λέσβφ (Ρ. Kretschmer ε. 
ά. 398) καί έν Θήρα, έπλάσθη παρωνύμιον Σονβλήζ (ι) δπερ κατέστη τέ
λος καί έπώνυμον. Πράγματι οικογενειακόν Σονβλής (Β) άπαντα έν Μ. Εύ
βοια (κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Β. Φάδη), ομοίως εν Ά θήναις (3) φέρεται, 
Σονφλής (■*) δέ ώς έπώνυμον επίσης έν Δωρίδι καί Παρνασσίδι (κατ’ άνα- 
κοίνωσιν τοΰ κ, Δ. Λουκοποΰλου). ’Εντεύθεν από τοΰ κτήτορος τδ έν 
Δαφνώνι τής Χίου τόπων, τοΰ Σονβλή, δπως λέγεται καί τοΰ Λαρδή (Ρόδ,), 
τον Αιοάή (αυτόθι), τοΰ Σπ,αθή (Κεφαλλ., Έ πετ. ‘Ετ. Βνζ. Χπουδών 
4, 336), τοΰ Χορδή καί άλλα τοπωνύμια, έν Θράκη δέ τέλος τοΰ Σον- 
φλή. "Οπως δέ τά κατά τούς βυζαντιακούς χρόνους κατά γενικήν φερόμενα 
τοπωνυμία, τοΰ Διαβολίτζη, τοΰ Λεοντάρη, τοΰ Μανιάκη, τοΰ Μιχαλίτοη, τοΰ 
Τορνίκη κλπ., ομοίως δέ νέα τοΰ Γονόή, τοΰ Κονμή, τοΰ Περγή κ. ά. (“), 
φέρονται σήμερον ούδετέρως, ήτοι το Λιαδολίτσι, τό Καπανδρίτη, τό Λε- 
νίδι, το Λογοθέτη, τό Λεοντάρι, τό Μανιάκι κλπ. καί νέα εν ’Αττική τό 
Γουδί, τό Περγί έν Ρόδω (παραλλήλως προς τό τοΰ Περγή ακουόμενον), τά 
Κονμία έν Κυθήροις (ήτοι ένικ. ΚονμΙ αντί τοΰ έπίσης λεγομένου τοΰ Κονμή) 
κλπ., οΰτω τό μέν έν Χίω κατά γενικήν τοΰ Σονβλή εξακολουθεί άκουόμε- 
νον, το δέ έν Θράκη του Σονφλή κατέληξε ν εις τον οΰ δ έτερον τύπον τά 
Σουφλί, δ οποίος καί έπεκράτησε (“). (Περί τής μεταβολής τον γένους των 1

(1) Σημειωτέοι' ότι έν Ρόδφ «πανιών τό ούσ. οονβλής (ό) σημ· «πουλλί *ς τό μέ
γεθος του κρρυδαλοϋ μέ μαύρες φτερούγες καί μαυρειβερό τό άλλο χρώμα, πού συ
χνάζει 'ςτούς ποταμούς* (συνών. σουβλίτης).

(2) Τό έν Κρήτη έπώνυμον Σονχλής έκ παρωνύμιού (κατά Στ. Ξάνθουδίδην έν 
Λεξ. Ά ρχ. 6,-144) δέν έχει φυσικά σχέσιν πρός τό σουβλί' άπαντών ύπό τόν τύπον σου- 
χλΐν έν Κύπριρ, άλλά πρός τό (ύποκορ. τοΰ σούγλη) αονχλί, σημαίνει δ* έν Ρεθύμνη σου- 
χλι τόν επί τού ορού τού γάλακτος (πρό τοΰ σχηματισμού τής μυζήθρας) έπιπλέοντα 
σπογγώδη καί λιπαρόν άφρόν.

(3) 'Ομοίως φέρεται ώς έπώνυμον εμπόρου Σονβλιδης.
(4) Τό επών. Σονφλής έν Βοστινίτση Δωρίδος μαρτυρείται ώς παλαιότερον τού 

1800* παρά τών έκ Βοστινίτσης άπό πολλών έτών έν Γαλατσίφ Αθηνών εγκατεστη
μένων ύπερ εβδομηκονταετών αδελφών Σονφλή μαθών όχ. Σπ. Σαράβας μοΰ άνεκοίνω- 
σεν οτι τό αύτό έπώνυμον έφερε καί ό πρόπαππος αύτών.

Περί τοΰ β λ ~ φ λ  (Σουβλής—Σοιιφλής) βλ. άνωτ σ. 100. Καθ' α δέ είπομεν, δ 
τύπος σονφλί (αντί σουβλί) άπαντά; πολλαχοΟ, ότι έλέγετό ποτέ Σονβλής, νύν 8έ Σοΰφλας, 
έπίσης Σονβλής άλλα καί Σονφλής. Εύνόητον ότι ούδεμία ανάγκη ν5 άποδέίξωμεν δτι 
έλεγετο καί εν Θράκη σονφλί (μετά τού φ) καί δή καί Σονφλής. Ώ ς ξένος ό συνοιχί- 
αας τό χωρίον έφερε μετά τού ονόματος του καί τόν φθόγγον (φλ, Σουφλής).

(5) Παραδείγματα τοπωνυμίων κατά γενικήν έκφερομένων βλ. παρά Γ. Χατζι- 
δάκι έν Γλωσσολογ. Μελέτ. 199. Πβ. καί Στ. Κυριακίδου ‘Ελλην. Λαογρ. 1,385 κέξ.

(β) Ουτω δύναται νά ερμηνευθούν καί τά ανωτέρω άναγραφέντα τοπωνύμια 
Σουφλί (τό, Τριφυλ.) καί Σουβλιά (τά, Πάρ.) άπό τής γεν. τού Σουβλή, τού Σουγλή. 
Περί τοΰ πληθ. Σουβλιά πβ. καί τά Κονμία Κύθηρ. (τοΰ Κουμή), τά Λιώσα (τοΰ 
Αιώσα) ν.. &.
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ονομάτων κ«τά την τροπήν επωνύμου ή παρωνύμιού εις τοπωνυμικόν βλ. 
Γ. Χατζιδάκι Γλωσσολογ. Μελέτ. 197 κεξ. και Γλωσσολογ. Έρεύν. 1,293).

Κατά τάς ύπαρχου σας πληροφορίας και καθ’ ά συνάγεται εκ των σχε
τικών παραδόσεων 6 συνοικισμός 2 ουφλίου συνέστη προ υπερδίακοσίων ετών 
ύπό Ελλήνων έλθόντων ίσως έξ ’Ηπείρου (ι), κατά τινας μάλιστα υπό Σου
λιωτών (πβ. το όνομα τής συνοικίας Καχοσονλί κλπ,) (1 2 3)· βραδυτερον δέ 
εδέχθησαν νέους έποίκους αλβανοφώνους (πολλαί έν Σουφλίοι οΐκογένειαι 
έξ εκείνων ελκουσαι τό γένος λέγονται Άρβανιτοΰδια) και "Ελληνας άλλων 
μερών, οι όποιοι ερχόμενοι ώς τεχνΐται (π. χ. κτίσται κλπ.) εγκαθίσταντο μο- 
νίμως έν τη λοιπή Θρφιη καί έν Σουφλάυ {’).

Τά περί τοΰ τοιούτου συνοικισμού ενισχύουν, νομίζω, την ύπ’ εμού 
ύποστηριζομένην ερμηνείαν. Δύναμαι δηλ. συμβιύάζων την παράδοσιν προς 
τό όνομα τής πόλεως νά υποστηρίζω οτι οί ενταύθα συνοικισθέντες Έ λλη
νες ήλθαν ύπό τήν ηγεσίαν .Σουφλί) τίνος, αρχηγού ΐσως της πολύ μελεσιέ
ρας των έποίκων οικογένειας. Πάντως τό ότι ύπήρχεν έκεΐ παλαιά τουρκική 
μονή (τεκές), ής σώζονται τά ερείπια, ούδέν σημαίνει, όταν γνωρίζωμεν άναμ- 
φισβητήτως δτι ή πόλις κατωκήθη πάντοτε ύπό Ελλήνων καί παρέμεινεν 
ακραιφνώς ελληνική.

(1) Κατά τήν παράδοσιν οί έξ 'Ηπείρου καί άλλων μερών μετά των 'Ελλήνων 
έλθόντες Τούρκοι, ζώντες κατ’ άρχάς κεχωρισμένοι, έξεδιώχθησαν δι" ευφυούς τρό
που υπό τών ‘Ελλήνων καί έγκαιασταθέντες πέρα τοΰ "Εβρου συν έπηξαν τό χωρών 
Σοψουλάρ (έναντι τής σημερινής Όρεστιάδος). ’Αλλά τοπωνύμιου Σοφανλαρ άπαντά 
καί έν τη έπαρχίρ Κοζάνης, Σονψλαρ δε έν τή έπαρχίρ Λαρίσης και έν Χαλκιδική.

Τέλος ιό όνομα Σονφαλί ή Σοφαλ'ι (’Ελευθέρου 6 άκη Έγκυκλ. λεξ. έν λ.), άν 
πράγματι λέγεται άντΐ Σουφλί — ούδαμόθεν μοΰ επεβεβαιώθη—προήλθε ν έκ παρετυμο
λογικής σοσχετίσεως (π. χ. Γιουσοΰφ—ιίλής),

(2) Κατά τόν Κ, Γούναρην (*Σουλιώται έν Μακεδονίφ καί Θράκη» έν Μακεδον,Ή- 
μερολ. 1912, «. 206) οί Τούρκοι «επειδή δέν έκτυπα καλώς είς τόοΰς των τό όνομά των 
τής ηρωικής περιοχής ιών Κασσωπαίων όρέων μετέτρεψαν τό Σούλι—Σουφλί* (τήν πλη
ροφορίαν όφείλω εις τήν ευγένειαν τού δικηγόρου κ· Μ. Σαρανιή). Γλωσαικώς όμως ή 
άνάπτυξις φθόγγων φ  καί δ καταβιβααμός ιού τόνου είναι αδιανόητα. Ή  παράδοσις 
φαίνεται ότι έπλάσθη έκ τών ύστερων.

(3) Περί τοϋ συνοικισμού τούτου βλ. ιό άνωτέρω μνημονευθέν χειρόγρ. Κ. Πα- 
παμιχαλοπούλου σ- 3 κέξ. Πβ. καί Κ. Γούναρην ένθ* άν, ’Επίσης περί τής ύπαρχούσης 
σχετικής παραδόσεως εύγενώς με διεφώιισαν δ κ. Κ. Κουρτίδης καί δ κ. Άχ. Σαμο
θράκης.
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

1. Ό  εποικισμός ιών ’Αρμενίων στα Μάλγαρα.
(Κατ’ άφήγησιν Αναγνώστου Μπουτράχη ήλικ. 81 Ιχών)

α') Δεν είνι κολλά χρόνια που ήρταν οί ’Αρμένδες στα Μάλγαρα. Κατά 
πώς μι έληγι δάδάς μ’ ήταν 12 χρονοΰ που ήρταν, Πέθανε στά 1300 κι’ 
ήταν 87 χρονοΰ. Παρ’ τό κοντύλι καί βρες τό έτος πού ήρταν. Κί πού λες 
ήρταν ματζίρδες(') άπ’ το Βάν ΐσαμι εΐκουσι φαμίλιες. Ή τα ν  κι’ άλλοι πού 
πήγαν στ’ Ραιδεστό. Ή ξηραν άπ’ ούλις τις τέχνις, κί τι δέν ήξηραν. Μου- 
νάχα ζιβγάρ’ δεν ήξηραν. Τα MoElgapa τότε ήταν μικρός κασαμπάς. Ίσ νά - 
φια (*) λίγα είχε. "Λμα έμαθαν πώς ήρταν ’Αρμένδες κι ήθηλαν να κάτσουν 
μέσα στο gaaaba, γοϋλ’ σκώθκαν στο πουδάρ’ κί καλά νά μην τις δηχτοΰν. 
Γήνκαν μινιζιλέσια (5), γκιουρουλτιά—πατιιράιά (4) κί τσακ όλοκοντά δέχκαν 
γιρλήδες (*) κί τις άφκαν νά φκιάσουν σ’ καλύβες τς όξου, καρσή (6) στά 
Mάλgaρa μισή ώρα μακρυά. Καί τούν τόπο ίκεΐνο τον ήληγαν ούς τα τώρα 
^’Αρμένκες καλύβες». "Υστηρα όσου πηρνοΰσαν τα χρόνια κί κατάλαβαν 
Maλgaρηvoί τού καλό πού είχαν άπ’ τς ’Αρμένδες τς άφκαν κι’ έκατσαν 
μέσ’ τό gaaaba κι’ οπού τότι τα Μάλγαρα άλλαξαν πουλύ.Γοΰλ’ ’Αρμένδες 
γεΐνκαν τσορδατζήδες {’), ώσπου φύγαν άπ’ ήκεΐ μαζΰ μας.

β') Στά 1860 ή 1861 ήρταν πού πίσ! απ’ τη Ρουσία κι’ έκατσαν σέ βα- 
κούφκα (*) χουράφια κι’ άλλα μιλλέτια (*). Νου^άζδες τς ήληγαν, Τατάρδεςι 
Κρήμδες, πού χώρζαν μουνάχα στη γλώσσα. Ή τα ν  αγροί άθρώπ’ ούλ’ μί 
τα γένεια. Φουροϋσαν καλπάκια στά κεφάλια τς τριγύρου προυβιά κί ψιλά 
άσπρου. Τά ροΰχα τς φουροϋσαν στηνά (,0), σάκκο, κί στη μέσ’ λουρίδα, πού 
είχαν τούν gaμά (” ) κρεμασμένο σαν d’ άσκέρια (12) τώρα. Τά gζάvιa τς ή1 11) 
«μα γίνουνταν 3 χρονοΰ τά έβαζαν άπ’ εδώ κι’ άπ’ ΙκεΧ (δείχνοντας τό στη' 
θος) φυσέκια, κι’ άτοί τς πά στά ροΰχα τς είχαν φυσέκια. Στάθηκαν 19 χρό
νια κι’ υστηρα Ρουσία τς σήκωση, κί τον κηρό π ’ έφηυγαν ξηγύμνουσαν 
γοΰλα τό Χριστιανικά χουριά κί δή τζάφκαν τίπουτα. Μονάχα οντα έ'φθασαν 
στή θάλασσα ή Τούρκικη κυβέρνηση τούς τά πήρι γοΰλα κί δήν αφκι τί~ 
πουτα νά πάρουν μαζί τς.

(1) Πρόσφυγες. (2) Τεχνίται. (3) Συνεδριάσεις. (4) θόρυβος, πάταγος. (5) ’Εντόπιον, 
(σ) ‘Αντίκρυ. (7) Πλούσιοι. (8) Δημόσια. (9) Έ θνη . (10) Στενά, ΙιΰριοΛ· φορεσιά.
(11) Εάμα, δίκοπο μαχαίρι. (12) Σιραταϋτατ. (13) Τά μικρά παιδάκια.
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2· Τοπωνυμίαι γύρω στο Δογάν-κιοΐ.

Γ κιόχ-καγιάς — 
Νηράκια =  
Βαμπακιές ^  
Τσιμενίτσα =  
Καβάκια =  
Χαραμή ταεαμέ= 
Κρανιές =  
Μπας Τσεσμέ ~  
Πϋυρδαλιές =  
Πράβτσα (') =
Φλαμούρια =

βοσκότοπος πέρα απ’ τό χωριό μέ μαύρους βράχους,
καλλιεργήσιμοι άγροί
ομοίως
ομοίως
ομοίως
ομοίως
ομοίως
βοσκότοπος
ακαλλιέργητος βοσκότοπος 
άγριότοπος απ’ την πολλή βλάστηση 
λαγκαδιά βοσκήσιμος (I)

(I) Στήν Πράβτοα στήν άπάνου μεριά πολέμσαν καμμιά κατό πενήντα (150) χρό
νια Ορουστά νά κάνουν χωριό. Δούλεψαν 5—10 χρόνια καί δέ δσρεσαν νά ζήσουν 
άπ’ τό τελεσήμ (^στοιχειό), Μέσ τό σπίτ’ νοικοκυραίοι τ' οπαίου πέθαιναν άπ τό 
στοιχειό, "Επεφτε το σπίτ’ καί τις πλάκωνε. "Υστερα τό παρστσαν κι τραβήχκαν πό 
πέρα μεριά ως μιοή ώρα κι’ έκαναν χωριό. "Εϊηααν ώς 5 χρόνια μουνάχα. Μουριές 
ψαίνουντα* ακόμα. "Επαθαν κί κεϊ τά ίδια, γιατί δέν τζ’ άφηνε τό στχειό. Κείν’ π’ 
άπόμναν, κατήβκαν στην κάτ’ Πράβτοα, έφκιασαν χωριό κί μια μικρή Ήκκλησιάήδε 
κεΐ· Πάλ’ δέν Οόρσαν νά σταθούν κί σκόρπσαν άλλοι στο Τατάρ-κιόϊ κι' άλλοι στό 
Ρέλατς. "Εφγαν οί Πραβτσανοί κι’ ύστερα ένας μεγάλος Μης Τούρκος άπ’ τό Καρα· 
τζά—κιοί πήγε καί πήρε άπ’ τήν Πραβτσανή τν ήκκλησιά τήν άγια Τράπεζα, πού ήταν 
ενα μικρό μάρμαρο καί τήν έβσλη γιά πλάκα οτή χρεία τ'. Τήν άλλ’ μέρα επαθε ενα 
τρανό πάθημα- "Εβγαλι τρίχες χοντρές απ’ τήν κούτρα τ’ ώς τά κατ’ οτήν κοιλιά σαν 
βούρτσα κΐ φώναζι σάν τό γουρούν 40 μέρις γκρούχ γκρούχ. Τά πηδιά τ’ άρέπουνταν 
νά τόν γλέπουν εις κί ιόν έκλεισαν οτόν odd τ’. Κατάλαβε ό 1>έης τό κακό πού 
έκανε καί έταξε τό μάρμαρο εκείνο (ιήν αγία τράπεζα) νά τό πάν στά Καλύβια στό 
μαναστήρ, πού έχ’ καί Ρουοία χέρ. (Πρόκειται περί τοϋ Μετοχιού ιή; μονής Ίβή- 
ρων). 'Εξόν άπ’ αύτό έταζε δαμάλια, άγελάδια καί κάδε χρόνο έστελνε άπού δυό αμά
ξια σταρ ώς χίλιες όκάδες καί ανήμερα πού γιόρταζε τό μαναστήρ (23 Αΰγούστου) 
καί άπό κανένα κριάρ’. Καί έτς γύρεψε, Τά άγγόνια τ ' ακόμα ίσαμε τό χουριέτ 
(=Τουρκικόν Σύνταγμα 10 'Ιουλίου 1908) πι'ιγαιναν τό οτάρ στό μοναστήρ. Μεχμέτ 
δέΐς, τ ' άγγόνι τ', ώσπου σκώθκαμι ζοΰσε. Τόν Τούρκο πού έγεινε γουρούν’ καγένας 
δέν τό ήξηρε- Μονάχα ό πεθερός μου, πού ήταν όρτακσής (=μεσιάρης) εκεί τόν είδε 
κΐ ή πιθιρά μ’ τόν παραστέκουνταν. Ή ταν 80 χρονοϋ κΐ κείν* μέ τό έληγι Στην 
Πράβτοα, κεϊ πού έκαναν τά χωριά κί χαλνούσαν, βγαίν* ώς τά σήμερα ενα κατσι
κά*’ καί βελάζ μακακά μακακά καί τό είδαν πουλλοί. Έγώ δέν τού είδα.

"Ενας τσοβάν’ς άπ’ τό χωριό μας Δημητράκς Καρκαλέτσος κατάγερος άθρωπος 
πήγε τά πρόβατα τ’ στή Πράβτσας τό μέρος μιά μέρα νά τά βοσκήσ’ κί τ’ νύχτα είπε 
στό δούλο τ’ τό τζοίτάν’ νά φέρ' γύρου τά πρόβατα νά τά μάσ’ κι’ αύτός στάθκε ο' 
ένα μέρος- Ό ντα  γύρσε τσοΟάνς ’ τ’ τούν βρήκι πηθαμένο. Ι’ι αύτό τό μέρος εκείνο 
έμεινε έρμο κι’ αργότερα πήγαν Τοΰρκ’ μαιζίρδες κι* έκαναν χωριό. Τό στχειό αύ* 
τουνούς δέν τούς πείραζι.
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3, Τ’ Ρωμηοΰ γιοφύρα.

Α νάμεσα στα χωριά Τατάρ-κιοΐ καί Τεκές βρίσκεται ένα γιφύρ, πού 
το λέγαμι «τ’ Ρωμηοΰ γιοφύρα» και τούρκικα «Γκιαούρ-κιοπροσού» μιά μί
ση ώρα απ’ τ’ εμάς παγαίνοντα κατά τά Μ ά^αρα. Τούρκοι τόσο πολέ- 
μσαν νά τό χαλάσουν δέ ίιόρσαν κί άπόμνε το μισό, κί μόν’ άνθρωπος μπο
ρεί νά περάσ’ . ΙΙολέμσε νά τά χαλάσ’ για νά μή βρίθει Χριστιανικά γιφυο’ 
σιόν τόπο εκείνο. Κί δεν χάλασι, γιατί ήταν μέ ένα τσιμέντο, πού τό λέγαν 
κούρασαν, φκιασμένο μί λάδ’ κί μί τσακισμένο κιραμίδ\

4. Τ' Παύλου τ ’ γιφύρ.
Πέρα ’π τή Χαριόπολ’ 2· ώρες μακρυά είνε «τ’ Παύλο το γιφυρ» άπά- 

νου στον Έ ργίνη τον ποταμό. Αυτό τό γιφυρι, καθώς έλτιγαν τά γηρόντια 
χιίσκε στή Ρωμαίϊκη εποχή. Κάλφας τ’ (^πρωτομάστορας) λέγουνταν Παύ
λος κί γι’ αυτό πήρι το όνομα τ’ «Παύλο τό γιφυρ». Δούλευαν ζήντα μα- 
στόρ κί ξήντα μαθητούδια.

δλη τή μέρα δούλευαν κί καμάρα δέ στέριωνε.
Πουλί ήρτι καί λάλησι αντίκρυ στο γιοφύρι'
«όσο δέ φάει άνθρωπο καμάρα δέ στεριιόνεί"
όσο δε φάει τού μάστορη τ’ γυναίκα τότε θά στεριώσει».

"Υστερα μάστορς έστειλι τό τσουράκι τ’ (‘) νά φωνάζ τ’ γυναίκα τ’ 
Πάει τή βρήκι κί ζυμουνε ψωμί για τ’ μαστόρ κί τό gζαvάκ’ (!) τό είχι, 
στήν κούνια κί τό πούναγι μί τό πουδάρ κί τήν εΐπ ι— «Χάϊιίε άγλήγορα νά 
πας σΐ χαλέβ1 (!) Παύλος. "Υστηρα λέγ’ γυναίκα:

«”Αν μί θέλ’ γιά καλό, ν’ αλλάξω κί νά πάγον 
άν μί θέλ’ γιά κακό, νά πάγω όπως είμαι».

Πάει δπως ήταν μέ τά ζμάρια κι’ άφκι τό μζάν’ στήν κούνια καί κοι- 
μώταν.—Καί τί μέ θέλεις μάστορε;—Τό δαχτυλιδι μ ’ έχασα, νά κατέόεις νά 
τό πάρεις. Μπαινοντα μέσα ίκεΐ πνίγκι. Τήν πήραν πεθαμένη, την έθαλαν μέσ’ 
τήν καμάρα καί τότε ε ίπ ε :

«όπως τρέχ’ τό γάλα μ’ νά τρέχ’ κόσμος οντα περνά».

"Υστερα στηριώθκι το γιφύρ’ πού τόφκιασαν μέ 365 καμάρες, όσες μέ
ρες έχ’ ου χρόνος. Σήμερα φαίνουνται ακόμα άπάν’ οτά άουθάρια τά γάλα 
π ’ ετρηχε άπ’ τά βυζιά τς’ και στέκουνται μονάχα δυο καμάρες στή μέσ’ , γιατί 
τις άλλες τις παράχουσι τού ρέμα άπ’ ιίς δυο άκρις, πού ήταν χαμλές (*). 1

(1) Μαθητής τεχνίτου. (2) Τό μωρό. (3) Ζητεί. (4) Χαμηλές.
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5. Τό γιφι&ρ τ ’ Ουζούν κιοπροΰ.

Δέ θυμάμαι σέ ποιανού Σουλτάνου ιόν κηρό τό γιφυρ αυτό. Στοΰ Σουλ- 
τάν Ά ζήξ μου, σιοΰ Σούλι άν Σηλήμ μου δεν ξαίρω. ’Αρχή τέρα εΐχ’ ή να γι- 
-φόρ μικρό κι Σουλτάνος θέλσε να τό κάν’ μεγαλύτερο κι τό εφκιασε σαν τ’ 
«Παύλο τό γιφυρ» μέ 365 κάμαρες κι’ υστέρα στάθκι στο πλ,άγ’ κι τό σιρ- 
γιανούσι μονάχος του κί τό καμάρωνε, π έκανε τέτοιο καλό γιφυρ. Κείν’ 
την ώρα ήρτι κι’ ένας τσοδάνς κί θέλσε νά τό πηράσ’ . (ΓΗταν ο πρώτος 
διαβάτης τού γεφυριοϋ). Σουλτάνος πού στέκουνταν λίγο πέρα τον φουνάξ 
κί τον ρουτά— «Αΐ ! τσοδάν’, πώς σ’ φαίνητι τό γιφυρ ; εϊνι καλό ;»

— «Τί νά σ’ πώ, πολυχρονεμένε μ’ βασιλιά, τό γιφυρ’ π ’ εκανις εΐν’ 
καλό γκιάξιο, μάρεμ (’) γιφυρ δεν εϊνι, εϊνι καναράς (2).

— «Γιατί; τον ρώτησι Σουλτάνος.
— «”Ακσε βασιληά μ5, Τό γιφυρ γένκι πουλύ στενό, γιαυτό όντα πηρ- 

νούν τ’ αμάξια, τα πράματα, οί άθρώπ’ θά σταυρώνουντι στη μέσ’ κί τότ’ 
θά γίνουντι ούλο καυγά δ ις κί θά σκοτώνουντ’ οί άθρώπ. Γιαυτό σ’ είπα π* 
εκανις καναρά».

Σουλτάνος βρήκι σωστή τή γνώμ’ τ’ τσοδάν’ κ’ εσφαξι γοΰλ’ τ’ μα- 
στόρ’ κί τά κιφάλια τά έστησι άπάν’ στο γιφυρ κ’ ΰστηρα τ’ αλλαξι μέ 
στρόγγυλις πέτρις σαν κΐφάλια, γιά νά θυμοΰντι άθρώπ’ π ’ πηρνοΰν τί 
γένκι στο γιφυρ μιά φορά. Κι’ ως τά τώρα φαίνουντι τά σμάδια αυτά,

Ύ στηρα Σουλτάνος ρώτσε τό τζοδάν’,— «Μπορείς ΐσύ νά μ ’ πής πώς 
εϊνι καλά νά γίν’ τό γιφυρ» ;

— «Μπορώ, ειπι τσοδάνς, άμμα (*) τό σκέδιο θά τό δώσω ίγώ». Κι τότε 
Σουλτάνος τόν εβαλι άπάν’ σ’ άλλ μαστόρ κι’ έφκιασι τό γιφύρι σαν δούς 
φαίνητι ώς τά σήμερα. Τσοδάν’ς έκανι τέτοιο σκέδιο. Πρέπ’ δρόμος νά εϊνι 
τόσο φαρδύς, ισαμ’ γιά νά χωρούν δυο σειρές αμάξια νά πηγαίνουν προς τά 
έκει, κί δυό προς τά δω. "Υστηρα νά χωρούν δυο κατάρια (4) gaμήλες μιά 
άπ’ τή μιά μηριά κί άλλ’ άπ’ τάλλο. Δυό σειρές γιά τ’ άλλογα νά παγαί
νουν καρσηλαμά(5), κί έ’να κατάρ νά παγαίνουν άθρώπ’ γιά νά χωρούν δσοι 
άθρώπ’ βρηθούν άπάν στο γιφυρ. "Υστηρα τό έφκιασι κανάτια (β) κί άπ’ τις 
δυό σ’ άκρις, γιά νά μή πέφτουν άθρώπ’ στο ρέμα. ’Έβγαλε κί σάλες {') σαν 
τά άνώγεια σί τρεις μεριές κί έκανε χρείες, οντα πηρνοΰν άθρώπ’ καί τις έρτ’ 
άνάγκ, νά μπορούν νά ξαλαφρυνουν. Γιαυτό γίνκε τόσο φαρδύ καί φαίνητι 
ώς τά σήμηρα. 1

(1) "Ομως. ί2ι Stpayslov, (3) ’Αλλά, όμως. (4) Σειρά άπό καμήλια. (5) Άντικρυστά. 
((6) Παρ«στάτες. (7) ’Εξώστες.
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6. Τά τζαμιά τς Άδριανοΰς.

’Αρχή αρχή, όταν <5 Σουλτάνος θέλησε νά κάνει το μεγάλο τζαμί, συμ ·̂ 
ψώνησε 10 μαστό ρους καί τούς έβαλε νά αρχίσουν τη δουλειά στο μέρος,, 
πού τούς έδειξε, ΟΙ μαστόροι μέτρησαν, ξε μέτρησαν και στο τέλος άρχισαν 
νά ανοίγουν τά θεμέλια. *0 Σουλτάνος, άμα τούς είδε νά αρχίζουν έτσι, 
διέταξε κα'ι τούς πήραν τά κεφάλια. Τήν άλλη μέρα φώναξε άλλους 
10 μαστόρους για το χτίσιμο τοΰ τζαμιού, μά κι’ αυτοί έπαθαν τά ίδια.. 
Τήν τρίτη μέρα φώναξε άλλους 10. Αυτοί αντί νά αρχίσουν νά ανοίγουν 
θεμέλια, έχτισαν πρώτο τδ αποχωρητήριο. 'Ο  Σουλτάνος ευχαριστήθηκε άπ” 
τήν πράξη τους αύτή και ιούς εξήγησε τήν αιτία πού έσφαξε τούς πρώτους 
είκοσι μαστόρους, γιατί, είπε, δέ σκέφτηκαν πού θά έκαναν ιό  νερό τους, 
δταν έβγαιναν άπ’ τή δουλειά, πού πάει νά πει ήταν άσκεφτοι άνθρωποι 
(άκηλσήζ έρίφ) καί δεν ταίριαζε νά εργαστούν σέ τέτοιο τζαμί, πού τό θέλω 
εγώ, νά μην είνε άλλο όμοιο σέ ολο τό δοβλέτι μου (')».

Καί γιαυτό ώς τά σήμερα εινε άδυνατο νά ίδεΐς τζαμί, χωρίς νά έχει 
στο πλάγι του καί αποχωρητήριο.

7. ΤΙ λέγουν τά παιδιά, όταν τήν άνοιξη έρχωνται οί πελαργοί, 
«αί τους βλέπουν για πρώτη φορά.

Λέλεκα go6a go60 νά μέ πάρ’ μιά φουρεσιά
περπατεΐς μέ τον τουρβά (s) νά πηγαίνω σν ήκκλησιά
ρίξε λίρες καί φλουριά, μέ τό κόκκινο τ’ αυγό,
νά γιομίσ’ τ* baba μ’ κέσιά (’).

8. Ιπρίδιρίτσα.
(Κατά διήγησιν X α ς> αλαμπούς Γλυαισάκη ηλικίας 35 ετών),

Τήν άνοιξη όντα αργεί νά βρέξ’ κι τά γιννήματα θέλουν βροχή, μα- 
ζεύουντι 5—10 γ’ναϊκες περασμένα τά χρόνια τς’, κι στολίζουν μιαν άπ’ 
άπ’ αυτές άπ’ τού κεφάλι ώς τά πόδια μέ λογιώ λογιώ χουρτάρια. Μιά 
άλλη παίρνει ένα μπακήρ” μί νηρό κί γυρίζν’ άπού σπίτ’ σί σπίτ’. ’Όντα θά 
πάν στού πρώτου σπίτ’, βρέχν’ τή γυναίκα μί τά χορτάρια μί τά νηρό τ’ 
μπακηρίοΰ, κί κείν° χουρέδ’ ένα αλλόκοτο χορό κι5 οι άλλες τραγουδούν' 
μαζί :

όιρύιρίτσα παρπατεΐ για τά στάρια γιά τά κθάρια
τούν Θεόν παρακαλεΐ γιά τ’ θ ιού τά όηρηκέτια» (4).

«Κυργιου μ’ ρίξι μιά βροχή

(1; Κράτος. (2) 2άκκο. (3) Ταμείο, οακκοΟλα. (4) Εισοδήματα.



Τού ίδιο γίνεται καί στα άλλα σπίτια, ΐσαμι νά τηλειώσ’ν. Αυτό τό 
άάέτ (*) ιό λέμι Βιρίιιρίτσα.

9. Τζαμάλα·
"Υστερα άπ5 τ’ άη Δη μητριοί, Όχτώβρη μέ Νοέμβρη ανάμεσα, στην 

αρχή τής σποράς μαζεύονται κανένα βράδυ καμμιά δεκαριά άντροι για νά 
παραστήσουν τό έθιμο «Τζαμάλα», "Ενας άπ’ τούς άντρες γίνεται «κα- 
άίνα»(’), ντύνεται γυναικείσια ρούχα κουρελιασμένα, λερωμένα, οτό στήθος 
βάζει κάτι ψευ το βυζιά, έτσι πού τό δλο της νά προκαλεΐ τά γέλια, Τό ΐδιο 
κάνουν και δυο άντρες. Φορούν τά πιο αλλόκοτα ρούχα, στις πλάτες τους 
προβιές, στό κεφάλι καλπάκια ή κατσούλες, στο λαιμό, στη μέση καί στα 
γόνατα κρεμούν κουδούνια μικρά καί μεγάλα, έτσι πού νά κουδουνίζουν, δταν 
θά περπατούν. 'Η  γυναίκα λέγεται καί αλλιώς «Τζαμάλα* καίοίάντρες «Τζα- 
μάλδες». Οί «Τζαμάλδες» βαστούν στό χέρι τους από ένα ραβδί σχιστό, 
πού νά βγάζει φωνή, δταν θά τό χτυπούν. Βγαίνουν λοιπόν άπ’ τό σπίτι 
πού ντύθηκαν, ό γκάΐάατζης παίζει την γκάϊάα, γυρίζουν στους δρόμους καί 
φωνάζουν *”Ω! ώ! γκιά Τζαμάλα γκιά!», γιά νά τ’ άκούσ’ ό κόσμος καί 
σκωθεΐ, άν έτυχε νά κοιμηθούν. ’Έτσι άρχινά ή έκτέλεση τής «Τζαμάλας».

Νά, τώρα έφθασαν στό σπίτι πού θέλουν νά κάνουν άρχή. Παίζει ή 
γκά'ίάα καί 6 πρώτος Τζαμάλς χορεύει με την Τζαμάλα, ενώ 6 δεύτερος 
στέκεται άλάργα καί στην κατάλληλη στιγμή χτυπά μέ τό ραβδί τόν πρώτο 
καί τόν λέγει «Σηκτήρ κατραντζή!» καί εκείνος φεύγει, ενώ την περιλαβαίνει 
ό δεύτερος καί χορεύει μαζί της. "Αμα χορέψει λίγο, έρχεται δ πρώτος τον 
χτυπά μέ τό ξύλο καί χωρίς καμμιά αντίσταση ό δεύτερος αφήνει την Τζα
μάλα καί φεύγει. Χορεύει πάλιν δ πρώτος μέ την Τζαμάλα.

Σέ λίγο επανέρχεται ό δεύτερος καί κάνοντας τό ραβδί του σαν όπλο, 
κάνει δήθεν πώς τόν σκοπεύει καί κάνει ένα βροντερό «μπού ούμ*. Πέφτει 
κάτω ό Τζαμάλης πού χόρευε καί δ δήθεν φονιάς ρωτά τόν σπιτονοικο
κύρη:— «Τσορμπατζή, νέ ίστέρσην τσικαραημ; Τουλούμ μου, ποστεκή μ η ;»(’) 
-{=Κύριε, τι θέλεις νά τόν βγάλω. Τουλούμι ή ποστεκή;) Καί δ,τι πει δ 
σπιτονοικοκύρης, κάνει τό σχέδιο, πώς δήθεν τόν βγάζει τουλούμι ή ποστεκή, 
τόν σέρνει άπ’ τά πόδια καί φωνάζει τά σκυλιά κούτι, κσύτι, κούτι. 5 Εδώ 
τελειώνει ή πρώτη πράξη.

Στή δεύτερη σηκώνεται ο δήθεν σκοτωμένος Τζαμάλης, κάνουν καί οί 
δυό τους χωρίς νά μιλούν κάτι χειρονομίες βωμολοχικές, Ινώ τά γυναικό
παιδα πού παρακολουθούν καί τά πλήθος των άνδρών ξεκαρδίζονται στα 
γέλια. Τό ίδιο επαναλαμβάνεται σέ άλλα σπίτια, ώσπου νά τελειώσουν δλα
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(1) (Λ, Τ.) έθιμο. (2) (Λ. Τ.) κυμία.
(3) Γιο τήν σημασία των δύο αύτών λέξεων βλέπε τό εις έπομένην σελίδα δήμο* 

-αιευόμενον γλωσσάμων.
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σχεδόν μέχρι ιό πρωΐ. Οί σπ ιτο νοικοκύρηδες, δίαν θά παριστάνουν στα σπί
τια τους, τούς φιλοδωρούν από δυο τρεις οκάδες στάρι, το όποιον κατόπιν 
τό πουλούν και κάνουν διασκέδαση.

Και of Τούρκοι των πέριξ χωρίων κάνουν τό έθιμο αυτό της «Τζαμάλας».

10. Π α ιγ ν ίδ ια  κ α ί τρ α γ ο ύ δ ια  π α ιδ ικ ά , 
α '  Τ ’ δ ιά β ο λ ο  τό  π α ιγ ν ίδ '.

Στο παιχνίδι αυτό παίρνουν μέρος καμμιά εικοσαριά κοριτσάκια. "Ενα 
απ’ αυτά γίνεται διάβολος. Δύο άλλα γίνονται ταίρι καί τά άλλα κορίτσια 
.πηγαίνουν ένα ένα στα δυό αυτά και τά βάζουν κρυφά μέ τό όνομα κοσμήμα
τος ή φορέματος από τά όποια μπορεί νά φορεΐ μια βασίλισσα* καθώς κορ
δέλα, σκουλαρίκια, φλουριά, γούνα, παλτό, σκαρπίνια, δαχτυλίδια κ.λ.π. Σχη
ματίζουν κατόπιν κύκλο καθιστά. "Ερχεται τό κοριτσάκι διάβολος βαστώντας 
στά χέρια του ένα ζευγάρι ξύλινα τσόκαρα στέκεται πλάγι στον κύκλο, χτυπά 
τά  τσόκαρα καί λέγει: Τάκ, τάκ.

— Ποιος είνε,
— Διάβολος,

fp (f «— 1ι ωμα ;
— Τ ’ βασίλισσας τό δαχτυλίδ’ (ή σκουλαρίκι, σκαρπίνια κλπ.).
Τό κοριτσάκι πού έχει τό όνομα αυτό «δαχτυλίδ’» καί τό ζητά ό διά

βολος, σηκώνεται αμέσως καί πηγαίνει κοντά του. Καί μ’ αυτόν τον τρόπο 
μαζεύει όλα τά κοριτσάκια στο πλάγι του. Ά ν  τύχει καί ζητήσει τίποτε, πού 
δεν ιό  θυμήθηκαν νά ονοματίσουν κανέν κοριτσάκι, αναγκάζουν ιόν διά
βολο νά έπαναλάβει απ’ τήν αρχή «Τάκ, τάκ», έως δτου τά εΰρει όλα. Τό 
παιχνίδι αυτό λέγεται «Τ’ διάβολο ιό  παιχνίδ’».

β ' ‘Η Μαργαρίτα.
Μέ τά ίδια κορίτσια καί όρθια σχηματίζουν πιασμένα άπ5 τά χέρια κύ

κλο, ενώ ένα άπ’ αυτά κάθεται στη μέση τού κύκλου. "Αλλο έ ια  κοριτσάκι 
γίνεται μάννα τού παιχνιδιού, βγαίνει έξω άπ5 τον κύκλο καί τριγυρίζοντα 
λέγει εΐς ήχον κάπως μονότονον.

— Πού εΐνε ή Μαργαρίτα
— ΕΙνε στό φρούριό της
— θέλω νά την ίέδω
— Εΐνε ψηλά στά τείχη
— Γκρεμίζω έναν τοίχο
— Δέ φτάνει μόνον τόσο
— Γκρεμίζω κι* άλλον τοίχο

τράλα λά λά λά λα (δϊς) 
τράλα λά λά λά λα (δϊς) 
τράλα λά λά λά λα (δίς) 
τράλα λά λά λά λα (δίς) 
τράλα λά λά λά λα (δίς) 
τράλα λά λά λά λα (δίς) 
τράλα λά λά λά λα (δίς)

«Είς τό «γκρεμίζω έναν τοίχο» εγγίζει ένα κοριτσάκι καί έκεΐνο βγαίνει 
χαί τήν άκολουθεΐ. Είς τό «γκρεμίζω κΓ άλλον τοίχο» εγγίζει πάλιν άλλο
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κοριτσάκι και έκεΐνο βγαίνει. Και όσο τά κοριτσάκια επαναλαμβάνουν «δεν 
φτάνει μόνον τόσο» ή μάνα δλο άπαντά καί εγγίζει όλα τά κοριτσάκια τά 
όποια τήν άκολουθοΰν, εως όχου μείνει μόνη ή Μαργαρίτα, ή όποια εΐνε 
τό καθιστά κοριτσάκι. Τότε λέγει ή μάννα :

Νά την ή Μαργαρίτα τράλα λά λά λά λα (δίς)
και τήν πιάνει. Τής κλείνει τά μάτια καί τήν ρωτά: «Πηρούν’ κουτάλ’». 
'’Εκείνη άπαντά «πηρούν’». Πάλιν τήν ξαναρωτά «πηρούν’ κουτάλ’». Κείνη, 
λέγει «κουτάλ1». Τότε τήν χτυπά ελαφρά στά μάγουλα ( ‘).

y ' Τραγούδι Χορευτικό* Συρτός.
Δεκάξι δεκαφτά χρονοϋ 
δεν ήμαν για νό παντρηφτώ, 
νά πάω κάτου στή Βλαχιά, 
νά πάρω Βλαχοκόριτσου,

5 νά σέρν’ μαχαίρια καί σπαθιά,

νά σέρ’ καί ς’ πόλης τά κλειδιά* 
ν’ ανοίξουν τήν Ά γ ιά  Σόφιά, 
νά πάρω τήν άγάπη μου, 
νά πάνι νά τήν σφάξουν ι 

10 κ α ιν ά  τή μαχαιρώσουνι.

Τά τραγούδι αυτό εχει καί χωρίσματα καί κάθε στίχος επαναλαμβάνει 
ται άπό δύο φορές.

Δεκάξι δε—ναμάν άμάν άμάν 
δεκάξι δεκαφτά χρουνοΰ 
δεν ήμαν γιά—ναμάν άμάν άμάν 
δεν ήμαν γιά νά παντρηφτώ. κ. ο. κ.

11. Γλωσσάριο τοΰ Δογάν κ ιο ΐ Μαλγάρων*
’Α π’ τον ζωικό καί φυτικό κόσμο.

Γηργόγονροννο τό ; οΰσ. — ό άγριόχοιρος.—Τά γηργόγουρουνα χάλασαν 
τά γηννήματα*—"Ενα γηργόγουρουνο κυνηγοί {=κυνήγησε) το Βάτζη μ’ (= το ν  
αδερφό μου).

Σφιλιγκάρ’ τό : ουσ.=τό σαλιγκάρι.— Μ εις πήγαμι στο gάμπo κι’ εμα- 
σάμι σφιλιγκάρια.—Μάνα μ’ μαγέρηψι σφιλιγκάρια.

Οόλιο οψιλιγΥΜί» τό : οΰσ .=ό  γυμνοσάλιαγκος.—Το χουράφ5 γέμσι go— 
λια σφιλιγκάρια.— Δέ όρώγητι τό goAio-afpO^^ao’·

BovbCa ή ; οΰσ. =  ό τσαλαπετεινός.—Δοξάκ’ς χτύποι δυό ΒοΰΒζις στού 
βάλτου.—"Εκατσι μίνια boiibtci στού δέάρου.

Περδέκα ή : ούσ.=ή πέρδικα.—Μιά ΰερδέκα εΐχι τ ’ φουλιά τς κοντά 
στά βάτα.— Τρεις περδέκες πέταξαν ’ π ο Βρουστά μ’ .

Τούρτουρα ή : οΰσ. ή τρυγόνα.— Βρήκα μίνια .τουρτουρίσια φουλιά 
στού δέάρου,—-Τουρτοΰρις τώρα εινι παχιές.

(1) Φαίντται oil τό παιγνίδι αΰτά μετειγ υτίΰ&η άλλαχόθεν ατό Δογάν-κιοΐ·
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ΒονΜ ουρτζοι\u τό : ούσ. {λ. Τ.) = τ  ό ορτύκι.—Στα χου ράφια εινι 
πουλλά b ονλάο υοτζο ύμ t a.

ΤαιροπούΧ' τό : οΐισ ,=1) ό σπουργίτης. 2) Κάθε πουλάκι όμοιο στο μέ
γεθος μέ τόν σπουργίτη,

ΤοιροπΧάχ τό : ούσ.—Τό νιόβγαλτο πουλάκι,—Τά τσιροπούλια έφκια- 
σαν φούλια στη μουριά μας κί σι εΐκουσι μέρις βγήκαν τά τσιροπλάκια.

Κόκοτας ό : ούσ — 6 πετεινός.
Κοι·οχοντοέV τό : οΰσ .=τό  μικρόν πετειναράκι.
Kovora ή : ούσ.=ό ορνίθων.—Μέσ’ τη ζουρνά μπήκαν δυο κοκοτέοι 

χι* ενα κουρκουτσέλ’.—Τριά κουρκουτσέλια μας άπόμκαν.
Κόητσα  ή : ο ύ σ .= ΐ) ό σκώρος, ή βώτριδα πού καταστρέφει τά μάλ

λινα φορέματα, 2) Κάθε είδος εντόμου πού μοιάζει τόν σκώρο.—Τό φου
στάνι μ1 τωφαγι κόπτσα.— Βάλ’ στο σιντούκι σ’ γιατρικό νά μή φάν κό- 
πτσις τά μαλλίσια σ’.—Σήκωσα d ’ ύέτρα κι’ απ’ κάτ' ήταν ούλο χόπτσις.

Κόρζα ή : ούσ .= ο  κοριός.— Γέμσι τό σπίτι μας κόρζις.— Ά π ’ τς κόρ- 
ζις δέ ύοροΰμ’ νά κμηθοϋμ’.

Σκλήκα ή : ούσ.=η σκουληκαντέρα.—Σήμηρα κάμουνα κι’ όλου σκλή» 
κες είχι τού χουράφ’.—Τά τσιροπούλια τρών τις σκλήκις.

Μονμούό τό : ούσ.=:ό βροΰχος των κουκιών.—Πήρα νά φάγω κ’κιά, 
γιουμάτα μουμούδια ήταν.—-Τά κ’κιά μας τάφαγαν τά μουμούδια άίύάουζ 
(=όλω ς διόλου), (λ. Τ. dlbi douz = ή  βάσις, ό πάτος ίσιος).

Τοιρτσόν' ; τό : ούσ.—ό γρύλλος, τό τριζόνι.— "Οντα πήγαινε στού χου
ράφ’ τά τσιρτσόνια έσκουζαν.— Γιόμσι τό σπίτ’ μας τσιρτσόνια.

ΦΧήρος ύ ούσ .“ ή πεταλούδα.—Πήγα όζου στα χουράφια κι’ ϊδγια 
πολνοι φλιτραΐοι.—Σ ’ gapgaSavia άπάν έκατσι ένας φλίτρος.

Κ ρεμ’δας ό ούσ .= ό  πρασάγγουρας, κρομμυδοφάγος,—ύαχτσεδάκος μας 
γέμσεν ούλο κρεμδάδες,—Κότα μας έφαγ’ ενα κρεμδά.

Τζιρτζάιά  ή : ούσ.—ή βερυκοκκέα.— Φύτεψα στ’ αμπέλι δυο τζιρτζιλιές. 
— Τζιρτζιλιά μας φέτου δεν έκανε τζίρτζιλα.

Μΐοιά ή :  ούσ.— βαλανιδιά. (λ. Τ. messe). ' ■ : .ν ' ‘
Σιγοέκι τ ό : ούσ.—λινάρι πού σπείρεται όψιμα. Τό Ινωρις σπειρόμενον 

λέγεται λινάρι.—Τό χουράφ κοντά στ’ άμπέλια θά τό σπείρω σιγκρέκ*.—Τά 
σιγρέκια φέτου δέ γίνκαν.

Βριχάχια τά : =  ντο ματάκια πώχουν σχήμα ΐ μπρικιού. — Στο Ροδ ο
στό μάς κέρασαν γλυκό μι ύρικάκια,—Μις τό χουράφ φύτρουσαν πολλά θρι- 
κάκια—Λέν είν’ καλές ντομάτις· θαρρείς κ* είνι δρικάκια.

Βρσνχαηό  κορόμ’λο τό : ούσ.=ττό δαμάσκηνο, πού έχει σχήμα ίμπρι- 
viam {=*ρόχοι*ς).

Μύτςέρεμα τό : οί*σ.=τό φαγητόν.— Γένκε τό μαγέρεμα, μαρή;
χορομ’λλιά ή : ούσ.=ή δαμασκηνιά.—Έ χο υ μ ' στ’ άμπέλ’

8
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μας δυο Βρουκωτές κορομ’λιές κί μίνια κοκοσιά (—καρυδιά).—Βρουκωχή κο- 
ρομ’λιά μας φέτου δεν έ'κανι Βρουκωτά κορόμ’λα.

Ποβτεκη ή : ούσ.=δέρμα ζώου ά πλωτό. Κατά τό γδάρσιμο τοΰ ζώου 
σχίζεται τό δέρμα κάτω από τον λαιμό μέχρι των γεννητικών μορίων καί 
βγαίνει απλωτό. ’Αν 6έν σχισθή, τότε βγαίνει όλόκληρο, ανοιχτό μονάχα 
από τό μέρος τοΰ κεφαλιού καί από τό πίσω μέρος. Τό είδος αυτό τοΰ δέρ
ματος λέγεται:

Τονλονμι τό : ούσ.=άσκός. Τά το ιού του είδους δέρματα τά μεταχειρί
ζονται γιά νά τά γεμίζουν μέ τυρί, εξ ου καί «τουλουμοτύρι». Τά τραγίσια 
καί μοσχαρίσια τα μεταχειρίζονται άλλου διά νά θέτουν λάδι, κρασί, είς δε 
την Παλαιστίνην καί νερό, όταν τυχαίνει νά τό μεταφέρουν από μακρυνό 
μέρος. ’Από τά άρνίσια καί γιδίσια κάνουν τις γκάιντες (=άσκαύλους).— 
Τ ’ αφεντικό σ’ ά σέ βγάλ’ φέτου τί) Βοστεκή σ’, (δηλ. σέ βάζει νά έργασθεΐς 
πολύ περισσότερο άπ’ 6,τι πρέπει).—Τά β’βάλ,ια σ’ ποστεκές γίνκαν (= ά δυ - 
νάτισαν).—Τουλουμ μου θέλς νά τό βγάλω τό πρόβατο, γιά ποστεκή ;—Μί τά 
τουλούμια gScdouv γιαλατζήδες (=κάτοικοι των παραλίων χωρίων) τό κρασί.

Χαλίόια τά : οΰσ.=:σκύ6αλ,α σταριού πού βγαίνουν κατά τό δερμόνισμα 
(ιζζκοσκίνισμα) στο άλώνι. Φροκαλίδια.— Πουλλά χαλίδια έβγαλι τό στάρι μ’. 
—Ρίξ’ τά χαλίδια στου πλάγι.

Χαλιώ : ρήμ.=φροκαλώ, σκουπίζω.—Χάλισ’τα, μαρή, τά χαλίδια. Χρή- 
σις τοΰ «χαλιώ» γίνεται μονάχα κατά τό δερμόνισμα στ’ άλ,ώνια, Είς το 
σπίτι λέγουν «σαρώνω».— Σάρωσε, μαρή, τον όντα.— ’Γώ ακόμα δέ σάρωσα 
την αυλή.

Βύματα τ ά ; ουσ.=οί κόκκοι τού σταριού, πού έχουν επάνω τους τή 
λεπτή φλούδα, πού τούς περιβάλλει και τους βγάζουν κατά τό κοσκίνισμα ώς 
άκαταλλήλους προς αλευροποιίαν. Στα Κουβούκλια τής Προύσης τά λέγουν 
«άάυμίτες».—Ρίξ’ τά βύματα, μαρή, νά τά φάν οί κότις.—Τά βύματα βάλ’ 
τα στούν βενεκέ.

Κόκκαλο τ ό : ούσ .=1) Τό κόκκαλο. 2) Τό κουκούτσι των φρούτων.— 
"Επησαν κορομλΐσια κόκκαλα καί φύτρωσι κορομλιά.— Γιώρς (Γεώργιος) μί 
τά κόκκαλα τάτρωγι τά κηράσια.

Οηργχηλιάνος 6 : ού σ .= ό  λάρυγγας.—Τον δώκε μιά μέ τό μαχαίρ’ στο 
^ηργκηλιάνο.—Έ κοψ ι τό «ηργκηλιάνο τ’—βηργκηλιανός τ’ βγήκι όξου.

Γρεντζιλιά ή : οΰ σ .=άγρ ιόκλη μα.
Γρέντζιλο τ ό : ούσ.— άγριοστάφυλο.—Στού χουράφ μας στο πλάγ’ είνι 

μίνια γρεντζιλιά γιουμάτ’ γρέντζίλα.—’Έμασα γρέντζιλα άπ’ τ’ γρεντζιλιά.
■ΣΙηάρ τό : ούσ,— 1) τό σιτάρι- 2) σιτάρι βρασμένο, πού τό πηγαίνουν 

μέσα στά πινάκια σιήν ’Εκκλησία διά μνημόνευμα των άποθαμμένων, αντί 
κολλυβών.—^Εβρασι μαρή, τό σΐιτάρ; καμπάνα βάρησι.—Μοίρασαμ’ σΐιτάρ 
στην Ήκκλησιά.—Τό σΐιτάρ δεν εβρασι άκόμα.
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Βαρβάρα ή : ούσ.=1) όνομα· 2) κολλυβόζωμος, πού τον παρασκευά
ζουν ανήμερα τής αγίας Βαρβάρας το πρωΐ και ιόν μοιράζουν στα σπίτια, 
διά νά τους φυλάγει (ή άγια) άπό τά λοιμώδη νοσήματα. Παρασκευάζεται 
άπό καλοβρασμένο σιτάρι μέχρι σχεδόν πολτοπυ ιήσεως, προστίθεται δε καί 
ζάχαρις καί τίποτε άλλο.—"Έλα νά φαμ’ Βαρβάρα στό σ π ίτ \—Πουλλή Βαρ
βάρα εφκιασι μάννα μ’*

Κ ’τάβ τό ; ούσ.—τό σκυλάκι.—Σκύλα μας γένν’σε τρία κ’ταβάκια.— 
’Έ να  κ’ταβάκ’ ψόφ'σι.—Τά κ’τάβια άνοιξαν τά μάτια τ’ς.—Τά κ’ταβάκια 
αλυχτάν.

Βρίζίστρα ή * ούσ.=καλαμιές τής βρίζας. Συνήθως την βρίζα δεν την 
•αλωνίζουν, παρά την απλώνουν στό αλώνι καί κατόπιν μέ μια κυλινδροειδή 
πέτρα, που την σύρουν ενα ζευγάρι βόδια, σπάζουν την καλαμιά καί τό 
στάχυ τής βρίζας καί έτσι εύκολα άποχωρίζονται οί κόκκοι της. Τώρα οί 
σπασμένη καλαμιά λέγεται «βρίζίστρα». Την μεταχειρίζονται καί αντί κερα
μιδιών

Καθαρίατρα ή : ούσ.=καλαμιές κριθαριού σπασμένες κατά τον τρόπο που 
άναφέραμε παραπόνου. Καί τά δύο αυτά είδη των σπασμένων καλαμιών 
λέγονται.

Κλααίνα ή : ούσ. =σπασ  μένες καλαμιές βρίζας ή κριθής. Τής δευτέρας 
δίδονται καί ως τροφή εις τά ζώα.—Βγάλ’ κουμάτ’ κλασίνα καί δώσ’ τά 
πράματα.—d* βλασίνα δέ άή μάζουξαμ’ κι βράχκι,— Π άρ’ λίγ* κλασίνα κι' 
άναψι φουτιά.

Τσέτ’ τό : ουσ.=σωρός άπό άχυρα σέ είδος θημωνιάς.—Βαγγελάκ1, έλα 
αύριο νά φκιάσουμ’ τό τσέτ\—’Άνοιξι τό τσέτ’ κι’ έφαγαν τά πράματα.

Τονμηα ή : ούσ.=μικρός σωρός άπό άχυρα.—Δυο τρεις του'μπις εφκιασα 
γύρου στ’ άλών.—Ά π ά  σ’τούμπις πέταξι τά κοπριά.

12. Διάφορα.

Παραθνρα ή : οΰσ.=μικρή θυρίδα στον τοίχο 0 ,3 0 x 0 ,4 0  μ. περίπου, 
πού χρησιμοποιείται άντί ερμαρίου, δταν είνε μέσα στό δωμάτιο, ή διά φω
λιά τών δρνίθων, δταν εΐνε άπ’ έξω. Στά χωριά Τουλού-κιοΐ, Νταούντελη 
κ. ά. την λέγουν δουλίτσα,— Βάλ’ τό ποτήρ’ στη όαραθύρα.—Δυο κότες έκα
τσαν στη δαραθύρα νά γηννήσουν.

ΙΓαλιάα η αλιάα : Ιπ ίρρ .~ σ ιγά  σιγά, Ικ τοΰ απ’ αγάλια - άπ’ αγάλια 
κατ’ άναγραμματισμόν.—Π ’άλιάα-π’άλιάα περπατάς.— Πήγα στό σπίτ’ μας 
π αλιάα-π’άλιάα.

Λαάνα ή : οΰσ’^ π ή ττα  πρόχειρη μέ σκέτο ζυμάρι, χωρίς νά βάζουν τ ί
ποτε άλλο μέσα ή επάνω, σε σχήμα στρογγυλό καί μικρή ώς 0,20—0,25 μ. 
Προηγείται στό ψήσιμο απ’ τό καθ’ αύτό ψωμί, τό όποιον άργεΐ νά ψηθή
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ενφ αυτή σαν λεπτοκαμωμένη ψήνεται καί βγαίνει !νωρίτερα για νά κατα- 
βροχτισθή απ’ τούς περιμένοντας λαίμαργους μικρούς. Κάνουν 2—3 σέ κάθε 
ψησιά ψωμιοΰ.

«Λάβε·.... και πήττας άζυμους έζυμωμένας μέ ελαιον καί λάγανα άζυμα 
κεχρισμένα μέ ελαιον» (Έ ζοδ. ΚΘ'. 2. Λευϊτ. Β'. 4.)

— Βγήκαν, μαρή, λαάνες νά φάμ’;—Στείλε, μαρή, καμμίνια λαάνα στο 
δάσκαλο καί τέσσερα πέντ* αύγά.

Λάντζα ;=βρεγμένοςάπ’ την βροχή.—Σήμηρα π’ ήρχουμουν άπ’ τό Ξη- 
νοχώρ’ έφαγα μίνια βροχή, πού γένκα λάντζα.

5Αχαμνός δ : έπίθ.— δ κακός.—Τί αχαμνός άνθρωπος αυτός.—Μί τον 
αχαμνό τον άνθρωπο δέ βγην’ πέρα.—Αυτοί οϊ Τοϋρκ’ αχαμνοί άθρώπ’.

Περδικλώνω: ρήμ.=άν«κ«τεύω τα πόδια, μπερδεύω.—Περδικλώθηκαν 
τά πόδια μ ' στα βάτα.— ϊο ύ ν  περδίκλωσε μίνια, πάρ’ τουν κατ’.—Τό φίδ’ 
περδικλώθκε τά πόδια μ’.

Βάζω  : ρήμ.=βοώ, άντηχώ.—Ό ντα  ψάλλ’ παπάς, βάζ’ Ήκκλησιά.— 
Τ ’ αυτιά μ’ απ’ ν’αρρώστεια βάζ’ν.

Βαζονρα ή : ούσ.=ή βοή των αυτιών.—"Εχω μίνια βαζσΰρα στα φτιά 
μ’ ά'στα.— Βαζοϋρα [ΐί βρήκι,

Ό ρνι τό : οΰσ,=ή ρινί}, λίμα.—Πάν πες τον άαή σ’ (—θειος) νά σί 
δώσ’ τό όρνί τ’, —Μί τό όρνί άκόνσε τό βαλτά.—Χάθ’κι τό δρνί μας.

Πατέρα ή : ούσ.=τό ραβδί.—Τούν έδωκι μίνια μέ ά’βατέρα σ’ ράχ’ ί 
—Δυο πατέρες τσάπσι ιίαής Άνεγνώστ’ς βαρώντα τά πράματα.

Γρέκια τ ά : ούσ.=σκιερά μέρη από δένδρα όπου αναπαύονται τά ζώα 
κατά τάς θερινάς ήμερος.—Τά πήγαμι τά πράματα στα γρέκια.—Στού πλάγ’ 
στα γρέκια εΐχι καλό χουρτάρ’.

Γονρνα ή : ούσ.^=1) ό λάκκος, 2) τό μνήμα.—Στού ρέμα κουντά εΐν” 
μίνια γοΰρνα.—’Έπησι μήσ’ τή γούρνα.—"Ανοιξαν μίνια μηγάλη γοΰρνα γιά 
τούν βαπά.

Γιαρίσματα τ ά : ούσ.=οΐ αρραβώνες. — ’Εψές έκαναν γιαρίσματα τ’ς 
Ά ργύρως.—Πότι ά gdvxi τά γιαρίσματα τ ’ Βαγγέλ’; — Αύριο έχουμ’ γιαρί
σματα,

Ψνχο τό : ούσ. μέρος παρά τήν κοιλίαν, ίσως ό στόμαχος, εΐς τό όποιον 
νομίζουν δτι εκεί εύρίσκεται ή ψυχή καί όταν χτυπηθή κανείς στό μέρος 
αυτό πονεΐ φοβερά καί νομίζει ότι θά πεθάνει.— Μέ χτύψι στό ψ’χό κί 
θαλά π ’θάνω. Καί οϊ χωρικοί Τούρκοι ονομάζουν τό στομάχι «Τζάν έ6ή* 
( = σπίτι ιής ψυχής).

Καρπατσαλιόνω : ρή μ.=σκαρφαλώνω. — Γάτα καρπατσάλωσι στού δέ- 
dρου.— Καρπατσάλωσα μίνια, βγήκα άπάν’. — “Αμα πας κουντά καρπατσά
λωσι (Προστ.) κι’ άνήβα άπάν’.
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"Αφκος 6 : ούσ. είδος μπιζελιού άγριου, στρογγυλού καί λευκού. 
—"Εσπειρα ένα χουράφ’ άφκου.—Ά πόψ ι έφαγα μ’ άφκου. (Στα Κουβούκλια 
τής Προύσης τό λέγουν φάκο μέ το νά έ'χει την γεΰσιν φακής).

Κοοέβω: ρήμ..·=τρέχω.— Κόσηψα μίνια, τούν έφτασα.—Κόσα (Προστ.) 
δρέ, κόσα (=τρέχα).—"A'idi Βαγγελάκ, ά κοσέψονμ* τά άλογα.

Αλυχτάοο : ρήμ,=υλακτώ,—Τού σκυλί άλύχισι μίνια, σ’κώθκα στού πόδ’· 
—’Αλυχτάει σαν τού σκυλί.

Κολυμπάω : ρήμ.— 1) κολυμπώ' 2) βαφτίζω.—Πότι, μαρή, ά κουλμπή- 
σ’τι το §ζάν ;—Τό Β'ζανάκ’ πάει (=άπέθανε) άκολύμπιστο.—’γώ δέν «ξέρω 
νά κολυμπάω' φουβοΰμαι. — Στον Ροδοστο οΰλ’ κολυμπάν.—Κολύδσι νά 
δ ιού μ’ ξέρς;

Σκούζω: ρήμ.=φωνάζω.—Σκούξι, βρε, νά σ’ άκούσ’.—“Ολο σκούζω, 
πιάσκι φωνή μ’.

’ Αστοχώ : ρήμ,=λησμονώ·—Πάου στού σπίτ’ νά πάρω το πριόν’ ούλο 
κι’ άστοχώ.—Συ μί είπις νά πάω νηρο στο χουράφ’ κι γώ στόχσα.

‘Η  λέξη αυτή συνανταται και εις τό ύπ’ άριθ. 3 χορευτικό τραγούδι (εϊς 
Θρακικά Τόμ. Βλ σελ. 411). «Γιάννης πήρε πάει στά ξύλα

στοχσε τό μπαλτά στο σπίτι...»
Ραγιατεύω : ρήμ.=ΰπηρετώ (λ. Τ.)—Τούν ραγιάιηψα τρεις μήνες καί 

δέ μ’ εδοκε τίπουτα. «....Μάνα μ5 κΡάν ερθ5 ό βασιλιάς 
πώς 0ά τον ραγιατέψω;...»

(θρακικά Τόμ. Β ' σελ. 410 στά ύπ’ άριθ. δ τραγούδι).
Καλά λόγια:— οί ιερές άναγνοίσεις καί τά ψαλσίματα στην Εκκλησία. 

—Νά πάμ’ στην Ήκκλησιά ν’ ακούσου μ* τά καλά λόγια.
Καλώς λόγος:— Τό «Χριστός άνεση]».—"Οντα πήγα στην Ήκκλησιά 

είπαν τον καλό τό λόγο.— Παπάς όντα έλεγι τούν καλό τό λόγο, ουλ’ χαί- 
ρουνταν.

Συγκαθίζω  : ρήμ. —  χορεύω. Τήν λέξη την μεταχειρίζονται όταν χο
ρεύουν άνά δύο άτομα άντικρύ καί άντικρύ' δ άλλαχοϋ λεγόμενος «καρση- 
λαμάς».— Παίξε, δρέ, d’gaida νά συγκαθίσουμ’— Γιωργάκς μί τον θανάσ’ 
συγκάθσαν.—Ή γ ώ  νά σάς πού δέν συγκαθίζω, γιατί δέν ξερού νά χρυρέ- 
ψω.—Σκωθήτι, δρέ, κί συγκαθίστι.

ΐ ' ̂  ν ’ ·
13. ‘Α π’ τον ζωικά καί φυτικό κόσμο.

Χαμόραγκας (ό) ούσ.=ο τυφλόπόντικος.
Μαρμάγκαλος (ο) ούσ.— ή άράχνη.
ΤοικηλΑάρα (ή) ούσ·=ό τσαλαπετεινός.
Αεδίθες (οί) ούσ.=ελμινθες ζώων.
Αεδίθιααε ρημ.=προσε6λήθη υπό έλμίνθων, π. χ.

— «Τά μσκάρ λεβίθιασε»
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GoXto (ιό) έπίθ.=άπτερο, πληθ. goAia. π, χ. 
— «Τό πουλί εινι άκόμ’ goAio».

Κούτρα (ή) οΰσ .= ιό  μέτωπον.
Τοάρχος (ό) ούσ.=τ/οιρόμαντρα.
Κούρνα (ή) ούσ.—ορνίθων.
Σφαλαγκιά (ή) ούσ.=ϊστός Αράχνης,
Λαλίχ (ό) οΰσ,=ή παπαρούνα, to άνθος.
Κοκοαιά (ή) οΰσ .=ή  καρυδιά.
Κοκόσες (οι) οϋσ.=τά  καρύδια.
Χονμα (to) ούσ.=τό χώμα.
Λέμπη (ή) οΰσ .= ή  λοιμική ασθένεια «ευλογιά».
Φολζάχα (ή) ούσ.=οί φυσαλίδες πού βγαίνουν στα χέρια εις τούς 

Ασυνήθιστους νά μεταχειρίζωνται κυρίως γεωρ
γικά εργαλεία και βγάζουν υγρά.Πληθ. φολτάκες.

ΠΧαγιάζ’ ρήμ.— μέ τήν λέξη αυτή όνομιίζουν την λεχώνα ή 
οποία έγέννησε και επομένως πλαγιάζει. Δεν 
λέγουν (ή τάδε) γέννησε, παρά «πλάγιασε».

Γχηργχηλιάνος (δ) ούσ.=ό λάρυγκας.
Κανάβλα έπίρρ.=τοΰ χρόνου.ΓΙ. χ.—Θά γράψω κανάβλα =  θά 

γράψω τοϋ χρόνου.
Χαλχώνονν ρήμ,=σκωριάζουν. Π . χ.—-«Τα μπακήρια χαλκώνουν».
Στουμπίζω ρήμ.—κούπαν ίζω.
Τροχίζω ρ η μ —γυρίζω κυκλοτερώς πράγμα τι.
Τσΐττοε ρήμ.=σκάλωσε.
Βαράανωηαι ρήμ.=τραντάζεται.
Κολυμπώ ρήμ — βαφτίζω. Π. χ.— «Αύριο ά κολυμπήσουμ’ το gta- 

νάκ’.=Α ύριον θά βαφτίσουμε τό μωρό.
Ποδώνονμαι ρήμ.— υπενδύομαι.
Καγένας άντ.—καν ένας.
’Ώ χ  ! λελε = Ιπιφώνημα
Γονρνα (ή) ούσ.=λάκκος άλλα καί τό μνήμα.
Κοοέΰω ρήμ.^τρέχω.
Σκούζω ρήμ.=φωνάζω.
Φλέγκα (ή) ούσ.=φέτα ψωμιού.
Χα.ψνα (ή) οΰσ.=μπουκιά φαγώσιμου.
ΆνεμίΚ (τό) ουσ.=Ιργαλεΐον υφαντικής. Τσικρίκι.
Μπαοιας (ό) ου σ .=προ σων ύ μι ο ν τοϋ γαμπροί' καθώς—«Μπασιάζημ 

Γ ιάννς».
Τοονράκ* (ιό) ονσ.=μαθητής τεχνίτου.



ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ Α. ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ (1894)
(Έκ ιοΰ ΛεξικογραψικοΟ ’Αρχείου)

ΓΕΝΝΑ

"Ητοι Ιστορικόν σημείωμα περί τής κώμης ταυτης τής Άν* Θρά
κης καί των έντός αυτής καί περί αάτήν αρχαιολογικών Βυ
ζαντινών σωζομένων μνημείων καί ερειπίων.

I

Περί Γέννης.

Ή  κώμη Γέννα δίωρον περίπου άπό τον Σκοπόν άπέχουσα έκτισται 
παρά τους πρόποδας λοφίσκου τινός εκτεινόμενη από βορρά προς νότον. 'Η  
κώμη, τό γε νϋν έκ τετρακοσίων πεντήκοντα οικοδομημάτων απαρτιζόμενος 
φαίνεται o n  εις προγενεστέρου εποχήν δεν έκέκτητο την ήν έχει νΰν (1894) 
εκτασιν διότι αί παλαιότεραι οϊκίαι της κώμης, αί και μέχρι τοΰδε σωζόμε- 
ναι άπαντώσιν εις τό βόρειον μέρος της κώμης, τοΰ οποίου άλλως καί αΐ 
οδοί είναι λιθόστρωτοι, τοΰθ’ δπερ δεν παρατηρεΐται είς τό νότιον μέρος, 
εΐς δ φαίνεται μεταγενέστερον Ιξητάθη ή Γέννα.

Ή  όνο μασιό τής κώμης κατά τάς διασωθεί σας παραδόσεις οφείλεται 
είς τάς εν τφ κέντρω αυτής πηγάς ϋδατος έξ ών σχηματίζεται παραπόταμός 
τις τοΰ ’Εργίνη. Περί τών πηγών τούτων, ών κατωτέρω γίνεται ή απαρίθ
μησε; πολλαί καί διάφοροι παραδόσεις υπάρχου σι. Κατά τούς μεν τό ύδωρ 
των πηγών τούτων έρχεται δΓ υπογείων οχετών έκ μακράς άποστάσεως* 
προς ύποστήριξιν δέ τούτου διηγούνται δτι δύτης τις είσδύσας υπό την κα
μάραν μιας των πηγών προυχώρησεν έπΐ 10— 12 μέτρα υπό την γήν χωρίς 
νά εύρη την άκραν τοΰ όχετοΰ. Κατ’ άλλην παράδοσιν ήττον πιθανήν τό 
ύδωρ τοΰτο δι’ υπογείων οδών έρχεται έξ αύτοΰ τοΰ Δουν άδειος είς τον 
όποιον καί άποδίδουσι τους ΐχθϋς, τούς οποίους εύρίσκουσιν εν ταΐς πηγαις. 
Προς ύποστήριξιν δέ καί ναύτης λέγεται δτι ενίοτε ήλιευθησαν έντός τών πη
γών τούτων Ιχθύες αξιοσημείωτου μεγέθους εΐς τό όποιον ουδέποτε ήθελον 
φθάσει Ιχθύες γεννηθέντες καί αύξηθέντες έντός τών πηγών.

*Η κτίσις τής κώμης ταύτης είναι δύσκολον νά άναχθή εΐς ώρισμένην 
εποχήν. "Οτι έπί Βυζαντινών υπήρχε έκεΐ εάν μή πόλις ή κώμη, τουλάχιστον 
μονή τις έκτος πάσης αμφιβολίας τίθησιν ό κ α ί μέχρι σήμερον σωζόμενος ιε
ρός ναός τής Παναγίας φέρων χρονολογίαν 714 ως έκ τής κατωτέρω παρατι
θέμενης επιγραφής καταφαίνεται (βλ. α. 125). Ά λλα καί τής ήδη ύπαρχουσης κώ
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μης ή κτίσις δέον νά άναχθή τουλάχιστον είς έποχήν κατά 300 έτη προγενε- 
στέραν της ήμετέρας, διότι παλαιό διόροφος οικία σωζομένη φέρει χρονολογίαν 
1769, έτέρα δέ άνευ χρονολογίας άλλα πολύ παλαιοτέρα ταυ της μαρτυρεί 
αυτοτελή τινα επιχώριον πολιτισμόν. Έ κτος τούτων και ή μεταξύ Σκοπού 
και Γέννης επί τοΰ χειμάρρου Λυκοριάκι Ικτισμένη λίθινος γέφυρα δείκνυ- 
σιν επικοινωνίαν άρχαίαν των κωμοπόλεων τούτων. Έ π ί  πάσι τούτοις προσ
θετέου ότι, εάν ή κτίσις τής κωμοπόλεως ταύτης άνήγετο είς τον παρελθόντα 
ή τάς άρχάς τοΰ παρόντος αίώνος, τότε ουδέποτε ήτο δυνατόν ή κωμόπολις 
νά λάθη την ήν εχει εκτασιν, ούτε τον νϋν εγχώριον πολιτισμόν καί έξ 
άπιινχος θά ΰπήρχόν τινες, οΐτινες εάν μή οί ίδιοι ένεθυμοϋντο, τουλάχιστον 
παρά τών προγόνων αυτών θά ήκουόν τι περί τής πρώτης κτίσεως αυτής, 
ως συμβαίνει διά τό δίωρον απ’ αυτής άπέχον χωρίον Κουρουντερέ. Έ κτος 
τούτου εν Γέννη μέχρι τοΰ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου κατωκουν τιμαριούχοι 
τινες οίκογένειαι δθω μανών, αί όποΐαι φαίνεται ότι από τής άλώσεως τής 
Θράκης θά έγκαθιδρύθησαν έκεΐ, καθότι ολόκληρον συνοικίαν τής κώμης κα- 
τεΐχον. έκέκτηντο δέ σπουδαίου μέρος τών αγρών καί λειμώνων της κώμης, 
τοΰθ’ δπερ μόνον έν Γέννη καί Βουνάρ Χισσάρ συμβαίνει, ούχ'ι δέ καί εν 
ταΐς λοιπαΐς κωμοπόλεσι (Σκοπφ, Σκεπαστώ καί Εύκαρύφ),

Ό  πολιτισμός τής κώμης ταύτης είναι πάντι ομοιος προς τον τοΰ 
Σκοποΰ, διότι έκτος τοΰ οτι ό Σκοπός είναι τό Λάτιον τής Γέννης (καθόσον 
πλεΐστοι Γεννιώται συνεζεύχθησαν Σκοπηνάς), άλλά και ή συχνή συγκοινω
νία ού μην δέ καί ή έτι καί νΰν έν χρήσει μεταξύ τών κωμοπόλεων επιγα
μία επιφέρει την άναπόφευκτον ανταλλαγήν καί επομένως τον συμφυρμόν 
ηθών καί έθίμων. Τούτου δ’ ένεκα πολλάκις συμβαίνει τήν έφεύρεσιν τέχνης 
τίνος (εννοείται γυναικείας) νά αντιποιείται έκατέρα τών κωμοπόλεων. 'Η  
περί τον ιστόν, τήν ήλακάτην καί τά καθ’ όλου γυναικεία έργα δεξιότης 
είναι ή αύτή παρά τε ταΐς Σκοπηναΐς καί Γεννιωτίσσαις. Όφείλομεν όμως 
νά παρατηρήσωμεν ότι οϊ Γεννιώται περισσότερον τών γειτόνων αυτών έμ- 
μένουσιν είς τά πάτρια ήθη, βραδύτατα δέ καί οΐονεί μετά βίας παρασυρό- 
μενοι ΰπό τής κενοσπούδου νεολαίας άναγκάζονται νά είσάγωσι παρ’ αύτοΐς 
τόν ευρωπαϊσμόν, ένεκα τοΰ όποιου έπισύρουσι τάς ειρωνείας καί μομφάς 
τών γειτόνων αύτών.

Ή  έν Γέννη διάλεκτος ούσιωδώς διαφέρει τής τών Σκοπηνών. Ή  δια
φορά έγκειται προ πάντων έν χώ τόνω τής φωνής καί έν ταΐς έρωτήσεσι έν 
ταΐς όποίαις οί μέν Σκοπηνοί είναι απότομοι, άποκλίνοντες μάλλον προς τήν 
διάλεκτον Κων/λεως (μόνον έν ταΐς έρωτήσεσιν), ενώ οί Γεννιώται σύρουσι 
τήν φωνήν αυτών. Ή  διάλεκτος αΰτη είναι καί ή τοΰ Βουνάρ—Χισάρ καί 
Λουλέ— Βουργάξ μέ τήν διαφοράν όμως ότι ή τών δύο τελευταίων καταντά 
αίολικωτέρα πως πλησιάζουσα μάλλον τής πρώτης προς τήν τής Άδρ/λεως. 
Έ ν  τή διαλέκτω τούτη ό φθόγγος ω εναλλάσσεται διά τοΰ ον, ό δέ ε διά
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τοΰ η. Οί τύποι όμως ονομάτων και ρημάτων είναι οί αυτοί καί εν Σκοπώ. 
Τά ήθη καί έθιμα, ώς εφθην είπών, είναι τα αυτά καί έν Σκοπώ, εάν δέ 
ΐπάρχωσι παραλλαγαί τινες, αΰται άπαντώσι μόνον εις τους τύπους. Αί δει- 
σιδαιμονίαι, μαντεΐαι, γοητεία ι, καί τά τούτοις δμοια είναι απαράλλακτα ώς 
καί εν Σκοπφ. 'Η  μόνη διαφορά είναι δτι ταΰτα, άτινα είτε παρά των Σκο- 
πηνών παρέλαβον οί Γεννιώται είτε μετά τούτων έκ κοινής τίνος πηγής 
ήρύσθησαν, τά έχουσι καθιερώσει είς τον τόπον των ούτως, ώστε προ σέλα 6 ον 
πλέον εγχώριον χαρακτήρα. Τά έν χρήσει άσματα καί προ πάντων τοΰ χο
ρού, εάν μή καθ’ ύλην, τουλάχιστον κατά μέρος μικρόν ή σχεδόν ουδόλως 
διαψέρόυσι των τοΰ Σκοποΰ. ’Ενταύθα λόγου τυχόντος περί ασμάτων παρα- 
τηροΰμεν δτι ή δημώδης μουσική των κωμοπόλεων τούτων (συμπεριλαμβα
νομένων καί τών παρακείμενο)ν αΰταΐς) είναι δμοιοτάτη τή ’Εκκλησιαστική 
περιέχει δέ πολύ τό πάθος. Ά σ μ α  τι τό οποίον παραθέτομεν έν τέλει είναι 
όμοιότατον ή μάλλον αυτή αΰτη ή πέμπτη φδή τών καταβασιών τής υπα
παντής. Τό αυτό δυνάμεθα νά εί'πωμεν καί περί τών λοιπών, τά όποια 
είναι τονισμένα επί τών οκτώ ήχων τής ’Εκκλησιαστικής ημών μουσικής ('},

Α '.  Πηγαί,
Αί πΐ)γαί, ΰφ’ ών καί την ονομασίαν αυτής ελα6εν ή κώμη, κείμεναι 

κατά τό νότιον μέρος αυτής, είναι πέντε α') ή μεγάλη πηγή, ή καλούμενη 
καμάρα, βή ό ταέσμαρος, γ') τό τοεαμόπλο καί δ') καί ε') δύο πηγαί εντός 
οικοπέδων, άλλοτε είς όθωμανούς άνηκόντων. ’Εκτός αυτών ύπάρχουσι καί 
πολλαί άλλαι πηγαί μικραί, καθότι τό μέρος τοΰτο τής κώμης φαίνεται o u  
είναι κοίτη ή δεξαμενή υπογείων ΰδάτων.

α ' Καμάρα. Αΰτη εΐνε κυρ ιωτέρα τών πηγών της κωμοπολεως, Τείχος 
τι άρχαΐον περικλεΐον αυτήν σχηματίζει τετράγωνον δεξαμενήν, εντός τής 
όποιας τό άναΰλύζον ύδωρ συρρέει. 'Η  δεξαμενή αυτή τής οποίας έκαστη 
πλευρά έχει μήκος μέ 8—9 μέτρων, βάθος δέ 2—3, από την νοτίαν αυτής 
πλευράν, έχει αυλακά τινα, δι’ ής τό ΰδωρ εξέρχεται τής δεξαμενής σχηματί- 
ζον, τον περί οΰ καί άνωτέρω διελάβομεν παραπόταμον τοΰ ’Εργένη. Παρά 
τήν βορείαν πλευράν τής δεξαμενής υπάρχει υπόγειός τις αΰλαξ περί τοΰ μή
κους τής οποίας διαφωνοϋσιν αί παραδόσεις, εκ τής οποίας εξέρχεται το 
ΰδωρ. 'Η  αΰλαξ αΰτη έχει πλάτος μέν ενός καί ήμίσεος περίπου μέτρου, 
ΰψος δέ κατά τι μικρότερον. Αΰτη ομοιάζει προς τεχνητόν οχετόν μεγάλου 
υδραγωγείου μέ τήν διαφοράν όμως οτι τό έξ αυτής πήγαζαν ΰδωρ ρέει μεθ’ 
ορμής μαρτυρούοης τής έκ τών όρέων κάθοδον αΰτοΰ. Τό έν αΰτη ρέον 
ΰδωρ έχει ΰψος ενός περίπου μέτρου. Τό ΰδωρ τοΰτο τήν προγενεστέραν 
εποχήν ήτο περισσότερον πληροΰν ολόκληρον τον οχετόν καί άν ενίοτε έν ώρα 
θέρους ήλαττοΰτο, κατά τον χειμώνα δμως πάλιν έφθανεν είς τό πρότερον 1

(1) Τό ήαμα θέλει δημοαιευθή μετ’ άλλων Θρακ. (ιαμάτων.
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σημεΐον. Κατά ιόν σεισμόν όμως τοϋ παρελθόντος Ιουνίου τό ΰδωρ αϊφνι- 
δίως κατήλθε κατά 10— 12 εκατοστόμετρα εκτοτε δέ δεν ηΰξήθη πλέον. Δε- 
ξιόθεν τής πηγής t αυτής υπάρχει καί έτέρα έν τή αυτή δεξαμενή άνευ όμως: 
όχειοΰ. Τό μέρος έξ ου πηγάζει αυτή εΐνε εκτισμενον διά πλίνθων διά 
μέσου δέ τούτων διακρίνεται εΰκρινώς τό πηγάζον ΰδωρ. Έ ν  τή όλη δεξα
μενή τό ΰδωρ δεν υπερβαίνει τά 75 εκατοστό μ., ρέει δέ διά τής κάτωθεν 
τής νοτίου πλευράς αΰλακος μετά μεγάλης ορμής. Τό ΰδωρ τής καμάρας 
εΐνε διαυγέστατον άλλα λίαν δΰσπεπτον, διά τούτο καί μόνον εις τάς δια
φόρους οΐκιακάς άνάγκας μεταχειρίζονται αυτό οΐ κάτοικοι, οΰχί δέ καί 
πρός πόσιν. Τό προς πόσιν ΰδωρ προμηθεύονται άπό τον Ταέαμαρον και τό 
Τοεαμόπλο.

β') Ταέαμαρος, Οιπω καλείται βρΰσις τις νοτιώτερον τής Καμάρας έκ- 
τισμένη. Αΰτη όμοια τετραγωνικά) πρίσματι, έχει ύψος μέν δυο περίπου μέ
τρων, πλάτος δέ καί μήκος μέτρου. Κατά τήν βάσιν αυτής υπάρχει λιθίνη 
δδρορρόη εξ’ ής άπαΰστως ρέει ΰδωρ γλυκό, επαρκούν οΰ μόνον πρός χρή- 
σιν τής κώμης, άλλα καί πόλεως όλοκλήρου. Ή  βρΰσις εΐνε εκτισμένη διά 
λίθου πορώδους.

Νοτιώτερον ταΰτης εΰρίσκεται τό καλούμενον.
γ 1) Τοεαμόπλο. Τούτο είναι μικρά τις βρΰσις, τής όποίας τό ΰδωρ εΐνε 

ελαφρότερον όλων των ΰδάτων τής κώμης. Τό ΰδωρ άμφοτέρων των βρΰ- 
σεων νυχθημερόν ρέον σχηματίζει ρΰακας, οΐτινες εκβάλλουσιν είς τό κύριον 
ρεύμα τών μεγάλων πηγών.

Έ κ  δέ τών εντός τών οικοπέδων δΰο τελευταίων πηγών ή μέν πρώτη 
είναι όμοια πρός τήν καμάραν, σχηματίζουσα ρεύμα σπουδαΐον, όπερ έξερ- 
χόμενον τού οικοπέδου ένοΰται μετά τού τής καμάρας μεθ’ οΰ αποτελεί τον 
ποταμόν, Τό ΰδωρ τής πηγής ταΰτης άναπηδρ έκ τού βάθους μικρας τίνος 
δεξαμενής, τήν όποίαν οΐ πρώην κάτοικοι τής οικίας έφρόντιζον να βαθΰ- 
νωσι καί εΰρόνωσιν ολίγον. Ή  πηγή αΰτη είναι ή δεύτερα μετά τήν καμά
ραν, ή δέ δεξαμενή αυτής, εάν κατά πλάτος εΐνε τρις καί τετράκις μικρό
τερα τής καμάρας, κατά βάθος όμως είναι τριπλάσια τουλάχιστον εκείνης. 
Ευρηται δέ πλησίον τοίχου πυρποληθείσης οικίας. Α γνοώ  εάν υπό τον τοί
χον ΰπάρχη έτέρα τις πηγή, άλλα καί εΐς τό έτερον μέρος τού τοίχου υπάρ
χει μικρά τις δεξαμενή, ήτις κατά τό πλεΐστον εΐνε κεκαλυμμένη υπό ερει
πίων καί ιος έκ τοΰτου τό έν αυτή ΰδωρ ομοιάζει μάλλον πρός λιμνάζον ή 
προς πηγαίον.

'Η  δέ τελευταία πηγή έν έτέρω ήρειπωμένψ οίκοπέδφ ευρισκόμενη καί 
αΰτη είναι μικρά μικρότερα τών δΰο προμνημονευθεισών, τό δέ ΰδωρ αυτής 
έρχεται διά δύο οχετών υπογείων μικρών. Καί αΰτη σχηματίζει μικρόν 
ρΰακα, όσης είς μικράν άπόσταοιν ένοΰται μετά τού μεγάλου ρεύματος.

Τά ίιδατα ταύτα καθιστώσι τήν κωμόπολιν χλοερά ν και τερπνήν, διότι
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έκτος των ούκ’ ολίγων δδρομύλων, τούς οποίους μέχρι των εκβολών «υιών 
στρέφουσι, ποτίζουσι καί ιούς δενδροκήπους, τής κώμης, οί όποιοι καθ’ δλον 
τό καυστικόν θέρος χλοάζοντες καθιστώσι τήν κώμην τερπνόν θερινόν κατα
φυγών. Πολλάς οικίας ό ποταμός μάλιστα διαρρέει καί αν μή τοΰτο εινε 
υγιεινόν, ευχάριστον όμως καί χρήσιμον εις τάς άνάγκας των έν αυταΐς οί
κοι! ντων τυγχάνει. Έ κτος τών πέντε τούτων κνριωτέρων πηγών οΰκ όλίγαι 
άλλαι μικραί ΰπάρχουσιν εις τούς πρόποδας όλων τών λοφίσκων καί τών 
εντός καί εκτός τής κώμης ύφωμάτων. Έ κ  τούτων καταφαίνεται ότι πάνυ 
πρόσφορος εινε ή ονομασία τής κώμης, εάν αυτή άναφέρεται εΐς τά υδατα.,

Β . ’Αρχαία μνημεία καί τοποιλεσίαι.

Τά εντός καί πέριξ τής κωμοπόλεως διασωζόμενα μνημεία και at το- 
ποθεσίαι είναι τά εξής, α') Ναός βυζαντινός τοϋ όποιου μόνον τό άγιον- 
βήμα σώζεται, β'} Τείχος τι παρά τάς πηγάς μήκους 4—5 μέτρων, γ ')  Το
ποθεσία τις καλούμένη Άγιολιας ήτοι άγιος Ή λιος, δ') Έτερα τοιαυτη κα
λούμενη Άγιερότς, άγιος 'Ιερόθεος (;) ε') Έ τέρα τοποθεσία καλούμενη Ά ρ -  
κουδότρυπα. στ') Εΐς δίωρον καί περιπλέον άπό τής κωμοπόλεως άπόστα- 
σιν κωνοειδής πύργος ήρειπωμένος επί τίνος οροπεδίου καί ζ') τεχνητοί λόφοι..

α'. Ναός Βυζαντινός.

Τοΰ αρχαίου τούτου ναού τής Κοιμήσεως της Θεοτόκου μόνον τό 
ιερόν βήμα σώζεται περικεκοσμημένον διαφόροις άρχαίαις τοιχογραφίαις- 
Πρό ετών τφ λιθοκτίστω τουτφ μνημείφ είχε προσκολληθή ναός ξύλινος, 
δστις μέχρι τοΰ τελευταίου Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου ήτο ό σπουδαιότερος ιών 
ναών τής κωμοπόλεως {τών άλλων μικρών καί σκοτεινών όντων)· αλλά επί 
τοΰ πολέμου πυρκαϊά έκραγεΐσα έντός αΰτοΰ άπετέφρωσεν όλο τό ξόλινον 
μέρος αντοΰ οΰ μικράς ζημίας έπενεγκοϋσα καί τώ λιθοκτίστω βυζαντινφ. 
ένεκα τής πνρκαϊάς ταότης πολλών κονιαμάτων απειλούν ton' κατάπτωσιν, ο ί 
κάτοικοι ήναγκάσθησαν εΐς πολλά μέρη νά καταρρίψωσιν αυτά καί 0ι’ άλ
λου λευκοϋ κονιάματος νά χρίσωσι τόν ναόν. Τούτου ένεκα τό μέγα μέρος, 
τών αρχαίων εκείνων αγιογραφιών ήφανίσθησαν, τών δε σωζομένων αϊ πλεΐ- 
σται τοσοΰτον ήλλοιώθησαν ύπό τοϋ πυρός, ώστε μεθ’ δλας τάς προσπάθειας, 
μου, ότε κατά τόν παρελθόντα’Ιούλιον έπεσκέφθην τήν κωμόπολιν και έξή- 
τασα τόν ναόν, όλιγίστας έξ αυτών ήδυνήθην νά διακρίνω καί όλιγίστων τά 
δνόματα νά άναγνώσω. Τό έν λόγφ μέρος τοΰ ναού φαίνεται οτι είναι τό- 
άνω τμήμα τών έν σχήματι σταυροΰ έκτισμένων Βυζαντιακών ναών. {Τό υπό
λοιπον τοΰ άρχαίου ναοΰ κατεστράφη εις άγνωστον εποχήν, καθόσον οΰδεις; 
ιών νϋν κατοίκων μηδέ τών γεροντοτέρων έξαιρουμένων ήκουσέ tL περί αυ
τού, ούτε τό έλάχιστον ερείπιον διασώζεται). Εΐς τοΰτο πείθουσιν ημάς o f
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εξής λόγοι: α ') Τό ήδη σωζόμενον ναΐδριον τοσουτω μικρόν τυγχάνει, <ΰστε 
«δυνατόν εινε να ύποιεθή ότι τοΰτο άπετέλει έστω καί μικρόν παρεκκλή- 
οιυν 6') ή ήδη ύπάρχουσα πιίλη τοΰ ναοί μικρά καί χαμηλή οΰσα, είναι 
εργον μεταγενεστέρων καί ου πολύ άπεχόντων ημών χρόνων. Τοΰτο δέ κα
ταφαίνεται έκ των λίθων καί κεράμων τών άνευ κονιάματος επιτεθειμένων 
άλλήλοις, οί'τινες φράττουσι τό άνωθι τής θύρας μέρος καί τά πλάγια αυτής 
καί έκ τίνος δοκοΰ επί τής θύρας όριζοντίοις τω τείχει τεθειμένης καί τιπο- 
βασταζούσης τον όγκον τών λίθων. Ή  είσοδος αΰτη πλάτους μέν δυο μέ
τρων, ύψους δέ τεσσάρων έως πέντε άνευ θύρας υποτίθεται δτι συνεκοινώ- 
νει μετά τοΰ υπολοίπου μέρους τοΰ ναοί’ γ ') τρίτος δέ λόγος ό καί σπου
δαιότερος πείθιον ή μάς είναι δτι εξωθι τοΰ νϋνναϊδρίου υπάρχου σι δύο άγιο - 
γραφίαι δεξιόθεν μέν ή τοΰ Προδρόμου, αριστερόθεν δε ή εϊκών αγγέλου 
τίνος, τοΰ οποίου μόνον ό κορμός σώζεται περιβαλλόμενος υπό πανοπλίας. 
Αί εικόνες δέ αύται αδύνατον νά υποτεθώ σι μεταγενεστέρας εποχής, καθότι 
πρώτον μέν είναι ομοιότατοι πρός τάς εντός τοΰ ναοΰ καί δεύτερον ουδέποτε 
θά ήτο δυνατόν έργα νεώτέρων χρόνών καί δη τοΰ ήμ. αίώνος (οτε ειχεν έπι- 
συναφθή τω άρχαίω ναω ό ξύλινος) νά περιφρονήσωσι τό πΰρ καί τάς ατμο
σφαιρικός δυσκρασίας, είς άς άντέχουσιν επί τόσα ήδη έτη.

Ό  ναός έχει σχήμα τετραγωνικόν είς τό εσωτερικόν αύτοϋ εισερχόμενος 
τις διά στενής τίνος εισόδου άπαντά δεξιόθεν και άριστερόθεν τούς πόδας 
μεγάλων μέχρις οροφής διηκουσών αψίδων, τής μιας δεξιά καί τής έτέρας 
αριστερά επί τών όποιων ύπάρχουσιν αγιογραφίας τών οποίων αί πλεΐσται 
υπό τοΰ χρόνου καί μάλιστα τής πυρκαϊάς κατήντησαν δυσανάγνωστοι. Διά 
τής δεξιάς καί τής άριστεράς άψίδος διερχόμενοι φθάνομεν είς τά πλάγια μέρη 
τοΰ ναοΰ, τών οποίων οί τοίχοι είναι επίσης είκονογραφη μέν οι. 'Ο  δεύτερος 
ποΰς τών πρώτων από τής είσόδου αψίδων, χρησιμεύει συγχρόνως καί cog 
πρώτος τοιοΰτος άλλων αψίδων δευτέρων τήν σειράν. ’Εννοείται δτι αί αιγί
δες αύται εκτείνονται δεξιά καί αριστερά από της εισόδου πρός τό βάθος 
τοΰ ναοΰ, Τών δευτέρων τούτων αψίδων οΐ έτεροι πόδες στηρίζονται επ’ αυ
τού τοΰ άνατολικοΰ τοίχου τοΰ ναοΰ, μεταξύ δέ τής δευτέρας δεξιάς άψίδος 
καί τής δευτέρας άριστεράς ύψοΰται ό έν τώ πέντρω τοΰ ναϊδρίου θόλος, 
όστις καί έξωτερικώς εξέχει τοΰ λοιπού οικοδομήματος.

Κατά ταΰτα εισερχόμενοι είς τον ναόν άπαντώμεν πρώτον μέν δεξιά καί 
άριστερά τούς ογκώδεις πόδας δύο αψίδων, δεύτερον πρώτην δίοδον δεξιά 
καί πρώτην δίοδον άριστερά διά τών αψίδων, τρίτον Ογκώδεις πόδας διακλα- 
διζομένους πρός τά ά'νω έν σχή μάτι κεφαλαίου νψάον Υ καί τών όποιων 
ή μέν μία διακλάδωσις αποτελεί μετά τοΰ προμνη μονευθέντος ποδός τήν 
πρώτην από τής εισόδου αψίδα, ή δέ έτέρα τήν μετά τοΰ ανατολικού τοίχου 
τοΰ ναοΰ άποτελεΐ την δευτέραν άπό τής είσόδου άψίδα, τέταρτον δευτέραν 
δίοδον τών αψίδων, πέμπτον τον έτερον έν τώ άνατολικώ τοίχφ έκτισμένον
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ίΐόδα τής δ ευ τέρας άψίδος και έκτον τήν έν τω μέσω τοΰ Ανατολικού τοίχου 
λιβάδαν καί τον εν τφ  μέσω κέντρω τοΰ ναϊδρίου θόλον. "Εξω τοΰ ναού 
προ της θύρας σώζονται εικόνες δεξιόθεν μέν ή τοΰ Προδρόμου έν αρκούν
τως καλή καταστάσει, εάν λάβωμεν ΰπ’ δψιν δτι αυτή είναι ή εκτεθειμένη 
εις ολας τάς Ατμοσφαιρικός μετάβολος, αριστερόθεν δέ ή εικών αγγέλου οω 
τίνος ή μέν κεφαλή και οί πόδες ολοτελώς έξηλείφθησαν διακρίνεται δέ μό
νον ό κορμός τεθωρακισμένος διά θώρακος. Καί ολόκληρος οδτος ό εξωτε
ρικός τοίχος έκαλόπτετο υπό αγιογραφιών, επειδή όμως αι πλεΐσται αυτών 
έβλάβησαν, τα δέ κονιάματα ήπείλουν κατάπτωσιν, ΑντικατεστΑθησανυπό λευ
κής άμμοκονίας.

’Εντός τοΰ ναοΰ αριστερά τω εισερχόμενη) επί τοΰ πρώτου ποδός τής 
πρώτης άψίδος είνε ή εικών τοΰ αρχαγγέλου Μιχαήλ, διατηρούμενη έν καλή, 
καταστάσει, εκατέρωθεν τών ώμων τοΰ αρχαγγέλου είναι γεγραμμέναι Αρ- 
χαίοις κεφαλικοΤς στοιχείοις αί λέξεις: «ο αρχών Μιχαήλ». ’Απέναντι ταότης 
δεξιά επί τοΰ πρώτου ποδός τής πρώτης δεξιάς άψίδος είναι έζωγραφημένη. 
ή εικών τοΰ Αρχαγγέλου Γαβριήλ, Αυτή διατηρείται καλύτερον κατάτε τον 
χρωματισμόν καί τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου. Έ ν  ταύτη παρίσταται ό 
αρχ. Γαβριήλ φέρων Ασπίδα έφ’ ής Αναγινώσκόνται τά γράμματα Β, XS.

’Αριστερά Ανωθι της είκόνος τοΰ Αρχιστρατήγου Μιχαήλ ευρίσκειαι εί- 
κών φυσικού μεγέθους, ήτις κατήντησεν όλως διόλου δυσδιάκριτος. "Ανωθι 
τής είκόνος τούτης υπάρχει ορθογώνιος πλάξ μαρμάρινη έπί τοΰ τοίχου έκτι- 
σμενη έπί τής οποίας Αναγινώσκονται μεγάλοις κεφαλαίοις γράμμασι τάδε»

«Τό στερέωμα τών έπί σοί πεποιθότων στερέωσον, Κύριε, τήν Εκκλη
σίαν, ήν έκτίσω τφ τιμίω σου αϊματι {’)», αρχιερατεύοντος κυροΰ Παρθε
νίου—XVI 714.

Μεταξύ τοΰ Ονόματος τού Αρχίερέως Παρθενίου καί τού διά τών Λατι
νικών στοιχείων σημαινομένου Αριθμού υπάρχει κενόν διάστημα επί τού 
οποίου σώζονται ϊχνη γραμμάτων ύπό τοΰ χρόνου έξαλειφθέντων. Έ ά ν  συ- 
σχετίσωμεν τον Αρ. 1β τόν υπό τών Λατινικών στοιχείων δηλούμενον προς, 
τό 714, οπερ είναι ή εποχή τής ΐδρύσεως τοΰ ίεροΰ ναοΰ τούτου, τότε Αγό- 
μεθα οτι δ αριθμός σημαίνει τήν ημερομηνίαν.

Περί δέ τοΰ ονόματος τοΰ Αναφερομένου αρχίερέως ά'λλοις δέδοται τό- 
■κρίνειν. Τις ούτος δ Παρθένιος, ποια ήν ή έδρα τής επισκοπής αυτού, άραγε 
ή είς ήμίσειαν Από Γέννης απόστασιν παρά τό νΰν Βουνάρ-Χισάρ κείμενη, 
Αλλοτε πόλις Βρνοις ή έτέρα τις, τούτο τυγχάνει έργον τών είς τήν εκκλη
σιαστικήν ‘Ιστορίαν καί αρχαιολογίαν Ασχολούμενων.

’Αριστερά στρεφόμενοι προς τά πλάγια καί διερχόμενοι υπό τήν πρώ- 
την αψίδα Απαντώμεν παρά τήν εικόνα τού Αρχαγγέλου Μιχαήλ τήν εικόνα 1

1?5·

(1) Τρίτη φδή των καταβασιων ϊής 'Υπαπαντής.
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Ίωάννου τοϋ θεολόγου μετ επιγραφής δηλοόσης, τον εΐκονιζόμενον άγιον. 
Έ ν  τή εΐκόνι ταΰτη φυσικοΰ μεγέθους (όπως άλλως τε ολαι at εικόνες τοϋ 
ναίδριου) εκείνο τό όποιον προ πάντων έπισπαται την προσοχήν και τον 
θαυμασμόν τοϋ παρατηρητοϋ εΐνε ή θεόληπτος και κατανυκτική στάσις τοΰ 
επιστήθιου μαθητου. ’Ά νω θι καί απέναντι της εϊκόνος ταΰτης εΐνε εικόνες 
σχεδόν δλοτελώς έξηλειμμέναι, επίσης καί a t άνωθι τής εϊκόνος τοΰ άρχαγγ. 
Γαβριήλ εδρισκόμεναι είκόνες είναι εντελώς ήμαυρωμέναι.

Δεξιά δέ στηριζόμενοι προς τά πλάγια καί διερχόμενοι υπό τήν πρώ-

'Ερμηνεία των έν tui σχέδια* 
γράμμαιι γραμμάτων-

Α=εϊσοδοςΐοΰ ναού. Β—πρώ
τος ποϋς της αριστερός αιγί
δος έφ* οδ ή είκών τοΰ Μιχαήλ 
καί ή μαρμαρίνη πλάξ. Γ=  
πρώτος ποΰς τής δεξιάς άψί- 
δος έφ’οδ ή είκών τοΰ Γαβριήλ 
καί αί άνωθεν αυτής ήμαυ* 
ρωμέναι. Λ=ε!κών τοΰ Ίωάν; 
νου Θεολόγου. Ε=« είκών άγιου 
έξηλειμμένη. Ζ=εΙκών άγιου 
Ευθυμίου. Η =  είκών αγίου 
’Αντωνίου. Θ=μεγάλη λιβάδα 
έπί τής όποιας νΰν είναι το* 
ποθετημέναι διάφοροι ίεραί 
εικόνες I =  μικραί λιβάδια.

την αψίδα παρά τήν εικόνα τοϋ άρχ. Γαβριήλ εύρίσκομεν την εικόνα τοΰ 
αγίου Ευθυμίου καί ταότην έν φυσικφ μεγέθει μετ’ επιγραφής απέναντι 
δ* αυτής τήν εικόνα τοΰ Α ντω νίου τοΰ Μεγάλου. Αΰται είναι a t μόναι ει
κόνες των οποίων καί τά χρώματα καί τά χαρακτηριστικά πρός δέ καί αΐ 
όνομασίαι διετηρήθησαν μέχρι των ήμερων ημών. Τών άλλων τειχογραφιών 
τάς οποίας τό πΰρ έσεβάσθη καί επομένως δεν έγίνετο άνάγκη νά Ιπιχρί- 
σωσι διά κονιάματος νέα μόνον μέλη τινα διακρίνονται έστι δ* ών τινων 
-καί at φυσιογνωμίας άλλά τοσοϋτον ήλλοιωμέναη ώστε αδύνατον νά δια- 
κρίνη τις, έάν αυται εΤνε άνδρών ή γυναικών, γερόντων ή νέων. 'Ιστέον 
όμως ότι τό άνω ήμισυ μέρος τοϋ ναϊδρίου εΐνε νεωστί κεχρισμένον, ώστε 
μόνον λευκόν τοίχον έχει τις απέναντι του. Έ π ί  τοΰ θολίσκου τοϋ ώς 
προείπον Ιν τφ κέντρο) τοΰ ναϊδρίου οϋδεμία είκών διακρίνεται, ΐσως δέ
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καί άμανρωθεϊσα υπό τον χρόνου εΐνε αόρατος είς τον κάτωθεν παρατηρούντα 
τον θόλσν.

Τοιοΰτον εν συντόμω τό μνημεΐον τούτο τής αρχαίας εκκλησιαστικής 
ημών αίγλης, τό όποιον 0 πανδαμάτωρ χρόνος έκο λάβωσε μέν, αλλά δέν ήδυ- 
νήθη νά εξάλειψη τέλειον.

Προς δσον οίόν τε δέ καλλιτέραν κατανόησιν των περιγραψέντων ούκ 
επουσιώδες ουδέ άσκοπον τ)γοΰμαι νά παραθέσω καί σχεδιαγράφημά τι έστω 
καί ατελές, έν τφ όποίω διά τών στοιχείων τοΰ αλφαβήτου δηλώ τάς θέσεις 
διαφόρων εικόνων κ.τ·λ.

β'. Άγιολιάς.

Οΰτω καλείται ή κορυφή τοΰ προς βορράν λόφου, παρά τούς πόδας τοΰ 
όποιου εκτείνεται ή κώμη. 'Ο  λόφος ούτος βρίθει λίθωνι ώς δέ καί εκ τίνος 
ήρειπωμένου τετραγωνικού περιβόλου δείκνυται, έκεϊ υπήρχε ναός τις τιμώ
μενος έπ’ όνόματι τοΰ προφήτου Ή λιου. Τούτο μαρτυρεί καί ή άχρι τής 
σήμερον διατηρούμενη παράδοσις τοΰ νά ψάλλουνται αγιασμοί καί νά συντρέ- 
χωσι πάσαι αΐ γυναίκες καί νεάνιδες ως είς πανήγυριν κατά την 20 ’Ιουλίου. 
Κατά την νότιον κλιτΰν τού λόφου, πλησίον συκής τίνος ίιπάρχει ογκώδης 
τις λίθος κεχωσμένος έντός τής γης. Πλησίον αυτής υπάρχει οπή τις άλλοτε 
•μέν άρκούντως εύρεΐα, ώστε νά χωρή άνθρωπον ερποντα, νϋν δμως υπό τών 
καταπεσόντων χωμάτων φραχθεΐσα καί μόλις χωρούσα παΐδα. Διά ταύτης 
εισερχόμενος τις καί προχωρών πρός βορράν πρώτον μέν τετραποδιτί ένεκα 
τής στενής καί χαμηλής διόδου, ειτα δμως καί όρθιος περιπατών, φθάνει είς 
■άπόστασιν 12— 15 μ. προ βράχου τινός έκτου οποίου άναβλύζεί ίίδωρ· ’Εν
ταύθα κατά τήν παράδοσιν δπήρχεν υπόγειον άγιασμα τσΰ προφήτου Ήλιου· 
Τό άγιασμα τούτο άγνωστον μένον έν τοις καθ’ ημάς χρόνοις, λέγεται δτι 
άνεκαλύφθη δπό τίνος γραίας ένυπνιασθείσης. "Ανωθεν τού βράχου τούτου 
υπάρχει οπή τις διά τής οποίας συγκοινωνεί μετά τού πρώτου σπηλαίου δεύ
τερον τοιοΰτον ίσον μικρώ δωματίω. Τά ένδον τού σπηλαίου τουτου δέν 
διηρευνήθησαν ακριβώς, καθότι ή τά δυο σπήλαια ενοΰσα οπή είναι τόσον 
μικρά, ώστε αδύνατον νά διέλθη τις δι’ αύτής, έστω καί παιδί ον. Οΰχ ήττον 
δμως πολλοί διαβιβάσαντες δι’ αυτής λαμπάδας ήδυνήθησαν νά παρατηρή- 
σωσι τό υπόγειον τούτο.

Ό  ναός ούτος φαίνεται οτι έπυρπολήθη, διότι πολλοί τών πορωδών 
λίθων καί τών άποτελούντων τούς ήρε ιπουμένους τοίχους καί τών καθ’ δλην 
την έκτασιν τοΰ λόφου κειμένων φέρουσιν ίχνη πυράς. Πότε όμως υπήρχε 

-ούτος ό ναός καί πότε έπυρπολήθη άγνοοΰσιν οί κάτοικοι τής κώμης.

ν'. Άγιερότς-

Ούτος απέχει τής κώμης περί τά 10 λεπτά τής. ώρας'$ορβιοανατολικώς
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Είναι τοποθεσία τις εν τη όποίρ σώζονται πολλά λείψανα λίθων και κερά
μων, ετι δέ και κλίμαζ λίθινη. Πλησίον αυτής υπάρχει μακρά τις βρύσις 
μετά κρουνοί», ήτις θεωρείται και άγιασμα. Τούτου δ ’ ένεκα πολλάκις πολ- 
λαΐ ευλαβείς γυναίκες έξερχόμεναι έως εκεί μετά κηρίων και θυμιάματος θυ- 
μιώσι το μέρος τής βρύσεως και καίουσιν έπ’ αυτής κηρία.

Το δνομα τής τοποθεσίας ΐσως είναι παραφθορά τοΰ άγιου 'Ιεροθέου 
δπως το τοΰ 'Αγιολιά είναι παραφθορά τοΰ άγιου Ή λία . Έ ν  τούτοις δεν 
έχει τις ποΰ νά βασισθή επί των εικασιών καί υποθέσεων του, καθόσον 
τό άνομα τής τοποθεσίας φέρεται μηχανικώς άνά τά στόματα πάντων χω
ρίς οΰτε εις έξ αυτών οΰτε αυτοί οι ιερείς, οί περί τά τοιαΰτα ασχολούμε
νοι, νά γινώσκωσί τι πλέον τουτου. Έ ά ν  διετηρεΐτο πανήγυρίς τις είς τήν 
τοποθεσίαν ταυτην, τότε ΐσως τις θά ή δυνατό νά εν ισχύ θή εις τάς υποθέσεις 
του. Οΰχ’ ήττον μεθ’ δλον τό επί τής προκειμένης τοποθεσία; σκότος, δεν 
θά ήτο τολμηρόν οΰτε άλογον νομίζω, έάν έρμηνεόων ή μάλλον τήν παρε- 
φθαρμένην λέξιν συ μ πληρών, ώνόμασατήν τοποθεσίαν ταυτην άγιον 'Ιερόθεον·

δ', ’Αρ«ουδόΐρυπα.
Αΰτη πεντάλεπτου περίπου άπο τοΰ άχιερότς άπέχουσα είναι οπή τις 

εντός βράχου τίνος διαμένουσα άπό τής μιας προσόψεως αΰτοΰ μέχρι τής 
άλλης. Τό άνοιγμα αυτής είναι τόσον, ώστε νά διέλθη παΐς άκριβώς δέ 
αΰτη είνε ή χρήσις τής οπής ταΰιης. Φέρουσι δηλαδή τούς έπ πυρετοΰ πά- 
σχοντας παϊδας καί διαβιβάζουσι αυτούς τρις διά τής οπής ταύτης, άφοΰ δέ 
άναχωροΰντες δέσωσι είς τούς κλάδους τής παρακείμενης άπηδέας καί ράκος 
u  Ικ τών ενδυμάτων τοΰ παιδός είναι βέβαιοι δτι ό παΐς άπηλλάχθη πλέον 
τοΰ πυρετοΰ.

ε '. 'Αρχαίου τείχος.

Τό άρχαΐον τοΰτο τείχος μήκους ως προεΐπον 10— 12 μ. εΰρηται παρά 
τον Τϋέσμαρον, έκτεινόμενον άπό άνατολάς προς δυσμάς. Τό ύψος αΰτοΰ 
δεν ΰπερβαίνει τά έβδομήκοντα πέντε εκατοστόμετρα. Είναι δέ Ικτισμένον 
διά λίθων πορωδών ουγκεκολλημένων δι’ άμμοκονίας τοσοΰτον δέ παλάιόν 
τυγχάνει, ώστε οί λίθοι μετά τής άμμοκονίας φαίνονται αποτελούν έν ολον. Τό- 
σωζόμενον τείχος φαίνεται ότι άπετέλει πλευράν τετραγωνικού τίνος περιβόλ- 
λου, καθότι έν τή ανατολική αΰτοΰ εσχατιά σώζεται μικρόν τι μέρος τής. 
δευτέρας πλευράς τοΰ περιβόλου, οπερ μετά τής σωζομένης άκεραίας πλευράς, 
σχηματίζει γωνίαν. Τών άλλων πλευρών τοΰ περιβόλου ούδέ τό ελάχιστου 
ίχνος σώζεται. Ε πίσης ούδείς τών κατοίκων γνωρίζει τι περί τοΰ σωζομένου- 
τείχους.

στ'. Ό  ήρειπωμενος πύργος.

Ό  κιονοειδής οΰτος πύργος κεΐται επί όροπεδίου δίωρον περίπου άπο·
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Γέννης άπέχοντος μεταξύ Γέννης καί Σκεπαστού. Το όροπέδιον τούτο δεσπό
ζει δλων τών περιχώρων, ο δέ επ’ αυτού πύργος είνε άρίστη σκοπιά, από 
τής οποίας ό οφθαλμός δύναταινά επισκόπηση τά πάντα, εΐς ακτίνα πολλών 
μιλιών, 'Η  τοποθεσία εν ή ο πύργος ούτος εκτισταί καλείται μοναοτήρι και 
δ παρ’ αυτήν ρέων χείμαρρος τουρκιστί καλείται Μοναοτήρ-ντεοέ.

’Επί τού οροπεδίου τούτου ού πολύ τού πύργου άπέχον, υπάρχει καί 
άγιασμα τιμώμενον επ’ δνόματι Ίωάννου τού βαπτιστοϋ, οπού και’ έτος 
τελείται πανήγυρις την 29 Αύγουστου, ημέραν τής άποτομής τού Προδρόμου. 
Ό  πύργος ούτος είναι ομοιότατος μέ τον έτερον τών εν Βουνάρ-Χισσάρ 
έκτισμένων πύργων. ’Αγνοώ άν υπήρχε μονή τις εν τη θέσει ταύτη εκ τής 
οποίας έλαβε τήν όνομασίαν ή τοποθεσία. Ούχ ήττον δμως ούδέν έρείπιον 
τοιαύτης σώζεται, δεν εΐνε δέ και παράδοξον νά άπεκλήθη ούτως ο πύργος, 
καθότι παν το ιού τον σημεΐον οί άρχαιότεροι κάτοικοι τών μερών εκείνων 
θεωροΰντες ώς ιερόν λείψανον, εφρόντισαν διά τοιουτων σεμνών ονομάτων 
να όνομάσωσι. Τούτου δ’ ένεκα ϊσως καί τήν παρά τον πύργον πηγήν κα
θιέρωσαν ώς άγιασμα τού άγιον Ίωάννον.

ζ '.  Τεχνητοί λόφοι·

Λόφοι τεχνητοί παρά τήν Γένναν ύπαρχου σι τέσ σάρες* δυο βορειοδυτι- 
κώς τής κώμης καί δυο νοτίως αυτής. *0 πρώτος εν τή μεταξύ Σκοπού καί 
Γέννης πεδιάδι ευρισκόμενος απέχει ιής τελευταίας περί τά δέκα πέντε λεπτά. 
"Εχει ούτος ακτίνα 5— 6 μέτρα πέριξ δ’ αύτοΰ διακρίνειαι τάφρος, ήτις 
καίτοι συν τώ χρόνω έπληρώθη χώματος, ούχ ήττον διακρίνεται αρκετά. 
’Απέναντι καί νοτίως τοιίτω τώ λόφφ είίρηται έτερος έν τώ μέσοι τών άμπε- 
λώνων εΐς ύψηλοτέραν τού πριότου θέσιν, Οΐ δύο ούτοι φαίνεται ότι αποτε
λούν σειράν λόφων διήκουσαν από ΒΑ προς ΒΔ, Οι δυο έτεροι άπέχουσι 
τής κώμης περί τά πέντε τέταρτα τής ώρας κείμενοι παρά τό χωρίον Γ ιαν- 
τζηκλάρ  καί αύτοί Ιν μέσω άμπελώνων επί οροπεδίων. Οί δύο δέ ούτοι 
μετ’ άλλων νοτιώτερον κειμένων φαίνεται δτι άποτελούσι σειράν λόφων διή
κουσαν από βορρά πρός νότον ήτοι από τού Εύξείνου Πόντου πρός τήν 
Προποντίδα (κατά τά μέρη τής Ραίδεστοΰ)* δλους αύτούς οι κάτοικοι κοινώς 
μέ έν όνομα καλού σι του μπες.

η λ Ά ρχα ΐα ι υπόνομοι.

'Υπόνομοι άρχαΐαι βυζαντινής κατασκευής σώζονται ού μόνον εντός 
τής κωμοπόλεως, αλλά καί έξωθεν αυτής. Αί ύπόνομοι αύται έχουσαι δια
φόρους διευθύνσεις, είναι ύψηλαί μέν ώστε νά περιπατή εντός αυτών ελευ
θέριος άνθρωπος μέτριου αναστήματος, πλάτος δέ έχουσι μεγαλύτερον τοΰ ενός 
μέτρου. Αί περισσότεροι αύτών είναι κατεσκευασμέναι δΓ οπτών πλίνθων,

9
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εχουσι δέ άνωθεν θόλον. ‘Η διεύθυνσις αυτών τήν σήμερον είναι άγνωστος 
καθότι εϊς πολλά μέρη πληρωθεΐσαι χώματος καί άλλων ακαθαρσιών είναι 
αδιάβατοι. Υπόνομός τις παρά τό άρχαΐον τείχος κατεσκευασμένη δι’ δπτών 
πλίνθων έχει διεύθυνσιν από βορρά προς νότον, άνωθεν δέ εΐνε θολοσκεπής.

’Ενταύθα οφείλω νά αναφέρω καί έτερον μνημεΐον όμοιάζον πολύ 
προς υπόνομον. Είναι δέ τούτο είδος τι στέρνας, τής οποίας αΐ μέν βάσεις 
είναι έκτισμέναι διά λίθων, ό δέ θόλος κατεσκευασμένος δ ι’ δπτών πλίνθων. 
Ή  στέρνα αϋτη σώζεται εντός οικίας τινός. Κατερχόμενός τις τάς 20 βαθμίδας 
λίθινης κλίμακας, εντός τής μιας των πλευρών έκτισμένης εις βάθος πέντε— 
εξ μέτρων, ευρίσκει πηγήν τινα, τής οποίας τό ύδωρ άναβλύζον έκ τής βο
ρείου πλευράς τής στέρνας άνεπαισθήτως σχεδόν ρέει κάτωθεν τής νοτίου 
πλευράς. Εϊς τί έχρησίμευε καί πότε καί διατί έκτίσθη ή υπόγειος αυτή 
στέρνα, παρ’ ούδενός ήδυνήθην νά πληροφορτ]θώ.

II

"Ηθη καί ’Έιθιμα. Παιδιαί και Δεισιδαιμονίαι· 

α'. Παιδιαί (‘).

α'. Ριζακάρια. Οΐίτω καλείται ό κλήδων,οστις ώς εις δ'λατά μέρη το ύ 'Ε λ 
ληνισμού, ούτωκαί ενταύθα τελείται τή 24 Ιουνίου^ ή μέρα τών γενεθλίων τού 
Προδρόμου. Κατά τήν εσπέραν τής προτεραίας τού κλήδωνος εις ολην τήν 
κωμόπολιν άνάπτονται πυραί μεγάλοι υπό τών παίδων καλούμενοι μπονμ- 
ποννες υπέρ τάς οποίας πηδώσι κατ’ άρχάς μέν παΐδες καί κοράσια, κατόπιν 
5μως έπερχομένης τής νυκτός καί γυναίκες καί νεάνιδες καί νέοι καί άνδρες 
ούκ ολίγοι. Εις τάς πυράς ταυrας καίουσι τάς παλαιός φιάθας καί τούς κλά
δους επί τών οποίων οί μεταξοσκώληκες άναρριχηθέντες κατεσκεύασαν τούς 
βόμβυκας. Αί ψιάθαι καίονται, ϊνα αΐ οϊκίαι αί άφιερώσασαι αύτάς στις 
μπονμποννες άπαλλαγώσι τών φύλλων.

Τις μπονμποννες πρέπει νά πηδήσωσι δλοι ανεξαιρέτως μηδ’ αυτών 
τών γερόντων και γραιών εξαιρούμενων, ’Επίσης πηδώσιν αύτάς καί οί υπό 
χρονιών πυρετών κατατριχόμενοι, οί όποιοι εϊνε βέβαιοι otl θά ρίψωσι τον 
πυρετόν εντός τής μπονατιούνας, ’Εντός αυτής καίουσι προσέτι καί έίλλας 
άσθενείας καί ούτω ενίοτε παρατηρεί τις γραΐάν τινα σοροδαίμονα πηδώσαν 
εντός τής μπουμπούνας τρις καί τετράκις και καίουσαν εντός αυτής πρώτον 1

(1) Αί παιδιαί αποτελούν σπουδαίον μέρος χών ήΐΚΰν καί έδίμων ένός τόπου 
δεικνΰουσαι τήν λιτότητα του πνεύματος καί τήν εφευρεχικότητα τών κατοίκων, τό δέ 
διότι πολλαί φράσεις καί λέξεις καθιερωμένοι εν αύταΐς άδύνατον είναι νά έρμηνευ- 
θώαι καί κατασχώοι άντιληπταί εν μόνιρ χφ λεξιλογίφ ώς λ.χ. ψηφες καί πουλίτσια.
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μέν τον οκαομένονα τό βήχα άης, είς την δευτέραν φοράν το ζουλώμά άης, 
είς τήν τρίτην τό χολόργο άης, είς την τέταρτην την κράα άης καί αν έχη 
καί άλλα τοιαύτα νά κατακαύση εξακολουθεί κάθιδρως καί άσθμαίνουσα καί 
υπό τοΰ καπνού τυφλουμένη υπό δέ της φλογός κατακαιομένη. Ουδέ τά 
.βρέφη εξαιρούνται, αλλά καί αδτά επί των μητρικών δλενών έκόντα 
άκοντα πηδώσι τις μπονμποννες. Τη αυτή ήμερα περί την δωδεκάτην ώραν 
τής εσπέρας τουρκιστί συνέρχονται επί τό αυτό άπασαι αί νεάνιδες, a t όποΐαι 
έκ τών προτέρων έχουσιν άπόφασιν νά βάλουν ριζικάρια είς την πρός τούτο 
•ώρισμένην οικίαν. Έ κ ε ϊ προσκαλοϋν πάσας τάς συγγενείς καί φίλος των 
παρθένους καί εγγάμους νά άποστείλωσι σημάδια. Τούτων κομισθέντων λαμ- 
δάνουσι κατάλληλόν τι δοχεΐον, έν γένει χάλκινον λέβητα, τον όποιον πλη- 
ροϋσιν ύδατος. Είτα δέ κατασκευάζουσι άνθοδέσμας μικράς ισαρίθμους πρός 
τα άτομα τών οποίων τό ριζικόν πρόκειται νά δοκιμασθή, είς έκάστην δέ 
τούτων εξαρτώ σι διά νήματος τό οονμάδι. 'Η  ανθοδέσμη δέ αίίτη καλείται 
■ριζικάρι. Τον λέβητα καλύπτουσι δι’ δθόνης τήν οποίαν διά ταινίας περιδέ- 
νουσιν καί τούτο καλείται κλείδωμα τών ριζικαργιών. Τούτου γενομένου το- 
ποθετοϋσι τον περιέχοντα τά ριζικάρια λέβητα υπό τι δένδρον, προ πάντων 
τριανταφυλλιάν, καί απέρχονται νά συμμετάσχωσι τοΰ πηδήματος τής μπου- 
■μπούνας.

Τήν πρωίαν τής έπιούσης (24 ’Ιουνίου), ημέρας ώρισμένης πρός πανη
γυρισμόν τών ριζικαργιών, συνέρχονται από πρωίας πασαι είς τήν επί τούτω 
ώρισμένην οικίαν. Τότε αί νεάνιδες μετά πομπής καί παρατάξεως άναλόγου 
τής έπισημότητος τού πράγματος, μεταβαίνουσαι είς τό δένδρον ΰφ5 ο διενυ- 
κτέρευσεν ό λέβης, αίρουσιν αυτόν καί φέρουσαι τοποθε ιοΰσιν έν τω μέσω 
τής ομηγύρεως. Τότε έκλέγουσι δύο παίδία άρρεν καί θήλυ, άτινα τοποθε
τούμενα παρά τον εσφραγισμένον λέβητα είναι προωρισμένα διά τό υψηλόν 
αξίωμα; νά βγάκνε τά ριζικάργια (*), ’Αφού δέ τοποθετηθώσι καί αί νεάνιδες, 
τότε προβαίνουσιν είς άποσφράγισιν, τό κοινώς λεγόμενον άνοιγμα τών ρι- 
■ζικαργιών, τό όποιον χαιρετίζεται διά τού επομένου δίστιχου, καί δπερ άνα- 
•φέρεται είς τήν τύχην.

’Ανοίξατε τον κλήδωνα νά βγει χαριτωμένη 
γοΰλ (!) τον καιρό χαρούμενη καί καλοκαρδισμένη.

Έ π ΐ  τούτω τό έν τών παιδιών, τό κοράσιον, λύει τήν ταινίαν διά τής 
οποίας ή οθόνη ήν δεδεμένη. Τότε δέ έκάτερον τών παιδιών αίρον τό έν 
μέρος διαδοχικώς έξάγουσι ριζικάργια, αφού προηγουμένως άκουσθή τό πά
τημα τό προλέγον τήν τύχην τοΰ έκάστοτε εξαγομένου ριζικαργιον.

'Ο  δεύτερος στίχος ή τό δεύτεραν κότημα είνε αφιερωμένου είς τον

(!) Τών εξαγόντων τά ριζικάρια παιδιών οί γονείς πρέπει νά ζωσι καί νά είναι 
τιρωτοοιέφανοι. (2)—“Ολον.



Πρόδρομον, έπικαλούμενον την χάριν τοΰ αγίου επί τοΰ κυρίου τοΰ ριζικαρ- 
γιοΰ, τό όποιον ήθελεν έξαχθή επί τούτω τφ στίχφ.

‘Ανοίξατε τον κλείδωνα πέ τ’ ' Αγίαννιοΰ τή χάρη, 
κάποιος εν καλορίζικος δς ερτβ1 νά την πάρει.

Μετά τοΰτο δέ άρχονται πλέον λέγουσαι διαφόρους στίχους. Καί εις προ
γενέστερον μέν εποχήν επί τή ευκαιρίςι ταύτη έλέγοντο στίχοι, σήμερον όμως 
δλοι ουτοι ερανίζονται εκ διαφόριον ανθολογιών. Ίστέον δέ δτι οί στίχοι 
ουτοι έν γένει είναι αίσιοι καί προ πάντων ερωτικοί. Ά φ ο ΰ  δέ έξαχθώσι 
δλα τά ριζικάρια μεταγγίζουσι τό ύδωρ τοΰ λεβητος εντός μικρότερου δοχείου 
καί εΐτα πρόβα ίν ου σι εϊς τό νομάτισμα.

Τοΰτο γίνεται κατά δυο τρόπους' α) δυο νεάνιδες απέναντι άλλήλων 
τοποθετούμενοι, λαμβάνουσι τό δοχεΐον άνά χεΐρας καί κρατοΰσαι αυτό κά
τωθεν έπι των πέντε δακτύλων άμφοτέρων τών χειρών των, δίδουσι εις το 
ΰδωρ ευγραμμον κίνησιν ούτως ώστε τό δοχείον μετά τοΰ ΰδατος νά κινητάι 
νϋν μέν προς την μίαν νΰν προς την έτέραν, 'Όταν λοιπόν αί δυο νεάνιδες 
αί άναλαμβάνουσαι μαντικά καθήκοντα, λάβωσι τό περιέχον τό ύδωρ δοχεΐον 
άνά χεΐρας, τότε προέρχονται κατά σειράν δσαι θέλουσι νά νοματίσνα καί 
ρίπτουν φύλλσν βασιλικού Ιντός τοΰ δοχείου. Καθ’ ον χρόνον δέ ρίπτει 
αυτό, νεάνίς τις έν τώ νφ  αυτής έχει ήδη τήν έρώτησιν, ή όποια συνήθως 
δέν δημοσιεύεται. Ρίπτουσα δέ τό φύλλον λέγει έκφώνως, οτι εάν επαλή
θευσή ή εάν έπιτευχθή τό έν τφ νφ  αύτής σχέδιον, τό φυλλον οφείλει νά 
στραφή δεξιά, έν Ιναντ ία δέ περιπτώσεί νά στραφή αριστερά. Τότε ή μία 
τών νεανίδων ωθεί τό δοχεΐον προς τήν έτέραν, αΰτη δέ πάλιν προς τήν 
πρώτην. Κατά τήν δευτέραν ταύτην κίνησιν τό φυλλον υπό τοΰ έκ τής επί 
τών χειλέων τοΰ δοχείου προσκρούσεως τοΰ ΰδατος σχηματιζομενου κυματ ί
διου ώθούμενον, λαμβάνει περιστροφικήν κίνησιν δεξιά ή άριστερά, δικαιοΰν 
οΰτω ή διαψεϋδον τάς Ιλπίδας τής πυνθανομένης νεάνιδος, ώς προερρήθη. 
Καί οΰτος μέν είναι ό πρώτος τρόπος της λεκανομαντείας τούτης, ήτις κα
λείται νομάτισμα.

β) Κατά τόν δεύτερον τρόπον τρεις ή τέσσαρες νεάνιδες σχηματίζουσαι 
κύκλον ΰποβαστάζουσι διά τών πέντε δακτύλων τήν περιέχουσαν τό ΰδωρ 
λεκάνην. Τότε προσέρχεται ή μέλλουσα νά συμβουλευθή αυτήν. Καί πάλιν 
όμως ή έρώτησις δέν δημοσιεύεται, μόνον δέ νοματίζει ή μαντευομένη έπι 
τής περιστροφικής κινήσεως τής λεκάνης, ήτοι λέγει καί πάλιν «σαν εν νά 
γεν, νά γυρίσ’ δεξιά, καί σά δέ, νά γυρίσ’ ζερβά».

Τό νομάτισμα διαδέχεται άκρα σιγή καθ’ ήν αί τήν λεκάνην κρατοΰσαι 
νεάνιδες προσηλοϋσαι τούς δφθαλμοΰς αυτών επί τοΰ ΰδατος άναμένουσι 
τήν τοιούτην ή τοιαύτην περιστροφικήν κίνησιν τής λεκάνης· τότε δέ συμ
βαίνει καί ένταΰθα φαινόμενον ομοιον προς τό τών κινούμενων τραπεζών,.

182 *Αριατ. Ά ,  Χρηοτίδοο
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■καθότι ή λεκάνη μετά δλιγόλεπτον Ακινησίαν ή ενδοιασμόν, στρέφεται δεξιά 
ή Αριστερά, επί τών δακτύλων των νεανίδων, αΐτινες μενούσιν άκίνητοι.

Οίίτω άφοΰ μαντευθοΰν δλαι κατά τον έ'να ή άλλον τρόπον (*) αί πα- 
ρευρισκόμεναι, λήγει ή τελετή την οποίαν διαδέχεται διασκέδασις διαρκοΰσα 
μέχρι τής δύσεως τοΰ ήλιου.

β'* Οί -ψήφες <*).

Οίίτω καλούνται μικρά τεμάχια μωσαϊκών κομίζομένων έκ τοΰ έν Κων- 
σταντινουπόλει ναοΰ τής *Αγ. Σοφίας παρά τών έκεΐσε μεταόαινόντων, οΤ- 
τινες άγοράζουσιν αύτά παρά τών φυλάκων τοΰ ναοΰ. ’Επειδή δέ τά τεμάχια 
ταΰτα χρη σιμό ποιούνται υπό τών γυναικών είς πα ίδιάν, εξ αυτών ωνομάσθη 
καί αυτή ή παιδιά γήφες.

'Η  παιδιά αΰτη οΰσα τό προτιμότερον μέσον -ψυχαγωγίας τών γυναι
κών, εΐνε έν χρήσει παρ’ άπάσαις σχεδόν ταΐς κωμοπόλεσι ταυταις (Σκοπώ 
Γέννη, Σκεπαστφ, Βουνάρ-Χισάρ καί Εΰκαρύω) (“). ’Επειδή δε οί φήφες είναι 
Απαραίτητον κεφάλαισν πάσης γυναικός ή νεάνιδος δφείλει πας πατήρ καί 
σύζυγος καί μάλιστα πας νιόγαμπρος έπισκεπτό μένος την Κων/πολιν νά 
φέρη τοιαύτας εις την σύζυγον ή τήν θυγατέρα του. Φυλάττονται δέ αύται 
επιμελέστατα, καί έν καιρφ - τής παιδιά; συμβαίνει ενίοτε, νά έξαφανίζων- 
ται ψήφε; και μάλιστα αί ωραιότεροι αυτών : πλάκες ντρονλιά, μπογιατζή- 
δες. Έ χε ι δέ ή παιδιά ώς εξής :

Φέρεται σκάφη, ήτις τοποθετείται έν τφ μέσφ τής αιθούσης εις ήν 
εχονσι συνελθεί αί μέλλουσαι νά μετάσχωσιν αυτής. Περί τήν σκάφην τοπο- 
τοΰνται πάσαι καί στήνουσι τις ψήφές των, ήτοι βάλλει έκαστη τήν ψήφαν 
της εντός τής σκάφης. Τότε ή εμπειρότερα πασών καθημένη έν τφ μέσφ 
τών άλλων, συνάγει διά της χειρός όλες τις ψήφες καί άφοΰ φέρη μέχρι τοΰ 
■χείλους τής σκάφη ς, άφίνει αΰτάς νά πέσωσίν δλαι εντός αυτής. Τοΰτο κα
λείται χειροδόλιαομα. Τά χείροβόλιασμα όμως τοΰτο δεν είναι εύκατόρθω- 
τον, άλλά θεωρείται τέχνη τήν οποίαν δεν δύναται έκάστη νά έπιχειρισθή. 
’Εκείνη ή οποία χειροβολιάζει, δφείλει διά δύο Ισοταχών κινήσεων τής χει
ρός πρός τά άκρα τής σχάφης νά περισυλλέξη δλες τις ψήφεςΊ άφοΰ δέ 
φέρη αΰτάς μέχρι τοΰ χείλους τής σκάφης, νά τάς άφίση νά πέσουν διά τοΰ 
ανοίγματος τό όποιον σχηματίζει μεταξύ τοΰ μεγάλου δακτύλου καί τοΰ λι- 
χανοΰ, Τό χειρο6ό?,ι.αομα τοΰτο δύναται νά διαρκέση πολύ ή ολίγον άναλό-

(1) Περιγραφήν βλέπε θρρχιχες ’Ηθογραφίες (Β' μέρο; σε λ, 95 καί έξης) Πολυ
δώρου I Ιαπαχρ ιστό δούλου.

(2) Περιγραφήν τοΰ παιγνιδιού βλέπε : θρρ.χιχες Ηθογραφίες (μέρος Β' σ. 63
καί εξής) Πολυδώρου Παπα χριστό δούλου-

(3) Καί εν Σαράντα Έκκληοίαις, δπου πολύ έπαίζετο τάς Κυριακά; και Ιορ- 
τάς ιδ  απόγευμα.
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γως τοΰ αριθμόν των ψήφων. Έ ά ν  δέ τδ χειροΟόλιασμα παρατείνεται επί 
πολύ χωρίς νά κάται (') καμιά, τδτε ή χειροβολκίζουσα κοιμίζει αύτάς. Τούτο 
(το κοίμισμα) γίνεται ώς εξής.

Λαμβάνει δλες τις ψήψες, καί άπαθετεί αύτάς ήσύχως έν τφ μέσφ τής 
σκάφης άπαξ ή δίς. Έ ά ν  κατά τό κοίμισμα καθίση μία, τότε έχει καλώς, είδε 
μή, επανέρχεται πάλιν εις τδ χειροβόλιασμα.

Έ ά ν  αί παίζουσαι είνε δλιγώτεραι των πέντε στήνουσι άνά δυο, ήτοι 
ζευγάρια, έάν δέ είνε περισσότεροι τότε στήνουν άνά μίαν. "Οταν τέλος κα
θίση μία ψήφα, τότε ή κάτοχος αυτής λαμβάνει δλας τάς άλλας καί ρίχνει 
αύτάς εντός τής σκάφης. ’Εκείνη τής οποίας ή ψήφα κάθισε καλείται πρω
τιά, ή δέ δεύτερα καλείται άντίχειρος. Τό ρίξιμον γίνεται κατά διαφόρους 
τρόπους’ ή ρίπτονται δλες οί ψήψες διά μιας ή ρίπτονται έκ διαλειμμάτων 
άνά τρεις ή τέσσαρες σταυρωτά δι° άμφοτέρων των χειρών {τοΰθ’ δπερ συμ
βαίνει, όταν αΰται είναι υπέρ τάς δέκα) ή χειροΰο?,ιάζονται. Έ ά ν  ή πρωτιά 
είς τό ρίξιμο καθίση περισσότερός των δύο, τότε λαμβάνει αύτάς καί τούτο 
λέγεται κόψιμο. Έ ά ν  όμως οί ψήψες είνε όλιγώτεραι τών δύο, τότε ή πρω
τιά δεν έχει δικαίωμα νά κόψη. "Οταν ή πρωτιά λάθη τό προϊόν τού ριξί
ματός της, τότε πτύουσα εντός τής χειρός της, τής περιεχούσης τις ψήψες 
καί περιφέρουσα αυτήν περί τό πρόσκοπόν της λέγει: φτού καί στο γύρ μ’ , 
διά τού όποιου εύχεται ΐνα ολαι αί παρακαθήμεναι είς τό ρίξιμο άποτύχωσι 
(δηλ. μηδεμίαν ψήφαν καθίσωσι) καί τοιουτοτρόπως πάλιν αύτή ρίξη καί 
δευτέραν φοράν. "Οταν ή αύτή πάντοτε γίνεται πρωτιά, τότε αί άλλαι εξορ
γιζόμενοι εις τό ρίξιμο κτυπώσι διά τοΰ γρόνθου εντός τής σκάφης λέ- 
γουσαι «Κούκος καί καρφί καί κατσιδέλκη οτάγτ ». Τούτο είναι άρά διά 
τής οποίας αί έχθρικώς rrj νικήτρια διακείμεναι νομίζουσι ότι αύτη θά χάση 
την τύχην της. Εις τήν άράν ταύτην ή πρωτιά άπαντφ πάντοτε (ίσιο χον- 
ψτό ο » άποτρέπουσα ούτως άφ° έαυτής τήν κακήν τύχην καί άποστέλλουσα 
αύτήν είς τάς ά'λλας. "Οταν τις των παιζουσών συμβή νά καταδιώκεται έπι- 
μόνως ΰπό της τύχης, τότε πατά τό ρίξιμον ζητεί μίαν ψήφαν παρά τίνος 
τών ευνοούμενων ύπό τής τύχης. Καί έάν μέν αύτη φιλικώς φερομένη δώση 
αύτή ψήφαν, τότε εκείνη ρίπτουσα αύτήν έντός τών άλλων ρίπτει δλας όμού 
πλέον βέβαια οτι έλαβεν ήδη μέρος τής τύχης τής άλλης. Έ ά ν  δμως εκείνη, 
παρ’ ής ζητείται ή ψήφα, φοβούμενη μήπως χάση τήν τύχην της, άρνηθή 
νά δώση αύτήν είς τήν ζητούσαν, τότε ή τελευταία βυθίζουσα τήν χεΐρα αυ
τής έντός τής ποδιάς εκείνης ρίχνει τις ψήφες. Καί ή έντός τής ποδιάς βύ- 
θισις τής χειρός, έχει τήν αύτήν ίσχύν, τήν όποιαν έχει καί ή έκουσίως δε
δομένη ψήφα. Έ ά ν  δέ έκείνη παρ’ ής τρόπον τινα αρπάζεται ή τύχη χτυ- 
πώσα διά τοΰ γρόνθου της τήν σκάφην φωνάζει «Κούκος^, ή άλλη άπο- 1

(1) Κάθεται.
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δίδουσα αυτή τά ’ίσα άπαντα «στο φουχτό σ’»· ’Ενίοτε όμως αί καθιερω- 
μέναι αυται φράσεις προκαλοϋσι φίλον ικείας, ένεκα χών οποίων εστιν δτε 
καί διακόπτεται ή παιδιά.

"Οταν τις των παιζουσών, πρότερον κερδίζουσα άρχίση νά καταδιώκεται 
δπό τής τύχης, τοΰτο λέγεται κοινώς: «γόρσανα τά μολυβιά». Διά ταΰτης δε 
δηλοΰται οτι ήλλαξεν ή τύχη. "Οταν δέ τις μετά επίμονον καταδρομήν της 
τύχης άποσυρθή τοΰ παιγνιδιού, τότε αίπαίζουσαι δίδουσιν αυτί) τό δικαίωμα 
«νά ρίξ’ πέ τά χωριό». Συνίσταται δέ τοΰτο εϊς τό δικαίωμα τοΰ νά λάβη 
μέρος εις τό ρίξιμον, ένφ αΰτη δεν έστησε ψήφαν. /7ε τό χωρώ) όμως ρΐχνεο 
όταν μείνη μόνον μία ψήφα. ούχί δε καί περισσότεραι. Έ ά ν  δέ δυνηθή νά 
τήν καθίση, τότε συμμετέχει πάλιν δωρεάν είς τό παιγνιδιού.

Οΐ ψηφες άναλόγως τοΰ σχήματος ή τοΰ χρώματος αυτών εχουσι καί 
διάφορα ονόματα. Τά ονόματα αυτών είνε τά εξής: Πλάκα καί πλακόπλο, 
ντρονλί, τσίμπλα, μπογιατζής.

Π λάχα= καλοΰνται πλάκες τεμάχια μωσαϊκού πλατιά καί λεπτά εϊς σχήμα 
τετραγώνου ή όρθωγωνίου τετράπλευρου' τά μικρότερα αυτών καλούνται πλα- 
κοπλα .

Δλτρουλί=καλοϋνται ντρουλιά τεμάχια μωσαϊκού στρογγυλά, τετροχισμένα 
έπιμελώς εϊς τις πέτρες. Ή  λέξις εινε υποκοριστικόν τοΰ r τρούλος.

Τσίμπλα.—Ου τω καλείται ψήφα τής οποίας τό μωσαϊκό ν είναι κατά τό 
πλεΐστον έξηλειμμένον καί μόνον μία γωνία αυτής ή έν μέρος ίσον μέ κε
φαλήν καρφίδος υπολείπεται. Τό ΰποκορ. τσιμπλόπλο.

Μ πογιατζής—οΰτω καλείται πάσα ψήφα, τής οποίας ή ύαλος είνε χρω
ματιστή μαύρη ή κόκκινη.

ν'. Κορακιστά.

Τών κορακιστών γίνεται χρήσις πρώτοι' μέν ΐνα γίνεται συνεννόησις με
ταξύ δύο προσώπων (καί μάλιστα γυναικών παρ’ αίς προ πάντων υπάρχει 
καί ή χρήσις αυτών) παρόντων καί οχληρών, μάλιστα δέ παιδιών, το δέ 
καί χάριν παίδιας. Έ ν  τω κορακιοτί φθέγγεσθαι ή λέξις προφέρεται κατά 
συλλαβάς. Εις το τέλοςήδέ εκάστης προστίθεται ή μία άλλη συλλαβή, άρχο- 
μένη μέν από γρ ή σπρ, έχουσα δέ τό φωνήεν τής συλλαβής, ή ολόκληρος ή 
κορακιστική λέξις κακάρδαλα - κακά μέν, έάν ή συλλαβή εχει φωνήεν a 
κεκέρδελε - κεκέ, εάν εχη ε καί κικίρδιλι - κικί, έάν έχη η, ι καί ο, ώς έν 
τοΐς εφεξής παραδείγμασι καταφαίνεται.

Φράσις: Θέλω νά νάρτω νά σας γειτονέψω.
Θέ—γρε—λώγρω—νά—γρα—νάργραρ—τώγρω—να— γρα σάς γρα—- 

γειγρει—τογρο νέγρε—ψώγρω ή
Θέσπρε—χώσπρω — νάσπρα — νάσπραρ—τώσπρω—γασπρα — σάς άσ

προς—γεισπρε—τοσπρο νέσπρο—ψωσπρω ή
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Θεκερδελε—κεκέ, λω—κωκωρδωλω—κεκώ νά κακάρδαλα—κακά—ναρ- 
κακάρδαλα—κακάρ τω—κωκώρδωλω —κωκώ νά κακάρδαλα—κακά σάς κακάρ
δαλα;—κακάς, γεικεικείρδει,λει—κεικεί τό κοκόρδολο—κοκό νεκεκερδελε—κεκέ 

ψωκωκώρδωλω—κωκώ.

δ '.  Π ο υ λ ίτσ ια .

* Η παιδιά αυη] παίζεται πάντοτε έν υπαίθριο γίνεται δέ ως εξής: "Ολαι 
αΐ μέλλουσαι νά μετάσχωσι αυτής πλήν μιας διά κλήρου οριζόμενης, εκλέγου- 
σιν άνά εν κοράσιον ή έν έλλείψει τοιοιίτων και μικρά παιδία, τά όποια το- 
ποθετοΰσι κυκλοτερώς εις άναπεπταμένον τινά τόπον ή είς ευρύχωρον αυλήν, 
αυταί δέ ιστανται όρθιαι, έκαστη παρά το πονλόπλο νχης. 'Η  άνευ πουλό- 
πλου μένουσα προσέρχεται εις την πρώτην κατά την τάξιν τήν οποίαν χτυπά 
εΐς τήν χεΐρα. Τότε αρχίζουν νά τρέχουν έκατέρα κατ’ εναντίαν διευθυνσιν 
περί τον κύκλον καί ή πρώτη φθάσασα εις τό πονλίτα’ γίνεται κυρία αυτού, 
ενώ ή έτέρα ύποχρεοΰται νά έξακολουθήση τον δρόμον μετά των άλλων 
κατά σειράν.

ε \  Α ί κ ο ιν ό τα το ι δ ε ισ ιδ α ιμ ο ν ία ι.

1. —"Οταν ό δεξιός οφθαλμός σκαρδαμυττη, θεωρείται οιωνός αίσιος, 
δταν δέ 0 αριστερός απαίσιος.

2. — ’Ενίοτε έκ τοϋ σκαρδαμύττοντος οφθαλμού ή έκ πταρμού ή καί έξ 
άλλου οίουδήτινος μαντεόματος προαισθάνεται τις δτι καλόν τι ή κακόν τώ 
Ιπίκειται, τούτο δέ διά διαφόρους λόγους δικαιούται νά τό άναμείνη έκ 
δύο μερών. Τότε διά νά έξακριβώση από ποιον μέρος πρέπει νά τόάναμείνη, 
αποσπά συγχρόνως διά τών δυο χειρών της έκ τών βλεφαρίδων άμφοτέρων 
τών οφθαλμών τρίχας έκ τών προτέρων νοματίζοναα: αάν ενπε τον τάώνα (‘). 
ά βγήκ' (ή τρίχα} πέ τό δεξί τό μάτ ’ καί σαν έν πε τήν τάδνα, ά βγήκ> πε 
τό ζερβό καί αποσπά τήν τρίχα ή οποία άλαθήτως θά της γνωρίση τό πρό- 
σωπον ε’ις δ θά όφείλη το έλευσόμενον καλόν ή κακόν. Τούτο λέγεται 
χομάτιομα {’).

Τό νομάτισμα γίνεται καί κατ’ άλλον τρόπον. ’Ενίοτε δη λ. σκαρδαμυτ- 
τουσι συγχρόνως ή εκ διαλειμμάτων άμφότεροι οι οφθαλμοί. Τότε ϊνα 
πληροφορηθή, έάν καλόν τι μέλλη νά trj έπέλθη ή απειλείται επί κακού, νο- 
ματίζει «οάν εν καί ϊν οΐ καλό, ά βγήκ’ (τρίχα) πε τό δεξϊ καί οάν εν σέ 
κακό πε τό ζερβί» καί αποσπά, την τρίχα.

3 . —"Αμαξαν ή καί άνθρωπον μόνον ή μετ' όνου πορευόμενον εις 
αγρόν άπαντών τις, οφείλει νά σταματήση ΐνα περάση ή άμαξα ή ό άνθρω-

(1)=τόν δίϊνα. (2) Τό νομάτισμα γίνεται καί διά των δακτύλων καΑ’ δν τρόπον 
καί διά τών όφθαλμών.
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πος εκείνος καί να μη τον πΐριχόψ)]. Πολύ δέ περισσότερον πρέπει τις νά 
προφυλλάττεται νά περιχόφτ’’ αμαξαν φορτίομένην, διότι, έάν αυτή πάθη τι 
καθ’ οδόν αυτός θά υπέχη την ηθικήν ευθύνην διά τό περίκομμα.

4. —’Όρνις φωνάζουσα ως αλέκτωρ θάνατον άφευκτον τοΰ κυρίου της 
προαγγέλλει. Τό αυτό προ μηνύει και ή ώρυγή τοΰ κυνός. Πρός αποφυγήν 
δέ τοΰ προαγγελλόμενου απευκταίου οφείλει ό οικοδεσπότης εκείνος νά εξόν
τωση τό δυσοίωνον Ικεϊνο ζώον. Ή  έξόντωσις αυτού δεν άπαλλάττει μέν 
τελείως τον οίκοδεσπότην της επικείμενης καταστροφής, οΰχ5 ήττον θεωρείται 
ώς μετριάζουσα την θείαν οργήν. *Η πρόρρησις τοιουτων οιωνών θεωρείται 
ώς άλάθητος* και άλλοτε μέν επέρχεται εντός ολίγου ή επαλήθευσες αυτού, έν ίοτε 
όμως δυναται citin') νά έκπληρωθη μετά δέκα ή δεκαπέντε έτη, οΰχ’ ήττον 
δμοις τοϋτο δεν πρέπει καί νά μάς κάμη ν ’ άποδίδωμεν εϊς άλλην αιτίαν 
.(έκτος τοΰ οίωνοϋ) τήν έπερχομένην καταστροφήν.

5 . —  Γλαυξ επί τής στέγης, κρώξουσα προμηνύει καταστροφήν καί προ 
πάντων τόν θάνατόν τίνος των οικείων. Διά τοϋτο ά'μα ως άκουσθή κρωγ- 
μος ταύτης επί τής στέγης, σπεύδουν νά εκδιώξουν αυτήν έπειθεν πρός άπο- 
σόβησιν τής απειλούμενης θεομηνίας.

6. —Γαλή λουσμένη προαγγέλλει επίσκεψιν. 5Εν καιρφ δέ χειμώνας 
γαλή πλησίον τής εστίας καθημένη καί εχουσα τά νώτα έστραμμένα πρός τό 
■πυρ, ψύχος δριμυ προαγγέλλει.

7. —Ννηνιαομα. Πολλαί γυναίκες καί πλεΐσται γραϊαί διηγούνται, δτι 
πολλάκις καθ’ ύπνον ένεφανίσθη αΰταΐς άνήρ τις καί προ πάντων ένας πα- 
ποΰς, τοΰ οποίου καί τήν ενδυμασίαν περιγράφουσι λεπτομερέστατα, δστις 
ΐιπέδειξεν αΰταΐς τόπον περιέχοντα θησαυρόν. Τό τοιοϋτον όνειρον καλείται 
νύπνιαομα. Ε κείνος ό όποιος τήν ή τόν νΰπνιασε, άφοΰ υπόδειξη αΰτοΐς 
τόν περιέχοντα τόν θησαυρόν τόπον, δίδει αΰτοΐς καί λεπτομερείς οδηγίας 
περί τοΰ τρόπου καθ’ δν οφείλουν νά ενεργήσουν. Οΰτω π. χ, λέγει δτι 
πρέπει πριν ή προβώσιν είς τήν έπχωσιν τοΰ θησαυρού νά κοσκινήσοοσι τέ
φραν επί τίνος μέρους άφ’ εσπέρας, τήν δέ πρωίαν ουτινος ζώου τόν πόδα 
είίρωσι άποτυπωμένον επί τής τέφρας,τοιοϋτον νά θυσιάσωσι επί τοΰ τόπου 
τοΰ έγκρυπτοντος τόν θησαυρόν.

’Εκτός τούτου όρίζεται αΰτοΐς καί ή ώρα καθ’ ήν πρέπει νά υπάγωσιν 
είς τον θησαυροφύλακα τόπον καί τό βάθος είς τό όποιον θά εΰρωσιν αυτόν 
καί τέλος καί τό περιέχον αυτόν δοχειον εάν εΐνε λέβης ή πίθος κ.τ.λ. 'Ο  
vvnvtaoμένος οφείλει νά έκτελέση ολας τάς παραγγελίας τάς διδομένας αΰτω 
κατ’ δναρ παί νά θυσιάση ο,τι τφ ζητήση ό γέρων. Καί ενίοτε μέν οΰτος 
εΐνε λογικός άποτυπών Ιπ ί τής τέφρας τόν πόδα ορνιθος ή λαγού ή γαλής 
ή κονίκλου ή τίνος των το ιοΰτων. Πολλάκις δμως ή άπαίτησίς του προβαίνει 
περαιτέρω καί άποτυπεΐ επί τής τέφρας τόν πόδα ανθρώπου, δτε καί δεν 
ικανοποιείται. ’Εν γένει είς τά ννπνιάομ&τα ταΰτα τό άληθές εΐνε δτι πολλαί
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καυχώνται on ννπνιάοχανα, οΰδεμία όμως δύναται νά εΐπη δ ιι ευρε τον 
άποκαλυπτόμενον θησαυρόν. Τδ νύπνιαομα δέ τοΰτο, αν και κυρίως άναφέ- 
ρεται μόνον είς χρήματα, οΰχ’ ήττον εις πολλάς αποδίδεται ή διά νυπνιά- 
αματος άνακάλυψις άγιάσματος ή ίεροΰ τίνος ναοϋ καΐ άν κατά τύχην άνα- 
καλυφθή τοιοΰτός τις ύπ’ άλλου καί πάλιν δμως δεν όκνοΰν τινα γραΐδια να 
διατείνωνται, οτι προ πολλοί και ούχϊ άπαξ ννπηάοκανα περί αώτου και 
μάλιστα τό εΐχεν έκμυστηρευθή καί εις άξιοπίστους τινάς γειτόνισσάς των, 
άλλ’ δτι διάφορα αίτια καί μάλιστα ή απουσία των σημερινών προς τάς 
τοιαόιας αποκαλύψεις τάς ειχον άποτρέψει τοϋ νά δημοσιευσωσι το νύπ,νι.α- 
ομά των.

8 —Ματραδοννα, Οίίτω καλείται ό υπό την γην κεκρυμμένος θησαυρός.. 
Πολλοί δέ άνθρωποι, τών οποίων άλλοι μέν πείθονται εις τοιαΰτα νν~ 
πνιάσματα, άλλοι δέ σπουδαιότεροι τούτων δυσπιστοΰσι μέν είς αυτά, πι- 
στεόουσιν όμως είς την υπαρξιν ματραβοννών υπό κλεπτών εις τά τής γης 
κεκρυμμένων, πολλοί τοιοΰτοι τέλος, μόνον έργον εχουσι τό νά άνασκάπτωσι 
νυκτωρ τήν γην. ’Επειδή δέ συνήθως οί ένυπνιαζόμενοι τά ννπνιάοματα ώς 
μέρη έν οϊς ύπάρχουσι πεπρυμμένοι θησαυροί ΰποδεικνυουσι πέτρας ογκώδεις,- 
βράχους καί δένδρα, τούτου ένεκα εις τα τοιαΰτα διευθυνουσι συνήθως τιίς 
νυκτερινός των αναζητήσεις. ’Ενίοτε όμως καί Ιντός τής κώμης έξερχόμενός 
τις τήν πρωίαν τοΰ οίκου ίου, βλέπει πλήθος συνωστισμένου έν τή όδφ καί 
πλησιάζων μετ’ έκπλήξεως βλέπει τό λιθόστρωτοι1 άνεσκαμμένον εις βάθος ενός 
περίπου μέτρου. Τότε δέ, εάν τυγχάνη άγνώς τής υποθέσεως, πληροφορείται 
οτι χρυσοθήραι άγνωστοι τήν νύκτα άνέσκαψαν αυτό ζητούντες χρυσόν. Ουχ
ήττον ιό τών άρχαίων .οΰδέν κακόν άμικτον καλοί» εφαρμόζεται καί ένταϋθα
καί πολλάκις είς νυκτερινός άνασκαφάς οφείλεται ή άνακάλυψις πολλών αγαλ
μάτων ή και τάφων άρχαίων, όπως συνέβη ου πρό πολλοί έν αυτή τή: 
κώμη Γέννη, ένθα άνεκαλυφθη αρχαίος τάφος.

III

Δημώδη άσματα.

1. Τό
Γή άλεπού κάνει ντουγουνι(’) 
καί καλνά τό μελεγοΰνι (s), 
κάλεσε τήν πλάση γούλη.
Πήρα πάγω στο ντουγοΰνι 

5 βρίσκω πήττα στό πλαστήρι

ντουγουνι*

καί κρασί στό κρυοντήρι, 
βρίσκω λύκο πού χορεύει 
κιάλεπού πού συγκαθίζει 
κιό σγαντζόχερος ο Ρήγας 

10 σύρνει τό χορό δαχτάνι (’)

(t) Ντουγούνι=χαρά, γάμος. (2) Μελεγοϋνι=πολΰ πλήθος (milillon) (3) Δαχτάνι= 
συνεχώς.
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πε (') δώ ώς τό Γιαντζικλαρι (2) 
και χορεύνα (a) τα παιδόπλα 
και πηδούν σά γκατσικόπλα 
καί χορεύνα τά κορίτσια 

15 καί πηδούν σά γκνπαρίσσια

καί χορεύνα και οΐ μπόμπες 
καί μουγκριζνα σά γελάδες 
καί χορεύνα οί παποΰδες 
καί μουγκριζνα σαν αρκούδες.

2* Ή  «αματερή γυναίκα,

'Έ νας κάάανα στάλώνι 
καί ιή γκάλτσα d ου μπαλώνει 
καί τη γκάλτσα dov μπαλώνει 
καί τη μάννα άου μαλώνει.

5. — «Σήπω, μάννα, πάντρεψε με,
σπιτονοικοκέρεψέ με, 
πάρε με καί μιά γυναίκα 
μιά καματερή 'γυναίκα»,
Σκώνται ή μάννα τ ’ τό μπαντρεύει 

10. Τον σπιτονοικοκερεΰει
καί τον παίρνει μιά γυναίκα, 
μιά καματερή γυναίκα.
"Οσο νάμπει νάβγει ό ήλιος, 
έβανε κλωστή σι3 αδράχτι,

15. δσο νά κυλίξ’ δ χρόνος 
επαμνε ξεσφοντιλιάρι.
Παίρνει βράζ* το, παίρνει πλύν’ το, 
μέσα ατό καρύδι βράζ’ το 
μέσα στο χουλιάρι πλυν’ το.

20. Παίρνει γλυεΐ (4) το, παίρνει διάζ’ το (5) 
πά στής κάτας (6) τά τσουγκρανιά (7) 
καί στοΰ ποντικού τά νύχια.
Βάν’ το, φαίν’ το, κόφ’το, βγάντ’ το. 
Παίρνει πάγ’ σε χίλ’ τερζάδες (8)

25. καί σέ χίλιους μαθητάδες.
— «Κάντε μένα ένα φουστάνι 
και τον άάρα μ’ καραβάνα (ή

(1) Π έ=άπό, (2) Χωρ ίον γειτονικόν. (3) Χορεύνα^χορεύουν- (4) ΓΑυώ=μαζεύω
στο γλυτήρι. (5) Λιάζομαι ~  εργάζομαι τό στημόνι στή διάστρα. (6) ΑΓάτίΐ=γάια.
7) Γοοί ;·Λ(>ατ·ια=νύχισ. (8) Τερζάδες— ραφτάδες. (9) Καραβάνα= ίν&υμα.
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και τον κοπιαστή μιά μούκια(') 
τον πρωτόγερο καδούκα (*)

30. και τη γκάτα γουνελούδα. 
και to  μποντικό τσοράπια».
Τη Δευτέρα στην’ νά «λύνει 
καί την Τρίτ’ τά σαπουνίζει, 
την Τετράδη τά μουσκεύει 

35. καί τήν Πέφτη τά στραγγίζει, 
την Παρασκευή τά πλώνει, 
to  Σαββάτο τά μαζώνει, 

καί τήν Κυριακή βγαίν’ ρώτα:
—Κάμνετε(3), κορίτσια, ρόκα;

40. μάθετε καί μένα ρόκα,
νά σας μάθω γώ τραγούδια, 
τά καλιά καί τά καινούργια.

3. 'Ο  Μαυριανός.
Τρεις «ρχοντάδες κάάανε σ’ ομορφο λειβαδάκι 
"Ενας καινά τά γράσα dot? κι’ άλλος τά φλουριά dov 
κι’ ό δόλιος ό Μ αυριανός καινού σε τήν καλή dou.
— «’Αλήθεια λες, Μαυριανέ, άλήθεια συντυχαίνεις;

5. Σαν τη δική σου τή γκαΧή, άλλος καλή δεν έχει, 
οπού δανείζει τό φιλί στους ξένους τους διαβάτες;
—Τί λόγια εν πού λες αυτά, τί λόγια συντυχαίνεις;
—Γιά ξούρισε τά γένεια σου καί γένε παλικάρι, 
καί κούρεψε τό βάθιο σου καί κάντονα μουλάρι,

10. σύρε καί πάνε στο χωριό ς’τή Γιώργη τ’ άργαστήρι 
καί γύρεψε νά φας νά πγεΐς καί γύρεψε ντουσέκι (·*).
—Γιώργη μ’ ψωμί, Γιώργη μ’ φαγί, Γιώργη μ’, καλό ντουσέκι. 
Τον πήραν καί τον πήγανε Μαυριανοΰ στο σπίτι.
—Καλή μέρα σου μώρ’ καλή.—Καλώς στον ξένο ποίρθε.

15. Σύρτε σκλάβες καί βάγισσες, στρώστε νά κοιμηθούμε
στις μόσκους, τά γαρουφαλα, στα ζέφκια (3), τά μπαμπάκια. 
Λιαλιοϋν τ’Ορνίθια μια φορά.— «Σήκω, ξένε μου, σήκω»
Λιαλιοϋν τ’άρνίθια δυο φορές.— «Σήκω. ξένε μου, σήκω, 
κΓ ό βάθιος πού χλιμίντρησε Μαυριανοΰ με μοιάζει».

20. — «Μωρή σκύλλα, μώρ άνομη, τσ’ Όβρέσσας θεγατέρα, 1

(1) M ovxta—σκέπασμα κεφαλιού, (2) 1Γα#σωι«=καύκαλο. (3) Κάμνω— δουλεύω τό 
μαλλί στή ρόκα νά γεμίσω κλωστές τ’ Αδράχτι. (4) ιντονοβ«ι=κρεβάη. (5) ζΐψκ<α=  
διασκεδάσεις·
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τό βάθιη μου τον γνώρισες, μένα δε μέ γνωρίζεις;»
Και παίρνει τό σπαθάκι του κομμάτια την Ικάνει, 
καί στό σακκί τήν έβαλε ςτό μύλο τήν έπάγει.
— «Νά μύλε μου, καί άλεσε μνιανής καλής (*) κομμάτια, 

25. Καί καν’ τ’ άλεϋρι κόκκινο καί τήν πασπάλη (ή μαύρη, 
νά περνούνα οΐ άσκημες νά 6οίνουν κοκκινάδι, 
νά παίρνουν κ’ ο! γραμματικοί νά φχιάνουνε μελάνι.

4. Στο μ:

Πήγα στο μπέρα μαχαλά, 
κιάκουσα μια άγδονολιαλιά. 
Μάννα τήν κόρην έδερνε.
—Χτυπά με, μανέ μου, δυνατά, 

5. λέγε τά λόγια σιγανά
νά μην κουστοΰμε(4) στη Φραγκ 
Μένα δ Φράγκος μάγαπά.
—Σά σάγαπα τί σεστειλε;
—Χρυσό λεμόνι μέστειλε.

ρα μαχαλά.

10. — Σά σεστειλε τί τώκανες;
—Νέ(’) τοφαγα νε τώρριξα 
μόν’ ςτό μαντίλ’ μου τόδεσα, 
καί στό σεντοΰκ5 μου τδβαλα. 
σαράντα μήνες τώχρυβα, 

ί. 15. πέ τις σαράντα κυστερα, 
τό λεμονάκ5 πλογήθηχε.
—Για φάγε με, για ρίξε με, 
για στό σαγμπή(5) μου στείλε με..

5. Τό μουτσόπουλο.

Τρία καράβια στό γιαλό τά τρία άράδ’ άράδα 
τδνα αρμενίζει τό βοργιά τάλλο τήν ντραμουντάνα 
τό τρίτο τό μικρότερο παινευγεται καί λέγει;

5. —Δέ σέ φοβούμαι, μόρ βοργιά, σένα καί τον αγέρα σ*
τεχω κατάρτια πιριντζιά, άντένια καστανόνια, 
καί τά πανιά μεταξωτά, σκοινιά ΐμπρισιμένια, 
κεχία καί ενα μιτσόπουλο, γνωρίζ’ πέ τούς άγέρους.
— Σύρε, μιτσόπουλέ μ’ , καί δέ θά βρέξ’ ή θά χειμάσ”. 
Παιζογελώντες νέβαινε κλεγόντας κατεβαίνει.

10. — Τεχεις, μιτσόπουλέ μ’ καί κλαΐς καί βαρυοναστενάζεις;
Μήν πείνασες καί δίψασες μή θέλεις για νά φάγεις;
— Νέ πείνασα, νέ δίψασα μήτε νά φάγω θέλω, 
είδα τον ουρανό θελό {") καί τάστρο βουρκωμένο, 
καί τόν καθάριο Αυγερινό, στό αίμα βουτημένο.

15. Είδα καί τρία σύννεφα πέρκονται π έ(’) το νότο 
τδνα κρατα κακιά βροχή τάλλο κακόν άγέρα, 1

(1) *αλΐ7ί=πρό<3η>χης. (2) παοΛάλη=ςΙ&ος «λεύοου. (3) iK =ovt£. (4) Κονστοϋμτ 
=άκθνσ0οίμε. (ό) Σ αγμπης= νοικοκύρης. (6) θ ίίο= ά ολό . (7)



τό τρίτο το καταποδιό έχει κακία νοσπίδα.
Κόμα ό λόγος βάσταγε κή συντυχία ( ‘) κρατούσε, 
γέμισε ή θάλασσα κουπιά κή άκρα παλικάρια.

6. Κι’ οι&6έ στον ήλιο μοίρα.

Δέ σέ θαρρούσα, θάλασσα, νερό να κατεβάσεις' 
καί συ κατέβασες νερό μια θάλασσα γεμάτη, 
κατέβασες καί μια μηλιά τά μήλα φορτωμένη.
Κάνει τά μήλα κόκκινα τά φύλλα της δροσάτα 

5. καί κάτω στή ριζίτσα της αγιόκλημα φυτρώνει,
κάνει σταπίδα ραζακιά καί τό κρασί του μόσχος.
Ό σ ες μάννες τό ήπιανε καμιά παιδί δε γκάνει 
δν τώπινες καί σύ μαννέ μ’, παιδί για να μή γκάνεις.
Μέσα (*) που μέκανες, μαννέ μ’, ένα καλό δεν είδα.

<10. Ξένες πλυνουν τά ρούχα μου, ξένες τά σαπουνίζουν.
Ά ν τ ίς  νερό ροδόσταμα κιάντί σαπούνι μόσχο 
κιάντίς ς’τά ήλιο στέγνωμα στάστρα καί ς’τό φεγγάρι.
Τά πλυνουν μιά, τά πλυνουν δυο ςΥις τρεις καί τά νειδίζοτηή3}, 
— Πάρε ξένε μ’, τά ρούχα σου καί πάντα (*) τι] μαννέ σου.

15. — *Αν είχα μάννα κιάδερφή δεν τάφερνα σέ σένα,
δεν έχω μάννα κιάδερφή ουδέ στον ήλιο μοίρα.

7- "Οσο πιω  «ιοσο πεμείνει.
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Μέστειλε ή πεθερά μου 
νά διαβώ στο πανεγύρι 
μέδωσε καί στον ντουρμπά μου 
πέντες πήτες κεξ άκόνια 

5, καί τού ποντικού την πλάτη, 
τής ακρίδας τό ποδάρι, 
καί παρήγγειλέ με κιολα:
—Μέ φτωχούς μήν κάτσ’ καί φά

σεις,
μάρχοντους μήν κουβεντιάσεις 

10. μή σέ φάγουν τό ψωμί σου, 
τό ψωμί σ’ τό σιμητένιο 
τό γνφτικοπεραομένο (ή . 1

Κι" ό καλός, ο νοικοκύρης, 
πήρε πάγει στο χωράφι,

15. βρίσκει ένα κούφιο δέντρο 
μέσα ούλο χουχλουβάγιες 
χούχλου μπουχλου οί χουχλουβάγιες, 
ξέχασε στο χούχλου μπουχλου, 
έχασε τό μαύρο ώϋποβ)

20. καί τό νί(8) καί τό ζγολέρι(Β) 
το τσουβάλι πέ τό σπόρο.
Παίρνει πάγει στή γκερά του, 
στη σπιτονοικοκυρά του.
Την ε&ρίσκει μεθυσμένη,

25. μεθυσμένη ξερασμενη,

(1) Σνντνχια  —ομιλία· (2) Λ/ώα=άφ’ δτου (3) Ν ΐΐδίζονν^.ονειδίζουν. (1) Π άπα  
πήγαινε τα (5) ΓνφηποπΐρασμΟ’ο=μέ γύφτικο κόκκινο- (6) Β ώ χο=βώδι.(7) ύίί=ύννί. 
-<S) ^Όλίρι=ζυγός.
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μεσ’ στη ψάθα τυλιγμένη, 
πέ τη σκάλα γκρεμισμένη 
και στον πνρο (’) κουμπισμένη.
— Μπρε, καλέ μου νοικοκύρη,

-30. στο κρασί νερό μη βάνεις 
γιατί πέφτω καί μέ χάνεις

8. Καλογριά.
Καλογριά τραγούδησε βράδυ μέσ’ στο κελί άης, 
κιό Κωνσταντής σαν τάκουσε πέ κεΐ ψηλά που κάται,
— ’Ά ς εν, άς εν, καλογριά, γώ σένα θά σέ πάρω. 
Καλογριά σαν τάκουσε μαντηλα όης νέ ρίξε {*)

5. τό ράσο της τσαλαπατεΐ καί τό σταυρό βης λέγει:
—Σύρε, σταυρέ μου, στο κελί, σταυρέ μ’ στό μα να στη ρι 
καί σείς κομπαλογάκια μου, ;V  "Ισου Χριστού τον τάφο. 
"Εγώ τώρα θά παντρευτώ καί άντρα θέ να πάρω, 
τό Κωσταντή τό μάργελα καί τό μαργελεμένο,

10. που μαργελα καί παίρνει με καί πάλι μέ άφίνει.
Θέλω νά τον κατοριστώ, κατάρες δεν ήξευηα» 
μόν’ θά τόν ρίξω στο Θεό καί γης νά τόνε κρίνει.
"Εννιά φορές νά παντρευτή καί πάλι νά χηρέψει 
καί γιο νά είμαι λεύτερη νά νάρτ’ νά μέ γυρέψει.

15. ’Έχω καί γώ πανί λινό σαράντα πέντε πήχες
δίνω το γιά σκοντόφτιλα, φυτίλια στις καντήλες.

9. Χάρος «αΐ λεβέντης.

"Ενας λεβέντη; καί καλός εν’ άξιο παλικάρι, 
έκλεισε τάργαστήρια όου κιδλα τά μαγαζιά dου.
Στο δρόμο πού επήγαινε καί ψιλοτραγ ουδού σε, 
ό Χάρος τόν έσταυρωσε μέσα στό σταυροδρόμι.

-5. —Μένα 6 Θεός μέ έστειλε νά πάρω την ψυχή σου,
—Δίχως ασθένεια κιάρρωστιά πώς παίρνεις τήν ψυχή μου; 
—"Άϊντε καί νά παλεάψουμε στού Μαρμαρά τάλώνια. 
Τρεις μέρες έν πού πάλευαν, λεβέντης γονατίζει.
—Στάσου, Χάρε μου, νά σέ πώ, τις νιούς γιατί τις θέλεις; 
καί τά σαλά μωρά παιδιά, βασιλικό στή γλάστρα (*).
—Στάσου, Χάρε μου, νά σέ πώ, γιατί δέ θέλα* ναρτω, 1

μή μέ δίνς πέ τό τσουκάλ’ 
μέ χτυπάει ς’τό κεφάλ’ 
μή μέ δίνς πέ το ποτήρ’ 

35, μέ τσακίζεις to χατήρ’ (s) 
δώσε με πέ τό λαγήν" 
δ'σο πιω κισσό πεμείν’.

(1) /7vooi=^otO'.iya/.t (2) Χατ^’=τήν επιθυμία μου, χάρη μου. (3}=τήν ερςοέε 
<(4) έχει χάσμα έδώ.
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έχω γυναίκα όμορφη, χηργιά δέν τήνε πρέπει, 
έχω καί δυό σαλά παιδιά, ορφάνια δεν τά πρέπει.
—Σχάσου, Χάρε μου, νά μέ πης, σέ τί μέρος θά πάγοι. 

15. Κιό Χάρος τον καλό δείξε.—Τό μέρος πού θά πάγεις, 
ιρτγόρω είναι πράσινο καί μέσα ραχνιασμένο.

10. Δυο λόγια, δυο μαντάτα.

Μαύρα μου χελιδόνια καί άσπρα μου πουλιά, 
μην πάτε καί περάστε πέ μέσ’ την Α ραπιά.
"Έχω δεντρί α’ν αύλή μου κιδλα κονέψετε, 
νά γράψω στα φτερά σας καί στά φτερούδια σας 

5. δυο λόγια, δυο μαντάτα, τρία μηνύματα.
:—Αΰτοΰ πού πας, καλή μου, μή λάχ’ καί παντρευτής 
Τούρκον άντρα μή μπάρεις νά μή κριματισθής. 
Ρωμιό άντρα νά πάρεις νά το στεφανωθείς.
— Μαννέ μ’ εδώ πού ήρτα εγώ παντρεύτηκα.

10. Πήρα μιας μάγισσας γιό, μιας μάγισσας πουλί' 
τον ουρανό μαγεύει καί τ’ άστρα δεν πελεΐ, 
τή θάλασσα μαγεύει καί δέ νεκυματεϊ *
καί μάγεψε καί μένα καί δέ μέ... πελεΐ...

ΙΈ  ’Ορφανό παιδί.

Έ γ ώ  εΐμ5 ορφανό παιδί 
έχω καί χήρα μάννα 
—Τήν Νονίτσα παραμάννα.
Τρεις χρόνους τήν έδούλευα 20.

5. —τήν έλάτρευα.
Στίς τέσσερες πηγαίνω 
τή ρογίτσα μου γυρεύω:
— «Δώσε μ’ κυρά μ’, τή ρόγα μου

— τή ρογίτσα μου, 25.
10, δώσε μ’ τή δούλεψή μου 

— σέ βαρέθηκε ή ψυχή μου, 
νά κουβανιώ κρύο νερά

—τό χειμό γκαιρό, 30. 
πέ τή πασσα τή βρύση !

15. — Ποιος τήν είδε τέτοια κρίση; 
νά πλύνει τά ποδάρια άης

—τά ξεράδια άης: 
Μέσ’ ςάργυρή λεκάνη 
— μαύρη γη νά τά ξεράνει!
Νά βάνω τό τραπέζι άης

—τον περίδρομο,, 
πέ δυο χρυσές λαμπάδες 
—τρώτε πίντε άφεντάδες.
Νά στέκωμαι νά τήν κερνώ

—τόν περίδρομο- 
πέ χέρια σταυρωμένα.
Δεν έν(') κρίμα νε σέ μένα;
Νά στρώνω δυό στρώματα

— δυό παπλώματα 
δυό ά'σπρα σεντονάκια 
νά κοιμούνται δυό κορμάκια.

(l)".EV=8lvai.
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12. Ράφταινα.

Ράφταινα ημνα κιερραφτα 
ροϋχα γενττσάρικα 
καί βλαντιά σπιιιάνικα.
Την ήμερα έρραφτα 

5. καί το βράδυ έ'σκαφια.
Τδ χώμα μου τό μάζωνα 
στη μηλιά τό πήγαινα.
— Νά μηλιά μ ', ιό χώμα μου, 
δώσε μ’ καί συ ταθια σου,

10. τ’ άθια σου, χά πάθια σου, 
νά τα στολιστώ καί γώ, 
νά καχέβω σχό γιαλό, 
νά μαραίνω μια καί δυό· 
Μαννέμ’, τής χήρας χόν υγιό 

15. θέλω νά τόν καταραστώ 
καί την κατάρα π  ά χόν πώ 
θέλω νά χήν αξιωθώ.
Χήρα νά διώ χή μάννα dot>, 
την αδερφή χ’ καλογριά 

20. καί κεΐνονα σχά σίδερα,
νά πελυοΰν χά σίδερα δροσιά, 
νάχω καί γώ παρηγοριά.

14. Ή  χήρα

13. Σαν πεθάνω.

Την Παρασκευή χό βράδυ 
χό Σαββάχο χό πρωί, 
άρρωστη σ’ ένα κοριτσάκι 
χ όνομά χ’ Καλλιόπη.

5· Κόκκινο φουσχάν’ φορούσε 
είχε μέσα και κλαδί, 
έχασε τό βραχιολάκι 
καί πικράθηκε πολύ.
— ’Αν πεθάνω μέσ’ χήν Πόλη 

10. θάψτε με ςχό Μπαλουκλή, 
νά περνάει ή μαννέ μου, 
νά μέ κλαίγ’ νά μέ θρηνή. 
Παραγγείλχε καί χ’αηδόνι 

νά περνά νά κελαϊδή 
15. νά περνά κιό Θανασάκης, 

νά μ’ άνάφχ’ ένα κερί- 
Κι’ άν πεθάνω σχά καράβια 
θάψτε μ’ μέσα ςχό γιαλό, 
νά μέ τρώνε χά ψαράκια 

20. καί τό αρμυρό νερό.
Κ ι’ αν πεθάνω μέσ’ χή Γέννα 
θάψτε με στην κυδωνιά, 
για νά πέφτουν χά κυδώνια, 
νά μέ φέρνουνε δροσιά.

ή Βουργάρα.

’Από μικρός ωρφάνεψα πέ μάννα πέ πατέρα, 
με στοίχισαν τάδέρφια μου σιή χήρα τή Βουργάρα.
Δώδεκα χρόνια δούλεψα στα μάτια δεν τήν είδα.
Καί μιά μέρα—καλή μέρα, ένα Σαββάτο βράδυ,

5. κείν’ έβγαινε πέ τό λουτρό καί γώ πέ τό μπερμπέρη.
— Βουλγάρα μ’, δώσ’ τή δούλεψή μου κα ίτή  γκαζάντησή μου, 
τάδέρφια μου μέ μήνυσαν, νά πά νά με παντρέψουν.
—Ά ν  θέλεις, δοΰλε μ’ , παντρειά εγώ. θά σέ παόρέψω.
Δώδεκα δούλες έχω γώ κιδποιανα θέλεις πάρε,

10' άν θέλς τή ροΰσα έπαρε, &ν θέλς άή μαυρομμάτα.
—Μήχε στή ροΰσα δούλεψα, μήτε στή μαυρομμάτα 
μόν’ δούλεψα σέ λόγου σου, τή χήρα τή Βουργάρα.



— Βουργάρα θέλει χάϊδεμα, θέλει καί έγλεντζέδες.
Στην Πόλη σφάζουν πρόβατα, ςτό Γαλατά γελάδια 

15. και στής Βουργάρας τό voda {‘) σφάζονται παλικάρια.

15. *0 Κωνσταντίνος. !

’Από μικρός στα γράμματα, μεγάλος στό σκολείο· 
το σκόλασε κι’ ό δάσκαλος να πά νά γιοματίσει.
Στο δρόμο που νεπηγαινε, Θεόν περικαλοϋσε, 
νά νεϋρει τή μητέρα dov μαζύ πέ τον πατέρα τ’.

5. Ευρίσκει τή μητέρα dov πέ ξένο παλικάρι.
—θ ά  νέρτει δ πατέρας μου καί γώ θά κουβλαντίσω! >
—Τί είδες μπρε διαβρλοπαϊδ’, καί τί θά κουβλανιίσεις ; '
—*Ό,τ’ είδαν τά ματάκια μου, κείνα θά κουβλαντίσω (a)
Ή  μάννα dov τό έσφαξε, τό μάγερα τό δίνει,

10. — Νά, μάγερα μ ’, μαγέρεψε καί στ’ άλας μην τό βλέπεις,.
Κιό μάγερας μαγέρεψε καί στ’ άλας δεν τό είδε.
Πηγαίνει κιό πατέρας άου διά νά  γιοματίσει.
—Πουναι, γυναίκα, τό παιδί, ποδναι ό Κωνσταντίνος;
— Εις τό σκολειό τό έστειλα καί άργησε νά νάρτει.

15. Βροντάει μιάννα τό ζεγκί (*) καί στό σκολειό πηγαίνει.
— Πουν, δάσκαλέ μου, τό παιδί, πούνε ό Κωνσταντίνος;»
—Τρεις μέρες έχω νά τον διώκαί τρεις νά τον διαβάσω 
καί άλλες τρεις νά μήν τόν διώ τό νοϋ μου θέ να χάσω.
Βροντάει μιάννα τό ζεγκί ςτό σπίτι άου πηγαίνει.

20, — Πουναι γυναίκα τό παιδί, πούνε ό Κωνσταντίνος ;
— Κάτσε (*) νά φάς, κάτσε νά πγής, κάτσε νά γιοματίσεις, 
είχα δουλειά, τό έστειλα καί άργησε νά νάρτει...
Καί 0 μπαμπάς <1ου έκατσε νά καλογιοματίσει.
Καί τό παιδί χωράτεψε (ζωντάνεψε) και είπε τή μπαμπά άου :

25. ■—”Αν είσαι λΰκος φάγε με, σκύλος κατέλυσέ με,
κιάν είσαι ό πατέρας μου σκύψε καί φίλησε με.
Τήν πήρε τή γυναίκα άου νά πάει νά τήν πνίξει.
Στό δρόμο ποΰ νεπηγαινε Θεόν περικαλοϋσε; 
νά εΰρει τό μύλο ανοιχτό καί τό νερό καθάριο.

30. — Νά, μύλε μου, καί άλεσε μιανής σκύλας κομμάτια
καί κάν’ τ’ άλεΰρι κόκκινο καί τήν πασπάλη μαύρη, 1

1 4 5  ''Aqksx. A, Χρηατίδον

(1) Δωμάτιο. (2) κουβλαάίζω~κατανγέλω,' (3)=αναβολέα. (4)=κά9ησε.
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νά παίρνουνε οΐ άσχημες νά βάνουν κοκκινάδι, 
νά περνούνε καί τά παιδιά νά φκιάνουνε μελάνι.

16* Δίστιχα.

1. Γαπούσα σε και χάνουμνα καί τώρα μίσησα σε. 
γιά δυο λόγια της μάννας σου τώρα παραίτησά σε

2, Τάναστενάζεις ξαίρω τα και τά πονεϊς γροικώ τα 
τό ντέρτι πώχεις στην καρδιά τδ είχα και γώ πρώτα.

17. Κ ο τίσ μ α τα  κ α ί μ π ε ΐτ ια  (Σαμακοδίου)

1. ’ Ε λένη έλεος ζητώ, 'Ελένη, έσπλαχνίσου
τό τέλος μου έκόντεψε, τά νιάτα μου λυπήσου.

2. Δέ μέ λυπάσαι άλυπητη, πούμε παλλικαράκι 
μικρό κιάνήλικο παιδί, γιατί δέ μέ λυπάσαι;

3. ’Αγαπημένο μου πουλί, πείσματα μή μοΰ κάνεις, 
τί έχω δυστυχή καρδιά πεθαίνω καί μέ χάνεις.

4. ’Αγάπα με νά σάγαπώ, θέλε με νά σέ Θέλω, '* 
γιατί θά έ'ρτει ένας καιρός θά θέλεις νά μή θέλω.'

ό. ’Ήμουν στην Πόλη βασιλιάς, στο Γαλατά βεζόρης, 
εις τά κορίτσια επίτροπος,στίςχήρες νοικοκύρης..

6· ‘Αγάπα αγάπα όμορφες, μοΰ πήρανε τό νοΰ μου,
μοΰ πήραν καί τον ύπνο μου που είχα καί κοιμουμουν.

7. ’Αλησμονώ καί χαίρουμαι, θυμούμαι καί λυπούμαι, 
του κόσμου νάια τά πουλιά και τό δικό μου πουνα ι;

8. Αυτά τά μαύρα πού έβαλες εγώ θά οέ τά βγάλω, 
νά σέ φορέσω κόκκινα κύστερα θά σέ πάρω.

9. Αυτό τό άχ δεν τόξευρα πότες νά τό φωνάξω 
καί τώρα ώρα δεν περνά, νά μήν αναστενάξω.
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I

ΒΑΛΛΙΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΙΚΑ {')

Ακριβώς είπεΐν αληθή βαλλίσματα δεν έσώθησαν παρ’ ήμϊν πολλά, ορθό
τεροι’ ΐοως, δεν ο ν ν ε λ έ χ θ η ο α ν άκόμη πολλά άπό τον λαόν τό στόμα*. 

« ίο  βάλλιομα είναι τραγούδι επικόν' τραγούδι εν τφ  οποίω δεσπόζει δ τό
νος τής διαθέοεως και δ άοματικός τύπος και τδ όποιον διά τούτα
Αναλύει τό γεγονός ΰλως είς βαθύ και θερμόν συναίσθημα».

«Είναι βραχύ, αλλά πλήρες ζωής' είναι ούοιωδώς λνρικόν».
Γ. Βιζνηνός

Τά βαλλίοματα είναι τά μόνα πού άπέμειναν εκ τής όλης αρχαίας με
λικής. Ώνομάσθησάν δέ ούτω, διότι τά ύπορχηματα αύτά, Απεμακρύνθησαν 
άπό την θρησκείαν, έπειδή κατέστησαν ζωηρότερα και είς τάς υποθέσεις και 
τούς ρυθμούς.

Βαλλίζω κατά τούς "Ελληνας πού κατοικούσαν τήν κάτω ’Ιταλίαν είναι 
τό ζωηρώς χορεύειν. (Ά π ό  τό βάλλειν τά σκέλη ή τάς χεΐρας, δηλ. χορός 
σειστός, τιναχτός).

Αυτοί πού χορεύουν υπό τούς ρυθμούς των βαλλισμάτων εξακολουθούν 
Απομιμούμενοι τά ύπο τού κειμένου λεγάμενα, είτε μέ χειρονομίας, είτε με 
κινήσεις φυσιογνωμικάς, είτε και μέ μόνον τόν χρωματισμόν τής φωνής, Τά 
Θρακικά βαλλίσματα έχουν γενικά χαρακτήρα σκωπτικόν.

Ή  συνήθεια αίίτη μάλιστα μετεδόθη καί τήν ψαλτικήν, καθ’ ήν πολλοί 
ψάλται ψάλλοντες, κάμνουν και κινήσεις τού προσώπου ή τών χειρών και 
όλου τού σώματος, πρός εκφρασιν τών νοουμένων δπό τού εκκλησιαστικού- 
άσματος, ακόμη δέ καί τόν τόνον τής φωνής των ή τόν εναλλασσόμενου 
χρωματισμόν αύτής.

Ε νταύθα παραθέτομεν έκ τών πολλών βαλλίσματα τινα, τά όποια έστα- 
χυλογήσαμεν άπό διαφόρους Ανεκδότους καί μή «υλλογάς δημωδών Ασμάτων 
τής Θράκης.

1. Ό  χορός καλά κρατεί (1 2).

1. ■—Μάρ’ κυρά Μαριόρα, — Σαν πείνασε καί τί,
πείνασ’ άντρας σου. κιό χορός καλά κρατεί.

(1) Βλ. 'Εστία  1893 μελέτη Βιζυηνοΰ : Βαλλίοματα καί Άνά τόν Έ λιχώ να  (βαλ
λίσματα) Γ. ΒιζυηνοΟ Έκδ, Οίκος Έλευ θέρου δάκη,

(2) Τά πρώτα τρία βαλλίοματα, είναι άπό τή μελέτη τοΰ Βιζυηνοο *Άνά τόν , 
Έλικώνα*.
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Τό ψωμί ναι μέσ’ χαμπάρι, 
ας τάνοίξει νά to  πάρει.

2. — Μάρ’ κυρά Μαριόρα, 
δίψασ’ άντρας σου.
—Σάν Ιδείψασε καί ττί, 
κιό χορός καλά κρατεί.
Τό νερό ναι στο σταμνί, 
ας σηκώσει νά τό πιει.

3. — Μάρ1 κυρά Μαριόρα, 
άρρωστη σ’ άντρας σου.

—Σάν άρρώστησε καί χί, 
κιό χορός καλά κρατεί. 
'Αγιασμός μέσ’ τό καυκί, 
ας τό πιει νά γιατρευτεί.

4. —Μάρ’ κυρά Μαριόρα 
πέθανε ό άντρας σου.

— Σάν έπέθανε καί τί, 
κιό χορός καλά κρατεί.
Τα παπουτζια μου ξεσκιώ 
τό χορό δεν παρατώ.

2. Ή  Ματένια.

1. 'Η  Ματένια θέλει ψάρι 
θέλει και γλυκό κρασί (‘), 
γιά νά κατεβάσει γάλα 
νά βυζάξει τό παιδί.

2. Δώδεκα χρονώ Ματένια 
ποΰ τό βρήκε τό παιδί, 
καί κρατείτο καί γυρίζει 
καί δεν τώχει γιά ντροπή;

3. Δώδεκα χρονώ Ματένια 
χήρα πάει στη μάννα της,

. τά στεφάνια στην ποδιά της 
καί θρηνεί τον άντρα της.

4. Σώπα κόρη μ ’, καί μήν κλαίεις, 
μην παραπονεΰγεσαι,
κεΐσαι νέα καί ωραία, 
καί ξαναπαντρεύγεσαι.

5. Γ ιά  δές μάννα, γιά δες κόρη, 
γιά δες τύχη πουχα γώ!
Δέ μέ λεν νά βάλω ράσα 
μόν με λεν νά παντρευτώ.

3. Βουργάρα,

Βουργάρας γιό; παντρεύεται καί παίρνει ρωμιοπουλα.
Κή μάννα του σάν τάκου σε στήνει νά μαγερέψει.
Τό φίδι καί τήν όχεντρα καί τον κακό τόν όφιο,
—"Ελα νιφάδα μου, νά φάς θαλασσινό ψαράκι.

5. "Εφαγε μνιά, έφαγε δυό, στις τρεις έφαρμακώθη. 
Γονατιστή χαμοσυρτή στην πεθερά της πάγει.
—”Αχ πεθερά μ’, κρύο νερό, γιατί ή ψυχή μου βγαίνει! 
—Τό νύφες φέρνουν τό νερό καί τητερες τό πίνουν. 
Γονατιστή χαμοσυρτή στον πεθερό της πάγει.

10. "Αχ πεθερέμ’, κρύο νερό, γιατί ή ψυχή μου βγαίνει.
—Τό νύφες φέρνουν τό νερό καί π Ετεροί (1 2) τό πίνουν.

(1) Δέχεται καί οΰιω : Ή  Ματένια τρώγει -ψάρι, πίνει καί γλυκό κρασί.
(2) Καόώ; βλέπει 6 αναγνώστης άξιοσημείωτον είναι ότι Ίίλληνες ψάλλοντβς 

<ά βάλλισμα μιμούνται τό σολοικισμό των Βουλγάρων μέ τή χρήση τοΰ θηλ· δρ-
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Γονατιστή χαμοσυρτή καί στον καλό της πάγει.
—*Άχ, Κώνσταντή μ’, κρύο νερό, γιατί ή ψυχή μου βγαίνει- 
"Ωστε να πά κιώστε νάρθεϊ, την βρήκε άποθαμένη.

4. Γάτος ξεμολόγος.

"Ενας γάτος ξεμολόγος 
φόργε ράσο σάν πατέρας.
—Ποντικοί, μή φοβηθήτε, 
βγήτε νά ξεμολογηθήτε.

5. Βγαίνει ένας, βγαίνει άλλος, 
6 μικρός καί ο μεγάλος, 
βγαίνει καί μια ποντικίνα 
με τά μοιρολόγια κείνα: 
«Μή μέ τρως, καημένε γάτο,

10. καί γώ νά σέ ζωγραφίσω, 
νά σέ δώσω κιάχελάκι 
μέ πολύ πολύ ριζάκι».
— «Γώ δέ θέλω άχελάκι 
καί γλυστρά πτό σκουτελάκι.

15. Γώ δέ θέλω τό ριζάκι, 
γιατί μπαίνει στο δοντάκι, 
μόν θελώ την ποντικίνα 
ποΰναι καί παχιά σά χήνα.

5. Πετυχημένη γυναίκα.

Γυναίκα πήρα, φίλοι μου, 
πολύ έπιτυχάτη 
τρία ψωμιά όκάδικα 
τά τρώει στην καθησιά της.

(Πρβλ. Λαογραφία Τ. Τ '. σ. 241).

5. “Αν πής καφέ καί ζάχαρη, 
παίρνω πεντέξ’ οκάδες, 
ανάθεμά με κι άν μέ φτάν’ 
ανάμεσα βδομάδας.

6. Ή  μυλωνοά.

Μιά καλή νοικοκυρά, 
είχεν άντρα μυλωνά.
Πάγει άντρας της στό μΰλο 
κείν’ κοιμάται μέ τό φίλο.

5. Πάει ο άντρας της στό σπίτι, 
τώρα ποϋ νά τόνε κρύψει; 
Τον έκαμε ένα κουβάρι, 
καί τον χώνει στό άρμάρι. 
’Άντρας της διαβολεμένος,

10. καί πολύ πονηρεμένος, * 1

Παίρν’ άνάφτει τό λυχνάρι, 
βρίσκ’ τό φίλο μέσ’ τάμπάρι 
καί φορτών’ τό καλό σ’ φίλο, 
ένα καλό-καλό ξύλο.

15. — « Στέκα (‘), άντρα νοικοκύρη, 
νά σέ πώ τό πώς έγίνη. 
Δρόμος είναι ή αυλή μας 
έκλαιγε καί τό παιδί μας, 
ήρτε για νά τό μερώσει

20. κάθσε(ή ώς νά ξημερώσει».

θρου, καθώς καί τή βάρβαρη προφορά του θήτα. Κάμνουν 8ηλ. όπως λέγει δ μακ. 
Βιζυηνός, κείνο πού μαρτυρεί 6 Πλούταρχος δτι γινότανε στους αρχαίους χρόνους.

(1) -Σνέ*α=στάσου. (2) Κάθοε— έκά9ησε.
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7. *Ή προκομμένη.
Μέ καιρό πήγα στη Σμύρνη, 
καί μέ πάντρεψαν οί φίλοι 
καί μοί δώκαν μια γυναίκα 
π άξιζε για πέντε δέκα.

5. "Ενα φούρνο παξιμάδι 
έ'τρο)γε πουρνό καί βράδυ1 
έτρωγε καί δυο σαρδέλλες 
άδειαζε καί τρεις βαρέλλες.

"Ενα χρόνο κένα μήνα 
10. έκαμν’ ένα αδράχτι νήμα, 

τώκαμ’ ένα κουβαράκι 
τώρριζε στο άρμαράκι 
πήγε καί τό ποντικάκι, 
έφαγε τό κουβαράκι,

15. πό γανάδα τοϋ νημάτου 
ένα μήνα έκοιμάτο.

8· Ή  προκομμένη.
Μια .γυναίκα προκομμένη 
επιτήδεια ή καημένη, 
τή Δευτέρα καί την Τρίτη, 
έπαιζε μέ τό Δημήτρη' 
την Τετράδη καί την Πέφτη 

(Πρβλ. Λαογρ. Τ. Σ Τ ' ,  σ. 241).

σιάζονταν εϊς τόν καθρέφτη1 
τήν Παρασκευή Σαββάτο 
έπεφτε καί έκοιμάτο, 
καί τήν Κυριακή έρω τα '·
— e Κάνετε, κορίτσια, ρόκα;»

9. Τά Μοσχονήσια (Αίνου).

Κατ’ αυτού στα Μοσκονήσια 
ήρταν κλέφτες καί πατήσαν 
και πατήσαν καί κρουσέψαν 
κένα κοπελοΰδι κλέψαν.

5. Κλέψαν κένα κοπελοΰδι 
φόριε λιμπαάέ βελουδυ 
άσημένια σκάλα βάλαν 
στο καράβι τήν ανέβασαν, 
καπετάνιος τήν έρωτα.

10. — Τοΰρκα είσαι για Ρωμαίσσα ;

— "Οχ’ αφέντη, Καπιτάνιε, 
Ρωμιοποΰλα μαι καημένη.
—Καί σαν είσαι Ρωμιοποΰλα, 
πώς είν’ τά μαλλιά σ’ βαμμένα 

15. τά νυχάκια σ ’ κινιασμένα;
— Τούρκο είχα στην αυλή μου, 
γιά παρηγοριά δική μου, 
μπογιατζή στη γειτονιά μου, 
έβαφα καί τά μαλλιά μου.

10. Τρεις «οπέλλες (Αίνου).

Λεμονιές πολλές ποτίζω 
καί λεμόνια δεν ορίζω, 
εις τής λεμονιάς τή ρίζα 
τρεΐς κοπέλλες τριγύριζαν.

5. Καί οι τρεΐς γυαλιά κρατούσαν, 
παλλικάρια τις ρωτούσαν. 1

— Ποιά ναι άσπρη, ποια ναι ροΰσα 
ποια ναι γαϊτανοφρυδοΰσα;
—Τού παπά ή θυγατέρα,

10. καί τοϋ διάκου περιστέρα.
Σήντα (’) κάμει νά πετάξει 
στά ουράνια νά φτάσει

(1) Σ ηνία—μόλις.
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τις άγγελοι γιά νά φτάσει, 
καί τη θάλασσα ναδειάσει.

15. νά την φκιάσει περιβόλι, 
νά φυτέψει δεντρουλάκια, 
λεμονιές πορτοκαλάκια* ,
Τή Δευτέρα τά φυτεύει 
καί τήν Τρίτη τά κλαδεύει,

11* Ή

"Ενας καλονοικοκύρης πήρε 
πάγει στο χωράφι.
Καί ξεχνά τονα τό βώδι 
το γαϊδούρι με τό σπόρο,

5. τό γυννΐ μέ τό λωρί.
Ξέχασε καί την άξάλη 
γύρισε νά πά τήν πάρει 
βρίσκει τή γυναίκα τ’

[μεθυσμένη 
10. καί τή σκούφια της καμένη.

—Τεπαθες, βρε σΰ γυναίκα, 
κεπεσες για νά πεθάνεις.

20. τήν Παρασκευή τό βράδυ 
πάγει κλέφτης νά τά κλέψει.
—Κλέφτη, γιά μήν κλαίφς τά μήλα 
καί κορδοκοιλιάζς τά φύλλα, 
τά'χ’ αγάς μου μετρημένα 

25. κή κνρά μ ’ λογαριασμένα, 
στο δευτέρι περασμένα.

μεθυσμένη.

— Δεν σοι είπα γώ, βρε άντρα, 
συ σά θέλεις νά μέ γιάνεις 

Ι5· στο κρασί νερό νά βάνεις.
Μη μοι δίνς μέ τή καντήλα 
μέ χτυπάει στην παραντίδα, 
μή μοι δίνς μέ τό τσουκάλι 
καί μ’ χπά'γει στό κεφάλι,

20. μή μοι δίνεις με τήν τσότρα (*) 
καί δε βρίσχνω κάί τή πόρτα, 
δίνε μοι1 μέ τά λαγίνι 
δσο πιω κιδσ’ άπομείνει.

12. Τό

"Ενα δέντρου δυό κλωνάρια 
στέκοντα δυό παλλικάρια 
κιάγναντεύαν τά καράβια 
πώρχονταν άπ τό Μίσύρι,

5. φορτωμένα τό φτιασίδι.
—Βρε καλέ καραβοκύρη, 
πόσα δίνεις τό φτιασίδι;

φτιασίδι.

— Πέντε γρόσια έχει τό δράμι 
τό καλό τό κικκινάδι,

10. καί τό πλιά ξανθό ξασπράδι 
εξι γρόσια έχει τό δράμι, 
πού τό βάνουν παντρεμένες 
λεύτερες καί συββασμένες (*).

13. Ή  «αντρεία.

Μήνυσε ό βασιλές; Κι’δσες γριές τάκούσανε,
«Νά παντρεύωντ’ οί γριές ί». κόκκινα φορέσανε,

(1) Τοότρα—φΧαοχί. (2) ^νδδαομίείί^άροαβωνιασμένες, αννΰάξονμ ’=άρραβ «  νιόά 
ζομυΟ, συι,5ασΓΐκοί=άρραβιονιασϊικάς, σνγβαστικίά καί συΐ'δ«σκ(ά=ά(ίραβιΰνιΟΜΐιικιά.
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5. στο χορό καί τρέξανε 
καί κεΐ όπου χορεύγανε, 
πήγε Χάρος και ρω τά: 
«— Κορίτσια ψαρομίλιγγα, 
δέν έχ’ γριές στον τόπο σας;»

10. — «Χόρευε, μωρή Μαρά, 
κιοπ’οχει γριές ας πά ρωτά. 
Σαν εμάς μωρά παιδιά, 
ήρθε ό Χάρος νά ρω τά;»
— «Σαν ήστε μωρά παιδιά, 
ποΰ είναι τά δόντια σας,

ποΰν τά δωδεκάρα σας; *
— «"Οντας μάς γέννα μάννα μας, 
ήταν χασοφεγγαριά, 
πέσαν καί τά δόντια μας,

20. καί τά δωδεκάρα μας.»
Καί μιά γριά μονοδοντου 
άντρα γύρευε ή . . .
— «Κράτα μοι καί μένα δώ, 
ενα γέρο κενά νιό 

25. νάν κιό νιος γιά τό χορό, 
καί ό γέρος γιά νερό·»

14. Ή  κατάρα. (Άδριανουπόλεως).

—Τον άντρα μου τον γκιρτζαλή, βάλτον άπάν στ* αμάξι, 
καί παρακάλα τό Θεό, νά στράψει νά τον κάψει.
—Τον άντρα σου τον καλπακλή βάλτον μέσ’ τό ζεμπίλι 
καί κρέμασε τον αψηλά, νά μή τον φάν οί ψύλλοι.

(Πρβλ. θρακικά σ. 423 Τ. Α').

15. Τό τραγούδι τοϋ ράφτη.
Ράφτης ήμουν κέ'ρραφτα, 
ροϋχα Γιαννιτσάρικα, 
ρούχα γιαννιτσάρικα 
καί βλαντιά σπιτιάνικα.

5. 'Όλη μέρα ερραφτα 
καί τό βράδυ έσκαφτα 
έσκαφτα τό χώμα μου 
στη μηλιά πού πάγαινα,
—Νά μηλιά, τό χώμα μου,

10. δώσε μου τά άνθια σου, 
τάνθια σου τά πάθια σου,

16. Μόνο μοναχό (Άδριανουπόλεως).

καί τήν κοκκινάδα σου.
Νά τά στολισθώ καί γώ 
νά μαραίνω μόν1 εγώ 

15. κάθε νιό μέσ’ τό χωριό, 
καί της χήρας τόν υγιό. 
Ψες τόν είδα στσνειρο 
με τό μαντήλι στο λαιμό, 
φορούσε καί τό φέσι του, 

20. ψιλή λιγνή, ή μέση του, 
φορούσε καί ποδήματα 
μέ κόκκινα σαρντίσματα {').

Ό λ α  τά πουλάκια ζυγά ζυγά, 5. — Μένα ή μάννα μ’ μέχει μοναχή 
ένα περιστέρι μόνο μοναχό. μοναχούτσικη κιάκριβουτσικη
"Ενα περιστέρι μόνο μοναχό, μένα ή μάννα μ ’ μάρραθώνιασε
κάθονταν στη πόρτα κ έλεγε. μάρραθώνιασε καί μέ πάντρεψε.

(1)=τ«Μγματα.
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Στο Σταμπούλ γιολοΰ, στον Κ έρα
β α ν  ά

10. εχω πεθερό, εχω πεθερά.
Πεθερά μείνα μέλι ζάχαρη 
πεθερός μεΐνl πικροφάρμακο, 
τάντραδέρφια μου τά καψόχρονα 

(Πψϊλ. θρακικά Τ. Α'· σ- 432}.

τά καψόχρονα, τά περήφανα.
15. Γώ νερό: φέρω κείνα το χάνουν, 

ψωμί ζυμώνω κείνα δεν το τρων. 
Πάγω γιά νερό τά μεσάνυχτα 
κεΐδα to  στοιχειό, οπού λουνονταν.

17. Ο ι Κ α ρ υ ώ χες  (’Λδριανουπόλεως).

Πέρασα ζεπέρασα 
στών Καρυώτων τά χωριά. 
Κεΐδα πώς τά σπέρνανε 
οϊ Καρυώτες τά κουκιά.

5. Έ τσ ι δά τά σπέρνουνε 
οϊ Καρυώτες τά κουκιά. 
"Ετσι δά τά βγάζουνε 
οί Καρυώτες τά κουκιά. 

(Πρβλ. Θρακικά Τ. Α.421).

Είδα πώς αλώνιζαν 
10. οί Καρυώτες τά κουκιά. 

’Έτσι δά αλωνίζουνε 
οί Καρυώτες τά κουκιά. 
Είδα πώς τά τρώγαν 
οί Καρυώτες τά κουκιά. 

15. "Ετσι δά τά τρώγανε 
οί Καρυώτες τά κουκιά.

18. Β ρε Μ ανώ λη  (’Λδριανουπόλεως).

—τΒρέ Μανώλη, βρε λεβέντη, βρε καλό παιδί, 
τί καλή γυναίκα πώχεις, δέν τη χαίρεσαι;
—Ποΰ τήν'ειδες, ποΰ την ξαίρεις καί την μολογάς;
—Μέσ* τό γκιοΰλ-μπαχσέ την είδα πού σεργιάνιζε.

5. — Κιάν την είδες κιαν τή ξαίρεις πες μου τί φορεΐ;
,—Γκιούλ γκιουλέ σαλβάρ φορούσε κιάλικο τζουμπέ 
Κεντημένη βρακοζοόνα κιάσπρα γεμενιά,

(Πρβλ. θρακικά Τ. Α. σ· 421.)

19. Ό  Μ π α ρ μ α ν τώ ν η ς  (’Λδριανουπόλεως).

*0 Μπαρμπαντώνης ελεγε κιή άμνια Έλενίτσα :
— «Καμιά φορά δέ χόρεψαν τόσο πολλά κορίτσια.*
— «’Εμείς Μπαρμπαντωνάκη μου, τό Μπέη θά τόν ποΰμε ; 
τώρα θά πάμε στο χορό καί υστέρα θάρθοΰμε.

(Πρβλ. Θρακικά X. Α’, α. 420).

20. Πήγα στον πέρα μαχαλά (Σαρ. Ε κκλησία ι).

Πήγα στον πε—πήγα στον πέρα μαχαλά 
κιδκούσα μιά —κιακουσα μι αηδονολαλιά.
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Ή  μάννα τήν κόρ’—ή μάννα τη κόρη έδερνε.
Κη κόρ’ στή μά—κή κόρ3 στη μάννα έλεγε:
—Χτυπά με μά—χτυπά με, μάννα μ’, δυνατά 
καί λέγε τά λό—και λέγε τά λόγια σιγανά.
Νά μή τάκου—νά μή τάκοιίσει ή γειτονιά,
καί πεΐ πώς ό Φρά—και πει πώς δ Φράγκος μάγαπα.
—Σάν σάγαπά οάν σάγαπά τί σεστειλε;
— Χρυσά λεμό—χρυσό λεμόνι μεστειλε 
καί τό λεμό—καί τό λεμόνι ράγισε 
κιαυτά τά λό—κιαΰτά τά λόγια λάλησε:
Για φάγε με—γιά φάγε με, για ρίξε με 
για στον δφέ—γιά στον αφέντη μ’ στείλε με.
Δεν τόφαγα—δέν τόφαγα, δεν τόρριξα 
μόν στον άφέ— μόν στον αφέντη μ’ τδστειλα.

(Πρβλ. Θρακικά Τ, Α'. σ. 202).

21. "Α νο υ ρ ε  (Σ. Έκκλησίαι).

‘Άγουρος πέτρα πελεκά 
πάνω στά ψηλά βουνά, 
πέ τδνα του τό χέρι, 
χρυσό μου περιστέρι.

5. —"Αγουρε μ’, πουν’ τό χέρ’ σου, 
να ήμνα γώ τό ταϊρ’ σου 
και πελεκάς πέ τδνα, 
σάν τό πουλί τρίγωνα.

22. Τή ψαρά

Γώ μαι τή ψαρά ό γιος 
σιγανός καί ταπεινός 
κήρτα νά ψαρέψω, 
μνιά κοπέλλα νά διαλέξω.

5. Κεΐ πού ψάρευγα λιγάκι, 
έπιασα ένα λαυράκι 

, ,καί τοΰ σκίσαί1) την κοιλιά 
—καημό πώχ’ ή καρδιά του,

ό γιος (Σ. Έκκλησίαι).

έβγαλα καί τρεις κοπέλλες, 
10. όμορφες καί χαϊδεμένες* 

ή μνιά ταν πέ τό Γαλατά, 
κράτειε τά νους της δυνατά, 
κή αλλ’ άπά τό Νιοχώρι 
τού Χατζηγιαννάκ’ ή κόρη, 

;ου 15. κή ά'λλ’ άπ’ τό Πετρίτη (=) 
τήν Τέτράδη καί τή Τρίτη.

2& Σ ε  Λβριβόλΐ (Σ. Έκκλησίαι).

Σέπηκα (®) σέ περιβόλι, 
σέ χρυσό μπαχτσέ, 
ηύρα πάπλωμα πλωμένο 
καί χρυσά χαλί*

δ. η ίρα  κόρη πού κοιμώνταν 
μόν καί μοναχή.
"Εσκυψα νά την φιλήσω, 
δέ με δέχτηκε,

(1) ·Γκ('ίΐα=!σχισα. (2) Πετρίτη = tfa ive ta i άπ& τί» ΠειρΙ-Καπί. (3) Ε ίσ ί6ηχα=  
ίίσηλθα.



άνοιξε τό μαύρο μάτι 
Λ 0. και μέ κΰτταξε·'

άνοιξε τό χόκ’νο χεΐλ* 
καί μέ συντυχαίν’,
— Ποΰεισνα πέρσι, πούσνα φέτος, 
γοΰλο τόν καιρό;

15. —Στα ξένα έτρεχα 6 καημένο;

1 5 6

καί ξενοδοΰ λεύγα.
— Πές με πές με τί μέ στέλνε; 
νά σάφηγηθώ.
—Σέστελνα γυαλί καί χτένι

20. καί καρά-μπογιά,
νά τά βάφει; τά μαλλιά σου 
καί τά φρύδια σου.

ΠοΧ, Παπαχριοίο&ονλον

24. Τό ντουγοΰνι (Γέννα).

Γη αλεπού κάνει ντουγοΰνι 
και καλνά το μελεγοΰν ι (,)j 
κάλεσε την πλάση γοΰλη. 
Πήρα πάγω στο ντουγοΰνι, 

5 βρίσκω πηττα στο πλαστήρι 
και κρασί στο κρυοντήρι, 
βρίσκω λΰκο που χορεύει 
κιάλεποΰ πού συγκαθίζει 
κίο σγαντζόχερο; ό Ρήγα;

10 σΰρνει τό χορό όαχτάνι

πέ δώ ώς τά Γιαντζικλάρι (3), 
καί χορεΰνα τά παιδόπλα 
καί πηδοΰν σά γκατσικόπλα, 
καί χορεΰνα τά κορίτσια 

15 καί πηδοΰν σά γκυπαρισσια, 
καί χορεΰνα καί οι μπάμπε; (’) 
καί μουγκρίζνα σά γελάδες, 
καί χορεΰνα οί παποΰδες 
καί μουγκρίζνα σαν αρκούδες, 

(Βλέπε σ. 138).

25. Ή  καματερή γυναίκα.

’Ένας κάιίανα στάλώνι 
καί τη γκάλτσα άου μπαλώνει 
καί τή γκάλτσα dov μπαλώνει 
καί τή μάννα doit μαλώνει.

5· — «Σήκω, μάννα, πάντρεψε με, 
σπιτονοικοκέρεψέ με, 
πάρε με καί μιά γυναίκα 
μιά καματερή γυναίκα;:·,
Σκώνται ή μάννα τ ’ τό μπαντρέΰει 

10. Τόν σπιτονοικοκερεΰει
καί τόν παίρνει μιά γυναίκα, 
μιά καματερή γυναίκα.
“Οσο νάμπει νάδγει ό ήλιος, 
έδανε κλωστή στ’ αδράχτι,

15· όσο νά κυλίξ’ δ χρόνος 
έκαμνε ξεσφοντιλιάρι.
Παίρνει βράζ* το, παίρνει πλΰν’το 
μέσα στό καρΰδι βράζ’ το, 
μέσα στό χονλιάρι πλύν’ το.

20. Παίρνει γλυεϊ το, παίρνει διάζ’ το 
πά στη; κάτας (*) τά τσουγκράνία 
καί στοΰ ποντικού τά νΰχια.
Βάν’ το, φαίν’ το, κόφ’το, βγά-

[ντ* το.
Παίρνει πάγ’ σέ χίλ’ τερζάδες 

25. καί σέ χίλ ιούς μαθητάδες.
— «Κάντε μένα ένα φουστάνι 
καί τόν άάρα μ5 καραβάνα

(1) εκατομμύριο, πλήθος (£) Χωριό τής Θράκης ελληνικό (3) μπάμιτε;=οί 
γριές. (4) χήτα—γάτα.



και τον κοπιαστή μια μούκια 
τον πρωτόγερο καβούκα 

30. και τη γκ<ίτ« κουνελούδα, 
και το μποντικό τ σορόπια». 
Τη Δευτέρα στην’ να πλύνει 
καί την Τρίτ’ τά σαπουνίζει, 
τήν Τετράδη τα μουσκεύει 

3δ. και την Πέφτη τά στραγγίζει,

ΒαΧΧίσμηχα Θραχικά

τήν Παρασκευή τά πλώνει, 
τό Σαββάτο τά μαζώνει, 
καί τήν Κυριακή βγαίν’ ρώΐα:
—Κάμνετε κορίτσια, ρόκα;

40. μάθετε και μένα ρόκα, 
νά σας μάθω γώ τραγούδια, 
τά παλιά καί τά καινούργια.

(Βλέπε σ. 139)

1 6 Τ

26. Π ή γα  σχό μητέρα μ α χα λ ά  (Γέννας).

Πήγα στο μπέρα μαχαλά, 
κιάκουσα μιά άγδονολιαλιά.
Μάννα τήν κόρην έδερνε 
—Χτυπά με, μανέ μου, δυνατά, 

δ- λέγε τά λόγια σιγανά,
νά μην κουστοΰμε στή Φραγκιά. 
Μένα ό Φράγκος μάγαπά.
—Σά σάγαπά τί σέστειλε;
—Χρυσό λεμόνι μέστειλε.

(Βλέπε ο, 141)

27. "Οσο πιω

Μέστειλε ή πεθερά μου, 
νά διαβώ στο πανεγόρι 
μέδωσε καί στον ντουρμπά μου, 
πέντες πήτες κεξ άκόνια 

5. καί τοϋ ποντικού τήν πλάτη, 
τής ακρίδα; τό ποδάρι, 
καί παρήγγειλέ με κιδλα :
—Μέ φτωχούς μην κάτα’ καί φάγεις, 
μάρχοντας μην κουβεντιάσεις 

10. μή σέ φάγουν τό ψωμί σου, 
τό ψωμί σ’ τό σιμητένιο 
τό γυφτικοπερασμένο (')
Κι’ ό καλός, ό νοικοκύρης, 
πήρε πάγει στο χωράφι,

1δ· βρίσκει ένα κούφιο δέντρο,

1 0 .— Σά σέστειλε τί τωκανες;
—Νέ τόφαγα νέ τώρριξα, 
μόν’ ςτό μαντίλ’ μου τόδεσα,. 
καί στο σεντοΰκ’ μου τοβαλα.. 
Σαράντα μήνες τώκρυβα,

15. πέ τις σαράντα κΰστερα, 
το λεμονάκ’ πλογήθηκε.
— Γιά φάγε με, γιά ρίξε με, 
γιά στο σαγμπή μου στείλε με,

κιοσο πεμείνει.

μέσα ούλο χουχλουβάγιες, 
χούχλου μπούχλου οί χουχλουβάγιες, 
Εεχασε στο χούχλου μπούχλου, 
έχασε τό μαύρο β ώ κο  (’)

20. καί τό νί καί τό ζγολέρι 
τό τσουβάλι πέ τό σπόρο. 
Παίρνει πάγει στή γκερά του, 
στη σπιτονοικοκυρά του,
Τήν ευρίσκει μεθυσμένη,

25- μεθυσμένη ξερασμένη
μέσ’ στην ψάθα ντυλιγμένη 
πέ τή σκάλα γκρεμισμένη 
και στον π ύ ρ ο  (J) κουμπισμένη. 
—Μπρέ, καλέ μου νοικοκύρη,

30. στο κρασί νερό μή βάνεις,

(1) πελασμένο άπό τό πολύ ψιλό κόσκινο πού λέγεται γύφτικο. (2) τό ζΛ·, βώδι..
(3) τό στουράκι τού βαρελιού.
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γιατί πέφτω καί μέ χάνεις1 35. μέ τσακίζεις τό χατήρ’
μη μέ δίνς πέ τό τσουκάλ1 2 3 * 5 δώσε με πέ τό λαγην’
μέ χτυπάει ς’τό κεφάλ1, δσο πιω κιδσο πεμείν*.
μή μέ δίνς πέ τό ποτήρ’ (Βλέπε σ. 142)

28. ’Ορφανό παιδί.
Έ γ ώ  εΐμ’ ορφανό παιδί 
έχω καί χήρα μάννα 
—Την Νονίτσα παραμάννα.
Τρεις χρόνους τήν έδούλευα 

5. — τήν Ιλάτρευα.
Στις τέσσερες πηγαίνω 
τή ρογίτσα μου γυρεύω:
— «Δώσε μ’ κυρά μ \  τή ρόγα μου 

— τη ρογίτσα μου,
10. δώσε μ’ τή δούλεψη μου 

— σέ βαρέθηκε ή ψυχή μου, 
να κουβανιώ κρύο νερό

—τό χειμό γκαιρό, 
πέ τή πασσά τή βρύση !

15. — Ποιος τήν είδε τέτοια κρίση ; 
νά πλύνει τά ποδάρια άης

—τά ξεράδια άης 
Μέσ’ ςάργυρή λεκάνη 
—μαύρη γη νά τά ξεράνει!

20. Νά βάνω τό τραπέζι άης
—τόν περίδρομο, 

πέ δυό χρυσές λαμπάδες 
— τρώτε πίντε άφεντάδες,
Νά στέκωμαι νά τήν κερνώ 

25. —τόν περίδρομο
πέ χέρια σταυρωμένα.
Δεν εΐν’ κρίμα νε σέ μένα;
Νά στρώνω δυό στρώματα 

30. — δυό παπλώματα
δυό άσπρα σεντονάκια 
νά κοιμούνται δυό κορμάκια. ,

29. Κ ιά ν  π ε Μ ν ω  (Σ. Έκκλησίαι).

1. Τήν Παρασκευή τό βράδυ 
τό Σάββατο πρωί 
άρρωστη σ’ ενα κοριτσάκι 
τό λεν Καλλιοπή.

2. Κόκκινο φούσταν’ φορούσε, 
εΐχε μέσα καί κλαδί, 
έχασε τό βραχιολάκι,
καί πικράθηκε πολύ,

3. — "Αν πεθάνω μέσ’ τήν Πόλη
θάψτε με στο Μπαλουκλτμ
νά περνάει ή μάννα μου, 
νά μέ,κλαίγ’ νά μέ θρηνεί.

4. Παραγγεΐλτε καί τάηδόνι, 
νά περνά νά κελαϊδεΐ
νά περνά κιό Θανασάχης, 
νά ,μάνάφτ’ ένα κερί.

5. Κιαν πεθάνω στα,καράβια 
θάψτε μ’ μέσα στο γιαλό, 
νά μέ τρώνε τά ψαράκια 
καί τό αρμυρό νερό,

6· Κιάν πεθάνω μέσ τη Γέννα 
θάψτε με στην, κυδωνιά, 
για νά πέφτουν τά κυδώνια, 
νά με φέρνουνε δροσιά.

30. Ή  κόρη  δ ιά ζ ε τα ι. (Σ. Έκκλησίαι).

1. Λιάζεται κόρη διάζεται διάζεται τό βλατίν άης,
διάζεται τό βλατίν άης, κιολ’ή χαρά δικήν άης.



2. Στους ουρανούς τό βιάζεται 
στούς κάμπους το ξεφαίνει,

, στους κάμπους ιό  ξεφαίνει 
κιό νους της δεν προφταίνει.

3. Παρασκευήτσα τδβαλε 
Σαββάτο τό ξεφαίνει,
Σαββάτο τό ξεφαίνει
κιδ νους της δεν προφταίνει.

4. Την Κυριακίτσα τδβαλε 
στο πανεγύρ’ νά πάει, 
στο πανεγΰρ’ νά πάει 
μάλαμα εΐταν καί ασήμι.

3. Ό σ ’ άφεντάδες εΐτανε 
ολοι τά φέσια βγάζουν, 
δλοι τά φέσια βγάζουν 
και σεγίρι (*} νά την κάνουν.

6. Μόνο ενα μικρό άρχοντόπουλο 
τό φέσι του δε βγάζει,

31. Ή

Κίνησεν ή Παναγιώτα, 
γιά νά πάει στα γονικά της, 
τήν μαλών’ ή πεθερά της.
Καί στον δρόμο πού πηγαίνει,

5. καί στον δρόμο πού πηγαίνει 
τί κακόπαθε ή καημένη !
Τρεις κλέφτες τήν έπιάσανε 
ένας από τό χέρι

ΒαΧίΙοματα θραχιχά

τό φέσι του δέ βγάζει 
καί σεγίρι δεν την κάνει,

7. Τό άτι του νεσέλωσε 
στή μάννα άου πηγαίνει, 
στη μάννα dov πηγαίνει 
καί τή μάννα άου τό λέγει.

8. «—Μαννέμ, τό θάμα ποΐίδα γώ 
εψές στό πανεγύρι,
εψές στό πανηγύρι 
μάλαμα εΐταν καί ζαφΰρι»..

9 .  — ΓΥγιέ μου, σαν τήνάρεσες, 
στέλνεις προξενητάδες, 
στέλνεις προξενητάδες
τούς μεγάλους άφεντάδες.

10. Στέλνεις τής Προύσας: τον αγά 
τής Σμύρνης τον άφέντη 
τής Σμύρνης τον άφέντη, 
στέλνεις καί σε τήν φέρνει>.

Παναγιώτα.

κιάλλος βγάζει τό μαχαίρι.
10. —Δός μας φιλί, δός μας τσιμπί, 

δός μας καί μαΰρα μάτια, 
γιά (3) σέ κάνομε κομμάτια.
— Ούτε φιλί, κιοΰτε τσιμπί 
ούτε καί μαΰρα μάτια, 
θέλτε κάντε με κομμάτια.

II

159

"Ηθη καί έθιμα.

Δεισιδαιμονίες, προλήψεις καί διάφορες συνήθειες 
Άδριανουπόλεως καί γύρω.

1.— Συνήθεια παλιά, πού κρατά με θρησκευτική εύλάβεια είναι νά μήν 
περνά μιά γυναίκα ανάμεσα από καθισμένους άντρες. ’Ά ν περάσει ή γυναίκα, 
πιστεύεται πώς θά γεννήσει καί πολύ μεγάλη, θηλυκό, πού τό θεωρούν όχι 
τόση ευτυχία, γιατί τό αρσενικό τιμιέται πλιότερο. 1

(1) Sigiavf — θέα, (2) Γιά—ή.
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Γιαύτό είναι συνήθεια οϊ γυναίκες νά περνούν πίσω από τούς άντρες,
2. — ’Από τό Πάσχα ώ ; τήν ’Ανάληψη οι ψυχές τών πεθαμένων μένουν 

έξω από τή συνηθισμένη τους κατοικία καί πλανιόνται δω καί κεΐ έως τό 
βασίλεμα τού ήλιου. Πάνε 6έ στα συγγενικά σπίτια, καί μετάτό βασίλεμμα 
γυρίζουν πάλι σιό μέρος τους.

Γιαύτό μετά τή δωδεκάτη ώρα—τουρκιστί—δεν άφίνουν στις αυλές καί 
στ ανοιχτά μέρη πανιά ή ρούχα λευκά, γιά το λόγο μήπως οι ψυχές παραπλα
νημένες άπό ιό χρώμα, δεν έπιστρέψουν οτό μέρος τους.

3. —'Η  προξενήτρα πηγαίνοντας άπό τό σπίτι τής νέας στού νέου, γιά 
προξενιά, βαστοΰσε στα χέρια της ή μάλλον στά δυό της πρώτα δάχτυλα αγιο
κέρι καί τά κρατούσε μαύτό κολλημένα μέσα στην τσέπη της. Σκοπός αυτής, 
της μυστικιάς συμβολικής ένώσεως ήταν ή ευτυχής ενωσις τών μελλονύμφων 
σταθερά, όπως σταθερά κόλλησε στά δάχτυλα τάγιοκέρι.

Αυτό οϊ σπιτικοί τοΰ νέου δέν τό παρεξηγοΰσαν άν δεν είχαν σκοπό νά 
δεχτούν τήν προξενιά καί μέ σεβασμό καί τό κόλλημα τών δυό δακτυλίων 
της τό θεωρούσαν ίσο μέ τό κόλλημα τών τριών δαχτυλιών χάρίν τοΰ σταυρού-

4. —Τόν παλιοίερο καιρό τήν Παρασκευή εστειναν τήν προίκα τής νύ
φης σέ ιδιαίτερο δωμάτιο. ’Εκεί ερχότανε οϊ συντεχνΐτες τού γαμπρού, γιά 
νά τήν καταγράψουν, κιαύτό γιά νάναι κατόπι φανερό τί πήρε ο γαμπρός. 
Είναι γνωστό δέ πώς στους αρραβώνες συμφωνούσαν γιά τό ποσό καί τό 
ποιο τής προίκας. "Οταν δέ οϊ συντεχνΐτες έφθαναν στά σώβρακα τής νύφης, 
γιά εύφημο μνεία ρωτούσαν μέ τή φράση : «Πόσα συντρόφια έχ Καί το
ποθετώντας μέπιδεξιότητα τήν προίκα οϊ πεπειραμένες γειτόνισσες, πού αντί
θετα καί διάφορα γνωμοδοτούσαν πολλές φορές, γιά τί) θέση τών πραγμά
των, είς τό πώ  ψηλό μέρος έβαζαν σταυρόν, πού εξακολουθούν άκόμα καί. 
τώρα νά τό κάνουν. Σήμερα πια γράψιμο τής προίκας δέ γίνεται, μόνο <> 
γαμπρός μέ τούς φίλους του πηγαίνει στής νύφης νά δει τήν προίκα τό 
βράδυ τής Παρασκευής καί γιά νά διασκεδάσουν πίνοντας τό απαραίτητο 
ρακί. Τό κονιάκ άκόμη τότε δέν τό μεταχειριζότανε καί τό ρούμι τό νόμιζαν 
εύστελέσιερο πιοτό. *0 γαμπρός πριν πάγει στής νύφης, έστελνε όργανα μου
σικά τά τοαλγκιά στο σπίτι τής νύφης, γιά συμβολισμό τής χαράς καί τό 
προανάκρουσμα τής ευδαιμονίας.

Τά παιδιά δέ, πού ήξαιραν πώς θά-περνούσε ό γαμπρός, έτρεχαν καί 
ειδοποιούσαν τό φτάσιμο τού γαμπρού καί τών φίλων του. Τότε τά όργανα 
έβγαιναν*έξω άπό τή θύρα καί τραγουδούσαν ξεχωριστό κομμάτι μέ ρυθμό 
ευσταθή καί βάδισμα μεγαλόπρεπο. Ή  συνοδεία δασκέδαξε λίγες ώρες μέ 
τούς συγγενείς τής νύφης, πού κιαύτοί μαζεύονταν επίτηδες άφίνοντας τις 
δουλιές του, γιά νά δώσουν στους συντρόφους τοΰ γαμπρού αφορμή σέ πει
ράγματα έξυπνα καί γέλια. "Ετσι διασκέδαζαν μέ μεγάλη εύθυμία, κιοταν 
έβγαιναν τάστρα, αφού εκονψαν την προίκα πιά, (έτσι λεγότανε ή συνοδεία
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τού γαμπροί) και τό μέτρημα τής προίκας), έφευγαν ό καθένας στό σπίτι τον 
την άλλη 6έ μέρα την προίκα μένα «μάξι, πού τοσερναν βοίδια, την κουβαλού
σαν στοΰ γαμπρού το σπίτι. Κακό κιάνιιθρησκευτικό θεωρούσαν νάφήσουν 
μον αχη την προίκα στό δωμάτιο, γιατί νόμιζαν δτι ή προίκα θά τοαλαπα- 
ιηθή, δηλ, θ« κακοποιηθή και θά Ιπηρεασθή άπό κακό δαίμονα.

Δεν άφιναν έπίσης τή νύφη μονάχη μιά καί είχε ντυθή τά νυφικά της 
καί την παρακολουθούσαν στό κάθε της κίνημα μερικά κοριτσάκια, γνωστά 
η συγγενικά, χιαστό γιά νά μή την ένοχλήση ό διάβολος, βρίσκοντας την 
μοναχή. "Οταν έπαιρναν άπό μέρος τοΰ γαμπρού τήν προίκα, τά κοριτσάκια 
τού σπιτιού τής νύφης, κλαίγαν, λέγοντας: < τον ένα τού πονόάρ τής
ννφ-ης πάτο.

δ .—Τό Σάββατο βράδυ ό γαμπρός έστελνε τις νυφικές λαμπάδες, βρα
σμένες όρνιθες, βούτυρο, ρίζι καί άλλα παρόμοια, θέλοντας νά φανερώσει 
μαΰτά, οτι άπό τό βράδυ εκείνο άρχιζε νά φροντίζει γιά τή νύφη καί τούς 
συγγενείς της. Κείνος πού τά πήγαινε έπαιρνε χρυσοκέντητο μαντύλι 
γιά δώρο.

6. —“Οταν ή νύφη, μετά τά στεφανώματα, έφτανε στό σπίτι τού γαμ
πρόν, τής πρόσφερναν ένα πινάκι άπό μέλι. Παίρνοντας ή νύφη άπαύτό μέ 
τό δάχτυλό της έκανε καί τό σταυρό της στό άνώφλιο τής έζώθυρας γιά 
σύμβολο, πώς θά ζήσει χριστιανικά καί ειρηνικά. “Υστερα τής προσέφερναν 
δυό ζεστά ψωμιά, πού τάπερνε κάτω άπό τις μασχάλες της. Αυτό συμβόλιζε 
τήν ευτυχία καί αφθονία, (γιατί τό ψωμί είναι τό κυριώτερο στήριγμα τής 
φτώχειας), πού έπρεπε νά βασιλεύει στην οικογένεια,

7. — “Οταν έμπαινε ή νύφη έρριχναν λεφτά στό δρόμο καί σόλα τά 
μέρη τού σπιτιού κριθάρια καί γλυκίσματα, γιά νά βρίσκωνται πάντοτε στό 
σπίτι εκείνο. “Ολ5 αυτά ήταν σύμβολα ευτυχίας γιά τούς χριστιανούς, ένφ 
σήμερα τό βάσταγμα των εθίμων αυτών θεωρείται αναχρονισμός.

8. —"Οταν ή νύφη ντυνόντανε καί έβαζε τά παπούτσια της, πριν τά 
φορέση, ένας άπό τάδέρφια της ή ό πατέρας της τής έβαζε ένα νόμισμα 20 
—25 γροσίων χρυσό, γιά σημάδι ευτυχίας. "Αν δέή νύφη δεν είχε συγγενείς 
δικούς της, τότε ό γαμπρός τής έστελνε τέτοιο νόμισμα γιά γούρι καί εύτυχία.

9. — Στους άρραβώνες συνήθιζαν νά στέλνουν έκ μέρους τού γαμπρού 
κουφέττα, σημάδι πού ενώνεται μέ τή νύφη καί με κείνους πού τά δέχονται 
άπό τό σπίτι τής νύφης ώς συγγενείς.

Αυτό ήταν τό πρώτο σημάδι τοΰ άρραβώνος. Τά μεγαλύτερα κουφέττα 
οϊ σπιτικοί τοΰ γαμπρού τά έβαζαν άπό πάνω καί τά στόλιζαν μέ φύλλα, 
ίβαράκι), θέλοντας νά δείξουν πώς τή νύφη τήν άγαποΰν καί τή λατρεύουν. 
Καί πιό πάνω άπολα έβαζαν ένα μεγάλο στρογγυλό ζαχαρωτό. Αύτό παίρ
νοντας το ο γαμπρός τό δάγκωνε τό μισό καί τάλλο μισό τό ξανάβαζε στή θέση 
τον· Αύτό έπρεπε ή νύφη νά τό φάγει μπροστά στον άνθρωπο πού πήγαινε

161
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τά κουψέττα στής νύφης τά σπίτι δείχνοντας έτσι τή μεγάλη της συμπάθεια. 
"Ετσι φρόντιζαν τρυφερά καί γλυκά οί άντρες της εποχής εκείνης γιά τις 
γυναίκες τους.

I I I

Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις Ά δριανουπόλεως (ι).

A

’Α βγό . Τής ίλιας τον μέσα καί τ&βγον τον οξω.— 'Όταν χαρίζει κανένας ενα 
δώρο ασήμαντο καί μηδαμινό.

Π. Π. αυγό 87.
άβγό. ΙΙχιάο τάβγο πάρ το μαλλί τ .= Ο ΰ κ ά ν  λάβης παρά τοΰ μή εχοντος.

Π. Π. άβγό 69 κ.ά.
ά γαπώ . ξ ά ν το υ  σκόρδου σάγαπώ. = Σάγαπώ πάρα πολύ. (Ευφημισμός).

Π. Π. αγαπώ 69.
άγχά& ι, Στάγκάθια κάθονμι.·=  Είμαι ανήσυχος.

Π. Π. Αγκάθι 12, 14.
άέρας, ’Αέρα κονπανίζον, —Μάταια συμβουλεύω. Δεν πάει ή δουλειά μου 
καλά, δεν εχω άλισδερίσια.

H. Π, άέρας 9.
αΐμα.. Του αίμα νιαρο δε γίντι.=  0  συγγενικός δεσμός οσο κιάν χαλαρωθεί 
καμιά φορά δέν διαλύεται. Καμιά ρήξη δεν μπορεί νά σβυσει τό συγγε
νικά δεσμό.

Π· Π. αίμα 12 κ. ά.
άχονω . "Οπόν άκονς τά κεράσια πιρσά τον καλάθ μικρό νά τον π ά ρ ς .= ’Ήτοι, 
δίαν άκοΰς σένα μέρος πολλά κέρδη τα, μή πιστεύεις γρήγορα καί ριψοκιν
δυνεύεις τά υπάρχοντα συμφέροντα γιά την ελπίδα μεγαλύτερων.

Π. Π- Ακούω 52 κ,ά.
άκονω. Μαζί τρώμι χώριάχονμι.— Γιά κείνους πού δεν συνεννοούνται όπως 
πρέπει.

Π. Π. Ακούω 25, 26, 43.
άνάποδος. ’Ανάποδους χρόνους δεκατρείς μήνις.= Λέγεται ή φράσις όσες φο
ρές λέγεται ή γίνεται τι αλλόκοτο καί γελοίο.

Π. Π , Ανάποδος 7. ΑνάποΑο$=Ανεβτραμμένος, δχι όρθός, άρα καί χρονιά μέ 13 
μήνες θεωρείται όλοτελα άτοπο.
Απλώνω , Κατά τον πάπλωμα σ’ ναπλώνς τά πονδάρια σ \= Μ ή  ΙπιχειρεΤς με
γαλύτερα τών δυνάμεων σου.

Π. Π. Απλώνω 9, (10) κ.Α.
άράετης. Τονν άράπ ’ σαπουνίζει κι τονν κουφοί τουμπανίζει,=Α&γξχαι γιά 1

(1) Βλέπε παροιμ. Άδρ]λεως τοΰ ίδιου θρακικα Τ. Γ ' σ. 301 κ. έξ,
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κείνους, πού ματαιοπονούν διά πράγματα πού είναι αδύνατο νά πετύχουν. 
Π. Π. άράπης 8 κ, ά.

■ώρες. Ίίοις μπάρις κουκουνάρες τον μπογιατζή κόπανους.— Λέγεται για άνοη- 
σίες και ποταπά γεγονότα.

Π. Π. άρε; 1, κό πα νο ς—ρόπαλο πλατύ οέ όχημα κωπιοϋ, πού μ’ αυτό ot βαφείς 
χτυπούν τά πανιά.
Άρχοντας. 'Ο  θεός νά σι φυλάξει από καινούργιουν αρχουντα κιάπου πα
λιό ζήτου/,α.— Ευκολονόητο από τή κομπορρημοσύνη τού πρώτου και την έπι- 
μονή τού δεύτερου.

Π. Π. άρχοντας 3,37.
Β

β α φ τ ίζ ω . Βαφτίζον κΐ μυρώνου αρα ζήσ’ κι μη ζήο',
Π. Π. βαφτίζω 3.

βρέχω - "Οπχιους <3έ θέλ' νά βρέξ' τα κονλιάι τ’, ψάρια άέν τρώει. —  Πρέπει 
νά κοπιάσει κανείς για νάποχτήσει δ,τι επιθυμεί,

Π. Π. βρέχω 7. κ.
βρίσκω . Μη πώς ξαίρβ, πώς /ή>ής.=Πρέπει νά συμμορφώνεται κανένας 
κατά τις περιστάσεις.

Π. Π, βρίσκω 8,
βρίσκω . Ηϊ·ρι τέντζερας τον καπάκι ί .  π. Τουρκική : Τέντζερε γιονβαρλαν- 
μ ί ς \  καπαη μπονλμοός.—"Ομοιος βρήκε τον ομοιο του. Λέγεται για τ’ αν
δρόγυνα, δταν συμφωνούν σ’όλα, όπως και για τούς φίλους.

Π. □. βρίσκω 61 ■/,. ά.
Γ

.Γάτα, Γάτα όέ φιάν' τού τζιέρ, του λέει; βρονμάει.— Ύο «ομφακές είσιυ 
τής άλεπούς.

Π. Π. γάτα 11(5) κ, α.
γελώ . Σκώθκι τσουκάλα νά γελάσει τη γκονντονλα. =  Λέγεται δσες φορές 
κανένας ανόητος θέλει νά περιπαίξει φρόνιμον ή ανίκανος τόν ίκανώτερό του.

Π, Π. γελώ 34* μκοντον1α=λαγίνι κολωβο καί χωρίς λαβές 
γενν ιέμ α ι. Μονλώξτι, τώρα του Ονβρουθ $ά γιννηθεϊ.— " 0 ταν επιβάλλεται 
σιωπή για νά πή κάποιος όχι σπουδαίο. Λέγεται ή φράση αυτή, γιατί υπάρ
χει παράδοση, πού στή γέννα των 'Εβραίων σ’ ολη τή φαμίλια επιβάλλεται 
αυστηρή σιωπή.

Π. Π, γεννιέμαι 1.
γερνώ . Νιος εϊμι κι γέρασα νά σ’ άκούο>.='Όσες φορές συνηθίζει νά πε
ρηφανεύεται κανείς για τά κατορθώματα του, ή υπόσχεται δίχως νά κάνει 
τίποτε γιά τις υποσχέσεις του, τότε άκούει άπό τούς άλλους τούτα τά λόγια. 

Π .Π . γερνώ 7, 10.
Γιάννης. "Οπου Γιάννόις κι μαλάματα.— Λέγεται κολακευτικά ή  μάλλον £μ- 
παιχτικά στους Γιάννηδες. Κάποτε καί «Γιώργιδες® λέγεται 

Π. Π. Γιάννης 27.
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γλώσσα. Στόμα εχ κι γλώσσα δεν Ι χ .= Ε ίν α ι  πολύ ολιγόλογος.
Π.Π. γλώσσα 31(6).

2) Μάλλιασι γλώσσα μ* νά σΐ λέου. = Βαρ έθη κα νά σέ λέγω καί να σέ συμ
βουλεύω για τις ατσαλιές σου.

Π. Π . γλώσσα 15.
3) Γλώσσα κόκκαλα δεν εχ’ κόκκαλα τσακίζει.— 'Α π ό  τις έκστομιζόμενες προσ
βλητικές καί άπρεπες λέξεις, προέρχονται πολλά δυστυχήματα.

Π, Π. γλώσσα 26.
γνώ ση. Ποιος ίχασι τη γνώση νά τ>) βρής σύ.=Αεγεται γιά περίπαιγμα 
στους απερίσκεπτους.

Π. Π. γνώση 30.
χνωστιπός. * Ελάτε γνονστικοι νά φάτι τον τρελλον το φαί'.=Αέγετ«ι, γιά 
τούς ανόητους, πού κατασπαταλούν τις περιουσίες τους, νά ευχαριστήσουν 
τούς κόλακες.

Π. Π, γνωστικός 2.
Δ

Δικός. Φάει πχε μι δικός δνθρονπον, άλησδερίς μην χάμς.— Ή  φράση αυτή 
αποτελεί σχεδόν ενα πόρισμα τής φιλοσοφίας τού λαού, καθότι είναι παρα
τηρημένο δτι στις συναλλαγές μέ συγγενείς, πάντα προκύπτει δυσμένεια γιά 
παραμικρές λεπτομέρειες.

Π. Π. δικός 11. άλιοβερίς=δοσοληψ ία Τ. λ. 
δόντι, Αε μπονρώ  νά ξνσον τον δόντι /ι , = Ή  φρ. λέγεται όσες φορές θέ
λουμε νά δηλώσωμε, ότι από τις πολλές ενοχλήσεις καί κατασκοπεύσεις των 
φίλων δέ λαβαίνουμε καιρό, τό ελάχιστο νά μεινωμε μονάχοι μας.

Πρβλ. δόντι 5.
δουλειά. Αονλεάς μλ τις φονν τες.= Μ Ο μφή γιά τ’ άποτελέσματα κάποιας 
έπιχειρήσεως μωρής.

Π. Π. δουλειά 19.
δυδ. "Οπόν δνο κι κείνους τρεις — Γιαυτόν πού πετυχαίνει νά βρίσκεται σέ 
κάθε συντροφιά. Τον πολυπράγμονα.

Π. Π. 61.
δώδεκα. Κι αυτός μαζί με τις δώδεκα. =  Γιά κείνους πού δίχως νάχουν 
καμμιά ικανότητα, κατατάσσουν τον εαυτό τους μέ τούς σημαίνοντες.

II. Π. δωδεκάδα 1.
Ε

έα ντον. Κάθε πετεινούς στον μπουκλονκι τ’ λαλάει.
Π. Π. εαυτόϋ 16. μκονκώ νκ— αίόοος κοπριά; καί σκουπιδιών.

Ιμπόδιο . Κάθε εμπόδιο γιά καλά— "Οταν θέλω με νά παρηγορηθοϋμε γιά την 
αποτυχία μας.

Π. Π. εμπόδιο 1 κ· δ..
£ξα. "Οζον από τον χονρό τραγούδια πιρσά.— ’Απόξω λέγει κανείς πολλά,
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αλλά μπαίνοντας στην υπόθεση οπισθοδρομεί καί μετρά καί σκέψεις καί 
φράσεις.

Π. Π. έξω 11(7).
2} Ά π ό ξο ν  απ' τον νονρο τραγούδια πολλά.

Π. Π. έξω 11(61).
έρχομαι. τ Ηόταν τίιγρια νά διώξουν τά ήμερα.=  Όχαν οι ξένοι προσπαθούν 
νά υποσκελίσουν τους εντοπίους.

Π. Π. έρχομαι 2 κ. 5.
ί'χοο. Νά μήν τώχ* κούτρα νά κατεβάζ’ ψείρα,— εφνσιν  πονηράν οΐι ρό
διον μειαβαλεΐν».

Π. Π. !χω 8(38) χ. δ.
ζ

Ζήλια , Ζούλια νά ήταν ψώρα, θά κολνονοι.— Ό  ζηλιάρης βλέπει καί το 
παραμικρό-

Π. Π. ζήλια (9(19) κ. δ.
ζώ  ΖΐΤ κΐ ζώνίτι.=*Όσες φορές γίνεται λόγος γιά γριές καί γέρους, πού 
δέ ξαίρουν αν ζοΰν ή πέθαναν. "Αν ζοΰν λένε αυτή τη φράση.

Π. Π. ζώ 4(33).
2) Ζήοι Μόρου, νά φας τριφύλλ’ καί τονν Αύγουστο σταφόλ’.=Τ ρέφ ε μάταιες 
καί κενές ελπίδες.

Π, Π. ζώ 8(36) κ δ,
Η

^Ηλιος Στουν ήλιου ιιοΐρα δεν εχ νά ξνθει.= Στερείται τάπολότως αναγ
καία. Λέγεται γιά τούς φτωχότατους άνθρώπους, πού δεν έχουν τΐ νά γίνουν. 
’Επίσης λένε : «Δεν ί χ ’ τϊ νά γεν καί «Δεν ϊχ  νύγια νά ξνθη»,

Π. Π. ήλιος 20 (69/14(70).
Θ

θέλω . Ποιος τυφλός· δέ θέλ' τά μάτια τ’;—'Ο  καθένας θέλει τό καλό.
Π, Π. θέλω 117 (48) κ. δ.

2) * Οποιους δε θέλ3, νά ζυμών , δέκα μέρες κοακινίζ’,— Γιά τούς αναβλητικούς.
Π. Π. θέλω 121 (29).

3) Κείνονν οτού χονργιδ δεν τονν ήθιλαν, κείνους τού παπά τον απίτ γνρέύ ’. 
= Γ ιά  κείνον πού τον διώχνουν, κι1 αυτός επιμένει ζητώντας.

Π. Π. θέλω 150(103) κ. δ.
0εός. ’Λα’ τού οτόμα σ’ κι ατού Θεόν τ’άφτι.=Εΰχή πού τή λένε, δταν τις 
πει κάτι άξιο ευχής.

Π. Π. Θεός 44 (74.).
2y O  θεός ψηλά κάθιται χαμηλά βλέπ’,= Γ ιά  κείνους πού Θαρρούν, πώς εύ
κολα μπορούν νάποφευγουν τις συνέπειες τώνπράξεών τους, κρυφά.

Π. Π. Θεός 153(24).
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κ
Κάβουρας. Τί είνι κάβουρας τί είνι τον ζουμί τ’,= Ποια είναι ή δύναμη 
τοΰ φτωχού κιάδύναμου.

Π. Π. κάβουρας 19 (ί).
καίω. Νά at κάψω Γιάνν’, νά σάλείψω μύξα νά γιάνς.= Λέγεται για κεί
νους πού στην αρχή δυσαρεστούν κάποιον καί έπειτα προσπαθούν μέ διά
φορες περιποιήσεις νά τον εξευμενίσουν.

Π. Π. καίω 44(90).
2 ) 'Όποιος καεί οτονν τζονομηά φνοάει τον γιαούρτι.=Γιά τούς προνοητι
κούς από παθήματα, καί σε ζητήματα πού δεν χρειάζεται τόση πρόνοια.

Π. Π. καίω.
κακιώνω . Κάϊκιονοι, άγιλαόάρς, ττούλοι την άγελάάατ’ .=Λ έγεται για κείνους 
πού στη δυσαρέσκειά τους για κάποια αποτυχία, βλάφτουν αυτοί τον εαυτό 
τους, νομίζοντας δτι έτσι λύνουν τον γόρδιο δεσμό τής άνοησίας των,

Π. Π. κακιώνω, ανάλογοι 1(2)5(4)5{6).
καλός. Στην άνιβρονχιά καλό είνι xl τον χαΙάζ.-=’Ό ταν  δεν εχεις το καλύ
τερο, καλό είναι καί τό μέτριο,

Π, Π. καλός 57(45) κ. α,
καλογιάννος. Έ κ ε ϊ  πού θά ηης κακονγιάνν”, π'έ χαλονγιάν’ .= ? Αντί νά κα
κολογήσεις, πές τον καλό λόγο.

Π. Π. καλογιάννης 1 καί 2.
καμήλα. Γκαμήλα γυρεύοντας τά κέρατα, εγαοε κΐ τάφτιά τσ’.= 'Υ πάρχει 
παράδοση πού ή καμήλα πήγε στο Θεό γυρεύοντας νά τής χαρίσει κέρατα. 
Μά ό Θεός (οργισμένος γίά την προπέτεια της, πρόσταζε καί τής έκοψαν τά- 
φτιά της καί ώς τώρα τάχει μικρά καί κολοβωμένα. Λέγεται γιά τούς πλεο- 
νέχτες πού χάνουν αυτά πού είχαν άπό πλεονεξία.

Π. ΓΓ. καμήλα 6 (17) κ. &.

καπνός. Κάθε γοννιά τονν χαηνά τς ξαίρ.—  Ό  καθένας έχει τά βάσανά του, 
τις θλίψες του-

Π. Π. καπνός 7(5). γουνιά=καπνοδόχη.
κατσίβελλος. Κατσονβίλλονς, δταν εχ* πετμέζ", όέ μπονρεΐ νά κοιμηθή.=  
Μέ τή φράση αυτή τούς λογιάζουν λαίμαργους.

Π. Π. άισίγγανος 3.
κεφ ά λι. Τον χεφάλιμ οάν καζάν’ Γ}'κι.=Όταν παραζαλίζεται κανείς μέ τίς: 
πολλές ασχολίες.

Π. Π. κεφάλι 119, ήοο^εγινε κουδούνι.
κλαίγω . Τράβα μοι κι άς κλαίγον.= Λέγεται γιά κείνους πού προσποιούν
ται, πώς δέν θέλουν όταν τούς δίνουν κάτι, ένφ ποθούν τούτο υπερβολικά. 

Π. Π. κλαίγω 63(50) κ. ίί.
κολοκύ&ι. Κονλονκνθία με τή ρήγανη.=* Ανοησίες καί τίποτ* άλλο.

Π, Π. κολοκύθι 1.
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κουφ ός. Κουφός δεν άκονει, τά ταιργιά'ζ’.
Π. Π. κουφός 30(26).

κόσμος. "Οπονς κόσμος και Κ ονομάς.= ”ΐΙχοι, όπως κανουν οί άλλοι το 
το ίδιο πρέπει νά κάνει δ καθένας.

Π. Π. κόσμος 58 (34).
2) ’Έτσι είνι αυτός 6 κόσμους1 άλγους άπούπάν’ χιάλλονς άηον κατ’= ’Αστειό
τητα, πού τί) λένε για την κοινωνική κατάσταση των ανθρώπων, πού υπο- 
σημαίνει έπι τό σκανδαλωδέστερο τήν θέση τής συνουσίας.

II. Π, κόσμο; 23. 24 κ. δ.
κοστίζω . Κοατί'Σ χόκονς άη6όν.— Κοστίζει ακριβά.

Π. Π. κοστίζω 1.κόκσυτ=κοΰχος.
κουτσαίνω. Αοιασαίνονν ολ’ , θά κ ο ν τσ ά ν ς  x l σύ.—Ό ,τ ι κάνουν δλοι κάνε 
καί σι'.

Π. Π. κουτσαίνω 17 (17) κ. α.
κουφ αίνομαι. Πέος χονφάθκα, ραχάτηνα— 'Κτρόχου άρχισα να μην ακούω 
τις φλυαρίες των άλλων, εΐμαι ήσυχη.

Π. Π, κουφαίνομαι 1. πώς— atp' ότου, άπό τόν καιρό. 
κρεμιέμαι. Κάθι tvα πρόβατου άπ τό πονδάρι τ’ χρέμτι.= Λέγεται για κεί
νους πού σφάλλουν και ανάλογα μέ τά σφάλματά τους θά πληρώσουν.

Π. Π. κρεμιέμαι 7 (18) κ. α.
Λ

Λ ά δ ι Στον λαό’ άπάν’.—'Όποιος προσπαθεί νάποδείξει δ ιι είναι αθώος. 
Λέγεται και Γυρτό* νά βγει λάδ, Γονλο λάΚ βγαίν’. f i t  πά ν5 πε το Μ  δ” 
βγαίν’. {Σαράντα ’Εκκλησίες).

Π. Π. 31 68
2) Λ£ή γννς στη φοντχιά άπάν λά<5’.τ=Μήν ερεθίζεις πλιότερο τον (οργισμένο. 

Π. Π. λάδι 25 (41).
λαιμός- Α μαρτία στού λαιμόσ’.=  Κατάρα,

Π. Π. λαιμός. 6,
λάχανο. Σαν τά λάχανα μέσ τον τσου«άλ.’=Φ ύρδην μίγδην.

Π. D. λάχανο 10.
λέγω. Τά λέον στην πιθιρά νά τΑκούει ή ννφέ. ή Σένα τά λέον θυγατέρα, νά 
τάκον tt ή ν ύ φ \= Ή  φρ. λέγεται όταν μεμφώμαστέ κάπωον, γιά νά προσ- 
βάλω με ένα άλλον.

Π. Π. λέγω 41 (39) κ. δ.
λείπω . " Ολα ta x ’ ή Μαργιορή μόν' τζιγχερής φέρετζες τής έλειπε.

Π. Π. λείπω 37 (7). τζιγκιοί χρώμα είναι τό πρασινογάλαζο ή λ. Τ,
2) Ό λ α  τάχ ή Μαργιονρή μόν’ τζιγχερής φέρηζες τήν ελειπι.=  Λέγεται ή φρ. 
ocnr κανένας ζητά επουσιώδη, ενώ τοΰ λείπουν ουσιωδέστατα και άναγ-

IL Π . Ι ά τ ·  37 (7).
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λόγος. Αόονς τον φέρ* ή λόοννχάρ'.— Παραδείγματος χάρη.
Π . Π, λόγος 129 (207).

2) Μεγάλη μπούκα νά φας, μεγάλου λόον νά μην πής. *Ισοκρ. «δ μέλλεις 
ποιεΐν μή πρόλεγε, αποτυχών γάρ γελασθήσει».

Π. Π. λόγος 85 82,
3 )  νΑλλα λόγια νάγαπιονμιστι.=Αεηεται για υπόθεση ενοχλητική και δυσάρεστη 
μπροστά σέ πρόσωπο, πού δείχνει αδιαφορία ακούοντας κι Απροσεξία.

Π . Π. λόγος 5 (66).

Χοντρό Στον λουτρό νά τράγον δεις κι στην ίινητιά νά πηνεσι.= Για κεί
νους πού καυχιώνται ανοίκεια δπου κιάν τύχουν.

Π. Π. λουτρό 4, (5).

Λ ύκο ς. Λύκους τού μαλλίτ’ άλλάζ'. τον χονϊ τ ’ δεν άλλάζ' ,= Γ ιά τούς 
Αδιόρθωτους.

Π, Π, λόχος 67 (69) κ. δ. χοόίβφυσιχό

2) Λύκους παστιρμά δίν κάμ’.— 'Ο  λύκος δταν έχει κρέας, από τη λαιμαργία 
δεν Αποταμιεύει για «υριο. Λέγεται στους λαίμαργους.

Π. Π. λόχος 53 (43).

Μ

Μ αζώ νω . Μάζοννι κιάς εΐνι κι ρώγες.=Μ.άζευε έ'στω καί τά μικρά ποσά 
ήτοι νάσαι οικονόμος καί για τά παραμικρά.

Π. Π· μαζώνω 16 (16).
μαλλιά . Σάν τής παλαβής τά μαλλιά. Φύρδην-μίγδην πού λέμε.=Δηλαδή 
πράγματα σέ μεγάλη αταξία.

Π. Π. μαλλιά 22 (11).
2) Μαλλιά «ουάάρχια.— Λέγεται γιά οικογενειακή ακαταστασία, πού τό σπίτι 
μένει άνω κάτω, και γιά άνθρώπους, πού πάντοτε μαλώνουν και φιλονικούν. 

Π . Π. μαλλί 2 (1).
μαλώ νω . Δαρθήτι καί μή μαλώνιτι.— Περιπαικτικός λόγος.

Π . Π. μαλώνω 23.
μάτι. Κντταςέ με μι ενα μ,άτ νά σί κνττάξον μι όυό.=Δεΐξε μου αγάπη 
και συμπάθεια γιάνανταποκριθώ και γώ προς τά αισθήματα καί τήν καλή 
σου διάθεση.

Π. Π. μάτι 56 (137).
2) Ειπι νά βάλ’ φρύδια, εδγαλι μάτιας= Γ ιά τούς Αδέξιους.

Π. Π . μάτι 143.
μαρτυρώ . Φακι τρώει κι γκράχον μαρτνράει.— *Α λλα Ακούει καί άλλα ερω
τώ μένος ομολογεί.

Πρβλ, μαρτυρώ 3.
μέλι- Πιρσσότερις μύγες πχιάνονντι μι τον μέλ*, παρά μι τον ξνΑ’.— Μέ
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τον καλό τρόπο καί την προσήνεια. Παιδαγωγική παρατήρηση πώς κερδίζε
ται ή άγάπη καί εύνοια των παιδιών καί των ανθρώπων.

Π. Π . μέλι 44 16.
2) "Αν Αχαμνόν ολις οΐ μέλισσες μέλ, θά έχαμνι χή σκατομπαρμπονλας.

Π . Π . μέλι 37 (41) κ. ά. σχα*ομπαρμποιίλας=κοπροκάν9αοος, 
μετρώ . ’Α π ' τα μετρημένα τρώει λύκους,

Π. Π. μετρώ 3 (1) 25(4) χ. ά.
μοναχός. Τουν λύκον τονν ρώτσαν:— Γιατί είνι λαιμός σ’ χονντρός ; κ'έίπι:— 
Γιατί κάμνον τη δουλειά μ ” μοναχός.= 0  μυαλωμένος δεν εμπιστεύεται τις 
Ιργασίες του σε ξένους.

Π . Π. μοναχός 29 (24) κ. ά.
μ ύτη . Ά π ό  τη μύτη σ' ξννό θά στον βγάλον.— ’ Απειλή προς έναν.

Π. Π. μύτη 6 κ. οί. ξυνό 8 (4).
μωρός- Τρελλος κέρατα <5έν εχ’, απ' τά καμώματα τ’ φαίνιτι.=Γιά πράγμα 
ολοφάνερο.

Π. Π. μωρός (τρελλός) 127 (164).

Ν
Νερό. Στον νιαοο μιά  τρύπα.— μάταια κουπιάζουμε.

Π. Π. νερό 38 (2).
νηστικός- Νηστικός κονμάτια νειργιάζιτι.

Π. Π. νιμιτικος 3 (10) χ. ά. 7 (8) κ. ά· Νειριάξουμ’βάνειρεύομαι. 
νιώ ύω . Αέ νιώθ' νά βγόζ' τα μάτια τ ' .— Δέ ξαίρει τίποτε.

Πρβλ. ξαίρω 20.
νοικοκύρης. "Ενας τριλλός νοικοχνρς ξαίρ' πιρασότερα άπον σαράντα γνω- 
στικούς-=ι'Η πείρα είναι προτιμώτερη της πολυμαθείας.

Π. Π. νοικοκύρης 47 (22) κ. ά.

Ξαίρω. Σ ι ξαίρον κι απ' τά πέρσι.=Λέγεται ή φρ. γιά κείνους, πού καυ
χιούνται μέν γιά τά προτερήματα τους, πραγματικά όμως είναι τίποτε.

Π. Π. ξαίρω 99 (96) χ. ά,
ξένος. ΜΙ ξένα κόλλυβα την ψνχή τ ' μνημονεν 

Π. Π. ξένος 412 (123) %, &.
2) Ανό γαϊόάροι μάλωναν γιά ξέν' αχυρώνα.—Αυτοί πού μαλώνουν γιά την 
<δνον σκιάν».

Π. Π. ξένος 15 (49) *. ά.
ξεπ έφ τω . Τον βονδάλ' όσον κι’ άν ξεπέσ 'τον  πετσίτ’ πάλ' παράδες κά μ '.=  
Κείνος πού έχει αξία καί σάν ξεπέσει, δέ χάνεται.

Π. Π. ξεπέφτω Π (13) κ, ά.
Ο

’Οκά. "Οπου κιαν πας ή ούκά τετρακόσια δράμνια έχ’.—Παντού τά ΐδια



yivovtaL, ώστε περιττό να παραπονιέσαι πώς γίνονται μόνο σέ σένα ή μόνο 
εδώ.

Π. Π. οκά 1, 3.
δμοιος, <rΟμοιος τονν ιίμοιονν κι κονπριά στά λάχανα.— Φιλία όμοιων χα
ρακτήρων.

Π, Π. ομοιος 10. (3).
όνειρο. Τ/ίχι Μάρον στον νου τς, τa6Xuu κί στ ονείρουις. — Λέγεται για 
κείνους πού δ, τι σκέφτονται, θέλουν να γίνει αμέσως. Λέγεται και ούτω: 
«νηστικό; κομμάτια νειριάξεται». Π . Π. όνειρο 24 7 κ. 5 .

Π
Παιδί- Κύριε ίλέησον παπαδιά, πίντι μήνες δγνίι παιδιά κιαλλον ίνα στην 
κοώιά.—Τραγουδάκι μαγγόπαιδων.

Π. Π. παιδί 57 23 κ. ά.

παράδεισος. ’Έχ* πίσσα χί παράδεισον.^“Εχει εξευμενιστεί κομμάτι.
ΓΓ. Π. παράδεισος 1.

παλονκΐ- Καραχάξα άπο παλονχ at παλονκ' παλονκώνιτι. = Π α ς  πονηρός επί 
τέλους βρίσκει τά επίχειρα τής κακίας του.

Π. Π . παλούκι 1.
παράς. ” Οταν έγς παράδις « Χρίστος άνέοτη» όταν δεν εχς «θάνατονν πα- 
τή αας 'Η  φράσις λέγεται δσες φορές πρόκειται να υποδείξω με οτι για μέν
τον πλοΰτο όλοι δίνουν σέβας και τιμές, για δέ την ανέχεια τό έναντιο. 
Είναι παρατηρημένο, πώς κείνοι πού παιδεύτηκαν λιγοστά, καί ιδίως παπά
δες αμαθείς, παίρνοντας πολλές φορές μερικά ρητά τής αγίας Γραφής καί 
έκκλησιαστ. βιβλίων, τα μεταχειρίζονται αδιάφορα σέ περιστάσεις, πού πολύ 
λίγο ταιριάζει όπως εδώ τά Χρίστος άνέατη.

Π, Π. παράς 12 (25). (Βλέπε τού ίδιου Ρητά. Άρχεΐον Τ, Α' σ. 69 κ. I.). 
π α σ τρ ικ ό ς . Παστρική θονδώρα.— Πολύ καθάριος καί φιλόκαλος. Λέγεται 
έμπαιχτικά για άτομα πού επιδιώκουν την καθαριότητα υπερβολικά καί <·καλδ 
τσανάκι ή «παστρικό τσανάκ’» έμπαιχτικά για τού; ύποπτους χαρακτήρες.

Π. Π. παστρικός 8 1 κ. ά.
περισσός. Κείνους που γυρεύει τά πιρσσά χάνει κι τά λίγα-— ’Ορθότατη πα
ρατήρηση για ιούς πλεονέχτες, Κείνος πού κυνηγά πολλούς λαγούς δεν πιά
νει κανένα.

II. Π. πολύ; 24 (49).
πέρσι. Πέρσι ψόφοι λύκους, φέτον βρώμσι— Λέγεται, όταν άναφέρεται τό- 
αποτέλεσμα κάποιας πράξεως, πού σχεδόν ξεχάστηκε καί πού δέν έχει σχέση, 
μέ τό λόγο πού γίνεται.

Π. Π, Πέρσι 17 (8) κ. ά.
πέταλο. Τίναξε τά πέταλα τ’.—Πέθανε καί πάει καί «τά κακαρώσει- ιδίως, 
για τά ζφα καί τά πουλερικά.

Π. Π. πέταλο 2 (1),
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πέτρα . "Οποια πέτρα κιάν σκώεις άπον χία  τονν βρίσκ' (βρίσκεις).—Ή  
φράσις, όταν λέγεται για κάποιο πρόσωπο, περιποιεΐ τιμή σαύτό, γιατί τοϋ 
αποδίδεται ή άρμόζουσα έχτίμηση για την πολυμάθειά του. Λέγεται δηλ. για 
κείνον πού ξαίρει πολλά κ ι άπαντά σ’ολα.

Π. Π. πέτρα 30.
πέφ τω . Τον μήλον μακριά άπ τη μηλιά δεν π έφ ι'.— Ύο τέκνο δέ διαφέρει 
πολύ άπό τούς γονιούς, Οί πράξεις δεν πρέπει νά μάς πτοούν, γιατί εινε 
Ανάλογοι μέ τή φύση καί την καταγωγή τοϋ καθένα.

Π. Π. πέφτω 23 (24) κ. α.

2) ’Έπιοι τον λάδ', χνϋηκι στη φακί.^=*Έγινε κάποια μικρή ζημία, πού αμέ
σως μπαλώθηκε χωρίς ζημίες μεγάλες.

Π. Π. πέφτω 10 (17).
πηγα ίνω . Πάει γιά μαμή κιίοτι για βαφτίσια.— Λέγεται για κείνους πού 
άργοποροΰν για δουλειά βιαστικιά.

Π. Π. πηγαίνω 104.
πήχχα. Πέσι τιψτα νά οι φάον,—~Γιά τουςπεριμένοντας έτοιμο το αποτέλε
σμα μιας δουλιάς καί δίχως κόπο.

Π. Π . πηττα 27 (17).
πιάνω . Πχιάχθηκε οτά πράσα.— Πιάσθηκε πάνω στήν κλεψιά, στή δουλειά. 

Π. Π. πιάνω 25 (30).
2) Πγιάαι τονν τυφλόν, βγάλι τά μάτια τ’.— Ληλ. «Ούκ αν λάβης, παρά τού 
μή έχοντος».

Π. Π. ιαάνω 40,
π ιπ έρ ι. Σ έϊ κάθε <ραΐ πι.περ γ ίνντι.~ Γ ιά κείνον πού ανακατεύεται σέ κάθε 
υπόθεση Ακάλεστος.

Π. Π. πιπέρι 10 (4).
πολύ . Τον πονλν τον «Κύργιε λέησον> κι παπάς τού βαργέτι.

Π. Π. πολύς S3 (21).
πόνος. "Οπου είνι πόνος «’πει είνι κή ψυχή,

Π. Π . πόνος 27.

Ρ
Ρόκκα. Τέτοια βάσανα εχεί ή ροκά οσο νά γιονμώσ τάδράχτ,

Π . Π . Ρόκκα 4 (5),
ρούχο. ΜΙ τά ρονχα μ  τρώ ονμι·= Τιά  τον εριστικό καί θυμώδη.

Π. Π. ροΰχο 19 (4).

2
Σ ηκώ νω . Σηκόν, οήκον, κάτσι, κάτσι. —Λέγεται γιά τούς μικρούς, πού γ ί
νονται έρμαια της ιδιοτροπίας των άλλων.

Π- Π. σηκώνω 6.
σκόρδο. Νε σκόρδο εφαγι, νέ σκονρδγιά /ιυρί£.=Λέγεται γιαύτούς πού άρ-
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νιοΰνται όλότελα καί απονίπτουν τά χέρια, αν και ξαίρουν τά καθέκαστα της 
πράξεως, γιοι τήν οποία γίνεται λόγος.

Π. Π. σκόρδο 9 (15). N i— ονττ, 

σπέρνω . Μη φντρώνς ικέϊ τιον δέ σι σπέρνουν.
Π. Π. σπέρνω 24 (44).

■στάζω. Νά μη στάξ3 κϊ νά μη βρέξ,=  Ή  φρ. λέγεται για τους ευαίσθητους, 
πού προφυλάγονται υπερβολικά. Και για τούς κομψευό μένους νεαρούς καί 
νεαρές, πού φροντίζουν υπέρ τό δέον νά μή βλάψουν η τσαλακωθούν τά 
ρούχα τους.

Π. Π . στάζω 3.
στραβός. "ΟΧα τά στραβό τά κονλίκια τά κάμ η νΐίφ.—Λέγεται, όταν κάθε 
■σφάλμα το ρίχνουμε στο ίδιο άτομο, για νά μή δυσαρεστήσωμε άλλους.

Π. Π. στραβός 31 (107) κ.ά·
Τ

"Τάξη. Τάξη, πράξη, γαϊ'δονροκατάστάση,“ Αυστηρή τάξη στις λεπτομέρειες, 
δμως στο δλο άθλιότης καί ηθική κατάπτωση. Λέγεται σε οικογένειες των 
κουτσών καί άλλων παρόμοιων.

Π. Π. τάξη 1.
τραβώ. Τονν τραβούσαν στα χαλιά κι πήγηνι σχά ταιαλιά. 'Η  φρ, λέγεται 
για ιδιαίτερη προτίμηση πραγμάτων τιποτένιων αντί αξιόλογων.

Π. Π. τραβώ 9 (13).
2) Τράβα γέρον, διάβολι, τώρα πια γεράματα.— ΟΙ γέροντες, όταν μεμψι- 
μοιροΰν για τάτυχήματά τους έπαναλαβαίνουν τή φράση αυτή. Πολλές φο
ρές τήν λένε καί νέοι πειράζοντας τούς γέρους καί ελεεινολογώντας τή 
θέση τους.

Πρβλ. γυρεύω 28 και τις αύιοΰ σημειωμένες παραλλαγές.
■τρίτη. Τρίώ κι Τετράδ’ τονν πααίΐ’>.— Είναι ένας περίφοβος από τις απει
λές καί φοβέρες μου.

Π. Π. τρίτη 3.
τρώ γω . Νάν τά σκυλιά τρώγονντι.“ Φίλονικούν παντοτεινά.

Π. Π. τρώγω 317. (209).
2) Νά τρώμι κι νά πίνονμι, νά ξαίρονμι κι τΐ κά/τνουμι.=Μδλες τις άστειό- 
τητες καί ευτραπελίες μας, στή δουλειά μας πρέπει νά είμαστε αυστηροί καί 
ταχτικοί,

Υ

"Υστερνός. ΚαΧά υστερνά.= Ευχή έπηκαιρότατη στους νεόνυμφους. 
Π. Π . ίιστερνός 18 (13).

Φ
■Φοβάμαι. ’Από τονν ήσκιον τ ’ φο0άτί.=ΕΙναι πολύ δειλός. 

Π. Π. φοβάμαι 34 (4),
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φ τώ χεια . Ή  φτώχεια, θέλ" καλοπεραοη.=Παρηγορητική κιάστεία μαζί πρό
ταση, όσες φορές γίνεται λόγος για την ανέχεια.

Π. Π. φτώχεια 18 (3) κ.ΰ.
φ ω νή. Συν τή φωνή κιό γάιδαρος·— Λ&γεται για κείνους πού φθάνουν, ενω- 
μόλις άναφέραμε γιαύτούς.

Π. Π. φωνή 8 (2).
X

Χ ά ο ις  Στη χάο’’ κι οιή άρ εξ’.—κάποτε. Ό μ ο ια  ή φ ρ : άργιά κι πον.
Π. Π. χάση 1.

χήρα, Τί ϋγιάζίΐη οάν τή χήρα οτον κ,οεδάτ ’.=■ Λέγεται γιά κείνους πού βιά
ζονται χωρίς ανάγκη.

Π. Π. χήρα 11. όγιάξυπ—βιάζιοαι,

χάνω · Τί είχες κί τί εχαοες.= Ό ταν απολαμβάνουμε ευχαριστημένοι μικρό, 
κέρδος ανέλπιστο.

Π, Π, χάνω 76 (91).
Χώ ρα. Κάθε χώρα και ζακόν, κάθε μαχαλάς καί τάς’ ,— Α ίγΐχα ι για ξένοι 
καί ασυνήθιστα έθιμα.

Π. Π. χώρα 7 (17),
Ψ

Ψείρα, Ψείρα άμα χονρτάο’’ οτον τοιακάτ βγαίν,,— Ό  φτωχός σαν έλεηθήκαί 
πάρει θάρρος, γίνεται προπέτης.

Π. Π. ψείρα 10.
ψ οφώ . Ποιος λύκους ψόφοι.— Γ ιά κείνους πού υστερ* άπό πολύν καιρός 
ξαφνικά επισκέπτονται γνωστό σπίτι ή φίλο, πού το αποδίδουν στον ψόφο 
κάποιο λύκου.

Πρβλ. Π. Π. ψοφώ 19—(10).
ψ ύλλος. Γιά εν αν ψύλλον ενα πάπλωμα καίγ’.= Λέγεται για κείνους, που· 
ξοδεύουν καιρό καί καταβάλλουν κόπους γιά ποταπά ζητήματα καί γεννούν 
ζητήματα σοβαρά, πού ζημιώνονται.

Π· Π. ψύλλος 7 (13),
Ω

"ώρα. Λείψι ώρα, ζήοι χρόνια.— Μπορεί νά ευτυχήσης άποφεύγοντας μιά· 
στιγμή επικίνδυνη. Κ α ί: λείψι ώρα κακιά, νά ζήσς χρόνια (Σ . Έκκλ.}..

Π, Π. ώρα 13 (2δ) κ.α.
IV  , .

Παραμύθια Άδριανουπόλεως.
«■'. Εύχ,αί γονέων. , ,

"Εναν κηρό κ’ ένα ζαμάν ήταν ένα παλλικαράκ’' αυτό τού καϋμένου*
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μικρό μικρό ακόμα, έχασι τους γονιούς του, κ’έμεινι πεντάρφανου. 'Η  μά- 
νατ’ κί ό μπαμπάς τ’ όταν κόντηυαν νά πιθάνουν, τού φώναξαν κι τού ε ί
παν: «’Αγαπημένου μας πηδί, ήρα ή ώρα μας νά ξεκ ινήσου μι για τούν άλ- 
λουν κόσμου; δέν έχουμι νά σ’ αφήσου μι τίπουτας, νέ άγιλάδια, νέ πρό
βατα, νέ αμπέλια, νέ χουράφια, νέ κανένα άλλου πράμα· μόν’ θά σ’ αφή - 
σαυμι την εύχή μας: χώμα νά πιάνς, μάλαμα νά γεν it ι». "Υστερα από λίγις 
μέρις πέθαναν. Τού πηδί έχουντας την ευχή τής μάνας κί τοΰ μπαμπά τ’, 
δ,τι δουλειά κι’ άν καταπιάνουνταν τήν ξικιουφάλιων ι μι μιά χαρά, κ’ έτσι 
πού λές, σέ λίγουν κηρό αυτό τού φτουχά καί καταφρουνη μενού πηδί, έγινι 
ένα παλλικάρ’ χαριτουμένου κί άρχόντηνι πάρα πουλύ. Τ ί δεν άπόχτσι! κί 
παράδες, κι’ αμπέλια, κί χουράφια, κί πρόβατα, κί άγελάδια, κί σπίτια, κί 
δ,τι άλλου θέλς. Τόσου βιό κανένας άλλους σέ κείνα τά μέρια δέν είχι.

Μά είχι κ’ έναν καρδιακό φ ίλον γυρίζ’ μιά μέρα κί τούν λέγ: «Τί νά 
σί πώ, φίλι μ’, ΐγώ ήμαν φτουχός κί καταφρουνη μένους, καί τώρα σέ λίγουν 
κηρό έγινα τόσου άρχοντας καί τόσον τιμή μένος. "Οποια δουλειά κι άν κατα
πιαστώ, πάει προυστά. Έ κεΐ, πού οι άλλ’ ζημιώνουν κ ί άφανίζουντι, Ιγω 
καζαντίζου άναρίθμητα. Τ ί θά πή ζημιά, ακόμα ώς τώρα δέν δουκίμασα. 
'Η  ηύχή τών γονειών μου μέ προφυλάει άπ’ τού κακό.

«Ά μμά  αυτό τού πράμα μένα δέν μί πολυαρέζ’. Δέν θέλου ούλου νά 
καζαντίζου, θέλου καμμιά φορά κί νά ζημιώσου- γιατί φοβοΰμι αυτά τά τόσα 
κέρδητα νά μή μί φέρουν κανένα μεγάλουν μπελά στού κιουφάλι μ’. Αύτό 
συλλουγίζουμι μέρα κί νύχτα κί δέν μπορώ νά ήσυχάσου. Γ ι’ αύτό σί παρα
καλώ νά μί ούρμηνέψ’ τί δουλειά νά καταπιαστώ για νά ζημιώσου, γιατί 
τότες θά ήσυχάσ’ ή ψυχή μ’».

Τότες ό φίλους τ’ γυρίζ’ κί τού λέει; «"Ε, φίλι μ*, άφοΰ θέλς νά σί πώ 
τί νά κάμς για νά ζημιώης άκουει, ΙΊοϋ βγαίνουν οί χουρμάδες ;—Σ ’τό Μυσίρ 
—Πουλυ καλά. *Έ τότες, άν θέλς σώνει κί καλά γιά νά ζημιώεις δέν εΐνι 
άνάγκ’ νέ τού σπίτις νά κάψ’, νέ τις παράδες στήν Τούντζια νά ρίζ’, μόν* 
πάνει άγόρασι άπ’ τού Τσιαρσί δ λες τις χουρμάδες, φόρτουσίτες άπάνου ατά 
καμήλια καί πάντες στού Μυσίρ5 γιά νά τις πουλήεις».

Αύτή ή ούρμήνεια τούν άρισΐ’ πααίζ’ άγουράζ’ δλες τις χουρμάδες πού 
ήταν σ’ έκείνουν τούν τόπουν, τις φουρτών’ άπάν’ στίς καμήλες καί τρα
βάει γιά τό Μυσίρ*. Ό τα ν  κόντηψι κοντά στήν πολιτεία, βγήκι κατά τύχ’ 
κείναν την ήμερα τοΰ Μυσιριοΰ ό βασιλιάς μί τ’ άσκέρι τ’ κί τις φίλοι τ’ 
στούν κάμπου γιά νά παίξουν τζιρίτ. Παίζουντας τό τζιρίτ’ ό βασιλιάς, χάν’ 
τό δαχτυλίδ’ τής αρραβώνας τ*. Βάζ’ δλα τά στρατέματα νά κουσκινίσουν 
τούν άμμου, μά στάθηκε άδύνατου γιά νά τό βρουν.

Ίκεΐ πού ήταν κατάκαρδα λυπημένους 6 βασιλιάς, βλεπ’ από μακρυά 
νά έ’ρχητι τά παλλικάρι μας μέ τις φουρτουμένες καμήλις. Στέλλ’ δυο στρα
τέματα νά παν νά φουνάξονν τούν καμηλάρ’. Τότες τό παλλικάρ’ έφτασι
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μπροστά στούν βασιλιά καί τούν προσκύνσι. Τού ρουτάει 6 βασιλιάς: «’Από 
ποιόν τόπον έρχισι κί τί καλά μάς φέρς;» Κι τού παλλικάρ’ είπε: «Βασιλιά 
μ ’ πουλυχρουνημένι, έρχουμι απ’ τά μέρια της ’Άσπρης θάλασσας κί σάς 
φέρνου χουρμάδες». "Αμα τ’ άκσι ό βασιλιάς, πώς σκώθκη τσιάκ απ’ τήν 
’Άσπρη θάλασσα για νά φέρ’ εις τό Μυσίρ’ να πουλήσ’ χουρμάδες, δσου 
λύπ’ κι1 άν είχη δεν μπόρσι νά βαστάς’ τά γελοία τ’ κι του λέει.— «Ίσύ, παλ
λικάρ ι μ’, θά είσι πουλύ μπουνταλάς ανθρώπους, για νά φέρς νά πουλήεις 
χουρμάδες ίδώ, πού εινι ή πατρίδα τς. Κί δέ μι λες πόσα σι κουστίζουν;» 
— ίΤ φ τά  γρόσια ήοΰκά»,λέγ’ τού παλλικάρ’,—« Ά μ μ ’ ϊδώ, άν δεν τις πάρς’ 
εΐκουσ’ π αράδες τήν ούκά, τοϋ λέει ό βασιλιάς, σί δέρνουν!»— «Άκσι, βασι
λιά μ ’ πολυχρουνημένι, νά σι ’πώ τώρα κ’ ϊγώ γιατί έφιρα ίδιο νά πουλή
σου χουρμάδες. Ίγώ , βασιλιά μ’ άν δεν εχου πιρσό μυαλό, μά μπουνταλάς 
δεν είμι. Ή μ α ν  φτουχό πηδί, κι' όντας οϊ γονείς μ’ άπέθαναν, άλλου απ’ 
τήν ηύχή τς δεν μι άφσαν, Μά κείν’ ή ηύχκή των γόνε ιών μ’ σέ λίγουν 
κηρό μ’ έκαμε νά καζαντίσου πουλύ βιό κί νά γίνου άρχουντας τρανός, 
γιατί οποία δουλειά κι’ άν έπιανα, όλου κέρδιζα' ζημιά τί πράμα εινι ως 
τώρα δεν γνώρσα. Κ ’ έτσ’ πού λές, αυτό τού πράμα δεν μι άριζι καθόλου, 
κί ήθελα νά ζημιώσου σί καμμιά δουλειά, γιατί φοβοϋμι νά μην πάθου κάνα 
μεγαλύτερο κακό. Γ ι’ αυτό συλλουγίσκα νά φέρου νά πουλήσω χουρμάδες 
ίδώ, πού είνι ή πατρίδα τς γιά νά ζημνιώσου. ’Αμμά τί νά σι πω, βασι
λιά μ ’, θαρρώ κί τώρα ακόμα πώς δέν θά ζημιώσου. Γιατί Ϊγώ τόσου τυχη- 
ρός εΐμι, πού τί νά σι πώ κ’ ϊγώ' νά, μιά χούφτα άμμου νά πάρου απ’ τή 
γης, στα χέρια μ’ γίνιτι μάλαμα».

Λέγοντας αυτά τά λόγια, πήρε κΐ λίγουν άμμου απ’ τήν γης, άνοίγ’ τοϋ 
χέρι τ’ καί τί βλέπ ; τό δαχτυλίδ’ τοΰ βασιλιά, πού τοΰ κάκου τόσουν κηρό 
τόσους κόσμους τού ζητοΰσι νά τού βρή. “Αμα τού είδγι δ βασιλιάς, χάρκι 
πουλύ γιά τό δαχτυλίδ’ πού βρέθκι, κί γυρίζ’ στο παλλικάρ’ καί του λ έε ι: 
■— «Ξιφώρτουσ’ τις καμήλες σου, καί όσου πράμα έχς, όλου τ’ άγουράζω, 
όχ προ; ίφτά, άμμά προς δεκαϊφτά γρόσια τήν ούκά». Καί έτσ’ καί τότες ακό
μα ή ευχή των γονιών του, τό φύλαςι τού παλλικάρ’ άπ’ τήν ζημιά.

β '. Ή  βασιλοπούλα.

"Εναν κηρό κ’ ένα ζαμάν ήταν ένας βασιλιάς κί μιά βασίλισσα, κ’ είχαν
τά χαλά τοΰ κόσμου* άμμά είχαν κί μιά τρανή πίκρα, πού ήταν άτε- 

M t  ΓΓ αϊτό μέρα νύχτα παρακαλοΰσαν τούν Θεό νά τούς χαρίσ’ ένα 
- η * - "  *0 θεός άκσι τήν προυσηυχή τς, κί τούς χάρσι ένα καλούτσκου κουρ- 
τ ή ’. Ό  βασιλιάς άπ’ τήν μεγάλ’ τήν χαράτ’ πρόσταξι νά γίνουν χαρές καί 
j O B j a p t  «ή όλου τού’ βασιλείου, κί’ αυτός εκαμι φιλιά σί όλους τούς συγ-
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γενεΐς κι φίλους. Κάλισι ακόμα κ'ιδλις τής μάγισσις, για να χαρίσ’ ή κάθε 
μια στην βασιλοπούλα από κανένα ρωδιούς.

“Ολες ot μάγισσες ήταν δικατρεΐς, κι’ αύco'i κατά τύχ’ κάλισαν μόν τις 
δώδεκα, τήν μια την άλησμόνσαν.

Ά φ ο ϋ  έφαγαν κι ήπιαν ήρτι κηρός κι’ οί μάγισσις για νά κάνουν ιά  
ρουδίσματά τς. Ή  μια χάρσι στη βασιλοπούλα τήν ούμουρφιά, ή αλλ’ τήν 
φρουνιμάδα, ή τρίτ’ τήν γνώσ’> ή άλλ’ τού ζαριφλίκ, ή άλλ’ άρχουντιά, ή 
άλλ’ καλό φέρσιμου, κΐ νά μήν τά πολυλογοΰμι οί εντικα τήν χάρσαν δλα τα 
καλά. "Οταν ήρτι ή αράδα κΐ για τήν δωδικάτ’, άξαφνα άνοίγ’ ή πόρτα 
κί | ιπαίν ’ ή μάγισσα, πού είχαν άστοχη σ’ για νά τήν καλέσουν, κΐ χο^ρίς 
νά χηριτήσ’ κανένα, μέσ’ στούν θυμάφώναξι κί εΐπι :— «Ό ταν ή βασιλοπούλα 
γίν’ δικαπέντι χρουνό θά τήν τσιμπά σ’ ένα άδράχτ’ κί θά πιθάν». ’Αφού 
ειπι αυτά τα φαρμακερά λόγια, έφκι χουρις νά πή κανέναν άλλου λόγου. 
Ό λ ’ έμειναν σιαστισμενοι, άμμά ό βασιλιάς λυπήθκι κατάκαρδα γιά τήν 
κατάρα τής μάγισσας. Τότε σκώνητι ή δουδέκατη μάγισσα γιά νά δώσ’ κι’ 
αυτή τοΰ ριόδου τς· άμμά επειδή τς καί εξ αιτίας δεν μποροΰσι νά χαλάο* 
μιά κί καλά τήν κατάρα τής άλληνής μάγισσας, θέλσι νά μετριάσ’ τού κακό 
κΐ γι’ αυτό ε ΐ π ι :— « Ή  βασιλοπούλα δεν θά πιθάν’ νιούτσκη, άμμά θά κοι- 
μηθή εκατό χρόνια».

Ό  βασιλιάς, επειδή ήθιλι νά προφυλάξ’ τήν θυγατέρα τ’ άπό τέτοιου 
κακό, πρόσταξι νά κάψουν δλα τά άδράχτια μέσα στού βασιλείου τ’.

Ώστόσου τού κουρίτς μεγάλουνι κΐ εΐχι άπάνουτ’ δλις τις χάρες· κΐ 
ώμουρφιά κΐ φρουνιμάδα κΐ φέρσιμου κί τρόπου κί ζαριφλΐκ κΐ γνώσ’ , πού- 
δεν βρίσκουνταν κανένα άλλου κουρίτσ’ στούν κόσμου νά τοΰ μοιάξ.

"Οταν έγεινι δεκαπέντι χρουνό, μιά μέρα κατά τύχ’ έλειπαν άπ’ τού 
παλάτ’ κΐ δ βασιλιάς κί ή βασίλισσα. Τότες ή βασιλοπούλα θέλσι νά γυρίο1 
κΐ νά δγή δλα τά «ατατόπια τοΰ παλατιού. Ά φ οΰ  γύροι δλις τής ούάάδες, 
στά υστερνά εφτά σι σ’ έναν κουλά ξιγυρ μένουν. Βλέπ’ εκεί μιά στενή σκάλα,. 
Ά νεδαίν άπάν’ κΐ έφτασι σέ μιά μικρή πόρτα. Αυτή ή πόρτα ειχι μιά 
κλειδαριά. Τού κουρίτσ’ τήν σκούντσι κΐ κείν’ σι μιά άνοιξι. Μπαίν’ μέσα 
στούν ούιία. ΊκεΤ ήταν μιά μπάμπω κί ιγνιθι λινάρι μί τού άδράχτ.— «Καλή 
μέρα, τήν λέγ\ Τί κάμς μπαμπού;»— «Κλώθου πηδί μ’, τήν λέγ.— «Ά μμά  τί 
πράμα είνι αυτό, πού ιόσουν ώμορφα γυρίζ;» ρώτσι ή βασιλοπούλα κι’ 
άπλωσε τοΰ χέρι τς γιά νά τού πάρ’, άμμά δεν πρόφτασι νά τ’ άγγίξ, κΐ 
τσιμπίθκι στού δάχτυλουτς, κι’ εύτύς σφάλσαν τά μάτια τς κί έπισι στούν 
σουφά άποκοιμησμένη. Ή  ηύχή τής μάγισσας πιάσκε, κι’ δσοι ήταν μέσα 
στού παλάτ’ ακόμη και τά ά'λογα, κί τα σκυλιά κΐ οί γάτες, ο λα άποκοιμήθκαν* 
κί αυτός ό βασιλιάς κί ή βασίλισσα άμα πάττσαν μέσ’ στού παλάτ, έπισαν 
κι’ αυτοί κί κοιμήθκαν.

Κί τότις ολόγυρα οτού παλάτ’ άρχισι νά μεγάλων’ ενα φράχτς, κί κάθε
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χρόνου γίνουνταν υψηλότερο?, στα υστερνά κατάντησε να κρύψ’ απ’ τα μάτια 
του κόσμου δλου τού παλάτ.

Πέρασαν χρόνια πιρσά κί οί γιρόντ’ δηγοϋνταν την ιστορία τής βα
σιλοπούλας. Κάπουτες μερικά βασιλόπουλα ερχουνταν κί πουλημοΰσαν νά 
πηδήξουν τούν άψηλόν φράχτ’, κι νά μπουν μέσα στοΰ παλάτ’, άμμά τού 
κάκου κόπιαζαν. 5 Αφοϋ πέρασαν είκατό χρόνια έ'να βασιλόπουλο ώμουρφου 
κί άνδρειουμένου ταςειδεύοντας, πέρασι κι* από κείνου τού κάστρου. "Αμα 
εμαθι την ιστορία τής βασιλοπούλας άπού έναν γέροντα, ε ί π ι « Έ μ ε ν α  πα- 
ποϋ, δεν μι γιμίζ’ τού μάτι δ φράχτ’ κι* δσο αψηλός κί 3ν είνι, ίγώ 0ά 
τούν περάσου κί νά τού δγήτε». Πουλέμσι 6 γέρους νά τον δρμηνέψ* ν’άλ- 
λάξ’ γνώμ’ , τοΰ κάκου. "Οσο κείνους συμβούληυϊ, τόσο τού παλλικάρ’ άναβι 
άπού μέσα τ’.

Κ ι’ έτς πού λες μια ταχυνή τού βασιλόπουλο έρχιτι κουντά στούν φράχτ’ . 
Ου φράχτ ς άνοιςι δρόμου μουνάχους τ’ στού βασιλόπουλου, κί τότις κείνου 
μπαίν’ μέσα στην αυλή, Τ ί νά δγιή ; Τά άλουγα νά κοιμοϋντι μέσ’ στ’ 
άχούρ’, τά σκυλιά πλαγιασμένα στην αυλή, τά πιριστέρια άπάν’ στα κιραμί- 
δια μί τά κιφάλια τς μέσα στα φτιρά. Μπαίν' κατόπ’ μέσα στού παίιάτ’, 
βρίσκ’ τούν βασιλέα κί την βασίλισσα κι’ ολις τις δούλ’ κί δούλις νά κοι- 
μοΰντι. Τόσ’ ησυχία ήταν Ικεΐ μέσα, πού μποροΰσι κανένας ν’ άκούσ’ κί 
τήν ανάσα τ’ . Στα ύστιρνά εφτά σι κ’ εϊς τούν κουλά, άνοίγ’ την πόρτα κϊ 
μπαίν’ μέσα. Βλέπ’ την βασιλοπούλα, πού ήταν νιτουνιά γκιουζελί νά κοι- 
μάτι. Τοΰ βασίλόπλου άμα την ΐδγ ι χτυπήθκι μέσ’ τήν καρδιά άπ’ τήν 
ώμουρφιά τοΰ κουρτσιοϋ κί δέν μποροΰσι νά ξεμακραίν’ άπού κεΐ, 
"Απλουσι τού χέριτ’ γιά νά πιάσ’ τοΰ κορτσιοΰ τού χέρ’, κί κείνου σέ μια 
ανοιξι τά μάτια τ' κί κάθισι στούν σουφά, Τά είκατό χρόνια είχαν πιράσ’, 
Τότις κατέβκαν κί οί δυο κατ’ κί ηύραν τούν βασιλιά κί τήν βασίλισσα. 
Εΐχαν ξυπνήσ’ κι*αυτοί κί σιαστιομέν’ κυττάζουνταν. "Αμα ειδγαν τήν θυ
γατέρα τς χάρκαν κί έκαμαν μεγάλ* χαρά κί τήν πάντρηψαν μί τούν βασι- 
λόπλου' μί κάλισαν κί μένα κί μ’ έδουκαν σεκέρια νά σάς φέρου. Κ* ίκεϊ 
πού σάς τ’άφιρνα άκούου εναν βάρθακα νά φουνάζ’ βράκ κί γώ θάρσα 
μπράκ κί τά άφσα. Κ’ ετσ’ εζησαν κεΐνις χρόνια πουλλά, κ’ήμεϊς πλειότερα.

'Ε ρ μ η νε ίες  λέξεων t

Νέ,~οΰτε τσάιχ — έως μέχρι, ξεχιονφάλωη^έφερνε εϊς πέρας, τ£ί(>ίι=παιγνίδι 
άγνωστο, μπουνιαλ5ί 3=άνόητ05, ίΓΐρ<ω=περΐσσό, πολύ, ρώίιου=δώρο, ρωδισματα^δωρί- 
σματα, εφχι—Ιφυγε, ίαρΐ93,άκ=όμορφιά, «ουλάί=φρούριον1 πολεμίστρα, ξιγνρμένον— 
ίρειπωμένον, πεσμένον, αονψά=δωμάτιο υποδοχής, «αταιοπ<α=μέρτι κρυμμένα, κρυφά, 
βμμα=άλλά, όμως, tτοη= -έπάιηοα, ντουνιά γχιονζεΧΐ~ΐ\ Ιμορφη τοΰ κόσμου, μαραχ
=άφηθέ τα-
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Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών.
(Συνέχεια έκ ιοϋ Α' τόμου)

Π

/75—πού θά (Βλ. Φιλήντας Γλωσσογν. Α ' 184),— Π  α πας;=.πον θά πας. 
— Πα βγής πέρα παϋτόν να,— Πά τον β ρ ή ς πού θά τον βρής.— Πά  τό κου
νιστά γώ.— πού θά τό βάλω στο νοΰ μου εγώ. ΙΙον  ά π ά ς~ π ά  πας;— πού, θά 
πάς (Βλ. Φίλην τα Τ. Α. Γλωσογν. σ. 155, 77 (τι ά κάνς ; τά κάνς), 2) ΤΤά— 
πάνω ,—Πά στο κεφάλ’ μου μπελάδες δέ θέλω.— Πά στο κεφάλ’ μου άνέ- 
βκανα, ά μέ φάνα.—Πά στην ώρα γήρτες.—-Πά στό ντολαπ,

Παγαιμος=(ο) πηγαιμός. — Στον παγαιμό μ’ και στό ερχομό μ’ , — 'Ο  
παγαιμός ήάαν δύσκολος.

Π ά γ’ (τό)—λ. Τ. ή μερίδα, τό μερτικό.—Γώ θά κρατήσω τό πάγ’ σας. 
—Σείς τό πάγ’σας, γώ τά πάγ* μου.— Μέτραγαν τό πάγ3 μου.

Παγίδα (ή)—μόνο ή σιδερένια, γιά το πιάσιμο των πουλιών. Γ ιά τά  πον
τίκια τή λένε καπόν’ (τουρκ.).— Πάει έπεσε στη μπαγίδα.—·Νά μή πέσ’ κα
νείς σά do πουλί στη μπαγίδα.—Τί παγίδα πάλ* σιηνς;—Α τον στήσω μια 
παγίδα πού...

. Π αγονρ’ (τό)=κάποιο φυτό, πού τά φύλλα του βγάζουν σταγονίτσες 
νεροΰ καί έχει φύλλα διαυγή σάν πάγος 2) πλόσκα, πού πίνουν πιοτό.

Παάτον =στανταχοΰ—Παάιοϋ πια νεκατεύεσαε—Μή χώνς τή μΰτ* τσου 
παάιοΰ.—Παάιοΰ γείδα, μά δεν έν,

Παάρολ,ογιονμ ’= είμαι υποψήφιος γαμπρός ή νύφη,—Γοΰλο παάρολο- 
γιέσαι.—Παάρολογ ιέται κιαύτή.

Παθνίσκω— παθαίνω.—Πολλά παθνίσκει δ κακός δ άθρωπος,—”Αλλ’ 
κάννα, μεΐς παθνίσκουμ*.—Τί παθνίσκει ό άθρωπος πέ τό κλούβιο τ’ άκίλ* 
dov !—"Ο,ιι παΐλνίσκεις, πέ τό κεφάλ’ σου τό παθνίσκεις.

Παίτόν' (τό)=ειδος αμαξιού μέ τέσσερους τροχούς γιά ταξίδια (φαέθων),
ΠαώΙ (τό)=άγόρι—ΙΙόσα παιδιά έχς ;
Πατήκια (τά)—των μωρών παιδιών τά παπουτσάκια.— Βάλ* τή παιδιού 

τά πατήκια.—-Πούν τά πατήκια τή παιδιού;—Σά μπατήκία μαλακά,
Παινιοιά (ή) — έπαινος, καί μωρολογία.— Παινεσιές δέ θέλω.—Τί παι- 

νεσιές έν αυτές;—Τί παινεσιές πάλ* λέζ;
Παινενγονμ’= επαινούμαι.—Μή παινεύγεσαι καί τόσ ο!—"Οποιος παι- 

νεύγεται τον γελρΰνα.
Παινενγω= §π α ι ν ώ,— Πολύ τον παινεύνα τό γαμπρό !=έπαινοΰν.
Παινεψτσου (ή)— παινεσιάρα.—Τίπαινεφτσού πια κιαύιή ! — Οί παινε- 

φτσονδες αυτές... μέ λες εμένα;

V
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Παινεφτσης (β)=παινεσιάρης.— "Ade καί συ παινεφτση !·—Πολύ παύ 
νεφισής είσαι καί συ.—Τί πενεφτσής εν αυτός λεγώ;

Παίρνω (Βυζαντ).=κάμνω αρχήν, λαμβάνω ατά χέρια.—Πήρε καί πάγ’ 
=ξεκίνησε.— Πήρε καί δώκε=άνακατεύθηκε πολύ.— Παίρνει καί δίν’= ιρλυά
ρει.— Παίρνω τό τσεκούρ’ μου καί τον κόφτω μιά.— Πήραν τα λουλούδια ν’ 
άνοίγνα=άρχισαν. * Αρχή παραμυθιού :— Παραμύ’ παρακοΰκ’, παρ’ καί λια'λιε 
τό γαδοϋρ’, παρ’ καί σήκω τή νουράτ’ , παρ’ , καί πγιέ τον πορδαλά τ’.

2) 77α/ρ»·<υ=ύφώ τι, αναλαμβάνω, βοηθώ, παρακινώ, δέχομαι, αγοράζω. 
— Τό παίρνω πάν’ μου—αναλαμβάνω.— Πάρ’ παράδειγμα.— Παίρνει κριγιάς 
— αγοράζει.—Τον πήρε πέ το καλό.—Πάρτονα πέ τό καλό.

3) Παίρνω=κάμνω άρχήν.—Π ήρενά βαθαίν’= ν ά  έμβαθύνει.1— Πήρεκαί 
παταλαβαιν’ τό παιδί γοΰλα!=άρχησε-

Παιχτπποι/Jy.ia (τά)=ψευτιές καί απάτες, πού γίνονται στο παίξιμο.—  
Μή gav; παιχτσιτσιλίκια.—"Ααα δίχως παιχτσιτσιλίκια ά παίζουμ’. )

77ά/.ε=πάλιν—Πάλε ήρτες.— Πάλε μέ χρόνια μέ καιρούς, πάλε δικά μας 
■θάναι.— Μ ή ξανάρτς πάλε !—Πάλε νά τόν πής.

/7α/.ει'7ω=παλαίιο.—Πέ σένα ά παλεύγω γώ !—Δέ μπορώ νά παλεύγω 
■γούλ’ την ώρα. "ι-

Πανάδα (ή)=μαϋρα στίγματα προσώπου. P a n a d a =  Βενετσιάνικη λ.
Παντοεύγουμ? π  αν δ ρεύομαι καί γιά τούς άνδρες καί τις γυναίκες. 

— Παντρευκα 13 χρον ώ.— Μ εις 12 χρ ον ώ π άντρευγό μάσταν.—Νιούτσκη —ν ιού- 
τσκη παντρευκα.

Πανέμνοστο=πολύ νόστιμο καί ύμνοστο. —’Όμνοστη μώρ’ ή νύφ’ σου 
— Τά κάλλια σου πανέμνοστα.

Πανούκλα (ή)— ή άρρώστεια, πού την φαντάζονται σά μία γυναίκα 
αχτένιστη καί άσκημη.— Μωρή πανούκλα, σύ τοκανες αυτό;— Πανούκλα νά 
■σέ βρή! (κατάρα).

Παντατίφ (τό)=κρεμαστό από τό λαιμό στολίδι.—’Έχασε τό παντατίφ’ 
■άης,— Πάει, χάθκε τό παντατίφ’ μου.—Τής χάρσε ή πεθερά άης τό παν
τατίφ αυτό πέ την άγάπ’, οάες πέθνησκε.

ΠαντζαχΙρ (τό)— χόρτο πού το βράζουν καί τό πίνουν γιά γιατρικό, στο 
-φόβο.—Βράσ’ παντζαχίρ καί πιέτο ά σέ περάσ’ ό φόβος 2) =  πρίξιμο.

Πανταχούσα= ό ν ε  ίδιο μα υβριστικό.—Τόν τράβηξα μιά πανταχούσα.
Παάέχω=απαντΐ.χω, καρτερώ, υπομένω, προσδοκώ, περιμένω.—Α σέ 

παντέχω στη Τρίτ’= σ τό  παζάρι πού γινότανε την Τρίτη τής έβδομάδος.— 
Τον πάντεξα, τόν πάντεξα, μά δέν φάνκε-— Πάάεχά τόν να μιά ώρα!—Α 
«αάέξω νά διοϋμ’ ως πότε,

Παλαμωτη (ή )= ή  στροφή τού άδρακτιοΰ στο κλώσιμο του νήματος, 
m m  γίνεται μέ την παλάμη.—Έ κανα  μιά παλαμιστή.

Πανώρια (ή)—κατ’ εύφημ. ή άσχημη.— Πανώρια δά καί σύ! — Γού
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θεγέ μ’, τί πανώρια ήόαν αύτή!—Μωρέ πανώρια!—’Άντε καί σύ πανώρια!.
Παπαρούνα (ή)—ΕΙς την άναβροχιά έλεγαν τραγουδιστά :

Παπαρούνα περπατεΐ ιόν θεόν παραχαλεΐ :
«Δόμ’, θεέ μου, μια βροχή στα σιτάρια, στα κριθάρια 
στοϋ φτωχοΰ τα σταροσπόρια και τής βάβους τα κρομμύδια».

Π απας= ο  ιερέας.—Ά λλα λέγ’ Παπάς, κιάλλα Παπαδιά.
Παπαδίτοα (ή)=χαμομήλι.—Μάζωξαμ’ παπαδίτσα.— Βράσ’ παπαδίτσες 

νά πιεις, καλό κάννα.
Παπνρ’ (τό)=τό λινάρι, που μεταχειρίζουνται οί βαρελάδες για τά 

βουτσιά.
Παράκλι (τό)=μικρό πλαστό διαχωρισμό, πού κατασκευάζονταν μέσα 

στα σεντούκια των παλιών.—Νοίξ’ τό παράκλι σ’ νά δγης, νά δγιούμ’ ένε 
μέσα γή οχ’ ! —Ά νοιξ’ τό παράκλι σ’ και δός του.—Τώχω μέσα στο πα- 
ράκλι.—Τό σεντούκ’ μου δεν έχ’ παράκλι.

Παραλΐίφω— λερώνω. — Παράλειψες ενα βόσμο.— Μή παραλείψς τό 
τραπέζ’.

Παρακάλια (τά )= ο ί παρακλήσεις.— Πέ τά παρακάλια τά πολλά μπόρσατ 
λιγάκ’ νά τον μαλακώσω,—Τι παρακάλια έν αυτά.

Παρασκύψτω= σκύφ τω μέ τό παραπάνω.— Π αράσκυψα καί κατέβκε τό 
αίμα στο κεφάλ’ μου.

ΙΙαραγονδώ  καί παραβοδώνω,=καταδίνω προδίνω (παράή-όδός) (Φιλήν- 
τας Γλωσσογν. Τ. Β'. σ. 212).

Παραγκωμιάζα>— βγάζω ενα παραγκώμι.— Δάσκαλε, αυτός μέ παραγκώ- 
μιασε.—Τί σέ είπε μπρε.—Είσαι ένα βώδ’.—2) Κακολογώ, δίνω παρατσούκλια. 
—Αυτός μέ παραγκωμιάζ’— Παραγκώμιασέ τον να καί σύ.—-Μή παραγκω- 
μιάζ’, γιατί ά τό πώ τό δάσκαλο.— Κύριε, μέ παραγκωμιάζ’.—Ό ποιος πα
ραγκωμιάζ’, παραγκωμιάζ’ τόν εαυτό τ’. Οί γειτονικοί Σκοπιανοί είχαν 
εξαιρετική χάρη στά παραγκώμια τους.

Παραγκώμι (τό) καί παραγκώμιασμα=παρατσοΰκλι.—Δάσκαλε αύτός μάς 
βγάζ’ παραγκώμια—ά τόν βγάλουμ’ ένα παραγκώμ’.— Κι* αυτοί μέ τά παρα- 
γκωμιάσματά όους.

Παραγών’ (τό)—ή στιά.—Τό παραγιόν’ μας κ α ίγ \— Καθόμαστε στό 
παραγών’.— Ή  σταχτοπούτα κάθονταν στό παραγιόν’.

Π  αρακά θονμ = σ υ  νανα σ τρέφου μαι κάποιον.—Μ ή τόν παρακάθεσαι, μπρε, 
τί προκοπή έχ’ αύτός Τόν ξαίρω, γιατί τόν παρακάθσα.—Ό ποιον παρα- 
κάθεσαι, τέτοια τσαλίμια μαθαίνς.

Παραβαραίνα)=ΐιίνα) υπερβολικό βάρος.—Σάς παραβάραιναμ’ νύφ’, μά 
ό θεός νά μάς σχωρνά.—Πολύ τί(ν παραβάραιναμ’ τή γυναίκα.

Παραγλέπω=καραιτον]ΐαι από άπαίτησιν, ή προσποιούμαι πού δέ
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βλέπω,—"Αντε ας παραγλέπουμ’ μεΐς οι μεγάλλ— Παράγλεπέ άε και σύ σά 
μεγάλος.—Οί μεγάλ’ παραγλέπνα.

Παραιτιονμ ’=παραΐτθϋμαι.— Δέ μπαρ αίτιου μ’ πέ τό δίκιο μ’.
Παραλιαλιώ= δ δ η  γώ. — Παραμύθ’ παρακούκ’ παραλιάλιε το γαδουρ’ , 

πάρ* καί σήκω τήν νουράτ’ πάρ’ καί πιε τον πορδαλά τ’.
Παραμαγονλα (ή)=(παραγναθις).— Τό παιδί έβγαλε παραμαγοΰλες.— 

Μαγείρεψα μ’ τή γουρουνιού παραμαγοΰλες.— Τί έχ’ λεγώ τό παιδί;—’Έ χ’ 
παραμαγοΰλες !

Παραμοιάζω— βρίοχω ένα δμοιον μέ άλλον.—νΑ ! σέ παράμοιασα πέ τό 
Χριστάκ’.— Νά δγιής πέ τί τον παράμοιασα.—Τον παραμοιάζω πέ τον Δη- 
μητρό έτσ’ παχουλόν να.

Παρακατνίκ=καιωτέρας ποιότητας.— Δέ θέλω γώ παρακατνά πράματα. 
— Πέ τις παρακατνοί μήν έχς φιλίες. — Πολύ παρακατνός άνθρωπος,

/Γαραπα(ρνουμ’=παραφερομαι.—Μήν παραπαίρνεσαι καί τόαο.—Πα- 
■ραπάρκα πολύ.—Παραπαίρνεται μόν* και ζεφωνίζ*.

Παράσμερα~~άηόκζντρα.—Τό σπίτ’ μας έν παράσμερο.—Τον πήρα πα
ρά σμερα καί τον ξεμολόγοα,— Λιγάκ’ παράσμερα είμαστε, μάτ ι  ά κάνου μ’.

Παραοτέκον μ  ’^υποβοηθώ, προστατεύω εναν. — Τήν παραστάθκα τήν 
■άρρωστη.— Παραστάθτσε τόν να καί συ τώρα στην άρρώστεια τ’.

.Παραχώνω= βάζω μέσα στή γη, θάβω.—Τόν παράχωσαν= τόν έθαψαν. 
Ν ά σέ παραχώσω=κατάρα.— Παράχωσε τή ρίζα κ ι’ άφ τη ν α= σκέπασε τή ρίζα. 
— Παράχωσε τά λεφτά στή γίσμπα.—Ή  κάτα, γιατί παραχών’ τά σκ... όης;
-—Νά μέ παραχώσνα=ορκος.

Παρμένος —  άπόπληκτος, 0 ανόητος. —Τάβαλες τώρα καί σύ πένα άν- 
'θρωπο παρμένο.— Πέ καιρό ενε παρμένος.

77αρτακλός=έπίθ. τρελλός (παρλιακός "Ηπειρος).— Παρτακλό παιδί.— 
’Εσύ είσαι, παιδίμ’, παρτακλιά.—ΐ ί  παρτακλά λόγια ενε αυτά;—"Αφσετό 
μπαρτακλόννα. 2) 'Ο  μωρολόγος.—Ντίπ παρτακλός άνθρωπος !

Παρταλιάζο) καί π αρτοαλιάζω.= Ξε σχίζω, κάμνω ράκΐ),— Παρτσάλιασα 
τά ροΰχά μ’.

/Γαρταλιάζουμ’^ζεσκίζουμαι—Παρτσαλιάοκα πλιά.
Παρτάλια (τά)=ράκη.— Πάρ’ τά παρτάλια σ’ καί τράβα πέ δώ νά,—-Τά 

ρούχα τ’ έ'νε παρτάλια.
Παρταλιάρς (ό) καί παρτοαλιάρς— Ο ρακένδυτος.— Π παρταλιάρς έγινες, 

•λεγώ, συ;
Παρταλοκιαράτσα— τ\ γυναίκα πού μιλά άσκοπα κιάνόητα.
Παρτακλη (ή)^=τρελλή, άνόητη.—Παριακλή γεισαι μωρή ;
Παρτ«κλώνου/ι’=άνοηταίνω .—Παρτακλώθκε ή ερίφσα.
Παοταχλος ■= ό τρελλός, ανόητος.—Τέτοια παρτακλά λόγια πού λέγ’! 

— Κλαυτός παρτακλός!!
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Πάαματα (τά)=οί θηλειές τοϋ νήματος· υποδιαιρεθείς των νημάτων.— 
Πόσα πάσματα εχ’ το κουβάρ’.—” Εχασε τά πάσματα τ’=έχ«σε τη σειρά 
του= τό  θάρρος τον.

Παοπάλ* (ή )= ή  πασπάλη, σκόνη άλευραω.
—"Αλεθε μΰλε άλεθε μιας σκύλας τα κομμάτια
καί κάν’ άλεϋρι κόκκινο, και την πασπάλη μαύρη (δημοτικό).

Πασπαλίζω=κουκίζω·— Πασπάλσε τδ αλεύρι πέ πάν’.
Πασπαλίζω= ρίχνω σκόνη άρωματικιά στο φαγητό.
Πάστρα (ή) καθαριότης. — Σήμερα έχουμ’ πάστρα,—Πέ την πάστρα 

λάβ’ ΤΟ σπ£τ’ (=λάμπει).
Παστρεύχω=καθαρίζω. —Μέρα νύχτα παστρεόγω και παστριά δεν έχουμ’".
Παστρικός—δ καθαρός και 6 ανήθικος.
Ιϊαστρικιά (ή)=διεφθαρμένη,—’’Αιρσε κι’ αυτή τη μπαστρικιά. ,
Πασχαλινά έπίθ.=κρεατινά.— Σήμερα έχουμ’ πασκαλινά.
ΐΙά σκα = Πάσχα, Λαμπρή.—Καλό Πάσχα!
Πασκαλιάζω—  I) κάνω τη λαμπρή, φθάνω τό Πάσχα 2) τρώγω πα

σχαλινά, άρ τόνου μα ι.
Πασχίζω (πάσχομαι) κοπιάζω, καταβάλλω προσπάθεια.— Πάσκισαμ, πά- 

σκισαμ’, δ,τ’ ήρτε πέ τό χέρ’ μας τδκαναμ’, μά δεν ήόαν γραμμένο να ζήσ’. 
—Νά πεις πού δεν πάσκισα.—'Όλο πασκίζω, μά δέ ερκεται πέ τό χέρ’ μου 
τίποτε. — Νά πασκίζεις, παιδί μ’. — Γιο πάσχισα στά νιάτα μ’.— Ό ποιος 
πασχίζ’ γλεπ’ καλό.

Παρτσαλιάζω — ζουμ’ — ξεσκίζω, κάνω παρτσάλια (κομμάτια).— Ποϋ, 
μπρε παιδί μ’, παρτσαλιάσκες;—Παρτσάλιασε τά ροΰχα τ’.—Τον παρτσάλιασε 
τό σκυλί καί τον κομμάτιασε.

Παρτσάλιασμα=ιο  ξέσκισμα, τό κο μ μάτιασμα.
Παραλαντίζω— τίζονμ’—κάνω κομμάτια, ξεσκίζω, τρυπώ, κομματιάζομαι 

— Α σε παραλαντίσ’ !—Τον παραλάττσαν τά σκυλιά.—Παραλαντίσκε ό μπερ- 
ντές.—Παραλαντίσκε νά φωνάζ’ !

Παρασούσουμη— ασχημότατη άνιί τοϋ παράσημο έκ μεταφ. των παρασή
μων νομισμάτων φαυλότητος ίσης. Ό θεν  καί ηαρααοναον μπάζω  =τ άσχη- 
μίζω.—Τΐ παρασούσουμη νόφ’!—Ή  νόφ’ ήάαν παρασούσουμη ντίπ !

Παραβαοώ= δ ίν ω  περιττό βάρος υπερβολικό.—Σάς παραβάρεσαμ’ άμνια 
Έλέγκω, νά μάς σχωρέστε. — Δέν έν τίποτες βάρος. Δέ μάς παραβά- 
ραινέτε.

Παρα,ίϊχάζω^προπέμπω—ξαποστέλνω.—Την παράδγαλαμ’.—Α σέ πα
ραβγάλω γώ, μή σταναχωριέσαι, ιός ιή στράτα.— Παράβγαλαμ’ τις μουσα- 
φίρέοι.

Παρακάνω— γίνομαι υπερβολικός λέγεται καί παραξηλώνω.-·~Ά  ! μά
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το παρακάνς !— Μ ή τό παρακάνς δά και συ τόσο !—Τό παράκανες, τόξαίρς; 
— Ό ποιος τό παρακάν’, αυτό παθνήσκει.

/7αραπαιρνω=έκπλήσσω, μαλώνω εν αν μέ τον τροπο μου, ονειδίζω.— 
Τήν παραπήρε.—Μή τον παρ«παίρνεις, μόν’ πέ τό καλό πάρτοννα.—Τί μέ 
παραπαίρνεις και ου !— Γοϋλ’ τον παρα πήραν.—Μ ή τον παραπαίρνετε δά 
και τόσο ! :

Παοπατεύγω= ψ ά χ  νω στα σκοτεινά μέ τα χέρια άπλωμένα.—Τι πασπα- 
τεΐίς, λεγώ, κεϊ τόσ’ ώ ρα;— Γοΰλο πια πασπατεύς’ .— Μέ πασπάτευγε γούλ’ 
την ώρα... ό μασκαρας.—Τήν πασπάτεψα λιγάκ != Τ ήν χαΐδεψα.

//άστρα (ή)=καθαριότης.—Τι πάστρα έν αυτή !— Γοΰλο πάστρα!— Πά
στρα πά στην πάστρα !

Γίάστρα (ή)=παιγνίδι χαρτιών γνωστό. — ’Έλα νά παίξου μ’ πάστρα.
1 /7άτα=σωστά, ίσα κισα.—Τάφεραμ’ πάτα =  μάς έφτασαν ίσα ίσα 

συμφωνήσαμε, μονιάσαμε.—’Ή ρταμ’ π ά τα = ϊσ α  κΐσα.— Είμαστε π ά το = ,ίσα 
κΐσα.

Πατατράχ (τό)— συμπλοκή χτύπημα.—’Έ γινε ένα πατατράκ’ .—Τΐ πα- 
τατράκ ήόαν αυτό πάλ’ ;

Πατέκα (ή)—τό μονοπάτι.—Πήραμ’ την πατέκα=άκολουθήσαμε τό μο
νοπάτι.— Σαν κατεβής τήν πατέκα, φαίνται τό χωριό. — Κεΐν’ πήραν τό δρόμο, 
γώ πήρα τήν πατέκα,—Πήρε τήν πατέκα και πάει.— Πηγαίνοντας έχ’ μια 
πατέκα.

Πατήτρια— πατήτρα (ή)—σανίδα, πού ή ΰφάντρα πατά ρυθμικά για νά 
λειτουργήσει ο (αργαλειός) λάκος. — Οί πατήτρίΐς βρίσκονται κάτω από τό 
λάκκο καί εναλλάξ οι γυναίκες τις πατούν ν’ ανοίγουν οί κλωστές καί νά ρίχνουν 
τή σαΐτα, πού φέρνει τό υφάδι τοΰ πανιοΰ.—Δόμ’ λεγώ τις πατήτριες.—Πα- 
τήτριες δεν έχω,—Πέ δυο πατήτριες έ'νε τό πανί μ’.

Πατραγ/jV  (τό) (περιτραχήλι) (Βλέπε Φ ίλήν τα Γλωσσογ ν. Τ. Α. σ. 169).— 
■Παπάς χωρίς πατραχήλ’ γίνταινε;—Πάρ’ παπάμ’, τά πατραχήλιασ’ καί τράβα 
μή... (άπειλή),—Παπάς τά πατραχήλια τ’ έχασε.

ΤΤαοηά?  ̂ (ή )=ένα  είδος αλεύρι τελευταίας ποιότητος.
Παοπαλίζω =κουκκίζω κάνω τι επιπόλαια. ”Ελα νά τό πασπαλίξς.—Τό 

πασπάλιζε λιγάκ’ καί πήρε ιά λεφτά.
Πσστρέβγα;> (σπαρτέβω) (Βλέπε Φίλήντα Γλωσσογν. Τ. Β ' σ. 169).— 

Γούλ’ μερίτσα παστρέβγω καί παστριά δεν έχω πέ τά παιδιά—έξ αιτίας 
τών π.— Παστρέβγω, παστρέβγω καί πάλ’ βρωμισμέν* είμαστε.

Πατοαζζχ (τό)=τό μυαλό.—Χίτς πιά δέ gotp τό πατσαλίκ’ ντου.—Δεν 
εχ" δυο παράδιό πατσαλίκ.— Μωρέ πατσαλίκ’!

ΖΖατσαρ/ςω=δ ίνω μπάτσους, χτυπώ στα μάγουλα — Θά σέ παισαρίσω 
καλά μέ φαίνταυ—Τον πατσάρσα καλά γώ κείνονα.

//ατώ νω —βάζω πάτο, παραγεμίζω, παραχορταίνω τό στομάχι μου.—

m
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Τήν πάτωσα μ’ καλά.—"Αντε πά νά την πατώσ’ς—Την πάτωσες ;—Α την 
πατώσου μ’.—ΙΙά νά τήν πατώσω. 2) 77άτώ=βάνω τι κάτω από τό πόδι μου» 
επιμένω.— Πάττσαμ ποόάο’ ή πάττσαμ’ πόδ’= έ  π ι μείναμε. 3) Μπαίνω ώί 
κλέφτης κάπου ξαφνικά.—Τον πάττσαν ιό σπ ίτ ’ ντου,—μπη καν στο σπίτ’ ίου 
κλέφτες. 4) Ξαφνικά καταλαμβάνω τι.—Α πάμ ά τις πατήσου μ’—Τις πάττσαν 
κλέφτες.—Τις πάττσε τό νερό.—Τις πάττσε ή πείνα.—Τούς πάτσανα οί μου- 
σαφήρδες άπανσίζκα=ξαφνικά.

Πάχνη (ή)=Τά κεραμίδια έχνα πάχνη, κλέφ’ ό Γαβριήλς τή Δάφνη, 
τά βαρέλια έχνα γύλ’, κλέφ’ ή Δάφνη ιό Γ αβρή λ.

Πε πρόθεσις' αναπληρώνει τή χρήση των παλιών άπό, μετά, συν, εκ, 
παρά, υπό,— Πέ τή τέχνη ζεΐ ;—Πέ ποΰ γήρτες ;—Πέ πγοιόννα έρκεσαι; 
—Πέ τί μούτρα ά παρουσιαστής. — Πέ πγοιόννα μάλωσες ;—Πέ τί θυ- 
μώνς.—Πέ γοΰλ3 όλόπρωτος.—Πέ τό ζόρ’ ά το πάρς νε ;—Πέ μπρός=άπό 
εμπρός.—Πέ πίσ’= ά π ό  πίσω.—Νά φας, πέ π ίσ \—Πέ ποΰ γείσαι;—Πέ τή 
Μπολ’ (Πόλη).—Πέ ποιόν να γείσαι,—Πέ τό Διαμαντή.— Πέ τί κόπκες ; 
— Πέ τό μαχαΐρ’!

Πεδγάζω καί (ξεπεβγάζω) εξοφλώ τό χρέος μου. — Τον πέβγαλα.—Πά 
νά τον πεβγάλ’ς.—Ποιος θά πεβγάλ’ τό χρέος μας;—Σά δέ πεβγάλω τά 
χρέος μου, δέ μπορώ γώ νά ζώ,—Α τόν πεβγάλω, ας κάν* υπομονή.

Πεγνρίζω (δίνω ρέστα).—Τί μέ πεγυρίζς τώ ρα;—Τήν πεγύρσα τρία 
γρόσια.—Πεγυρσετους τή μπροΐκά άης καί φίστηννα.

Πεθεράς τδ κεφάλ’= είδος λουλουδιού, καί τής πεθεράς τά μαλλιά= εί
δος χαλβά σαν κλωστές· κετεν ελβά.

Πεθαμάζονμ' = άπο θαυμάζω.—Τά πράματα (=ζώα) νά μή τά πεθαμα- 
ζώστε, γιατί σκάννα.—Νά μήν πεθαμάζ’ κατ-είς ξένα πράματα.

Πεικ άζω= (ά π ε ικάζω, υποθέτω, μαντεύω.—Πείκαζε τώρα νά δής,
ΖΓειγ/ίΓ(υ=πειράζω) χωρατεύω.—Σέ πειχίζω λεγώ Πουλίν, σέ πειχίζω. 

—(Φιλήντας έπιχέω — έπιχυσω : πιχόζω =  συγχίζω). — Πειχίζω τή νύφ* σου, 
λεγώ.

Πεκεα·ά=απδ κεΐ νά, π έ= ά πό .—Φέρ’ πέ κεινά τά γυαλιά μ’.—’Έλα 
καί συ πεκεινά, τί λόγια εν αυτά. — Τρέξε πεκεινά λήγορα.·—Α π άγω πέ 
κεινά μάνι - μάνι κι ά νάρτω.—Ορέμνισέ τον να πέ κει νά,

Πεκόδγω (άποκόπτω) =  παύω νά βυζαίνω τό παιδί.—Τό πέκοψα τό 
τό παιδί μ’.—ά ιό πεκόψω αύτό τό μήνα.

Πεησκίζ”— παίρνει ο ήσκιος.—Πεήσκιωοε, έλα νά 6γοΰμ’—Σαν πάρ’ 
νά πεησκίζ’, έλα μάνι μάνι.

Πεηοκιών'— πέφτοντας ό ήλιος άφίνει τόν ήσκιο νά προχωρά.—Πεή- 
σκιωσε λιγάκ’ έλα νά κάτσουμ’ .—Σά πεησκιώσ’ ά νάρτω.

Πελαχτίζω= πέφτω σέναν άλ.αφρό ύπνο· άποκοιμιοΰμαι ελαφρά·—Μ ον’
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πελάχτσα λιγάκ’ να, καί βοοάά ή πόρτα μας. — ’’Ας πελαχτίσώ λιγάκ’ δώ 
να.—"Ετο* νά μόν’ πελάχτσα.

Πίλεμος (ό)—πόλεμος,—Πέ την έγνώμ’ πέλεμο άνάβνα, δέν όρελλαίν- 
ται γιά.—Τρύγος, θέρος, πέλεμος! τά τρία μεγάλα καί δύσκολα ανθρώπινα έργα-

ΙΙελεμώ— αγωνίζομαι, καταγίνομαι.— Γούλ’ τή μέρα πελεμώ.— Πελεμώ 
πε τα παιδιά μ’ ,— Πελέμσα, πελέμσα, μά δέν τά κατάφερα.

Πελινος (ό)—είδος κρασιού, πού γίνεται όπως ή ρετσίνα, μ" ένα χόρτο 
πού τό λέγουν πεΧϊνο, πολύ δυναμωτικό. 2) Πελϊνος={\ άψινθος, άψιθία, 'Η  
γεύση του πικρή, άλλα πολύ ευχάριστη μέσα στο κρασί.

Πελνω και ηελώ  =  άπολνώ, απολύω, άφίνω άπό τά χέρια μου.— 
ΙΊέλκα τόν goopa στο πηγάδ’.—Πέλκαν τά λουλούδια=άνοιαν τά λουλού
δια.— ΓΙέλκε το νερό—άφήκε τό νερό νά τρέχει=2) πέρδομαι. Τόν πέλκα 
= τ ο ν  άπόλ,υσα.—Τόν πέλκες καί βρ<όμσε—"Α σχήμα τόν πέλκε=τόν άφήκε 
•άσχημα.— Γοΰλο τ'ις πελνά— διαρκώς πέρδεται.

Πεμνίοκιο— μένα) μόνος.—Πέμνα μονάχ’ μου.—Τίποτι δέ πέμνε πέ τή 
λίρα.—Δέ μάς πέμκε παράς.—Πέμκαμ’ τρεΤς πέ τις δέκα.—Πέμκανα τρεις 
κιδ κούκος.—Δέ πεμνίσκει φαγί στό σπιάτο. 2) Πεμνίοκω= καί πομνίσκω, 
μένω πίσω·—Πέμνε πίσ’.—Γοΰλο σύ υστερνός πεμνίσκεις. 3) 'Απλώς μένω. 
— Πέμνε σά σΰκο λιασμένο, μιά φούχτα. — Πόμνε πέ τά λόγια τ’ — Σά 
πομίκ’ φαγί, βάλτο ατό φανάρ’. — "Εφαγα μ’ έφαγα μ’ καί μάς πόμνε καί λι
γάκ’·— Ό  ήσκιος άης πέμνε.— Δέ πομνίσκω γώ μονάχ’.·—Δέ μάς πέμκε πα- 
-ράς.— Μονάχ’ πέμνε·—ΙΙόμνα όλομόναχ’.—Μάς πόμκε ένα ψωμί.—Ποϋ νά 
μή πομήκς ! (κατάρα) 4) υπομένω.— Αίγο πόμενε καί σύ.— Δέ μπομένω πιά.

Πέρας ηερον έπίρ.— τό τέρμα τοΰ σκοποί,—Τόν τρυπσε πέρα περοΰ.
Περγελώ =  περιγελώ, γελώ σέ βάρος άλλου καί μέ λόγια.—Τόν περγέ- 

■λασε.— Μή μέ περγελάτε δά καί δέν είστε καλύτερες.—"Οποιος περγελά τόν 
-άλλον, περγελά τόν έαυτό τ’ . 2) κατηγορώ .—Την περγέλασαν τή νύφ’.— 
Τί περγελάς λεγώ ;—Ό ποιος περγελά, περγελά τόν έαυτό τ*— Μή περγελάς 
τό γκόσμο, μόν’ κύτταξ τή gαμπoύρα σ'.

Ζ7έρε=παρά, ή .— Καλύτερα νά κάν’ δύο κάμαρες δικές ντου, πέρε νά 
νοικιάζ’.—Κάλλιο νά πορπαιώ, πέρε νά κάθουμ’ .—Δέν έστελνες τό παιδί, 
πέρε πού γήρτες.

Περιγραμμένος—η—ο = ό  στολισμένος, ό ωραίος-—'Η  νύφ’ ήάαν πε- 
ριγραμμέν’.

Περίδρομος^ (ό )~ γ ιά  κακούς ανθρώπους. — "Εφαγε τό μπερίδρομο. — 
'"Ενα περίδρομο παιδιά.

Περιδρομιάζω =  κάνω τι υπερβολικά, τρώγω πολύ.— Περιδρόμιασε ένα 
ψω μί=έφαγε ένα ολόκληρο ψωμί.

Περικοπά {έπίρρ.)=περι.κεκομμένα, σύντομα.— Περικοπά μέ τά είπε.— 
.Μίλσαμ’ περικοπά.— Πέμ’ τα μένα περικοπά.— Περικοπά τά λεν.

Ifi5
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Περγκέλ' (τό) ■= εργαλείο μέ δυο σκέλη (διαβήτης), που κάνουν κύκλους 
(περιελίσσω).—Φέρ' τό περγκέλ’. — ΓΙέ τό περγκέλ’ μέτρησα. — Δίχως περ
γκέλ’ τι πελεμας. — Πιάσ’ τό περγκέλ’ σου νά (ϊρής την Ισάδα.—'Ο  νους 
σου νά εν’ περγκέλ’.

ίΤερτσιά (ή) =  ή χαίτη, τά μαλλιά.—Τον επιασα πέ την περτοιά.—£Η  
περτσιά τή λιονταριού ήάαν ΐσαμ’ τη άλογου τή νουρά, κρέμάαν καί ώς 
τή γη (παραμύθι).

- Πεακέα (τό)=τό δώρο. Γενικά τά δώρα που πήγαιναν οί βαφτισΕΐκοί 
στις νουνές.—’Έστειλαμ” τά πεσκέσια.—Τις έστειλα πεσκέσ’.—-Μάς έστειλαν 
πεσκέσ’.—Μεΐς έδιναμ’ ένα gatgo πεσκέσια πολλά.

ΙΙετσιγκρώνω —  τσιτώνω, τεντώνω,—Τί πετσιγκρών’ς τά μοΰτρά σ’.— 
Πετσίγκρωσε σά ψημένο κεφάλ’.

Πετοιγκρωμένος (ό )= ό  τσιτωμένος, ό τεντωμένος.—"Άμμα πετσιγκρω- 
μένος!

Ήεταυρίζου/τ’==τεντώνω χέρια και πόδια μετά τον ΰπνο.—Τι πεταυρί- 
ζεσαι ετσ’, ά κοπεί τά ζουνάρ’ σου. — Δέ ξαίρω τι τό χάρο μ’ έχω σήμερα 
καί πεταυρίζουμ’ γοιίλ’ μέρα.

Πέζανρο (τό)=λεπτό κομμάτι ξύλου, που γίνονται τά διαφράγματα τών 
τοίχων τών δωματίιον. Σ την ’Ήπειρο λέγεται πέλα.

Τίηδηκλώνονμ '=οκαλώ  νω καί πέφτω.- -Πηδηκλώθκα καί πεσα.—Που νά 
πηδηκλωθεΐς γάδαρε!

Πηλιάζω —  μαζεύω πολλά τδνα πά στ’ άλλο.— Πήλιασε, πήλιασε... τί 
χάρκε ;— Ό  άθρωπος νά μή πηλιάζ’, μονάχα νά κοιτάζ’ καί τις φτωχοί.—  
Πήλιάζε καί σό νά διοΰμ’ μαζί σ’ ά τά πάρς ; — Πήλιασα πάλ’ μιά στοίβα 
ροΰχα, νά διοΰμ’ ποιος ά τά σιδερώσ’.

Πήλλα (ή )= 'Έ νας μεγάλος σωρός από πράγματα.—Μιά πήλλα ροΰχα έχ’ ΐ
Π ήττα=κομμάτι πατημένο (*).— Τοκανε πήττα. = Τ ό  πλάκωσε.— Πήττα 

ά φάμ’.—Μιά πήττα σαποΰν’ δέ μέ φτάν’ τή μέρα.—Πάτσες στη μπήττα=  
άπέτυχες.—"Εφαγε ο σπανός τή μπήττα.—Τή μπήττα τή σπανοΰ νά μας πης 
(παραμύθι).

Πΐκος (δ)=παιγνίδι παιδικό, (περιγραφή βλ. θρακικά Τ, Γ ' σ. 299. καί 
Θρακικά Σ τ '. Ψάλτης 19 7). Λαφρϋς ώς τόν πΐκο !!—2) πΐκος — άνθρω
πος κοντός.—"Αφτονα τόν πΐκο.—Ντϊπ πΐκος !

Π ικρίζ’= έχε ι πικρή γεύση.—Τά φαγί πικρίζ’, κάηκε.—Τί έν αυτό πού 1

lioX . ϋ α π α χ ρ ισ τ ο ίο ν Χ ο

(1) «Μιά πηττούδα πέ κριδαρίσιο άλεΰρι, ά τή ζυμώστε, ά τήν ψήστε στή φω
τιά, υστέρα πώς 9ά νενε ή γωνιά της, Ιχσ’ ά τήν σκίστε (δηλ. κατακόροφα) ά τήν 
κουκίστε νισαντίρ, ά τήν βάντε σ’ ένα τουλπάν’, ά τήν βάλτε στήν κορφή τ’ (φάρμακο). 
Πέ τά ποδάρια ώς τό κεφάλ’ βαστούν a τά νεύρα. "Ο,τ’ εχ’ς κακό τό παίρνει, για
τρικό μεγάλο έν* {=γιατροσόφ’).
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πικρίζ’ τόσο;—Σαν ν« πικρίζ’, θαρρώ, τό γλυκό σ’.—Πίκρισε ή "ψυχή μ’.— 
'Η  γλώσσα μ’ πικρίζ’. ·

Πικροκαρδίζω— πικραίνω η πικραίνομαι. — Τον πικροκάρδισαμ’.— Π ι
κροκάρδισα σήμερα.

77ινίχα>=ππνίγω—Α τον πινίξω! πινιμένος= ο π νιγμένος.— ‘Ο πινιμένος 
δέ φοβάται τή θάλασα και πέ τό νερό παροιμ. φρ.

Πινομη (ή)— Ιπωνυμία.—Τΐ εν ή πινομήτ’ — Πέμ’ τή μπινομήτ’ , νά 
σέ πώ καί γώ.

Ιΐιπερίζο)—βάζω πιπέρι. Διηγώντας τίποτε, βάζω κιάπό λόγου μου κάτι 
παραπάνω:—"Οσο θέλω τό πιπερίζω,— Γοϋλο πιάτα πιπερίζεις.— Πιπέρσε τα 
καΐ λ ιγάκ’.=Αύξησε τα.—Τά πιπέρσα καί τά είπα.— Πολύ πιπερισμένα μάς 
τα λές.=Π ολύ μεγαλωμένα.

Πιπιλίζω  =  ροφώ, κρατώ στα χείλια μου μέσα κάτι καί τό ροφώ.— 
Σά καραμέλλα πιπιλίζ’ τή ρώγα άης τό παιδί.

Πίρος (ό)=κομμάτι ξύλου στρογγυλού, που μ’ αυτό κλείνουν τις τρύπες 
τών βαρελκον.— Φέρ’ τό μπίρο λεγώ.— Βγάλ’ τό μπίρο καί φέρτοννα.

Πισνος (ό)—ό πισινός. — Πλάκωνε τό πισνό σ’ καί σύ !=ήσύχ«ζε.— 
Σάπσε ο πισνός μου —  κουράσθηκα. — Κύταξ’ τό πισνό σ’= β λέπε τή δου
λειά σου.—Τόν δώκα καμπόσ’ στο μπισνόνα τ’.—Δεν κάθεται κιαύτός στον 
πισνόν νατ’.— Πάστρεψε τό δικόννασ’ (τόν πισινό) κύστερα νά μιλάς,=6λεπε 
τά σφάλματά σου.—'Ο πισνός σου έχ’ αγκάθια ; καί δεν κατακάθεται;—Ό  π ι- 
σνός άης πάγ’ σαν καλαϊτζή τσιρά=δηλ, κινείται δεξιά ζερβά.

Tlicna (ή )= ή  άσφαλτος, σκοτάδι βαθύ.—Πίσσα σκοτίδα μνρίζ’ καί τυρί. 
—’Όξω ένε πίσσα δέ μπηγαίνω γώ.

Πιο” πιπίσω, κατόπι. — Πίσ’ πέ τή τρύπα δγιέ. — Συ νά φας πέ πίσ1 
(τόν κ.) δη λ. νά μή φάς.— Πίσ’ πέ τόν ντουβάρ’ έπεσε,— Δέ τό πγαίνω 
πίσ’.—Γοΰλο πέ πίσ' πγαίνς.— Πέ πίσ’ πέ τό ντουβάρ’ έν.

ΓΙιτηδειγμη (ή)—(έπιτηδειγμή)—τά τετράδια τής καλλιγραφίας, πού ό 
μαθητής αντέγραφε προ 6 0 —70 χρόνια μέ τ’άλληλοδιδαχτικό σύστημα.

Πιχίζονμαι~ουγχύζουμαι (έπιχέομαιΦιλήντας Γλωσσογν. Β. Τ. σ, 210).
έΖί άνω= (πλάθω), κάμνω ζυμαρικά.—Α πλάνου μ’ μη λινά.— "Επλασα μ’ 

πηττα.—Τόν έπλασε τόν έκλασε !.
Πλάσμο (ΐό )= ή  πλάσις τής μηλίνας, τής πήττας, τοϋ ψωμιού-—Δεν έν 

καλό τό πλάσμο θης. — Τό πλάσμο θέλ’ χέρια. — Κατά τό πλάσμρ καί ή 
πηττα.

ΖΤλανιέτσα {ή)= ψ  ράουλα, πού την μάζευαν άγρια στα βουνά σκορπισμένη.
W-arev'/to και π), ανε ύγονμ5= πα ρ α σ ύρ ω — ο μ « ι.—Τό πλανεύνα τό παιδί 

πέ τά ir /ούδια— ζαχαρικά, — Ίον  πλάνεψε ή τρισκατάρατ’. — Πλαΐ'εύκε ιό 
κορίτσ’ άης-— Μ ή πλανεύγεσαι πέ τις Ομορφιές της, μόν’ γλέπε τή γλώσσα άης,
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Πλανούδια και πλανέματα (τά) — λόγια μέ τά όποια πλανενγω έναν. — 
Τι πλανούδια σε γείπε πάλ\— Μή κοΰς τά πλάνου δ ιατ’ συ !

Πλαντάζω=Λάμνω  κρότο, σκάνω.—Να πλαντάξς=νά σκάσεις.—Πλάν
ταξε κέσκασε. — Α πλαντάξω πέ τό κακό μ’ —Ά μ ’ σά δέ πλάνταξε ώς τα 
τιάρα, πολλά χρόνια ά ζήσ’.

Πλασταργτά (ή)— τραπέζι στρογγυλό ξυλένιο, πού πάνω του πλάθουν φύλ- 
Αα. 2) Ή  παχιά γυναίκα.— Σά ντή μπλασιαργιά γίνκε.—Μωρέ πλασταργιά !

Πληγονρ’ (τό)=το συνθλιμμένο στάρι στις μυλόπετρες ϊ) to κουπανι- 
σμένο.—*Έφαγαμ’ πληγουρ5.— Κάν’ μνιά σούπα πέ τά πληγοόρ’.

ΖΖλ<αλίώ“ πηλαλώ, τρέχω. Ό  τρελλός τρελλός πλιαλεΐ, 6 κακός κακό 
φκιάν’, (παραμ. φρ.), — Τι πλιαλήτε τόσο.— Α σέ κάνω γώ νά πλιαλήξς 
■^απειλή).

Πλτερώνω— πληρώνω.— Πλιέρωσε ή καρδιά μ’,—λιγόστεψε ή καρδιά μ’, 
—Πλιέρωσε τό κρασί μας. — Τό λάδ’ μας πλιέρωσε.—Πλιέρωσα τό χρέος 
μου.-1—Δέ πλιερών’ τό χρέος don.

Πλογοΰ/ι’= άποκρ ίν ο μα ι,—Δ έ με πλογάσε λεγάι ; 2) υπολαμβάνω, απαντώ 
παίρνω τό λόγο. — Πλογήθκε μόν’ πέ κεΐ νά πού κάάανα καί γείπε,—Μή 
πλογάσαι σύ= μή απαντάς.— Πλογηθσε μωρή καί σό απάντησε— Αέ θέλω
νά πλογηθώ ειδεμή...—Δέ μπλογάται χίτς=σιωπά 3) απαντώ, άπολογοϋμαι. 
—Μην τόν πλογάσαι καθόλ’. — Καθόλ’ μην πλογηθεΐς. — Σαν πλογηθής ά σέ 
δείρω.—Τ ι τόν πλογήθκες ; "Ηθελε καυγάδες.— Μ ή τον π ληγόσαστε νά διοΰμ’ 
τι ά κάν’.— Μήτε τόν πλογήθκα.— Γώ δέ πλογοΰ μ’— απαντώ.— Μή μπλο- 
γιέσαι σύ μω ρή!—Πλογήθτσε ντε καί συ,=άπάντησεκαί συ;— Καίώτερακα
νείς νά μην πλογατε.— Σά μπορείς πλογήθτσε !—Πλογήθκες καί σύ!=άπάν- 
τησες καί συ. — Μή πλογάσαι — μήν απαντάς, μή λες. — Πλογήθκε μόν’ καί 
το παιδί. —Κεΐ πού μιλουσαμ’, πλογήθκε κιαυτός πέ πίσ’ πέ τή σκούπα (πα
ραμύθι).— Παντού πια ό πλογηθεΐς καί σύ !

Πλοκαριά (ή) =  αμάξι γιομάτο άχυρα, όπως τά κουβαλούν στον αχυ
ρώνα από τάλώνι. 2) 'Η  παχυά γυναίκα πού τής κρέμονται τά κρέατα.— 
Σά μπλοκαριά! έγινες.

Πλονβαίνω= πληθύ νω .—Μεΐς τά ξίκεψαμ’, ό θεγός νά πλουθαίν’, (εύχή 
τοΰ τραπεζιού, πού λέγει ό φιλοξενούμενος.—Πλοόθαινε τό β ιότ\

Πλουμίζω  —  στολίζω. Πλουμή (ή) όνομα. — Πλουμιστή, καμαρωτή 
έφτασε.

Π λΰμμα= 1  δρω μένος.— Εΐμαι ίδρω μένος πλΰμμα.
Πλώνω—απλώνω.— πΧώνονμ απλώνομαι. — άπλωσα τό όραχανάμ’ ,— 

"Απλωσ’ τό σκοινί.—Έ τ ο ’ δέ πλώνται ό κόσμος.— Πλώθτσε κόμ’ φαρδιά. 
—Μικρός πλώνουμνα στό πάτωμα καί χτυποΰσα τά ποδάρια μ \  — Πλώθκε 
πλώθκε, έγινε σά γαδοΰρ’ .
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ΙΙόάες— δταν.—Π<)(1ες έχο>=έχοντας.— Πόάες γήρτε. — Πόάες πίν’ μη 
γκίζς τον άνθρωπο.— Πόάες πίν1 ό άνθρωπος, φ ίδ’ δέ dov γγίζ’ .

Ποδέλοιπα— ια  λοιπά τά υπόλοιπο. — Πήρε τά ποδέλοιπατ’ και πάγ\.
/7όάιαάάζω—εξαποστέλνω.—Τήν ποδιάβασα τήν άμνια μ’. —Λ πά νά 

την ποδιά βάσω.—Π ά νά ποδιαβάσς τή θειά σ’ . 77α= πήγαινε.
ΠοδιαΗγω— ξεκαθαρίζω.—Θά ποδιαλέξω μερικά χορτάρια.— Αΰτανά τά. 

γομίδια τά ποδιάλεξακαί τάλλο τάρριξα. 2) Ζίοάιαλέχω—διαλέγω ξεχωρίζω.— 
Νά διούμ’ τι θά ποδιαλέξουμ (ή ξεποδιαλέξουμ’) π ’ αΐιτό τό μαγαζί.—Πο- 
διαλέγω τις καλές πέ τις άχαμνές=ξεχωρίζω.—Ποδιαλέχκαμ’ δά καί μ ε ΐς=  
άναλάβαμε από ένα κακό.

Ποδιού μ ” = ιιιλ ίγω  τά πόδια μου.— Κάάαν καί ποδτοΰβαν τά παλιο- 
τσέρβουλά του=τύλιγε τά παλιά του τσερβούλια =  πέτσινα χωριανά παπού
τσια μέ δέρμα βωδιοΰ ή άλογου.

ΙΙόδΐσ’ (ή )= ή  ΰπόδυσις.— Καν’ τή μπόδεσ’ άου.
ΙΙοκάρ (τό)— μαλλί κάθε προβατιοΰ μετά τό κούρεμα.
Πολήν' (τό)=ύπολήνιον, δοχεΐον,πού περνά απ’ αυτό μέσα στην από

σταξη ό σωλήνας πού άποστάζει και πού παγώνει μέ τό ψυχρό νερό.— Πο— 
λήν’ (τό) (δπολήναιο) τό λεγόμενο μετάκζ από τό μεταγγίζω τό άγγεΐο πού 
βάζουν κάτω από τό ληνό νά χυθεί ό μούστος.

Πολοιφάδ’’ (τό)~υπόλοιπο τού σαπουνιού τής πλύσης.—Πού έβαλες τά 
πολοιφάδια ;—Γέμσε πολοιφάδια, ά'μ καί λίγο νισάφ’ στο σαποΰν’!

Πολοιφάδ' {τό)=ώπόλοιπο, άπο μεινάρ ι,— Συ μ μάζωξ ’ τά πολοιφάδια, καί 
τά πολοιφάδια ενε σαποΰν’.

Πονταλώνονμ —  Πέφτω σέ ζάλη. — Νά μόν’ πονταλώθ’κα λιγάκ’ (δηλ. 
μόλις με πήρε ό ύπνος), καί κείνος γήρτε.—Ξε-τ.ονταλώνονμ” =  συνέρχομαι 
άπο ιή ζάλη.—’Άφσε τό παιδί νά ξεπονταλωθεϊ.

Πομένω= μένω.—Έ τ σ ’ μόν’ πόμκα ξερός.—Πέμκαμ’ μόν’ καί μοναχές..
Ποράκ’ (τό)=Τό νερομένο οινόπνευμα, πού μένει μετά τήν απόσταξη.— 

Ποράκ* νά γίν’ καί δρασπάκ3 =  κατάρα.—Ποορακτας=τ\ μυρωδιά τού ρα
κιού.— Ποράκ'—τό χειρότερο είδος τού ρακιού πού τρέχει υστερνό άπο τό κα
ζάνι.—ΙΤοράκ5 καί ψαστίκ να γεν5 (ζ^φαρμάκι) κατάρα.

Πορίύγω— περνώ τή ζωή.—Πόρεψαμ5 καί πόξα.—Α πορέψουμ’ πέ τή 
φτώχια μας.— Α πορέψουμ’ καί μεΐς τά ορφανά.

Πόρκψ (ή)—Τό πώς πέρασε ή ή μέρα.— Δεν εν πόρεψ αύτή !
Πορρίχνο) (άπορρίχνω)=παραμελώ περιφρονώ.— Μή τον πορρίχνετε=; 

περιφρονεΐτε
Πορριξιμιδ (τό)=τό άπορριχμένο- — Κ ιαύτή έγινε πορρίξιμό,
Π ορπατώ = βαδίζω, περπατώ.—Σά μπορπατάς νά γλιέπς μπροστά σ’. 

— Πορπάττσαμ’, πορπάττσαμ’ ιός που τό εΐδαμ’ πέ μακρύά.— Πορπάτιε τό: 
δρόμο σ’ ίσια.—Σά στραβός πορπατάς. — Πορπατά σερμπέσκα=θαρρετά.

189>
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Πορπατηοιά (ή )=τό βάδισμα.—Τον κατάλαβα πέ την πορπατησια τ’.
Ποντιλίγω= 6 ενω ένα κουβάρι, πιάνομαι γύρω σ’ έναν, άγκαλιάζω.— 

Τί ποντιλίχκες ετσ’ πάν’ μου ;—Δέ ποντιλίγουνται ετσ’ οι άθρώπ’.—Μή πον
τιλίχκες σά do φίδ’.—Ή  κλωστή δέ ποντιλίγεΐαι.

Ho μονή —  υπομονή.— Πομονή πομονή, νέ κώλος νέ μουν'ι (παροιμ. 
φρ.).— Δέ μπορώ νά τόν πομένω. — Τον μπόμενα, τον μπόμενα πια δέ 
μπορώ.— Που ά τον πομέν’ς τέτοιον άνθρωπο.

Πόντος (δ)—τοΰ μέτρου τδ ΙΟΟστόμετρον. Πόντος — λόγος, υπαινιγμός. 
—Τόν ρίχνω πόντο.— Τόν έρριξα ένα πόντο=ύπαινιγμό.—~"Ερριξε αυτός τό 
μπόντο τ’.

Ποπόσκα {ή)=τό κίτρινο κολοκύθι.—2) ή κίτρινη στο πρόσωπο.—Τί 
ποπόσκα έγινες Ισύ !—”Αφσε κι3 αυτή τή μποπόσκα.

Πορόαλίζονμ 3= κ ά νω  πορδές.— Ποιος πάλ’ πορδαλίσκε ;
/7όρδος=πορδή .—’Ίσαμ’ πόρδος !—μικρός.
Πορ δανέγγ ιχτος— ό πολύ φιλάσθενος και αδύνατος.
Πορδαλάς=κείνος πού πέρδεται.

Παραμΰθ’ παρακοΰκ’ πάρ5 καί λιάλιε τό γαδοΰρ’ 
πάρ3 καί σήκω τή νούρά τ’πάρ’ καί πιε τό μπορδαλά τ’.

Πορόοβολή= ή δυνατή πορδή, ή δίνη τής μοίρας τοΰ άνθρώπου.— Πού 
νά σε πάρ* ή πορδοβολήσ3. — Τόν πήρε ή πορδοβολή.—Τόν πήρε δ κα
τήφορος.

Π ορπατώ = περιπατώ.—Μή πορπατάς δα καί τόσο πολύ, γιατί είσαι 
άδυνατος,—Πορπάτα ντέ=βιάζου.—Κάτσε καί λιγάκ’, τί πορπατάς τόσο!

Ποσίνια (τά)= τά  μαλλιά πού μένουν μετά τό δούλεμα.
Πόοτα (ή) (post a)= ό ν  ε ιδ ισ μός.—Τόν βάζω πόστα— τόν όνειδ ίζω =Τον 

στολίζω μέ λόγια, τόν άποπαίρνω.—Τόν έβαλα μια πόστα, πού γουλ* ήάαν 
δική τ .

Ποοτομ(»νω= φ ράζω  τό στόμα τίνος μέ απαντήσεις πετυχημένες.—Τόν 
ποστόμωσα τό χαμένον ! —Σά g a l σένα γώ ποστομωνω εκατό.—Τήν ποστό- 
μωσα την κακίστρα—Ξαίρω γώ νά ποστομωνω, μόν’ ...

Π οτάζω = οικονομώ.—Τίποτε δέ ποτάζ’.—Δεν ποτάζ* παρά (χρήαα).— 
Μεΐς ποΰ ά ποτάξουμ’ γρόσ*. Δέκα στόματα φυλάγνα,

Ζ7οιαπος=ποταπός.—Ή  πάθεια, ή πόταπη, ή τούλγη, ή δε|αιροποιά= 
(βρισιά). (Βλέπε Θρακ. Ή θογρ, Παπαχριστοδουλου Τόμος Β'. διήγημα "Η 
πόταπη).

Π οσόνω =συμπληρώνω.—Τά πόσωσαμ’= τ ά  συμπληρώσαμε.—Α τά πο- 
σώσουμ3.—Δέ μποροΰμ* 6υό άκρες νά ποσώσουμ*.—Πόσωσα τά χρέγια μ ’ 
2) μαζεύω  τό ποσόν πού χρειάζεται, 3) οικονομώ. — Νά τά ποσώσω θέλω 
κόμ*δέκα.—Πέ δώ πέ κεΐ τάπόσωσαμ’,—Δέ μποροΰμ' νατά  ποσώσουμ*.

ΐΐοψαίνονμ  3=άποψαίνουμαι—Ξόδευα πέ λίγα καί δέ με ποφάνκε—δέ
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μέ φάνηκαν πολλά.— Δέ μέ ποφαίνται πέ τή γλώσσα τ ’, μόν’ πέ το σουράτ’ 
άου=(δψη τον).

Ι ί ο σ τ α ί ν ο ν μ άπαυδώ (άποσταίνομα).-—ΓΙοστάθκα πια όσο νά νάρτω.— 
Ποστάθκα νά ζώ. Ξαποοταίνονμ ’= ξ  εκουράζονμαι.— ξεπόστασαμ’ λιγάκ’ και 
πάλ’ τράβηξα μ’ το δρόμο ίσια.

/7οτάζω=(ύποτάζω) οίκονο μώ.—Δέ μποροΰμ’ νά ποτάξουμ’ μέσ ’το 
σπίτ’ τίποτε.—Ποΰ νά ποτάξουμ’ μεΐς μια πεάάρα.— Μπόρεσάμ’ νε νά ποτά
ξουμ’ καί μεΐς τίποτε ;— Δε μποροΰμ’ νά ποτάξουμ1 παυτόννα τίποτα.

Ποτονρ (τό )= ιό  χωρικό πανταλόνι, πού στα πάνω είναι ιραρδί, έχει καί 
σέλα καί στά κάτω στενό σάν τά τουζλάκια. (Βλ. ’ Αρχείον Τόμ. Β ' περιγραφή).

Πονγονν’ (το)— πηγούνι=πώ γω ν.—Στράβωσε τό πονγούν’ dov.
Πούλια (η) = μικρό κουκί, όσο ή φακί, από μέταλλο' ποίκιλμα, πού τά 

ερραβαν στον κεφαλόδεσμο—ή Πλειάς,
Πουλιά (τά)=πουλιά της κόττας, γενικά τά πουλιά.— Δέ Οά βγάλ’ που- 

λ ιά = δέ  θά ζήση, δέ θά προκόψη-—Δεν έβγαλε πουλιά=δέν πέτυχε, δεν πρό
κοψε.—Αυτό τό παιδί δέ θά βγάλ’ πουλιά=δέ θάναλάβη από τήν άρρώστεια.

Πουρίδα (ή) λ. πεποιημένη=ό πισυνός (εκ τού πρρρ.=πέρδεσθαι).— 
Ματς πουρίδα, φίλα γκώλο.— Γ...τήν μπουρίδα σ’.— Μετ’ μ πουρί δα γκάιντα 
παίζ’.—’Έχς πουρίδα σύ για δουλειά.—Δέ σέ βαστά ή πουρίδα σ’.—Σά σέ 
βαστφ ή πουρίδα σ’ έλα*= (υπουρίς) μετφ. ό άφεδρώνας, πρωκτός,—Νά φάς 
τήν πουρίδα μ’.—Μέ τ’ μπουρίδα γκάιντα παίζ’. (Πέ-τρα χωριό Σ. Έ κ - 
κλησ.)=ό έξυπνος.

ΠονϊοΙ (τό)=τό γυναικείου αίδοΐον* λέγεται καί μουνί, τό πράμα <1ης, 
ή σαΐττα, τό τέτοιο άης, ή μολυβύθρα άης, τό κουτί (1ης, τό ζάκατο.—Τής 
μάννας σου τό ζάκατο=βρυσίά. Μεγεθνντ. : ό μοόναρος, ή μουνάρα.

Ποΐηοος (ό)=τό αντρικόν πέος, ή βίλλα, ό μάκος, μεγεθνντ.: πουτσάρα 
(ή) βίλλαρος (ό).—Νά φάς τό μάκο τή Γιοβάνν’.

Πονσκιονλλόκος (έπίθ.)=φουντωμένος puscul='po0vTa. — Τί μπελάς 
πουσκιουλίδκος έν αυτός.— Σύ παιδί μ’ πουσκιουλίδκο μπελάς έχς στό κε- 
φάλ* σου= μπελά με φούντα δηλ. μεγάλο.

Πράζω  (πράττω).— Μεΐς έ'τσ’ τό πράζουμ’.— Πράζουμ’ ξεπράζουμ’ .
Π ρά ξ’ (ή) = ή  πράξη.—Τάξ’ πράξ’, γαδουροκατάστασ’. "Ελεγαν θέλον

τας νά ονειδίσουν κακή συμπεριφορά ή κακή κατάσταση.
Πράμα— το ζώο.—ΙΙόττσες τά πράματα; 2) τα αιδοία.—Τά πράματά τ’ 

φαν’καν.—Φάνκε τό πράμα άης;
Πρεμαζενγω  (περιμαζεύγώ) καί προ μαζώνω  (κατά μετάθεση του ρ )=  

συγυρίζω, ταχτοποιώ, άθροίζω, περιορίζω.—Πρεμάζωξα λιγάκ’ τό σπίτ’ μου. 
—Δέ μπορώ νά πρεμαζώξω τά παιδιά πέ τό σοκάκ’.—Πρεμάζωξέ τονα 
λεγώ, γιατί ά τον προμαζώξω γώ.=περιώρισέ τον.



77ρέπ’=ταιριάζει,—Δέ σέ πρέπ’= δ έ  σοΰ ταιριάζει,— Πολύ σέ πρέπ’ 
τό καπέλο,

Πρεπίζω= (πρέπω) =στο  λΓζω, και εις το γ ’ πρέπ’, πρεπίζ*.—Πολΐι πια 
πρέπ*!— Πρέπσε η έκκλησιά, σά μπήκε.

ίίρεπονδ’ (τό)“ τό στόλισμα.— Πρεπούδια πολλά είχε το σπίτι ντου.—  
Δέ χρείάζνται πολλά πρεπούδια τά καλά κορίτσια.—Τοσανά πρεπούδια τίθ«: 
θέλτε λ εγώ ;

ΙΤρεηομαχώ— είμαι πολΐι ωραίος,—Ή  νυφ ’ πρεπομαχοϋσε.—Σήμερα,· 
ά τζάνεμ’, πολύ πρεπομαχεΐς!!—Πρεπομάχσε ή γειτονιά, ή έκκλησιά πέ τά 
ψαλσίματά τ’.

Πρεπό (τό)=το πρέπον. — Πρεπο καϊ καλό, μά πολύ χουβαρντάδκο 
παλιχάρ’.—Δέν έν πρεπό.

Π ρίτς= περιφρονητικό, μόρτιο.—Θά σέ κάνω γώ !—Πρίτς !!
Πριτσαλίζω=χάν(ύ πρίτς, δηλ. πάω εςω. ’Από τον ήχο πού σχηματίζεται 

τήν ώρα πού βγαίνει κάνεις έχοντας κοιλιακά ή διάρροια.
Ζϊριτσαλιά=διάρροια, τό ρευστό βγάλσιμο.—’Έχω ένα πριτσαλιό ! πού 

ό κώλος μου ρόδάν* πάει.
Πρίτοοζ και πρψσος=χράγος (ή λ. πιθ. σλανϊκή) καί σκωπτικώς έπι γε

ρόντων πριτσιά — τράγου μυρουδιά. Έ κ  τοϋ πρψιά =  ό ενιαύσιος αμνός. 
( Ά  ραβανί, Γλωσσ. ’Ηπείρου), πριτσιά= 1 )  μυρουδιά των κριαριών πού τεί
νουν προς συνουσίαν.— Πρασιάς μυρσε ! 2) βρισιά.— Παλιοπρίτσο!

Πριτώ~(<5 λαυ β. άρχάΐον καταδακτνλίζω), έγγίζω μέ ΐό  μεσαίο δάχτυλό 
μου τον οπίσθιο τοΰ ά'λλου, μέ τήν έννοιαν τοΰ συνουσιασμοΰ. Τούτο έθεω- 
ρεΐτο ϋβρις καϊ τά παιδιά παρεπονοϋντο στο δάσκαλό τους, στη μητέρα τους 
λ. χ.— Δάσκαλε, αύτός μέ πρίττσε (πρίττησε)=δηλ. έβαλε τό μεσαίο του δά
χτυλο στον πισινό μου μέ κακή έννοιαν.—Α σέ πριτήσω,—Τον πράσα.

Π ροβειά^Μ ρμα  τριχωτόν τοϋ προβάτου.— 'Η  παχειά γυναίκα καί ακί
νητη από τό πάχος.— Ενε κι’ αυτή σά προβειά,—Παλιοπροβειά !!=βρισιά.

Προγόνια (τά)= τά  παιδιά, πού φέρνει στο δεύτερο γάμο ό άντρας στη 
γυναίκα του.—Τά προγόνια μ’.—'Η  προγονή μ’ ή Σουλιή.—Ό  πρόγονός 
μου δ γάδαρος!

Προκοϊλ’ (τό)=έξέχον μέρος τής κοιλιάς.
Π ρομή= πρ\ν  (έπίρρ.).— Προμή νυχτώσ’.—Προμή ςημερώσ’ γήρτε.
Προμαζ ώνω= συ μ μαζεύω.— Προμάζωξ’ τό παιδί σ: /.εγώ.—Νά προμα- 

ζώξ’ τό παιδί σ’ σέ λέγω,— Δέ προμαζεύσ’ τά παιδιά σ:, μόν’ μιλάς κόμα.
Προποόιάζω=χτυπώ  μια προποδιά.—Τον προπόδιασα καλά.—Α τον 

προποδιάσω μιάννα.
Προποδιά (ή )= ιό  κλωτσιό μα.—Τόν δώκα μια προποδιά, πού τόν πήρε 

ή πορδοβολή.— Με χτύψεμιά προποδιά, —Δώκε τό κοφίν’ ιίου μια προποδιά 
καί πάει στη θάλασσα, (παραμύθι τη μπουλιουρζή).

192 ttoX. Π απαχριοτοδονλου
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Προαβουκίζα>=τρώγω τό πρωί ή ταπόγεμα.— Προσβούκ’σαμ’ λιγάκ’·
//ροσπέφτω—πέφτω παρ «χαλώντας, ζητώ συγχώρεση.— Νά πας καί νά 

προσπέσς καί να τον πεις. . . — Πρόσπεσα, είπα, έκλαψα, μα τίποτε,— Γώ δέ 
προσπέφτω σέ τέτοιοι άνθρώπ’.— Κείνος πού προσπέφτ’ δέ χάν’.

ΠροσφώΧ (τό)=τό αυγό πού επίτηδες άφίνεται σχή φωλιά τής όρνιθας 
για νά ξανακαθήσει καί γεννήσει άλλο.

Πρόσκαιρο (τδ)=το προς καιρόν, προς στιγμήν.— Πρόσκαιρο τόθαλαμ’ 
τό τραπέζ’.—Τά γιάν’ (—στρωσίδι) τόστρωσα πρόσκαιρο,

Πρσσκώνονμ'’ (προσηκώνομαι)=σηκώνομαι στό πέρασμα τον παπά, των 
γερόντων. 'Έ να  γκαιρό μεύλάβεια προσηκώνονταν 6 λαός τούς προύχοντες καί 
παπάδες, καί τά παιδιά τούς μεγαλύτερους.—Κείνο ένα gaipo τον προσκόν- 
dav ό κόσμος, σά μπαιρνοϋσε, τον παπά.

Προσονμνιάζ(ο= μέ προσωρινές ραφές ρά6ω για νά τό προσομοιάσω 
μέτό πρωτότυπον,— Προσουμνιάζω λεγώ.—Τίς προσούμνιασα τις κάλτσες.

Προσπέφτω .— Πρόσπεσε καί σύ! τί ά γεν.—Πήγα καί πρόσπεσα.— 
Π ά νά προσπέσης λέγω γώ .—Πρόσπεσε καί σύ, τί ά γεν’.

Πρόσωπο (τό)=θάρρος.— Μή τό δίνς τό παιδί πολύ πρόσωπο.— Πολύ 
πρόσωπο πήρες γλέπω.—Τον έδωκες πρόσωπο, θέλ’ καί άστάρ’.

Προσωποδέονω— Μρνω κατά πρόσωπον μέ λόγια όνειδιστικά, — Μή μέ 
πρόσωπό δέρνεις δά καί τόσο ! Μή μέ προσωποδέρνεις, γώ δέ φταίγω.

Πρόσχαρος—πρόσχαρ’— πρόσχαρο έπίθ,— ό περιχαρής ιήν όψιν.—Τί 
πρόσχαρη γυναίκα! Τό παιδί άης ένε πολύ πρόσχαρο.

Προφίλ ’(τό)=τό γύρισμα τοΰ ρούχου.— Νά φας τη κώλου μ’ τό προφίλ’.
Προφνλάγονμ>—προφυλάσσομαι. — Χϊτς δεν προφυλάγεται.—Νά προφυ- 

λάγεσαι πέ τον αγέρα.—Τό λαιμό α νά προφυλάγς.
ΤΙροφνλαξ’ (ή )= ή  προφύλαξη.— Ή  προφύλαξ’ ένε καλό πράμα.
Πρώμο (τό)=τό πρώ ϊμο=τό νόθο παιδί.—Έ φ α γα μ ’ πρώμο κεράσ’.— 

Πολύ πρώμο τό κεράσ’.
Πυροστιά (ή)—τό σιδερένιο τριπόδιπού βράζει ό τένζερες απάνω στη στιά.
Πυρώνω— βάζω στη φωτιά κάτι νά στεγνώσει, νά λιαστεί.—Πύρωσα τά 

χέρια μου.— Πύρωστο νά λιαστεί.—Πύρωσε τό πρόσωπό μ’= άναψε τόπρ. 
— Λεν πυρών’ ή σόμπα πόψα=πδέ ζεσταίνει.

Π ν ρ ών ον/ύ = ζ ε  σ r α ίν ο μα ι.—Ιΐυρώθκαμ’ καλά πόψα.—Πήγαινε νά πυ
ρωθείς στη φωτιά,

Πόφα (»'|)=Τό κούφιο πράμα, κυρίως τό καρύδι, ό κούφιος άνθρωπος 
και αδύνατος.—Τό καρύδ’ μου βγήκε πόφα.—"Αιντε καί σύ εΐσαι μια πόφαί

Ι Ι φ ! έπιφ. σχετλ. που εκφράζουν μέ τούτο την αηδία τή δυσάρεστη 
βρώμας, ψωφιμιοΰ ή κάθε βρώμας.

πώς gal πώς=όπωσδήποτε,— Είδα κι’ από είδα πώς g'a'i πώς νά τον 
καταπείσω.

1S
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Δύο ποιήματα άπό τή Φ ιλιππούπολη (')■
(Άπό ένα χειρόγραφο ιού 1840 ιο ί  Νικ. Παπαγεωργίου)

Α \ Ή  «ακή γυνή-

’Ακούσατε ευγενικές έσείς άοχοντοποΰλες,
’Ακούσατε και σείς πτωχές και ορφανές και δούλες, 
’Ακούστε έκ τοϋ στόματος σεκούνδου (!) φιλοσόφου 
Τ ί λέγει περί γυναικός κακής καί ψιλοζόφον (8).

5. Γυνή ανδρος ναυάγιον, γυνή τοΰ οίκου ζάλη, 
Άνέσεως έμπόδιον, ζωής σκλαβιά μεγάλη.
Γυνή θηρίον σύνοικον, φροντίς συγκαθημένη, 
Συγκοιμουμένη λέαινα, όχεντρα στολισμένη.
Σαν τές συντύχης τές κακές καί πής γιά νά καθήσουν,

10. Σιμά πάντοτε κάθονται χωρίς ποσώς ν’ άργήσουν.
Σαν άπλώσης πάνω τους θά σέ παραδοθοΰνε,
Χωρίς βίαν καί εντροπήν, χωρίς νά τραβηχθοΰνε. 
"Οταν πηγαίνουν στο λουτρό νάβλεπες, νά θωροΰσες 
Τά άσχημα τά πράγματα πού κάνουν αΐ βρωμούσες, 

15. Τότε δεν Θά δπόφερες, βλέποντας θά ξερνοϋσες,

(1) Τά δύο ποιήματα πού δημοσιεύονται ένιαΟδα έχουν γραφεί μ’ άλλα μαζή 
ατά 1840 άπό Ιναν παππά καί πρότερα δάσκαλο στή Φιλιππούπολη, ιόν Νικ. Παπ- 
παγεωργίου. Τά εχω αντιγράψει προχρόνων άπό ένα χειρόγραφο της κλούβιας βιβλιο
θήκης τού μακαρίτη Ν. Καζαντζόγλου μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ όποιου καί χάρις 
στις άκατάβλητές του προσπάθειες κτίσθηκε 6 μεγαλόπρεπος 'Ελληνικός μητροπολι- 
τικός Ναός τής 'Αγ. Μαρίνης, πού ατά 1906 ιόν (πήραν οί Βούλγαροι.

Τό χειρόγραφό του ό Παπαγεώργης, ολόκληρο βιβλίο, τό χωρίζει σέ τέσσερα 
μέρη. Τό Αλ τό επιγράφει: '■ * llq u η>'t ia τών Ιερών οχενών της ίίοάζ λειτουργίας», Τό 
Β’. * .1 Μ'/οροί διάλογοί, τό Ρ . * Υμνος εις την Θεοτόκον* καί Τ0 Δ'. * Διάφοροι Ιοτο-
qίαι καί ττοίηι/ σι .

Τά ποιήματα τοϋ Ν. Π. δεν έχουν βέβαια σπουδαία ποιητική άξια, κάθε άλλο, 
μά Ιχουν λαογραφική σημασία, γιατί μάς παρουσιάζουν αρκετά παραστατικά, ποιος 
ήταν κατά τά μέσα τής περασμένης έκατονταετηρίδας ό ρόλος τής γυναίκας στό σπίτι 
καί στή κοινωνία, ποιές ήταν οΐ ασχολίες καί πώς περνούσε τή μέρα της μια καλή 
νοικοκυρά,—καί άντίθεια. μιά κακή νοιχοκυρά—καί γενικώτερα : ποιά γυναίκα θεω
ρούσαν την εποχήν εκείνη στ ή Φίλιππου πόλη (καί βέβαια καί σ' άλλες πόλεις τής 
Θράκης σάν κι’ αύτή), γιά τ-χαλη* καί ποιά γιά *χαχη* γυναίκα.

Πρέπει νά προσθέσω ακόμα, ότι, έπειδή καί τά δύο ποιήματα τά βρήκα μακρο
σκελή καί μέ ουχνές έπαναλήψεις, καί άπό άλλο μέρος έπειδή ό χώρος τού «’Αρ
χείου1 11 εΐνε πεςιωρισμένος. αναγκάσθηκα νά τά συνιομέψω κάπως, χωρίς ωστόσο νά 
παραβλάψω τό σύνολο ή ν* άφήσω κανένα στίχο χαρακτηριστικό ή χτυπητό.

Καί τώρα καιρός νά δώαωμε τό λόγο στόν Ν. Παπαγεώργη καί τό τετραβάγ
γελό του γιά την «κακή γυναίκα». Δ. Κ. Β.

(2J 9βΟιΐηάΐ13=δεύτερος. (δ) φίλης τοΰ ζόφου δηλ. ιή ; σκοτεινής.
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”Η θάφευγες όγρήγορα, τον κόρφο σου θά φτούσες- 
"Οταν στον ερωμένο τους θά παρουσιασθοΰνε,
Νάδλεπες πόσα κάνουνε διά νά στολισθοΰνε!
Μέ πόσην επιμέλειαν κυττάζουν στον καθρέπτη 

20. Τον δάσκαλόν τους τόν κακόν και τής τιμής τον κλέπτην. 
Άφίνουσι τόν νόμιμον τόν άνδρα τόν καϋμένον 
Και τρέχουν εις τόν δαίμονα μέ τόν μοιχόν τόν ξένον.
Και καταντροπιάζουσι τό γένος, τά παιδία 
Κάμνουσι πλέον καί αυτά νά γίνωσιν αχρεία.

;25. Ά ντίς ως μάννα και αυτή μονάχη νά κυιτάξη 
’Αντί μονάχη καί αυτή ώς μάννα νά βυζάξη 
*Ε ντρέπεται καί θεωρεί τό τέκνον ατιμίαν.
Έ νώ  δι’ ατιμίαν της δεν έχει τήν μοιχείαν.
Βλέπεις πολλά κορίτσια χαριτωμένα, νέα,

30. Ε π ’ αλήθεια άξια διά τόν βασιλέα,
Νά έχουν ένα θησαυρόν μέγαν, τήν παρθενίαν,
Τούτον τόν τιμιώτερον από τήν βασιλείαν,
Δι’ ένα έρωτα αισχρόν, αϊσχρώς νά τόν π ατό) σι 
Καί άλλως διά χρήματα πάλιν νά τόν πωλώσι.

-35. Κ’ έπειτα νά σκοτών ωσι τά μαύρα τα παιδία 
Μέσα εϊς τήν κοιλίαν των, δπερ καί τά θηρία 
Αυτό, ναί, δεν ιό κάνουσι, πίστεψε όπως λέγω 
Καί όταν τό συλλογτσθώ μοΰ έρχεται νά κλαίγω.
"Α χ! ψοόηθήτε τόν Θεόν καί άς παρατηθήτε 

-40. ’Από τά έργα σας αυτά, Αυτόν συλλογισθήτε.
Διότι δλα, αδελφές, ήγουν ή παρθενία,
Τοΰ γάμου τό μυστήριον καί ή τεγνογονία,
"Εχουν τόν οίκοκύρην ταιν καί ποιον οίκοκύρην 

■ "Οχι κανέναν άρχοντα, αΰθέντην ή θεζύρην,
-45. ’Αλλά τόν ίδιον Θεόν, τόν Κύριον Κυρίου 

Τόν βασιλέα ουρανών καί των καταχθονίων.

Βλ Ή  Καλή Γυνή.
’Ακούσατε ευγενικές εσείς άρχοντοποΰλες,
’Ακούσατε καί σείς πτωχές καί ορφανές καί δούλες, 
’Ακούσατε τόν έπαινον εΐς τήν καλή γυναίκα.

Γυναίκα, λέγω, ή καλή, γυναίκα τιμημένη 
5 .  * Ο πούνε είς τόν άνδρα της καλά στερεωμένη,

Εϊς τήν οποίαν ή καρδιά τ’ άνδρός της νά θαρρεύη
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Νά μή φοβάτε τίποτα hi* ό νοΰς της νά είρηνεόη,
Αυτή εργάζεται, ποιεί τά πάντα προς τιμήν του,
Θέλει τήν ευτυχίαν του, ζητεί τήν άνεσίν του,

10· Καί γνέθει τό λινάρι της, υφαίνει τό πανί της 
’Αργή ποτέ δέν κάθεται νά φάγη τό ψωμί της.
Ή  ρόκα της πάντα μπροστά, στο χέρι της τ’ αδράχτι.
Διπλά, τριπλά τά στρώματα, τά ροΰχα τοΰ σπιτιού της,
'Ομοίως καί τά ρουχικά τ’ άνδρός τοΰ ΐδικοϋ της,

15. Κάνει σινδόνια πολλά, ζουνάρια, πανία,
"Ενα καράβι τά καλά είνε έν συντομίφ.
Ή  πόρτα της εις τον πτωχόν πάντοτε άνοιγμένη,
’Από τά χέρια της πολύ τά έλεος έβγαίνει.
Ό  άνδρας της τά τοΰ σπιτιού δέν έχει νά φροντίσει.

20. "Οταν υπάγη πουθενά καί τύχη ν ’ όργήση
Ράπτει τά ροΰχα τοΰ άνδρός, καί τοΰ μικρού παιδιού της,
Κάνει διπλά καί τρίδιπλα τά ροΰχα τοΰ σπιτιού της.
Οΐ δούλοι κι* οί δουλεότρες της, δλες Ινδεδυμένες 
Ευπρεπισμένες δλες των, πολλά τετιμημένες.

25. Ί ο  στο'μα ή καλή γυνή με προσοχήν ανοίγει,
Φοβάται μήπως καί κανείς λόγος κακός τής φύγει,
Γνώσιν, ευπρέπειαν, τιμήν εινε ενδεδυμένη,
"Εχει καλά υστερινά, τέλος καλόν προσμένει.
Ή  καλωσύνη αΰτηνής τά τέκνα της δοξάζει,

30. Ό  άνδρας της τήν αγαπά καί τήν εγκωμιάζει.
Έ κ  λίθων των πολυτελών εϊνε τίμιωτέρα,
Εινε χαρά στον άνδρα της, στά τέκνα, στον πατέρα.

Δ, Κ  Β ο γ α ξ λ ή

Παροιμίες Καλλιπόλεως καί των περίχωρων-
(Έκ τοΰ Λεξικοχραφικοΰ αρχείου).

1) "Αγια Γιώργε βοήΦα με-—"Αμκούνει καί συ λιγάκ’ τά χέρ- 
γ ΐα  OOV.  = (Β ν ν  αθηνα κα I χέΐρα κινεί). Έ π ί  οκνηρών αίτοόντων μόνον 
τήν παρά Θεού βοήθειαν.

2) "Οπ* άρχονταίν* μέ τό νοϋ, γλήγορα φτωχαίνει. (Κεναϊαιν 
ίλπίσι θερμαίνεται). ’ Επί ονειροπολούν των.

3) ’Α γέρ α  κ α β ο υ ρ ά ίζς . (Εις τετοημένον πίθον άντ/.έϊν). Έ π ί  των 
διακαώς πονούντων.

4) Διές ούγια κεπαρε πανί. ( Έ ξ  ονυχος τον λέοντα/ Έ πί τέκνων 
κατά πάντα όμοιων τοΐς γονεΰσιν

5) Ή  καλή μέρα άπ’ τό πουρνό φαίνεται. ( Α ν τ ί κ α  κ α ί  φ ν τ ά

m
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δήλ* <i κάρπιμα μέλλει ίσεσθαι). Έ ί ΐ ι  ίδιότητος προσώπων η πραγμάτων.
6) Σέ λέγω πώς είμαι χαντούμς, συ μέ ρωτάς πόσα παιδιά 

εχω* (ΕΙψονγυς παλλακήν). Έ π ί  των επιμενόντων εις ερώτησιν Ιπϊ το ο 
-αύίοΰ αντικείμενου.

7) Στήν αναβροχιά καλό ναι «αί το χαλάζ’· {“Αν μη κρέας παρβ 
παρίχφ οταρκτέον), Έ π ί  των άρν ου μενών εί; τά παρόντα.

8) Δέκα μέτρα πένα κόφτε- (Αόγισαι προ έργου). Έπί απερίσκεπτων.
9) Τό ψάρι βρωμά άπ ’ το κεφάλι. (Φ άει το άρχόμενον όμοιοϋ- 

•σθαι τώ αρχοντι). Έ π ί  σφαλμάτων των άρχόντων.
10) Ό που  τάβλα καί μαντήλι δεξου τον και τον Βασίλη. { ’Εν 

jnjcm μνθερ και τό πέρδικος ακέλος). Έ π ί αναιδών παρασίτων,
11) Ή  κάργα ψείριζε τοΰ β(ου)βάλ’ γιά νά γεμίσει την κοι

λιά τς. (Α ετόν κάνθαρος μαθεύεται)· Έ π ί των ποιούν των πάντα προς Ιδίων 
εαυτών δφελος.

12) Κή κοσκινοΰ τόν άντρα της μέ τούς πραματευτάδες. (Μετά
μουσών κόρνδος φθέγγεται)* Έ π ί  πτωχά λαζόνων,

13) "Εχει φαρμάκι στήν καρδιά καί ζάχαρη στα χείλη. (’Έτερο, 
μέν κενθει ένΐ φρεοίν, άλλα δε λέγει). Έ π ί δολιότητος φίλων,

14) ΤΗρταν τ ' άγρια «’έβγαλαν τά ήμερα : (Έ π ηλνς ένοικον εκ
διώκει). Έ π ί παραγκωνισμοΰ οικείων.

15) Σήρτε να καλό, φύλαγε κιάλλο· (Ούδεμία δίνη ήκει μόνη). 
Έ π ί  συσσωρειίσεως ευτυχημάτων ή ιανάπαλιν,

16) "Εχεις γρόσια; Έ χε ις  γλώσσα- "Εχεις φλωριά; έχειςθω- 
ρ ΐά : (Των πενήτων οί λόγοι κενοί). Έ π ί πλουσίων δντων εΰπαρρησιάστων.

17) Μια τό φίλο, δυο τό φίλο τρις καί την κακή του μέρα.
•(Μηδέν άγαν). Έ π ί  οχληρών επισκεπτών.

18) Ή  γλώσσα κόκκαλα δεν εχ* καί κόκκαλα τσακίζ’. ( Ή  
γλώοαα πολλούς εις δλεθρον ή y  a y  εν). Έ π ί  άσυνέτως καί παρακαίρως δ μ ι - 
λούντων.

19) "Οσο "θέλεις βρόντα στοΰ κουφοΰ την πόρτα. (Χαλεπόν
-λέγειν προς γαοτέρα> ώτα ονκ εχουοαν). Έ π ί των ωφελούμενων άπο τάς 
συμδουλάς.

20) Καλώς τηνα τήν πίκρα μου κι’ άν είναι μοναχή της. (Πό
νος μονωθείς ονκέτ.ι πόνος). Έ π ί  συρροής δυστυχημάτων.

21) Κάθε τόπος καί ζακόνι, κάθε μαχαλάς καί τάξη. (Νόμος 
καί χώρα). Έ π ί  ηθών καί εθίμων.

22) Ή  γριά δεν είχε δόντια κήθελε καί παξιμάδια. CΑρτον 
δεν είγεν ό πτωχός καί τυρόν ήγόραζεν). Έ π ί σπουδαίων Ελλείψεων παρο
ρώ μενών.

23) Παντού ακριβός (φειδωλός) καί στο παναγύρι πλούσιος.



(Μετρώ νδωρ πίνοντες άμετρο) μάζαν έδοντες). ’Επί οικονόμων εκτάκτως- 
φαινομένων ελευθερίων.

24) "Εχει τού πουλιού τό γάλα. ( Ορνίθων γάλα). ’Επί αφθονίας 
εδωδίμων.

25) ’Αρχοντιά χωρίς τά έχει, τύφλα του οπού τά έχει. CΑνηρ* 
στέφανα μεν εχει, δίψη δ ’ άπω λωλέ). Έ π ί αλαζόνων.

26) Μάχαιρα θά δώκς, μάχαιρα θά λάβς. (Έθνσας, άντιθύει).. 
’Επί άντεκδικήσεως.

27) 'Αγάλι αγάλια γίνεται ή γιάγκουρίδα μέλι. (Τά καλά κάπως- 
κτώνται). Έ π ί  ιών ΰπομενόντων και άμοιβο μενών.

28) Ό  ποντικός στή τρύπα δε χωρούσε, εσυρνε «αί κολοκύ
θια. (Μνς εις τρώγλ.ην ον χωρών κολοκύνθην έφερε). Έ π ί  ιών έπιχειριζο- 
μενων έργα «νιοτερα ιών δυνάμεων αϊτών.

29) 'Ακόμα τά ψάργια στο γιαλό καί μεΐς τά παζαργιάζομε. 
( Αλμην μ η  κνκα, πριν τους Ιγθνας έλης). Έπί αβέβαιου κέρδους,

30) "Εβαλε τό νερό στ’ αύλάκι. f  Έκ πρύμνης άνεμο) πλεΐ). Έπί 
ασφαλείας βίου.

31. Θεωρία έπισκόπου καί καρδία μυλωνά. (Οίκοι μεν λέοντες, 
εν νπαίθρω δε άλώπεκες). Έ π ί καλής μέν οψεως, κακή; δε χρτ|σεως.

32) Ά πόζου κούκλα κ ι'ά π ό  μέσα πανούκλα. (’Έ κιοθιτήν1 Ελέ
νην καί ένδοθι την cΕχάβηνJ, Όμοια με την «νω.

33) ’Ακόμα δεν αγοράσαμε τά ββάλια πήραμε τά καπίστρια.- 
(Αϊζ ονπω τετοκεν, έριφος δ’ έπί δώματος παίζει). 5 Επί αμφιβόλου άπο- 
λαύσεως.

34) Φώναξ* ό κλέφτς να φοβηθή ό νοικοκύρς. (Οί ψώρες τη ν  
βοήν). Έ π ί  Θρασυνομένων έπί άλλοτρίοις.

35) "Οπου λαλούνε πολλοί πετεινοί αργεί νά ξημερώσει.
(Πολλοί στρατηγοί Καοί.αν άπώλεοαν, είσοδος πολλών ιατρών με άπώλεσεν). 
Έ π ί  ανωφελούς πολλών άναμίξεως.

36) Ή  γιόρνιθα σκαλίζοντας, έβγαλε τά μάτια της. (ΟΙνάητην 
χαράδραν). Έ π ί άλυσιιελοΰς επίμονης,

37) Τής νύχτας τή δουλειά την βλέπ’ ή μέρα καί γελά, f  λίώψ
όρώσα τά ννκτδς ’έργα γελά.). Έ π ί  κακής εργασίας γενομένης κατά νύκτα.

38) ’Αλεύρι τώ χ’ απλωμένο (ίπ αμφω κάθε ν δει). Έ πί «διαφο- 
ρούντων.

39) "Αλλον πιάσε. (’Άλλην δρϋν βαλάνιζε/. Έπί μή άπατωμένων 
ευκόλως:

40) Ποιος σέβγαλε τό μάτι σου;—Ό  αδερφός μου.—Γιαυτό σέ 
τόβγαλε βαθείά- (Το ίκ ιών Ιδίων κινδννενειν δεινόν). Έ π ί συγγενικής 
ζημίας.
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41) Μια φορά γελ ιέτα ι ή γρ ιά  στά σύκα. (Τό όίς είαμαοτεΐν 
ονκ άνδρος σοφον). Έ π ί τών μή παραπιπτόντων εις τό αυτά σφάλμα δεύτερον,

42) Γάδαρον έκρύβαμε, μά ή νουρά του  φ α ίνονταν. (Έ ν αλφ 
δραοκάζεις). Έ π ί των μή δυνα μενών λαθεΐν.

43) Σ ά ν  δέν  έχ ε ι τό καντήλι, όσο  θ έλ ς  άναφ τέ το. {’Αμήχανα 
•Θήρας). Έ π ι  άσυντελοϋς ένεργείας.

44) Λ αγώ ς τή φ τέρην έτρ ιβε κακό τοΰ κεφ αλιού  του. CΑγνοεί
δ’ αράχνη παΐδας ώς παώεναεταν θοίψαοα γάρ τέθνηκε προς τών φιλτά- 
των). Έ π ί πραττόντων έργων μέν επιζήμια τοΐς άλλοις, εις ίδιον δέ αυ
τών όλεθρόν άποβαίνοντα.

45) Μέ ξένα  κόλυβα μνημονεύει τούς γονοί του. (Άλλοτρίοις 
θνμιάμασι τό θειον θνμιΰ). Έ π ί των χρισμένων τ’ άλλότρια.

46) "Ο ποιος άλλουνοΰ λάκκο σκάβει, π έφ τε ι αυτός ό ίδ ιος 
μέσα. (Λάκκον εοκαψε καί όνώρνξε καί ίμπεοεϊται εις βόθρον ον ειρμό - 
αατο). Έ π ί  των δολίου μέν ων κατά των ιδίων φίλων, άλλ’ επισυρόντων εΐς 
εαυτούς τάποτελέσματα τοΰ δόλου.

47) Τον άράπη  σ α πουνίζεις , τό νερό σά γα ργα λ ίζεις , πά ντα  
T 0 V  καιρό σου χάνεις. (Αιθίοπα ομήχειν, δνον κείρει)’, ανδριάντα γαργα- 
λίζειν), Έ π ί  χών διαχενώς πονούντων,

48) Μή κυττάζς ά π ’ τή  γω νιά  σ’ μόν’ κύτταξε ά π ’ τή γ ε ιτο 
νιά  σ'. /"Οση δνναμις επιμελον τών οικείων καί μή θάρρη ταΐς των φίλων 
οννδρομαΐς).

49) Προσκύνα τό διάβολο ώ ς π ο ύ  νά  περάσς τό γ ιοφ ύρ’. (Χα· 
Χεποϊς είχαν Γνωμ.}, Έ π ί τών είδότων συμμορφοΰσθαι ταΐς περιστάσεσι.

50) Τή π ικραγκουρ ιά  ή π ά χνη  6έν τήν κ α ίγ '. (Ονόίν κακόν ρα- 
όίως άπόλλνται). ’Επί τών μή φοβουμένων τας άτμοσφαιρικός προσβολάς.

51) Τ ι τή ν  λέγω  γώ  τή θ ε ιά  μ ' τ ΐ μέ λ έγ ’ μένα  αυτή . (Ά μα ς  
άπ./μονν, οί ό’ άπηρνονντο σκάφας), Έ π ί τών άποκρινομένων άλλ’ άντ’ 
άλλων.

52) Τοΰ φ τω χού τό εύρεμα, γ ια  καρφί, γ ια  πέτα λο . ( ’Αεί μι
κρά οί θεοί τοΐς μικροΐς διδόαοι), Έ π ί  τών Ι/ονα,,ν ευτελή τύχην.

53) Σαράντα  Μ ιτυλνοί, γάδαρο σαμαρώ νανε. (Εΐς τετρημένον
πίθον άντλεΐν), Έ π ί τών ματαιοπονούν των,

54) Τ ούτ’ ή κάτα  πού  μουλώ νει, ούλο ποντικούς μαζώ νει. (Κνων
' λήθαργος), Έ π ί τών λάθρα δακνόντων,

55) Μ προς β α θύ  καί π ίσ ω  ρέμμα. (Μίοω σφνρας καί άκμονος, ϊ) 
από Σκύλας ώς Χάριθόιν). Έ π ί τών έχ μιας δυστυχίας έχπιπτόντων εις 
άλλην.

56) "Ο ποιος κ ά θετα ι σ τόνόντά , τρ ώ γ’ καί το ν  τσορβά. "Ο ποιος

m
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φυλάν* τον τεκκέ, τρώγ' και τόν ζερτέ. (Φύσει υπάρχει τοΐς παρονσι 
τ« των απάντων). Έ πί των άμελούντων τών οικείων.

57) 'Ο καλός ό καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. (Κυβερ
νήτην ό γειμών δοκιμάζει). Έπί των μετ’ εύσταθείας φερσντων τάς δυσμέ
νειας της. τύχης.

58) Ε ίν’ κιάπό μάς χειρότεροι. (Πάντως ημών άλλοι πενέστεροί 
είοι). 3 Επί των αύΐάρκων.

59) Ή  γΐάγάπ' είνε στραβή. (Τνφλονται το φιλούν προς το φί
λον μεν ον). Έπί των παραβλεπόντων τά σφάλματα τών φίλων.

60) Ηύρ* ό στραβός κατήφορο- ("Ιππον είς πεδίον). Έ π ί τών 
δραττομένων τής ευκαιρίας.

61) * 0  φτωχός καί μοίρα του. (Έ ς  άεί δυστυχής). Έ π ί τών πε. 
νήτων έμπιπτόντων είς δυστυχίας.

62) Σαν καθίσεις μέ κουτσό μαθαίνεις νά κουτσαίνεις. (Είχωλώ 
παροικήσεις, νποσκάζειν μαθήαει). Έ π ί τών μιμούμενων τά τών άλλων 
ελαττώματα.

63) Πάρ* τον στο γάμο σ’ νά σέ πή καί τοΰ χρόνου. {'Ο δείνα 
τεθνηκεν. Τύχη Αγαθή). Έ πί άχαρίστων.

64) Ε ίν’ αγέλαστος Λάζαρος. (Έ ς Τρνφωνίον μεμαντευμένος). Έ πί 
σκυθρωπών καί αύθαδών.

65) Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα. Γ Λλών δε φόρτος, 
6θεν ήλθεν, ένθα εβη). Έ πί άδικων λημμάτων.

66) Είμαι σκλάβος αλευτέρωτος* (Τη δον λεία άποθανού μένος). 
Έ πί τών μή άνταμειβομένων.

67) Ό  φόβος φυλάγ* τά έρημα. (Ούδεν πιαίνει ίππον ώς οφθαλμός 
βααιλέως). Έ π ί τών έκπληρούντων τό εαυτών καθήκον καιπερ μ ή έπ»6λε- 
π ο μενών.

68) Σά δέ ξέρεις νά τά φάνεις, τά μασούρια τι τά πιάνεις; (δΐή 
πασιν Ιπεχείρει), Έπί τών προσφερομένων άφυώς ταΐς τέχναις.

69) Τάχ’ ή μοΐρά μας γραμμένα, δεν παρέρχεται κανένα.
(Ά φ ν κ τό ν  Ιση τδ τής Ανάγκης σθένος). Έ πί τών συμΕίαινόντων δυστυχημά
των §ν σωρεία.

70) Μή άνεγελάς, γιατί δέν ξαΐρεις τι παΛαίνς. (Μηδενί συμ
φοράν δνειδίσης τό μέλλον άόρατον). Έ πί τών Ιπιχαι ράντων τοΐς τών άλλων 
άτυχη μασ ιν.

71) Τό χαμηλό τό γάδαρο, ούλοι τον ανεβαίνουνε. (Α ρχα ία  
ταύτης όμοια δεν ενοέθη). Έ π ί τών άνεχομένων τάς τών άλλων προσδολάς.

72) Μήτ' ό Μάρτης καλοκαίρι, μήτ’ ό Αύγουστος χειμώνα.
(ονδ αυτός 'Ερμής, ον δ' 'Ηρακλής Ικτίνος). Αΐνίττεται δτι ούτε από τοΰ 
Αύγουστου αρχεται ό χειμών, ούτε άπό τοΰ Μαρτίου ή καλοκαιρία.
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73) Σιέτ ή πά π ια  σιέτ’ ή χήνα καί ή γιασκαντζοχοιρίνα.
^Κρειττόνων εριζόντιον και οί μηδενός άξιοι πειρώνταί rives είναι). Έ π ί  
αγενών μιμούμενων τους «νωτέροος των.

74) Τό γουδί τό γουδοχέρι και τον κόπανο στο χέρι. (Ύ π ε 
ρον περιστροφήJ. Έ π ί των επιμενόντων ταΐς πρώταις άνοησίαις,

75) Σαν θέλω  γώ, ά π ’ τόν τράγο βγάλλω γάλα. ( Εξ αμήχα
νων πόρους). Έ π ί των καταβαλλόντων παντοίας προσπάθειας προς έκτέλε- 
σιν έργου τίνος.

76) Τό γοργό καί χάριν έχει. (‘Η χάρις ή βραδνπονς άχαοίς (on).
Έ π ί  τω ν έκτελούντων αμέσως τάς υποσχέσεις.

77) “Ο ποιος πεινά, πήττες ονειρεύεται* C Εν νπνοις πάσα κνων 
άρτους μαντεύεται}. Έ π ί  ιώ ν όνειρο πολοόντων,

78) Ή  σκύλα ά π ” τή βιά της κάμνει τυφλά τά παιδιά  της.
{Κνων σπερχθεΐσαν τυφλήν προέηκε γενέθλην). Έ π ί τών ένεκα βίας έκτελοΰν- 
των έλλιπώς τάς εργασίας των.

79) Οΰλ’ ήμερα αρνί καί μάννα καί τό βράδυ πέντε δέκα.
ι(Φείόον χρόνον). Έ π ί  τών μή φειδομένων τοϋ χρόνου.

80) 'Ό σο γερνώ, τόσο βουλώ. ( Εηράσκω άεί διδασκόμενος). Έ π ί 
τής έκ τοΰ γήρατος πολυπειρίας.

81) Τό μοναστήρι νάν’ καλά, καλόγεροι π ο λ λ ο ί! "Οπου ίπάρ- 
χονοι τά μέσα ή ενρεσις προσώπων εύκολος.

82) *0 βρεμένος τή βροχή δεν φοβάται* Έ π ί  τών μή δειλιών- 
των τάς συμφοράς ώς δντων συνειθισμένων εις αΰτάς.

82) Δεν έχ· στον ήλιο μοίρα. (Κίγκλον πτωχότερος).
84) “Εβαλα τά χέργια μ’ κέβγαλα τά μάτια μ*. (Καρπάθιος τόν 

λαγών}.
85) Πολύ ξουρίζ* (' Αράβιος αυλητής). Έ π ί φλύαρων.

Μ ύθος Ά δριανουπολίτικος.

Ή τα ν ένας Τούρκος’ θά  πήηνι στοΰ χατζιλίκ’ κ ί εΐχι ένα γκαβανός φλουριά. Siov- 
χάζουνιαν ποιόνα νά τά φήχ’. Ε ΐχι έναν ‘Εβραίο πουλύ φίλου, κείνουν φώναξι νά τή? 
τα δώκ’. «Θά σοί τά δώσου, είπι, δταν θά ερτου πάλι έτσ’ θά  μοι τά δώκς», Ό  
'Εβραίους θέν ήξιρε πού εΐχι μέσα φλουριά. Τοϋ βούλουσι, τοΰ εδουσι τοΰν 'Εβραίου 
Κατόπ’ πάει στού χατζηλίκ*. Ή ρ τι, πέρασι κάμποσους κιρός. «Τΐ νά έχ’ μέσα* λέει δ 
‘Εβραίους. Τού άνοίγ* βλέπ’ φλουριά!!! Τά χόν, βάλλ' μέσα μέλ’ κι' απουπάν’ λίγα 
■φλουριά. Τού βουλών’, τού βάλλ* πάλι στούν τόπου. Κατόπ’ πάει στούν Τούρκου μνίά 
μέρα 'Εβραίους νά τούν πή τόν καλού σου ρίσις». "Ενα άμανέτ είχα ο’άφίσ* είπι, δέ μοΐ 
τού εστειλις». «Δέ μοι ήριε στό νοΰ, είπι αΰτός, νά οτού στείλου»· Κατόπ’ τοϊς τοϋ 
Ιστειλι. Αυτός τού περ’, άνοίγ* τόν κοιτάζ’, χώνει τού χέριτ’, τι νά δγή. Του γκαβα- 
νόζ, γιουμάτου μέλ1. «Τόν γκαβανόξ’ πού σ’άφσα ήταν γιουμάτου φλουργιά, του λέει 
σιόρα εχ’ μέλ Νά φέρς γλήγορα τά φλουργιά». * Ή γώ  τοΰ γκαβανόζ , τοϋ λέει αυτόζι
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έτσ* πού μοι τΰβουσις, έτσ’ τού δίνου, δέν ήξερα τΐ Ιχ ' μέσα». Κατόπ' είδγιε αϋτός 0έ θά 
μπουρέα* νά πάρ* τά φλουριά. Στην πόρτα to te  δώδιχα άνθρώπ’ είχαν πού κρίνουνταν, 
Πχιάν’ χάμ’ τότι ή Τούρκους δώδιχα ψεύτικες άζάδες ατού σπίτι τ’, σαν έχείνις ποΰ- 
ιαν στ ή ν πόρτα. Πήρι 5υό μαϊμούδες, ενα άγόρ’ ένα κουρίτσ, πήρ* κενά χορμπάισ’. 
Ού Ε βραίου; είχε δυδ πιδιά, τονα τούν ϊλιγαν Λούνα χί τού άλλου Μπουχόρ. Τού 
κουρίτσ’ τή μαϊμού τδμαθε Λούνα νά τού λέν, τάγόρ’ Μπουχόρ. Έ πιρνε τού κιρ- 
μπάτσ* σήκουνι, τά έπιρνι κί τά πήηνι έχεϊ στή δουδικάρα πούχι. Σήκουνι τού χιρμπάτο’ 
τά έκαμνι μόν* αιίς Ούβροί νά παέζουν (γιατί άπ’ τις δώδιχα τρεις ήταν Ούβροι) νά 
τις χαϊδεύουν, νά τις φιλούν. Λυτός τή φιλία δέν τή χάλασε με τούν Εβραίου. "Ενα 
βράδ’θέλσι νά χάμ" ένα ζιι/ψέτ’ τούν Εβραίου καί μερικοί Τοΰρκ’. «Σοί θέλου, τούν 
λέει, τού βράδ' νά Ιρτς νά πάρς τήν μπουλίτσα κί τά πιδιά, άμά τά πιδιά νά τά  
στείλς νουρίς νά διασχεδάοουν κί κατόπ’ ού έρχισι». "Αμα παν τά πιδιά πού νουρίς 
αυτές άπού παραπόρτια σί παραπόρτια τά χαντάκουοαν ατά Τούρκικα τά οπίτια τά 
πιδιά. Παντού βράδ' κί 'Εβραίους χί Έβραίϊσα, έκατοαν, ολ’ τρων* πίνουν. Γυρίζουν 
βλέπουν. ‘Ποΰνι τά παιδιά μας;» ρουτοΰν. Κάαποσες φορές τούν ρώτααν. Τούρκους :■ 
«Τώρα θά ερτουν»· Λέ φαίνουνταν τά πιδιά. Στού τέλους λέν αυτοί, «Τσιάναμ, πούνι 
τά πιδιά μας ;» "Αρχιψαν νά συγχίζουντι. Τ έλους λέει αύτός: «Νά σάς πώ τού σωστό, 
τά πιδιά σας, άμα ήρταν, μαϊμούνια έγιναν». Κατόπ’, «Φέρτε τα, άς ήγκαν μαϊμούνια, 
άπάν’ νά τά διοΰμι. Φουνάξτε τα νά διοΰμι τι θά κάμουν». Τά φούναξ αύτός. Λούνα· 
Μπουχόρ ί Ηύτύς σί ν.είναυν άπάν’ ρίχνουντι. Μπρέ Ιτο’, άλλοιώςΐ Πάλι εκείνα σί 
χείνουν άπάν’ ρίχνουντι, τούν τραβούν, τούν κουτσουμαδούν. Πάει Εβραίους ατού 
σπίτ*, σκώθκαν, Τήν άλλ’ την ήμερα σκώθκι 'Εβραίους πάει ο τήν κρίσ’, τούν φωνάζ* 
κί τούν Τούρκου. «Πως εγινι, τί εΐγχι;» ρουτοϋν. Αύτός «άμα ήρταν τά πιδιά, μαϊμού* 
νια εΐγκαν, λέει, δν θέλτι, νά τά ωέρου τά πιδιά τ ;’:> Πάει Ιφερε Ικεϊ τά μαϊμούνια. 
"Αμα πάν τά μαϊμούνια, τά φώναξαν Ούβροί. Πάλι σί χείνις παν. Πέντε έξη φουρές. 
παν έτσ’ κρίθκαν δέ μπόρσαν τίπουτα νά κάμουν. Κατόπ* κατάλαβε ‘Εβραίους πού δέ 
θά κάμ’ τίπουτα, πάει οτούν Τούρκου μνιά μέρα τούν λέει: «Πώς θά κάμουμι; Τούρ
κου, τούν λέει ; «Τίπουτα,θά πάρς τά μαϊμούνια^. «Μά πώς; γίνουνται καμμιά φουρά 
τά πιδιά μαϊμούνια ; «Βέβαια, λέει, δ πως ιά  φλουργιά γίνουντι μέλ’.» Τότε ο Οΰβρός, 
πέρ* γεμίζ’ τού γχαβανόε φλουργιά χί πέρ* πίσου τά πιδιά τ'·

Ερμηνείες λέξεων :

γχαβανυς (τό)=άγγε!ο ξύλινο, πού έβαζαν τ ’ αλάτι.
κριό* (ή)—δικαστήριο.
πόρτα (ή )= ιό  διοικητήριο.
χορμπατς (τό)=τό χαμοτσίκι, μασιίγιο.
δωδεχάρα (ή |— οί δικασταί.
ζ ια φ ετ  {τύ)-“ γλέντι, φαγοπότι
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ΘΡΑΚΙΚ.Α ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ*1)

1 . Τό α χ  t o  α τ ε λ ε ίω τ ο
Α ίνου

τΗχος Α' χρόνος 20 μέτρα 1'

—

Τό ό χ  τό λεί - ω πο~

τέλος

τές
V

δέν τε * λει * ώ - νει Κα- 
Κατέλυσα τά  σ πλ ά γχνα  μου καί γίνηκάνε σκόνη.

I

Έ π φ δ ό ς  :

"Ε - λ α  νά σέ δώ νά γ ιά  · νω

θάνά μήν πέ-σω  κ ι'ά

2 .  Το ν ο ίκ ι
ΒασιλικοΟ

Τραγουδιστού Δημ. Βουτοάς καί Γιάννης Τουραλής 
’Α ρχίζει άπό ήχον πλ. Δ ', μεταπίπτει εις Γ' καί λήγει εις Α'. 

άργά 8 μέτρα 40"

----- ξ

υ μέ

(1) Συνέχεια  άπό τόν Α' τόμον τεΰχος Β'.
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μου ου ά  ■ ι ό  τό σπί τι μας

Λέγεται καί οϋτω ;

σπι ά π ' τό σπί τι μας

3 .  Ή  κ α ρ δ ιά  ‘έ χ ε ι  κ λ ε ιδ ά κ ι

Α ϊνου
Ή χ ο ς  Α'. μετρίως χρόνος 10 μέτρα 15"

& £ :φ-$ ίΐ= ΐ-ΐ·-Ζ >Γ Ζ ΐ3= :
Φ ·

Ή κσρ-δίάμ* £ - χει κλεί 66 Kt Έ λέ ε * νη

7 Z l= tZ 3
3p=l?=b:

- πα-ρέ το κ ιδ  - νοι - ξε έ - πα-ρέ το κ ιδ - νοι - ξε 

έχει περιβόλι 'Ελένη, έμπα καί οεργιάνιοε.

4 .  *0 έ π α ιν ο ς

Ά δ ρ ια ν ο  υπόλεω ς
Ή χ ο ς  Α ' Χορευτικών χρόνος 8 μ,, 15"

g  .*  j - '  ^  '
Έ σύ πού σέρ μω ρ’ ντου

1111 m
ντοΰ Μαρ - γώ  έ -

ί e r f  *  I f  £ W m
τό  χο - ρό σέ πρέ - πει τρα  -γου-ο ύ  πού σέρ- νεις-
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ί
δά

τέλος

κι ντου - ντοΟ Μ αρ-γώ γιά σέ - να 'Ε-

5 .  Ό  ά τα ίρ ια ο το ς  γ ά μ ο ς

Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ εω ς
τΗχος Α'. Χορευτικός δάκτυλος — υ υ 10 μέτρα 9 ''

Ρ -a » ---1*- s ί 5 = Φ = 3 ,

Μ ώ ν α μ ’ βουρ - ydp ’ ά γά - πη * σα βουρ-γά - ρα

θέ νά πά - ρω βουρ -γά - ρα θέ νώ πά - ρω

6 .  Ό  | ε ν η τ ε μ έ ν ο ς
Ά δριανουπόλεω ς

ΤΗχος Α ' χορευτικό, χρόνος 4 μέτρα 7"

Κα - ρα-γκιό-ζαμ’ πέρ - δι - κα μ ά -ν α ο ’ ή - ταν

p rrr)— ^ = η — :q

μη - τρυι - ά

7. Ό  Η α α ά π η ς
Σ αράντα  ’Εκκλησιών.

ΤΗχος Α'. Χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 15'"

νδν κιά ,τό κα λή με ριά.
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E £ E g = ^ E X f 4
Και μέ δί μ ιό κοκ κά λα

μ -
- f — ^

/  ί - : ·
δέ Χ« * ριε στήν τζου

ϋ
κά - λα.

δ . ‘Ε κ δ ίκ η ο ις  χ ω μ έ ν η ς .

Ά & ριανουπόλεως
ΤΗχος πλ. Α \ χορευτικό, χρόνος 8 μέτρα 18'' μίαν 5rjv όξότερον

Ϊ Ξ Ε Ξ & Ξ ^ Ι
m··- *

—t " t 3 —
*  ι» *  »

Φ=Ι= -  Γ ·  ί
Πέν τε ΧΡώ - νια μά - ναμ' τόν γα·

ε '
τ ε  μά να μου

Π
— — -— ρ Λ * - — ψ .  -  φ ~  — — —— Η

μέ tta - ρα - τιαί - ζει

9 .  Ή  μ ά ν α  τ η ν  « ό ρ η  ε δ ε ρ ν ε  *

Σκεπαστού
ΤΗχος Β ' χορευτικό χρόνος 12 μέτρα 25"

=S *-------*■ τ i  ~h -  λ  ~ι
f  τ  X  ,* *  « - 4  L ”  - * χ  t  ϊ ι

- t r  — 
Πή

-U  ■ ■
y a  στόν

■ - 7̂ ==:= Τ 1

π ε πή y a  στόν 

ι ι τ —t-— ι -1—:- Η----- 1 .,-π
t = Γ ? Η ? >  t  ^  -

π έ-ρ α μα* χα  λά κι1 δ  - κου-σα

* Παραλλαγή Βλ. θρακικά τόμος ΑΓ οελ. 201,
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- · Τ ·  : :* - " v  . '  I =  < Η Ι

μιά κι a  - kou - σα μι άη-δο - νο -λα λ ιά .

Επωδός
* — · . *  * .

τρα  λ α  λ α  λα κτλ.

Ά ν ά Ι ν α ις  το ϋ  ρ ν $ μ ο ϋ

Ρ Ρ 1, Ρ Ρ Ρ ί,ι! ι 74 ι I μ U

V* =  V» +  ' * / . =  7*

ΐδε  Α ' τόμος σ ε λ .93

1 0 . Λ ά λ ε  τ ’ α η δ ό ν ι μ ’

Σα ράντα Εκκλησιών
Τραγουδίστρα Ζηνοβία Γιαλαντζή έτών 45 

ΤΗ χος Χέγετος Δ \  χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 12"

Δό - ο που- λά*κια μα - ήλ όλ-ιίούμ

;Ρ ~ φ ~ :3 ι::  

6ύ - ο ττου·λά - κια

ή - μα - σταν τά  δοό ά γα  - πη - μέ - να



Π*
 Γ

Η
Μ όσχον Π απαχρ ιοτοδονΙον2 0 8

11 . Μ ή ν  π ι ο τ ε ν θ ή ς  τό φ ίλ ο  σ ον .

Α ίνου
Ή χο ς  *πλ. Β' χορευτικό, 28 μέτρα 28"

1-------- - --- ---------- ------1—̂ ζΦ ---Φ ' φΤ ·  - Ψ ...—*----:--- -------—----------- '
της τό μυ - στι - κό σου τά μι - λή - σα - με τά

λ η - σμο - ν ή - σα - με

1 2 .  Μ ή λ ο ν  κ ό κ κ ιν ο .  

Σ αράντα  - Εκκλησιών

’Ήχος Β’ χορευτικό* χρόνος 30" 16 μέτρα.

*

#
-Η----1“---- ί----(—~w— ^ — ■*-

Αό - τά τά μαΟ - ρα τιού φο - ρεΐς δέν

ί Ί  Γ Π

— — -= ■— ·  » 1 σ— w w~ - ·— -Η—κτ— φ— φ- φ---- η
τά φο - ρεΐς γιό λύ - τιη — φλί - κι

"·~~¥ ---- ------ w>----- * ------ΐ —  * - » -  φ- φ ~  -»— ----- _-3
κό μή - λον κοκ ■ κι νο, μη - λονμη - λον
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1 F5— *— κ - -is 1 3* -κ -:q
t —J*----- ·  9 ----- -Ρ---- - J-

Τ  \ - ■ » -  ;  - -=Ρ------F------ 1----Ρ*η- “ 1L ■*" « ■ 9  1 "· W----- 9> ψ Π
κόκ - κι - νο βαμ - μέ - νο πώ ς μι ■ λοΟ - σε τό καϋ - μέ ·νο

γ r - η " γτ· ----- 1 • -Γ*Η·· *Β ! 1
Η η Π J ■1I »  ' ♦  ■» φ i  ^ . . . 9  ~ J3=T. ^  -3 .

9  ^ 9 9  9  » 1
μη - λον κό μη - λον ΚΟ ΚΙ V9

τέλος Λ

μή - λον κό μη - λον κόκ - κι - νο

Αύτά τά μαΰρα πού φορείς δέν τά φορείς yia λύπη, 
μόν’ τά φορείς γιο έμορφιά καί γιά τό γαριφλίκη

1 3 . Κ ν ο  Κ ω α τ ά κ ,  ’έλ α  κ ο ν τά

Σ αράντα  - Εκκλησιώ ν
ΤΗχος πλ. Β' χορευτικό

Καί μέ - \α  μέ τό εΐ - πα-

I *  . γ

νε, Κφρ Κω

1 I 11

* r
στά-κ\ ε - λ α  κον - τά Καί τά.

άν - θρώ-ποι με - ρα - κλη - δες.

rz ^ ts ; 35— φ :

τά με - λιν - τζα νιά νά μήν τά βά - λης ιτιά

πώς τήν καλλίτερη ζωή περνούνε οί μπεκρήδες.
14
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1 4 .  Π ό τ ε  ν ά  ξημερώ σ?].

Αίνου

Μετρίως χρόνος 12 μέτρα 30"

Ρ ~  U-

λώ

Βρα - διά ζει καί

|Ξ Ι ^ | ί Ξ ^ ΐ Ξ ^ Ξ ^ Ξ

Ρί

Τ ,"

πό - τε νά ξη - με ρω ■ QT]

ι= Μ
~ * = ι Ε Β = φ '_ ~ 4 ~ ψ -ί ~4·=ψζζ

ώη
*Χ

δο νά 
ά γά

κι
πη

μου,
μου

1 5 .  Ό  Ν ά ν ο ς

Ά δριανουτιόλεω ς

τΗχος πλ. Β', χρόνος 6 μέτρα 10''

Νώ-τος, μά -νεμ, νά - τος πέ * ρα στό χαν - τά - κι

\= ^ Q . ' * ==* ~ir;'
πέ - ρα στό χαν - τά - κι πώ-σπερ νε βαμ · βά - κι

^ ξΙ |= |1ξ ^ = Φ ξ | ε ^ Ξ
Έ  - σύ 1

1 6 .  Μ ή λ ο ν  κ ό κ κ ιν ο .

Α ίνου

’Ή χος Β' χορευτικό* χρόνος 6 μέτρα 10".

8
= ί = * = ΐΦ---Hr - p - = ± n

ου ιτε 50 καί γώ πέ - κεϊ νά
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ί
στή · σω μέ vs - φύ - ρι μή - λον κο

3 3 3 = ^
μ(  ̂ - λον

τέλος

-* 9- ■»-- - *  - - · — ■*
ΚΟΚ - KL - VO γιώ

γιά νά περνούν οί Εμμορφες νά τϊς φιλούμ’ ατά χείλη.

1 7 . Ό  Γ ιά ν ν η ς  6 ξ ε ν η τ ε ν μ έ ν ο ς  

Σ α ρ ά ντα -’Εκκλησιών 

Τραγουδίστρα Ζηνόβιό; Γιαλαντζή 
’Ή χος Α ’ χρόνος 12 μέτρο 50"

ΜαΟ * ρα μου χε - λι - δό - - νια κι' ό-

λό - α σπρα που λιά
1

m
μήν πα  - τε μήν πε

ί
- ρ« πιά.

1 8 .  Β ΐπ α ,  φ ω ς  μ ο υ

Αϊνου
ΤΗχος ιτλ. Α ' χορευτίκό χρόνος 8 μέτρα 20"

Εΐ * Tioct φβς μου, ρου σου



2 1 2  Μόοχον Παπαχριοτοδονλου

πέ - το σδ της μάν - νας ο ου

'--------------------------------------------■ <_- W-' -  —
γιά α άρ ά μά

τέλος

w ♦  Φ
αν ΠΟς θά νάρτη μία ώρα, νά κοιμοΰμ* άντάμα σου*

1 9 .  Ο τα ν  μ ’ έ γ έ ν ν α ς  μ ά ν ν α  μ ο ν

ΣαμακοβιοΟ
Τραγουδιστής Δημ. Φτουχίδης 

"Ήχος Α* άργά χρόνος 8 μέτρα 30 '

I
"Ο - TCfV μέ ■ γέν νας

I · ·: ·; ν « .* | .j. ~ i
για τΐ δέν μέ τό εΤ ει πες

£  *  · * '~ *  j
πώ χει 6 κό σμος βά - σα - να άχ  L

! i| p J | ip S f| | f ^ I ..#
καί ή ά ■ γά - πη πι - κρες

Ur-
UW



φραχιχά χραγονΰια 213

2 0 .  Α ά λ ε  τ ’ α η δ ό ν ι μ '

Χ αράντα - Εκκλησιώ ν
Τ ραγουδίστρα Ζηνοβία Γιαλαντζή 

ΤΗ χος Δ ', χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 16"

Δύ - ο που- λά-κια  μα - ήλ όλ-<ϊούμ ουμ, δύ * ο που-λά - κια

) S  t i  [ - j  · · .♦  · »  |  « >  - 7  ♦ >  Ζ  |

ij - μα * σταν τά  δυό ά  - γα  - πη - μέ - να

jg ^ g 5 S = s = 3 E I
λ ά  - λε τάη - δό - νι μ ’ λά - λε

2 1 .  Ό  Ψ α ρ ά ς

Ά δριανουπόλεω ς
Η χος πλ. Δ ' χορευτικό, χρόνος 8 μέτρα 18"

■ = I = S = d 3 = t } E i E 2 F i -  μΦ = 5 = ^ =i y ~ιύ— •  m

Πεΐ - ρα τό κ α - λ α  - ϋ ά  - κι μου, κυΰχ ά  - μάν ά  -μ ά ν  που-

ι m m m
λ ά  - κι μου, καί πη καί πη - γ α  νά ψα - ρέ - ψω μαΰ ρα

Ο  > ; £ ξ * = } ξ 3 ξ 3 ξ 1ξ 1ξ 3

μα μαΟ - ρα μά - τ ια  νά ψα - ρέ - ψωψ

* η νά γυρέψω.
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2 2 .  Τ η ς  1Α λ ε ξ ά ν δ ρ α ς  ζ ά  β ο ν ν ά

Βυζιηνό
τΗχος πλ. Δ', χρόνος μέτριος 10 μέτρα 10"'

-± = ih z
Τής Ά  - λε - ξάν-δρας τά βου ~ νά τά πυ-κνο - φυ - τε-

"ΙΓ λ ■ ■ ■ 1
Η ?  · II <1 „ „ · 1

... _ l . . .  _i . 1- '4 *  ■—φ — φ - ι. HI IT Ip 1 1 +  -fl—lf5_ .J---^ —Z^' ■f' ο
'----- ■#■

μέ-να τά ρό το ρο το ρό το ρί το μπρίγ -κο

τί

! ί ± Η :ρ- « γ
τής..

2 3 .  Τά  μ ά ρ μ α ρ α  

Ά δριανουπόλεω ς
ΤΗχος πλ. Δ ' Χρόνος 8 μέτρα 7''

i p— γ = \
Πό

m-ν— ν — g j — t — *— p— p- :  I
ξω τήν πόρ-τα σου περ- νίό τά

» —· —* — —
= ί^ = Ρ — Ρ=Η,—
μάρ·μα - ρα τά

n  T i  .  r “ Λ “1“  T 1 -J  J  :lb .. - Τ> - Ρ  J  · Τ — ρ ·  . ”7^ ^  * ------------
^  »  J  P . J  J  V τ  b  1 J  J . m  ^  ·

^  ^  τ  γ  r  —r

μ ά ρ - μ α  - ρ α  κ ’ή μ ά  - ν α  σ ο υ  μ έ β ρ ί - ζ ε ι  τ ά μ ά ρ - μ α - ρ α  τ η ς

Πό - λης

2 4 ,  Τ ά  δ ν ό  π ο υ λ ά κ ια

Σ α ρά ντα  Εκκλησιώ ν
ΤΗχος πλ. Δ'. Χρόνος αργός κατά βοόλησιν Νεωτεριστικό

I = * = F = t= ^
Δύ - ο που -

Γ * Λ

m y i
λά μα σταν τά
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δυό ά - γα πη - μέ

"*__*
i = I * = £ = £ m

* ~ φ- > ι . / ·' - '  j
καί πέ-ρα ε - νας κυ νη - γός τρα-λα - λά

Ξ^ΞΐΞ *  ·■ +  V
“ t : j a g g in g

λα καί σκο - τω - σε τό £

2) ’Ανάθεμά σε, κυνηγέ, πού σκότωσες τό ένα
καί δέ μάς σκώτωνες τά δυό νά πάμ’ Αγκαλιασμένα.

3) Σταλαγματιά σταλαγματιά τρέχουν τά δάκρυά μου, 
σαπίζουν τό στηθάκι μου και βρέχουν τήν καρδιά μου.

2 5 .  *0 ά γ α π η τ ικ ό ς

Ά δριανουπόλεω ς
ΤΗχος πλ. Δ*. Χορευτικό χρόνος 4 μέτρα 6"

Μέ - σα στό Κά - σ ψ ο  σή με - ρα

• ]-----*  r · Ί
Q ν  ~ Γ ~  Ε  :ν "3* : .w : - ψ  . ^ 2 ■

- r r μ μ ί w .. ^
κον -τά στό "Ατ πα - ζά - ρι

2 6 .  Μ π ίζ μ π ιλ ο  μ α υ ρ ο μ ά τα . 

Σ α ρά ντα  Εκκλησιώ ν
τΗχος Β'. Χορευτικό χρόνος 4 μέτρα 15''

- t t . f i i  —  *  - i s  . . . . Η  Τ  I------------- ----- ------------ ----------------------------1-------------- ----------- ------------1
τ ι  m  .-ί  _ τ  ^  . π  .ι κ π  π  - ι  —  ί

Ι Π \  11 \L i  ·  · ·  —1 Ν . “ ΐ  2  «  ^  Π
W — — Δ ί - ----------- — . 9  *  J · : ^  ------------- Ί

Καί μέ - να μέ τό εΓ - πα - νε
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•  · ~g-------- Ί3
μπίζ - μια - λο μαυ ρο μά μου

____ ι ι r ·^ .___ _____ _ ij__ _____ ____ i t ______________ _ _________

El_z—ΐ ^ ζ ^ ^ ^ ^ ΐ ζ ^ - ί = = ^ : ^ Ξ * = ί = - ^ Ξ = | Γ - ΐ : = [ : ^ = ρ - ζ ί ΐ — :

σν - θρώ - TTOL

Μ

με · ρα - κλή - δες

------- f 4 - ------1— ί  ** ^ ------ J--- 1 “Γ ϊ  _! *|1------- ί—̂ -------Ρ— Υ-— Γ J T - 10 I  21* ΙΗ"—“— ----—Ί-““ -
άρ - βα

— *■------*·»» -
VI ΤΟ πού - λα

πώς τήν καλλίτερη ζωή περνούνε οί μπεκρήδες

2 7 .  Σ τ ί χ ο ι  κ α τ ’ ά λ φ ά β η τ ο ν

ψ — , - - - - - - - - - - - - 1— J - - 1 — ϊ Ρ Η Γ — » — Η — 1— ι — τ — j — ι - - - - - - - - - 1— - - Ρ — 1 ■ Π  j  - |  ~ ! " η
- - - - - - 0 - 1,  +  -j - ± — Κ  0

# Μ 5 — * — -  - -  -

"Αλ-φα, θέ - λω νάρ- χι - νή -σω ατό χο*ρά νά τρα-γου-δή - σω

Βήτα, βέβαια σοί λέγω, κίδταν σέ θυμούμαι κλαίγω.
Γάμμα, γράφω σένα γράμμα, γιά νά κοιμηθούμε άντάμα.
Δ έλτα, δέ σοι φανερώνω τής καρδούλας μου τόν πόνο κ.λ.π.

Σημ, Συλλογέως, Κατά τήν καταγραφήν τών τραγουδιών μεταξύ τών άλ
λων είχα  ύπ' όψιν μου καί τάς περισπουδάστους μελετάς έπΐ τού έν γένει 
έλλ. τραγουδιού τού κ. θ .  Παπασπυροπούλου: A ') 32 είδη έλληνικού χορού 
Βή Ελληνικός χορός ώς Γ') Ό  έθνικισμός εις τήν μουσικήν.

Μ Π". X.



Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΤΤΟΥΛΟΥ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΜΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑ.ΚΗΣ

'Ως γνωστόν, κατά τους βυζαντινούς χρόνους το πλεΐστον της Θράκης 
.περιελαμβάνετο εϊς τό θέμα της Μακεδονίας, μικρόν δέ τμήμα αυτής άπετέ- 
-λει τό κυρίως θέμα τής Θράκης. Αί πόλεις Άδριανοόπολις, Φιλιππουπολις, 
Αΐνος, Διδυμάτειχον, Χριστοόπολις, Περιθεώριον ή Άναστασιουπολις, Τραϊα- 
νοόπολις, Μάκρη, Μοσσυνόπολις, Πρόβατον, Μεσημβρία, Δεδελτός, Ζαγορά, 
Δορόστολον, Όδησσόπολις, Τόρνοδον, Κρέμνον, Περσθλάδα, Πολυδοτος, 
'Ροόσιον, Κόψελλα, Βουλγαροφόγιον, "Απρος, Γάνος, Έξαμίλλιον, Μάδυτος, 
Περίστασις και Καραδιζόη περιλαμδάνοντο εϊς τό θέμα Μακεδονίας, Εϊς 
τό θέμα Θράκης άνήκον αί πόλεις Άρκαδιουπολις, Χαριόπολις, Τζουρουλόν, 
'Ραιδεστός, Πάνιον, 'Ηράκλεια, "Αθυρα, Σηλυμβρία, Ρήγιον, Σωσθένιον, Δέρ- 
κος, Φιλία και Βιζόη.

Των δυο άνωτέρω θεμάτων περιεσώθησαν πολυάριθμα μολυδδόδουλλα, 
■ώντά πλεΐσταέδημοσιεόθησαν υπό Mordtmann, Schlumberger και Κωνσταν- 
τοπουλου. Πολλά όμως των μολυδδοδοόλλων τούτων δεν έδημοσιεόθησαν μετά 
τής προσηκοόσης ακρίβειας, παρουσιάζοντα σφάλματα εϊς την άνάγνωσιν των 
επιγραφών και εις τήν χρονολόγησιν αυτών. Εϊς την παρούσαν βραχεΐαν με
λέτην θ’ άσχοληθώμεν εϊς την διόρθωσιν εσφαλμένων αναγνώσεων επιγρα
φών μολυβδοβοόλλων τινών τής Θράκης καί εϊς τήν άσφαλεστέραν χρονο- 
λόγησιν αυτών.

1. Έ ν  τή Sigiltographle de Γ Empire Byzantin τοΰ G. Schlumberger 
(σελ. 117) έδημοσιεόθη και άπεικονίσθη μολυβδόβουλλον, έχον έπι μεν τής εμ
πρόσθιας δψεως προτομήν της Θεοτόκου, φεροΰσης έπι τοΰ στήθους τό βρέφος, 
έπϊ δέ τής δπισθίας την έξης επιγραφήν :

+  Κ € R Ο 
Η Θ ί  I I ω  

Μ ΡΟ Π Ο  Λ I 
Τ Η Φ I Λ I Π 

Ρω Μ
ήν ό Schlumberger άνέγνω-(-Αγόρι)e βοήθα ’Icofavvt}) μ(ητ}ροπολίηι Φιλm -  
{,πονπόλεως) * Ρω μ(ανίας}, αποδώ σας το μολυβδόβουλλον εϊς τήν Εκκλησίαν Φί
λιππου πόλεως.

Ή  άνάγνωσις αυτή τής επιγραφής δεν φαίνεται ακριβής, διότι εϊς πάντα
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τά γνωστά μολυδδόβουλλα μητροπολιτών Φίλιππου πόλεως υπάρχει μόνον τό 
όνομα τής πόλεως, άνευ άλλης τίνος προσθήκης, ουδέποτε δέ οί μητροπο λ ίται 
Φιλιππουπόλεως έτιτλοφοροΰντο 'Ρωμανίας διά νά δικαιολογείται ή προσθήκη 
αυτή. Τούτο άλλως τε συμβαίνει εΐς πάντα τά βυζαντιακά μολυδδόβουλλα 
επισκόπων, άρχιεπισκόπων και μητροπολ ιτιών, έν οίς μόνον τό όνομα τής 
πόλεως. ής ήσαν ποιμένες αναγράφεται. Σπανιώτατα δέ τίθεται πληρέστερος 
ό τίτλος τού μητροπολίτου, ώς επί παραδείγμάτι ’Ισαάκ αρχιεπίσκοπος ’’Εφέσου 
νπέρτιμος και βξαρχος πάσης Άοίας. Αιά τούτο ήμεΐς νομίζομεν ότι έν τη Επι
γραφή τής οπίσθιας όψεως τού μολυδδοδουλλου τού μητροπολίτου Ίωάννου 
οΐ δυο τελευταίοι στίχοι Φ|ΛIΠ — ΡωΜ  έσφαλμένως άνεγνιόσθησαν υπό τού 
Schlumberger Φι?απ(πονπόλεωςJ Ρωμ(ανίας}. Ώ ς συχνότατα συμβαίνει εϊς τά 
βυζαντιακά μολυδδόδουλλα, τά γράμματα των επιγραφών αυτών, πιεζόμενα 
ή φθειρόμενα, ώς έκ τής μαλακότητος τού μόλυβδου, παραμορφούνται καί 
είναι δυνατόν νά έκληφθώσιν άλλα άντ’ άλλων. Αι δημοσιενθεΐσαι έν τή 
Sigillographie de l’Empire Byzamin τού Schlumberger εικόνες έγένοντο εκ σχε
διογραφημάτων, είναι δέ φανερόν ότι ό σχεδιαστής, όσον αφορά την εικόνα 
τού μολυδδοβουλλου τού μητροπολίτου Ίωάννου, ή πατήθη ώς προς την πραγ
ματικήν μορφήν δυο γραμμάτων τού τελευταίου στίχου. Τό ώς Ρ  έκληφθέν 
δπ1 αυτού πρώτον γράμμα είναι Π παραμορφωθέν έκ φθοράς ή πιεσεως,. 
τό δέ τελευταϊον Μ είναι ν ωσαύτως παραμορφωθέν. Οΰτω οί δυο τελευ
ταίοι στίχοι τής Ιπιγραφής δέον ν’ άναγνωσθώσι ΦΙΛΙΠ-ΓΚοΝ. Τό μολυβδό- 
βουλλον επομένως ανήκει ε’ις την μητρόπολιν Φιλίππων καί οχι Φ ιλ ίππου- 
πόλεως.

Ό  Schlumberger αποδίδει τό ανωτέρω μολυβδόβουλλον χρονολογικώς 
εϊς την I ή ΙΑ' εκατονταετηρίδα, πράγματι δμως ανήκει τούτο εΐς την ΙΑ  *' 
καί πιθανώς εΐς τό δεύτερον ήμισυ αυτής, ώς εξάγεται έκ τού επί τής εμ
πρόσθιας όψεως άγιογραφικοΰ τόπου, και τής έν γένει τεχνοτροπίας αυτού.

2. Έ ν  τφ Παραρτήματι τού ΙΓ ' τόμου τού Φιλολογικού Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως (σελ. 92) έδημοσιευθη υπό M ordtm ann μολυδδόδουλλον, 
έχον επί μεν τής εμπρόσθιας όψεως εικόνα τής Θεοτόκου ίσταμένης, επί δέ τής 
οπίσθιας την επιγραφήν

θ  Κ € R' θ ' 
τ ω e π ι c Κ
. . . Α Ρ Κ Α Δ ' 
Π Ο Λ € Ο.

Θ(εοτό)κε β(οή)θ(ει) 
τφ  έπισκ.
[όπφ] (Άρκαδ(ιου) 
πόλε<ως>.

'Ο  Mordtmann άνέγνω έν τή δευτέρφ καί τρίτω στίχψ τής επιγραφής 
τφ  ίπιοκ(όπψ), άλλ’ ή άνάγνωσις αύτη φαίνεται είς ημάς έσφαλμένη, διότι 
θά η το αληθώς παράδοξον νά μη υπάρχη έπί τού μολυβδοθουλλου τό όνομα τού 
κτήτορας αυτού. Λίά τούτο νομίζομεν ότι άντί Τω έν αρχή τοΰ δευτέρου στί
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χου δέον ν’ άναγνωσθή |ω  ήτοι Ίω{άνν·β). Ή  παρανάγνωσις τοΰ Mord- 
tm ann οφείλεται ε’ις τό δη  το | πλ,ατυνθέν έκ πιεσεως εις τδ αν οι αυτοΰ 
άκρον, ώς έκ τής μαλακότητος τοϋ μόλυβδου έξηλείφθη ΰπ’ αΐ'τοΰ ώς Τ, φαί
νεται δ’ δτι και ή άνωθεν οριζόντια κεραία συν τμήσεως έγένετο έξίτηλος εκ 
φθοράς.

'Ο  M ordtmann τάσσει τδ μολυβδόβουλλον χρονολογικώς εϊς τήν I '  ή 
ΙΑ -1 εκατονταετηρίδα, πράγματι δμως ανήκει τοΰτο εϊς τδ δεύτερον ήμισυ τής 
ΙΑ ' ή τάς άρχάς τής ΙΒ ', ως εξάγεται έκ τοΰ έπι τής εμπρόσθιας δψεως 
άγιογραφικοϋ τόπου.

*Η επισκοπή Άρκαδιουπόλεως (Αουλέ Μπουργάί) προήχθη κατά τήν 
Ι Β ' εκατονταετηρίδα είς αρχιεπισκοπήν. Είς τήν σύνοδον τήν καθαιρέσα- 
σαν τον Κωνσταντινουπόλεως Κοσμάν τδν ’Αττικόν τφ 1146 άναφέρεται 
ως συμμετασχών αυτής και δ αρχιεπίσκοπος Άρκαδιουπόλεως Νικόλαος ΰπο- 
γράψας είς τήν πραξιν τής καθαιρέσεως «ά ευτελής αρχιεπίσκοπος Ά ρ κ α -  
διουπόλεως Νικόλαος δρίοας υπέγραψα» ■

3. eO M ordtmann (εν, ά, σελ. 91) έδημοσίευσ11 μολυβδόβουλλον έχον 
έπί τής εμπρόσθιας δψεως προτομήν τοΰ αγίου Νικολάου και επί τής οπίσθιας 
τήν επιγραφήν :

. Λ A X I C Τ ·
. η τ  ρ ο  π  ο
Λ I Τ ' Φ ΙΛ I . 

Π 6 Π Ο  Λ' 
ω C

έ]λαχίστ[φ
μ]ητροπο·
λίτ(ΐ))Φιλι[π]-
πουπολ(ε)

ως

Ό  M ordtm ann τάσσει χρονολογικές τδ μολυβδόβουλλον είς τήν εποχήν 
των Κομνηνών, έρωτα δέ μήπως ό κτήτωρ αΰτοΰ είναι ό μητροπολίτης Φι- 
λιππουπόλεως Μέγιστος, ο στις έκ μετριοφροσύνης έχάραξε έν τω μολυβδο- 
βουλλω τδ δνομα ’Ελάχιστος. Ή  σκέψις αυτή τοΰ M ordtmann είναι δλως 
αστήρικτος, ώς παρετήρησεν ήδη καί δ Schlumberger (Sigilographie σελ. 
116), διότι είναι γνωστόν δτι είς πολλά μολυβδόβουλλα μετά τδ δνομα τοΰ 
άρχιερέως τίθεται ελάχιστος ή εντελής ή ταπεινός. Ή μ εις  νομίζομεν δτι έν 
τφ ανωτέρω μολυβδοβουλλψ ή επιγραφή τής οπίσθιας δψεως είναι ελλιπής, 
των δυο πρώτων στίχων αυτής είτε γενομένων εξίτηλων έκ φθοράς, είτε διότι 
ιό πέταλον τοΰ μολόβδου μή προσαρμοσθέν άκριβώς εϊς τάς δυο λαβίδας 
τοΰ (ϊουλωτηρίου άφήκεν εκτός τους δυο.-πρώτους στίχους. Οί στίχοι οΰτοι 
θά περιεΐχον ασφαλώς τδ στερεότυπου Κ £  ή Θ Κ 6  Ρ Ο Η Θ 6 Ι  καί μετ’ αυτά 
τδ δνομα τοΰ μητροπολίτου. Έ ν  συνεχεία δε έπονται οί σψζόμενοι στίχοι 
ελαχίστφ μητροπολίτη Φιλιππονπόλεως.

Ό  M ordtmann τάσσει άορίστως τδ μολυβδόβουλλον είς τους χρόνους
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των Κομνηνών, εις ή μας δμως φαίνεται δτι τούτο ανήκει μάλλον εΐς τό δεύ
τερον ημισυ τής ΙΑ ' Ικατονταετηρίδος ή ιάς άρχάς τής ΙΒ '.

4. 'Ο  Mordtmann (εν. άν. σελ. 86—87) Ιδημοσίευσε μολυβδόβουλλον 
■εχον επι μεν τής εμπρόσθιας ό'ψεως τήν επιγραφήν :

+  Κζ. R '  θ '  

N J  Κ Η  ΤΑ 
A CTM © A Ρ '
6 π it 8 κο ι

Too N OC

’Em  δε τής οπίσθιας; 

ΚΡΙΤΗ
€  Π  I Τ8ΙΤΤΤΤΟ

Δ POM 'STTPAI 
ΤωΡΙ  Α Δ Ρ Ι Α  

NOUTTO
Λ€ '

+  Κ(όρι)ε β(οή)θ(ει) 
Νικήτα
πρώτο σπαθαρ(ίω), 
επΐ τοΰ «οι 
— τώνος.

κριτή
έπι τοΰ Ίπ π ο  
δρόιι(θυ) καί πραι 
τωρι Ά δρια- 
νουπό- 
λε(ως).

Ό  M ordtmann τάσσει χρονολογικώς τό μολυβδόβουλλον είς τό τέλος 
■τής Μακεδονικής δυναστείας, άλλα παρατηρεί παραδόξως δτι ο κτήτωρ αΐιτοΰ 
Νικήτας ’ίσως είναι ό ιστορικός Νικήτας Χωνιάτης, αδελφός νεώτερος τοΰ 
κλεινού των ’Αθηνών μητροπολίτου Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ Χωνιάτου. 
Τ ήν ΰπόθεσιν δέ ταότην στηρίζει ό M ordtm ann είς τό γεγονός δτι ό Ν ι
κήτας Χωνιάτης έφερε τά όφφίκια «ίπΐ των κρίσεων, προκαθήμενος τον κοι
τώνας και Άρχων τον θέματος Φίλιππονπάλεως>κ Ά λλα  δυναταί τις νά πα- 
ρατηρήση δτι τά όφφίκια τά άπαντώντα εΐς τό ανωτέρω μολυβδόβουλλον δεν 
είναι τά αυτά πρός τά όφφίκια τοΰ ιστορικού Νικήτα Χωνιάτου, έπειτα 
άφοΰ τάσσει ό M ordtmann τό μολυβδόβουλλον χρονολογικώς εΐς τό τέλος 
τής Μακεδονικής δυναστείας, ήτοι εις τά μέσα τής ΙΑ ' έκατονταετηρίδος, 
πώς είναι δυνατόν νά άποδοθή εΐς τον ιστορικόν Νικήταν Χωνιάτην, άκμά- 
σαντα κατά τό τελευταίου τέταρτον τής ΙΒ ’, Καί δτι μέν το μολυβδόβουλλον 
■δεν δΰναται νά είναι μεταγενέστερον τοΰ δευτέρου ήμισεως τής ΙΑ ' εκατον- 
ταετηρίδος, άποδεικνόεται έκ των συντομογραφιών των πλείστων λέξεων καί 
Ικ τής συγκρίσεως αύτοΰ πρός άλλα μολνβδόδουλλα τοΰ αΰτοΰ τόπου ών τους 
κτήτορας γνωρίζομεν άσφαλώς και έξ άλλων πηγών. Αλλά, πλήν τοότου, 
οιατά τήν εποχήν τοΰ ιστορικού Νικήτα Χωνιάτου, έπεκράτουν γενικώς, πλήν 
■σπανίων εξαιρέσεων, αί έμμετροι έπιγραφαί εΐς στίχους τρίμετρους Ιαμβικούς 
■δωδεκασυλλάβους ή καί εις στίχους πολίτικους, επομένως εδει ν’ άναμείνω- 
■μεν τοιαότην επιγραφήν εΐς τό μολυβδόβουλλον αύτοΰ, ως παρατηρεΐται εΐς 
τό περισωθέν μολυβδόβουλλον τοΰ αδελφού αύτοΰ Μιχαήλ Άκομινάτου τοΰ
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Χωνιάτου, μητροπολίτου ’Αθηνών περί τά τέλη τής ΙΒ ' καί τάς άρχάς της; 
ΙΓ ' έκατονταετηρίδος,

5. Ό  Mordtmann (εν. άν, οελ. 86) έδημοσίευσε μολυβδόβουλλον εχον- 
επί μέν τής έμπροσθίας δψεως την επιγραφήν

-(- Κ Ρ θ  
Τ ω  C ω Δ 8 ' 
C Τ €  Φ  A Ν ω 

’Επί δέ τής οπίσθιας

-μΚ(ΰρι)ε (βοή)θ(ει) 
τφ  σφ δοό(λφ) 
Στεφάνω

Π ΡΙ Π ΡΑΙ 
Π Ο C I Τ ω
r e c τ η

S Π Ρ A IΤ ω  
Ρ Ι Μ Α Κ ζ  Δ Ο  
MAC S Α Δ Ρ I A
α ν a π  ο λ e

ω  C

π(ατ)ρι(κίφ) πραι-
ποσίτφ»
βέστη
καί πραίτω- 
ρι Μακεδο
νίας καί Ά δρ ι- 
ανουπόλε- 

ως
Το μολυβδόβουλλον τούτο ό M ordtmann θέτει πιθανώς είς την Ιποχήν· 

Ίσαακίου Κομνηνοϋ, υποθέτει δ’ οτι ό κτήτωρ αυτού είναι ίσως Στέφανος;· 
δ σεβαστοφόρος, ον ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος ό Μονομάχος εταξεν ώς 
αρχηγόν τής στρατιάς ήν έξαπέστειλε κατά τού στρατηγού Γεωργίου Μανιακή 
έν έτει 1043, οπότε οΰτος στασιάσας έπήρχετο κατά τής Κωνσταντινουπόλεως, 

Ή  ΰπόθεσις αυιη τού Mordtmann είναι αστήρικτος, διότι ούδεμία μαρ
τυρία υπάρχει δτι ό Στέφανος ό σεβαστοφόρος διετέλεσε πραίτωρ Μακεδο
νίας καί Άδριανουπόλεως, Ή  απλή ομωνυμία ιστορικών προσώπων προς, 
άλλα εμφανιζόμενα είς τάς Ιπιγραφάς των μολυβδοβουλλων ούδεμίαν βεβαιό
τητα περιέχει διά τον ταυτισμόν αυτών, έφ’ δσον δεν υπάρχου σι καί εξ άλλοι ν 
πηγών μαρτυρΐαι καθιστώσαι ασφαλή τον ταυτισμόν τούτον. ’Αλλά καί ή, 
άλλη ΰπόθεσις τού Mordtmann οτι τό μολυβδόβουλλον ανήκει είς την επο
χήν Ίσαακίου τού Κομνηνοϋ ούδεμίαν παρουσιάζει πιθανότητα, διότι ή βα
σιλεία Ίσαακίου τού Κομνηνοϋ διήρκεσε δυο περίπου έτη (Σεπτέμβριος τού 
1057—τέλη τού 1059)' άλλ’ είς τόσον βραχύ χρονικόν διάστημα δεν είναι 
δυνατόν νά περιορίσωμεν την χρονολόγησιν των μολυβδοβουλλων τόύ άνω-
τέρω τόπου, αφού εξ άσφαλών καί άναμφ.ισβητήτων τεκμηρίων εξάγεται 0τι 
ή κατηγορία αυτή έπεκράτει καθ’ ολην την ΙΑ ' εκατονταετηρίδα, άλλ’ έν-, 
μεγαλύτερα αναλογία κατά τό δεύτερον ήμισυ αυτής.
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Άποκατάστασις Θρφκικής έπιγραφής {*).
(Τής έν σελ, 155 A' Τ. του «* Α ρ χ ε ίο  ν  »).

ΔΙΙ2ΒΕΛ
ΘΑΟΥΡΑΟ.
Φ Ε Ω ΣΠ Η
ΚΟΩΗΡΛ
Κ Λ ΕΙΔΗ Σ
ΤΗ ΡΕΥ Σ..
Χ Α ΡΙΣΤΗ

ΗΟΝ..

ΔΙΙ ΖΒΕΛσ- τ . έ. 
ΘΑΟΥΡΔω 
ΘΕΩ έΠ Η - 
ΚΟΩ Η Ρα- 
ΚΛΕΙΛΗΣ 
Τ Η ΡΕ Υ Σ  εΰ- 
ΧΑΡ1ΣΤΗ- 
ριΟΝ άνέθηκεν.

'Ο  Θρρξ Ήρακλείδης Τηοεΰς 
άνέθηκε τήν στήλην ως ευχα
ριστήριον εις τον Δία τον Ζβελσ- 
θαούρδον, τον έπακούοντα τάς εδχάς.

Ή  έπιγραψή είναι Αναθηματική ευχαριστήριος είς τον Δία τδν Ζβελσ- 
θονρδον, δστις έπί ενεπίγραφων αναγλύφων παρίσταται κρατών διά μέν τής 
αριστερας χειρός τον αετόν, διά δε τής δεξιάς τον κεραυνόν καί έτοιμος ών, 
•όπως έξακοντίση αυτόν. ‘Ως πρότυπον της παραοτάσεως τούτης φαίνεται on 
έχρησίμευσεν ο άετοφόρος ή κεραύνιος ’Ιθωμάτα Ζενς (‘) τοΰ ’Αγελάδα, οίος 
διασώζεται έν τετραδράχμοις τής Μεσσήνης τοΰ 4ου ή δ ου π. X. αΐώνος (5). 
*0 τοΰ έν Σοφία πανεπιστημίου καθηγητής Γ. Κατσαρωφ φρονεί δτι δ 
Ζδελοθονρδος ήτο θρρκικός θεός αφομοιωθείς προς ιόν 'Ελληνικόν Δία, 
άλλα το όνομα αΰτοΰ μή έξαλειφθέν παντελώς έκ τής θρησκειιτικής των 
Φράκων συνειδήσεως παρατίθεται έν ταϊς έπιγραφαΐς των Ρωμαϊκών χρόνων 
τφ Έλλη νικώ Ζενς (3), ώς έν trj προκειμένη: Δύ Ζδελσθαούρδφ, Διι τ.Ι- Ζδελσ- 
θαούρδφ. Ή  γνώμη «ΰτη τοΰ σοφού καθηγητοΰ δεν φαίνεται ήμΐν πιθανή 
καί μάλλον τό Ζδελοθονρδος, δπερ άπαντά κατά μεταγραμματισμόν καί Ζ6ελ- 
τοΰρδος, Ζδερθονρδος, Ζβελοθαονρδος, Σδελοονρδος, Σβελθιονοδος, ZbeT- 
tiurdos, έκληπτέον ώς έπίθετον τοΰ Αιός, ίδιότητος σημαντικόν, αναλογούν 
τφ 'Ελληνικφ κεραύνιος ή άετοφόρος (*). Τούτο διαπιστοϋται καί έκτου χω
ρίου τοΰ Κικέρωνος «a te jovis Veisuri fanum antiquissimum Barbaro- 
rum  sanctissimunique direptum (5)», δπερ υπό τε τοΰ D um ont (β), καί * II, * IV,

(*) Βλέπε καί «θραχικά> Τ. ΣΤ" σ· 312 καί έξ.
(1) Πανσανίου, IV, 22, 2. Gollignon histoire de la sculpture Grecque, τόμ.

II, σβλ. 660—661, εΐκών 346.
(2) DiakowieA B. M on u m en ts f  i gu rer e de Zeus Zbeltiurde, ev τφ Annuaire 

de la bibliotheque nationale de Plovdiv, st. 1926, οελ. 14.
(8) Ka.zarow G. Ktio, VI, αελ. 109 καί Bull, de la society archeol. Bulg τόμ.

IV, σβλ. 80 κ. &%.
(4) ‘ΑποοιοΙί&ον M vquXov, Περίτής θρησκείας ιών θρμκών, θρακικά Άβηνών 

τόμ. V. «'· 1934, σβλ. 41-42.
(5) Cieeronis, in Pisanem XXXV, 85.
(6) Dumont-Homo lie, Melanges d* archeologie et d’ epigraphie, σβλ. 381.
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του Tomascliek (’) καί άλλων διορθοΰται εις «jovis (S)velsur(d)i> (9).
’Επ’ ευκαιρία της προκειμένης επιγραφής δεν είναι ασκοπον ν’ άνα- 

-γράψωμεν ενταύθα πάσας χάς μέχρι τοΰδε άνευρεθείσας, έν αις φέρεται τδ 
Ζβελαθονρδος κατά διαφόρους παραλλαγής.

1) «Διί Ζ6ελθιούρδ[ω] Μοκάπορις δώρον» επί τετράπλευρου μαρμάρι
νης πλακάς, δψ. 0,35, πλ. 0,24 καί πάχ. 0,045 τού μ. μετ’ αετώματος, εΰρε- 
θείσης έν τή κώμη Μπουζαδζιλάρ τής περιφερείας Σηλυμνου. ’Εν τή πλακί 
εκχυπον άνάγλυφον τοΰ Δ ιός, φέροντας ίμάτιον πτυχωτόν από τοϋ στήθους 
καί κάτω καί περιερριμμένον έπί τοΰ αριστερού ώμου, 'Ο  Ζευς εχει τήν κε
φαλήν έστραμμένην προς τά δεξιά έν πλήρει κατατομή, στηρίζεται επί τοΰ 
άριστεροΰ ποδος καί διά μέν τής άριστεράς χειρός τεταμένης κρατεί τον αε
τόν, διά δέ τής δεξιάς ετοιμάζεται νά ρίψη τόν κεραυνόν. Προ αύτοΰ τετρά
πλευρος βωμός (3). Το άνάγλυφον κατάκειται έν τω έθνικφ μουσείφ Σοφίας {* *).

2) «Θειίϊι Ζθερδουρδφ καί Ίαμθαδούλη έπιφανεστάτοις Αΰρ(ήλιος) Διο
νύσιος στρατ(ιώτης) χώ(ρ]της τοΰ πραιτ(ωριανοΰ) εκατόντάρχ(ου) Φλωρεντινού 
θέλω[ν] άνέθηκα*, hil τετράπλευρου μαρμάρινης πλακάς διαστάσεων 0,30Χ  
0 ,35  τοΰ μ... εΰρεθείσης επί τοΰ λόφου Ήσκυλίνου τής Ρώμης καί νΰν κα- 
τακειμένης έν τώ μουοείφ τοΰ Καπιτωλίου. 'Η  επιγραφή τετράστιχος κά
τωθι αναγλύφου παριστώντος αριστερόθεν τον Δία όλόγυμνον κατά μέτω- 
πον, διά μέν τής δεξιάς έρειδόμενον επί τοΰ σκήπτρου, διά δέ τής άριστεράς 
κεκαμμενης προς τά κάτω κρατοΰντα τόν κεραυνόν, δεξιόθεν δέ ιππέα έλαύ- 
νοντα πρός τόν Θεόν {ή.

3) «Διί Ζβελτούρδφ» επί μαρμάρινου βάθρου άνδριάντος τοΰ αΰτοκρά- 
τορος Δομιτιανοΰ, στηθέντος υπό τίνος τριηράρχου τοΰ έν Περίνθφ στόλου ('}.

4) «Διί Ζ(6ε)λσθουρδω τφ κυρίφ Βολθαβριηνοι κωμήχαι άνέθηκαν» έπι 
κυλινδροειδούς μαρμάρινης στήλης, εΰρεθείσης εν τή κώμη Σάπροβον, παρά 
τή Δουπνίτση (’).

(1) T om ascliek , Die alten Thraker, Π, 1, 60.
(2) Περί τού Ζβιλοθονρδον Αώς ϊδε καί P erd rize t, Revue des Edutes anci- 

■ennes, I, 1889. K a zo ro w  G . Revue archeologique, XXI, lx. 1913, σελ. 340—346. 
D o b ru sk y , !v χφ άρχαιολογικφ δελτίφ τοϋ εθνικοί μουσείου Χοψίας τόμ. I σελ. 154. 
S eu re  G. Les images T hracesde Zeus Keraunos, Revue des etudes Grecques. 
τόμ. XXVI, lx. 1913, σελ. 236 κ. ίξ.

(3) K a n ilz  Donau—Bulgarieu, τόμ. Π, σελ. 2S6—287.
(4) Sbornjk zs narodno vumotvorenie, τόμ. XVI-XVII, σελ. 49, σημ. 2.
(ό) D o b ru sky , δελτίον αρχαιολογικών τοΰ εν Σοφία έθνικοΰ μουσείου, τόμ. I,

βελ. Ιδ4. S eu re  G. Revue des etudes grecques, τόμ. XXVI It. 1913, σελ. 236 κ
*ϊήί.

(6) T om asehek. Die alien Thraker, τόμ. II, 1 σελ. 60.
(7) ‘Αρχαιολογικόν δελτίον τοϋ εν Σοφίμ Ιθνικοϋ μουσείου, τόμ. I σελ. 152, όρ. 

203, εΐκών 22, Seure, ένθα ανωτέρω σελ. 242, σημ. 5.
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5) «[D]eo ZbJertJiurd[os] ex FI. [flajmina [I]»., επί πλακός εδρεθείσης 
εν Σκοπίοις τής Μακεδονίας (!).

6) «Κυρίω Θεφ προγονικφ Ζβελσοΰρδφ Φλ(άβιος) Άμάτοκος Φλ(α- 
βίου) Ά[μ]ατόκου νιος εΰξά[μ]ενος άνέθηκεν», επί λίθινης στήλης εδρεθεί
σης εν τή κώμη Γκολέμο- σέλο, περιφέρειας Δουπνίτσης καί κατακειμένης 
νΰν εν τφ γυμνασίω των άρρένων Δουπνίτσης (ή.

7) «Τφ κυρίφ Διί Ζόελσούρδφ άνέθηκεν Τ(ίτος) Φλά(6ιος) °Αμάτο[κ)ος. 
Τ(ίτου) Φλ(αβίου) Άματόκου υίός, επί τμήματος λίθινης στήλης είρεθείσης. 
έν τφ αυτφ τόπω καί κατακειμένης έν τφ αότφ γυμνασίω (°).

8) «[Ζ6ελσού]ρδ(η>] έπί μαρμάρινου αναθηματικού αναγλύφου, ίίψ. 0,15,, 
πλ. 0,11 καί η ά χ . 0,02 τοΰ μ. κεκο μ μενού κάτωθεν αριστερόθεν, εδρεθέντος. 
περί την Φιλιππούπολιν καί κατακειμένου έν τφ έθνικφ μουσείφ Σοφίας. 
Το άνάγλυφον παριστρ τον Θεόν ώς έφηβον κομώντα, γυμνόν καί έστραμ- 
μένον προς τά δεξιά, έχοντα την μέν δεξιάν άνυψωμένην, οίονεί μέλλουσαν 
νά έξακοντίση τον κεραυνόν, την δέ άριστεράν τεταμένην προς τά εμπρός, 
καί έρειδομένην επί τετράπλευρου στήλης, Έ π ί  τής άριστεράς ϊσταται αε
τός μετά συνεπτυγμένων πτερύγων (*).

9) «Διί Ζβελ[σ]θαούρδ(φ], Θεφ έπηκόφ 'Ηρ[α]κλείδης Τηρεός [εδ]- 
χαριστή[ρι]ον [άνέθηκεν] Ιπ ί μαρμάρινης κιλυνδροειδοΰς στήλης ύψους ενός 
μέτρου καί διαμέτρου 0,5 εδρε.θείσης παρά τφ έπί τής Ροδόπης χωρ ίω 
'Αγιασμα, τής περιφερείας Κομοτινής^).

Σημειωτέου δέ οτι καί δρειχάλκινον άγαλμάτιον τοΰ τύπου τοΰ έν τοΐς 
άναγλυφοις εϊκονιζομενού Ζβελοθούρδου Διός εδρέθη έν τή κώμη Σκουτάρι 
βορείως τής Φιλιππουπόλεως και κατάκειται έν τφ έθνικφ μουσείφ τής Φί
λιππο υπό λεως (“), ΰψ. 0,15 τοΰ μ.

Το όνομα Ζδελσθονρδος ως όνομα Θεοΰ λατρευομένου μόνον έν Θράκη,, 
διότι καί τό άνευρεθέν έν Ρώμη άνάγλυφον ήτο άφιερωμένον δπά Θρρκός 
στρατιώτου, θεωρείται θρακικόν, άλλ’ ή άκριβής αΰτοΰ ετυμολογία καί ση
μασία άγνοεΐται προς τό παρόν (’).

ΜΥΡΤΙΑΟΣ Α ΠΟΣΤΟΑ ΙΛΗΣ, δ. φ. 1

(1) CIL, ιόμ. III, άρ. 8191 καί 2250. Ωσαύτως Seure , ένθα όνωτέρω σελ. 242, 
καί έξης.

(2) K a za ro w  G- Revue arcbeologique, τόμ. XXI, It. 1918, σελ. 342, είκών 2, 
ι (3) Τον αντον, αυτόθι, είκών 3.

. (4) K a za ro w  G. Bull de la societe archeol. Bulg. τόμ. IV, σελ. 83, είκών 53.
(5) ΆρχεΙον του Θρφκικοϋ λαογραφ, καί γλωσσικοί θησαυροί, τόμ. I, ετ. 1934— 

36, σελ. 155 κατ* άποτύπωσιν Άν. Καρρά.
(6) D ia k o w its  Β . Annuaire de la bibliotheque nationnal a Plovdiv, I t .  

1926, σελ, 17 είκών 11.
(7) T o tnaschek , Die alten Thraker, II, 1, σελ. 61,



Κ. Μ Υ ΡΤ ΙΛ Ο Υ  ΑΤΤΟΣΤΟΛ1ΔΟΥ δ. φ .

Η ΤΟΥ ΒΙΚΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΡΑ,ΚΗΣ ΣΟΛΟΜΟΝΟΣ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΕΤΤΙΓΡΑΦΗ1

§ 1) Αυτί] υπό δυσμενείς «ρους άνηγραφεΐσα ΰφ’ ήμών καί μετά χρό
νον συμπληρωθεΐσα καί έρμηνευθεΐσα έδημοσιεύθη τό πρώτον βουλγαριστ'ι 
τω 1927 (‘) καί ύστερον έλληνιστί τώ 1929 (’). Ά πο  τελείται εξ επτά στίχων 
και εΐναι κεφαλαίοις γράμμασι ύψους 0,04 μ. κεχαραγμένη έπί τοΰ άνω μέρους,, 
τον τρίτου σχεδόν, μαρμάρινης πλακός, μήκους 1.85 καί πλάτους 0-76 τοΰ 
μ. λαβοόσης η δη ένεκα τής χ ρονιό τη τος φαιάν χροιάν. Δεκαέξ των λ έξεων t 
αύτής είναι συντετμημέναι, άλλα μόνον δέκα εξ αυτών φέρουσιν άνωθί των 
τό σημεΐον τής συντμήσεως, όμοιον σχεδόν προς τό λατινικόν γράμμα S, 
ότέ μέν καθέτως, δτέ δέ όριζοντίως. Οί στίχοι άρχοντα ι άπό τοΰ άκρου τον 
αριστερού χείλους τής πλακός καί διήκουσι μέχρι τοΰ δεξιοΰ οΰόενός γράμ
ματος αυτών όντος κεκομμένου ή τετριμμένου πλήν δυο κεραιών έν τω τέλει 
τοΰ β' και ζ '  αυτών.

Ή  ενεπίγραφος πλαξ άνευρεθεΐσα προ πολλών ετών εν τινι τής περι
φέρειας Φιλιππουπόλεως παρά ταΐς Θέρμαις τοΰ Χισάρ κώμη μετεκομίσθη 
εκεΐθεν καί έτοποθετήθη ή άκριβέστερον εϊπεΐν κατερρίφθη εις τινα γωνίαν 
τής οπίσθιας τής εθνικής βιβλιοθήκης τής Φιλιππουπόλεως αυλής, έν τή 
όποίφ ή σαν καί άλλαι αρχαιότητες καί 'Ελληνικοί έπιγραφαί, αι πλείονες κε- 
κομμέναι καί τετριμμένοι, άναμένουσαι τον μέλλοντα αυτών μελετητήν,. Ο ί 
σπάνιοι όμως άρχαιόφιλοι έπισκέπται τοΰ υπαιθρίου τούτου μουσείου π α - 
ρήρχοντο αδιάφοροι πρό τών επιγραφών ΰποτονθορόζοντες ώς οΐ Ρωμαίοι 
ποτέ : Graeca sunt, non leguntur, οί δ’ ευάριθμοι ελληνομαθείς τοΰ έν Σο- 
φίςι πανεπιστημίου καθηγηταΐ δεν έσχον τον καιρόν νά μελετήσωσι καί δημο- 
σίεΰσωσιν αΰτάς.

Κεκλιμένη ή πλάξ πλαγίως επί τοΰ κορμοΰ τανυκλάδον καί δασύφυλ
λου καρυάς μεταξύ έκβλαστόντων έκ τοΰ εδάφους θαμνίσκων καί χόρτων και 
περικεκυκλωμένη ΰπά ποικίλων μαρμάρινων αρχιτεκτονικών λειψάνων (βάθρων, 
στηλών, στύλων, επιστυλίων, ζψφόρων κτλ.), συγκομισθέντων έκεΐ πολλαχό- 
θεν καί καταρριφθέντων καί τούτων εϊκή καί ώς έτυχε, καθίστατο σχεδόν 
απρόσιτος εις τούς περί εργαζομένους τάς έν τή αυλή άρχαιότητας. *Αλλά 
καί ή σύντμησις πολλών τής έπιγραφής λέξεων καί τό δυσδιάκριτον καί δυσ- 1

(1) Λ/ιογ. ' Αποβτολίδον, Έπειηώς (godis&hnik) ίθν, βιβλιοθ, καί μουσείου Φιλ- 
πόλεως, Ιτ. 1927, σελ. 183, 1 και It. 1930, οελ 256, XIX.

(2) ΓοΕ αΐ·ιον, Θρμκικά 'Αθηνών, τόμ. Β' I t .  1929 βίλ. 13, Π καί τόμ. ΣΤ ' 
It- 1935 σε/.. 175, άρ, 116.

15
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ανάγνωστον οΰκ ολίγων αυτής γραμμάτα>ν, ένεκα των επικειμένων επί της 
πλακός χωμάτων, Ιπικολλημάτων ασβεστοκονιάματος καί ακαθαρσιών από 
τοΰ δένδρου καταπιπτουσών των έπ’ αυτό καταφευγόντων στρουθών, άπέ- 
τρεπε την προσοχήν τοΰ άρχαιοφΕλου, ύπολαμβάνοντος αυτήν μακρόθεν ώς 
τινα τών συνήθων επί παρομοίων πλακών επιταφίων επιγραφών, αί'τινες 
ήφθόνουν έπί τουρκοκρατίας έν τοϊς κειμενοις εντός τών περιβόλων τών εκ
κλησιών νεκροταφείο ις,

Τ φ  1924 συλλέγοντες ύλην διά την Ιστορίαν τής Φιλιππαυπόλεως προέ- 
6ημεν εις την αντιγραφήν τών έν τφ μουσείω καί τη αυλή τής βιβλιοθήκης 
σχετικών επιγραφών, τάς όποιας και έδημοσιεόσαμεν βραδύ τερον. Τότε πλη- 
σιάσαντες ουχί άνευ κόπου είς την πλάκα εΐδομεν την σπουδαιότητα της έ π ’ 
αυτής έπιγραφής καί έλάβομεν, ώς ήδυνήθημεν, άντίγραφον αυτής, άφοΰ 
άπεκλίναμεν τούς περιβάλλοντας αυτήν θαμνίσκους καί τούς έπικλίνοντας έπ* 
αυτήν τοΰ δένδρου κλαδίσκους καί άπετρίψαμεν διά τής ράβδου ημών μετά 
μεγάλης προσοχής τάς έπικειμένας άκαθαρσίας καί χώματα, έφ’ όσον τούτο 
ήτο δυνατόν χωρίς νά βλαβή γράμμα τι, Τό άντίγραφον τούτο έδημοσιευσα. 
μεν έν ταΐς προμνημονευθείσαις έπετηρίσι καί επ’ αυτού στηριζόμενοι προέ- 
βημεν είς την συμπλήρωσιν καί έρμηνείαν τής έπιγραφής.

Κατά τό άντίγραφον έκεΐνο ή ήμετέρα άνάγνωσις καί συμπλήρωσις τής 
επιγραφής έγένετο ούτω :

"j* ’ Ενθάδε κατάκ(ε)ιτε 
Σολομών Ούης Μέγας, ί[ερο]- 
μνήμ(ων), γεν(ικός) τών κομ{ί)των κ(αι) 
δομέ(στικος) μέ(γας), κ{αί) βικάρ(ιος) Θράκης 
τε(λευτήσας) μη(νός) Νοεμβρ(ίου) C ', ίνδ(ικτιώνος) α', βασι
λεύοντος) τοΰ δεσπό(ιου) ήμών Φλ(αβίου)
Τιβερίου Μαυρίκιου έτους.,..

Κατά δε δευτέραν άνάγνωσιν, ώς έδημοσιεύθη αυτή έν τή έπετηρίδι 
τής βιβλιοθήκης καί τοΰ μουσείου τήςΦιλ]πόλεως τού 1930: τσμ(ίας} κ ο μ η 
τών έν τφ τρίτφ στίχφ άντί τοΰ προτέρου τών χομ(ί)των,

§ 2) Ό  έπισυμβάς τφ 1928 καταστρεπτικός έν Φιλιππουπόλει σεισμός 
κατέρριψε την στέγην τΰς άριστερας τής έθν. βιβλιοθήκης πτέρυγος, ένθα ώς 
παράρτημα έστεγάζετο τό μουσεΐον της πόλεως. Έ κ  τούτου τφ 1930 μετε- 
βλήθη εις μουσεΐον τό συνεχόμενον αριστερόθεν τή βιβλιοθι|κη δημόσιον κτί- 
ριον, χρησιμεΰον έως τότε ώς κατάστημα τής κεντρικής εφορείας, οΰτινος ή 
δπισθία αυλή μεταβεβλημένη εΐς κηπάριον συγκοινωνεί μετά τής αυλής τής 
βιβλιοθήκης. Τότε α! κατακείμεναι φύρδην μίγδην έν τή αυλή τής βιβλιο
θήκης αρχαιότητες διηυθετήθησαν έν άμφοτέραις ταΐς συνεχομέναις αύλαΐς, 
ή δέ τοΰ βικαρίου Σολόμονος έπιταφία πλαζ εκκαθαρισθεΐσα τελείως καί 
άποπλυθεΐσα κατετέθη ένεκα τής ιστορικής της σημασίας εϊς την αίθουσαν
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των 'Ελληνικών αρχαιοτήτων τοΰ νέου μουσείου. Ή  έκκαθάρισις όμως της 
πλακάς κατέδειξε τήν πεπλανη μένην ημών εν ίων γραμμάτων διάκρισιν καί 
αντιγραφήν, ής Επακολούθημα η το και ή εσφαλμένη λέξεων τινων συμπλή- 
■ρωσις καί ερμηνεία.

Οΰτω έν τφ β ' στίχφ αντέγραψα μεν ΟΥΗΣ Αντί ΟΤΗ Σ, Εν δέ τφ 
γλ  ΡΕΝΤΩΝ ή ΓΕΝΤΑΜ ι έξ ου προήλθε καί ή πλημμελής συμπλήρωσις 
των δυο τούτων στίχων :

ΣΟΛΟΜΩΝ Ο Υ Η Σ Μ ΕΓΑΣ, Ι[ΕΡΟ]- 
ΜΝΗΜ(ΩΝ), ΓΕΝ(ΙΚΟΣ) ΤΩΝ ΚΟΜ(Ι)ΤΩΝ Κ(ΑΙ) 

ή ΓΕΝ (ΙΚ Ο Σ) ΤΑΜ (IΑΣ) ΚΟΜ(Γ)ΤΩΝ Κ(ΑΙ)

και ή επί τής συμπληρώσεως στηριζομένη σχετική των λέξεων Ερμηνεία :
Σολόμων Ονης (= V ejen s κατά το Οΰάλης—Valens), Μέγας ( = Ma

gnus), πρβλ. καί to έν τη επιγραφή τριπλοΰν ωσαύτως τοΰ βασιλέως ονομα 
Φλάδιος Τιδέριος Μαυρίκιος, ί[ερο] μνημών (=pontifex), γεν(ικος) των κο- 
μ(ί)των γεν (ικος) ταμ(ίας) κομ(ί)των (= « q u i  ex com in bus τω γενικώ ae- 
rario praeesset* κατά τάν Reiske (’), τ. ε. comes sacrarum larguionum.

Ή  πλημμελής ήμών διά το δυσδιάκριτου τότε των γραμμάτων αντι
γραφή, έξ ής προήλθεν ή ανωτέρω συμπλήρωσις καί ερμηνεία, καταφαίνεται 
εκ τής παρακείμενης τής επιγραφής φωτογραφίας, ληφθείσης νΰν μετά τήν 
εκκαθάρισιν αυτής καί έκ τής γενομένης νΰν νέας Αντιγραφής αυτής τηρη- 
θεισών των μεταξύ των γραμμάτων Αποστάσεων καί τής υπαλλήλου αυτών 
■Ακριβούς θέσεως έν τοΐς στίχοις.

§ 3) Ή  επιγραφή εχρηζεν όμολογουμένως Αποκαταστάσεοις και νέας 
ερμηνείας* τούτου ft’ έπελάβετο 6 νεαρός τοΰ έν Βιέννη πανεπιστημίου δί- 
δάκτωρ κ. Χρηστός Δάνωφ, οστις έν έτει 1932 άπεστάλη υπό τοΰ υπουρ
γείου τής παιδείας ώς τιμητικός τοΰ μουσείου έφορος, όπως μελετήση τάς έν 
αΰτφ είρισκομένας έπιγραφάς. 'Ο  έπιγραφολόγος έμελετησεν όντως τήν Επι
γραφήν εχων υπό μάλης τήν ήμετέραν άνάγνωσιν αυτής καί συμβουλευσά- 
μενος καί ά'λλους ειδικούς, ώς φαίνεται, διότι σοφώς ποιεί ακολουθών το 
τοΰ Όμηρου :

«συν τε δΰ’ έρχομένω, καί τε πρό ό τοΰ ένόησεν, 
δππως κέρδος έη· μοΰνος δ’ εΐ πέρ τε νοήση, 
αλλά τέ οί βράσσων τε νόος, λεπτή δέ τε μήτις(1 2)», 

έποιήοατο  κατά τό δον τών Βυζαντινό λόγων συνέδριον, τό συγκροτηθέν έν 
2οφΐφ κατά φθινοπώρου τοΰ 1934, Ανακοίνωσιν περί αυτής, ής περίληψις

227

(1) R e k k e ,  eom m entaria  ad Const, Porphyrogeneton, τόμ. II, σελ- 276 Ικδ. 
Βόννης,

(2) Ouiisot·. I).. Κ, 221-226.
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εδημοαίευθη γερμανιστί εν το Ις πρακτικοΐς τοΰ προειρημένου συνεδρίου ('). 
’Αναγράφομεν αυτήν επί λεξει.

«'Ο  συγγραφευς άσχολεϊται περί τήν Επιγραφήν τοΰ Σολομώντος, κρ- 
μιτος των μάλιστα καθωσιωμένων δομεστίκων—comes devotissimorum do- 
m esticorum ,—δ στις καί βικάριος της Θράκης διετέλεσεν, Ή  επιγραφή είχεν 
«ΰρεθή πρό τινων ετών έν τη κώμη τοΰ Χισάρ-Κιουσελερ τής νοτίου Βουλ
γαρίας καί ανάγεται εις τό έτος 582, δηλ. τό πρώτον έτος τής βασιλείας 
τοΰ «ΰτοκράτορο; Μαυρίκιου. 'Γην επιγραφήν εδημοσίευσεν ήδη τδ κατ’ 
αυτόν καί ήρμήνευσε καί δ ’ Αποστολίδης. Ά λ λ ’ ή άνάγνωσις καί ερμη
νεία αΰτοΰ είναι βεβαίως όλοσχερώς εσφαλμένη. Κατά την άνάγνωσιν τοΰ 
συγγραφέως ή επιγραφή έχει ως έξης;

*j* ’Ενθάδε κατάκιτε
Σολομών ό τής μεγαλ{ο)πρ(επεστάτης)

- μνήμ(ης) γενάμ(ενος) κόμ(ης) των καθοσιωμένων)
δομ(εστίκων) κ(αΐ) βικάρ(ιος) Θράκης 
τε(λευτησας) μη(νδς) νοεμβρ(ίου) Ζ', ίνδικτιώνος Α ' βασι- 
λ(είας) (ήεύοντος) τοΰ δεσπ(ότου) ημών Φλ(αβίου) 
Τιβερίου Μαυρίκιου έτους A

«'Ο άποθανών μνημονεύεται εν τώ β' στίχω τής επιτάφιας του επι
γραφής ώ ς : ο τής μεγαλοπρεπεοτάτης μνήμης. Έ κ  τούτου διαπιστοΰται 6 
βαθμός τοΰ αξιώματος αύτοϋ έν σχέσει προς τον τιμητικόν τίτλονμεγο.λοπρε. 
πέοτατος^ λατιν, magnificentissimus. Στη ο ιζό μένος είς τοΰ το ϋ συγγραφευς 
προσάγει πλείονα χωρία έξ επιγραφών καί παπύρων (’). Περαιτέρω δέ ποιεί
ται παρατηρήσεις τινάς περί των άλλων υπουργημάτων, άτινα έ'σ/εν ό άπο
θανών, *0 Σολομών είναι 0 τέταρτος μεμαρτυρημένος ήμΐν βικάριος τής 
Θράκης καί κατά τήν γνώμην χοϋ συγγραφέως δυνατόν νά θεωρηθή ώς 
συγγενής τις τοΰ ομωνύμου περίφημου τοΰ Ιουστινιανού στρατηγού».

§ 4) ”Αν ή ήμετέρα εσφαλμένη συμπλήρωσις καί ερμηνεία τών προ- 
σημειωθεισών λέξεων προήλθεν έκ πλημμελούς δι’ οΰς λόγους προερρήθη αν
τιγραφής δύο - τριών τής επιγραφής γραμμάτων, ή τοΰ έπιγραφολόγου συμ- 
πλήρωσις πλήν τής ορθής ; ό τής μνήμ(ης) γενάμ(ενος) είναι αυθαίρετος, ώς 
■στηριζομένη οΰχί επί τών σαφώς άναγινωσκομένων γραμμάτων τής Επιγρα
φής, άλλ’ επί γραμμάτων ανυπάρκτων έν τφ κειμένφ, άτινα παρουσιάζει ό 1 2

(1) Christo Μ . Da?iov, Die graO inschrjft des Solom on V icarius von Tlira- 
ltien. Actes du IV eongres in te rn , des e tudes B yzantines, p a r B. Filov, Τόμ. I, 
Sophia, I r .  1935, σελ- :J89.

(2 ) To «ύΟ αιρέτω ς συμπληροόμενον μ t )'α?.Όπριπεα-ιάτης δέον νά (ιποοτημίξη νά έν 

ταΐς έΛ ιγραφ αϊς καί παπύροις χ ω ρ ία , δ α ν α  π ροσ ά γ ον ια ΐ' ή  τούτα  δέον νά ΰποσιηρί- 
ξωσι τήν γινόμενην Ο υμηλήρωσιν πρύς βεβαίωσίν της ; Modus m editandi.



κ. Δ. ως υπάρχοντα δήθεν, δπως προβή είς την σοφήν συμπλήρωσίν του. 
5 Εξετάσω μεν νΰν τάς παρατηρούμενος αυθαιρεσίας.

Έ ν  πρώτοις δέον νά σημειωθή ότι, άν ό τής Θράκης βικάριος είναι 
συγγενής τοΰ ομώνυμου περιφήμου τοΰ 5Ιουστινιανού στρατηγού καί κατά 
πάσαν πιθανότητα, ώς ημείς νομίζομεν, είναι ό νεώτερος των τριών υπό 
τοΰ στρατηγού υϊοθετηθέντων ανεψιών του, υιών τοΰ αδελφού του Βάκχου, 
δέον ν’ άναγνωσθή οΰχί Σολομών, άλλα Σολόμων γεν. ΣοΧόμονος κατά τον 
σύγχρονον Ιστοριογράφον Προκόπιον. *0 μέγας Σολόμων μετέσχε τής κατά 
τών Βανδάλων εις τήν ’Αφρικήν εκστρατείας ώς «επίτροπος (δηλ, domesttcus) 
τήν στρατηγίαν Βελισσαρίου» (') άκολουθούμένος ΐιπό τών θετών υΐών του> 
ών ό νεώτερος εφερεν ωσαύτως τό όνομα ΣοΧ,όμων, Άντικαταστήσας τον άπελ- 
θόντα είς Σικελίαν Βελισσάριον ώς magister militum et praefectus praetor ίο 
Africae έφονεύθη έν τινι κατά τών Μαυρουσίων μάχη πεσών άπό τοΰ ίππου 
του (2). Τής μάχης ταύτης μετέσχον ώς Ιπηεΐς καί οί ανεψιοί του. 'Η  μαρ
τυρία τοΰ Προκοπίου αυτή βοηθεϊ ή μάς είς τήν συ μ πληρώ ο ιν τής τελευ
ταίας συντετμημένης λ έξεως τοΰ τρίτου στίχου Κ Ι καί είς τον καθορισμόν 
τής ταυτότητος τοΰ βικαρίου.

Ό  Βανδαλικός πόλεμος έγένετο τω 532—536, ό δέ θάνατος τοΰ έν τή 
έπιγραφή μνημονευόμενου Σολόμονος τφ 582. Τό μεσολάβησαν χρονικόν 
διάστημα είναι 50 Ιτών, Δεν είναι λοιπόν απίθανος ή γνώμη «τι ό κατά 
τον Βανδαλικόν πόλεμον έφηβος Σολόμων διαπρέψας ώς Ιππεΰς ένεκα τών 
αρετών του καί πρός τιμήν τοΰ μεγάλου θείου του, οΰ ήτο θετός υΐός καί 
τό όνομα έφερε, προήχθη υπό τοΰ ’Ιουστινιανού αΰτοΰ έν τή στρατιωτική 
τάξει, εν ή ανήκεν, άναγορευθείς κόμης ιών κι(ρκπόρων} ιππέων, βραδΰ- 
τερον δέ άνήλθεν είς τόν βαθμόν τον μεγάΧον δομεστίκον καί άπέθανεν 
ΰπερεβδσμηκοντούτης ώς βικάριος της Θράκης. Έδρεύων ώς τοιοΰτος έν τή 
πρωτευούση τής επαρχίας Φιλιππουπόλει μετέβη προφανώς πρός λουτροθε
ραπείαν είς τάς θέρμας τοΰ νΰν Χισάρ, όπου άπέθανε καί έτάφη. Αί ίαμα- 
τικαί αΰται πηγαί, ών τό παλαιόν όνομα μέχρι σήμερον παραμένει άγνω
στον (8) έσυχνάζοντο επί ρωμαιοκρατίας καί ώς διαπιστοΰται έκ τών γενομέ- 
νων άνασκαφών, έκ τών αρχαίων λειψάνων κτιρίων καί έξ επιγραφών άρ- 
χομένου τοΰ τετάρτου αίώνος ήγέρθησαν λουτρώνες καί ό χώρος περιετειχί- 
σθη, άνακαινισθέντος είτα τοΰ περιβόλου τών τειχών επί ’Ιουστινιανού, δτε 
ώχυρώθησαν πολλά τής Θράκης μέρη. Ά π ό  δέ τοΰ πέμπτου αίώνος κατ’ 1 2 3

(1) Προχοπίον, de bel. Band. βιβλ. I § 11 έκδ. Βόννης.
(2) Αυτόθι, βιβλ. Π § 21. "Ιδε καί Pauly’s, R, Encykl, I I  Reihe, ex. 1927, σ«λ. 

941 έν τη λ. Solomon,
(3) ‘Ο Καισάροκρ εΙκάζει ότι τό Χισάρ είναι πιθανώς ή Τιβεριας ή Τι6εριόπολιςτ 

ή κατά τόν χρονογράφον Μαλάλαν ίδρυθεΐσα έν Θράκη ΰπό τοΰ αΰτοκράτορος Τι* 
βερίου- Bull, de l’inst, arch. Bulg. έτος 1932—33, τόμ. VI!, σελ. 397—99.

230 Μ νρτΐΧ ον *Α ποστοΧ ίίον
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άνασκαφάς και επιγραφήν ΰπήρχεν εκεί ίατήριον και ναός των 40 Μαρτύ
ρων οΰχι αξιοκαταφρόνητος, παρά τφ όποίφ έκειτο άναμψιβόλως ό τον βι- 
καρίου τάφος, ουτινος ή επιταφία πλάξ επί τουρκοκρατίας μετεκομίσθη υπό 
τίνος πρός Ιδίαν χρήσιν εις τό παρακείμενον περί τα 3 χιλιόμετρα βορείως 
χωρίον Κιουσελέρ, ο π ον άνευρέθη.

Ό  κ. Δ, συμπληροΐ την τελευταίαν λέξιν τοΰ β' στίχου άνευ ουδεμιάς 
ανάγκης μεγαλ(ο)πρ(επεστάτης), Τά γράμματα Μ ΕΓΑΗ μετά τοΰ Σ άνωθι 
καί πλαγίως τοΰ Λ διακρίνονται σαφώς καί άναμφηρίατως άπαρτίζουσι την 
λέξιν ΜΕΓ{Α)ΛΗΣ, παραλειφθέντος τοΰ Α καί άποτριβείσης τής οριζόντιας 
κεραίας, ως άβαβώς χαραχθείσης, τοΰ Η ,οΰανος απέμειναν μόνον αί κάθετοι 
κεραΐαι. Ά λ λ ’ ό κ. Δ. καθ’ α συμπληροΐ ΜΕΓΑΑ(0)ΠΡ{επεστάιης) πα
ρουσιάζει είς τον αναγνώστην ώς υπάρχοντα δήθεν έν τφ κειμένφ τά γράμ
ματα ΜΕΓΑΛΓΙΡ, δηλ. αύθαιρέτως παρεισάγει Α ώς ΰπάρχον προ τοΰ Λ, με
ταβάλλει τό Η εις Π , ουτινος ΰπάρχοντος ή όρίζοντία κεραία ήτο αδύνα
τον νά έκτριδή, διότι βαθέως θά έχαράσσετο, ώς έχαράχθη εν τή λέξει Δ Ε ΣΠ  
κατωτέρω, καί παραθέτει παρ’ αΰιφ τό Ρ  ώς ύπαρχον. Είναι τοϋτο επιστη
μονική ειλικρίνεια ;

Ή  φράσίς τής επιγραφής είναι σαφέστατη : «ό τής μεγ(ά)λης μνήμ(ης) 
γενάμ(ενος) κόμ(ης)». Συνήθως είναι έν τοιαΰταις «ό τής μακαρίας μνήμης 
γενάμενος». Πρβλ. «ή τής μακαρίας μνήμης γεναμένη» (’), «ό τής μακαρίας 
μνήμης Μαρίνος» (*), «Μαρίνος ό τής μακαρίας μνήμης γενάμενος κτή- 
τωρ» (’) καί άλλα πλεΐστα. ΙΙρβλ. ώσαντως καί τά άνάλογα : «ό τής ενλα- 
βοΰς μνήμης γενάμενος αναγνώστης» (*), «ό τής θεοφιλούς μνήμης άξιος Στέ
φανος» (6) κτλ. 'Ώστε κατά ταΰτα ή έπιγραφών καί πάπυρων άναδίφησις 
πρός έξευρεσιν τής λέξεως μεγαλοπρεπέστατος καί πρός δικαιολογίαν τής αυ
θαιρέτου συμπληρώσεως τής σχεδόν ολοκλήρου κεχαραγμένης λέξεως ΜΕΓ(ά)- 
Λ Η Σ διά τής ΜΕΓ(α)Α(οπρεπεστάτη)Σ ήτο όλως περιττή, εί καί μεγαλο
πρεπής.

Παράδοξος δέ φαίνεται ήμΐν τουλάχιστον και ή γνώμη τοΰ κ. έπιγρα- 
φολόγου orι έκ τής φράσεως «μεγαλοπρεπέστατης μνήμης», την οποίαν αυ
τός έχάλκευσεν, εικάζεται ό τιμητικός τίτλος τοΰ άποθανόντος μεγαλοπρεπέ
στατος. λατιν, magnificentissimus, καί ό βαθμός τοΰ αξιώματος αίτοΰ. "Αν 
έν τή επιγραφή άνεγινώσκετο πράγματι τό «μεγαλοπρεπέστατης’ μνήμης»} ή

(1) Dumont-Homolle, Melanges d’arch^ologie et d’epigraph ie, αελ. 411,
dp §6.

(2) Αΰιόθι, οβλ. 412, dp. 86.
(3) Αυτόθι, σελ. 434, άρ. 100.
(4) Fiiow Β. Jahrb. der. Deuts. arch. Inst, Aiizeiger, It, 1010, σελ. 394.
(5) Κονροννιώταυ :  ‘Επιγραφαΐ ανέκδοτοι Θράκη?, θρακική έπετηρίς, I t. 1897, 

Ά θίίναι σελ. 306 άρ. 26.



φράσις θά έσήμαινεν απλώς : λαμπρότατης, εξαιρετοπάτης μνήμης, δη λ. ό
«ποθανών χατέλιπε μνήμην λαμπρότατη ν επί τοΐς έργοις αυτοί). Πρβλ. « δω - 
ρεή μεγαλοπρεπέστατη», ('), «ταφής καλής τε καί μη'α λοπρ ε π οΰς* (J) κτλ. 
Τοϋιο δε ου δε μίαν σχέσιν δυναται νά έχη προς τα πολιτικά καί στρατιωτικά 
ιο ί  άποθανόντος υπουργήματα, άτινα ως διαφόρων ανιόντων βαθμών εΐχον 
άναμφιόόλιος καί διαφόρους τιμητικούς τίτλους και ούχί ενα καί ιόν αυτόν. 
Τοΰ magnificentissimus εν τοΐς τίτλοις παράφραοις είναι μάλλον τό μεγα- 
λειότατος, δι* ου προσαγορεύονται οι νΰν βασιλείς καί αύτοκράτορες.

Φαίνεται δέ δτι ό κ. Δ. ιδιαιτέρως άσμενίζ^ι εΐς τούς υπερθετικούς των 
επιθέτων βαθμούς καί γράφει μεγαλοπρεπέστατης αντί τοΰ άπλοΰ μεγαλο
πρεπούς κατ’ αναλογίαν των εύχρή στων καί παραδεδομένων ήμΐν μαχαρίας, 
ενλαδονς, θεοφιλούς, ίεράς, λαμπρας κτλ. μνήμης, ώς καί devotissimi μετα
φράζουν τό καθωσιωμένοι. Ά λλα  καθωσιω μένος= d ev o tu s , devotissimus δε 
=μάλιστα καθωσιω μένος.

§ 5) Τά τελευταία δυο γράμματα τοΰ τρίτου στίχου είναι ΚΙ σαφέ
στατα διακρινόμενα’ επομένως είναι αδύνατον ή κάθετος κεραία I, δηλ· αυτό 
τό γράμμα ίώτα, νά έκληφθή ως τό αριστερόν σκέλος έκτριβέντος Α, ώς αύ- 
θαιρέτως γράφει ό κ. A. ΚΑ, οίονεί διασφζομένου έν τή επιγραφή πλήρους 
τοΰ Α. Ά ν  ή κεραία I ή το τμήμα τοΰ Λ, έδει νά είναι πλαγία I  καί ούχί 
κάθετος I, ° Εν τή έπιγραφή ύπάρχουσι δέκα Α, των όποιων ό τύπος είναι 
ίδιάζων, διότι ή ενωσις των δύο τοΰ γράμματος σκελών γίνεται ούχί δι’ ορι
ζόντιας κεραίας, αλλά διά γωνίας (σφηνός), τής οποίας ή αιχμή φθάνει μέ
χρι τής νοητής γραμμής ιών άκρων των δύο σκελών. Οΰδέν δέ Α εν τε τή 
επιγραφή τούτη καί έν ταϊς άλλαις έχει τό έτερον των σκελών κάθετον. ’Εν
ταύθα δέ ουδέ κατ’ έξαίρεσιν δυναται νά ΰποτεθή ως γενόμενον τοιοΰτο'ν 
τι, μή επιτρεπόμενου τούτου ένεκα τής συνδετικής γωνίας. ’Επί τής συλλα
βής λοιπόν ΚΙ δέν χωρεΐ ή συμπλήρωσες ΚΑ(θοσιωμένων), δπερ άναμφι- 
βόλως ο κ. Α. γράφει διά τοΰ ο αντί δι’ ω άκολονθών τάς ανορθογραφίας 
τοΰ έπιγραφοχαράκτου (πρβλ. χατάχιτε).

Κακώς ωσαύτως συμπληροΐ Δ ΟΜ{εστίχων)■ διότι αί έν τή αρχή τοΰ δ' 
στίχου δύο συντετμημέναι λέξεις σαφώς άναγινώσκονται ΔΟΜΕ(στικος) ΜΕ- 
<γας), έχουσαι έκατέρα τό Ε άνωθι τοΰ Μ καί παρ’ αύτφ ιό σημεΐον τής 
συντμήσεως .καθέτως. ’Αδύνατον δέ νά ύποστηριχθή δτι τό διπλοϋν Μ έτέθη 
πρός έκδήλωσιν τοΰ πληθυντικού, ώς έν έπιγραφαΐς των Ρωμαϊκών χρόνων 
τίθεται δτπλοΰν Β καί G έν ταΐς συντετμημέναις λέξεσι ΣΕΒ(αστών) καί 
AUG(ustotum ) πρός έκδήλωσιν τών δύο Αύγούστων, διότι άνωθι τοΰ δευ
τέρου Μ μέγα μεγαλωστι έχαράχθη τό γράμμα Ε μετά τοΰ σημείου τής 1
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(1) ‘Ηροδότου, VI, 6,
(ϊ;) Πλάτωνος, Μενέξενος, 234.
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συντμήσεως, Ό  επιγραφο λόγος όμως δπως συμπληρών γράψη : «-ών κα(θο- 
σιωμένων) δομ(εστίκών)» παραλείπει σκοπίμως έν τή ευσυνειδησία του την 
λέξιν ΜΕ(γης). Άνάγινωσκομένης δμως καί ταύτης ή φράσις γίνεται; «κό
μης των καθωσιωμένων δομεστίκων μέγας», οπότε τό μέγας κατ’ ανάγκην 
άναφέρεται είς το κόμης καί ούτω δημιουργεΐται νέον έν τη Βυζαντιακή 
αυλή αξίωμα τό τού μεγάλου κόμίτος των δομεστίκων!

Ά λλα  καί ή λέξις καθωσιωμένος (devotus) ιός οΰσα κοινόν χαρακτη
ριστικόν παντός βασιλικού καί κυβερνητικόν υπαλλήλου καί έν γένει παντός 
ίπρτελούς, όφείλοντος υποταγήν καί πίστιν είς τόν βασιλέα, πρ6λ. «οί καθω- 
οιωμένοι λώε-λλήσιοιο (devotilibellenses) ('), δλως παρέλκει έν τη επιγραφή) 
διότι οι’ιδέν τό διακριτικόν προσθέτει είς τούς δομεατίκους, Είναι αληθές δτί 
ό κ. Δ, αποδίδει τούτο λατινιστί διά τού devotissirous, δπερ πράγματι δύ- 
ναται νά είναι διακριτικόν τάξεως τίνος υπαλλήλων* άλλα τούτο ελέγχει τήν 
παχυλήν του άγνοιαν της Ελληνικής γλώσσης, διότι τό καθωσιωμένος ώς με
τοχή, καίπερ έχουσα Επιθετικήν σημασίαν, δεν δύναται να σχη ματίση υπέρ, 
θετικόν βαθμόν μονολεκτικόν ώς ή λατινική devotus, άλλα μόνον περιφρα
στικόν : μάλιστα καθωαιωμένος (maxime devotus)’ ή λέξις μάλιστα δεν 
υπάρχει έν τή επιγραφή. "Ωστε ουχί comes devotissimus, ώς γράφει, άλλα 
devotorum domesricorum.

Περί τής σημασίας τού καθωσιωμένος (devotus) γίνεται μάκρος λόγος 
εν τφ σχετικφ τής εγκυκλοπαίδειας τοΰ Pauly άρθρω άλλα καί ό προμνη- 
μονευθείς Reiske γράφει ικανά έν τοΐς εις τό περί τάξεως τής αυλής τοΰ 
Κ. ΓΙορφυρογεννήτου έργον ύπομνήμασί του (s). 5 Εκεί μνημονεύεται καί ή 
φράσις: «κόμης των καθωσιωμένων δομεστίκων?), ειλημμένη έκ των πρα
κτικών τής έν Έ φέσφ  ίεράς συνόδου, ήν ό έπιγραφολόγος μεταφέρει είς 
τήν επιγραφήν πάντως καθ’ νηόδειξιν καθηγητον τίνος, διότι άλλως θά έβλεπε 
τήν συμπαρατιθεμένην ερμηνείαν: comes religiosorum domestieorum», Ό  
Σολομών δμως δεν ή δυνατό νά είναι κόμης έκκληαιαοτικών (θρησκευτικών) 
δομεστίκων, διότι ώς τοιοΰτος θά ετύγχανε μνήμης ενλαΰονς, ευσεΰονς, θεο
φιλούς, ίερας’ ή το κόμης στρατιωτικής τίνος υπαλλήλων τάξεως, έν ή άναδει- 
χθείς έχώρησε βαθμηδόν είς υψηλότερα διοικητικά τής πολιτείας καί τού 
στραιού άξιώματα γενόμενος καί βικάριος.

Ά λλα τις ήτο ή στρατιωτική τάξις, ής ήγεϊτο ό Σολομών ; 3Εκ της 
αρχής ΚΙ τής συντετμημένης λέξεως εΙκάζεται δτι αύτη δύναται νά είναι μό
νον ή τών ΚΙ(ρχιτόρων), ώς προερρήθη. Περί τής σημασίας τής λέξεως καί 
τού άξιωματος τοΰ circitor έν τή Ρωμαίων πολιτεία γράφει πολλά εν τφ 
σχετικφ άρθρω τοΰ λεξικού του ό Saglio, Ταύτα δμως είναι άσχετα προς 1

*£Γ το ν  βίχ<ι^(ον έτΐΐτ& φια ijttyQatpi}

(1) N o ve lla e  J u s t in ia n i ,  XX.
(2) R eiske , ΙνΟα άνωι. τόμ- II, σελ* 435, καβοσίιοσις.
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τούς έν τή επιγραφή χίρκπορας. 'Ο  στρατιωτικός βαθμός εν ταΐς τάξεσι των 
ιππέων c i r d t o r  - χιρκίτωρ είναι Βυζαντιακός, έδημιουργήθη δέ κατά τον 
Βεγέτιον (’) από τοΰ τετάρτου μ. X. αίώνος. ΤΗσαν δέ οι κιρκίτορες εκλε
κτοί Ιππείς, περίπολοι φρουροί έν ταΐς έπαρχίαις. ‘Η λεξις circitor άπαντρί 
έν έπιταφίαις έπιγραφαΐς τοιούτων στρατιωτών, άπεικονιζομένων μάλιστα, 
ώς ίππέων έν ένίοις τών επιτύμβιων στηλών {’).

’Από τοΰ στρατού δέ βραδύτερον παρά τοΐς Βυζαντίνοις τό έργον καί 
τό αξίωμα τών κιρκιτόρων μετεβιβάσθη καί εις την έκκλησίαν, Γ0  Greiser 
είς τά υπό τοΰ Κουροπαλάτου αριθμού μένα αυλικά καί εκκλησιαστικά Αξιώ
ματα προσθέτει καί τινα άναφερόμενα υπό τοΰ Κιτριού, παραλειφθέντα δέ 
υπό τοΰ πρώτου. Μεταξύ τούτων είναι καί 6 πεοιοδενιής, κατά τον Bene- 
fidiam circitor πιθανώς δέ οΰτος είναι ό κατά τό τυπικόν τοΰ αγίου Σάββα 
Ιξυπνιαστης η εξνηνίοτης, ουηνος έργον ήτο τό περιφέρεσθαι Ιν ταΐς νυκτο- 
φυλακαΐς καί άγρυπνίαις καί άφυπνίζειν τούς ΰπνώττοντας (excitator) (’). 
Τό πρώτον λοιπόν στρατιωτικόν διακριτικόν Αξίωμα τοΰ Σολόμονος, δ στις 
ώς έφηβος ίππεΰς ήκολούθησε μετά τών Αδελφών του τον θειον καί θετόν 
πατέρα του στρατηγόν Σολόμονα ε’ις τήν Αφρικήν, ήτο τό τοΰ κόμπος τών 
κιρκιτόρων, καθ’ ο φαίνεται δτι ούτος μεγάλως εδρασεν, άφοϋ τοΰτο μνημο
νεύεται έν τή έπιταφίφ του επιγραφή παραλλήλως προς τά: τον μεγάλου 
όομεοτίκον και βικαρίον, Ά νάλογον αξίωμα τον κόμπος τών κιρκπόρων δυ
νατόν νά ύποληφθή τό υπό τοΰ Πορφυρογέννητου βραδύτερον μνημονευό
μενο ν ; τον όομεοτίκον τών ΐχανάτων, τάξεως εκλεκτών στρατιωτών {*).

§ 6) '0  κ. Δ, γράφει Νοεμβρίου %' αντί ς ' . Έ ν  τή έπιγραφή σαφώς 
φαίνεται ό Αριθμός β, ώς γράφεται συνθετικώς διά τών γραμμάτων α καί τ. 
"Αν ήτο ό Αριθμός 7, έδει νά σημειωθή διά τοΰ κεφαλαίου γράμματος Ζ,. 
ώς σημειοΰται διά τοΰ κεφαλαίου Α ό αριθμός 1 τής ΐνδικτιώνος καί τοΰ 
έ ους τής βασιλείας τοΰ Μαυρίκιου. ’Αποκλείεται αρα ή δήλωσις τής ημερο
μηνίας διά μικρού γράμματος ξ (—7), ώς εκλαμβάνει ό κ. Δ. ένεκα της 
ομοιότητάς του όπωσοΰν προς τό ς- ' (6).

Έ ν  τώ τελεί τής επιγραφής άνωθι τής λέξεως έτους διακρίνεται αμυδρώς 
ώς Λ τό τετριμμένον γράμμα Α, δπερ ορθότατα Αναγινώσκει ό κ. Δ. Διότι, 
ή πρώτη ΐνδικτιώνος συμπίπτει προς τό πρώτον έτος τής τοΰ Μαυρίκιου βα
σιλείας, Αρχομένης από τοΰ 582, λαμβανομένου ΰπ’ οψιν δτι ή έναρξις τών 
ΐνδικτιώνων (δεκαπενταειοΰς χρονικού κύκλου) χρονολογείται από τοΰ Σε
πτεμβρίου τοΰ 312. 0 δέ Σολομών έτελεύτησε κατά μήνα Νοέμβριον, 1

(1) BegetU , I I I ,  8.
(2) ’Ίδε, P a u ly 's , R, Encykl. τόμ. I ll, It. 1899, σελ, 2569, circitor.
(3) Κο)δψ·ον ΚονροπαΙάτον, κεφ. XIX, σελ. 162, εκδ. Βόννης.
(4) Πορψνρογινιήτον Κ. ένθα άνωχ. τόμ. I, βιβλ. I., σελ. 61 καί ίκαν&ιοι · R eiske  

τόμ, II, σελ- ΤδΤ.
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*H συμπλήρωσις βασιλεύοντος j  λεκτικώς είναι ορθότερα τής άναρθρου 
λέξεως βασι{λείαςj, ή δέ τε(λ£ντήοας) ενδέχεται νά είναι και τε(λειωθείς), διότι 
τα ρή ματα τελευτάν καί τελεωνσϋ·αι τον βίον φέρονται έκ παραλλήλου έν 
ταις Βυζαντιακαΐς έπιταφίαις Ιπιγραφαις.

§ 7) Κατά ταΰτα ή άνάγνωσις τής έπιταφίας επιγραφής τοΰ βικαρίον 
Σολόμονος καθ’ ημάς έχε ι:

f  ’Ενθάδε κατάκ(ε)ιτε (=κατάκειται)
Σολομών ό τής μεγ(ά)λης 
μνήμ(ης) γενάμ(ενος) κόμ(ης) των κι(ρκιτόρων), 
δομέ(στικος) μέ(γας) κ(αι) βικάρ(ιος) Θράκης, 
τε(λευτήοας) μη(νός) Νοεμβρ(ίου) Ινδ(ικτιώνος) α'. βασι
λεύοντος) τοΰ δεσπό(του) ημών Φλ(αβίου)
Τιθερίου Μαυρίκιου έτους α ' (—582).

23 Μαρτίου 193&



ΝΙΚΟΥ A. BEH (BEES)
Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΜΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΟΤΤΟΛΕΩΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Περί τοΰ έπιμελοΰς καί φιλίστορος κληρικού Θεοδοσίου, τοΰ γενομενου 
καί μητροπολίτου Μήδειας καί Σωζοπόλεως (1623-1636), διέλαβον έν τφ πρώτω 
τόμφ τών «Θραχιχών» (1928, σελ. 43—49). Άνέγραιμα εκεΐ σειράν χειρογρά
φων κωδίκων, οί οποίοι έφιλοπονήθησαν καί έκοσμήθησαν χειρί τοΰ κληρικού 

πούτου. Άλλα καθ’ ον χρόνον εΐχεν ήδη υπό τής ταπεινότητός μου συνταχθή 
ή αναγραφή τών βιβλιογραφικών έργων τοΰ Θεοδοσίου Μήδειας καί Σω- 

‘ζοπόλεως, έγνώσΟησαν καί δύο άλλοι ύπ’ αΰτοΰ φιλόπονη θέντες κώδικες, ενα- 
ποκείμενοι τανΰν εν nj Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Κάιρου:

1) Ά ριθ . 201 [Σα', 838 .—46]. Λειτουργία άρχιερατική καί τάξεις χειροτο-
νιών γεγραμμέναι έπιμελώς καί καλώς κατά μίμησιν άρχαιοτέρας γραφής. Ά πο- 
τελεϊται ό κώδιξ εξ 83 χαρτώων φύλλων, ών αΐ διαστάσεις ε ίν α ι: 208x275 , 
κοσμείται δε δι3 άρχικών γραμμάτων ερυθρών καί ποικίλων, έπίσης δέ καί 
■δι’ έντεχνων έπιτίτλων. Έ ν  φ. 84β άναγινώσκομεν : « /  έ γ ρ α φ (η )  διά
χετρός τον τα ηεινο ϋ  μ (η τ )ρ ο η ο λ ίτο υ  Μ η δ ε ί(α ς )  καί Σ ω ζο π ό λε(ω ς)

Θεοδοσίου α χ κ CV ( Ί )ν (δ ικ η ώ )ν ο ς  άπρ ιλλ(ίου) ιε·
2) Ά ρ ιθ . 191 [47]· Λειτουργίαι Ίω άννου τοΰ Χρυσοστόμου καί τοΰ 

Μεγάλου Βασιλείου, τάξεις χειροτονιών καί εΰχαί. Άποτελεΐται 6 κώδιξ έξ 
Ό2 φύλλων χάρτου μετά σημείων υδατίνων, είναι δέ αί διαστάσεις τών φύλ
λων; 1 5 0x212 . Πολλαχοΰ κοσμείται ό κώδιξ διά ποικίλων άρχικών γραμμά
των καί τίτλο.ιν έρυθρογράφων. Μετά τό πέρας τοΰ κειμένου άναγινώσκομεν :

«Μ νήσ& ητι τοϋ γράψ αντος  
Θεοδοσίου

Μ ηδεία ς τασιεινοϋ τοϋ  
έκ  νήσον  ’Ά ν δ ρ ο υ  

φ χ  λ  γ  δκτω βρίω  κ γ  
( Ί ) ν ( δ ικ τ ( ώ ν ) ν ς  β ξ  » ’)

Κατά τά ανωτέρω καί οί κώδικες οΰτοι περιέχουσι τάς αΰτάς ΰλας ώς

‘) Πρβλ.Γ. Χ αριτάπη , Κατάλογο; των χρονολογημένων κωδίκων τη; Πατριαρχι* 
«ή ; Βιβλιοθήκης Κάιρου. Έ ν τη «Έπετηρίδι Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. 
■Δ’,(1927) σελ. 163.—Β. if. M va tαχίδην  έν τοΐς «Θρακικοϊς* τόμ. Β', (1929) σε?.. 65.
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τ« πλείστα τών γνωστών αντιγράφων τοϋ Θεοδοσίου Μήδειας και Σωζοπό- 
λεως, ήτοι λειτουργίας και ιάξεις χειροτονιών, ‘) Ίδαιτέρως αξιον προσοχής, 
είναι τό βιβλιογραφικόν σημείο)μα τοΰ δευτέρου των ανωτέρω αναγραφόμε
νων κωδίκων' εκ τοΰ σημειώματος τούτου μανθάνομεν την πατρίδα τοΰ περί 
ου ό λόγος Θεοδοσίου’ κατηγετο ουτος έξ "Ανδρου και είναι lu των πολλών 
έρχι^ρέων Θρακικών επαρχιών, τους όποιους ή νήσος αίιτη επί Τουρκοκρατίας, 
καί μετά ταϋτα έγέννησε. *)

Δυστυχώς τό άριστον των καλλιγραφικών έργων τοΰ Θεοδοσίου Μ ή
δειας, 6 ώτ’ «ριΟ. 81 κώδιξ τής μονής τοΰ Μεγάλου Σπηλαίου,3) έξιμρανίοθη, 
διά πανιός, γενόμενον παρανάλωμα τοΰ πυρός μετά τών πλείοτων χειρογρά
φων τής αΰιής μονής κατ’ Αύγουστον τοΰ 3 934. ! :

’) Πρβλ. Ν ϊπον Ά .  Β έην  Ιν «ΘρακικοΙς», τόμ. Α' (1928) σελ. 4S κ. I., μάλιστα* 
δέ σελ, 46 κ. ί.

s) Πρβλ. π. χ Δ . Π . ΠαΟχάΧην, Τρεις έν Θράκη [εράρχαι από τοΰ I Ζ  μ έ χ ρ ι  
Ζθ' al&vos. Μέτρων και * Α Ούρων Νείλος Μηντρινός (1688—1700) καί Μεσημβρίας. 
Γρηνόριος Σπυρίδος (1801—1808) καί ’Ιωσήφ Λεφάκης (1814—1821), Άνατύπωσις έκ 
τοΰ περιοδικού «θρακικά· τόμ, ΓΓ (.1032, σε λ. 3—16), Έν Άθήναις, 1932. Καί έπ έσχά- 
των πρβλ. πάλιν Δ . Π . ϋ α ο χ ά λ η ν ,  Τέσσαρε; μητροπολίται Ξάνθης καί Περιθεωρίου- 
(Άνδριοι την πατρίδα [ΠαρΟενως. — Ναθαναήλ.—Σεραφείμ.—Διονύσιος]). Άνατύπω- 
σις έκ τοΰ Ζ' τόμου [1336, σελ. 35—50] των «Θρακικών». Έ ν Άθήναις [1936],

5) Πρβλ. N ixo y  Β ίη ν , ένίΓ ανωτέρω, σελ. 46 κ, έ*



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

α' Λαογραφικά Φ ιλιππουττόλεως «αί ούχί Στενιμάχοΐ).

χείιρ Α 'Τ . (σελ. 57 καί εξ.) ςίσματα εν παιδιαΐς, νανουρίσματα κα'ι δεισιδαιμονίαι 
καί πίστεις, σημειουμένου δτι συνελέγησαν τω 1873 υπό τοΰ Βλασίου Σκορ- 
δέλη, Στενιμαχίτου άποθανόντος τφ 1898. "Απαντα τά άσματα, ών τινα φέ
ρονται ατελή η πως παρηλλαγμένα, είναι των Φιλιππουπολιτών καί ουχί των 
Στενιμαχιτών. Τοΰτο διαπιστοΐ καί ή γλωσσά των, ή τις δεν είναι ή των Στε- 
νιμαχιτών, διότι οΰτοι οΰ μόνον κατά γενικόν κανόνα κωφοΰσι τά άτονα ε 
καί ο, άλλα καί πολλαχοΰ συγκόπτουσιν αυτά. Ώσαότως άπασαι αί άναγρα- 
φόμεναι δεισιδαιμονίαι καί πίστεις eivat τών Φιλιππουπολιτών. Τά άσματα 
ενθυμούμαι άπό των παιδικών μου χρόνων, ώς ενθυμούνται αυτά καί τινες 
συμπολίτιδες μου ηλικίας υπέρ τά 50 ετη, παρ’ ών εμαθον τώρα και αλλα. 
Φαίνεται δτι ταϋτα ό Σκορδέλης συνέλεξεν έν Φιλιππουπόλει καί κατέγρα- 
ψεν ως ήκουσεν, οπότε διηόθυνε τήν 'Ελληνικήν κεντρικήν σχολήν άπό τού 
1863 μέχρι τοΰ 1875, άπέδωκε δέ είς τήν γενέτειράν του πιθανώς, διότι τινά 
αυτών ήσαν καί Ικεΐ Ιν χρήσει, Τοΰτο δέ ευεξήγητου λαμβανομένης ύπ’ δψιν 
τής τακτικής έπικοινωνίας καί Ιπιμειξίας τών Στενιμαχιτών καί Φιλιππουπολι- 
τών. Αυτός δ Σκορδέλης είχε σύζυγον γνησίαν Φιλιππουπολίτιδα. Ά ποδίδω ν 
τώρα suum cuique συμπληρώ τάς άτελείας αυτών ή διορθώ τάς παραλλαγάς 
προσθέτων άμα είς τήν δημοσιευθεϊσαν συλλογήν καί άλλα, 
άριθ. 3. Τσιάπλικος νά κάθηται άριθ. 8. "Ολγα βασίλισσα.

«αί εγώ να πετώ, θυμάσαι, πού σέ φίλησα 
καί σοΰ δωκα τό ρόιδο ; 
’Ανέβα μήλο, 
κατέβα ρόιδο 
νά σέ ρωτήσω, 
πόσο θά ζήσω.
Φρόσω, Φρόσω, 
μή κοιμάσαι τόσο, 
σηκού κάμποσο.

να πααίνω στό σκολειό, 
νά μαθαίνω γράμματα, 
γράμματα, σκουντάματα, 
πίσσα καί μπαλώματα. 
Μπάμ-μπουμ, βρε παιδί,
καί ςτή μύτη σ* μιά πορδή.

» 7. Χιόν’ χιόν’ χιονίζ’
κι’ ό παπάς τό μανταλίζ’ ,
παπαδιά τό κοσκινίζ' 
καί δ πόντικας χορεύ’ 
καί ή γάτα μαγειρεύ’.

» 10. α ' ό πρώτος στίχος : μέλι με- 
λιδόνι διορθωτέος ε ίς : 
μίλει μίλει άηδόνι κτλ.
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β' Τσίπ, τσίπ, το λεφτό, 
τό λεφτό τό σιγανό, 
σέρν* ή μπαμπού τό κοντάρ’ 
και χτυπάει τον καβαλλάρ3,
—Τι γυρεύεις, καβαλλάρ’;
— θέλω ξεΐδι, θέλω λάδ’ 
για ν 1 άλείψω τά παιδιά μ’ 
και τά σκυλοκούταβά μ*.

ή από τοΰ 4ου στίχου : 
καΐ χτυπάει ό ουρανός, 
ουρανός κουτσουρανός, 
έβγαλε κουτσό πουδάρ’, 
πάει ή μπαμπού νά to  πάρ’, 
έπεσε μες ςτό πηγάδ5.

Προσθετέα και τά έξης:
γ ' Λίν καρ - λίν καρδίτσα, 
τι καλή καρδίτσα, 
φέρε τό μουμούδι σου, 
νά τό μου μουδέψουμε, 
ποιό άλογάκ3 νά πιάσουμε, 
τό άσπρο, το μαΰρο 
καί τό κόκκινουτσικο.

δ ' ’Ώ  άλάτ’ πουλώ 
xl’ έχασα τό θειο μ’, 
μά δεν τόν άγαπώ.
Παπούτσια δέν μου φέρνει, 
νά πάω ςτό χορό, 
καπέλλο δέν μου παίρνει, 
νά πάω ςτό λουτρό, 
φουστάνι δέ μου κάμνεί 
νά πάω νά... χεστώ.

ε' Ρείνη, Ρείνη ρεύονταν,
Ρείνη κοκουρεύονταν,
Ρείνη πάγει ςτό βουνό, 
καλάμιζε μετάξι, 
μασούριζε χρυσάφι.
Πέρασε τοΰ Ρήγα ό γυός, 
φορούσε δαχτυλίδι, 
δαχτυλίδι πυρωτό, 
πυρωτό, καμαρωτό. 
Άρβωνιάστηκαν οι δυο 
μπρος ςτό Γιάννη τό γιατρό.

στ'. Ή  Πέπη τό καλό κορίτσ’ 
γαϊδάρου κώλο φίλησ’

καί πήρε μιά δεκάρα· 
κιάγόρασε κοκκινοφέσ1 
καί τόβαλε ςτόν κώλο τς 
καί δέν μπορεί νά χεσ\

ζ ' "Εναν καιρό κι3 ένα ζαμάν 
πάντρευαν τόν Κοτζαμάν, 
μέ τό τρύπιο τό καζάν, 
με τό βριόμιο τό σαζάν.
Άνέβκ* ή νύφ3 ςτό ταβάν, 
φάνικε τό κουλί τς σά χαβάν.

η ' ‘Ανέβα ςτή μηλιέτσα, 
κόψε μιά βεργιτσα, 
χτυπά τη γατίτσα, 
νά κάμη κουραδάκια, 
νά φάη ή κακιωμέν’

θ' Βράζουν βράζουν τά καζάνια, 
καί χτυποΰν τά παλαμάρια

ι' Είχε μιά γριά 
κι εΐχε πόνο στην κοιλιά 
καί της εΐπεν ό γιατρός ;
—“Εχεις δρεξι νά τρως ;
—“Εχω δρεξ3 αρκετή 
τρώγω καί πολύ φαγί 
κι δταν μ1 έρθη πείνα 
τρώγω καί μιά προβατίνα 
Τότες εΐπεν 6 γιατρός :
—Τόν περίδρομο νά τρως.

ια' "Ολον ιόν κόσμο γύρισα 
δέν είδα τέτοιο θάμμα, 
ςτή μύτη σου νά κρέμεται 
κουράδι μέ τό ράμμα.
"Ενα ράμμα κΓ ένα πράσο, 
τί μοΰ δίνεις, νά σε κλάσω.

ι6 '“Ολον τόν κόσμο γύρισα, 
δέν είδα τέτοιο θάμμα, 
ςτή μύτη σου νά κρέμεται 
κουράδι μέ τό ράμμα.
"Ενα ράμμα κιενα πράσσο 
τί μου δίνεις, νά σε κλάσω.

ιγ' Παραμύθι μυθικό, 
παραχέζουμ’ μεΐς οί δυό,
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παραφάγ’ ό μάρτυρας.
Χέζω, παραχέζω 
και συμπαθητικοί, 
ςτοΰ διάβολου τή μάννα 
νά πάτε παρεκεϊ.

ιδ'. Πήγα, πήγα πέρα 
βρήκα μια κοπέλλα, 
πούτρωγε σταφύλια.
Τήν είπα δός κιεμένα, 
μέ χτύπησ’ ένα μπάτσο 
κι έπεσα ςτό πάτο* 
βγήκα τό Σαββάτο, 
έπια μια ρακίτσα, . 
βρήκα τήν Άννίτσα,

ιε ' ’Ά ιντε νά χορεύσουμε, 
τραχανά νά κλέψουμε, 
πού νά τον απλώσουμε; 
ςτής Πίπίτσας τήν αυλή, 
ποΰναι Φράγκοι παλαβοί 
και σκουπίζουν ιήν αυλή, 
κιοπου μαΰρρς,-μίσαρος λαλεΐ, 
κιδποιος σκύψη καί τον διή, 
μαΰρο αίμα καιουρεΐ.

ισ τ '”Επιε μιά οκά ρακή, 
έσχισε καί τό βρακί, 
λουγυριζε, τριγύριζε 
φάνηκε τό παναγύρι, 
ωχ— ωχ! έσπασε τό μαλακόφ, 
σέβκι ό Φράγκος ά π ό κ ά τ’ 
καί τό κάμ’ άνω κάτ1

ιζ'*Άν σε χτυπήσω μιά,

θά πάς ςτή καλαμιά,
- άν σε χτυπήσω δυό, ι 

θά πάς ςτό μπερμπεριό, 
άν σε χτυπήσω τρεις, 
θά πάς νά ξουριστής.

ιη' "Ανεμε, βροντάνεμε, 
τί χτυπάς τη πόρτα 
καί τά παραθύρια;
Μάννα μ’ φ.αίν’ ςτόν αργαλειό 
κι5 Ιγώ τήν μασουρίζω,

* τά παιδιά μ’ τσιρίζουν, 
σκόρδο τά ταγίζω, 
άρμιά τά τηγανίζω, 
λάπατα λούπατα 
κιάνάλατες πορδές.

ιθ ' Σμαραγδίτσα βράζει ρύζι 
κιολος μαχαλάς μυρίζει, 
ρύζι, ρύζι μάννα σ’ σέ ψειρίζει 
κι’ ό μπαμπάς σοΰ τις τσακίζει 
κιάδελφοΰλά σου τές τρώει.

Τό ΰπ’ άριθ. 5 συμπληρωτέον ώς εξής:

κ' "Ηλιε μ’ παραήλιε μ’ 
χρυσό μου παλληκά,ρ’ , 
έβγαλε τά μαΰρά σου 
καί βάλε τά χρυσά σου, 
χτύπα τά μαντήλια σου, 
ν’ ανάψουν τά καντήλια σου, 
Όβριόπλα, Τουρκόπλα 
ςτή πίσσα κολλημένα 
κι ήμεΐς τά Χρισιιανόπλα 
ςτόν ήλιο πυρωμένα-

κα' "Ενα βράδυ για τον μπάλο χτενιζόντανε 
ήταν περασμέν’ ή ώρα καί βιαζόντανε, 
κιδσο μέ τό χτένι χτενιζόντανε, 
άλλο τόσο τά μαλλιά της μπερδευόντανε. 
κβ' Ά π ’ τή Φιλιππούπολ’ ώς τά Βοδενά 

1 έχασα μαντήλι μ’ εκατό φλουριά.
Δός μου.,τό μαντήλι, κράτα τά φλουριά, 
τόχει κεντημένο μιά νοικοκυρά, 
πώχει μαύρα μάτια καί ίανθιά μαλλιά 
καί στο μάγουλό της μιά χρυσή ελιά.
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κγ'. 'Ολόκληρον τό 1 ] ώς έχει, εν τώ τελεί δε προσθετέον : 
και λαλίνια μέ κουδούνια, : 1
νά to  βάζω καί νά χαίρουμαι, 
σαν τά βγάζω, νά πι,ποαίνουμαι,

κδ , Το 12 μεταγραπτέον : — "Αν ε ίν ’ καλά τά δόσια σ’.
Τάκ τάκα, τάκ τάκα, — Καλά και θά περάσω.
— Ποιος είναι, ποιος είναι; — Περνάτε, περνάτε,
—Ό  Γιάννης 6 Γιαννάκης. κανέναν μή ρωτάτε.
—Τ’ι θέλεις, τί χαλεύεις ; — Περνούμε, περνούμε,
—Πορτίτσα νά περάσω. κανέναν δέν ρωτούμε.

I I  Τό νανούρισμα, καθ’ οσον τό ενθυμούμαι άκούσας παρά της μη- 
τρό; μου, έχει ως εξής :

Κοιμάτ’ ό ήλιος ςτά βουνά καί βγαίνει τό φεγγάρι 
και τό χρυσό πουλάκι μου ιόν ύπνο του θά πάρη.
Κοιμάται τό Ρηγόπουλο τού βασιλέα τ’ άγγόνι 
καί τής μικρής βασίλισσας τό πρώτο της αγόρι.
Κοιμήσου, αγγελούδι μου, κΓ εγώ σε νανουρίζω 
καί τή κουνίτσα σου κουνώ καί σε γλυκοκοιμίζω.
Κοιμήσου καί παράγγειλα ςτήν Πόλη τά καλά σου, 
ςτή Βενετία τά ρούχα σου καί τά διαμαντικά σου.

Έ λ α  ύπνε καί παρέ το 
καί γλυκ’ αποκοίμισε το. 
νά κοιμάται σαν άρνάκι, 
νά ξυπνάει σάν τό πουλάκι.

III Τά λεκτικά παίγνια μεταγραπτέα :
1) Ά σπρη πέτρα ξέξασπρη κι" άπ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη.
2) Φάε, παπά, παχειά φακή, πιες νερό νά κατεβή.—Προσθετέα :
3) Έκκλησίτσα μολυβδοστρογγυλοπιλεκη τή, ποιος σε μολυβδοστρογ-

γυλοπιλέκησε;—τού μολυβδοστρογγυλοπιλεκητή 0 γυός.- Αν είχα έγώ τά 
σύνεργα τού μ ολυβδοστρογγυλοπ ιλεκητή τού γυιοΰ, θά σε μολυθδοστρογγυλο- 
πιλεκούσα ακόμα πιό καλύτερα. Προσθετέον καί τόέξής:

4 Φίλος εδωκε ςτό φίλο δ. *Η κουτσή πουλεΐ πετσί
τριαντάφυλλο μέ φύλλο, στον κουτσό τον παπουτσή'
κι εΐπ“ ό φίλος προς τόν φίλο, μή πουλεΐς, κουτοί), πετσί, 
φίλε, φύλαγε τό φύλλο, θά σε νοιώσ’ ή παπουτσου
μή τό δίνης ςάλλον φίλο. θά σοΰ γδάρη τό πετσί.
IV. Αί δεισιδαιμονίαι και πίστεις είναι σύμπασαι των Φιλιππουπολι- 

τών. Μόνον προσθετέον έν μέν τή δεκάτη τά ΰπογοαμμιζόμενα : "Οταν τις 
αισθάνεται κνισμόν έν τή άρι α τέρα παλάμη, σημεΐον όιι θά λά6η χρήματα,

16
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Slav δε αισθάνεται εν τη δεξιά, σημείο ν δτι θά δώση χρήματα ,* εν δέ tfj 0 ε- 
κάττ) τετάρτη : όταν δε άνάητονν καί κοκχινίζονν τά (οτά τινοζ, σημεϊον δτι 
τον ίπαινονσιν.

Κ, Μνρι. Άποστολίδης

β' Στίχοι κατ' αλφάβητου.
(βλ. τραγουίι παρόντος τόμου 27 ο, 216)

’Άλφα, θέλω ν’άρχινήσω στο χορό νά τραγουδήσω.
Βήτα, βέβαια σοί λέγω, κιδταν σέ θυμούμαι κλαίγω.
Γάμμα, γράφω σ’ ένα γράμμα, για νά κοιμηθούμε αντάμα.
Δέλτα, δέ σοι φανερώνω τής καρδούλας μου τόν πόνο.
*Εψηλό μ  ον κυπαρίσσι, καλότυχος ποιος σέ φιλήσει.
Ζήτα, ζώνουμαι τά φείδια για τά δυό μου μαύρα φρύδια.
* Ητα, γύρισε καί δες με καί με την καρδιά σου πες με.
Θήτα, θέλω νά σέ πάρω μέ παπά καί μέ κομπάρο.
’Ιώτα, γίνομαι γιοφύρι νά περνάς χρυσό μ’ ζαφείρι.
Κάππα, κλαίγω καί φωνάζω καί γιά σε ν’ άναστενάζω.
Λάμδα, λοΰσα μου καί ροΰσα καί τά κάλλη σου φιλούσα.
Mi, μηλιά μου μέ τά μήλα καί μέ τά χρυσά σου φύλλα.
Ν ί, άνοιξε την κασσέλα νά σε διώ, καλή μ’ κοπέλλα,
Ξί, ξανθά νε τά μαλλιά σου, πάρε με στήν αγκαλιά σου.
"Ο, μικρό μου καί μεγάλο, σαν εσένα δεν εν άλλο.
Π ί  πέρδικα μου γραμμένη, φιλημένη, τσιμπημένη.
Ρόδο μου τοΰ παραδείσου, χάϊδα πωχει τό κορμί σου.
Στα  φιλήματα μ1 επάνω, δσα έχω τά ξεχάνω.
Το πουλί μου, τό πουλί μου, καϊκιωμένο νε μαζυ μου.
Υ ψ ηλό  μου γιασεμάκι εΤν’ τώραϊο σου κορμάκι.
Φί, φιλώ τά δυό σου μάτια καί άς γίνουμαι κομμάτια,
Χνθη  δλο μου τό αίμα, Μαριγώ μου, γιατ’ εσένα.
Ψάλλω, τραγουδώ, φωνάζω, μέρα νύχτα σένα κράζω
"Ω, τώμέγα τελειώνει, άς λαλήσει κιάλλ’ άηδόνι. Π. Π, X.

7" Αΐ Σαράντα Έκκλησίαι Ά ν. Θράκης άπό πότε χρονολογούνται.

Ή  πόλις φαίνεται υπάρχουσα μετά την άλωσιν. Ή  μετάφρασις έκ τής 
Τουρκικής ιστορίας τού Dalezze 1300— 1514 δεικνύει δτι αί Σαρ. Έκκλη- 
σίαι ήσαν έδρα Σαντζακιού. Τό άνώτατον δθεν δριον τής ίπάρξεώς των είναι 
1514, 60 έτη μετά την άλωσιν,

Ίδο υ  πώς επιδεβαιοϋται τούτο. Κατά μετάφρασιν έκ τού Ιταλικού τοΰ
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D o n a tto  d a  Lezze H isto ria  T u rchesen  Τουρκική ' Ιστορία 1300— 1514 
Βουκουρέστι 1910. Έ ν  σ. 155— 6 άναγινώσκομεν.

«Τα Σαντζάκια (S anjiaccati) τής Ρούμελης είναι 28 τον Αριθμόν.
Πρώτον το τής Κωνσταντινουπόλεως, έδρας τοΰ Μεγάλου Τοιίρκου.
Δεύτερον τό Σαντζάκιον τής Βυζώς, 50 μίλια μακράν τής Κωνσταν

τινουπόλεως άνωθι προ τοΰ όρους T e r  cos. μετά δέ τοϋτο αϊ 40 chiese.
Τρίτον το Σαντζάκιον τό όποιον καλείται M algara  η Cbiersaluch (ό 

εκδότης έξηγεΐ Kurk-KiUsesis). Τοΰιο Εκτείνεται επί μακρόν Επί. τοΰ Εΰ- 
ξείνου καί έχει μήκος διαρκείας δυο ήμερων τάξειδίου και πλέον και καλεί
τα ι έρημος De Brozie (Δόδρουτζα 6 εκδότης) καΐ πριν ή εισέλθη τις τήν 
έρημον εΰρίσκεται ή χώρα τής Βάρνας. "Ανωθι τής έκτάσεως κατά μήκος αυ
τής εδρίσκεται μεγάλη ποσόιης οστέων εκεί, όπου κατετροπώθη δπό των 
Τούρκων στρατός Ούγγρων, Μετά ταϋτα συναντώ μεν την Mangalia (ό εκδό
της Malgara εν τω κειμένφ) πόλιν προ τοΰ όρους καί μετά τήν διάΟασιν τοΰ 
όρους τούτον είσερχόμεθα εϊς τό Σαντζάκιον τής Σιλιστρίας.

26 Σαντζάκιον Φιλιππουπόλεως.
27 Σαντζάκιον Άδριανουπόλεως, μεγαλοπρεπούς πόλεως (nobile citta) 

οπού τον περισσότερον καιρόν εδρεύει 6 Τούρκος,
28 Σαντζάκιον τής Καλλιπόλεως κείμενον «νωθι τής Προποντίδος. Έ χ ε ι  

Εδρεύει ό άρχιναύαρχος τοΰ στόλου τοΰ Σουλτάνου. Τοΰτο είναι τό τελευταΐον 
Σαντζάκι,

Καί έν σ. 159 άναγινώσκομεν.
Σαντζάκια (Sangachi) τά όποια δπόκεινται είς τον Βεγλέρδεϋ της Ρού

μελης είναι τά έξης:

16 Καλλιπόλεως..
17 Quarante Chiese quadragima Ecclesiae (Σαράντα ’Εκκλησιών), όπως 

ονομάζεται πόλις έν Θράκη.
18 Βιζώς έν Θράκη.
19 Cirmen, τόπος έν Θράκη (τό τής Άδρ/λεως, σημ. μεταφρ αστού).

Αί Σαρ. Έκκλησίαι άναφέρονται κολλαχοΰ δπό περιηγητών ώς και ή 
Επαρχία αυτής. Πρώτος ό Έ βλιγιά  Τσελεμπής όμιλεΐ περί Σαράντα Έκκλ- 
καί φρουρίου Έ σκή— Πόλος, τόν X V II ntwvf·, (Βλ. Θροκικά Τ. Υ Π  σ- 1 72).

*0 R o b ert W alech (κατά μετάφρ. Α·Α·Σ) στις άρχές τοΰ Θ ' αίώνος) 
όναφερει εϊς τάς περιηγήσεις του τάς Σαρ. Εκκλησίας (Βλ. Θρακικά Τ. Δ' 
σ, 60 καί εξής).

Ό  αυτός συγγραφεύς W , αναφέρει έν σ. 61 6π ίδρυσαν σχολήν οϊ "Ελ
ληνες άλληλοδιδακτικοΰ συστήματος, καί σημειώνει ώς άξιοπαρατήρητον τήν
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ΰπαρξιν τοιαυτης Σχολής !ν Kirclesi. (Περί ονομασίας τής πόλεως Βλ. θρα- 
κικά Τ. Β ' σ. 441—442 ώς καί Τ. Δ' σ. 61. Βλ· καί Μελίσσηνοΰ Χριστο
δούλου :. Θράκη και Σαράντα Έκχληοίαι)·

“Αλλη μνεία περί Σ. Εκκλησιών είναι τοΰ :
Η . A. Gibbons: Ottom an Empire, Oxford 1916 σ. 111 — 114. 1360—1. 
«Εκπληκτική επιτυχία εστεψε τάς άρχικάς επιτυχίας τοΰ Μουράτ.
’Έκαμε τον Kara Khalil Tchenderli βεζύρην.

■Είς τον Lalashahin, σύνοδον τοΰ Σουλεϋμάν, είς την καιάληψιν τής 
Tzympe έδόθη 6 τίτλος τοΰ Βεϋλέρβεΰ και γενικού αρχηγού τοΰ στρατού 
τής Θράκης.

Ή  Άδριανοόπολις ήτο ό προορισμός.
Είς τον Evrenosbey ό Μουράτ ενεπιστεόθη δεύτερον στρατόν,, τοΰ οποίου 

σκοπός ήτο νά προλάβη έπίθεσιν τών Σερβων έκ δυσμών (Seadeddin I. 80). 
; Η  Τσορλοΰ ήτο τό πρώτον σημειον προς ο έτεινεν, διότι ή κατάληψίς της 
θά έπροστάτευε τά νώτα τοΰ στρατού, δστις θά ένήργει έναντίον τής Ά δρια- 
νουπόλεως. 'Η  πόλις αΰιη 46 μίλια μόνον άπεχουοα τής Κω ν στα ν τ ιν ου π 0- 
λεως άντέταξε πείσμονα άντίοταοιν καί έγινε Ανάγκη.νά καταληφθή έξ εφό
δου (Seadeddin I. 82).
*0 Έβρενοσβεϋς, προχωρών είς την αριστερόν, κατέλαβε τό Διδυμότειχου 
(Seadeddin I, 82— Hadji Khalfa, Rumeli σ. Ι9)κατόπιν τήν Γκιουμουλτζίναν.

'Η  έπιχείρησίς των αυτή έδοικε είς το υ ς’Οθωμανούς κυριότητα τής λε
κάνης τής Μαρίτσης καί ήμπόδισε τον κίνδυνον Σέρβικης έπιθέσεως.

’Απόσπασμα τής δεξιάς πτέρυγος έπροχώρησε κατά τήν παραλίαν τής 
Μαύρης Θαλάσσης καί κατέλαβε το K irk  Kilisse, θέοιν στρατηγιχωτάιης ση
μασίας, προλαμ6άνυνοαν πιθανήν Βουλγαρικήν προσπάθειαν—επικουρίαν προς 
την ’ΑδριανονποΧινΛ διά μεταφοράς στρατοϋ διά τής ορεινής χώρας μεταξν 
τον ποταμού καί τής θαλόοοης. “/δε σημείωσιν είς το περιθώριον χειρογρά
φου Barberini τού Παχύ μέρη, άναφερόμενον υπό M uralt ίί 663  άρ. 3).

Μετά την κατάληψιν τής Τσορλοΰ, ό Μουράτ προυχώρησε είς Αουλέ 
Βουργάζ είς τήν βόρειον όχθην τοΰ Ergene, όπου συνηνώθη μέ τους στρα
τούς τοΰ Έβρενός καί Lalashahin.

'Η  αποφασιστική μάχη διεξήχθη μεταξύ Bursar - Hissar καί Eski - Baba, 
είς ό σημειον οί ΰπερασπισταί τής Άδριανουπόλεως είχον προχωρήσει (Sea
deddin 184—85 Hadji Khulfa: Rumeli σ, 22)». A. A. Σ.

6 \  "Ενα γράμμα.

Γενεύη 10· VI 36, t5  Τ. de 1’ Athenee
Φίλε κ, Παπαχριοΐοδούλου,

Διάβασα μέ πολύ ενδιαφέρον τό Θρακικό "Αρχείο καί τις 'Ηθογραφίες 
πού είχατε τή μεγάλη καλωσύνη καί μοΰ χαρίσατε.

'244
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Θαύμασα πόσο βαύειά κατέχετε όλο αυτό τό λαογραφικό 
πλούτο, ώστε νά μπορέσετε νά τον χρησιμοποιήσετε με τόση 
«νεση και τέχνη.

Σας στέλνω κ* ένα άρθράκι που έγραψα για τήν αλληλογραφία χοΰ 
Lamartine. Δυστυχώς έμαθα έκ τών ύστερων πώς τά γράμματα τοΰ ποιη- 
ιοΰ δεν είναι όνέκδοτα. Θά τά βρήτε σ’ ένα βιβλίο τοΰ Henri Bordeaux, 
Voyageurs d’Orient, B' μέρος Paris, Librerie Plon (1926), σ. 106— 126. 
Τά γράμματα τά είχαν δώσει στον Bordeaux οι απόγονοι τοΰ Μαυρίδη, τή 
μεσολαβήσει τοΰ μακ. Ά .  Άνδρεάδη.

Σάς εύχομαι νά μπορέσετε νά συνεχίσετε χωρίς προσκόμματα ιήν έκδοση 
τοΰ πολύτιμου σας’Αρχείου καί σας συγχαίρω θερμά για τήν ωραία σας δράση.

Μέ πολλή εκτίμηση 
Samuel Baud - Bovy. 3

ΣΗΜ .  ΔΙΕΥΘ. Έγνωρίζαμε δτι 6 μακαρ. Άνδρεάδης έλαβε γνώσιν τών 
έπισχολών, οχι δμως και ότι αύται έδημοσιεύθησαν. Προ τής έκτυπώσεως τών 
επιστολών τοΰ Lamartine έζητησαμε νά γνωρίσωμε καί τή γνώμη τοΰ μμκ· 
’Ανδρεάδη, οστις έλειπε τότε εις ’Ιταλίαν καί μόλις έπανελθών άπέθανε, αλλά 
δεν επρολάβαμε. Έ ν  πάση περιπτώσει αί έπιστολαί έγένοντο γνωσταί είς τήν 
'Ελλάδα διά τοΰ ’Αρχείου-
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Θησευς Πίνδιος-

*Η Θράκη πενθεί διά την απώλειαν ενός των έπιλέκτων τέκνων της, 
πενθεί τον Θησέα Πίνδιον, διευθυντήν τοϋ 'Ελληνικοί δε ίου.

*0 απροσδόκητος θάνατός του έλόπησε τους Θράκας οί όποιοι τον έθεώ- 
ρουν ώς καύχημα καί έγκαλώπισμα καλλιτεχνικόν.

Ό  Θησευς Πίνδιος γεννηθείς εϊς τά 1888 έν Φιλιππουπολει έσποΰδασεν 
είς τά Ζαρίφεια Διδασκαλεία καί από μικράς 
ήλικίας έδιδάχθη μουσικήν από τήν αδελφήν του 
κ. Παπαλάμπρου. Εϊς τάς ’Αθήνας ήλθε κατά 
τό 1905 καί ένεγράψη είς τήν νομικήν Σχολήν 
τοΰ Πανεπιστημίου, συγχρόνως δέ καί εϊς τό 
Ώ δεΐον ’Αθηνών, οπού καί διεκρίθη. Έ γκα- 

ταλιπων τά μαθήματα τοΰ Πανεπιστημίου άρ- 
γότερον έπεδόθη άποκλειστικώς εις τάς μουσι
κός του σπουδάς καί λαβών τό δίπλωμα σολίστ 
τοΰ πιάνου, διωρίσθη βραβευθείς βοηθητικός δι
δάσκαλος τοΰ Ωδείου.

’Ακολούθησα; είς τά 1919 τήν όμάδα τήν 
άπαρτίσασαν τό Ελληνικόν Ώδεΐον, προσελή- 
φθη ώς καθηγητής καί γενικός γραμματεύς τοΰ Δ. 
Συμβουλίου,

Μετέβη εϊς τά 1912 δι’ ολίγους μήνας εις 
Γερμανίαν, εκτοτε δέ κατά τάς θερινάς διακοπάς συχνά μετέβαινε διά νά πα- 
ρακόλουθή μαθήματα καί τήν έν γένει μουσικήν κίνησιν τής Γερμανίας.

Κενωθείσης τέλος τής θέσεως τοΰ καλλιτεχνικού διευθυντοϋ τοΰ Ε λλη 
νικού Ωδείου, τό 1926 διωρίσθη τοιοϋτος ό Θησευς Πίνδιος διευθυνας τό 
ίδρυμα μέ άφοσίωσιν καί τάξιν άξιοζήλευτον.

*0 θάνατος τοΰ τόσον προώρως θανόντος έστοίχισε μεγάλως τήν Θρά
κην. Ό  Θησευς Πίνδιος θά παραμείνη ένα εκλεκτόν πρόαωπον μέσα εϊς 
τήν όμάδα των πνευματικών τής Θράκης πρωτοπόρων

Κωνστ. Ν. Χατζηγιαννάκης.

Είς βαθυτατον γήρας κατ’ ’Απρίλιον 1936 άπέθανεν έν Θεσσαλονίκη 
ό διακεκριμένος Θράξ Κ. Ν, Χατζηγιαννάκης Ιατρός καί βιομήχανος. Ό  μεταστάς
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κατά τήν μακράν σταδιοδρομίαν τον ύπήρξεν εκ των ΰπερόχως δρασάντων 
έν Θράκη καί εν τη επιστήμη «αΐ έν τή διαχειρήσει των κοινοτικών τής πό- 
λεως Σαράντα ’Εκκλησιών, οπού ήνθει κάλλιστος 'Ελληνισμός έξαιρετικώς 
διακρινόμενος εις το έμπόριον, τήν αμπελουργίαν, τά γράμματα, τάς τέχνας 
καί τήν καλλιτεχνίαν. Διατελέσας πρόεδρος επί μακρά ετη του Φιλεκπαιδ. 
Συλλόγου, όστις διηΰθυνε τήν παιδείαν καί κατηύθυνε τα εθνικά βήματα τών 
ομοεθνών, ειργάσθη έθνικώτατα. ’Εκλεγείς μετά τήν κατάληψιν τής Θράκης 
πληρεξούσιος τής Γ ' τών Έλλην. Ιθνοσυνελεόσεως άντεπροσώπευσεν αυτήν 
σεμνώς καί άθορΰβως.

’Έκτοτε άποσυρθεις τοΰ δημοσίου βίου έζη μεταξύ τών τέκνων του με 
τήν άνάμνησιν τοΰ Θρακικοΰ ονείρου τής άπελευθερώσεως τής Θράκης, άλλά 
καί τής πικρίας τής ΰποδουλώσεώς της καί τής έκριζώσεως τοΰ άτυχους Θρακικοΰ 
'Ελληνισμού. Άποθνήσκων άφίνειλαμπρόν όνομα, άλλά καί διαπρέπονταςυίοΰς 
Ιν Ά θήναις καί Θεσσαλονίκη, οί'τινες καί αυτοί άθορύβως συνεχίζοντες τάς 
οικογενειακός των παραδόσεις, τιμούν τον θρακικόν Ελληνισμόν καί τό 
Θρακικόν όνομα.

To ' Aqjjdov άπό καθήκοντος άφιερώνει τάς όλίγας αίιτάς γραμμάς εις 
μνήμην τού σεβασμίου γέροντος, δστις είργάσθη διά τήν πνευματικήν τών 
'Ελλήνων τής Θράκης άνΰψωσιν και άπελευθέρωσιν. *

Π. ΓΙ.
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Σελ.
3 βημ. ανη έπι γραφή ον περιγραφή
6 > » P erra so s * P e tri tzos
8 στίχ. 14 * τής Ροδόπης ΐ τής έπΐ τής Ροδόπης

10 » S * ώς άτονος ή άτονος
11 * 3 » τής λεγομένης μάχης λεγομένη μάχη
11 » 4 > τής ουγκροτηβείοης * ή αυγχροτηβεΐσα
12 » 1 » βασιλικόν, άνακτόοιον » Βασιλικόν, Άναχτόριογ
12 * 32 μπουμ * μπούκ
13 » 12 » μάλη ϊ> μάλα
13 » 8 βερμπόν » βερμπά
14 * 16 καί εΐς ιά  διάφορα προσδήχας διάφορα—προσ 9 ήχαί
15 » 21 * ή βολύς > ή θολός
17 » 7 ■» είς τήν ώς άνω είς τήν άνω
18 » 8 » μέχρι τριακονταετίας » μέχ^ι bq6 τ^σκονταβτία^
18 » 12 » τφ πεπυρακτωμένω * τφ ̂ τέΛυρακταμένφ
18 Οημ. 4 P au y s » P au ly ’s
29 στίχ. 21 > των νέων » τον νεών (ναόν)
29 » 21 » αίγλη 5» αίγλη
30 » 24 t Βυζαντινών > Βυζαντ ιαχών
32 » 2 *5 καλείται καλείται τοΰτο
33 * 35 » αποβ η μουντών » παρ’ άποδημοόντων
36 σημ. » Γχουντελοίδες Γχουντελάδες
40 στίχ. 4 * ένίων ΤΡ ένίων
40 » 5 * άλλως τε » άλλως
40 > 26 » τήν αΰτή τήν έν αυτή.
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καναράς 108. 
κανί 93.
Κάπραινα 11. 
καραβάνα 139. 
καραβοκεράτο 79. 
καραβοκύρης, 70, 79. 
καρατάρω 73,
Καραφερία 49.
Καρίταινα 11. 
καρπατσαλώνω 116 
καρσιλίκι 85.
Καρυώτες 154. 
κασαμπάς 105. 
κασάπης 205.
Καστάνοβα 12. 
κάτα 156. 
κατάοτομα 78. 
κατάστομο 83, 84. 
καχαχόταα 177. 
καχσηλόνω 96. 
κατσούβελλους 166. 
καφόχρονος 154.
Κελεφίνα 12. 
κενέδες 57,
Κεράσοβον12.
Κερασχανάς 154. 
κεφαλιβμα 77, 85. 
κικκινάδι 152, 
κινιασμένσς 161. 
κιούγκι 8. 
κιουφάλι 174. 
κλασίνα 115.
κλειδί (γιαλοΰ, πελάγου). 78, 83, 85- 
κλείδωμα 131.
Κλείσοβα 12, 15. 
κόβω 1-60;
Κόκκαλα-Κόκλα 9. 
κόκκαλο 114.
Κοκκωνίτσα (παρών.) 23.
Κόκλεν 9.
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Κόκλενα 9. Λινίσταινα 11.
κοκόσα 118. λόγος (καλός) 117.
κοκοσιά 118. λοκάν τσόχα 56.
κόκοτας 118, λοοβοί 96
κόκους (=κοΰκος) 167. μαγέρεμα 113
κολτούκι 61. μαϊμούνι 202
κολτσάκι 61. Μ άλγαρα 105
κολυμπάω 117. Μάλεβον 13
κολυμπώ 118. Μαρά 153
Κόπραινα 11, Μαριόρα 148 κέξ.
κόπτσα 113. μαρμάγκαλος 117
κορδοκοιλιάζω 152. Ματένια J49
κόρζα 113. ματζίρδες 105.
κορμπάτσ’ 202, ματραβούνα 138.
κοσέβω 117, 118. μάτσο 57.
κότημα 131. Μεγάλος μήνας 93.
κοτόφτερο 96. μελεγούνι 138, 156.
κουβλαντίζω 116. μερτικάρης 79,
κούδας-ης 96. μεσάρτι 78, 87.
κουδήτικος 96. μεσές 90.
κούκλα 10. μεσιά 113.
Κούκλενα 3 κέξ,, 8. μετζίτι 67.
κουλακλήδικα 61. Μέτραι 4), 42,
κουλάς 176, 177. Μογλενά 9.
κουλ'ι 163. μόλα 73.
κουλίκια 172. Μοναστήρ-ντερέ 129.
Κούμουβον 13, μονοδοντού 153.
κουνελούδα 157. Μοσυνόπολις 7.
κουρκουτσέλ’ 113. μουλώνου 163.
κούρνα 113, 118. μουμούδ* 113.
κοόρΤ'άγζί 91, 92. μουστάκι (γιαλού) 83 Βδ,ίπελάγου) 85
κούς-γκιοζού 57. μουτεσαρίφης 42.
κούτι 110. μο(υ)χός 96.
κούτρα ι18. μο(υ)χοΰσα 96.
κουτσουμαδώ 202, μπαμπακϊτες 94,
κούφιο 96. μπάμπω 156.
κόψιμο 134. μπαραμπαρίζω 71.
Κρανιές 106. Μπαρμπαντώνης 154.
κρώσ1 131. μπάρτσωμα 74.
κρατεί 148. μπαρτσώνω 74.
κρεμ'δάς 113. μπασημποζούκις 42.
κρ(σ’ 202. Μπάς Τσεσμέ 106.
Κρίτσμα 10. διρικέτι 109.
κρυοντήρι 156. bipbipitoa 109.
κ’τάβ’ Π5. Μπίρνικον 14.
κώντικας 79. Μπίστρίτσα 13.
λαάνα 11 δ. μπογιατζής 135.
λαγόπλο 96. μπουκλούκ 164.
λαγός 96. Μπούκοβον 12.
λαγούμι 8. μπουλίτσα 202.
λακάνα 90. . ■ b o i ^ a  112.
λαλές 118. μπουνταλάς 177.
λάντζα 116. μπουμπούνα 130,
Λεβέτοοβα 12. μπουρσοβάνικο 57.
λεβέτσουρο 82, μπράκ 177.
λεβίθιασε 117. μυρί (—παρασί) 75, 80.
λεβίθες 117. μυριτζής 75, 87,
ΛεπενοΟ 14. νέ=(οΟτε) 157, 171, 172,174, 177.
λιμπαάέ 151, Νηβίτσα 14.
λιπαρίτες τσίροι 88. νιαρό 162, 169.
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Νιράκια 106. ποδώνουμαι 118,
νοματίζω 132. Πολιάνα 14.
νομάτισμα 132, 136. ποντικϊυα 150.
νοείάς 146. πόρτα 74, 202.
ϋαράανιώται 118. ποστεκή 114,
όοβλέτι 109. ποτούρι 61.
ντουγοόνι 138, 157, πουλίτσ’ 136.
ντουρμπάς 157. πουλόπλο 136.
ντρουβάς 78, 85. ποΰπκες 57.
ντρουλί 135. Πουρδαλιές 106.
θύματα 114, ποχάρης 77,
υόπνιασμα 137, ποχάρικη (λ.) 77.
Ξασπράδι 152. ποχοστάσι 77.
ξεμολόγος 150. πάχη 77, 78.
ξεσφοντιλιάρι 139, 156. Πράβτσα 106.
ξετζοιλιάζω 87, 90. πραχάλα 96,
ξε ψυλλιάζω 96. πραχαλιάζω 96.
ξιγυρμένος 177, Πρόδανον 14.
ξικιουψάλιωνι 174, 177. πρωτιά 134.
ξόμπλια 57. πρωτόγερος 157.
—οβα-οβον , ίσλαβ,κατάλ, τόπω ν.) 12, πρωτόκοτλφας 64.
όκάδικος 160, πρωτόπαλος 78. , .
όρνί 116. πΰρος 157.
όρτακσής 106. Ραγιατεύω 117.
ούόας 176. ράζω 96.
πάϊντος 70. ράμμα 72.
παλαμιδερά (δίχτια) 69, ράντζο 82.
πσλαμιδοπλέμματα 69. ράτκο 66.
πσλιάα-παλιάσ 115. ρηγάλο 80.
πάλλατζης 70, 71. ριζικάρ' 131.
παλόπλο 78, 83, 85. Ρόδενα 12.
πάλο ς (π ρ ω τ ό-δ εοτερ ό - παλος )83,84,85. ρουδίσματα 176, 177.
Παλουκάικο 81. ρουφέτιον 22.
nocvayta ή Πετριτσονιτισσα 19, ρουνιά 82.
Πάνιτσα 13. ρώδιου 176, 177,
παντοόρ a  90, ρωδίσματα 177.
παντσαλωτώ 96. σαγιάκι 56.
.Παπά Πηγάδι 41. σαγμπής 157.
παραβατάμος 79. αάκκος 78,
παραθύρα 115. σαλιάγκοι 57.
παραντίδα 152. σάλτα μάρκα 69.
παραπαίζου 206, σαμαντούρα 86
Παρασκευήτσα 159, σαρή σαγιάκι a  56.
πσρατσιχιά (πελάγου, γιαλο0) 78, 85. σάρντισμα 153.
παστιρμάς 168. σγαντζόχερος 138, 156,
πατέρα 116. σεγίρι 159.
Παύλου τ ’γυρύρ1 107. σεκέρια 177.
πέγιος 96, σελέφι 80, 94.
περδέκα 112. σελεφτσης 80.
περδικλώνω 116, σερσιά 86.
περικόφτου 137. σερσιάρισσα (βάρκα) 81.
πέσι 61. σέρσιμο 81.
πετερός—ά 149. σημάδι 131,
Πετρίτη 155. σηντα 151.
πικρό φάρμακο 154. σΐιτάρ 114.
πλαγιάζ1 118, σιγούρι 70.
πλάκα 135. σιγρέκι 113.
πλακόπλο 135. σιδεροβόλι 83, 84, 93,
Πλόβδηφ 16, σιμά (δίχτια) 69.
ποδήματα 153. 1 σιμά (πλεμμάτισ) 83.
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Σίτσοβον 13. ταχρίλι 63.
σκατομπσρπούλας 169. τέκ μ που ρ μάς 57,
σκλήκα 113, τεκές 200.
σκομβρίδαι 95. τελεαήμ 106 σημ.
σκορτσίλα 70. τερζάδες 139.
σκούξω 117 , 118. Τζαμάλα 110.
σκουμπροπλέμματα 76. τζαμαδάνι 57.
σκουμπρόπόχη 78, 80, 89. τζαμαντάνι 61.
Σμόκοβον 1‘ί , τζιγκιρί 167.
σομακί άμπάς 56. τζιρίτ' 174, 177.
Σοποτόν 14. τζιρτζιλιά 113.
Σούβλα (τόπων.) 99. τζιτζάκιον 63.
Σούβλης 101. τζουμπές 154.
σουβλής 103 σημ. 1, τζουρμπάς 166,
Σουβλής (παρών., επών.) 103, τοΟ Σου- τόρι 70.
βλή (τόπων.) 103. τουλούμι 114.
σουβλΐ-σουφλί 100. τούμπα 115, 129.
Σουβλί (παρών.) 103. Τουρκόπουλοι49.
Σουβλιά (τά) 100. τούρτουρα 112.
Σουβλίδης 103 σημ. 3. τρεχούλί 76.
Σουγλί 100. Τριαδίτσα 16 σημ.
Σούλι 99, 104 σημ. 2. Τρίβα 14.
σουμάδι 13ι, τριβίδι 90.
σούρωμα 96. τρικσίρι 94.
σουρώνω-ρωμένος 96. τριτόπαλος 78.
Σο(υ)φαλί (Μ. τροχίζω 118-
σουφάς 177. τσάκα 63.
σούφλα 101, Τσακήλι 41 κέξ.
Σουφλάρ 104 σημ. 1. τσαλαβούτα 93.
Σούφλας 101. τσαλαπατειούμ’ 161»
Σουφλης 98, 103, 104. τσαλγκιά (τά) 160.
Σουφ’λής 98. τσαπράζι 57.
Σουφλί 97 κέξ. Τσαρίτσαινα 12.
Σοΰφλις 99. τσάρκας 118.
Σουχλής 103 σημ. 2. τσατίζω 71.
Σοφλού 97. τσελεμπής 90.
Σοφουλάρ ι04 σημ. 1. Τσέπεν (*ενα) 9
Σοφοόλλης 97, 98, Ταέρβεν (—ενά) 9
Σοφουλλης 97, 98. Τσερνίτσα 13.
σπαθί 78. τοέσμαρος 121, 122,
σπίτι 78, 83, 85. τσεσμόπλο 121, 122,_
σπιτιάνικος 153. Τοέσοβα 13.
Σρέδετς 16 σημ. τοέτ* 115.
σταλίκι 93. τσέτουλα 87, 94.
σταμώνω 96. τσιάκ 177.
Σταυρός 93. τσιακάτ 173.
σταυρωτό (άντερί) 61. τσιβί 74.
στέκουμσι 72. τσικηλάάρα 117.
Στεμνίτσα 13. Τσιμενίτσα 106.
στουμπίζω 118. Τσίμοβα 13.
συβασμένη 152. τσιμπί 159.
συγκαθιζω 117. τσίμπλα 135.
συνβάζουμ’ 152. τσίπα 7S, 85, 86.
συνβαστικός-κιά 152. Τσιπιανά 12.
σφαλαχκιά 118. τσιπόξσλα 78, 85.
σφιλιγκάρ’ 113. τσιράκ παρασή 68 .
τάλια 87, 94. τσιριά (ή) 73.
ταλιάνι 77. τσιριεΰω 89
ταμιαλίκι 79. τσιρολάλαγγο 94..
ταζιδιάρισσα (βάρκα) 8ΐ· τσιροπλάκ' 113.
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τσιροπούλ' 113. 
τσιρόπόχη 77, 89. 
τσίρος 88, 93. 
τσιρτσόν' J13. 
Τσίτσαινα 12. 
τσίτταε 118. 
τσορ5ατζής 103. 
τσορπατζής 43. 
τσότρα 162. 
τσουβαλοΰ 93. 
τσουγκράνι χ39. 
τσούζω 96. 
τσουράκι 107, 118. 
Τύρναβο(ς) 12, 13. 
φανιά 70. 
φεγγάμενη 71. 
φερμενετζής 63. 
φιλιά 175. 
■Φλαμούρια 106. 
φλέγκα 118. 
φλίτρος 113. 
φολτάκα H8, 
φούντα 82. 
φρενκί 57. 
χαλίδι 114. 
χαλιώ 114,

χαλκώνω 118. 
χάμνατζης 70. 
χαμόραγκας 117. 
χαμοσυρτός 149. 
χαμώνω 73. 
χάρα-μέρα 75.
Χαραμή τσ εο μ έ106. 
χασοφεγγαριά 163. 
χατζηλίκ’ 201. 
χαψιά 118. 
χειρσβολιάζω 133. 
χείροβόλιασμα 113. 
Χελμός 14. 
χολόργο 131. 
χορός 83. 
χοΟμα 118. 
χοΰφτος 134. 
χουχλουβάγια 157. 
Χριστοογεννιάτης 89, 93, 
χώρισμα 67. 
ψαριά 81.
ψαρομίλιγγος 153. 
ψήφα 133. 
ψιλόψαρα 94, 
ψυχό 116. 
ώρματος 96.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

α') Κατά συγγραφείς.

•Ανωνύμου Συνθηματικοί λέξεις Αίνου—Κεσσάνης, 96.
Μϋθος Άδριανουπολίτικος, 201—202.

Μνρ%. ’ ΑποοιοΧί&ον Περί Κουκλένης καί τής φερώνυμου αύτής έπί τής Ροδόπης 
μονής τών άγιων ’Αναργύρων, 3—40, Ά ποκατάστασις θρακικής έπι- 
γραφής, 222—224. ‘Η τοΟ βικαρίου τής Θράκης Σολόμονος έιπταφία 
Επιγραφή, 225—234.

Βέη Νίκον Α . Έ κ  τοΰ βιβλιογραφικού εργαστηρίου τοΟ Μητροπολίτου Μη&είας 
καί Σωζοπόλεως, 236—237.

ΒογαζΧή Δ . Κ ., Δύο ποιήματα άπό τή Φιλιππούπολη (’Από Ενα χειρόγραφο 
τοο 1840 τοΟ Νικ. Παπαγεωργίοο), 194—196.

Γΐίοργαχά At/μ  Σουφλί. Περ! τής άρχης τοΟ τοπωνυμίου, 97—104.
ΑιΧηγιάννη Β . Ν . ,  Άμπατζήδικα, 56—68.

Λαογραφικά, Ιστορικά σημειώματα καί παραδόσεις, 105—112*
Γλωσσικά. Γλωσσάριο τοΰ Δογάν-κιοί Μολγάρων, 112—118.

KmvoiavumovXov Κ , Μ., Διορθώσεις καί χρονολογήσεις Βυζαντινών μολυβδο- 
βούλλων τής Θράκης, 217—221.

ΟΙχοΎομί&ον Ά ποοτ, Β .  Παροιμίες Καλλιπόλεως καί τών περιχώρων 196—201,



ΙΪ£ρ τεχύμενα m
ΙΙατιαχριστοδοίΑον Μόσχον, θρακικά τράγου6ία [μουσική], 203 —216.
ΗατιαχριστοδονΙου Πολνϋ. 1 Βσλλίομ ατα θρακικά, 148—159. II “Ηθη καί έθιμα 

Ά δριανουπόλεως, 159—162.—Ill Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις, 
162—173.—IV Παραμύθια Άδριανουπόλεως 173—177. — V Γλωσσάριο 
Σαράντα Εκκλησιών, 178—193.

Παρασχινοπούλον Ά ν α γ ν . ,Ή  ψαρική στή Σωζόπολη, 69—95.
Σαμοθράκη Ά χ Α λ . θ„  Ό  Σουλτάνος του Ίκονίου Ά ζατΐνος καί ή πολιορκία τής 

Αίνου ύπό τών Βουλγάρων (1263), 47 —55.
Χονρμονζιάδον Γιωργ,, Ε πα ρχία  Μετρών καί Ά θύρω ν Θράκης (1885), Σημειώ

σεις έκ τοΰ χειρογράφου τοΰ-----(11895), 41—46.
,Χρηστίδον Ά ρ ια ιοβ , Γέννα. 1 Περί Γέννης. II “Ηθη καί έθιμα. Παιδιαί καί δείσι- 

δαιμονίαι. III Δημώδη φσματα. 119—147.

β') Κ α θ’ ύλην.

'‘Ανέκδοτα : Ά μπατζήδικα άνέκ&οτα 63—67 (Β. Δεληγιάννης).
"Ασματα : ’ιλσμάτιον τών παιδιών πρός τόν πελαργόν |Μ άλγαρα| 109. (Β. Δε- 

ληγιάννης). διρδιρίτσα 109 (ό αύτός). Τραγούδι χορευτικό. Συρτός 
[Μαλ γάρων) 112 (Β. Δεληγιάννης).

"£αματα δημώδη · Γέννης 138 147 (Ά ριστόβ. Χρηστίδης). Δίστιχα 147 (ό αύ·
τός). Κοτίσματα καί μπείτια 147. (ό αύτός). Βαλλίσματα θρακικά 148 — 
159 (Πολ. Παπαχριοτοδούλου), θρακικά τραγούδια [μέ μουσική! 203 — 
216 (Μ, Παπαχριστοδούλου).

Τ%ώαααι σννθηματίχαί : Συνθηματικοί λέξεις ΑΓνου -  Κεσσάνης 96 (ανώνυμος). 
Κορακιστό 135—136 (Ά ρ . Χρηστίδης).

Γλωσσάρια : ψαρικής 93—95 (Ά να γν . Παρασκευόπουλος), Γλωσσάριο τοΰ Δο- 
γάν-κιοϊ Μαλγάρων 112—118 (Β. Δεληγιάννης). Άδριανουπόλεως 177, 
202 (Πολ. Παπαχριστοδούλου), Σαράντα ‘Εκκλησιών 178—193(0 αύτός)·

Αεταιδαιμοη'αι : ‘Αμπατζήδικες 67 (Β. Δεληγιάννης). Γέννης 136—138 (Αρ. Χρη- 
στίδης). Δεισιδαιμονίαι καί προλήψεις Άδριανουπόλεως 159—162 (Πολ. 
Παπαχριστοδούλου).

Έ αιγραφαί ·. μονής Κουκλένης 18, 19, 20, 23, (Μ. Άποστολίδης, έτεραι 217, 218, 
219, 220, 221 (Κ. Κωνσταντόπουλος 222 (Μ. Άποστολίδης), έπιταφία 
έπιγραφή 225—234 (Μ. Άποστολίδης).

"Η θη χαί εθψα  : ‘Έθιμα άμπατζήδων 67—68. Γιορτή άμπατζήδων 68. Ριζικάρια 
130-133 (Ά ρ. Χρηστίδης). "Ηθη και Άδριανουπόλεως 159—162 (Πολ. 
Παπαχριστοδούλου),

Ιστορία  : Τό χωρίον Τσακήλι |περιγραφή| 41—42 (Γ. Χουρμουζιάδης. — Διάφορα 
συμβάντα |Μετρών 42 -  44 (ό αύτός). Σχέδιον άναφοράς τών κατοί
κων Μέτρων καί Άθύρων πρός τά Πατριαρχεία 44—46.—Ό  σουλτά
νος τοΰ Ίκονίου Ά ζατΐνος καί ή πολιορκία τής Αίνου ύπά τών Βουλ
γάρων 1126ο] 47—55 (Ά χ . Σαμοθράκης).—Περί Γέννης 119—130 (Ά ρ . 
Χρηστίδης. —Περί τής μονής τών ά γ . ’Αναργύρων Κουκλένης 3 - 4 0  
(Μ. Ά ποστολίδης).—Ναός Βυζαντινός Γέννης 123—127 (Ά ρ . Χρηστί
δης).—Ή τοΰ βικαρίου τής Θράκης Σολόμονος έπιταφία έπιγραφή 
225 —234 (Μ. Ά ποστολ ίδης).—Έ κ τοΰ βιβλιογραφικού έργαστηρίου 
τοΰ μητροπολίτου Μήδειας καί Σωζοπόλεως 236 237 (Μ. Βέης).



Παιδιαί ·■ Μαλγάρων 111 — 112 (Β. Δεληγιάννης), Γέννης 133—135 (ο! ψήφες)χαί 
136 (πουλίτοια) (Ά ρ . Χρηστίδης),

Π α ρ α δ ό σ ε ις  : Ό  έποικισμός τ<3ν ’Αρμενίων στά Μάλγαρα 10ό (Β. Δεληγιάννης), 
Μαλγάρων 107—108 και 109—110 (ό αύτός).

Παραμύθια : Άδριανουπόλεως 173—177 (Π. Παπαχριστοδούλου). Μΰθος
Άδριανουπολίτικος 201—202 (Ανώνυμος).

Παρσιμίαι και παρσιμιώδεις φράσεις : Άδριανουπόλεως 162—173 (Π, Πατταχριστο- 
δούλου). Καλλιπόλεως καί περιχώρων 196 -201 (Ά ντ. Οίκονομίδης).

Π ο ιή μ α τ α  : ‘Η βρυσοΟλα τών άγ. Α ναργύρων 17 (Δημ. Βογαζλης). Δύο ποιή- 
ματα άπό τή Φιλιππούπολη 194—196 (Ν. Παπαγεωργίου).

Τέχναι : Τό άμπαζηλίκι υτή Θράκη 56 — 63 (Β. Δεληγιάννης), Σχέδια άναφερό- 
μένα εις ιήν τέχνην ταύτην 58,60, 62 (ό αύτός).—Ή  ψαρική στή Σω- 
ζόττολη 69— 95 (Ά ναγν. Παραοκευόπουλος). Ε ρ γα λεία  ψαρικής (σκί. 
τοα) 78, 84, 85, 92 (ό αύτός).

Τ ο π ω ν ύ μ ια  : 8 —10, 11— 16 {Μ. Άποστολίδης), 46 (Γ .  Χουρμουζιάδης. Σουφλί — 
περί τής άρχης τοΰ τοπωνυμίου 97—104 (Δημ. Ί . Γεωργακδς). Το
πωνυμία! γύρω ατό Δογάν-κιοϊ 106 (Β. Δεληγιάννης).

266 Περιεχόμενο.
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