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Μ ΕΤΑ  ΤΡΙΑ  ΕΤΗ

Τό Ά ρ χ ε ι  ον  τ ο ν  Θ ρ α κ ι κ ο ϋ  λ α ο γ ρ α φ ι κ ο ϋ  κ α ί  
γ λ ω σ σ ι κ ο ύ  θ η σ α υ ρ ό ν  συνεπλήρωαεν αισίως και τον τρίτον τόμον 
τον. 'Η  έξασφάλισις των μέσων τής έκδόσεώς του είναι τραγούδια. 
CH  αδιαφορία των Θρακών ιδιαιτέρως, να ένισχνσονν ένα έργον τοιον- 
τον, του έ>ποίου παραγνωρίζουν τον σκοπόν ή δεν θέλουν νά σκε- 
φθοΰν την σημασίαν τον είναι άποκαρδιωτική. Πολλοί έξ αυτών 
παρακληθέντες νά συνεισφέρουν ένα έκατοντάδραχμον και νά λάβουν 
τον τόμον, άπέπεμψαν τον άνθρωπόν μας που τους τον έφερε μέχρι 
τής έξωθνρας των , έίλλοι λαβόντες αυτόν ταχυδρομικώς ήρνήθησαν  
δτι τον έλαβον, άλλά και δεν έδέχθησαν το Ά ρχειον προσφερόμενον 
διά δεντέραν φοράν, έίλλοι έπήραν τον Α  τόμον και έστειλαν όπίσω

τον κακόμετεχειρίσθησαν κα ί τον έστειλαν όπίσω. Ά λλά κα ι εις τά β ι
βλιοπωλεία ελάχιστα έπωλήθησαν ή ήγοράσθησαν από τους βιβλιοφί- 
λους'Έλληνας. Γνωρίζομεν δτι τών έργων αυτών ή ζωή είναι δυσχερέ
στατη. Έν τουτοις δ σκοπός πρέπει νά έκπληρωθή έπι θυσία ενός 
άτόμου , που άναλαμβάνει νά φέρη εις πέρας εργασίαν δυσχερεστάτην 
άλΤ άναγκαιοτάτην και χρησιμωτάτην.

Την άχαρακτήριστον άδιαφορίαν τών τετρακοσίων Θρακών που 
χρειάζονται νά διατηρήσουν με τό έκατοντάδραχμον των εις την 
ζωήν τό Ά ρ χ ε ΐ ο ν ,  ευτυχώς άναπληροι ή προθυμ ία  άλλων, ο ί όποιοι 
κα ί τοι ζένοι προς τον σκοπόν του έργου, εύμενώς κρίνοντες τήν άζίαν 
του , συνεισέφεραν και συνεισφέρουν διά τήν διατήρησίν του έν τή ζω ή , 

έφ3 όσον θά δυνάμεθα εργαζόμενοι δλως άνιδιοτελώς και με πολλάς 
άτομικάς θυσίας, νά δημοσιεύω μεν καθ ' έκαστον έτος ένα τόμον του 
έργου τούτου.

Εις τούς εύεργέτας τούτους έκφράζομεν τήν ευγνωμοσύνην μας) 
τήν ευγνωμοσύνην τής επιστήμης, τήν ευγνωμοσύνην τής απρόσω 
που ,ι τής δουλωμένης Θράκης.

Η Δ1ΕΥΘΥΝΣΙΣ



Τό ιρρούριον (πύργοι) καί ή πόλις της Καλλιπόλεως τοϋ 16ου αιώνος
Έκ τής συλογής Jo rd an  Bassermanri τοϋ Έθνολ. Μουσείου



Κ. Μ ΥΡΤ ΙΛΟ Υ  ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Δ. Φ.

Σ Τ Ε Ν ΙΜ Α Χ Ο Σ  ’Ή Σ Τ Ε Ν Η Μ Α Χ Ο Σ ;

§ 1. Πολλοί των νεωτέρων Ελλήνων γράφουσι το όνομα τής μέχρις 
έσχατων έλληνικωτάτης ταΰτης επί τής Ροδόπης πόλεως δια τοΰ η  καί οΰχί 
διά τοΰ t, ως είναι ή ιστορική αύτοΰ γραφή, δυναμένη και γλωσσικώς νά 
αίτιολογηθή. 'ΗμεΤς διετηρήσαμεν την ιστορικήν τοΰ ονόματος γραφήν έν τε 
τή περί τής πόλεως μονογραφία1) καί τω σχετικό) τής μεγάλης cΕλληνικής 
Εγκυκλοπαίδειας άρθρα), συνιστώμεν δέ αυτήν καί εις πάντας τούς ασχολού
μενους ή άσχοληθησομένους πως περί τό τής πόλεως παρελθόν. Τό όνομα, 
τής πόλεως ήτο συνυφασμένον μετά τοΰ Έλληνισμοΰ της, έκλιπόντος δέ 
ήδη αύτοΰ συνεκλείπει καί εκείνο εν τω μέλλοντι ως άσυμφυλον. 3 Από τοΰ 
παρελθόντος έτους (1935) βασιλικό) διατάγματι ή πόλις μετωνομάσθη Ά σέ- 
ν ω φ - γ ρ ά δ  (Άσενόπολις) προς τιμήν τοΰ τσάρου των Βουλγάρων Ίβάν 
"Ασέν II.

Τό όνομα Στενιμαχος ώς τοπωνύμιον άπαντα κατά πρώτον έν τω πρω
τότυπα) ελληνικό) κειμένω τοΰ τριγλοόσσου επί μεμβράνης τυπικού τής παρα
κείμενης εις τήν πόλιν Βυζαντιακής μονής τής Παναγίας τής Πετριτσονι- 
τίσσης (Βασκόθου). Τό τυπικόν συνταχθέν εν έτει 1083, οπότε ή πόλις ήτο 
άσημον χωρίον, καί φέρον τάς ύπογραφάς τοΰ τε ιδρυτοΰ τής μονής Γρη- 
γορίον ΙΙακουριανοΰ, μεγάλου τής Δυσεως δομεστίκου, καί τοΰ παρεπιδη- 
μοΰντος τότε έν Φιλιππουπόλει πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Ευθυμίου καί κε- 
κυροτμένον διά χρυσοβούλλου υπό τοΰ αύτοκράιορος "Αλεξίου τοΰ Κομνη- 
νο ΰ1 2) έφυλάσσετο έν τή μονή ως κόρη οφθαλμού υπό τό>ν μοναχών της. 
Έ ν  αύτω τό όνομα γράφεται αείποτε διά τοΰ ι  καί ούχί διά τοΰ η , δπερ 
είναι άναμφήριστος άπόδείξις τής έκπαλαι αύτοΰ γραφής διά τοΰ ι.

Είναι αληθές ότι τό πρωτότυπον τούτο τυπικόν έξηφανίσθη από τοΰ 
1882, διεσώθη όμως εύτυχώς πιστόν άντίγραφον τοΰ Έλληνικοΰ αύτοΰ κει
μένου, γενόμενον τω 1720 υπό τοΰ έπισκεψαμένου τήν μονήν πατριάρχου 
'Ιεροσολύμων Χρύσανθού, «ής τίνος (βίβλου) καί τό ίσον μεταγραφέν έλα- 
θον συν έμοί» κατά σημείωσιν τοΰ αύτοΰ, καί παράφρασίς τις χειρόγραφος 
αύτοΰ εις τήν απλοελληνικήν γενομένη τω 1780 χάριν των πατέρων τής μο

1) Μυρτ. Άποοτολίδον, ό Στενίμαχος, ήτοι συνοπτική τής πόλεως Στενιμά- 
χου ιστορία από των παλαιών μέχρι των καθ’ ήμας χρόνων, Ά θ ή να ι 1929.

2) Τοΰ αυτόν, η επί τής Ροδόπης μονή τής Παναγίας τής Πετριτσονιτίσσης,
Θρακικά ’Αθηνών τόμ. VII, έξ. 1936.
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νής διά τό άκατάληπτον τής άρχαϊζοόσης του πρωτοτύπου γλώσσης κατά 
την τοϋ παραφραστοΰ σημείωσιν. Και τό μέν αντίγραφου τοΰ πρωτοτύπου 
τυπικοί άνακαλυφθέν έν τή βιβλιοθήκη τής Άκαδημείας των επιστημών τοΰ 
Βουκουρεστίου έξεδόθη τώ 1904 υπό τοϋ Louis Petit εν τοΐς Βυζαντινούς 
χρονικοΐς τής Πετρουπόλεως ι), ή δέ εις τήν απλοελληνικήν παράφρασις αυτοί. 
μελετηθεΐσα και έντιγραφεΐσα υπό τοϋ Στενιμαχίτου φιλολόγου Γ. Μουσαίου 
έξεδόθη εν ταΐς έναισίμοις διατριβαΐς τοϋ πανεπιστημίου τής Ίένης τω 
1888 * 2). Έ ν  άμφοτέραις ταΐς έκδόσεσι διετηρήθη ή διά τοΰ ι γραφή τοϋ 
ονόματος.

Τής αυτής γραφής (διά τοΰ ι) γίνεται χρήσις καί υπό των Βυζαντινών 
συγγραφέων τοΰ 13ου καί τοΰ 14ου αιώνος, οσάκις μνημονεύουσιν ούτοι τήν 
πόλιν, ήτοι υπό των ιστοριογράφων Γ· ’ Ακροπολίτου (περί τά μέσα τοϋ 13ου 
αιώνος), Κατακουζηνοϋ (4- 1383) και Παχυμέρους (+  1310), δστις γράφει 
Σθενίμαχον  καί τοΰ στιχουργοΰ χρονογράφου Έ φραίμ  μονάχου (κατά τον 
14ον αιώνα), οστις γράφει καί άπαξ Στενόμαχος. 'Ωσαύτως καί έν τοΐς πατριαρ- 
χικοΐς επί τουρκοκρατίας γράμμασι καί έν τοΐς πρακτικοΐς τών παλαιών κω
δίκων τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, τό όνομα γράφεται διά τοΰ ι

§ 2. Οΰτω έν τω προειρημένο) τυπικώ τό μέν όνομα Στενίμαχος άπαντα 
εξάκις, τό δέ τοπωνυμικόν επίθετου Στενιμαχίτης άπαξ, έξ ού φαίνεται ότι 
τό Στενιμαχιώ της είναι μεταγενέστερον. «Δέδωκα καί . . . τό χωρίου τό έπο- 
νομαζόμενον Στενίμαχος συν τοΐς παρ’ έμοΰ κτισθεϊσιν έν αΰτω δυσ'ι κά- 
στροις». «Κάτωθεν δέ τοΰ /μορίου τοΰ δνομαζομένου Στενιμάχου επάνωθεν 
τών δυο οδών έκτίσθη εν ξενοδοχείου». «Διατάσσομαι οΰν καί διορίζομαι εκ 
τών προσόδων τοΰ ρηθέντος χωρίου τοΰ Στενιμάχου δοΰναι . . .», «Μυλοόνων 
τών όντων έν Στενιμάχφ». «Αι αποδείξεις τών πανηγυριστών τοΰ Στενιμά
χου». «Καθά)σπερ καί ό Στενιμαχίτης». «Έ ν  τώ Στενιμάχιρ» (3)

Παρά τώ Γ. ’ Ακροπολίτη : «Στενίμαχος γάρ καί Τζέπαινα καί όσα ήν 
τώ τής Ροδόπης ορει παρακείμενα, πολίχνιά τε καί κωμοπόλεις υποφορά τοΰτω 
γεγένηνται καί όρος αΰτω τε (δηλ. ’ Ιωάννη τώ Βατάτση) καί τοΐς Βουλγά- 
ροις "Εβρος ήν ποταμός» (4). «Κατεσχέθη (υπό τοΰ Βουλγάρου βασιλέως 
Μιχαήλ) μέν οΰν έκ τοΰ παραυτίκα Στενίμαχος, Πριστίτζα, Κρυτζιμός, Τζέ-

1} Louis Petit, Typikon de Gregoire Pacourianos pour le monastere de 
Potrizos (Baikovo) en Bulgarie, et. 1904, Βυζαντινά χρονικά, παράρτημα τόμ 
XI, άρ. 1.

2) Γ. Μουσαίου, Γ. Πακουριανός, μέγας δομέστικος τής Δύσεως καί τό ύπ’ αΰτοΰ 
τυπικόν τής μονής τής Θεοτόκου τής Πετριτσονιτίσσης, έ'τ. 1888, Λειψία, έν ταΐς 
Dicertationes philologicae Jenenses.

3) Louis Petit τοπικόν κτλ. κεφ. II, XXIX, έν τφ άκροτελευτίφ καί τω προ- 
οιμίφ.

4) Γ. *Ακροπολίτου, χρον. συγγρ. § 44, σελ. 84.
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παινα καί τά έν τώ Άχριδώ ξΰμπαντα πλήν Μπενακίου1 τούτο γάρ και μό
νον υπό Ρωμαίων πεφΰλακται» (*). «Ά λλα  και ό βασιλεύς (Θεόδωρος Λά- 
σκαρις Βος ) τον περί αυτόν συναθροίσας λαόν επί τα έν τη Ροδόπη ήδη 
κεχώρηκε καί ειλε μεν Περιστίτζαν τοΐς μηχανήμασι καί μετ'αυτήν τον Στε
νίμαχον καί επί τούτοις τον Κρυτζιμόν όχυροάματα ταύτα πάντα καί εις 
πρόσωπον κείμενα τοϋ τής Ροδόπης όρους καί τα όπίσω πάντα φυλάττοντα1 
άφίκετο δέ καί εις Τζέπαιναν έν ακμή χειμώνος» (8). «Καί γάρ όση μεν ήμΐν 
■οδός εστιν όπισθεν εις την Άδριανού, τοσαΰτη καί έμπροσθεν εις τό τοϋ 
Στενίμάχου άστυ καθέστηκε καί ώσπερ εκεί των χρειωδών εύμοιρήσαι έχο- 
μεν, οϋτω δή καί εΐς τον Στενίμαχον» (1 2 3).

Παρά τώ Έ φρ α ίμ : «Καί τής Φιλίππου τήν επαρχίαν φθάσας—Στενί- 
•μαχον φροΰριον ειλεν έκ μάχης» (4). «"Ος (δηλ. ό Βούλγαρος βασιλεύς Μι
χαήλ) είλεν Στενίμαχον, Τζέπαιναν, Οΰστραν»(5 6). «Καί βασιλεύς δ’ έξεισι 
κατά Ροδόπης—καί Στενίμαχον, Κρυτζιμόν, Περιστίτζαν—έπανασώζει κράτει 
Αύσόνων» (®). «Είτα κατήρξεν αμαχεί στεφηηιόρος— Στενομάχου τε Τζε- 
παίνης πολιχνίων—χώρας τε πάσης προς Ροδόπη κείμενης» (7).

Παρά τφ Κατακουζηνώ : «Των κατά τήν Ροδόπην επαρχιών Στεντμά- 
χου καί Τζεπαίνης» (8). «Καί παρά Βρυεννίφ διά τήν Στεντμάχου καί των 
■άλλων πόλεων φυλακήν κατελείποντο ικανοί» (9 10 11). « ’Έτι δέ έν Ροδόπη έτέ- 
■ρας ού'σης έπαρχίας Ρωμαίοις υπηκόου Στεντμάχου καί Τζεπαίνης» (ι0). «'Ο 
δέ (βασιλεύς των Βουλγάρων Αλέξανδρος) ύπέσχετο, άν μισθόν αύτώ παρέ- 
,χωσι τής συμμαχίας τάς κατά Στενίμαχον καί Τζέπαιναν πόλεις καί μείζους 
καί έλάττους καί τήν έν ταΰταις έγκαθιδρυμένην στρατιάν. Ή σαν δέ έννέα- ή 
Τζέπαινα καί ό Κρυτζιμός, ή ΓΙεριστίτζα, ή αγία Τουστίνη, ή Φιλιπποΰπολις, 
πόλις θαυμαστή καί μεγάλη, ό Στενίμαχος, ό Αετός, ό Μπέαδος, ό Κόσνικος» (11).

Παρά τώ Παχυμέρει: «Καί ήλίσκετο μέν Φιλιπποΰπολις, έκρατεΐτο δέ 
Σ τε ν ίμ α χ ο ν  φροΰριον καί άπας ό έξω τοϋ Αίμου ζυγός συγκατείχετο» (12).

Έ κ  των επί τουρκοκρατίας πατριαρχικών γραμμάτων, έν οις μνημο*

1) Αυτόθι § 54, οελ. 114.
2) Αυτόθι § 57, σελ. 120.
3) Αυτόθι § 59, έκδ. Βόννης.
4) Έ φραίμ μονάχον, ’Αλέξιος "Αγγελος 6496.
5) Τοϋ αντοϋ, Θεόδιορος Λάσκαρις, 8966.
6) Αυτόθι, 8982.
7) Τον αυτόν, ’Ιωάννης Βατάτσης, 8510, έκδ. Βόννης.
8) Κατακουζηνοϋ, ίστορ I § 27, σελ. 135.
9) Αυτόθι, I § 36, σελ. 177.

10) Αι’ιτόθι, III, § 66, σελ. 405.
11) Αυτόθι, III, § 66, σελ. 406, έκδ. Βόννης.
12) Παχυμέρους, Μιχαήλ Παλαιολόγος III, § 18, σελ. 210, έκδ. Βόννης.
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νεύεται ό Στενίμαχος  και γράφεται διά τοΰ ι, αναφέρω τό από ζρλς*' (1628)’ 
του πατριάρχου Λουκάρεως (τετράκις) (‘) καί τό από 1749 του πατριάρχου 
ΙΙαϊσίου (1 2) (άπαξ). ’ Εκ δέ των παλαιών τής ΐεράς μητροπόλεως Φιλιππου- 
πόλεως κωδίκων τό από 26 9βρίου 1781 πρακτικόν διορισμού τοΰ ηγουμέ
νου τής μονής Βατσκόβου Μακαρίου, εν φ μνημονεύονται τρις οϊ προεστώ- 
τες καί τζορπατζήδες τής πολιτείας Στενιμάχου καί Άμπελιάνου (3) καί την 
από 1 ’Απριλίου 1821 εγγυητικήν κοινήν προς τον πατριάρχην Γρήγορων- 
των Φιλιππουπολιτών επιστολήν, έν ή υπογράφονται καί τέσσαρες πρόκρι
τοι έκ κωμοπόλεως Στενιμάχου.

§ 8. Έλθωμεν νΰν εις τήν ιδρυσιν τοΰ πολίσματος καί τήν έτυμολο- 
γίαν τοΰ ονόματος Στενίμαχος, περί ής ικανά μέχρι τοϋδε έγράφησαν καί 
εξ ής άναμφιβόλως έξαρτάται καί ή γραφή αύτοϋ. 'Υπήρχε παράδοσις παρά· 
τοΐς Στενιμαχίταΐς ικανώς παλαιά, άγνωστου δντος υπό τίνος καί πώς πλα- 
σθεΐσα, ότι οΰτοι ήσαν άποικοι τών έν Εύβοια 'Ιστιαιέων, άποικησάντων 
εις τήν Ροδόπην κατά τά μέσα τοΰ πέμπτου π. X. αιώνος. Ό  Ιατρός 
καί καθηγητής τοΰ έν ’Αθήναις Ό θωνείου Πανεπιστημίου ’Αναστάσιος 
Γεωργιάδης Λευκίας γεννηθείς έν Φιλιππουπόλει, άλλ’ έλκων πατρόθεν τήν 
καταγωγήν έκ Στενιμάχου πρώτος αναφέρει τήν παράδοσιν ταύτην καί 
νομίζει δτι τό όνομα Στενίμαχος είναι, παραφθορά τοΰ αρχικού ονόματος. 
'Ιστιεομάχη  ή 'Ιστιεομάχεια  έκ τοΰ ‘Ιστιέων μάχη. «Φασί δέ 'Ιστιέων τών 
έν Εύβοια αποικίαν είναι, οί δέ 'Ιστιεΐς ’ Αθηναίων άποικοι. Έ π ί γάρ Πε- 
ρικλέους υπό 'Ιστιέων (ώς που τούτου καί Πλούταρχος μέμνηται) έξ χιλιάδες, 
άποίκων εις τά παράλια τής Θράκης έστάλησαν καταράντων δέ αύτών τρισ- 
χίλιοι μέν έν τοΐς παραλίοις μείναντες τήν νΰν Ξάνθην καλούμένην πόλιν 
συνοίκισαν, οι δ’ άλλοι τήν Ροδόπην ύπερβάντες καί τούς κατοίκους μάχη, 
κρατήσαντες ένταΰθα ίδρύθησαν, έκ τοΰ πράγματος τή πόλει τούνομα δόν- 
τες· έκ γάρ τοΰ c Ιστιέων  καί μάχη  ούγκειται. Ταύτης τής μικράς ιστορίας 
έδοξέ μοι μνησθήναι, ού μόνον έπεί παντάπασίν έστιν άγνωστος, άλλ’ έπεί 
κάγώ προς πατρός έντεΰθεν έλκω τό γένος. ' Ιστιεομαχενς  γάρ ήν ό πατήρ' 
εικοσαετής δέ εις Φιλιππούπολιν μετοικήσας καί γυναικί συζευχθείς μέχρι τέ
λους τοΰ βίου διέτριψε. Διό καί θρεπτήρια τή πόλει, κατ’ Άρτεμίδωρον τον 
Δαλδιανόν φάναι, ούση μοι πατρίδι προς πατρός ταΰτα άποδίδωμι».

Κατά ταΰτα λοιπόν ό πρώτος καί αρχαιότατος συνοικισμός έκλήθη,

1) Louis Petit, ένθα ανωτέρω, έν τή εισαγωγή, σελ. XXIII, 18) αυτόθι.
2) Κώδιξ Κυρίλλου (1781—1845), σελ. α ’. 20) αυτόθι, σελ. ξ θ ’. ϊδε καί Μνρτ. 

Άποστολίδου, ό από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως μητροπολίτης Παΐσιος § 7, έν το ΐς  
Θρακικοϊς ’Αθηνών, τόμ. Γ', ετ, 1932.

ο) "Ιδε ; Μνρτ. Άποστολίδου, 'Αν. Γεωργιάδης Λευκίας, ΙΙαράρτ. Γλ χόμ. Θρακι>- 
κών, ετ. 1931, σελ. 120—125.
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'*Ιστιέων  ('Ιστι(αι)έων) μάχη, εξ ου ' Ιστιεομάχη  και *Ιστιεομάχεια, (πρβλ. 
Λυσιμαχεια), ο κάτοικος 'Ιστιεομαχενς, οΰ τό θηλυκόν 'Ιστιεομαχίς. ΕΤτα 
συν τώ χρόνφ κατά παραφθοράν και παρετυμολογίαν εκ τοϋ εν στενώ  η υπέρ 
rον στενού μάχη  εγένετο fΙστινή μαχον, Σ τινήμαχον, Σ τενήμαχον  κα'ι Σ τά
νή μαχον  κατ’ ουδέτερον γένος, ως ήδΐ] επί των χρόνων του Λευκία εκαλείτο 
ή πολίχνη. (!) Τά αυτά αναφέρει και ό Γ. Τσουκαλάς: «εκ του eΙστιέων 
κα'ι μάχης  οι μέν έπωνομάσθησαν 'ΙστιεομαχεΤς, δ δε τόπος eΙστιεομάχη  
κα'ι κατά παραφθοράν της συνθέτου ταυτης λέξεως 'Ιστινήμαχος  και Σ τινή - 
μαχος  κα'ι Στενήμαχος έκλήθη», (1 2) κατά θηλυκόν γένος και προσεπάγει και 
επιγραφήν μαρμάρινου ανάγλυφου, παριστώντος γυμνόν ιππέα έπ'ι Πήγασου 
κα'ι υπό τον ίππον δελφίνα, εύρεθέντος δέ κατά τά μέσα του παρελθόντος 
αίώνος κατά την εκσκαφήν υπογείου εν τή πόλει. (3)

Κατά τι δέ στιχούργημα τοϋ διευθυντοϋ τής Ελληνικής σχολής Στενι- 
μάχου Καινστ. Σαϊτίδου έν έτει 1849 άναφερόμενον εις την παλαιάν Ε λλη
νικήν των Στενιμαχιτών καταγωγήν τό όνομα τής πόλείος Στενήμαχος προ- 
ήλθεν έκ τοϋ στενή μάχη , ήν συνεκρότησαν πάλαι ποτέ, προφανώς κατά τήν 
προειρημένην παράδοση-, οι έποικοι "Ελληνες προς τους ιθαγενείς βαρβά
ρους, οΰς εκδιώξαντες ίδρυσαν τό πόλισμα :

« Κ ι3 οι ιδ ικο ί μας προπάτορες, σαν άφήκαν τήν πατρίδα, 
των Χαρίτων τήν εστίαν, ά χ ! τήν γην τήν e Ελληνίδα, 
εδώ ήλθον με σ τε νή ν  μ ά χ η ν  βαρβάρους νά εξώσονν 
και εκ ταυτης τον Στενήμαχον έξ ιμ  νά στερεώ σουν ... ο (4 5 6).

Ή  παράδοσις όμως αυτή δεν έχεται βάσεως άτε νπ  οϋδενός των αρ
χαίων συγγραφέων μνημονευομένης αποικίας των Τστιαιέων κατά τά μέρη 
τής Ροδόπης ταΰτα. Διότι ό μέν Θουκυδίδης λέγει απλώς: «Έ σιιαιάς δέ έξοι- 
κίσαντες (Αθηναίοι) αύτο'ι τήν γήν έσχον (δ)· ό δέ Διόδωρος: «Κα'ι τήν μέν 
πόλι,ν των Έστιαιέων ελών (Περικλής) κατά κράτος έξώκισε τούς Έστιαιεΐς 
εκ τής πατρίδος*(Λ) και ό Πλούταρχος: «Έστιαιεΐς δέ πάντας άναστήσας έκ 
τής χιόρας (Περικλή*:) ’ Αθηναίους κατώκισε» (7). Τό παράδοξον δ’ είναι ότι

1) Α ε υ κ ί ο ν  Γ. Α. Λοιμού άφορισμοί. Αευτικία ΙΤαρισίων, έτ. 1832, Παρεκβολαί, 
σελ. 383, οημ. 3) ΑΐιτόΌι.

2) Τ σ ο υ κ ά λ α  Γ. 'Ιστοριογραιρική περιγραορή της επαρχίας Φιλιππουπόλειος, 
Βιέννη, 1852, σελ. 50 § 64.

3) Αυτόθι, σελ. 53 § 69.
4) Βλ. Σ κ ο ρ δ έ λ η , ,  ϊ ά  πρακτικά τής σχολής Στενιμάχου, Θρακικά ’Αθηνών, 

τόμ. Λ', έτ. 1928 σελ. 363.
5) Θ ο υ κ υ δ ί δ ο υ ,  I, 114, 3.
6) Διόδωρόν ,  XII,  7.
7) Π λ ο υ τ ά ρ χ ο υ ,  βίος Περικλεούς, XXIII.
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και αυτός ό ιστορικός Goldschmidt εν τή Ελληνική του ιστορία υπολαμ
βάνει τον Στενίμαχον ως πάλιν πολύ παλαιόν άνάγων την ΐδρυσίν της εις 
τούς θρακικούς χρόνους, συνταυτίζει όμως εσφαλμένους προς την πρωτεύου
σαν των Όδρυσών την Ούσκοδάμαν ('), την άνακτισθεΐσαν και όχυρωθεισαν 
τω 127 υπό τοϋ αΰτοκράτορος ΑΙλίου Άδριανοΰ και δνομασθεϊσαν δια τούτο· 
Αίλίαν και 3 Α δριανονπολιν : «Πόλις αξιόλογος της μεσογαίας Ούσκουδάμα, 
νϋν Στανίμακα»  (1 2 3).

Ό  Κ. Οικονόμος ούδέν λέγει περί της ετυμολογίας τοΰ ονόματος, δπερ- 
γράφει αείποτε διά τοϋ η  (Στενίμαχος), ανάγει δμως καί οΰτος την ΐδρυ- 
σιν τοΰ πολίσματος εις τούς ελληνικούς χρόνους: «καί εστιν αυτή τε καί τά 
πέριξ αυτής χωρία, ως φαίνεται, άποικ ία  τις ελληνική' διότι μεταχειρίζονται 
λίαν τή άφαιρέσει καί συγκοπή των λέξεων, εν πολλοΤς δέ καί τή συναλοιφή; 
χρώνται, οίον, το ίδικόν μου  — δκόμ  λέγοντες» (Β). Ούδεμία αμφιβολία δτι 
καί ούτος, ό πρώτος τής επαρχίας Φιλιππουπόλεο>ς ιστοριογράφος, ού ό πα
τήρ ήτο έξ Άμπελιάνου τοΰ Στενιμάχου, εγνάίριζε την περί 'Ιστιαίων πα
ράδοση'.

§ 4. Ό  Βλ. Σκορδέλης, Στενιμαχίτης, εικάζει (4) δτι ή πόλις, ήτις κατ’ 
αρσενικόν γένος ό Σ τενίμαχος  παρά τοΐς Βυζαντίνοις αείποτε άπαντα, (πρβλ. 
ό Άκράγας παρά τοις άρχαίοις),, έλαβε τό όνομά της κατά τον μεσαίωνα 
εκ τοΰ διασχίζοντος αυτήν ποταμού, δστις πιθανώς κατ’ άρχάς έφερε τό όνομα 
Στενίμαχος (5), προφανώς εκ τοΰ στενομάχος, άτε μαχόμενος εν στενοίς" διότι 
κατά την διά τής διασφάγος ορμητικήν καί χειμαρρώδη κάθοδόν του βοα, 
οίονεί παλαιών καί μαχόμενος προς τούς παρασυρομένους ύπ ’ αυτού λίθους. 
Τον μεσαιωνικόν δέ συνοικισμόν υπολαμβάνει λείψανον αρχαιότερου ελλη
νικού, στηριζόμενος επί τών άποκαλυφθεισών επί τόπου αρχαιοτήτων καί 
επιγραφών καί τής ιδιωματικής τών Στενιμαχιτών διαλέκτου, διασορζοΰσης. 
πλείστας άρχαϊκάς λέξεις. ΓΙρός άπόδειξιν δέ τούτου συντάξας έδημοσίευσε 
καί γλωσσάριον περιλαμβάνον διακοσίας τοιαΰτας, έτυμολογικώς άναγομένας.

1) M arcellin i, XXVII, 4, 12. — Jordanis, Romana, εκδ. Mommsen, σελ- 
28, 16. ‘Υπό τών Βυζαντινών ονομάζεται καί Όρεατιάς αναγόμενης τής ίδρύσεοός της 
είς τον Όρέστην υιόν τοΰ Άγαμέμνονος, ϊδε Τζέτζη, Ιστορ. 8, 953.

2) Παρεφθαρμένως γράφει Στατίμακα ”Iδε, Βλ. Σκορδέλη, ΙΙανδοόρα, σελ. 423,. 
έτος 1859-60.

3) Οίκονόμον Κ ., Ίστοριογεωγραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπό- 
λεως Βιέννη, 1819, σελ. 51 § να'.

4) Σκορδέλη Βλ·, Θρακικαί μελέται, Λειψία, έτ. 1877, σελ. 28.
5) 'Ο ποταμός υπό τών ελλήνων Στενιμαχιτών εκαλείτο μέχρις εσχάτων απλώς 

ό ποταμός ή ό ποταμός τον Στενιμάχου. Καί ό διελθών διά τής Φιλιππουπόλεως κατά 
τό 1534 περιηγητής Β. Ramberti καλεϊ αυτόν Sianuch, δπερ άναμφισβητήτως ε ί
ναι παραφθορά τής λέξεως Stanim ak — Στο.νίμαγο(ν).
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εις την γλώσσαν των κλασσικών χρόνων, μηκέτι δέ αλλαχού λαλου
μένας (ι).

Ό  δέ 1 2 3Αργ. Δημητριάδης, Στενίμαχίτης καί αυτός, διευθυντής τής κεν
τρικής 'Ελληνικής σχολής τής γενετείρας του, όρμώμενος έκ τής παντελούς 
έλλείψεως ιστορικών περί τοΰ Στενιμάχου ειδήσεων μέχρι τοϋ ενδεκάτου αιώ
νας εικάζει δτι το πόλισμα είναι μεσαιωνικόν, προελθόν εκ στρατιωτικής τί
νος αποικίας περί τούς χρόνους εκείνους- δηλ. ό αρχικός πυρήν τοϋ πολίσμα- 
τος, δπερ άρχήθεν ήτο ύπ3 αυτό τό φροϋριον (2), άπετελέσθη εκ τών οικο
γενειών των έν τω φρουρίω έγκατασταθέντων μονίμως στρατιωτικαόν ταγ
μάτων, τυχόντων αϋτοκρατορικοΐς διατάγμασι διαφόρων προνομιών (διάνο 
μής γαιών, ασυδοσίας, αποχής έκδήμων στρατειών κτλ.) προς φρούρησιν τής 
τε διόδου καί τής ύπερκειμένης πλουσιωτάτης τής Θεοτόκου τής Πετριτσο- 
νιτίσσης μονής, έν τώ τυπικω ής τό πρώτον μνημονεύεται. Την έκ στρατιω
τικών δε και πολεμικών προγόνων καταγωγήν τάίν Στενιμαχιτών διαπιστοΐ 
καί ό εκ κληρονομιάς άρηίφιλος καί φιλόπατρις αυτών χαρακτήρ. Τό όνομα 
δε Στενίμαχος  ετυμολογεί εκ τοΰ μεταξύ τοΰ πολίσματος καί τής μονής στε
νού καί μακροϋ  χώρου, δι3 ού ρέει ό άνιόνυμος θεωρούμενος ποταμός, τ. έ. 
εκ τοΰ στενόν-μήκος έγένετο Στενόμακος, οίονεί Στενόμακρος, εξ ού κατά 
μεταβολήν Στενόμαχος—Στενίμαχος (3).

Τήν εικασίαν ταύτην άντέκρονσεν ό Βλ. Σκορδέλη:, ού ή γνώμη προε- 
μνημονεύθη, ύπολαμβάνων ως άλογον τήν εκ στρατιωτικών, ώς παντοδαπών 
τής Βυζαντιακής αυτοκρατορίας μισθοφόρων, προέλευσιν τών άμειγών Ε λ 
λήνων Στενιμαχιτών, πλάνην δέ τό νομίζειν δ'τι αί πόλεις καί οί συνοι
κισμοί έν γένει λαμβάνουσιν ΰπαρξιν, άφ3 ού χρόνου μνημονεύονται υπό 
τίνος σγγγραφέως, διότι ενδέχεται νά ύπάρχωσιν απ’ αιώνων καί νά μή 
δοθή αφορμή προς αναγραφήν που τοΰ ονόματος των. 'Ωσαύτως άπέκρουσε 
καί τήν έκ τοΰ στενόμακος—στενόμακρος  κατά μεταβολήν ετυμολογίαν τοΰ 
ονόματος, καθ3 δσον εκ κοινοτάτου γνωρίσματος, ώς είναι τό μήκος καί ή 
στενότης διασφάγος καί ποταμού, δεν είναι δυνατόν νά προέλθη χαρακτη
ριστικόν όνομα. (4)

1) Καζάζη Ν., Ό Ελληνισμός έν τή χερσονήοφ τοΰ Αίμου, Ά θή να ι, έτ, 1899, 
σελ. 138.

2) Τοΰτο μαρτυρεί καί ό Ville-H ardouin , La conquete de Constantinople 
§§ Cl, εκδ. W ally, Paris.

3) Δημητριάδον ’Α ρ γ Σύντομος περιγραφή Στενιμάχου, 'Ανατολική έπιθεώρη· 
σίς “Αθηνών, έ'τ. 1885, Ίανουαρ. 15. “Ωσαύτως τοΰ αντοΰ, Περιγραφή Στενιμάχου, 
αυτόθι, έτ. 1885, Ίανουαρ. 22. Ά πάντησις εις τάς περί Στενιμάχου επανορθώσεις τοϋ 
Βλ. Σκορδέλη, αυτόθι, It. 1885, Φεβρουάριου 26.

4) Σκορδέλη Βλ. “Επανορθώσεις τινές περί Στενιμάχου, αυτόθι, ετ. 1885,. 
Φεβρουαρ. 19.
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§ 5. Ό  λόγιος Βούλγαρος Ρ. Tsilew^) άφορών εις την ανώμαλον 
σΰνθεσιν τής λέξεως Στενήμαχος ή Στ ενίμαχος αντί τής ομαλής Στ εν άμαχος, 
διότι εΐς πάντα τά από τοΰ επιθέτου στενός σύνθετα, τά από των αρχαίο- 
τάτων μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων έσχηματισμένα, τό συνδετικόν φωνήεν 
είναι ο και ουδέποτε η  ή ι  και έρειδόμενος εΐς τε την παρά τοΐς Βυζαντί- 
νοις αείποτε διά του t γραφήν καί εΐ.ς την παρά Παχυμέρει διά τοΰ σ ϋ ε  
αντί ατε «Σθενίμαχον φροΰριον», (1 2) φρονεί οτι τό όνομα ήτο άρχήθεν Σι)·ε
νίμαχος, Οΰιω ή λ έξις είναι κατ’ αυτόν σύνθετος εκ τοΰ σϋένος καί μάχο
μ α ι (= ό μετά σθένους, σθεναρώς, άνδρείως μαχόμενος), τό δέ συνδετικόν 
φωνήεν ι ερμηνεύεται κατ’ αναλογίαν τοΰ έν τοΐς μετά τής λέξεως κάλλος 
συνθέτοις, άρχαίοις τε καί νεωτερικοίς, οίον Καλλίστρατος, Καλλίμαχος, καλ
λιγράφος καί τά παρόμοια. Ή  τοΰ φθόγγου σ ϋ  εις στ  τροπή έγένετο υπό των 
'Ελλήνων κατά τον μεσαίωνα ήδη κατά Βουλγαρικήν έπίδρασιν (πρβλ. καί 
Ξάνθη—Ξάντη), των Σλαυικών γλωσσών στερουμένων τοΰ φθόγγου ϋ  καί 
τρεπουσών αυτόν εις τό ψιλόν τ.

' Η γνώμη αΰτη είναι αξία προσοχής καί δεν στερείται πιθανότητος. 
’Αλλά τό όνομα άρχήθεν δεν είναι δυνατόν νά ήτο γλωσσικώς όρθώς Σ ϋεν ί- 
μαχος. ώς νομίζει ό Tsilew, αλλά μόνον Σ&ενέμαχος, διότι πάντα τά μετά 
τοΰ σϋ'ένος ως πρώτου συνθεντικοΰ σύνθετα ονόματα έχουσιν έν τή δευτέρα 
συλλαβή τό φωνήεν τοΰ θέματος ε καί οΰχί ι, οιον : Σθενέβοια, Σθενέλαος, 
Σθενελαΐδας, Σθενεκράτης, σπανιώτατα δέ τό συνδετικόν φωνήεν ο, οιον 
σθενοβλαβής.

’ Επειδή δέ παρά τοΐς "Ελλησι παρά μέν τοΐς άρχαίοις μόνον τό ά'τονον 
φωνήεν ε, παρά δέ τοΐς νεωτέροις έν γένει ό ά'τονος φθόγγος e  (ε—αι) 
μετατρέπεται κωφοΰμενος εΐς ι προ ή μετά έπίτονον συλλαβήν( ουδέποτε δέ 
τό έπίτονον έ ή e  (αι), χαρακτηριστικόν ου μόνον των βορείων νεοελληνικών 
διαλέκτων (3), ο ίο ν : βρεγμένος—βριγμένος, έχοΰμενος—ιχοΰμενος, πεθερός— 
πιθιρός, παιδί—πιδί, παλαιός=παλιός κτλ., άρξαμένης τής κώφώσεως άπό 
τοΰ έννάτου ήδη αΐώνος, ώς διαπιστοΰται. εκ τίνος ελληνικής τοΰ Βουλγάρου 
χάν Μαλαμίρ (831—836) δλιγοστίχου έπιγραφής, έν ή ή λέζις Γραικός γρά
φεται τετράκις Γ ρικός  (δις διά τοΰ ι καί δίς διά τοΰ ν  (4), άλλά και των

1) Tsilew Ρ. Ούχί Στενήμαχος άλλά Σθενίμαχος, βουλγαριστί, Bulletin de 
J’institut archeol. Bulg. Sophia, έ'τ. 1921 - 22, τόμ. I, σελ. 286.

2) "Ιδε τό χωρίον ανωτέρω § 2.
8) Χατξηδάκη Γ. Άκαδημεικά άναγνιόσματα εις τήν ελληνικήν, τόμ. Γ', σελ. 

76, ετ. 1902.
4) Beschewliew Β. Die Griechische Sprache in den Urbulgarischen Ins- 

chriften, έν τω Annuaire du M useenat. de Sophia, ετ. 1922—26, σελ. 418. ’Ανα
γράφω έκ τής έπιγραφής τούς σχετικούς στίχους : γ') ίρήνην τε πυίσας κ' καλ(ά) 
έζισε μετά τούς Γρυ(κούς). δ') εις τό άρχέ(ον) καλά έζουν, κ η Γρνκύ έρίμοσα(ν )
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■αρχαίων ’ Αχαϊκών (’Αρκαδικής—Κυπριακής), οίον : έν-—ιν, άπεχόμενος— 
άπιχόμενος ('), έν εν συνθέσει—ιν—έγκεχείη— ίγκεχείη, έμφαίνειν—ιμφαίνειν, 
•ένδικάζηται—ινδικαζηται (* 1 2), εν= εις (ένς—εις) την θεόν την ’ Α θήναν--ιν 
τάν θιόν τάν ’Αθάναν (3) κτλ., ανάγκη νά ύποθέσωμεν δτι επί χρόνον τό όνομα 
Σθενέμαχος έξεφέρετο υπό των εν τώ τόπω Ικείνω οικοΰντων Ελλήνων κατά 
γενικήν πτώσιν τοΰ Σθενεμάγον. Ουτω δέ κωφουμένου βαθμηδόν τοΰ φθόγ
γου νε  ένεκα τής ατονίας του προ τοΰ ισχυρώς έπιτόνου μ ά  μετετράπη εις
ΣΟενιμάχον, οθεν έμορφώθη ή ονομαστική ΣΟενΐμαχος.

CH κατά ψίλωσιν είτα τροπή τοΰ σ ύ ε  εις στε Στενίμαχος—Στενίμαχος 
οΰδέν τό κοινόν εχει πλήν τής συμπτώσεως προς την Βουλγαρικήν γλώσσαν 
καί ουδεμίαν Βουλγαρικήν έπίδρασιν μαρτυρεί, διότι άπαντα έν τή μέση καί 
νέα ελληνική γλωσση (4 5) καί εν οίς τόποίς Σλαυικός ποΰς δεν έπάτησε καί 
είναι λείψανον των αρχαίων Αιολικών διαλέκτων, οίον : έλέσθω — έλέστω* 
άρέσθαι—άρέσται(6) καί καυχάσθω —καυχάστω έν επιγραφή τοΰ β'. ή γ μ .  
X. αΐώνος ευρεθείση καί σωζομένη έν αΰτώ τω Στενιμάχα) (<;).

Κατά ταΰτα, έάν τό όνομα τής πόλεως Στενίμαχος προήλθεν εκ τοΰ 
Σθενέμαχος (σθενεμάχος—Σθενέμαχος), δέον νά ύποτεθή ότι κατά τό μέρος 
εκείνο ύπήρχεν επί τών μεσαια)νικιον χρόνα)ν μνημειόν τι (κρήνη ή τάφος ή 
στήλη ενεπίγραφος ή λείψανον αγροικίας) από τών ελληνορωμαϊκών ήδη χρό
νων, καλούμενοι' τοΰ Σθενεμάχον — Σθενιμάχου, έξ οΰ μετωνομάσθη καί ό 
περί αυτό συνοικισμός ΣΟενΐμαχος—Στενίμαχος , ως άπαντα άπό τοΰ ενδεκά
του ήδη αίώνος. Ή  τοιαΰτη δέ ύπόθεσις δέον νά μή ΰποληφθή ως φαντα
σιοπληξία. Ό  Ελληνισμός κατά την μεγίστην ακμήν τής Φιλιππουπόλεως

τά χόρια : ς') κ' καλά έζισε ις τούς Γρικονς κ' τοΰ Προβάτου τό κάσ(τρον). ζ') δ(όσας) 
κ' τό Βουρ(τικόν ;) τό κάστρ(ον) κ' τά χορ(ία) τ(ούς) Γρικ(οΰς).

1) Χατζηδάπι Γ., ένθα ανωτέρω σελ. 60.
2) Ραγκαβή Ά λ. ’Επιγραφική, έτ. 1888, Τεγεατική επιγραφή, 56 στίχος, σελ. 

216—217 καί Berg έν τω προγράμματι τοΰ πανεπιστημίου τής 'Άλλης, έτ. 1860 — 01·
3) Ραγκαβή Ά λ .  Επιγραφική. Συλλαβογραφική έξ Ίδαλίου τής Κύπρου επι

γραφή, 31 στίχος, σελ. 145.
4) Χατζήδάκι Γ., ένθα ανώτερα) σελ 43. Συνήθως ή κατά ψίλωσιν τροπή τοΰ 

■θ εις τ γίνεται νϋν μετά τοΰ φ ή εν (φθάνω—φτάνω, ελεύθερος— έλεύτερος, νίφθηκα  
—νίφτηκα, ευθύς—εύτΰς), μετά τοΰ ο (χρειάσθηκα—χρειάστηκα, βιάσθηκα—βιάστηκα, 
μισθός —μιστός, Σθενίμαχος—Στενίμαχος), μετά τοΰ /' (χθες—χτες, εχθρό;—εχτρός) 
καί μετά τοΰ ο (ήλθα—ήρθα, νάρθηκας —νάρτηκας, θρίχα—τρίχα).

5) Χατζηδάκι Γ., ένθα ανωτέρω, σελ. 65.
6) Ή έπιγραφί) έχει : Βίκτωρ Σκευάς ενθάδε κείμαι, πατρίς | δέ μοι Θεσσα

λονίκη. ’Έκτεινέ με δαί|μ.ο>ν, ούχ 6 επίορκος Πίννας. Μηκέτι I καυχάστω' έσχον σύνο- 
πλον | Πολυνείκην, δς κτείνας ΙΙίνναν \ έξεδίκησεν εμέ. Καί Θάλλος | προέστη τοΰ 
-μνημείου, έξ ών κατέλιπον». Dumont—Homolle, Melanges d’archeologie et d ’epi- 
,grapliie, σελ. 340, άρ. 56.
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επί τοϋ β'. και γλ μ. X. αιώνος εϊχεν εκτείνει τους πλουσίους πλοκάμους 
του καί επί τά μέρη ταΰτα μεταβληθέντα εις παράδεισον. Επομένως μεταξύ- 
των ελληνικών ονομάτων των έποίκων Ελλήνων ή των έξηλληνισμένων Θρα.- 
κών ήτο δυνατόν νά ΰπάρχη καί τό όνομα Σθενέμαχος 3 ώς υπήρχε τό όνομα- 
Μενέμηχος, (έκ τοϋ μενεμάχος=ζό την μάχην ή τάς μάχας υπομένουν κατά 
τον Ά ππιανόν, άνά,λογον τοϋ μενεγάρμης) διαφυλαχθέν επί μνημείου ή λει
ψάνου αΰτοϋ.

Παρόμοιον έπιτάιριον μνημεΐον υπήρχε πλησίον τής ήμίσειαν ώραν πε
ρίπου δυτικώς τοϋ Στενιμάχου άπεχούσης νϋν κώμης Βοδενών, εξ ου άνή- 
κοντος εις τον Κλαυδιανόν υιόν τοϋ Μ ενεμάχον άνευρέθη μαρμάρινη στήλη, 
ύψους 1,60 καί πλάτους Ο,δΟ τοϋ μέτρου. Τό ά'να) τής στήλης αποτελειται 
έκ θριγκοϋ διηρη μενού είς τέσσαρας ζώνας. Έ ν τή τέταρτη ζώνη είναι κε- 
χαραγμένη κεφαλαίοις γράμμασιν ή επιγραηή : «’Αγαθή Τύχη» καί έν τή. 
στήλη «Μάρ(κος) Σευήρ<ΐ)ος Κλ|αυδιανός Καρδένθου Μενε[μάχου ζών έαυτώ· 
κατέστησεν» (‘).

§ 6 Οΰχ ήττον σπουδαία είναι καί ή γνώμη τοϋ καθηγητού τής Βυ- 
ζαντιακής ιστορίας έν τώ πανεπιστημίου ’Αθηνών Κ. Άμάντου (1 2), ότι τό 
όνομα τής πόλεως προήλθε πιθανούς εκ τίνος οικογενειακού ονόματος Στε
νή μαχος, διότι, ώς (ραίνεται, τοιοΰτον όνομα ήτο έν χρήσει κατά τον με- 
σαίωνα, ώς διαπιστοϋται έκ τίνος εγγράφου τοϋ δεκάτου πέμπτου αιώνος έκ 
Λήμνου, έν ω άναφέρεται καί τις «Γεώργιος τοϋ Στενημάχου» (3). Έ κ τού
του δέ εύκολώτερον ερμηνεύεται καί ή κατ’ αρσενικόν γένος εκφορά τοϋ 
ονόματος τής πόλεως—ο Στενήμαχος ου μόνον παρά τοΐς Βυζαντίνοις συγ- 
γραφεϋσι καί χρονογράφοις, αλλά καί παρά τοΐς κατοίκοις αύτοΐς συνήθως.

cO ’Άμαντος γράφων τό όνομα Στενήμαχος διά τοϋ η  καί θειυρών ώς 
πρώτον συνθετικόν αύτοϋ τό στενός δικαιολογεί την γνώμην του ώς εξής : 
«Στενήμαχος λοιπόν όνομα υπήρχε καί έκ τίνος τοιούτου (οχι τοϋ Λημνίου !)' 
έπεκλήθη καί ό Στενήμαχος κατ’ αρσενικόν γένος, όπως άναφέρεται υπό 
τοϋ ’ Ακροπολίτου καί όπως λέγεται ακόμη μέχρι σήμερον υπό των κατοίκων 
καί των πέριξ Ε λλήνων. 'Ο τόνος τοϋ Στενήμαχος φαίνεται άνουμαλος, 
αλλά δεν είναι μοναδικός: έκ τοϋ μάχομα ι έγένοντο μέν καί κανονικά σύν
θετα: Θαλασσομάχος, χερσομάχος, ζυγομάχος κτλ. αλλά καί ά(ε)τόμαχος, πυρό- 
μαχος κτλ. διά τοϋ πληθυντικοϋ άτομάχοι κτλ. κατά τό άθρώποι — ά'θρω- 
πος κ τλ .4) Ό  τόνος λοιπόν ερμηνεύεται' δυσκολωτέρα είναι ή ερμηνεία τού

1) Kazarow G., Bulletin de Tinst. archeol. Buly. τόμ. VII, it. 1932—33, 
καί Dobrouslcy, Sbornik, τόμ. XVI, έτ. 1900, σελ. 119, άρ. 27.

2) Ά μάντον Κ., Τοπωνυμικά, Δεξικογραςπκόν άρχεΐον τής μέσης καί νέας Ε λ
ληνικής, τόμ. V, ΆΌ-ήναι, σελ. 64—Στενήμαχος.

3) Έπετηρΐς Φιλολογικοί συλλόγου Κωνσταντινουπόλειος, τόμ. XXV, σελ. 164..
4) “Ιδε. ΜΝΕ. 2.91.
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η, Στενήμαχος αντί Στενόμαχος, άλλα διά τοΰτο δεν πρέπει νά έμποδισθώ· 
μεν νά σχετίσωμεν τό τοπωνυμικόν προς τό οικογενειακόν δνομα Στενήμα— 
χος. Φαίνεται δ3 δτι υπήρχε και ρήμα στενομαχώ =  μάχομαι, υπερασπίζω τάς 
κλεισούρας, τά στενά (πρβλ. ζυγομαχώ, πι<ργομαχώ κτλ.) καί στενομάχος κα'ι 
στενήμαχος θά ήτο ό υπερασπιστής των στενών, ό κλεισουράρχης ή δερβέν— 
αγάς».

’ Εάν αυτή ή γνώμη άληθεΰη, δέον νά ύποτεθή ότι τό έπίθετον στενό— 
μάχος (=ό έν τω στενώ ή ό υπέρ του στενού μαχόμενος) πρ'ιν ή μεταβληθή 
εις έπώνυμον κα'ι είτα εις κύριον όνομα έλέχθη κατ’ άφομοίωσιν ') τοΰ νο  
προς τό στε στενεμάχος και κατά κώφωσιν των φθόγγων ε εις ί  Στι,νι,μά
χος, εξ ον τό κύριον όνομα Στενίμαχος, ώς καί σήμερον ακόμη προφέρεται 
υπό τών κατοίκων (πρβλ. ως προς τον τονισμόν τά κυρία ονόματα: Ά ρχί- 
μαχος, Άλκίμαχος, Τηλέμαχος, Φιλόμαχος, Φυρόμαχος και τά επίθετα ναυ
μάχος, άγχέμαχος, παλαίμαχος κτλ.), δπερ υπό τών λογίων μετετρά.πη εις 
Στενίμαχος κατ’ επαναφοράν τοΰ αρχικού φθόγγου τοΰ στενός, ώς παρεδόθη 
ήμιν γραπτιος υπό τών Βυζαντινών, οιτινες γράφουσι αείποτε αυτό διά τοΰ· 
ί  κατ’ αναλογίαν πάντως τών : Άρχίμαχος—Άλκίμαχος. Έ κ τοΰ επώνυ
μου λοιπόν ή ονόματος Στενίμαχος—Στενίμαχος, δπερ έ'λαβεν ό υπερασπι
στής τοΰ στενοΰ ή ή οικογένεια αύτοΰ (έκ τοΰ στενομάχος) προήλθε και τό 
τοπωνΰμιον τοΰ συνοικισμοΰ. Άνάλογον ακριβώς συνέβη και εις τό τοπωνΰ- 
μιον τοΰ απέναντι τοΰ Στενιμάχου συνοικισμοΰ 3 Αμπέλενος. Και τοΰτο προήλ- 
θεν έκ τίνος φέροντος τό έπώνυμον 3 Α μπελίανος1 2) έκ τοΰ επιθέτου άμπε- 
λεανός έκ τοΰ 5Αμπέλια (αμπελώνες),—3 Αμπέλχανος—5Αμπέλινος.

Προς την γνώμην τοΰ καθηγητοΰ Ά μάντου περί τής έκ τοΰ στενομά
χος—Στενόμαγ^ος—Στενίμαχος  ετυμολογίας τοΰ ονόματος τής πόλεως συμ
φωνεί πως και ή τοΰ Σλαΰου χρονογράφου Κωνσταντίνου Κοστένσκυ, τοΰ 
έπιλεγομένου φιλοσόφου από τοΰ δεκάτου πέμπτου αιώνος, δστις μνημο
νεύουν τό φροΰριον Στενίμαχος ερμηνεύει τό δνομα Στενή άμυνα  (tesno 
branstvo), t. ε· άμυνα τοΰ στενοΰ, τής κλεισοορείας, υπολαμβάνουν αυτό τοΰτο

1) Ή άτρομοίωαις συνήθης έν τή Ελληνική γλώσση πάθησις άρχαιόθεν, είναι·
συνηθεστάτη έν τή διαλέκτου τών Στενιμαχιτών, οΐον : χέσσαρα—τέσσερα (τέσσιρα),
ίλαρά —ΐλιρη, έξαπτέρυγον—ξεφτέρι (ξιφτέρι), έργαλείον—άργαλειό, έξω=όξω (δξου), 
παράνομα—παρανόμ5, τί λογής —τίλιγος, μοναστήριον — μαναστήρ’, επάνω—άπάν5,. 
ποταμός — παταμός, ορμαθός — αρμαθιά, όμφαλός — αφαλός, δκτάπους — άχτα- 
πόδ£ κτλ.

2) Έν τοΐς παλαιοΐς κώδιξε τής ϊερας μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως ό συνοικι
σμός καλείται ’Αμπέλίανος οΐον : Λασκαρίνα έξ Άμπελιάνου (έτ- 1G92), προεστώτες. 
Στενιμάχου καί Άμπελιάνου (1781), ή έν Άμπελιάνω εκκλησία τής Παναγίας (1628)· 
έν γράμματι τοΰ πατριάρχου Αουκάρεως κτλ.
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το φρουρών του Στενιμάχου ώς άμύντορα—υπερασπιστήν του στενού ένεκα 
τής επικαίρου θέσεώς του. (ή

3Εκ των προειρημένων προκύπτει δτι το όνομα τής πόλεως Σ τεν ίμα 
χος είτε εκ τοϋ Σ&ενέμαχος είτε εκ τοΰ Στ εν άμαχος ετυμολογείται, δέον να 
γράφηται δια τοϋ t ούχί μόνον, διότι παρεδόθη ήμΐν οΰτω υπό των Βυ
ζαντινών, οιτινες έγραψαν αυτό πάντως κατ’ αναλογίαν τοΰ Άλκίμαχος— 
Άρχίμαχος, άλλα καί διότι ό ιρθόγγος vl προερχόμενος εκ κωφώσεως, τ. έ. 
εκ στ1 στ όλης, είναι βραχύς καί κατά κανόνα σήμερον έν τή γλωσσική επι
στήμη ό κακρ ου μένος φθόγγος ε (αι—ε), ώς συστελλόμενος και βραχυνό μένος 
γράφεται t. CH διά τοϋ η  γραφή τοϋ Στενίμαχος εκ τοϋ ατενή, οκωζ ό άοί- 
δημος Στ. Ψάλτης ήρμήνευσε τό rj των κακώς γραφόμενων άρχημην ια  αντί 
αρχιμηνιό, (άρχιμηνία παρά Ή ρωδιανώ, άρχίμηνος παρά Τζέζη) καί αλλή
θω ρος  αντί άλλο ίϋω ρος—άλλοιόϋ'ωρος—άλλοιοϋ'έωρος, άλλοιοϋεω ρεϊν  έκ 
τοϋ άλλοια ή άλλοίως θ(ε)ωρειν (πρβλ. άλλοιοτροποΰμαι), θά ήτο δεκτή μό
νον, εάν ή λέξις ήτυμολογεΐτο έκ τοΰ στενή μάχη , ώς ήτυμολόγησεν αυτήν 
ό διδάσκαλος Κ. Σαϊτίδης, ή τουλάχιστον άν μεταξύ των ποικίλων παραλλα
γών αυτής έλέγετο καί Στ εν ι μάχη . Τοιοϋτόν τι δμως δεν συμβαίνει.

§  7. Έ ν  τέλει δέ άναγραπτέα καί ή Βουλγαρική τοϋ ονόματος ετυμο
λογία, ήν πρώτος ό Λευκίας μνημονεύει, επαναλαμβάνει δέ καί ό Τσουκα
λάς: «Καίτοι δοξάζουσί τινες παρ’ ήμιΐν, ώς ή λέξις Στενίμαχον  Βουλγα
ρική έστι. Φασί γάρ ώς τής πόλεως υπό Τούρκων πολιορκουμένης τε καί 
κινδυνευούσης δ ήγεμών αυτής Βούλγαρος ών συν τή μητρι τής φυγής 
έδράξατο είπών αυτή Στάνι μ ά ϊκ α , ό έστιν ανάστα μήτερ, ΐνα  φύγω μεν. 
Ά λ λ ’ έπεί οΐ τής Βυζαντίδος συγγραφείς περί πραγμάτων, πριν ή τό τής 
Θράκης τούτο μέρος υπό τών Τούρκων κρατηθήναι, συμβάντων τον λόγον 
ποιούμενοι τήν πόλιν ούτως δνομάζουσι (Stenimak καλεϊ τις αυτήν γαλλιστί), 
ή Βουλγαρική τής λέξεως ετυμολογία μή είναι αληθής άποδείκνυται» (2).

Έ κ  τοϋ αρσενικού ό Στενίμαχος μετεπλάσθτ) καί ή κατ’ ουδέτερον γέ
νος εκφορά τοϋ ονόματος έν τή ονομαστική τό Στενίμαχο, τ. έ. έκ τών : 
«είμαι απ’ τό(ν) Στενίμαχο» ή «πααίνω ς τό(ν) Στενίμαχο» κτλ. προήλθεν 
ή ονομαστική τό Στενίμαχο(ν)) ήν καί ό Λευκίας μνημονεύει. Ή  δέ κατά 
θηλυκόν γένος εκφορά ή Στενίμαχο(ς) έγένετο συμφώνως προς τό γλωσσι
κόν ιδίωμα τών Στενιμαχιτών, οιτινες ειχον έν χρήσει τό θηλυκόν ά'ρθρον ή  
καί διά τό αρσενικόν γένος (πρβλ. ή πατέρας, ή λάκκος, ή φίλος, ή Δημή- 
τρις, ή Γεώργις κτλ.). eH τελευταία αϋτη εκφορά έπεκράτησε τελευταΧον παρά

1) Glasnik, μέρος 42, οελ. BOO. Jirecek—Λrgyroiv . 'Οδοιπορικόν Βουλγαρώς. 
σελ. 4-J6.

Λ Λευχίου Γεωργιάδου ένθα ανωτέρω, σελ. 383 αημ. καί. Τσουκάλα Γ. ένθα 
•ανωτέρω, σελ. 54 σημ. μη'.
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πολλοις των λογιών και εγγραμμάτων και" έπίδρασιν του έξυπακοουμένου· 
πόλις.

Ό  ιππότης καί σταυροφόρος Γάλλος Villehardouin έν tfj περί τής. 
υπό των Λατίνων άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως ιστορία του ονομάζει 
την πόλιν E sianem cik  ('), εξ ου φαίνεται δτι ό φθόγγος ατε παρά τοΐς αλ
λόγλωσσους πρωίμως ήδη μετεβλήθη είς στα, οστις προσελήφθη καί υπό των 
Στενιμαχιτών και των Φιλιππουπολιτών. Οι Βούλγαροι κα'ι Τούρκοι έκάλουν 
την πόλιν όμοιοτρόπως Stanimaka.

§ 8. 'Ότι βεβαίως επί τής τοποθεσίας τού κυρίως Σΐενιμάχου, τού παρά 
τη αριστερά δηλ. τής διασφάγος όχθη κειμένου, προϋπήρχε θρακικός ή θρα- 
κοελληνικός συνοικισμός κατά τε τούς ελληνικούς και ρωμαϊκούς χρόνους είναι 
αναμφισβήτητου, διότι τούτο μαρτυρεΐται έκ των μέχρι τούδε άνευρεθεισών 
αρχαιοτήτων, αναγλύφων, στηλών, αγγείων, πίθων, νομισμάτων και επιγρα
φών καί έκ τών περτσωθέντων λειψάνων αρχαίων ναών καί κτιρίων μέχρι, 
τής υπό τών Κιρτζαλήδων ληστών εντελούς τής πόλεως πυρπολήσεως, φθί- 
νοντος τού δεκάτου ογδόου αίώνος καί άρχομένου τού δέκατου έννάτου. "Ο 
Λευκίας έπισκεψάμενος την πόλιν εν έ'τει 1793, δύο έτη προ τής πρώτης 
πυρπολήσεως της υπό τού λήσταρχου Σινάπη καί διαμείνας έν αυτή έφ3 Ικα
νόν χρόνον ένεκα τής ένδημούσης τότε έν Φιλιππουπόλει πανώλους λέγει :: 
«Λύτη δ’ ή πόλις έστί παλαιά καί πολλούς αρχαίους ναούς καί ερείπια πολ
λών οικοδομημάτων έχουσα» (2). 'Ωσαύτως καί ό σύγχρονός του Κ. Οικονό
μος λέγει: «Εισί δ3 έν αυτή ούκ ολίγα σημεία παλαιών οικοδομούν καί τινες 
έκκλησίαι» (3), γραφών την ιστορίαν του μετά την δευτέραν υπό τού λήσταρ
χου Έ μ ίν—αγά πυρπόλησιν τής πόλεως (1818)· ό δε Τσουκαλάς έπισκεψάμενος 
την πόλιν μετά τό 1832 προσθέτει: «Ή  πόλις αύτη πριν νά κατακαή υπό 
τών ληστών καί κλεπτών είχε τά δευτερεία μετά την Φιλιππούπολιν κατά τό 
κάλλος καί τά άρχαΐά της ελληνικά μνημεία : έχασε δέ πολύ κατά τό υλικόν 
τής αρχαίας αυτής δόξης καί καλλονής" διότι διαφθορέντων τών λειψάνων τής 
ελληνικής αυτής άρχαιότητος εκτίσθη ήδη έπί τών έρειπίων της, εις τά όποια 
εύρίσκονται κατά καιρούς μέρη κατακερματισμένα καί καταχωνευμιένα υπό 
τού πανδαμάτορος πυρός. Τανύν δέ (1851) καίπερ μετά καλλωπισμιού άνα- 
γερθεϊσα στερείται τών άρχαίων αυτής λειψάνω ν» (4).

Τό άρχαΐον όνο μια τού ουνοικισμοϋ τούτου, λατρεύοντος καί τον Κεν- 
δρισηνόν ’Απόλλωνα, ου μαρμιάρινος βωμιός ένεπίγραφος άνευρέθη έπί τής. 1 2 3 4

1) V illehardouin , ένθα ανωτέρω, § CI.
2) Αευκίον Γεωργιάδου, ένθα άνωτέρα).
3) Οικονόμου Κ., ένθα ανωτέρω, αελ. 51 § να λ
4) Τσουκαλά Γ. ένθα άνωτ. σελ. 50 § 63.
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■υψηλής τοποθεσίας του προφήτου "Ηλιου (Ά ις  3Ηλιάς)(ι), τον πολιούχον 
τής Κεδρισοΰ (2), τής μετονομασθείσης Ενμολπιάς καί βραδύτερου Φιλιπτιό- 
πολις(3), άγνωστον παρέμεινεν ήμΐν. Τούτο ομολογεί καί δ αρχαιολόγος Γάλ
λος Dumont (4), δστις επί τόπου ή σχολή θη περί την αρχαιολογίαν τής Θρά
κης επί μακρόν χρόνον. Ε ίναι αληθές δτι πολλά ονόματα κωμών εν τή περι
φέρεια τής Φιλιππουπόλεως μνημονεύονται εν έπιγραφαΐς των Ρωμαϊκών 
χρόνων τών πρώτων μ. X. αιώνων (δ) και δή περί τον Στενίμαχον, τά: Πι- 
λινζός, Σκέπται ή Σκελα6ρία{\) (Β), Κορτοκόπιο ι (7), ούδεμιας δμως τούτων 
ή τοποθεσία ελλείψει πειστηρίου είναι δυνατόν νά καθορισθή, εί και τα ση- 
μειουμενα ανωτέρω ονόματα προέρχονται εκ δυο επιγραφών άνευρεθεισών 
εν αύτω τώ Στενιμάχω.

Έ κ  τών άνακαλυφθέντων μέχρι τοΰδε μνημείων δεν είναι δυνατόν νά 
εξελεγχθή, άν ό επί τής τοποθεσίας τοΰ μεσαιωνικού πολίσματος παλαιός 
συνοικισμός ύπήρξεν ελληνική τις αποικία παλαιά, ώς φέρεται εν τή παρα- 
δόσει, ή θρακική τις κώμη τελείως εξηλληνισμένη κατά τούς χρόνους τής Ρω 
μαϊκής κυριαρχίας έκ τών πολλών, αϊτινες, ώς προερρήθη, ήσαν διεσπαρμέ- 
ναι περί την έλληνίζουσαν μεγαλόπολιν Φιλιππούπολιν. Τά εν ταΐς άνευρε- 
θείσαις επί τοΰ τόπου καί περί αυτόν επιγραφαΐς κύρια ονόματα είναι γνή
σια ελληνικά: 3Ασκληπιάδης, Άντίφιλος, Θαλλός, ‘Ηρώδης, Δημητριανός, 1

1) Bulletin de la societe aroheol. Bulg. Sophia τόμ. VII, έτ. 1919—20, σελ. 
•152. ΤΙ επιγραφή έχει: «’Αγαθή Τύχη. ’Απόλλωνα Κενδρεισηνφ σωτήρι».

2) Μυρτΐλ. Άποστολίδου, Ή αρχαία Φιλιππούπολις, βουλγαριστί, Plovdiv, 
έτ. 1928, σελ. 6 καί Αΰθις περί τής αρχαίας Φτλιππουπόλεως, βουλγαριστί, Plovdiv, 
έτ. 1928, σελ. 5 § 3.

3) Τον αύτον : Signification de Philippopolis et ses noms antiques. An- 
nuaire de la bibliotheque nat. de Plovdiv, έτ. 1826, σελ. 89—9δ καί ΙΙερί τής Φι- 
λιππουπόλεως καί τών αρχαιότερων αυτής ονομάτων Εύμολπιάς καί Κενδρισός, Θρα- 
κικά Α θηνώ ν, τόμ. Α'. έτ. 1828, σελ. 336 κέξ.

4) Dumont-Homolle, ένθ. άνωτ. σελ. 511.
5) Heutzey, Bulletino municipale, έτ. 1875, σελ. 87. καί CIL, τόμ. λ I, άρ. 

.2799 καί Dumont-Homolle, ένθ. άνωτ. σελ. 347, άρ. 61.
6) Μυρτ. Άποστολίδου, Annuaire de la bibliotheque nat. de Plovdiv, έτ. 

1930, σελ. 265, άρ. XXII. Ή επιγραφή έχει: [’Αγαθή Τύχη] | [Φυλ[ής Άρτεμεήσιά- 
δος] | κωμήται Σκε[πτηνοί;) ή Σκε[λαβριανοί;) | καί Πιλινξηνοί ά[νέθηκαν] j Μου- 
κιανφ Φλωρ[ιανφ Σε]|κούνδου, φυλαρχ[ήσαν]|τι έν ή[μεϊν άγνώς] | καί [άμέμπτως 
κατά] | [τούς νόμους .. . .] .

7) Cagnat, Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes τόμ. I, 
709. Ή  επιγραφή έχει : «’Αγαθή Τύχη. | ’Επί αύτοκράτορος Τί(του) Αί/αου Άδρι|α- 
νοΰ Άντωνείνου Καίσαρος Σεβ(αστοΰ) | , εύσεβοϋς, ήγεμονεύοντος τής | Θρφκών 
έπαρχείας Γ(αΐου) ’Ιουλίου | Κομ(μ)όδου, πρεσβ(ευτοΰ) Σεβ(αστοϋ) άντιστρα|τήγου, 
όρος Κορτοκοπίων, φυλής | Ροδοπηίδος τεθέντες ΰπύ Φλ(αβίου) [ Σκέλητος, κρίτοϋ 
καί όροθέτου».
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Κλάδος, Μενέμαχος, Π αππίας, Π ίννας, Πόλυς, Σκευάς, ‘Υάκινθος, Χρύσιπ
πος, Πολυνίκης· γνήσια θρακικά: Καρδένθης, Βροΰθενις? Σουράτραλις, Σά- 
τοκος, Βρύζος, Μουκάτραλις, Βεΐθυς· και Λ ατινικά; Βίκτωρ, Λοΰππος, Ά δρ ιά - 
νιος, Σεκοϋνδος, Φλωριανός, Κλαυδιανός, Κόμμοδος, Μουκιανός, εύχρηστα 
ήδη παρά τε τοΐς "Ελλησι και τοΐς Θραξίν. ’ Εκ τούτων τεκμαίρεται μόνον 
•δτι οι επί Ρωμαιοκρατίας οίκοΰντες εν τή και περί την τοποθεσίαν τής πό- 
λεως ήσαν "Ελληνες, Θράκες εξηλληνισμένοι κα ί έπίμεικτοι, ως πανταχού 
τής Ιδίας Θράκης.

§  9. eO Ε λληνισμός λοιπόν τοΰ τε πολίσματος καί των περί αυτό κω 
μών ε ίνα ι αναμφισβήτητος. Ουτος δε προφανώς ώφείλετο ου μόνον εις τούς 
π ιθανώ ς άποίκους "Ελληνας, οϊτινες από τής Μακεδονοκρατίας ήδη άθρόοι 
εγκατέστησαν εν Φιλιππουπόλει καί τοΐς περί αυτήν τόποις, άλλα καί εις την 
άμεσον επί αΙώνας επίδρασιν τής παρακείμενης (20 χιλιόμετρα μακράν) Φι- 
λιππουπόλεως, έλληνιζοΰσης από πάσης άπόψεως καί άκμαζουσης. Π ιθανώς 
■δε επί Ρωμαιοκρατίας τό τε πόλισμα καί α ί περί αυτό κώμαι καί κωμαρχίαι 
ώς οίκούμεναι υπό όλοσχερώς εξηλληνισμενών Θρακών καί Ε λλ ή νω ν  όμού 
δεν άπετέλουν στρατηγίαν τινά (στρατιωτικήν διοίκησιν) εκ τών πολλών, εις 
άς οί Ρωμαίο ι προς χαλιναγώγησιν τών άτιθάσσα)ν Θρακών διήρεσαν την 
ύπαιθρον χώραν, άλλ’ ύπήγοντο διοικητικώς εις την αυτόνομον Φ ιλιπποΰπο- 
λιν (ι), τήν λαμπροτάτην τής Θρακών επαρχίας μητρόπολιν κατά τε τάς επ ι- 
γραφάς καί τά νομίσματα, διοικουμένην υπό βουλής καί δήμου κατά τό 
σύστημα τών ελευθέρων ελληνικών πολιτειών.

Ούτω οί κάτοικοι τοΰ πολίσματος καί τών περί αυτό κωμών άνήκοντες 
ε ις  τινα  τών Φ ιλιππουπολιτών φυλήν ειχον πάντα τά τοΰ πολίτου δικαιώ
ματα επιδημοΰντες εις τήν Φιλιππούπολιν. ’ Αναμφιβόλους δέ κα ί πολλοί Φι- 
λιππουπολιται έζων κατά τά μέρη ταΰτα εν άγροικίαις χάριν τής καλλιέργειας 1

1) Κ ατά τον Π λίνιον (hist. nat. XV, 40) α ί στρατηγίαι τής Θράκης ήσαν 50, 
κατά  δέ τόν γεωγράφον Π τολεμαίον Κλαύδιον (150 μ. X .), δστις διεφύλαξεν ήμ ΐν  
καί τά ονόματα αυτώ ν, ληφ θέντα  έκ τών κυριωτάτων εν αύτα ΐς οίκούντων θρακικώ ν  
φύλω ν, ήσαν μόνον 14, έκαστη υπό στρατηγών (praefectus), τ έ. πολιτικόν δ ιο ικη
τήν. Έ κ  τοΰ περιορισμού τούτου ιού αριθμού τών στρατηγιώ ν εντός αίώνος ε ικάζε
ται, ώς υποθέτει κ ά  ό M arqu ard t (Rom ische S ta tsve rw a ltu n g , τόμ. I, σελ. B12) 
ό τι α ί πλε(ονες στρατηγία ι (praefecturae) ύπ ή χ θησαν εις τάς περιοχάς τώ ν παρα
κειμένων αύτα ΐς  πόλεων (Stadtbezirke), ώς έγένετο καί έν 'Ισπανία . Τ οΰτ’ αυτό 
•φρονεί κα ί ό Sch u lte r (Rheinisches Museum, έτ. 1805, σελ. 533) υπολαμβάνουν δτι 
ή εις στρατηγίας τής Θράκης διαίρεσις ήτο προρωμαϊκή, ήν παρεδέξαντο οί Ρωμαίοι 
κατακτηταί καί διετήρησαν μέχρις ού είσαγάγωσι τό ΐδ ιόν τουν διο ικητικόν σύστημα. 
Περί τόΙδΟ μ. X. δέ περιοΰρισαν αύτάς εις 14 ύπαγαγόντες τάς λοιπάς εις άστικάς  
περιοχάς (regiones)c Ό πωςδήποτε καί άν έ’χη τό πράγμα, φ α ίνετα ι δτι οί περί τόν 
νυν Στενίμαχον συνοικισμοί επί τής κατά τήν Ρωμαιοκρατίαν ακμής τής Φά.ιππου- 
πόλεους ύπήγοντο είς τήν Φιλιππούπολιν.
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των γαιών τω ν διότι κατά την μεγίστην τής μεγαλουπόλετος ακμήν, ή τις 
διήρκεσε μέχρι τής υπό των Γότθων επί τοΰ αύτοκράτορος Δεκίου άλώσεώς 
της (251), οϊ πλεΐστοι των Φιλιππουπολιτών έζων εν τή ύπαίθρω χώρα, τή, 
εύφορωτάτη μεταξύ Ροδόπης καί Μέσου όρους πεδιάδι, έν αγροικίας καί κώ- 
μαις, ως οί ’ Αθηναίοι έν δήμοις άνά ολην την ’Αττικήν. Τούτο δέ μαρτυρεΐται 
καί εκ των ονομάτων των φυλών των Ροδοπηίς καί Έβρηϊς καί έκτου δτι 
κώμαι παρά τω Μέσω δρει (παρατώ νυν Χισάρ, 40 χιλιόμ. μακράν) καί άλλα ι 
παρά τή Ροδόπη (παρά τω νϋν Άράποβον, 35 χιλιόμετρα μακράν) άνήκον εις 
φυλάς τών Φιλιππουπολιτών (Έβρηίς, Ροδοπηίς, ’Αρτεμίσιας).'ΓΙ διοικητική 
λοιπόν καί οικονομική έκ τής Φιλιππουπόλεως έξάρτησις τών έν τή γωνία 
ταΰτη τής. Ροδόπης έλληνοθρακικών συνοικισμών καί ή τακτική αυτών έπικοινω- 
νία προς τήν ελληνικήν μεγαλόπολιν ένεκα τής γειτνιάσεως κατ’ άναπόδρα 
στον ανάγκην έκράτυνε καί ήμπέδωσεν εις αυτούς έ'κτοτε ακόμη τον ελληνισμόν..

Ή  Βυζαντιακή αυτοκρατορία παρέλαβε παρά τής Ρωμαϊκής τήν Θρά
κην δλην τελείως έξηλληνισμένην καί σχεδόν χριστιανικήν. Οϊ δέ έν τή γω
νία τής Ροδόπης ταΰτη πληθυσμοί, έχοντες κέντρον τήν φύσει καί τέχνη 
όχυράν Φιλιπποΰπολιν, ήσαν ακμαιότατοι ζώντες εύδαίμονες έν τή εύφόρω 
χώρα των, ήτις ένεκα τής έπικρατησάσης έπί αιώνας ευνομίας υπό τήν Ρω
μαϊκήν κυριαρχίαν μετεβλήθη εΐ.ς παράδεισον. Δυστυχώς ή από βορρά έπι. 
σκήψασα τών βαρβάρων επιδρομέων θεομηνία άνεστάτωσε τά πάντα. Γότθοι, 
Οΰνοι, ’Άβαροι, Σλαΰοι, Βούλγαροι έπανειλημμένως επί αιώνας επιδραμόν- 
τες τήν άνθηράν χοόραν ήρήμωσαν αυτήν σφάζοντες ή άπάγοντες αιχμαλώ
τους τούς κατοίκους της. Οΰτω οί παλαιοί άνωχΰρωτοι συνοικισμοί κατεστρά- 
φησαν, μηδέ τών ονομάτων αυτών διασωθέντων, οί δέ τυχόν άνεγερθέντες 
έπί τής τοποθεσίας των ή παρ’ αυτή νέοι είτε υπό τών διαφυγόντων τον κίν
δυνον Ελλήνων καί εξηλληνισμένων κατοίκων των είτε υπό τών έπηλΰδων 
από τοΰ έκτου ήδη αίώνος Σλαΰων είτε υπό έπιμείκτων έ'λαβον νέα τοπωνυμία.

Τής μοίρας ταΰτης δεν άπηλλάγη καί ό παλαιός συνοικισμός, έπί τής 
τοποθεσίας οΰτινος άνεκτίσθη ό μεσαιωνικός Στενίμαχος. ’Άδηλον είναι, τί- 
νες ήσαν οί συνοικίσαντες αυτόν πάλιν καί πότε. Ή σαν δηλ. λείψανα τών 
παλαιών κατοίκων του περιστοθέντα από τοΰ κατακλυσμού τών επιδρομέων 
καί άποτελέσαντα τον πυρήνα τοΰ μεσαιωνικού συνοικισμού, ώς φρονεί ό 
Βλ. Σκορδέλης ή ήσαν άλλοι έποικοι, — άγνωστον πόθεν όρμηθέντες,— έγ- 
κατασταθέντες έκεί μετά τών οικογενειών τών στρατιωτών φυλάκων τοΰ επι
κειμένου φρουρίου, ώς υποστηρίζει ό ’Αργΰρ. Δημητριάδης.

Τό μόνον βέβαιον είναι δτι οί συνοικήσαντες πάλιν έκεί ήσαν "Ελλη
νες, διότι ή πόλις έπί αιώνας μέχρις έσχατων (1906) διεφΰλαξε τον Ελλη
νικόν της χαρακτήρα άμειγή, ένώ οί περί αυτήν έπί τής 'Ροδόπης συνοικι
σμοί πάντες πλήν τών Βοδενών καί Κουκλένης έξεσλαυίσθησαν.

’ Εν Φιλιπποντιόλε: Φεβρουάριος 1936,
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  ΚΠΔΗΚΩΝ

ΤΤΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΤΣΑΚΗΛΙΟΥ) ΤΗ Σ ΕΠ ΑΡΧ ΙΑΣ Μ ΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ

’ Ενταύθα σημειώνω οσα γρόσια λαμβάνομεν από διαφόρους ανθρώ
πους, διά την οίκοδομήν τής εκκλησίας. 1858 Μαΐου 10 χωρίον τζακκήλι.

14719 Μιχάλης επίτροπος
20000 ό Κ. Λεονταρής’Ασανίδης

2130 παπά Χρυσάφης.
400 Ζαφΰρης Θεοχάρη.

1505 έ'τι μιχάλης επίτροπος.
38754.—
11015 Μανόλης νικήτογλους τοϋ 

μερά.
200 Ά νέστης ζαχαράκογλους 

χάριν.
300 Μιχάλης επίτροπος πα- 

κήρια.
1630 Φίλιππας.
300 σιδέρης.

52199

52199
1667 παραδήσας.
5000 δήμος Θεοχάρη δάνεια.
5000 Βέλκος τζοπάνης δάνεια.
1500 ’Αφέντου χήρα, δάνεια.
5000 ιατρός δάνεια.

70366

475 από κονάκι διά κριθάρι-
956 Βοϋλτζος μυλωνάς.

1000 τοϋ Ά ναστάση πραγμα-
τευτή.

8000 τοϋ δεσπότου.
130 Ά ξιότης.

"80936

Στ]μ. Τό Πετροχιόρι ανάγει τήν ΐδρυσίν του είς τά πρώτα μετά τήν άλωσιν 
της Κωνσταντινουπόλεως έτη, συνεπώς ήρίθμει κατά τήν ανταλλαγήν βίον 470 περί
που ετών. Σήμερον αι πλεϊσται οίκογένειαι τοΰ χωρίου εύρίσκονται γεωργικώς εγκα
τεστημένα!, είς τό χωρίον Παλαίφυτον (Λοζάνοβο) τής περιφερείας Γιαννιτσών, οπού 
έχουν μεταφέρει καί τά αρχεία τής παλαιάς κοινότητος Πετροχωρίου.

Ένθυμηθείς δτι κατά τό 1913 είδα εύμεγέϊΐη κώδηκα τοϋ χωρίου, άριθμοΰντα 
έκατονταετή περίπου βίον, περιέχοντα δέ κυρίως τά πρακτικά τών ενιαυσίων συνεδρι
άσεων τής Εκκλησιαστικής Επιτροπής τής κοινότητος υπό τήν προεδρίαν τοϋ έκά- 
στοτε άρχιερέως τής επαρχίας Μετρών, έζήτησα αυτόν από τήν σημερινήν Έκκλ» 
’Επιτροπήν τής κοινότητος Παλαιφύτου. Μετά λύπης μου όμως έπληροφορήθην οττ 
αν καί ό κώδης οΰτος υφίστατο προ έτους, ήδη παραδόξως άπωλέσθη. Έτέθησαν δέ 
προΟύμοις είς τήν διάθεσίν μου ή παλαιά όρειχάλκινος σφραγίς, φέρουσα είς τό μέ
σον τήν εικόνα τοϋ Α γίου καί πέριξ τήν επιγραφήν: ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 1874, καί τά ανωτέρω δημοσιευόμενα 13 φύλλα 
κατεστραμμένου κώδηκος σχήματος 17χ 24 , περιέχοντα τάς εισφοράς τών τότε κα
τοίκων τής κοινότητος, τά συναφθέντα δάνεια καί τά γενόμενα έξοδα πρός οίκοδό- 
μησιν τής εκκλησίας, κατά τό 1S58, καί τήν πώλησιν τών στασιδίων κατά τό 1859

2
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■80936
300 μιχάλης επίτροπος.
150 Θεοχάρης γέρο μανόλη.
100 γέρο "Ακάκιος χάριν.
150 ελεύθερης καρά γιοβάνο- 

γλου.
1948.20 "Αντωνάκης σωτήρη.

■83584.20 *

2000 Δοΰκας Βασιλικού.
2895.20 "Αξιότης.
1450 ρήγας Θεοχάρη.
1000 παπά χουρμουζης.
1000 Γεώργης γρηγόρη.

.91939

3130 Ζαφΰρης πόητζου.
300 Δήμος Θεοχάρη.

1500 Θωμάς παχτζεβάνης.
600 μιχάλης επίτροπος.
500 ετι μιχάλης.

'98160

500 Ά γγέλκος.
300 Γεώργης άξιότου.
750 3Αναστάσης Θεοχάρη.
500 Δημητράκης πάλας.
200 Ζαφυρης Θεοχάρη.

100419

200 ετι μιχάλης.
500 Θεοδώσης σαήρογλου.
500 Γεωργάκης στανίτζα.
300 Παλάσης μαρίνου.
500 Θανάσης γι.ακουβάκη.
170 Δυο τζερτζεβέδες Γεώρ

γης άξιότου.
204.20 μιχάλης επίτροπος τής 

εκκλησίας.

102784.20
200 Γ ιακουμής-

4175 τά ασημικά τής εκκλησίας.
2500 Ά ντιονάκης δάνεια.

250 ετι ό επίτροπος τής εκ
κλησίας.

2000 Φωτάκης ίωάννου άπ * 
έλπασάνι.

111909.20

1893 Παναγιότης καλαητζό- 
γλους. δάνεια.

400 χρήστος καριότης.
380 Γεωργάκης στανίτζογλ.
200 Θεοδώσης σαήρογλ.
500 Μανόλης νικήτογλ.

115287.20

150 χρήστος καρά γιοβάνογλ.
14000 του’ Αποστόλου λογοθέτου

865 Γεωργάκης βακάλης.
500 Χρυσογώνης.
800 κέρδος 80 μετζιτιέδων.
300 Γ εωργάκης πάντου.
200 Γιάγκος στάγκογλ.

132102.20

205 Γεωργάκης Βακάλης διά 
Χρέος.

60 μιχάλης επίτροπος, τής 
εκκλησίας.

150 Βασίλης Γιακουβάκη.
150 Θεοχάρης γέρο μανόλη.
300 Γιακουμής.

132967.20

206 σιδέρης.
125 Θανάσης άνανίου.
104 Νε'σος.
150 Κωνσταντής άντριά.
150 Θανάσης Βέλιου.

102784.20 133702.20
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133702.20 _

75, Διαμαντής κλίμη.
400 Πάντης διά τον τοπο.
785 Χρηστοδούλης δάνεια, ά

ξιο του.
162.20 μιχάλης επίτροπος.

96 παπά χουρμοΰζης.
Ϊ35221 , ,

150 Δοΰκας βασιλικού.
64 Γεωργάκης βακάλης.

135435 χρέη εις τούς δουλευτάς. 
καί εις άλλους.

177 Κωνσταντής πάλας.
280 δημήτρης πάρπα.
166 δημήτρης βούλτζου.

, 110 Κυριάκος μητορής.
362 Θεοδόίσης ραλίτζας.

136530
44 Διαμαντής μικιού.
22 3 Ανάστασης μαυρουδόγλ.

130 Μαυρουδής.
124 Ά γγελής ραλής.

88 Ά νέστης σάββα.
136938

136 φώτης μοράτογλ.
78 Ιορδάνης φώτη.

204 Κανέλος.
222 νικόλας μητορής.

56 νικολής Θανάση.
137634

86 μήτρος.
503 Θανάσης κάλφας.
270 Θεόφιλος λευτουργός.

20 Γιάννης Θεοχάρη.
1000 Κωνσταντής άρβανίτης.

208 Γεωργάκης βακάλης καρ
φιά κλπ.

926.30 τον χατζί κωστάνογλου 
τζιλιγκίρη.

Γρόσια τοκισμένα

20000 τού Κυρίου Λεονταρή.
5000 Δήμος Θεοχάρη.
5000 Βέλκος τζομπάνης.
1500 ’Αφέντου χήρα.
2000 Φωτάκης Ίω άννου.

14000 ’ Αποστολής λογοθέτης.
8000 ό άγιος Μέτρων.
1883 Παναγιώτης καλαητζό 

γλους.
57383

Καταβολή εγχωρίων
2000 παπά χρυσάφης.
1948.20 Ά ντω νάκης σωτήρη.
1000 τού άναστάση πραγμα-

τευτή.
2150 Δούκας βασιλικού.
2895 Ά ξιότης.
1450 ρήγας.
1096 παπά χουρμούζης.
1000 Γεώργης γρηγόρη
3130 Ζαφύρης πόητζογλ.

500 Δήμος θεοχάρη.
1500 Θωμάς παχτζεβάνης.
1300 μιχάλης επίτροπος.

500 Ά γγέλκο κεχαγιάς.
300 Γεώργης άξιότου.
750 Άναστάσης θεοχάρη.
200 ζαφύρης ιΐεοχάρη.
500 Θεοδώσης σαήρογλ.
300 παλάσης μαρίνου.
500 Θανάσης γιακουβάκη.
500 μανυλης νικήτογλ.

1138 Γεωργάκης πακάλης.
500 Χρυσογώνης.
300 Γεωργάκης πάντου.
200 Γιάγκος στάγκογλους.

140647.30 25557.20
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25557.20 26667.20
150 Βασίλης γιοκουβάκη. 100 Πετρής αλατζάς κιράδες.
300 Γιακουμής. 450 δημητράκης πάλας.
206 σιδέρης. 250 Θεοδά>σης Χουρμουζης.
125 Θανάσης άνανίου. 180 φώτης κάλφα.
104 Νέσος. 200 Κωνσταντής πάλας.
150 κωνσταντής άντριά. 116 Γεωργάκης στανίτζογλ.
75 διαμαντής κλίμη. 274 Χατζή Γιαννάκης, από

26667.20ι κιράδες άμαξιών. κιράδ.
28337.20

Ένταΰθα σημειώνω τά έξοδα διά τήν οικοδομήν τής
εκκλησίας 1858 Μαΐου 10.

8800 κερεστές και έξοδα εις 10900 του ’Αναγνώστη μαζί μέ
πόλιν. τους μαστόρους του ήγ

35 εξοοα εις οικονομία. μερ. 432.
15105 έ'τι κερεστές εις πόλιν. 1200 πέτραις τοϋ όμουρ τεπέ
4464 ασβέστην από δημήτρην. πχ : 80.

κντ. 511. 4800 ή Γριπίς.
1645.20 έ'τι ασβέστην από Μα- 4150 Γιοβάνης σωτήρης τΐα-

νουκην κντ. 178. νάσης μάρκος καί Κων-
1200 έ'τι ασβέστην από δημή- σταντής. ήμερμ. 166. φ :

τρην κντ. 171. 25.
85 τσάμια 100. 700 ’Αργυρής νικόλας καί δη-

860 σανίδια από Ίορδανάκην. μήτρης ή μερ. 90.
1895 πέτρες από καστανιές. 16263 Θανάσης κάλφας μέ τούς

π χ : 130. μαστόρους του ήμερ. 458.
587.20 σανίδια άπο Σιμεών σα)- 14000 Πρόδρομος σοβατζής.

τήρ τζορπατζή. 540 ήμερομίσθια ίων άνθρώ-
62.20 καρφίτζες. δκ : 10. πων του 36 φ : 15.

1566.30 σανίδια από Σιμεών 1380 Γιάννης θεοχάρη ήμερ..
925 σανίδια από Σιμεών. Φ: 30 46.
573.30 ασβέστην μερμέρι. 1920 Θεόφιλος ήμερ : φ  : 32 60..

1453.20 σανίδια καρά μποά. 171. 3390 Κωνσταντής άρβανίτης
3751.20 κερεστέ από σιμεών μέ ήμερ. 113 φ :  30.

άπόδειξιν. 2750 τούβλα 5885: 212 φάρ-
790 έτι σανίδια από σιμεοόν. σας. καί 5 ήμ. καρασαν-
185 φλαμούρ γιαπραά, 44. λίκι.
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2515 μεμέτης τογραματζής, το- 820 χατζή πρόδρομος ήμερο-
γραμ. και τζάφια. μίσθια.

610 μοράτης τζιλιγκίρης διά 756 μήτρος ήμερομ. 63. φ : 12.
σιδερικά. 345 μηνιάτ. 1.

1060 Μιχαλάκης κεραμάρης 613 Γεώργης κάλφα κιοΐλης
διά κεραμίδια. ήμερ. 19- 40 τζωμ.

2057 Πάντης ήμερομίσθ. 69 108 Γιάγκος τεκίρταγλης. ή-
φ : 30. μερ- 9.

468 παχάρης λευτουργός ήμερ. 1720 Έ μ ιν  αγάς κουρσουμτζό-
18 φ :  26. γλους. ήμ. 215 φ : 8.

5017.20 τον ιατρό πολονε'ζο. 124222.20
2500 τον Ά ντω νάκην.

Έ δώ λείπει ή συνέχεια και ακολουθεί άλλη μισή σελίς, μέ 
άθροισμα μεταφοράς 134988-20.

37.20 καρφίτζες, δκ: 5. 1242.20
25 ασβέστην ό κ : 100 από 350 Γιοβάνης τοϋ κωνσταντή

γιαλούς. άρβανίτη μαθητής ήμερ:
20 τον πρόδρομο ήμερ: 2. 32-

160 ρέσμι εις κονάκι. 208 τον Γεωργάκη βακάλη
465 σανίδια του άντωνάκη. καρφιά κλ,π.
380 διά πέτραις εις έντζιέζι 20 σανίδι εν του Θεοχάρη.

δμοΰ μέ τον κουρουτζή. 281 του σωτήρη τουβαρτζή
160 φλαμούρια γιαπράκια. παιδιά ήμερ. 31.

1242.20 137095.20

Πώλησις στασιδίων 1859 Μαρτίου 10.

’Ανάστασης Θεοχάρη Γρ. 1400 
κατέβαλεν 750

~650
έδέχθη ό Κ : ΦΛ : 650

Π αναγιώτης Θεοχάρη 1700
έπληρώθη δι’ . . αφέντην 
Ζαφύρης Θεοχάρη 1700
έπλήρωσε 200
ομολογία 1500

Θανάσης Κάλφας 1700
έπληρώθη δι’ ’ Αναστα
σίου.
Θανάσης Ζηΰκου 1700
τά έπλήρωσε ό βέλκος 1700

Γεωργάκης βακάλης 1700
Κοονσταντής πάλας 1700
πληρώνεται διά δουλε- 
ψ ιν. 300
ομολογία 1400
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Γιάγκος Παλαση 2600
επλήρωσεν 900 

1600 “
κιράδες 200

1400
Δοΰκας βασιλικού 3000
κατέβαλεν 2150

850
έδέχθη ό Κ : φωτάκ. A : 850

Παλάσης Μαρυνου 1700
κατέβαλεν 300

1400
έδέχθη δ Κ : φ ω τ .: Αα 1400

Μανόλης νικήτογλους 3000
επλήρωσε 500

2500
Ρήγας Θεοχαοη 3000
Παπά Χρυσάφης 3000
Ά ντω νάκης σωτήρη 3000
κατέβαλεν 1948.20

1051.20
τοΰ άναστάση πραγμ. 1000

51.20
έλαβ. 51.20

Δήμος Θεοχάρη 3000
Ζαφΰρης πόητζογλους 3000
τής χ : διαμαντέν. 600

3600
ελαβον 3150

450
Μιχάλης κωνσταντή 3000
κατέβαλεν 1300

1700
έδέχθη ό Κ: φωτάκης A : 1700

’ Αξιότης 3000
Παπά Χουρμουζης 3000
Βουλτζος μήλων ας 1850
ετι 1000

2850
προπληρωτέα 500

2350
έπλήρίοσεν τον δήμο 2350

Βέλκος τζοπάνης 1700
κάτο τής ομολογίας του 1700

Γεώργης Γρηγόρη 2500
προπληρωτέα 1000

.1500
τον παλαση 895

“ 615“
διά χ: φωτάκη 560

55
σιδέρης δήμου 1700
Θοομάς παχτζεβάνης 1700
προπληρωτέα 1500

200
επλήρωσε τον παλάση 140 

~60
Χρυσογόνης μηλωνάς 1700
κατέβαλε 500

1200
τά επλήρωσεν ό βέλκος 1200

3Ανάστασης αξιότου 1400
Γεώργης αξιότου 500
Πολύχρονης αξιότου 1700
Θεοδόσης χουρμούζη 1700
τεσλήμ 500

1200
έπληρώθη διά δοΰλεψιν 500
ομολογία 700
Χρηστοδοΰλης αξιότου 500
προπληρωτέα 185

315
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Πετρής αλατζάς 500 τά επλήρωσεν ό βέλκος 500
έπληρώθη διά δουλεψιν 100 Θεοδόσης καί νικολής
ομολογία 400 μαρΰνου 800
Πάντης 425 Χρηστός καρά γιοβάνο-
Κανελής βουτζάς 350 γλου 300
Βασίλης Γιακουβάκη 450 Φώτης κάλφα 400
επλήρωσ. 150 "Αρτέμιος ομολογία 350

300 "Ανέστης σάββα 450
έτι επλήρωσεν φεβρ : 28 150 Κωνσταντής άντριά 330

150 Γιανάκης ζαχαράκογλου
έχαρίσθησαν 150 ομολογία 325

. ΙΙαναγιότης άνανίου 300
Καραμανόλης 400 Νέσος 250
Μητορή χήρα 250 Κωνσταντής μαθιοϋ 250
Μανόλης μαριορής 1000 Θανάσης άνανίου 300
Θανάσης γιακουβάκη 1000 Φαρφουρή κωνστή 250
Γιακουμής τζινάράκη 1000 Χρηστοδοΰλης τοΰ "Αν-
προπληρωτέα 300 τώνη γαμβρός 250

700 Θεόφιλος λευτουργός 250
Γεώργης Θωμά 1000 Θεοδόσης ραλίτζας 250
Άγγέλκος κεχαγιάς 1000 Φανή μαρυνου 250
κατέβαλεν 500 Σωτήρης ζηΰκου 250

500

t Γ· ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ ‘)

Συλλογή Ε πιγραφών τής Διοικήσεως Μέτρων Θράκης

1. Ά νά γλυφ ο ν εν Οίκονομείφ 1 2), παρά την θύραν τής εκκλησίας.
Δαιτυμόνες δυο, άνήρ καί, γυνή, υπηρέτης καί υπηρέτρια. Κ άτω θεν:

ΓΛΥΚΕΙΑ ΜΗΝΑΚΩ 
ΜΗΝΑΚΟΝΤΟΣ ΤΟΤΟΥ

1) Ό  Γεώργιος Χουρμουζιάδης έγεννήθη έν Πετροχωρίω τής επαρχίας Μέτρων 
τφ  1843, έφοίτησεν έν τή Μεγάλη τοΰ Γένους Σχολή καί μετά σύντομον διδασκα
λικόν βίον διωρίσθη επί πολλά έτη δημόσιος υπάλληλος τής Τουρκίας. 'Ως τοιοΰ- 
τος περιήλθεν ό?ώκληρον την περιιρέρειαν τής Διοικήσεως Μέτρων, έφιλοτέχνησε 
δέ «Συλλογήν ’Επιγραφών» των επαρχιών Δέρκων, Σηλυβρίας καί Μέτρων, ήτις 
κατεστράφη ύπό των Βουλγάρων μετά τής βιβλιοθήκης του τφ 1913, μόνον δέ δύο 
σελίδες διεσώθησαν καί «Συλλογήν Μύθων» των Θρακικών λαών. Ά πέθανε τώ 1915.

2) Χωρίον τής επαρχίας Σηλυβρίας, επί τής Προποντίδος, μεταξύ των χωρίων 
Δημοκράνεια καί Αϊγιαλοί.
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'Υ πό ταυτα

Ε ιτα : 'Ιππεύς επί γυμνοΰ ίππου, και όπισθεν υπηρέτης μετά καλάθου 
ακολουθών πεζή. Κάτωθεν : Ο ΚΑΙ ΜΕΝΕΔΗΜΟΣ ΜΗΤΟΚΟΥ.

2. Έ ν  Παπάζ Μπουργάζ *), εντός του Τεκέ τής 'Αγίας Μαρίνης, επί 
μαρμάρου επ ιγραφή ; ΔΙΟΝΥΣ

ΝΙΚΑΣΙΩΝΟΣ. (κακογραμμένα).

3. Έ ν  Μούχα 8), άνάγλυφον επί μαρμάρου. Δυο 
γραφή : ΜΟΣΧΙΩΝ ΔΙΛΙΠΟΡΕΙ

δαιτυμόνες και έπι-

4. Έ ν  'Αγιασματάκι 3), εντός τής εκκλησίας, κατά 
μάρο)ν δΰο επιτάφιοι έπ ιγραφα ί:

το μέσον, έπι μαρ-

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ Η ΔΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΞΑΝΔΡΑ ΒΟΕΒΟΔΑ 
ΚΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΗΣ ΑΝΝΙΤΣΑ ΔΟΜΝΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΕ 
ΕΚΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΕΒΟΔΑ ΕΥΛΟΝΗΧΟΥ.

ΕΝ ΕΤΕΙ 1697 ΙΟΥΛΙΟΥ 11.

ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΕΒΟΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΕ ΕΚ
ΛΑΜΠΡΟΤΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΟΕΒΟΔΑ ΤΟΥ ΕΥΛΟΝΗ ΕΥΧΟΥ 
ΕΝ ΕΤΕΙ 1697 ΙΟΥΛΙΟΥ Ιό

Σημειώσεις εκ χειρογράφων

1. "Οταν τώ 1858 ήμην μετά τού αδελφού μου, δστις ήτο διδάσκαλος, 
εις Τραπεζοΰντα, έσχετίσθημεν μέ την οικογένειαν του Τοΰρκου διοικη- 
τοΰ Μεμέτ έφε'ντη, δστις ήτο χριστιανός και ώνομάζετο Δημήτριος. Οΰτος 
είχε δΰο Θυγατέρας εκ των οποίων ή πρεσβυτέρα ήτο εντριβής τής αρ
χαίας ελληνικής γλώσσης, ελευθέριος μεταφράζουσα εις την νεωτέραν τους 
αρχαίους "Ελληνας συγγραφείς καί ή οποία μέ είχε δείξει επίγραμμα υπό 
τής ιδίας ποιηθέν εις μνήμην τοϋ διδασκάλου της Χαρισιάδου, εις την 
άρχαίαν γλώσσαν.

Ή  οικογένεια αυτή έκκλησιάζετο εντός υπογείου εκκλησίας, δπου 
έλειτοΰργει κρυφίως γηραιός ίερεΰς. Τό Πάσχα παρευρέθην μετά τοϋ 
αδελφού μου εις την μυστικήν λειτουργίαν καί πάντες έκοινωνήσαμεν 1 2 3

1) Χωρίον τουρκικόν επί τής από Μέτρων εις Μέγαν Τσεκμετξέν όδοΰ. Τουρ
κιστί σημαίνει Πύργος τοϋ Παπα.

2) Χωρίον τουρκικόν τής Διοικήσεως Μέτρων, ΝΔ τοϋ Χαδέμκιο'ί παρά τήν 
σιδηροδρομικήν γραμμήν.

3) Χωρίον ελληνικόν τής επαρχίας Δέρκων, βορείως τοϋ Χαδέμκιοϊ.
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τω ν  άχράντων μυστηρίων. Νυκτωρ μετεβαίνομεν εις την οικίαν των και 
ό αδελφός μου έδίδασκεν εις άπαντα τά μέλη τής οικογένειας Ε λληνικά  
καί ερμηνείαν από τό ιερόν Εύαγγέλιον.

Ό  Μεμέτ έφέντης κατηγορήσεις ως χριστιανός, προσεκλήθη ν ’ άπο- 
λογηθή εις Κωνσταντινουπολιν καί μετά δίμηνον εκεί διατριβήν επέ- 
στρεψεν αθωωθείς.

2. *0 θείος μου Γρηγόρης ένυμφεΰθη την Θωμαήν, θυγατέρα του 
’Άστρου, ξένου την καταγωγήν, γεννήσας μετ’ αυτής 7 τέκνα, δίδυμα, τρί
δυμα καί δυο άνά εν. "Οταν ή σύζυγός του έγέννησε τά τρίδυμα, ή 
μαία καί δλαι αί συγγενείς έθεώρησαν τούτο ιός κακόν οιωνόν καί σφή
καν τά τέκνα της, άν καί ήσαν σώα καί υγιή ν ’ άποθάνωσιν τής πεί- 
νης, τον δέ θείόν μου ήνάγκασαν νά χωρισθή αυτής καί νά μεταβή εις 
Ά ^ ιο ν  ’Όρος καί συμβουλευθή τους εκεί πνευματικούς άν ήτο αμαρτία 
νά συζή μετά τοιαύτης πολυτόκου γυναικός, Οί εκεί πνευματικοί τον 
κατέπεισαν ότι ή γέννησις τρίδυμων δέν είνα ι αμαρτία, καί έπιστρέψας 
παρέλαβε καί πάλιν την σύζυγόν του. Ά π έθα νε  τώ 1853.

3. Κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, την 26 Ίανουαρίου 1878 
ημέραν Πέμπτην ό Μέτρων ΔοσίΟεος έπρόδωκεν εις τον εν Μέτραις 
στρατηγόν Στρουκωφ, ότι οί Τσακηλιώτες έχουν 500 ζφα τω ν φυγόντων 
Μετρηνών Τούρκων, προσκαλέσας με δέ καί άνευ προηγούμενης εΐδο- 
ποιήσεως με παρουσίασεν εις τον Στρουκωφ ως Τσακηλιάιτην, καί ούτος 
μ’ έθεσεν υπό κράτησιν.

Κατά την άνάκρισιν ειπον ότι άν καί είμαι Τσακηλιώτης διαμένω 
όμως εν Μέτραις καί αγνοώ τά έν τφ  χωρία.) γενόμενα. Ό  Στρουκωφ 
όμως έπέμενε ζητών τά 500 ζώα καί κτυπήσας με διά τής μάστιγος εις 
την κεφαλήν μ’ έπλήγωσεν αρκετά. Ε ίτα προσκαλέσας τον αρχηγόν τών 
λογχοφόρων μέ παρέδωκεν αύτφ, οΰτος δέ μ’ έ'στειλεν υπό συνοδίαν εις 
τό χωρίον.

Ή ναγκάσθην νά προσκαλέσω τούς χωριανούς διά κήρυκος καί 
ν ’ άνακοινοόσω αύτοΐς τά τρέχοντα, όσοι δέ είχαν ξένα ζώα τά έδωσαν. 
"Οταν επεστρέψαμεν εις Μέτρας μέ 129 ζφα ό Στρουκωφ επέμενε ζη
τών καί λοιπά 371, λ ίγω ν  ότι ό λειτουργός τού 'Υ ψ ίσ του  δέν ε ίνα ι δυ
νατόν νά ψεύδεται, καί ότι άν επιμένω άρνοΰμενος θά τουφεκισθώ. 
’Έ μεινα φυλακισμένος μέχρι τής 4ης έυρας, δτε διάλαθών τήν προσοχήν 
του φυλακος έψυγον. Ευτυχώς τήν έπομένην διετάχθη ό Στρουκωφ νά 
προέλαση εις "Αγιον Στέφανον καί δέν μέ άνεζήτησεν.

"Οταν επέστρεψαν οί Τούρκοι καί ό μουτεσαρίφης Ά ληριζά μετά 
τον πόλεμον μέ ήρώτησε τά καθέκαστα, εγώ τού διηγήθην όλην τήν αλή
θειαν, δείξας καί τήν πληγήν ήν έτι έφερον εις τήν κεφαλήν.
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ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΑΝΤΑΡ ΤΟΥ 1902

1. Ο Χρόνος

Στα μέρ μας, από τς δοδδεκα μην’ άλλ’ έρκάαι μέ κρύα καί χιόνια- 
καί τσέ λέμε χ’μα>νιάτκοι κι άλλ’ μέ ζέστες καί καλό £αιρό καί τσέ λέμε 
καλοκαιρνοί. Δεν είνα ι Βελί ή μέρα τ πότ έρκεται ο χ’μώνας καί πότε τό 
καλοκαίρ. ’Από καμμιά φορά τά κρύα έρκάαι νωρίς καί τότες έ'χμε 
πρώ’ μο χ’μώνα, αλλ’ φορά πάλε οι ζέστες έρκάαι νωρίς κι έ'χμε πρώ’μο· 
καλοκαίρ. Γι αυτό λέγ’ καί ή παροιμία; ’ Από Μάρτ’ καλοκαίρ κι άπ’ 
Αύγουστο χ’μώνα. Ά μ α  ό καθαυτού χ’ μώνας άρκέβ άπ’ τ ’ Ά γ ιαάρ ιύς  
τό μήνα, άμα σφίξ τό κρύο κι άνάψνε τά μαβάλια, καί φεύγ’ μέσα τό 
Μάρτ, άμα άρκέψνε νά πρασνίζνε τά άαΐρια καί ν ’ άθίζνε τά δέάρα,

Οί Τοΰρκ’ καί οί Κατσβέλ’ λένε δ χ’ μώνας baiv’ τ ’ Άϊδημητριοΰ 
καί τό καλοκαίρ τ ’ Ά ϊγιωργιού. Ά ν  Ά^ς καί τς δασκάλ’ μας καί τς 
γραμματζούμεν’ , ό χρόνος είνα ι τέσσερα κομμάτια από τρεις μην’ τό 
καθανείνα. Αύτοίν'’ βάζνε στά έβγα τού χ’μώνα τν άνοιξ, καί στά έβγα 
τ ’ καλοκαιριού τό χ’νόπωρο. Μά ό Θεγός κανείνενα δεν άκούγ’ . Νέ τό· 
χ’μώνα νέ τό καλοκαίρ δέ τά στέλν’ τν ίδια μέρα κάθε χρόνο. Πότε τά 
στέλνει νωρίτερα πότε κόμ ξώρας άπ’ ά'λλες χρονιές.

Τσοί χιμωνιάτκοι τσ μην’ όάέ βρέχ’ καί χιονίζ καί τά χωράφια καί 
τ ’ άbέλιa λασπίζνε? οΐ άάροι κάάαι στο χωριό. "Οσ’ έχνε ζευγάρια, άγε- 
λάδια γιά άλλα χαϊβάνια θά  τά κ ’τάξνε, θά τά ταγίσ -νε, θά  τά ποτίσ-νε 
κι ύστερα θά πάνε στς καβέδες νά  παίξνε τάβλι, άάμα γιά χαρτιά, γιά 
θά κάτσνε νά πιούνε τό καβέ τς καί ν ’ άποσώσ-νε λόγια. ’Ά ν  πής γ ιά  
τς μερομστάδες π ’ δεν έχνε χαϊβάνια, έκ ε ΐν ’ στς καβέδες βραδιάζάαι στς 
καβέδες ζμερώνται.

Οί γ ’ναίκες τότες κάμν-νε δλιές τού σπιτιού. Συγ’ ρίζνε, σκουπίζνε,. 
άαλών-νε, κεάάνε, φαίν-νε, πλέν-νε, μαγερεύνε καί κηδεύνε τά μωρά τς.

Τά ξετναμένα κορίτσια πλέχνε ταν-τέλες, γιατί τότες δεν ίδρών-νε 
τά χέρια, κεάάνε στο μά£ανο, γιά στο χέρ, φαίν-νε, καί σά τζέ βοθάη ή, 
φωνή τς τραβδάνε κιόλας γιά νά περνάη ή δίρα.

Οί γιαγιές κάάάαι στ’ κωχίτσα καί λαναρίζνε μαλλιά, γιά στρίφτνε 
ρόκα, γιά γνέθνε μαλλί στύ χέρ, γιά έχνε τό μωρό ως ν ’ άποσώσ’ ή 
μάννα τ τσί δλιές τς, γιά λένε στά ί^ονάκια τς παραμύθια γιά νά κάάάαι 
φρόν’μα.

Τό χ’ μώνα φαίν-νε μόνε άσπρα πανιά. Τά κόκκ’ να καί τά γαλά
ζια τά φαίν-νε τό καλοκαίρ, γιατί τότε δέ νεμλετίζάαι καί δέ μα^ών-νε 
στο χτέν’ .
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‘Ά μ ’ άνοίξ δ καιρός κ ’ έρτ τό καλοκαίρ γοΰλ χύνάαι στα χωράφια, 
στ3 αόέλια, στα ϊ>οστάνια, τσ ’ καπνοί, τά σκλήκια, τό θέρο, τ ’ αλών’ , 
τό άρΰγο. κατά τό καιρό νά πούμε. "Ερκεται μέρα π ’ άδειάζ τό χωριό ■ 
κ ι’ άπομήσκνε μόνε οί γριές και τά μωρά.

'Ο χρόνος έχ’ πολλές γιορτές, μεγάλες καί μικρές. Ή  τρανήτερ ή 
γιορτή είνα ι ή Πασκαλιά. Τς μεγάλες τς γιορτές δέ δλεΰνε. ’Ά ν τυχόν 
έχνε ονομασία, καλοδέχάαι τς μισαφίρδες, τσέ κερνάνε καί τσέ προσκών- 
ται. Στά λαφρογιόρτια πάλε κάμν-νε μόν λαφρειές δλιές καί καθιστές·~ 
σά νά  πούμε ράψμο, κέάμα, κλώσ-μο, πλέξμο μά όχι δλιές πατερτη- 
λήδκες. Μόνε οποίος έχ’ ονομασία, ας ε ΐν ’ καί λαφρογιόρτ, εκείνος 
γιορτάζ. ή

2. Οί μην’

Κάθε μήνας, από Θεοΰ έχ’ καί τ ’ χάρτ’ . Τσί χ’μωνιάτκ’ γένάαι.. 
ο! βεγγέρες καί οί εγλεντζέδες, καί τσ’ καλοκαιρνοί τά παναγήρια. 'Αμά 
ε ίνα ι κι άθρώπ’ που μέ τό τίποτα δέν ευκαριστιοϋάαι. Τό καλοκαίρ'’ 
τσέ πράζ’ ή ζέστα καί τό χ’μώνα τό κρΰο, καί μέ τά λόγια τς κολά- 
ζάαι. Γ ι’ αύτνούς λένε τό παραμΰιΓ:

«Οί μην’ ε ίνα ι δώδεκ’ άδρέφια παλκάρια. Μιά φορά μιά νυ φ ’ ξε- 
πόρτσε τ’ όηθερά τς, νύχτα, χ’ μώνα καιρό, κ ι’ αυτήν’ ή καμέν’ πήρ’ 
τό δρόμο, καί κεΐ π ’ πάγαινε γλέπ’ ένα φως. Π αγαίν’ κοάά, γλέπ’ ένα 
χαμώγ’, baiv’ μέσα, γιατί τά χέρια τ’ς κοκκάλιασανε καί τά δόά,ια τ ’ς 
τσακάν’ ζανε άπ’ τό κρύο. Γλέπ’ διύδ’κα παλ’κάρια έ ν ’ άπ ’ τ ’ άλλου- 
τρανήτερα. Τσέ καλησπέρσε, τνέ καλοδέχκανε, τ ν ’ έβανανε νά κάτς σε 
μιά μαλακιά πολυθρόνα, έβαναν’ κί τό μα£άλ bρoστά τ ’ ς, τνέ βέρασαν 
φλαμουρ’, τνέ φ ίλεψαν’ κουρκουτα μέ τό γάλα καί σαν ήρτε στύν εαυτό- 
τ ’ς τνέ λένε :

— Ποιος αθεόφοβος σέ ξεπόρτσε, bάbo, τέτοια ώρα, μέσ’ στο κρύο,. 
τά χιόνια ώς τό γόνα, γριά γ ’να ΐκα  ;

— Κανείς παιδάκι μ’ . Μονάχη μ’ βγήκα νά πάγω στ’ θεγατέρα μ’, 
έπιασ’ δ καιρός κ ι’ έχασα τό δρόμο. Λέγονάας άεγί νά πάγω στο σπίτι μ’ ,, 
ήρτα στο δκό σας.

Δέν ήθελ’ ή γριά νά πή κακό λόγο γιά τ ’ νύφ , μή &υχ3 κι ακουστή 
τ’ όνομα τ ’ς π ’ γείνα ι κακιά.

Πάλε τνέ ρώτ-σανε:
— ’Από γοΰλ’ τ ’ς μήν’ ποιόν’ άρέεις κόμ’ πολύ :

1) Ά πότήν ανέκδοτη μελέτη: «Τό Πετροχώρι (Τσακήλι) τής επαρχίας Μέτρων, 
Θράκης». Αυτό τό μέρος γράφηκε στα 1902, στό χιοριό, τμηματικώς, κάθε μήνα. 
Αρκετές σελίδες χάθηκαν καί ξαναγράφηκαν από μνήμης.
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— Γοΰλ" καλοί κι άξιοι ε ίνα ι παιδάκι μ’ . Τσί χμωνιάτκ3 μαζώνω 
τά ά^ονάκια μ3 όλόγ’ρα στο μα^άλ3 τά λέγω παραμυθία κα'ι χαίρεώ ή 
καρδιά μ’ . Τ’ς καλοκαιρνοι πάλε περνώ το τεγνεκάκι μ’ πότε στ3 αλών3, 
πότε στ’ άόέλ’, πότε στο χιυράφ3, περνάν οι μέρες. Μόνε π 3 γεΐνα ι ο 
γιόκαζι μ3 φτωχός και δέ όόρ’ νά  διασταυρώσ3 τά έξοδα τ ’ και. ΰπο- 
φέρνει.

— Δέ £άθεσαι μαζί μας, γιαγιά, νά καλοπεράης ;
— ’Όχ’ παιδάκι μ3. Νά πάγω στο άόπο μ3, γιατί, θά  βγούνε νά μέ 

γ ’ρεΰνε.
— Χσή ή καρδιά σ3, χσά  και τά λόγιασ3, γιαγιά.
Τνέ παράβγανανε κα'ι πήγε σπ ίτ ’ . Ή  νΰ φ 3 σά άνέ είδε δα^άθκε.
— Ποϋ ήσνα μάννα κα'ι χάθκες ; λέει 6 γιος τ ’ ς.
— Βγήκα σά όξω, παιδάκι μ3, μ3 έπιασ’ ό καιρός, πήγα σ3 ένα πα- 

λάτ3, μέ καλοφέρτκανε, μέ φιΆεψανε, μέ ζέστανανε καί μ3 έφερανε πάλε 
σέ σένα, γιόκαμ’ .

Καπώς έκραινε λόγος καί φλουρί έπεφτ3 άπ3 τό στόμα τ3ς καί 
γιόμσε ή ποδιά τ ’ ς.

Σάν είδε έτ’ ς ή ν ΰ φ 3, τν άλλ3 μέρα στέλνει τ ’ μάννα τ ’ς, γιατί θά 
λά σκάσ’ απ’ τό κακό τ ’ς.

— Σΰρε μάννα καί σύ νά φέρ’ ς φλουριά.
Π αγαίν’ ή μάννα τ ’ ς, σάν είδε τό φως παγαίν’ άυλιγμέν3 όουόου- 

λωμέν\ Τνέ καλοδέχκανε, τνέ κέρασανε. Αυτήν3 δός το καί νώρευε τό 
σπίτ’ καί τά δώδεκα παλ’ κάρια κ3 έκαμνε τό κακότχο.

— Πώς βγήκες τέτοια μέρα, γιαγιά, καί δέ φοβήθκες τό κρΰο;
— Τί νά κάμω, παιδάκι μ3. Ό  γαόροκαμένοζ3 μ’ μέ ξεπόρτσε μέσ’ 

στα χιόνια γιά νά μέ ξεφορτωθή.
— 3Από γοΰλ’ τ3ς μήν3 ποιος σέ φαίνεται κα?αγότερος;
— Γοΰλ’ τ’ ς κακοί κ ι3 άνάποδ’ παιδάκι μ’ . Πάρ3 τον ένα βάριε

τον ά'λλονα. Οΐ χειμωνιάτκ’ μάς ψοφάνε στο κρΰο κι οΐ καλοκαιρνοι
στ’ ζέστα- 'Ο φτεοχός γιόκα μ3 νε γιά τό χ’μώνα είναι, νέ γιά τό καλο- 
καίρ3. 'Ο κόσμος ε ίνα ι γιά τ’ς άρκόά.

— Θέλ’ς νά κάτσης μαζί μας νά καλοπεράης.
— Τί καλοπέρασ’ θάχω μ3 αυτό τό πορδοζοΰμ3 παιδάκι μ3 ; Νά

τνέ χέσω τέτοια ζήσ’ . 3Άς πάγω στο άόπο μ’ νά διώ τί θά γένω.
— Σά τ ’ £αρδιά σ’ , γιαγιά, καί τά λόγια σ’ .
— Τνέ παράβγανανε καί πήγε σπίτ’ . Σά τνέ είδε ή κόρ’ τ ’ς ρίχκε 

στο λαιμό τ’ς καί τ ν3 ά§'άλιασε·
— Καλώς τ ’ μαννάκα μ3. Τί μάς έφερες μαν-νέ ;
— Πορδές θυγατέρα όόλ’ κες.
Κι ά'ρκεψε νά τσέ δ ίν3 δρόμο.
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— Τί τσέ ε ίπ ες  μάννα ;
— Τ9 gaxri τ9ς και τν9 άνάποδ9 τ’ς.
— Έ σύ τί τσέ είπες μάννα ! λέει ό γιος στ9 μάννα τ9.
— Τν αλήθεια τ9 Θεγού παιδάκι μ9. Γούλ’ καλοί καί χσοί.
— Είδες μάννα ; Χσοί τσέ είπες, χσάφ σέ φόρτιυσανε, ή κεράκα μ9 

κακοί τσέ είπε κακά φορτώθκε.
Καί κάμε κάμε ώς τό βράδ τά κακάρωσε».

3. Γεννάρ’ς 1902

1. Αύτόνα τό μήνα τόνε λένε καί Μεγάλο καί Τρανό, γιατί αυτός σά. 
bρώτoς από τς δώδεκα είνα ι κι ο όλό μεγάλος τς. Κι ένα σ9 αυτόν τό 
μήνα άρκεΰνε νά μεγάλων-νε οί μέρες καί γένται οί μεγάλ9 οι έγλεντζέ- 
δες. Γενάρ τονέ λένε γιατί τότες άρκεΰνε νά γεννάνε οί όρνιθες.

2. "Αμα boobvi| τό Γενάρ τό καλοκαίρι θάνα ι αρρώστιες. Οί γρηές 
πού πολύ τά δοζάζνε αυτά τά πράματα λένε: «Γ οΰλ9οί μην9 νά βροόάνε 
άμά ό Γενάρς νά σωπαίν9».

3. Τ ρ ίτη  1. Τ’ 'Αϊβασ-λειού καί Πρωτοχρονιά. Μεγάλ9 γιορτή-
Σήμερα έχνε ονομασία ό Βασίλ’ς, ό Βασ-λάκ9ς, ή Βάσω, ή Βασίλω,

ή Βασ-λ’ώ, ή Βασιλ’ κή, ή Βασί’λεια, ή Βασ-λοπούλα κι ό Πολυχρόν’ς.
4. Αποβραδίς ζμών-νε πίττες μέ προζύμ καί ζάχαρ, τσέ βάζνε στά 

ταψιά, πέρν-νε δυο περοΰνια καί τσέ 'ξοπλιάζνε, τσ’ άλείφνε αυγό, τσέ 
πισπιλοόν-νε μέ σουσάμ, τσέ στολίζνε μέ καθαρισμένα μύγδαλα, στήνουνε 
ένα κλοονί βασιλικό στ μέσ, περνάνε από πάν τ ’ καί τ ’ αύγότσεφλο καί 
τσέ ψήν-νε στο φούρνο, γιά τ παραμονή—γιά κι ανήμερα. ’Από βραδίς 
σφάζνε καί τό καπύν9 καί κάμν-νε στο ζμί τ ’ τσορβά. "Αμα γρίσνε άπ’ 
τ ν ’ έκκλησιά θά κάτσνε στο τραπέζ’ νά φάνε τό τζορβά καί τό καπόν’ , 
κ ι’ αφού άγλΰφνε καί τά κόκκαλα, ό μεγαλύτερος τού σπιτιού θά κ ’τάξ 
καί τό καράβ. Σάν ε ίνα ι γιομάτο (σκοτεινό) ή χρονιά θά πάη δερεκε- 
τλίδκη, σάν ε ίνα ι πάλε άδειο (ημιδιαφανές) θα  έ'χμε φτώχεια, κ ι’ άν ε ί
ναι στραβό, θά  πή πώς γιά ό νοικοκύρ’ ς γιά ή ν ’κοκερά στραβοπατούνε. 
"Υσταρα ό μεγαλύτερος κόφτ9 τ ’ πίττα. Τό πρώτο τό κομμάτ9 είνα ι γιά 
το σπίτ9, τό δεύτερο γιά τ ’ άδέλ9, τό τρίτο γιά τό χοοράφ9, άλλο γιά τό 
παχτσέ, άλλο γιά τό μαγαζί, υσταρα γιά τά βόδια, γιά τά κατσίκια, γιά 
τά πρόβατα, κατά τό έχ’ τού καθενού. "Υσταρα κόφτ9 γιά τό νοικοκύρ9,. 
τή νοικοκερά, καί τά παιδιά μέ τ ν 9 αράδα, άπ ’ τ ’ δλο μεγάλο ώς τ’ δλο 
μκρύ. Σ ’ όποιανου κομμάτ’ βρεδή τό γροσάκ’ εκείνος θά ε ίνα ι ό τυχε
ρός τσή χρονιάς. Τό δαρά πού βάζνε στ δίττα τονέ φλάνε στά εικονί
σματα τού σπιτιού καί δέ τόνε ζοδιάζνε. Τά κορίτσια κρατούνε μιά βούκα 
από τή πίττα τ ’ς καί τό βάζνε ά π ’ κάτ’ στο μαξιλάρ τς γιά νά διούνε
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στο νυπνο τ ’ς ποιόνα θά  πάρνε. "Υσταρά άπ3 τό φαγί παγα ίνν’ε στς 
. βίζιτες, τσί δκοί και τσί φ ίλ3 πώχνε ονομασία. Έ κεϊ κερνιοϋάαι, εϋ- 
κιοΰάαι και γυρίζνε ως τό βράδ3 από σπίτ’ σέ σπ ίτ3. Τά παλιά τά χρό
νια τέτοιες μέρες κερνάγανε ρετσέλ3 για μέλ\ "Υσταρα σά βγήκε ό κά
βες κέρναγανε καβέ μέ τό μέλ3. Τώρα π γεΐνα ι ή ζάχαρ3 κερνάνε γλυκό 
κ ι’ από κάνα ρακάκ3 για κρασάκ3 τσ3 γέροι κα'ι τσ3 άάροι.

δ. Σήμερα τά κορίτσια βγάζνε τά προικιά τς, τά φλουριά τ ’ ς και τά 
κεάήματά τς, άπ3 τό σεάοϋκι, και τά στολίζνε στο τραπέζ. Τό καταπόδ3 

•στολίζάαι καί οί, ίδιες, φορούνε καί τά σμαδιακά τς καί κάμν’ νε από 
γοϋλες τσί δλιές κι από λίγο, λίγο ράψμο, λίγο κέάμα, λίγο πλέξμιο, γιά 
νά βασλέψνε γοϋλο τό χρόνο.

Κ αθανείνας κ ’ τάζ νά ε ίνα ι χαρούμενος γοΰλ’ μέρα γιά νά  περάσ3 
γοϋλο τό χρόνο μέ χαρά.

6. Σάββατο , 5. Παραμονή τοΰ Φωτός. (Νηστεία)
3Απόψα κάθε νοικοκερά θά ζμώσ’ αλεύρι μέ τή ψλή τ σίτα, θ ’ άνοίΗ’ 

•φύλλα, θά τά πισπιλώσ3 όαχαρικά καί καρύδια κουπανισμένα, θά  άλίξ5 
τά φύλλα, θά  τ’ άραδιάσ3 μέσ3 τό τα\[π ζουγρά ζουγρά, θά  τά ψήσ , θά 
χϋσ3 καί τό σερπέτ καί αύριο θά τό φάνε τό σαραγλί, γιατί σήμερα νη~ 

-στεϋνε.
Μόνε σκοτνιάσ5 βγα ίν3νε τά παιδιά μέ τά φαναράκια τς, καλαάάνε 

• στά σπίτια καί μαζών 3νε δεκάρες. Βγαίν’νε ακόμα καί μεγάλ” μέ τ λα- 
•τέρνα, γιά τό καρνέτο καί καλαάάνε:

Αύριο είνα ι τό Φωτύ η  αγιάζουνε οί παπάδες, 
που άρέχνε οί αρχιερείς με τό σταυρό στο χέρι, 
μέσα σιά σπ ίτ ια  όαίνουνε κα ί λεν τον 3Ιορδάνη , 
βοήϋ·εια τον έχουμε αυτόν τον 3Ιορδάνη .
1Ά νοιξαν τά ουράνια , βγηκ° ένα περιστέρι, 
τό "Αγιο Πνέμα ήτανε την μαρτύρ ιά  θά ψέρη,
■ ή ϋ'άλασσα κα ϊ τό δρχη χα ίρε ι χαριτωμένη.



ΣΥΜ . Μ Α Ν Α Σ Ε ΙΔ Ο Υ  (Ε Ξ  Α ΙΝΟΥ)

Δ Η Μ Ω Δ Η  ΑΣΜΑΤΑ ΑΙΝΟΥ

(Έκ του λεξικογραφικοΰ ’Αρχείου)

1
Κάθονταν βασιλοπούλα στον γιαλόν τά κάγκελα■

—Νούρ, τον γκεμιτζή φωνάζει· — Έλα πάνω γκεμιτζή.
—’Άφσε με, βασιλοπούλα, κ 3 έχω ζάλη στο κεφάλι

κα ι τρεμούλα στο κορμί,
ΜονρΟε γράμμα  πό την Πό?-η, κα ι φ ερμάν3 πτό βασιλιά,

• 5 νά χαλάσω με τη Σάμο, κα ί την έρημη Μωριά.

2

Βασιλιάς στέλνει φ ιρ μ ά ν ι—στον Ρ ουστεμ-πασσά ιό  χάνι 
κ ι3 ό Ρουστέμς βάλλει τελάλη—καί καλνάει μ ικ ρο ί μεγάλοι, 
Θά ναγνώ σονν το φ ιρμ ά ν ι—πράσ ινο  νά μη φορέσουνε 
ταχτικά, νά πορπατοΰνε  —φόργετε κα ί μη φοβάστε

κα ί παράδες μη λυπάστε.
J 0  "Έκαμε γ ια σ ά κ ’ κοντούρες—κρίμα  τίς καστρονοπονλες

°Έ καμε γ ιασάκ ’ τζομπέδες—άπό δώ ώς τούς μπαχτσέδες

3
Π αλλικάρια μου ί'ραβονν ιώ τικα  
Γ ραβουν ιοη ικα  κα ί ατρατιοότικα 
Τί κοιτάζετε κα ί μαραίνεστε  ;
Μένα μ 3 έχει μονάχη  

5 μοναχούτσκη κα ί κρνφοντσκη .
Μένα, μάννα μου μ 3 άρραβώνιασε, 
μ 3 άρραβώ νιασε κα ί με πάντρεψε 
κάτω στη Φ ραγκιά καί στη Ρω μυλία .
*Έχω πεθερά , έχω πεθερό,

10 πεθερά μου ναι μ έλ ι-ζά γαρη
πεθερός μου ναι π ικροφ άρμακος  
καί περήφανα τ’ άντραδέρφ ια  μου.
Φέρνω γώ νερό κα ί τό π ίνουνε ,
Ζυμώνω γώ ψ ω μ ί κα ί τό τρώγουνε.

15 — Σύρε, νύφ η , γιά νερό τά  μεσάνυχτα
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— Τά μεσάνυχτα γορνιθολαλεΧ.
Πήγα στο λουτρό, βρ ίσκω  το στοιχειό, 
οπού λούνοννταν με τάσ ι ά ργυρό  
κα ι χτενίζονταν με χτένι ολόχρυσο.

4

3 Α νάΰεμα τή ξενητειά, χ ίλ ια  καλά κ ι άν έχει, 
που ξενητεύγει τά π α ιδ ιά  κ ι3 ούλα τά παλλ,ικάρια 
ξενήτεψε κα ί με τό γιό, τό ν ιό τον παντρεμένο.
Την Κ υρ ιακή  παντρεύτηκε, Δευτέρα μέρα κίνσε 

5 κα ί άφσε την καλούδα τον σά νύφη στολισμένη ,
με τϊς δστραΖς στην κεφαλή κα ι με τήν κνά στά χέρια. 
*Αρρώστησε νεός κα ί πέσε βαρ ιά  γιά νά πε&άνει.
Δεν έχει κόρη νά τον δγή, μάννα γιά νά τον κλαίει, 
δεν έχει τήν καλούδα τον δρϋή  νά τον έστέκει.

10 Τον πήγαν κυδώνι κα ί σταφύλι κ 3 ένα άφράτο μήλο 
—Δέ ϋέλω κυδώνι κα ί σταφύλι, μουδε άφράτο μήλο, 

μόν άέλω κύρη  γόνατα κα ί αγκαλιά  τής μάννας, 
καί χέρια τής καλούδας μου  νά πέσω  νά πεϋάνω .

δ

Δώ ατό μαχαλά μας μ ιά  ψ ιλή  λιγνή 
έχει μαύρα  μάτια  κ ι3 άγγελον κορμί.
Μ άννα της τήν δέρνει κα ί τήν τνραγνεΐ.

—Πέσ μο ι, κόρη μ 3, πέσ μοι, που  σ’ έφίλησε , 
δ τού π απ ά  δ Γιάννης δ 1 ρ αμ μ α τ ικ ό ς ;

—Μή μέ δέρς, νενέκα, γώ  ϋ'ά σί τό πώ  
πόσες φορές μέ φ ίλησε ό Γραμματικός.
Μιά φορά οτάμπέλ ι, μ ιά  φορά ς 3ν αυλή 
κα ί στο περιβόλι, π ονμασταν  μαζ ί.

10 Μιά φορά στήν πόρτα , κα ί στον άργαλειό 
καί στο περ ιβόλι π ονμασταν  τά δυό.

6

—Τί έχεις, Κατερίνα, κα ί μέρα νύχτα κλαΐς  
καί μένα τή μαννούλα  σ ’ γ ιατί δέν μ ί τό λές ;

— Πώς νά στο π ιο, νενέκα, πώς νά στο μολογώ  ;
Δέ γνω ρίζς πάγάπη , κΓ άπό  κρυφό καημό.

5 Σφαλήσαν τό πουλ ί μ ου  μέσα στή φυλακή, 
τρ ιγύρω —γύρω  κάγκελα, σάν έρημο πουλί.
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&έλω νά μάς οφαλήοουν τά δυο στη φυλακής 
νά χάσουν τά κλειδάκια, νά είμαστε μαζί.

7
Δνδ πα ιδ ιά , καλά π α ιδ ιά —μέσ* στην Πόλη δούλευανΡ

σε μ ιά  χήρα Τούρκισσα.
"Ολη μέρα δούλευαν—και τή νύχτα φυλακή . . .

— «Δεν τουρκεύετε, π α ιδ ιά ,—νά χαρήτε λευτεριά,
Τάλογα τά γληγοριά ,—τά σπαθ ιά  τά κοφ τερά ;»

5—((Γένου συ κνρά , Ρω μ ιά ,—νά χάρης την Π αναγιά. 
Χ ριστούγεννα κα ί Π ασχαλιά—με τά κόκκινα  τάβγά

8

Κά&ουνταν ή Μ άρω —στάψηλό χαγιάτι.
Τ σόμπανος περνάε ι—την καλημερνάει.

—Κ αλημέρα , Μ άρω .— Καλώς τον τον τσομπάνη .
Είχε τό καλπάκ ι—τσέφλοιο στο μ π αμ πάκ ι,

5 Είχε κα ί τσαρούχ ια—του κ α ρπ ο ύ ζ ι καμπούκ ια ,
Είχε κα ί ζω νάρ ι,—κόμπο  π ’τό λινάρι,
Ε ίχε κα ι τουφέκι,—π ό  παλ ιό  ντερέκι,
Είχε καί μ π αρού τη—ατού λιανού τον άμμο.
Είχε κα ι ντουντούκα, — πό παλ ιά  μαντούκα.

9. Κυνηγός.

Στην κλίνη πού κοιμοόμοννα, βλέπω στο όνειρό μου, 
δυο μαύρο ι σκύλοι κάϋνυνταν  εις τό προσκέφαλό μου.
Σ ηκόνουμα ι κΡ ένδύνομα ι πα ίρνω  κΓ αυτούς τούς σκύλλονς , 
πα ίρνω  κα ι τό τουφέκι μου κα ί βγα ίνω  στο κυνήγι.

5 Γυρνώ  πε δώ, γυρνώ  π έ κεΐ, βλέπω  να κυπαρ ίσσ ι, 
βλέπω μ ιά  κόρη έμορφη σε κρουσταλλένια βρύση.

—Καλή ημέρα  λ ιγ ν ρ ή —Καλούς τον κυνηγάρη.
Μά δέσ 3 αντνούς τούς σκύλλους σου σένα δεντρού κλω νάρ ι,

— Μένα οι σκύλλοι μ ’ κυνηγούν , λαγούς, π ερδ ίκ ια  νάβρουν ,
10 κα ί σάν εσένα έμορφη πότες δεν τήν δαγκάνουν .

'Ο  κυνηγός τήν έρριξε μαντήλ ι νά τού πλύνει.
—Μώρ κυνηγέ , τί μδρρ ιξες μαντήλι νά σϊ πλύνω , 

πού ε ίν 5 αργά, πολύ αργά  κα ί π ίσω  ϋ·ε νά μ ε ίν ω ;

Σ η μ .  "Ομοιον κατά τήν ύπόθεσιν εύρίσκεται εν τινι χειρογράφφ τής βιβλιοθ. 
τοΰ Έλληνομουσείου Αίνου έν ω αντί τής λέξεοος μαντήλι εχει μπόλια. Σ. Μ.

3
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Κ 3 ή μάννα  της έπρόβαλε από τό πανα&ύρι.
15—Κόρη μον, δεν άπόπλυνες κα ί π ίσω  ϋ·έ νά μ ε ίνε ις ;

—’Έ πλυνα κα ί άπόπλννα  κα ϊ πίσω δε ϋ'ά μείνω , 
μον κυνηγός με ομ ιλά, κα ϊ δεν μπορώ  νά φύγω.

— Ποιος είν' αυτός 6 κυνηγός, άφησ 3 τον κέλα πάνω , 
που δεν φοβάται τό Θεό, τά δώδεκα τ ’ αδέρφ ια .

20 5Ά ν έχεις δώδεκα αδερφούς καβαλλαρέους δέκα,
δλους τούς ξεμπερδεύω  γώ, κα ί σε πα ίρνω  γυνα ίκα .

10. Τό μπαξίσι.
' Ετοίμασα ταλογάκι μ ον , στο π α να γ ύ ρ 3 να πάγα>, 
τό φνλαχτήρ ι μ 3 ξέχασα, γύρ ισα νά τό πάρω .
Β ρίσκω  την πόρτα  μ 3 ανοιχτή κα ι τον όντα στρω μένο, 
βρ ίσκω  κα ϊ την *Ελέγκω μον μάλλον αγκαλιασμένη.

5 Κ α ί βγάζω  τό σ π α νάκ ι μου, πα ίρνω  την κεφαλή τσον, 
τό βάζοο μέσα στο μ α ν τή λ3 στη μάννα τσον τό πάγω .

— Καλημέρα, νενέκα μ ο ν ,—Καλώ ς τον τό γαμπρό  μον. 
Κ α ι τί μ π α ξ ίς  μ ϊ έφερες από τό π α ν η γ ύ ρ ι;

—Βάλε τό χέρι στον τζεβρ'ε νά πάρεις τό μπαξίσ ι.
10 Βάζει τό χέρι στον τζεβρέ, ξα νϋά  μαλλιά γ εμ ίζ ε ι!

—Κ α ί τί κακό μ ι έκαμες, ύγιέ μον καϊ γαμπρέ μον  !

11. Ό  *Αλή πασάς.
Ά λή πασάς, καπ τάν πασάς πάγει νά πολεμήσει, 
στράτεμα έχει περισσό, αμέτρητες χιλιό,δες.
3Από την ’Ά ρταν πέρασαν, στά Γ ιάννινα παγα ίναν.
ΚΓ  3Αλή πασάς εγύριαε τσ ’ *Α ρβανιτάδες λ έγ ε ι:

5—«Τά Γιάννινα ϋ'ά πάρω με, γ ιά  δλοι ϋ'ά χαίλουμε !»
3Αρβανιτάδες με ϋ υ μ ό  τό ε ίπ α ν , χάλα, χάλα.
Γεμόζει κάμπος γα ίματα κιάν&ρώπινα κεφάλια.
Τά α ίμ ατα  κανάλεψαν σάν ποταμός , σάν βρύση, 
πήρανε μάννες με π α ιδ ιά  κα ϊ πεδερες με νύφες,

10 κιάρχοντοπονλες έμορφες, κα ϊ άρραβωνιασμένες. 
3Ε πήραν κα ϊ μ ιά  ν ιούτσ ικη τον μπέη δυγατέρα . 
νΕνας την π ιά ν 3 ά π 3 τά μαλλιά κα ϊ άλλος ά π 3 τή μέση, 
ατάλογο την ανέβασαν, κ ίνησαν καϊ πηγα ίνουν , 
κα ϊ αδελφός της πλάληαε με τά φλω ριά στά χέρια :

15—Χίλια φλω ριά  Βενέτικα κα ϊ χ ίλια κοσπερντάρ ια, 
την αδελφή του νά γλντώ σ καϊ π ίσω  νά γυρίσει.
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Τριά πουλάκ ια  κά&ουνταν σένα ψηλό δεντράκι.
Τδνα κο ιτάζει ι * Α ϊβαλή τάλλο τη Σαμοθράκη , 
τδ τρ ίτο τό μ ικρότερο κ ο ιτά ζ ’ τά Μοσκονήσια.

— Βάοτα καλό μου  ’ Α ϊβαλή καί ου μπρε Σ αμοθράκη .
5—Δεν είν χιλιάδες μ ια  κα ί δνό, δεν είνε πέντε δέκα,

ε ίνα ι χιλιάδες περ ισσές κα ί μετρημό δέν έχουν.

13. Ό  Κωνσταντίνος.
Μ ικρό π α ιδ ί στα γράμματα , μ ικ ρό  καί ατό σκολείο.
Κ ι ό δάσκαλος τό σκόλιασε νά πάει νά γιοματίσει.
Πάει βρίσκει τη μάννα  του με ξένο παλλικάρ ι.

—Μαλλή μ \ σάν έρϋ·’ πατέρας μου, γόο έλα τό μ α ρτυρή σω . 
■5— Τί έκαμα σκύλλου π α ιδ ί, κα ί &ά τό μαρτυρήσε ις ;

—" Q y  είδαν τά ματάκ ια  μου κείνο ϋ·ά μαρτυρήσω .
Τό έπαιξε, τό γέλασε, μέ μόσκο , μέ κανέλλα,
-στον κάναρα τό έρριξε κα ί σάν αρνί τό σφάζουν.
Νάτος κα ί ό πατέρας τον στον κάμπο καβαλλάρης.

110 Φλά,μπον—λαπούκ ια  μάζευε νά πάει τό Κωνσταντίνο.
Πήρε χτυπε ι τό μαΰρο  του, πηγαίνει στη γυνα ίκα .

—ΙΤοϋναι, γυνα ίκα , τό π α ιδ ί, ποΰνα ι ό Κωνσταντίνος ;
—Τό έλουσα, τό χτένισα, τόστειλα ατό σκολείο.

Πήρε χ τυπ ε ι τό μαΰρο  τον πηγα ίνε ι στο σκολείο.
>15—Δάσκαλε, ποΰνα ι τό π α ιδ ί, ποΰνα ι ό Κ ω νστα ντ ίνο ς ;

— ’Έχω τρεις μέρες νά τό δώ καί τρεις νά τό διαβάσοο. 
Πήρε χτυπά τό μαύρο  τον παγα ίνε ι στη γυναίκα-

— Τίοΰναι γυνα ίκα  τό π α ιδ ί, π οΰνα ι ό Κ ω νσταντ ίνο ς ;
—Στή γειτονιά τον έστειλα νά π ά γ 5 νά γειτονέψει.

50  Κάίλσαι νά φάς, κά&σαι νά πιής, κά&σαι νά γιοματίσεις. 
Κ α ί τό σταυρό τον έκαμε νά φάγ ’ νά γιοματίσει
........................ · , ........................ κιό Κοονσταντίνος λέει:

—αΦάγε μ ’ πατέρα  μ ’ ψόγε με, ψ>άγε μ \  άν ε ίσα ι σκνλλος.
"Αν είσα ι λύκος τάνα μ ε ................................................

50  Κ ιάν  ε ίσα ι ό πατέρας μου, οκιοϋψε κα ί ψίλησέ μεν.
Κ α ί τό χαντζάρ ι r’ τράβηξε, την κεφαλή της πήρε, 
κα ί ατό μαντήλι τδδεσε στο μύλο καί τό πάγει.
Β ρίσκει τό μΰλο ανοιχτό καί τά νερά νά τρέχουν■

—” Αλεσε, μΰλο μ ' άλεσε, άνέλρωπινό κεφάλι.
-30 Κ άμε τ αλεύρι κόκκ ινο κα ί την π α σπ ά λ3 μελάνι,

1 2
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νά πάρουνε οϊ όμορφες, γά βάλουν κοκκινάδι, 
νά πάρουν κ ’ οι γραμματικο ί νά γράψουνε φ ιρμάνι,

άλλη νά μη τό κάνει.

14. Τό μαντήλι.
ΙΙο ιός είδε πράσ ινο  δεντρ ί—γαϊτανορφύδα κα ί ξαν&ή, 
νάχει ασημένια ρ ίζα ν—τά φύλλα τον μύριζαν.
Νάχει κλωνιά μ αλάμα τα—καί φύλλα με τά γράμματα  
κλωνιά μαλαματέν ια—νόστιμα  κα ί ζαχαρένια,

5 κα ί πάνω  στην καρφ ίτσα το ν—(καημό π ο χ ’ ή καρδίτσα μ ου ) 
σταυρός μαλαματένιος—νόστιμος κα ί ζαχαρένιος, 
κα ϊ κάτω στη ρ ιζίτσα του—(καημό ποχει τ3αχείλι μ ου ) 
τρέχει νερό δροσάτο —ή καρδιά  μ 3 άναζητά το.
Κ ε ϊ π οσκυψ α  yd π ιω  νερό,—γιά τής αγάπης τον καημό*

10 Νά π ιω  κα ϊ νά μ ίσεψα>—και νά καλοταξιδέψω,
έπεσε τό μαντήλι μου ,—καημό πώχει τ ’ αχείλι μου, 
δπον μ ι τό κεντούσανε—κα'ι μ ι τό τραγουδούσανε , 
τρ ία  πάρΰενα  κοράσια ,—σάν τοϋ Μάη τα κεράσια.
Ή  μ ιά  τον άπ  τό Γαλατά,—βαστά τό νοϋ της δυνατά,.

15 ή άλλη από την Πόλη, — τον Χ ατζή-Μ ανόλη κόρη, 
κή άλλη ή μ ικρότερη  — α π ’ ονλες ομορφότερη  
εΐν από τό Μέγα Ρ έμμα ,—που έτρέλλανε καϊ μένα..

15. Ή  Κατερινιώ.
Στη Μ ύκονο έγίνη, μεγάλο φονικό,
ΖακνϋΊανός τό κάμει, γ ιά  τό Κ ατερ ιν ιώ .
Πάγω κα ϊ γώ νά μά&ω γιά ποιο Κ ατερ ιν ιώ ,. 
τον ράφτη θυγατέρα πόόχει τον Ά ϋην ιό .

5 Κιδ άντρας τς οξω στέκει με τό σπα&ί γυμνό,.
—Νά σε σκοτώσω έλέλω γκιοζελ Κ ατερ ιν ιώ ,
— 'Άντρα, μή με σκοτώνεις κέ'χω τρ ία  πα ιδ ιά , 

ϋ·ά μείνουν τά καημένα στον κόσμον ορφανά.
—Νά σε σκοτώσω ϋ·έλω γκιοζελ Κατερινώ .

10—"Αντρα, μή με σκοτώνεις κα ι γώ ΰ·ά σϊ τό πέδ-, 
πόσες φορές ενρέ&ηκα μέ τον Ζακν&ιανό.
Τή μ ιά  π ίσω  στην πόρτα , την άλλη στη γωνιά,, 
την ά λλ3 στά παναΰ'ύρ ια  μέ τά βασ ιλ ικά .
Καϊ βγάζει, τό χαντσάρι κα ϊ την έσκότωσε 

15 καί πά  στά γόνατά τον την άποτέλειωσε,
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Πέρασε λίγη ώρα, κα ί τό μετάνοιωαε.
—Σε δαες χώρες πήγα, δοες κ ι ’ αν γύρισα, 

μά σαν την Κατερίνα καμ ία  δεν ηνρηκα.
Νάχει ατά χείλη βάμμα , στο μάγουλο ελιά 

20 κι ανάμεσα στα στήθ ια  τον Μάη με τη δροσιά.

16. Τό κρύο νερό.
θ α μ ά ζω  τό κρύο νερό (τό νεραντζοφ ίλημα)
π ό  πώ ν (πονθε) κα ι κατεβαίνει, (ώ νεραντζοφ ιλημένη)
Πό τό νερό κρημνίζετα ι, (τό . . . . . . /
πό τδρος κατεβαίνει, ( ώ .............................)

5 Ποτίζει δέντρα κα ί κλαδ ιά  ( τ ό ........................ )
λεμονιές κα ί κυπαρ ίσσ ια , (ουλές είστε ίσα — ίσα)
Κ άνουν λεμόνια δ ίφορα ( τ ό ........................ )
λεμόνια, πορτοκάλ ια , ( ώ ........................ )
κα ί ή δική μου λεμονιά ( τ ό ...................  )

10 κάνει λεμόνι ενα. ( ώ ........................ )
"Οποιος τό κότρει κόβγεται, ( τ ό ........................)
κ ιδπο ιος τό φάγ ’ πεθαίνει, ( ώ ........................ )
Γώ τχς τό κόνχω κιας κοπώ , (τό . . . . . )
ας τό φάγω  κιάς πεθάχνω ( ώ ........................ J

• 17. Ή  ξακουστή.
Ποιος ή μ π ορ ε ί νά στοχαστή,—νάρθει νά σε καταπιαατή, 
νά σεπαιρνε μέ τρ όπ ο ,—με ?,όγια τών άν&ρώπαχ.
Που σαι στην Πόλη ξακουστή ,—τον Φαναριού μπ ίρτανεσ ί 
Τον Χάς-Π αχτσέ ζ ιμπ ούλ ι,—τής Βενετίας λουλούδι 

5 Που λάμπεις, στράφτεις αά γυαλ ί,—σάν ήλιος στην ’Ανατολή 
κα ί βγαίνεις κα ί κοκώνα, — ολόχρυση κορώνα.

18. Τοΰ ?Αγιβασίλη.
—'Ά γιος Βασίλης έρχεται, -  Βασίλη μ ’ που  π η γα ίν ε ις ;
— 5Από τή μάννα μ  έρχομαι στά γράμματα  πηγαίνω .
—Κ ιάν  ε ίσα ι σύ γραμματικός πέ μας την 5Ά λφα βήτα.

Κ είς τό ραβδ ί τ άκκούμπησε νά πή  την ’Ά λφα βήτα, 
δ  κα ί τό ραβδί ξερό λάχε, χλωρά βλαστάρια βγάζει.

Κ α ί στην κορφή τον βλασταριού περδίτσ ια  ξεφωλιάζονν.
Δεν ε ίν ’ περδίτσ ια  μοναχά, μόν ε ϊν 5 καί περ ιστέρ ια , 
κρατούν στά νύχια τους νερό, κα ί ατά φτερά τους χ ιόνι, 
'δροσίζονν τον άφέντη μας, δροσ ίζονν την κνρά  μας.
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18β 'Ο αφέντης Θεοφανείων.
Α φέντη άφενιίτοη  μου, πέντε φορές αφέντη !
’Αφέντης μου συντάζετα ι νά  πάγει στο κυνήγι.
Χ ίλιοι κρατούν τον Γρίβαν τον χίλιο ι το ρ ιζ ικόν τον,, 
κιάφέντης μας καμάροτνε δ'ε θε νά καβάλικέψει..

5 Στή σκάλα πάνα) πάτησε στη σέλλα πάνω  βρέβη, 
καί όντας καβαλίκεψε, τον άγιο Γ ιώργη μοιάσε.
Χ ίλιοι πηγα ίνουνε μπ ροστά , κα ί χ ίλ ιο ι καταπόδι, 
κιάφέντης μας στή μέση τους λάμπει μέσα στ α σκ έρ ι, 
σά λαμπρ ινός βενετικός, λάμπει μέσα στάσκέρι.

10 ΤΊλάγια γυρεύουν τους λαγούς, στους κάμπους τά π ερδ ίκ ια .. 
cΟλημερΙς κυνήγησαν, κυνήγι δεν εύρηκαν.
Σ τον ήλιον τό χαμήλωμα, κείς τδ βασίλεμά τον,.
•θεριό λ ιοντάρ ι ξέβγηξε π ό  μέσα πό τασκέρι.
°Ολο τάοκέρι ερριξε δεν είχε τό βαρέσει.

15—Για πάρε, αφέντη , τό φαρδύ σ ’ κα ί κρονξε τό λιοντάρι^  
για χ άμπε  μ ια  γιά γλόμπε δνό  arte τρεις ξεφάλιωσέ το.
Δεν πρέπ ε ι σύ , αφέντη μου , νάσαι ααντή τή χώρα, 
μόν πρέπε ι ον αφέντη μου, νά είσαι μέσ ’ την πόλη.·
Νά κάθεσα ι νά χα ίρεσα ι σ εν ’ άργυρό τραπέζι,

20 νά εχεις γύρω  πό φλω ρϊ καί μέση άσημένια,
καί ή κανδύλα που  θά φ έγγ ’ χρυσή—μαλαματένια, ·
51Αν βάλεις λάδι μοναχό, φέγγει την άφεντιά σου, 
αν βάλεις π άλ ι κα ί κηρί, φέγγει τον κόσμο ονλον, 
νά κοσκ ινίζε ις τά φ λω ριά , νά δερμονίζεις τ άσπρα ,

25 κ ιάπ  τ ’ άποδερμονίσματα , κέρνα τά παλλικάρ ια .
Κέρνα τ αφέντη μ \ κέρνα τα, νά σε πολυχρονίζουνr  
κιάπλωσε τά χεράκια σου μέσ στή χρυσή σου τσέπη.
’Άν λάχ’ παράς, άν λάχ φλωρϊ, π ίσω  μή τό γυρίσεις ,. 
άν λάχει κάλπ ικος παράς μή τά κακοκαρδίσεις.

19, Γιά την κυρά καί τον ύγιό.
’Άν είπαμε γιά τον άφέντ’ , νά πού,α καί την κυρά μας.· 
Κυρά άργυρή, κυρά χρυσή, κυρά μαλαματένια,
Κυρά, όντας στολίζεσαι ατήν εκκλησία νά πάγεις, 
κάνεις τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι άστήθη,

5 κα ί τον καθάριο αυγερινό, τον βάνεις δαχτυλίδι.
— ’Άν είπαμε γιο τήν κυρά άς πούμε κα ί τό γιηό της..

Σαϋτά τά σπίτια τάψηλά τά χρυσοκεντημένα,
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Είναι ένας παλλίκαρος έν3 άξιο παλλικάρι.
Γνρεν° από ψηλ,ή μερ ιά  κ ι από άρχοντοσόγι 
γαϊτάνι χρυσογάϊτανο, γ α ϊτόν χρνσοδεμένο- 
Κ α ι με το νού του έδανε νά π άγ3 νά αεριανίοει.
Κ α ι βάνει στή σακκούλλα τον εννιά χιλιάδες γρόσια, 
κ ι άλλες εννιά στην τσέπη τον , νά πά νά αεριανίοει.
1 Ως πον νά ξέδγει στο βουνό νά κατηδή στους κάμπους, 
μ ιά  τρώγοντας, μ ια  π ίνοντας, σώθηκαν ο ί χιλιάδες.
Στη στράτα οπού γύρισε τη μάννα τον σταυρώνει.
-αΠονσαν ήχτές, πον σαν προχτές, πονοαν τό μεσημέρι, 
πούσαν όΐ’τας έμοίραζαν τις τρεις καλές κοπέλλες;
Νά σεπεφτε στη μούρα σον χρυσή μ ιά  μανρομμάτα, 
στα γόνατα νά την κρατής στα μάτια  νά την βλέπεις !» 
■Κόρη μ  δεν είσαι ροϊδανή, κόρη μ * δεν είσαι ξάσπρη.
-Σάν θές νά γ ίνω  ρο ϊδανή} σάν θές νά γένω ξάσπρη , 
εδγα ς ν3 3 Αδριανούπολη κα ί άϊντι στο παζάρ ι, 
να πάρεις κόκκινο φ κ ιασ ίδ3, νά πάρεις κ 3 από τάσπρο. 
Τότες θά γένω ροϊδανή, τότε θά  γένω ξάσπρη.

20. Ό  ξένος.
Σαράντα πέντε λεμονιές, στο κάμπο φυτρωμένες, 
τρέχει νερό στη ρίζα τους κα ί πάλι δεν καρπίζουν, 
καί ή δική μου  λεμονιά δίχως νερό καρπίζει.
Κάμνει λεμόνια πράσινα , τα φύλλα συρματένια.

5 Τό τρώ γ3 τό μαύρο πρόβατο , κι αρνί όέ ματακάμνει.
Δέ μπόργιε νά φάγ3 κή μάννα  μου, νά μην είχε μ ί κάμει !  
Κ ιάν μ  έκαμε με έρριξε στα έρημα τά ξένα.
Ξένες μ ί πλένν3 τά ρούχα μου, ξένες τά σαπουνίζουν.
Τά πλύνουν μ ιά  τα πλένουν δυό, στις τρεις τα μπ ιζ ιρ ίζουν . 

10—Πάρε ξένε μ 3, τά ρούγα σου καί σύρε στη δουλειά σου. 
Παίρνει ξένος τά ρούχα τον, στον μπογιατζή τά πάγει,
«Βάψε τά ρούγ^α μ 3 μπογ ιατζή , βάψε τα ρούχα μ 3 μαύρα ' 
ώς βάψουν τά ρουχάκια μ ου , βάφηκε ή καρδιά μου .»

21. Ή  νύφ ’ πού πήρε φαρμάκι.
Βλέπεις τό πέρα, τό βουνό, τό πέρα κα ί τό κείθε;
3Εκεί παντρεύθ3 ή ορφ ανή , τής χήρας έ^ατέρα, 
καί βρίσκει πεθερό κακό κα ί πεθερά γουρσούζα., 
κ ι3 αυτή τήνε φαρμάκωσε μέ τής οχιάς τό γάλ,α.

10

15

20
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5 Καί τά χεράκια τς σταύρωσε στον πεθερό πηγαίνει.
—Ά λήγορ* άφεντάκ' νερό, καρδούλλα tu φαρμακώθη.
— Πότ° ήρθες, καί με δούλεψες καί στο νερό με στέλνεις;

Κ α ί τά χεράκια σταύρωσε στην πεθερά πηγαίνει,
—Ά λήγορα, καλή μ*, νερό , καρδούλλα μ 5 φαρμακώθη- 

!0 — ΤΤοτ’ ήρθες καί με δούλεψες κα ί στο νερό με στέλνεις ; 
Κ α ί τά χεράκια τς σταύρωσε καί στον καλό τς π ηγα ίνε ι, 

—Ά λήγορα, καλέ νερό, καρδούλλα μ 3 φαρμακώθη.
—Μ άρ’ είσαι πρώτ γυνα ίκα μου νά με καρδοπονέσεις ;

Καί τά χεράκια σταύρωσε στη μάννα της παγαίνει.
15 Άλήγορα, καλή μ\  νερό καρδούλλα μ 3 φ αρμακώ θη .

Καί το λαγήνι άδραξε στη βρύση καί παγαίνει.
'Όσον νά πάγει καί νάρθή καρδούλλα τς φ αρμακώ θη .

22. Ή  κακοπαντρεμένη.
Τάνάθεμα ν ά χ 5 προξενητής κή πρώτη γειτονιά μου, 
που προξενεύουν τις μικρές κώ άφίνονν τις μεγάλες. 
Προξένεψαν καί μέ μικρή, μ ί δώσαν μαραζιάρη.
Του στρώνω πέντε στρώματα, καί πέντε σεντονάκια.

5—Σήκον μαράζ ι μ*, πλάγιασε στην αργυρή τη στρώση, 
κι άπλωσε τό χεράκι σου στον άργυρό μου κόρφο, 
νά πιάσεις τ’ ’Απριλίου δροσιά, καί του Μαϊού λουλούδια. 

— Τεχεις, ννφούλα μου μ ικρή, καί στέκεις π ικραμένη ;
Καί πάλιωσαν τά ρούχα σου καί τά φλωριά μουχλιάσαν ;

10— Φωτιά νά κ άψ ’ τά ρούχα σου, λαύρα καί τά φλωριά σου. 
Ώς κάηκε καρδούλα μ ου  νά καή τό π α ιδ ί σου.

23. Ή  πενεσιάρα.
Μιά λυγερή πηνεύθηκε, πά)ς Χάρο δέ φοβάται, 
γιατ έχει σπίτια άιρηλά, κι αυλές μαρμαρισμένες, 
κα ί παναθύρ ια  πυργωτά, καί πόρτες σιδερένιες} 
έχει καί δώδεκ’ αδερφούς, που  μο ιά ζουν  τό λιοντάρι,

5 έχει κ ι3 άντρα στή ξενητειά κ ί κείνος παλλακάρι.
Κ ιό  Χάροντας σάν τακούσε, πολύ τον κακοφάνη  
μικρό πουλάκ ι γίνηκε στο παραθύρ ι κάτσι.
Γλέπει την κόρη καί κεντά, κεντά καί συρματώνει 
κ ιά π 5 τά μαλλιά τήν άρπαξε, μ εγάλ ’ φωνή καί βγάνει.

10 Κή μάννα  της τήν ακούσε από τά κάτω σπ ίτ ια .
—5Άφσε την Χ άρ9 άπ* τά μαλλιά κα ί π ιάστην απ' τό χέρι
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κα ί δείξαι την την τέντα σου νά πάγει μοναχή της■ 
—Νά δη κείνη την τέντα μου , Θά παρασυντρομάξει, 

πούνα ι πό μέσα σκοτεινή κι απέξω μανρ ισμένη ,
15 που είναι τδ τεντόξυλο παλλικαριών πλατίτσες, 

καί είναι τά τεντόσκοινα τών κοριτσιών πλεξίδες, 
κεΐναι τ άνεφλοκάτονφλα γερόντων οι κοκκάλες. 
όποννε τά παραστατά μω ρώ ν παιδ ιώ ν παγίδες.

24. Τό συββασμένο Λενιώ.
° Από την πόρτα σου περνώ , στον γέροντα παγαίνω , 
κιώς μείδε με χαιρέτησε.—Καλώς τον πάσ αφέντη.
Τά παλαμούδ ια  τ’ βάρεσε, τό διάκο παραγγέλνει'

— Φέρτε γλυκό, φέρτε καφέ, φέρτε μακρύ τσιμπούκι.
5—Δεν ήρθαμε γιά τό γλυκό, μοντε για τό τσιμπούκι.

Μεΐς τό Λενιώ συββάσαμε πολύ μακρνά  στά ξένα.
Καί τό Λενιυ.) φ ιγκράζονταν πάνάρα ιο παναθύρ ι, 
στον εργαλείο πού ύφαινε, γκεργκέφι πού κεντούσε.
Τον εργαλείο κομμάτιασε κα ί τό γκεργκέφ ’ τσακίζει,

10 καί τον τσετρε πού κένταε πά στη φοπ ιά  τον ρ ίχνει, 
κα ί τον καλό της φώναξε κρυφά τον συντυχα ίνε ι:

— rΑρμάΘιασε ξήντα φλωριά, σέ πράσινο μ ετάξ ι 
καί πάρε ελα μ ια  βραδνά , ενα Σαθθάτο βράδυ.
Μ άννα μ ’ θά π άγ3 στην έκκλησιά, κύρης μου στο παζάρ ι, 

15  τά δυο αδέρφ ια στο σκολειό, κελα γιά νά με πάρεις.

25. Τό φπιασίδι.
Ενα δέντρου δυο κλωνάρια, 

στέκονται δυο πάλλικάρια  
κιάγναντεύαν τά καράβια, 
πώρχουνταν πό τό Μ ισίρι 

-5 φορτωμένα τό φκιασίδι.
—«Βρε καλέ καραβοκύρη  

ϊ ίύ σ α  δίνεις τό φκιασίδι ;

—«Πέντε γρόσια εχει τό δράμ< 
Τό καλώ τό κοκκ ινάδι !

10 Κ αί τό πλιό καλό ξασπράδι, 
εξι γρόσια χει τό δράμ ι 
πού τό βάνουν παντρεμένες 
λεύτερες κα ί συβδασμένες.

26. Ή  παραγγελία 'θαλασσινού.
cΈνα πουρνό σηκώ νομα ι, τή άάλασαα  άγναντεύω , 
Γλέπω καράβ ι πόόρχεται μέ τά παν ιά  πλωμένα, 
εχει Τούρκο π ραμα τευ τή , Ρωμηό καραβοκύρη , 
Τχει κενά μοντσούπονλλο λογιάζει τις άνέμοι.
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5 πα ϊζον , γελών, ανέβαινε, κλαίοντας κατεβαίνει.
— Τί εχεις α ν , μοντσόπουλλο , κλαίεις κοΧ κατεβα ίνε ις ;
—Τί νά σ ι πώ , άριέντη μου, και τ ί νά σϊ ορίσω  ;

'Άφαε αφέντη, το κανκ'ι κα ί π ιάσε το τιμόνι, 
κείνο ποϋδ ιαν  τα μάτ ια  μου, Θεός νά μη το δώσει.

10 Τρία σύννεφα σηκώ θκαν πτής Προύσας τό μ π ο γ ίζ ι ,  
ιό  ενα λέγει για βροχή κα ί τάλλο γιά χαλάζι, 
τό τρ ίτο σκοτεινότερο γράφει νά μάς χαλάσει.
Τό λόγο δεν απόσωσε καί τη μ ιλ ιά  δεν ποϋπε , 
γ ιομ όζ ’ ή θάλασσα παννιά  κο ι άκρες παλλικάρ ια .

15—*Εσείς, π αλλ ικαράκ ια  μου, αν πάτε εις τον τόπο, 
νά πήτε στη γυνα ίκα  μου, πούνα ι άγγαστρω μένη , 
όντας γεννήσει τό π α ιδ ί κιδντας τό μεγαλώσει, 
από τή ■θάλασσα μ α κ ρ ιά , θαλασσινός μή  γένει.

27. Ή  Ά θηνιά .
— «Νιέ μου , π ου  την ηνρες αυτή τή νιά, 

την ξανθόμαλλονσα  τήν 3 Αθηνιά ;
—«’Από τήν Πόλη ερχόμην κ ιάπό  τα νησ ιά ,. 

από τό μαχαλά της επέρασα ,
5 στο παναθ νράκ  της στέκονταν 

τά βασ ιλ ικά  της επότιζε, 
κα ί τήν μαντζουράνα  δρόα ιζε , 
εκοιρε κλονάρι κα ί μέ δώσε, 
με ίπ ε  κενά λόγο καί μάρεσε :

10 «Καλέ Ν υδριωτάκη, σά μ 1 αγαπάς , 
πώ ς περνοδιαβαίνεις κα ί δέ μ ιλ ά ς ;
Στείλε προξενήτρες στή μάννα μου , 
καί προξενητάδες στο μ π ά ρμ π α  μου»..

—3Έ στειλα , κυρά  μου, σαραντα<5υό 
15 κα ί προξενητάδες εξήντα δυό, 

τους προξενητάδες μαλώσανε 
κα ί τους προξενήτες εδιώξανε.

28. Ό  Φωτάκης.

— Φύσ’ αέρα, φύσα Νότε, φύσα ταπεινά, 
νάρτονν δλα τά καράβ ια  τά Ροδοστιανά.
"Ολα τά καράβ ια  ήρταν κιδλ αράξανε, 
του Φωτάκη τό καράβ ι δέ φάνηκε.
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5 «.Μωρή σκλάβα ,, μώ ρ κοπέλλα, φέρ τό φερενζέ, 
νά τον βάνω  νά παγα ίνω  κάτω  στο γιαλό , 
νά ρω τήσω  παλλ ικάρ ια  δεκοχχώ χρόνων.
-—"Ολα τά καράβ ια  ήρθαν, κιδλα φάνηκαν, 
τον Φωτάκη τό καράβ ι πω ς δε φάνηκε ;

10—Του Φωτάκη το καράβ ι π ά γ * χάθηκε
κα ί τά κύματα  τον δέρναν στην ακρογιαλιά .
"Επλεε ή μαύρη  σπερτα ιά  τον , τό του τό κορμ ί.

29. Ή  βραιοποΰλα.
"Ενα Σαδδάτο βράδυ, μ ια  Κυριακή πρω ί, 
βγήκα νά σεριανίσω κάτω  ον t Οβριανή.
Βλέπω μ ια  βραιοπούλλα κα ι χτενιζότανε, 
χρυσά ταν τά μαλλιά της κα ι πλεκοζώντανε.

5—-Έ λα, μώ ρ βραιοπούλα νά γένεις χριστιανή, 
νά λούζεσαι Σαδδάτο, ναλλάζεις Κ υρ ιακή , 
κα ι νά ματαλαδαίνεις Χριστούγεννα, Λ αμπρή.

—Μ άννα Ρω μιός μ ϊ λέγει νά γένω χριστιανή, 
νά λούζω μα ι Σαΰΰάτο, νάλλάζω  Κυριακή,

10 κα ί νά ματαλαθαίνω  Χριστούγεννα, Λ αμπρή.
— Καλλιά χυο, θυγατέρα το νά οϊ δώ νεκρή, 

παρά Ρω μηδ νά πάρεις , νά γένεις Χ ριστιανή.

30. Κατάρα·

’Λπό μ ικρός σάγάπησα νά γίνεις νά σέ π άρω , 
κα ί σεγινες, μεγάλωσες κιάλλον καλόν θά πάρεις.
Πάνε νά πής τή μάννα  σου έγλεκτσή νά μ ε  κάμε ι.
Σαν δε μέ κάμει έγλεκτσή , σύντεκνο ας με κάμει,

5 Χύνω λαμπάδες πό  φλωρί, τά στέφαν3 απ’ α σήμ ι, 
καί τό στεφανορρίξιμο βενέτικο ατλάζι.
Κ υριακή νά στεφανωθής, Λεύτερα νά χηρέψεις 
κιαύχή την Τρίτη τό π ρω ί νά στείλς νά μέ γυρέψεις.

31.
Στής λεμονιάς, στής νεραντζιάς, τριανταφυλλιάς τις ρίζες► 
καλά δυο άρχοντόπουλα κάθονται τρων κα ί πίνουν.
"Ενας τον άλλον έλεγε μέ τής καρδιάς τον πόνο.

—Πότε νά έρθ' ή άνοιξη, του Μ άη τό καλοκαίρι,
5 νάνθίσουν τά τριαντάφυλλα, τά ξάμερα ζουμπούλια^
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νά τά μαζώ νουν Εμορφες κιαύτές οΐ μαύρομμάτες.
Κ α ι πάρετε το χώ μα μου, κιαντό το σάβανό μου  
νά διώ  κ'ι γώ τις όμορφες νά διώ τις μανρομμάτες.

32. Ό  πνευματικός.

—"Αγιε πνεμματικέ μ ο υ , ήρθα νά ξιμολογθώ  
νά αι πώ τά κρίματά μου, αμαρτίες πονχω  γώ.
"Ενας νέος μάγαπάει κα ί τον αγαπώ κΐγώ.
Μιά ήμερα που κο ιμώ μονν ήρθε πήρε το φιλί.

5 3Απ’ τό χέρι της την πιάνει, την πηγαίνει στο κελλί.
—Μή φωνάζεις, μή τσιρίζεις μάς άκούγ’ ή γειτονιά, 

κα ί τό λένε τό Δεσπότη καί με κόφτει τά μαλλιά.

33. Ό  πλιό αγαπημένος.
Θά νέβω πάνω  στο βουνό—νά πελεκήσω μάρμαρο  
νά φκιάσω τις εννιά, λωυτροί—καί τον καλύτερο λ.οντρό 
νά π ά γ ’ ή κόρη νά λονστή — κί στά γαλέτσια νάνεβή . . .  

— Παπαδούλλ,α μου μ ικ ρή ,—ποιόν αγαπάς κόμα π ο λύ ;
5—Τον άντρα μ  αγαπώ  πολύ—τό φίλο μου πλειύτερο, 

τον άντρα μ  κάνω  μ ά ρμ α ρ ο—τό φίλο μου γαρύφαλο. 
Τό μάρμαρο  τσαλαπατώ ,—καί τό γαρύφαλο φιλώ.

34. Τό νόστιμο φίλημα.
3Εψές βράδ3 κατέβαινα, άπ  τή χαριτωμένη, 
βρίσκω  μ ιά  κόρη έμορφη μ ικρή καί χαϊδεμένη.
Ζητώ την κόρη φ ίλημα , ρίχνει τά μάτια  κάτω.

—"Αν θέλεις ξένε φ ίλημα, ελα τό βράδυ βράδυ.
5 Κή κόρη ήταν π ονηρή , πολύ διαβολεμένη,

κρύβει π ίσω  στην πόρτα της πέντ εξι αρματωμένοι,
"Οσου νά μπώ  κιόσον νά βγώ την πόρτα την καρένια, 
μεκαμαν τό κορμάκ ι μ ου  μαύρο με την μανέλλα, 
καί τό ταχύ στην έκκλησιά μέ βλέπει κ α ί γελάει.

10—"Αν θέλεις ξένε φ ίλημα , ελα τό βράδυ πάλι.
— Νά πάρ οργή τό φ ίλημα  σ’ νά π ά ρ ’ οργή καί σένα 

μεκαμες τό κορμάκ ι μ ου  μαύρο με τή μανέλλα.

37. Οί καλοί γαμπροί.
Τά Καταντιανά κορίτσια κάνανε άναφορά,
κα ί τήν πήγαν στού Δεσπότη κα ί γνρεύαν παντρειγιά.
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Κ ι 6 δεοπότης τά λαλοϋοε. «Λάβετε υπομονή, 
νά ροοτήσω κα ι νά μάθω  πούνα ι οί καλοί γαμπρο ί.» 

5—cΈνας παίζει τό μπ ιλ ιάρδο, γιάλλος παίζει τά χαρτιά , 
γιάλλος κάνει σαραφλίκ ι με τά κάλπ ικα φλωριά.

38. Ή  παντρειά-

Μήνυσε ό Β ασ ίλες :
Νά παντρεύωντ5 οί γριές, 
Κιδσες γριές τάκονσανε, 
κόκκινα φορέσανε.

5 στο χορό κα ι τρέζανε.
Κ α ι κεΐ δπον χορεύγανε, 
πήγε χάρος κα ί ρω τά :

—Κορίτσια ψαρομίλ ιγγα,
δεν έγβ γριές στον τόπο σας ;

10—Χόρευε μοορή Μαρά,
κιδπώγει γριές ας πά ρωτά. 
Σάν εμάς μω ρά παιδιά , 
ήρθε ό χάρος νά ρω τά ;

—Σάν είστε μω ρά παιδιά ,
15 που είναι τά δόντια σας, 

πουν' τα δοοδεκάρα σας;
—’Ό ντας μάς γέννα μάννα  μας, 

ήταν χασοφεγγαριά, 
πέσαν και τά δόντια μας,

20 και τά δωδεκάρα μας.
Κ α ί μ ιά  γριά μονοδοντοϋ,. 
άντρα γύρευε ή . . .

— «Κ ράτα  μ ι καί μένα δώ 
ένα γέρο κενά νιό,

25 νάν ό νιος γιά τό χορό, 
καί ο γέρος γιά νερό.

39. Τάηδόνι.

Κόρη μου, τάηδόνι τό μοναχό  
λυέται μέσα στους κάμπους μέ τόν αητό , 
τραγονδεΐ καί λέγει κα ί κελαϊδεύ 

—'Άντρα πολίτη ζενητευτή, 
καί Μεσολογγίτη ξεφαντωτή.

40. Ό  ψύλλος.

Νά ψήσω με τά ψέμα τα, νά πούμε την αλήθεια- 
Ποιος είδε θηλυκό παπά  κα ί διάκο γκαστρωμένο, 
ποιος είδε χρεϊρα ατό βουνό μέ ξύλα φορτωμένη ; 
Τραβά δ ψύλλος τό πιστόΤ γιά νά τήνε σκοτώσει.

5 "Αν έκαμαν κα ί πλάπηξαν τριανταδιό τζαντάρδες) 
π ιάνουν τόν ψύλλο πτό ποδάρ  , τόν δένουν μάλυσίδες. 
Τόν π ιάνουν κ ιάπό τό κεφάλ*, τό πάνε στο παζάρι. 
Δέκα νομέα τόν πιάνανε, δέκα τόν καλιγώναν.
’Άν έκανε κα ί κλώτσηξε, ταράχκε τό παζάρι-
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’Ηταν ένας κούφιος δέντρος, 
κεΐχε μέοα κουκουβάγιες, 
κιούλοι άρπαξαν τις μπαλτάδες

41.
κα ι παπάς την πατερίτσα,

5 Ονλοι nay το δρόμο—δρόμο 
κιό παπάς το ρέμα—ρέμα.

42.

Μ αρμαροκκληοιά  Θά κτίσω  με σαρανταδνό καμάρες, 
κα ι στην πρώτη την καμάρα  κάτα ι κόρη πλουμισμένη,

κ ι3 άγουρος περνοδιαβαίνει.
— Πίσω πίσω , βρε λεβέντη, μ η  τσακίσω με τη στάμνα,

και σαν πάγω  σπ,ίτ με δέρνουν καί κάμποσο με μαλώνουν.
•5—Σαν ακούσω  κα ι σε δέρνουν έρχομαι καί σέ γλυτώνω, 

πεντακόσια για τη στάμνα, χίλια δίνω γιατ εσένα.

43. Ή  μεθυσμένη.

"Ενας καλόνοικοκύρης  
πήρε πάγει στο χωράφ ι, 
καί ξεχνά τονα το βώ δι, 
το γα ϊδούρ ι με το σπόρο,

■5 τό γνν ϊ κα ί το λουρί.
Ξέχασε κα ί την άξάλη, 
γύρισε να. π ά  την πάρει, 
βρίσχνει τη γυνα ίκα τ*με&υσμένη, 
κα ί στην ψάΘα τυλιγμένη,

1 0  κα ί τη σκούφ ια της καμένη.
— ΤέπαΘες, βρε συ γυναίκα, 

κέπεσες γ ια  νά πεΘάνεις,

Δέν σοι ε ίπα  γώ, βρε άντρα, 
αύ σάν Θέλεις νά με γιάνεις, 

15 στο κρασί νερό μ η ν  βάνεις.
Μη με δίνεις με τ 3 καντήλα, 
με χτυπάει στη παραντίδα , 
μη με δίνεις με τό τσκάλι 
κα ι μ  χπάει στο κεφάλι,

20 μη με δίνεις με τή τσότρα
κα ί δέ βρ ίσχνω  και την πόρτα ,
δίνε με μέ τό λαγήν ι
δσο π ιω  κ ι δα’ άπομείνει.

44. Ή  Βουργάρα νύφη.

Ύ γ ιό ς  μου βουργάρα αγαπά , γνιός μου βονργάρα  Θέλει. 
—Σ υ είσαι γιέ μου, γραμματικός , Β ουργάρα δέ σι πρέπει. 
—"Αν ε ίμ α ι γώ γραμματικός κα ί κείν’ άρχοντοπούλα '

Μι δίνει χ ίλια πρόβατα  κα ί εκατό δαμάλια.
■δ—Ψόφος νά 3φ άγ3 τα πρόβατα  καί λύκος τάγελάδια.

Κ αί οι καμπάνες χτύπησαν τή νύφη στεφανώνουν . 
cO πεΘερός κή πεΘιρά, τά δέντρα ξερριζώ νουν,
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νά βρουν φ ιδ ίσ ιο  κόκκαλο τή ν ύφ 3 να φαρμακώσουν.
Πυράν φ ιδ ίσ ιο  κόκκαλο , τό μάγε ιρα  το πάνε.

10—Νά συ καλέ μου μάγειρα , καλά νά μαγε ιρέψ ε ις ,
Χούφτα νά βάλεις χό π επ έρ3 χούφτα κα ί τό φ αρμάκ ι.
Τη νύφη τη στεφάνωσαν στο σπ ίτ ι την παγα ίνουν.

—Καλώς τη νύφη πδρχεται, καλώς την τη ννφάδα.
Σ καμν ί νά κάτσει βάλτε την, τραπέζ ι γ ια νά φάει.

15—Μεΐς χορταμένοι είμαστε κα ί φάγαμε στο σπίτι.
— Κ α ί με ΐς συνήθειο εχομε τρε ις  βούκες γιά νά φάεις.

Κ α ϊ πήρε μ ιά  και πήρες δνό, στην τρίτην φαρμακώΰ'κε.
Σ ταυρώ νει τά χεράκια της ατην πε&ερά πηγαίνει.

—Αό μου, καλή μου πε&ερά, νεράκι, φαρμακώ&κα.
:20—Κ αϊ τϊ δουλειά μ ι δούλεψες καί τί νερό γνρεύγεις ;

Σ ταυρώ νει τά χεράκια της στον πεϋ·ερό υπάγει.
—Αό μου καλέ μου πε&ερέ, ν εράκ ι, φαρμαν.ώϋ·κα.
—Κ αϊ τϊ δουλειά μο ι δούλεψες κοΧ τί νερό γυρεύεις;

Σταυρώνει τά χεράκια της στον άντρα της πηγαίνει- 
.25— Καϊ συ καλέ μου ταελεμπήt νεράκι φαρμακώέΧκα.

‘ Ωσοΰ νά πάγει κα ι νάρϋ·ή, την βρίσκει πεθαμένη .
’Έκατσε καϊ την εκλαιγε :— Κ ρ ίμα  την την κ α η μ έν η !
Τραβά σπαΜ  καϊ σφάζεται κα ϊ κείνος ό καημένος.

45- Τρεις κοπέλλες.

Λ,εμονιές πολλές πολλές ποτίζαο | και λεμόνια δεν ορ ίζω .
Εις τής λεμονιάς τή ρ ίζα  \ τρεις κοπέλλες τρ ιγύρ ιζα .
Κ α ϊ οι τρεις γυαλιά κρατούσαν \ παλλικάρ ια  τϊς ρω τούσαν :
Ποιά ναι ά σπ ρη , ποιά  ναι ρούσσα, \ πο ιά  ναι γα ϊτανοφρνδούοα  ; 
Τού π απ ά  ή θυγατέρα, \ κα ϊ τού διάκου περιστέρα.
Σ ίντα  κάμει νά πετάζε ι \ στα ουράνια  να φτάσει 
Τϊς άγγέλοι γιά νά φτάσει \ κα ϊ τή {Χάλασα νάδειάαει.
Νά την φκιάσει π ερ ιβόλι \ νά φυτέψει δεντρονλλάκια,

λεμονιές πορτοκαλάκ ια.
Τή Δευτέρα τά φυτεύει | κα ϊ τήν Τρίτη τά κλαδεύει, 
τήν Π αρασκευή τό βράδυ  | πάγε ι κλέφτης νά τά κλέψει.
Κλέφτη, γιά μήν κλαίφτς τά μήλα \ κα ϊ κορδοκαλιάζς τά φύλλα. 
Τάχ' αγάς μου μετρημένα \ κή κνρά  μ 1 λογαριασμένα,

στο δεντέρι περασμένα  .
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46. Τής χήρας γιός.
Μιας χήρας γιος μ ιας καλογράς 
ντύνεται αρματώ νετα ι για πόλεμο,
Κ α ί πόλεμο δεν ηϋρηκε κα ί γύρισε.
’Έ σκυψε εις τον Τούναβο να π ιή  νερό,

5 κα ί νέοι τον έπλακώαανε ώς εκατό.
Μια ντουφεκιά του δώκανε μέσ τό φτενό, 
το α ίμ α  π ροσφ νρ ιζε  στη σκάλα τον 
κιο μαύρος τον τον μ α υροκ λα ίγ3

τον κ λα ίγ3 βαρειά,
10—Για σώπα, μαύρε μου, μην κλαϊς

μην κλα ΐς βαρειά.
Μ όν3 βάλε τό χεράκ ι σου στην αργυρή μου τσέπη  
κα ί πάρε τή χρυσή  κλωστή τή χρυσομεταξένια  
κα ί ράψε με συχνά πυκνά νά μή συχνοπονέσοο,

15 καί π άρε τό σ π α ν ά κ ι μου τό ελαμπρο  
κα ί πάνε το στή μάννα  μου τήν καλογρά ) 
μήν πής της πώ ς άπέέλανα κα ί κ λ α ίγ3 βαρειά , 
μ ό ν 3 πέ της πώ ς παντρεύτηκα στήν 3Αρμενία 
κα ί πήρα  3Α ρμένισσας πα ιδ ί, μάγ ισσας θυγατέρα.

20 " Οταν μαγεύει τά πουλιά , ποτέ δεν κελαϊδοννεΊ
μέ μάγεψε κα ί μέ τό νιό γιαύτό δεν έρχομαι.

47. Ή  πορτοκαλιά.
Στον Κ αστρ ιοϋ τήν πόρτα  μ ια  πορτοκαλιά

—κόρη μέ ξαν&ά μαλλ ιά , 
κάμει τά πορτοκάλ ια  κα ί μυρίζουνε,

—δλοι τήν τρ ιγυρίζουνε,
5 Πήγα νά κόψω  ένα κα ί μέ π ιάσανε

— στους κλόνους μέ κρεμάσανε. 
—3 Αφήστε με τή ξένη καί τήν ορφανή

■—μέγα έλα μα  ϋά  γενή.

48. Ό παραπονεμένος κυνηγός.
Ξύπνα κα ί μήν κ ο ιμ ά σα ι, χρυσό μου καναρίνι, 
κεβγα στο π α να ΰ νρ ι, νάκούσς πώς τραγουδώ . 
Σ ηκώ νομα ι ό καημένος σάν παραπονεμένος, 
κα ί τάρματά  μου βάζω , πάγω  νά κυνηγώ ,

5 λαγούς περδ ίκ ια  νανρω , έληρία νά σκοτώσω„
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κα ί σένα νά γλυτώσω , κορμ ί μ 3 αγγελ ικό !
Ψ ιλή βροχή με π ιάνε ι, πολύ μου κακοφάνη , 
δεντρί γιά νά  κουμπήαω , δεν ή μπ ορώ  νά βρώ.

Έ κε ϊ θοορώ ναν πύργο , που λάμπει σαν τον ήλαο,
10 πουλ ί κΛθετ επάνω  κα ί γλυκοκελαηδεΊ, 

κα ί δ κελα ϊδ ισμός τον μ ι ψάνη ότι λέγει :
Χαρήτε σε~ις οι νέοι πώχετε τον καιρό.
Χ αράν χαράν χαρήτε κα ιρόν μην καρτερήτε, 
γ ιαΓ  ό κα ιρός δ ιαβα ίνει κα ι δεν γυρ ίζε ι πλιό- 

15 ’Έτσ* είνα ι ή νεότης, χρυσό μου καναρίνι,
μαρα ίνετα ι σαν άνθος , κα ι πέφτει εις τή γή.

49. Ή  σφαλιγμένη.

— κόρη γλυκυτάτη, λευκή περιστερά, 
πώ ς είσα ι σφαλιγμένη τόσον λυπητερά ;
Βέβαια σφαλιγμένη μέσα εις τό κλωβί, 
μέ σ ιδηρά τρ ιγύρα ι σαν νάσοννα πουλί.

5 Ποθώ κύ επ ιθ υμούσα , λευκή περ ιστερά ,
τά σ ιδηρά  νά σπάσω  νά βγής άπ  τή σκλαβιά.
Λοιπόν παρακαλώ  σε λαβε υπομονή, 
ωσάν νά έρ θ ’ 6 χρόνος και κείνη ή στιγμή.
Θάνατο μ ή  φοβάσαι, γονιούς μή λυπηθής,

10 μόνον νά τρώς νά π ίνεις καί μένα νά ποθής !

50. Ό  στρατιώτης.

Στρατιώ του γιος κατέβαινε π ό  μέσα π ό  τήν Πόλη,
Σ νρνει μουλάρ ια  δώδεκα, λογάρ ι φορτωμένα.
KC ακόμα δεν έξήβγηκε κανεδυό μ ίλ ια  αλάργα, 
ά ρ χ ίζ5 ο νιος κα ί τραγουδά ά ρχ ίζ3 δ νιος κα ί λ έγ ε ι:

5— «.Δεν είνα ι κλέφτες σ ιά  βουνά, δεν ε ϊν 5 άρβανιτάδες, 
νά ξεγυμνώνουνε τούς νιούς νά πα ίρνουν  τό λογάροκ  
Τον λόγον δεν απόσωσε καί ή μ ιλ ιά  π ικράνθη , 

χίλιο ι βγα ίνουν πό τά βουνά, χ ίλ ιο ι π ό  τά λαγκάδια.
’Ά λλοι τού κόφτουν τά σκοινιά, άλλοι τά ξεφορτοόνουν,

10 κι δ νιος άπηλογήθηκε με τον καημό στά χείλη.
—Γιά μή μ ι κόφτεις τά σκοιν ιά , μή  μ ι τ« ξεφορτώνεις 

κ* ύστερα ε ίμα ι μοναχός κα ί πώς θά  τά φορτώσω .
—Γιά δες του σκύλλου μας καρδιά , τί στέκει κα ί μάς λέγει !

4
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δεν κλαίει τή ζωήτοα τον μόν κλαίει το λογάρι.
15 Τά (= κ α ί)  βγάζει το χ α ν ιζά ρ ι του κα ί χαντζαρ ιά  τον δώκε, 

κ ' νοτερά τον έγνοόριοε ττόος εΐταν αδερφός τον.
—Για πές μ ι πο ιά  ν ' ή μάννα  σον, ποιος είνα ι ό μπ αμ πά ς  οου ; 
—' Αρμένισσά ν '  ή μάννα μου  κι από Μ ωριά 6 μ π αμ πά ς  μ ου , 

Κ α ί γώ ε ίμ α ι που κρούοεβα κα ί με φ οβήθ ' ή Πόλη,
20 κι αυτά το. δώδεκα νησιά για μένα ουλλαλούνε.

'Από τό χέρι τον κρατε ί κα ί οτό γιατρό τον πάγει.
— Γιατρέ, που γιάτρεψες πολλούς κομμένους καί σφαγμένους, 

γιάτρεψε κα ί τον αδερφό μ  τον χαντζαροοφαγμένο.
Θέλεις λογάρι δίνω σ ι, θέλεις φλωριά σί δ ίνω .

25 Κ ι αντί] την κάλλια τον χω ρίου κ ι αντήνα σε την δίνω.
—Κ αί τό λογάρι θέλω γώ κα ί τά φλοοριά τά θέλω , 

κι αντί] την κάλλια τον χω ριού κ ι αντήνα τήνε θέλω, 
μαύτή ή χαντζαροσφαγιά  γιά γ ιατρεμό δεν είναι.
Τά βγάζει τό χαντζάρ ι τον κα ί χαντζαρο ιθ ' άτός τον.

30— 'Α ϊντι κα ί συ καημέν' ψ υχή , μ α ζ ί με τ' αδερφόν σου.

51. Ό  Χάρος.

Γιατ' ε ίνα ι μαύρα  τά βουνά καί στέκουν βουρκω μένα ; 
Μην άνεμος τά πολεμά, μη  κ ' ή βροχή τά δέρνε ι;

—Μ ήδ’ άνεμος τά πολεμά μηδέ βροχή  τά δέρνει, 
μόνο διαβα ίνει ό Χάροντας με τους αποθαμένους.

5 Σέρνει τους νέους από μπροστά , τους γέρους από π ίσω  
κα ί τά μ ικρά  πα ιδόπουλα  στή σέλλα ραδ ιασμένα . 
Π αρακαλοϋν οι γέροντες κ ' οΐ νέοι γονατίζουν.

—Χάρε μου, στάσον σε χωριό , στάσον σε κρύα β ρ ύ σ η , 
νά π ιουν οι γέροντες νερό κ' οι ν ιο ί νά λ ιθαρ ίσονν.

10 κα ί τά μ ικρά  πα ιδόπονλλα  νά μάσονν λουλουδάκια.
—Μήδ' εις χω ριό κονεύω γώ, μηδέ σέ κρύα βρύση.

'Έ ρχονται μάννες γιά νερό , γνω ρίζουν τά πα ιδ ιά  τους, 
γνω ρίζοντα ι τ αντρόγυνα , κα ί χω ρισμό δεν έχουν.

52. Τά ξένα.

Κλάψετε, μάτια  μ ', κλάψετε καί γύστε μαύρα  δάκρυα, 
ταχειά θά πάω  ξενητειά, στά έρημα στά ξένα.
Θεέ μεγαλοδύναμε, μεγάλ' ή δύναμή σου .
Τού ξένον δός του ξενητειά, κι ασθένεια μήν τον δίνεις.
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5 CH  ασθένεια θέλει στροόματα, θέλει προσχεφαλάδια,
■θέλει μαννούλας αγκαλιά  κα ί αδερφής τά χέρια} 
θέλει νερό οτόν τόπο τον κα ί μήλο π° τή μηλιά  του.

53. Τά Μοσχονήσια·
Κ ατ' αυτού στα Μ οσχονήσια,—ήρταν κλέφτες καί πατήσαν, 
κα ι πατήσαν κα ί κρονσέιραν—κενά κοπελλούδι κλέψαν, 
Κλέχραν κενά κοπελλούδ ι,—φόργιε λιμπαντε βελούδι.
3Ασημένια σκάλα βάλαν,—στο καράβ ι την άνεβάσαν,

5 Κ απετάνιος την ερώ τα : —«Τονρκα είσαι, γιά Ρ ω μ α ίσ σα ;
— 31Οχ αφέντη καπετάνιε, Ρω μιοπούλα ’μα ι καημένη .
— Και σαν ε ίσα ι Ρω μιοπούλα , πώς είν τά μαλλιά σ ’ β α μ μ ένα ;

τά νυχάκια ο 3 κιν ιασμένα ;
— Τούρκο είχα στην αυλή μου ,— γιά παρηγορ ιά  δική μου,

10 μπογ ιατζής στη γειτονιά μ ο υ ,—έβαφα καί τά μαλλιά μου.

54. Ό  Τούρκος κυνηγός.
Κάτω  στη Ρόδο, στο Ροδονήσι,
Τούρκος έβγήκε νά κυνηγήσει.
Δεν κυνηγούσε πονλλιά  και λάφια, 
μόν κυνηγούσε δυο μαύρα  μάτια .

5 — Κ ’ ή σκύλλα μάννα  της τον προξενεύγει, 
συχνά πυκνά  κα ί τήνε λ έε ι:

— ΤΊάρτονα, κόρη μου, τον Τούρκο άντρα  
νά σε φορέσει . . .

— Δεν τόνε θέλω, δεν τόνε παίονοο,
10 πουλλάκ ι γ ίνομα ι στα δάση φεύγω.

— ΤΙάρτονα, κόρη μ ’ , εχει κα ί λίρες.
— °'Ας π ά γ Ό ατό διάβολο κι αυτός κο ΐ λίρες.

55. Οι Χιώτισσες.
Κ άτω  στο γιαλό, κάτω στο περ ιγ ιάλ ι 
πλύναν Χ ιώτιασες κα ί τρεις παπαδοποϋλλες. 
Φύσηξε βορ ιάς συροκοτραμουντάνας, 
καί σήκωσε τό γυροφούστανό της, 
ελαμψε γιαλός , λάμψανε τα καράβ ια .

56. Τά Χριστούγεννα.
—Χριστούγεννα, Χ ριστούγεννα τώρα Χριστός γεννιέτι 

Τώρα άγγελοι χα ίροντα ι κι άγ ιο ι δοξολογιένται,
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καί τά δα ιμόνια  θλίβονται γ ια τ ’ ο Χριστός γεννιέτι.
Στο μέλι εγεννήθηκε στο γάλα άναθράφη.

5 Το μέλι τρων οΐ άρχοντες, τό γάλα άφεντάδες
κα ί τά κηροσταλάματα, μπρος στην cΑγιά Σοφία.

—Και άφοϋ τραγουδήσουν διάφορα τραγούδια εις δλα τά μέλη 
τής οικογένειας κατάλληλα, προσθέτουσι τά εξής:

Μ εις, τοϋπαμε κα ί σώθηκε, νά ζήτε κι από χρόνο.
Τούτον χρονον κι άλλον χρονού, κα ί πάντα  κα ί για πάντα .
Net ζήτε χρόνια εκατό κα ι φώτα πεντακόσια,

10 νά ζήατε καί τ’ άγιον Βασίλειον, π οννα ι αρχή τον χρόνον.
Γιά βάνε τό χεράκι σον στην αργυρή  σον τσέπη,
Μή βγάζεις μ ιά , μή  βγάζεις δνό, μη  βγάζεις πέντε δέκα, 
μόν βγάνε κ ίτρ ινα  φλωριά, ν ’ οσμώσεις τά ντονμπλέκ ια .

57
’ Αρχιμηνιά κ ι αρχιχρονιά, αρχή τον Γεναρίου, 
αρχή κατέβη ό Χριστός, τον κόσμον να γυρίσει.

'Άγιος Βασίλης έρχεται από τήν Καισαρεία.
Σνρνει μουλάρια δώδεκα λιβάνι φορτωμένα.

5 Τρεις άρχοντες τον απαντούν στο στανροδρόμ ’ επάνω.
— Βασίλη μ ’ πονθε έρχεσαι, Βασίλη μ ’ που πηγαίνεις;
—3 Από τόν τόπο μ ’ έρχομαι, στον άγιον Τάφο πγαίνω,

νά πά νά προσκυνήσουμε, ας κάνωμε καί κόπο.
— Βασίλη μ ’ , ξενρεις γ ρ ά μ μ α τα ; πέ μας κάνε τραγούδι. 

10— Στο δάσκαλο πού ήμουν γώ τραγούδια όέ μαθαίνουν,
τήν αλφαβήτα έμαθα κα ί μπήκα  ατό Ψ αλτήρ ι, 
καί τό ραβδί τ ’ άκκούμπησε νά π ή  τήν αλφαβήτα  
κα ί τό ραβδί τον τό ζερό, χλωρά βλαστάρ ια  βγάζει.

58 'Ο τρελλός για τή γει,τόνισσα του.
— Τρελλαίνομαι, μαννούλα μον, 

γιά μ ιά  γειτονοπούλα μον, 
τρελλα ίνομαι τήν αγαπώ , 
καί ντρέπομα ι νά τής τό πώ.

5 Σύρε, μαννούλά μ ’ , πέ της το, 
κρυφά κουβέντιασε της το.

— Μετά χαράς σον, γιόκα μον, 
νά πάρω  κα ί τή ρόκα μον. 
Σύρνει πηγα ίνε ι τό ταχύ 
βρίσκει τήν κόρη μοναχή.

— ΓΏ ρα καλή σον λ ιγνρή ,
— Καλώς τή μάννα  τή χρυσή.
— Κ όρη μου, γιος μ ον  σάγαπεϊ, 

κα ί ντρέπεται νά σί τό πή .
15—.2αν μ ’ αγαπά  κα ί ντρέπεται, 

στο σπ ίτ ι μας γ ια τ ’ έρχεται;·
— ΤΤέστον νά έρθει τό ταχύ, 

νά π ιούμε τόν καφέ μαζν. 
Πέοτον νά έρθει τό βραδύ-

20 νά κο ιμηθούμε κα ί μαζί.10
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59 Ή  Κανέλλα-
Κ όρην αγαπώ  ξανθή  κα ί μαυρομμάτα , 
δώδεκα χρονδδ κι δ ήλ ιος δεν την είδε, 
κα ί ή μάννα της Κανέλλα την φωνάζει. 
Κανελλόριζα τής κανελλιάς τδ ανϋ·ι 
φούντα τής μηλιάς, τά μήλα φορτωμένη.

5—Τ' ακόυσα καί γόο π ήγα  νά κόψω  ένα, 
μήλα δεν ηνρα, μ  ον τον καημό μου πήρα, 
πέφτα) σάρρωοτιά , σε κίνδυνο μεγάλο , 
κράζω  τδ γ ιατρό, τδν πόνο μου νά γιάνει, 
μ ΐ τδν έβαλε μ ιας χήρας μαυρομμάτα .

60 Ή  ξαν̂ Οη καί μαυρομάτα.

Σαντή τή γειτονίτοα, μ ια  νέα αγαπώ , 
ξανθή  κα ϊ μαυρομμάτα  ώς δεκαχτώ χρονώ. 
Μήτε στην πόρτα  βγαίνει, μήτε στδν ηλιακό, 
Μουδε στδ π αναθύρ ι δυδ λόγια νά τής πώ .

5 — Μάννα, σάν άρρω στήσω , κα ι πέσω  στά βαρειά, 
μήτε γ ιατρό νά φέρεις, μουδε και γιατρικά, 
νά. φέρεις την αγάπη ιΤ με τά ξανθά μαλλιά.

61 Ό  πληγωμένος.

>10

Τον Γ ιώργη μάννα, εκλαιγε, τού Γ ιώργη μάννα  κλαίγεε, 
πδχασε τδν νγ ιόκα  της τδν 'άξιο τδ λεβέντι,
Κ α ι βγάζει χίλιοι στά βουνά και χίλιοι στά λαγγάδι,α, 
κα ι πήγαν και τδν ηνράνε σάν ψάρι ξαπλωμένο.

-Σηκού άπάνου Γιώργη μου, σηκού άπάνου γιε μου, 
κ ' ήρταν τά τεφετζόπονλα, γυρεύουν τδ λουφέ τους. 

-Φωτιά νά κάψει τδ λονφε, φωτιά νά κάψει τ’ άσπρα. 
Τρεις τουφεκιές μ ι δώσανε με τρά ασημένια βόλια.
Τό να μ ι δώκε στην καρδιά, και τ' άλλο στδ ποδάρι, 
τδ τρίτο τδ φαρμακερό, μον δώκε στδ κεφάλι.
Νά δτυσ' ό θεός νά σηκωθώ) κή ΙΙαναγιά νά γιάνω} 
νά πέσω δίπλα στο. βουνά και δίπλα στά λαγκάδια, 
νά δής αρνιά πώς ψήνουντα ι και γ ίδ ια πέος σφαγαννται, 
νά δής κα ί τάρχοντόπονλλα πώ)ς διπλοκρεμαζώνται.

62. Ή έγγαστρωμένη.
Μιά κόρη κάάο.ν στά ψηλά, ήταν κι άγγαστρωμένη
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κο ί κά ιίαν κα ι λογάριαζε τους μήνες ή καημένη.
Γενάρης, γέννα το Χρι,οτό και το Μονογ εννήτη,
Φλεβάρης, φλέβα άνοιξα στη ρώγα τον βυζιού μου.

5 Ω Μάγε μου, και μάγειρε τό νιό δπον μ 3 αγάπα, 
μ ι φίλα κα ι μ ί έλεγε : πότες δεν σ άπαρνοΰμαι.
Καί τώρα μ  άπαρνήστήκε σαν καλαμ ιά  στον κάμπο, 
θερίζουν, παίρνουν τον καρπό κ 3 η καλαμ ιά  πομένει, 
Βάλλουν φωτιά στην καλαμ ιά  κ ιάπομανρ ίζ ’ ο κάμπος.

10 " Κτσ' μαΰρ ισ  ή καρδούλλα μου σαν σκοτνιασμένος Χάρος. 
Κάνω νά τον καταρηστώ , καί πάλι τον λυπούμαι.
Καί πόΧ ας τον καταρηστώ  κι άς τον λυπούμαι κι άλας..
° Από ψηλά νά κρημνιστή καί χαμηλά νά πέσει,
Τρία περούνια νά βρεθούν νά τον κατακαρφώσουν.

10 Το τρίτο τό φαρμακερό νά μπ ή  μέσ την καρδιά τον,, 
κα ί γά) διαβάτης νά περνώ  καί νά τους χαιρετίσω !

— Καλιάς τά κάμετε γ ια τρο ί, κολιός τά πολεμάτε.
"Αν κόφτουν τά ψαλλίδια σας, κρέατα μή  λυπάστε,
έχω κα ί γά) λινό πανί σαράντα πέντε πήχεις.

20 Τις δέκα βάνω γιά ξαντό, τις δέκα γιά δεσίδια,
Τις άλλες τις ποδέλοιπες Τις βάνω σάβανό τον.

— Μαιρή σκύλλ.α, μώ ρ ' άνομη, μωρή δαιμονισμένη, 
δεν ηνρες κρίση νά με κρίν\ κριτή νά μ ’ άγκαλέσεις 
μόν στο Θεό μέ έρριξες κα ί ό Θεός με η νρ ε ;

63. Ό  Κωνσταντίνος σκλαβωμένος.

Αέν είνα ι κ ρ ίμ α  κ ι άδικο, παραλογιά  μεγάλ.η, 
νά ζεύτοννε τύν Κ ω νσταντή μα ζ ί με τό βουβάλ.ι ; 

c Οποΰταν δρόμος ο καλός έκίνα τό βουβάλι, 
όποϋταν πέτρες κα ί κλαδιά , έκίνα Κ ω νσταντίνος.

5 Βασιλοπούλλα πρόβαλε από τό παναϋ'ύρ ι ·'
— ΊΊάγάλ’ αγάλια Κωνσταντή, μή  σκάσει τό βουβάλα.

Κ ι δ Κωσταντής σαν τ ακούσε πολύ βαρύ του φάνη.
— Μ ωρή σκύλλα, μ ώ ρ ’ άνομη μωρή δαιμονισμένη, 

τό βουβάλι έχει ψυχή κ εγώ ψυχή δεν έχο) ;
10 Βασλοπούλλ.α θύμωσε στο κάτεργο τον ρίχνει . . .

Βλέπει τό σπ ίτ ι Γ  πό μακράν , πάρα  πολύ νά φέγγει.
— Λέγοο μ π αμ πά ς  μου πέ.θανε, λέγω ή μάννα μ ’ πάγει, 

γιά ά π 3 τά γυναικαδέρφ ια  μου στον πόλεμο έλά πάγει,
Κ α ί υστερώ αναστέναξε κα ί σπάζει τό κατάρτι,
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15 δεύτερο αναστέναξε κα ί σπάζει το τιμόνι, 
πάλ ι ματαναστέναξε κα ί στάϋη  ή φεργάδα.
Κ ι δ βασιλες έφώναξε άπό την κάμαρά τον :

— ΓΓοιδς εϊν που  αναστέναξε κ 3 έσπασε τό κατάρτι, 
π ά λ 3 ματαναστέναξε κ ’ εσπασε τό τιμόνι

20 κα ι πάλ ι αναστέναξε καί στάϋη  ή φεργάδα ;
’Άν είνα ι άπ  τους δούλους μου φλω ριά νά τού χαρίσα), 
κι αν είνα ι ά π 3 τους σκλάβους μου νά τον ξελεντερώσαι.

— 3Εγώ μα ι π ’ αναστέναξα κ 3 εσπασε τό κατάρτι
κα ί πάλ ι αναστέναξα κ 3 έσπασε τό τιμόνι.

25 πάλ ι ματαναστέναξα και στάϋ'η η φεργάδα.
Γλέπω  τα σπ ίτ ια  μ 3 φέγγουνε, γλέπω τά σπ ίτ ια  μ 5 λάμπουν  
Για δ μπ αμ πά ς  μου πέϋανε, γιά μάννα μου πεϋα ίνε ι,
Για τά γυναικαδέρφ ια μου στον πόλεμο ϋά πάνε.

— Ποιος μαύρος ε ϊν3 άλήγωρος στον τόπο νά με π  ά γ ε ι;
30 Σαράντα μέρες στράτεμμα ςτρεϊς μέρες νά μ'1 υπ ά γ ε ι;

Κ ι όσοι μαύρο ι Γ ακούσανε, οί'λοι α ίμ α  κατουρήσαν  
Κ 3 ένας μαύρος παλιόγερος, γέρος πολύ δεν ήταν.

3Εκείνος τον έγνώρισε κα ί με χαρά τού λέγε ι:
— 3Εγώ μ 3 άξιος κα ί γλήγορος στον τόπο νά σε πάγω .

35 Σαράντα μέρες στράτεμμα ςτρεϊς ώρες νά σϊ πάγω ,
Βάλε τή γέμη περ ισσή  κα ί σφίξε και τή σέλλα 
Καλλίκα άπό πάνω  μου, βάστα μην πέσεις κάτω .

' Ωσού νά π ε ϊ :  α φ ή νω  γ ε ιά , πα ίρνε ι σαράντα μ ίλλια  
κι ώσού νά πούνε : ατό καλό , πα ίρνε ι σαράντα πέντε .

40— "'Ας πάμε κ ι3 άπ  Γ αμπέλ ι ιιας νά δώ βαστά ά κ ό μ α ;
Β ρ ίσκει τον μ π αμ π ά  του κ3 έσκαφτε, κλαίγει μο ιρολογιέτα ι 

— "Ωρα καλή σου γέροντα, τί εϊν αυτού πού κάμε ις ;
— Τό έρημο, τό σκοτεινό, τού γιού μου τό άμπέλ ι,

που ταν τρ ιώ  μερώ  γαμπρός, σαράντα χρόνια σκλάβος,
45 κι άπόφε την καλούδα του τήν ενλογιέται άλλος.

— Π αρακαλώ  σε, γέροντα, φτάνω καί γιο στό γ ά μ ο ;
— 3Ά ν εϊν ο μαύρος γλήγορος, φτάνεις, γ ιατί δεν φ τάνε ις ;

Κ ι ώοου νά π ή : ο ά φ ίνω  γ ε ιά , πήρε σαράντα μίλλια, 
κιώσου νά π ή : ά ατό καλό , πήρε σαράντα πέντε- 

50— " Ας πάμε κι άπό τή βρύση μα ς νά δώ βαστά άκόμα ; 
Βρίσκει τή μάννα  τ 3 κ 3έπλυνε, κλαίγει μοιρολογιέτα ι.

— "Ωρα καλή σου καλογρά, τί εϊν αυτού πού κ ά μ ε ις ;
— Τά έρημα, τά σκοτεινά, τού γιού μου τά ρουχάκια , 

πού ταν τριώ  μερώ) γαμπρός, σαράντα γεράνια σκλάβος
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55 κι απόψ ε την καλούδα του την εύλογιέται άλλος.
— ΤΙαρακαλώ σε, καλογρά, φτάνω καϊ γώ στο γ ά μ ο ;
— Σαν εάν 6 μαύρος γλήγορος φτάνεις, γ ιατί δεν φ τά ν ε ις ; 

Κ ι όόαου νά πή  : σ ά φ ή νω  γ ε ιά , πα ίρνε ι σαράντα μ ίλλ ια , 
κι ώσον νά π ή : α  στο κα λό , πήρε σαράντα πέντε.

60 Κ ι δ μαύρος χ ιλιομ ίντρεξε από βαρύ λ ιβ άδ ι.
— Λέγω Θεός χαμοβροντά, λέγο) δράκοι παλ ιοννε  ;

Κ  ή ν ύφ ’ άπολογή&ηκε με τή χαρά στά χείλη :
— ’Άντε, παπάδες στο καλό καί σείς οι καλεσμένοι,

μήτε θεός  χαμοβροντά μηδε δράκοι παλιοννε,
65 μόν ε ίν ’ ό καλός μου κ ’ έρχεται, μαύρος τ ’ χ ιλ ιμ ιντράει.

64. Ή  νύφ η  τού toobcmi.

c0  Κωνσταντίνος δ μ ικρός, ό μικροπαντρεμένος, 
τό Μάη αμπέλι φύτεψε, το Μάη γυνα ίκα  πήρε.
Τό Μάη τον ήρ&ε μήνυμα  ατό πόλεμο νά πάγει.
Τή μάννα επροσκάλεσε καί τήνε παραγγέλνει.

5— Μάννα μου, την καλού δα μου, καλά νά την κοιτάζεις, 
μήλο νά τρώγει τό πω ρνό, ρώδι τό μεσημέρι, 
στον ήλιου τό βασίλεμα νά τρώει περ ιστέρ ι.

’Ακόμα δεν εξήβγηκε κάνε δυο μ ίλλια  αλάργα  
κα ί στο σκαμνί την κάύλησε κ ι άντρ ίκ ια  την ξουρ ίζε ι.

10 Την δίνει δέκα πρόβατα , καί δεκαχτώ κατσ ίκ ια , 
τρία  σκυλλιά λαγωνικά άργυρομανιακάτα , 
την δίνει καί μ ισό 'ψωμί, κα ί δεκαχτά) κρομμύδ ια .

— Σάν δεν τά κάμεις εκατό σάν δεν τά κάμεις χίλια, 
κα ί τά σκυλλιά λαγω νικά τά κάμεις δέκα-τρ ία ,

15 στο κάμπο νά μην κατεβής, νερό νά τά ποτίσεις.
Σάν ή&ελε ή μ ο ίρα  τσου, κ ι αυτό τό ρ ιζ ικό  της,
τά έκαμε κα ί εκατό, τά έκαμε καί χίλια,
καί τά σκυλλιά λαγω νικά τά κάμε δέκα τρία.
Σ τον κάμπο τά κατέβασε, νερό νά τά ποτήσει.

20 Νά, κι 6 καλός της έρχεται από βαρύ ταξίδι.
— Φύλακ’ άνάσνρε νερό νά π ιουν  τά διψασμένα,

Νά π ιω  καί γώ κι δ μαύρος μου κα ί τά λαγωνικά μου, 
Σαράντα τάσια, άνέσνρε καί δεν άνανζρανίζει, 
κιάλλα σαράντα τέασαρα καί τότε άναντρανίζει.

25 Κ αί τότε τον έγνώρισε, βαρειά  α ναστενά ζε ι:
— Φύλακα, τ άνάσυρμα  ν ° βαρύ, γιο., τό νερό λ υ π ά σ α ι;
— Ούτε τάνάσυρμα ν ’ βαρύ, μούδε νερό λυπούμα ι.
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5Ά ντρα εχω στον πόλεμο και λείπει δώδεκα χρόνια.
— Ποιανού είνα ι τά πρόβατα  ; πο ιανού ε ίνα ι τά γίδια,

30 ποιανού κ ι (5 π ιστ ικός που  στέκει καί τά φ λά γ ε ι;
— Του Κωνσταντή ν 3 τα πρόβατα, του Κω νσταντή τά γίδια, 

του Κ ω νσταντή  κ ι 6 π ιστ ικός που στέκει κα ι τά φλάγει.
Καί τότε την έγνώρισε, πώ ς ε ίνα ι ή καλή του.
Στον μαύρο την ανέβασε στο σπ ίτι τήνε κρύβει . . .

35— Μάννα, πού είνα ι ή καλή μ ,  πού είνα ι οί οφθαλμο ί μου ;
■— Στη γειτονιά έδιάβηκε, τώρα θέλει νά ερτει . . .
— Πού ναι, ιιάννα μ \  καλού δα μ ο υ ; ποϋνα ι οι οφ θαλμο ί μου ;
— Κείνη γιέ μου, άπόθανε καί εχει τόσα χρόνια . ■ .
— Μάννα μου, σαν άπόθανε, πού είνε το μ ν η μ ό ρ ι;
— Κείνο, γιέ μου, χορτάριασε, καί πλειό δε φανερώνει.

65. Ή  Μάρω.
CH Μάρω κάάαν στά ψηλά κα ί λιανοτραγουδούσε.
Γιαλί βαστά στο χέρι της, τ άκάλλη της κοιτάζει..

— 5Ακάλλη μου, άκάλλη μου, τού Γιάννη δεν τον πιάνει-
Σύρε καί ελα μ ιά  βραδυά, Κώστα μου παλλικάρι.

5— Φ οβούμαι, Μάρω, σκιάζομαι, φοβονιι από το Γ ιάννη,
— Ό  Γιάννης πάγει στο βουνό Θ3 αργήσει για νά ε ρ τ ε ι . . .  

Νά κι ό I 'ιάννης, έρχεται με τό πολύ κυνήγι.
Σύρνει τά λάφια ζωντανά  τ’ αρκούδια μερωμένα.

—3/Ανοιξε, Μ άρω, άνοιξε νά μπάσω  τό κυνήγι.
10— Φοβούμαι, Γιάννη μ 3, σκ ιάζομαι, φοβούμαι τά αρκούδ ια , 

μόν πάνε τα στη μάννα  σου, πού είναι μ αθημ ένη .
Δίνει βιτσιά τό μαύρο του στής μάννας του πηγαίνει . .

— "Άνοιξε, μάννα μ ά ν ο ι ξ ε ,  νά μπάσω  τό κυνήγι.
— Ή  Μ άρω Κώστα πισφαλεϊ, ή Μάρω Κώστα εχει.

05 Δίνει βιτσιά τάλόγου του στο σπίτι του παγαίνει,
δίνει κλωτσιά την πόρτα του, καί μέσα τήνε μπάζει. 
Βρίσκει τή Μάρω αγκαλιά, τον Κ ώ στα  σ’ ενα στρώμα, 
καί τους κατακομμάτιασε , στο μύλο καί τους πάγει.

— ’Άλεσε μύλε μ 3 άλεσε, κορμ ί χαριτωμένο,
20 τ αλεύρι βγάλε κόκκινο κα ί την πασπάλ3 μελάνι,

νά γράψουν οί γ ρ α μ μ α τ ικ ο ί: νά  μ η ν  τό κ ά ν ε ι ά λλη .

66

— Τί έ'χεις, Θεωνίτσα, μέρα καί νύχτα κλαίς 
καί μένα τή νενέ σου, γιατί δεν με τό λες ;
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— Τί νά σε πώ, νενέ μον, τί νά σ ’ αφ ηγηθώ ;
Δε ξέρεις α π ’ αγάπη κι άπ6 κρυφό καημό.

5 "Ολα τά κοριτσάκια γελούν κα ι χαίρονται
κ εγώ η θεω νίτσα με τις δαγκαματιές.

— Και ποιος οέ τσίμπησε Θεωνίταα, και ποιος σε φ ίλησε ;
— Δεν είν’ ξένος, νενέ μον, δεν είναι μακρυνός. 

rΟ κυρ ’Α θανασάκης τον Μ ανωλάκη γιος.
10— Σ αν σε φίλησε Θεωνίτσα, τί σι έόανκε;

— Διαμάντι δαχτνλίδι κα ί ένα λαχωρί. 
είκοσι όνο φλωράκια, φουστάνι τζαμφεσί.

”Επεσα στο κρεβΰάτι και δεν το φόρεσα.
Το λαχωρί, νενέ μ ο ν , δώσ’ το στην εκκλησία,

15 νά τό φορεϊ ο δ ιάκος , οταν 0ά λειτουργεί.
Το τζαμφεσί, νενέ μον, στις φιλενάδες μον, 
για νά θυμούνται πάντα τις ομορφάδες μον.
Πιάνει γιατρούς κα ί στέλνει γιατροί πεντέξι εφτά , 
νά κάμοονε κονσούλτο νά δώσουν γιατρικά.

20— Γιατροί καί γ ιατροσόφοι πάρτε τά γιατρικά,
Σήμερα Θεωνίτσα πάει μάς άφίνει π ιά  . . .

"Οτ πας την κατ.εβάζαν από τή σκάλα της, 
μ ικρο ί μεγά,λοι κλαίγαν την έμορφάδα της . . .

67. Ή  κυρά  Β δοκιά .
Σαράντα  χρόνια έχτιζαν τής Τρίχας τό γεφνρι- 

' Ολημερίς τό χτίζανε τή νύχτα τό γκρεμ ίζουν.
Κ ι ο κάλφας αποκρ ίνετα ι με τον καημό στά χείλη.

— Ποιος εϊν αυτός που  τό γκρεμνό., ποιος ε ίνα ι πού  τό ρ ίχνε ι ; 
5 Σάν ϋέλει γρόσια κα ι φλωριά εγό) νά τόνε δώσα?·
— Δεν ϋ'έλοο γόο τά γρόσια  σου, δεν θέλω τά φλωριά. σου, 

μόν θέλω την κυρά Βδοκιά  την άηδονολ.αλωϋσα,
πού κάθσε κα ί τραγούδησε πό  τό πω ρνό ςτό γιόμα, 
καί ξύπνησε τό βασιλε με τή βασίλασσά τον 

10 καί ξύπνησε εννιά χω ριά  καί δεκαοχτώ καζάδες, 
κα ί ξύπνησε τό δράκοντα με τή δρακόντισσά τον.
Κ ι ο κάλφας όντας τ άκονσε πολύ τον κακοφάνη.

— ’Ά ιντε, μπρε  σύ, καλό π α ιδ ί τή κνρά  Βδοκιά νά φ έρεις ,
κα ί πέσ την γιά νά στολιστή  νά βάλει τά χρνσά  της . . .

15—’Ά ιντε να. π ά μ ’ κυρά  Βδοκιά κ ι ο Κωνσταντής σε θέλει.
— Κ α ί τί με θέλ ’ (5 Κωνσταντής, κα ί τί με θέλ ’ 6 κ ά λφ ας ; 

Έχτές, προχτές ήμουν εκεί κα ί π άλ ι τί με θέλει ;
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Σκώ νετα ι καί στολίζεται π ό  το πω ρνό ώς το γιόμα.
Βάλλει τον ήλιο πρόσω πο και τό φεγγάρι άστήθι 

20 καί τον καθάρ ιο  αυγερινό τον βάλλει δαχτυλιόι·
Στο δρόμο on  ου πήγα ινε αηδόνια κελαηδούνε :

— Αυτόν που πας κνρά  Β δοκ ιά  δεν ε ίν3 για νά γνρίοεις.
— Για στάοον ον καλό π α ιδ ί , νάκονσω  τί μ ΐ λέγουν.
■—” Αϊντι νά πάμε κνρά  Β δοκ ιά  κι ό Κωνσταντής προσμένει,

Στο δρόμο όπου πάγα ιναν, μάγισσες την φωνάζουν  :
— Αυτόν που πας κνρά  Βδοκιά δεν είν για νά γυρίσεις.
— Γιά στ όσον ον καλό π α ιδ ί , νάκονσω τί μ ι λένε.
— 3Α'ϊντι νά πάμε κνρά  Β δοκιά  κι 6 Κωνσταντής προσμένει.. 

3 0 — Μάγισσες είνα ι κι άς λαλούν, μάγισσες καί άς λέγουν.
— Κ αλώ ς τά κάμεις Κωνσταντή, και σείς καλοί καλφάδες, 

εχτές προχτές ήμαν εδώ καί πάλ ι τί με θέλεις ;
— Τό δαχτνλίδ ι μ 5 (έπεσε ή πρώ τη μ 3 αρραβώνα, 

θέλω νά μπής , θέλω νά βγής κα ί νά μ ι τό βγάλεις.
35— Μ εταχαράς μον, Κωνσταντή, ό,τι μ ι πής νά κάνω.

*Εγόο νά μ π ω  κι γόο νά βγώ) κι γώ νά σι τό βγάλω . 
Πιάσσν την κατεβάσανε δέκα δργνές τό βάθος.
Κ νρά  Βδοκιά. φοβήθηκε και τον παρακαλονσε :

— Σύρε μ 3 άπάνω , Κ ω νσταντή, σύρε μ ) απάνω  κάλφα,
40 to δαχτνλίδ ι σ’ τό βρα γόο σύρε μ 3 άπάνω  κάλφα.

— Τό δαχτνλίδ ι μ 3 το φορώ) κι άπάνοο δέ θά εβγεις.
— Κ ι είφσα στην κούνια τό π α ιδ ί , κα ί άνοιχτή την πόρτα..
— 3Εγώ την πόρτα  την σφαλώ) κα ί τό π α ιδ ί τό βλέπω .
— 3Ακούστε χώορες κα ί χω ριά  κλησιές κα ί μοναστήρια,

45 τρεις αδερφάδες ήμασταν Σ’ οϊ τρεϊς κακογραμμένες.
CH  μ ιά  φκιασε τό Δούναβη κ3 ή άλλη τον Ε υφράτη , 
καί γόο ή κακορρ ίζ ικη  τής Τρίχας τό γεφνρι,

' Ως τρέχουν τά ματάκ ια  μ ο ν , νά τρέχει τό ποτάμ ι, 
ώς τρέμει τό κορμάκ ι μου νά τρέμει τό γεφνρι,

50 κΓ ώς πέφτουν τά μαλλάκ ια  μον νά πέφτουν οί διαβάτες, 
Τί είνα ι αυτό πού ε ίπα  γόο ή κακομοιρ ιασμένη ; 
ποχοο ά,δελφό στη ξενιτειά καί πώος ·&έ νόι π εράσε ι;
Μ όν3 τό μεγάλο Σάββατο νά στέκει, τό γεφνρι.

68. 01 τρεις κεντίστρες.

Παρακαλώ) την Π αναγιά καί προσκυνώ) τό γιό της
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Για νά μ ι δώσουν τά κλειδιά ν ’ ανοίξω  τό περιβόλι, 
νά κόψω δυο τριαντάφυλλα νά κάνω φροκαλίτοα, 
νά φρυκαλώ  τη ϋάλαασα ν ’ αράζουν τά καράβια.

5 Τρία καράβ ια  ράξανε στον βασιλιά την π όρ τα .
Κι ό βασιλιάς δεν ήταν εκεί μόν° τρεις βασ ιλοποϋλλες. 

eIT μ ιά  κεντά τον ουρανό κ ) ή άλλη το φεγγάρι 
κ5 ή τρίτη ή μ ικρότερη  κεντά το μαξιλάρι.

69· Γαμήλιο.

Σ ήκω  νύφη σηκοί ννφούλλα μ ου ,
Σήκω  νά βάλ’ ς χά σεβαγιά  σ , 
νά πας σ ιή ν  εκκλησιά σ .
Κάνε μετάνοια μ ία ,

70 Τά παράπονα νεπροΰ

Έ χτες προχτές έπέρασα π ’ ενα ρημοκλησάκι,
Γλέπω μνημόρ ια  περ ισσά , μνημόρ ια  ντάμ ’ -αντάμα  
κ ενα μνημόρ ι χωριστά, ξέχοιρα πό  τά άλλα.
Δεν πρόσεξα κα ί πάτησα απάντα στο κεφάλα, 
κούγοσ το νιό και γόγγυξε τό νιό κι αναστενάζει.
Τί εχεις, γιε μ ο υ , κα ι ΰογγάς, τ ’ εχεις κ ι3 αναστενάζεις ; 
Σάν εϊν’ μεγάλά ή πλάκα σου νά σι την πελεκήσω , 
κΤ αν εϊν’ το χώμα σου πολύ νά σι τό ξεφκιαρίσω .
Δεν εϊν’ μεγάλ ’ ή πλάκα, μου νά. μ ι την πελεκήσεις , 
μη  δε το χώμα μου π  ολυ νά μ ι τό ξεφκιαρίσεις.
Τάχα δεν ήμουν καί γάυ νιός, δεν ήμουν παλλικάρι, 
τάχα δεν έπορπάτησα τή νύχτα με φεγγάρι, 
καί την αυγή με τή δροσιάς τό γιώμα με τό κάμα  
κα ί ήρτες καί με πάτησες άπάνου στο κεφάλι, 
μ ί στράβωσες τό φέσι μου, χόλωσες τή σπερτσιά μου  ;

71. Τό αυτό.

Μήλαά μου, πούσαι στον γκρημνό τά. μήλ.α φορτωμένη, 
τά μήλα  σου λ.ιμπίστηκα, μά  τον γ κρημνό φοβούμαι.

— Καί σάν φοβάσαι τό γκρημνό ελ’ ά.π ’ τό μονοπάτι.
— Τό μονοπάτι μλ εβγανε σε μ ιά  ρημοκκλησίτσα,

■5 γλέπω μνη μόρ ια  περισσά, πολλ.ά μνη μόρ ια  αντάμα,

5

10

15

5 φίλα την Π αναγία, 
κάνε μετάνοιες τρεϊς 
κα ί ϋ'ά στεφανωτής.
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κ 'ένα μ ικρό παρά μνήμα , ξέχωρα πό τά άλλα, 
δεν πρόσεξα τό πάτησα απάνω  στο κεφάλα.

72. Ή  έμορφη Βλάχα.

ο

Αυτή ή Βλάχα έμορφη αυτή ναι παινεμένη  
πογει τά χίλια πρόβατα και πεντακόσια, γίδια.
Λύκος νά φάγ* τά πρόιβατα τσακάλέ νά φάγ3 τά γ ίδ ια , 
κα ί μ ιά  μεγάλη άρρωστιά νά εϋρει τό τσομπάνο, 
νά με ίν ’ ή Βλάχα μονάχη , νά μάς κερνάει γλυκό κρασί

και κάστανα ψημένα.

73. Όρφανός παί ορφανή.

Β γήκ3 ένας τσομπάνης ξένος από να χω ριό , 
κ* έβοσκε τά πρόβατά τον πάνω  στο βουνό , 
κα ι την κόρη όπου είναι μέσ* την ρεματιά, 
βρίσκει πρόφαση ταομπάνος κα ί την ομιλά.

5— Καλή μέρα, βοσκοπούλΛα, ήρθα νά σί πώ  
δνό μ ικρά  χρυσά λ.ογάκια, πώς σε αγαπώ.

’Έχεις μάννα., έχεις κύρη γιά νά τίς τό πώ , 
νά γεν ον με ένα τα ίρι κα ί νά ξου με τά δνό ;

— ’Από μάννα  κ ι από κύρη είμαι ορφανή ,
10 καί ο αυτή τή γης επάνω δεν έχω κάνει.

— 5Ορφανός είμαι κυρά μου , ορφανή κα ί συ, 
νά γενοΰμαι ταίρι, νά δουλειά χρυσή.

74. Τό περιβόλι μέ τή βρύση του.

Σ  ουραίο περιβόλι με άνθη στολισμένο, 
μ ιά  ταχινή διαβαίνω νά παρηγορηθώ , 
νά ξεφαντώσ* ό νους μου  από τους λωγισμούς μου, 
γιατί με βασανίζει ή νέα π * αγαπώ .

5 Κ α ί κε ΐ που τριγύριζα) στο περιδόλα μέσα , 
οσ* άνθη μ ί άρέσαν στέκομαι κα ί θωρώ.
Βλέπω μ ιά  κρύα βρύση κοντά στο κυπαρ ίσσ ι, 
καί πότιζε τά δέντρα μ ε  τό κρύο νερό.
Εις ένα κλοναράκι σε μ ιας μηλαάς κλαδάκι,

10 θωρώ  εν* άηδονάκι γλυκά νά κελαηδεϊ,
κα ί τό κελάηδημά του μ ί φάνηκε νά λέγε ι:

— Βλέπετε σεις οι νέοι οσ άνθη πουνα ι κε ΐ ;
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Βλέπετε τά καημένα λάμπούνε μυρωμένα, 
μέσα ατό περιβόλι εύμορφα οτολιοτά.

15 Θέλγετε νά χαρήτε ; κα ιρόν μην καρτερήτε,
γιατ' δ καιρός διαβαίνει και δεν γυρίζει πλιό. 
Τέτοια ναι κ ’ ή νεύτης ώς (ίνθος μυρω μένη, 
άπό βράδυ διαβαίνει κα ί δεν γυρίζει πλιό.

75. Ή  κατάρα τής άγαπητικκχς.

Στην πέτρα οπού πάτησες και μπήκες μέσ στη βάρκα, 
νά μονν  κι γιο εκεί μαζί, νά την γεμίσω δάκρυα.
1 Ίουλλί μ\  εκεί που Ok νά πας κι κεϊ που θέ ν αράζεις 
πολλές κοπέλλες θέ vex δής και μένα Οά ξεχάσεις 

5— "Αν μέ ξεχάσεις, μάτια, μου, καί κάμεις άλλο ταίρι,
σκλάβο νά σέ πωλήσοννε στής Μ παρμπαριάς τά μέρη,
νά σέ τρορέσονν σίδερα καί στο λ.αιμό καδένα,
καί μόνος νά τ δμολογάς πώς τά φορείς γιά μένα.

76. Ποιαν νά κάνω ταίρι·

Της νύχτας ώρες δοόδεκα, τίς όνο πέφτοο κο ιμ ούμα ι, 
τίς δέκα δ ιαλογίζομαι, πο ιάνα  νά κάνω  τα ίρ ι.
Νά κάμω  το βασιλικό ; χλωρός καί μαραγκιάζει.
Νά κάμω  τό τρ ιαντάφ υλλο ; άέρας τό τινάζει.
"Ας κάμω  τή μαντζουρανιά , οπού καλά μυρίζε ι.

77. Ό  Χάρος καί ό γιος τής χήρας.

Βλέπω τό Χ άρο πορχετα ι στ άλογο καβαλάρης.
Σφαλούν τίς πόρτες δέ σφαλούν, τά π α ναθ νρ ι' άνθίγουν.

— Καλτΰς μάς ήρθες, Χάρε μου, νά φάμε καί νά π ιούμε.
— Έγά) δέν ήρτα ώς εδώ νά φάμε κα ί νά π ιούμε,

5 μόν γιά της χήρας τον ύγιό, νά πάρω  την ψυχρή τον.
— ’’Αφσε με, Χάρε νά χαρώ , άφσε με πέντε μέρες,

τίς δυο νά φάγω  καί νά π ιω  τίς τρείς νά τρ ιγυρ ίζω .
“Εχω π α ιδ ιά  μ ικρούτσ ικα  καί δέν τά π ρέπ ' όρφάνια, 
εχω γυνα ίκα  έμορφη κα ί δέν τή πρέπουν μαύρα,

10 μόν' δείξε μ ι την τέντα σου κι έρχομαι μοναχός μου.
— 5Εσύ νά διής τή τέντα μου τρομάρα  θά σέ π ιάοει, 

δλοτριγύρω  πράσ ινα  κα ί μέσα μαύρη  μούχλα '
νά δής καί τά τεντόξυλα μέ τά μαλλιά δεμένα.
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— "Έλα νά πά  παλέψω  με σε μαρμαρέν ι αλώνι.
15 Πό τά μαλλ ιά  τον άρπαξε  νά πάρε ι την ψυχή τον.

— ’'Αφοε με, Χάρ* απ’ τά μαλλιά καί π ιάσε μ ’ απ’ το χ έρ ι. . .

78. Πού καρτερεί την άνοιξιν.

Θέλετε, δέντρα ανθ ίσετε , θέλετε μην ανθείτε
Στον ήσκιο σας δεν κάθουμα ι κι ούδε και οτή δροσιά σας,
μόν καρτερώ  την άνοιξη , το Μάη καλοκαίρι,
ν° ά ν θ ίσ 0 ό γαύρος κ° ή όξνά, ν ' ανθ ίσουν τά λημ έρ ια ,

5 νά βγουν οι βλάχοι στά βουνά νά βγουν κοι βλαχοποϋλλες> 
νά βγουν τά λάγ ια  πρόβατα  με έμορφα κουδούνια.

79. Πού εκαμνε τη ρόκα της.

Μια Π αρασκευήν ημέρα—πέρασα π ’ την πόρτα  σου 
κ ’ είδα σε στο π α να θ ύ ρ ι—κ' έκανες τη ρόκα σου' 
κ? έλαμπε το πρόσοοπό σου—σά βενετικός χάρες 
κα ί τδ καμαρόφρυδό σου—β γ ά ζ * αχτίνες λαμπερές.

5 Κ αί ποιος είδε τέτοιο νούρ ι—άσπρο σάν το γ ιασεμ ί, 
δεν το έλπ ιζα  καημένος—νά το δα) τέτοιο κορμ ί, 
νά πετάξω , νάρθχο πάνα)—πά στη ρόκα σου πουλλί, 
νά  σι κόψω  τό κλωνί σου—νά σ’ αρπάξω  τό σκονλλί.
Κ α ί τ' αδράχτι σου να. ρ ίξω —πό τό π α ναθ ύρ ι σου 

10 κα ί στά χέρια μου νά π ά ρ ω —τάργυρό σφοντύλι σου.

80. Τά δυο λόγια.

Μ πήκα σ ένα περιβόλι — νά γελάσω νά χαρώ , 
βρίσκω  τό μ ικ ρό  σπ ιτάκ ι — κ" ήτανε μ ισάνοιχτο.
Μέσα κόρη έκαθόταν—έμορφη κ ι εύγενικιά.
Τό λαχούρι μου την β γά ζω —κα ί την διπλοχαιρετώ .

5— Κόρη μ  άν ε ίνα ι ορ ισμός σου—δύο λόγια νά σι πο), 
κόρη , νά σι φανερώ σω —πόος πολ.ύ σε αγαπώ .

81. Ή  άσχημη συντυχία.

Μιά κόρη κάάαν κ 3 νφαινε καί λιο.νοτραγ ουδού σε ;
— « Γιο. έβγα ήλιε μ\  για. θά  βγώ , γιά λάμψε γιά θά λάμψω , 

γιά ρίξε τις αχτίνες σου, γιά θάβγω  νά τις ρίξω)).
Τού ρήγα γιος έπέρασε, στ' άλογο καβαλλάρης
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5 Τ ’ άλογο τό κοντοκρατε ϊ την κόρη συντυχαίνει.
— Κ όρη  μ ο υ , δεν παντρεύεσαι ; κόρη μ 5 δεν παίρνεις ά ν τ ρ α ;
— ”Εμορφος ε ίσα ι ρήγα μ ο υ , άσχημα συντυχαίνεις.

Κ α ι πώ ς με σε να. παντρευτώ , νά πάρα) παλλικάρι, 
που έχω γιο ατά γράμματα  κα ί κόρη στο γκ εργκέφ ι;

10 :'Ακόμη δυο τον καρτερώ  τρία τον άπαντέχω
Κ αι μ ΐ τά τρ ία  κ 5 υστέρα άά βγώ  νά σι γυρέψω ,

— Κ όρη μ ’ εγώ μ 5 ό άντρας σου, εγώ μ ι ό καλό>ς σου, 
κα ι άνοιξε την πόρτα  σου γ ιά  νά έρϋώ  απάνω .

- -" Α ν  είσα ι συ ό άντρας μ ο υ , άν είσαι ό καλός μου,
15 πές μ ι σημάδια  τον κορμ ιού μ\  σημάδ ια  τής αυλής, μου .

— ’ Εχεις μηλ ιά  στην πόρτα  σου, κα ί κλήμα στην αυλή σου,
κάνει σταφύλι ραζακ ί, γλυκό κρασί σά μέλι' 
έχεις ελιά στο μάγουλο, ελιά στο στηά ικό σου. 
κι ανάμεσα, στο. στήϋ ια  σου ήλιο κα ί τό φεγγάρι.

82. Ή  συντέκνισσα νύφη.
Μιά κόρη κά ίίταν κ νφαινε κα ί λιανοτραγονδονσε  
κ ένα πουλλί χρυσό πουλλί πά  στο ξνλόχτενό τη ς :

—- ,Εσν κόρη μου τραγουδεϊς , φαίνεις, νυφανταρίζεις, 
καί ό καλός σ’ παντρεύετα ι άλλη γυναίκα πα ίρνε ι,

5 κα ί σένα σέ καλέσανε σνντέκνισσα νά γένεις.
Τρέχει κα ί π ά γ ’ στη μάννα  της δάκρυα  φορτωμένη.

— Τεχεις, κόρη μ\  καί θλ ίβεσα ι καί βαρυαναστενάζε ις ;
— Μ άννα μ * καλός μ ' παντρεύγεται, άλλη γυναίκα π α ίρ νε ι 

κα ί μένα μέ καλέσανε, νά πά. νά στεφανώσου.
10— Σ άν έχεις πόδ ια  νά σταάεϊς καί μέση νά λυγίσεις, 

σάν εχεις σίδερο καρδ ιά , στέφανα νά φ ιλήσεις , 
νά στεφανώσεις πήγαινε, συντέκνισσα νά γίνεις.
Έκατσε κα ί στολίστηκε πό  τό πουρνό  στο γιώμα.
Βάνει τον ήλιο πρόσα ιπο  καί τό φ εγγάρ ’ άσιή&η 

15 κα ί τον καθ'όριο αυγερινό τον βάνει δαχτυλιό ι, 
τον άμμο τον αμέτρητο τον β ά ν ’ μ α ργα ρ ιτά ρ ια , 
πα ίρνε ι τις σκλάβες άπ  εμπρός καί στη χαρά παγαίνει. 
Χάνει π απάς τά γράμ μ α τα , κι δ διάκος τά χαρτιά  του 
καί τά μ ικρά  διακόπουλλα χάσαν τά λογικά τους.

20— Ψέλνε, π α π ά , ώς έψελνες, διάκε, ώς καλονάρχας, 
καί σεις μ ικρά  διακόπουλλα, λάτε στα λογικά σας.
Παπά μ\  άν είσαι χρ ιστιανός κα ί ξέρεις άπ αγάπη , 
γιά σήκωσε τά στέφανα καί βάλτα στην κ ουμπάρα  . . .
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83. Ό  κοντός πού πουλεϊ την γυναίκα του.

"Ενας κοντός, κοντούτσικος, είχ 3 έμορφη γυνα ίκα , 
χρέος πολύ τον ρ ίξανε , χίλιες χιλιάδες γρόαια .
Π ονλεϊ γελάδια, αγέννητα γελάδια γεννημένα, 
καί κάϋσε κα ι λογάριασε κα ί π άλ ι δεν έβγήκε.

5 Π ονλεϊ αμπέλια  ατρύγητα, αμπέλ ια  τρνγημένα, 
π ονλε ϊ χοοράφια άϋέριατα , χω ράφ ια  θερισμένα, 
κά&σε κα ί λογάριασε κα ί πάλ ι δεν έβγήκε.
Πούλησε μύλους δεκοχτώ μέ μυλωνάδες μέσα , 
πούλησε καί τά σπ ίτ ια  τον, αυλές μαρμαρωμένες.

10 Κ άθησε κα ί λογάριασε κα ί πάλ ι δεν έβγήκε.
Κ α ί την καλή του στόλισε κα ί π ά γ 3 νά την πουλήσει,

3Εννιά τελάλδες έ'βγαλε για νά την τελαλίσει.
— Ποιος π α ίρ ν3 άχεϊλ ι κόκκινο, μάτια  ζωγραφ ισμένα  

κενά κορμ ί αγγελικό νά πα ίζει, νά γλεντ ίζε ι;
15 Κανείς δεν άπλογήϋηκε από τον κόσμον ονλον- 

°Ενα μ ικρό  ναυτόπουλο κείνο ά πηλογήθη :
— Πόσα ϋά  την πουλήσετε, ήγόο ϋ'ά την έπάρω.
— Στά μάτια  θέλω δυο πονγγ ιά , στά φρύδ ια  δυο χιλιάδες  

κα ί στο λιγνό της τό κορμ ί αμέτρητες χιλιάδες.
20 "Εκατσε νιος κα ί μέτρησε , κά  αμέτρητα τά δίνει

καί την καλή τον έπαρε κα ί στο καράβ ι την π άγε ι.
° Ακόμα δεν άλάργαρε δυο μ ίλλια  π° τον λιμνιώνα, 
ιίρχεψε νιος νά την φ ιλά στά μάτια  κα ί στά φρύδια.
Κένα πουλί, χρυσό π ουλ ί άπανω θ ιό  καί λέγε ι:

25— 3Ακουστέ, χώρες κα ί χω ριά , κλησιές κα ί μοναστήρ ια , 
φιλά άδελφός την αδελφή στά μάτια  κα ί στά φρύδια.

— 3Ακους, αφέντη, τό πουλ ί τί κελαδά κα ί λ έγ ε ι;
— Πουλί ναι κα ί ας κελαϊδεϊ, πουλ ί να ι κα ί άς λέγει.
— 3Ακουστέ, χ,ώρες κα ί χω ριά , κλησιές κα ί μοναστήρ ια ,

30 3'Αρχισε νιος την ξέταζε κι αρχή τήν εξετάζει
— Κ όρη , π ό  πού ν 3 ή μάννα  σου, π ό  ποϋνα ι ό μ π αμ πά ς  σου,:
— Μ άννα εγώ δέ γνώ ρισα κα ί κύρη δέ θυμούμα ι,

ή μάννα μ 3 είνε άτζέμ ισσα κι ό κύρης μου νησ ιώ της, 
έχω κα ί ένα αδερφό άγγελοκαμωμένο.

35 Δέκα χρόνια στήν ξενητειά, κα ί γράμμα  δέ μ ι στέλνει.
Τότε σου τήν έγνώρισε πέος είν* ή αδερφή τον, 
κα ί τό καράβ ι γύρισε κα ί π ίσω  τήν υπάγει.

— Πάρε, γαμπρέ, τή γυνα ίκα  σου, πόρε τήν αδερφή μου,
5



Τά γρόσια  οπού σέδωκα νάναι τα πέρπυρά  της, 
το φ ίλημα που μέδωκε νάν ποχαιρετιομός μας.

84. T6 παρόγδίσμα (καταγγελία—προδοσία)• »
Μια κόρη ρόδα μάζευε, τδ Γιάννη χαιρατενευ 
κ' η μάννα  την άγνάντενε από τό παναθύρι.
Μωρη σκύλλα, μώ ρ ' ά νομ η , τό Γιάννη χωρατεύεις, 
πώχεις αδέρφ ια έντεκα κα ι θά σε π αρογδήσω ;

~ Ηρταν τό βράδ' τ ' άδέρφια της κα ι τήνε παρωγούδσε.
Τά δέκα την έδέρνανε α π ' το πωρνό στο βράδυ 
και τάλλο τό μικρότερο ώστου νά ξημερώσει.
Στο στρώ μα την έρρίξανε Σ' ήταν για νά. πεθάνει, 
κ ' ή μάννα  της την έκληγε και την μο ιρολογούσε :
Σ ηκού , κόρη μ ' κα ι άλλαξε, βάλε τά σεδαγιά σου. 
θέλεις τά κόκκινα σεδαγιά , θέλεις τά κινηκάτα, 
θέλεις τά καταπράσινα πού μέστειλεν 6 Γιάννης.
Μήτε τά κόκκινα Οέλαι γώ , μήτε τά κινηκατα,
Μόν θέλω τάντεράκι μου  τό πολευ αγαπημένο, 
όπου μ ι τό ματώσανε τά έντεκα μ ' τ αδέρφια.

85. Ή  Μάϊδω.

Μιά Μάγδω, μ ιά  Μ αγδαληνή από τή Θεσσαλονίκη, 
πώχει αδέρφ ια δεκοχτιύ κα ι δεκαννιά ξαδέρφια, 
άγαπητκό πραματευτή κα ι άνδρα στρατιώτη , 
στρατιώτης κα ι πραματευτής μαζ ί τρώγουν και πίνουν.
Τή συλλογή έφέρανε κα ι γιά τις μαύρομμάτες.

Έγά) καί μάγσες φ ίλησα, ξανθές καί μαύρο μμάτες, 
καί παπαδιές καλογριές κα ί πάρθενα κοράσια, 
μά  σάν τής Μ άγδαις τό φιλί γλυκό κανέν δεν εΐταν.
Λουτρό καμα στην πόρτα  της, κλησιά στο μαχαλά της, 
χίλια δώκα νά την ίδώ  κα ί δυο νά την μιλήσω , 
κιάμέτρητα τά έδωκα νά κοιμηθώ) μ α ζ ί της, 
μ ιά  νύχτα, μ ιά  γλνκειά αυγή δυο ώρες νά ξημερώσει.

'Έ καμα να χρυσόν ύγιό νά ζή νά με θυμάτα ι.
Γιά δες καλά πραματευτή , κλέφτες μάς έπατήσαν . . .
Κ α ί τό σπαθί έσυρε την κεφαλή του πήρε.
Τό μαύρο τ' καδαλ.ίκεψε στο σπίτι του παγαίνει.
Κατέδα, Μ άγδωμ', κιάνοιξε τήν πόρτα την καρένια, 
έχω δυο λόγια νά σού πώ  γλυκά κα ί ζαχαρένια.

Συμ. Μανασείδου
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— 'Π μούλα την έκλώτσησε καί κείτεται στο στρώμα.
20  — *Αν είναι μούλας κλώτσημα Χριστός νά τήνε γιάνει.

κ ι3 αν εΐν" άντρός αγκάλιασμα σπαθί θά τήνε φάγει.
— 5Ελάτε, σκλάβες., α π ’ εμπρός και, σκλάβες, καταπόδι, 

παπούτσια στα ποδάρ ια  μου, νά βγω νά τον μιλήσω.
— αΜωρε λωλέ, μω ρέ τρελλέ, μωρέ ξεμυαλισμένε,

2 5 δώδεκα γεράνια ξενητειά, ποννα ι ή δούλεψή σου ;
Λουτρό κάμε στην πόρτα μου, κλησιά στο μαχαλά μου, 
κρύο νερό κατέβασε μέσα στον γκιονλ - μπαχτσέ μου, 
χίλια ·δώκε νά με δή κα ι δυο νά μέ μιλήσει 
.κά αμέτρητα τά εδιοκε νά κο ιμηθή μ α ζ ί μου  . . .

86. Τό ρήμα τού Μανέτου.
Ποιος θέλει νά τ ’ ακούσει—και νά τό μάθει, 
τό ρήμα  τον Μ ανέτου—τό πώς έστάθη.
Είτανε εις τή Μ ήλο—υπανδρεμένος  
Εϊταν και καπετάνιος—έξακουσμένος  

•5 Είχε κα ι μ ιά  γυνα ίκα— από τό Κάστρο,
Τό πρόσωπό της λάμπε ι—ώσάν τό άστρο.

"Ενα φαρμάκ ι τονρθε—απ’ τή Ρωσσία,
Νά πάνε τά καράβ ια—στη Μοσκοβία
κα ι εις τον νουν τον βάλλει—και λογαριάζει,

Φθ νά κάμει νά περάσει—σ’ Τατάρμπογάζι.
"Ενα παπά άφίνει — επίτροπό τον, 
νά στέκει στο σπίτι — τό ίδ ικό του. 
χίλια φλωριά τον δίνει—γιά νά ξοδιάζει, 
και όντας θά γυρίσει—τά λογαριάζει.

•15 Τρεις μέρες άπεράσαν—που αλαργάρει 
και ό παπάς αρχίζει—και την πειράζει.

— Παπά μου, άφησέ μ ο ν—λεϊψε πό μένα
καί βάλλω κα ί σον κόφτουν—ούλα τά γένεια.
Παπά μ ο ν} άφησέ μ ε—·α στη δουλειά σου 

2 0  κα ι βάλλω κα ί σοι κόφτουν—καί τά μαλλιά σου.
Κ α ί ό καλός παπάς μ α ς —νά δες τί κά νε ι!
Παίρνει χαρτί κα ί πέννα—και τό μελάνι, 
πιάνει κα ί γράφει μ ία —γραφή καμμένη:

— Μανέτε, ή γυναίκα  σ ’—σί άπαρνήθη
2 5 κα ί μάλλον καπετάνιον—συνεκοιμήθη.

Στήν κάμαρά τον μ π α ίν ε ι—καί τήν διαβάζει,
■ στήν κάμαρά τον κάτα ι — κ ι ’ αναστενάζει.
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— Γιά πέστε τον Τ ινέντη—νά ερτει μπρος μου, 
νά πάγει εις την Μ ήλο—ατό σπ ιτ ικό μ ο υ ,

30 νά φέρει τή γυνα ίκα—και το π α ιδ ί μου.
— Σηκού νά πας Τ ινέντη—νά την επάρεις , 

βα&ιά νερά δποννα ι—νά την φουντάρεις.
Πάρε κ εννιά νομάτο ι—γιά συντροφιά, 
νά στέκω ντ’ όλη νύχτα—με τά κουπιά.

35 Σ αλπάρε ι ή φ ελούκα—και άλλαογάρει,
στη Μήλο μέσ ’ στο π όρ το—πάγει κ ι* αράζει.

— Γιά πήτε τον Μ ανέτου—τή γυναίκα νάρ&ει, 
γιατί ό καπετάνιος—την χαιρετάει,
γιά πέστε την νά έ'ρϋει—και μην αργήσει,

40 &ά φύγει ή φελούκα—ΰ·ά την αφήσει.
Στην κάμαρά της μπ α ίν ε ι—γιά νά αλλάξει,, 
νά βάλει άλλα ρούχα—τής αφεντιάς της.

"Οταν την κατεβάζουν—κάτω στη σκάλα, 
κνράν και κορωνέλλαν—τον εφω νάζονν.

45 Σάν πήρε ή φελούκα—καί άλλαργάρει
κα ί στά βαϋ ιά  έπήγαν νά την φούντά ρεμ 
κα ί ό καλός Τ ινέντης—την έλυπή&η, 
δεν ϋέλει νά την π ν ίξ ε ι—Θεόν φοβήϋ·η.

— « ’Αφήστε νά την πάμε—εις τό καράβ ι,
50 κ ι’ ώς &έλει καπετάνιος—ας τήνε κ,άμεοκ.

Την βάλλει στο τρ α π έζ ι—νά την φιλέψει, 
κείς τό φαγ'ι φ α ρμ ά κ ι—νά τ ’ φαρμακέψει, 
καί ό Θεός δεν άέλει—την άδικ ιά  της 
κα ί τό φαρμάκ ι πέφτει—μέσ ’ την ποδιά  της.

55 Μιά ντουρμπουν ιά  την δίνει—εις τό κεφάλι 
κ ι ’ εκείνη ή καημένη—τό νοϋ της χάνει.
Τρεις μαχαιρ ιές την δ ίνε ι—πάνω  στΙς πλάτες,. 
τΙς άσπρες τϊς παχιές της—καί τϊς χιονάτες.

— Τί τώκαμα τάντρον μ ο υ—καί μέ σκοτώ νε ι;
60 κ ι ’ άδικα την καημένη—μέ θανατώνει;

Οντε πατέρα έχω — ούτε κα ί μάννα, 
ε'χουνε πέντε χρόν ια—π ον άπεϋάναν.
Δεν έχα) στον κόσμο—ούτε αδέρφια, 
νά κάμου τού Μανετου—ό,τί του πρέπει.

87. Ή  προκομμένη.
Μέ καιρό πήγα  στη Σ μ ύρ νη—και μέ πάντρεψαν οι φίλου.
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καί μ  I δώκαν μ ια  γυνα ίκα—πάξιζε για π έντε -δ έκα . 
cΈνα φούρνο π α ξ ιμ ά δ ι,—έτρωγε πουρνό κα ί βράδυ. 
’Έ τρωγε κα ί δυο σαρδέλλες —άδειαζε και τρεις βαρέλλες.

5 'Ένα χρόνο κενά μήνα—εκαμ ν ’ ε ν ’ αδράχτι νήμα.
Την κ ά μ ’ ενα κουβαράκ ι—τώρριξε ατό ά ρμ α ράκ ι, 
πήγε και το π οντ ικάκ ι—εφαγε το κουβαράκι, 
π ό  γανάδα του νημάτου, εν α μήνα εκοιμάτο.

88. ’Ά λλη προκομμένη.
Μια γυναίκα π ροκομμ ένη—επιτήδεια ή καημένη, 
ζή Δευτέρα κα ί την Τρίτη,—έπαιζε με τό Δημήτρη, 
τή Τετάρτη καί την ΙΙέφ τη—στάζονταν εις τον καθρέφτη, 
τη Παρασκευή -  Σ αββάτο—έπαιφτε κα ί εκοιμάτο, 
κα ί την Κ υρ ιακή  έρώτα\ <χκάνετε, κορ ίτσ ια , ρ ο κ ά ;» .

89. Ή  μυλωνοΰ-
Μ ια καλή νο ικοκυρά—είχεν άντρα μυλωνά, 
πάγει άντρας της στο μύλο ,—κείν' κο ιμάτα ι με τό φίλο. 
Πάγει άντρα της στο σ π ίτ ι—τώρα που νά τον εκρύψει !  
Τον έκ α μ ’ ένα κουβάρ ι—καί τον χώνει στο άρμάρι.

6 ’Ά ντρας της διαβολεμένος—καί πολύ πονηρεμένος.
Κ α ί άνάφτει τό λυχνάρ ι—βρίσκει τό φίλο μέσ’ στ’ άρμάρ ι, 
καί φορτώνει τον καλό σ ’ φ ίλο—ενα καλό - καλό ξύλο.

— Στέκα άντρα νο ικοκύρη—νά σί πώ  τό πώς έγ ίνη :
Δρόμος ε ίνα ι ή αυλή μ α ς—έκλαψε καί τό π α ιδ ί μας,

10 ήρ&ε για. τά τό μερώ σει—κά&σε ώς νά ξημερώσει,.

90. Ή  κρομμύδα.
Τέ'χεις, κρομμύδα, χα ίρεσα ι κα ί σκόρδο καμαρώνεις ; 
πώχεις χουλ ιάρ ι γκοτσοβό, π ινά κ ι άβδελλωμένο, 
έχεις καί μ ιά  παλ ιόκαπα , στον κώλο τρυπημένη , 
τήν πλύνεις τήν Π αρασκευή, Σαββάτο τήν μπαλώνεις,

5  κα ί κάβε Κ υρ ιακή  ταχύ, τήν βάλς, τήν καμαρώνεις.
Σείδε ο φούρνος κ ’ έσβυσε κα ί τό τσουκάλι χύάκε.
Σεϊδε κα ί τό σκυλάκι μου κα ί χάφτει τήν ουρά του.

91. Ή  έπιτυχάτη γυναίκα.
Γυναίκα πήρα , φίλοι μου, πολύ έπιτυχάτη,
τρ ία  ψ ω μ ιά  όκάδικα, τά τρώ γ ’ στήν καϋησ ιά  της.
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3Ά ν πής καφέ κα ί ζάχαρη, πα ίρνω  πεντέξη οκάδες. 
’Ανάθεμα καί αν μάς φ ιλάν’, άνάμεοα βδομάδας.

92. Ό γάτος ξεμολόγος.
6Ένας γάτος μ ιαν ήμ ερα—φόργε ράσο σαν πατέρας:

— « Ποντικοί, μή φ οβηθήτε—βγήτε να ξεμολογη δη τεν.
Βγαίνει ένας, βγα ίνει (άλλος—ό μ ικρός καί δ μεγάλος, 
βγα ίνει καί μ ιά  π οντ ικ ίνα—με τά μοιρολόγια κείνα.

5—Μ ή με τρως, καημένε γάτε,—καί γώ νά σι ζ'ωγραφήσω· 
νά σι δώσω κ ι ’ άχελάκι—με πολύ - πολύ ρ ιζάκ ι.

— Γώ δεν θέλω άχελάκ ι—καί γλνστρά π  το σκουτελάκι.
Γώ δε θέλω τδ ρ ιζ ά κ ι—γιατί μπα ίνε ι στο δοντάκι.
Μδν δελώ  την ποντικ ίνα ,—πού είνα ι καί παχ ιά  σάν χήνα-

93. Νανουρίσματα.
°'Ελα ύπνε μ 3, έλα γειά, έλα Χριστέ κα ί Βαναγιά , 
νά κο ιμάτα ι νά μερώνει νά ξυπνά  νά μεγαλοονει.
'Ελα ύπνε, νά τδ π άρε ις—Π αναγιά νά τδ φυλάγεις, 
νά τδ πας στ αγά τ* αμπέλ ι—κ3 εις τ ’ αγά τδ περ ιβόλ ι, 
νά τδ δώ σ’ αγάς σταφύλ ια—κ’ ή άγάδα ινα  κλ ικονδ ια  
καί τ ’ αγά  ή δνγα τέρα—νά τδ δυ'οσ’ ένα σεμέτι.
Νάνι τδ νανίζανε τρεις αδερφές κα ί μάννα  
κα ί πάλι δέν έσώπαινε, πήραν κα ί παραμάννα.
Κοιμάται ήλιος ατά βουνά κ ’ ή πέρδικα στ3 αλώνια 
κοιμάται καί δ μπέης μου, μ έσ ’ τά χρυσά σεντόνια.. 
Κοιμάται τδ πα ιδοϋλι μου, καί πώς νά τδ ξυπ νήσω ,. 
νά πάρα) διαμαντόπετρες νά τδ πετροδολήαοο.
Κοιμήσου χαϊδεμένο μου  κ3 ή μο ίρα  σου δουλεύει 
καί τδ καλό σου ρ ιζ ικό σι κουθανει καί φέρνει.
Γιέ μ ο υ , όντας γεννήθηκες, σέ θρέφουν τά λιοντάρια  
κα ί βγήκες συ ξεχωριστός, μέσα ατά παλλικάρια.
ΙΙα ιδ ί μ  , θέλγει ναννίσματα ,—θέλει καί τραγωδίαματα: 
θέλει κα ί πάπλω μα  χρυσό ,—μαξιλαράκ ι κεντητό, 
καί τδ στρώμα του καλό καί την κούνια  τ3 αργυρή, 
νά κο ιμάτα ι τδ παιδί, μέ τής μάννας τ 3 την εύκή.
Δυδ κοπέλΧες έμορφες καί μοναχοκόριτσα, 
νά κεντούν τδ στρώμα σου κα ί τδ μαξιλάρ ι σου.
Νάνι τδ λέγ3 αυγερινός, νάνι τδ λέγ3 ή πούλαα, 
νάνι τδ λέγ' ή μάννα  τον, που τδ κουνεΐ στην κούν ια .



Δημώδη ασματα Α ίνου 71

11 "Υπνος το θρέφει το μω ρό κ° ή γειά το μεγαλώνει
κα ι μένα, τό π α ιδονδ ι μ ου  κλαίει κα ι <5έ μερώνει.

12 Κ ο ιμήσου  με την Παναγιά και με τον 'Αγιογιάννη 
κα ι νά ξυπνήσεις με χαρά κ ι3 δ,τι πονεΐς νά γιάχνει.

13 Κ οιμήσου χαϊδεμένο μ ο υ , και γιο σε άνανίζω
κα ι γόο την κούνια σου κουνώ , γιά νά ο αποκο ιμ ίζω .

14 Νά κο ιμηθεί νά νανηθεϊ—ό κρίνος κα ι τό γιασεμί.
15 ’ Ανάμεσα στο γ ιασεμί και μέσ στη μαντζουράνα, 

κο ιμάται τ άγοοροϋδι μου με τή γλυκεία του μάννα .
16 Τό πα ιδ ί μου τό καλό,—μέσ3 την Πόλη τοϋδα γώ, 

κα ί μαγείρευε λαγό,—με τό γάλο τό γλυκό,
κα ί τό γύρεψα κομμά τ ι—καί μ ι εδοοσ ενα μάτι.

17 Κοιμήσου καί παρήγγειλα στη Λόντρα τά προικ ιά  σου, 
στη Βενετιά τά ρούχα σου καί τά διαμαντικά σου.

18 ’ Εχω γώ ένα κοριτσονδι εχ καί ά βασιλέες γωροϋδι,
νά τ άρραβωνιάσουμε κα ί νά τά παντρέψουμε,
νά τά δώσουμε π ρο ικ ιά , ενα κόσκινο κουκιά,
νά τά δώ σουμ9 κα ί εν3 αμπέλι, νά χωρεϊ λαγός νά βγαίνει.
Τή Βενετιά με τά φλωριά, τή Χιό με τή μαστίχα,
καί τήν Κωνσταντινούπολη . . . ξυπνά καί δεν τήν βρίσκει.

19 3Εγώ γιο έχω γαμπρό, παίρνω  νύφη κάμω  δυο,
κάμ3 ή νύφη μου πα ιδ ιά , κάμω  πυκνογειτονιά.

20 eI I  μάννα που σέ γέννησε, χρυσή ταν ή κοιλιά της 
κα ί σέκαμε έμορφύτερη άπ3 ούλα τά πα ιδ ιά  της.

94. Τό Φραγκάκι.
"Ενα Φραγκάκι ά π 3 τή Φραγκιά με μίλησε πόες μ 3 αγαπά, 
μ ί στέλνει μήλα τέσσερα, σεντόνια δεκατέσσερα , 
μ ί στέλνει πάπλ.ωμα χρυσό , γιά νά τό ρίξω νυφικός 
μ ί στέλνει χτένι καί γυαλί κ° ένα καπελάΙο κανελί.

5 Τό χτένι νά γτενίζωμαι καί τό γυαλί νά γλ,έπω 
καί τό καπέλλο νά φορώ, τό νιό νά άπαντέχω.

95. Ό  Γιάννης κόρακας.
— Γιάννη, Γιάννη κόρακα, που τά πας τά πρόβατα;
— Κάτω  στα λ.ακώματα που σκαλίζουν χώματα .
— Δόμ τή θυγατέρα σου, κ ι3 αν τήν κάνω τίποταf 

κόψε τό κεφάλι μου, ρίξ* το μ έ σ 3 τή Οάλ.ασσα,
5 νά ματώ σ3 ή θάλωσσα, νά περάχσ’ ο βασιλαόις
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νά ρωτήσει, να ξετάσ\ ποιανού v ‘ αυτή ή κεφαλή, 
τον λωλόν τον Κοονσταντή, που φνλάγει τϊς ελιές

κα ί φιλά τις κοπελιές.

96. Ή  κεράστρα.

* Εβδομήντα όνο κορίτσια  
τετρακόσια π αλλ ικάρ ια , 
κάθοντα ι κα ί τρων κα ί π ίνονν. 
Μ ανρομμάτα τϊς κερνούσε.

°Ενας ά π 5 τά παλλικάρ ια  
την κεράστρα αγαπούσε , 
κα ι κρυφά την μολογονσε :

— Κ νρά  μ ',ϋ 'ά  σϊ πω  να λόγο

κα ί φ οβούμα ι μή με δείρεις.
— Πέστο, πέστο, π αλλ ικάρ ι, 

μή  φοβάσαι δεν σ ι δέρνοο.
— Νάσονν χήρα νά σ ϊ πάρω , 

σαν κορ ίτσ ’ θά σ 3 αγαπάω , 
σάν κορίτσι, σνβασμένο.

— Κάλλια φ ίδ ι vex σϊ φάει, 
τέτοιο λόγο πού μ ι ε ίπ ε ς*

Γλθ3σσάριον τής συλλογής δημοτικών τραγουδιών Αίνου

’ Α6δελωμένο =  πού κρατιέται μέ 
σίδερο βδελλών 

άχας=Τούρκος προϊστάμενος 
Ανφράτης—Ευφράτης 
άναντρανίζ ε ι= ένατεν ίζε ι 
άστε—πηγαίνετε 
3 Α ϊ6αλϊ=αΙ Κυδωνίαι 

ανώφλια  και κατώφλια 
άρχοκτοσόγιζιππλουσιογενής 
«σκέρί=στράτεμα

Γαλέτσια ή γαλότσια=συρτά υποδή
ματα

γκοτζοβο= χερούλι δίχως νουρά 
γκ ιουλ-μπαχτσε= ρ  οδώνας 
γλεντίζεί— διασκεδάζει 
7κ<ουρλέ<5ες=ισφαϊρες κανονιού 
γ ιόμα—=γεύμα, μεσημέρι

7είαι=θροφή 
7υαλι=καθρέφτης 
7θυρσού£α:=:δυστροπη, απαίσια 
γκεργκέφ ι= μάγγανος  για κέντημα 
γρίβας—άλογο και μαύρος  
γκιοζελ= ώρ  αία 
γιασάκ  =άπαγόρευση

ζ1όντα=δόντια
<5ό=δυό
δερματίζω  =  λιχνίζω μέ τό λιχνί 

τού αλωνιστή

3 Εγκλεκτσή=παράννφΎ\

Θά(ν) άντ'ι σά(ν)=εάν
ά«ριό=μέγα
θηριός (επίθ.)=μέγας

Καν ε ϊ= καν ένας, κανείνας

* Βλεπε : Σ. Μανασείδου παραλλαγάς Αίνου Η' τ, Φιλολ. Συλλ. Κωνσταντι
νουπόλεως σ. 550—579.
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κα£α<3ες=επαρχίες 
κονσονλτο= ανσκέψη γιατρική 
καλίκα  =  καβαλίκα =  ίππευση κα- 

βάλλα
κν ιασμένα=  βαμμένα μέκινά (κάνθη) 
κορίτσια  (μέ ιδιάζουσαν προφοράν 

τό τσια)
,κάλπ ικα= νόΰα, κίβδηλα
Κ αταντιά—συνοικ ία  τής Αίνου
καναρ«ς=μακελειό
κανάλεψαν—iiyιναν κανάλι, θάλασσα
καλνάει—καλει
κνά=κάνθη
κα μ π ο νκ ι= το σκέπασμα τής κεφα

λής μερικώς

Αίαπ/£ο(α«ί=όρέγουμαι 
.λεφετ£όπουλα=μισθωτοι 
Ι ιμηαντές =  φόρεμα βαμβακερό τής 

ράχης
λοχάρί=:χρυσάφι αδούλευτο 
λυέται==περιφέρεται, περιέρχεται 
.λαπ ούκ ια= ι αλ ίκ ια

Μ αντονκα  =  μαγκουτα (αναγραμ
ματισμός)

μπιζίρ'ιζσα—βαρέθηκα 
μπεό/ς·=ήγεμόνας 
μανρ  ο ς= γ  ρ ί β ας= άλο  γο 
μ α ρ ά = μεριά 
μεσήρΐ—γ\ Αίγυπτος 
μπογαλ ίδ ικα= χρω  ματ ιστό 
/τ«ρ=μή γάρ=μήπως 
μπογιατζή ς= $ αφ ία ς  
μπ ιζ ιρ ίζ(ο— >̂ αρυουμαι 
μοϊρα= . μερ ίδ ι.ο 
μττίρ-τανεσϊ =  μ ιά καί μόνη 
,μπαξις= δώ ρ  ο

ΑΓούρ (Τουρ.)—φώς 
νί£άμ-άσκέρ=ταχτικός στρατός 
νεκέ=μητέρα 
ναμ,λίδικ α=περ ίφη μα 
ντουντούκα=:σουρά6λι,πρόχειρο μου

σικό όργανο 
ναύη/ς=ναυτικός 
ντερέκι—στύλος 1

10 1> τραΐς —χρυ σή λατ ο ι

όντάς=κάμαρα

Π αλιοννε= π  αλαίουν 
πλάληξαν— έ'τρεξαν 
παο5ά=παιδιά 
πέταλα;—πλαλώ, τρέχο) 
προυκλά=προικιά

Ρ ιτζά—μεσολάβηση, ικεσία, παρά
κληση, λόγος παρακαλειικός

^Ετράτε1α«=όδοιπορία 
σπερτσιά—μαλλιά, πλεξούδα, κόμη 
συδάζω =  μνηστεύω, άρραβωνιάζω 
σνβαστικιά=\) αρραβωνιαστικιά 
σνντά£εται=τοιμάζεται

Τσεττ-χανες=τό ποσό τού μπαρουτιού, 
αποθήκη

τόπατ^τηλεβόλα, κανόνια
Τρ/^ας=τίγρη
τά=και
τάσ ια—άντι κουβάδες 
του μπελεκ—τύμπανο  μικρό πήλινο 

στη μέση στενό, σά μερικά έν
τομα 6

τ£αντάρ<5ες=:άστυνομικοι και τζαν- 
ταρμάδες

ταγκαλάκια  (τά)=στρατιώτες 
ταγκούληδες=οι μικρασιανοί Τούρκοι 
τελάλί;ς=δημόσιος κήρυκας 
τανάω=κομματιάζθ) 
τσεόρές= άσπρο μαντήλι, κεντημένο 

μέ χρυσάτο ποικιλόχρωμο μετάξι 
τσομπες και τζονμπες—πανωφόρι 
τάσί=ποτήρι μισοστρόγγυλο 
τεΙαλίσει=δτ\ μοπρατή σει 
τελάλ?;ς~δημόσιος κήρυκας

Φλωρΐ=χρυσάφι 
φκιάνω  (ευ κιχάνω)=κάνω 
φερετ£ές=τό ψιλό πανωφόρι των 

τουρκισσών, πού φορούσαν και 
χριστιανές στίς πικρές ήμερες τού 
Ελληνισμού

φερμάνι— βασιλικό διάταγμα 
χαρές=εΐδος μεταξένιου πανιού 
χασοφεγγαρά—χ ασοφεγγαριά
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Συμ. Μανασείδου·

1· Ευχές
1) Χώμα νά πιάνεις καί μάλαμα να γίνεται.
2) Νά έχης την ευχή μου (από τά είκοσι μ’ νύχια).
3) Μπαμπάκια ό δρόμος σου (αχόν ταξιδιώτη).
4) Καλό νά έχεις.
5) Μέ τις υγείες σου (και παρεφθαρμένον: Με τς γιές (προς τον 

πιόντα, προςχορεύσαντα κθξ. Ά λλα  και πρύς δαρέντα ή άλλως πως παθόντα. 
άστείως).*)

6) Καλώς νά σεΰρω (αποτείνεται μέλλων τις νά πίη προς έτερον). 
Ούτος δέ άπαντα: Καλώς νά ορίσεις· Καί πιών δ πρώτος ευχηθείς προσ- 
ορέρει τό ποτήριον εκείνφ. ’ Ενίοτε εύχονται καί απαντούν ως έξης :

Καλώς νά σεΰρω με κρασί,
Καλώς την αγάπη μ~ τη χρυσή.

7) "Ωρα καλή (σου)—ώρασ’ καλή (περιφρονητικώς).
8) "Ωρα καλή σ’, καί ψώρα μαζί σ’ (άστείως).
9) Καλό καταβό'β'ΐο=κατευόδιον (καί καλή άντάμωσ’). Προς άνα- 

χωροΐντα μακράν διά θαλάσσης.
10) Νά βοηθά ό σημερινός άγιος. Έκ μέρους πίνοντος.
11) Νά τά χαίρεσαι (εννοεί τούς οικιακούς). Έ κ  μέρους πίνοντος.
12) Θεός σχωρέσ’ τις ψυχές.
13) Θεός σχωρέσ" τις παποΰδες (προπάτορας).
14) Θεός σχωρέσ’ τον πατέρα σ’, τη μάννα σ ’, τά γονικά σ’..
15) Γιώς έβαλες τά λάδια, νά βάλεις καί στεφάνια. (Προς άνά- 

δοχον χαίροντα τό δικαίωμα καί νά στεφάνωση).
16) Γιώς έβαλες τά στεφάνια, νά βάλεις καί τά λάδια. (Προς 

παράνυμφον χαίροντα τό δικαίωμα καί vex βαπτίση):
17) Άγιάσμα νά βγάλουν νά κοκκαλά (τοΰ πατρός) σου.
18) Συγχώρα με καί Θεός συγχωρέ σοι σε. Θεός σχωρέσ’.
19) Καλή ψυχή (προς γέροντα καί ιερωμένον).
20) Στερεωμένος (προς ιερωμένον).
21) Κείς άνώτερο βαθμό (προς ιερωμένον).
22) Στή χαρά σου—Στο γάμο σου· Και αστείους: Στο γάμο σου 

βαφτίσια (προς νέον).

’) Στις Σαρ. ’Εκκλησίες έλεγαν «πάμ’ στό με γιές», καί 
ρητήρια αρραβώνων Σ. τ. Λ.

εννοούσαν τά συγχα-
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23) κείς τάκριβά σου. (Έ ν  γάμφ προς εχοντα τέκνα).
24) Κείς τό κεφαλάκι σου. (Έ ν γάμφ προς νέον καί νέαν).

2. Κατάρες.

1) Κακό χρόνο νάχεις, συγκεκομ. κακοράχης.
2) Νά σευρει νταμπλάς (αποπληξία).
3) Νά σευρει ό Θεός.
4) "Ωρα νά σευρει.
5) Νά σε κόψει ή σκορδοΰλα, ή πανούκλα.
6) Κακή νύχτα νάχεις.
7) Έ ξ και ξερός (και π° σοι τό μάθαινε). Προς τον άποκριθέντα·

ο \ λ. a/δια του ε.
8) ’Οχιά και ταραχιά (οΐ αστείοι προσΟέτουσι: Και τ’ άράπ’ ό 

ξεύλαρος). Προς τον άποκριθέντα διά τού όχι·
9) Νά χωρεσεις (προς τον άποκριθέντα διά τού ορίστε).

10) "Α ξ νους (προς τον άποκριθέντα διά τού ά.)
11) Οΰξνους κ ι’ άπούξνους (προς τον άποκριθέντα διά τού ου.)
12) Σκάσε. Νά σκάσεις.
13) Νά κυλάς καί πάτο νά μή βρίσκεις.
14) Φαρμάκι νά σοι γίνει (ό,τι έφαγες ή έπιες).
15) Κακός κ ι” άνάποόος·
16) Νά μήν είχες βρεύ'ή.
17) Νά μή σώσεις (νά μή άξιωθής νά τό κάμεις).
18) ’Όρνεο τς Άρακλείας.
19) Περίδρομος! (Προς βήχοντα, πολυλογούντα, τραγουδώντα κλπ.)..
20) Τήν κακή σ’ (καί τήν ψυχρή σ’). Εις λόγον άπαρέσκοντα.
21) Νά σοι πή παπάς στάφτί. Εις τήν λέξιν εΐπω.
22) Νά σε ταράξει.
23) Νά (μου) χαΌής.
24) Νά σί πάρ’ ή όργή.
25) Νά πάρ’ ό κόρακας, ό διάβολος κλπ.

3. "Ορκοι.

1) Νά (μή) χαρώ τά παιδιά μ\ 2) Νά μή τό χαρώ (τό περί ού ό· 
λόγος) 3) Νά μή σώσω. (Νά μή αξιωθώ νά . .  .) 4) Νά (μή) χαρώ τά νιάτα 
μου. 5) Νά με κάψει ή φωτιά. 6) Μά τό ψίΰμί- 7) Μά τή σημερινή μέρα 
(πώχωμε. Εορτής οΰσης). 8) Νά (μή) χαρώ τά μάτια μ'. 9) Νά (μή) χαρώ· 
(ής) τό στέφανό μ’ (σ’ ). 10) Νά μή προφτάσα> νά βγώ δξ° άπ’ τήν πόρτα.
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11) ’Έτσι και καλό νάχω. 12) Νά μέ κόψει ό Θεός! 13) ’Άρα—κατάρα 
σάφήνω νά μ ή . . .

4. ’Αστεία-

1
Παντρεύεται ό τσαγανός και παίρνει 9νν άχυβάδα, 
σαν τάκουσε καί αστακός έβγήκε πατινάδα 

κι9 άχελώνα. π 9 τή χαρά της 
ίδρωσαν τα μηριά της.

2
Πετεινός γηγοΰμενος όρνιθα γουμένισσα, 
πάπια πλατοπόδαρος, χήνα κακομμάτα, 
κουτσουλίτης πονηρός, άλεποΰ μανίτσα (=μαμή).

3
Κόψε ξύλο, κάμ’ Ά ντώνη κι’ από λιγαριά Μανώλη, 
κι* άν ρωτάς για τον Ίάννη , όποιο ξΰλο θέλεις κάνει.

4
— Σαν κάμ’ ό μέρμηγκας αβγό, κή γιαλεχώνα γέννα,

τότε θά παντρευτής και συ, νά βγω κήγώ π ’ τήν έννοια.
— Μο^ρή σαρδέλλα βρωμερή, στην κοπριά ριχμένη, 

θέλεις και σύ γαπητικό, θέλεις καί σύ γιαρένη ;
— Ή  μνιά ή πλάτη σ’ πέταυρο, κή άλλη κεραμίδα,

τδνα τοΰμμάτι σ’ σάν αβγό καί τάλλο σάν κρομμΰδα.
—’Έχεις κορμί πινακωτή καί χέρια σάν ματσόξυλα, 

έχεις ποδάρια σάν δαυλιά κέ'να κεφάλ σάν τσότρα.
— Τά μάτια σου τά μαύρα, τάφτιά σ’ τά γαλανά, 

τά χείλια σ’ τά σκισμένα, γιομάτα γιαλαμά.
— Τό μεσημέρι πέρασε καί τό κεντί κοντεύει, 

τά μακαρόνια βράζουνε κιό ποντικός χορεύει.
— Πέντε μήνες έξ αδράχτια πώς τά έγνεσα ή καημένη, 

ή πολλά βασανισμένη, δίχως άντρα καί παιδιά.
— Γριά, γριά τσουκαλαριά, πώχεις άντρα τσουκαλά, 

πού τσουκάλια μπάλωνε καί λαγήνες τσάκιζε.
—"Οταν σε πρωταγάπησε εΐτανε ραμαζάνι

καί κόλλησε ή αγάπη μου σάν μέλι στο σαχάνι.
— "Οσ’ άστρα ναι στον ούρονό, τόσα παιδιά νά κάνεις, 

τόσες φορές νά παντρευτής καί χήρα νά πεθάνεις.
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5. Στον πελαργό.
Γέγλεκα, πεντάγλεκα δός μοι to ποδάρι σου, 
νά τό κάνω τούμπανο, 
νά χορεύ5 ή μάννα σου 
και ή κωλοπάνα σου.

6. Τοΰ Γιάννη·

Γιάννη Γιάννη, Τσορογιάννη, τάντερά σου μέσ5 τό τγάνι, 
τά τγανίζ5 ή πενθερά σ’ , και τα τρώνε τά παιδιά σ ’.

7· Ό γάμος τοΰ καβουριού.
Κάτω στο γιαλό στον άμμο, 
κάναν οΐ καβοΰροι γάμο 
κι3 παντρεύγαν τή Μαλάμω 
και καλέσανε και μένα, 
γώ δέ θέλησα νά πάγω,

ακόυσα τό τάμπου—τουμπου 
έκανα καρδιά κι πήγα, 
είδα τό λαγώ και πήδα 
και ή κάττα κλ,ωτσοπήδα.

8. Ό  ζγαντζόχοιρος και ή χελώνα.
Ό  ζγαντζόχοιρος ό σγοϋρος 
κάννει τή χελώνα μάτι, (έ'νευσε) 

’Έλα βράδυ στο κρεβάτι, 
έχω πέρδικα ψημένη 
καί γλυκό κρασί σά μέλι.
ΚΓ άχελώνα τιμημένη, 
δέν τό δέχτηκε καημένη.

σύρε πάγει στο Δεσπότη:
— Ό  ζγαντζόχοιρος ό μπάκας

μένα έβαλε στο μάτι (= μ 5 άρεσε) » 
Τί λιμπίσκε από μένα; 
τά ποδάρια μ’ τά σκασμένα, 
τό λαιμό μ3 τον ψωριασμένο ;

9. Τό

Τό κρίμα νάχ5 ό ποντικός 
πώψαγε τό φυτήλι 
πό μέσ’ απ’ τό καντήλι, 
πού έφεγγε την κόρη 
κ3 έκέντα τό μαντήλι.

Τό κρίμα νάχ5 ή κάττα, 
πού έφαγε τον ποντικό, 
πούφαγε τό φυτήλι. 
πό μέσ’ άπ5 τό καντήλι, 
πού έφεγγε την κόρη

κρίμα.

πού σκότωσε τό σκύλο,
πού έφαγε τή γάτα
πού έφαγε τον ποντικό κ. εξ,

Τό κρίμα νάχ ό φούρνος,
πού έκαψε τό ξύλο,
πού σκότωσε τό σκύλο κ. εξ,.

Τό κρίμα νάχ ό βούβαλος, 
πού έρριξε τό φούρνο, 
πού έκαψε τό ξύλο κ. έξ.
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κέκέντα ιό μαντήλι.

Το κρίμα νά'χ ό σκύλος 
πώφαγε τή γάτα, 
πώφαγε τον ποντικό, 
πώφαγε τό φυτήλι 
πό μέσ3 άπ3 τό καντήλι, 
που έφεγγε την κόρη 
κ5 έκέντα τό μαντήλι

Ιο κρίμα ναχ το ξύλο

Τό κρίμα ναχ ό χασάπς, 
πού έσφαξε τό βούβαλο κ. έξ. 
πού ερριξε τό φούρνο.

Τό κρίμα ναχ ό χάροντας, 
πού πέθανε τό χασάπη, 
πού έσφαξε τό βούβαλο, 
πού ερριξε τό φούρνο, 
πού έκαψε τό ξύλο κ. έξ.

10. Γάμος ποντικού καί νυφ ίτσας.

Πέντε ποντικοί καί τέσσαρες νυφίτσες, 
γάμο κάνανε μέ δυο κουκιά σιτάρι, 
και τάλέθανε μέσα σέ δυο σφεντύλια.
Ψείρα ζύμωνε καί κόνιδ3 αναδεύει
καί ψύλλος ό ψιλός τό φούρνο συνδαυλίζει.
3Έπεσ3 ένα κάρβουνο ατού ψύλλου τό ποδάρι.

— Τρέξετε, γιατροί, γιατροί καί γιατροσόφοι, 
τρέχει κοριός μέ ούλο του τάσκέρι,
■τρέχει καί δ γέγλεκας μέ την πλατιά του μύτη.

11. Ό  ποντικός Ζαφείρης.

Ποντικός έπήδηξε από τό παναθύρι
κ’ ή μάννα του τον ρώτησε: — Πού πας γιέ μου Ζαφείρη ; 

—  Πά νά σκάψω τό ψωμοΰδι, 
νά τό κάνω σά σκαφδούδι.

12. Π ετεινός καραβοκύρης.

Πετεινός έπήδηξε πά στο παναθύρι
κ* ή μάννα του τον ρώτησε: Πού πας καραβοκύρη ;

—Πά νά φέρω μάρμαρα, νά φκιάσω ένα σπίτι,
νά βάνω τά παιδάκια μου, νά μην τά φαν οι ψύλλοι.

5 Π ρολήψεις—δεισιδαιμονίες.
1) Την Κυριακήν τής Πεντηκοστής προσφέρουν εις την έκκλησίαν υπέρ 

ιτών πεθαμένων γαλακτόπητα.
2) Την 9 Μαρτίου προσφέρουν π?,ακούντια τά λεγόμενα λαλαγκΐτες.
3) Σάν άποθάνει κανείς καί ταφή, κάθε γυναίκα άνανεοονει τό νερό
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τοΰ σπιτιού της, χύνοντας το, μήπιο; καί δ άγγελο; ξέπλυνε τδ σπαθί του
σ’ αυτό.

4) Στις 2 4 -’ Ιουνίου απλώνουν τά πολύτιμα καί γιορτερά τοι>ς ρούχα 
στα σχοινιά, για νά τά προφυλάττουν από την βώτρυδα.

5) Στην 1 Μαΐ'ου πρωί πρωί τροόγουν σκόρδο γιά νά μή τούς κομπώσει 
δ κούκος.

6) Στις 30 ’ Απριλίου περιέρχονται τά χωράφια οι χωρικοί.
7) Τό Πάσχα οΐ χωρικοί κουνιούνται στην κούνια γιά νά κάμουν πολύ 

•σησάμι.
8) Πηδούν πάνω  στη φλόγα (μπουμπούνα), γιά νά άποτινάξουν τούς 

■ψύλλους.
9} Έ άν πάρουν γάλα σέ ξένο αγγείο, τό επιστρέφουν βάζοντας μέσα 

λίγο νερό, γιά νά μή στειρέψει τό γάλα.
10) Κατά τό ξέχωμα (αποκομιδή) στολίζουν τό κεφάλι μέ άσπρο κεφα- 

λόδεμα καί λουλούδια τής ώρας καί τό βάζουν μέσα σέ κόσκινο μπροστά 
•στην εΙκόνα τού Χριστού στην έκκλησιά καί δ παπάς το τρισαγίζει. ’Έπειτα 
μοιράζουν κομμάτια γαλατόπητα. Τό ξέχωμα γίνεται προ πάντων την Πεν_ 
τηκοστή καί τό πριοτητερινό Σάββατο.

11) Κρεμούν από τις εικόνες των αγίων διάφορα αργυρά ομοιώματα 
(τάματα) λ. χ. καράβια, παιδιά, κτήνη, αφτιά, μάτια, ήτοι κατά τό πάθος πού 
εχει καί την ευχήν πού έχει κάμει.

12) Πιστεύεται πώς τήν ώρα πού λένε πρώτη βολά το ν  κ α λ ό  λόγο , τό 
Χριστός Άνέστη, καίει λαμπάδα πάνω από τον τόπο πού είναι κρυμμένος 
‘θησαυρός. Καί βλέποντας άν τήν έυρα τούτη κανείς λείπει, λένε: πάει νά 
,βγάλει θησαυρό.

13) ’ Απαίσιο νομίζουν τό ν ’ άποκόψουν μέρος από τό προζύμι καί νά 
τό δανείσουν.

14) Καθ’ δλο τό Μάρτη δεν δανείζουν φωτιά, ούτε πλύνουν ρούχα χοντρά.
15) Δένουν κόκκινη κλωστή στο δάχτυλο στήν 1 Μαρτίου γιά νά μή 

μαυρίσει κανείς.
16) Σάν δουν τό καινούργιο φεγγάρι, πηδούν τρις καί χτυπώντας τις 

παλάμες λένε; «ώς μέ ηύρες νά μ’ άφήσης», κι’ ανακατώνουν τό πουγγί τους 
γιά νά γεμίσει, όπως γιομίζει τό φεγγάρι. ’Άλλοι κάνουν ξεσκούφωτοι τό 
σταυρό τους κι’ άλλοι θεωρούν απαίσιο νά τό πρωτοδούν καθισμένοι.

17) Τις εορτές τούΆ ηγιάννη τις ονομάζουν: Ίωάννου τού Τριανταφαλλά
{Μαΐ'ου 8) γιά τά τριαντάφυλλα, Ίω άν. τού Κλήδωνα (Ίουν. 24) γιά το 
έθιμο τοΰ κλήδωνα, Ίωάννου πού δεν τρων μαύρο σταφύλι, γιά τον θάνατον 
τοΰ Προδρόμου, Ίωάννου τού Πετμεζά γιά τό βράσιμο τοΰ πετμεζιού.

18) Τής Μεταμορφώσεως προσφέρουν τάς άπαρχάς στήν εκκλησία 6 
Αύγούστου.
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19) ’Από τού; πρώτους πήχεις τού άποφανθέντος πανιού, δεν χωρίζουν 
υποκάμισά για τον άντρα καί τον ναυτικόν.

20) ’ Από τις τελευταίες κλωστές (περίσσια) βάλλουν μερικές στο κεφάλι 
τους οι. ύφάντρες ώς άκεοώδυνον για τον πονοκέφαλο.

21) Δέ σκουπίζονται δυο μαζί μέ τό ίδιο προσόψι για νά μή μαλώσουν..
22) Σαν αναποδογυρίσει τό παπούτσι, είναι κακός οιωνός. Συμπεραί

νουν πά)ς θά πεθάνει 6 νοικοκύρης του.
23) Βάζουν αλάτι στα παπούτσια τού μουσαφίρη για νά φύγει γρήγορα.
24) Πιστεύουν δτι όταν ζυγιστεί κανείς, ή ακούσει τό ψαλτήρι νά δια

βάζεται, ή κάψει ζυγό αμαξιού, άνθρωπος πού πεθαίνει δέν βγαίνει εύκολα, 
ή ψυχή του. "Ωστε θεωρούν πολύ άναγκαΐον νά θυσιάσουν κοντά του στα
τήρα, ή ζυγό, ή νά διαβαστή πάνω τό ψαλτή ρι γιά νά ξεψυχήσει.

25) Βγάζοντας από τό σπίτι σπόρο (γιά πρώτη φορά), γιά νά τον 
σπείρουν, δέν δίδουν τίποτε έξω από τό σπίτι.

26) "Οταν σ’ ένα σπίτι κάποιος πάθει βλογιά, γιορτάζουν σαράντα μέ
ρες οί γυναίκες.

27) Τής Άναλήψεως στην Αίνο κάνουν βόλτες μέ βάρκες μέσα στο 
λιμάνι (λοξοδρομίες) τραγουδώντας μέ χαρά και μέ μουσικά όργανα. Καί 
λένε πά)ς αναληβγονται.

28) "Οταν ξεντύνεται ό ιερουργός παπάς τά άμφιά του, τά βάζει πάναν 
σέ άρρωστον γιά νά γιατρευτή. Καί σάν πλυθή ποτίζει μέ τΛ άπονηψίδια. 
τον άρρωστον νά γιάνει.

29) 'Ο άρρωστος καταφεύγοντας στην έκκλησιά μένει σαράντα νυχτοή
μερα χωρίς νά βγή σδλο τό διάστημα αυτό γιά θεραπεία.

30) Ξεφυλλίζουν ένα ένα τά φύλλα τής μοσχοπαπαδιάς (τού χαμομηλιού), 
λέγοντας: μ’ αγαπά δέν μ’ αγαπά. Καί άν τό τελευταΐον φυλλαράκι πει 
μ’ αγαπά, τότε συμπεραίνει πώς άγαπάται, αλλιώς απελπίζεται.

31) Την Πέμπτη μέρα τής βδομάδος δέν χωρίζουν ρούχα γιά τ’ όνομά, 
της (Πέφτη=πέφτει=πίπτει).

32) Στη λεχώνα βάνουν ένα ψωμί ολάκερο ή σούπα ή μιτάρια γιά νά> 
την φυλάγει.

33) "Οσες μέρες ή λεχώνα κείτεται, κερνούν τον κάθε ξένον γλυκό καί. 
καφέ, γιά νά μή στερέψει τό γάλα της·

34) Σκάβοντας νά βγάλουν κρυμμένο θησαυρό δέ μιλούν, γιατί τότε ό· 
Οησ. γίνεται κάρβουνο (άνθρακες ό θησαυρός).

35) Περνώντας κανείς από εκκλησία κάνει τό σταυρό του.
36) Ή  νύφη μπαίνοντας στο πεθερικό της, βάνει πρώτα τό δεξί της 

πόδι διασκελίζοντας τό κατώφλιο. Είναι καλό σημάδι αυτό.
Στην παρατήρηση τής νύφης από τον πεθερό, γιατί έβαλε τάριστερό της 

πόδι μέ τή διάθεση νά μή μείνη πολύ στά πεθερικά απάντησε: —Καί πόσον·
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καιρό, άφεντάκι, θά σταθώ εδώ, καί δεν έβαλα το δεξί μου, έβαλα το 
ζερβό.

37) Βλέποντας στον καφέ φουσκαλίδες συμπεραίνουν : νέα ή παράδες.
38) Τήν Τρίτη την θειορούν αποφράδα και δεν αρχίζουν δουλειές.
39) Γιά νά επιβάλουν σέ σιωπή τά παιδιά στη συντροφιά τους λένε : 

«Τρία καράβια έρχονται και έχει τδνα μέλι, τάλλο ζάχαρι και τάλλο πον- 
τικοκοΰραδο. "Οποιος ζντύχ’ (συντύχει) κιδποιος γελάσει, νά τρώγ3 τό π. . . » .

40) Έ άν μιά πού θηλάζει πάει σέ σπίτι λεχώνας κα'ι πάρει τίποτε, 
πιστεύουν πώς παίρνει τής λεχώνας τό γάλα κα'ι τά βυζιά της στειρεύουν. 
Τότε ή λεχώνα πηγαίνει στο σπίτι της και τής ζητά νερό. ”Αν αυτή ξαπα- 
τηθή καί δώσει νερό, τότε πιστεύεται πώς παίρνει τό γάλα της πίσω, ή δέ 
άλλη στερείται καί το δικό της. 5'Αν δέ θυμηθή τό πάθος λέγει: κάθε μ ιά  
τό δικό της. ’Έτσι ή κάθε μιά έχει τό δικό της γάλα.

41) Γιά νάναγκάσουν ένα παιδί νάρθει γρήγορα φτύνουν καί παραγγέ- 
λουν : γρήγορα πριν ξεραθή τό φτύσμα.

42) Ά παίσιον νομίζουν νά κόβουν νύχια τήν Τετάρτη και Παρασκευή, 
λέγοντας :

Τετράδη καί Παρασκευή τά νύχια σου μή κόψεις, 
τήν Κυριακή νά μή λουσθής, άν θέλεις νά προκόψεις.

43) "Οταν δυο άτομα έχουν διαφορά, τήν ώρα πού /,είπει ό ένας λέγει 
στον άλλο ό τρίτος :

— Γιά πές αλεύρι.
— ’Αλεύρι, άπαντά
— Ό  (δείνα) νά σ’ εΰρει, προσθέτει ό τρίτος.
44) Σάν δούν τά παιδιά πελαργό πρώτη φορά, φωνάζουν :
Λέλεκα πεντέλεκα | νά χορεύγ’ ή μάννα σου | δός μοι τό ποδάρι σου |; 

καί τή καλομάννα σου | νά τό κάμουν τούμπανο.
— Κράζουν στο Γιάννη :
— Γιάννη Γιάννη Τουρογιάνν’ 

τάντερά σου μέσ’ τό τγάν’ 
τά τγανίζ5 ή πεθερά σου 
καί τά τρώνε τά παιδιά σου 
καί τά σκυλοκούταβά σου.

45) Εύχαί στον άνάδοχο :
— Πώς έβανες τά λάδια, νά βάλς καί τά στεφάνια.

ΙΙρός τον παράνυμφο:
— Πώς έ'βανες τά στεφάνια, νά βάλς καί τά λάδια.
46) Πιστεύουν πώς ή ψυχή τού πεθαμένου τρεις μέρες ακόμα βρίσκεται 

στο σπίτι γεμάτη από αίμα καί ότι ό άρχάγγ. άποσφουγγίζει τό σπαθί του 
στο ταμδλαμπάζι (—τήν πάνω τής στιάς ποδιά, γιά νά μή βγαίνει ό καπνός),

6
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47) Τριήμερο νηστεύουν ήτοι καθαρή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και 
τρώνε μετά τή λειτουργία

48) "Ενας είπε, δταν τον ρώτησαν ποιανού είναι τό παιδί του: «Είναι 
του Θεοΰ.»

49) Τήν ώρα πού φεύγει ή νύφη από τό σπίτι της, πίνει σταγόνα νε
ρού απ’ τήν λεκάνη δπου πλύθηκαν οι γονείς της.

50) Οΐ νεόνυμφοι τά βάγια των Βα'ΐων τά πάνε από τό σπίτι τους 
στήν εκκλησιά, για νά γεννήσουν αρσενικό.

51) Οι παπάδες σαν τούς ρωτούν δεν λένε πόσες ήμερες έχει ό μήνας, 
για νά μήν πεθάνει ή παπαδιά τους.

52) Και ο! γονείς καί ό νουνός δεν λέει τδνομα τού παιδιού, δταν ρω
τηθούν μήν πεθάνει.

53) "Οσοι πάνε στον πεθαμένο δεν λένε κα λή  μέρα  σαν άντικρυσθοΰν, 
γιατ9 ή μέρα τού θανάτου δεν είναι καλή.

54) "Οταν θέλησε ό Ά δάμ νά οργιάσει, ή γη αναστέναξε από τον πόνο. 
Καί ό Θεός τής είπε: «Ύπόμεινε, γιατί έχεις νά θρέψεις πλήθος κόσμου».

55) Τήν ώρα πού μασούσε δ Άδάμ τό μήλο τάπαγορεμένο καί ήταν 
έτοιμος νά τό καταπιή τον φώναξε ό Θεός. «—Ά δάμ πού είσαι»; Τότες 
στάθηκε ό καρπός στο λαιμό του. Γίαυτό σήμερα ό λαιμός τού ανθρώπου 
έχει τό εξόγκωμα τού φάρυγγα.

6. Γαμήλια τραγούδια 

1 Τής νύφης

— Νυφούλα μου, πού θέ νά πας εις τά πεθερικά σου, 
σε δένδρ9 ολόρθη νά σταθής, σά δυόσμος νά μυρίσεις, 
σάν άλικη γαρουφαλιά νά τούς μοσκοβολίσεις.
Δεκάξι χρόνια πότιζα μηλίτσα στήν αυλή μου.

— «’Έχετε γειά γειτόνισσες καί νοικοκυροπούλες, 
παγαίνω σάλλη γειτονιά σάλλες γειτονοπούλες».

2 Τού γαμβρού πού ξουρίζεται

Άργυρό ξοράφι καί μαλαματένιο, 
τράβα γάλι γάλι τσί γαμπρού κεφάλι, 
τρίχα μήν αφή σεις καί τον άσχημίσεις, 
καί τον άσκημίσεις στα πεθερικά του.

3 Στο γαμπρό πού λούζετα ι

Άργυρό μου μπρίκι καί μαλαματένιο, 
χύνε γάλι γάλι σε γαμπρού κεφάλι,
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λέρα μήν άφήσης στό κορμί τ επάνω, 
καί τον άσκημίσεις στα πεθερικά του.

4  Στό γαμπρό που χτενίζετα ι

’ Αργυρό μου χτένι καί μαλαματένιο, 
τράβα γάλι γάλι—σέ γαμπρού κεφάλι,
’ψείρα μην άφήσεις, κόνιδα γεννήσει 
-καί αυτή γεννήσει άλλες τόσες ψείρες.

5 Στό γαμπρό που ντύνετα ι

— ΐΓαμπρέ μου, ποιος σέ αρματώνει 
με την εύκή, μέ την εΰκή ;

—-’ Αφέντης μου μέ αρματώνει 
μέ την εύκή, μέ την εύκή.

6 "Οταν π ινά  προς τό ψ ίκ ι

'Κίνα, δέντρομ’ , κίνα, κίνα, κυπαρίσσι, 
πά να φέρεις νύφη, φούντα κυπαρίσσι.

'7 Τοΰ γαμπρού οΐ σπιτικο ί τής νύφης

Καλώς έρχεται πώρχεται 
τοΰ ρήγα γιός, τάρχόντου γιός.

8 Τής νύφ η ς π* άργοπορεί
Τί στέκεις, μήλο κόκκινο, καί δεν κινάς, δεν ξεκινάς; 

"Ολο για τον αφέντη -μου δεν κινώ, δεν ξεκινώ.
Τί στέκεις, μήλο κόκκινο., καί δεν κινάς, δεν ξεκινάς ; 

"Ολο για τή μαννουλα μου καί δέν κινώ δέν ξεκινώ.

9 "Οταν παραδίνετα ι ή νύφη  τού γαμπρού

Παρακαλώ σε, κυρ γαμπρέ, τή νύφη, πού σοΰ δίνομε, 
μή τήν μαλιυσεις τίποτε, την έχ’ αφέντη τς μοναχή 
κ’ ή μάννα τς άκριθώτερη, τήν έστειλε στή Βενετιά, 
νά πάγ’ νά μάθει γράμματα καί γράμματα δέν έμαθε, 
μούν έμαθε καί ξόμπλιαζε τάστρι μέ τον αυγερινό.

Ή  μητέρα στη νύφ η  κ ι’ αύτή στή μητέρα της

Εύκή σου με, μαννούλ,α μου, τώρα στό κίνημά μου, 
τιάρα στο κίνημά μου, στό ξεπροβόδισμά μου,
IV  εύκή μου νάχεις, .κόρη μου, μέ όλη τήν καρδιά μου,
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μέ δλη την καρδούλα μου κι" ό Θεός νά σέ προκόψει.
5 Φέγα, θΰγα μ3, φέγα, φέγ* αχ3 (έκ) τις αυλές μου, 

ψέγα αχ’ τές αυλές μου καί σΰρε στις δικές σου..
- -  Φέγω μάννα μ’ ψέγω, κα'ιμή με παραπαίρνεις, 

φέγω αχ τις αυλές σου και πάνω στις δικές μου.
Βάϊ, χρυσό μ’ άϊταΐρι, για κοντοκαρτέρει,

10 ν ’ άποχαιρετήσω τον καλό μ’ πατέρα,
την καλή μ’ μητέρα.

11 Τί λ έγ ε ι αναχωρούσα
’Έχετε γιά, γειτόνισσες και σεις γειτονοποΰλες, 

κεγώ πάνω στο σπίτι μου μέ την καρδιά καμένη..

12 Οί άλλοι
— Αύτοΰ πού ζύγωσες νά μπής,

ή λ ιο ς ,  φ ε γ γ ά ρ ι νά φανής.

13 Στην π εύερά
’Έβγα, κυρά ού πεθερά, γιά νά δεχτής τήμ πέρδικα, 

νά την Ιδης πώς περπατεΐ πώς περπατεΐ λεβέντικα.. 
’Έχει τη μέση της λιγνή σάν τό καθάριο τό βεργ'ι,
’Έχει και τό κορμάκι της σάν κυπαρίσσι ψηλωτό !.

14 Ή  πεΦερά
’Έμπα, νύφη στο κελάρι, πάρε μήλο ,πάρε ρόϊδο, 
πάρε δροσερό σταφύλι, νά δροσίσ’ς την πενθερά σου,, 
άντραδέρφ’ άντρου Εαδέρφια.
Σπείρε ρύζι νά ριζοόσεις 
και κριθάρι νά φυτρώσεις.

,λ Γ

15 Σάν φ εύγε ι ή συνοδεία.

"Ήρταν εξι, πάνουν πέντε και την κάλλια την κρατούνε, 
γιά νά στρώνει νά ξεστρώνει, νά τιμάει τον πεθερό της,„ 

νά τιμάει την πεθερά της.

16 Γιά τους συμπεθέρους πού φ εύγουν .
Φέγ’ ή μαννούλα τς, ψέγει μέ την καρδιά καμένη, 
ψέγ’ άψεντούλη τς ψέγει στά δάκρα γεμισμένος.

— Σάψίνω την καλή νυχτιά , λαμπάδα μου γραμμένη, 
και γώ πάνω στο σπίτι μου μέ την καρδιά καμένη,.
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Ο ΙΩΝΟ Ι— Δ Ε ΙΣ ΙΔ Α ΙΜ Ο Ν ΙΕΣ — Μ ΑΓΓΑΝ Ε ΙΕΣ  
Τ Η Σ  Χ Ε Ρ Σ Ο Ν Η Σ Ο Υ  ΚΑΛΛΙΤΤΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Τ Ω Ν  ΤΓΕΡΙΞ 

ί(ΕΚ ΤΟΥ Λ Ε Η ΙΚ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Υ  Α Ρ Χ Ε ΙΟ Υ )

Α'.

1. Οιωνοί

1) 'Όταν ανατροπή το άλατοδοχεΐον, θεωρείται κακός οιωνός, ένω του
ναντίον ή ανατροπή δοχείου οίνου ή κυαθίσκου καφέ θεωρείται αισιώτατον 
επίσης ή ανατροπή ελαιοδοχείου θεο^ρεΐταί άπαισία.

2) 'Όταν ορνις κράξη ως άλέκτα>ρ (κουκουν(ι)κίζει), προμηνΰεται μέγα 
■δυστύχημα τή οικογένεια, εις ήν αΰτη ανήκει, διό αμέσως τήν σφάζουν.

3) 'Όταν ωρΰεται κυων τήν νύκτα, προμηνυεται επιδημική ασθένεια.
4) 'Όταν πέριξ τίνος πτερυγίζη κητονία, οιωνίζεται δτι ταχέως θέλει 

7.·άβει ειδήσεις παρά των έν τή αλλοδαπή συγγενών αυτοΰ.
5) 'Όταν τό δεζιόν οΰς τίνος βομβή, συμπεραίνει δτι θάκοΰση τό άλη- 

•θές, όταν δέ τό αριστερόν τουναντίον.
6) 'Όταν τίνος ή βλεφαρίς σκιρτά (ξιπιτά) συμπεραίνει οτι όψεται ή 

άπόντα ή τι παράδοξον.
7) 'Όταν τίνος ή παλάμη γαογαλίζη, συμπεραίνει οτι ή χρήματα θά 

■λάβη ή άπόντος φίλου τήν δεξιάν θά σφίγξτ).
8) 'Όταν τό έν τή εστία καΐον πυρ κατά τον χειμώνα σνρίζη λέγουσιν:

’Άν εισ’ οχτρός νά σκάβεις 
κι αν φίλος νά βαστάξεις·

9) 'Όταν πίπτη από τό στόμα τίνος δ βλωμός του άρτου, συμπεραίνει 
■οτι ομιλούν περί αυτοΰ, δπως καί δταν τις πταρνίζεται.

10) 'Όταν επί των ονυχών των παίδων ύπάρχουσι λευκά στίγματα καί 
■μεγάλα, κατά τήν προσεχή μ εγά λ η ν  εορτήν θά κάμη νέαν ενδυμασίαν.

2. Δεισιδαιμονίες

1) Δεν είναι καλόν νά κατοπτρίζεται τις τήν νύκτα, διότι τυφλοϋται, 
άλλ’ ούτε καί νά συρίζη, διότι συναγείρει τους δαίμονας, οΐτινες αϊρουσι τήν 
•φωνήν αυτοΰ καί καθιστώσιν αυτόν άλαλον.

2) 'Όταν ουρή τις, οφείλει νά πτΰη τρις καί νά λέγη τά έξης κατά 
νουν: «σηκώστε κυρές κι’ αρχόντισσες, σηκώστε τά ποδάργια σας νά μή σάς 
κατουρήσω» (αποτείνεται δηλ. προς τις νεράιδες).
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3) "Οταν ειπουν περί τίνος τεσσαράκοντα φοράς δτι είνε φρενοβλαβής,, 
άφεύκτως άποβήσεται τοιοΰτος.

4) "Οταν ούρηση τις εις την ρίζαν συκής, αποβαίνει αύτω εις κακόν..
5) 'Όταν εν τινι συναναστροφή επικράτηση σιγή, λέγουν δτι πλούσιος 

γεννάται.
6) Ό ταν πρόκειται νά νυμφευθή τις, μίαν εβδομάδα προ τής στέψεως 

του, περιτυλίσσει την όσφύν αυτού διά τεμαχίου δικτύου.
7) "Οταν ύπάγη τις νά κοιμηθή, οφείλει διά των δακτύλων αυτού, ιναι 

ποιήση έπ! τού προσκεφαλαίου αυτού τό σημεΐον τού σταυρού τρις επιλέγων:

« ’ Ιησούς Χριστός νικά, ούλα τα κακά σκορπά 
κή κυρά ή Παναγιά ούλα τά δαιμονικά.»

8) "Οταν φυσά νότος και θέλουν ϊνα βορράς φυσήση, προ πάνττον αι 
των ναυτιλλομένων γυναίκες, βυθίζουν εις τήν θάλασσαν την εικόνα τού· 
αγίου Νικολάου κα'ι τρέχουν έπιστρέφουσαι χωρίς νά στρέψουν εις τά όπίσω.

9) "Οταν παΐς τις άλλάσση τούς δδόντας αυτού, τον πεπτωκότα όδόντα 
ρίπτει επί στέγης λέγων :

Νά (ή κρίνα κρίνα) κόκκαλο και δός με σιδερένια, 
νά ζεματίζω τά κουκκιά νά τρώγω παξμαδέλλια.

10) 'Όταν τις ΐδη αράχνην, μέχρι μέν μεσημβρίας θεωρείται κακόν, μετά 
δε τήν μεσημβρίαν καλόν.

3· Μ αγγανείες
1) "Οταν λεχώ τις προσβληθή υπό τίνος ασθένειας, σταθμίζουν αυτήν- 

διά χαλκωμάτων αδέσποτων. Τοιαύτα δ’ εύρίσκονται εις τά χωρία θειορού- 
μενα ώς ιερά κειμήλια.

2) Ό ταν ύπάρχη έπιζωοτία, βάπτουσι τά μέτωπα και τά κέρατα των 
βοών δι’ ερυθράς βαφής σνναπ ίδ ι καλούμενης.

3) "Οταν τις κατέχεται υπό πυρετού θεραπεύεται, εάν κλέψη τρία αμύγ
δαλα παρά τίνος παντοπιόλου και φέρη αυτά εις τον αγύρτην, δστις θραύει 
αυτά διά σφύρας επί άκμονος, σημείων επί τής άμυγδάλης άλλόκοτά τινα
σημεία.

4) Διά νά κάμοτιν τον μέθυσον νά παύση τό επαυζάνον εις αυτόν πά
θος, όταν κοιμάται ξύνουν δλίγην ακαθαρσίαν ύπάρχουσαν κάτωθεν τού 
πέλματος τής πτέρνας αυτού, ειτα μειγνύοντες αυτήν οϊνω δίδωσιν αύτω, ϊνα
πίη, πιστεύοντες δτι ούτω παύει τήν οίνοφλυγίαν.

5) Διά νά καρποφορήση αγρός τι πριν σπαρή, πρέπει εις μίαν των 
γωνιών αύτού νά ταφή άρτιγέννητον γαλίδιον.

5) "Οταν κυοφορούσά τις αισθάνεται τά αηδή συμπτώματα τής εγκυ
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μοσύνης (κακοψυχήματα), ϊνα  τούτων απαλλαγή, πρέπει νά φάγη μαύρον 
άλέκτορα έσφαγμένον διά μαχαίρας έχούσης μέλαιναν τήν λαβίδα.

7) "Οταν τήν πρώτην τοΰ Μα'ίου γευθώσι σκόρδου νωπού νήστεις, πι
στεύουν δτι δλον το έτος έσονται υγιείς και ζωηροί ως τό έσΟιόμενον φυτόν.

8) Τήν 18 10/βρίου τού αγίου Μοδέστου, δτε εορτάζει ή των γεωργών 
αδελφότης, μεταξύ τοΰ άχυρου παραθέτουν εις τούς βόας και τεμάχιον ηγια
σμένου άρτου εις υγείαν αυτών

9) Τής νυχτερίδας το κόκκαλο. Έ άν νέος τις δύσερως τυγχάνη, ΐνα κατα 
πείση τό άντικείμενον τοΰ έρωτός του, αρκεί νά συλλαβή νυκτερίδα τινά 
ήν νά σφάξη διά βενετικού φλωρίου, τήν δέ σπονδυλικήν αυτής στήλην θή 
τεσσαράκοντα ημέρας κάτωθεν τής αγίας τραπέζης, Ϊνα λειτουργήται. Ειτα 
λαβιον αυτήν και έγγίσας δι’ αυτής τήν σάρκα τής ερωμένης του καθίστη- 
σιν αυτήν πειθήνιον.

Έ στι δέ περί τούτου καθιερωμένη ή εξής φράσις: «Τί διάβολο και τον 
αγαπάς τόσο, νά μή σ’ άλειψε τής νυχτερίδας τό κόκκαλο;» Δι’ αυτόν τον σκο
πόν χρησιμεύει και τό λειτουρδέλι, ήτοι μικρά προσφορά άζυμος, ήτις λειτουρ- 
γεΐται 40 ημέρας, είτα δίδοται τώ άκαταπείστω κρύφιους εντός ποτού. ΙΙιστεύ- 
ουσι δέ δτι δραστηρίως καί ταχέως ενεργεί επί τού πνεύματος αυτού τό ού- 
τωσί. παρασκευασθέν φίλτρον.

10) Έ άν δέ τις πάθη υπό αιφνίδιου φόβου, ϊνα θεραπευθή, αρκεί νά 
καταπίη ώς καταπότιον τήν θερμήν καρδίαν περιστεράς, άρτι σφαγιασθείσης.

11) Ή  βασκανία είναι φθονερά επιβολή τινι διά τών οφθαλμών και 
βλάβη διά τοΰ τοιούτου βλέματος (fascinus). Οί αρχαίοι καθώς και οι σημερι
νοί προς αποτροπήν αυτής συνείθιζον νά πτύωσι τρις εις τον κόλπον. «'Ως μή 
βασκανθώ τρις εις τον εμόν κόλπον έπτυσα» ('). 'Όπως νομίζομεν ήμεϊς τήν 
βασκανίαν, άπαράλλακτον έθεώρουν αυτήν καί οί αρχαίοι (*).

Έ ν  Χερσόνησό) μεγάλην βασκανικήν δύναμιν έχει ό γαλανόφθαλμος, 
ό άπογαλακτισθείς καί ειτα θηλάσας (δευτεροβυζασμένος), ή γεροντοκόρη. 
Άπαλλάττονται δέ οί παθόντες καπνιζόμενοι εντός θυμιατηριού άνθος τής 
σταυροπροσκυνήσειος φυλαττόμενον εύλαβώς εν τώ είκονοστασίω τής οικίας 
ή διά τεμαχίου ξύλου κοπέντος κρυφίως από τό καχώφλιοι τής οικίας τού 
βασκάνοντος.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘ ΙΜΑ

α. Γαμήλια.
Τήν Παρασκευήν προσκαλούν εις τούς γάμους διά χρνοηλάτου  άποστελ- 

λομένου εις τήν κεκλημένην εις τούς γάμους οικογένειαν.

1) Θεοκρ. Είδ. 6, 39.
2) Πρβλ. Άριστ. Προβλημ. 20, 14.
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Το Σάβδατον τό εσπέρας προσκαλούνται νεάνιδες συγγενείς η φίλαι τής 
νύμφης εις την οικίαν της, αΐτινες αφού δειπνήσουν δκλαδόν καθήμεναι εις 
την τράπεζαν, άρχονται νά κν ιάζονν  την νύμφην άναλύουσαι κνάν εντός τρυ- 
βλίου κα'ι πηγνύουσαι έπ3 αυτής άναμμένην λαμπάδα* κατά δέ την διάρκειαν 
τού κνιάσματος των δακτύλων τής νύμφης, αί νεάνιδες αδουσι τά εξής 
δίστιχα :

— Χριστέ μεγαλοδύναμε, μεγάλο τ3 όνομά σου, 
τίποτες δεν έγίνεται χωρίς τό θέλημά σου.

—ΤΗρτεν ό τίμιος καιρός κ’ ή δλογημένη ώρα 
νά σμίξει τό γαρύφαλο μέ τή χρυσή τή διόλα.

— Βάλε κινά στά χέργια σου και μόσκο στά μαλλιά σου, 
και άγεδε νά πας στο ταίρι σου κ3 εις τά πεθερικά σου.

— Βάλε κινά στά χέργια σου τά άσπρα, τά άφράτα, 
και πάνε εις τό ταίρι σου μέ τού Θεού τή στράτα.

— Βάλε μετάνοια, φίλησε τής μάνας σου τό χέρι,
γιατ3 αύριγιο θά βλογηθής νά κάνς καινούργιο ταίρι.

3 Αφού έπιτεθή ή κνά επί των δακτύλων τής νύμφης άδομένων των 
άνω στίχων, άρχεται χορός έκ μόνον των άρρένων, ών ό πρώτος λαμδάνων 
εις την χειρα τό τρυδλίον, τό περιέχον την κνάν μετά τής λαμπάδος χορεύει, 
ειτα έναποτιθεις κερμάτιον άργυροϋν εντός τής κνάς άποδίδωσιν αυτό άλλω, 
δστις όρχεΐται και αυτός προς ολίγον έναποτιθεις νόμισμα και οΰτω καθεξής. 
'Έως δτου πάντες οί παριστάμενοι ήγήσωνται τού χορού και έναποθώσι 
τό προαιρετικόν αυτών δώρον. Τό δέ συναχθησόμενον ποσόν είνε δώρον τήζ 
προμνηστρίας.

Την Κυριακήν μετά τού άναδόχου κα'ι τού νυμφίου πορεύονται πάντες 
οΐ συγγενείς και φίλοι εις τήν οικίαν τής νύμφης, προπορευομένι^ς τής εγχω
ρίου μουσικής καί εκεί τραγουδώσιν αυτήν καί τήν άλλάζουσι έπάδοντες τά 
εξής:

— Μισεύγω, φίλοι, κλαύσετε κι3 αδέρφια μου μεγάλα
καί σύ, μανούλα μου γλυκειά, πού μ’ ώδωκες τό γάλα.

— Εύκήσου με, μανούλα μου, τώρα στο μισεμό μου, 
φκιστήτε μ5 άδελφάκια μου, τώρα στο χωρισμό μου.

—’Άγεδε, παιδί μου, στο καλό καί στήν καλή τήν ώρα 
καί νά γεμίσ' ή στράτα σου τραντάφυλλα καί ρόδα.

— Έ σύ σουν, νυφοπούλα μου, τής γειτονιάς καμάρι,
ή μάννα σου σ ’ έζύγιασε μέ τό μαργαριτάρι.

— 'Η  νύφη είνε λεμονιά κι3 οί καλεσμένοι κλώνοι,
χαρά στο νιό πού θ3 άνεβή νά κόψει τό λεμόνι.
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Έ νφ  δέ ταύτα δίδονται, έρχεται ό γαμβρός μετά της συνοδείας αυτού, 
ϊνα  ΐδτ] την νύμφην έστολισμένην ήδη καί ράνη αυτήν, σκορπίση, δηλ. εντός 
τού δωματίου, ένφ αυτή ϊσταταη διάφορα ζακχαρικά μετά τινων κερματίνων 
■αργυρών, εισερχομένου δέ τοΰ νυμφίου δίδονται τά έξης:

—’Άνοιξ(ε)τε, πόρτες αργυρές, σπίτια μαρμαρωμένα, 
νά πάρωμε την πέρδικα νά φύγω με στα ξένα.

— Γαμπρέ μας καλορρίζικε, πώχεις περίσσια χάρη, 
την νύμφη μας την έμμορφη έχε κρυφό καμάρι.

— Γαμπρέ μου, την πιστόλα σου πολύ μή την κουρτίζεις, 
γιαΓ εινε νύφη μας μικρή καί την έφοβερίζεις.

"Αμα δέ κατέλθωσιν εις την οδόν παύουσι τά άσματα καί άρχεται ή μου
σική, διότι τότε πορεύονται εις τον ναόν, ϊνα τελεσθή τό μυστήριον. Κατά 
δέ τό Ήσαί'α χόρευε, ραίνουσι τό άνδραγυνον διά σίτου καί βαμβακοσπό
ρου, σταφίδων και μικρών ζακχαρικών, συμβόλων αφθονίας βίου καί συζυ
γικών τρυφεροτήτων. Κατά οέ ταύτην την στιγμήν τινές δένουσι. τούς νυμ
φίους, τούτέστι καθιστώσι αυτούς διά τριών κόμβων, οΰς προσδένουσιν εις 
τάς τρεις άκρας τοΰ μανδυλίου αυτών, ανικάνους προς έκτέλεσιν τών συζυ
γικών αυτών καθηκόντων. Έ άν δέ τότε ή νύμφη προφτάση καί πατήση τον 
πόδα τοΰ συμβίου αυτής πιστεύουσιν, δτι καθιστά αυτόν πειθήνιον εις τάς 
θελήσεις αυτής. 'Ο δέ δεθείς νυμφίος λύεται κατά τον έξης τρόπον : Τελοΰσι 
νυκτερινήν τινα λειτουργίαν ψάλλοντες τήν ακολουθίαν τής Πεντηκοστής, τον 
•δέ ειρμόν τής όγδοης ωδής «Λύει τά δεσμά» κτλ. γράφοντες επί λευκοΰ χάρ
του καί έκπλύνοντες αυτόν έν ύδατι δίδωσι τώ πάσχοντι ϊνα  πίη μετά τήν 
■απόλυσιν τής λειτουργίας καί ούτος άπαλάττεται έκ τοΰ δεσμού. Ή  μαγγανεία 
αυτή εύρηται εντός αρχαίου τίνος γεωπονικού, δπερ οι χωρικοί μας καλούσι 
■βροντολόγι, (πιθανώς βροτολόγιον), διότι λέγει καί περί τής τύχης τών 
βροτών.

Έξερχόμενοι δέ τού ναού μετά μουσικής, φανών λαμπάδων καί πυρ
σών μεταβαίνουσιν εις τήν τού νυμφίου οικίαν, ένθα παρακάθηνται εις τρά
πεζας, τάβλας καλουμένας, χωριστά οΐ έγγαμοι μετά τών εαυτών συμβίων καί 
χωριστά οΐ άγαμοι, λεύτεροι καλούμενοι, ευφραινόμενοι έσθίοντες έκ τών 
παρατεθειμένων έδεσμάτων. Μετά δέ τό φαγεΐν αυτούς δρχούνται υπό τούς 
ήχους τής μουσικής άχρι πρωίας.

Τον χορόν ανοίγει ό παράνυμφος οδηγών τήν νύμφην. Πολλάκις δέ 
παύει ή μουσική ή δέ εύφιονεστέρα τών κεκλημένουν αδει έξ υπαμοιβής τά 
εξής προς τιμήν τών νυμφίων, παρανύμφων κλπ.

— Σήμερα στεφανώθηκε τής (χρυσής) μάννας θυγατέρα, 
τριαντάφυλλο τής γειτονιάς πό βγενικό πατέρα.
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— "Οντας σ’ εγένν3 ή μάννα σου, είχε περίσσια χάρη,
τον ήλιο άγκαστρώθηκε καί γέννησε φεγγάρι.

—"Ovrac σ’ εγένν9 ή μάννα σου, χρυσή ταν ή κοιλιά της, 
και σ’ έκαν3 εμορφότερη απ’ δ λα τά παιδιά της.

— Κυρία μου, τό κάντρο σου τώστειλαν στη Ρωσία, 
τώοτειλαν στην Βενετία και μέσ3 τη Βασιλεία.

— Είσαι συ πύργος μέ γυαλιά καθρέφτης μέ συντέφια, 
έσΰ σαι εμορφότερη άπ3 ούλα σου τ’ αδέρφια.

—"Ωραίος εισ3 άνάλλαγος, λεβέντης άλλαμένος,
κ ι3 όντας γαμπροστολίστηκες σαν άγγελος γραμμένος.

—3 Εσέ σου πρέπει, μάτια μου, ξεχωριστό στασίδι, 
νά \|;έλνεις τό χειρουβικό μέ την ταπεινοσύνη.

— Νά ξαίρω ποιος σέ γέννησε, ποια μάννα, ποιος πατέρας, 
κ3 είσαι φεγγάρι τής νυχτός καί ήλιος τής ημέρας.

—’Άσπρο σταφύλι ραζακί και κόκκινο κεράσι, 
τ3 αντρόγυνο πού έγινε νά ζήσει να γεράσει.

— Τό ταιριασμέν’ αντρόγυνο Θεός νά τό βλογήσει 
και ή Κιαρά ή Δέσποινα νά τό πολύχρονησει.

Περί δέ τά εξη μερώματα πάντες οί κεκλημένοι άποχωρούσιν έγκαταλεί- 
ποντες τούς νυμφίους κα'ι μεταβαίνοντες εις τά ίδια έκαστος επί κεφαλής 
έχοντες την μουσικήν, οί δέ άγαμοι, αφού συνοδεύστοσι έκαστον ανδρόγυνου 
εις την οικίαν του, παραλαδόντες την μουσικήν καί μεταβαίνοντες εις τι δη
μόσιον μέρος διασκεδάζουσιν ά'χρις εσπέρας, δτε προσερχόμενοι εις τάς οικίας 
των κεκλημένων ανδρογύνων παραλαμβάνουσιν έν έκαστον αυτών μέ τό οινί 
του διά την δευτέραν εσπέραν τού γάμου.

Τά σινιά είναι δίσκοι έκ χαλκού, έφ’ οις έπιτιθέασιν διάφορα τρυβλία πλήρη 
εδεσμάτων κιχί γλυκυσμάτοον, άπερ έκαστη οικοδέσποινα παρεσκεύασε κατά τό 
διάστημα τής ημέρας. Τά σινιά ταΰτα παραλαμβανόμένα παρά των αγάμων 
κεκλημένων έξ εκάστης οικίας, παρακολουθοΰντος κα'ι τού ανδρογύνου, μετα- 
ηέρουσιν εις την γαμήλιου οικίαν. Τό δέ περιεχόμενον των τρυβλίων έσθίει 
ή παρασκευάσασα αυτό οικογένεια. Τούς δέ αγάμους την δευτέραν εσπέραν 
εσαώσιν εις ιδιαιτέρους σινίους, καλούμενων των ελευθέρων. 'Η  μήτηρ τής 
νύμφης καί ύ πκράνυμφος, όρχοΰνται δέ αΰθις άχρι πρωίας, δτε άναχωρούν- 
τες μετά τής μουσικής οί λεύτεροι φέρουσιν έκαστον ανδρόγυνου εις τά ίδια. 
Είτα μετά πάροδον τριών ωρών λαμβάνοντες την μουσικήν απέρχονται εις 
την οικίαν τού γαμβρού καί παραλαβόντες αυτόν μεθ3 εαυτών μεταβαίνουσιν 
εις τήν οικίαν τής μητρός τής νύμφης ήτις υποδέχεται τον γαμβρόν αυτής 
καί εστία μεγαλοπρεπώς. "Εκεΐθεν δέ απέρχονται εις τήν τού παρανύμφον, 
δστις ταύτά ποιεί αύτώ καί ήδη συγκλειούσης τής ημέρας φέρουσιν αυτόν εις
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την οικίαν του καταλιμπάνοντες καί την μουσικήν και διαλυόμενοι οί λεύ
τεροι απέρχονται έκαστος εις τα ϊδια.

'Η  δέ τρίτη εσπέρα τοΰ γάμου καλείται παραστεκάμενα, διότι κατά· 
ταύτην την εσπέραν διασκεδάζουσι δαπάναις τοΰ γαμβρού οι ύπηρετήσαντες: 
κατά την διάρκειαν τοΰ γάμου (οί παραστεκάμενοι).

Την δέ δγδόην ημέραν ή μήτηρ τής νύμφης προσκαλεΐ εις την εαυτής 
οικίαν τούς στενότερους συγγενείς τοΰ γαμβρού καί εαυτής καί εστία αυ
τούς μεγαλοπρεπούς* πολλάκις δέ προσκαλείται κα'ι ή μουσική. 'Η  ημέρα· 
αυτή καλείται άντίχαρα.

β. Γενεϋ'λιακά .

"Αμα ή νύμφη αΐσθανθή τά πρώτα τής μητρότητος σκιρτήματα, τίθεται 
τρόπον τινά υπό την άμεσον προστασίαν τοΰ 'Αγίου 'Ιερομάρτυρος Ε λευ
θερίου, τής έκχριστιανισθείσης Ειληθυίας. Κατά παν δέ Σάββατον ή τουλά
χιστον άπαξ τοΰ μηνός πέμπει προσφοράν τού τής ενορίας ίερω, ΐνα  προσκο- 
μήση αυτήν μνημονεύουν τό όνομα τής κυοφορούσης, τό δέ νέον ανδρόγυνου 
μετά λεπτολόγου αργίας εορτάζει τήν μνήμην άμφοτέρων των Συμεών. Τοΰ 
τε Θεοδόχου (3 Φεβρουρ.) καί τοΰ Στυλίτου (17 Φεβρουάριου) καί τούτο, Ϊνα 
μή τό κυοφορούμενου γεννηθή σημειω μένο , τούτέστιν ανάπηρον. Έγγίζουσα· 
δέ ή μήτηρ τοΰ τεκειν κοινωνεϊ των άχράνουν μυστηρίουν διά παν απευ
κταίου.

"Οταν δέ καταληφθή ή έπίτεξ υπό των ό)δίνων, ή μήτηρ καί πενθερά 
αυτής μετά σπουδής προσκαλοΰν τήν μαίαν τής οικογένειας μετά τής βοηθού- 
αύτής σκοτοπιάστρας. Αύται δέ αμέσως σπεύδουσιν εις τήν πρόσκλησιν φέ- 
ρουσαι μεθ’ εαυτών τήν τοΰ 'Αγίου Ελευθερίου εικόνα άπηργυρωμένην»· 
έδώλιον κατωφερώς καί επικλινούς συνεζευγμένον, έφ5 ού καθίζουσιν τήν εγκυ
μονούσαν καί κλάδου ελατής αποξηραμένου, τής Π αναγιάς το χέρι καλού μεν ον* 
δν τιθέασιν εντός σκεύους Φαβεντιανοΰ ΰδατος πλήρους καί περί ού δόξά, 
ζουσιν ότι άειθαλεΐ, εάν ευτυχής εσται ό τοκετός καί δλιγοχρόνιος. Είναι δέ 
συνήθους ή μαία γύναιον αστείου καί φαιδρόν, ϊνα διά τής προσποιητής φαι- 
δρότητος εμπνέη θάρρος τοΐς ενδιαφερομένου έν περιπτώσει δυστοκίας. Α ι
σίως δέ καί εύχερώς γενομένου τού τοκετού, δστις καλείται γέννα και λεντερ- 
για (εύχονται δέ συνήθως τή κυούση διά τής εξής ευχής: «'Ο άγιος Λεύτερης 
νά δούση καλή λευτεργιά»), ή μαία θριαμβευτικώς αΐρουσα τό βρέφος αναγ
γέλλει τοΐς άνυπομονούσι γονεύσιν τό φύλου αυτού εύχομένη αίσιον καί έν
δοξον μέλλον. Ειτα περιποιηθείσης τής λεχοΰς προσηκόντοος καί τεθείσης εις 
τήν κλίνην αύτής, αμέσους πάσαις ταΐς παραστάσαις παρατίθεται τράπεζα 
προχείρους, αποκλεισμένων αυστηρούς τών άρρένων, ή τις καλείται τής Πανα
γίας το τραπέζι. Μειά δέ τοΰ to προσκαλείται καί άναγινώσκει την ευχήν
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τής γεννήσεως ό ϊερεύς. Ουδείς δε των παραστάντα>ν κατά τον τοκετόν προς 
της ΐλαστηρίου ταύτης ευχής εξέρχεται του δωματίου τής λεχοΰς ΐνα  μεταβή 
εις άλλην οικίαν και διά πολλούς λόγους αφορώντας τό τε βρέφος και την 
μητέρα αύτοϋ και διά των εξής ; ΙΙιστεύουσι δηλονότι δτι, εάν τις των παρα- 
•στάντων κατά τινα τοκετόν πριν άκοΰση την ίλαστήριον φωνήν τής γεννή
σεως μεταβή εις άλλην οικίαν, πάντα τά πήλινα καί ύάλινα σκευή αυτής αυ
τομάτως θραύονται.

Καθ’ εκάστην δέ μεσημβρίαν ή μαία λούει τό βρέφος εντός λεκάνης 
δΓ υπόθερμου ύδατος, ενώ οι' τε γονείς καί συγγενείς αυτού ρίπτουσι αυτή 
χρηματικόν τι δώρον, τό δέ λουτρόν γίνεται τάς τρεις πρώτας ημέρας χάριν 
άργυρολογίας. Την τρίτην δέ εσπέραν θέτουσι κάτιυθεν τοΰ προσκεφαλαίου 
τού τε βρέφους και τής μητρός αυτού διάφορα χρυσά νομίσματα, ζακχαρικά 
καί άλλα εδώδιμα έξιλεοΰντες ούτω την μοίραν τού βρέφους, ήτις την τρί
την εσπέραν από τής γεννήσεως αυτού θά έλθη νά τό γράψη. Έπιθέτουσα 
δέ αυτά κάττοθεν τοϋ προσκεφαλαίου ή μαία επιλέγει τό εξής δίστιχον εν 
εΐδει επωδού :

ι.

’Έχε την έννοια τού παιδιού καθόλου νά μή κλάψει, 
γιατί θά νάρτ’ ή μοίρα του απόψε νά τό γράχμει.

Την δέ δγδόην μετά τον τοκετόν ή μαία δίδει την άδειαν τή μητρί, 
ΐνα  εγερθή τής κλίνης, λαμβάνουσι δέ τότε διάφοροι μαγγανείαι χώραν προς 
εξουδετέριοσιν τής κακοποιού ένεργείας τών πονηρών πνευμάτων, άτινα ού- 
δενί τοσούτον επιτίθενται όσον ταίς λεχοίς έξ οΰ ή επομένη :Ή  μήτηρ έχουσα 
έν τοίς βραχίοσι αύτοΐς τό βρέφος (λεχδέλι) έσπαργανωμένον περιέρχεται τά 
διάφορα τής οικίας δωμάτια, τής μαίας προπορευομένης μετά θυμιατού καί 
■\(πθυριζούσης λέξεις άλλοκότους. "Ο τοιούτος καθαρμός έστίν απαράλλακτος 
τοίς τών αρχαίων Άμφιδρομίοις «μετά δέ τον τόκον χά Άμφιδρόμια ώς 
αληθώς έν κύκλω περιθρεκτέον.» (ΓΙλάτ. Θεαίτ. 6, 23). Ίστέον δέ ότι ό πα
τήρ τού αρτιγενή)του οφείλει νά έρχεται εις την οικίαν μετά την δύσιν τού 
ήλιου. ’ Αν δέ ποτέ κατ’ ανάγκην βραδύνη, ή δεν εισέρχεται εν τώ κοιτώνι 
τής λεχούς ή, άν εΐ,σέλθη, ύποχρεούται τρις νά διέλθη άνωθεν τού πυραύνου 
τιθεμένου έμπροσθεν τής θύρας τοΰ θαλάμου. ’Έν τισι δέ χωρίοις τά αβά
πτιστα νήπια προσωνυμούνται Χριστοδούλος, Χριστοδούλα, εν άλλοις δέ Δρά
κος καί Δρακούλα,

Μετά δέ τήν όγδόην ημέραν βαπτίζεται συνήθως τό βρέφος, λαμβάνον 
τό όνομα τού πάππου ή τής μάμμης ή τίνος μέλλους άποθανόντος. "Οταν δέ 
ό άνάδοχος, σύντεκνος καλούμενος, έλθη εις τήν οικίαν μετά τού βαπτισθέν- 
τος, ή μήτηρ αυτού ποιείται τρείς ματάνοιες ενώπιον αυτού καί ούτω λαμ
βάνει παρά τών χειρών αυτού τό βαπτισθέν. Εύχονται δέ οΐ κεκλημένοι εις 
τούς γονείς τού νηπίου τό «καλή άναθροφή ή καλός Χριστιανός». Σημειω-
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τέον δέ οα ό άνάδοχος διανέμει αργυρά κερμάτια εις τούς παραστάντας κατά 
την βάπτισιν, ά'τινα καλούνται μαρτυρ ιάτικα , διότι δΓ αυτών μαρτυροΰσιν 
οΐ παραστάντες, δτι έγένετο ή βάπτισις κα'ι τό άρτιγέννητον βρέφος άπέβη· 
μέλος τής μεγάλης Χριστιανικής ολομέλειας.

y .  Νεκρικά.

ΓΆμα τις μεταστή των τήδε, πρώτον καθήκον θεωρούσιν οι παριστάμε- 
νοι τό των οφθαλμών τού εκπνεύσαντος κλείσιμον (πιάνουν τα μάτια) ειτα· 
προκαλεΐται άνήρ τις Λαζαράτ(η)ς καλούμενος, δστις περιβάλλει τον θανόντα· 
διά καινουργών ενδυμάτων και σανδαλίαιν, εΐτα έπιμελώς κτενίζει την κόμην■ 
αυτού- μετά ταύτα φέρουοιν αυτόν εν τή αιθούση τής οικίας έ'χοντα την κε
φαλήν εστραμμένην προς την αύλειον θύραν, ώς σημειον δτι διά παντός, 
εγκαταλείπει τήν οικίαν δύο δε παμμεγέθεις λαμπάδες καίουσιν ή μέν υπέρ· 
τήν κεφαλήν αυτού, ή δε όπισθεν των ποδών, παιδες δέ δύο εναλλάξ κατά· 
τό διάστημα τής νυκτός (παραμονής τού μακαρίτ’ ) άναγινώσκουσι τά καθί
σματα τού ψαλτήρος. Ό  δέ τής ενορίας ιερεύς άναγινώσκει τον εις αυτόν, 
άγγελον ίκετήριον κανόνα (άγγελοδιάβασ’ ), ο τρεις κατά συνέχειαν εσπέ
ρας, μετά τον ενταφιασμόν πράττει εις άποσόβησιν τών πονηρών πνευμάτων 
καί εις άνάπαυσιν τής ψυχής τού μεταστάντος. Εις άρχαιοτέραν εποχήν, αφού 
έκλειον τό στόμα τού νεκρού διά κίτρινου σταυρού έθετον εντός αυτού και* 
άργυρούν τι νομισμάτων. Τήν ελληνικωτάτην μέν άλλ’ είδωλολατρικήν ταύτην 
συνήθειαν κατέπαυσεν ό αοίδιμος επίσκοπος Καλλιπόλεως και Μ αδύτου Γρη- 
γόριος ό ’Άνδριος.

Κατά δέ τήν εκφοράν προηγούνται άνθρωποι φέροντες εντός κοφίνο)ν· 
άρτους νωπούς μετά τυρού ή ελαίων (μόνον εν Καλλιπόλει προ τής εκφοράς: 
έν τή οικία δίδεται διπυρίτης μετά ποτηριού οίνου) τά καλούμενα οχώριο- 
και άπερ διανέμονται παρά τον τάφον. Μετά δέ τήν ταφήν όφείλουσι 
πάντες νά νιφθώσι (ό λόγος είναι άγνωστος, πιθανόν δμως νά είναι υγιεινός, 
προς καταστροφήν τών βακτηριδίων, άπερ ίσως επεκάθησαν αύτοΐς κατά τήν 
μετά τού νεκρού επαφήν αυτών). Πάντες δέ οί παραστάντες οφείλουν νά 
ρίψουν δράκα χοός, ινα μή βλέπωσι τον θανόντα καθ’ ύπνους. Μετά δέ ταύτα 
πάντες οι συνοδεύοντες τήν εκφοράν έ'ρχονται είς τήν οικίαν, ένθα υπάρχει· 
τράπεζα έστρωμένη μετά ποικίλων νηστησίμων βρωμάτων και κολλύβων. Προ
σέτι υπάρχει επί τής τραπέζης τρυβλίον πλήρες καθαρού ύδατος καί λαμπάς. 
άνημμένη καί προσκολλημένη εις τό χείλος τού τρυβλίου καί θυμιατόν. Τούτο· 
λαμβάνων ό ιερεύς θυμιά σταυροειδώς ευλογών καί ψάλλων τρισάγιον. Μετά 
ταύτα τρώγουν καί πίνουν οίνον μακαρ.ίζοντες τον τεθνεώτα. ΓΙολλάκις αυτή, 
ή τράπεζα μεταβάλλεται εις αληθή ευωχίαν, διό καί όσημέραι ή συνήθεια··, 
αύτη εκλείπει. ;
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3Ιστέον δέ δτι εν μέν τοΤς χωρίοις γίνονται 8  μνημόσυνα, τρίμερα, 
νιάμερα, σαράντα, τρ ιμηνία , έξμήνια , ν ιαμήνια  και χρόνια, έν δέ Καλλιπόλει 
μόνον τά τεσσαρακοστά και χρόνια. Ή  ζωγραφία των κολλυβών καλείται 
■στόρισμα, έκαστος δέ των παραστάντο>ν θέτει έπ'ι τής επιφάνειας των κολλΰ- 
>βων κεχρωματισμένην ζάχαριν δά ής στέλλει τφ άποθανόντι χαιρετίσματα.

δ. ΈΦιμα έορταστικά.

Την παραμονήν τής πρώτης του έτους καταοκευάζουσι βασιλόπητταν 
εκ βουτΰρου (εν χωρίοις εκ σησαμελαίου) και ζαχάρεως ποιοΰντες έπ3 αύτοΐς 
«διάφορα ποικίλματα και έγκρύπτοντες άργυροΰν τι νόμισμα. Την δέ πρώτην 
Τανουαρίου μετά την τής ιεράς λειτουργίας άπόλυσιν παρακαθήμενοι εις τρά
πεζαν, κλώσιν αυτήν και λαμβάνουσι τά μέλη τής οικογένειας άνά έν τεμά- 
χιον, εις ουτινος δέ τεμάχιον ήθελεν εύρεθή ό οβολός, ούτος άφεΰκτως θά από
κτηση καλόν τι κατά τήν διάρκειαν του ένιαυτου εκείνου.

Έκάστη δέ οικοδέσποινα βάλλει τεμάχιά τινα βασιλοπήττας καί ά'λλα 
-γλυκΰσματα καί ξηρά όπωρικά καί στέλλει εις συγγενικός καί φιλικάς οικίας 
•άντιφιλοδωρουμένη επίσης.

ΙΙαρατηροΰσι δέ μεγάλως, τίς έσται 6  πρώτος δστις θά είσέλθη εις τήν 
■οικίαν κατά ταΰτην τήν ημέραν διά τό καλό ποδαρικό. "Αν δέ τις ύπάγη 
πρώτος εις τινα οικίαν καί εκ συμπτιόσεως συμβή άπευκταΐόν τι, λέγουσιν, 
•δτι είχε κακό ποδαρικό.

Γίνονται δέ καί άλλαι δεισιδαιμονίαι κατά ταΰτην τήν ημέραν, κτλ. 
Σημειοΰμεν δέ ενταύθα μόνον τήν εορτήν του Λαζάρου, τε/ωυμένην έν τισι 

7χωρίοις, π. χ. Πλαγιαρίφ, Νεοχωρίοο καί Κριθεία διά τίνος εκ σταφίδων 
πλακοΰντος, δν κατασκευάζει έκάστη οικογένεια καί διανέμει εις παΐδάς τινας 
•φΰλλοις δάφνης ένειλιγμένους καί αδοντας τό παρά πόδας άσμα :

Ή ρτ3 ό Λάζαρος κ3 ήρταν τά Βάγια, 
ήρτ3 ή Λαμπρή γιορτή μεγάλη κι3 άγια.
Σήμερα Χριστός κατέβηκε στή Βηθανία, 
πήγε καί αντάμωσε τή Μάρθα καί τή Μαρίγια.

5— Μάρθα Μαρίγια, π 3 ούν ό αδελφός σου;
— 3 Αφέντη μ3, ό Λάζαρος 3νε ποθαμένος 

κ3 εις τή Παράδεισό νε βαλμένος.
’Ά ιντε νά πάμε νά τον ίδοΰμε 
κ’ εκεί στο τάφο τ3 νά λυπηθούμε. 

ιίΟ— Λάζαρε, έ'λα νά σε ρωτήσω.
κιάπ3 τον τάφο σ’ νά σάνεστήσα>.
Βγήκε ό Λάζαρος σαβανωμένος



Λαογραφικά Μαδότου 95

και εις το μνήμα τ ακουμπισμένος.
’ Εδώ πού τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ραγίσει 

15 κι’ 6 νοικοκύρης τού σπιτιού χίλια χρόνια νά ζήσει.
Νά ζήσει χρόνια εκατό καί να τά άπεράσει
κύ από τούς εκατό κΓ εμπρός ν ’ ασπρίσει νά γεράσει.
Νά γένει. σάν τό πρόβατο καί σαν τό περιστέρι, 
αυτός καί τ’ άρχοντόπ(ου)λά του καί τό χρυσό του ταίρι.

Β'.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘ ΙΜΑ  ΜΑΔΥΤΟΥ*

α. Γαμήλια.

Προ τού γάμου συναθροίζονται πολλαί παρθένοι εις την οικίαν τής 
νύμφης καί αφού εΰχηθώσι μαλάττουσι την κ ν ά ν δ ι’ ής κνιάζουσιν αυτήν 
αδουσαι ταύτοχρόνως περιπαθέστατα καί συγκινητικώτατα ασμαια ώς έςής:

—τΗρτεν ό τίμιος καιρός κ’ ηύλογημέν’ ή γιώρα 
νά σμίξει τό γαρόφαλο με τή χρυσή τή βιόλα.

— Χριστέ μεγαλοδύναμε, μεγάλο τ’ όνομά σου, 
τίποτε δεν έγίνεται χωρίς τό θέλημά σου.

* Μάδυτος. ’Αθηναϊκή αποικία. Ή  σημερινή Μάδυτος δεν κατέχει την θέσιν 
«φ* ής τό πρώτον έκτίσθη. Πόθεν παρέλαβε τό όνομα τούτο έμεινε καί θά μείνη 
άγνωστον. Γινοοσκομεν ότι πρώτος Έκαταϊος ό Μιλήσιος, δ πολύ προ του 'Ηροδότου 
άκμάσας, ονομάζει την πόλιν Μάδυτον. Μόνον μετά μακρόν ό Στέφ. Βυζάντιος εν 
τφ «περί πόλεων» συγγράμματί του καλεϊ αυτήν Μάδυτος καί Μάδυτα. Περί την 
έξακρίβωσιν τής ετυμολογίας τής λέξεως έλέχθησαν υπό πολλών πολλά ασύστατα. 
*Η ιστορία της—ή αρχαία —συνδέεται, στενώτατα μετά τής ιστορίας τής Χερρονήσου. 
Διέμειναν πολύν χρόνον έν αυτή καί οι Ρωμαίοι, τής δέ διαβάσεώς των σάιζονται 
μνημεία. Στέφ. ό Βυζ. τον Ε. αιώνα μ· X. τήν Μάδυτον καλεϊ πόλιν, όπερ μαρτυ
ρεί ότι ήτο ακμαιότατη! ‘Υπό τούς Ε νετούς παρήκμασε,

Έ πί Σουλεϊμάν τοϋ Ούρχάνεω, δπο3ς άφηγεϊται ό Λέων Χα?.κοκονδύλης (V.4), 
κατά τό ήμισυ δεκάτου τετάρτου αίώνος, κατελήφθη ή πόλις, έμεινεν όμως ελληνική· 
Κατά τούς νεωτέρους χρόνους ήκμασε καί προάιδευσε είς τό έμπόριον καί τά 
γράμματα.

'Εν τοΐς ναοϊς, κατά περίεργον τρόπον, έφυλάσσοντο αί σωζόμεναι έπιγραφαί 
καί τά αρχαιολογικά αυτής ευρήματα, ώς κειμήλια ανεκτίμητα.

Β ιβλιογρ .—Μάδυτος ή πόλις τής Χερρονήσου. Πατριδογραφία Χρυσοστόμου 
Α. Παπαδοπούλου.

Στεφ. Βυζαντ. έν τώ «Περί πόλεων» σ. 849.350.
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— 'Η τρισυπόστατος Θεός καί ή "Αγια Σωτήρα,
ευλόγησε τ’ αντρόγυνο να ζήσ’ μ’ ευτυχία.

— "Ασπρο σταφύλι ραζακί και κόκκινο κεράσι,
τ’ αντρόγυνο πού δά γενή νά ζήσει νά γεράσει.

— Βάλε κινά στα χέρια σου στα πέάε δάκτυλά σου, 
νά πάρεις καί τό τζελεμόή μέσα στ’ αρχοντικά σου.

— Βάλε κινά στα χέργια σου, στα πέάε σου δαχτυλιά, 
πού κάτσαgn και κεντήσανε τής προΰκας τά μαάήλια.

—"Οόας σ’ έγένν’ ή μάννα σου, χρυσ’ fidag'n ή κοιλιά της 
και σ’ έκαμ’ εμορφότερη απ’ ούλα τά παιδιά της.

—"Οάας σ’ εγένν’ ή μάννα σου κι’ διίας σ’ έκοιλοπόνα 
στο κυπαρίσσ’ άκούμπησε καί σ’ έκανε πατρώνα.

Καθ’ ήν στιγμήν πρόκειται νά τραδούσωσι καί κτενίσωσιν αυτήν δίδον
ται παρά των νέων συντρόφων αυτής αί έξης στροφαί έν χορώ:

— Φέρτε κτένια φιλάισιά καί τρισμαλαματένια,
νά πλέξω με τήν πέρδικα, πού θά διαβή στά ξένα.

— ’Άνοιξε, νΰφ ’ , τά μάτια σου καί διές τις καλεσμένοι 
καί διές πώς παραστέκονται τοϋ ουρανού γι αγγέλου

— Κάνε μετάνοια, φίλησε τής μάννας σου τό χέρι, 
γιά νά σί δ θύσει τήν εύκή νά ζήσεις μέ τό ταίρι.

— Νά τήν χάρης τήν γλώσσα σου τήν αηδονολαλούσα, 
όπου τήν πήραν τά πουλιά σκοπό καί κελαϊδοΰσαν.

— Γαμπρός εινε ούτς—άμπαρλής καί νύφη ή φεργάδα, 
τά συμπεθέρια μάλαμα καί νάβα ή κουμπάρα.

Τά ξανθά μαλλιά σου σκάλα.
Ζήσε νύφη μας αρμάδα.

"Οταν δέ άρχωνται καί ένδύωσιν αυτήν τήν νυμφικήν στολήν, αδουσβ 
τό εξής:

Ουλές λιγνές αλλάξανε καί ουλές λαμπροφορέσαν, 
μ,ά γώ λιγνή δέν άλλαξα ούτε λαμπροφορέσα.
Μύν μιά λαμπρή μιά Κυριακή μιά πίσημον ημέρα, 
παίρνω τά ρουχαλάκια μου καί στο λουτρό πηγαίνω.

5 Μά βρίσκω τό λουτρό σβυστό, τις γοΰρνες στερεμμένες.
Φυσώ καί άνάφτω τον λουτρό, κλαίγω, γεμίζω γούρνες,. 
λούνομαι καί χτενίζομαι, σφουγγίζομαι καί βγαίνω.
Θωρώ δεξιά, θτορώ ζερβιά θτορώ απάνω κάτω, 
θωρώ καμάρα τού λουτρού, θωρώ πανώριας κόρη.

10 Νά τής μιλήσω ντρέπομαι, νά τής τό πώ φοβούμαι.
Νά τήν ειπώ τριανταφυλλιά, μά κείν’ αγκάθια έχει,.
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νά την ειπώ γαρουφαλιά και κείνη κόμπους έχει, 
να τήν ειπώ χρυσό πουλί, κάνει φτερά και φεύγει, 
νά τήν ειπώ θαλλό δεντρί κ’ εκείνο κλωνιά έχει.

’ Επανερχόμενου δε τοϋ νέου ανδρογύνου μετά τήν τοΰ μυστηρίου τέ- 
λεσιν εκ τοΰ ναοΰ, καθ’ οδόν οΐ κεκλημένοι των νέων αδουσιν έκ περιτροπής 
τά παρά πόδας:

— "Οσες χώρες κ’ άν γύρισα δεν είδα τέτοια νύφη,
νάχει τό νήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη.

— Έ σύ σαι, νυφοποΰλα μου, τριαντάφυλλο βαμμένο
καί τό λιγνό σου τό κορμί ζαχαροζυμαμένο.

—Έ σύ σαι, νυφοποΰλα μου, άστρο τής Τγλιτέρας 
καί φεγγαράκι τής αυγής καί νήλιος τής ημέρας.

’Ασημένια μ’ αλυσίδα, 
μέρες έχω πού δεν σ’ είδα.

— Τριανταφυλλένια νά σέ πώ για κοντυλογραμμένη, 
γιά λεμονίτσα φουντωτή με τ’ άνθη στολισμένη;

’Ά λφα λέγει τό ψαλτήρι 
άρφανή μέ δίχως κύρη.
’Ά λφα  λέγει ή γιαφυλλάδα, 
άρφανή με δίχως μάννα.

— Πορπάτιε, νυφοΰλα μου, μήν απομένεις πίσω
κι’ άλλες πολλές τό πάθανε, δεν είσαι μοναχή σου- 

Νάμουνα τής γής χορτάρι 
καί στή μέσην σου ζωνάρι.

— ’Άφσε, κόρη μ’ , τή μάννα σου κι’ άφσε τά γονικά σου,
καί έλα νά πας στο ταίρι σου κ ’ εις τά πεθερικά σου. 

Νάμουνα στή γής μελόχα 
καί στο σεγμενάκι σ’ τσόχα.

—"Ωραν καλή σου, πέρδικα, καί στοΰ Χριστού τήν ώρα, 
πού νά γεμίσ’ ή στράτα σου γαρούφαλα καί ρόδα.

Γιά τής νύφης μας τά μάτια 
τό ωμέγα τελειώνει, 
νυφοποΰλα καμαρώνει.

Χ λευαστικά.

— ΕΙσ’ άσπρη σάν τό φούρνο μας καί σάν τό μαγειριό μας, 
μελαχροινή καί νόστιμη σάν καί τό γάϊδαρό μας.

—'Η  μιά σ’ ή πλάτη πέταυρο καί ή γιάλλ’ παλκοσανίδα.
7
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τ’ δνα σ’ τό μάτι κιόρικο και τ’ άλλο πεταλίδα.
—’ Αγάπη μου ξενόρροδη, και χαβγιαρομανέστρα, 

την Κυριακή σαι έμορφη καί την δεύτερα χέστρα.
—"Οάας σ’ εγένν’ ή μάννα σου, γουρνέλια κελαϊδοΰσαν

κι’ οί γάττες άπ’ τής τρύπες τους τούς ποντικούς τραβούσαν.
— Τί τού-θελες τό αντερί, δεν έπαιρνες μια &άπα, 

γιατί χειμώνας έρχεται, θά τρέμεις σαν τή κάττα.
— Κοιμήσου πού νά κοιμηθής τον ύπνο τού θανάτου, 

καί τό πουρνό νά σηκωθής τά μάτια σ’ άνω κάτω.
—’ Εγώ, πουλί μου, παίζω κιθάρα, 

κ’ εσύ κοιμάσαι σαν την γαϊδάρα.
— Είσ’ αψηλή, είσαι λιγνή σαν τή ξεραχνιστήρα,

τ’ δνα σ’ τό μάτι σαν αβγό καί τάλλο σάν σταφίδα.
— Οί ψείρες καί οί κόρυζες ήάανε τά προυκλά σου 

καί οί αράχνες τού σπιτιού είναι τά μετρητά σου.
— Αυτά τά λόγια πού με λες είναι καρύδια κούφια 

καί πάνε τα τή μάννα σου νά σέ τά κάμει σκούφια.
— Μάζου ιά τραγουδάκια σου καί βάλ τα στο μαάηλι 

καί κρέμα τα ψηλά ψηλά νά μή τά φαν οί ψύλλοι.
—Στο παναθύρι τό πουρνό

κάτται ένα μούτζουνο γαδουρνό.
— Είσαι ξανθούλα καί goucK]

Κ’έχεις κεφάλι σάν βουτσί.

β' ’Αρραβώνες.

Αί δε τής Μαδύτου παρθένοι πολύ ολίγον ή ουδόλως εξέρχονται των 
οικιών των, ή δε μνηστεία γίνεται ώς επί τό πλεΐστον διά προμνηστριών 
προξενητρω ν, διότι οσον και άν αγαπά ό νέος τήν νέαν, τό ζήτημα εξαρτά- 
ται εκ τής θελήσεως των γονέων, ών θέλουσι νά έχωσι τήν ευχήν. Αί εξαι
ρέσεις είσί σπάνιαι.

'Η  προμνήστρια, συνήθως μετανοήσασα Μαγδαληνή, αφού παρά τή μητρί 
ή τή αδελφή τού νέου διεξοδικώς έγκιομιάση τήν σωματικήν καλλονήν τής 
προστατευομένης της, άρχεται επί τό εμφαντικώτερον εκθειάζουσα τήν ανα
τροφήν, τήν περί τό διοικεΐν τήν οικίαν ικανότητα αυτής, τά χειροπάλαγα, τήν 
περί τό εργόχειρον δεξιότητα καί ούτω κατορθοϊ νά κάμψη αύτάς εις παρα
δοχήν των προτάσεων της. Τότε αμέσως οί γονείς τής νύμφης προσκαλούσιν εις 
συμπόσιον τούς γονείς τού γαμβρού, δπερ τή επαύριον άνταποδίδουσι καί 
εκείνοι καί ούτω αυτοπροσώπως συνεννοούνται περί των λεπτομερειών τού 
άρραβώνος. Προσδιορίζεται ή ημέρα τού άρραβώνος συνήθως Κυριακή έσπέ-
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•ρας και τά χρήσιμα ετοιμάζονται εξ άμφοτέρων των μερών, ήτοι κάνιστρον 
πλήρες ζαχαρικών εκ μέρους τού γαμβρού, σανδάλια, περιπόδια πολυτελή, φα- 
κιόλιον, άνθη διάχρυσα και δρμος φλωρίων, ή πέντε μετά χρυσού δακτυλίου, 
εάν ή πτωχός, ή δέ νύμφη ανταποδίδει τφ  γαμβρφ ευπορούσα μέν άδαμάν- 
τινον δακτυλίδιον, ύποκάμισσον, λαιμοδέτην, έσώβρακον, περιπόδια, απο
ρούσα δέ δακτυλίδιον χρυσοΰν, βοχτσαλίκι ή ύποκάμισον κτλ., εις δέ τους 
κεκλη μένους άνά εν μανδήλιον ε!ς τούς άρρενας, φακιόλιον εις τάς γυναίκας, 
άφ’ οΰ προηγουμένως άσπασθή την δεξιάν όλων καθημένων όκλαδόν εντός 
τού δωματίου, άρχομένη από τού πενθερού ή εν ελλείψει τούτου από τής 
πενθεράς, ή μεγαλύτερον θειον και λάβη παρ’ αυτών χρηματικόν τι δώ- 
,ρον. 'Οδηγείται δέ εις τούτο καμαρώνουσα ή παρά τής μητρός της ή παρά 
πρεσβυτέρας αδελφής εγγάμου ή παρ’ άλλης πλησιεστέρας συγγενούς.

Κατά δέ τό χειροφίλημα τούτο οι τού γαμβρού κεκλημένοι εύ'χονται αυ
τή επιλέγοντες «να σέ χαιρόμαστε». Ειτα κέρνα αυτούς τό απαραίτητον γλυκό 
και τήν ορεκτικήν μαστίχαν μεθ’ δ παρατίθεται λουκοΰλειος τράπεζα. Την 
επαύριον νεάνιδες λαμπρώς ένδεδυμέναι διανέμουσι ζαχαρικά εις ώρισμένας 
οικογένειας συγγενικός ή φιλικάς, αύται δέ εύ'χονται τοΐς μνηστευθεΐσι τα- 
χεΐαν στέψιν ή «κι’ εις τά ποδέλπα» (εις τά επίλοιπα). Αΐ δέ επισκέψεις τού 
γαμβρού προς την οικογένειαν τής νύμφης είναι σπανιώταται γενόμεναι 
κατά τάς μεγάλας έορτάς καί εν συνοδεία πιστών αυτού φίλων ε!ς ούς παρα
τίθεται τράπεζα καί παρουσιάζεται ή νύμφη ϊνα  κεράση, τον γαμβρόν, διότι 
κατά τό διάστημα τής μνηστείας, οσάκις ό γαμβρός μεταβαίνει εις τήν οι
κίαν τής μνηστής, αύτη αποχωρεί εις άλλο δωμάτιον. Ίστέον δι’ δτι ή μνη
στή ούδαμώς προφέρει τό κύριον όνομα τού μνηστήρος.

*Η φιλοτιμία δέν έγκαταλιμπάνει άβράβευτον καί τήν προμνήστριαν προς 
ήν έπιδίδουσιν ου μόνον χρηματικόν τι δώρον, αλλά καί φακιόλιον, φουστάνι, 
μανδήλιον, σανδάλια καί. περικνημίδας. Κατά δέ νό διάστημα τής μνηστείας 
τετράκις τού ενιαυτού ό γαμβρός στέλλει τή νύμφη δώρα, οίον σανδάλια, φα
κιόλια, άνθη τεχνητά καί φυσικά, γλυκίσματα, λαμπάδα μόνον τό μέγα Σάβ- 
βατον κτλ. ’ Επίσης δέ εύοιώνιστον θειορεΐται νά βαπτίση ή μνηστή παιδίον 
•δαπάνη τού μνηστήρος.

γ ' Ό  γάμος.

Ό λίγας ημέρας προ τού γάμου τελουμένου συνήθως τον ’ Ιανουάριον 
καί 8 /βριον, σπανίως δέ τούς άλλους μήνας καί ουδέποτε κατά Μάϊον, ό 
νυμφίος πέμπει ύφασματοπώλην καί μεταξωτά καί εκλέγουσιν αί περί τήν 
νύμφην τό αρμόδιον διά τήν νυμφικήν στολήν ύφασμα.

Αυθωρεί δέ άρχονται ράπτουσαι αυτό αι τέως φίλαι αυτής, ας αύτη 
.εστία. Τήν προ τής Κυριακής Πέμπτην όδηγοΰσι τήν νύμφην εις τό λουτρόν
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δαπάνη τοΰ νυμφίου. Την δέ Παρασκευήν τό εσπέρας κινιαζουσιν αυτήν 
αδουσαι τά τραγούδια τοΰ Κνά (βλέπε άσματα γαμήλια). Τό δέ Σάββατον 
τήν πρωίαν ζυμώνονται τά "ψωμιά τής χαράς.

Τήν Κυριακήν, ήτις συνήθως εινε ή ημέρα τοΰ υμεναίου, ό γαμβρός 
μεταβαίνει τή συνοδεία πολλών φίλων του εις τήν εκκλησίαν και ακούει μνη- 
μονευόμενον παρά τοΰ ΐερέως τό όνομα αΰτοΰ ώς καί τό τής μελλονύμφου- 
του, περί δέ ώραν 3 ην μ. μ. 6  κουρεύς έρχεται εις τήν οίκίαν του καί ξυρί
ζει αυτόν ώς καί τινας των φίλων του, οιτινες άρχονται τότε ένδύοντες αυτόν- 
διά καινουργών ενδυμάτων, ών τά εσωτερικά έπεμψεν αΰτώήνύμφη. Α φ έ ν 
τες δέ αυτόν εν τή οικία του μετά τινων φίλων του καί εν συνοδεία πολλών 
κεκλημένων ανδρογύνων μεταβαίνουσιν εις τήν οίκίαν τής νύμφης υπό τους
ήχους εγχωρίου μουσικής καί παραλαμδάνουσι τήν προίκα καί φέρουσιν αυ
τήν εις τήν οίκίαν τοΰ γαμβροΰ, δστις λαμβάνουν τά διάφορα δέματα παρά 
τών κομιζόντων ταΰτα παίδων φιλοδωρεί αυτά διά διαφόρων νομισμάτων* 
Τούτου γενομένου ή συνοδεία μετά τής μουσικής παραλαβοΰσα καί τον 
γαμβρόν έρχεται εις τήν οίκίαν τής νύμφης, ήτις ήδη ήλλαξεν καί ίστα- 
ται καμαρώνουσα είς τήν παστάδα. Έ λθών δέ ό γαμβρός εις τήν οίκίαν 
τής νύμφης μελώνεται παρά τοΰ πενθεροΰ εισερχόμενος, δέχεται δηλ. έν 
τώ στόματι τεμάχιον μέλιτος περιέχοντος χρυσοΰν τι νόμισμα, καί εισερχό
μενος είς τήν παστάδα ραίνει τήν νύμφην, ρίπτει δηλ. εντός τοΰ δωματίου· 
ζακχαρικά μετά τινων κερμάτων αργυρίου μεμιγμένα, άπερ οί παρόντες παΐ- 
δες συνάγουσι. Ά φοΰ δέ ολίγον άναπαυθώσι καί κερασθώσιν είς τήν οίκίαν 
τής νύμφης καί έκτελέσωσιν ένα ή δύο χορούς, τής ημέρας ήδη συγκλινούσης, 
άπασα ή όμάς κεκλημένων τε και μή άρχεται, ηγούμενης τής μουσικής, νά 
μεταβαίνη είς τον ναόν, ή δέ νύμφη εν προφανει συγκινήσει άποχαιρετίζουσα 
έν δάκρυσι τάς στενοτάτας αυτής φίλας καί κατασπαζομένη τάς χεΐρας τών 
άναθρεψάντων αυτήν γονέων καί άσπαζομένη τούς αδελφούς καί τούς στε
νότατους συγγενείς, κατέρχεται τήν κλίμακα ύποβασταζομένη εκατέρωθεν 
από δύο παΐδας συγγενείς αυτής καί όπισθεν υπό τίνος γηραλέου θείου- 
της, κατόπιν δ’ έρχεται ο γαμβρός, έν μέσω φίλων καί συγγενών αύτοΰ. 
Τής γαμήλιου πομπής προηγούνται λαμπάδες καί πυρσοί. Έ ν  τώ ναώ 
οί ιερείς ένδεδυμένοι τάς ΐεράς αυτών αμφιέσεις φέροντες λαμπάδας καί 
ψάλλοντες τό α ξ ιό ν  έστιν , λαμβάνουσι εκ τής χειρός τον γαμβρόν, δν 
φέρουσιν εν τώ μέσω τοΰ ναοΰ καί τοποθετοΰσιν επί τάπητος, επίσης καί 
τήν νύμφην, αμέσως δέ αρχίζει ή τοΰ άρραβώνος τελετή καί αυθωρεί ή τοΰ 
γάμου. Κατά δέ τον ειρμόν 9Η αα ΐα  χ ό ρ ευ ε  κτλ. οί παριστάμενοι ραντίζουσι 
τούς νεονύμφους διά ζακχαρικών, κερματίων αργυρίου, σίτου (σύμβολον όλ- 
βιότητος), βαμβακοσπόρου (σύμβολον υγείας κτλ.) Τελεσθείσης πλέον τής στέ
ψεως εξέρχονται οί ιερείς έν στολή καί μεθ5 όλων φέρουσιν έν ωδαις τούς 
νεονύμφους κατ’ οίκον. Καθ’ οδόν ή συνοδεία ραντίζεται έκ τών παραθύ



Λαογραφικά Μαδύτου 101

ρων δι” αρωματικών ύδάτων καί έπεύχονται εις τους νεόνυμφους (ζήστε καί 
γεράστε στερεωμένοι). “Επανελθόντος εις την οικίαν αφού προ ολίγου άνα- 
παυθώσι καί λά6 ωσιν αί μέν γυναίκες αναψυκτικών τι ποτών, οί δ5 ανδρες 
την απαραίτητον ορεκτικήν μαστίχαν προς εξαρσιν τής ευθυμίας, παρακάθην- 
ται εις τράπεζαν πλήρη διαψώρων εδεσμάτων τά μέν άνδρώγυνα εντός τοΰ 
νυμφικού θαλάμου, οί δέ νέοι (λεύτερ3) εντός άλλου δωματίου καί ευωχούνται, 
δαψιλούς. 3Αφού δέ κορεσθούσι καί τινες εκβακχηθώσι άρχεται ό συρτός λε
γόμενος χορός, ενώ παρά τίνος τών άποτελουντοον την ορχήστραν μουσικών 
αρκούντως εγκωμιασθώσι τά φυσικά τε καί επίκτητα πλεονεκτήματα τής νύμ
φης, τού γαμβρού, τών συμπεθέρων καί τής κουμπάρας (παρανΰμφου). Πρώ
τοι χορεύουσι οί νεόνυμφοι καί έπειτα οί άλλοι. Κατά δέ τό διάστημα τούτο 
ή νύμφη δίς ή τρις κέρνα τούς τε εγγάμους καί τούς ελευθέρους λαμβά- 
νουσα παρ’ αυτών διαφόρους εύχάς. Την δέ πρωίαν άπαντες οί κεκλημένοι 
άναχωρούσιν ηγούμενης τής μουσικής μεταβαίνοντες οί μέν έγγαμοι εις τάς 
εστίας αυτών, οί δέ ελεύθεροι μετά τής μουσικής μεταβάντες εις τινα γνω 
στήν οικίαν, αφού κάμωσιν δλίγας πατινάδας, διασκεδάζουσι μέχρις εσπέρας 
τής Δευτέρας.

Ή  δέ εσπέρα ταύτης τής ημέρας καλείται (τά σνιά τό βράδ3), διότι 
έκαστον άνδρόγυνον παρασκευάσαν διάφορα φαγητά ιδία δαπάνη μεταβαίνει 
εις την οικίαν τού γάμου καί τρώγει εξ αυτών. Τούς δέ ελευθέρους εστία εκεί
νην την εσπέραν ή μήτηρ τής νύμφης καί ή κουμπάρα διέρχονται δέ καί 
ταύτην την νύκτα εν τυμπάνοις καί χοροΐς καί άμεταπτώτσ) ευθυμία, δτε πλέον 
λήγοντος καί τού γάμου απέρχεται έκαστος εις τά ίδια, πλήν τών νέων οΐ- 
τινες έν συνοδεία τής μουσικής « κ 3 βγάζνα» τό γαμπρό, όδηγουντες αυτόν 
πρώτον εις επίσκεψιν τού πενθερού αυτού, δστις υποδέχεται αυτόν μετ3 ενδεί
ξεων χαράς καί εστία μεγαλοπρεπώς καί ειτα εις επίσκεψιν τής κουμπάρας 
τά αυτά καί εκείνης ποιούσης, καί ούτω λήγει ο γάμος.

3Ιστέον δέ, δτι σήμερον πάντα ταύτα τά αρχαϊκά καί άτρελή έθιμα 
κατηργήθησαν καί οί γάμοι τελούνται εξαπίνης, άνευ δηλ. τών έθιζομένων 
διατυπώσεων έν μια μόνη νυκτί καί έν στενοτάτω κύκλφ ώς νϋν λέγομεν 
σπάνιοι εισίν οί τηροΰντες τά πάτρια.

δ' Τά γ ε ,νν(η)τούργια.

Ή  Μαδυτία άμα νόηση έγγίζοντα τον καιρόν τού τοκετού (νά ξελευ- 
τερωθή), λαμβάνει διά παν ενδεχόμενον τά έφόδια τής έπουρανίου ζωής αύ- 
τοπροαιρέτως. 'Ότε δέ άρχονται αί τού τοκετού ώδινες, προσκαλείται ή μή
τηρ αυτής καί ή μαία ίνα  ύποβοηθήσωσιν αυτή καί έμψυχώσωσιν, μετά δέ 
τον τοκετόν καί την πρώτην λούσιν τού βρέφους ό πατήρ κρεμά επί τού 
μετώπου τής λεχούς χρυσούν τι νόμισμα ώς φυλακτών καί ρίπτει εντός τής
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λεκάνης εν η λούεται το βρέφος άργυροΰν τι νόμισμα δώρον τής μαίας. Τσ 
αυτό ποιούσι και, πάντες οΐ παριστάμενοι, οΐτινες έγκαρδίως συγχαίροντες τή 
λεχοί πτύουσιν αυτήν χαριέντως, δπως μή βασκανθή. ’Απαγορεύεται δε ή 
είσοδος εις τον κοιτώνα τής τεκοΰσης εις τάς εχουσας τά έμμηνα αυτών ή- 
εις τάς πασχούσας εκ χρονιάς αίματος ρύσεως, ώς και ή έξοδος, έως ότου- 
ελθη ό ίερεύς καί δοόση την ευχήν. ΕΙτα στρώννυται τράπεζα, καλούμενη 
«τής Παναγιάς τό τραπέζι», δπως γευθώσιν αί άγωνισθεΐσαι κατά τον τοκετόν 
καί δι’ οίνου δίδονται εύχαι τή λεχοι καί τφ νεογεννήτφ. Την τρίτην νύκτα 
ό πατήρ τού νεογέννητου δίδει συμπόσιον εις τάς νεάνιδας τής γειτονίας ώς 
καί εις τάς συγγενείς αΰτοΰ τε καί τής νεαράς συζύγου του, έν φ  όρχοννται. 
υπό τούς ήχους μουσικής πολλάκις άχρι πρωίας. ’ Απαγορεύεται δε ή παρου
σία νέων κατά τήν εσπερίδα ταύτην, ήτις καλείται κνιάσματα.

Τρεις δέ κατά συνέχειαν εσπέρας ό άνήρ οφείλει νά μεταβαίνη οϊκαδε 
προ τής δύσεως τοϋ ήλιου διά νά μή τσαλαπατηθώσι καί ή λεχώ καί τό· 
νεογέννητον. ’ Εάν δέ τύχη κιολυθείς νά έπιστρέψη μετά τήν τεταγμένην 
ώραν τίθεται προ αυτού πύραυνον πλήρες άνημμένων ανθράκων, δπερ εκεί
νος μειδιών διασκελίζει, όπιυς φύγωσι τά κακοποιά πνεύματα (ή Γ(ι)λλού,. 
αΐ Λάμσες) άτινα ήκολούθησαν αυτόν. Τήν δέ πέμπτην εσπέραν μετά τήν 
υπό τής μιαίας λούσιν τού βρέφους καί άμφίεσιν αυτού διά πολυτελών εν
δυμάτων παρακάθηνται άπαντες εις τράπεζαν πλουσίαν, όνομαζομένην «τ’ 
Μοίρας τό τραπέζ(’ ))» διότι πιστεύουσιν δτι εκείνην τήν εσπέραν θά ελθη ή 
μοίρα του «νά τ’ γράψ(ΐ)).»

Έξευμενίζουσι δέ αυτήν διά τής πλούσιας τραπέζης.
Τεσσαράκοντα δέ ημέρας μετά τον τοκετόν φέρει τό βρέφος ή μήτηρ 

εις τον ναόν καί ?αχμβάνουσα σαραντισμόν άφιεροί τρόπον τινά τό νεογέν
νητον εις τήν θείαν προστασίαν άφήνουσα έν τώ ναω καί τό έκκοπέν μέ
ρος τού όμφαλοΰ. Τινές δέ μητέρες μέρος τούτου τού όμφαλοΰ ρίπτουσι καί 
εντός τής σχολής, ινα τό βρέφος αγαπά τά γράμματα.

Ό λίγαι δέ ήμέραι παρέρχονται μετά τον τοκετόν καί ό μέλλων άνάδο- 
χος πέμπει δι’ ιδίας γυναικός χρυσούν ή άργυρούν νόμισμα ή σταυρίδιον 
εις τήν μητέρα τού νεογέννητου, ήτις θέτει αυτό επί τού μετιόπου τού παι 
δός (ψχούλ). Αί βαπτίσεις γίνονται μέ πομπήν συνήθως έν τώ ναω, σπανίοις 
έν τή οικία.

"Αμα ό άνάδοχος φέρη τό βρέφος ένιυπιον τής ωραίας πύλης, ΐνα 
μεταδφ αύτφ ό ίερεύς τών άχράντοτν μυστυρίων, εις τών προσκεκλημένων 
συνήθως τφ άναδόχφ, λαμβάνει αυτόν εκ τής δσφύος καί λέγει εις αυτόν 
«τάξε τάξε καί έτσ’ νά σ’ άφήσω». Ούτος δέ τάζει ή έν άρνίον ή έν συμπό
σιον καί οΰτω άπαλλάττεται. ‘Π ά'ρσις δέ αύτη τού άναδόχου καλείται 
αξιών ο.).

Έξερχομένης δέ τής πομπής τού ναού οί ψάλται αδουσι καθ’ οδόν ή.
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τό «οίξιόν εστιν» ή τό εις ιό «δρος τοίς μαθηταΐς» ή τό τροπάριον τής Ζ'. 
ωδής του Πάσχα «Πάτερ, λόγε» κτλ. "Αμα δέ ή συνοδεία είσέλθη εις την 
οικίαν, ή μήτηρ ποιούσα τρεις γονυκλισίας ενώπιον του άναδόχου και άσπα- 
ζομένη την χεΐρά του λαμβάνει παρ’ αύτοϋ τό νεοφώτιστον άναρτώσα τάς 
άνημμένας λαμπάδας εν τω εΐκονοστασίω. Εΐτα ό άνάδοχος διανέμει τοΐς 
παρούσι αργυρά κερμάτια μαρτυριάτ(ι)κα καλούμενα εις μαρτύρων τής έκχρι- 
στιανίσεως του νεογέννητου.

'Ο άνάδοχος δωρείται ολόκληρον λευκήν ενδυμασίαν τω πνευματική) 
αύτοΰ τέκνω, ώς και ύφασμά τι μετάξινον τή μητρι αυτού κονμπαριάτ(ι)κο  
λεγόμενον.

ε ' Αί κηδεια ι.
"Αμα τις μεταστή των τήδε, ή άλλάκτρια, συνήθως γραία ή γέρων, σα- 

βανούνει αυτόν και ή κεφαλή τού έτι ψυχορραγοΰντος στρέφεται προς 
δυσμάς και άμα παραδω τό πνεύμα διασταυρούνται αί χείρές του ετι οΰσαι 
θερμαί και συγκλείονται οί οφθαλμοί του (πιάνονται τά μάτια τ’ ). Εΐτα 
ένδύουσιν αυτόν νέαν στολήν καί την έπιθανάτιον διδόασι πτωχοΐς. Τό στόμα 
συγκλείεται διά σταυρού εκ κηρού (σταυρό σ’ τά χείλια τ’ ). Θέτουσιν εντός 
μεγάλων κηροπηγίων δύο ΰπερμεγέθεις λαμπάδας, μίαν άνωθεν τής κεφαλής 
τού νεκρού καί άλλην κάτωθεν των ποδών, αΐτινες μέχρι τής εκφοράς καίουσι 
καί τού λιβάνου ή οσμή πληροί τον αέρα, ενώ οί θρήνοι καί οί κοπετοί των 
οικείων καί φίλων καί ή πένθιμος κρούσις τού κώδωνος τής εκκλησίας άγγέ- 
λουσι τή πόλει τον θάνατον Χριστιανού. Πλήθος άνδρών καί γυναικών 
φερουσών άνθη καί λαμπάδας έρχονται πενθίμως ένδεδυμένοι εις την οικίαν 
τού νεκρού. Είσελθόνΐες δέ χαιρετίζουσι τούς παρισταμένους διά τό «ζωγιή σέ 
λόγ’ σας» καί κάθηνται έν τή αιθούση ένθα κεΐται ο νεκρός. Πολλοί δέ μετά 
δακρύων λέγουσιν εις τον νεκρόν νά φέρη χαιρετίσματα εις τούς εξ αυτών 
μεταστάντας καί έκ μέρους των νά φιλήση αυτούς θερμότατα, ώς ένθύμιον 
δέ άσπάζονται αυτόν τον ίδιον. Μακάριον δέ θεωρούσι τύν άφ’ εσπέρας άπο- 
θανόντα (έκαμε παραμονή) ώς ποιήσαντα παραμονήν τής κηδείας. Νύκτωρ 
δέ σκεπάζουσιν αυτόν διά καθαράς συνδόνης κατά τό τού τροπαρίου. «Σιν- 
δόνη καθαρά κτλ» καί γραιαι φυλάττουσιν αυτόν. ’ Εάν δέ ό μεταστάς ή 
πλούσιος, ό ίερεύς καλούμενος άναγινώσκει επ’ αύτοΰ άπαντα τον ψαλτήρα, 
αί δέ παρακαθήμεναι ίστορούσι τά τού βίου αυτού άρχόμεναι από τών παι
δικών του χρόνουν. Προσέχουσι δέ ΐνα  μή διέλθη πλησίον τού νεκρού κύων 
ή γαλή ή μύς, διότι πάντως θά « βρικουλιακιάσ(η).»

Τή επαύριον οί οικείοι περίλυποι έτοιμάζουσι τά τής κηδείας, οί ξυ
λουργοί κατασκευάζουσι τό φέρετρον (κ(ι6οϋρ(ι), εις ούτινος τό σκέπασμα 
κάμνουσι τρεις σταυρούς. Έγγισάσης τής τεταγμένης ώρας τής εκφορά» 
άπαντες συναθροίζονται εν τή οικία τού μεταστάντος, τινές δέ επί τούτφ
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τεταγμένοί δίανέμουσι λαμπάδας εις τούς προσερχομένους προσδένοντες εις 
τον αριστερόν βραχίονα τεμάχιον μελανός υφάσματος, ή εκφορά πομπικώς 
τελείται προηγουμένων των σημάτων τής θρησκείας μεθ’ ιερέων και ψαλτών. 
Μετά δε τάς νενομισμένας εύχάς τής εκκλησίας και την εκφοράν του νεκρού 
εις τον τάφον, γενομένην υπό τούς σπαρακτικωτέρους θρήνους τών οικείων, 
ό ίερεύς θέτει κεραμίδων επί τού στόματος τού τεθνεώτος και ρίψας κατά 
γής έλαιον εκ τής κανδήλας τού αγίου και σπάσας οίνον ποιεί πηλόν, δι’ ού 
σταυροειδώς χρίει τό μέτωπον τού νεκρού έπιλέγων συνάμα «γή εί καί εις 
γήν άπελεύσει». Εΐτα διατάττει τούς νεκροθάπτας νά λΰσωσι τούς δεδεμέ
νους πόδας καί χεΐρας καί νά έκτελέσωσι τό όλον καθήκον. Οι φίλτεροι 
ρίπτουσι καί αυτοί δράκα χώματος άνακράζοντες τό «Θεός σ(υ)χουρέσ’το0 η», 
ή τό «αίωνία ή μνήμη του». Ε κ ε ί δέ εν τω τάφω διανέμεται άρτος τυρός 
ή ελαΐαι καί οίνος εις τούς παρισταμένους, οΐτινες γευόμενοι συνάμα μακα- 
ρίζουσι (σ(υ)χωρνοΰνα). ’Άλλοτε έπαναστρέφοντες εις τον οίκον τού μετα- 
στάντος παρακάθηνται εις τό «έπιθανάτιον δεΐπνον» συνωδά τή τών αρχαίων 
συνήθεια. ’ Επειδή δέ πολλάκις συνέβαινον παρεκτροπαί τινες ό αοίδιμος 
επίσκοπος Καλλιπόλεως καί Μαδύτου κύρ Γρηγόριος Πούμπουρας ό °Άν- 
δριος άπηγόρευσε τά τοιαύτα επιθανάτια δείπνα, όρίσας νά διανέμεται μό
νον επί τού τάφου τυρός καί άρτος.

ζ ' ’ΈΦιμα εορτών καί δεισιδαιμονίες
1) Ή  τώ ν κατο ικίδ ιων ζώ ω ν  περ ιπο ίησ ις. Τήν εσπέραν τής παρα

μονής τής άρχιετηρίδος ή οικοδέσποινα απαραίτητον αυτής καθήκον ηγείται, 
ΐνα ιδία χειρί παραβάλη άφθονον τροφήν εις τε τάς όρνιθας καί πάντα τά 
κατοικίδια ζώα- διότι πιστεύει ότι ό "Αγιος Βασίλειος τό μεσονύκτιον ότ’ επι- 
σκεφθήσεται τήν οικίαν ΐνα φέρη τό κα λό  π ο δ α ρ ( ι)κ ό ,  θά έρωτήση αυτά 
άν τυγχάνωσι περιποιήσεως παρά τών κυρίων αυτών, καί άν μέν εκείνα κα- 
ταφήσωσιν, ή ευλογία τή οικογένεια άπονέμεται και ούτω αύτη επί εν έτος, 
διέρχεται εν σχετική εύμαρεία καί άμεταπτώτφ υγεία, άν δέ άποφήσωσιν 
άπαν τουναντίον συμβαίνει, διό θρησκευτικώς τηρείται τό έθιμον τούτο.

2) Τά κοράσια (μεταξοσκώληκες). Τήν πρωίαν τής άρχιετηρίδος άμα τή 
ανατολή τού ήλιου ή έν ελλείψει τούτου άμα τή εκ τής κλίνης της έγέρσει ή 
οικοδέσποινα άνοίγουσα παράθυρον τής οικίας σκοπεί τον ουρανόν καί, άν 
μέν ούτος καλύπτεται υπό νεφών, ή εσοδεία τής μετάξης έσται άφθονος κατ’ 
εκείνο τό έτος, άν δέ ή αίθριος, τουναντίον λαμβάνει δέ εντός μικρού δέματος 
έν τω κόλπω της εκείνην τήν ημέραν τον μεταξόσπορον έν τή εκκλησία ΐνα 
ούτος λειτουργηθή.

3) Τά γλυκίσματα. Τήν παραμονήν τής άρχιετηρίδος παρ’ εκάστης 
οικογένειας άναλόγως τών πόρων αυτής κατασκευάζονται διάφορα πλακούντια 
γλυκίσματα, άπερ διανέμονται τοις φίλοις, συγγενέσι καί πάσιν έν γένει τοις
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επισκεπτομένοις την οικογένειαν κατά την άρχιετηρίδα. ’ Επίσης κατασκευά
ζονται καί οί βασ(ι)λόπητες. ’ Αποσπερνή ή κοπτομένη άφ’ εσπέρας, και ή 
πουρνιάτ(ι) κ\ ή κοπτομένη την πρωίαν. Άμφότεραι δε τιθέμεναι επί τρα
πεζών τίθενται ενώπιον των εικόνων εν τώ εικονοστασίου. ’ Επί δέ των τρα
πεζών τίθενται διάφορα γλυκίσματα, ελαία; θαλλός, σημειον υγείας καί άκ- 
μής, δρμος χρυσών νομισμάτων, άδάμαντες κτλ. συμβολον εύμαρείας· πιστεύ- 
ουσι δ’ δτι ό Μέγας τής Καισαρείας επίσκοπος έπισκεπτόμενος την οικίαν 
θά καταδεχθή νά γευθή εξ αυτών καί ούτω εύρίσκων τά πάντα εν αφθονία 
αυτό 6 κατοικτείρας τους χριστιανούς τής επαρχίας του επί λιμω άπονείμη 
την ευλογίαν του.

4) Ή  βρύσις. Ό ταν οι παιδες μεταβαίνουσι τήν πρωίαν είς την λει
τουργίαν παραγγέλονται παρά τών γονέων αυτών, ΐνα, εάν καθ’ οδόν συν- 
αντήσωσι βρύσιν, άνοίξωσι τον κρουνόν αυτής καί είπόντες «κατά πώς τρέχ’ 
ή τσεσμές ετσ’ νά τρέχ’ καί τό κισμέτ’ μ’ » άφίνωσιν αυτόν νά ρέη καί 
φεύγοοσιν χαορίς νά στραφώσιν είς τά όπίσω.

5) Ή  άμμος καί τό ρόδιον. "Εκαστος οικογενειάρχης εξελθών τής εκ
κλησίας μεταβαίνει κατ’ ευθείαν είς τήν παραλίαν καί λαβών δράκα λεπτής άμ
μου επιστρέφει είς τύν οικίαν του καί είσελθών διασκορπίζει τήν άμμον είς 
τά διάφορα διαμερίσματα τής οικίας έπιλέγων ώσανεί προς εαυτόν αποτει
νόμενος. «Γειά χαρά! "Αγιος Βασιλ(η)ς». Είπα εντός τής μεγάλης αιθούσης 
θραύων ρόδιον, δπερ εΐχεν εν τώ κόλπο) αυτού ώς σημειον αφθονίας εισέρ
χεται είς τό εικονοστασίου καί προσευχόμενος ειτα καλημερίζει τούς έν τή 
οικία καί εύχεται αυτούς πάντα τά έφετά. Ούτοι δέ άσπάζονται τήν χεΐρα 
αυτού καί λαμβάνουσι παρ’ αυτού χρηματικόν τι δόύρον. Ούδενί δ’ επιτρέ
πεται ή είς τήν οικίαν είσοδος πριν ό οικοδεσπότης πράξη τό ως άνω εΐ- 
ρηται ποδαρ(ι)κό). Άλληλοασπάζονται δέ καί πάντα τά μέλη τής οικογένειας 
ευχόμενοι παν καταθύμιον καί δίδοντες καί λαμβάνοντες δώρα.

6 ) Ή  τράπεζα. Τούτων γενο μένουν, αμέσως παρατίθεται τράπεζα πλή
ρης γλυκισμάτων καί ποτών ώς καί υδροπέπων. Ό  δέ οίκοδεσπότης ή ό προε- 
ξάρχων τής οικογένειας ποιήσαςτρίς τό σημειον τού σταυρού, λαμβάνει μάχαιραν 
καί κόπτουν τήν πουρνιάτ(ι)κη(ν) βασ(ι)λόπητα διανέμει τοίς παρακαθημένοις τά 
τεμάχια αυτής κατά τήν εξής τάξιν. Πρώτον τεμάχιον (γωνίδ’ ), είναι τό τού 
Όύρανοφάντορος, τό δεύτερον τών κτημάτων καί τής οικίας, τό τρίτον τών 
κεκοιμη μένουν ψυχών (ψ(υ)χώ), τό τέταρτον τού οικοδεσπότου, τό πέμπτον 
τού ξενιζόμενου, αν τύχη τοιούτος, τής οΐκοδεσποίνης τό εκτον καί ούτω 
κ.θ.ξ. εκάστου τών μελών τής οικογένειας άναλόγως τής ηλικίας αυτών. ’ Εν
τός δέ τοον τεμαχίων ζητείται (ή παράς) νόμισμα συνήθως, ύπέρπυρον (Κω
σταντινάτο) Βυζαντινόν επιμελούς φυλαττόμενον καί έν μεγίστη μόνον στενο
χώρια τής οικογένειας ένεχυριαζόμενον. Είς ούτινος δέ το τεμάχιον εύρεθή, 
•θεωρείται δι’ αυτόν ώς άριστος οιωνός, κατά τό έτος εκείνο π. χ. ή λυγερή
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θά απόλαυσή τον εκλεκτόν τής καρδίας της, του γεωργού οϊ αγροί θά εύτυ- 
χήσωσι καί οΰτω κ.θ.ξ., έκαστου κατά τό συμφέρον αυτού έξηγούντος τον 
οιωνόν. Μεθ’ δ επιδίδονται εις επισκέψεις άντιδεχομένων των μενόντων με
λών τής οικογένειας τοιαύτας. Διά τούς έπισκέπτας δέ υπάρχει τράπεζα πλή
ρης εδεσμάτων καί γλυκισμάτων, αί δέ εις τον υιόν τής Σεμέλης σπονδαί 
είσίν άφθονοι, τό δέ εσπέρας τής ημέρας εκείνης δύσκολον είναι εις τον ξέ
νον ν ’ άπαντήση νήφοντας.

7) Τά κάλαντα . Ό μάς παιδιών φερόντων εν χερσί καλάθους μετα- 
βαίνουσι εις τάς οικίας τής ενορίας άδοντες τό «τραγοϋδ(ι) τ ’ άγιου Βα- 
σ(ι)λείου» καί λάμβάνοντες ξηρούς καρπούς, γλυκίσματα, καί μικρά κερ- 
μάτια, ά φ ’ ού πρώτον καλώς έγκωμιάσωσι τά κάλλη τής λυγερής.

8) Οί Καλικάντζαροι- Την εσπέραν τής προ τής παραμονής τώ ν 
Θεοφανείων ημέρας τά τερατόμορφα καί παιδοκτόνα ταΰτα μορμολύκεια, 
συναισθανόμενα την εν ’ Ιορδάνη παρουσίαν τοΰ Θεανθρώπου, έν ω τάς: 
κάρας τών άνθριοπων συνέθλασε, λέγουσι προς άλληλα τά εξής εν εΐδει 
έπφδού: «φεύγετε νά φεύγωμε κ ’ έ'φτασ’ ή τερλοπαπάς μέ τή(ν) πατε
ρίτσα του καί μέ τά βριτούρα. του,» διότι παραδίδοται ότι ό ’ Ιησούς Χρι
στός είπε νηπιάζων περί τοΰ δωδεκαημέρου κ α θ ’ δ υπάρχει ή παρουσία 
τών ενοχλητικών τούτων καλ(ι)καντζάρων «δώδεκα μήνες πώς φυλάγω 
γώ, διόδεκα μέρες φ(υ)λαχθήτε σείς», δι’ δ λίαν τολμηροί θεωρούνται 
οΐ κωμασταί τών νυκτών, οί οδοιπόροι κτλ.

Τά δέ οχληρά ταύτα όντα, άμα φωτ(ι)οτοννα  τά νερά, φεύγουσι δρο
μαία μη ανεχόμενα την παρουσίαν τού σταυρού καί μεταβαίνουσι εις τά. 
όρη, στά β(ου)νά, ή εις τ ’ άκαρπα τά δέντρα, όπως τό επόμενον δωδε- 
καήμερον ακμαία έπ ιληφθώσι τού καταχθονίου αυτών έργου καί σύρωσι. 
τούς ανθρώπους εις την αμαρτίαν ή σωματικώς βλάψωσι τούς άφρονας, 
ατρόμητους.

9) Ή  στάκτη. Μετά την τού μικρού αγιασμού άπόλυσιν, ή οικοδέ
σποινα ή ή υπηρέτρια, κατ’ εντολήν εκείνης, πέριξ τών θεμελίων τής οι
κίας ρίπτει στάκτην έπιμελώς τηρηθεΐσαν έν τή εστία κ α θ ’ άπαν τό· 
δωδεκαήμερον. Πιστεύουσι δέ ότι διά τούτου κατά τό έαρ καί τό θέρος 
ούδαμώς θά ένοχλώνται από τά ζωύφια  τής νυκτός, διότι ή ιερά εκείνη 
σποδός κατέστη έντομοκτόνος κατά τό διάστημα τού δωδεκαημέρου.

10) Ό  Σταυρός· "Εξ έκκλησίαι ύπάρχουσιν έν Μαδύταρ. Έ καστη τού
των άνά έν έτος έναλλάξ ποιείται την κατάδυσιν τού σταυρού έν τή θ α 
λάσση. πρέπει δέ έν εκείνη τή εκκλησία, ής έστίν ή σειρά, ή ακολουθία τώ ν 
Θεοφανείων νά ψαλή άργώς, ΐν α  οί ιερείς τών άλλων ένοριών φέρον- 
τες τάς χρυσοϋφάντους αυτών στολάς συνοδεύσωσι μετά φανών, λαμπά
δων καί άλλων εκκλησιαστικών σημάτων, ψαλμφδιών κτλ., τούς ιερείς 
τής ενορίας μετά πλήθους λαού έν πομπή εις την πλατείαν τής παρα
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λίας, κάκεΐ τελέσωσιν εν τή βρΰσει τον αγιασμόν εις φωτισμόν τής κτί
σεως και ε ι θ 3 οΰτω μεταβάντες εις τήν αποβάθραν ποιήσωσι την τοΰ· 
σταυροΰ κατάδυσιν έν τή θαλάττη. Ίστέον δέ δτι πληθύς ημίγυμνων 
τό πλεϊστον ναυτών πίπτουσιν εις τήν θάλασσαν, ϊνα  εΰρωσι τον σταυ
ρόν. 'Ο δέ κατορθώσας ϊνα  λάβη τοΰτον άνευφημεϊται και πάσης περι- 
ποιήσεως τυγχάνει παρά των συνεταίρων αΰτοϋ. Περιφέρεται δέ μετά 
ταΰτα έπ3 άργυροΰ δίσκου δ σταυρός εις ασπασμόν και άργυρολογίαν. Τό· 
δέ συναγόμενον άργυριον διανέμεται εις δυο ΐσας μερίδας, ών μίαν λαμ
βάνει ό ευρών και τήν άλλην τό ταμείου των σχολών.

11) Ή  π ρ ώ τη  Φ εβρουάρ ιου. Τήν ημέραν ταΰτην τελείται αγια
σμός και άναγινώσκεται ευχή τις τοϋ ευχολογίου αποδιδόμενη εις τον 
μάρτυρα Τρΰφωνα, επί Διοκλητιανοϋ μέν μαρτυρήσαντα και εκ Λαμψά- 
κου καταγόμενου, φύλακα δέ τών αμπέλων και προστάτην τών αγρών 
όντα (ΓΙρίαπος), ής ή αρχή έστιν: « ’Όντος μου έν Λαμψάκφ και τάς 
χήνας βόσκοντος» και έν ή πάντα τά βλαβερά ζωύφια έπιτιμώνται 
(γλωσοδένουάαι). Έκαστη δέ οικογένεια φέρει έν τή έκκλησίςι σκεΰός τι 
δι3 ού άπαντλεΐ τον αγιασμόν, δν φέρει αμέσως και χύνει εις τε τάς 
αμπέλους καί τους αγρούς.

Σημειωτέου δέ, δτι κατά ταυτην τήν ημέραν οί κηπουροί τελοϋσιν 
άρτοκλασίαν μετά κολλυβών (άδρείφωτο), έν φ  οΐ γεωργοί τελοϋσιν τοιαΰ- 
την τή 18η 10/βρίου τοΰ 'Αγίου Μοδέστου Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύ
μων. Περί δέ τών τριών πρώτων ημερών τοΰ Φεβρουάριου λέγουσι τά 
εξής: «Τρΰφωνας έμαρτΰρησε τήν πρωτοφλεβαρίτσα τ(α)ς δυο ή Θεουτό- 
κου, τ(ά) 3 τρεις άγιος Συμνιός (Συμεών),» οΰτινος τήν ήμέραν μετά 
μεγίστης εΰλαβείας φυλάττουσιν αΐ έγκυμονοΰσαι ποιοΰσαι λειτουργίαν 
καί από πάσης έστω καί τής ελάχιστης έργασίας άπεχόμεναι, ϊνα  μή 
παροργίσωσι τύν άγιον καί κάμη σημειωμένα τά παιδιά τα)ν (έξαμβλώ- 
σει). Περί δέ τοΰ Φεβρουάριου λέγουσι τάς εξής γνωμολογίας :

Φλεβάρης Φλεβαρίζ3 
καί καλοκαιριάς μυρίζ3, 
μά σά(ν) τά γαδουρίσ3, 
ως τό γόνα τό καθίζ(ει) (τό χιόνι), 
Φλεβάρ(η)ς„ φλέβες άνοίγ3 

καί φλέβες σφαλεί.

Καλείται δέ δ Φεβρουάριος Κουτσοφλέβαρος, διότι έδάνεισε εις τον 
Μάρτιον δυο ημέρας κα θ 3 ας έκεΐνος ποιήσας δριμύ ψύχος έπάγωσε τής 
άτρομήτου καί άσυνέτου γραός τάς αίγας. Κατά δέ τήν τελευταίαν ημέ
ραν τοΰ μηνάς τοΰτου τελείται τό έΰιμον, καθ3 δ καλουμένου τίνος όνο-
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μαστί και άποκρινομένου εις την κλήσιν ακούεται μέγας πάταγος συντρι
βόμενου αγγείου όπισθεν του μέ την έξης άστείαν επωδόν «πάρτ3 τ(ου)ς 
ψ ύλλ 3 μας καί τ(ου)ς κοργοί μας».

12) Αί άπόκρεως. Την προ τήςάπόκρεω Πέμπτην, καλουμένην συνή
θως τοικνοπέφτην, έκαστη οικογένεια πρέπει, να σφάξη πτηνόν τι κατοι- 
κίδιον τό όποιον νά τσικνώση. Τό δε Σάββατον τελούμενου μινημοσύνου 
των κεκοιμημένων έκαστη οικογένεια διανέμει κουλούρια εις άνάπαυσιν τής 
ψυχής των μεταστάντων μελών αυτής, άφ 3 ου διά τάίν έν τη εκκλησία 
προσκομισθέντων κολλυβών στείλη χαρίσματα εις τά προαναπαυσάμενα 
προσφιλή αυτής πρόσωπα. Τό δέ έσπέρας τοϋ Σαββάτου δυο, τρεις ή καί 
περισσότεραι οικσγένειαι συνερχόμενοι επί τό αυτό μέ τά φαγιά τ(ου)ς, 
δ ι3 εράνου συνευωχοϋνται καί συνευθυμουσι (άποκρει(οϋ)νε) ολονΰκτιοι 
διασκέδασιν τελοΰντες καί διάφορα οικογενειακά παιγνίδια εκτελοϋντες 
(άποκριγιάτικα) καί ορχούμενοι cov συρτόν υπό τά κοτσάκια (εγκωμιαστικά 
τραγούδια) καλλιφώνου νεάνιδος. Την δέ έσπέραν τής τυρινής, επειδή τή 
επαύριον άρξεται τό τής τεσσαρακονθημέρου νηστείας μέγα πέλαγος, ή 
ευθυμία διατελεΐ εις τό ζεν ίθ  αυτής καί έκαστος πειράται, όσον τό δυνα
τόν, έν όμίλω ευθυμών φ ίλων διέλθη την έσπέραν αΰτου, ήτις διέρχεται 
άπαραλλάκτως δπως καί ή τής άπόκρεω, διαποικιλλομένη μόνον διά τοΰ 
κ(ου)λήκ(ι), ήτοι χαλβά εκ σησάμου πεπλατυσμένου ζυγίζοντος έως μιίαν 
δκάν καί δντος οδοντωτού. Τό κ(ου)λήκ(ι), ή χαλβαδόπηττα αΰτη, μετά τό 
μεσονύκτιον άναρτάται έκ τής οροφής τοϋ τής ευτυχίας δομιατίου καί 
διά τίνος ωθήσεως, παρά τοϋ ισχυρότερου μεταξύ των δαιτυμόνων, στρέ
φεται περί τό σχοινίον τής έξαρτήσεως, ως περί άξονα, μετά πολλοϋ τοϋ 
ροίζου. Οι δέ παριστάμενοι διά πλατέων φαρύγγων καί οξειών όδοντο- 
σειρών πειρώνται, ϊνα  δαγκάσωσι τοϋτο, άλλ3 αυτός διερχόμενος πλήττει 
τούς τολμηρούς κατά τά χείλη καί οϋτω άσβεστος γέλως ένόρνυται με
ταξύ τών συνδαιτυμόνων. Ειτα τρώγουσιν ωά βραστά δι3 ών βουλώνουσι 
τό στόμα, δώ άπαντα τά άπηγορευμένα φαγητά κατά τήν τεσσαρακον
θήμερον νηστείαν (θά ξεβουλωθή δέ τό στόμα τό Πάσχα μέ τό κόκκινο 
τ3 αβγό). Κατά τήν νύκτα ταύτην οί δεισιδαιμονέστεροι παρατηροϋσι τήν 
σκιάν τών ανθρώπων καί, αν μέν ϊδωσί τίνος σκιάν άκέφαλον, άφεύκτως 
ό άνθρωπος εκείνος θ 3 άποθάνη τό έτος εκείνο καί δεν θά  εινε υγιής, 
ΐν α  καί ές νέωτα μετά τής αυτής συντροφιάς συνδιασκεδάση κατά τάς 
απόκρευα.

13) Ή  πάλη, Κατά τάς δύο Κυριακάς τών άπόκρεω συνέρχονται 
άπαντες οΐ Μαδύτιοι εις θέσιν τινά Πόρον καλουμένην κειμένην εκτός τής 
πόλεως καί κυκλουμένην άμφιθεατρικώς υπό τοϋ λόφου τοϋ 'Αγίου 3Ιωάν- 
νου καί άλλων δύο λοφίσκων, οϋσα προφανώς τό άρχαΐον Θέατρον τής 
πό?^εως ή τό Γυμναστήριον. Τό πλήθος διαμένει έν άγωνιιόδει σιγή μόλις
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δυνάμενον νά κρατηθή εκ τής συγκινήσεως, μετά φρικώδους αγωνίας 
άνσμένον την ταυ άγώνος έκβασιν, δτε αϊροντος δάκτυλον τοϋ ετέρου των 
παλαιστών, ζητεί, κραυγάζει φρενιτιωδώς. Άμφότεροι είτα ο'ι άγαινισθέν- 
τες περιφέρονται γυμνοί, ώς έπάλαισαν, τάς τάξεις των θεατών παρ’ ών 
ανταμείβονται κατά βοΰλησιν. Κατά τούς αρχαίους χρόνους εις τον αγώνα 
τούτον μόνον Μαδύτιοι ελάμβανον μέρος, ήδη δε λαμβάνουσι μέρος και 
’Οθωμανοί γεγυμνασμένοι παλαισταί έκ τών πέριξ χωρίων, ώς και στρα- 
τιώται έκ τών φρουρίων τού Ελλησπόντου.

14) Ή  πρώτη έβδομάς τής Τεσσαρακοστής. Οι δαιτυμόνες τών 
άπόκρεων πολλά εύξάμενοι αλλήλους περί υγιούς διαβάσεως τού μεγάλου· 
τής νηστείας πελάγους και αΐ.σίας άφίξεως εις την αγίαν εβδομάδα τών 
άγιων παίΐών αποχωρίζονται περ'ι τό λυκαυγές τής καθαρός Δευτέρας έπ ι-  
λέγοντες. «Ά φ ήνο υ  σύκο καί σταφίδα νάρτω ’ναύρω σημαντρίδα», δπερ 
λέγει ή χελιδών αποχωρούσα τών ήμετέρων κλημάτων, αίνιττόμενοι ότι τά 
αποδημητικά ταύτα άναχοορούντα τον 7/βριον, ότε ένακμάζει ή συκή καί 
ή άμπελος, επανέρχονται την μεγάλην Τεσσαρακοστήν, ότε συχνά καλεΐ 
ό κώδων τής Ε κκλησίας τούς πιστούς εις έξάσκησιν θρησκευτικών κα
θηκόντων. Κατά την πρώτην καί δευτέραν τής τεσσαρακοστής ημέραν 
οί πάντες μένουσι άσιτοι, έως ότου απόλυση το άπόδειπνον καί λαβόντες 
παρά τού ίερέως άντίδωρον έλθω σ ιείς τά ίδια καί γευθώσι λιτότατα (νερό
βραστα). Οί δε δεισιδαιμονέστεροι ούτε άρτον άπτονται ούτε ύδωρ πίνουσι 
κα θ ’ όλην την Δευτέραν καί την Τρίτην (ν(η)στεύ(ου)να τρίμερο). Την 
δε Τετάρτην πρω'ΐ μετά την τής προηγιασμένης λειτουργίας άπύλυσιν 
μεταλαμβάνοντες αγιασμού τών Θεοφανείων τρώγουσιν ολίγον καί λιτώς.· 
Το δε Σάββατον τό πρωί τρώγουσιν τά όρεκτικώτατα -θαλασσινά, κατα- 
λύοντες οίνον καί έλαιον. Αί δέ μητέρες, ινα  παρακινήσωσι τούς μι
κρούς λαιμάργους όπως άσιτήσωσιν άχρι τής τού αποδείπνου άπολΰσεως, 
την δευτε'ραν καί την τρίτην υπόσχονται αύτοΐς, ότι ή χρυσούν όδόντα θά 
κάμωσιν ή άμα ύπάγωσιν εις την εκκλησίαν, θά εύρωσι την περδι- 
κοφωτιά.

Την Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας μετά την τής θείας μυσταγωγίας 
άπόλυσιν έτελεϊτο εϊς παρελθούσας έποχάς, καθ ’ ά λέγουσιν οί εσχατό- 
γηροι, ή τού τριωδίου ακολουθία τών αναθεματισμών τών αιρετικών. 
Την ένάτην Μαρτίου, ημέραν τής μνήμης τών έν Σεβαστεία τή Λίμνη 
επί Λ ικινίου μαρτυρησάντων 40 μαρτύρων, κατασκευάζουσι τηγανίτας 
(σαλαγίτας), ούς κατά κόρον τρώγοντες έπιλέγουσι ότι οί εορταζόμενοι 
άγιοι παρήγγειλαν τοΐς πιστοΐς το εξής : «σαράάα φας, σαράιία πιής, 
σαράόα δώς για τή(ν) ψυχή(σ’ )».

Ιό) Τά φ ά . Κατά την εορτήν τού Λαζάρου ούτε άσμα ψάλλεται
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ούτε άλλο τι τελείται εκτός μόνον πλακουντίων τινων σταφιδοπήκτων, 
άτινα ψηνόμενα εν κλιβάνφ Λαζάρ’ άποκαλοΰνται.

16) Εορτή Βαί'ων. Την Κυριακήν των Βαΐων οί παΐδες στρεφόμενοι 
κυκλικώς αδουσι τό εξής: «μΰλου μΰλου τό βαγιός, πότι ν ’ άρτ’ ή Λα- 
ύριά μι τά κόκκινα τ ’ αυγά ! καί μί τού παχύ τ ’ αρνί». Έξερχόμενοι δέ 
τής εκκλησίας πλήττουσι ελαφρώς άλλήλοις διά των κλάδων των μύρ
των επιλέγοντες καί τ ’ χρόν’ νά μή σί π ία ν ’ ή μυϊγιά».

17) ΟΙ κληματσίδες καί οί κ(ου)βέλες. Κατά την διάρκειαν τής τεσ
σαρακοστής οί άρειμανιοοτεροι έκάστης ενορίας, επάν τύχιοσιν κ α θ ’ οδόν 
άμαξαν φορτηγόν άπεζευγμένους εχουσαν τούς βόας αυτοί ύποδύτως ακο
λουθούμενοι καί παρ' άλλων καί πληθύος παίδων τής ενορίας, απέρ
χονται εις τάς αμπέλους καί φορτοόνοντες αυτήν διά κληματίδων καί 
•κορμών δένδρων έκκοπένιων κατά τον χειμώνα, μεταφέρουσι ταΰτα εν 
τή εκκλησία καί έναποθέτουσι εις ασφαλές μέρος, διότι άλλης ενορίας 
-δμάς έρχεται καί τά κλέπτει κρυφίως, καί τότε οϊα καταισχύνη εις 
τούς μετακομίσαντας ταΰτα. Τό πρώτον περιφρονοΰνται ώς ανίκανοι καί 
άνανδροι, ονειδίζονται, καιροφυλακτοΰσιν δμως καί εκείνοι εισερχόμενοι 
έν τή έκκλησίφ εκείνη κλέπτουσιν ή την εικόνα τής Ά ναστάσεως ή 
άλλο τι σκεύος χρήσιμον κατά την ήμέραν τού Πάσχα καί εντεύθεν 
συνάπτονται διαπληκτισμοί μεταξύ τών δύο ενοριών, οϊτινες την δευτέ- 
ραν τού Πάσχα παύουσι.

Σημειωτέον δέ δτι αί κληματίδες καί οί κορμοί τών δένδρίον θά  
-χρησιμεύσωσι κατά τάς έορτάς τού Πάσχα, δπως άνάψωσι τον άρ(ι)- 
φανόν.

18) Τό Ρουμάν’ Την μεγάλην δευτέραν περιφέρεται εις τάς οικίας 
τό ρουμάν(ι).

19) Ν ιπτήρ. Την μεγάλην Τετάρτην τό εσπέρας τελείται ή ακολουθία 
πού νιπτήρος. ’’Αλλοτε καθώς οί γεροντότεροι διηγούντο, έτελεΐτο καί ή 
νύψ ις τών ποδών τών ιερέων υπό τού άρχιερέως, καί ό νιπτήρ ούτος 
έθεωρεΐτο έξόχως ίδιάζουσα τελετή, μία τών καθ ’ άπαν τό έτος έπιση- 
μοτέρων καί πανηγυρικωτέρων. Τό λαμπρόν τούτο έθιμον, εν τών ωραι
ότερων αληθώς εθίμων, τών δυστυχώς όσημέραι εκλιπόντων καί άντικα- 
θισταμένων ύπ ’ άλλων όθνείων καί ξενοπρεπών, άπειλούντων καθ’ ολο
κληρίαν νά κατακλύσωσι τον εθνικόν ήμών βίον, ήδη έξε'λιπε καί μόνον 
εν Τεροσολύμοις τελείται. 'Οσάκις παρέστην εις τελετήν τοιούτων εθ ί
μων, ομολογώ δτι άφατον ήσθάνθην ενθουσιασμόν καί υπερηφάνειαν 
,βλέπων τηρούμενα παρά τώ Έ λληνικω  λαω λείψανα τής αρχαίας λα
τρείας. Μετεβλήθησαν αί περιστάσεις, αί άρχαΐαι θεότητες ύπεχώρησαν 
εις τήν θρησκείαν τού νεωτέρου πολιτισμού, αί εποχαί παρήλθον, αλλά τό 
.πνεύμα, αί έξεις, τά ήθη διά τών α ιώνων καί τών ποικίλλων ιστορικών
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κα ί κοινωνικών μεταβολών και περιπετειών τοΰ ίστορικωτέρου των λαών, 
τηρούνται περίπου τα αυτά ύποστάντα βεβαίως την φυσικήν τοΰ χρόνου 
•έπίδρασιν και τοΰ χριστιανικοΰ δόγματος την έπιβλητικότητα, άλλ’ αεί
ποτε φέροντα άνεξίτηλόν πως τον εθνικόν τύπον και χαρακτήρα.

20) Τά κόκκινα φά· Τήν μεγάλην Πέμπτην βάπτονται τά ωά κόκ
κινα καί θεωρούνται τά καλλίτερα καί σεβαστώτερα. Βάπτονται εις πη. 
λίνην χύτραν εντελώς καινουργή, ήτις μετά τήν πεντηκοστήν θά χρησι- 
μεΰση εις τάς λοιπά τοΰ μαγειρείου άνάγκας.

21) Τά δώδεκα ευαγγελ ία . Τό εσπέρας τής μεγάλης Πέμπτης 
περί ώραν προδτην τής νυκτός, ά'ρχεται ή ακολουθία τώ)ν αγίων καί κο
σμοσωτηρίων παθών εν μέσω μεγίστης συρροής πιστών' καί προτίθεται 
εις ασπασμόν ο εσταυρωμένος ενώπιον τοΰ οποίου άπειροι γονυκλισίαι 
τελοΰνται παρά των ευλαβών καί έν άπλέτω φωταγωγίμ αδονται έμμελώς 
ο ί λαμπροί εκείνοι ύμνοι δι’ ών εξυμνείται τό άκακον θΰμα τον F ολγοθά, 
τό υπέρ ημών έκχέον τό Πανάχραντον αΰτοϋ αίμα. CH κατάνυξις κορυ- 
■φοΰται καί οί φανατικότεροι μαίνονται κατά των ταλαίπωρων ’ Ιουδαίο* ν 
παρά τήν άνεξικακίαν τοΰ διδασκάλου αυτών, παρακαλοΰντος υπέρ τών 
■βασανιστών αύτοΰ τον ίδιον αΰτοΰ πατέρα.

Παρά τον σταυρόν άναρτώνται διάφορα δέματα περιέχοντα εσωτε
ρικά ενδύματα προς καθαγιασμόν χάριν τών υπό παντοίων νοσημάτων 
κατεχομε'νων. Πολλοί δέ πάσχοντες έκ χρονιών νόσο>ν, προ πάντων γ υ 
ναίκες, δίανυκτερεΰουσιν εν τφ  ναω  άναγινώσκουσαι εν τ ιν ι βιβλία), έν 
Βενετία τυπωθέντι, λόγους τινας έν απλή φράσει εις τήν σταΰρα)σιν τοΰ 
Χρίστου ( τ ’ Χριστοΰ τά π ά θ ’) ή αδουσαι έν χορω τό άσμα τοΰ εσταυ
ρωμένου.

22) Αί ώραι τής μεγάλης Παρασκευής καί ό Επιτάφιος.
Περί ώραν δευτέραν τής πρω ίας ά'ρχεται ή ακολουθία τών μεγά

λων καί Βασιλικών λεγομένων ωρών έν μέσφ μεγίστης συρροής πιστών 
καί άφατου κατανΰξεως, αίς έπισυνάπτεται ό 'Εσπερινός τοΰ Μ. Σαβ
βάτου, κα θ ’ οσον προτίθεται εις ασπασμόν δ επιτάφιος μετά δέ την 
άπόλυσιν οί ναοί μένουσιν ανοικτοί καί αί κόραι τής πόλεα>ς λευχημο- 
νοΰσαι μετά άνθέων προσέρχονται έν συγκινήσει εις ασπασμόν τοΰ νε
κρού τής τών απάντων ζωής, καί οί ιερείς έν τφ  νάρθηκι τής εκκλη
σίας επί χθαμαλής τραπέζης έγγραφουσιν είκή καί ώς έτυχε τά ονόματα 
τών τε ζώντων καί τεθνεώτων, άπερ τή επαύριον κατά τήν ακολουθίαν 
τοΰ όρθρου άναγνωσθήσονται εις έπήκοον άπαξάπαντος τοΰ εκκλησιά
σματος. Κατά τήν Μ. Παρασκευήν, οΰδαμώς ίστεΐται τράπεζα έν τοΐς 
οΐκοις, άλλ ’ οί πάντες επί ποδός ξηροφαγοΰσιν έν μεγίστη σκυθρωπό- 
τητι, διότι πάσα σάρζ βροτεία σιγά ένιόπιον τοΰ σφαγιασθέντος Δεσπό
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του τής κτίσεως. Τό δέ έπί ποδός γεύσεσθαι ϊσως άναμιμνήσκει τό τον 
Δευτερονομίου περ'ι τοΰ ’Ιουδαϊκού Πάσχα «outgo δέ φάγεσθε αυτό διε- 
ζωσμένοί την δσφήν ημών».

23) Ό  επιτάφιος. Την μεσονΰχτιον ώραν τής Παρασκευής προς τό 
Σάββατον, τελείται ή τοΰ επιταφίου ακολουθία και γίνεται ή περιφορά 
αύτοΰ εντός τής πόλεως και εις τά νεκροταφεία. "Ινα δέ μ ή συμβαί- 
νωσι διαπληκτισμοί μεταξύ των αρειμάνιων εκάστης ενορίας, είνα ι ώρι- 
σμέναι αι οδοί δι’ ών έκαστη τούτων διέρχεται.

24) Ό  Πασχάλιος αμνός. Έξερχόμενοιτής εκκλησίας μετά την ε ί 
σοδον τοΰ επιταφίου, άγοράζουσι τον πασχάλιον αμνόν έκ των ποιμνιο
στασίων, άτινα αύτοχεδίοος παρασκευάζονται εις τάς διαφόρους οδούς,, 
δπου μεγάλη ζωηρότης καί κίνησις επικρατεί. Τστέον δ3 ότι κατά τ η ν  
τοΰ επιταφίου περιφοράν, ό ’ Εσταυρωμένος βαστάζεται ύπ ’ εκείνου, δστις. 
έπλειοδότησεν εν τφ  παγκαρίφ τής εκκλησίας, καί καλείται τότε Σίμων 
Κυρηναΐος.

25) Ό  άρ(ι)φανός (άρι - φα ίνω - μέγας φανός). Κατά την τοΰ έσπερι- 
νοΰ ακολουθίαν, έν ή τελείται ή τοΰ Μ. Βασ. λειτουργία καί ψάλλεται τό 
* ανάστα ό Θεός κρίνων την γην», άνάπτεται ό άρφανός έν τφ  προαυλίφ· 
τοΰ ναοΰ, από τάς κληματίδας καί τούς κορμούς δένδρων, οΰς οΐ άγυιό- 
παιδες τής ενορίας κατά την μεγάλην Τεσσαρακοστήν εκόμισαν, ήχοΰσι 
χαρμοσύνως οί κώδωνες καί τά σήμαντρα έν άλαλαγμφ· ’Άρχονται οί πυ
ροβολισμοί καί έν άκαρεΐ ή ήρεμος τεσσαρακοστή μεταβάλλεται εις άγριώ- 
τατον τάραχον, παροιμιώδη καταστάντα (έγινε ανάστα δ Θεός). Οί παΐ- 
δες επί των θυρών τοΰ ναοΰ παίζοντες τά κοπάνια, μικρούς ξυλίνους 
κεχρωματισμένους κυλίνδρους έν μικροΐς ξυλαρίοις πεπαρμένοις, άδουσι 
χαρμοσύνως τό εξής : «τούν Ά δάμ, τούν Ά δάμ τούν "Αδη - "Αδη - Άδάμ» 
δηλ. δ Σωτήρ καταβάς έν "Αδη έλύτρωσε τον Άδάμ έκ των δεσμών 
τοΰ θανάτου.

Μετά δέ τήν άπόλυσιν τής λειτουργίας, ωσεί ώρα έκτη, σφάζονται, 
οί αμνοί καί έν άκαρεί ό τόπος μεταβάλλεται εις έκτεταμένον σφαγείον. 
Π νές δέ χρίουσι διά τοΰ αίματος τοΰ άμνοΰ τάς παραστάδας τών θυρών 
ταίν οικιών κατά τό Γραφικόν! «καί λήψονται από τοΰ αίματος καί θή- 
σωσιν έπί τών δύο σταθμών καί έπί τήν φλοιάν έν τοΐς οϊκοις έν οις. 
άν φεύγωσιν» καί πολλοί συντρίβουσι πεπαλαιωμένα πήλινα σκεύη προς, 
έμπαιγμόν τών διωκτών τοΰ Χριστοΰ κατά τό «ως σκεύη κεραμέως συν- 
τρίψεις αυτούς».

26) Ή  πρώτη Ά υάστασ ις . Συγκλειούσης τής ημέρας τοΰ Μ. Σαβ
βάτου, ή κίνησις γίνεται ζοοηροτέρα' αί κόραι τοΰ τόπου, α ΐτινες μόνον 
δίς τοΰ έτους έχουσι τήν άδειαν νά έκκλησιασθώσι καί άκροασθώσι τής 
θείας λειτουργίας, δηλ. τήν Κυριακήν τών Βαΐων καί τήν νύκτα τοΰ-
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Πάσχα, άμα δύνοντι τώ ήλίφ άρχονται σωρηδόν μεταβαίνουσαι εν τοίς 
ναοΐς προς κατάληψιν θέσεως, έν τώ γυναικώνι, ενώ οί γονείς καί αδελ
φοί κατακλίνονται, όπως άναπαυθώσι προ ολίγου, άλλα μάτην. Οι ιε
ρείς, επειδή παρ ’ έκαστου οικογενειάρχου λαμβάνουσι χρηματικόν τι 
δώρον (κανουνκό), φροντίζουσι, ΐν α  μηδείς τών έν τφ  βιβλίω αυτών εγ
γεγραμμένων ενοριτών άπουσιάζη, διό καί διά τούς ρέγχοντας μακαρίως 
άποπέμπουσι τούς πρωτοστατοΰντας κατά ταΰτας τάς ημέρας άγυιόπαιδας 
της ενορίας, ο ϊτινες ενώπιον τής οικίας τού καθεύδοντος άμερίμνως άλα- 
λάζοντες καί σατανικούς θορυβοΰντες καί έν ταύιώ  κρούοντες τό σιδη
ρού ν σήμαντρου μέχρι διαρρήξεως τού ακουστικού τυμπάνου τού ύπνώτ- 
τοντος, πειθαναγκάζουσιν αυτόν, ΐνα  μεταβή εις τον να ό ν  ούτω δε τών 
πάντων συγκληθε'ντων ούτωσί άλλοκότως καί τού βαλαντίου τού ιερέως 
πληρωδεντός, κατ’ ασυνήθη δλως τρόπον, άρχεται έν τώ άνθοστολίστφ καί 
μυριοστολίστορ ναώ ή ακολουθία τής Άναστάσεως από τού κανόνος τού 
Μ. Σαββάτου «κύματι θαλάσσης», ου πληρωθέντος σβέννυνται πάντα 
τά φώτα καί ό ψάλτης μετά συντριβής καί εύλαβείας ψάλλει τό εξής τρο- 
πάριον «Ιδού σκοτία καί πρωί καί τί προς τό μνημεΐον, Μαρία» κλπ. 
(Έ ω θ . 7) έν μέσου τής συγκρατουμένης αναπνοής τών πιστών. "Ήδη δέ 
δ εωσφόρος φεγγοβολών ανέρχεται εις τά ύψη ως μέγας μυσταγωγός 
τού Χριστιανισμού, φέρων εις τούς ανθρώπους τό φως τό αληθινόν. 
Ό  ιερουργών ίερεύς κρατούν δέσμην λαμπάδων, έξ "Ιεροσολύμων κομι- 
σθεισών, ών αι θρυαλλίδες τό πρώτον έκάησαν έκ τού αγίου φωτός 
τού Παναγίου Τάφου καί έξερχόμενος τής "Ωραίας Πύλης, έν μέσορ ευ
σεβών παλμών ανακράζει εμμελώς τό υψηλόν έκεΐνο «Δεύτε λάβετε φώ ς». 
’Ήδη ό κόσμος ώ θώ ν καί ωθούμενος προσπαθεί, ΐνα  την λαμπάδα αυτού 
ά'ψηται παρά τής τού ιερέως, καί διατηρεί καθ ’ δλην την λειτουργίαν 
άσβεστον καί προσπαθεί, ΐνα  ταύτην φέρη έν τή οικία του ώς τον ά ρ ι' 
στον οιωνόν.

27) ’Ωά και οξύγαλα. Οι Ιερείς τά φά άπερ συν<<ζουσι την Μεγάλην 
Δευτέραν διά τής περιφοράς τού Ρουμάνω ν  έμβάψαντες εις έρυθράν βα- 
φήν την Μεγάλην Πέμπτην, ήτις είρήσθω έν παρόδω, καλείται καί κόκ- 
κιν3 ΙΙέφ Ρ , φέρουσιν έν τή εκκλησία την νύκτα τού Πάσχα καί άναγνόν- 
τες επ ’ αυτών ευχήν τινα τού ευχολογίου, μετά τήν άνάγνωσιν τού κα
τηχητικού τού Χρυσοστόμου, παραδίδουσι τοϊς νεωκόροις, ο ϊτινες κόψάν- 
τες αυτά εις τεμάχια διανέμουσι τφ  έκκλησιάσματι, ούτω δέ διά τού 
ώού τού ηγιασμένου ξεβουλώνεται τό στόμα, 0 περ δι’ ώού έβουλώθη τήν 
νύκτα τής Τυρινής. "Επίσης μεταλαμβάνουσι καί ηγιασμένου δξυγάλακτος 
σύν τοίς ώοίς, τό όποιον εντός αγγείων έπηξαν οΐ έχοντες ποίμνια ένο- 
ριται καί έφερον έν τή έκκλησίφ, ΐνα  διανεμηθή τοίς πιστοίς. Ήξερχό- 
μενοι δέ τού ναού κατ' οικογενειακούς ομίλους καί κρατούντες άσβεστον
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τό ιερόν πΰρ έν μεγίστη χαρά και φαιδρότητι προσαγορεύουσι «λλήλους 
■διά τοΰ «Χρίστος άνέστη» και «αληθώς άνέστη» και εις «χρόνους πολλούς»· 
Νομίζει δέ τις, δτι πάντα τά δεινά, πάσαι αί βιοτικαί μέριμναι έξέλιπον 
άληθώ .. Τοιαύτη ή παραμυθία, ήν ως βάλσαμον έπιχέει ή εκκλησία εις 
τάς καρδίας των πιστών. Διερχόμενοι 5έ διά των κλιβάνων, εν οις ώπτή- 
θησαν την νύκτα οι πασχάλιοι αμνοί, αισθάνονται τήν κνίσσαν αυτών, 
«ουρανόν έπομένην καί έλισσομένην περί καπνώ», διωκομένην δέ υπό 
αύρας νά κνίζη τους λαιμάργοΰντας δσφραντήρας τών διελθόντων τεσσα
ρακονθήμερον τό τής νηστεία.- πέλαγος. Είσελθόντες δέ εις τήν οικίαν 
μετά τό χειροφίλημα καί τήν ανταλλαγήν τών δώρων τής Πασχαλιάς 
παρακάθηνται εις τράπεζαν άφθονοΰσαν εδεσμάτων, έν οίς τήν πρώτην 
Οέσιν κατέχει ό κλιβανίτης αμνός καί ή Χ ρίοτουκλούρα, δτε καί γίνεται 
άφθονος σπονδή εις τον Βάκχον δΓ ήδέος άκηρασίου, θείου ποτού. Είτα 
κατακλίνονται. Ε γείρονται δέ τήν 2 αν ώραν τής ημέρας, καί άμφιεσά- 
μενοι τάς λαμπροτέρας αυτών άμφιε'σεις μεταβαίνουσι αύΟις εις τον ναόν 
μετά τών λαμπάδων, ινα  πανηγυρίσωσι τή Δεντερ3 3Ανάστασ', μετά τήν 
άπόλυσιν τής οποίας αΰθις παρακάθηνται εις τράπεζαν μεθ’ ήν έξελθόν- 
τες τών οικιών επιδίδονται εις διαφόρους διαχύσεις.

28) Ή  γιοβριός. Τ ήν δεύτερόν τοΰ Πάσχα οι άρειμανιώτεροι τής 
ενορίας, οι κοπιάσαντες κατά τήν τεσσαρακοστήν προς μεταφοράν κλημα
τίδων ή κορμών δένδρων, οΐ ύπερασπιθέντες κατά τών επιθέσεων τά δί
καια τής ενορίας, ένδύουσί τινα εξ αυτών διά ρακώδους περιβολής μελα- 
νοΰντες έν ταυτώ τό πρόσωπον αυτού καί λαμβάνοντες μεθ’ εαυτών τό 
τής εκκλησίας σήμαντρον μεταβαίνουσιν εις εκάστην οικίαν τής ενορίας, 
παρ’ ής λαμβάνοντες ευτελή τινα κερμάτια, άρτον, τυρόν, φά τά διανέ
μονται είτα έν τώ προαύλια* τοΰ ναοΰ δίδοντες τήν μερίδα τοΰ λέοντος 
τώ υποκριθέντι τον ’ Ιούδαν. Γ ίνεται δέ τοΰτο προς έμπαιγμόν τών ’ Ιου
δαίων, οΐτινες οΰδαμώς τολμώσι νά φανούν έν τή αγορά.

29) Σταυρός. "Οταν ζυμωθώσιν αί Χριστουκλονραι τήν Μεγάλην 
Παρασκευήν κατασκευάζεται καί πλακοΰς τις έν σχήματι σταυρού έχων 
εις έκαστον άκρον τών κεράτων αΰτοΰ άνά έν ώόν. "Ο πλακοΰς ούτος 
καλείται σταυρός καί τρώγεται τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά (Αάΐλαόρου). 
Τά κελύφη τών ώών τοΰ σταυρού τούτου θεωρούνται εντομοκτόνα.

30) Ή  1 Μα ίου. Ή  πρώτη τοΰ χαριεστέρου καί ποιητικωτέρου 
τών μηνών τοΰ ενιαυτού εορτάζεται ως πανήγυρις τών άνΟέων.

Οί πάντες εγειρόμενοι δρθρου βαθέος πορεύονται εις τούς κήπους 
καί πλησιοχώρους αγρούς, συλλέγουσι άνθη αυτοφυή ή κηπεύσιμα, δΓ ών 
πλέκοντες στεφάνους στεφανοΰσι τά ανώφλια τών Ουρών τών οικιών.. 
Πίνουσι δέ τον μαγιάτκουν  καφέ μέ τονν μαγιάτκον τον γάλα, άναπνέον- 
τες τήν εΰχάριστον πρωινήν δρόσον. Οί άπλούστεροι άμα τή εκ τής κλί-
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νης έγέρσει tcov γεύονται νωπού σκόρδου πιστεύοντες, ότι καθώς to 
φυτόν τούτο είνα ι ζωηρόν και αυτους «γειρονς σά τον σκόρδου θά τς ενρ” 
ή Μ άης τ 3 χρόν».

31) Ή  24 Ι ο υ ν ίο υ . Κατά την ημέραν ταύτην εορταζόμενου του γε- 
νεθλίου τοϋ Προδρόμου, τοΰ πολιούχου αγίου της Μαδύτου, τελείται πανήγυρις 
εν τη εκκλησία τη σεμνυνομένη επ’ όνόματι αΰτοΰ, έν fj υπάρχει καί αρχαιό
τατη εΐκών τής άποτομής αΰτοΰ. Εις την πανήγυριν ταύτην ά'παντες οι πε
ρίοικοι συρρέουσι, καί ιδία οί απέναντι Δαρδανεΐς, οϊτινες καί ιδιαιτέραν 
εΰλάβειαν έ'χουσι προς τον άγιον, ούτινος ό ναός καθ’ όίηαν το έτος είναι 
κοινόν ίατρεΐον των οίορδήποτε νοσήματι κατεχομένων. Κατά την προ.)ΐαν 
τής ημέρας ταΰτης οί πάντες μεταβαίνουσιν εις την παραλίαν και λαμ- 
βάνοντες μεθ3 εαυτών εκ τής θαλάσσης λίθον φέροντα επ’ αΰτοΰ φΰκη 
προσπεφυκότα, μεταφέρουσι εις την οικίαν αΰτών καί έναποθέτουσιν έν τώ 
εικονοστασίφ άγνωστον διά τίνα σκοπόν. ’ Επίσης καί από των παρακειμέ· 
νων σχοινώνων έκριζοΰσι πέντε σχοίνους καί έναποθέτοντες εις τό είκονοστά- 
σιον φυλάττουσι διά τό δωδεκαήμερον, ΐνα, άν τούς «καβαλκέψ’ οί μαλμάτζαροι, 
τον δέσωσι με τάγιου Γιαννιοΰ, τον Βοΰργον», διότι πιστεύουν, δτι δι’ οίασ- 
δήποτε άλύσου καί άν προσδεθή τό τέρας εκείνο, την κόπτει, μόνον τον 
σχοίνον τοΰ αγίου Ίωάννου αδυνατεί νά θραύση διό καί εΰλαβώς τηρείται 
ούτος. "Αμα δε τω ήλίφ άνίσχοντι πληροϋται άπασα σχεδόν ή παραλία συλ
λήβδην απείρων ανθρώπων καί ζώων λουσμένων καί γίνεται ιπποδρομία 
ή γαΐδαροδρομία γυμνών δ'ντων των αναβατών αντί εΰτελοΰς στοιχήματος. 
Καθ’ ά'πασαν δε την ημέραν δύναταί τις νά ΐδη τούς άγυιόπαιδας νωχελώς 
έπιπλέοντας τών ύδάτων, διότι δεν «τδχνο σί καλό νάβγαίν’ απ ' τ’ θάλασσα 
Ικείν3 τ’ μέρα». Έξελθόντες δε τής θαλάσσης λαμβάνουσι δύο τεμάχια κε- 
ραμίδος καί έμφράττοντες άμφότερα τά ώτα αΰτών έπιλέγουσι τά εξής εις 
ιδιόρρυθμον φωνής. «Πρέ πατλάκ’ , τά βώδια σ’ μέσ’ ςτού στάρ’ », άλλοκότως 
δρχούμενοι. Οΰτα> δέ εξέρχεται τό εΐσρεΰσαν εντός τών ώτων αΰτών θαλάσ
σιον ύδωρ.

32) Ή  κ λ ε ίδ ο υ να ς  ή κλειδών, (κληδίϋν καί κληηδών (κλέος) μαν
τεία, οιωνός, φο>νή προσημαίνουσά τι, λόγος μαντικός). Περί ώραν Βην 
τής ημέρας τοΰ άγ. Ίωάννου εις πλείστας συνοικίας παρά τ<ών παρθένων 
τελείται to έθιμον τοΰ κλείδωνα οΰτωσί: Έκάστη νεάνις πέμπει άφ3 εσπέ
ρας εί.ς την οικίαν, έν ή θά τελεσθή ό κλείδουνας, άντικείμενόν τι κατά τό 
μάλλον καί ήττον πολύτιμον, οίον χρυσοΰν ψέλλιον, ένώτιον, δακτυλ ίδιον, 
φλωρίον ή άργυροΰν τι νόμισμα. Ταΰτα δέ πάντα έντίθενται έν συνόλφ εν
τός λεκάνης πλήρους ΰδατος, ήν γραία τις προμνήστρια μεθ’ έαυτής φέρει 
εις την εκκλησίαν καί κατά τήν λειτουργίαν μένει άφωνος! Έπανελθοϋσα 
δέ εις τήν οικίαν μετά τήν τής εκκλησίας άπόλυσιν, έναποτίθησιν αΰτήν έν 
τω εικονοστασίφ καί περί 8 ώραν, συναθροισθεισών τών νεανίδων τής συν
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οικίας ανοίγεται «ή κλείδουνας». Παιδίον τι φέρον επίδεσμον λευκόν εις τούς 
οφθαλμούς βυθίζει την χειρα εντός τού δοχείου τού περιέχοντας τά ομαδού
ρια, ενώ αϊ νεάνιδες εν χορώ αδουσι εγκωμιαστικόν τι δίστιχον άσμα, άντα- 
ποκρινόμενον προς τούς μυστικούς πόθους εκείνης εις ήν ανήκει τό έξαχθέν 
αντικείμενου. Ή  τοιαΰτη λεκανομαντεία καλείται κλείδωνας. (’Ίδε "Άτακτα 
Κοραή τόμ. Δ', σ. 283 καί Θρακ. ΤΙΘογρ. Παπαχριστοδούλου διήγημα τά 
ρ ιζικάρ ια  τ. Β '., σ. 95 — 111.)

33) Την 31 Ιουλίου εσπέρας άνάπτουσιν έν ταΐς δδοΐς μεγάλα πυρά 
έκ φρύγανων ή άχυρων, άπερ διαπηδώντες λέγουσιν; «"Άξτους (Αύγουστος) 
παράξτους καλώς μάς ηΰρ" ή γιάξτους».

34) Ή  Μεταμόρφωσίς. Τήν έκτην Αύγουστου κομίζονται εν τοίς 
ναοΐς εκλεκτού είδους πρώιμοι σταφυλαί, αΐ άπαρχαί, αΐτινες εύλογουμεναι 
παρά τοϋ ΐερέως διανέμονται τοΐς πιστοΐς. Έγκαινίζουσι δ’ οΰτω τρόπον 
τινά τήν εποχήν τής ένάρξεως τών πανηγΰρεων εν τοΐς άμπέλοις, εις άς εκεί
νην τήν ημέραν διασπείρονται εις οικογενειακούς ομίλους, άναπτύσσοντες τήν 
ίδιάζουσαν αύτοΐς ευθυμίαν.

35) Ή  τοϋ άγιου Δημητρίου έορτή. Κατά τήν ημέραν ταύτην 
απολύονται, οί έργάται τών γεωργών καί τών έπαΰλεων, ΐνα  στοιχήσωσι αλλα
χού ή νά μείνωσι εις τά ίδια. Καλείται δε αυτή ή ημέρα τών γιαλαμάδων, 
διότι οί έργάται (γιαλαμάδες) πλημμυρούσι τάς οδούς, άφθόνως θΰοντες τω 
Βάκχω.

36) 'Αγία Βαρβάρα. Τήν 4 Δεκεμβρίου μοιράζουσιν εις τάς οικογέ
νειας φάβαν, ήτοι πολτόν τινα έκ κυάμων μετά ύποζέσεως έκ κρομμύων καί 
μελιπήκτων, ήν διανέμουσι ταΐς φιλικαΐς οίκογενείαις χάριν τού αγίου Σά66α, 
φάβα κατά παρήχησιν.

37) 6 Δεκεμβρίου. Κατά τήν ημέραν ταυτην έπιτελοϋσιν οί ναΰται μνη
μόσυνου τού πάτρωνος αυτών τοϋ έκχριστιανισθέντος Ποσειδώνος. ’Έχουσι 
δέ άδρεφάτο δπερ διανέμει άνθρακας τοΐς πτωχοΐς. Τά δέ τοϋ αγίου Νικο
λάου κόλλυβα θειοροϋνται καθ” άπαν τό έτος παρά τών δεισιδαιμονεστέρων 
πιστευόντων, ότι άμα τά ρίψουν είς τήν θάλασσαν βυθίζοντες έν αυτή καί 
τήν εικόνα αυτού, αμέσως θά π γεύση δ άνεμος, δν έχουσι κατά νοϋν.

38) Ή  παραμονή τών Χριστουγέννων. Τήν νύκτα τούτην πολλά! 
νεάνιδες έκ τών εύλαβεστέρων καί έγγραμματωτέρων διανυκτερεύουσιν ενώπιον 
τών εικόνων άναγινόόσκουσαι εύλαβώς τάς ώρας καί τά μεσώρια  τοϋ "Ωρο
λογίου καί τιθεΐσαι δέσμην ώκίμου ςηροΰ έντός λεκάνης. Τήν έ'κτην τής νυ- 
κτός ό)ρας είκοτολογοϋσιν, δτιτό μεν δόκιμον ανθεί μεταβαλλόμενον εις χλια
ρόν, δ δέ ουρανός ανοίγει καί τό άγιον φώς φωτίζει τάς δίκην τών θεασαμέ- 
νων τον Κύριον ποιμένων έν τή οίκίμ αυτών άγραυλούσας, αΐς έπιγίνεται 
τό αίτούμενον κατ’ έκείνην τήν ώραν ! !
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η'. Παραδόσεις.

1) Οί ’Ιχθύς τής Ζωοδόχου Πηγής. Εικοτολογοΰσιν οτι καθ’ ήν 
•στιγμήν ό πορθητής Μωάμεθ ό Βος ε’ισήλασε νικητής εντός τής Κωνσταντι
νουπόλεως, ό ατυχής τής πόλης τοΰ Άδριανου ήρως άμερίμνως και άναλγή- 
τως ηύθυμει παρά τό άγιασμα τής Ζωοδόχου Πηγής. Άγγελθείσης δ’ αυτφ 
τής άλώσεως τής Πόλεως, έδυσπίστει προς τό γεγονός εΐπών : «εάν τοΰτο ή 
ά?σ|θές, οϊ έν τω τηγάνω ίχθΰς αμέσως νά άναζήσωσι». ’Ώ τοΰ θαύματος 
οι ήμίεφθοι ιχθΰς άναστάντες έπεσαν εντός τοΰ αγιάσματος και έκτοτε με- 
νουσιν εντός αύτοΰ ως ιεροί θεωρούμενοι.

2) Ό περί Μήδων μύθος. Ην βασιλεύς τις έχων ώτα τράγου καί 
άχώρ κατά την κεφαλήν, ήσχόνετο δέ νά ύπάγη προς τον κουρέα ΐνα  ξυρισθή. 
Τό πάθημά του διηγήθη εις φρέαρ- παρά τό φρέαρ έφότρωσε κάλαμός τις, 
ήτις σειομένη παρά τοΰ ανέμου άπήχει ταϋτα εν εΐδει επωδού:

''Hdagn ένας βασιλές 
είχε τράγινου αφτί 
κί κασσίδα ςτήν κουρφή, 
vτρέπodagn νά ba ξουρστή. 
Πήγε τού πή μέσ τού πγάδ’ 
φυτρωσ’ ένα καλαμάκ’ , 3 * 5

του φυσουσι τ αγερακ 
κέλεγι τού καλαμάκ:
«ΗΤ βασιλές μας ή καλός 

10 πώχει τά πουλλά φλωριά, 
έχει τράγινου αφτί 
κί κασσίδα στήν κουρφή».

3) Ή  μάλ ■ τεπές. Έ ν τή οροσειρά τή περικλειουση τήν εύφορον κοι
λάδα των κοάέω ν - θεσίων, καλουμένην ούτω, διότι ό Ελλήσποντος κοΐλον 
κόλπον απεργάζεται, υπάρχει δξεΐά τις καί κιονοειδής κορυφή καλούμενη 
μάλ,-τεπές (=κορυφή θησαυρού). Ή  κορυφή αΰτη τήν νύκτα τοΰ Πάσχα, 
δτε τό πρώτον ψάλλεται τό Χριστός άνέστη, (ή καλός ή λόγος), ανοίγει καί 
ό τολμών νά εΐσέλθη διέρχεται επί έν έτος εντός μεγάρων μαρμαροτευκτων 
έν άφάτω όλβιότητι συζών μετά τών ωραίων Ραγίδων (νεράιδων). ’ Εάν δέ 
.βούλεται νά έπανέλθη προς τούς οικείους αύτοΰ, δέον ν ’ άναμείνη τό ετήσιον 
τοΰ όρους άνοιγμα καί νά μή γευθή τών κόκκιον τής υποχθονίου ροιάς κατά 
τό διάστημα τής εντός τοΰ όρους διαμονής αύτοΰ.

4·) Ή  ά γ ια  Σ οφ ία . 'Ότε έάλω ή Κωνσταντινοόπόλις, οι Χριστιανοί αύτής 
κάτοικοι έλειτουργοΰντο έν τω περιβλέπτω ναω τής ΓΑγ. Σοφίας καί ήκρο- 
•ώντο τήν τοΰ ’ Αποστόλου άνάγνωσιν. "Οτε δέ είσήλασαν τά οθωμανικά στρα
τεύματα, ό παίς ό άναγινώσκων τήν περικοπήν τοΰ αποστόλου, ό ιερεύς ό 
ίστάμενος παρά τήν ώραίαν Πόλην καί πάντες οΐ πιστοί άπελιθώθησαν καί 
έκτοτε μένουσι άπολιθωμένοι.

5) Ό  βασιλεύς Κωνσταντίνος. 'Αλουσης τής Κωνσταντινουπόλεως 
άγγελος Κυρίου επιφανείς τω βασιλεΐ Κωνσταντίνα) έπέδθ)κεν αύτω σπάθην
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ξυλίνην διατάττων συνάμα αύτώ, ΐνα  διά ταΰτης απόκρουση την έφοδον. 
Άπορρίψαντος δ3 εκείνου μετ’ άγανακτήσεως και μετά περιφρονήσεο)ς την 
προσφοράν και εΐπόντος δτι χρυσήν σπάθην έχων ούδέν κατώρθωσα, ούδέν 
δε θά κατορθώσω καί διά τής ξύλινης, ό άγγελος μεταβάς παρά τω Μωά
μεθ έπέδοοκε την ξυλίνην σπάθην, ήν εκείνος άσπασάμενος καί μεταχειρι- 
σθείς ηρατο περιφανή νίκην κατατροπώσας όλοσχερώς τούς ήττηθέντας.

6) Άνασκολόπισις κυνών. Οι Ροψιαΐοι εις άπόκρουσιν των κατά 
τού Καπιτωλίου όρμησάντων Γαλατών εξεγερθεντες παρά χηνών αφιερωμένοι 
τή "Ηρα έθέσπισαν, ΐνα  εις ώρισμένην τού έτους ημέραν άνασκολοπίζωσι· 
τούς κύνας. Τό έ'Οιμον τούτο τής Ροομης διετηοήθη άπαοαλλάκτως εν Μα- 
δύτορ καί τοις πέριξ, προ πάνττυν έν Κριθία τελοΰμενον την καθαράν Δευ
τέραν.

Ή  κλέφτρα. (Σαράντα Εκκλησιών).

Ποιος είδε κόρη λεύτερη νά πάει μακρά στά ξένα, 
νά κάνει μήνες δώδεκα αντάμα μέ τις κλέφτες, 
πρώτη νά είναι στο σημάδ’ απ’ τ’ άλλα παλλικάρια, 
καί στο σπαθί νά μή μπορή κανένας νά τή φτάκει,

5 νά τή θαρρούν γιά παλλικάρ’ καλύτερο στο κόσμο, 
νά τή ζηλεύουν τ’ άρματα καί τήν άντραγαθιά της; 

— Νά γώ, κλεφτόπουλο μικρό, είδα ’νά τέτοιο πράμα. 
Βάγια τήν λέγαν τήν κυρά, Δημήτρη τό μπαμπά της, 
καθώς τό έλεγε αυτή σέ μένα μοναχή της,

10 αγάπη τήν ανάγκασε νά πάει μέ τούς κλέφτες, 
γιατί δε μπόρεσε νά πγή ένα ποτήρ’ φαρμάκι 
καί νά ξεχάσει μέ αυτό τό δόλιο ’γαπτικό της, 
πού μέ ψευτιές τή γέλασε, μέ λόγια ζαχαρένια:

—« ’Αγάπα με, Βαγίτσα μου, αγάπα με ψυχή μου,
15 όπως εγώ σέ αγαπώ άπ’ τήν καρδιά μου, φως μου, 

καί γιά τά σένα χάνομαι, σκοτώνομαι γιά σένα.» 
Τέτοια δά λόγια έλεγε παμπόνηρος Άντοόνης 
καί τή Βαγίτσα γέλασε, τήν έκανε δική του.
Μά άλλη ήτον ή βουλή τού πονηρού ’ Αντίονη :

20 "Ολα έκανε αυτά, γιά νά ζουλέψει μόνη,
ή πρώτη ή αγάπη του ροδένια Δημητρούλα.
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Αυτό δά σαν κατάλαβε κακότυχη Βαγίτσα, 
μέσ3 τό πηγάδι νά ριχτή την ήρτε κείν3 την ώρα, 
για στη Μαρίτσα(1) για νερό νά πάει μέ τή στάμνα 

25 και νά ριχτή μέσ3 τό νερό και νά πνιγή κεί μέσα.
Μηδέ τό ένα μπόρεσε νά κάνει ή Βαγίτσα 
μηδέ τό άλλο βάσταξε καρδιά της νά τό κάνει, 
γιατ'ι λυπιόταν τούς γονιούς και τό μικρό άδερφάκι 
πού Γιώργη τό φωνάζανε κι' εΐταν χαρά γεμάτο,

30 πού μέ τά λόγια τά μικρά, μέ τά μικρά λογάκια, 
μέσα ατά γέλια έκανε τό σπίτι τους νά είναι.
Τρανεύονταν (1 2) μέσ3 τό χωριό πώς θάταν μοναχός 
στά πρόβατα, στά άΤογα, στά βόδια, στις γελάδες του, 
πού γύρευε καμιά φορά μικρό πουλάκ3 νά γίνει,

35 καί νά πετά πολύ ψηλά στά σύννεφα νά φτάνει 
και κεΐ απάνω στά ψηλά Βαγίτσα νά τό βλέπει.
Γιατ'ι λυπιόταν τούς γονιούς και τό μικρό άδερφάκι, 
μηδέ φαρμάκι βάσταξε νά καταπιή ή καρδιά της.
Τρεις μέρες δέν προγεύτηκε, τρεις μέρες δέν κοιμήΟκε,

40 μόν’ δλο αναστέναζε μέ μάτια δακρυσμένα.
Καί κει απ’ αναστέναζε καί 5χύνε μαύρα δάκρυα, 
φωνές ακούστηκαν κοντά στής γειτονιάς τό σπ ίτι: 

«Βοήθεια, τρέξτε, γειτονιά, μάς χάνουνε κλεφτάδες». 
Κλέφτεο αυτή σάν ακούσε κάνει βουλή νά πάεμ 

45 και μαύτουνούς μέσ’ τά βουνά στούς κάμπους νά γυρίζει. 
Μέ μνιάς πετχιέται, ρίχνεται, τον τόπο της αφήνει.
Ψηλά στάνώγειο έφτασε τά ρούχα της ξεντύνει 
καί μάλλα ρούχα τάδερφοΰ τσ3 στο δρόμο κατεβαίνει.
Οί κλέφτες τότε πήγαιναν, τούς παίρνει τό κατόπι.

50 Σάν βγήκαν έξ3 απ’ τό χωριό τον καπετάνιο λέει:
— «Δέν παίρνεις άλλο σύντροφο κλέφτη μέσ3 τον ταϊφά σου, 

πού νά μπορεί μέ τό τουφέκ’ άσπρο γιά νά βαρέσει, 
σάν τό ζαρκάδ3 νά ρίχνεται στά ρέματα, τις πέτρες 
καί μέ θυμό λιοντάρικο τή σπάθα του νά βγάζει.

55 Ό  καπετάνιος γύρισε στραβά στραβά την είδε :
•— "Έλα μαζί, παλλίκαρε, καί στον ταϊφά μου έμπα.

1) Μαρίτσα="Εβρος.
2) Τρανεΰονταν=καυχιούνιαν.
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Καί μιαν ήμερα Κυριακή κοντά νά δύσ’ 6 ήλιος, 
βγάζουν νά παίξουν τά σπαθιά, νά κάνουν to λιθάρι.

60 Καί κεί πού παίζαν τά σπαθιά κέκαναν το λιθάρι, 
ή κόρη πώς εγύριζε μέ τό σπαθί στο χέρι, 
άνοιξαν τά θηλύκια της καί τά χρυσά κουμπιά, 
φάγκε ό άσπρος της λαιμός, φάγκαν καί τά φλουριά της. 
Κανένας δεν τά λόγιασε κανένας δεν τήν είδε,

G6 μονάχα γώ (κλεφτόπουλο μικρό διαβολεμένο
πώς μέλεγαν μες τό ταϊφά) λόγιασα τά φλουριά της.
Κή κόρη τό κατάλαβε, κρυορά μέ συντυχαίνει:

— Σώπα, βρε, σούπα, βρε μικρέ, και μή μέ συντυχαίνεις, 
νά σοΰ χαρίσου τάρματα τά έρημα τά σπαθιά μου,

70 σοΰ δίνω καί τά ροΰχα μου τά χρυσοκεντημένα,
μέ δώδεκα αράδες τά κουμπιά τά φλοοροκαπνισμένα.
Κι3 άφίνω γειά στη συντροοριά, στο τόπο μου θα. πάνω, 
κανένας δέν μέ ένιωσε πώς ήμουν κοριτσάκι.
Λεύτερη ήρτα, λεύτερη στη μάννα μου παγαίνον 

75 καί κάθησε κι’ ώδήγησε (*), τά πάθη τούς καημούς της.
Σοχν ύστερα τα άκουσαν ’ πομένανε οί κλεφτι/.δες 
τά χείλια τους εδάγκασαν, τά χέρια τους χτυπούσαν.

Π. II. X.. 1

1) ώδήνησε =  διηγήθηκε-
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1. Τρία παλλικαράκια
Βαβα Έσκή

Τραγουδιστής Κωστ. Συρμας 
Χορευτικό χρόνος 16"

$
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2 . Ή  κακοπαντρεμένη
Άδριανουπόλεως

Χορευτικό χρόνο 10''
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"Ο λες οί νιές παν τρέ φτη καν καί πή ραν παλ λι
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(1) Συνέχεια από τόν Β' τόμον.
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3 . .Η Ματ έ via (Μαλαματένια)

Σαράντα Εκκλησιών
Χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 20''
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Βλέπε Ά ρχεΐον τ. Β'. σ. 119. Βαλλίσματα θρακικά.

4.  Θαμάζω τό κρύο νερό
Αίνου

Χρόνος 23''
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θ α  μά ζω τό κρυ ό νε
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5 « Ή  σκληρή μάννα

Άδριανο υπόλεως
Χρόνος 40"

/Τ\

Διώ ξέ με μάν να μ’ διώ ξέ με κ’έ γώ θέ

6. ' Ο γάμος

Άδριανο υπόλεως
Χρόνος 25" μάλλον αργά καί ζωηρά
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Έ  γώ 3μαι όρ φα νό παι δί

μιτρέ μά τήν ά γίά Πα ρα σκευ ή

ε χω καί χή ρα μάν να κέρ να Λαμ πρι νοό δαμ’

κέρ να
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7. Το ξένο κορίτσι

Σαράντα ’Εκκλησιών

Χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 22''

-■9—
-8 -

— 1-Φ-7—·»!—#—  ̂ ---- ί— β Φ- Φ—
£ ξ Εξ ^ ο ξ ^ ξ Ε Ε £ Ε £ Ε ϊξξέ ξ !

3+6—9 Ά  πό ξέ νο μέ ροςκ ι’ά π ό  μα κρυ νό ά πό

ξέ νο μέ ρος κι’ά πό μα κρυ νό ήρ θ’έ

να κο ρι τσι δώ δε κα χρο νέο ήρ θ ’ ε

I----- ------------------- —I -Ν -* Φ  φ 7\ > ~φ - φ  η
1μ Γ ·  φ 9 W Λ <έ*’ ·  ' . ]

t — W·. U J= . J
να  κο ρί στι δώ δε κα χρο νώ Μέ τής

8. Δεν ηοουν ου που μελεγες

Σαράντα Εκκλησιών

Χορευτικό χρόνος 16"

2— —Φ—~Φ—;—
ί ΰ f = :

=Φ=5=Φ=Φ=
— ■>— f c

Δέν ή σουν συ πού μ'ε λε γες
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9. Δεν ήαονν  σν ( β )
Σαράντα Εκκλησιών

Χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 16"

Δεν ή σουν σύ πού μ’ Μ λε

ί ' :
£ = ί= ! : " ·  '  + —  s

—
—

— . — m ----------------------

— — fi..

γες αν δέ σε διώ πε θαί νω, τζα

νήμ Κα τε ρι νιώ

10. Δ ίπλα τώ βαλές  'Ελένη
Σαμμακόβιον

Τραγουδιστής Δημ. Φτουχίδης 

Χρόνος 8 μέτρα 20''

χαί ρο μαι θυ μου μαι

Η------I-----1--- ( I I
I I

καί λυ που μαι
πού πέρασαν τα χρόνια μου ’κείνο παραπονιοΰμαι

που

=ί

μαι
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Ε πωδός

—-Ρ η—-I—η—-3 4 ^ ± = * : ψ  - »—I---·|--- 1

Δί πλα τ& βα λες Έ
τό μαχαίρι καί δέν βγαίνει

λέ

ιε ε
νη

11. Δέν λαλέϊς σιονλί μ 3 άηδόνι

Σαράντα ’Εκκλησιών
Χορού χρόνος 40"

4— t =^r±=^=|zr|iz=zp=ip S := z p = | ^ :l=—
4+5=r9 Δέν λα λεΐ εις λα λεΐς που λί μ’ άη

Ρ = - - Γ : m m :tz: ξ Εξ ε̂
—ι----)—ν

δό VI τό πρω i μέ τήν δρο

= & =

σια α γεια σ α γά  πη μου γλυ

τέλος
= f c = t = l ξξ£ξ& ξ εξεξεΕεΞΞ£ξξ£ξξεξξ • — η —

—

κειά ραμ τα ρα ρα ρα ρα ρα ραμ

4*—»
£Ξ=ΡΕΞ£γ 5Ξ Ξ *Ξ

y r - j — j s: 
:trz= ?zz^= zpzzrpznp:

τα ρα ρα ρα ρα ρα ραμ τα ρα ρα ρα ρα ρα ραμ

τα  ρα ρα ρα ρα ρα ραμ ρα
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12. Το τραγούδι τού γάμου
Σαράντα Εκκλησιών

Χρόνος άρνά 40" μέχρι τέλους.

127

Χρυ σό στε φά νι χρυ ση κορ

II

ί I » - * · :'Ί -  ̂ - i f f iίΞ ΐΐΞ ^
-<5έ_ □

δέ λα χρυ σό στε φα πε ρι πλεγ μέ νη

‘Ι ή> Λ ψ - <ε> f  ·  -1 0-- m-
φ -Ε = Μ —Ρ-ΐ — t f - - |-----jr g_J- «· :" J

στην κε φα λή

-Π 3=
----«ι—·ζ-*~

J - · ”̂ Ί  — 1—Τ- 3= Φ · I

πε ρι πλεγ μέ

ΐ
τέλος

ΡΡγ= 1 1
νη στην κε φα λή

13. Το δνειρο

Άδριανουπόλεως
Χορευτικό χρόνος 12 μέτρα 12"

t  £ *  I: ί ={5=Φ=Φ: :d=i~rJ=i=if5:
- »  ~

Πί σω στα σπί τια σου στά πα ρα θύ ρια σου τρέ

χει νε ρό δρο σα το Ό ρ τα κι νού δι μου, τρέ

χει νε ρό δρο
I 4=

λο γιαν νου δι μου Πίσ α το, Κα
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14. Το όνειρό

Άδριανο υπόλεως
Χορευτικό χρόνου 18. μέτρα 16"

§ Ϊ = Ι ξ £ Ξ Ξ ^ Ξ ξ£ ξ  F F F E e EF 1 1  Ξ ? 7 ^ 7 Ξ Ϊ7 ρ Ξ Ξ Ξ
Και στον ά παν κι ώχ ά μάν ά μάν καί στον ά

Γ — «  1 ----- 1— ®. a 3.
F £ r = * =

Φ--- —G>---JF r - — F — .— ^ — — t — t — —Θ---- j— ' t= :ΗΗ— : • h—
πάν τό μα Κ« λά καί στον ά πάν τό μα χα

1
λά

-----φ---- φ — -1 -- (*·— ρ - - 1Ε-----1------U— : £— >=-· j----- — — 1Ε
κοι μα ται κό ρη μο να χή

15. Μάννεμ τά χιόνια λυώβανε

Σαράντα Εκκλησιών
Τραγουδιστής Κ. Σύρμας 

Χορευτικό 12 μέτρα. 15'* ρυθμός δάκτυλος—υ υ

£  Ξμ=^μΞΞίΞ
Μά νεμ’ τά  χιό ν ια  λυώ  σα  νε Μά νεμ τά

χιό ν ια  λυώ  σα  νε και
ί~

μεΐς τα  δυό μα λώ  σα

[= | Ξ £ Ξ ^ Ε ίΞ Ρ Ξ 2 ^ Ξ £ Ξ £ Ξ £ -m—φ· ■
- I --------- 1—

-53Τ-
με καί μεΐς τά  δυό μα .λώ σα με
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16. Ποιος είδε πράσινο δενδρι

Αϊνου
Χρόνου. 12 μέτρα. 15"

3=$  % I Φ =Φ = 1--3=1=^= 1~ :---- ·4~—3#—^ —70— τ—* —w—̂ —ι— ---■--- 1-
"*—w- ---- 4— :± = φ :

Ποιος εΓ δε πρά σι νο δεν

Ί0--- W-

δρι

S .  «Γ . Η  «  I ^ ^ I il *

γ α ϊ τα  νο φρύ δα καί ξαν θή ναχ

^ = ^ f E ? _ E g - i ^ E i E g j E E ^ E E lj

ά  ν&χ ά  σΐ) μέ νια  ρί ζα

1 7. Καράβι καραβάκι

Σαράντα Εκκλησιών

Χρόνου 18 μέτρα 22"

1

-r·»
m

Κα ρά βι κα ρα βά κι που πας γ ια

~d— -ι— ι- Ϊ 3 ^ ξ ||ϊ3 Ξ 3 Ξ 1 3 ξX-------------------^ ---m m—
« Ε

1 : ^ 1

λό γ ια  λό άν εί σα ι γ ιά  την Πό λη

πες. το ν’άρ θ£> καί Υώ
9
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18. Ή  Παυλοπον λα

Σαμμακοβίου

Τραγουδιστής Δ. Φτουχίδης 

Χορευτικό Χρόνος 16 μέτρα 25''

=  = t = f c = C = :
Καϋ μέ νη Παυ λο που λα δέν

= := fs= i= d = ?= ^ · — j=
^ ξ |ξ3 ξ ! ξ |ξξ3ξ^ i = t

τώ κα νες κα λά νά φή σης

,--- Ν--- r------- 1—*-----γ-----—r--------{— -----!—

Εύ θύ μη τόν Εύ θύ μη μέ δυό μωτόν

ρά μέ

Η—*ι ι— — |------Κ
ι-------------------- — — —

δυό μω ρα παι διά

19. *Η νπναροϋ

Άδριανουπόλεως

Χρόνου. 8 μέτρα 6"

4- ^  - ρ — « —Ι— » ----- ί :p-=S: :ta=V: m
Κά τω στις δρο σά δες και στις πρα σι νά  δες

:g = p i =t?mp:zzizz:^z=frzz:ft
£ Ξ ρ Ξ = = Ι  
I —Γ .:—̂ ζ~ ύν- =Ρ=Ρ=

δέν δρα ψυ τε μέ να μέ άν θη στο λι σμέ να
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2 0 .  *Έμαθα, κνράμ , πώς έχεις

Σαράντα Εκκλησιών

Χορευτικό χρόνος 24 μέτρα 28''

Έ μα θα κυ ράμ’ πώς ε χεις βάρ κα γ ια λό

-W—-d

ε μα θα κυ ράμ πώ ς ε χεις μια βαρ κοΰ λ α

f  i i i2 = z ^ ^ g — φ  — ̂ ζ = | ι τ ζ 5 = :^ 7 - φ - - ί ζ = :| = ^ ^ ^ § ζ ι ζ =------- ---- · -------------------- Χ---------43--■ φ · - 0 ---------------------------
καί ψα  ρεύ εις δ π λα  τρι

S

α λα  ρα λα  ρόμ.

^ Ξ Ξ ?·Ξ | Ξ Ξ ^ Ξ ρ Ξ ΐΡ

βάρ κα γ ια λό

21. Κόρη μου να σε παντρέψω

Σαράντα Εκκλησιών
Τραγουδιστής Κ. Σύρμας 

Χορευτικό χρόνου 6 μέτρα 12"

Κό ρη μου νά  σέ παν τρέ ψω καί νά  σέ νοι

κο κε ρέ ψω καί νά  σέ νοι κο κε ρέ ψω
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2 1 . Την ομορφιά ϋου ολοι την ζουλενουνε

Αίνου

Χορευτικό χρόνος 16 μέτρα 2ό"

Τό δια μάν τι στην 'Ελ λά  δα φράγ κοι τό δου

φ ιά σου φως μου δ λοι τήν ζου λεύ ου

3  ϊ
νε.

izzdΦ- Φ----Φ ^  - m—Ι—φΐ—  ψ  ̂-W-

Ό  λοι τήν ζου λεύ ου
P ^ i

νε

2 2 . Κάλανδο

Α’ίνου
Χρόνος 10 μέτρα 37'

Χρυ στού γεν να  χρι στού γεν

r  J  ι84” ! 1 ϊ --S - ---- Γ*·,------ 1Γ ? p-f \ & F - -C- =γ- - - ΐ 3 — ^

να τώ

1 ----- ---------

ρα
ϊ- >- 

χρι στός γεν
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-= * ■— : Η Η  - J
I jr n m  1 ϋ

νιε ται τω ρα ’Ay γέ λοι

— -1-ι*>-±έ- ------------ *---Γ---Τ'--Γ--Τ---- 1------------1--1---- 1--—1~--. I--—
2 Ϊ ^ - * Ξ Ϊ Ξ Ξ ^ Ι  ί  ^ Ξ ^ Ξ μΞ «ξ {:

—J——I—ι— -------- ----- 1̂ ^̂................  -A— ——|-ζ ' - ΐ Ξ :

χαι ρον τα ι γιοι δο ξο λο

= i f e i = l = i
ακολούθως ή αρχή των λοιπών στίχων.

γεν ται

Ε
:~Λ:

Καί τά δαι
L j* ] · = ί= | ------ 1- "b—h----

μό ν ια  θλί βον

I -Η -----
-I--- 1-- £ =

*fc5i ------*3  i  m

τα ι γ ια τι χρι στος γε

d3f=t

νιε τα ι στό με λι

- 3
γεν

3 = i==g=|- —ΐ  « -

νή θη κε στό γά  λα α νε

t  :ί  ι  π
τρά φη



134 Μόσχου Παπαχριστοδούλου'

;2- - ^ : ΐΤ 
•4=5=71!:

2 3 . 'Ό ταν πεθάνω μη με κλαις
Σαμμακοβίου

Τραγουδιστής Δ. Φτουχίδης 

Χρόνος 24 μέτρα 40"

•  .

"Ο ταν πε θά

-fe -|Ŝ =  -Τ—1!' ι ^ - ϊ τ ζ ζ 5=d5=zlrd:

νω

:=} ·  φ- ^

μή μέ κλα ΐς

ξΙ 1 1 1 = !
κου νιε μα ναμ κου νιε κου νιε το μω ρομ

ιι» m
ί

§ ^ ξ !ξ= ^ 7 = ;Ϊ ξ = Ιξ Ι ^
θά  εΐ μ' ά πο θα μέ νος

=Φ=Φ~35:

α ιν  τε

Η— h
1 1 1 1 1 1 1 =1 1 3 3 ^—= -φ-

να νι να νι

JM. 'Ο  Κυνηγός

Άδριανο υπόλεως
Χορευτικό χρόνος 8 μέτρα 15"

4 = 7

—φ— φ— —β~ -  »
b= = t = t = ^·=

~Γ
Φέ το τό κα

ζ - » — 9 — -

Ε - : Ε—t — : γ τ
λο και ρά κι

ϊ
κυ νη γοΰ σα ε

I — ζ|ζζ·ζζ| :
*

να  που λά  κι
ΐΞ Ξ ^ ψ ί

κυ νη γοΰ σα  λαχ τα  ροΟ σα

3 —1— :zj:• --- 9 = 1 = ΐ '

να  τό ψτά σω δέν μπο ροΰ σα



θρ α κ ικά  τραγούδια 135

2 5 . Κορίτσι είκοσι χρονώ
Σσμμακοβίου

Τ ραγουδιστής Δ. Φτουχίδης 

?Ηχος πλ. Α' αργά  χρόνος 8 μέτρα 38"

Κο ρί τσι ει κο crt

m --------------- ------ 1---------- 1FZ>L 4

χρο νώ δέν εΐ χε κα σα βέ τια  δέν

εΤ χε κα σα βέ τια

2 6 . Το σφάλμα μου
Α ϊνου

Χρόνος 8 μέτρα 2ο '

J tr  -6-— ! -h . -
■"η .— ’ —

ψ  β  ·  .  «Ρ . ί  '  Τ  t t  Γ -  Γ !
Τό με γά  λο μου τό σφαλ μα ει νε πού σέ

>

ά γα  πώ καί δέν βρί σκω ε ναν τρό πο

σέ τό είμυ στι κό νά πω
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2 7 . Τά μελιντζανιά
Σαράντα ’Εκκλησιών

Χορευτικό χρόνου 12 μέτρα 40"

.^=ι | = 3 = Ώ = Φ = Φ = ^ :•  —w *  :

Αύ τά  τά μαΟ ρα που φο ρεΐς Έ

λέ νη έ γώ  0ά σέ τά  βγά λω

z fs= ^ :
hr—*  -d ---- ^Ρ- ,= = * = ? !

τά  με λ ιν  τζα  νιά  νά  μήν τά βά
--- *)

λης πια

--Η--- jd-■φ- I
μα

πέ
Ά ϊ ν  τε με σκι σες μέ κο
με κα νες κο μάτια  καί μέ

Α ύτά  τά  μαύρα πού φορείς εγώ θά σέ τά βγάλω, 
θά σέ φορέσω άλικα καί θάρτω  νά σέ πάρω

τια  σες 
τα  ξες

2 8 . Προσευχή
Σκοπού

Τραγουδιστής Ν. Κωνσταντόπουλος 

Χρόνου 12 μέτρα 28"

τά  βου νά  άν θοΰν με γ ά  λο

τό νο μά σου καί οί κάμ ποι πρα σι νί ζουν θε έ με
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Α\

Εις συμπλήρωσιν των δσων λέγει 6 κ. Β. Δεληγιάννης εις τό άρθρον 
που «Τό άμπατζηλήκι στη Θράκη» ’), νομίζω δτι πρέπει νά προστεθούν 
καί τά κατωτέρω:

1 Στα σπίτια κατασκευάζοντο δ'χι μόνον σαγιάκια, άλλα και άμπά- 
•δες. Ταύτα ώνομάζοντο «οραιΐά», προς διάκρισιν από τά όμοια των ερ
γοστασίων, τά όποια έλέγοντο «αγοραστά» η καί «χαζήρκα». Αυτό του
λάχιστον συνέβαινεν εις την περιφέρειαν τής Λιοικήσεως Μετρών (Τσα- 
τάλτζας).

2 Οι άμπάδες καί τά σαγιάκια πριν δοθούν εις τον ράπτην, έ'πρε- 
πεν εξάπαντος νά περάσουν από τό «ίίολάπ*», μηχάνημα κινοΰμενον μέ 
νερόν, μέ τους κοπάνους τού οποίου εκτυπάτο ό βρεμένος άμπάς ή τό 
σαγιάκι, δσο πού νά «τραβήξ*» καί νά «πήξ5» καί νά γίνη στρωτός καί 
ίσιος. Τό πλησιέστερο «δολάπ» τής περιφερείας μας ήτο στήν Στράντζαν, 
και ό «άολαπτσής» συνήθως επερνούσε δυο φορές τό έτος από τά διά
φορα χωριά τής περιφερείας, μίαν διά νά μαζέψη τά (τάάολάπιαστα» σα
γιάκια καί μίαν διά νά τά φέρη «ιίολαπιασμένα». Οί νοικοκερές ΰφα ιναν 
εις τις δυο άκρες τοΰ σαγιακιοϋ ένα λουρί χρωματιστό, γιά νά γνωρ ί
ζουν τό «τόπι» τους, τό μετρούσαν πόσα «πχόπλα» ήτο, διά νά ίδούν 
πόσο θά τραβήξη κ ι’ έπειτα τό παρέδιδαν εις τον ντολαπτσήν. Συνη- 
θεστάτη ήτο ή έ'κφρασις : «Σαν ιίολαπιασμένο σαγιάκ’ », λεγομένη επί 
μάλλινων υφασμάτων, τά όποια μετά τό πλύσιμον εστένευαν.

3 Έκτος των υπό τούκ. Β.Δ. άναφερομέ'νων εργαλείουν, ό άμπατζής 
είχε καί μιά «κάργα» (τανάλια) μέ στρογγυλές μύτες, μέ την οποίαν κα- 
τεσκεύαζε «κόπτσες» (άγραφες) άρσενικές καί θηλυκές, από κίτρινο «τέλι» 
(σύρμα)· Τις κόπτσες τις περνούσαν μισοτελειωμένες, καί τις έρραφταν 
εις την θέσιν των, αφού δέ τό ποτούρι ή τό γελέκι έτελείωνε κ α θ ’ δλα, 
τελευταΐον τό «τσιράκι» γυρνούσε τις κόπτσες μέ την κάργα και παρέδι
δε τό φόρεμα εις τον πελάτην «γιά νά πάρ3 τό παξίσ5».

4 Οί ίδικοί μας άμπατζήδες δέν έρραφταν μέ μακαρά, αλλά μέ 
«τραόουζάν ίπλ ιγ ί,»  κλωστήν Τραπεζούντος επί τούτω κατασκευασμέ- 
νην στιλβιομένην. Μετά τό 1885 όμως μετεχειρίζοντο «τιρ ιπλίκι», τό 
όποιον έπωλεΐτο εις «κούκλες». Ό  άμπατζής λοιπόν, έκοβε μέ τό ψαλίδι 
του την μίαν άκραν τής κούκλας, την εκρεμούσε εις τον λαιμόν του καί 
όσες φορές τού έχρειάζετο κλωστή, τραβούσε μίαν, την έκέρωνε μέ τό 
μελισοκέρι, πού πάντοτε είχε φυλαγμένο μέσα εις τό σακκουλάκι τής 
κάντζας καί έρραπτε. 1

1) Βλέπε, Ά ρχε ΐο ν ... τόμος Β' σελίς 56—68.
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5 ’Άλλα φορέματα, τά οποία κάποτε κατεσκευάζοντο και από τσόχαν 
ήσαν: 1) Τό «τσεπκένι», τοΰ οποίου τά μανίκια δεν είχαν ραφήν εις την 
μασχάλην καί έκρέμοντο δπίσω εις την ράχην «καρτάλ κανάτ», ως πτερά.

Σχήμα 1. πατατούκα, 2. τσεπκέν’, 3. γιαρίμ ίρρανσίζ, 4 ερένκιοϊ,
5. κό.ττσα άρσενικιά αγύριστη, 6. κ. θηλύκια αγύριστη,

7. κ. άρσενικιά γυρισμένη, 8. κ. θηλύκια γυρισμένη.

αετού. Ό  γιακάς, τό στήθος καί τά μανίκια ήσαν δουλεμένα μέ γαϊτάνι 
καί εΐχε κίτρινα, μεταλλικά στρογγυλά κουμπιά εις τά μανίκια. 2) Τά 
«έρε'νκιοϊ παντελόνια», τά οποία από επάνω έως τό γόνα ήσαν όμοια 
μέ τά συνηθισμένα πανταλόνια, από δέ τό γόνα καί κάτιο είχαν γαϊτά
νια καί κόπτσες, όπως τά ποτοΰρια μέ κουλάκι 2 — 3 μπουρμάδιον καί 
μονό μπουρμά στο γύρο εως επάνω είς τις κόπτσες. ’Από τό έξω μέρος, 
απο τις τσεπες εως κάτω εις το κουλακι, ειχεν εξ σειρες γα ιτανι με κενε- 
δες... Είς τά γόνατα είχε «κολτσιάκια» καί είς τό πίσω μέρος <^ιουτλοΰ- 
κια». Δηλαδή είχε διπλά γόνατα καί πισινό, 3) 'Η  «πατατοΰκα», ή οποία 
ήτο κοντό φόρεμα έως είς τήν μέσην τοΰ σοόματος, μέ διπλό στήθος, 
γιακά φέλπα μαΰρο σειρίτι γύρο, δυο τσέκες σάν μισοφέγγαρα, από δυό 
κουμπιά στήν κάδε προστινή χωρίς κουμπότρυπες, καπτσάλ ί από γαϊτάνι 
καί έπάνιο ραμμένα τά κουμπιά. Μ ανίκια μέ δέκα σειρές γα ϊτάνι ολόγυρα- 
4) Τό «γιαρήμμρρανσίζυ πανταλόνι, μέ δέκα σειρές γα ϊτάνια  στήν έξω· 
ραφή τοΰ βρακοποδιοΰ, από επάνω έως κάτω καί πλεξοόδα στή μέση· Τό 
ίδιο καί ή κωλοραφή πλεξούδα χωρίς γαϊτάνι. Ε π ά νω  τό παντελόνι φαρδύ 
καί κάτω πολΰ στενό, ώστε τό πόδι νά περνά μέ δυσκολία. Καί πίσω οί 
«τσόντες» επίσης μέ δέκα σειρές γαϊτάνι καί πλεξούδα στή μέση. Τά
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τα ε η κ έ ν ια  τά φορούσαν όλοι οί εύποροι, τις π α π α τ ο ϋ κ ε ς  οι ψαράδες καί 
πυροσβέσται, τά γ ια ρ ίμ  ψ ρ α ν α ϊζ  οί λατερνατζήδες καί τά έ ρ έ ν κ ιο ϊ οι 
εργάτες καί χωρικοί ακόμα καί σήμερα εις την Ξάνθην καί Κομοτηνήν.

6 Τό τεζγιάχι έθεωρεΐτο ιερόν, καί δεν έπετρέπετο νά τό σκουπίσουν 
μέ τη ν σκούπα, άλλα πάντοτε μ ’ ένα πανί. 'Ά μα  δέ παρουσιάζετο κανείς, 
αφελής πελάτης, ό άμπατζής τον εξάπλωνε επάνω στο τεζγιάχι καί τον 
έπερνε τά μέτρα «για νά γένουν τά ροΰχα τ ’ ΐσκερά» καί έτσι κοροΐδευε 
τον πελάτην.

7 Οί άμπατζήδες, όσοι είχαν πολλή εργασία είχαν καί «κάλφαν», 
βοηθόν καί «τσιράκι» μαθητευόμενον. Μερικοί μάλιστα συντηρούσαν πολ
λούς καλφάδες καί τότε είχαν καί πρώτον κάλφαν υπεύθυνον άπέναντ1 
τοΰ μάστορη καί αναπληρωτήν τρόπον τινά αύτοΰ. 'Ως προς τήν γνώσιν 
τής τέχνης ό κάλφας ήτο μισθωτός μάστορης. Τό τσιράκι έκαμνε δλες τις 
υπηρεσίες καί συνάμα έμάνθανε τήν τέχνην. Ά π ό  τήν προυτην ημέραν 
τοΰ εβαζον μια δακτυλήθρα στο μεσαίο δάκτυλο, κ* επειδή δεν ήμποροΰ- 
σε νά τό κρατήση κλειστό δσον έπρεπε, τοΰ τό έδεναν μέ ένα «τσάμα». 
’Έ πειτα τό κάθιζαν σταυροπόδι, τοΰ έδιδαν ένα τεμάχιον σαγιάκι, μεγέ
θους σπιθαμής, τό όποιον έσκάλωναν εις τήν κάντζαν, τό άλλο άκρον 
τής οποίας περνούσαν κάτω άπό τό δεξιόν του γόνυ, τοΰ έδιδαν καί ένα 
βελόνι μέ πλευστήν χωρίς κόμπον καί επί άρκετάς ημέρας περνοΰσε τό 
βελόνι ιτστά δφκαιρα», δσο πού τό σαγιάκι εκείνο έλυωνε. Ά φ ο ΰ  δέ συ
νήθ ιζε πώς νά κρατή τό βελόνι, τοΰ έδιδαν να ράψη καπλαμάδες, τεμάχια 
δηλ. στενόμακρα σαγιακιοΰ, τά οποία ράπτουν επάνω εις τις κόπτσες. 
’Έ πειτα έμάνθανε νά κατασκευάζη κόπτσες άπό τό σύρμα, έπειτα νά 
ράβη μιά σειρά γα ϊτάνι καί οΰτω καθεξής.

8 Εις τά Φερμελετζήδικα τής Κ[πόλε(υς υπήρχαν πολλοί άμπατζήδες 
έκ Βουλγαρίας, έκαστος τών οποίων άπασχολοΰσε 10-15 καλφάδες, οί 
όποιοι είργάζοντο εις ένα δωμάτιον ΰπεράνω τοΰ καταστήματος. Ό  μάσ
τορης ήτυ υποχρεωμένος νά τούς ένδυση καί νά τούς θρέψη επί πλέον 
τοΰ ημερομισθίου των. ’Έτρουγον λοιπόν ολοι εις τό ίδιο τραπέζι μέσα 
εις τό δωμάτιον δπου είργάζοντο καί πάντοτε πριν αρχίσουν νά  τριυγουν,. 
ό πρώτος κάλφας έπρεπε κατά τό έθιμόν των νά έρωτήση τό τσιράκι: 
—ΙΙοιός έφερε τό ψωμί; — 'Ο Γκάντσος απαντούσε εκείνο. Γκάντσος ήτο τό 
όνομα νοΰ μάστορη. ’Έ πειτα έριοτοΰσε πάλιν ό πρώτος κάλφας:—Ποιος 
έφερε τό φ α γ ί; cO Γκάντσος.—Ποιος έφερε τό κρασί; — 'Ο Γκάντσος. 
—Ποιος έφερε τό ρακί στο τραπέζι;—'Ο Γκάντσος, έξεφώνιζεν τό τσιράκι 
μέ ολη του τήν δύναμη. ’Επειδή δέ εις τήν άπένατι πλευράν τοΰ δρόμου 
ήσαν καταστήματα Ε λλήνω ν έκ Μικρασίας, οί όποιοι ακόυαν τήν έρου- 
ταπυκρισιν αυτήν κατά πάσαν ημέραν, διά νά πειράξουν τούς Βουλγά-
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■ ρους μιεθ’ έκάστην εκφώνησιν του τσιρακιού έψαλλαν κ3 εκείνοι «Κύριε 
έλέησοοον» *)·

Β'.

Είς τά άμπατζήδικα παραμυθία ή μπορούμε νά προσθέσουμε κα'ι τά 
κατωτέρω:

1. Ό  βρακάς
"Ενας Μετρηνός, ιιαστρο-Π αναγιώτς π ’ δουλει^ε πολλά χρόνια στα 

■φερμελετζήδκα, σά γέρασε ήρτε νά πεθάν’ στο άόπο τ ’ , κι δσο όόργιε 
δοΰλευε και τ ’ τέχνη τ ’ . Αυτός φόριε φαρδιές καραβάνες. Μιά μέρα τόνε 
■φωνάζ’ ό γέρος ό Χατζηοσμάνογλους στο σπίτ3 τ3 νά τόνε λιανίσ’ ένα 
•σαλβάρ καί μιά σαλταμάρκα. Ό  μάστορς άργησε κομιμάτ’ και τν ώρα που 
πήγε, ό Χατζηοσμάνογλους έβγαινε γιά νά πάη στο τζαμί να  κάμ3 τό 
ναμιάζ τ ’ .

—'Ορίστε, λέει μάστορ, πέρνα πάν καί κόψε τά ρούχα έτσ που ξέρς.
Σά όέρασε μέσα ό μάστορς λέει στ δούλα τ ’ ό Χατζηοσμάνογλους:
—Νάχς τό νοϋ σ, νά μή gλέψ3 αυτός ό gιαoΰρς κανά κομμάτ’ τσόχα.
— ’’Εννιά σ’ λέγ’ ή δούλα δέ με γελάει εμένα, άφεάικό.

, Φέρν’ ή δούλα τ’ τζόχα νά λ ιανίσ ’ ό μάστορς τά ροϋχα, τν άνοίει άπάν 
•στο χαλί. Σά όνε ειδ ’ ρ μάστορς κόλλσε ή καρδιά τ', κι άρκεψε νά σλο- 
γιέται πώς νά κάμ’ νά σουφρώσ’ κανά κομμιάτ, γιατί ή δούλα δέ ιΐόνε δοσ- 
λάτζε. Κόφτ’ όλο θροστά αιΐίς μιά, δυο σαλταμιάρκες, τραβάει τά κομμάτια
• στν άκρη καί πέρνει νά λιανίσ ’ τό σαλβάρ. Κάπως έσκυφτε δ ίν3 ένεννα 
δρόμιο.

— Κά—κά —κά—κά —κά—κά—κά—κά.
Τόσο μιαϊχόσκο τνε φάνκε τ ’ δούλα π ’ δέ θόριε νά σμαζωχτή απ’ τά 

κάκανα. 'Ο μιάστορς εκείνο πγήθελε, τραβάει τή μσή τ ’ σαλταμάρκα' 
τνέ χιόν3 άπ τό βρακοπόδ μέσ στ καραβάνα τ ’. Σά στάθκανε τά γελοία 
τς ή δούλα καί σκοΰψε τά μάτια τς λέγ ’ :

—Τράβα ακόμα ένεννα μάστορ, νά σέ πώ άφεριμ.
*0 μιάστορς δέ χάν’ καιρό δ ίν ’ άκόμια ένεννα δρόμο, κ ι3 ώς νά περ- 

μιαζωχτή ή δούλα π ’ έπιανε τ μιέσ τς καί κακάνιζε καί τά δάκρυα έτρε
χαν άπ τά μάτια τς, αυτός ρόκωσε καί τν άλλ’ τή μσή τ’ σαλταμάρκα μέσ 
•στο βρακί τ ’ ά π ’ τ ’ άλλ’ τό βρακοπόδ’

Ή  δούλα τόνε gέρaσε καβέ, ό μιάστορς γιόμσε κα ί τ σακκοΰλα τ’ κα
πνό, καί σάν ήρτε ό Χατζηοσμάνογλους, άνοίει ό μάστορας τ τσόχα, τόνε
• δείχνει τά κομμιάτια : 1

1) 'II περιγραφή των 4 φορεμάτων καί του έίΚμιου τής τραπέζης των Βουλγά
ρ ω ν , κα τ ’ άφήγησιν τοΰ άμπατζή Ξ· Χουρμουζιάδου, ετών G6.
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—Αυτή εΐνα ι ή πισνή, αυτές οί προστνές, αυτός ό γιακάς είπε. Τα· 
κατάφερε μια χαρά καί δέ Βιάσκε.

2. Ό  χότζας
Μια φορά ένας χότζας έφερε σ’ ένα άΒατζή ένα κομμάτ9 τσόχα να: 

τόνε κάμ9 ένα χηρκά. Ό  άΒατζής ήόανε ακόμα ατζαμής καί δεν ήξεριε 
νά λιανίζ, άμά δέ do φανέρωσε. "Αν’ ξε τ τσόχα άπάν στό τεζγιάχ9, έκοψ9 
από δώ, εκοψ9 από κεΐ, είδε π δέ Όα Βορέσ9 νά τό καταφέρ9, λ έγ9:

—Χότζα έφέντη, ή τσόχα σ9 δέ φ τάν9 για χηρκά.
—Σά δέ φ τάν9 γιά χηρκά, λέγ9 ό χότζας, κάμ9τνα μιά σαλταμάρκα..
—'Ο ράφτς πάλε έκοψ9 από δώ, έκοψ9 από κεΐ, δέ Βόρσε νά κατατ 

φέρ9 τίποτα. Γρίζ καί λέγ9 στό χότζα:
— Δέ φ τάν9 καί γιά σαλταμάρκα.
*0 χότζας, π άρκεψάνε νά Βαίννε οί ψύλλ9 στ9 αυτιά τ, λέγ9:
—Σά δέ φ τάν9 καί γιά σαλταμάρκα κάμτνα έντζαμ ένα γελέκ9, π δέ- 

θέλ9 καί πολύ πανί.
Ό  άΒατζής καί τρίτ φορά πολέμσε νά τό ταιριάς, έκο\ί>9 από δώ, 

έκοψ9 από κεΐ τν έκαμε τ τσόχα λουρίδες άμά γελέκ9 δέ Βόρσε νά τνε 
gάμ.

—"Αφεάερσιν, χότζα, τόνε λέγ9, λάδ-ος τό λογάριασα, καί γιά γελέκ9 
δε φταν .

Ό  χότζας πού κατάλαβε πιά, πώς ο ράφτς αυτός δέ γροικάει νά βγάν* 
τά μάτια τ 9 τόνε λέγ9.

—νΕ, σά δέ φ τάν9 καί γιά γελέκ9, κάμ το δυο λύκ9.
—Τά τσέ κάμς τς λύκ9, χότζα έφέντη, λέγ9 δ άΒατζής.
—Τά τσέ κάμοη Νά· c0  ένας νά φάη εσένα τό κατεργάρ, κι ό ά'λ- 

λος εμένα τό Βουταλά π σ 9 έφερα τ τζόχα μ9 καί μέ τνε χαραμλάάσες.

3. Οί δυο άδρεφές*
"Ενας άρκοάας είχε δυο θυγατέρες καί τσέ πάάρεψε. Τη μιάννα τν 

έδωκ9 ένα δάσκαλο καί τν άλλνα ένα άΒατζή, κι από ένα σπίτ9 τράχωμα..
Μιά μέρα βγαίν9 ή μικρότερ9 στό παραθύρ9 καί ρωτάει τν άδρεφή τς 

π κάάάανε στ άάικρυνό τό σπίτ9:
—Πώς τά περνάς άδρεφίτσα μ 9 μέ τον άάρα σ9
—Νά μ χιολάχαιν9, άδρεφίτσαμ, νά βρίσκάανε, τέτοιος άάρας. Νά μ ν  

έσωνα νά παντρεύουμνα. "Ολ9 μέρατά παιδιά διαβάζ, κι δλ9 νύχτα γρούνια 
κατεβάζ. 9Αμ εσύ Βάριμ καλοπερνάς μέ τό δκό σ;

—Διάβολος νά τόνε πάρ, άδρεφίτσα μ. Νάό'ψεται εκείνος π γένκ9 
αιτία καί τόνε πήρα. Δεν έχω ραχάτ μαζί τ. "Ολ9 μέρα δλέβ9 τό σαγιάκ9 
κι δλ9 νύχτα π ν ίγ9 τ9 όβριγάκ9.
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Εις την σελίδα 177 τοΰ Β' τόμου τοΰ ’Αρχείου εις τις «Ε ρμηνείες 
λέξεων» άπαντά ή λέξις :

Τ£ίρίτ:=:παιγνίδι άγνωστον. Τό τζιρίτ είνα ι λέξις αραβική σημαίνουσα 
κυρίως κλάδον φοίνικος απογυμνωμένου από τά φύλλα, όθεν μικρό κον
τάρι, ή βέλος χρησιμοποιούμενου εις παιγνιδιού εφ ίππων άνδρών, εκ τού
του δέ καί αυτό τό παιγνιδιού. Τοΰτο ε ίνα ι τό ελληνικόν κονταροχτύπημα.

Εις την σελίδα 184.
Π ελαχτίζω  - πέφτω σ’ έναν ελαφρό ύπνον. Τοΰτο γίνεται από τό 

άπολακτίζω. Τό ρήμα λαμβάνεται από την φρασεολογίαν των σφαγέων 
ζώων. Τό ζώον άμα τοΰ κόψουν τόν λαιμόν, τό άφίνουν και λακτίζει. 
*Αφοΰ δέ παυσει να λακτίζη(=άπολακτίση) κεΐται πλέον ακίνητον. Τοιου
τοτρόπως καί τό άποκαμωμένο παιδί παραδίδεται ακίνητον εις τόν ύπνον.

Κ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ
Α'.

Προσθήκαι είς την μελέτην Στενίμαχος ή Στενήμαχος;
§ 10. Παρά τοΐς περιοικοΰσι Βουλγάροις ΰπάρχουσι καί αί ακό

λουθοι δυο περί τοΰ Στενιμάχόυ παραδόσεις, εξ ών ετυμολογείται καί 
τό παρ5 αΰτοΐς τής πόλεως όνομα Στανίμακα. «Φεΰγουσα ή Θεοτόκος 
μετά τοΰ βρέφους της ’ Ιησοΰ, δπερ εζήτουν νά φονεΰσωσιν, έστάθη εν 
φ  τόπο) σήμερον κεΐται ό Στενίμαχος, όπως λοΰση τό τέκνον της’ μή 
δυναμένη δέ νά πράξη τοΰτο ελείψει ΰδατος παρεκάλεσε τόν θεόν νά τήν 
βοηθήση. Ό  θεός έπήκουσε τήν παράκλησίν της καί έστειλεν είς αυτήν 
άφθονον ΰδωρ, τό όποιον καί τώρα υπάρχει έν Στενιμάχφ. Ά φ ο ΰ  ή 
Π αναγία έλουσε τόν Τησοΰν εντός λ ίθ ινης σκάφης ‘) ήτις μέχρι σήμερον 
διασώζεται» άπεκοίμησεν αυτόν καί κατόπιν εκοιμήθη καί αυτή. Τήν 
αυγήν αφύπνισε τό τέκνον της διά των λέξεων στάνη μ ά ϊκ α , ττάκ ντά μπέγ- 
καμε  (=σήκου, παιδί μου, πάλιν νά φΰγωμεν). Έ κ  τής φράσεως δέ οτάνι 
μά ϊκο  προήλθε τό όνομα Σ ταν ίμακα» *) 'Η  έτερα, ήτις ύφίσταται παρά 
το ΐς Πομάκοις, Βουλγαροφώνοις Μ ωαμεθανοϊς τής επί τής Ροδόπης 
περιφερείας τοΰ Ά χ ίρ  - τσελεμπή περί τήν άνω τοΰ ποταμοΰ 5Άρδα κοι- 1 2

1) Λ ίθινο ι σκάφαι ύπήρχον έν τή κοίτη τοΰ ποταμοΰ, έν αϊς μεταβαίνουσαι αί 
γυναίκες έπλυνον τά ενδύματα το>ν Ό  τόπος εκαλείτο ΣκαΓρδίτοια (σκαφιδίτσια - σκα*Jf. Τ,, n p"

-φιδίκια - σκαφίδια).
2) Gubiow Κ. Π. έν τώ περιοδικφ Perioditschesko spissanie, τόμ. XVLII, ετ.. 

1315, σελ. 412, σημ. 2. ΙΙρβλ’ καί τόμ. X, έτ. 1884, σελ. 43, αυτόθι. "Η φερομένη 
παράδοσις άναμιμνήσκει τήν καταδίωξιν τοΰ ίεροΰ βρέφους υπό τοΰ Ήριόδου καί 

'τήν φυγήν τής αγίας οικογένειας έξ Ίουδαίας είς Αίγυπτον.
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λάδα, έχει ώς έξης: «*0 βασιλεύς Κ ωνσταντίνος κσταδιωκόμενος μετά 
τής μητρός του υπό των Τούρκων έκρύπτετο εν τή πολίχνη, ήτις σήμερον 
ονομάζεται Σ ταν ίμοκα , βέβαιος ών περί τής ασφαλείας του, «τε τοΰ κρησ
φύγετού του μή ό'ντως εΰκόλου ν ’ άνακαλυφθή. Ή  ώχυρωμένη πολίχνη 
συνεκοινώνει προς τόν παραρρέοντα ποταμόν διά κρύφιας σήραγγος, δι5 
ής κατερχόμενοι οι κάτοικοι υδρεΰοντο από τοΰ ποταμού. Δυστυχώς οί 
Τούρκοι άνεκάλυψαν τό κρησφύγετού καί δτε ό βασιλεύς ειδεν αΰτοΰς 
προσεγγίζοντας, δπως μή συλληφθή, άπεφάσισε νά φυγή εκεϊΟεν καί 
ειπεν εις την μητέρα του: οτάνι μ α ίκ ο υ  ντά μπάγκαμε  (= άνάστα, μήτερ, 
δπως φΰγωμεν). Έ κτοΰτου ή πολίχνη ώνομάσθη Στανίμακα  καί τό όνομα 
αυτής πυρέμεινε καί έν τω  μέλλοντι» ! ). Κατά τόν Dobrusky τό όνομα 
τής πόλεως προήλθεν έκ τής αυτής φράσεως - στάνι μάϊκα -, άλλ3 αΰτη 
•έλέχθη οΰχί υπό τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου, προφανώς Έ λληνος, άλλ1 2 3 4 5 
υπό τίνος Βουλγάρου τσάρου, δστις πολιορκοΰμενος έν τφ  άνωνΰμω φρούριο) 
υπό τών εχθρών καί βλέπων δτι ή μόνη του σωτηρία ένέκειτο έν τή φυγή 
εΤπεν εις τήν γραίαν μητέρα του τήν φράσιν έν τή άπελπισίρ: του *).

Ό  Σλαβέϊκωφ δμως ετυμολογεί τό όνομα καί ούτος κατά παράδοσίν 
τινα εκ τοΰ s ta n i m ukci ή έκ τοΰ s t en i  m u x . διότι έν τή πολίχνη ΰφ ί- 
•σταντο ανέκαθεν arm  μ ιϊχ νά τ ι (—τείχη  πλήρη βρύων, ώς ήρειπωμένα α). 
'Η παράδοσις, ώς ήκουσεν αυτήν ό Τζεπένκωφ παρά τίνος κατοίκου τής 
επί τοΰ Αίμου κωμοπόλεως Παναγιοΰριστε έχει: «Οί Βούλγαροι έμάχον- 
το έν τή θέσει εκείνη προς τινα  επί μακρόν καί καταπονηθέντες έφό)- 
νησαν προς άλλήλους: οτάνι μ ΐϊκ ο , οποί μϊι,κο (—πανοε  - δΰσκολον - κά 
ματος, παυσε, έκουράσθημεν, δπως άναπαυθώμεν ολίγον)». Έ κ  τοΰτου 
προήλθον τά ονόματα τής πόλεως Στανιμ ιάκ , Σ τανιμ ιάχ και Σ ταμ ιν ιάκ  *). 
*0  καθηγητής δμως Σισμάνωφ ορθότατα σημειοΐ δτε τά τε ονόματα 
καί αί φερόμεναι παραδόσεις προήλθον έκ τοΰ Έ λληνικοΰ τής πόλεως ονό
ματος Στενίμαχος , 8) δπερ δ Κ ωνσταντίνος ό φιλόσοφος, ώς προερρήθη,

1) Έ νθα ανωτέρω. Πάντως καί ό βασιλεύς Κωνσταντίνος -θά ήτο Βούλγαρος, άφοϋ 
ώμίλει μετά τής μηιρός άου βουλγαριστί.

2) Ή  περί τοΰ Βουλγάρου τσάρου παράδοσις είναι ή υπό τοΰ Λευκίου τό πρώτον 
άναγραφεϊσα καί προσημειωΟεΐσα. ΙΙερ ί σήραγγος άπό τοΰ φρουρίου εις τόν ποταμόν 
καί περί υπογείων ανακτόρων έν αύτφ υπήρχε παράδοσις εν αύτφ τφ Στενιμάχφ, μεΟ’ 
ής συνεδέετο καί ό μύθος τής Νεράιδας - βασιλοπούλλας.—  ’Ίδε: Μ νρτ. Ά τιοοτολίδον  
Ή  Νεράιδα, Κήρυξ Κων]πόλεως έτ. 1891 και έφημ. Νεολόγος Κων[πόλεως έτ. 18JM

3) Σλαβέϊκωφ, έν τφ περιοδ. Ν άονκα  (Ιπιστήμη), τόμ, I, σελ. 287.
4) Τοΰ αύτοΰ, αυτόθι, τόμ. I I  σελ. 287.
5) Σ ιβμάνω φ , έν τφ περιοδ. S.bornik za narodni ouniotvorenia κτλ. Συμβολή 

«ίς τήν Βουλγαρικήν εθνικήν ετυμολογίαν, τόμ. IX , έτ. 1893, σελ. 58L
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μετατρράζει σλαυιστί τέονο μτιράνοτβο  (=στενή άμυνα - μάχη, ή υπέρ, 
τοϋ στενού άμυνα - μάχη) ’).

Β'

Περί Κουκλένης και τής φερώνυμου αυτής 
έπί τής Ροδόπης μονής των 'Αγίων ’Αναργύρων·

(Άρχείον τού Θρακικοΰ Λαογραφικού καί γλωσσικού 
ύησαυρού, τόμος Βος, έτος 1935—1936, σελίς 1—40).

ΠροσΦήκαι καί διορθώσεις.
Σελ. 11 §4 , στιχ. 3, διορθωτέον : Έ ξειλίχθηή τριήμερος λεγομένη μάχη 

τής Φιλιππουπόλεως τη 3—5 "Ιανουάριου τού 1878 (παλαιάς ημερομηνίας^ 
ή συγκροτηύείσα.......

Σελ. 11 § 5 . Λινίστενα (Ά λω νίστα ινα ) έκ τού Aivischte, από τον  λίν - λεν 
(λίνον) =  τόπος λίνου κατά τα εις - αινα τοπωνυμικά. "Οθεν =  Λινών - 
Λ ινάρια . ’Ή  μάλλον έκ τοϋ *Αλώνια γενομένου σλαυιστί ’ .4Aamschte, εξ ού 
κα τ ’ αναλογίαν των ε ις-α ινα  τοπικών - ‘^.ampschTaiva, ΓΑλωνίστενα (ή).-

Σελ. 16 § 6, σημ: 1, προσθετέον Ιν τελεί: Προσσημειωτέον ότι από τής 
ανεξαρτησίας τής χώρας, άψ ’ δτου δηλ. ή πόλις έγένετο πρθ3τεΰουσα τοϋ 
τρίτου των Βουλγάρων βασιλείου προφέρεται Σόφ ια  προπαροξυτονουμένη, 
ενφ  οί ιθαγενείς Σοφιανοί καί οί περιοικοΰντες Σόπηδες έξακολουθοΰσι 
παροξυτονοϋντες Σ οφ ία  ώς έν τή Ε λληνική  γλώσση. Πρβλ. καί την πα- 
ροιμιώδη παρ’ αύτοΐς έμμετρον φράσίν: ον Σοφ ία  - ευτηνία (=  έν τή Σοφία 
υπάρχει εύΌηνία).

Σελ. 25 § 11, Μετά τό: «δεν είνα ι αρχαιότερα 2 ή ώς έγγιστα 3 α ιώ 
νω ν» προσθετέον: - Κατά κτιτορικήν έπιγραφήν, ήν άνέγνσ) ό Γ. Τσου
καλάς, ή έκκλησία τής μονής άνεκαινίσδη έκ βάθρων τω 1740 έπί μη
τροπολίτου Φιλιππουπόλειος Θεοφάνους. (Ίστοριογεοογρ. περιγραφή τής 
επαρχίας Φιλιππουπόλεως, έτ. 1851, Β ιέννη, σελ. 83).

Σελ. 34 § 15. ’Αντί: τής συνοριακής του εκκλησίας διορθωτέον: τής ενο- 
ριακής τον.

Μ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ  1

1) Glasnik, τόμ. X L I I ,  σελ. 300 έκδ. Jagits Β, Πρβλ. καί Jirecek έν τώ Pe- 
rioditschesko spissanie τόμ· X , έτ. 1884, σελ. 46 καί Cesty, σελ. 310.



Κ· Μ ΥΡΤ ΙΛΟ Υ ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΟΥ δ. φ.

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΦΙΛΙΤΤΤΤΟΥΤΤΟΛΕΙ ΕΣΝΑφΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΑΤΖΗΔΩΝ

Α'.

Εισαγωγή

§ 1. Το έσνάφιον ή ρουφέτιον των έν Φιλιππουπόλει επί τουρκοκρα
τίας άμπατζήδων (ή ήτο ού μόνον το άρχαιότερον, αλλά καί τό σπουδαιό- 
τερον πάντων ως πολυμελέστερον και εύπορώτερον, κατέχον την πρόίτην εν 
τη αγορά και τή κοινα>νία θέσιν. Τοϋτο διαπιστοΰται καί εκ τής υπογραφής 
των έκάστοτε πρωτομαϊστόρων του εν τοίς πρακτικοίς τής ίεράς μητροπό- 
λεως φερομένης πρώτης εκ των υπογραφών των πρώτομαϊστόρων των κυ- 
ριωτέρων ρουφετίων. Ούτω λ. χ. εν τω πρακτικω τής συμφιλιώσεις των 
διϊσταμένων τής κοινότητος (πολιτείας) μελών καί τής συστάσεως εν τή μη- 
τροπόλει έπταμελοϋς εκκλησιαστικού συμβουλίου, συνταχθέντι ύπ ’ αΰτοϋ τοϋ 
μητροπολίτου Παϊσίου τή 1η "Ιουνίου 1818, μετά τάς ΰπογραφάς τών κλη
ρικών και τών αρχόντων τής πόλεως ακολουθεί πρώτη ή υπογραφή τοΰ 
πρωτομαΐστορος τών άμπατζήδων X" Κυριάκου Μελκών, επομένων τών υπο
γραφών τών πρωτομαΐστόραη' τών καυταντζήδων, γουναράδων καί μπακά
ληδων (ή. "Ωσαύτως έν τή κοινή προς τον αοίδιμόν πατριάρχην Γρηγόριον 
εγγυητική τών πολιτών επιστολή περί τής εις τον Σουλτάνον πιστεως καί 
αφοσιά)σεως αυτών τή 1η ’ Απριλίου 1821 -προς πρόληψιν ενδεχομένων κα
ταδιώξεων ένεκα τής έν Βλαχία έκρήξεως υπό τον ’Αλέξανδρον Ύψηλάντην 
έπαναστάσεως μετά τάς ΰπογραφάς τώ»ν κληρικών και τών αρχόντων τής πό
λεως εκ τών άκολουθουσών υπογραφών τών επισημότερων μελών έκάστου 
ρουφετίου προϋπογράφοντος τοΰ πρώτομαΐστορος φέρονται πρώται εννέα 
μελών τοϋ ρουφετίου τών άμπατζήδων μετά τής τοΰ πρωτομαΐστορος αΰτοΰ (!Ι). 
'Ωσαύτως καί έν τώ πρακτικω τής 25 Μαρτίου 1833, καθ’ δ υπό πάντων 
τών Φιλιππουπολιτών χριστιανών διορίζονται δύο επίτροποι τοΰ γένους, 
δπως έπιστατώσιν εις της εμπ ιπτοναας υποθέσεις τον γένους αμ ισθ ί έπϊ ίίτος) 1

1) Περί ϊών έπΐ τουρκοκρατίας ρουφετίων ΐδε : Μυρτ. ’Αποστολίδου, Δύο έγγραφα 
έκ Φιλιππουπόλ,εως, Θρακικά, τόμ. Β', έτ. 1929, σελ. 325—329.

2) Κώδιξ Κυρίλλου (1781—1845) σελ. νγ'. Τό πρακτικόν έδημοσιεΰθη έν τοΐς 
Θρακικοϊς, τόμ. Γ'., έτ. 1932, σελ. 21—22. Μυρτ. ’Αποστολίδου, ό από Ση?,.υβρίας Φι- 
λιπουπόλεως Παΐσιος.

3) Κώδιξ Κυρίλλου, σελ. ξΟ'. Ή  επιστολή έν τοΐς Θρςικικοΐς ένθα άνωτ. σελ. 
2 9 -3 1 . ι ,

10
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•άποκρινόμενοι εις τάς άρχάς (τουρκικέ.ϊς) κατά την συνείδησίν των, δι' οΐον- 
δήποτε αποτέλεσμα των πράξεων αυτών δντων υπευθύνων πάντων των π ο 
λιτών ενώπιον τα>ν αρχών και εγγνωμένων την ασφάλειαν ζωής, τιμής και 
ϋπολήψεως κα ι χρηματικήν άποζημ ίω σιν εν περιπτώσει κίνδυνου, εκ των 
ύποκειμένοιν σφραγίδων μετά των υπογραφών των πρωτομαϊστόρων των 
ρουφετίων πρώτη φέρεται ή των άμπατζήδων (4). 'Ωσαύτως εν τώ μαρτυρικω 
περί παραδόσεως τοΰ λογαριασμού και έξοφλήσεως υπό τοΰ άρχοντας σκευο- 
•φΰλακος τσελεμπη Νικολάκι περί τής άνοικοδομήσεως τοΰ ναοΰ τής αγίας 
Μαρίνης έν έτει 1783 μετά τούς κλ)]ρικούς κα'ι άρχοντας τής πολιτείας πρώ
τοι υπογράφονται οΐ αντιπρόσωποι τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων και κα
τόπιν οι τών άλλων ρουφετίων (5 6).

*Α μπατζήδες λέγοντες εννοοΰμεν ου μόνον τούς εν τοΐς έργαστηρίοις 
των ραφεΐς τών εξ άμπά (ερέας) ανδρικών επί παραγγελία ενδυμάτων, άτινα 
λεπτομερώς περιγράφονται υπό τοΰ κ. Β. Δεληγιάννη μετά τών σχετικών ονο
μάτων των β) καί τούς μεταπράτας έν γένει άμπάδων, σιαγιακίων, γρίζων 
καί γαϊτανίων, αλλά καί τούς εξαγωγήν αυτών καί τών έξ αυτών παρεσκευ- 
ασμένων ετοίμων ενδυμάτων χονδρικώς ποιουμένους, ο'ίτινες πρυσωνομάζοντο 
καί καραμπατζήδες  (7) καί σύν τώ χρόνφ μετεβλήθησαν εις παντοίων εμπορευ
μάτων έξαγωγεΐς καί εισαγωγείς καταστήσαντες αυτοί ιδίως την Φιλιππού- 
πολιν εμπορικόν κέντρον τής τε βορειοδυτικής Θράκης καί πολλοΰ τής Βουλ
γαρίας μέρους.

Πολλοί τών έργαστηριαρχών άμπατζήδων αύξήσαντες διά τής φιλοπο. 
νίας καί τής τιμιότητος τά χρηματικά των κεφάλαια μετέβαλον σύν τώ χρόνο) 
τά εργαστήρια καί τά πρατήριά των εις μικρά, ούτως εΐπεΐν, χειροτεχνίας 
εργοστάσια καί ήρξαντο άπό τοΰ 18ου ήδη αΐώνος ποιούμενοι εξαγωγήν τών 
έμπορευμάτα)ν των κατ’ άρχάς μεν εις την Θράκην, σύν τώ χρόνφ δέ καί 
εις άπωτέρας τής μεγάλης τότε Όθαη,ιανικής αυτοκρατορίας επαρχίας καί δη 
εΐς την ’ Ανατολήν (Μικράν ’ Ασίαν), τήν Συρίαν, τάς νήσους τοΰ Αιγαίου 
καί τήν Βοσνίαν καί εκ τών εΰρα)παϊκών κρατώ)ν εις τήν Αυστρίαν, Οΰτοι 
καταλείποντες τήν διεύθυνσιν τών εργαστηρίου των εις τον συνέταιρόν των 
(όρτάκην) ή τον πρώτον βοηθόν των (πρωτοκάλφαν) συνώδευον αυτοί πρύς 
μείζονα άσφάλειαν τά εμπορεύματα των εις τό εξωτερικόν, δπου επί μήνας 
καί έτη ενίοτε διέτριβον μετακινούμενοι άπό τόπου εΐς τόπον μέχρι τής έκ-

4) Κώδιξ Κυρίλλου, σελ. ρξγ'.
5) Αυτόθι σελ. ν'.
6) Β. Δεληγιάννη, Τό άμπατζηλήκι ςτή Θράκη, Άρχεΐον Θρςικικοΰ Θησαυρού, 

τόμ. Β', έτ. 1935—6, σελ. 5G—63.
7) Καραμπατζήδες ώνομάσΟησαν ένεκα της μαύρης (καρά) χροιάς, ήν προοσε- 

λάμβανεν ή δψις των έκ τής υπό τον ήλιον μακράς οδοιπορίας καί διατριβής των.
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ποιήσεως ή ασφαλούς των εμπορευμάτων των τοποθετήσεως παρ3 άξιοχρέοις 
έμπόροις, οΐτινες καθίσταντο οϋτω αντιπρόσωποί των. Έπανακάμπτοντες εϊ,ζ 
την γενέτειραν συναπεκόμιζον συνήθως μετά τοϋ όγκιυδους βαλαντίου ττον 
καί διάφορα του εξωτερικού εμπορεύματα, ως επί τό πλεΐστον αποικιακά, 
υφάσματα καί τάπητας εκ τής 3Ανατολής, βιομηχανικά δε είδη εκ τής Ευ
ρώπης. Οϋτω κατά τά περιοδικά των ταϋτα ταξείδια γνωρίζοντες εξ αυτο
ψίας τάς ξένας αγοράς καί τάς συνθήκας των εν αύταΐς συναλλαγών καί 
διαθέτοντες πλέον ικανά κεφάλαια εγίνοντο όλονέν τολμηρότεροι εις τάς επι
χειρήσεις των καί μη άρκοϋμενοι εις την εξαγωγήν μόνον των εμπορικών 
τοϋ επαγγέλματος των ειδών έτρέποντο καί εις την εξαγωγήν καί άλλων 
προϊόντθ3ν τής ευφόρου άνω λεκάνης τοϋ "Εβρου, οίον σιτηρών, όρύζης, ση- 
σάμου, ροδέλαιου, μεταξοβομβϋκων, μετάξης, οικοδομήσιμου ξυλείας, δερμά
των, μαλλιών, κτηνών (8). Ή  εξαγωγή συνετελεΐτο διά σχηματιζο μενών τα- 
κτικώς έν τή πόλει κερβανίων καί διά τοϋ πλωτοϋ "Εβρου επί σχεδιών μέχρις 
Αίνου καί έκεΐθεν εις τήν Σμύρνην ή διά ξηράς μέχρι τής παρά τή Προ- 
ποντίδι Ραιδεστοϋ, οπόθεν τά εμπορεύματα διεκομίζοντο διά θαλάσσης εις 
τον προς ον δ'ρον. Έ κ τοϋτου έδημιουργήθησαν έν Φιλιππουπόλει, άρχομέ- 
νου τοϋ 19ου αιώνσς μεγάλοι έξαγωγής καί εισαγωγής παντοίτον προϊόντων 
εμπορικοί οίκοι έ'χοντες αντιπροσώπους πολλαχοϋ τής αυτοκρατορίας καί έν 
Βιέννη καί έκτελοϋντες άμα καί τραπεζιτικός εργασίας.

§  2. Έ κ τών έμπορικών τούτων οίκων, απάντων ελληνικών—πλήν τών 
οϊκων τών έξηλληνισμένων ή ελληνιζόντων μέχρι τών αρχών τοϋ δευτέρου 
ήμίσεος τοϋ 19 αίώνος—καραμπατζήδοσν καί μπεγλικτζήδων αδελφών τζορ- 
μπατζή μεγάλου Βοϋλκου καί τζορμπατζή Στογιάννου Θεοδώροβιτς - Τσαλί- 
κογλου, καί τών έξαδέλφιυν του αδελφών τζορμπατζή μικροϋ Βοϋλκου καί 
Στογιάννου καί Παΰλου Κοϋρτοβιτς - Τσαλόγλου έκ Κοπριφστίτσης καί τών 
έκ Καρλόβου αδελφών μεγαλεμπόρων Γκέσογλου, αξιοσημείωτοι είναι οί 
μέχρι τής μεταβολής τοϋ πολιτειακοϋ έν τή χώρα καθεστώτος (1878) άκμά- 
σαντες τών αδελφών : Κοϊμτζόγλου, Γκιουμουσγκερδάνη, 5 Αργυριαδών, Γεωρ- 
γιαδών, ΙΙαπάζογλου, Χατζηαργϋρογλου, Κατσίγρα, Άχλανλή, Παπασαούλ 
καί οι τοϋ Μήτσορα, Μαυρίδου, Σιτσάνη, Χατζηπαϋλου, Σαρησταϋρου, Νέμ- 
τσογλου, Σταντσίδου καί άλλων έ'χοντες υποκαταστήματα ή άντιπροσά)πους 
μονίμους πολλαχοϋ τής αυτοκρατορίας καί έν Βιέννη. Έ κ πάντων δμως τού
των διεκρίθησαν ο τών καραμπατζήδων αδελφών Κοϊμτζόγλου καί ό τών 
καραμπατζήδων ωσαύτως αδελφών Γκιουμουσγκερδάνη διά τό ευρύ τών 
ποικίλων έπιχειρήσεών των δίκτυον. Ό  μεν πρώτος εΐχεν υποκαταστήματα

8) Κ. Οικονόμου, ίστοριογειογραφική περιγραφή τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, 
.Βιέννη, έτ. 1819, σελ. 31, § ιη\
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εν Έ σκι - σεΐρ τής 3Ανατολής, εν Σμύρνη, εν Κωνσταντινουπόλει και εν 
Βιέννη, δ δε δεύτερος έν Λονδίνο), Κωνσταντινουπόλει, Άδριανουπόλει, 
Ροαδεστώ, Κοννστάντζη, Σχοπίοις, Λομ- Παλάγκα και έν αύταΐς ταΐς 3Αθή
να ις μετά παραρτημάτων τής φερώνυμου τραπέζης του, ής τό κατατεθέν 
κεφάλαιον άνήρχετο εις εκατόν χιλιάδας οθωμανικών χρυσών λιρών κατά τούς 
σφζομένους Ισολογισμούς τού έτους 1849. Οί διευθυνται πάντων τών υπο
καταστημάτων τού μέν πρώτου οϊκου ήσαν οι αδελφοί Κοϊμτζόγλου, τού 
δέ δευτέρου οί αδελφοί Γκιουμουσγκερδάναι καί συγγενείς αυτών ές αίματος 
ή αγχιστείας, πάντες "Ελληνες. 'Η  μεγάλη άνάπτυξις καί εύδοκίμησις τών 
εργασιών άμφοτέρων τών οΥκθ)ν τούτων οφείλεται κυρίως εις τον δαιμόνων 
επιχειρηματικόν νουν τού Χατζή - Γιουβαννή Χρήστου Κοϊμτζόγλου (9) καί 
τού Μιχαήλ - βέη Γκιουμουσγκερδάνη (1 °).

9) Έξάδελφοι τών αδελφών Κοϊμτζόγλου πατρόθεν ήσαν οί έν Μόσχα έμποροι 
αδελφοί Κομιζόπουλλοι, μαΐσχορες άμπατζήδες, ών ό έτερος ’Αντώνιος είναι ό γνω
στός φιλικός, μέγας ευεργέτης τής Έλλ. κοινότητος Φιλιππουπόλεως, ϊδε : Μυρτ. Άπο- 
οτολίδον, Θρακικά, ποράρτ. τόμ. Γ' έτ. 1931, σελ. 128—139—Άντιόνιος Κομιζόπουλλος 
ό φιλικός, καί Β. Μνοτακίδον, αυτόθι τόμ·. Γ' έτ. 1932, σελ. 399—400, καί ό Γρηγό- 
ριος Ίωάννου Μαρασλής έμπορος έν Όδησσφ, πρόεδρος τής φιλανθρωπικής εται
ρείας καί πατήρ τοΰ μεγάλου έθνικοΰ ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλ,ή, ιδε : Μυρτ. 
’Λποοτολίδον, Γρηγόριος Γρηγορίου Μαρασλής, ένθα άνωτ. σελ. 367—371.

10) Περί τοΰ Μιχαήλ - βέη Γκιουμουσγκερδάνη ώς άνδρός πολίτικου, φιλογενοϋς 
καί φιλάνθρωπου, εος καί περί τής οικογένειας έν γένει τών Γκιουμουσγκερδανών ϊδε: 
Μυρτ. ’Αποστολίδου έν τοΐς Θρακικοΐς τόμ. Γ'. έτ. 1932, σελ. 409 — 403. Οί Βούλγα- 
γαροι μεθ’ δλας τάς προς αυτούς ευεργεσίας τοΰ Βέη, διότι ού μόνον έν ταϊς έργα- 
σίαις του εϊχεν εκατοντάδας αυτών διατρέφων, άλλα καί διά τής πολιτικής του παρά 
ταϊς Τουρκικαΐς άρχαϊς ισχύος πολλούς αυτών ιδίως κατά ιήν έπανάστασίν των τοΰ 
1876 έσωσεν από τής αγχόνης καί τών δεσμών καί άλλως περιέθαλψε, δεν δύνανται 
μνησικακοΰντες νά συγχωρήσωσιν αύτόν ένεκα τής ύπ’ αύτοΰ ύποστηρίξεως τής Ελλη
νικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως κατά τούς όξυτάτους αυτών εκκλησιαστικούς καί 
έθνίκούς έν τή πόλει αγώνας κατά τών Ελλήνων. "Οθεν ό δήμος τής Πλόβδηφ ουδέ 
εις μίαν τών οδών της έδωκε μέχρι τοΰδε τό όνομα τοΰ φιλοπόλιδος άνδρός, δστις 
έσωσεν αυτήν καί τούς κατοίκους της από βεβαίας καταστροφής. Διότι ούτος διά τής 
έπιβολής του, τών παρακλήσεων καί δώρων πιθανώς προς τόν άποχωρήσαντα έκ Σί- 
πκας στρατάρχην Σουλεϋμάν - πασά, δν επί ημέρας έφιλοξένησεν ήγεμονικώς έν τώ 
οϊκω του, κατώρθωσε ν ’ άποτρέψη τόν έπικείμενον τής πόλεως βομβαρδισμόν διά 
στρατηγικούς λόγους έπί τή προσεγγίσει τοΰ προελαΰνοντος νικηφόρου Ρωσσικοϋ 
στρατού άρχομένου τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 1878. Εύρέθη δμως καί βούλγαρος δμολογών 
τάς πρός τούς ομοεθνείς του υπηρεσίας τοΰ μεγάλου άνδρός. Ούτος είναι ό Θεόδ. Ν. 
Μάνεφ, δστις γράφει έπί λέξει τά εξής : «'Ο Μιχαήλ - βέης Γκιουμουσγκερδάνης, πρό
εδρος τής πρώτης έν Κωνσταντινουπόλει συνταγματικής βουλής, είχε βασιλικήν ίσχύν 
καί έξουσίαν καί ούδέν άνευ αύτοΰ έξετελεΐτο υπό τών Σουλ,τανικών αρχών. Πάντες 
οί Χριστιανοί πολύ τόν ήγάπων καί ιδίως ό Βουλγαρικός λαός, πρός δν συνηλλάσσετο 
κατ’ εξοχήν έν ταϊς έμπορικαΐς του έπιχειρήσεσι, διότι τούς ύπεστήριζεν απέναντι τών
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.Σημειωτέου δέ δτι δ οΐκος Γκιουμουσγκερδάνη ίδρυσε τδ πρώτον εν Θράκη 
βιομηχανικόν εργοστάσιον μετά τελείου' μηχανημάτων κατά τά έν τή Δΰσει 
πρότυπα χρησιμοποιήσας ως κίνητρου τρν λευκόν άνθρακα. Τό εργοστάσιον 
έκειτο έν τω άγροκτήματί του παρά τη κώμη Δερμέν - δερέ (Φερδινάνδοθον) 
υπό χήν Ροδόπην νοτίως τής Φιλιππουπόλεως περ'ι τά 3 2 χιλιόμετρα, απα
σχολούν περί τούς 600 έργάτας και έργάτιδας. Διά τής υπό τού εργοστασίου 
του παραγομένης ερέας έφωδίαζεν έπ'ι έτη τον στρατόν της οθωμανικής αυ
τοκρατορίας. Ή  διασφζομένη μέχρι σήμερον επί. τής προσόψεως τού εργο
στασίου, άχρηστευθέντος προ πολλού, ακόλουθος επιγραφή έδήλου τον προ
ορισμόν του:

Είμαι κτήμα των κυρίων Μιχαήλ καί Δημητράκη, 
αδελφών Γκιουμουσγκερδανη του κλεινού Άθανασάκη. 
Άνηγέρθην δέ έκ βάθρων νά δουλεύω αιωνίως 
εις τάς μηχανάς μου ταύτας τά υφάσματα πλουσίως.
Λοιπόν, φίλοι, βλέποντές με εύχηθήτέ με καλώς 
νά εξάγω καθ’' ημέραν τούς καρπούς μου ευτυχώς.

Έ ν  Φιλιππουπόλει 1853, Μα'ίου 20.

Πολλοί των πλουτισθέντων τούτων καραμπατζήδων φιλοτιμούμενοι ν 3 α
ν έλθω σι και κοινώνικώς υψηλότερου εισεχώρησαν διά των σχέσεων των καί 
των επιγαμιών γενόμενοι εύαρέστως δεκτοί εις τήν φθίνουσαν οί.κονομικώς 
εύγενή των Ιθαγενειών τάξιν τήν των αρχόντων (τσελεμπήδων), τήν μετά 
τού μητροπολίτου ανέκαθεν κληρονομικά) ούτως εΐπεΐν δίκαιά)μάτι διοικού
σαν τήν κοινόνητα (πολιτείαν). Οΰτω δέ από των αρχών τού 19ου αιώνος 
διεμορφοδθη έν τή πόλει ισχυρά τις πλουτοκρατική τάξις, ή των προκρίτων 
(τσελεμπήδων καί τζορμπατζήδων), ανάλογος τής έν τή αρχαία Ρώμη των 
πατρικίων ("ή ήτις διηύθυνεν αύθαιρέτως τήν κοινότητα άγουσα καί φέρουσα

Τούρκων. Πολλούς Βουλγάρους άπήλλαξεν άπυ των δεσμών καί τής αγχόνης και πολλ.ονς 
επαναστάτας έβοήθησεν. . .  ΛΙ επιχειρήσεις του ήσαν μέγισται. άπασχο?ωΰσαι χιλιάδας 
εργατών καί ύπαλλ,ήλιον. Τά έσοδά του έρρεον ως ποταμός, άλλ’ οΰτος τά διέθετεν 
οΰτο)ς, ώστε νά δύναται · . . εύκαιρων νά βλέπη τά δεινοπαθήματα των άνθρτόπων 
καί νά εύεργετή. Τούτο έπραττε καθ’ όλην του τήν ζωήν . . .  Ή αυλή τής οικίας του 
έπληροΰτο καθ’ έκάστην ανθρώπων, ιδίως χωρικών, οϊτινες προσέτρεχον προς αύτόν, 
δπως έκιρράσωσι τά παράπονά των διά διαφόρους καταπιέσεις. ’Ήκουε πάντας κατά 
σειράν καί τούς άπέστελλεν εις τό διοικητήριον, όπου προσήρχετο καί αύτός. Καί εκεί 
εις έκαστον απέδιδε τό δίκαιόν του . . . ονδεμίαν διάκριοιν ποιούμενος εθνότητας και 
θρησκείας. "Εκαστος, οίοςδήποτε καί άν ήτο, ήδύνατο καθ’ οδόν νά τον πλησιάση 
καί νά  τω εκδήλωσή τον πόνον καί τήν κατάστασίν του . . . κτλ. κτλ.» Θεόδ. Ν. Μά- 
νεφ, Τό ΙΙαναγιούριστε, ύ συνοικισμός, τά. ήθη καί έθιμα καί ή έπανάατασις αυτού, 
Ιτ. 1906, σελ. 17—19, Πλόβδηφ, Βουλγαριστί.

11) Jirecek  - Argyroiv  ‘Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, σε?,.. 14G.
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τον μητροπολίτην, καθ’ ής μέγαν και επίμονον αγώνα διεξήγαγον τά ρου~ 
φέτια (οί πληβείοι) πρωτοστατοΰντος τοΰ των άμπατζήδων, μέχρις οΰ επί 
του μητροπολίτου Παϊσίου μετέσχον και αυτά τής διοικήσεως τής κοινότητος(1*), 
δημιουργηθέντος βραδύτερου τοΰ σώματος τής αιρετής δημογεροντίας.

§ δ. Τό ρουφέτιον των άμπατζήδων, ως και άπαντα τά άλλα έν Φι- 
λιππουπόλει, μικρά τε καί μεγάλα (Ι3), ήτο ελληνικόν και παρέμεινε τοιοΰτον 
μέχρι τής νεκρώσεώς του ώς οργανισμού. Τοϋτο διαπιστυΰται οΰ μόνον εκ 
τής χρήσεως μόνης τής ελληνικής γλώσσης εν τε τοϊς άρχείοις του και τή· 
αλληλογραφία, άλλα και τοΰ τρίτου άρθρου τοΰ από κθ'. ’ Ιουλίου 1805 κα
ταστατικού του, περιλαμβάνοντος τάς κυριωτέρας των κατά παράδοσιν δια- 
τάξεων και των έκάστοτε έν γένει έν γενικαΐς των μελών του συνελεΰσεσι 
(λόντζες) ειλημμένων αποφάσεων. Έ ν  τώ περί ού ό λόγος άρθρω τοΰ κατα- 
στατικοΰ (συμφωνητικού), φέροντος τάς ΰπογραφάς ελληνιστί 180 μαϊστόρων 
υπό τήν υπογραφήν τοΰ πρωτομαι'στορος Κ. Μήτκογλου έν εξ στήλαις (12 13 14 15), 
ρητώς ορίζεται αετερογενής δέ, ήτοι από άλλην φυλήν μα ΐστω ρ νά μή γίνε
ται ποτέ». 'ΙΓ.πομένως πάντα τά μέλη τότε, μεταξύ των οποίων ήσαν κα). 
πολλοί Βούλγαροι εςηλληνιαμένοιήδη κα ί άλλοι έλληνίζοντες έθεωροΰντο Έ λ- 
ληνες, άτε τήν ελληνικήν γλώσσαν δημοσία τε καί οίκοι λαλοΰντες. Προς 
έξήγησιν τούτου δέον νά ρηθώσί τινα.

Μεθ’ δλας τάς καταστροφάς καί ερημώσεις, ας ύπέστη κατά τον με- 
σαίωνα ή μεγάλη τοΰ Φιλίππου πόλις, περιελθοΰσα πεντάκις έπ’ δλίγιστον 
όμως χρόνον καί υπό τήν κυριαρχίαν των Βουλγάρων τσάρων (Uj), διεφύλαξε 
τον ελληνικόν της χαρακτήρα συνοικιζομένη έκάστοτε πάλιν ένεκα τής εμπο
ρικής καί στρατηγικής της τοποθεσίας υπό Ελλήνων καί έλληνιζόντων στοι

12) Μνρτ. 5Αποστολίδου, δ άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Παΐσιος, Θρακικά, τόμ. 
Γ' ετ. 1932, σελ. 20—24.

13) Τω 1821, ώς διαπιστοΰιαι έκ της υπό των επισημότερων μαϊστόρων έκαστου 
ρουφετίου υπογραφής της πρός τόν πατριάρχην Γρηγόριον εγγυητικής επιστολής των 
πολιτών, τά κυραότερα τών ρουφετίων ήσαν τά : των άμπατζήδων, καυταντζήδων, 
(ύφασματεμπόρων), γονναοάδων, μπακάληδων (παντοπωλών), κοϊμτζήδαιν (χρυσοχόων), 
καζαντζήδων (χαλκουργών), ραπτάδων, δονλκέρηδων (τεκτόνων), άοταρτζήδων (υφαντών), 
ψωαάδων (αρτοποιών), καζάαηδων (μεταξουργών), παποντοήδων, μουμτξήδων (κηρο- 
ποιών), μπαχτζεβάνηδων (κηπουρών), ταχτατζήδων (ξυλεμπόρων). ’Ίδε ένθα άνωτ. σελ. 
31. Βραδυτερον δέ άνεπτύχθησαν καί τά : τών μπογιατζήδων (βαφέων), τιουφεκτζήδων 
(οπλοποιών), άκτάρηδων (αποικιακών), μηχαντζήδων (ποτοπωλών), οαχατζήδων (ώρολο- 
γοποιών), τιουτιονντζήδων (καπνοπωλών), αραμπατζήδων (άμαξοποιών), ονντζήδων (άλευ- 
ροπωλών), τοοχατζήδων (έρεοπιολών), φεοτζήδοον (φεσοπωλών) καί άλλα-

14) Μνρτ,5Αποοτολίδου, Δύο έγγραφα έκ Φιλιππουπόλειος, Θρακικά, τόμ. Β' ετ. 
1929, σελ. 329—332.

15) Αυτόθι, σελ. 333—342.
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χείων (1β). Και επί τουρκοκρατίας, οπότε ή μεσαιωνική ελληνική πόλις μετε- 
βλήθη εις καθαρώς τουρκικήν έγκατασταθέντων εις αυτήν άθρόων Τούρ
κων, του ύπολεκρθέντος Βυζαντιακοϋ ελληνικού πληθυσμού της μετά τήν 
αλωσιν (1863) κατελθόντος εντός δυο αιώνων το μέν ένεκα τής κατά την 
μακράν πολιορκίαν διαρροής του, τό δε ένεκα τής μεταναστεύσει) ς του ύστε
ρον διά τήν άφόρητον των συνοίκων Τούρκων τυραννίαν εις 250 ψυχάς 
κατά τήν μαρτυρίαν του διελθόντος δά αυτής τω 1578 Gerlach (1Τ), ή πόλις 
πάλιν από τοϋ 17ου αΐώνος ήρξατο άναλαμβάνουσα τον ελληνικόν της χαρα 
κτήρα, δν διετήρησε μέχρι σχεδόν τής ένώσεως τής ανατολικής Ρωμυλίας 
μετά τής ηγεμονίας τής Βουλγαρίας (1885) (16 17 18 19).

Ό  ύπολειορθείς μικρός Βυζαντιακός πυρήν άπετέλεσεν υπό τόν άποστα- 
λέντα υπό τοϋ Πατριαρχείου πρώτον μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινου
πόλεως μητροπολίτην Διονύσιον τόν Πελοποννήσιον, χειροτονηθέντα υπό τοϋ 
πατριάρχου Γενναδίου τοϋ Σχολαρίου ορθόδοξον Ελληνικήν κοινότητα 
και ήρξατο βαθμηδόν αυξανόμενος διά τής άθρόας εις τήν πόλιν έγκαταστά- 
σεως Ελλήνων εμπόρων κα'ι βιοτεχνών εκ τής νήσου Ρόδου καί τής Θεσσα
λίας κατά τόν 17ον αιώνα, (20) εξ ’ Ηπείρου δε, έκ Βοσκοπόλεως τής Μακε
δονίας καί άλλων νοτίων ‘ Ελληνικών πόλεων, ως και έκ τοϋ πλησίον Στε- 
νιμάχου κατά τόν 18ον. Οϋτω οί "Ελληνες έχοντες πλέον μεγάλην κοινό
τητα υπό τήν προστασίαν τής μεγάλης ’ Εκκλησίας κατά τά δωρηθέντα αυτή 
υπό τοϋ κατακτητοϋ Μωάμεθ Β«υ προνόμια ίδρυσαν εκκλησίας, σχολεία καί 
άλλα ευαγή ιδρύματα, εκαλλιέργησαν και ανέπτυξαν τήν βιοτεχνίαν καί τά 
επαγγέλματα, διωργάνωσαν τάς συντεχνίας, προήγαγον τό έξαγωγικόν καί 
εισαγωγικόν τής τε πόλεως καί τής επαρχίας έν γένει έμπόριον καί, έπέδα- 
λον τήν Ελληνικήν γλώσσαν έν τή αγορά. Τοϋτο ομολογεί καί ό Ρωμοϋ- 
νος ιστορικός καί πολιτικός Jorga λέγων: «'Η  πόλις δισχρύλαξε καί έν τω 
μέλλοντι (δηλ. μετά τήν υπό των Τούρκων άλωσίν της) τόν παλαιόν της 
Ελληνικόν χαρακτήρα, κατοικηθεΐσα κατόπιν, ώσπερ καί πρότερον (επί Ρ ω 
μαιοκρατίας καί Βυζαντινοκρατίας) υπό Ελλήνων εμπόρων, οΐτινες ένδιεφέ- 
ροντο περί τής έν Θράκη εμπορίας». (21)

’ Εν μέσω τοιούτου ισχυρού ΰλικώς καί πνευματικώς Ελληνικού περι

16) ΑύιόΟι, 332—ΒδΟ.
17) St. Gerlach , Itinerarium , Frankfurt, έτ. 1674, μετάφρ. βουλγ. έν τφ 

Perioclits. spisanie, υπό Jirecek, τόμ. VII, σελ. 110, έτ. 1884.
18) *Ι0ε Μ υρτ. 5Αποοτολίδον, ένθα άνωτ· σελ. 344—354.
19) Πατριαρχική ιστορία, έκδ. Βόννης, σελ. 107.
20) Γ. Τ οουκα λά , ιστορία τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως, Βιέννη, έτ. 1851, σελ’ 

39 § νη' καί ή Βουλγαροσλαυική συμμορία, σελ. 23 κεφ. Δ'.
21) Ν. Jo rg a , Geschichte des Osmanischen Reiches, τόμ. I, σελ. 212, έτ. 1918, 

Gotha.
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βάλλοντος και οΐ εγκαθιστάμενοι εις την πόλιν εκ των πέοιξ κωμών και 
κωμοπόλεων ομόθρησκοι Βούλγαροι, ολίγοι μέν καί καθ’ έκαστους κατά τον 
17ον καί 18ον αιώνα, πλείονες δέ καί άθρόοι από του 19ου, οπότε τά ρού- 
φέτια ειχον άναπτυχθή καί ή αγορά είχε μεγάλην κίνησιν γενομένης τής 
πόλεως, ώς προερρήθη, εμπορικού κέντρου, φυσικόν καί εύλογον ήτο ν ’ άφο- 
μοιώνται. Μαθητεύοντες παρ’ "Ελλησιν έργαστηριάρχαις, έν τή οικία τών 
οποίων καί διητώντο, ή καί ώς μαιστορες άνεγνωρισμένοι εγκαθιστάμενοι 
εις την πόλιν μετελάμβανον τών Ελληνικών ηθών καί εθίμων, συνεδέοντο 
δι’ επιγαμιών μετά τών 'Ελλήνων, έξεμάνθανον ταχέως την Ελληνικήν 
γλώσσαν καί γενόμενοι πλέον αστοί έφιλοτιμοϋντο νά όνομάζωσιν αυτοί 
εαυτούς "Ελληνας καί υπό τών άλλων νά ύπολαμβάνωνται τοιοΰτοι. Στερού- 
μενοι δέ εθνικής συνειδήσεως ήσχυνοντο επί τή καταγωγή των καί τή μη
τρική των γλώσση καί εθεώρουν προσβολήν των καί άηιμίαν, εάν τις έκάλει 
αυτούς Βουλγάρους. Διότι τό όνομα Βούλγαρος κατήντησεν ένεκα τής πνευ
ματικής υπό την φοβεράν δουλείαν καταπτώσεως τοϋ Βουλγαρικού λαού νά 
σημαίνη τον δοΰλον, τον άγροΐκον, τον στερούμενον τρόπων. Ταύτα δέ συ- 
νέβαινον καί έν άλλαις πόλεσιν, ώς φαίνεται, έξ ού μετά δικαίας άγανακτή - 
σεως 6 φιλόπατρις τής έν ’Ά θω μονής Χιλενδαρίου Βούλγαρος μοναχός Παΐ- 
σιος έν τή ιστορία του, ήν συν έγραψε φθίνοντος τού 18ου αίώνος, αναφω
ν ε ί : «Διατί, ώ άδελφέ, αισχόνεσαι νά όνομάζησαι Βούλγαρος καί άποφεύ- 
γης νά λαλής καί ν ’ άναγινώσκης Βουλγαριστί; . . . » Ούτω άρχομένου τού 
19ου αίώνος οί ορθόδοξοι τής πόλεως Χριστιανοί, άπαρτίζοντες τά 3/15 τών 
κατοίκων, ήσαν Ρωμαίοι, λαλούντες την απλήν ελληνικήν γλώσσαν κατά τήν 
μαρτυρίαν τού πρώτου τής πόλεως ιστοριογράφου ίερέως Κωνσταντίνου Οικο
νόμου. (22) ’ Εκ τούτου ανέκαθεν τά ρουφέτια έν Φιλιππουπόλει ήσαν Ελλη
νικά καί παρέμειναν τοιαΰτα επί τουρκοκρατίας.

§ 4. Ό  τής γεωγραφίας καθηγητής έν τώ Έ θνικώ Πανεπιστημίφ Σο
φίας κ. Ίβάν Μπατακλήεφ έξ έθνικής άναμφιβόλως φιλοτιμίας όρμώμενος 
άρνεΐται τον τέλειον τών Βουλγάρων εν Φιλιππουπόλει έξελληνισμόν άρχο
μένου τού 19ου αίώνος καί δέν πιστεύει εις τήν ανωτέρω αυθεντικήν τού 
ίερέως μαρτυρίαν. "Ο Ο εν έν τή γενομένη ύφ ’ ήμών εις τήν Βουλγαρικήν 
μεταφράσει τής ιστορίας τού αγίου εκείνου καί άμερολήπτου άνδρός, δημο- 
σιευθείση έν τω δελτίορ τής βουλγαρικής γεωγραφικής εταιρείας ύποσημειοΐ 
έν τώ σχετικώ χωρίω : « Ή  Βουλγαρική γλώσσα ήτο έν τή πόλει πολύ δ ια 
δεδομένη, δπερ άποκρνπτετα ι νπ ό  τον ονγγραφέως ίερέως Κωνσταντίνου 
ώς 'Έλληνος.» (23) Καί τό χειρότερον, δπως κλονίση εις τούς άναγνώστας τού

22) Κ· Ο ικονόμου, ένθα άνωτ. σε?».. 28, § ιδ '.
23) Τον αντοϋ, έν τφ δε/.τίφ (izvestia) τής Βουλγ. γεωγραφικής εταιρείας, τόμ. 

III, ετ. 1935, σελ- 195, Σοφία.
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επιστημονικού περιοδικού ιό αξιόπιστοι' των υπό του ΐερέως παρεχόμενων 
εθνολογικών ειδήσεων περί τοΰ χριστιανικού τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως 
πληθυσμοί, παρέλιπεν ώς εκδότης καί συντάκτης τοΰ περιοδικού σκοπίμως 
σπουδαιοτάτην σημείωσιν τοΰ συγγραφέως, έν ή ρητώς δηλοΰται, ποΰ έν τή 
επαρχία έλαλεΧτο ή Βουλγαρική καί ποΰ ή Ελληνική μεταξύ των χριστιανών. 
Ή  σημείωσις έχει ώς έξης: «Έκτος τής Φιλιππουπόλεως καίτινων χωρίων 
εις τούς πρόποδας τοΰ όρους Ροδόπης κειμένων, όπου φαίνεται ότι αποικία 
τις έστίν ελληνική (34), εις πάντα τά λοιπά μέρη τής επαρχίας ή Βουλγαρική  
ώς επί το πλεΐοτον συν εθίζεται' μάλιστα δέ εΐς τά επί τοΰ όρους Ροδόπης κεί
μενα χωρία, τό μέρος εκείνο δηλαδή, όπερ καλείται Γιαϊλάς, καί Τούρκοι ή'5) 
κα ι χριστιανοί την Βουλγαρικήν μόνον προφέρουσυ σπανίως δε ή άπλή 
cΕλληνικ ή σννεθίζεται εν ταΐς πόλε σι κα ί εν r ισι κώ μαις καί χώραις (2β);;.

Ού μόνον επί τών χρόνων τοΰ Κ. Οικονόμου (1750— 1827) οί Βούλ
γαροι έν Φιλιππουπόλει έξηλλληνίζοντο καί έλάλουν τήν ελληνικήν, οπότε 
εγκαθίσταντο καθ’ έκαστους ευάριθμοι, άλλα καί βραδύτερου ακόμη, οπότε 
πλέον ήρξαντο καθ’ ομάδας καί οικογενειακούς έποικοΰντες. Ή  χρήσις δέ παρ’ 
αυτής τής ελληνικής γλώσσης οίκοι καί δημοσία εξηκολούθησε καί δτε άρ- 
ξαμένης τής εθνικής των άναγεννήσεως (έν Φιλιππουπόλει από τοΰ 1848) 
ίδρυσαν σχολεία καί εΐχον ιδίας εκκλησίας, έν αίς αί άκολουθίαι ετελοΰντο 
σλαυιστί, καί άποσπασθέντες τής ελληνικής κοινοτητος (1862) άπετέλεσαν 
ιδίαν Βουλγαρικήν κοινότητα. Τέρμα εις τον εξ ελληνισμόν των έθη κ εν ή υπό  
τών Ρώσοων άπελ.ευθέρωσίς των (1878). Τοσοΰτον ισχυρόν ήτο ιό εκπολιτι
στικόν ελληνικόν έν τή πόλει περιβάλλον. Τοΰτο προς τοΐς ξένοις δμολογοΰσι 
σύγχρονοι Βούλγαροι, έργασθέντες υπέρ τοΰ βουλγαρισμοΰ καί άσπονδοι τοΰ 
ελληνισμού πολέμιοι, ών τάς μαρτυρίας προσάγομεν, όπως έξαχθή τής ιστο
ρικής του πλάνης δ τε αξιότιμος κ. καθηγητής καί ή σχολή του.

cO Κ. Μωραθένωφ, γεννηθείς έν Φιλιππουπόλει άρχομένου τοΰ 19ου 
αιώνος έκ πατρός Βουλγάρου εκ Κοπριφστίτσης έξηλληνισμένου καί μητρός 
Έλληνίδος, έκπαιδευθείς δέ έν τοΐς Έλληνικοΐς σχολείοις, τοΐς μόνοις έν τή 
πόλει γράφει: «Έξεπαιδεύθην έν Φιλιππουπόλει, όπου έγεννήθην καά’ ούς 
χρόνους δεν ύπήρχον έν αυτή Βούλγαρο ι καί ή μεγίστη τού ανθρώπου τα- 
πείνωαις ήτο νά καλήτα ί τις Βούλγαρος, τήν μητρικήν μου δέ γλώσσαν (τήν 
Βουλγαρικήν δηλ.) ήρξάμην μανθάνων μόλις κατά το τεσσαρακοστόν καί 
πέμπτον τής ηλικίας μου έ'τος(* 25 26 27) ! 1».

21) Ό  συγγρατρεύς εννοεί τον Στενίμαχον, τά Βοδενά καί τήν Κούκλεναν, ών 
δ χριστιανικός πληθυσμός επί τών χρόνων του ήτο άμειγής ελληνικός.

25) Οί λεγόμενοι Πομάκοι, έξισλαμισθέντες Βούλγαροι.
26) Κ. Οικονόμου, ένθα άνωτ. σελ. 32, § κ', σημ.
27) Κ. Μπραβένωψ : υπόμνημα περί τοΰ χριστιανικού πληθυσμού τής Φίλιππου-
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'0  Κ. Φωτείνωφ (πρώην Κ. Φωτιάδης), σύγχρονος τοΰ Κ. Μωραβέ- 
νωφ, γεννηθείς εν Φιλιππουπόλει εκ πατρός άμπατζή έκ Σα μακό βίου έξηλ- 
ληνισμένου και μητρός Έλληνίδος, άποφοιτήσας τής εν τη πόλει ελληνικής 
κεντρικής σχολής κα'ι ειτα μεταβάς μετά τοΰ πατρός του εΐς Σμύρνην τής 
αυτόθι Ευαγγελικής σχολής γράφει τω 1843 : «Οι Φιλιππουπολΐται εν γένει, 
καίπερ από εθνικής καταγωγής είναι πάντες(!) Βοΰλγαρυι, ώς προερχόμενοι 
έκ Βουλγαρικών χωρίων, λάλον ο tv ελληνιστί, έχουσιν ελληνικά σχολεία και 
εκκλησίας και προσεύχονται παρακαλοϋντες τον Θεόν ελληνιστί, μή λέγοντες 
βουλγαριστί μηδέ τό Κύριε ελέησαν, ώσεί δ Θεός μή γνωρίζων την Βουλ
γαρικήν άπαξιοϊ νά έπακούση προσευχάς έν τή Βουλγαρική (* 28)».

*0 Γάλλος ποιητής Alt. de Lamartine διελθών τής πόλεως τω 1833 
καί φιλοξενηθείς έν τω οΐκω τοΰ "Ελληνος μεγαλεμπόρου Γ. Μαυρίδου επί 
τριήμερον οΰδαμώς μνημονεύει Βουλγάρους έν τή πόλει (29)' ά'ρα οί τότε 
Βούλγαροι τό γένος καί ισχυροί τζορμπατζήδες μέγας Βοΰλκος καί Στογιάν- 
νης Θεοδώροβιτς - Τσαλίκογλου, Στογιάννης καί μικρός Βοΰλκος Κοΰρτοβίτς- 
Τσαλόγλου, Βλασάκις Τοΰτσοβις καί οΐ πρόκριτοι πολίται ’ Αντώνιος Στο- 
γιάννοβιτς, ’Ίσκρος Βουλκου καί οι μεγαλέμποροι αδελφοί Γκέσογλου πα- 
ρουσιάσθησαν εις αυτόν δεχόμενου καί άποδίδοντα τάς έπισκέψεις των έπι- 
σήμων Τούρκων, Ελλήνων καί ’ Αρμενίων, ώς c'Ελληνες. Τούτων μάλιστα 
οί αδελφοί Θεοδοάροβιτς καί δ Στογιάννοβιτς ήσαν τότε έφοροι τής ελληνι
κής κεντρικής σχολής, καλούμενοι υπό τοΰ διευθυντοΰ της εΰγενέστατοι καί 
φιλόμουσοι (30).

'II διευθύντρια τοΰ προδτου έν τή πόλει Βουλγαρικού παρθεναγωγείου 
τω 1865 Ράδα Κύρκοβιτς γράφει: «Τότε ή πόλις ήτο εξηλληνισμένη’ ή 
Βουλγαρική γλώσσα έτιμάτο καί έλαλεΐτο μόνον έν τω Μαρασίω καί τω 
Καρσιακα (προαστείοις, εΐς ά έγκατεστάθησαν Βούλγαροι κηπουροί καί γεωρ
γοί προς καλλιέργειαν τών αγροκτημάτων τών Τούρκων βέηδων μετά την 
έκδοσιν τής ιστορίας τοΰ Κ. Οικονόμου) καί μεταξύ τών υπηρετριών (χωρι
κών), έν αυτή δε τή πόλει σπάνιαι οΐκογένειαι μετεχειρίζοντο οίκοι τήν μη
τρικήν των Βουλγαρικήν γλώσσαν. Α ί μαθήτριαί μου περί τάς πεντήκοντα 
έλάλονν και έν τω σχολείορ ελληνιστί' μετ’ έντονον προσπάθειάν μου έν τω

πό?νεως άπό τοΰ έτους 1869, βου?ι.γαριστί, έκδ. 1930 ύπό τοΰ δήμου της Πλόβδηφ, 
αελ. 11. ’Ίδε καί : Μνρτ. "Άποστολίδου : Περί Κουκλένης έν τω Άρχείφ, τόμ. Β' έτ. 
1935—36, σελ. 36 σημ.

28) Κ. Φωτείνωφ, Γενική γεωγραφία, βουλγαριστί, Σμύρνη, έτ. 1843, σελ; 91.
29) A. Lam artine , Voyage en Orient, 1831—1833, Paris, έτ. 1881, τόμ. II,. 

σελ. 250—52. ”Ιδ. καί Άρχεΐον, τόμ. Α' έτ. 1934—35: Ό Lamartine ςτή Φιλιππού- 
πολη, σελ. 163—18S.

30) V. Τσουκαλά, Γραμματική τής Έλλ. γλώσσης, έτ. 1835, εν τή εις τούς εφό
ρους τής σχολής αφιερώσει της.
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σχολείφ κατήργησα τήν χρήσιν τής ελληνικής, άλλα μόνον εν τώ σχολείφ. 
'I I  άτι ελενθέρωσις άτι έκοψε την ένίσχναιν τοΰ ελληνισμόν >) (31).

'Ο διευθυντής τοΰ κεντρικού Βουλγαρικού σχολείου (185(3 - 1868), στυ·- 
λοβάτης τοΰ Βουλγαρισμοΰ ’ Ιωακείμ Γροΰεφ γράψει: «Πλήν των οικογενειών 
Γροΰεφ, ιατρού Τσομάκωφ, Γ. Τσαλίκωφ, αδελφών Γκέσωφ, Ί .  Κεσιάκωφ,. 
Στ. Γεωργίεφ, Π. Κούρτοβιτς, Ν. Τσαλίκωφ, Α. Γάτσωφ, Τσομάκωφ, Τσ. Κά- 
πλισκωφ, Ζαχάριεφ καί τινων άλλων, οΐτινες έφρόντιζον και έξεδήλουν εν
διαφέρον διά τό Βουλγαρικόν σχολεΐον, δΰσκολον ήτο νά εΰρεθώσιν άλλοι 
τινές παρόν ο τάζόμενοι ώς Βούλγαροι. 'Έκτος τον σχολείου, εν ταϊς όδοΐς τής 
πόλεως κα ι έν ταϊς οίκογενείαις πάντες έλάλονν ελληνιστί. Έξαίρεσιν άπετέ- 
λουν μόνον τινές των προμνημονευθεισών οικογενειών, αιτινες μετεχειρίζοντο 
τήν Βουλγαρικήν. Μόνον έν τοϊς προαστείοις Καρσιακα και Μαρασίω και 
έν τώ νέω Μαχαλά ήδύνατό τις ν ’ άκοΰση τήν Βουλγαρικήν λαλουμένην» (!*2 33); 
υπό τοιν προσφάτους εκ τών κωμών έγκαΟ ιστ α μενών και μήπω έκμαθόντων 
τήν ελληνικήν.

Ό  Jirecek, Τσέχος έπισκεψάμενος τήν πόλιν τώ 1880, οπότε μετά τήν 
άπελευθέρωσίν της ήρξατο κατακλύζόμενη υπό Βουλγάρων, έκ πάσης Βουλ
γαρικής γης εγκαθιστάμενοι εις αυτήν, γράφει: «Παρετήρησα δτι πάσα1
αί. άστικαί Βουλγαρικοί οΐκογένειαι ελάλουν και ελληνιστί* εν ταϊς όδοΐς ήρ
ξατο πλέον άκουομένη ή Βουλγαρική, αλλά και μεθ’ δλον τοϋτο λαλεΐται 
πολύ ή 'Ελληνική και Τουρκική» (3S).

Οΰχ ήττον άξιοσημείωτον είναι καί το υπό τοΰ δικηγόρου Κ. Τόλεφ 
μνημονευόμενον περί τοΰ έξελληνισμοΰ τών έν Φιλιππουπόλει έγκαθισταμένων 
επισήμων Βουλγαρικών οικογενειών καί κατ’ αυτά τά τελευταία τής τουρ
κοκρατίας έτη, καθ’ α ό περί εκκλησιαστικής και εθνικής από τοΰ πατριαρ
χείου χειραφετήσεως τοΰ Βουλγαρικού έθνους αγών ήτο σφοδρός και αί παν- 
σλαυϊστικαί ένέργειαι έστρέφοντο κατά τοΰ ελληνισμού. Ό  κ. Τόλεφ μετά τάς. 
έν Γαλλία νομικός του σπουδάς διωρίσθη τώ 1890 δικαστής έν Φιλιππουπόλει 
κα'ι κατώκησε μετ’ άλλων συναδέλφων του έν τή μεγάλη τριωρόφω οικία τοΰ 
τζορμπατζή Θοδωράκι άπένατι τής εκκλησίας τής Παναγίας έπΐ τοΰ λόφου 
Εύμολπιάδος. Παρετήρησεν δτι αί δυο του οίκοδέποιναι ηλικίας 40 - 42 
έτών, άδελφαί, ώμίλουν προς άλλήλας πάντοτε ελληνιστί, προς δέ τούς ένοι- 
κιαστάς των έν άπταιστο) βουλγαρική γλώσση. Έρωτήσας εκ περιεργίας τήν 
αιτίαν τούτου έλαβε παρά τών αδελφών τήν εξής άπάντησιν, ήν μεταδίδει

31) Ρόδα Κύρκοβιτς, Αναμνήσεις, έτ. 1927, σελ- 62 κ- έξ. κα'ι έφημ. τοΰ δήμου 
τής Πλόβδηφ, άρ. 28 - 30, σελ. 5, βουλχαριστί.

32) *Ιωακείμ Γροΰεφ, Αί αναμνήσεις μου, βουλ·γαριστί, Π?ώβδηφ, έτ. 1920, σελ. 
1δ - 16. Πρβλ. καί Μιχ. Μαδζάρωφ, ’Ανατολική Ρωμυλία, έτ. 1925, σελ. 95, βουλ- 
γαριστί.

33) Jirecek  - Argyrow, 'Οδοιπορικόν, βουλγαριστί, σελ. 155.
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επί λέξει: «Η μ είς εΐμεΟα εκ Κοποιφστίτσης. Ό  πατήρ μας Θοδωράκις 
τζορμπατζής, μέγας Βούλγαρος φέρων τότε ποτοΰριον (είδος περισκελίδων 
εξ άμπά) μας έ'φερεν εις την Φιλιππούπολιν περί το 1860. ’Ήμέθα ήδη κο
ράσια ηλικίας 13 καί 15 ετών, ώμιλοΰμεν δέ βουλγαριστί μηδε λέξιν ελλη
νικήν γνωρίζουσαι. Οί φίλοι του πατρός μας τζορμπατζήδες Κεσάκογλου, 
Γκιουμιουσγκερδάναι, Γκέσογλου καί άλλοι πάντες Βούλγαροί ώμιλούν έλληνι- 
οτΐ αναμεταξύ των είς τάς συνελεύσεις τχον τάς εμπορικός και τάς εσναφικάς , 
εις τάς οικογενειακός εσπερίδας κα ι πανταχυύ. Τότε τα πάντα ή σαν ελληνικά.
' Ο άρχιερενς ήτο 'Έλλην, ό πρόξενος 'Έλλην, είς το δικαστήριον (κονάκ ι) 
παρουσιάζοντο ώς 'Έλληνες οι τον λαού τζορμπατζήδες, εντροπή εΟεωρεϊτο 
το νά λαλή τις την βουλγαρικήν κα ι να ενδύηται κατά βουλγαρικόν τρόπον 
με πρόστυχα ποτούρια. Η μείς ώς κοράσια τζορμπατζή ήσχυνόμεθα νά όμιλώ- 
μεν βουλγαριστί καί δεν έτολμώμεν νά έξέλθωμεν εις την κοινωνίαν, διότι 
δεν εγνωρίζομεν την ελληνικήν, ούδε σκέψις δε ήτο δυνατόν νά γείνη περί 
γάμου μας μετά καλών νέων, εφ 3 όσον έιχομεν τά Βουλγαρικά μας τής 
Κοπριφστίτσης ήθη κα ί έθιμα. Τότε ό πατήρ μας κατά συμβουλήν των φ ί
λων του προσέλαβε δι3 ημάς Έλληνίδα διδασκάλισσαν καί ήρχισεν ό έξελ- 
ληνισμός μας. "Οπως συντελεσθή ούτος ταχΰτερον, ή διδασκάλισσα μάς ένέ- 
κλείε καθ’ έκάστην επί δΰο δλα έτη συνεχώς εντός δωματίου καί μάς ήμπό- 
διζεν αυστηρότατα με την απειλήν μεγάλων τιμωριών νά όμιλώμεν βουλγα- 
ριστί προς οιονδήποτε καί οπουδήποτε καί προ παντός μεταξύ μας. Καί 
εκτοτε ένεκα ταυτης τής αγωγής μας ήμεΐς οννειθίααμεν νά όμ ιλώμεν δ ιαρ 
κώς μετο,ξύ) μας ελληνιστί καί μέχρ ι σήμερον εξακολουθούμεν τούτο. 3Αλλά 
καί μετά τών άλλων οικείων μας καί συγγενών ωσαύτως ώμιλοΰμεν ελληνι
στί. Έκτοτε εΐμεθα ' Ελληνίδες» (34).

'Ως εν τή οίκσγενεία τοϋ τζορμπατζή Θοδωράκι, οΰτω ανεξαιρέτως καί 
έν άπάσαις ταΐς εξηλληνισμέναις από του 19ου αίώνος, άναλαβούσαις δέ τον 
εθνισμόν των μετά τό εκκλησιαστικόν σχίσμα (1870) καί ιδίως μετά την 
ανεξαρτησίαν τής Βουλγαρίας (1878), ώς καί έν άπάσαις, εν αις ή μήτηρ 
ήτο Έ λληνίς ένεκα τών μεταξύ Βουλγάρων καί Ελλήνων διά τό όμόδοξον 
γινομένων επιγαμιών, ή ελληνική γλώσσα παρέμεινεν οικιακή μέχρι τής δει
νής κατ’ αυτής σταυροφορίας διά τού ανθελληνικού εν τή χώρα κινήματος 
(1906). Χάριν τής ιστορίας άναγράφομεν τά ονόματα τών επισημότερων 
τούτων οικογενειών, αϊτινες άπετέλεσαν καί την Βουλγαρικήν αριστοκρατικήν 
τής πόλεως τάξιν καί ών οΐ έπιζώντες απόγονοι καί νυν 3ΐσέτι είναι γνώσται 
τής ελληνικής. Αΰται είναι αί οικογένεια ι : Π. Κούρτοβιτς, Π. 3 Αβραδαλήεφ, 
Μαλέεφ, Τσιλιγκίρωφ, Σοφιαλήεφ, Κ α ρ α χ ο π ρ ακ λή ε φ . Παυλίτωφ, Νέτκοβιτς»

34) Γόλεφ Κ. Έφημ. τοϋ δήμου της Πλόβδηφ, ay. 145—147, σελ. 9, i t  1933.
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Βλασάκακρ, Τόντσοβιτς, Μωραδένωφ, Κεσιάκωφ, Δοΰσκωφ, Κάπλισκωφ, Χατ- 
ζηλοιίκωφ, Νέσωφ, Στ. Γκέσωφ, Μίλκωφ, Σομοκοβλήεφ, Χατζήκά?ασωφ( 
Βαλτζήεφ, Τζιβίζωφ, Πέεφ, Ζαγαρλήεφ, Δρένσκη, Νίτσκωφ, Στάντσεφ και 
άλλαι. ’ Εννοείται δτι επί τουρκοκρατίας τά ονόματα αυτών πλήν των εις 
-ιτς καχέληγον εις -ής ή -όγλον. Σήμερον ή ελληνική γλώσσα δεν ακούεται 
πλέον εν τη πόλε μ τών ύπολειφθέντων ολίγων Ελλήνων και αΰταίν τόύν 
υπηκόων άποφευγόντων να λαλήσωσιν αυτήν δημοσία. Λαλεΐται μόνον οΐκοι 
καί εν ταΐς μεταξύ Ελλήνων συνομιλίαις' δΰναταί τις δμως ν ’ άκοΰση αυτήν 
λάλουμένην κατά τά ψυχοσάββατα καί τά μνημόσυνα μεταξύ τών γυναικών 
τών έπισκεπτομένων άΟρόως τούς προσφιλείς των νεκρούς έν τω νεκροτα
φεία), δ που θά ταφή ολοσχερούς καί αυτή συν τω χρόνω.

§ 5. Το ρουφέτιον τών άμπατζήδων, ούτινος ευτυχώς τά αρχεία διεφυ- 
λάχθησαν (3δ), είναι ή προότη ως σωματεΐον διοργανωθεΐσα έν τή πόλει συν
τεχνία, ένα περίπου αιώνα προ τού υπό τοϋ σουλτάνου Μουσταφά III έκ- 
δοθέντος τώ 1773 φιρμανίου περί διοργανιόσεως τών έν τή ’ Οθωμανική αυ
τοκρατορία συντεχνιών (3Η). Προφανώς δε ή διοργάνωσις αύτη έπεδλήθη υπό 
τού συμφέροντος τής συντεχνίας αυτής, λαδούσης πρώτης μείζονα τών άλλων 
έπίδοσιν έν τή πόλει ως κέντρου καταναλώσεως τών ειδών της, προμηθευο- 
μένω άφθόνως καί ευκόλως τά υλικά του εκ τών παρακειμένα>ν υπό τον Α ί
μον καψών καί ιδίως έκ Κοπριφστίτσης, Καρλόβου, Σόποτ, Καλοφερίου, 
Δερβέν καί Άτζάρ. Συνεστήθη τή 15η Μα'ίου τού 1685 τή πρωτοβουλία 
τών μάλιστα τετιμημένουν άμπατζήδων, τών χρησιμωτάτων γερόντων, συνελ- 
θόντων υπό τήν προεδρείαν τού Χατζηδήμου, δστις καί έξελέγη καί πρώτος 
πρωτομα'ΐστωρ αυτού. «Εις ένδειξιν καί εις ένθΰμησιν έγένετο αύτη ή επι
γραφή, δηλονότι έκάθισεν πρωτομάστορης ό Χατζηδήμος έμπροσθεν τούς 
χρησιμουτάτους γερόντους επί έτους 1685, Μαίου 15» (* 37).

Έ ν  τω πρώτω καταστίχω μή περισωθέντι, ώς καί πάντα τά κατόπιν 
πρόχειρα, άνεγράφησαν μετά χρόνον, ώς φαίνεται, διότι άνεγράφη κα.ί τις

35) Ταΰτα έξετυπώθησαν κατά πιστήν αντιγραφήν καί έπιμελεία υπό Μνρτ. 3Απο· 
οτολίδον, μετά παραλλή?ωυ εις τήν Βουλγαρικήν μεταφράσεως τοϋ Άλεξ. Πέεφ εν τή 
έπετηρίδι (Godischnik) τής εθνικής βιβλιοθήκης καί τοΰ μουσείου τής Πλόβδηφ υπό 
τόν τίτλον Archiv des abadjis a Plovdiv, βιβλ. I. καί II, έτ. 1929, σελ- 1 — 170 
μετά 1G φωτοτυπιών καί βιβλ. III, ετ. 1930, σελ. 1—186, προταχθείσης μικράς περ1 
αύτών εισαγωγής υπό τοϋ διευθυντοΰ τής βιβλιοθήκης Β. Διάκοβιτς.

36) ”1δε, Μνρτ. 3 Απαοτολίδον, Τά αρχεία τοϋ εν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών τε- 
κτόνων, Άρχεΐον Θρακικοΰ Θησαυρού, τόμ. I, έτ· 1935, σελ. 102, σημ. 2.

(37) Έ ν τοίς παραλαμβανομένοις αυτολεξεί χα>ρίοις εκ τών άρχείων διατηρείται 
πιστώς ή τε έν αότοΐς φθογγολογία καί ή αύνταξις όρθογραφουμένου μόνον τοϋ κει
μένου αυτών, πλήρους άνορθογραφιών κατά τα πρώτα έτη, καί τοΰτο προς ευκολίαν 
τοΰ αναγνώστου.



158 Μυρτ. *Α.ποστολίδου

άποθανών έν τφ μεταξύ « συ γχωρη μένος», οι πρώτοι άναγορευθέντες 24 
νέοι μαΐστορες κατά την πρώτην συνέλευσιν των συμπηξάντων τό ρουφέτιον 
μαϊστόρων—«των χρησιμωτάτων γερόντων» και έξηκολούθησαν αναγραφό
μενοι κατ’ έτος καί οι κατόπιν αναγορευόμενοι μαΐστορες μέχρι τού έτους 
1701, οπότε έγένετο γενική των μαϊστόρων συνέλευσις κα! άνενεώθη τό 
παλαιόν κατάστιχον δι’ άλλου, δωρηθέντος τώ ρουφετίφ υπό τοΰ μαΐστορος 
Δροσινοΰ, εις ο μετεγράφησαν οι έν τω παλαιω : «έγεινεν σύνοδο των μα
στόρων των άμπατζήδων, μικροί και μεγάλοι, καί εκαινούργησαν τό παλαιό 
τό κατάστιχον και τό άφιέρωσεν ετούτο ό κυρ Δροσινός εις τό ρουφέτι». 
Τούτο τό κατάστιχον είναι τό περισωθέν (I). Οί συμπήξαντες τό ρουφέτιον 
άμπατζήδες δεν άνεγράφησαν έν τφ  καταστίχορ ώς ipso jure μαΐστορες και 
άνεγνωρισμένοι τοιούτοι ήδη έντή αγορά και έκ τούτου άπηλλαγμένοι τού τέ
λους τής άναγορεύσεως (φιλειά), δπερ διετίθειο προς ευωχίαν των μαϊστόρων. 
Ε ίναι δμως ήμΐν γνωστοί, ώς μνημονευόμενοι κατά την ακολουθούσαν από 
τής συστάσεως τοΰ ρουφετίου τριακονταετίαν μετά των άναγορευομένσνν εις 
μαΐστορας καλφάδων, οιτινες έμαθήτευσαν παρ’ αύτοΐς ή ώς πρωτομαΐστο- 
ρες και σύμβουλοι. Οΰτοί ή σαν ; Χατζή - Δήμος, Χατζή - Δημητράκις Μαυ- 
ρουδόγλου, Χατζή - Δούκας, Σανίδάς, Κυρίτσης Χριστοδουλάκις, Κυρίτσης 
Θανάσις, Δημήτριος Μπέγλης, Χατζή - Ζάχος, Σοντάλιος, Δροσινός, ΙΙαγανό- 
γλου, Καραγκιόζης, Ρούπτσος, Δήμος, Πέτρος, Άθανάσις Κασάπογλου, 
Μάρκος, Τσερβέγκος, Πράντανος, Βοΰλκο καί Σφέτκο. Οΐ τελευταίοι τέσ- 
σαρες είναι βουλγαρώνυμοι καί δή οί δύο διαφυλλάττουσι την βουλγαρικήν 
τού ονόματος των εκφοράν (Βούλκο - Σφέτκο), δπερ δηλοϊ τήν Βουλγαρικήν 
αυτών καταγωγήν.

Τό ρουφέτιον όλονέν άνδρούμενον ώς οργανισμός κατέστη συν τω χρόνω 
Ισχυρός εν τή επαρχία τής Φιλιππουπόλεα>ς οικονομικός παράγων. Δια τής 
σώφρονος διοικήσεως αυτού υπό τών έκάσιοτε πρωτομαϊστόρων, διατελούν- 
των ύπό τον άγρυπνον καί διηνεκή έλεγχον τών μαϊστόρα)ν συνερχόμενων 
εις τακτικάς καί εκτάκτους γενικάς συνελεύσεις καί παρακολουθούντων ούτω 
τήν έξέλιξιν τώ>ν ύποθέσεοόν του, ηύξησε τό άποθεματικόν του κεφάλαιον 
σπουδαίους καί μετεβλήθη εις πιστωτικήν τράπεζαν. Διότι από τού έτους 1762 
ήρξατο παρέχον εντόκους προς 12—14°/ο και π^έον τό έτος δάνεια εις τά 
μέλη του απέναντι ομολογιών έκ τού έν τφ ταμείφ του (κ,άσσα) πλεονά- 
ζοντος έκ τών τελών, δωρεών καί μικρών καταθέσεων ποσού μετά τήν άφαί- 
ρεσιν τών έκάστοτε εξόδων του, τό μέν προς αύξησιν τού κεφαλαίου του, τό 
δέ προς ύποστήριξιν τ<υν μελών του. "Οτε δε τό άποθεματικόν κεφάλαιον ηύ- 
ξήθη μεγάλως έκ τών πληθυνομένων κατ’ έτος άναγορεύσεανν μαϊστόρων, 
ών τά τέλη από 10 γροσίονν άνήλθον βαθμηδόν εις 250, έκ τών τόκων τών 
δανεάον, έκ μειζόνων δωρεών καί καταθέσεων χηρών καί ορφανών ένεκα 
τής έμπιστοσύνης, ής άπήλαυεν, τό ρουφέτιον ού μόνον ηΰξησε τά προς τά
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μέλη δάνειά του από 500 γρ. κατ’ άρχάς μέχρι 2—3 καί 4 χιλιάδων γρ. 
άλλ’ έπεξέτεινε ταΰτα κα'ι εις κοινότητας, εκκλησίας καί μοναστήρια. Ουτω 
I. χ. τω 1843 έδάνεισεν εις τήν κοινότητα τών Άβραδάλων (Κοπριφστίτσης) 
γρ, 10.000, τω 1846 εις τήν τοΰ Καλοφερίου γρ. 15000, είς τήν τοΰ Σόποτ 
10000, είς τήν άνακτιζομένην εκκλησίαν τής Παναγίας έν Φιλίππουπόλει γρ. 
8000, τω 1848, εις τήν κοινότητα Καρλόβου γρ. 15000, είς τήν τοΰ Στενι- 
μάχου 10.000, είς τήν εκκλησίαν τής έν ’ Αμπελίνω Στενιμάχου τής Παναγίας 
5000, τω 1851 είς τήν μονήν τής αγίας Παρασκευής Μολδάβας γρ. 8.000 
και άλλα ποσά είς άλλας εκκλησίας καί μονάς.

Τοσαΰτης δ’ εμπιστοσύνης άπήλαυεν ως οργανισμός ασφαλής καί άξιό- 
χρεως, ώστε πολλοί φιλεΰσπλάγχνοι καί φιλόθρησκοι θέλοντες νά έξασφαλί- 
σωσι τά μετά θάνατον κληροδοτήματά τοον είς ευαγή ιδρύματα ή είς ελέη 
έδωροϋντο είς τό ρουφέτιον μικρά ή μεγάλα ποσά, όπως ό ετήσιος αυτών 
τόκος διανέμηται κατά τήν κληροδότησίν των είς πτωχοΰς, εκκλησίας, σχο
λεία καί το νοσοκομειον τής πόλεως. Έ κ  των δωρεών τούτων αξιομνημό
νευτος ως μεγαλύτερα πασών είναι ή τής Φιλιππουπολίτιδος Σμαράγδας, θυ- 
γατρός τοΰ ΙΙετράκι ’ Αθανασίου άποθανοΰσης εν Βιέννη τω 1843, έκ γρ. 
26.622 «διά νά τοκίζωνται προς 10°/ο καί ό τόκος αυτών νά διαμοιράζηται 
τον καθ’ έκαστον χρόνον είς τό σχολεΐον καί νοσοκομειον διά μνημόσυνον 
•αιώνιον έν Φιλίππουπόλει (38 39)». Έ κ δέ τών εντόκων καταθέσεων ορφανών 
άναγραπτέα ως μεγαλυτέρα ή τοΰ όρφανοΰ ’ Αθανασίου Θεοδαΐρου, ήτις άνα- 
τοκιζομένη επί 13 όλα έτη άφαιρουμένης τής ετήσιας συντηρήσεως τοΰ όρ
φανοΰ παρεδόθη αΰτώ ένηλικιωθέντι άνελθοΰσα είς γρ. 50.444. «1839 
Μαΐ'ου 15. Σημείωσις τά όσα γρόσια έπερίλαβεν τό ίσνάηιι μας παρά τοΰ 
μακαρίτου Θεοδωρή ’ Αποστόλου, άπερ τά άφησεν ό μακαρίτης κατά τήν δια
θήκην του είς τέσσαρας επιτρόπους. . .  διά νά λάβουν τον λογαριασμόν . . . καί 
περιλαμβάνοντας κατά τήν παραγγελίαν του τά έδέχθη τό ΐσνάφι μας προς 
δέκα είς τά °/0 νά πληρώνεται ό τόκος είς τό ορφανό τοΰ μακαρίτου όνόματι 
’ Αθανάσιος. ’ Ιδού όσα εξεκαθάρισεν ό λογαριασμός τοις συντρόφους τοΰ 
μακαρίτου ώς καί είς χωριστόν έθεωρήθη καί μάς τά έπαράδοσαν σοΰμμα 
όλα, ήτοι γρ. 29.127 (Β9)». ’Έτος 1852, ισολογισμός από 1851 ’ Απριλίου α', 
έως δ' ’Απριλίου τοΰ πρωτομαΐστορος Κ. Ά θ . Γ. Οΰζοΰνογλου. "Οσα 
■εμέτρησεν τον ’ Αθανάσιον Θεοδώρου έφένιη γρ. 50.444»(40).

Οΰτω ευπορον καταστάν τοΰ ρουφέτιον, τοΰ ίσολογισμοΰ αύτοΰ άνελ- 
■θόντος τω 1852 είς 150 χιλιάδας περίπου γροσίων, προσήρχετο προθΰμως

38) 'Αρχείων βιβλ. II, σελ. 39, στήλ. 1.
39) Αυτόθι, σελ. 38, στήλ. 2.
40) Αυτόθι, σελ. 56., στήλ. 1.
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αρωγόν εκ πάσαν κοινωφελή ανάγκην ελεούν καί περιθάλπον πένητας, άπε- 
λευθεροϋν δι’ εξαγοράς αιχμαλώτους (σκλάβους), άνακουφίζον εγκαθείρκτους 
χριστιανούς κατά τάς εορτάς των Χριστουγέννων καί του Πάσχα, χορηγούν 
εις τό πατριαρχείου, την μητρόπολιν, (τό φιλότιμου του δεσπότου) εκκλησίας, 
μονάς, καί τον άγιον Τάφον καί ύποστηρίζον τά ευαγή τής κοινότητος ιδρύ
ματα - σχολεία καί τό νοσοκομείου. Οίίτω λ. χ. τω 1830 εδάνεισεν εις την 
εκκλησίαν γρ. 10000 προς 10°/ο έτησίως, ϊνα δ τόκος αυτών καταβαλλόμενος 
εις δυο δόσεις υπό του μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως άνά 500 γρ. διανέμη- 
ται εις τούς πένητας των πέντε ενοριών τής πόλεως υπό τώ»ν επιτρόπων 
αυτών. Οΐ τόκοι κατεβλήθησαν τακτικώς υπό τοϋ μητροπολίτου Νικηφόρου 
επί δέκα έτη μέχρι τοϋ 1840 καί διενεμήθησαν (41). Τω 1845 ίδρυθείσης τής 
αλληλοδιδακτικής σχολής τής αγίας Πατασκευής έπροίκισεν αυτήν διά 15000 
γρ. καταβάλλον εις αυτήν τον ετήσιον τόκον αυτών προς 1 δ °/0 απέναντι 
ομολογίας του, σφζομένης μεταξύ τών εγγράφων τής οικογένειας Γκιουμου- 
σγκερδάνη. «Διά τής παροΰσης ενσφραγίστου καί ενυπόγραφου ημών ομο
λογίας γίνεται δήλον ότι διά βοήθειαν άπεφασίσαμεν οΐ υποφαινόμενοι τοϋ 
έσναφίου τών άμπατζήδων, άφιερώνο(υ)ν εις αιώνιαν μνήμην τοϋ έσναφίου 
είς τό νέου αλληλοδιδακτικόν σχολείου τής αγίας Παρασκευής γρόσια 15.000, 
ήτοι λέγω δέκα πέντε χιλιάδας, επί συμφωνίαν τοιαύτην νά πληρώνωμε(ν) 
εις τούς ρηθέν(τας) επιτρόπους τόκον προς 15 %  τον χρόνον. Διό καί δε- 
δώκαμεν την παρούσαν μας ενσφράγιστον καί ενυπόγραφου εις ένδειξιν. Έ ν 
Φιλιππουπόλει 1846, Τανουαρίου Αλ Ό  πρωτομάστορας τών άμπατζήδων 
Δημήτριος Σταύρου, X" Γιοβανής Χρήστου Κοϊμτζόγλου, X '' ’ Ιωάννης, 
X" Παύλου, Στάντζος Ίωάννου, Χριστόδουλος Ίωάννου, Δημήτριος II- 
Καζαντζόγλους, X " Στογιάνος Θεοδώρου, ’ Ιωάν. Κωνσταντίνου Ούσιακλή(42)».

41) ’Αρχείων, Βιβλ.ΙΙΪ, σελ. 26, στήλ. 1. Κατά σιγγιλλιώδες πατριαρχικόν γράμμα 
ό μητροπολίτης Νικηφόρος δαιείζεται παρά τών έσναφίων τό διά τούς πτωχούς προω- 
ρισμένον κεφάλαιον εκ 10000 γροσίων προς 10%  κατ' έτος διά τάς άνάγκαςτής επαρ
χίας καί δίδει δύο όμο?ωγίας, α ΐτινες μετά τοϋ σιγγλλιώδους γράμματος καί τής πα
τριαρχικής επιστολής προς πέντε επισήμους πολίτας, δι’ ής αγγέλλεται αύτοϊς δτι τό 
κεφάλαιον είναι δωρεά ανωνύμου χάριν τών πτωχών τής Φιλιππουπόλεως καί otl ουτοι 
καθίστανται έφοροι, όπως λαμβάνωσι τούς τόκους αύτοΰ δίς τοϋ έτους καί διανέμωοι 
τοΐς πτωχοϊς, έσφραγισμέναι υπό τών πέντε έσναφίων έτέθησαν είς τήν κάσσαν τών 
άμπατζήδων προς φύλαξιν. Ό  τόκος άνά 000 γρ. πληρωτέος τή 20ή Δεκεμβρίου καί τή. 
Κυριακή τών Βαΐων πρός διονομήν. Κώδιξ μητροπόλεαις 1794—1856 σελ, 104, Ίουλ. 
17, έτ1 1830. Ή επιστολή αυτόθι, αελ. 105. Καταγραφή τών τόκων από τοϋ έτους 
1831 μέχρι 1847 γρόσ. 17500. Αυτόθι, σελ. 156—157. Ό ανώνυμος δοορητής είναι ό 
φΛάνθρωπος έλληνίζων καραμπατζής καί βεγλικτζής μικρός Βοϋλκος τζορμπατζής 
Κούρτοβιτς Τσαλόγλου, ό καί ιδρυτής τής αλληλοδιδακτικής ελληνικής οχολής τής 
άγιας Τριάδος.

42) Αι υπογραφαί είναι αύτόγραφοι. Ή παρά τή υπογραφή τοϋ πρωτομαΐστορος.
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Κατά τά αρχεία ό τάχος κατεβάλλετο τακτικώς, 2250 γρ. τώ 1847 καί 1500 
γρ. ακολούθως μέχρι τοΰ 1856, οπότε λήγουσι τά αρχεία (43).

§ 6. Δυστυχώς ή ακμή τοΰ ρουφετίου διήρκεσε μέχρι τής άρχιερατείας 
τοΰ μητροπολίτου Χρύσανθού, οπότε όξυνθεισών των φυλετικών ερίδων με
ταξύ Ελλήνων καί Βουλγάρων, άφυπνιζομένων έθνικώς, ό σάραξ των δι- 
χονοιών ύπεισήλθε καί εις τά ρουφέτια καλλιεργούμενος επιτηδείους υπό των 
ιθυνόντων τον εκκλησιαστικόν καί εθνικόν των Βουλγάρων αγώνα. 3Αποτέ
λεσμα των διχονοίων τούτων ήτο ή διάσπασις τής συνοχής των μελών έκαστου 
ρουφετίου καί ή άποχώρησις από των ρουφετίων τών άνακτωμένων την Βουλ
γαρικήν συνείδησιν έξηλληνισμένων ήδη μελών των, δπερ έπήνεγκε τήν κατάρ- 
ρευσιν τών ρουφετίοσν ώς οργανισμαίν. Βλέποντες οΐ ιθύνοντες τύν Βουλγα
ρικόν αγώνα ότι, έφ5 όσον τά ρουφέτια ήσαν ελληνικά καί ύπεστήριζον τήν 
ελληνικήν κοινότητα, ήτο αδύνατον νά δημιουργηθή καί ευδοκίμηση εν τη, 
πόλει Βουλγαρική κοινότης, αφού εις τό ιδρυθέν κεντρικόν των εθνικόν σχο- 
λεΐον (1852) μαθηταί έκ τής πόλεως δέν προσήρχοντο, έστρεψαν τήν προσ
οχήν των εις τά ρουφέτια καί ήρξαντο δεινού προσηλυτισμού έν αΰτοΐς 
προς εύόδωσιν τοΰ σκοπού xcov. Προς τούτο εΐργάσθη μετ’ απαραδειγμά
τιστου ζήλου καί ενθουσιασμού ό διευθυντής τού Βουλγαρικού σχολείου 
’ Ιωακείμ Γρούεφ, φαντασθείς ότι ήτο δυνατόν νά μεταβάλη τά ρουφέτια εις 
Βουλγαρικά καί τήν Ελληνικήν κοινότητα δι’ αυτών εις Βουλγαρικήν. Εύ- 
ρεν όμως άντίστασιν άνέλπιστον έκ μέρους τών Ελλήνων μαϊστόρων αμυ
νόμενων νά διατηρήσωσιν έν ταΐς χερσί των τήν απ’ αιώνων ελληνικήν 
κοινότητα καί τήν γλώσσαν τών πατέρων των. Έ ν  τούτοις δέν έσπειρε κατά 
πετρών.

Ή  ρήξις έξεδηλώθη πλέον φανερά τώ 1857, δτε οί Βούλγαροι τζορ- 
μπατζήδες, ίσχύοντες διά τοΰ χρήματος παρά ταΐς Τουρκικαΐς άρχαις, κατόρ
θωσαν διά τών ραδιουργιών των νά έκτοπίσωσιν είς Άδριανούπολιν τον μη
τροπολίτην Χρύσανθον άνηπράττοντα εις τούς σκοπούς των έρρισμένως καί 
νά έπιτύχωσι τήν υπό τού πατριαρχείου άνάκλησίν του (44). Τότε οί μα'ίστο- 
ρες τών ρουφετίων διηρέθησαν είς τούς υπέρ τού μητροπολίτου, τούς Έλλη- 
νας δηλ., καί είς τούς κατ’ αυτού, τούς Βουλγάρους δηλ. καί τούς βουλγαρί- 
ζοντας πλέον. eO έπελθών ούτω κλονισμός έν τοΐς ρουφετίοις έκλόνισεν, ώς 
φαίνεται, καί τό ρουφέτιον τών άμπατζήδων, άποχωρησάντων αυτού πολλών 
βουλγαρισάντων μετά των Βουλγάρων μαϊστόρων καί ίδρυσάντων πιθανώς

αριστερόθεν σφραγίς διαμέτρου είκοσιν έκαχοοχων έν τώ μέσιρ φέρει τουρκικήν επι
γραφήν, πέριξ δέ κυκλοχερώς f  ΡΟΥΦΕΤΙ ΑΜΠΑΤΖΗΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛ. 
1810 f.

43) ’Αρχείων, Θιβλ- III, σελ. 49. 50, 54, 55, 59, 60.
44) Γ. Τσουκαλά, Ή Βουλγαροσλαυική συμμορία και ή τριανδρία αυτής, Kcov- 

σχαντινούπολις, ετ. 1859, σελ. 64.
I I
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τότε ή βραδύτερον ίδιον Βουλγαρικόν ρουφέτιον, περί οΰ εγγράφους μαρ
τυρίας ώς λειτουργήσαντος οικονομικού όργανισμοΰ στεροΰμεθα.

Τό ρουφέτιον των άμπατζήδων, ώς καί τά κυριώτερα των λοιπών, έξη- 
κολούθησε παραμένον εν ταΐς χερσί των Ε λλήνων και μετά τον διχασμόν 
τούτον, διότι οι μέν "Ελληνες άμπατζήδες ήσαν οί ισχυροί, ώς έμποροι en 
:gros - Γκιουμουσγκερδάνης, Πολίτογλου, Καζαντζόγλου, Κοϊμτζόγλου, Ά χ- 
λανλής, Στ. Ίωάννου, Πασαλής, X" Παύλου, Κωνσταντίνογλου, Μεταξάς, 
Κ. Παπά - Ίωάννου, Ούζούνογλου, X" Άναστάσις, "Αγγ. 3 Αθανασίου, Ού- 
σιακλής Κεντιντένογλου και άλλοι, o l  δε Βούλγαροι ήσαν άπλοι έργαστηριάρ- 
χαι. "Αδηλον είναι μόνον, διατί από τοΰ έτους 1857 έπαύθη ή εξακολούθη
σή των αρχείων καταληγόντων εις τό 1856, παραδόντος έν τάξει τούς λογα
ριασμούς τού πρωτομαίστορος X" Βέλιου Θεοδώρου (45) εις τό ρουφέτιον καί 
μη εκλεγέντος αμέσως, ώς εϊθιστο, τού διαδόχου αυτού. Τό τρίτον των αρ
χείων βιβλίον είναι ογκώδες έχον 388 σελίδας, ών μόνον αϊ 60 πρώται είναι 
γεγραμμέναι, ώστε θά ήδύνατο εν συνεχεία νά περιλάβη λεπτομερώς τάς λο
γοδοσίας έκατοντάδος έτι ετών.

Τό δτι τό ρουφέτιον τών άμπατζήδων ύφίστατο καί κατόπιν, διαπιστού- 
ται εκ δύο αναφορών τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών προς τό οικουμενικόν 
πατριαρχείου, διασωζομένων έν τοΐς άρχείοις τής οικογένειας τού Μιχαήλ - 
;βέη Γκιουμουσγκερδάνη, πρωταγωνιστήσαντος υπέρ τής ελληνικής κοινότητος 
κατά τούς αγώνας τών 'Ελλήνων κατά τών Βουλγάρων. Έ ν  τή πρώτη τών 
αναφορών από 13 Μαρτίου 1857, δι1 ής έπιζητεΐται ή επάνοδος τού μητρο
πολίτου Χρυσάνθου εις την έ'δραν του, μεταξύ τών υπογραφών πολλών προ
κρίτων Ελλήνων καί πρώτομαϊστόρων φέρεται καί ή υπογραφή ώς πρωτο
μαίστορος τών άμπατζήδων τοΰ ζαπλούτου καραμπατζή Σταύρου Κοσμά, 
τού έπονομαζομένου Σαρή - Σταύρου, "Ελληνος υπηκόου καί μεγάλου τής 
ελληνικής κοινότητος ευεργέτου. Έ ν  δε τή δευτέρα από 26 * Ιανουάριου 
1867, εν ή αποκρούεται υπό τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών ή εις τήν έ
δραν του κάθοδος τού αίρεθέντος ώς διαδόχου τοΰ 6ουλγαρίσαντος Παϊσίου 
Μητροπολίτου Παναρέτου, άτε διά τής διαγωγής του βοηθούντος τον εκκλη
σιαστικόν τών Βουλγάρων αγώνα καί όντος επικινδύνου εις τήν ελληνικήν 
κοινότητα, μεταξύ τών υπογραφών τών πρωτομαϊστόρων μετά τών σφραγί
δων τών ρουφετίων των, φέρεται καί ή υπογραφή τού πρωτομαίστορος τών 
άμπατζήδων Νικολάου Πέτρου (Κυριτζίκη) μετά τής σφραγΐδος τού ρου-

• 1 *’* . Τ * . .) *

45) Ό  X" Βέλιος Θεοδώρου, καίπερ έχων Βουλγαρικόν όνομα, ήχο έκ τών έξηλ» 
ληνισμένων έκ προγόνων Βουλγάρων. Ό  υιός αυτού Θεόδωρος ήχο γαμβρός επί τη 
δευτέρρ. Ουγαχρί τοΰ "Ελληνος μεγαλεμπόρου Κλεάνθους καί έξεπαίδευσε χά τέσσαρα 
τέκνα του, δύο άρρενα καί δύο θήλεα έν χοϊς Ζαριφείοις διδασκαλείοις. Ό  μικρότε
ρος υιός του έσπούδασε τήν ιατρικήν έν Άθήναις.
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φετίου, εν ή άναγινώσκεται κυκλοτερώς: «ΡΟΥΦΕΤΙ ΑΜΠΑΤΖΗΔΩΝ 
ΦΙΛΙ ΠΠΟΥΠΟΛ. 1843».

'Ωσαύτως έν τω τρίτω των αρχείων βιβλίω μετά διάλειψιν οίαςδήποτε 
<*ημειό)σεως επί 14 όλα έτη αμέσως μετά την λογοδοσίαν τοΰ 1856 
•φέρεται σημείωσις, έν ή αναγράφεται ή άναγόρευσις τεσσάρων προκρί
των 'Ελλήνων ώς μαϊστόρων, καταβαλόντων ως υιών μαϊστόρων τό ήμισυ 
που τέλους. *Εκ τοΰτου καταπίπτει ή ύπόθεσις τοΰ κ. Διάκοβιτς δτι 
-τά άρχεΐα περιήλθον εις τούς Βουλγάρους μετά τον από των Ελλήνων 
άποσχισμόν αυτών. Ή  σημείωοτς έχει: «1870, την 13ην Φεβρουάριου.
Σημείωσις τών ονομάτων τών έξελθόντων μαϊστόρων επί τών ημερών 
τοΰ πρωτομαΐστορος Νικολάου Πέτρου Κυριζίκη: (ί6) ’Αθανάσιος Μ. (Γ) 
κιμισγκερδάνη γρ. 100 (46 47 48), Γεώργιος Σταντσίδης - 100 (ls) Γεώργιος

46) Έλλην καραμπατζής Φιλιππουπολίτης, υιός μαΐστορος άμπατζή άπό τοΰ 1817 
■(αρχείων βιβλ. III σελ. 5 στήλ. 1 καί σελ. 10, οιήλ. 2). *Η σύζυγος αύτοΰ ήτο Έλληνίς 
έκ Κυδωνιών. Τά τέκνα του έξεπαιδεύθησαν έν τοϊς Ζαριφείοις διδασκαλείοις. 'Ο 
υιός αύτοΰ Βασίλειος Κυρτξίκογλου διετέλεσεν επί έτη καθηγητής τής Γαλλικής γλώσ- 
σης έν διαφόροις ίδιωτικοϊς ’Αθηνών καί Πειραιώς έκπαιδευτηρίοις.

47) Ό  πρεσβύτερος υιός τοΰ Μιχαήλ - βέη Γκιουμουσγκερδάνη. ‘Ίδε Μυρτ. Ά · 
ποστολίδου, Θρακικά, τόμ. Γ ’. έτ. 1932, σελ. 403.

48) Μεγαλέμπορος καραμπατζής καί κτηματίας, έξακολουθήσας την εργασίαν τοΰ 
πατρός του Στάντσιου Ίωάννου, Ελληνος, έκ πατρός Βουλγάρου έξηλληνισμένου* "Ο 
Στάνταιος, συνέταιρος κατ’ άρχάς τοΰ "Ελληνος μεγαλεμπόρου καραμπατζή X". Γι· 
■ουβαννή Κοϊμτζόγλου, ο ί καί τήν ανεψιάν ένυμφεύθη, διετέλεσε καί προνεομαΐστωρ 
τών άμπατζήδων (1840 ■ 41). Μετά ιόν θάνατον τής πρώτης συζύγου του ένυμφεύθη 
τήν θυγατέρα τοΰ "Ελληνος Δημητράκι Καρματζόγλου καί τής νομίμου αύτοΰ συζύγου 
Σουλτανής λαβών ως προίκα γρ. 23.815 κατά τό άπό 19 Αύγ. 1839 προικοσύμφωνον 
έμμάρτυρον καί ενσφράγιστον, δπερ έχομεν μετά χεϊρας. Έκ τοΰ δευτέρου του γάμου 
«σχε πολλά τέκνα, έξ ών έπέζησαν ό Γειόργιος καί ή Ελισάβετ, πρώτη σύζυγος του 
^Ελληνος μεγαλεμπόρου Γεωργίου Χρήστου Κατσίγρα Ό Γεώργιος Σταντσίδης, 
ακραιφνής Έλλην, ένυμφεύθη τήν πρεσβυτέραν θυγατέρα τοΰ Γεωργίου Ά θ . Γκιου
μουσγκερδάνη, νεωτέρου αδελφοί τοΰ Βέη, τήν ’Αλεξάνδραν, έξ ής έσχεν επτά τέκνα, 
τρία άρρενα καί τέσσαρα θήλεα, άπερ έξεπαίδευσεν έν τοϊς έλληνικοΐς σχολείοις. Έλθών 
εις διάστασιν προς τήν σχολικήν εφορείαν διά τά έπιβληθέντα αύτφ μεγάλα εκπαιδευτικά 
τέλη άπέσυρε τά κοράσια του τοΰ έλληνικοΰ Παρθεναγωγείου καί ένύμφευσε πάντα 
.μετά Βουλγάρων, αυτός δε έγένετο Βούλγαρος άπό τοΰ 1886 μεταβολών τό έπώνυ- 
μόν του εις Στάνταεφ. Τόν πρεσβύτερον υιόν του Στάντσιον, έμμένοντα εις τον εθνι
σμόν «ου, άπεκήρυξεν. Άπέθανεν ό δυστυχής έν Λειψία ώς 'Έλλην Σ- Σταντσίδης. 
Οι άπόγονοι αύτοΰ πάντες έξεβουλγαρίσθησαν. Σημειωτέον δέ δτι καί μετά τήν απο
σκίρτησήν του άπό τοΰ Ελληνισμού οικογενειακήν γλώσσαν είχε μόνην τήν ελληνικήν. 
Άπέθανεν έν βαθεΐ γήρατι κατά τάς τελευταίας τής ζωής του ημέρας λησμόνήσας ό- 
λοσχερώς τήν Βουλγαρικήν καί μή δυνάμενος νά συνεννοηθή πρός τούς περιστοιχούν- 
πας αύτόν βουλγαροφώνους έγγόνους του.
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’ Αθανασίου Ιίολίτογλου - 100 ( 49 50), ’Αθανάσιος Άγγελή - 100» (5°).
Δέον λοιπόν νά ύποτεθή ότι τά αρχεία από τοϋ έτους 1857, καθ’ δ 

έξελέγη πρωτομα'ίστωρ ό Σαρή - Σταύρος Κοσμά, εις δν παρεδόθη τό τα- 
μεΐον ένέχον ομολογίας μεν αξίας 77.145 γρ. προς τοϊς εισπρακτέοις ετη
σίους τόκοις αυτών προς 12 °/0, εις μετρητά δε 9.396, 20 γρ. έκρατοΰντο 
εν ά'λλφ καταστίχω, προχείρω ούτως είπεϊν, και δεν μετεγράφησαν εις τό 
μέγα βιβλίον (III). Διότι δεν ήτο δυνατόν νά μή κρατήται λογαριασμός των 
ετησίων εσόδων και εξόδων τοΰ ρουφετίου διαθέτοντος τοσοϋτον κεφάλα ιον 
και επί, τή υποθέσει ακόμη δτι ό ζάπλουτος πρωτομα'ίστωρ αύτοΰ, τυγχάνων 
τής απολύτου εμπιστοσύνης των Ελλήνων μαϊστόρων - μεγαλεμπόρων έκυ- 
βέρνησε τό ρουφέτιον συνεχώς μέχρι τέλους τοϋ βίου του (1806) άνευ λογο
δοσίας. "Αλλως τε ά>ς εξ αυτών τώ ν αρχείων μαρτυρεΐται, πάντες οι πρωτομα- 
ΐστυρες ειχον χωριστόν κατάστιχον εσόδων και εξόδων, άπερ μετεγράφοντο 
εις τό μέγα βιβλίον. Τον Σαρή - Σταύρον Κοσμά διεδέξατο ό Ν. Κυριτζίκης, 
δστις πιθανώς είναι ό έσχατος πρωτομα'ίστωρ τοϋ ρουφετίου άποθανόντος 
ώς οικονομικού οργανισμού μετά τής τουρκοκρατίας. "Αδηλον τ ί άπέγινε τό 
ΰπολειφθέν κεφάλαιον τοϋ ρουφετίου. Άναμφιβόλως τό πλειστον αϋτοΰ έ
νεκα τοΰ διχασμού τοϋ ρουφετίου και τοϋ έπελθόντος Ρωσοτουρκικοΰ πολέ
μου καί τής παραλυσεως από τοϋ 1876 - 78 πάσης εργασίας εξηνεμίσθη- 
Πάν δμως δ,τι περιεσώθη πάντως θά παρεδόθη εις την ελληνικήν κοινότητα, 
τήν νόμιμον τοΰ ρουφετίου κληρονόμον. Καταστραφέντων δυστυχώς τών αρ
χείων αυτής τώ 1906 αδύνατος καθίσταται ή τοΰτου εξακρίβωσις.

§ 7. Ή  τών αρχείων γλώσσα κατά μεν τον 17ον καί ΐ8ον αιώνα εί
ναι ή λαλουμένη τότε έν Φιλιππουπόλει, από δέ τοΰ 1797 τείνει μάλλον 
προς τήν καθαρεύουσαν υπό τήν σχολικήν έπίδρασιν, επομένως δυνατόν εο- 
πεΐν δτι ή τοϋ 19ου αιώνος γλώσσα αυτών δεν είναι ή ύπ’ αΰτοϋ τοϋ λαοϋ 
λαλουμένη, ώς είναι ή κατά τον αύών αιώνα γλώσσα τών αρχείων τοϋ 
ρουφετίου τών τεκτόνων. Κατά τούς δύο πρώτους αιώνας ή γλώσσα είναι 
αυτό τό νότιον γλιοσσικόν ιδίωμα τής νεοελληνικής ρέπον προς τό βόρειον 
χωρίς ν ’ άποκρυσταλ?,ωθή εις αυτό, επομένως δυνατόν νά χαρακτηρισθή ώς

49) Έκ τής μεγάλης καί παλαιας οικογένειας τών Φιλιππουπολιτών καραμπατξή- 
δων Πολίτογλου, όρμωμένων έκ Κωνσταντινουπόλεως. Δαπάνη τοϋ θείου αύτοΰ Ιω- 
άννου Γεωργίου Πολίτου κατεσκευάσθη ύπό τοΰ έξ Ελλάδος μετακληθέντος καλλι
τέχνου Α. Καλούμενου τό μαρμάρινον τέμπλον, ό άμβων, 6 αρχιερατικός θρόνος καί 
ό λοιπός μαρμάρινος διάκοσμος τής έκκλησίας τοΰ αγίου Δη μητριού.

50) Υιός τοΰ Φιλιππουπολίτου “Ελληνος καραμπατζή Άγγελ-ή ’Αθανασίου, άναγο- 
ρευθέντος μαίστορος τω 1844 (αρχείων, βιβλ. III, σελ. 44.) Ένυμφεύθη τήν ανεψιάν 
τής κυρίας Σαρή * Σταύρου Κοσμά. *0 υιός αύτοΰ "Αγγελος ’Αθανασίου, έκπαιδευθείς 
έν τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις, μετέρχεται εύδοκίμως τήν οδοντοϊατρικήν έν Άλε- 
ξανδρείςί.
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κράμα των δυο γλωσσικών ιδιωμάτων ύπερισχύοντος τοΰ νοτίου. Τοϋτο 
δ5 ερμηνεύεται έκ τής εις τήν πόλιν άθρόας καί συνεχούς έγκαταστάσεως 
κατά τον χρόνον τούτον παντοδαπών Ελλήνων, προερχόμενων ιδίοος εκ των 
νοτίων ελληνικών μερών. Κατά δε τον τρίτον αιώνα (ΐ9ον) είναι ή εΐθισμένη 
τότε γραφόμενη γλώσσα, ως είναι ή τών διδασκάλων τοΰ γένους άρχομένου 
τοΰ αιώνος τείνουσα προς τήν καθαρεύουσαν καί ένιαχοΰ έχουσα λεκτικά και 
συντακτικά ύπερκαθαρευοΰσης στοιχεία, οπερ όμολογουμένως οφείλεται εις 
τήν άκμάζουσαν τότε ελληνικήν κεντρικήν σχολήν, εις ήν όργανωθεΐσαν λή- 
γοντος τοΰ 18ου αιώνος είσήχθησαν και εμπορικά μαθήματα (51).

Οΰτω, ενώ παρά τοϊς βορείοις "Ελλησιν, ως παρά τοΐς γείτοσι τών Φι- 
λιππουπολιτών Στενιμαχίταις καί. Βοδενιώταις, ό μέν άτονος φθόγγος e και ο 
κωφοΰμενος μετατρέπεται αείποτε εις ι  καί ι ι  (ου), και ό άτονος φθόγγος ί  
καί u  (ου) εξαφανίζεται, παρά δέ τοΐς νοτίοις "Ελλησιν ουδέποτε ό άτονος 
φθόγγους e και ο κωφοΰται εις ί  καί U (ου) καί ουδέποτε ό άτονος ί καί 
U (ου) αποβάλλεται (52), έν τοΐς άρχειοις τών δύο πρώτων αιώνων ό μέν άτο
νος φθόγγος β καί ο ενίοτε μέν άπαντα κωφοΰμενος εις ί  καί u  (ου), 
οΐον: έδονσι- έδούσαμτ, σημειώνοιη ύπόθίσι, μι το ύ  λ ο ν γαριασμό, £γώ κι’ ού 
Χριστόδουλους, άπού τού  προγουνό, πρωτουμάστουρη, ξοδιάζου, άπάνου, 
γράφομι, πλέρωσι, εύλογον, έ'ξουδα  κτλ. ως έν τώ βορεία) ΐδιώματι, συνή
θως δέ παραμένει άμετάτρεπτος, οΐον: έδωσε, δίνοντας, τον λογαριασμόν, 
φανερόν ο με, εύλογο, δίκαιον, μέ, εγώ κτλ. ώς έν τώ νοτίω ΐδιώματι, ου
δέποτε δέ ό άτονος φθόγγος % καί u  εξαφανίζεται, ο ΐο ν: άνθρωποι, μαστό- 
ροι, μοναστήρι, γ νώ μ η , αν τύχη, νά εχη, ένθΰμησι, δικά το ν , ψυχή τ ο ν , 
απάνω μον, οπού, άγιον, κτλ. ως έν τώ νοτίω ΐδιώματι, αντί τών : άν_ 
θρώπ’ , μαστόρ9, μαναστήρ9, γνώμ’ , άν τΰχ’ , νά έχ9, ένθΰμησ9, δικά τ’ , 
ψυχή τ ’ , άπάνου μ’ , άπ9, άϊ, ώς έν τώ βορεία) ΐδιώματι καί έν τοΐς άρ- 
χείοις τών τεκτόνων.

Σημειωτέον δέ οτι έν τή γλώσση τών αρχείων, ιδίως εν τή τών 
•δύο πρώτων αιώνων, άπαντώσι καί λέξεις καί φράσεις τής άρχαίας 
ελληνικής μή λάλουμεναι, ειλημμένοι δέ έκ τοΰ ευαγγελίου καί τής 
εκκλησίας ή παραμείνασαι κατά παράδοσιν, οιον: σύνοδος, κοινή γνώμη, 
ενθάδε, έν πρώτοις, τό μέν πρώτον, εΐ τι, δεσμεΐν καί λύειν, έτι, 
δντος, επί χεΐρας, δ' τε καί ό, παραστάσα ή γυνή, έστω, έ'τερα, εις ένδει- 
ξιν, αγωγή, θυγάτηρ, ναός, δικαιοφύλαξ, θεοφρούρητος, εγχειρίζω, άνδρός,

51) ’Ίδε Μν,οτ. Ά π ο σ το λ ίδ ο ν , Τά έλλ. έν Φιλιππουπόλει σχολεία, Θρακικά, τόμ. 
II, έτ. 1929, σελ. 96 καί Βλ. Σκορδέλη, Εισαγωγή εις τά πρακτικά τοΰ έλλ. σχολείου 
2τενιμάχου, αυτόθι, τόμ. I, έτ. 1923. σελ. 351.

52) G. Hacljidakis, Einleitung· in die Neue-griechische Grammatik, έτ. 
1892 σελ. 342 καί Μεσαιωνικά καί νέα, Ά θηνα ι, σελ. 250 κ. έξ.
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ιδού (—εδώ) κτλ. Δεν λείπουσι δέ πανταχού καί τουρκικαι άγοραΐαι καί επί
σημοι λέξεις, oiov; έργκέν - παρασί, μούμ - παρασί, τεστήρι, ντουνανμάς,. 
τοπτσής, όντας, κάλφας, τσηράκι, ρουφέτι, έσνάφι, τεσλήμι, ασλάνι κτλ. καί 
’ Ιταλικαί οίον; περκουζάρι, άζιο, σάλδος, ίντερέσσο, ίνκόντο, καπιτάλι, νέτα 
μονέδα, πόλιτσα, παλάντζι, κάσσα.

Τά αρχεία μέχρι σχεδόν τοΰ τέλους τού 18 αίώνος πλήν σπανίων ε
ξαιρέσεων είναι συντεταγμένα υπό απαίδευτων ανθρώπων, ώς διαπιστούται 
έκ των πολλών καί αφορητών ανορθογραφιών καί εκ τών ασυνταξιών, ενι
αχού δέ ύπ’ ανθρώπων έχόντων άρχάς γραφής, διότι τά γράμματα αυτών ό- 
μοιάζουσι προς ορνιθοσκαλίσματα. ’ Από τού 1790 όμως καί ίδίιος από τού 
1801 φαίνεται τό εγγράμματον τών συντακτών, έκδηλοΰντων καί λογιστικός 
γνώσεις, διότι καί ή γλώσσα αυτών προσεγγίζει προς την τότε γραφομένην 
άπηλλαγμένη κατά τό δυνατόν τών προτέρων ανορθογραφιών καί ασυνταξιών 
καί οι λογαριασμοί είναι καταγεγραμμένοι διπλογραφικώς (νά δ ώ ση -νά  
λάβη, δούναι - λαβεΐν).

§ 8. Τά αρχεία περιλαμβάνουσι πρακτικά τών γενικών τών μαϊστόρων- 
μελών συνελεύσεων (σύνοδος - λόντζα), εν αις έξελέγετο ο πρωτομαΐστωρ, 
άνηγορεύοντο οΐ νέοι μαίστορες καί έλαμβάνοντο διάφοροι αποφάσεις περί 
τής πορείας καί τών συμφερόντων τοΰ ρουφετίου, προς δέ λογοδοσίας τών 
πρωτομαϊστόρων καί βραδύτερον ισολογισμούς τών ετησίων εσόδων καί εξό
δων τού ρουφετίου, πίνακας τών μαϊστόρων καί τών ομολογιών τών τε κα
ταθέσεων καί τών δανείων καί τινα άλλα σημειώματα.

'Ο πρωτομαΐστωρ έξελέγετο κοινή γνώμη πάντων τών μα ϊοτόρων μ ι 
κρών τε κα ι μεγάλων (δηλ. απλών έργαστηριαρχών καί μεγαλεμπόρων) καί 
είχε την διαχείρισιν τού ταμείου όριζομένου κατ’ άρχάς τοΰ ποσού τών ετη
σίων εξόδων καί την κυβέρνησιν τού ρουφετίου κατά τάς κατά παράδοσιν 
διατάξεις καί θέσμια καί από τού 1808 κατά τό καταστατικόν (σύμφωνον) 
τού ρουφετίου (59), προσκαλών εν ανάγκη επί σπουδαίων υποθέσεων τούς 
μαΐστορας εις γενικήν συνέλευσιν, εις ήν ύπεχρεούντο πάντες νά προσέλθω- 
σιν. Οι κωλυόμενοι ήδύναντο ν ’ άπουσιάσωσι μετά λήψιν άδειας παρά τού 
πρωτομαΐστορος. Κατά τον πρώτον αιώνα έξελέγετο καί διοικητική έπιτρο- 
πεία (προεστοί) δεκαμελής ή πενταμελής ή τριμελής, ής μετείχον καί ιερείς,, 
πρωτομαΐστωρ δμως ώρίζετο εξ αυτής υπό τής συνελεύσεως καί εις αυτόν 
παρεδίδετο το ταμεΐον καί ή διαχείρισις, τών λοιπών κατεχόντων οϊονεί θέ- 
σιν συμβούλων. Έ π ί τινα έτη δι’ άγνωστον αιτίαν τό ρουφέτιον έκυβερνή- 53 *

53) Παραδόξους to καταστατικόν τοΰ ρουφετίου δέν αναγράφεται εν τοΐς άρχείοΐις“
διεσώθη δμως έν πρωτοτυπώ φέροντι 130 ύπογραφάς μαϊστόρων. νΙδε αυτό έν Θρα- 
κικοΐς, τόμ. 13 έτ. 1929, Μυρτ. ’Αποστολίδον, δύο έγγραφα έκ Φιλιππουπόλεως, σελ- 
329 κ. εξ.
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θη και υπό των εμμίσθων κλητήρων - μαϊστόρων (τσαούσηδων)· επί τριε
τίαν δέ καί υπό μή άμπατζή, άλλ’ υπό προκρίτου τής πολιτείας μέλους, του 
εκλαμπρότατου ά'ρχοντος λογοθέτου. Τό υπούργημα του πρώτομαΐστορος ήτο 
τιμητικόν και άμισθον, εκλεγόμενου τοιούτου του άπολαύοντος του μεγαλύτε
ρου σεβασμού και έκτιμήσεως παρά τοΐς μαΐστορσι και του δράστηριωτέρου 
έξ αυτών. ’ Ενίοτε παρείχετο αύτώ έτησία τις αμοιβή από 25 μέχρι 500 γρ. 
συν τώ χρόνω ή δώρόν τι (μπεν ίο ι - μανδύας καί τσαλμάς - κάλυμμα τής 
κεφαλής). Ή  εκλογή ήτο δι’ εν έτος· ενίοτε όμως ό χρόνος τής πρωτομαϊ- 
στορίας παρετείνετο καί πλείονα ετη· αείποτε όμως ή εκλογή εγίνετο μετά 
τήν έξέλεγξιν των λογαριασμών καί τήν παράληψιν του ταμείου - εδωσε 
τον λογαριαομόν κα ι εξώφλησεν η ξέκαμεν—υπό τής συνελεΰσεως. Βραδΰτε- 
ρον ή εξέλεγξις εγίνετο υπό επιτροπείας άπαρτιζομένης έκ τών κυριωτέρο.)ν 
μαϊστόρων καί τών διατελεσάντων πρωτομαϊστόρων, οϊτινες καί ύπέγραφον 
τούς λογαριασμούς : εΰ'εωρήθη ό άνωθεν εσναφικός λογαριασμός κα ι εξω - 
φλήθη κατ’ έμπροσθεν όλων τών μα ϊστόρω ν, ώς υποφαίνονται, επομένων τών 
υπογραφών τών ελεγκτών.

Μετά τήν παράδοσιν τού λογαριασμού έξελέγετο πολλάκις ό αυτός πά
λιν πρωτομαιστωρ συνεχώς επί ετη. ’ Εκτελεστικά τού πρώτο μαΐστορος δρ- 
γανα καί βοηθοί αυτού ήσαν δύο έμμισθοι κλητήρες (τσαούσηδες), κατ’ άρ- 
χάς εις, εκλεγόμενοι καί αυτοί εκ τών μαϊστόρων υπό τής γενικής συνελεύ- 
σεως. Ό  μισθός αυτών από 25 γρ. κατ’ έτος άνήλθε δι’ έκάτερον σύν τφ  
χρόνφ μέχρι 100, πληρωνομένου άμα υπό τού ρουφετίου καί τού χαρατσιού 
αυτών καί παρεχομένων εκατέρω καί δύο ζευγών υποδημάτων (γεμινιά).

Οί μαΐστορες κατά τά πρώτα ετη άνηγορεύοντο έν τή συνελεύσει, καθ’ 
ήν εξελέγετο καί ό πρωτομαιστωρ, βραδύτερον δμως κατά διαφόρους χρόνους 
υπό τού πρωτομαΐστορος έπικυρουμένης ούτως ειπεΐν τής άναγορεύσεώς των 
υπό τής ολομέλειας τού ρουφετίου έν γενική συνελεύσει. Τό καταβαλ- 
λόμενον ΰπ ’ αυτών έφ’ άπαξ τέλος ήτο γρ. 10, από δέ τού 1772 ηύξήθη 
εις 40, από τού 1796 εις 50, από τού 1805 εις 100, από τού 1807 εις 
250 καί από τού 1815 κατέρχεται εις 200. Μετά τήν γενομένην αύξησιν οί 
υιοί τών μαϊστόρων κατέβαλλον τό ήμισυ τού τέλους" πολλάκις δμως ε!ς τό 
τέλος προσετίθετο καί κυβερνητικός τις φόρος από 20 μέχρι 50 γρ. υπό διά
φορα ονόματα : εργκεν η βάρους χαρτσί, εργκεν άχτσασί κα ι σεγμεν η όρ~ 
δον παρασ ί, άρσιν άχτσασί κα ί τεστίρ, κα ί μ ο ύμ  - παρασί. Τό τέλος εκαλείτο 
φιλειά, διότι μετά τήν άναγόρευσιν τών μαϊστόρτον έπηκολούθει δεΐπνον καί 
ευωχία έκ τών τελών, τού περισσεύματος αυτών περιερχομένου είς τό ταμεΐον 
(σακκοΰλα, μέση, κάσσα). Οί μαΐστορες συνεδείπνουν καί συνευωχούντο καί 
κατά τήν επέτειον τού ρουφετίου εορτήν ημέραν τού προστάτου των Ίιοάν- 
νου τού Προδρόμου καί κατ’ άλλας επισήμους έορτάς· αείποτε δέ μεθ’ έκά- 
στην συνέλευσιν ήκολούθει ευωχία δαπάνη, εννοείται, τού ταμείου. Τούτου



168 Μυρτ. Άιτοστολίδου

ένεκα to ρουφέτιον διέθετε πλήθος μαγειρικών και επιτραπεζίονν σκευών και 
έκπωμάτων, προερχόμενων πάντων εκ δωρεών, άτινα παρεΐχεν αντί μικρού 
μισθώματος εις τά μέλη του καί εις άλλους προς χρήσιν κατά τά επί τοΐς 
γάμοις καί άλλαις έορταΐς συμπόσιά των. ’ Από του 1784 κοινή συμφωνία, 
έγίνετο κατ’ έτος καί εκδρομή του ρουφετίου εκ περιτροπής εις μίαν τών 
πέντε επί τής Ροδόπης ελληνικών μονών, 'Αγίων 'Ανάργυρων Κουκλένης, 
Παναγίας Μπατσκόβου, 'Αγίου Κηρΰκου Βοδενών, 'Αγίας Παρασκευής Μολ- 
δάβας καί 'Αγίου Γεωργίου Μπελασίτσης, δπου μετά λειτουργίαν παρέμενον 
οί μαΐστορες δύο-τρεΐς ημέρας συνευωχοΰμενοι τή συνοδεία μικράς ορχήστρας 
(λαλητάδες) διά γενικού εράνου συμπληρουμένου έν ανάγκη υπό τοΰ ταμείου. 
Τοιαΰτας έκδρομάς προς αναψυχήν εποιοΰντο καί οΐ καλφάδες (βοηθοί) κατά 
τάς έορτάς, δαπάνη δμως τοΰ ταμείου. ’ Από τοΰ έτους 1789 τό τέλος ονο
μάζεται μαστοργειά  περιερχόμενον ολόκληρον εις τό ταμεΐον καταργηθείσης 
τής φιλειάς- οί υιοί δμως τών πλουσίων μαΐστόρων επί τή αναγορεύσει των 
εις μαΐστορας έτέλουν αυτήν ιδία δαπάνη ποοσκα?α)ΰντες τον πραιτομαΐστορα, 
τούς οικείους καί τούς φίλους των. Αί δαπάνη τοΰ ταμείου εύωχίαι έξηκο- 
λούθησαν καί δτε τό ρουφέτιον μετεβλήθη εις πιστωτικόν οικονομικόν ορ
γανισμόν κατά τήν επέτειον αύτοΰ εορτήν συνοδευομένην υπό αρχιερατικής 
λειτουργίας μετά πολλών τής πόλεως ιερέων, εν ή εμνημονεύοντο τά ονό
ματα τών άποθανόντων μαΐστόρων καί τών ζώντων, κατά τάς παραμονάς 
τών άπόκρεων, οπότε οί μαΐστορες εισερχόμενοι εις τήν νηστείαν σννεχώ- 
ρουν άλλήλους καί κατά τό τέλος εκάστης γενικής συνελεΰσεως. Οί μαΐστο
ρες ώφειλον νά ύπακούωσιν εις τάς διατάξεις τοΰ πρωτομαΐστορος άναντιρ- 
ρήτως, οί παραβάται δέ τούτων έτιμωροΰντο (έπαιδεύοντο) ύπ5 αύτοΰ διά 
προστίμου (παιδείας, παιδεύσεως, παιδεύματος) έκτινομένου ή εις κηρόν χάριν 
τών εκκλησιών ή εις επιτραπέζια σκεύη χάριν τοΰ ρουφετίου ή εις χρήμα 
περιερχόμενον εις τό ταμεΐον. Έ ν  περιπτά>σει δέ κακής τοΰ μαΐστορος δια
γωγής., βλαπτούσης τά συμφέροντα τοΰ ρουφετίου, ή έπιβαλλομένη εις αυτόν 
ποινή, αλλά μόνον υπό τής γενικής συνελεύσεως, ήδύνατο νά επιταθή μέχρις 
άπαγορεύσεως τής έξασκήσεως τοΰ επαγγέλματος επί τινα χρόνον κλεισμένου 
τοΰ εργαστηρίου αύτοΰ.

§  9. Τά έσοδα τοΰ ρουφετίου ήσαν : η ') τό έφ’ άπαξ υπό τοΰ μ α ΐ
στορος καταβαλλόμενον επί τή αναγορεύσει του τέλος, δπερ ήτο δ κυριοδτε- 
ρος πόρος τοΰ ρουφετίου- β') τά επιβαλλόμενα εις τε μαΐστορας καί καλφά
δες διάφορα πρόστιμα επί παραβάσει τών διατάξεων καί θεσμίων τοΰ ρου
φετίου· γ') ό φόρος 2 ,/2°/0 επί τοΰ ετησίου μισθοΰ τών καλφάδων καί τών 
τσηρακίων πλήν τοΰ πρώτου έτους- δ') δωρεαί καί κληροδοτήματα τών με
λών του καί άλλων, ών ό σκοπός καθωρίζετο πολλάκις υπό τών δωρητών 
καί κληροδοτών (διανομή τοΰ ετησίου αύτών τόκου προς 10°/0 εις εκκλη
σίας χάριν τών ιερέων ή μνημοσύνων ή προς άναψιν κανδηλών, εις πτεοχούς
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κατά τάς έορτάς των Χριστουγέννων και του Πάσχα, ή εις εγκαθείρκτους, 
είς τα σχολεία, εις τό νοσοκομεΐον, εις τάς μονάς)· ε') οί τόκοι των δανει
ζόμενων χρημάτων (άσπρα) (54) του ρουφετίου εις τούς μαΐστορας ή αλλαχού 
προς 12 — 1 5 %  έτησίως συνήθως* * ς~') αυτοπροαίρετοι σύνδρομα! εις τό κυ- 
τίον περιφερόμενον υπό των κλητήρων άνά τά εργαστήρια των μαϊστόρων, 
εις ο προσέφερον τον οβολόν το)ν κα! οι καλφάδες και τά τσηράκια- ζ') τό 
μίσθωμα των μαγειρικών και επιτραπέζιων σκευών κα! τών δωματίων τού 
ρουφετίου κα! ή δωρεά τώ>ν οικογενειών άποθνησκόντων, ών τάς κηδείας 
προσκαλοΰμενον συνιόδευε τό ρουφέτιον.

Τα δε έξοδα τού ρουφετίου ήσαν: α )  ό μισθός τών κλητήροιν (τσαού- 
σηδων) κα! τών φρουρών τού δημοσίου ταμείου (κουλαοΰζηδων), )* και τού 
πρωτομα’ίστορος ενίοτε εις χρήμα ή εις δώρον β') οΐ κυβερνητικό! φόροι, 
άγγαρεΐαι κα! δώρα, ούχι αξιοκαταφρόνητα πολλάκις, (ρουσφέτια) εις τούς 
διοικητικούς υπαλλήλους χάριν τού ρουφετίου' γ') αι προς ευωχίαν κα! δείπνα 
τών μαϊστόρων δαπάναυ δ') αι προς εκάστοτε γάνωσιν τών σκευών δαπάναι, 
τό ένοίκιον δωματίου αυτών προς φυλαξιν κα! τό ένοίκιον δυο όντάδων εν τω 
Κουρσούμ - χάν μέχρι τής έξαγοράσεως αυτών χάριν τών συνελεύσεων τού 
ρουφετίου’ ε') οι καταβαλλόμενοι τόκοι ε!ς τούς καταθέτας κα! πιστωτάς τού 
ρουφετίου προς 10 °/0 έτησίως· ς·ή ελεημοσΰναι είς πτωχούς, χήρας, ορφανά, 
ιερείς, μοναχούς, αιχμαλώτους- ζ') επιδόματα εις την μεγάλην Εκκλησίαν, 
τον αρχιερέα (φιλότιμον), είς εκκλησίας και μονάς (παρουσία), δπως μνημο- 
νεύηται τό ρουφέτιον, εις τά σχολεία και τό νοσοκομεΐον η') δωρεά! είς τα- 
ξειδιώτας μαναχούς χάριν τού αγίου ’Όρους κα! τού Παναγίου τάφου* θ') 
βοηθήματα προς άπελευθέρωσιν αιχμαλώτων (σκλάβων), προς ύπάνδρευσιν 
πτωχών κορασίων, προς ενταφιασμόν απόρων, προς περίθαλψιν ασθενών 
κα! ι') απρόβλεπτοί τινες δαπάναι.

§ 10. Οί κατά τον βίον τού ρουφετίου ως κοινωνικού κα! οικονομικού 
παράγοντος έν τή πόλει διατελέσαντες πρωτομάστορες ε ίνα ι:

1) 1685—1703, Μαΐου 15—’ Ιουλίου 23, Χατζή Δήμος,
2) 1703—1706, Ιουλίου 23—Αύγούστου 3, Κυρίτσης Χριστοδουλάκις μετά 

δέκα συμβούλων μαϊστόρων.
3) 1706 — 1710, Αύγούστου 3—Μαρτίου 12, Γεώργιος Σοντάλιος,
4) 1710—1716, Μαρτίου 12—Φεβρουάριου 15, Μαστοροθανάσις, έμμισθος 

τσαούσης αντί 15 γρ. ετησίου μισθού (ρόγα) κα! 20 παράδων εξ έκά-

51) Νομισματική μονάς ήτο to γρόσιον, δπερ έλέγετο και άολάνων (λέων)' τό γρά
σων είχε 40 παραδες, εις δέ παρας τρία ααπρα, τ. έ. εν γρόσιον ή άσλάνιον είχεν 120 
άσπρα. Συνεκδοχικώς δέ ή λέςις ααπρα έσήμαινε χρήματα, ώς σήμερον ή λ. παραδες 
(έχει πολλούς παραδες).

*) Εις τά αρχεία δίδεται ή ερμηνεία κονλαοΰζηδες λαμβανομένη εκ τοϋ κιοδι- 
κος τής μητροπόίι,ειος
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στου τέλους των άναγορευομένων μαϊστόρων μή έκλεγέντος πρωτομαΐ- 
στορος δι" αγνώστους ήμΐν λόγους,

5) 1716—1717, Φεβρουάριου 15—Ιανουάριου 10, παπά - -Ιωάννης Σακ- 
κελίων, ίερεΰς, μόνος άνευ συμβουλών μαϊστόρων,

6) 1717—1719, "Ιανουάριου 10—"Ιανουάριου 10, Χατζή - "Αναστάσις μετά 
(8) οκτώ προεστώτων - συμβούλων μαϊστόρων,

7) 1719—1723, "Ιανουάριου 10, Κώνστας έμμισθος τσαούσης,
8) 1723—1726, "Ιουνίου 15, Κώνστας μετά του κυρ Στερίου ώς ταμίου,.
9) 1726—1727, ’ Ιουνίου 15—"Ιουνίου 1, "Απόστολος Νέγκος, έμμισθος 

πρωτομαΐστωρ (δδ),
10) 1727—1730, "Ιουνίου 1—Μα'ίου 23, Κωνσταντίνος Κεντιντένογλου,
11) 1730—1733, "Ιουνίου 1, κυρ Κωνσταντίνος τσελεμπής, αρχών Λογοθέ

της μή μέλος τοΰ ρουφετίου,
12) 1733—1739, Αύγουστου 1—"Ιουλίου 22, Χατζή Θανάσις Κεντιντένογλου-
13) 1739 —1740, "Ιουνίου 21—Αύγουστου 20, ό κυρ Χριστόδουλος ό επι

λεγόμενος Τόκας ή Τοκάτσος μετά 4 προεστώτων - συμβούλων, ών δύο- 
ιερείς εκτός τού ρουορετίου και μεθ’ ενός τσαούση,

14) 1740—1747, Αύγούστου 20 —"Ιουνίου 20, ό κυρ Χριστόδουλος Τόκας-
15) 1747—1747, "Ιουνίου 24—Δεκεμβρίου 17, ο κυρ Παρασκευάς.
16) 1747—1748, Δεκεμβρίου 17—"Ιουλίου 1, Χριστόδουλος Οικονόμου.
17) 1748 —1750, "Ιουλίου 1—"Ιουλίου 18, Χριστόδουλος Παπαζόουλου.
18) 1750—1754, "Ιουνίου 18—"Ιουλίου 20, ό κυρ Χριστόδουλος Τόκας.
19) 1754—1755, "Ιουλίου 30—"Ιουλίου 27, Χριστόδουλος Ντεμιρτζόγλου-
20) 1755—1760, "Ιουλίου 27—Αύγούστου 21, Χατζή - ΓΙαρασκευάς (55 56 57).
21) 1760—1763, Αύγούστου 21— "Ιουλίου 26, Χατζή - Στογιάννης *,
22) 1763—1764, "Ιουλίου 26—Αύγούστου 15, Χατζή Χριστόδουλος Ντεμιρ- 

τζόλγου 67),
23) 1764—1765, Αύγούστου 15—Αύγούστου 15, Χατζή Στογιάννης* και. 

Κωνσταντίνος Μηχανατζόγλου, τού προοτου έκλεγέντος ως πρωτομαΐστο- 
ρος ώς έχοντος την διαχείρισιν και τού δευτέρου ώς συμβούλου μάλλον,.

24) 1765— 1767, Αύγούστου 15—Αύγούστου 1, Χατζή - Στογιάννης*,

55) ΟΙ δι* αστερίσκου σημειούμενοι πρωτομαΐστορες έχουσιν ή κύρια ή πατρω
νυμικά Βουλγαρικά γνήσια ονόματα, όπερ κατά πάσαν πιθανότητα δηλοι ότι είναι. 
Βουλγαρικής καταγωγής, άλλ’ έξηλληνισμένοι παχρόθεν ήδη, άλλως δεν ήτο δυ
νατόν νά έκλεγώσι πρωτομαΐστορες οχιδέ νά γείνωσι μέλη τοΰ ρουφετίου, ώς αλλογενείς.

56) Είναι ό πρώην πρωτομαΐστωρ κύρ Παρασκευάς, όσης παρητήθη τότε τής 
προεδρείας, όπιος μεταβή εις τούς αγίους τόπους ώς προσκυνητής.

57) "Ο πρφην πρωτομαΐστωρ γενόμενος έν τω μεταξύ προσκυνητής των αγίων-
τόπων.
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25) 1767—1772, Αύγούστου 1—Απριλίου 25, Κωνσταντίνος πιθανώς ό· 
Μηχανατζόγλου, ως σύμβουλος δέ ό Χατζή—Χριστόδουλος, πιθανώς ό· 
Ντεμιρτζόγλου,

26) 1772—1775, ’ Απριλίου 25, Χατζή Άθανάσις Χαλεπλής, Χατζή Ά να - 
στάσις κα'ι Χατζή Στάθις τοϋ δευτέρου εχοντος την διαχείρισιν, ά'ρα όντος. 
προέδρου,

27) 1775— 1790, ’ Ιουνίου 20—’ Ιουνίου 20, Χατζή Άναστάσις,
28) 1790— 1793, ’ Ιουνίου 20—Νοεμβρίου 4, Χατζής, πιθανώς ό αυτός.
29) 1793—1797, Νοεμβρίου 4—’ Ιουλίου 27, Χατζή Άναστάσις.
30) 1797—1801, ’ Ιουλίου 27—’ Απριλίου 29, Χατζή Στόγιτσος*).
31) 1801—1811, Απριλίου 29 —Μαΐου 18, Κωνσταντίνος Μήτκογλου.
32) 1811 — 1820, Μαΐου 18—’Ιουνίου 10, Χατζή Κυριάκος Μελκών.
33) 1820—1821, Ιουνίου 10—Αύγουστου 25, Χατζή Άθανάσις Μπουλν- 

γοΰρογλου.
34) 1821—1823, Αύγουστου 25—’ Ιουλίου 20, Σταυρίτσας Μήτσου Καρπου- 

ζάκογλου.
35) 1823—1824, ’ Ιουλίου 20— ’Απριλίου 25, ’Ιγνάτιος Δημητρίου.
36) 1824—1825, Απριλίου 25—’ Οκτωβρίου 4, Χριστόδουλος Νακαχτζό- 

ογλου.
37) 1825—1826, ’Οκτωβρίου 4—’ Οκτωβρίου 20, Χατζή Σλαύης Στόγιου *..
38) 1826—1829, Όκτιοβρίου 20—Μαρτίου 12, Στογιάννης Θεοδώρου*.
39) 1829—1832, Μαρτίου 12—Απριλίου 1, Σταυρίτσας Μήτσου Καρπου- 

ζάκογλου.
40) 1832—1834, Απριλίου 1—Μαΐου 1, Φίλιππος Αποστόλου.
41) 1834— 1835, Μαΐου 1—Μαΐου 1, Γεώργιος Κωνσταντίνου Κεντιντέ- 

νογλου.
42) 1835 —1839, Μαΐου 1—Απριλίου 22, Χατζή Νένος Ράϊκου*.
43) 1839—1840, Απριλίου 22—Μαΐου 3, Κυριάκος Νικολάου.
44) 1840—1841, Μαΐου 3 —’ Ιουλίου 1, Στάντσιος Ίωάννου*.
45) 1841 —1844, ’ Ιουλίου 1—’ Ιουλίου 1, Δημήτριος Σταύρου.
46) 1844 —1846, ’ Ιουλίου 1—’ Ιουλίου 20, Χατζή ’ Ιωάννης Χατζή Παύλου.
47) 1 8 4 6 - 1851, ’Ιουλίου 20—Απριλίου 1, ’ Ιωάννης Κωνσταντίνου Ού- 

σιακλή.
48) 1851— 1854, Απριλίου 1—Απριλίου 1, Κωνσταντίνος Αθανασίου Ού- 

ζούνογλου5”), 58

58) Έκ των διατελεσάντοιν 43 πρωτομαϊστόρων, ών τινες έπενεξελέγησαν, οί 8 
μόνον φέρουσι Βουλγαρικά ονόματα ή επώνυμα. ’Κκ τούτου φαίνεται ή μεταξύ των 
γνησίιον 'Ελλήνων καί εξηλληνισμένων Βουλγάρων μαϊστόρων αριθμητική διαφορά-
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49) 1854— 1856, ’ Απριλίου 1 — Μαΐ'ου 1, Χατζή Βέλιος Θεοδοόρου *.
50) 1856—1866, Σαρή Σταύρος Κοσμά.
51) 1866—187., Νικόλαος Πείρου Κυρτζίκης (63).

§ 11 ’ Από των προκών ήδη τής συ στάσεως τοΰ ρουφετίου ετών απαν
τώ σιν εν τοϊς αρχείοις και γνήσια Βουλγαρικά μαϊστόρο)ν ονόματα και πα
τρωνυμία. Ταΰτα εν αρχή είναι αραιά, συν τώ χρόνω δέ πολλαπλασιάζονται 
καί από του 19ου αιώνος σχεδόν είναι ισάριθμα των ελληνικών. Οΰτω επί 
παραδείγματι, δτε τή 1η ’ Ιουνίου τοΰ 1817 «πεφασίσθη εν γενική συνελεύσει 
τά μέλη τοΰ ρουφετίου τά τε ενεργά και τά υποψήφια νά λάβωσι τεστίρι(β0), 
εκ τών εν χω καταλόγφ καταγραφομένων Η) 10 μαϊστόρων, υιών αυτών, 
καλφάδι.ον, τσηρακίων, ραφτάδων καί έσναφικών παιδίο)ν (μαθητευομένων) 
περί τούς 457 είναι βουλγαρώνυμοι. Έ κ  τών 266 μαϊστόρων 106, έκ τών 
188 υιών αυτών 51, έκ τών 165 καλφάδων 98, έκ τών 198 τσηρακίων 112, 
έκ τών 49 ραφτάδων 31 καί έκ τών 145 έσναφικών παιδιών τά 59 (* 59 60 61). Τά 
ονόματα αυτών είναι έξηλληνισμένα φθογγικώς καί χυπικώς, τινά δμως τούτων 
διαχρυλάττουσι την Βουλγαρικήν χατάληξιν, έξ ου εικάζεται δτι οι φέροντες 
αυτά ήσαν νεήλχ'δες καί δεν έξηλληνίσθησαν, ακόμη. ’ Επειδή δέ υιοί καί από
γονοι Ελλήνων μαϊστόρων φέρουσιν ενίοτε γνήσια Βουλγαρικά ονόματα καί 
άντιθέτως Βουλγάρων μαϊστόρων ’ Ελληνικά, διαπιστοϋται ή γενομένη εν τή 
πόλει δι9 επιγαμιών μεταξύ 'Ελλήνων καί Βουλγάρων επιμειξία, ήν ηύλόγει 
ή εκκλησία ώς όμοδόξων, ενώ αΰτη άπηγόρευε τήν μετά τών ΓΙαυλικιανών 
πρφην Μανιχαίων καί ειτα καθολικών καί τών ’ Αρμενίων ώς ετεροδόξων 
(αιρετικών).

Συνήθως δέ ήσαν τά συνοικέσια μεταξύ Έλληνίδων παρθένων καί 
χηρών μετά Βουλγάρων τσηρακίων παρ’ "Ελλησι μα'ί’στορσι μαθητευσάντων. 
Διότι οί Βούλγαροι οΰτοι ερχόμενοι εις τήν πόλιν έκ τών περί τήν πόλιν

3Αλλά κα ί 6 Κυριάκος Νικολάου ήτο Βούλγαρος έξηλληνισμένος λαλών καλώς τήν 
έλ?,ηνικήν, άλλως δεν θά έξελέγετο πρωτομαίστωρ. Ή  Βουλγαρική καταγωγή αύτοΰ 
διαπιστοϋται έκ τής έν τοϊς πρακτικοΐς βουλγαρικής υπογραφής του υπό ελληνικόν 
τύπον, διότι ώς φαίνεται έγνώριζε μόνον Βουλγαρικήν άνάγνωσιν καί γραφήν.

59) Ό  κατάλογος οδτος τώ ν προηομαϊστόρων έξήχθη έκ τών αρχείων μετά τε
λείαν έξακρίβωσιν. Οί δύο τελ,ευταΐοι πρωτομαΐστορες δεν περιλαμβάνονται έν τοϊς 
άρχείοις, διότι διετέλεσαν τοιοΰτοι μετά τον διχασμόν τοΰ ρουφετίου. Τά ονόματα αυ
τών έλήφθησαν έκ τών προμνημονευθεισών αναφορών τής ελληνικής κοινότητας προς 
τό Π ατριαρχεΐον. !,Ιδε ανώτερο} § 6. Ό  κατάλογος έδημοσιεύθη ύ φ 5 ημών καί έν 
τοϊς Θρακικαΐς : Δύο έγγραφα κτλ. τόμ. Βλ έτος 1929, σελ. 351—352, άλλ5 έλλιπής 
-κατά έξ προχτομαΐστορας καί ένιαχοΰ έσφαλμένος.

60) Ή  λ. τουρκική σημαίνουσα επίσημον διοικητικήν άδειαν τής έξασκήσεο}ς τοΰ 
■έπαγγέ?ιματος.

61) ’Αρχείων βιβλ. Γ '. σελ. 5—15. ’Ίδε καί κατωτέρω § 12.
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κωμών και κωμοπόλεοον, μεθ’ αν οΐ "Ελληνες συνηλλάσσοντο, όπως έκμά-- 
θωσι. την τέχνην, παρέμενον εν τη οικογένεια των μαϊστόρων τοαν και ευκό
λως άτε στερούμενοι εθνικής συνειδήσεως έξηλληνίζοντο και εξηυγενίζοντο 
άμα. Υ γ ιε ίς  δέ, φιλόπονοι και τίμιοι οντες ούχί μόνον έτΰγχανον τής αγά
πης καί τής προστασίας των μαϊστόρων των, οϊτινες μετά την εις μαίστορας 
άναγόρευσίν τοαν έ'ξηκολούθουν έχοντες αυτούς έν τή εργασία τοαν καί συνε
ταίρους πολλάκις έποιοϋντο, άλλα καί συνεδέοντο μετ’ αυτών καί συγγενικώς 
προτιμώμενοι τών άλλων ώς γαμβροί τοαν θυγατέρων καί συγγενών τοαν. Εις. 
τούτο δέ συνετέλει ούχ ήττον καί ή έλλειψις Ελλήνων γαμβρών τό μεν 
ένεκα τής θηλυγονίας, τό δέ ένεκα τής χρονιάς αυτών εις την ξένην αποδη
μίας ή μεταναστεύσεως. ’Άλλως τε τότε έκ πάντων τών έπαγγελματιών οι 
άμπατζήδες καί Ιδίως οι καραμπατζήδες ήσαν περιζήτητου ώς γαμβροί διά 
τούς καλούς των τρόπους καί την συμπεριφοράν, την εξωτερικήν έμφάνισιν, 
την προσελκυστικήν ομιλίαν καί την άνθηράν των οικονομικήν κατάσταση',, 
άτινα έκτώντο διά τών συχνών των τάξε ιδίων. ’ Εκ τούτου καί τά βλέμματα 
τών κορασίων τών έπισημοτέρων καί εύπορωτέροαν οικογενειών έστρέφοντο 
προς αυτούς καί δή προς τούς υιούς τών καραμπατζήδων, τούς καί έπιμεμε- 
λημένης αγωγής τυγχάνοντας καί τούς πατέρας των συνοδεύοντας έν τοΐς. 
ταξειδίοις. ώ^σμά τι υπό τών Έλληνίδων Φιλιππουπολιτίδων αδόμενον μέχρις. 
εσχάτων μαρτυρεί τούτο.

«Καραμπατζόπλο αγάπησα, καραμπατζή θά πάρω, 
κι’ άν δεν γεινώ καραμπατζού, θά πέσω νά πεθάνω. 

’Έχει τά μάτια του γλυκά, τό στόμα ζαχαρένιο, 
λεβέντικη κορμοστασιά καί το πουγκί γεμάτο.
Τά ρούχά του μοσκοβολούν στρωμένα ςτό κορμί του, 
λυγιέται ςτό περπάτημα καί τά κοντούρια τ’ τρύζουν. 
Σανά σεβέραμ ντουνγιαντά. κάμε τό ψυχικό σου, 
για νά χαρώ τά νεάτά μου με δλα τά προικιά μου. (62)

'Η  εκ τού κυρίου δμως ονόματος ή πατρωνυμίου κρίσις περί τής έθνό-- 
τητος τού φέροντος αυτό δεν είναι αείποτε ασφαλής άνευ άλλων αποδεικτι
κών στοιχείων καί δή έν πόλει, εν ή επί α’ιώνας Βούλγαροι και "Ελληνες 
ώς ομόδοξοι συνεδέοντο ου μόνον συγγενικώς διά τών γινομένων επιγαμιών,, 
αλλά καί πνευματικώς (διά τής κουμπαριάς) προς παγίωσιν τών φιλικών καί. 
εμπορικών προς άλλήλους σχέσεων. Ενδέχεται λοιπόν πολλοί βουλγαρώνυμοι

02) "Ιδε, Μ νρτίλου Ά ποοτολ ίδον, τραγούδια Φιλιππουπολιτών, ή Καραμπατζοϋ, έν- 
χοϊς Άρχείοις, τόμ. Α ’ έτ. 1934— 35 σελ. 257 καί τό μέλος οελ. 250 (ή άπιστος γυ
ναίκα).
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νά είναι γνήσιοι 'Έλληνες και πολλοί έλληνώνυμοι γνήσιοι Βούλγαροι, δπερ 
εύεξήγητον. Άρχαιόθεν παρά τε τοΐς 'Έλλησι και τοΐς έκχριστιανισθεΐσι 
Βουλγάροις έπεκράτησεν έθος ό μεν πρωτότοκος παις νά λαμβάνη αείποτε τό 
•Όνομα του προς πατρός παππού, ή δέ πρωτότοκος θυγάτηρ τό τής προς μητρός 
μάμμης, τά δέ υστερότοκα τέκνα νά λαμβάνωσιν ονόματα συνήθως διαφό
ρων συγγενών ή και ονόματα τιθέμενα αύτοΐς υπό των αναδοχών άνευ προς 
τους γονείς προσυνεννοήσεως. Έ κ  τοΰτου των αναδοχών τινές δνομαθετοΰν- 
τες εις υστερότοκους αναδεχτούς των έδιδον ενίοτε οΐ μέν 'Έλληνες εις Βουλ
γάρους ιστορικά ελληνικά ονόματα (Κίμων, 5Αριστείδης, Περικλής, Ξενο
φών, Χαρίλαος, Μιλτιάδης, Λεωνίδας κτλ.), οΐ δέ Βούλγαροι εις ’Έλληνας 
Βουλγαρικά ονόματα προσφιλή καί δημοφιλή αύτοΐς (Βούλκος, Στοΐλας, 
Γιόντσος, κτλ.) ή και φερώνυμα αγίων υπό βουλγαρικόν τόπον επί τό θω- 
πευτικώτερον (Γιουβάντσος, Νικόλτσος, Τόντσος κτλ.), συνηθέστερον παρ’ αις 
'Ελληνικαΐς οΐκογενείαις εΐσήγετο γαμβρός Βούλγαρος έξηλληνισμένος ή μή. 
Επομένως δΰσκολος καθίσταται ό εκ τοιουτων ονομάτων καθορισμός τής 
εθνότητος- δυσκολώτερος δέ είναι τών φερόντων όνομα εΐλημμένον εκ του 
κοινού τής 'Έλλησι καί Βουλγάροις εκκλησιαστικού ονοματολογίου, όταν τό 
πατρωνύμων είναι Τουρκικόν, αν μή ύπάρχη οικογενειακή παράδοσις περί 
τής εθνότητος του γενάρχου, οϊον : Νικόλας Μπαρουτογλου, Ά θανάσις Ά ρ ί- 
κογλου, Πέτρος Καϊσίσογλου, Κώστας Τσιαλκαζάνογλου, Μονόλκος Μουμ- 
τζηόγλου, Δημήτρις Καζαντζηόγλου κλπ.

Τό βέβαιον είναι ότι μεταξύ τών γνωστών ήμΐν Ελλήνων Φιλιππουπο- 
. λιτών κατά τον 19ον αιώνα, ώς μαρτυρεΐται κι ι έκ τών αρχείων τών άμπα- 
τζήδων, ύπήρχον καί απόγονοι Βουλγάρων έξελληνισθέντων από τών προη
γουμένων αιώνων, άλλ9 ουτοι ήσαν ευάριθμοι, οΐ λοιποί οΐ πλείονες, ως φαί
νεται έκ τών ονομάτων τών προγόνιον των, συνήθων μόνον παρά τοΐς Έ λ- 
λησι καί δή τοΐς νοτίοις, ήσαν γνήσιοι 'Έλληνες. Οΐ από τών αρχών δέ του 
παρελθόντος αιώνος άρξάμενοι δμαδόν νά εγκαθίστανται εν τή πόλει Βούλ
γαροι, έν οίς πολλοί άμπατζήδες, καίπερ έξελληνισθέντες καί αυτοί πλήν 
τών έν τοΐς προαστείοις γεωργικών, από του 1848, δηλ. τής ένάρξεως τών 
περί έκκλησιαστικής από τοΰ πατριαρχείου καί έν γένει εθνικής των χειρα- 

■φετήσεως άγώνοον, έπανήλθον—οι πλείονες—εις τον εθνισμόν των διά τής επ’ 
αυτούς πιέσεως τών ιθυνόντων τήν εθνικήν των άναγέννησιν, εΐ καί δεν 
επαΰσαντο λαλοΰντες τήν ελληνικήν γλώσσαν. Μετά δέ τό εκκλησιαστικόν 
σχίσμα (1872), οπότε πλέον όριστικώς διεκρίθησαν φυλετικώς οΐ ορθόδοξοι 
Φιλιππουπολΐται εις 'Έλληνας (πατριαρχικούς) καί εις Βουλγάρους (έξαρχικους), 
άποτελέσαντας ιδίαν θρησκευτικήν κοινότητα άνεγνωρισμένην καί αυτήν υπό 
τής ’ Οθωμανικής κυβερνήσεως, και ιδίως μετά τήν υπό τών Ρώσων απελευ
θέρωσήν τής Βουλγαρίας (1878) καί τήν ανεξαρτησίαν αυτής ο ύ δ ε ίς  σ χ εδόν  
.Βούλγαρος ή βουλγαρικής καταγωγής ελληνίζων άπέμεινεν 'Έλλην, τουναντίον
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-δέ πλεΐστοι ‘Έλληνες συνδεόμενοι προς Βουλγάρους συγγενικώς έβουλγάρισαν 
προς ζημίαν του έν Φιλιππουπόλει ελληνισμού (83).

§ 12) ΈρρήΟη ήδη ότι τά έν τοΐς άρχείοις άπαντώντα Βουλγαρικά 
κυρία ονόματα η πατρωνυμία των μαΐστόρων είναι έν αρχή αραιά, συν τω 
χρόνω δέ πληθΰνονται καί από του 19ου αϊώνος γίνονται σχεδόν ισάριθμα 
τοΐς έλληνικοΐς. Πιθανόν είναι ν ’ άμφισβητηθή τοϋτο ύποστηριζομένου δτι 
οι Βουλγαρικής καταγωγής μαΐστορες γίνονται πλείονες των 'Ελλήνων, άν ύπο- 
πεθή δτι πλήν των καθαρώς Βουλγαρικών έκ των είς τούς ‘Έλληνας και τούς 
Βουλγάρους κοινών ονομάτων, τών ειλημμένων έκ τού έκκλησιαστικοΰ ονοματο
λογίου, τά πλείονα ή ή μίση τουλάχιστον άνήκουσιν εις Βουλγάρους καί ούχί είς 
'‘Έλληνας, ώς εκλαμβάνεται ένεκα τής ελληνικής καταλήξεώς των, μεταβαλλόμε
νης τής Βουλγαρικής. Την άμφισβήτησιν ταύτην ούδαμώς δυνάμεθα ν ’ άρνη- 
•θώμεν, προς ένίσχυσιν δέ μάλιστα αυτής προσεπάγομεν τήν ολοσχερή έλλει- 
•ψΐν τού εύχρηστοτάτου Βουλγαρικού ονόματος ’ /όάν, δπερ πάντως λανθάνει 
έν τω ίταλίζοντι Γιοβάννης, δπερ δεν διακρίνει τον γνήσιον ‘Έλληνα τού έξηλ- 
ληνισμένου ή έλληνίζοντος Βουλγάρου, ενώ συχνάκις άπαντα ό ελληνικός τού 
•ονόματος τύπος Ιω άννης καί ό μετασχηματισμός αυτού Γιάννης, Γιαννάκις, 
Γιαννακός, Γιάγκος καί αυτός ό Τζάννος. Καί έτι πρός· ό μαΐστωο Κυριά
κος Νικολάου, ό καί πρωτομαΐστωρ τω 1839 έκλεγείς, δστις φυσικώ τω 
λόγω εκλαμβάνεται ώς Έ λλην, είναι Βουλγαρικής καταγωγής, ώς διαπιστού- 
ται έκ τής τετραπλής αυτού έν τοΐς πρακτικοΐς βουλγαρικής υπογραφής υπό 
ελληνικόν πατρωνυμικόν τύπον Κυριάκος Νικολάου. Καί τής άμφισβητήσεως 
ταύτης γενομένης αποδεκτής καί μη υπολογιζόμενων ένεκα τούτου τών άμ- 
•φισβητησίμων τών μαΐστόρων ονομάτων τών έκ τού ορθοδόξου έκκλησιαστι- 
κού ονοματολογίου ειλημμένων, ώς κοινών τοΐς τε'Έλλησι καί Βουλγάροις, ή 
αποδιδόμενων έξ ήμισείας έκατέροις, πάλιν από τής συστάσεως τού ρουφε- 
τίου 1685 μέχρι τής 29 ’ Απριλίου 1801, οπότε εκλέγεται πρωτομαΐστωρ ό 
ρέκτης Κωνσταντίνος Μήτκογλου καί ψηφίζεται τό καταστατικόν (συμφωνη
τικού) τού ρουφετίου, καθ’ δ πάντες οί μαΐστορες δέον νά είναι ομογενείς, 
•δηλ. 'Έλληνες, οι πλείονες τών κατά τήν περίοδον ταύτην άναγορευθέντων 
1384 μαΐστόρων είναι Έλληνες κληρονομούντες μετά τού έπαγγέλματος ώς 
υιοί ή έγγονοι καί τό πατρικόν ή προγονικόν όνομα καί έπώνυμον. ’ Αλλά 
καί κατά τήν δευτέραν περίοδον, τήν από τού 1801 μέχρι τέλους τών αρ
χείων, καθ’ ήν οι Βούλγαροι πληθύνονται έν τή πόλει ένεκα τής άθρόας αυ
τών έγκαταστάσεως, οί 'Έλληνες μαΐστορες πλειονοψηφούσί πως τών Βουλ
γάρων. 63

63) "Ίδε καί Μυρτ. Άποστολίδου, Δύο έγγραφα κλπ. Θρ^κικά, τόμ. Β ' έτ. 1929, 
<σελ. 343.
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’ Αναγράφω ενταύθα τά ελληνικά αποκλειστικούς ονόματα ούδαμώς εΰ- 
χρηστούντα παρά τοΐς Βουλγάροις ή σπανιώτατα άπαντώντα και μόνον τινά 
δι’ οΰς λόγους προεμνήσθημεν. Κύρια κα'ι πατρωνυμία : Άνδρόνις (’ Ανδρόνι
κος), Άλεξανδρής,’ Αλέξανδρος (°4), 3Αλέξις, Άρίσταρχος, ’ Αρχάγγελος (64 65 66). Βέ
νετης, Γιακουμής, Γιάννης, Γιαννάκις, Γιαννακός, Γιάγκος. Δήμος, Διαμάντις,. 
Δόξας, Δούκας, Δροσινός Ευθύμιος. Ζάχος, Ζαφείριος, Ζαχαρινός. Θανάσις, 
Θάνος, Θεοδόσιος, Θεόκλητος, Θεόφιλος, Θεοχάρης (GG). ’ Ιωάννης. Καλόφερος, 
Κελαηδινός, Κοσμάς, Κοσμέτσας, Κυριάκις (67 68), Κυρίτσης, Κύρος, Κωνσταν- 
τής(98), Κώνστας, Κωστίτσας, Κώτας. Λευθέρις, Λαζαρής, Λάσκος. Μανούσης 
Μαργαρίτης, Μαυρΐκος, Μαυρουδής, Μουτής (69), Μήτρος, Μήτσος, Μίχος, Μώ- 
κος. Νάκουλας, Νάτσις, Νικηφόρος, Νικολής, Νικοκλής, Νίκος, Νίκουλας, Νό- 
της, Ξενοφών. Πάγκος, Πάνος, Παντελής, Πάντος, Παρασκευάς (70 71), Πασχάλις,. 
Πετρόνιος, Πολνζώης, Πρίμος, Πρίσκος. Ρίζος. Σεβαστός, Σιδέρης (η), Στά- 
θις, Σταμάτις, Στασινός, Σταυράκις, Στέριος, Στεφάνής, Σωτήρις (72). Τάσως,. 
(’ Αναστάσιος), Τζιώτης, Τζώνης, Τζώτζος, Τζώτζορας, Τριαντάφυλλος. Φω
τεινός, Φώτσιος, Χαρίτος, Χριστόδουλος, Χρύσανθος, Χρυσάφης, Χρυσοβέρ- 
γης, Χρυσόσκουλος.

Έ πω νύμ ια : Άγάπογλου, Άράμπογλου, ’ Αρβανίτης, Άστέρης. Βενι- 
τσάνος, Βλάχος, Βουρλιός, Βουτσάς, Βρανάς, Βυτίνας. Γραμματικός, Γραμ
μένος, Γούναρης. Δημολόγλου. ’ Εγγλέζος, Εύταξιόγλου. Ζαχαρομύγδαλος,. 
Ζηλής, Ζυγούρης. ’Ιατρός, Καμπούρης, Καραγιάννης, Καρπούζης, Καρπου- 
ζάκογλου, Καρύδας, Κάσταγλης, Κατσάνης, Κεφάλογλου, Κίτσογλου, Κόκκι
νος, Κολυβάς, Κόντος, Κόπανος, Κόρακας, Κοτσιάσης, Κουκκούτσης, Κού- 
κογλου, Κουτσός, Κοψουλέλης, Κρασοβυτίνας, Κράχτογλου, Κρομμύδας, Κύ- 
ρογλου, Κωλοχάρογλου, Κώτογλου, Κωφός. Λαγκυράς, Λαγκυρόπουλλος, Λά
λος, Αέκογλου, (Άλέκος), Λογοθέτης. Μάγειρος Μακρής, Μανδρατζόγλον,. 
Μανδραντζόπουλλος, Μαννίτσαλης, Μάργαρης, Μαργαρίτογλου, Μάτζαροτ,.

64) Τό δνομα Άλεξάνδριος ήρξατο εύχρηστοΰν παρά τοΐς Βουλγάρως μετά τήν· 
άπελευθέρωσίν των (1878) τιθέμενον προ; τιμήν του τσάρου ‘Αλεξάνδρου, τοϋ άπε- 
λευθερωτοϋ των.

6δ) Βουλγ. Ράγκελ.
66) *0 φθόγγος θ δεν προφέρεται υπό των Βουλγάρων μεταβαλλόμενος εις τ.
67) βουλγ. Νεντέλκο.
68) βουλγ. άνευ τοΰ ν τής πρώτης συλλαβής Κοισταντίν.
6!)) συγκεκομμένος τύπος τοΰ Μ ανρονδής ιδίως παρά τοΐς Σιενιμαχίταις.
70) βουλγ. Πέτκο.
71) βουλγ. Ζέλιο.
72) βουλγ. Σπάς - Σπάσος Ελληνιστί.
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Μαυρουδόγλου, Μηχανατζόγλου, Μουροϋντζος» Μοΰριζος, Μπάρμπας, Μπο- 
μπότσας. Νίκογλου, Ντίρλικος (Δρόλικος). Οικονόμος. Παγοΰνης, Πάνογλου, 
Πανιάς, Παπάς, Παπαδημητριός κτλ. Παπάζογλου, Πάππος, Παρίσογλόυ? 
Πασπάτης, Παστρικός, Παπατρέχας, Πηπές, Πιλάλας, Πιτοΰνης, Πλάκογλου, 
Πολίτης, Πολίτογλου, Πουρέας, Πραμματάρος, ΙΙριμικΰριος, Πρωτιάς, Πρω- 
τοπαπάς, Πυρρόγλου. Ράφτης, Ράφτογλου, Ροτμας. Σακελλάριος, Σακελλίων, 
Σανίδάς, Σανίδογλου, Σαντάλογλου, Σαχίνης, Σγουροφώτις, Σκαρλάτος, 
Σκεΰογλου, Σκλάβος, Σκούρας, Σπαθάς, Σπανδωνής, Σπανός, Σπάρταλης, 
Στάθογλου.. Ταμπακέρης, Ταραλάς, Τζόμπανος, Τζινόπουλλος, Τόκας, Τρανός, 
Τσαπιστής, Τσηπουρης, Τσιλιμπάκος, Τσιρτσίρης, Τσουμέρτης, Τυρογλου. Φα- 
ρέσης, Φόρογλου (Νικηφόρος). Χαλίκης, Χαμψός, Χατζηβυτίνας, Χάφτης, Χιω- 
τέλης, Χονδροδήμογλου, Χρυσάφογλου. Ψειρής, Ψωμάς, και εΐτι άλλο. Πολλά 
των ονομάτων εΰχρηστοΰσι παρά τοΐς νοτίοις ιδίως “Ελλησιν, ένια δε είναι 
τοΰ μεσαιωνικού ελληνισμού.

Βουλγαρικά κυρία ονόματα και πατρωνυμία υπό Ελληνικόν φωνητικόν 
κα'ι κατα?σ]κτικόν τόπον πλήν ελάχιστων άπαντώσι τά ; Βέλιος, Βελίτσκος, Βέ- 
νιος, Βόΐκος, Βοΰλκος. Γιώντσος, Γιώφτσος, Γκάνος, Γκάντσος, Γκένος^ 
Γκέντσος, Γκέρος, Γκέσος, Γκέτος, Γροσδάνος. Δραγκάνος, Δραγκόε. Ζέλιος, 
Ζήφκος, Ζήβανος, Ζλατάνος. ΤΗλτσος. Ησκρος. Κοΰμτσος, Κουνι.ος, Κραγιν, 
Κρΐστος, Κριστάνος. Λουμπινος. Μάνιος, Μάτιος, Μήλιος, Μηλουσης, Μήν- 
τσος, Μήτος, Μλάδενος, Μπάγιος, Μπόγδανος, Μπόγιος, Μποζίλης, Μποζίνης, 
Μπόϊτσος, Μποϊτσίνης, Μπόντσος. Νάϊντενος, Νέγκος, Νέδιος, Νέϊκος, Νένος, 
Νέντσος, Νεντέλκος, Νεντέλτσος, Νέσιος, Ντίγκος, Ντοϊτσάνος, Ντόμπρος, 
Ντόντσος. Πάντσος, Πέγιος, Πέγκος, Πέϊτσος, Πένιος, ΓΙέντσος, Πέτκος, 
Πρόντανος. Ράϊκος, Ρφίνος, Ράσκος, Ράτης. Σάλτσος, Σλαΰης, Σλαυτσος, 
Σπάσος, Στάϊκος, Στάμενος, Στάνιος, Στάντσιος, Στογιάννης, Στογιάνος, 
Στόγιος, Στο'ί'λας, Στόϊκος, Σφετάνος, Σφέτκος. Ταμιάνος (Δαμιανός), Τάνος, 
(’ Αθανάσιος), Τάντσος, Τάτσος, Τζέρνος, Τόντσος, Τόσκος, Τότωρος, Τοΰτσος, 
Τράϊκος, Τσόκος.

’ Επωνυμία: Γιβίτσα, Γκίγκα, Γιώντσογλου, Γκέρογλοτ', Γκουβεντάρο- 
γλου, Γκοΰσιαβος. Δεβοϊνίκη. Κούμανος, Κουνιογλου. Μαϊμοΰνκα, Μιλίνκα 
Μόμνιαλης, Μποριμέτσκας. Ναβοΰρτης Νιμόγκας. Όβτσάρος, Πεγκόγλου· 
Πετκάρογλου, ΓΙόπος. Ράντογλου, Ροΰσινος, Ρουσπόπος. Σιόπος, Σιριλέστας 
Στόϊλογλου, Στραχίνης. Τζάνκος, Τζένκος, Τζέρνογλου, Τσερβέγκος, Τζερβενα- 
ρίζα, Τόντσογλου, Τσουκας. Χλιάπιτσας καί εϊτι ά'λλο.

Τά Τουρκικά επωνυμία άνήκοντα εις τε “Ελληνας καί Βουλγάρους είναι 
πάντα ίδιότητος ή επαγγέλματος σημαντικά καί τιπερβαίνουσι τά διακόσια. 
'Ωσαύτως άπαντά καί δεκάς κυρίων Τουρκικών ονομάτων άνήκοντα εις τουρ
κόφωνους Άνατολίτας ορθοδόξους έχοντας ώς γνωστόν Ελληνικήν συνείδησιν. 
Σημειωτέα ωσαύτως καί τά; Γκέκας, Ζανπαπίρος, Ζέππος, Λοζάνος, Λοτρί-
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νος, Μαοώνος, Μελκών, Πατέντας, Πατένταλης, Πέρρος, ΙΙιατές, Πιτζώνης, 
Πόζος, ΙΙοτόζης, ΓΙουτσές, Σέκου λάνος, Σιρήνης, Τζένος, Φερδώνης, παρει- 
λημμενα έξ άλλων γλωσσών και προφανώς άνήκοντα εις μετοίκους εκ μικράς 
’ Ασίας κα'ι των νήσων τοϋ Αιγαίου.

’ Επί τη βάσει των προειρημένων, δπως καταδειχθή κατά τό δυνα
τόν ή ύφισταμένη αναλογία μεταξύ των Ε λλήνω ν καί των έξηλληνισμένων 
ή έλληνιζόντων Βουλγάρων μαϊστόρων, ήριθμήσαμεν πάντας τούς άνα- 
γορευθέντας μα'ίστορας από τής συστάσεως τοϋ ρουφετίου μέχρι τέλους 
των αρχείων κατάτάξαντες αυτούς εις τρεις τάξεις, εις την των Ε λλή 
νων, την των Βουλγάρων καί την των άμφισβητησίμων. Ί Ι  άρίθμησις 
έγένετο κεχωρισμένως κατά τάς δύο περιόδους τού ρουφετίου. Εις τούς 
άμφισβητησίμους συμπεριελήφθησαν πάντες οι έχοντες τό τε κύριον 
όνομα καί τό πατρικόν είλημμένον έκτου εκκλησιαστικού ονοματολογίου, 
κοινού άμφοτέροις, καίπερ υπό ελληνικόν τύπον έκφερόμενα, προς δε 
καί οι έχοντες, τό συνηθέστατον όνομα Γιουβάννης.. ’ Εκκλησιαστικά δέ 
κοινά ονόματα άπαντώντα έν τοϊς άρχαίοις μετά των μετασχηματισμών 
των πλήν ίδιαζόντων μόνον παρά τοΐς "Ελλησι καί πρυαναγραφέντιων, 
είνα ι τά : ’Αβραάμ, ’Ά γγελος—ής—άκις, ’Αθανάσιος—ις, Α ναστάσιος, 
’Αντώνιος, ’Απόστολος, Ά ργύριος, Βασίλειος, Γεώργιος, Γρηγόριος, Δη- 
μήτριος, Ή λίας, Θεόδωρος, Θωμάς, ’ Ιάκωβος, ’Ιγνάτιος, Ισαάκ , ’Ιωα
κείμ, Κωνσταντίνος-Κώστας, Λάζαρος, Μμνόλις, Μαρίνος, Μάρκος, Μ ι
χαήλ, Νικόλαος, Παναγιώτης, Παύλος, Πέτρος, Σάββας, Σταύρος, Σ υ
μεών, Φίλιππος, Χρίστος. Βουλγαρικής καταγωγής έθεωρήθησαν οι έχον
τες έν τουλάχιστον έκ των ονομάτων τιων βουλγαρικόν, τ. έ. ή τό κύριον 
ή τό πατρικόν ή τό έπώνυμον. "Ελληνες δε οί έχοντες έν ωσαύτως ελλη
νικόν όνομα, τά δέ λοιπά εκκλησιαστικά. Τά τουρκικά έπωνύμια δεν 
έλήφθησαν ύπ ’ οψιν. Ώς "Ελληνες συνυπελογίσθησαν καί οΐ ευάριθμοι 
τουρκώνυμοι Ά να το λ ΐτα ι καί οί ξενοόνυμοι, άτε ελληνικήν συνείδησιν 
έχοντες.

Οϋτω κατά την πρώτην περίοδον εκ τών άναγορευθέντων 1384 μαϊ- 
στόρων "Ελληνες ήριθμήθησαν G94, Βούλγαροι 324 καί άμφισβητήσιμοι 
366’ κατανεμομένοον δέ τών τελευταίων εις έκατέρους έξ ήμισείας οί μέν 
"Ελληνες γίνονται 877, οί δέ Βούλγαροι 507. Κατά την δευτέραν περίο
δον, οπότε οί Βούλγαροι ένεκα τής άθρόας των εις την πόλιν έγκατα- 
στάσεως πληθύνονται καί από τής τετάρτης — πέμπτης δεκαετηρίδας ήρ- 
ξαντο κτισμένοι εθνικήν συνείδησιν, εκ τών 754 άναγορευθέντων μαϊ- 
στόρων "Ελληνες ήριθμήθησαν 262, Βούλγαροι 256 καί άμφισβητήσιμοι 
236, ών κατανεμομένων έξ ήμισείας εις έκατέρους οί μέν "Ελληνες γ ί
νονται 380, οί δέ Βούλγαροι 374. Κατά ταϋτα έκ τά>ν άναγορευθέντων 
άπό τού 1685 μέχρι τού . 1856 μαϊστόρων έν ολοο 2138, έν οις καί οί
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πατά το 1870 άναγορευθέντες τέσσαρες, "Ελληνες ήσαν 1257, Βούλγα- 
,ροι δέ 881. Ούχ ήττον σημειωτέα και ή αναλογία μεταξύ Ε λλήνω ν 
καί Βουλγάρων άμπατζήδων, τών καταγραφέντων εν έτει 1817, οπωςλά- 
βωσι τεστίριον, οπότε πάντες οΐ έν Φιλιππουπόλει ορθόδοξοι κατά την 
.μαρτυρίαν τοΰ συγχρόνου τής πόλεως ιστοριογράφου Κ. ΟΙκονόμσυ ήσαν 
"Ελληνες, άτε την ελληνικήν γλώσσαν λαλούντες καί κατά τό από τού 
1805 καταστατικόν τοΰ ρουφετίου άπηγορεΰετο ρητώς ή εις τό ρουφέ- 
τιον αλλογενούς είσχώρησις. Έ κ  τών καταγραφέντων έν τφ  πίνακι προ- 
.σώπων 1010, "Ελληνες ήσαν 553, έν οίς καί 7 τουρκώνυμοι, Βούλγαροι, 
δέ 457, ήτοι έκ τών 266 μαϊστόρων "Ελληνες 157, τουρκώνυμοι 3, 
Βούλγαροι 106, έκ τών 188 υ ιών τών μαϊστόρων "Ελληνες 134, τουρ- 
κώνυμοι 3, Βούλγαροι 51, έκ τών 165 καλφάδων "Ελληνες 66, τουρκώ- 
νυμοι, Βούλγαροι 98, έκ τών 197 τσηρακίων "Ελληνες 85, Βούλγαροι 
112, έκ τών 49 ραφτακατζήδων "Ελληνες 18, Βούλγαροι 31 καί εκ τών 
.145 παιδιών (βοηθών) "Ελληνες 86, Βούλγαροι 59.

§ 13. Τά ονόματα τών αναγορευόμενων μαϊστόρων έκφέρονται έν 
,τοίς άρχείοις κατά τό ανέκαθεν παρά τοΐς "Ελλησιν επικρατούν έθος, 
ήτοι τ ίθ ετα ι: α '.)  μόνον τό κύριον όνομα τού μαΐστορος, ώς : ό Νικη
φόρος, ό Δόξας, ό Χαρίτος, ό Χριστόδουλος, ό X" Δήμος' β'.) μόνον τό 
έπωνύμιον, ά)ς: ό ΙΙάππος, ό Τσαπιστής, ό Καρπούζης, ό Καραπιπέρης, 
ό Μπάρμπας, ό Λαγκυράς, ό Τζεβερμετζιόγλους, ό Στρίκογλους, ό Ά ρ -  
καβάνλογλους, δ Κοβάτσιογλους’ γ'.) τό κύριον μετά τού έπωνυμίου, ώς : 
Δημήτρις δ Κόπανος, Γεώργις δ Τσαπκίνης, Γεώργις δ Τσηπούρης, Κιον- 
σταντΐνος δ Κεντιντέν αγάς, Γεώργις δ Κόρακας, Κωνσταντίνος δ Μουμ- 
τζόγλους, Νάτσης δ Βασίλειογ^ους, Μαυρουδής δ Σανίδογλους κτλ. δ'.) 
τό άπλούν κύριον μετά τού τοπωνυμικού, ώ ς: Ή λίας Στανιμαχίτης, 
Κ ωνσταντίνος Σαλονικειός, Στέριος Ά μπελιανιώτης, Ά ργύρις Σέρρεσλης, 
Κυριάκος "Αμασιαλής- ε'.) τό κύριον μετά τού πατρωνυμίου ή τού έπω
νυμίου έκφερομένου κατά γενικήν πτώσιν μετά ή άνευ τού νίυς, ώ ς : 
Κωνσταντίνος καί Γιακουμής υιοί τοΰ Σακελλαρίου, Σταμάτις υιός τού 
Πέτρου, Πολυζώις τού Χατζή Δήμου υιός, Γεώργις τού Χρυσάνθου 
υιός, Μιχάλης τού Φόρογλου υιός καί Φώτσιος Άριστάρχου, Χριστόδου
λος τού Κελαηδινού, Διαμαντής τού ΙΙαπαδήμα, Μώ)κυς τού Κασίμογλου, 
Δημητράκις τού Δροσινού καί ςτ'.) τό κύριον μετά τού πατρωνυμικού 
καί τού έπωνυμίου, ώ ς : Κωνσταντίνος τού Θανάσι Κυρίτσι υίός, Γ ια
κουμής .τού Κωνσταντίνου Κεντιντένογλου υιός, Κωνσταντίνος τού Μαυ- 
ρουδή τού Καρακάσογλου υίός, Γεώργις τού Κώστα Κοεμτζή υίός.

Τό νιος  άντικ«θίστατα ι πολλάκις διά τού αδελφός, ώ ς: Γεοόργις τού 
Παπά αδελφός, Μανολάκις τού Ζαχαρινού αδελφός,' διά τού ανεψιός, ώ ς : 
Μανολάκις τοΰ Διαμάντι ανεψιός, Νικόλας ιού Χατζή - Δημήτρι ανεψιός,
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σπανιώτερον δέ διά του αντάδελφος> ώς: Γιουβάννης ό αύτάδελφος τοϋ 
Νικόλα τοΰ Χρήστου, διά τοΰ ηατράδελφος, ώς : ό Νικόλας τοϋ Στογιάν- 
τσου πατράδελφος, διά τοϋ προγονός, ακ : ό Κιότας τοϋ Κάσταγλη προ
γονός, διά τοϋ εγγονος, ώς : ό Κοσμάς τοϋ Μπερμπέρ - Μαυρουδή έγγο- 
νος, διά τοϋ γνναικάδελφος, ώ ς : ό Τζιώτης τοϋ Χατζή-Βυτίνα γυναικάδελ- 
φος, διά τοϋ καινής (σύγγαμβρος), ώ ς : Νικόλας τοϋ Χατζή - Θεοχάρη, 
καινής, διά τοϋ γαμβρός, ώ ς: ό Νικηφόρος τοϋ Χατζή - Κωνσταντίνου
τοϋ Λογοθέτη γαμβρός και δ'ις διά τοϋ παραγνιός. Σπανιώτατα δέ αντί 
τοϋ ονόματος τοϋ πατρός, θείου και πενθεροϋ τίθεται τό όνομα τής χή
ρας, προφανώς μητρός ή θείας ή πενθεράς, ιός : ό Φοότσιος τής ΙΙανα- 
γοϋς, Γ ιάννης τής Ά ντω νάκα ινα ς, Σάββας της Κυράτσας (υιός) καί 
Κωνσταντίνος τής Καλογριάς, Κώτας τής Παναΐτσας, ή τής Παντελούς 
άνεψιός, καί Πέτρος τής Κουρτσολινάς, τής Κατσιόνας, τής Σοφοΰλας, 
τής ΙΙηγίνας, τής Μ ιό σας γαμπρός, ΓΙολλάκις δέ τίθεται απλώς τό όνομα 
τοϋ μαΐστορος μετά τοϋ όρτάκης (σύντροφος), κάλφας ή τσηράκι (μαθητής) 
γνωστού ήδη, μαΐστορος, ώ ς : Νικόλας τοϋ Σπανδωνή όρτάκης, Σιδέρης 
τοϋ Ζαχαρινοϋ σύντροφος, Δημήτρις τοϋ Σανίδά ό κάλφας, Γεώργις Κα- 
ραντζάς τοϋ Χριστοδόλου τσηράκι, Πέτρος τοϋ Χατζή - Λευθέρι μαθη
τής. ’Από δέ τοϋ 1790 μετά τό ονομα τοϋ αναγορευόμενου μαΐστορος. 
καθ ’ οιον δήποτε τών προμνημονευθέντων τρόπων εκφερύμενον παρα
τίθεται τακτικώς καί άπαραβάτως τό όνομα τοϋ μαΐστορος, παρ’ ω έμα- 
θήτευσεν ό αναγορευόμενος, ώ ς : έβγήκεν μάστορης ό Γρηγόρις, υιός τοΰ 
μάστορ - Θανάσι Ά νιρέογλου, τσηράκι τοϋ Χατζή - Θανάσι Παπάζογλου.. 
Μόνον επί τής πρωτομαϊστορείας τοϋ Χατζή - Παύλου, Χατζή - Ίω άν- 
νου, λίαν εύπαιδεύτου, ή τουρκική λέξις τσηράκι αντικαθίσταται ενίοτε 
διά τοϋ δούλος, ώς : Γεώργιος Α θανασ ίου , δοϋλος τοϋ Γεωργίου Πασχάλη.

Παρά τοΐς άλλοδαποΐς μαΐστορσιν έκδηλοϋται καί ή γενέθλιος αυτών 
ή τοϋ πατρός των πόλις ή κώμη δΓ έθνικοΰ συνήθως επιθέτου έ'χοντος 
ώς επί τό πλεΐστον την τουρκικήν κατάληξιν -λής. Τοιοϋτοί μαΐστορες έν 
ολοις τοΐς άρχείοις άριθμοϋνται περί τούς 160. ’Αναμφιβόλους όμως καί 
άλλοι πολλοί δέν ελκουσι το γένος έκ σειράς προγόνων Φιλιππουπολιτών 
έγκαταστάντες αυτοί πρώτοι εις την πύλιν ώς μαΐστορες καί άναγνωρι- 
σθέντες ipso jure υπό τού ρουφετίου ώς τοιοϋτοί. Τούτο διαπιστοϋται έκ 
τού ότι αυτών μέν ή άναγόρευσις ώς μαΐστόρων δέν άναγράςρεται έν τοΐς. 
άρχείοις, οί δέ παΐδες αυτών καταβάλλουσι τό ήμισυ τέλος ώς υίοί μαϊ- 
στόριυν. Οΰτω έπί παραδείγματι οί καί πρωτομαΐστορες γενόμενοι ’Α να- 
τολΐται μαΐστορες X". Ά θανάσ ις  Χαλεπλής, Κωνστ. Μελκών έκ Δαμα
σκού καί Ίοοάν. Κωνσταντίνου Ούσιακλή έξ Ούσάκ έγκατέστησαν εις 
την πόλιν ώς μαΐστορες. Οί πλείονες τών άλλοπαδών άνήκουσιν εις την 
πρώτην τού ρουφετίου περίοδον, κα θ ’ ήν έγκαθιστάμενοι εις τήν πόλιν
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κα θ ’ έκαστους και διαλειπόντως εφερον το εθνικόν των έπίθετον προς 
διάκρισιν από των παλαιοτέρων συναδέλφων τω ν- κατά δέ τήν δευτέραν 
περίοδον, διακρίνονται μόνον 20 αλλοδαποί ή παΐδες αλλοδαπών τοΰτο 
δέ, διότι άρξαμιένης πλέον τής άΟρόας έγκαΐαστάσεως πολλών έκ τών πα
ρακειμένων Βουλγαρικών κωμοπόλεων καί κωμών οι μαθητεύοντες αυ
τών υιοί καί αναγορευόμενοι μαΐστορες έΟεωροϋντο ώς Φιλιππουπολΐταο 
ελάχιστων εν τή αγορά διατηρησάντων τό εθνικόν των έπίθετον· Έ κ 
τών άναγράφομένων ώς αλλοδαπών εξ απώτερων τής αυτοκρατορίας με
ρών 9 ήσαν Ή πειρώ τα ι (Ά ρβανιτα ι), 16 Ά μ ασεΐς  (’ Αμασιαλήδες), 12 
Καισαρεϊς (Καϊσαρλήδες), 7 έκ Διαρβεκιρίου (Διαρβεκιρλήδες), 6 Ά δρια- 
νουπολιται (Έδρινελήδες), 6 Θεσσαλονικεΐς (Σαλονικειοί), 3 Σμυρναΐοι 
(Τσμιρλήδες), οί δέ λοιποί ανά 2 ή 1 εξ Ά ϊδ ινίου (Ά ϊ.ντιλής), Κιουτα- 
χείας, Περγάμου (Περγαμιλής), Χαλεπίου (Χαλεπλής), Τοκάτ (Τοκατλής), 
Σερρών (Σέρρεσλης), Χίου, Βερροίας Συρίας, (Άραμπιστανλής) καί Κων
σταντινουπόλεως (Σταμπολής—Πολίτης)' έκ δέ τών προερχόμενων εκ τών 
περικείμενων κωμοπόλεων καί κωμών 22 ήσαν εκ Παζαρτζικίου (Παζαρ- 
τζικλήδες), 15 Στενιμαχϊται (Λαγκυράδες)7;ι), 9 έκ Καρλόβου (Καρλοβη- 
νοί), 4 εκ Κοπριβστίνης (3 Αβρανταλήδες), 4 εκ Βατσκόβου (Βατσκοβα- 
λήδες), 3 έκ Βοδενών (Βιδενιώται), 3 εξ Έ σκί - Ζααρά (Ζααρλήδες), 3 
έκ Τσιρπάν (Τσιρμπανλήδες), 3 έκ Περιστεράς (ΙΙεστερλήδες), οί, δέ λοι
ποί ανά 2 ή 1 έκ Πασά - μαχαλέ, Μαρκόβου, Καρά - ρίζ, Καλοφέρου, 
Λερβέντ, Δερμέν - ντερέ, Καραγάτς, Μπατάκ, Σόποτ, Σηλύμνου, καί Σο
φίας. Πάντες οί. τής πρώτης κατηγορίας ήσαν "Ελληνες, έκ δέ τής δευ- 
τέρας "Ελληνες ήσαν οί έκ τών ελληνικών κωμοπόλεων Στενιμάχου, Βο
δενών, Βατσκόβου καί Δερμέν - ντερέ, Κουτσόβλαχοι έλληνίζοντες καί 
Βούλγαροι οί έκ Παζαρτζικίου καί Περιστεράς, ανάμεικτοι οί έκ Καρλό
βου καί Βούλγαροι οί έκ τών λοιπών κωμών.

Τά Τουρκικά τών μαϊστόρων έπωνύμια και πατρωνυμία κοινά τοΐς 
"Ελλησι καί τοΐς Βουλγάροις καταλήγουσι συνήθως εις -όγλον  (=υίός), 
ουδέ άπαξ τής πατρωνυμικής βουλγαρικής καταλήξεως -ω ψ  ή -εφ  ή τής 
σλαυικής έν γένει -ιτς άπαντώσης. Τοσοϋτον δέ ή κατάληξίς -ογλον ήτο 
έπί τουρκοκρατίας συνηθεστάτη, ώστε οί υιοί καί οί απόγονοι πατέρων 
καί προγόνων εχόντων γνήσια ελληνικά έπωνύμια προσελάμβανον αυτήν, 
ω ς Σανίδογλους (Σανίδάς), Σαντάλογλους (Σαντάλης), Κοπάνογλους (Κό
πανος), Καραπιπέρογλου (Καραπιπέρης) καί πατρωνύμια ώ ς : 3 Αντώνο-

78) Οί Στενιμαχϊται υπό τών Φιλιππουπολιτών ένεκα τής κυρίας περί τήν οινο
ποιίαν άπασχολήσεοός των ώνομάζοντο παλαιότερον ; ία γ κ ν ρ ΰ δ ε ς  - Λ α γκ ερ ά δ ε ς  έκ τοϋ 
α ά γ κ ε ρ ο  · λ ά γ κ ε ρ η , ονόματος κακής ή κατώτερος ποιότητος οίνου. Τοΰτο δέ έκ τοϋ 
Αρχαίου λ ά κ ν ρ ο ς , οτεμφυλίας οίνος κατά τον Η σύχιον.
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γλου (του ’Αντωνίου), Νίκογλου (τοϋ Νικολάου), X "  Δήμογλου (του X" 
Δήμου), Μαυρουδόγλου (του Μαυρουδή) κτλ. II πατρωνυμική κατάληξις 
-ηονλλος, ή τοσούτον συνήθης παρά τοίς ΙΙελοποννησίοις, άπαντα μόνον 
τετράκις, δ'ις κατ’ αρσενικόν γένος Μαντραζόπουλλος, Λαγκυρόπουλλος και 
δίς κα τ ’ ουδέτερον, Τακιτζόπουλλο, Λαγκυρόπουλλο, ήτις μάλλον δέον 
νά υποληφθή ώς υποκοριστική κατά το γλωσσικόν των Φιλιππουπολιτών 
Ιδί co μ,α.

§ 14. Πολλοί των μαϊστόρων άμπατζήδων φέρουσι τον τουρκώνυ- 
μον τίτλον χατζής, (προσκυνητής) δπερ λίαν εύεξήγητον. Πλανώμενοι άνά 
τήν ’ Ανατολήν και τήν Συρίαν προς πώλησιν των εμπορευμάτων των, 
δεν κατέλειπον τήν ευκαιρίαν νά μεταβώσι καί εις τά 'Ιεροσόλυμα, όπως 
ως ευσεβείς Χριστιανοί προσκυνήσωσι τον τάφον του Σωτήρος. Καί οΰτω 
ούτοι πρώτοι επί τουρκοκρατίας ήνοιξαν εις τούς συμπολίτας των καί 
εις τούς περίοικους ορθοδόξους τήν μακράν, επίπονον καί κ ινδύνων τότε 
πλήρη πρύς τούς αγίους τόπους οδόν. "Οθεν κατ’ έτος άρχομένης τής 
μεγάλης διά τό Πάσχα τεσσαρακοστής, κερβάνια δλα άνδρών καί γυνα ι
κών έξεκίνουν έκ Φιλί π που πόλε ως υπό τήν ευλογίαν τής εκκλησίας διά 
τούς αγίους τόπους, προπεμπόμενα ώς έν εορτή υπό πολλού πλήθους 
επί χιλιόμετρά τινα. Οΰτω έπληθΰνοντο όλονέν οι έν Φιλιππουπόλει καί 
τη βορείφ έν γένει Θράκη προσκυνηταί καί μέχρι τέλους τού 19ου αίώνος 
παρά πολλαίς των οικογενειών εύρίσκοντο των αγίων τόπιον άγιογρα- 
φ ία ι (άϊς τάφος), άς οι προσκυνηταί μετά των σαβάνων των καί άλλων 
ιερών αντικειμένων συναπεκόμιζον επανερχόμενοι. Ή  προς τούς αγίους 
τόπους δε τών Φιλιππουπολιτών εύλάβεια διαπιστούται καί έκ τής έν τή 
πόλει ίδρύσεως από τών αρχών ήδη τού 17ου αίώνος μετοχιού τού Πα
ναγίου Τάφου ύπ ’ αυτό τό ανατολικόν τής άκροπόλεως τείχος καί εκ 
τής ύ π οσ τη ρίξε ως τών ταξειδιωτών μοναχών καί τών έπισκεψαμένων τήν 
πόλιν πατριαρχίαν Ιεροσολύμων μακαριούεάτων Δοσιθέου (1664) καί Χρυ- 
σάνθου Νοταρά (1720), συλλεγόντων εράνους. Ή δη  από τού 1631 ευ
σεβής προσκυνητής κατ’ επιγραφήν κεκομμένην αφιέρωσε τήν οικίαν 
του εις τον Πανάγιον τάφον : «'["έτι αχλα. ετούτο τό σπίτι ίνε αφιέρο- 
μένο ίς τον άγιον τάφον κε όπιος τό π[ω]λίση ιερομόναχος ή μοναχ[ός]| 
η κοσμικός εκ στόματος τού μ[α]καριοτάτου πατριάρχου τώ[ν Ιεροσολύμων 
κυρίου . . . ίνε αναθεματισμένος . . · ]7ί).

Έ κ τών συχνών καί αδιάλειπτων τών άμπατζήδων δι’ εμπορι
κούς σκοπούς ταξειδίων εις άπομεμακρυσμένας χώρας άνεπτύχθη παρά 
τοίς Φιλιππουπολίταις καί τό φιλαπόδημον πνεύμα’ δθεν ήρξαντο 74

74) Μ υρτ. Ά π οσ το λ ίδ ο υ , έ,τιγραφαΐ έκ Φιλικπουπιόλεως, Θρςτκικά Α θ η νώ ν  τόμ. Β ' 
έτος 1929, οελ. 16, III.
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και αθρόοι μεταναστεΰοντες. Το προκαλοϋν δέ τάς μεταναστεύσεις των 
αίτιον δεν ήτο μόνον ή χρησιμοθηρία, τ. ε. ή άνάπτυξις τής εμπορίας 
και ή δημιουργία καλυτέρας τύχης, αλλά και ή προς έλευθερώτερον βίον 
τάσις κα'ι ή απαλλαγή από του άφορήτου Τουρκικού ζυγοϋ, Ουτω πολλοί 
μετορκουν εις Β ιέννην, εις ’Οδησσόν, την Κωνσταντινοΰπολιν καί αλλα
χού και έν έτει 1760 άπφκησαν καί εις τάς ’ Ανατολικός Ινδ ία ς  καί 
πληθυνθε'ντες μετ’ άλλων 'Ε λλήνων έν Καλκοΰτη ίδρυσαν καί εκκλησίαν 
τφ  1782 καί παρ’ αυτή μετά τέσσαρα έτη σχολεΐον, έν ω επί εξ ολα έτη 
έδίδαξεν ο περιώνυμος ’Αθηναίος Δημήτριος ΓαλανόςΤ6). «Οι Φιλιππου- 
πολΐται έτύλμησαν νά ξενιτευθώσι καί εις την Ι ν δ ικ ή ν  εις την Καλ" 
κοΰταν προ έβδομήκοντα περίπου ένιαυτών κατέστησαν αδελφότητα, έκτι
σαν έκκλησίαν ίερουργημένην πάντοτε από ένα Σ ιναΐτην ιερομόναχον 
καί δΓ έμπορικών των οίκων καθιδρυθέντων εις την Κωνσταντινοΰπολιν 
εκ τής μεταφοράς των πολυτίμων προϊόντων τής χώρας εκείνης έσυνα- 
ξαν πολλοί ικανόν πλούτον» 7Β) καί «περί τάς τριάκοντα οικίας Έλληνο- 
ρωμαΐοι Φιλιππουπολΐται, εΰτυχοϋντες εις εμπορικήν και θρησκευτικήν 
ελευθερίαν μέ έκκλησίαν καί ιερείς προχειριζομένους από τοϋ Σιναίου 
αρχιεπισκόπου» 75 76 77).

'Ιδρυτής τής έν Καλκοΰτα Ε λληνικής ορθοδόξου κοινότητος δυνα
τόν νά θεωρηθή μετ’ άλλων ό άμπατζής Φιλιππουπολίτης Παναγιώτης 
Χατζή ’Αλεξίου, άνήρ μεγάλης φρονήσεως καί τιμιότητος καί ιδίως με
γάλης εΰσεβείας καί φ ιλοπατρ ίας78 79), πατήρ τοϋ Γεωργίου καί ’Αναστασίου, 
προς οϋς αλληλογραφεί δ ιερομόναχος Γρηγόριος ό Σίφνιος, εφημέριος 
από του 1812 των έν τα ΐς ΊνδικαΤς πόλεσι Λάκα καί Ναριγκαντζέ Ε λ 
λήνων 7<J). 'Ο Παναγιώτης Χατζή ’Αλεξίου αναγορεύεται μαΐστωρ άμπα
τζής τφ  1766, δ δέ πατήρ του Ά λέξις Χατζή ’Αργυρίου τφ  1733. Μετε- 
νάστευσε δέ εις ’ Ινδίας οίκογενειακώς κατά πρόσκλησιν, π ιθανώς, τοϋ 
πατρός του, δστις κατά τους νέους χρόνους πρώτος έκ των Ε λλήνω ν 
έγκατέστη εν Καλκοΰτη, ως διερμηνεύς τοϋ Αγγλικού στόλου, τφ  1750 
κατά τά έπίσημα τής πόλεως αρχεία, άναδιφηΟέντα εσχάτως υπό τοϋ εν 
Ίνδ ία ις  έμπορικοϋ οίκου τών αδελφών Ράλλη κατ’ άνακοίνωσιν προς 
ή μάς τοϋ Φιλιππουπολίτου Κλέωνος Δ. Άργυριάδου, ανώτατου υπαλλήλου 
τοϋ οίκου έν Μουσοΰρη. Αΐ. εις ’Ινδίας τών Φιλιππουπολιτών άποδημίαι

75) Κ  Σ ά ϋ α , Νεοελληνική φιλολογία, έτ. 1863, σελ. 672.
76) Κ. Κ ο νμ α , ίσ ΐορίαι τών ανθρωπίνων πράξεων, τόμ. XII, σελ. 550, Βιέννη, έτ. 

1832, ποβλ. καί Κ. Ο ικονόμου , ένθ. άν. σελ 2ί).
77) Ν ικ. Π απηόοπ ονλλον , Έρμης ό κερδωΠς, τόμ. II, σελ. 329, Βενετία, έτ. 1S17.
78) '/Ιλια Τ α ν ια λ ίδ ο ν , 'Ινδική αλληλογραφία. Γρηγορίου ίερομονάχου Σιφνίου, 

Κων)πολις, 1852, σελ. ιβ'·
79) Αυτόθι, έπιστολαί 24 κα ί 29, σελ. 42 § λς-'.
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έξηκολούθησαν επί ένα περίπου αιώνα γενόμεναι βαθμηδόν άραιότεραι. 
Πολλοί των μεταναστών επανήλθαν εις την γενέτειραν, αλλά π άλ ιν  άπήλ- 
D-ov80 81 82), δεν έπαΰσαντο όμως άλληλογραφοϋντες πρός τούς συγγενείς 
και οικείους των καί άποστέλλοντες πρός τοις χρηματικοϊς βοηθήμοσι 
καί διάφορα πολύτιμα δώρα, ιδίως "Ινδικά σάλια καί λαχούρια καί Π ερσι- 
κούς τάπητας, ών έβριθον αί Έ λληνικαί οΐκίαι, ώς διαπιστοΰται καί έκ 
τών επισήμων προικοχαρτίων, έν οίς φέρονται αείποτε ώς απαραίτητα 
προικώα αντικείμενα.

Μεταξύ τών έν ’Γνδίαις έγκαταστάντων καί πλουτισθέντων Φιλιππου- 
λιτών μνημονεύεται καί ό Κωνσταντίνος Χατζή Γεωργίου Μανδρατζό- 
γλου, δστις είχε καί υποκατάστημα εν Κιυνσταντινουπόλει. Άρχομένου 
τού ένεστώτος αίώνος έγράφη εν τινι τής Καλκούτας "Αγγλική έφημερίδι, 
ότι ή εκεί κυβερνητική τράπεζα έζήτει τούς κληρονόμους αυτού πρός 
παραλαβήν κατά τήν διαθήκην του τής έν αυτή κατακειμένης έντόκως 
περιουσίας του, άνερχομένης εις μυθώδη ποσά. Κατά τάς γενομένας 
δμως υπό τοϋ εφημερίου τής έν Καλκούτα Έλλ· ορθοδόξου έκκλησίας 
αρχιμανδρίτου "Αθανασίου Ν. "Αλεξίου έρεύνας, φαίνεται δτι τό διαδο- 
θέν ήτο μύθος. Ό  Κ ωνσταντίνος άνηγορεύθη κατά τά αρχεία μα'ίστωρ 
άμπατζής τώ 1756, άπέθανε δέ έν βαθεΐ γήρατι έν Κωνσταντινουπόλει. 
Κατ’ αντίγραφων τής διαθήκης αυτού από 1830 Αύγ. 27 κατακεχωρι- 
σμένον έν τφ> κοοδικι τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως ή περιου
σία αυτού έκκαθαριζομένη έδει νά διατεθή πρός διαφόρους φ ιλανθρω
πικούς σκοπούς 8Ι), κατά δέ πρακτικόν τής αυτής μητροπόλεως από 1830 
Δεκεμβρίου 15 υπό τών εντεταλμένων επιτρόπων του διενεμήθησαν 
34.800 γρ. συμφώνως τή διαθήκη, έκτος τών διά τοϋ Κασίμη πωλη- 
θέντω ν καί ευρισκομένων παρ’ αύτώ. fia) Ή  οικογένεια τών Μανδρατζόγ- 
λου ήτο έκ τώ>ν παλαιών Ε λλην ικώ ν τής Φιλιππουπόλεως οικογενειών 
τών άμπατζήδων. 'Ιδρυτής αυτής δυνατόν νά θεωρηθή ό Μαυρουδής, 
άναγορευθείς μα'ίστωρ τω 1688, έτερα δέ μέλη αυτής φέρονται άναγο- 
ρευθέντα μα'ίστορες ό Μανόλκος τώ 1704, δ Μήτσος τώ 1727 καί ό 
Μαρουδής, δστις άπαθανών τώ 1755 άφιέρωσεν εις τό ρουφέτιον πλή- 
δος επιτραπέζιων σκευών.

’Ανεψιός τοϋ Κιονστ. Γ. Μανδρατζόγλου επ’ αδελφή, τή περιωνύ- 
μω μεγάλη τής Έ λλητικής κοινότητος καί άγαθοεργώ Ρωξάνδρα, ήτο ό 
Μανόλις Χατζή Γεοοργίου Μποζατζόγλου, ούτινος δ πατήρ Χατζή Γεοόρ- 
γις Μποζατζόγλου άνηγορεύθη μα'ίστωρ τώ 1775, πρόγονοι δέ αυτού

80) Γ. Τσουκάλα, ένθα άνωτ. αελ. 42 § λπ.
81) Κώδιξ Κυρίλλου 1781—1845, σελ. ρμθ·
82) Αυτόθι ρν—ρνα.'
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ήσαν οι μαΐστορες Άποστόλις (1732), Θανάσις (1712) καί Άγγελής (1703), 
'Ο Μανόλις, δστις μετά τοΰ πατρός του εγκατέστη εν Ίνδίαις, ζών συ- 
νετήρει πλουσιοπάροχους την μητέρα του, άποθανών δέ τώ 1832 έκλη- 
ροδότησεν αυτή 3000 ισπανικά διπλά τάλληρα, άτινα άπαντα ή γηραιά 
καί επιθανάτιος ήδη Ρωξάνδρα κατέλιπε δι’ εγγράφου διαθήκης της εις 
το Ε λληνικόν τής πόλεως σχολεΐον, το νοσοκομεϊον, τάς εκκλησίας και 
τούς πτωχούς83).

§ 15. Τά αρχεία των άμπατζήδων δυνατόν να χρησιμεύσωσι και ώς 
γενεαλογική πολλών ελληνικών τής πόλεως οικογενειών πηγή κατά τούς 
τρεις τελευταίους αιώνας ελλείψει άλλων επισήμων πηγών. Γενάρχης ού
τως ε ίπειν έκάστης τών οικογενειών τούτων από τοΰ 1685 δυνατόν νά 
όνομασθή ό εκ τών προγόνων πρώτος μνημονευόμενος ότι άνηγορεύθη 
μαΐστωρ ή ότι έγκατεστάθη άλλοθεν εις τήν πόλιν ώς άνεγνωρισμένος 
υπό τοΰ ρουφετίου τοιοΰτος. Πολλοί τών απογόνων τών οικογενειών 
τούτων τών άμπατζήδων και καραμπατζήδων εξηκολούθησαν τό προγο
νικόν επάγελμα μέχρις εσχάτο.)ν και ή γενεαλογική αυτών σειρά διήκει 
μέχρι τέλους τών αρχείων ώς διαπιστοΰται εκ τοΰ οικογενειακού έπωνυ- 
μίου και τοΰ κυρίου ονόματος τοΰ άναγορευομένου μαΐστορος, φέροντος 
τό παππφον όνομα, καταβάλλοντος δέ τό ήμισυ τοΰ τέλους ώς υιού μαΐ
στορος. Πολλο'ι όμως κατά τον 19ον αιώνα ετράποντο εις άλλα επαγ
γέλματα, ιδίως εις τό τών καφταντζήδων, τσοχατζήδων, σιτεμπόρων καί
άλλα, τινές δ3 αυτών ώς εύποροι καί εις τάς έπιστήμας. Τών οικογενειών
τούτων αί μεν έξέλιπον τής πόλεως επί τουρκοκρατίας ήδη είτε ελλεί
ψει άρρενογονίας είτε ένεκα μεταναστεύσεως αλλαχού. Έ κ  τώ ν υφ ιστα
μένων δέ μετά τήν άπελευθέρωσιν τής χώρας (1878), οπότε τό επάγγελμα 
μεταπεσόν εις χειρωνακτικόν έγκατελείφθη υπό πάντων σχεδόν, άναγρά- 
φομεν τά ονόματα τών γνωστών ήμ ΐν, α ΐτινες ή καί αύταί μετώκησαν 
μετά τό άνθελληνικόν κίνημα τοΰ 1906 ή έξέλιπον δλως ελλείψει άρρε
νογονίας ή έξεβουλγαρίσΟησαν. Αΐ, οίκογένειαι αύται, ών αΐ οίκίαι διε- 
σώζοντο μέχρις εσχάτων καί ών τινες νΰν μετεσκευάσύησαν μεταπωλη- 
θεΐσα ι ή κατερρίφύησαν, κατ° άλεραβητικήν τάξιν ήσαν :

83) Τά πρωτότυπα προς τήν Ριοξάνδραν γράμματα τής νύμφης της Ελισάβετ 
Εμμανουήλ Μποζατζόγλου καί τοΰ δισέγγονου της ’Εμμανουήλ 5Ιησού Εμμανουήλ 
Μποζατζόγλου, δι' ών αγγέλλεται αυτή ό θάνατος καί τό εις αυτήν κληροδότημα τοΰ 
υίοϋ της, ώς καί τά αντίγραφα τοΰ πληρεξουσίου της καί πιστοποιητικών προς παρά- 
ληψιν τοΰ κληροδοτήματος μετά τής διαθήκης της, ήτις έξετελέσθη πιστώς υπό τών 
επιτρόπων της, εύρίσκονται σήμερον έν ιδίφ φακέλλφ παρά τή Βουλγαρική μητροπό- 
λει-— Αλλαγή τής προγενεστέρας διαθήκης τής Ρωξάνδρας έν τφ Κώδικι Κυρίλλου 
σελ. 1G5, Μαίου 30 έτ. 1833.
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1 'Λγγελή άμπατζή Γενάρχης νΑγγελος ’ Αθανασίαν,. μαΐστωρ τφ  
1841. ’Απόγονοι άμπατζήδες, 1 όδοντοϊατρός. Νΰν εν Α ιγΰπτω.

2 9Λνδρέογλον /.αραμπατζή' γενάρχης Θανάσις άναγορευθείς μαΐστωρ 
τφ 1728. 'Η  οικογένεια έξέλιπε φθίνυντος τοΰ παρελθόντος αιώνος ελ
λείψει αρρενογονίας.

3 ’Αντώνογλον αδελφών, ΰφασματεμπόρων en gros- γενάρχης Λάιιττ,ρης 
X" ’ Αντωνίου, 'υιός μαΐστορος ώς καταβαλών τό ή μι συ τοΰ τέλους, ανα
γορευτείς τφ  1811. ’ Απόγονοι αΰτοΰ μεγαλέμποροι, προς δέ 8 ιατροί, 1 
νομικός, 1 χημικός. Νυν υψ ίστανται έν Έλλάδι καί ’Αμερική και Βουλ
γαρία.

4 Ά ράμπογλον  αδελφών καί έξαδέλφων, ώρολογοποιών καί λιθοξόων. 
Γενάρχης Δη μ  ητράκις δηλωθείς ώς μαΐστωρ άμπατζής τώ 1817 προς λήψιν 
τεστιρίου. ’ Απόγονοι εν Έλλάδι νΰν.

5 * Αργνρογλον αδελφών σιτεμπόρων γενάρχης Πέτρος X" ’Αργυρίου 
1800. ’ Απόγονοι /.αραμπατζήδες, σιτέμποροι, I ιατρός. Νΰν εν Έλλάδι.

6 ’Αρναοντογλον Κ. ΰφασμιατεμπόρου, διατελέσαντος πρωτομαΐστορος 
καφταντζήδων καί παροιμιώδους καταστάντος επί όξυθυμία καί σκλη- 
ρότητι: «τοΰ Άρναοΰτογλου ό θυμός, θρήνος, κλαυθμός καί όδυρμός». 
ΓεννάρχηςΚ ώ στας3Αρβανίτης (Ά ρναοΰτ—Κοίτα) 1699. ’Απόγονοι 1 ιατρός, 
1 διδάσκαλος καί έμποροι· Έ ξέλιπον μεσοΰντος τοΰ 19ου αιώνος κατ’ 
επιτάφιον επιγραφήν.

7 °Αχλανλη μεγαλοκτηματίου' γενάρχης Πέτρος μαΐστωρ, Ου ό υιός 
Δημητράκις άναγορευθείς τφ  1806 μαΐστωρ κατέβαλε τύ ήμισυ τοΰ τέ
λους. ’ Απόγονοι /.αραμπατζήδες, κτηματίαι, έμποροι, 1 δικηγόρος, 1 
ιατρός, νΰν εν Έ λλάδι.

8 Βαρονσογλον  αδελφών, ΰφασματεμπόρων καί κτηματιών Γενάρ
χης Αημήτριος Βαρονς  - κεχαγιάς, μαΐστωρ τφ  1817. ’ Απόγονοι άμ
πατζήδες, έμποροι, 2 νομικοί, 1 δδοντοΐατρος. Νΰν έν Βουλγαρία καί έν 
Έλλάδι.

9 Βλαχιδών  εμπόρων γενάρχης Θεόδωρος Βλάχος τώ 1688. ’ Από
γονοι άμπατζήδες, έμποροι, 1 αξιωματικός τοΰ Έ λληνικοΰ Στρατοΰ. 
Νΰν έν Ρωσία(;)

10 Β ογαζλή  έμπορου- γενάρχης Τάσιος, μαΐστωρ τφ 1754. ’Απόγονοι 
άμπατζήδες, έμποροι, 1 νομικός. Νΰν έν 'Ελλάδι.

1 1 Γιάγκογλον  άδελφών, κτηματιών - ποτοπωλών. Γενάρχης Αρχά
ριος X" Γιάγκου, μαΐστωρ τφ 1727· ’Απόγονοι άμπατζήδες, κτηματίαι' 
έξέλιπον άρχομένου τοΰ παρόντος αιώνος.

12 Γκιονμονσγκερδάνη  άδελφών, μεγαλοκτηματιών. Γενάρχης X" Δη- 
μητράκ ις  (ού ό υιός ’Αναστάσιος άνηγορεΰθη μαΐστωρ καί ώς υιός μαΐ
στορος κατέβαλε τό ήμισυ τοΰ τέλους τφ  1793. 'Ο αδελφός αΰτοΰ X"



Τά αρχεία τοΟ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των άμπατζήδων 1ST

·=)Γεώργις μινημιονεΰεται ώς μαΐστωρ τώ 1769. Απόγονοι καραμπατζήδει 
μεγαλέμποροι και μιεγαλοκτημιατίαι. Νΰν εν Έλλάδι.

13 Αιαμαντοπούλλων αδελφών, εμπόρων. Γενάρχης Διαμαντής (Γιαμιαν- 
τής) τω 1688, δ υιός αΰτοΰ Κωνσταντίνος X" Γιαμάντογλον μιαΐστωρ τω 1708. 
’Απόγονοι κάραμιπατζήδες καί έμποροι.. Νυν εν Έλλάδι καί Βουλγαρία.

14 Ζαγαρλή αδελφών κτηματιών. Γενάρχης Δημήτριος Πωάννον, μιαΐ- 
στωρ άμπατζής ήδη τω 1792 δανεισθείς παρά του ρουφετίου. ’Απόγονοι 
άμπατζήδες - κτηματίαι, εξέλιπον από δεκαετίας ελλείψει αρρενογονίας.

15 Ζαφειριαδών αδελφών, ΰφασμιατεμιπόρων. Γενάρχης Ζαφείρις μα ΐ
στωρ άμπατζής τω 1743. ’Απόγονοι άμπατζήδες, ΰφασμιατέμιποροι, 2 
ιατροί· Ε ξέλιπον άρχομένου τοϋ ένεστώτος αΐώνος ελλείτμει αρρενογο
νίας.

16 Θεογάρογλον η Θεοχαρίδον, εμπόρου. Γενάρχης Θεοχάρης μια'ί'στωρ 
τω 1699. ’Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροι. ’Εξέλιπον λήνοντος τοϋ 19ου 
α’ιώνος.

17 θ ω μ ά  εμπορομεσίτου. Γενάρχης Γεώργιος θ ω μ ά , μαΐστωρ τώ' 
1836. ’Απόγονοι καραμπατζήδες, εμπορομεσίτης. 1 αξιωματικός τοϋ Έ λλ. 
στρατού, τραπεζιτικός υπάλληλος. Νΰν έν Έλλάδι .

18 *Ιατροπούλλον σιτεμπόρου. Γενάρχης Κωνσταντίνος ’Τατρον, μαΐστωρ 
τώ 1766. ’Απόγονοι άμπατζήδες, έμιποροι. Εξέλιπον άρχομιένου τοϋ 
ένεσταίτος αίώνος.

19 Καζαντζόγλον αδελφών καραμπατζήδσ>ν. Γενάρχης Μσ,νόλις άμιπα- 
τζής μια'ί'στωρ τώ 1719. ’Απόγονοι καραμπατζήδες - κτηματίαι. Έξέλι- 
πον ύπερμεσοΰντος του 19ου αίώνος ελλείψει αρρενογονίας.

20 Καζάση  μιεταξοπάϊλου-κτημιατίου. Γενάρχης Δημήτριος Παπαγεωρ- 
γίον, μια'ί'στωρ άμπατζής τώ 1817. ’ Απόγονοι έμιποροι, τραπεζικοί υπάλ
ληλοι. Νΰν έν Έλλάδι.

21 Κ αραδημψ ρ ι έμιπορομιεσίτου' γενάρχης Μ ιχαλάκις,μαΐστωρ άμπατζής 
τώ 1823. ’Απόγονοι άμιπατζήδες. έμιπορομιεσΐται. Νΰν έν Γαλλία

22 Καρακάαογλου άμπα τζή. Γενάρχης Νάτσης μιαΐ'στα)ρ τώ 1685. 
’Απόγονοι άμπατζήδες. Ε ξέλιπον μιεσοΰντος τοΰ 19ου αίώνος.

23 Καρατζά  άμπατζή: Γενάρχης Παναγιώτης, μαΐστωρ τω 1693. 
’Απόγονοι άμπατζήδες. Ε ξέλιπον μεσοΰντος τοΰ παρελθόντος αίώνος. 
Πιθ ανώς έξεβουλγαρίσθησαν.

24 Κ αρύδα  καραμιπατζή - κτηματίου. Γενάρχης Θανάσις, μια'ί'στωρ τώ 
1730. ’Απόγονοι καραμιπατζήδες καί έν Ίνδ ία ις. ’ Εξέλιπον άρχομένου τοΰ 
ένεστώτος αΐώνος ελλείψει αρρενογονίας.

25 Κεντιντένογλον κτημιατίου. Γενάρχης Νάτσης τον Κεντιντεν αγά, 
μ α ΐσ τω ρ  τώ 1693. ’Απόγονοι καραμπατζήδες μιέχρις εσχάτων. Ό  έσχατος, 
γεωπόνος, ίδολοφονήθη προ 15ετίας.
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26 Κιτάνον υφασματεμπόρου. Γενάρχης 5Ιωάννης μαΐστωρ τώ 1832. 
’Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροί, 1 ιατρός. Νϋν εν Έλλάδι· Κιτάνης 
καυταντζής μετά των τέκνων του Δημιητρίου και 'Αθανασίου άναφερε- 
ται και εν τώ μητροπολιτικώ κώδικι Κυρίλλου από 15 ’Απριλίου 1819 
(σελ. νζ')

27 Κ οϊμτζόγλου  αδελφών, μεγαλεμπόρων, κτηματιών. Ό  γενάρχης ήτο 
κοϊμτζής άρχομένου τοΰ 18ου αΐώνος, π ιθανώς Κωνσταντίνος ή Νικόλαος 
ονομαζόμενος. Των τριών υ ιώ ν αΰτοΰ Χρήστου, Γεωργίου και Ίω άννου 
έκαστος έγένετο ιδρυτής Ιδιου τής οικογένειας κλάδου, ό πρώτος τών Κοΐμι- 
τζόγλου, ό δεύτερος τών Κομιζοποΰλλων και ό τρίτος τών Μαρασλή. ’ Από
γονοι καραμπατζήδες, μεγαλέμποροι, μεγαλοκτηματίαι. ’Αντώνιος Κομιζό- 
πουλλος ό φιλικός εν Μόσχα, Γρηγόριος Μαρασλής ό μέγας εθνικός ευ
εργέτης εν Όδησσώ, Χατζή Γιοβαννής Κοϊμτζόγλου εν Φιλιππουπύλει 
Νυν εν Β ιέννη και έν Βερολίνφ.

28 Κοκκώσιογλου άμπελοκτηματίου. Γενάρχης Γιάγκος ' Αγγελή Κ οκ
κίασης, μαΐστωρ τώ 1822. ’ Απόγονοι άμπατζήδες - κτηματίαι, έξεβουλγα- 
ρίσθησαν.

29 Κοτσίάσογλον καραμπατζή. Γενάρχης Δη μητριός Κοτσιάση  μαΐστωρ 
τω 1714. ’Απόγονοι καραμπατζήδες. Έ ξέλιπον μεσοΰντος του 19ου αΓ 
ώνος ελλείψει αρρενογονίας.

30 Κούρτοβιτς - Τσαλόγλου Παύλον καραμπατζή. Μαΐστωρ ό αυτός 
τώ 1826 ώς Παύλος Κούρτη. Υιός αυτοί] έκ τής έκ Δαμασκού πρώτης γυ
ναίκας του Γραμματικής ’ Αλέξανδρος Ζιοηρός πασάς ιατρός του Σουλτάν 
Χαμίτ, καθηγητής τής έν Κωνσταντινουπόλει ιατρικής Σχολής και συγγρα
φέας. Αι έκ τής δευτέρας γυναικός αΰτου 'Ελένης, αδελφής τών έξ Ά γ ρ α 
φων αυταδέλφων μεγαλεμπόρων Γεωργιαδών, δυο Θυγατέρες ενυμφευθησαν 
τούς'Έλληνας εμπόρους Κωνστ. Ταχτατζή καί Γιάγκον Κούρτοβιτς. 'Ο Π αύ
λος Τσαλόγλου έβουλγάρισεν από τοΰ 1850.

31 Κρασοβντίνογλου η Σ ταματιαδώ ν, μεγαλεμπόρων: Γενάρχης Γεώρ
γιος Β υτίνας , μαΐστωρ άμπατζής τώ 1696. ’Απόγονοι άμπατζήδες, υφασμα- 
τέμποροι, άλευρέμποροι, παντοπώλαΐ' Νϋν έν Έλλάδι.

32 Κράχτογλου άμπατζή. Γενάρχης Γάλος (Χριστόδουλος) μάΐστοίρ τώ 
1733. ’ Απόγονοι καραμπατζήδες μέχρις έσχατων. Έ ζέλιπον φθίνοντος τοΰ 
19ου α’ιώνος. Π ιθανώς έξεβου?υγαρίσθησαν.

33 Κ ρομμνδα  άμπατζή. Γενάρχης Κ οηας, μαΐστωρ τώ 1713. ’Από
γονοι άμπατζήδες. Έ ζέλιπον άρχομένου τοΰ 20οϋ αιώνος.

34 Κννογλον, κτηματίου. Γενάρχης X" Γεώργις, μιαΐστωρ τώ 1772. 
’ Απόγονοι άιιπατζήδες. Νϋν έν Φιλιππουπόλει.

35 Κόρου δικηγόρον. Γενάρχης Κύρος , μιαΐστωρ άμπατζής τώ 1745. 
.Απόγονοι έμποροι, 1 δικηγόρος. Νΰν έν Φιλιππουπόλει.
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36 Κνρτζίκογλου, εμπόρου. Γενάρχης. Πέτρος Στογιάννον Κνρτζίκης, 
μαΐ'στωρ 1814. ’Απόγονοι καραμπατζήδες, έμποροι, 1 καθηγητής. Έξέ- 
λιπον έν Έ λλάδι προ ολίγου.

37 Κωνσταντίνογλον καραμπατζή. Γενάρχης Χατζή Γεωργίου Κ ω ν
σταντίνος, μαΐ'στωρ τω 1842. ’Απόγονοι έμποροι, 1 ιατρός. Νυν έν 
Α’ιγυπτφ και έν Έλλάδι.

38 Κωφού αδελφών, έμπορων. Γενάρχης Στεφάνής, μαΐστωρ τω 1773. 
’Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροι, 1 ιατρός (’Αργυρίου). Νυν έν 'Ελλάδι, 
Βουλγαρία καί Ρουμανία.

39 Μ ανρίδον δικηγόρου. Γενάρχης Κωνσταντίνος Μ ανρουδόγλου αρχών 
Λογοθέτης πς>ωτομαΐστωρ τω 1723. ’Απόγονοι καραμπατζήδες, μεγαλέμ- 
ποροι, 2 νομικοί. Νΰν έν Έ λλάδι.

40 Μεταξα ϋφασματεμπόρου. Γενάρχης ό μαΐστωρ Βονλκος Μεταξάς, 
ου ό υιός Πέτκος μαΐστωρ τω 1841. ’Απόγονοι έμποροι καί τραπεζιτι
κοί υπάλληλοι. Νΰν έν Έλλάδι.

41 Μ ήτκογλου καραμπατζή. Γενάρχης Κωνσταντίνος, μαΐστωρ τω 1777. 
’ Απόγονοι καραμπατζήδες. Έ ξέλιπον φθίνοντος τοϋ παρελθόντος αίώ- 
νος.

42 Μ πακάλμπαση  αδελφών ύ φ α σ μ α τ ε μ π ό ρ ω ν . Γενάρχης Γιαννάκις,. 
μαΐστωρ τω 1843. ’ Απόγονοι ϋφασματέμποροι, Έ ξέλιπον άρχομένου τοϋ 
ένεστώτος αιώνος.

43 Μ πάρμπογλον, καπνεργοστασιάρχου. Γενάρχης Δημήτρως Μ πάρ
μπας  μαΐστωρ τω 1707. ’Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροι. Έ ξέλιπον άρ
χομένου τοϋ ένεστώτος αιώνος.

44 Μ παρούτογλον άμπατζή. Γενάρχης Νικόλας, μαΐστωρ τω 1769. 
’Απόγονοι άμπατζήδες. Έ ξέλιπον άρχομένου τοϋ ένεστώτος αιώνος. 'Ο 
ύστατος έφερε τό έπωνΰμιον Ενζοονας, ώς ϋπηρετήσας έν τοίς εϋζωνικοΐς 
τάγμασι καί μετασχών τών έκστρατειών τοϋ 1886 καί 1897.

45 Μ ονμτζόγλον καραμπατζή. Γενάρχης Κωνσταντίνος, μαΐστα)ρ τω 
1688. ’Απόγονοι καραμπατζήδες. 'Ο ύστατος Θεμιστοκλής Κωνσταντινί- 
δης έμπορος έξέλιπεν άρχομένου τοϋ ένεστώτος αιώνος·

46 Μ πομπότσα  μηχανικοϋ. Γενάρχης Γεώργις, μαΐστωρ τώ 1703.. 
’Απόγονοι καραμπατζήδες, 1 μηχανικός, Νϋν έν ‘ Ελλάδι. ΔΓ ένα τών 
άπογόνων ώς γυναικοθήραν υπάρχει καί δημώδες τραγοϋδι. 84)

47 Μ πουλγκονρογλου καραμπατζή. Γενάρχης Θανάσις, μαΐστωρ τω· 
1776 ’ Απόγονοι καραμπατζήδες, έξεβουλγαρίσθησαν.

81) "ίδε Μνοτ. Άποοτολίδον Τραγούδια Φιλιππουιτολιτών, ό Μπομπότσογλου, άρ.. 
8. Άρχεϊον τόμ. Α' σελ. 231, έτ. 1934—35.
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48 Μ πουονάζογλου άμπατζή. Γενάρχης Γεώργις, μαιστωρ τώ 1688.
3Απόγονοι άμπατζήδες. Έ ξέλιπον άρχομιένου τοΰ 19ου αιώνος.

49 Νάτσι,ογλον, ράπτου. Γενάρχης X "  Μήτσος, μαιστωρ τω 1746. 
’Απόγονοι άμπατζηδες. Νυν εν Έλλάδι.

50 Ν τόμπρογλου αδελφών εμπόρων. Γενάρχης Δημήτρις Ν τόμπρου , 
μαιστωρ τώ 1817. ’Απόγονοι έμποροι. Νυν έν Φιλιππουπόλει.

51 Οίκονομιδών κα ί Τοικερδέκη, εμπόρων. Γενάρχης ό Ίερεύς Οικο
νόμος Κωνσταντίνος και Δ ιευθυντής τής Ε λληνικής κεντρικής σχολής. Οι 
υιοί αυτοϋ Σωτήριος, ’Αθανάσιος και Νικόλαος φέρονται δεδηλωμένοι 
μεταξύ των υιών τών μαΐστόρων τω 1818 προς λήψιν τεστιρίου. ’Απόγο
νοι έμποροι. Νυν έν Κωνσταντινουπόλει καί έν Έλλάδι.

52 Ούζούνογλον καραμπατζή. Γενάρχης Γεώργιος Π αναγιώτου, 
μαΐ'στο^ρ τώ 1811. ’ Απόγονοι καραμπατζήδες. Έ ξέλιπον άρχομένου του 
ένεστώτος αιώνος. Θηλυγονία.

53 Ουσιακλή καραμπατζή. Γενάρχης Γιάγκος Κωνσταντίνου, μιαΐστωρ 
τω 1836. ’Απόγονοι καραμπατζήδες. Έ ξέλιπον άρχομένου τοΰ ένεστώ
τος αιώνος. Θηλυγονία.

54 Παπάζογλου η Παπά, μεγαλεμπόρων. Γενάρχης Νικόλας, μαιστωρ 
τώ 1685. ’Απόγονοι καραμιπατζήδες, μιεγαλέμιποροι, τραπεζΐται, διπλωμά- 
ται. Νΰν εν Έ λλάδι.

55 Πασιαλή, καραμπατζή. Γενάρχης Γεώργις, μαιστωρ τώ 1773. 
’Απόγονοι καραμιπατζήδες, κτηματίαι, διδάσκαλοι. Νΰν έν Γαλλία καί 
Βουλγαρία.

56 Πέτρογλου ή Πετροπούλλοον, αδελφών έμπόρα)ν. Γενάρχης Β ασ ι
λείς Φιντϊκ - Πέτρου μαιστωρ τώ 1773. ’Απόγονοι άμιπατζήδες, έμποροι. 
Νΰν εν Βουλγαρία.

57 Πηπε, καραμπατζή. Γενάρχης Χριστόδουλος, μιαΐστωρ τώ 1692. 
’Απόγονοι καραμιπατζήδες μέχρις εσχάτων. Έ ξέλιπον. Θηλυγονία.

58 Πολίτογλου μεγαλεμιπόρου. Γενάρχης Γεώργιος Πολίτης μιαΐστιυρ 
τώ 1744. ’Απόγονοι καραμπατζήδες - μιεγαλέμιποροι. Έ ξέλιπον φθίνοντος 
του 19ου αιώνος. Θηλυγονία.

59 ΙΙρ ιμ ίδου  εμιπόρου. Γενάρχης Πρίμος μαιστωρ τω 1693· ’ Απόγο
νοι καραμιπατζήδες, έμποροι. Μετενάστευσαν φθίνοντος του 19ου αιώνος 
εις Ε λλάδα καί Τουρκίαν.

60 Ράφτογλου άμιπατζή. Γενάρχης Σανίδάς Μ αυρουδής, μιαΐστωρ τώ 
1688. ’Απόγονοι άμιπατζήδες. Έ ξέλιπον μεσοΰντος τοΰ 19ου αιώνος.

61 Σανίδογλου άμιπατζή Γενάρχης Σανίδάς έκ τών Ιδρυτών τοϋ 
ρουφετίου. ’ Απόγονοι άμπατζήδες. Έ ξέλιπον μιεσοϋντος τοΰ 19ου αιώνος.

62 Σαρή Σταύρου. (Κοσμά) καραμιπατζή μεγαλεμιπόρου. Μαιστωρ 
ό αυτός υπό τό ρνομα Σταύρος Κοσμά  τώ 1817. Έ ξέλιπεν άκληρος.
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(33 Σεορα ίον  εμπόρου- Γενάρχης ’ Αργνρις Σέρρεολης, μαΐστωρ τφ 1716 
’ Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροι- Έ ξεβουλγαρίσθησαν.

64 Σλαβονία  μεγαλεμπόρου. Γενάρχης ’Ιωάννης Θεοδοσίου, μαΐστωρ 
τω 1807. ’ Απόγονοι καραμπατζήδες, μεγαλέμποροι. Έ ξέλιπον μεσοΰντος 
•τοΰ 19ου αιώνος. Θηλυγονία.

65 Σλανη  άμπατζή. Γενάρχης Νικόλαος Σ λανη , μαΐστωρ τφ 1813. ’ Από
γονοι άμπατζήδες, 1 γεωμέτρης.' Νυν έν Έλλάδι.

66 Σλίβογλον καραμπατζή. Γενάρχης Φώτσιος, μαΐστωρ τω 1713. ’ Από
γονοι καραμπατζήδες μέχρις εσχάτων. Έ ξέλιπον. Θηλυγονία.

67 Σταντσίδον  μεγαλεμπόρου - κτηματίου. Γενάρχης Στάνταος ’ Ιο)άν- 
'vov, μαΐστωρ τω 1818. ’ Απόγονοι μεγαλέμποροι, κτηματίαι, 1 στρατιωτι
κός, έβουλγαρισαν από τοΰ 1886. Νΰν Στάντσεφ.

68 Σταυρίτσα  ή Κ αρπουζάκογλον , καραμπατζή- Μαΐστωρ Κ αρπονζάκ ις  
τω 1763. ’ Απόγονοι καραμπατζήδες μέχρις εσχάτων. Έ ξέλιπον. Θηλυγο
νία.

69 Στανρογλον, αδελφών μεγαλοπαντοπωλών. Γενάρχης Μανολάκις, 
μαΐστωρ τω 1709. ’ Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροι’ έξέλιπον άρχομενού τοΰ 
ένεστώτος α’ιαινος άκληροι.

70 Στρίκογλον  άμπατζή. Γενάρχης Κ νρ ιάκ ις  τω 1699. ’ Απόγονοι 
άμπατζήδες έξέλιπον άρχομένου τοΰ 19ου αιώνος.

71 Τοκάτσον Χατζή - Χριστοδούλου, άμπατζή. Γενάρχης Χατζή - Χρι
στόδουλος, μαΐστωρ τω 1743. ’ Απόγονοι άμπατζήδες, παντοπώλαι. Έ ξε- 
βουλγαρίσθησαν.

72 Τριαντάφυλλου άμπατζή. Γενάρχης Τριαντάφυλλος, μαΐστωρ τω 1747 
’ Απόγονοι άμπατζήδες, δημοτικός υπάλληλος. Έξεβουλγαρίσθησαν.

73 Τοο/.ακίδον σιτεμπόρου. Γενάρχης ΜανόΛκος τον Τοολάκη, μαΐστωρ 
τω 1704. ’Απόγονοι άμπατζήδες, έμποροι. Έξέλιπον άρχομένου τοΰ ένε
στώτος αιώνος.

74 Φαρέοη κουρέως. Γενάρχης Γεώργιος , ό υιός αΰτοΰ Κωνσταντίνος 
τω 1833 καταβάλλει το ήμισυ τοΰ τέλους. ’Απόγονοι άμπατζήδες. Νΰν 
•εν Έλλάδι.

75 Χαλεπλή καραμπατζή. Γενάρχης X ' ’ Αθανάσις πρωτομαΐστωρ τω 
1772. Α πόγονοι καραμπατζήδες, έμπορομεσΐται, 1 ιατρός· Νΰν έν 'Ε λ
λάδα

76 Χατζή - ’ Α ν α σ τ α σ ίο υ καραμπατζή κτηματίου. Γενάρχης X "  ’ Ανα- 
■ στάσις, πρωτομαΐστωρ τω 1772. ’Απόγονοι καραμπατζήδες, έμποροι. Νΰν 
εν Έ λλάδι.

77 Χατζή - Γαβριήλ άμπατζή. Γενάρχης ό X '" Γαβριήλ. ’Απόγονοι 
•άμπατζήδες και 'υπάλληλοι. Έξεβουλγαρίσθησαν.

78 Χατζή -  Γιαννάκογλον,,, καραμπατζή. Γενάρχης Δη μητριός, μαΐστωρ
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τώ 1817. "Απόγονοι καραμιπατζήδες. Έ ξέλιπον ΰπερμιεσοϋντος τοϋ 19ου 
αιώνος. Θηλυγονία.

79 Χατζή - Γιοβάντοογλον κτημιατίου. Γενάρχης Θανάσις, ού ό υιός 
μαίστωρ τω 1737. "Απόγονοι "/.αραμπατζήδες, κτηματίαι, 1 κτηνίατρος 
"Εξέλιπον εσχάτως. Θηλυγονία.

80 Χατζή -  Θεοδώραν ή Α άμπογλον, ϋφασμιατεμιπόρου. Γενάρχης Φώ- 
τοιος τω 1703. "Απόγονοι άμιπατζήδες, έμποροι, 1 δδοντο'ϊατρός. Νυν εν 
Έλλάδι.

81 Χατζή - Παύλον, σιτεμπόρου. Γενάρχης Πανλ.ης Τζώνης Μ αννίτσα- 
λης, μια'ίστωρ τω 1808. "Απόγονοι καραμιπατζήδες, έμποροι. Νυν ό έσχα 
τος εν Φιλιππουπόλει.

§ 16. "Εν τη γενομένη εις την Βουλγαρικήν υπό του διδάκτορας: 
Ά λεξ . Πέεφ των αρχείων μεταφράσει, τή έκτυπωθείση παραλλήλως μιετά 
τοϋ Ε λληνικού κειμιένου εν τη έπετηρίδι τής εθνικής Βιβλιοθήκης καί 
τοϋ μιουσείου τής Φιλιππουπόλεως, πάντα τά κυρία ονόματα των μιαϊστό- 
ρων ανεξαιρέτως και τά πλεΐστα των πατρωνυμιίων, ιδίως των έν τω 
τρίτω βιβλίου, μιετεγράφησαν φωνητικώς και μιορφολογικώς βουλγαριστί. 
Οΰτω δε ο αδαής τής 'Ελληνικήςγλώσσης Βούλγαρος των άρχείοον ανα
γνώστης, ό μή δυνάμιενος νά παραβάλη τήν μετάφρασιν προς τό κείμε
νον, άναμφιβόλως θά ύπολάβη οτι πάντες σχεδόν ή οί πλείονες των έν 
Φιλιππουπόλει άμιπατζήδων ήσαν Βούλγαροι, των Ε λλήνω ν λίαν μιειονο- 
ψηφοϋντων, τά δε αρχεία έγράφησαν ελληνιστί, διότι τότε ή Ε λλη ν ι
κή γλώσσα, ως φαίνεται, ήτο ή επίσημος τής έμιπορίας καί τής αγοράς 
ούτως είπεΐν. ΙΙερί τής έπικρατήσεως τής Ε λληνικής γλώσσης παρά τοϊς 
όρθοδόξοις χριστιανοΐς τής πόλεους καί τής ύπάρξεως καί Βουλγαρικής 
καταγωγής άλλ" έξηλληνισμένων ήδη μιέχρι των πρυότων δεκάδων τοϋ- 
19ου αΐώνος μιαϊστόρων προερρήθησαν διά μακρών τά δέοντα. Οΐαδήπο- 
τε όμως φωνητική καί μιορφολογική μιεταβολή τών κυρίων ονομάτων καί 
έπωνυμιίων κατά τήν εις άλλην γλώσσαν μιεταγραφήν αυτών καθιστά, 
άγνοόριστα καί οίονεί άλλα τά φέροντα αυτά πρόσωπα καί όταν ακόμη 
ταΰτα άνήκωσιν εις τό έθνος, εις ου τήν γλώσσαν μεταγράφονται τά ονό
ματα τοον. Τά Βουλγαρικά έν τοϊς άρχείοις όνόμιατα καί επωνυμία δεν 
μετέγραψαν ελληνιστί μορφολογικώς οί συντάξαντες τά αρχεία “Ελλη
νες, δπως καί οί Βούλγαροι νϋν ipso raodo μεταβάλιοσι ταϋτα βουλγα- 
ριστί. "Εκ τών αϋτογράφων έν τοϊς άρχείοις υπογραφών τών μιαϊστόρων- 
καί αυτών τών διά Βουλγαρικών γραμμιάτων φερομένων διαπιστοΰται 
δτι αυτοί οΰτοι οί Βούλγαροι έξελληνιζόμιενοι καί έν Έ λληνικω  περι- 
βάλλοντι διαζώντες έξηλλήνιζον φωνητικώς καί μορφολογικώς τά Βουλ
γαρικά των ονόματα. Ειτα πολλοί τών Βουλγαρωνύμων ένδέχεται νά ήσαν· 
γνήσιοι "Ελληνες ή απόγονοι έξηλληνισμιένων ήδη Βουλγάρων προγόνων,.
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όπως και πράγματι ήσαν ένεκα των γενομένών. επιμειξιών. ΓΙώς λοιπόν 
οι καλούμενοι καί ϋπογραφόμενοι π. χ. Στογιάννος Μιχαήλου, Πέτρος 
Στόϊνου, Βέλος Ρςαη> Κυριάκος Νικολάου,- Δημήτριος ΙΙέτκου, Γ ιαννά- 
κις Βοΰλκου, X" Γιβάννης, X " Νένιος, Λαμπρής Χρήστου κτλ. μετα
γράφονται μορφολογικώς βουλγαριστί Στογιάν Μιχαήλωφ, Πέταρ Στόϊ- 
νωφ, Βέλιο Ράδεφ, Κυργιάκ Νικόλωφ,- Δημήτηρ Πέτκωφ, Γ ιαννάκι Βούλ- 
κωφ, X "  Ίβάν, X" · Νένιο, Λάμπρη Χρήστωφ κτλ.; Καί είνε δυνατόν οΐ 
μεταγραφέντες ούτω νά γνωρισθώσιν δτι ε ίνα ι οΐ αυτοί οί υπό Ε λλην ι
κήν μορφολογίαν έκδηλοΰμενοι μαίστορες; Ό  Κυργιάκ Νικόλωφ, καί ο 
Γ ιαννάκι, οΐ Βοΰλκωφ κτλ. δεν ε ίνα ι πλέον ό Κυριάκος Νικολάου καί ο 
Γιαννάκις- Βοΰλκου, δπως δεν ε ίνα ι δυνατόν νά είνα ι οΐ σλαυοφανεΐς καί 
ζάπλουτοι "Ελληνες Γεώργιος *Αδέρωφ καί Βασίλειος Ζαχάρωψ  οΐ αυτοί 
μεταγραφόμενοι μορφολογικώς ελληνιστί Άβερίδης καί Ζαχαριάδης. Ουδέ- 
μ ία ; δικαστική ή διοικητική τις αρχή θ ’ άνεγνώριζε τούς μεταγραφόμε
νους ούτο) ώς τούς αυτούς άνευ προηγουμένης κυβερνητικής έγκρίσεως.

Καί άν μέν ό μεταφραστής περιωρίζετο εις τήν μορφολογικήν καί 
φωνητικήν μεταβολήν μόνον τών βουλγαρωνύμων καί βουλγαρεπωνύμων 
ή άλλως πο)ς αποδεδειγμένα^' βουλγαρικής προελεύσεως μαϊστόρων, ούς 
καί ημείς έν τή διακρίσει τών Ε λλήνω ν από τών έξηλληνισμένων ήδη 
ή έλληνιζόντων μαϊστόρων προσεπαθήσαμεν έν πάση ειλικρίνεια κατά τό 
άνίίρωπίνως δυνατόν ν ’ άπαριθμήσωμεν, τύ πράγμα, θά  έδικαιολογεΐτο.' 
Θά ήδυνατό τις νά εΐπη, δτι ως βουλγαρικής προελεύσεως δικαίως μετε- 
γράφησαν βουλγαριστί έπαναγόμενοι μετά θάνατον τουλάχιστον εις τον 
πατρωον των έθνισμόν, ει καί έκ τοϋ ονόματος των μόνον ή καί τής 
μητρικής των γλοόσσης θά  ήτο έπισφαλές νά θεωρηθώσιν ώς γνήσιοι Βούλ
γαροι μετά τήν γενομένην από τών άρχαιοτάτων μέχρι τών κα θ ’ ημάς 
χρόνων έν τή χώροι ταύτη έπιμειξίαν διαφόρων εθνών καί αφού μάλιστα 
ούτοι μετέστησαν είς τάς αιωνίους μονάς μ εθ ’ ελληνικής συνειδήσεως καί 
ώς Έ λληνες τό ύστατον έθυμιάσθησαν καί ηύλογήθησαν υπό τής έκκλη- 
σίας. Ά τυχώ ς ό μεταφραστής έκβουλγαρίζει καί πάντα τά ελληνικά κύρια 
ονόματα καί πλεΐστα τών πατρωνυμιών, τά ασυνήθη τοΐς Βουλγάροις 
καί ούτω πλεϊστοι αποδεδειγμένοι "Ελληνες μαίστορες, ών οΐ απόγονοι 
ζώσι καί σήμερον, βουλγαροποιούνται. Ούτω έπί παραδείγματι ό μεγαλέ- 
μπορος καί έξάδελφος τοϋ Μαρασλή καί Κομιζοπούλλου X" Γιοβαννής 
Χρήστου Κοϊμζόγλου μεταγράφεται X" Ίβ ά ν  Χρήστωφ, ό Φώτσιος τοϋ 
X" Θεοδώρου, ό γενάρχης τής ομωνύμου οικογένειας ή Λάμπογλου— 
Φοότσο X" Τεοντοόρ, ό 5Α γγελής’ Αθανασίου, οϋ ό εγγονος δδοντοϊατρεύει 
έν ’ Αλεξάνδρειά—’Άγγελ Ά τα νά σ ω φ  κτλ.

Κατά τήν ήμετέραν γνώμην τά κύρια δνόματα, τά πατρωνύμια καί 
έπωνύμια μεταγραφόμενα εις άλλην γλώσσαν δε'ον νά παραμένωσιν άμε-

13
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τςίβλητα, ως δηλ. έκφέρονται έν τή γλώσση, έξ ής παραλαμβάνονται, 
όπως έκφαίνηται δ εθνισμός των φερόντων αυτά, καθ ’ δσον τά πλείστα 
αυτών είνα ι κοινά εις πολλά έθνη  μεταβαλλόμενα μορφολογικώς και φω- 
νητικώς, κατά τό γλωσσικόν αυτών ιδίωμα, έ'τερα δε είσάγονται έξ άλλης 
γλώσσης, ένεκα ιστορικών, φ ιλ ικών, συγγενικών, κοινωνικών και άλλων 
λόγων. Ουτω μόνον είνα ι δυνατός δ καθορισμός τής έθνικότητος τών 
φερόντων αυτά, έλλειπόντων άλλων περί αυτής τεκμηρίων ή μή παρατι
θέμενου τοΰ εθνικού αυτών επιθέτου. Έ ν  τοίς άρχείοις επί παραδείγματι: 
δ Κεντιντένογλου, Ντεμιρτζόγλου, Κοϊμτζόγλου, Μπουλγκοΰρογλου κτλ. 
ώς τουρκεπώνυμοι ενδέχεται νά ε ίνα ι Τούρκοι, ’Αρμένιοι, "Ελληνες, Βούλ
γαροι, άλλ* δ Κωνσταντίνος Κεντιντένογλου, δ Χριστόδουλος Ντεμιρ- 
τζόγλου, ό ’Αντώνιος Κοϊμτζόγλου (Κομιζόπουλλος), δ Ά θανάσ ις  Μπουλ- 
γκοΰρονλου ε ίνα ι αναμφισβήτητος "Ελληνες, μεταγραφόμενοι δμως Κω- 
σταντίν Κεντιντένογλου. Χριστοδουλ Ντεμιρτζόγλου Ά ντώ ν . Κοϊμτζόγ- 
λου, Ά τα νά ς Μπουλγκοΰρογλου, γίνονται Βούλγαροι. ’Ωσαύτως δ Μι
χαήλ Καρατζάς, δ Γαβριήλ Καζάσης, δ Δημητράκις Κΰρου, ό Θεόδωρος 
’Αποστόλου ε ίνα ι "Ελληνες, μεταγραφόμενοι δμως Μιχαήλ Καρατζά, Γκα- 
βριήλ Καζάσεφ, Δημήτρι Ινΰρωφ, Τόντωρ Άποστόλωφ γίνονται βοΰλ- 
γαροι. Παράβαλε καί τά ονόματα Λουδοβίκος (Έ λλην), Ludwich (Γερμα
νός), Louis (Γάλλος), Ludovico (’Ιταλός), Φραγκίσκος ("Ελλην), Franz 
(Γερμανός), Francois (Γάλλος), Francesco ( ’ Ιταλός), ’Ιωάννης, Γ ιάννης, 
Γ ιαννάκις, Γιάγκος, Γιάννος, Γιαννιός, Γιοβαννής, Γιοβάννης, ("Ελλην), 
Johann (Γερμανός), Jean (Γάλλος), Giovanni (’ Ιταλός), John (’Άγγλος), 
Ivan, Jiovan (Σλαΰος). Ουτω καί οι φέροντες γνήσια Βουλγαρικά ονόματα 
υπό Ε λληνικόν τύπον οίον Βοΰλκος, Στάντσιος, Ντόμπρος, Σφέτκος κτλ. 
δέον νά θεωρώνται ή έξηλληνισμένοι Βούλγαροι ή γνήσιοι "Ελληνες 8δ), οι 
δέ φερόμενοι καί ΰπογραφόμενοι Βοΰλκο, Στάντσιο, Ντόμπρε, Σφέτκο, 
Γιουβάν, Ταμιάν, Γιουβάγκο κτλ. ε ίνα ι πράγματι καί άναμφισβητήτως 
Βούλγαροι.

§ 17. Έ ν  τέλει σημειωτεον ότι έν τή άκολουθοΰση τών αρχείων δη
μοσιεύσει νΰν χάριν τών Ε λλήνω ν αναγνωστών έγένοντο προς συντομίαν

85) Έ πί παραδείγματι’ γνήσιοι "Ελληνες έκ προγόνων καταλιπόντες, οσοι ηύ- 
τύχησαν, έλληνιστάτους απογόνους ήσαν οί βουλγαρώνυμοι ή βουλγαρεπώνυμοι Φιλιπ- 
πουπολϊτα ι: Σπασίδης κτηματίας, Πάντξογλου μεγαλέμπορος, Πετκίδης ελληνοδιδά
σκαλος -σιτέμπορος, Σλαΰης Σλαυίδης όδοντοϊατρός, Στογιαννόπουλος άρχιτέκτων από
φοιτος τοϋ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Χατζή Γιοβάντσογλου μεγαλοκτηματίας, Μιχ, 
Ντόμπρογλου έμπορος, Βοΰλκος Μεταξάς έμπορος, Σλαύης Νικολαΐδης γεωμέτρης, 
προς δέ οί Στενιμαχΐται Μιχαήλ Γιάνογλου νομικός καί έφεδρος αξιωματικός τοΰ 
Έλλ. στρατού, Δημ. Βοϊτσίδης δημοδιδάσκαλος, Σέμκογλου νομικός, διδάκτωρ τού έβν 
Πανεπιστημίου κτλ.
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παραλείπεις καί συνοψισμοί. ΙΊαρελείφθησαν τά ονόματα ιώ ν  αναγο
ρευόμενων μαϊστόρων καί των επί όμολογίαις χρεωστών τοΰ ρουφετίου 
καταλαμβάνοντα τον πλείονα χώρον, καί τινα άλλα όλως επουσιώδη από 
γλωσσικής η ιστορικής άπόψεως, συνωψίσθησαν δέ πολλά των εσόδων 
καί των εξόδων. Έ ν  γένει δέ παν δ,τι έκ τών αρχείων παραλαμβάνεται 
αυτολεξεί κλείεται εντός εισαγωγικών όρθογραφοΰμενον μόνον.

Έ ν  τή γενομένη υπό τοΰ μουσείου καί τής εθνικής βιβλιοθήκης 
Φιλιππουπόλεως έκδόσει έδημοσιεΰθησαν τά αρχεία δλα κατά βιβλία οΰ- 
δεμιάς μεταβολής ή παραλείψεως γενομένης εν αΰτοΐς, τηρηθείσης δέ μά
λιστα καί αυτής τής ανορθόγραφου γραφής των. Δυστυχώς ή προταχθεΐσα 
περί αυτών μικρά εισαγωγή δέν εθεωρήθη κατάλληλος προς δημοσίευσιν 
υπό τοΰ αξιότιμου διευθυντοΰ τής βιβλιοθήκης κ. Β. Διάκοβιτς, άτε μή 
ενδιαφέρουσα εις τους Βου?ιγάρους άναγνώστας. Ά ν τ 3 αυτής προέκρινεν ό 
ίδιος νά προτάξη ολίγα τινά περί τών βιβλίων τών αρχείων καί τοΰ ρου
φετίου τών άμπατζήδων (έν δλορ σελ. 4) επιφυλασσόμενος νά γράψη άλ
λοτε διά μακρών περί αυτών.

Έ ν  Φιλιππουπόλει φδίνοντος τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1936'). 1

1) Συνέχεια εις τον Δ', τόμον τοΰ ’Αρχείου.



Τ ’Σ Μ Π Α Μ Π Ω Σ  Η Μ Ε Ρ Α 1)

'· Περιγραφή τοΰ εθίμου.

Στις ,8 ’Ιανουάριου, γιορτή τής αγίας Δομνίκης, οί γυναίκες Στα- 
χτοχωρίου2 *) τής περιφερείας Ά γχιάλου γιώρταζαν και γιορτάζουν ακόμη 
στο νέο χωρώ πού ήρταν και κατοίκησαν ("Αμπελοι πρ. Μ ακές—Νιγρί- 
τής) ΐή  γιορτή ,.τής μαμής, πού την ονομάζουν «τ ς ϋάϋως ή μέρα» . Τή 
μέρα εκείνη ί)ά γιορτάσουν όλες οί παντρεμένες, χωρίς νά εξαιρεθούν 
καί οί νιόπαντρες, εξόν άπ5 τις χήρες καί τις άτεκνες. Θά ετοιμάσουν σ ΐά 
σπίτια τους τά καλύτερα-φαγητά καί θά  συναχθούν από δυο δυο ή τρεις

1) Στο περιοδικό «Μπουκέτο» τής 3 ’Ιανουάριου 1929 ο Κ. Φ(αλτάϊς) έδημο- 
σίευσε περιγραφήν τής «Ημέρας τής Μαμής» μέ την πληροφορίαν, ότι εορτάζεται 
στο Κίτρος, στο Άμάτοβο, στό Σούλοβο, στό Κιουρκούτ, στο Τσαντιρλί, στα Κουρ- 
φάλια, στό Καβακλί καί στ1 άλλα μέρη τής Μακεδονίας, οπού έγκατεστάθησαν πρόσ
φυγες· τής Άνατο?πκής Ρωμυλίας. Ά πό'τό  δημοσίευμα αυτό έλαβεν αφορμή ή Διεύ- 
θυνσις τοΰ Λαογραφικοϋ ’Αρχείου, για νά προκαλέση τήν ερευνά μας αυτή. Για νά 
δειχΌή ποιες δυσκολίες έχει νά συναντήση στήν προσπάθειά του ό ερευνητής, δημο
σιεύουμε παρακάτω τήν επιστολή τοΰ φίλου κ. Δεληγιάννη, γνωστού καί από τήν άλλη 
του συνεργασία είς τό Άρχειον τού Θρακικοΰ Ααογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού (Σ. τ. Δ ).

Φίλε μου κ· Π. Παπαχριστοδούλου,
Τέλος πάντων τυχερό ήταν τό «’Αρχείο» νά περιλάβη στις πολύτιμες σελίδες 

του καί τό έθιμο αυτό. "Γστερα από πολλές αναζητήσεις κατιόρθωσα νά βρω τον 
όργοναπαίχτη τοΰ εθίμου, πού παρευρέθηκε πριν από τρία χρόνια καί νά τό ακούσιο 
σέ όλες τις λεπτομέρειές του. ’Από τις γυναίκες εϊνε αδύνατο νά τό άποσπάση κα
νείς. Οί άνδρετ τους δεν τό ξέρουν καλά, άλλως τε έντρέπονται καί έτσι μένει μο
νάχα ό όργανοπαίχτης. “Οταν τό πρωτοάκουσα, σάς ειδοποίησα. Θυμάσθε. Ά πύ τότε 
ή μόνη επιθυμία μου ήταν νά ακούω τό έθιμο αντό. Σείς στό μεταξύ μέ γράφατε μέ 
ξαναγράφατε, αλλά τί μπορούσα νά σάς πώ; Ρωτούσα τούς χωρικούς ’Αμπέλων μέ 
κύτταζαν, γελούσαν καί στό τέλος μηδέν. Μέ τις γυναϊκές τους δέν γνωριζόμουν, 
αλλά καί πάλιν δύσκολο νά τις ρωτήσης. Σκανδαλιάρικο, καθώς βλέπετε. Προχθές 
λοιπόν πήγα επίτηδες σέ ένα άλλο χωριό (Νικόκλεια), πού μένει ό όργανοπαίχτης 
καί έτσι κατώρθωσα, ύστερα από πολλά νεροκατεβάσματα καί ότι χωρίς άλλο θά 
τό ίδή τυπιομένο στό «’Αρχείο», διότι θ ά  μάς τό στείλη ό εκδότης του κ-τ.λ., καί τό 
άπέσπασα. Τώρα άν ή περιγραφή του εΐνε επιτυχημένη ή όχι, σεις πλέον κρίνατε. 
’Εγώ έκαμα ό,τι μπορούσα νά κάμω. Γ ια φωτιές καί έθιμα τής τυρινής των Σταχτο- 
χωριτών δέν μπορώ νά μάθω τίποτε.

Μέ πολλούς εγκαρδίους χαιρετισμούς 
Β. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

2) Περί Σταχτοχωρίου βλ. Γ. Μέγα Θυσία ταύρων καί κριών έλ τή ΒΑ Θράκη,
Λαογραφία τ. Γ ’ σ. 156. :,·· . .
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τρεις στο σπίτι τής μαμής, φέρνοντας τά φαγητά τους, μαζί δέ καί από 
μι,σή ή μια οκά ράκη καί 2 —3 6κ. κρασί, πού το τελευταίο αυτό είνε

c
απαραίτητο.

Πρωί πρωί θά πάγουν δύο τρεις' απ ’ τις γεροντότερες καί μαζί θά 
φκιάσουν το πέος. Λυτό θά  τό κάνουν μέ τον παρακάτω τρόπο : Θά 
πάρουν ένα πράσο έως 0,20 τού μέτρου προς τό μέρος τής ρίζας, θά  άφ- 
αιρέσουν τά εξωτερικά άχρηστα φύλλα ένα ή δυο καί κατόπιν θά  τό 
ντύσουν μέ πέτσες (έντερα) των χοίρων, πού άφθονοϋν τις ημέρες εκεί
νες, μέ τό νά έκοψαν τά Χριστούγεννα τά γουρούνια τους. Θά σχημα
τίσουν προσεχτικά τή βάλανο τού πέους καί κατόπιν μέ την ίδ ια  προσο
χή θά διπλώσουν την πέτσα, έτσι πού νά γυρίζη καί νά σκεπάζη τή 
βάλανο. Νά μοιάζη δηλ. ό σχηματισμός του πρός τό αληθινό πέος. Κα
τόπιν πάλιν μέ προσοχή καί έπιτηδειότητα θά σχηματίσουν, παραγεμί
ζοντας άλλες πέτσες καί τούς δύο δρχεις κρεμαστούς, γύρω δέ στο οπί
σθιο μέρος θά θέσουν καί ανάλογη ποσότητα από τρίχες, έτσι πού 
όποιος τό βλέπει, νά νομίζη ότι βλέπει αληθινό άντρίκιο πέος. Ή  κά
μαρα στο μεταξύ θά είνε κατάκλειστη.

Παίρνουν κατόπιν ένα λουκάνικο φρέσκο, σχηματίζουν μ 3 αυτό τό 
γυναικείο αιδοίο, περνούν από μέσα του το πέος, γιά να δείχνουν καί 
τά δυο μαζί κάποια φυσική πράξη, καί κατόπιν μία άπ3 τις γυναίκες, 
πού έκαναν τις προετοιμασίες αυτές, παίρνει τό πέος μέ ένα γουδοχέρι 
μαζί, ανοίγει τήν θύρα λίγο γιά νά  τό δείξη στις γυναίκες, πού μαζεύ
τηκαν πρύ πολλοΰ στον προθάλαμο περιμένοντας μέ τά φαγητά τους, 
καί νά τό ιδοϋν. Μέ τί χαρά καί ευχαρίστηση τό προσβλέπουν! Βιάζον
ται ποιά νά πρώτοπάγη καί τό συνάντηση! Μέ τά πολλά πλησιάζει ή 
πρώτη. Ε κείνη  πού κρατεί τό πέος από μέσα τήν λε'γει: «φίλησέ το καί 
έμπα μέσα». Μέ μεγάλη προθυμία εκείνη θά  τό φιλήση καί θά  έμπη. 
Τό ίδιο θά κάμουν όλες οί γυνα ίκες πού περιμένουν καί θά  περάσουν 
μέσα στήν κάμαρα. "Λμα θά  τελειώσουν όλες, θά  τό βάλουν άπάνου στο 
τραπέζι καί αν τύχη καί έλθουν κατόπιν καί άλλες, θά τό χαϊδέψουν ελαφρά 
μέ τό χέρι τους, θά  τό φιλήσουν καί θά  πουν « ώ ώ ώ ώχ! τί ω ρα ίο !

Ε τοιμάζονται κατόπιν γιά τό τραπέζι. Θά στρώσουν τά φαγητά 
τους έμορφα έμορφα, θά  καθήσουν καί πριν φαν θά  κερασθούν από 
μιά ρακή. Κατόπιν ή πιο γεροντότερη θά σηκωθή, θά πάρη τό πέος, 
θά  πιάση τήν πέτσα του, θά  τήν τραβήξη λίγο π ίσο.) γιά νά άποκαλυ- 
φθή  ή βάλανος καί πάλιν θά  τήν φέρη στή θέση της καί θά  τό φι- 
λήση. Τό ίδιο θά  έπαναλάβουν όλες. Μονάχα οί νιόπαντρες, μέ τό νά 
παρευρίσκωνταί πρώτη φορά, ντρέπονται λιγάκι καί γελούν, αλλά Θά τό 
κάμουν καί αυτές. Μέση λύση δέν χαίρει. ’Έ πειτα θά  αρχίσουν νά τρων, 
κρασοποτοΰσαι στο μεταξύ.
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’Ά ντρες δεν επιτρέπεται νά βρίσκωνται, εχτός ά π2 τον όργανοπαί- 
χτη, πού βρίσκεται εκεί έξ αρχής και τον θεωρούν έμπιστο πρόσωπο, 
διότι δεν θά βγάλη κατόπιν άπ3 τό στόμα του λέξη απ’ όσα είδε και 
ακούσε. Κι’ αυτό τού τό συνιστούν επανειλημμένα. Στο σημείο πλέον 
αυτό τής διασκέδασης θά τον προστάζουν νά άρχίση νά παίζη, διότι άπ2 
εδώ και πέρα θά  άρχίση ή καθαυτού διασκέδαση. Τότε μερικές σηκώ
νονται και αλλάζουν τη μαμή μέ διάφορα φορέματα, έτσι πού νά ξεχω- 
ρίζη α π ’ τις άλλες. Την βάζουν στο κεφάλι σαρίκι και απ’ τά δυο πλά
για τού κεφαλιού την στολίζουν μέ λουλούδια. 'Έ πειτα την παραλαμβά- 
νουν δυο γυναίκες, οί πιο δυνατές, από τ'ις μασχάλες, άλλες δέ άπ2 τά 
πλάγια και αρχίζει χορός τρικούβερτος. Στο χορό φυλάγουν μήπως κρυφά 
έλθουν άντρες και κλέψουν την μαμή, οπότε ή εξαγορά της από μέ
ρους των γυναικών φθάνει στύ σεβαστό ποσό τών τριών χιλ. δραχμών. 
Κείνη «πού σέρνει τό χορό» θά  κράτη στο ένα της χέρι τό πέος μέ όλα 
τά έξαρτήματά του και άν έλθουν γυναίκες έξεοτερικές, πού δεν έλαβαν 
μέρος στην τελετή, ή κορίτσια γιά σεργιάνι, τις τό πηγαίνει και κάνει 
εμπρός τους τέτοιο σχήμα, πού δείχνει τή συνουσία. 'Ά ν  τύχη καμμιά 
καί στενοχωρηθή, άς εινε καί παρθένος, τήν πιάνουν, τήν ξεβρακόνουν 
μέ τό στανιό καί τής τό εγγίζουν λιγάκι εκεί πού πρέπει, γιά νά κατα- 
λάβη καί άλλοτε νά μην κάνει νέτοιες ανοησίες. — Ά κούς εκεί τό παλιο
κόριτσο, νά θέλη νά  φαίνεται πιο τίμιο από μάς ! Πού ακούστηκε αυτό ;

’Ά ν  τολμήσουν άντρες καί θελήσουν νά κλέψουν μέ δυσκολία τήν 
μαμή καί δέν τό κατορθώσουν, τούς πιάνουν οι γυναίκες, παίρνουν τά 
καπέλα τους, τούς καθίζουν κάτω, τούς κερνούν κρασί ή ρακή καί τούς 
υποχρεώνουν νά δώσουν από 5—10 δραχμές γιά νά πάρουν τά καπέλα 
τους πίσω.

Τελευταία βγαίνουν ά π ’ τό σπίτι τής μαμής καί παίρνουν τά κα
φενεία  στή σειρά. Οί καφετζήδες ε ΐν ε  υποχρεωμένοι, γιατί έτσι τό λέγε 
δ άγραφος νόμος τους, νά τις κεράσουν όλες, χωρίς νά πληρωθούν. "Αμα 
τελειώσουν τά καφενεία , χορεύουν στήν πλατεία τού χωριού, όλ,ομέθυστες 
παίρνουν τήν μαμή μέ τήν γνωστή μας παράταξη καί τήν πηγαίνουν 
στο σπίτι της. Ε κ ε ί θά φαν, θά  πιούν καί θά  διαλυθούν, αφού άλλη- 
λοευχηθούν νά τις άξκοση ό θεός καί τού χρόνου νά κάνουν τά ’ίδια 
καί καλύτερα.

(Κ ατ2 άφήγησιν Γιάννη Γκάϊδατζη, όργανοπαίκτου εκ Καλυβιών— 
Μαλγάρων 36 ετών καί αύτόπτου τού ώς άνο.) εθίμου).

Τό παλιό Σταχτοχώρι βρίσκεται δυτικά στήν Άγχίαλο καί απέχει 
απ’ αυτήν περί τά 40 χλμ., από δέ τον Πύργο περί τά 15. Γύρω γύρω 
στο Σταχτοχώρι καί εις ακτίνα  περί τά 15 χλμ. βρίσκονται όλο Βουλ- 
γάρικα χωριά. Καί οί Βουλγάρες έκαναν τό έθιμο αυτό καί μάλιστα πιο
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ζωηρά. Θέλουν δε νά πουν, δη τό έχουν γενικώς δλοι οι Βούλγαρο1 
στήν περιφέρεια Άγχιάλου και πέρα.

Περί τάς 20 οικογένειας Σταχτοχωριτών, μετά την απομάκρυνσή 
των έκεΐθεν, έγκατεστάθησαν εις τό χωρίον Μπεγιούκ-μαχαλά πλησίον 
του σιδηροδρομικού στάθμου Βυρωνείας (Χατζή μπεϊλήκ) περιφ. Σιδη- 
ροκάστρου. Στήν αρχή τής έγκαταστάσεώς των έκαμαν τό έθιμο αυτό 
τήν γνωστή μας ημέρα, άλλα λόγφ τής μειονότητάς των έν συγκρίσει 
προς τούς γηγενείς πού εινε πολυπληθέστεροι, έγελοιοποιήθησαν και έτσι 
τό έγκατέλειι^αν. Εις τάς ’Αμπέλους όμως εξακολουθούν νά τό κάμουν 
άπαρεγκλίτως κάθε χρόνο.

'Ο οκοπος διά τον όποιον γίνεται έλησμονήθη εις τά βάθη των 
αίώνα)ν. Ούτε και αυτοί γνωρίζουν τίποτε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται 
προ τιμήν τής μαμής. Συμπληρωματικά έμαθα καί τά παρακάτου: Τήν 
7 Ί α ν . (τού 'Α γ. Τωάννου) δλες οι γυναίκες πού γέννησαν μέσα στον 
κύκλο τού περασμένου χρόνου, θά  βάλουν μέσα σ ’ ένα ταψί 4—5 όκ. 
αλεύρι σταρίσιο καί στή μέση θά μπήξουν ένα κερί (σπαρματσέτο). Θά 
πάρουν ένα καλούπι σαπούνι καί ένα μαστραπά ζεστό νερό καί μία πε
τσέτα καί θά  παν σι;ής μαμής. Ή  μαμή αφού δεχτή τά δώρά τους, θά 
πάρη νό σαπούνι στο χέρι καί οι γυνα ίκες, κάθε μιά ξεχωριστά, θά  τήν 
χύσουν νερό νά πλύνη τά χέρια της καί κατόπιν θά σκουπιστή στήν 
πετσέτα πού έφερε ή γυναίκα καί τήν οποίαν θά τήν παραλάβη ή γυ
να ίκα  μαζί της φεύγοντας. *0 σκοπός για τον όποιον γίνεται τό πλύ
σιμο των χεριών τής μαμής τήν παραμονή τού εθίμου εινε αυτός: Π ι
στεύουν πώς, άν δεν πλύνουν τήν ημέρα αυτή τά χέρια τής μαμής, αυτά 
στον άλλο κόσμο θά καίωνται στή φωτιά, μέ τό νά μήν τής τά έπλυναν 
εδώ στον κάτω κόσμο, πράγμα πού θεωρείται αχαριστία εκ μέρους τών 
γυνα ικών, διότι τά χέρια τής μαμής χρησιμέυσαν ώς ό'ργανα βοηθητικά 
κατά τήν δύσκολη στιγμή τής γέννας των. Γιαυτό καί ή μιαμή προς χά- 
ριν τους τις φιλεύει τήν έπομένην στο σπίτι της μέ τό άζημίωτον, κα
θώς είδαμε στο έθιμο.

‘Όσον γιά τό έθιμο, άν γίνεται στή Μακεδονία, έμαθα τά εξής από 
μίαν συνάδελφον Σερραίαν, πού δίδαξε στά ταραγμένα χρόνια 1902— 
1908 στο χωρίον Στάρτσοβον περιφερείας Μελενίκου—Πετριτσίου. Τό 
έθιμο γινόταν στό Στάρτσοβο (βουλγαρόφωνο) καί σε όλα γενικώς τά 
βουλγαρόφωνα χωριά τής περιφερείας εκείνης καί λεγόταν babi άεν τήν 
ήμέοαν τής 'Αγίας Δομνίκης (8 Ίανουαρίου). 'Ως δεσποινίς πού ήτο τότε 
παρευρέθη στήν διασκέδασή τους, αλλά πέος καί τά παρεπόμενα οχι μό
νον δεν άντελήφθη, άλλ’ ούτε καί ήκουσε νά λέγεται. Μόνον είδε τό
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πλύσιμο των χεριών τής μαμής "καί τό σφοΰγγισμα τών στήν ποδιά τής 
γυναίκας καί τή διασκέδαση τους την ιδίαν ημέραν. Αυτό μονάχα. Κα
θώς άντελήφθηκα τό έθιμο αυτό ούτε στην περιφέρεια Σερρών, ούτε 
καί του Σιδηροκάστρου γίνεται, Στήν περιφέρεια Δράμας δεν ξέρω. Μό
νον στην Βουλγαροκρατουμένη Μακεδονία παρατηρεϊται.

Β. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΓΙΣ

Σημείωμα.

'Ο κ. Μυρτίλος Άποστολίδης γραφών εν τφ  Β' τόμφ τοΰ ’Αρ
χείου περί Κουκλαίνης λέγει εν σ. 12, ότι «Σλαυικά τοπωνυμία είναι 
καί πάντα ανεξαιρέτως τά εις -ο6α  καί -ο6ον» καί αναφέρει διάφορα 
καί τής νοτίου Ελλάδος τοπωνυμία, άτινα ερμηνεύει δ λα ώς σλαυικά. 
Νομίζα) ότι δεν είνα ι ακριβείς οι. ισχυρισμοί τοΰ ελλογίμου καθηγητυΰ 
εν τή γενικότητι α υτώ ν :

Πλήν τής σλαυϊκής καταλήξεως όβα  ή όβο υπάρχει ή τουρκική λέ- 
ξις δβά, εύχρηστος μάλιστα καί παρ’ 'Έλλησι πολλαχοΰ (π.χ. εν Σηλυ- 
βρία) έν τή σημασία πεδιάς, τόπος πεδινός, πλεΐστα δέ ονόματα τόπουν 
καταλήγοντα εις οβα  είναι προφανώς τουρκικά, οΰχί σλαυικά. Τοιαϋτα είνα ι 
έν Βουλγαρία ή 3Αν. Ρωμυλία Οΰζουντζόβα, τό βυζαντινόν Μακρολείβα- 
δον, κατά τον αείμνηστον πατέρα μου. Καί ή ’Άκοβα δέ τής ’Αρκα
δίας, ήν ο κ. Μυρτίλος παράγει έκ τοΰ σλ. Γιάκοβο, καί ερμηνεύει διά τοΰ 
« ’Οχυρόν», είνα ι μάλλον τουρκική λέξις, σημαίνουσα λευκήν πεδιάδα 
καί τό Κούμο(υ)βον τής Λακωνίας ίσως ε ίνα ι επίσης τουρκική καί ση
μαίνει αμμώδης πεδιάς. . ί

Παρατηρώ επίσης 1) διά τήν Ά νδρίτσαιναν τής Πελοπόννησου 
έγράφη έν τή «Βραδυνή» ’Α θηνών (κατά ’Ιούνιον) δτι, κατά τάς εγχω
ρίους παραδόσεις, τό όνομα προήλθεν από τής χήραν ’Ανδρικού ή Άν~ 
δρίτσου τίνος' τοΰτο ουδόλως άπίθανον, γνωστής οΰσης τής εΰρυτάτης 
—καί εν αΰταΐς ταΐς Ά θ ή να ις—χρήσεως τοιοΰτων τύπων διά τάς συ
ζύγους (Γ ιάνναινα, Ά ντω νά κα ινα  καί τοιαΰτα όμοια) 2) Γκορτζιά λέγε
ται πολλαχοΰ ή άχράς (άγριαπιδιά)' καί τό ομώνυμον χωρίον τής ’Ολυμ
πίας πιθανόν έξ Ά πιδέας τίνος νά εχη τό όνομα' 3) Κόκκαλα χωρίον 
υπάρχει καί έν τή επαρχία Καβάλλας (κοινότ. Παλ, Καβάλλας)' 4) διά 
μίαν ΙΙολιανήν—δεν ενθυμούμαι άν τήν έν Μακεδονία ή τήν έν ΓΙελο- 
ποννήσφ—άνέγνων ότι προέρχεται τό όνομα έκ παραφθοράς τής Α π ο λ 
λωνίας.

f  Ό Έλευθερουπόλεως ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ



Π Ε Ρ Ι  ΤΟΥ ΕΤΥΜ Ο Υ  Τ Η Σ  Λ Ε Ξ Ε Ω Σ  Π Α Ρ Α ΓΑ Δ Ι

Ή  συστηματοποίησις παρατηρήσεων, των γλωσσικών επί μέρους φ α ι
νομένων προάγει την διατΰ.πωσιν γλωσσικών νόμων, οΐτινες διέπουν την 
φωνητικήν έξέλιξιν, την μορφήν τών λέξεων και τήν παραγωγήν αυτών. 
Εις τήν έρευναν όμως ταύτην άνθίσταντα ι πολλάκις στοιχεία γλωσσικά, 
άποτελούντα ενίοτε γρίφους. Τούτους ούχ ήττον οφείλει ό γλωσσοδίφης 
νά λύση έφαρμόζων τους γνωστούς νόμους, ενίοτε δέ κάμνων χρήσιν και 
τίνος μεθοδολογικής διαισθήσεως. Περί μιας τοιαΰτης λέξεως, άπαντώσης 
καί εν Θράκη, θά πραγματευθώ ακολούθως.

Τό πανελληνίους γνωστόν παραγάδ ι, πολυάγκιστρον αλιευτικόν δργα- 
νον, παρά Δουκαγγίφ 1 φερόμενον κατά κακήν ίσως αντιγραφήν «.παρα- 
γάδης, rete . πρώτος ήτυμολόγησεν ό Κοραής1 2 3 4 «ίσως από τό παρά 
γην», ερμηνεΰσας ώς δίκτυον ριπτόμενον εις τά παράγεια- Τούτον, χω
ρίς ν ’ αναφέρουν, ακολουθούν ό Ά λέξ. ΙΙασπάτης 8 καί δ Λέων. Ζώης \ 
δεχόμενοι τήν λέξιν παράγωγον τού έπ ιθ . παράγειος (ή καί παρά  την γην 
δ πρώτος). Τήν ερμηνείαν τού Κοραή, «είδος δικτύου», ήλεγξεν ό Ίω . 
Πρωτόδικος 5 * λέγουν ότι παραγάδι δεν ε ίνα ι δίκτυον, άλλ’ ό'ργανον αλιευ
τικόν κλπ-

Ή  Ιτυμολογία τού Κοραή δεν είνα ι π ιθανή. Διότι είνα ι μέν αληθές 
οτι έλέγοντο παρ’ άρχαίοις ζώα παράγεια  καί αίγιαλώδη  (άντίθ. πελάγια), 
δπως καί πρόσγειοι Ιγθΰες (άντίθ. πελάγιοι ιχθύες, πελαγόστροφος ιχθύς), 
αλλά δεν δύναμαι νά εννοήσω πο>ς Ιξ επιθέτου, δηλωτικού ΐδιότητος ιχθύος, 
θά  παρήγετο ουσιαστικόν σημαίνον τό γνωστόν πολυάγκιστρον αλιευτι
κόν ό'ργανον, ού ή χρήσις έγίνετο καί γίνεται ό'χι μόνον παρά τήν γήν.

Α ί ύπ ’ άλλων διατυπωθεΐσαι γνώμαι, άς ειδον εν δελτίοις τού αρ
χείου τού 'Ιστορικού Λεξικού, ήτοι έκ τού παραγκάδι (άκίς, αγκίδα) ή εκ 
τού άρπαγας—*&ρπαγάδι ή έκ τού *παραγράδιον  (β' συνθετικόν άγρα), δεν 
αντέχουν, νομίζω, εις αντιρρήσεις. Εις ταύτας προσθετέα καί εικασία τις, 
άρχικώς έπελθούσα εις εμέ, δτι ή λ. συναπτέα προς τό έπίθ. επαγρος(=  
επιτήδειος εν τω άγρεύειν, άγρευτικός), τό καί παρ’ Ησυχίου άλλ’ ίσως

1. D uean ge , Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, Lug- 
duni 1688, σελ. 1103 (καί Appendix 150).

2. 5 Αδ. Κοραή, ’Άτακτα 4, 384. Πβ. καί Γραμματικήν της κοινής ελληνικής γλώσ- 
σης 82, οπού παραθέτει «παράγαιον παραγάδιον».

3. Άλεξ. Πααπάτη, Χιακόν γλωσσάριον, ’Αθήναι 1888, σ. 271.
4. Λέων. Ζώη, Λεξικόν φιλολογικόν καί ιστορικόν, Ζάκυνθος 1898—1916, σ. 848
5. ’Τω. Πρωτοδίκου, ’Ιδιωτικά τής νεωτέρας 'Ελληνικής γλώσσης, Σμύρνη 1866)

σ. 55 κέξ.
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αι αλλοιώσεις *έπαγράδιον-*παργάδιν-παργάδι-παραγάδι δεν είνα ι επιστη
μονικά) ς άψογοι. ** *

Σημειωτε'ον δη Ιχθύων ονόματα και δροι αλιευτικοί είναι το πλεΐ- 
στον ελληνικά κα'ι δή και παλαιά’ πβ, αγκίστρι, απόχη, γρϊπος, κυρτός, 
ορμιά κλπ. Και τό παραγάδ ι δ’ ελληνικόν (ραίνεται.

’Έλαβον δε τό όνομα αυτών τα αλιευτικά όργανα έκ του κυριωτέ- 
ρου χαρακτηριστικού των. Οΰτω ΰ υ ρ τή  ωνομάσθη τό άποτελούμενον έκ 
μακροΰ νήματος (ρέροντος εις τό άκρον άγκιστρα και σνρόμενον από λέμβου- 
πλεοΰσης, κ α λ α μ ίδ ι ή καλάμ ι έκλήθη τό δίκτυον τό έκ μακροΰ καλάμου  
(ρέροντος εις τό έτερον άκρον ορμιάν μετ’ αγκίστρων, ομοίως έκ τίνος χα
ρακτηριστικού ώνομάσθησαν ή κάθετη , ή απόχη κττ. Οΰτω και παραγάδ ι 
έκλήθη τό αλιευτικόν όργανον τό έκ μακράς δετηρίας καί. φέρον κατά μήκος 
και διαστήματα (δυο ή τριών μέτρων), κατά παραγω γήν , άγκιστρα, μέχρι 
500. Τό κύριον γνώρισμα κατά ταϋτα του παραγαδιού είναι ή κατά παρα
γωγήν έφ ’ ενός στοίχου παράταξης εκατοντάδων αγκίστρων (δθεν και πο- 
λυάγκιστρον). Π ιθανώς λοιπόν έκλήθη τό δίκτυον παραγωγόν. ‘Ως δε τό 
οΰσ. αγωγός καί)3 απλολογίαν έγένετο άγος (και άός έν Καρπάθω, ναός 
έν ΙΙάρα), σύνθετα δέ υδραός έν Σύρφ— υδραγωγός, νεραγωγος έν Χίω καί. 
νεραγός πολλαχοΰ, και τόπων, ’ς τό Διαγό έν Γορτυνίφ), θεωρώ ομοίως 
πιθανόν ότι έκ τοϋ έπιθ. παραγω γός  1 οΰσιαστικοποιηΟέντος προέκυψε 
φωνητικώς *παραγός καί ειτα έσχηματίσθη υποκοριστικόν παραγάδ ιον, 
περί οΰ πβ. καί άπλονν (δίκτυον) άπλάδι (άντίθ . μανωτόν).

Οι τύποι παραάδ ι (έν Νάξαρ), παραγά ι (έν Καλύμνφ), παραβάι (έν Καρ- 
πάίίψ) καί παργάδι (έν Μεγίστη) ερμηνεύονται κατά τούς φωνητικούς νό
μους τών ιδιωμάτιον, εις τά όποια απαντούν. Παράγα)γα δ’ έχομεν πα- 
ραγαδάκ ι (παργαδάτσι έν Μεγίστη), παραγαδχάρικο κα ΐκ ι (έν Κ ύίίνφ, Μυ- 
κόνφ, Πάρο) καί αλλαχού), παραγαδήο ΐα  κέρδη (=πλούσια ' Ά λεξ. Παπα- 
διαμάντη Μάγισσες σ. 142), παραγαδολόγος  (έν Μεσολογγίω) καί παραγα - 
δτάρις (έν Σύρφ) καί παργαδάς  (έν Μεγίστη), ό μιέ παραγάδια άλιεύων,. 
παραγαδχάζω  (άλιεύω μέ παραγάδι) καί παραγαδίζω  (αγνώστου τόπου) καί 
παραγαόώ  (έν Μάνη) καί παραγαδενω  (έν Κρήτη), τό τελευταΐον τοΰτο ση
μαίνον σαγηνεύω, προσελκύω τινά  καί παραφυλάττω (λήξαν κατά τό εν 
εδρεύω, παραμονεύω).

ΔΗΜ. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ 1

1. ’Επειδή παν αλιευτικόν δργανον σκοπεί, ώς γνωστόν, τήν διά δολωμάτων σα- 
γήνευσ ιν καί παγίδευσήν τώ ν Ιχθύων, νομίζω ότι τό σημασιολογικόν μέρος αποκλείει 
νά δεχθώμεν τήν δδόν: τ ια ρά γ ιο  (= παροδηγώ , παραπλανώ, seducerc" πβ. Αισχύλου· 
Πέρσ 98 «παράγει τ ινά  ε’ις αρκυας “Α τα») καί π α ρ α γ ω γ ό ν  πολυάγκιστρον (= τό παρα" 
πλανώ ν).



Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΛΝΤΟΤΤΟΥΛΟΥ

ΧΡ Ο Ν Ο Λ Ο ΓΗ Σ Ε ΙΣ  ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΩΝ Μ ΟΛΥΒΔΟΒΟΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑιΚΗΣ

Έ ν τώ Παραρτήματι τοΰ ΙΓ '. τόμου τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου· 
Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 85) έδημοσιεΰθη υπό τοΰ Mortdmann μολυ- 
βδόβουλλον φέρον επί μέν τής εμπρόσθιας δψεως τον "Αγιον Βασίλειον 
ίστάμενον επί δε τής οπίσθιας την επιγραφήν :

C Φ  Ρ Α  Γ I C 
Δ I Κ  A- C Τ 8 
Ρ A C I Λ 6 I 8 

Τ Η C Θ Ρ A  
Κ  Η C

‘II επιγραφή αποτελεί ένα στίχον τρίμετρον ιαμβικόν δωδεκασΰ/λαβον: 
Σφραγϊς δικαστον Βασιλείου τής Θράκης.

Ό  Mordtmann παρατηρεί δτι τό έμμετρον τής επιγραφής άποδει- 
κνυει δτι. τό μολυβδόβουλλον ανήκει εις τό τέλος τής Μακεδονικής δυνα
στείας, δηλαδή τά μέσα περίπου τής ενδέκατης έκατονταετηρίδος. 'Η 
τοιαΰτη χρονολόγησις τοΰ μολυβδοβοΰλλου υπό τοΰ Mordtmann φαίνεται 
εις ημάς εσφαλμένη, διότι έκ των ασφαλούς χρονολογίας βυζαντιακών μο- 
λυβδοβοΰλλων των μέχρι τοΰδε γνωστών, των φερόντων εμμέτρους έπι- 
γραφάς, ήτοι εκείνων δσα περιεσώθησαν εξηρτημένα κάτωθεν εγγράφων,, 
εξάγεται δτι πάντα, πλήν ενός, άνήκουσιν εις τήν από των χρόνοον ’Α 
λεξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ καί έντεΰθεν εποχήν, ήτοι από τοΰ έτους 1081. 
Ούτως έχομεν τοιαΰτα άσφαλοΰς χρονολογίας μολυβδόβουλλα των ετών 
1089, 1094, 1096, 1103, 1127, 1145 Μετ’ αυτά έ'πονται τά ωσαύτως άσφα
λοΰς χρονολογίας μολυβδόβουλλα τής δεκάτης τρίτης έκατονταετηρίδος 
τών ετών 1212, 1209, 1217, 1225, 1238, 1254, 1263 καί 1274.

Ε ίνα ι προφανές δτι ή χρήσις τών εμμέτρων επιγραφών επί τών 
μολυβδοβοΰλλων έμφανιζομένη περί τά τέλη τής ένδεκάτης έκατονταε
τηρίδος, τό πρώτον ήτο περιωρισμένη, από τών αρχών δμως τής δωδε- 
κάτης βαθμιαίως καθίσταται συχνότερα καί από τών μέσων αυτής γε
νικεύεται, ούτως ώστε μεεά μείζονος ασφαλείας νά κατατάσσωμεν τά 
φέροντα εμμέτρους έπιγραφάς μολυβδόβουλλα εις τήν δωδεκάτην εκατόν-
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ταετηρίδα, πλήν εκείνων ών ό ρυθμός των γραμμάτων κά'ι ή εν γένει 
τεχνοτροπία επιτρέπει νά κατατάσσωμεν αυτά εις τήν δεκάτην τρίτην.

Κατά ταΰτα τό μ, ο λ υ β δ ό [3 ο υ λ λ ο ν του δικαστοΰ τής Θράκης Βασι
λείου ανήκει εις τήν δωδεκάτην εκατονταετηρίδα, εις τούτο δε συμφω
νεί καί επί τής εμπρόσθιας αύτοΰ δψεως εϊκονογραφικός τύπος. Σχετι- 
κώς προς τά ανωτέρω εχομεν νά παρατηρήσωμεν δτι καί εις τον Κατά
λογον των βυζαντιακών μολυβδοβοόλλων τοΰ Ε θν ικού  Νομισματικοί' 
Μουσείου των ’Α θηνών, οσάκις έχρονολογήσαμεν μολυβδόβουλλα φέ
ρονται εμμέτρους επιγραφάς καί έτάξαμεν τοϋτα εις τήν ΙΑ ' ή ΙΒ' εκα
τονταετηρίδα, προκειμένου περί τής ΙΑ' εΐχομεν ύπ ’ δψει τά τελευταία 
αυτής έτη ήτοι από τής βασιλείας "Αλεξίου τοϋ Κομνηνοϋ, άλλ" είναι 
εύνόητον δτι ελάχιστα έξ αυτών δύνανται ν ’ άποδοδώσι εις τήν εποχήν 
ταΰτην, ενώ τά πλείστα άνήκουσιν ασφαλώς εις τήν ΙΒ'.

cO Mordtmann (αυτόθι σελ. 93) εδημοσίευσε μολυβδόβουλλον φέρον 
επί τής εμπρόσθιας δψεως τήν Θεοτόκον δεομένην καί μετά τής επιγρα
φής πέριξ +  Θ 1<θ R* θ ' ΤωΟ1 Δ 8 ' καί επί τής οπίσθιας των

+ +

Ν Ι Κ Η Νίκη
Φ ο  Ρ ω € — φόρω έ-

Π 1 C Κ Ο  Γί ω — πισκόπφ
Τ Ζ Ο Ρ Τ ζο ρ -
8 Λ 1 C οΰλις

Τό μολυβδόβουλλον τοΰτο δ Mordtmann χρονολογικούς αποδίδει αο
ρίστους είς τους χρόνους τών Κομνηνών, δηλαδή τήν από τοΰ έτους 10S1 
μέχρι 1185 εποχήν. ’Αλλά τό ανωτέρω μολυβδόβουλλον τοΰ επισκόπου 
Νικηφόρου υπάγεται είς κατηγορίαν εν ή ή έπίκλησις Κύριε ή Θεοτόκε 
βοήθει ευρηται επί τής εμπρόσθιας δψεως πέριξ τοΰ άγιογραφικοΰ τΰπου. 
CH κατηγορία αΰτη δΰναται νά χρονολογηθή μετά σχετικής ασφαλείας, διότι 
περιεσώθησαν μολυβδόβουλλα ώ ν γνωρίζομεν τούς κτήτορας καί εξ άλ
λων πηγών. Οΰτω έκ δυο μολβδοβουλλων τών πατριαρχίαν "Αντιόχειας 
Θεοδοόρου Γ ' καί Βασιλείου Β ' τών μέσων περίπου τής ένδεκάτης έκα- 
τονταετηρίδος υπάρχει ή έπίκλησις ή Κύριε βοήθει τφ  οφ  δούλοι πέριξ 
τών είκονογραφικών τΰποον τής εμπρόσθιας δψεως (Κ. Μ. Κωνσταντο- 
ποΰλου, Δύο μολυβδόβουλλα πατριαρχίαν "Αντιόχειας. "Επετηρίς Παρ
νασσού "Έτος ΙΒ ', 1916 σελ. 19 καί εξής),

Άποτελοΰσι δέ τά μολυβδόβουλλα τής κατηγορίας ταύτης έξέλιξιν 
άλλης παλαιοτέρας, έν ή επί τής εμπρόσθιας δψεως είκονίζεται σταυρός
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απλούς ή διπλούς (πατριαρχικός) μετά τής αυτής επικλήσεως πέριξ. Ή  
κατηγορία αΰτη ώς άποδείκνυται εκ μολυβδοβοΰλλων, άτινα περιεσώθη- 
σαν εξηρτημένα κάτωθεν εγγράφων ανήκει εις την δεκάτην καί την ένδε- 
κάτην εκατονταετηρίδα (Trinchera Syllabus, Graecarum membranarum 
σελ. 5 και 9 Π ιν. I κα'ι VIII 1 καί 3).

Τα παλαιότερα υποδείγματα τής κατηγορίας ταΰτης είνα ι δυνατόν 
νά τοποθετηθώσι εις τά τέλη τής έννάτης έκατονταετηρίδος, τό μέγα 
όμως πλήθος αυτών ανήκει εις τήν δεκάτην καί σχετικώς ολίγα εις 
τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα. Κατά τήν ένδεκάτην εκατονταετηρίδα, 
οπότε οί είκονογραφικοί τύποι αντικατέστησαν τον σταυρόν, εξηκολοΰ- 
θησεν ή συνήθεια νά θέτωσι τήν έπ ίκλησ ιν: Κ ύριε η θεοτόκε βοήθει τω 
οω δούλψ  επί τής εμπρόσθιας ό'ψεως των μολυβδοβοΰλλων πέριξ των εί- 
κόνων. Βραδΰτερον ή έπίκλησις αΰτη τίθεται επί τής οπίσθιας ό'ψεως, έν 
αρχή τής ό'λης επιγραφής τής περιεχοΰσης τό όνομα καί τά αξιώματα 
τοΰ κτήτορος τοΰ μολυβδοβοΰλλου.

Ε ντεύθ εν  εξάγεται δτι τό μολυβδόβουλλον τοΰ επισκόπου Τζοροΰλης 
Νικηφόρου είνα ι προγενέστερον των χρόνων των Κομνηνών, άνήκον π ιθα- 
νώτατα εις τά μέσα περίπου τής ενδέκατης έκατονταετηρίδος.

Τό όνομα τής επισκοπής είνα ι γνωστόν καί υπό άλλους διαφόρους 
τΰπους ώς Τζορουλόν, ή Τζορολλός, ή Τζουρουλλός ή Τζουρολόη καί 
κατά τους νεωτέρους χρόνους ώς Τζόρλου (Τυρολόη). Ύ πήγετο δ’ εκκλη
σιαστικούς εις τήν μητρόπολιν Ή ρακλείας, κειμένη βορείως αυτής καί επί 
τής σιδηροδρομικής γραμμής τής ένοΰσης τήν Δΰσιν προς τήν Κ ωνσταντι- 
νοΰπολιν.

'Ο Mordtmann (αυτόθι σελ. 92) δημοσιεύει μολυβδόβουλλον φέρον 
επί τής εμπρόσθιας όψεως προτομήν τοΰ αγίου Νικολάου πέριξ τής οποίας 
υπάρχει επιγραφή εφθαρμένη, ή οποία ασφαλώς είνα ι ή συνήθης έπίκλη- 
σις Κύριε ή Θεοτόκε βοήθει τω οω δονλορ καί επί τής οπίσθιας:

+  Ο Ρ 6 C
Τ ' £ Λ € Ο Θ Ϊ

e η ι c κ ο π '
Α θ  U Ρ Α.

+  Ό ρέσ— 
τ(η) έλέ(ω) Θ(εο)ΰ 

έπισκόπ(ω) 
Άθΰρα[ς].

Ό  Mordtmann ανάγει τό μολυβδόβουλ?υν εις τήν δεκάτην εκατοντα
ετηρίδα, άλλώ ώς θά παρατηρήση δ αναγνώστης τοΰτο ανήκει εις τήν 
αυτήν κατηγορίαν εις ήν καί τό ανωτέρω τοΰ επισκόπου Τζοροΰλης Νι
κηφόρου καί επομένως δέον νά ταχθή εις τήν ένδεκάτην έκατονταετη- 
ρίδα καί π ιθανώτατα εις τά μέσα περίπου αυτής. Καί ενταύθα δέον νά
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σημειωθή πόσον ήτο ασταθής ή χρονολόγησις των βυζαντινών μολυβδο- 
βοΰλλων εις προγενέστερους χρόνους, άφ ’ ου δυο τής αυτής κατηγορίας 
ό Mordtmann τοποθετεί τό μέν εν εις την δεκάτην εκατονταετηρίδα τό 
δέ άλλο εις τους χρόνους των Κομνηνών.

Τό όνομα τής επισκοπής εμφανίζεται υπό τούς τύπους ό Ά θύρας 
τού 'Α θύρα  και ή Ά θύρ  τής Ά θύρ α ς  καί εις μεταγενεστέρους χρόνους 
τά "Αθυρα των Ά θ ύρ ω ν  είνα ι δ’ ό σημερινός Μπουγιούκ Τσεκμετζες. 
Ή  επισκοπή αύτη ύπήγετο εις τήν μητρόπολιν Ή ρακλείας.

"Ό Mordtmann (αυτόθι σελ. 85) δημοσιεύει μολυβδόβουλλον φερον 
επί τής εμπρόσθιας όψεως προτομήν τής Θεοτόκου (Παναγίας των Βλα- 
χερνών) μετά τής επιγραφής πέριξ + Κ 6  ΚΟΗΘ6 I Τω Cco Δ-νΛ- καί επί 
τής οπίσθιας :

+  I ω A Ν Ν '

R  C Π Α Θ ' S  € Κ  
Π Ρ Ο Ο Ο Π '  Τ 8 

Δ  Ρ Ο Μ Ο V Τ '  

Θ Ρ Α Ι< I C

+  Ίωάνν(η)
β(ασιλικω) σπα(θαρίω) καί εκ 

προσόπ(ου) τού 
δρόμου τ(ής)

Θράκις.

Τό μολυβδόβουλλον τούτο όίνήκει εις τήν αυτήν κατηγορίαν είς ήν 
καί τά δύο ανωτέρω, ήτοι φέρει τήν έπίκλησιν πέριξ τού επί τής εμ
πρόσθιας οψεως εικονογραφικοΰ τύπου. Ό  Mordtmann ανάγει τό μολυ
βδόβουλλον εις τήν εποχήν τού τέλους τής Μακεδονικής δυναστείας, ήτις 
συμπίπτει προς τά μέσα περίπου τής ενδέκατης εκατονταετηρίδος, εις ήν 
ανάγονται καί τά ανωτέρω δύο τής αυτής κατηγορίας. Συνεπώς ή χρονο- 
λόγησις τού Mordtmann όσον άφορρί τό μολυβδόβουλλον τούτο είνα ι ορθή.

eO Mordtmann (αυτόθι σελ. 93—94) δημοσιεύει μολυβδόβουλλον φέρον 
επί τής εμπρόσθιας όψεως προτομήν τής Θεοτόκου δεόμενης, ήν άποκαλεΐ 
ούτος Π αναγίαν τήν Κυριώτισσαν καί επί τής οπίσθιας τήν επιγραφήν :

~Τ

+  Κ6 R ' Θ' 
Μ Ι Χ Α Η Λ

π ι c « ο
Π Α Ν  I Ο  V

4 “ (Κύρβε β(οή)Θ(ει 
Μιχαήλ 
ε]πισκό 

π](ω) Πανίου

eO Mordtmann ανάγει τό μολυβδόβουλλον είς τήν δεκάτην ή ενδε- 
κάτην εκατονταετηρίδα. "Οτι δεν ε ίνα ι δυνατόν νά ανήκει είς τήν δεκά- 
πην ε ίνα ι φανερόν εξ όσιον έλέχθησαν ανωτέρω περί τού τύπου τών 
μολυβδοβούλλων τής δεκάτης εκατονταετηρίδος ήτοι τού απλού ή διπλού
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σταυροί) μετά έπικλήσεως πέριξ αΰτοΰ, Ό  είκονογραφικός τύπος τής 
εμπρόσθιας οψεως τοί5 ανωτέρω μολυβδοβοΰλλου καί ή έπίκλησις f  Κ ύ
ριε βοήθει, ήτις ευρηται έν αρχή τής όπισθεν επιγραφής μαρτυροΰσιν δτι 
τούτο ε ίνα ι μεταγενέστερον τής κατηγορίας έν ή ή έπίκλησις ευρηται πέ
ριξ τοΰ εΐκονογραφικοϋ τΰπου τής εμπρόσθιας οψεως, επομένως δΰναται 
νά  ταχθή ε!ς τό τέλος τής ενδέκατης ή τάς άρχάς τής δωδέκατης έκατον
ταετηρίδος. Ή  επισκοπή Πανίου ΰπήγετο εις την μητρόπολιν 'Ηράκλειας.

Ό  Mordtmann (αυτόθι σελ. 92—93) δημοσιεύει μολυβδόβουλλον έχον 
«φθαρμένην την έμπροσθίαν όψιν. Έ π ί τής δπισθίας υπάρχει ή έπιγραφή:

+  KG R ' θ '  
0 € Ο Δ ω p' Η 

r ' S A T O V O P  
Τ « Γ A Ν 8

-ή(Κΰρι)ε 6(οή)Θει() 
Θεοδοί)ρ(ω) ή-

-γ(ουμένφ) καί πρώτω τοΰ Όρ(ονς) 
τοΰ Γάνου.

cO Mordtmann ανάγει τό μολυβδόβουλλον εις την δεκάτην εκατον
ταετηρίδα τούτο δμως εις ημάς φαίνετα ι λίαν αμφίβολον. Θά έδικαιολο- 
γεϊτο ή χρονολόγησις τοΰ Mordtmann αν υπήρχε σταυρός έπί τής εμ
πρόσθιας οψεως. Τότε όμως ή έπίκλησις Κύριε βοήθει ήτις υπάρχει έν 
αρχή τής όπισθεν επιγραφής, θά  έτίθετο πέριξ τοΰ σταυροΰ. Διά τοΰτο 
ημείς νομίζομεν δτι έπί τής έμπροσθίας οψεως ασφαλώς θά υπήρχε εί
κονογραφικός τύπος, οπότε συμφώνως προς δσα ανωτέρω έξεθέσαμεν 
περί τής έξελίξεως των έχόντων εικόνας μολυβδοβοΰλλων, τό ανωτέρω 
ανήκει εις την κατηγορίαν των έχόντων έν αρχή τής όπισθεν έπιγρα- 
•φής την έπίκλησιν, δηλαδή εις τό δεύτερον ήμισυ τής ενδεκάτης ή τάς 
άρχάς τής δωδεκάτης έκατονταετηρίδος. Έ κ  τής έποχής δέ ταΰτης έχο- 
μεν μαρτυρίαν ασφαλή μνημονεΰουσαν Πρώτον τον δρονς Γάνον„ έπιστο- 
.λήν τοΰ Μιχαήλ Ψελλοΰ «προς τον πρώτον τον δρονς Γ άνον» γραφεϊσαν 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τής ενδεκάτης έκατονταετηρίδος.

Τήν γνώμην ημών, περί τής χρονολογίας τοΰ ανωτέρω μολυβδοβοΰλ- 
.λου, ένισχΰει καί ή ΰπαρξις ετέρου, έν ω έμφανίζεται τό μοναστικόν άξί 
ωμα τοΰ πρώτον. Τοΰτο έδημοσιεΰθη υπό Β. Παντζέγκο έν τφ  Κατα- 
λόγω των μολυβδοβοΰλλων τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει τέως υφισταμένου 
Ρωσικού Άρχαιολογικοΰ Ινστιτούτού (Δελτ. Ρωσ. Ά ρχ . Τνστιτοΰτου 
τόμ X III σελ. 135 άριθ. 441 Πίν· VI άριθ. 10). Τό μολυβδόβουλλον φέ
ρει έφ 5 ενός προτομήν τής Θεοτόκου καί έφ3 ετέρου τήν έπιγραφήν φ 
Θ(εοτό)κε/βοήθει τ/ώ (ή μάλλον Hco(avvr)J πρώττρ/τον Παπι/κίον. cO Παν- 
τζέγκο άπατηθείς έκ τοΰ ονόματος παπ ίκ ιον  ένόμισεν δτι τοΰτο ε ίνα ι αΰ- 
λακύν αξίωμα άνάλογον προς τό τοΰ παπώ ν  ώς έκαλείτο υπό τών Βυζαν
τ ινώ ν  δ εχων τήν έποπτείαν τών θυρωρών καί φυλάκων τοΰ ΙΙαλατίου.
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Η μ είς  όμως άπεδείξαμεν ότι to μολυβδόβουλλον ανήκει εις τον πρώτον 
τοϋ Παπικίου ορούς (Λαογραφία τόμ. Ζ' σελ. 556 καί εξής). Τό δρος 
τοϋτο άναφέρεται εις τινας βυζαντιακάς πηγάς κατά την δωδεκάτην καί 
δεκάτην τρίτην εκατονταετηρίδα καί κεϊται εν τή Θράκη, βορειοδυτικώς 
τής Γκιουμουλτζίνας ή Κομοτινής (τών Κομουζινών των Βυζαντινών). Τό 
αξίωμα τοϋ πρώτου αναφαίνεται από τών προότων χρόνων τής ίδρϋσεως 
τοϋ μοναχικού βίου, σημαίνον τον προϊστάμενον τών κατ’ άντίθεσιν 
προς τάς μονάς, εις κεχωρισμένα κελλία καί σκήτας ζώντων μοναχών.

Θεοδοσίου τοϋ Κοινοβιάρχου (414—519) ϊδρυΦεΐσαν πρώτην παρά τά 
'Ιεροσόλυμα Λαύραν, καί εν τώ ' Αγίω ’Όρει (νΑ θφ) οί πρώτοι άσκηταί, 
κατά τό παράδειγμα τών μοναχών τής Παλαιστίνης, ειχον ομοίως ανώ- 
τατον επόπτην ενα άββάν ή πρώτον, έξ αϋτοϋ δε καί τό περισωΦέν όνομα 
Ποωτατον εν τα ΐς Καρυαΐς τοϋ 'Αγίου ’Όρους.

■'(!
I
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Παράδοσις·
Πόσο θά  διαρκέση ή κατοχή τής Πόλης άπό τους Τούρκους.

"Υστερα από την άλωση τής Πόλης ό Σουλτάνος κάλεσε τούς πασσάδες 
του καί εκανε μεντζιλήσι ή. Σ’ αυτό συζητήθηκε τό κατά πόσον θά είναι ά
ξιοι οι Τούρκοι να συγκρατήσουν τήν Πόλη καθώς και δλα τά μέρη, πού πή
ραν άπ’ τούς Ρωμιούς. 'Ο ένας έλεγε δτι θά τά έχουν ίσαμε 200 χρόνια, άλ
λος ίσαμε 300, άλλος ίσαμε 100. Τότε σηκώθηκε ό Σουλτάνος καί είπε:—«Μπες 
γιουζέ βαρμάμ, ντόρτ γιουζέ da κανμάμ». δηλ. "Εως πεντακόσια χρόνια δεν 
θά πάγω, αλλά και στα τετρακόσια δεν άρκούμαι.

— «Πάρ’ τό κοντύλι σ’ , πιδί μ’ , καί βρες πόσα χρόνια ακόμα άπόμναν 
νά χάσουν οι Τοΰρκ’ τήν Πόλ’ ». Αυτή είναι ή επιθυμία τού παποΰ 3 Αναγνώ
στη Μπουτράκη ηλικίας 82 ετών, πού μού αφηγήθηκε τήν παράδοση αυτή.

Τραγούδια χορευτικά Π ασχαλιώτικα.
1. Νόλοι μ ι τάσπρα σήμερα κ ι ’ δλοι τά μηταξένια  

κι μ εν ’ αγάπη μ ’ σήμερα είναι στα λερωμένα.
Για 6άλι τήν μαλή σ’ καρδιά κι τά καλά σου ρούχα  
κι a id  έλα πάρ ι τό χορό νά ίδώ  τή ληβεντιά σου. 
Ληβέντης ποϋσαν μάτια  μ ου  κΐ ληβεντιά δεν έχεις, 
ξέρεις δηκάξη γράμματα  κ ι δηκατρία λόγια, 
σαν da  δικά σ ’ τά γράμματα  ξέρω κ ι γώ τραγούδια, 
τραγούδια κα ι νο ϊά ίσματα  κι λόγια νοϊώισμένα.

2. Β γήκαν τά  πλούκια  2) στο bαϊρ 3) κι τά πηδιά  στην καλαμιά
πόμναν κουρίτσια μοναχά.

Σ νρμούλω  δώ Σ νρμούλω  κεϊ, Συρμού/Ιω πάει στο νηρό 
κι άργήσ νά ερ θ ’ πού τό νηρό.
Καρά Βηζύρς τή σταύρωοι κρύου νηρό ώή γύρηψ ι 
κι κείνη δεν d ovv  εδωσι.
Πού τά μαλιά  τήν άρπαξ ι πάν cV άλογο άήν ερρηξι.
Στο Σερσελή *) ξη,αέραισε εκατσι κα ι τή ρώταγι.
Ροϋσα εχς μάνα  εχς b o v b a ;
—"Εχω κι μάνα  κι boυbά
έχω κι έναν άδηρφό, κείνον τον λένι Ζαχαρή,
ζάχαρι τρώει τ ’ άπού ταχειά, ζάχαρι τρώει τό μεσημέρ  ,
κι τά ήλιου βασίλημα καρύδ ια  μ ι τό μέλι. 1

1) συνέδρων 2) πλή-θος ανθρώπων 3) λόφος 
Ραιδεστοΰ.

4) Χωρίον της περιφερείας

14
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Γλωσσάριο Δογάν - κ ιο ί Μ αλγάρων. 

1. Α π ’ τον οικιακό βίο.

Β. Δεληγιάννη

νουάατζίκος δ : ούσ.=μικρδ ισόγειο δωμάτιο.—Τό σπίτ’ μας πού κάηκι 
ειχ κι9 ένα νουόατζίκο.—’Έλα νά κάτσουμ’ στδ νουάατζίκο μας.

άγλαγάς δ : οΰσ. — μάντρα αγελάδων καί βουβάλων μέσα στην αυλή 
του σπιτιού.—’Έχουμ’ εν9 αγλαά πού κλούμ τα γιαλάδια τού καλουκαίρ’ .

σοννάονρμάς 6 : ούσ.=προαύλιον.—’ΓΙού κάτ’ στο σουνόουρμά έχουμ’ 
τα καλαμπόκια.

π χ ιά δ 9 τό : ούσ.=τό πηγάδι.—’Έχουμι στού σπίτ’ μας ενα πχιάδ’ δι- 
κουχτώ οΰργές βαδχιό. — ’Έπισι κότα μεσ’ τού πχιάδ’ κί πνίχκι.

ληυκαίνω  : ρήμ..—λευκαίνω, πλΰνω με άφθονο νερό νεοϋφασμένο ύφα
σμα καί τό καθιστώ λευκό. 'Η  δουλειά αυτή γίνεται κυρίως από κορίτσια, 
πού ετοιμάζουν τις προίκες τους.—Αΰριου νά πάμι στού ρέμμα νά ληυκαίνουμ’ 
τά πανιά μας.—Δέ doc ληΰκαινες καλά, μαρή, τά πανιά. 

κ ο υπ ά να : ή : ούσ.=ή σκάφη, 
rσολάάρ3 τό : ούσ.=ξεσχισμένο παλιόρρουχο.
ξηνομάω  : ρήμ.—ξή δνομάω, ξή λέγω στά πουλιά καί επομένως διώ

χνω. CII λέξη συναντάται εις τό ύπ ’ άριθ. 3 χορευτικό τραγούδι (Κοίτα Ά ρ- 
χεΐον τόμ. Α '. σελ. 37 στίχ. 23) «Τώμαθι Μαρία, πάει καί τά προγκοϋσι 
καί τά ξηνομοΰσι».—ΚεΤ π ξηνόμαα τ ’ ς κότις ήρτι καί μάννα μ’.

ονι τό : ούσ.= σινί, τραπέζι χάλκινο μέ διάφορα ξόμπλια από μέσα. 
ϋλάστηρς δ : ούσ.=βέργα ξύλινη, πού χρησιμοποιείται γιά τό άνοιγμα 

των φύλων τοΰ ζυμαριού.
χλιαρά τό : ουσ.=άντί χουλιάρι. 
παοπάλ* τό : ούσ.=άλεύρι πολύ λεπτό.
πάνα  ή : ούσ.=ξύλο μακρύ εως δύο μέτρα καί περισσότερο, πού στήν 

άκρα του έχουν δεμένα παλιόπανα, γιά νά σκουπίζουν τον φούρνο κατά τό 
ψήσιμο τού ψωμιού.

κανκ ιά  ή : ούσ.=πιάτο χωματένιο ανοιχτό καί λιγνό. 
κανκ ΐ τ ό : ούσ.πιττό φλυτζάνι τοΰ καφέ.
bovbag  ο: ούσ.=δ πατέρας.—Ή ρτι όουόάζη μ’ απ’ τού χουράφ’ · 
ΰαϋόγερος δ : ούσ.=τάνθρωπος μετεμφιεσμένος καί μουντζουρωμένος κατά 

τήν ημέραν τής Τυρινής, πού φοβερίζει τά μικρά παιδάκια νά μή ζητούν 
τήν έπομένην άπ’ τή μητέρα τους (αρχή τής Μεγάλης Σαρακοστής) τυρί, αυγά 
καί δ,τι δήποτε αρτύσιμο. (Κοίτα Θρακικά τόμ. Δ', σελ. 226).

άρχιάν’ τό : οΰσ.=άποβουτυρωμένο γάλα. Τό ανάμικτο μέ τυρί λέγεται 
αργιανοτύρ*.

d o o vb a va  ή : ούσ.=ξύλινο δοχείο πού βγάζουν τό βούτυρο. Είνε είδος
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μικρού και υψηλού βαρελιού φαρδιού προς τά κάτω και στενού προς τά 
επάνω. Τό γάλα χτυπιέται μέσα με ιδιαίτερο ξΰλο, πού έχει στην κάτω άκρα 
άλλο ξΰλο χονδρότερο τόσο, πού νά χωρή άπ3 τό στενό μέρος της άουρόά- 
νας, πού λέγεται (Ιουρδανόξυλο.

πδάου : ρήμ.=πηδώ.—Μπήδξα τού χαντάκ3.—Μπήδξ'ι άέ νά σι διούμ3. 
κασκαμποΰκ3 τό : ούσ.=άναποδογΰρισμα κατά την πάλη, δταν δ δυνα- 

τώτερος φέρει τό κεφάλι τού αδύνατου προς τά κάτω και τά πόδια του προς 
τά επάνω καί τον γυρίσει ανάσκελα.—Τούν έδωκε ένα κασκαμποΰκ3 πάει σά 
πέρα!—Δώσ3 τον, θρέ, ένα κασκαμποΰκ3.

χονρατέδου : ρήμ.=όμιλώ.—Τί χουρατέβτι, όρε, ίκ ε ΐ;—Τούν χουράτηψα 
κι3 ά νέρτ.—Τό §ζάν3 χουρατέβ.

κονσ ιάον  : ρήμ.—τρέχω (Λ. Τ.) — Κουσιάου μίνια τούν έφτασα.—Κόσα,
•ύρέ, νά πάρς τό μαντήλ3. ’ '■ 1 ‘ Τ '

•is? π’Βϊα

2. Της γεωργίας. ■
• , . ; : ;ά ί :Γ Τ  I
άλέτηρ τό : ούσ.=άντί αλέτρι. Τό σιδερένιο μέ φτερά λέγεται ; ;πλούκ\ 
φκέντρα  ή : οΰσ.=ή βουκέντρα. . >.;· ·.
δριμδν  τό : ούσ.=κόσκινο μεγάλο, πού τό μεταχειρίζονται στά αλώνια, 
οστά: επιφ.=προτρεπτικόν των βοδιών, δταν οργώνουν καί πρόκειται 

νά γυρίσουν.
τσικ ίλα  ή : ούσ.=μικρή ξύστρα προσηρμοσμένη στη βουκέντρα για το 

ξύσιμο τού αλετριού.
σκιουπάρ  τό : ούσ.=τό σκεπάρνι.
άχυροφά ϊ τό : ούσ.=λικμητήρι μεγάλο, πού πετούν τά άχυρα στο αμάξι.

3. Τοΰ γάμου.

καράας  δ : παράγαμπρος (Λ. Τ.=άδελφός). Νέος ή καί παντρεμένος, 
πού έκτελεΧ διάφορες υπηρεσίες κατά τάς διασκεδάσεις τού γάμου. Νέα ή καί 
ή γυναίκα τού παράγαμπρου λ.έγεται καρόασίνα.

νοννος δ : ούσ.=δ κουμπάρος..
κανίς τό : ούσ.=πανέρι γεμάτο γλυκίσματα κατά τό γάμο. «Τό κανίς 

τού νούνου».
γελάιζέδες ο ί : ούσ.=χρυσά βραχιόλια. (Λ. Τ.).
δερδέρης δ : ούσ.=δ κουρεύς. 'Η  λέξη είνε καθαυτό Περσική. όέρ= 

στήθος. όερύέρ=στήθος μέ στήθος δηλ. έρχεται δ κουρεύων μέ τον κουρευό- 
μενον. 3Από τό Περσικόν λοιπόν 1-)έρ=στήθος οί Τούρκοι είπαν 
=άποστηθίζειν, καί εμείς δπως κάναμε· από τά Τούρκικα ρήματα σασίγιο- 
ρ ου μ σαστίζω, έγλεν ή γιορουμ γλενάίζω, γκεζίγιορουμ γκεζερίζω καί γκεζερώ, 
,κατσηρήγιορουμ κατσηράίζω κλπ., οί Μαπεδόνες μας (περιφ. Νιγρίτης) από

έζθερλεμέκ
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τό Τούρκικο έζβερλέγιορουμ=άποστηθίζω, έκαναν τό ρήμα έζβερίζω, 9 ζό ερίζω, 
ζόουρίζω=όμιλώ.— «ξο υρ ίζω  9ζθουρίζω και δεν άκοΰς».— «Τί 'ξουρίζεις εσύ· 
εκεί ;»= Τ ί ομιλάς εσύ ε κ ε ί;1).

ύερϋεριο τό : ούσ.=τό κουρεΐον.
b egb ερ ίζομα ι: ρήμ.=κουρεύομαι, ξυραφίζομαι.
1)άιτζίκια τα : ούσ.^βραχιόλια. (Λ. Τ.). 
ζαριφλίκ ια  τα : ούσ.=«λυσσιδίτσες μέ φλουράκια. 
οοργούτσια  τα : ούσ.=:χάρτινα τριαντάφυλλα. 
baρbέτa ή : ούσ.=κρέπι μεταξωτό.
τεπελήκι τό : ούσ.=πλάκα ασημένια στρογγυλή καί σκαλιστή, πού εικο- 

νίζει την Παναγία, ή άγιο και φορεϊται άπάνου στο κεφάλι (Λ. Τ.).
γκιοργκιεφ  τό ούσ =τελάρο ξύλινο πού τεντώνουν διάφορα εργόχειρα 

καί τα κεντούν καθιστά. Καρκάφη (Κουβούκλια ΙΤρούσης). Κατά τον μακα
ρίτη Μ. Φιλήντα ή λέξη αυτή έρχεται άπ3 ευθείας από τό Τούρκικο gergef, 
πού γίνεται από τό Περσικό kiarkiah. 3Η λέξη απαντάται καί στο ύπ" άριθ* 
7 Πασχαλιώτικο τραγούδι (Κοίτα Θρακικά τόμ. Βλ σελ. 405 στίχ. 5): Φωτιά 
νά κάψ τό κέντημα καί λαύρα τό γκιοργκέφι μ9. 

ληλονδ3 τό : ούσ.=τό λουλούδι.

4. 'Α π ’ τό φυτικό  κα ί ζω ικό  κόσμο*

b a ld g a n ’ τό : ούσ.=τό κώνειον. Φυτόν ύψους 1—2 μέτρων μέ δριμεΐα 
οσμή καί τού οποίου τό στέλεχος μέ τό νά εινε μέσα κενό, τά παιδιά τό κα
λοκαίρι κάνουν απ’ αυτό τις άνεμοδοϋρες. Τά ζώα δεν τό τρώγουν. 9Ά ν κατά 
λάθος τό φάγουν καί κυρίως τό πρωί μέ τήν δροσιά, αποθνήσκουν αμέσως, 
—Τά πράματα έφαγαν ύαλόράμια κί ψόφσαν. 

τρανάαφλιά  ή : ούσ.=τριανταφυλλιά.
τσαπονρνιά  ή : ουσ.=άγριοδαμασκηνιά. Γ0  καρπός της λέγεται: 
τσάπονρνο  τό : ούσ.=άγριοδαμάσκηνο. Προυνιά καί προΰνα (Κουβού

κλια— Προύσης).
βατόδρα  τ ά : ούσ.=βατόμουρα.
σκατοπονλια  τ ά : ούσ.=πουλάκια ό'ρνιθας, πού τά βγάζουν οι μάγισσες 

από αυγά μέ διπλούς κρόκους κάτω άπ9 τήν μασχάλη τους βαστώντας τα μέ 
υπομονή επί 21 μέρες, καί τά μεταχειρίζονται γιά νά κλέβουν τό γάλα των

1) ’Όχι λοιπόν από τό Γαλλικόν barbe=y8veiov, πού νομίζουν ίσως άλλοι κα
θώς καί έγώ προ ολίγου καιρού. Τήν ετυμολογία τής λέξεως αυτής bαρbέρης τήν 
ακόυσα άπό τον αδελφό μου, πού ξέρει τά Περσικά φαρσί, όπως έλεγε ό μακαρίτης 
Φιλήντας. Καί άπόδειξις τό ρήμα τό Τούρκικο Ιζδερλέγιορουμ=άποστηθίζω, πού 
ξέρω πολύ καλά τήν σημασία του. Ποια λοιπόν ή σημασία τοϋ αποστηθίζω με τό· 
γένι, άν παραδεχτούμε δτι έρχεται ή λέξις άπό τό Γαλλικόν barbe ;
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γειτόνων τους. (Κοίτα σχετικά εις Θρακικά τόμ. Δ\ σελ. 224). 
κροϋνα  ή : ούσ.=κορώνη τό πουλί. 
έίάβανος ό : ούσ.=ό κηφήνας των μελισσών.
τρικουκιά  ή : ούσ.=τδενδρύλλιο ακανθωτό. Κράταιγος ό όξύκανθος. 
0ουοτκρνα ή : ούσ.=ή σαύρα τό ερπετόν. Τό μεγαλύτερο λέγεται: 
ψαρμάκα  ή : ούσ.=σαύρα μεγάλη και πράσινη. 
καραγάτς τό : οΰσ.=ή πτελέα τό δένδρον.
govr£ovxg ό : έπίθ·=κοντόνουρος. goυτζoύκκo=κovτόvoυρo. Τό σκλί μας 

εινε goυτζoύκκo. · ι ■ · s  ■

govx'Qovμντκον  τό : επίθ.=ώσαύτως κοντόνουρο.

5. Τής ενδυμασίας.

άονλαμάς  1 
γαϊτάνια.

ά ν τ ιρ ί3) τ ό : ούσ.=όμοίως φόρεμα κοντό άλλα σταυρωτό στο στήθος. 
τζ ιαμαάάν  3) τό : ούσ.=εΐδος γελεκιού με γαϊτάνια.
οιάλι τό : ούσ.=ύφασμα σπιτίσιο μάλλινο καί μαύρο 2—3 μέτρων μά

κρος, πού τυλίγεται γΰρω στό κεφάλι, ούτως ώστε ή μία άκρα του νά εινε 
μπηγμένη μέσα στους γύρους, ή δέ άλλη νά κρέμεται πίσω στις ωμοπλάτες. 
Οι δύο άκρες τού σάλιού φέρουν καί φουντίτσες μικρές, μάλλινες για γαρ
νιτούρα. [ ' _ . ... ! .· -

σαρ ίκ5 τό : ούσ.=σάλι τυλιγμένο στό κεφάλι. Κεφαλόγυρος. 
κο.μζέλα.χ\; ούσ.=φόρεμα κοριτσιών ώς τή μέση χωρίς μανίκια από τσίτι. 
πονρπόδ ια  τά: ουσ.=στενόμακρο μάλλινο ύφασμα, πού τυλίγεται στά 

πόδια, γιά νά φορεθούν ύστερα τά τσαρούχια.
φστάνα  ή : ούσ.=φουστάνι μάλλινο χωρίς μανίκια, πού φοργιέται τον 

χειμώνα.
τραχλιά  ή : ούσ.=ό γιακάς κάθε φορέματος.

) ό : ούσ.=φόρεμα κοντό εως τή μέση από άμπά καί γύρω

1), 2), 3) Διά τα τρία αύιά είδη ενδυμασίας κοίτα Άρχειον τόμ. Β'. σελ. 60 
καί τάς νκ  άριθ·. 12, 15 καί 18 εικόνας.
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ΤΓΟΛ. ΤΓΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Γλωσσάριο Σαράντα Εκκλησιών.
(Συνέχεια από tov Β'. τόμον).

Ρ

Ρ αγίζω = σχ ίζομαι (παθητικώς)—Ράγσε ή ψυχή μ" σά τζάμ3.—Ράγσε ή 
καρδιά μΕ σά (Ιόν γειδα.—Ράγσε τό ποτήρ3.

ραγισμένος - ν ’ - νο .—Πέ ραγισμέν3 καρδιά ποϋ νά πάγω.—3Έ νε ραγι- 
σμέν3 ή καρδιά μ3.—Ραγισμένο ποτήρ3 δέ ξαναγίνται.

ρα γ ίζο νμ ’ = σχ ίζομαι, κάνω ράγα, λυπούμαι πολύ.—Ραγίσκε ή ψυχή μ? 
σά dov γειδα.—Ράγσε (ραγίζω) ή καρδιά μ’ πέ τά κλάματά άης, 

ραγκλι (τό)=ειδος γυναικείου ροΰχου.
ραζακί (τό)—είδος σταφυλιού. Ή  λ. περσική πρβλ. Χατζ. Μεσ. 1.236,. 

Ψάλτης.
ρακιτζιο  (τό)=τό οίκημα πού βγάζουν τά ρακιά.—’Έχ3 ρακιτζιά, έχ’ 

κρασιά.
ρατίζ  ουχί3=έξαφαν ίζου μα ι (ίσως ραντιζου,α3= φεύγω  σαν τό ραντιζόμενο- 

νερό).—Ρατίσκε και πάει.—Ρατίστσε πέ κει νά—χάσου, εξαφανίσου.
ραφ η= το  ράψιμο.—4Η ραφή τ3 καλή.—Πέ τή ραφή τ’ φαίνεται ό τερ- 

ζής δ καλάς.
ραχνιά=ττ\ς αράχνης τό πανί.—Γε'μσε τό σπίτι μας ραχνιές. ραγνιάζω- 

—πιάνω  ραχνιές. ραχν ιασμένος= γεμάτος αράχνες.
ρέγουλα  (ή)=τάξις.—Πάγ3 πέ ρέγουλ,α.—Ρέγουλα χρειάζται στη δουλειά. 

Χωρίς ρέγουλα, παιδί μ3, τίποτα δέ γίνται.
ρέγονμ*—δρέγομαι (απλώνω χέρι).—Ρέγεσαι νά τον γλέπς3.—Ρέχκα τό· 

φαγί άους.—Την ρέχκα πια τή νΰφ 3 άης.
ρεχακος - κιά  - κ ό—Ρεχτικό φαγί έ'χουμ3 σήμερα.—Τί ρεχτικά τρώτε;— 

Κάτ’ ρεχτικό θέλω.
ρεζιλεύγω — ρεζιλεΰγονμ* = Κ άνω  έναν ρεζίλι. ’Εξευτελίζω, προσβάλλω βα- 

ρειά.—Μέ ρεζίλεψες μωρή.—Τον ρεζίλεψα τό μασκαρά.—Ρεζίλεψες τό'νομα 
τή μπαμπά σ\—Δέ ρεζιλευγόμαστέ μεΐς πέ τά λόγια σ3.

ρέζω—αρέσκω .— Γώ δέ ρέζω.—Γά) ,ρέζω νέ τώρα;—Σά δέ ρέζ3 ας 
κάν3 δ,τι θέλ3.—Μένα έ'τς μέ ρέζ3. ρεζουμέ =άρέζω τον εαυτό μου.—Ρέσκαμ3 
μονάχες μας, νά μάς ρέζνα γ3οί άλλ3.—Ρέσκαμ9, πάρκαμ3.

ρέγκας (δ)=άπόχρεμψις.—Τον έφτυσε ένα ρέχα στά μούτρα τ3.—Αυτός 
θέλ3 ένα ρέχα στο πρόσωπο.

ρημάζω —πάνω  έναν έρημο, βλάπτω.—Τον ρήμαξαν.—Νά σβύσ3 καί νά 
ρημάξ3 κι αυτός καί τό σπίτ3 dov.—Πά νά ρημάξ3.—Μέ ρήμαξε, πού νά 
ρημάξ3. —Ρήμαξαν καί τά σπίτια όους καί τά καλά άους.

ρημάδ* (τό)=τό χαλασμένο σπίτι.—Κι αυτό τό ρημάδ . . .—Ρημάδια γέν- 
καμ3.—Στά ρημάδια καί κόμ3 πέ κείθε.

Τ

I
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ρημαδ ιό  (to)—Ρημαδιό τόκαναν τό σπίτ3 μου.—Ρημαδιό νά γεν3. 
ρ ιζ ικάργ ια  (τά)=οί ανθοδέσμες, πού τάγιγιάννη (Κλύδωνα) τις βάζουν 

μέσα στην μπακίρα και τις βγάζουν από μέσα τό πρωί τής άλλης μέρας λέ
γοντας κένα δίστιχο τά κορίτσια, πού ενδιαφέρει κείνον πού τού ανήκει ή 
ανθοδέσμη. (Βλέπε περιγραφή Θρακ. ’ Ηθογραφίες τόμος Β '. σ. 43).

ρ ιζ ικό  (τό)=ή τύχη. —’Έχ3 καλό ριζικό.—Καθένας πέ τό ριζικό τ3.— 
Ριζικό νάχς καλό καί μή νοιάζεσαι.

ρόδάν3 (τό)=«εργαλειον τροχοφόρον δι οΰ περιστρεφομένου καί δονου- 
μένου νήθουσι ραδίως αί γυναίκες». 'Ο Ήσύχ. παράγει την λέξιν εκ τού ράδιος 
ραδινός.—Γλωσσά σά ρόδάν.—Ρόδάν3 πάγ3 ή γλώσσα άης.

ρόδάν3 είναι τό όργανο, πού τύλιγαν τό νήμα στα μασούρια.—Σά ρό
δάν πάγ3 τό στόμα τ3.—Γληγορη σά do ρόδάν.

ροδανίζω=μεταχειρίζομαι τό ρόδάν3.—Γούλ3 μερίτσα ροδάνζα. 
ρο<5ίζ3= φαίνετα ι ή αυγή.—Ρόδσε δ ουρανός.—Ρόδσε τό μάγουλό 
ροκάν  (τό)=ρυκάνη.
ροκαν ίζω = καθαρίζω τό ξύλο άφαιρώντας την επιφάνειά του. 
ροκάνισμα  (τό)=ή δουλειά.
ρομαθ ιά  (ή)=άρμαθιά ορμαθός.—Γόρασα μνιά ρομαθιά σκόρδα. 
ρομαθιάζω .—Ρομαθιάζω τά σκόρδα μας. 
ροκοκέφαλο (τό)—Τής τειάς σου τό ροκοκέφαλο (βρισιά). 
ρότσκος (ό)=φαλλός.—Τής μάννας σου δ ρότσκος (βρισιά). 
ρονφονλας (ό)=·τυφών.—Την όύφλα σ ’ καί τή ρούφλα σ3. 
ρονόαλο  (τό)=τό ξύλισμα, ρόπαλο.—Τον τράβηξα ένα ρούμπαλο. 
ρούδ’ (τό)=τό κόκκινο χρώμα.
ρονπα  (ή)=ξϋλο, κομμάτι ξύλου κομμένο γιά κάψιμο. 
ροφομυξώ=ρο<:ρώ συχνά τή μύξα μου.—-Μή ροφομυξάς, μπρέ, καί σε 

σχάθκα.
ροφτό (τό)—’Έφαγαμ3 σήμερα αβγά ροφτά.
ρώγα  (ή)=ή αράχνη, τού βυζιού τό υστερνό.—Δός μιά ρώγα σταφύλ3. 

—Πιάστηνα τή ρώγα.—Τον τσίψε μιά ρώγα.—Ή  ρώγα άης πόνεσε.—Μάζευε 
άς εν κα ι ρώγες. (Παροιμία).

Σ

Σ αβονρντ ίζω = τ ινάζω, ρίχνω μακριά.—Σαβούρτσα πέρα πέ τό φράχτ3 τό 
καλάθ3 άου.—Μή σαβουρντίζ’ ς.

σαγιάκ  (τό)=χειμωνιάτικο ύφασμα από μαλλί ύφασμένο στον αργαλειό 
καί χρωματισμένο λογής λογιών (ή. λ. τ·).

σαγιακένιος - ια -  ο=τό από σαγιάκι γνεμένο.
σαγίττα (ή)=ή κερκίδα καί τό εργαλείο τού αργαλειού, πού βάζουν μέσα
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τό μασούρι και τό περνούν μέσα από to δίμηιο ρίχνοντας τή σαγίττα πότε 
ζερβά πότε δεξιά.—Τραβώ καί γώ σαγγίττα στη ζωή μ’= ΰφαίνω .

σάγκαρο  (xo)=to έπιπλο.—Έχουμ’ και μεΐς πολλά σάγκαρα.—Σάγκαρα 
- μάγκαρα=τά μικροπράματα.

σ«ζ=(τό) μουσικό όργανο, είδος μαντολίνου με πολύ μακρύτερο λαιμό1, 
(ή λ. Τ.).

σαϊβάν (τό)=τό πρόστυλο τοΰ σπιτιού, χρισμένο με χρώμα κίτρινο ή 
κόκκινο (λ. Τ.).—’Έχουμ’ σαϊβάν’ δροσερό.

οαλβάρ (τό)=ή φαρδιά βράκα πού φορούσαν οί γυναίκες. 
σαλεύχω=κινιέμαι από τον τόπο μου, σηκώνομαι.—Σάλεψ’ μωρή καί 

σύ ! =  Σήκω.—Δε σαλεύ’ πέ άή θέσ’ ιίου.—’Έλα σάλεψε λήγωρα.—ά σα- 
λεψ ς για οχ;

σαλαμούρα  (ή )= ιό τυρί πού διατηρούν μέσα στην άλμη. 
σαλάβα—1) τό εξάνθημα πού βγαίνει στά χείλη από τό πολύ σάλιο. 2) 

ό φλύαρος.—Τί σαλίβα κιαύτός !—’Ά ϊντε και σύ σαλίβα!
σαλιάιάζω=πάσχω από εξανθήματα στο στόμα.—Σαλίβιασα νά μιλώ. 

—Δε σαλίβιασες πιά πέ τό ντίρ - ντίρ ;
σαλαάρς (δ)=ό φλύαρος, κείνος πού τρέχουν τά σάλια του από τις ομιλίες. 
σαλιαρΐζω=<φλιαρώ, λέγω λόγια δίχως σημασία.—Τί σαλιαρίζ’ πάλ’ 

αυτός.—Σαλιάρζε σύ και μή gυtτάς τή δουλειά σ’ .
σαλντίζω—άπλο3νω χέρι.—Μή σαλντίζς τό χέρ’ σου γ ια τ ί . . .—Σάλτσε 

ντε σά σέ βαστά;
σάλμα  (τό)=φυτό μέσα στά στάσιμα νερά, σαν τό ψηλό άχυρο, πού χρειά

ζεται γιά τις καλύβες καί γιά τό γέμισμα τών στρωμάτων.
οαλοπάν5 (τό)=η ποδίτσα τού σαλοΰ, τού μωρού.—’Έπλυνα σαλοπάνια, 
σάλο (τό)=τό πολύ μωρό, τό μικρό παιδί.—Μή κάνς, σά do σαλό τό 

παιδί.—Τί σαλά πράματα εν αυτά; 1
σαλός= δ  σαλεμμένος τό μυαλό.
σαλταμάρκα  (ή)=Τό πάνω μέρος τής ντόπιας φορεσιάς τών σαγιακένιων 

ρούχων τοΰ λαού, όπως τό σακάκι μας, στολισμένο μέ δαχτανωτά λουλούδια 
από τούς άμπατζήδες, ραφτάδες τέτοιων ρούχων. (ΆρχεΤον Β ' τ. σ. 60).

σαμαάούρα  (ή)=ό φελλός τοΰ λυχναριού, πού στέκεται στήν επιφάνεια 
τού λαδιού, τό έλλύχνιο.

σαραά ίζοο= 40 ημέρες μένει ή λεχώνα στο σπίτι. Στις 40 πηγαίνει στήν 
έκκλησιά μαζί μέ τή μανίτσα (μαμή), κρατώντας τό παιδί καί παίρνει τήν 
εύκή τού παπά καί βγαίνει στον κόσμο.—Σαράττσες νε λεγοο;—Σαράττσα. 
—Σά σαραάίσω ά σάς νάρτα).

σάμ μ α τ ι= σά  νά—Σάμματι γήρτες νε ;—Σάμματι ά νάρτ’ . . . 
σαματάς (ό)=θόρυβος.—Μή κάντε σαματά.—Τί σαματάς εν αυτός;—Πέ 

τό σαματά όους δέν άκούγω.—Σαματάδες δέ θέλω!
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οαμουρόγοννα  (ή)=γούνα μέ σαμούρ3. 
σαμονρ  (τό)=γούνωμα.
σάνες= ω σάν .—Λογομαχείς σάνες κέκανες καμιά μεγάλ3 δουλειά. 
σαξϊ (τό)=ή γλάστρα.=Πόσα σαξιά έχ3 ή αυλή σ’ ! Γώ στην αυλή μ3 

σαξιά οφκαιρα έχω νά τά σεργιανίζω, κανείνας δεν εν νά μέ πή ένα λόγο· 
σαπ ίζω .—Σάπσα πια σάπσα.—Νά σαπίσς (κατάρα). 
σαραγλϊ (τό)=(Τ. ή λ.) Γλύκισμα ή όρτό ή καθιστό (σουφρωτό). Τό όρτό 

ήταν τό επίσημο γιά τούς μουσαφιρέους.—Τό σαραγλ'ι γίνονταν μέ φύλλο 
σπιτικό πού έπλανε ή είδικιά γυναίκα των σαραγλιών. Τό άπλωναν στο τρα
πέζι τό φύλλο και τό γέμιζαν μέ σπασμένο αμύγδαλο ή καρύδι, μέ σπασμένη 
ζάχαρη και μπαχαρικά. "Υστερα έτσι τό τύλιγαν στή μηλινόβιτσα. "Έπειτα 
τραβούσαν τη μηλονόβιτσα και κατόπιν τόκοβαν κομμάτια, πού τά έστηναν 
ορθά στον ταβά μέσα. Τό'στελναν στο φούρνο κύστερα ζεστό τό περέχυναν 
ζάχαρη (σιρόπι) βρασμένη καί τό σκέπαζαν νά κρυώσει. Τό σαραγλί ζαχάρωνε 
(κάντιων ε) καί τό πρόσφερναν στο πιάτο τις γιορτές.

Τό καθιστό ή σουφρωτό λέγονταν έτσι, γιατί δέν γίνονταν τόσο χοντρό. 
Καί βγάζοντας τή μηλινόβιτσα πό μέσα τό σούφρωναν μέσα ατό νταβά. 

σαραάαπόδαρος  (ο)=έντομο πού έχει σαράντα ποδάρια, δπως νομίζει, ό λαός. 
σαρακ ιάζα )= ζαρώνω (σαφρακιάζω)=έχω τά χέρια μου γεμάτα από ζάρες 

από τό πολύ βούτηγμα στο νερό, δπως ή πλύστρα, δταν πλένει.
σαραπανατζής*) (ό)=κεΐνος πού έσερνε τό λινό τού τρύγου μέ τά βόδια 

του καί τάμάξι του.
σαστίζω—ιά  χάνω στην ομιλία μου, στο δρόμο μου, στά μυαλά’ ζαλί

ζομαι.—Αυτός τά σάστσε,=αύτός τρελλάθηκε.—Τά σάστσαμ3 κεμείς καί δέ 
ξαίρουμ3 τί νά κάνουμ3.—Κέγώ πέ τά σαστισμένα τά μυαλά μ" δέ ξαίρω 
τί λέγω.—Σαστισμένος νούς.—Γοΰλο τά σαστίζα), σά πά νά μιλήσω σαύτό τον
άθριοπο.—Τί σαστισμένο παιδί.

σαφραγκιασμένος =  ό μαρασμένος, ό ζαρωμένος.—Σά σαφραγκιασμέν3 
ντομάτα γίνκε. Σαφραγκιάζ* = ζ αρώνει.—Σαφράγκιασε σά σταφίδα.—Σαφράγ- 
κιασαν τά χέρια μ" πέ τή πλύσ3.

σβανάς (ό)=1) εργαλείο ντουλ^έρικο. 2) μαχαίρι οδοντωτό πού κλα
δεύουν τά κλήματα.— Δό μ5 τό σβανά δ,τ ά ποίσω τώρ3 ά ποίσω (ποιήσω) 
(απειλή).—Σά σβανάς τά γένεια τ3 (αχτένιστα).

σβάρνα. Στή φράση: τό πήρε σ β ά ρ να = π ροχωρά ακράτητα.—Μή μόν τό 
πήρες σβάρνα, ξεκουράστσε καί λιγάκζ

σβίτζινίζΌ=·βουίζει τάφτί μου.—Σβιτζίνιξαν τάφτιάμ3. (Την ώρα τούτη μέ 
τά δυο δάχτυλα χτυπούν έξω από τάφτί). 1

1) Βλ. Πολυδ. Παπαχριστοδούλου Περιγραφή τρύγου Θρακ. ’Ηθογραφίες τ. Α'. 
Διήγημα : «Ό τρύγος τή κυρ’ Άμπατζόγλου».
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σγαρ ίσγονρος= δ  φάρυγγας—ά σέ κόψω τό σγαρίσγουρο σ . 
σεκλετίζω -ζουμ3— στενοχωρώ έναν κα'ι στενοχωροΰμαι.—Πολύ σεκλεντί- 

σκα σήμερα.—Τον σεκλέτσα κάμποσο νά μέ τά δώσ’ .—Μή σεκλεντίζεσαι καί 
τόσο.—Μέ σεκλέτσε ή δουλειά πολύ.

σελα—χδ άκρο τής βράκας πού πηγαινοέρχεται στο περπάτημα.—Διές 
τονα κουνιέται σαν τή σέλατ’ ·—Τί έχς βρε μες στη σέλα σ’ και κουνιέται; 

σεμπόγια  (τά)=οϊ βιόλες, σεμπόγια κα τμ έρκα= ο ι διπλές βιόλες. 
σέ(α τ ’=κατάλλτιλο, πρόσφορο μέρος.—Σέμτ’ μέ'ρχεται πέ δώ. 
σεπέτ (τό)=καλάθι.— Φέρ’ τά σεπέτια.
σερτμες (ό)=τό δίχτυ τοΰ ψαρέμματος.—Πέ τό σερτμέ πιάννα τά ψάρια· 

κι’ όχ’ πέ τά λόγια.
σερπετό (τό)=ερπετό=γρήγορο, ευκίνητο.—Σερπετό παιδί. 
σετ (τό) ή λ. Τ)~καναπές φκιαστός στο πλάτος τοΰ δωματίου, στρωμέ

νος μέ στρώμα άχυρένιο καί μαξιλάρια στον τοίχο, μέ ωραία φαντά ντυσή- 
ματα, φαμένα μέ τά χέρια των γυναικών.

σεφέρια—Τό πάγαινε κι’ έλα.—Πόσα σεφέρια πήγες στον τσεσμέ; 
σήμαάρο  (τό)=τό ξύλο, πού μεταχειριζότανε στά παλιά χρόνια νά χτυ

πούν στην έκκλησιά ρυθμικά γιά τούς χριστιανούς.
σημαντικά=αξιόπρ& πα, ωραία.—Σημαντικά τής φέρκαν (φέρθηκαν). 
σημαντικός - ιά  - κδ—Σημαντικός άθρωπος.—Σημαντικά λόγια είπε. 
σιγοκαταπ ίνω—καταπ ίνω  σιγά.—Σιγοκατάπιε τά λόγια τ’ .—Σιγοκατάπιε 

κι* αυτή τις πίκρες όης.
σ ιγοπ ιάνω —τρώγω κάτι αρμυρό πού μέ πιάνει.—Σιγόπιασαμ’ λιγάκ5 πέ 

τή σαρδέλα.—Φάγε ένα τζίρο νά σιγοπιάσς.
σ ιγ ίζο νμ 3— πηγαίνω δώθε κείθε τοιμάζοντας.—Τί σιγίζεσαι, μωρή, σά 

άή μαμή;— Σιγίζουμ’ σιγιζουμ’ καί τίποτε δεν κάνω.— Σιγίστσε καί σύ· 
λιγάκ’ .

σιλιβδς- η - ό=λεϊος.
σινιάκιο  (τό)=δοχειο χρήσιμο νά  μετράν τά σιτηρά, 4 τέτοια ίσοδυνα- 

μοΰν μέ'να κιλό (σινί).—Πόσα σινιάκα στάρ’ έχνα ;— Χίλια σινιάκα γόραζαμ’ 
τό χρόνο.

σιλδώνω—στ ιλβώνω.
σίτα (ή)=:ιό κόσκινο. Οί τσιγγάνοι πουλώντας φώναζαν;—Κόσκινο σί- 

τααα!—Δόμ’ , λεγώ, τή σίτα σ’ νά περάσω τάλεύρι μ’ .
σ ιτζαάές= χδ  χαλί πού σαύτό πάνω οί Μωαμεθανοί έκαμναν τό ναμάζι> 

τους (setsde). "Υστερα μέτριο χαλί. 
σκάδια  (ή)=ή κάμπια.
σκαάάΧ  (τό)=ή σκανδάλη, δηλ. μικρό κομμάτι σιδερένιο ή ξυλένιο πού· 

κρατάν τό παράθυρο ή τή θύρα γιά νά μήν ανοίγει ή νά μή πέφτει.—Βάλ’ 
μωρή, τό σκαάάλ ;
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σκαλωσιά  (υ)=ή σκάλα.—Σκαλωσιά σήκωσαμ5= θά  χτίσουμε. 
σκάμνος (ό)=τό μεγάλο σκαμνί.
σκαλώνω=βς>ίσκω δυσκολίες.—’ Εδώ σκάλωσαμ’ τώρα.—Νά μή σκα- 

λώσ’ κάνεις μια φορά, υστέρα άρέχα γύρευε.—Που σκάλωσες πάλ’ ; 
σκαματίζω = κάνω  άφρό μέ τό σαπούνι.
σκαπά£ω=στενοχωρούμαι, θλίβομαι.—Μέ σκάνιασε αυτό to παιδί.—Μήι 

σκανιάζς, λεγώ, και σύ πέ τέτοια πράματα.
σκαρδί (τό)=σκαρδι λιναριού, ποσότης ώρισμένη, πλόκαμος. 
σκαρΙ= σχάρα, βάση στήριγμα.—Τό'βαλαμ’ στο σκαρί. 
σκαρώνω=Νά διούμ’ τί θά μάς σκαρώσ’ πάλ’ .
σκάτζαρος (ό) =  σκελεθρομένος.—Μόν' τό σκήμα τ’ πέμκε σά σκάτζαρος.. 
σκατομπάβουλας (ό)=σκαθάρι.—Γούλ’ γουλ5 κιό σκατοόάόουλας. 
σκάφ* (ή)=πού πλένουν και ζημώνουν.—Ή  σκάφ’ ένε πουτάνα (πόρνη) 

γοΰλο μαζεύ’ , γοΰλο θέλ’ (παροιμία).
σκαφ ίδ3 (τό)=μικρή σκάφη.—Ίο σκαφίδ’ τρέχ.—Τόβαλα μέσ’ στο σκα- 

φίδ’ μου.
σκαφοδοϋλ3 (ή)=τετράποδο τραπέζι πού πάνω του βάζουν τή σκάφη- 

—Δόμ’, λεγώ, τή σκαφοδοϋλ’ σου νά πλένω.
σκεβρός - η  - ό =:τό ξύλο πού καμπουρίζει κα'ι χάνει την ίσιάδα του από 

τή ζεστασιά καί βρέξιμο.—Σκέβρωσαν τά κανάτια τή σπιτιού. — Σκέβρωσε 
κι’ αυτός σά τή σανίδα=καμποΰριασε.

σκεάρώνωτ=καμπουρίζω, λυγίζω.—Σκέβρωσαν τά ξύλα.—Σκέβρωσαμ’ καί 
μεις, άμνια.—Ά , σκεβρώσουμ’ καί μεΐς πέ τό καιρό, σά τις παπούδες μας~ 

σκέλδα (ή) καί σκελίδ3 ή άρχ. σκελίς δηλ. κομμάτι σκόρδου όπως χωρί
ζεται φυσικά από τάλλα.—’Έφαγα μιά σκέλδα σκόρδο καί βρώμσε τό σπίτ’ . 

σκεπάρ  (τό)=τό σκεπάρνι, εργαλείο ντουλγκέρικο.
σκεπαριά  (ή)=ή χτυπηματιά τού σκεπαρνιού. "Ύστερα μεγάλο σκεπάρνι 

χρήσιμο στούς βαρελάδες καί ντουλγκέριδες.—Τον δώκε μιά σκεπαρνιά και 
τον άφήκε στον άόπο.

σκεπός (ό)=η στέγη’ (σκεπάζω) λέγεται καί κεραμόδος από τά κεραμί
δια.—Ό  σκεπός μας χάλασε.

σκιστό κα ι σκιστός (τό) =  σανίδι ψιλό πού χρειαζότανε νά ξεχωρίζει τά 
νήματα τού στημονιού.

σκομ ίδ ια= χά  μικρά κρομμύδια πού δέν μπόρεσαν νά μεγαλώσουν καί 
πού τά ξαναφυτεύσουν κάθε χρονιά.

σκομ ίζω = σκορπίζω καί μοιράζω.—Σκόμσαν τό βιό όους.—Μή σκομίζς 
τά λεφτά σ’ ά σέ χρειαστούν.—Σκόμσαν τή όαόά τους τό βιό σάν άχερο  ̂

σκοπενγω= εχω  σκοπό, κατά νούν.—Σκοπεύγουμ’ νά πάμ’ ταξίδ’ . 
σκορδόπιστη  (ή)=ή ερωμένη χλευαστικά. — Πάγ’ στή σκορδόπιστη τ\ 
σκορπ ίδ ’ (τό)=μικρός σκόρπιός.
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σκοτίδα  (ή)=—ro; σκοτάδι.—Πίσσα, σκοτίδα, ■ μυρίζ9 καί τυρί. 
σκοτιδιάζω—·γίνεται σκοτάδι.—Σκοτίδιασε καί πάει.—Τώρα λήγορα σκο- 

τιδιάζ3.—Σά σκοτιδιάσ3 κΰστερα μή δουλεϋτε.—Σκοτίδιασαν τά μάτια μ3.
σκονλοντ= λεξη  πού τού τή φώναζαν μεγαλόφωνα σταφτί, σαν ήθελαν 

νά ξιππάσουν κανένα.
σκούλκα—ζο σκουλίκι, ό ταπεινός άνθρωπος καί κόλακας.—Σά σκούλκα 

νά σέρνεσαι.
σκονλκο6υτανο= γιατρ ικό με λάδι καί με σκουλίκια βαλμένα σένα μπου

κάλι, κρεμασμένο στον ήλιο.
σκονλλυ (τό)=ή έξω επιφάνεια στα σκουλλωτά υφάδια, σά βελουδένια. 
σκουλλωτά (χό)=είδος υφαντού σπιτικού πού χρειαζότανε για επίπλωση. 

—’Έχω καί σκουλλωτά καί δημοκατόνια καί σαντρατσωτά. 
σκοντέλα= τδ  πινάκι. ζερ6οσκουτέλλα= ϊ) άριστερόχερη. 
οκονάονψλώ  (σκότος-τυφλός)= βρωμώ, παραβρωμώ, σκουντάφτω, λα

θεύω την περπατισιά μου. Γλωσσογν. Φιλήντα Β. 197.—Σκουόοΰφλησε κέ- 
πεσε.— Οί γριές, παιδί μ’ , σκουάουφλούν καί πέφτνα- καί γώ σκουόούφλησα.

σκοντα= ή  άκρη τοΰ ρούχου, φίλα σκούτ£ς=εκλιπαρεΐ.—γελούν οί σκοντες 
του= εινε ευχαριστημένος.

σκοντονρα  (3θσαΐυτα)=ζάλη.—Τό κεφάλ3 μου πέ τις σκουτοΰρες ζαλίσκε. 
σκρόφα  (ή)=ή γουρούνα (λατ. λ.) βρισιά.— 3/Αϊ σκρόφα, παλιοσκρόφα. 

—Νά πάρ3 ό διάβολος τή σκρόφα τ3.
σκυλλομύτα  (ή) =  ψιλή σανίδα πού τή βάζουν στή στέγη, για νά στη

ρίζουν πάνα) τά κεραμίδια. — Γίνκε σά σκυλλομύτα == σά σανίδι ψιλό 
αδυνάτησε.

σκνλ.ομάχονμ’— μάχομαι μέχρις εξοντώσεοος.—Τί σκυλομαχόστε, μπρε, 
γειτόν3 άνθρωπ3; ·ν. . .

σλήνις (ή) =τό κοίλωμα πού χαράσσουν γύρω στήν άκρη τού ανοικτού 
,βαρελιού, για νά μπή μέσα τό τύμπανο. ή

σλή»'(στρο=τό εργαλείο πού χαράσσει τή σλήνι. 
σμέλιος (ό)=μυρωδάτο φυτό.
ομ ίλα  (ή)=ή σμίλη. ; . —

άτ σονγλα=τ\ σούβλα (οβελός) καί σουγλίζω=τρυπώ·.
σοκάκ' (τό)=δρόμος μικρός (λ. τουρ).— Ξαίρουμ’ καί σύ πέ τί σοκάκ’ 

είσαι. — Σε ποιά σοκάκια τριγυρνοΰσες.
οόπα  (ή)=ή βέργα.— Πήρα τή σόπα μ3 καί τον κουπάνσα μιά.—Τον 

δώκε μιά πέ τή σόπα τ .
σόοα (ή)=ό φτιαγμένος δρόμος. . τ
σονβλιστρός ή σουγλιστρός - ή - ό= ό οξύς, ό σουγλιερός. 
σουβλί ή σονγλΙ=ί\ μικρή βελόνα τού τσαγγάρη πού τρύπα τό πετσί 

•στο ράψιμο.
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σού=τέλος πάντω ν .—Σου να πάγω κιάς γ ίν ’ δ,τι γίν’ .—Σου νά τον 
δώκω δανεικοί.

σούδα  (ή)=πολύ στενό δρομαλάκι.—Μπήκα μέσ’ τή σοΰδα καί δέ μπό
ρεσα να βγω.—Κεΐ κοντοί έ'χ’ μια σοΰδα.—Ίο σπίτ’ (Ιου σά σοΰδα.

οονραχ ί (τό)=τό παγοΰρι, πού βάζουν κρασί καί πίνουν οί εργάτες χέρι 
μέ χέρι.

οονραλιδ (τό)=Τό μέρος πού σχηματίσθηκε σά νεροσυρμή από τό τρε
χούμενο νερό.

σούρβα (ή)—κλαδί κρανιάς, πού τα παιδιά τήν πρωτοχρονιά σουρβίζουν 
λέγοντας: Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταβρί, σαν άσήμ’ , σά gραvιά 
καί τή χρόν’ γοΰλ’ γεροί καί κολόκαρδοι.

σοφ ίζουμ  = σχέκτομαι καί ευρίσκω.—Ποΰ πάλ’ τά σοφίσκες αύτανά 
σοφράς (ό)=τό τραπέζι τοΰ φαγητού.—Βάλτε σοφρά=βάλτε τραπέζι. 
σονλιμάς (ό)=άλοιφή καλλυντικιά, που ετοίμαζαν οί γυναίκες από βραδίς.. 
σονρ6ίζω==χ$ν#ω«.απαλά τή ράχη , τοΰ κυρίου, πού μέ τή σούρβα θέλουν 

νά τοΰ εύχηθοΰν στήν πρωτοχρονιά γιά φιλοδώρημα.
σούρ<5αλα=λέξις, συνθηματική, πού σημαίνει τάδύνατα καί άπρογματο- 

ποίητα.—Πάει νά μοιράσ’ σούρδαλα.—Γιά σούρδαλα τον έστειλαν. 
σούρδονλα—μούρδουλα=άνακατωμένα.
σουρμαλίζω —σέρνω εναν μπρος πίσω κι5 απανωτά.—Τί τό σουρμαλίζ’ τό· 

παιδί τ’ έτσ’ .—Τύν σουρμάλιξε, τον σουρμάλιξε ώς που τον ψόφσε. 
σουρούπω μα  (τό)=τό σκοτάδι μετά τό πέσιμο τοΰ ήλιου. 
σούρουπών  =αρχίζει καί οκοτινιάζει. — Σά σουρούπωσε, τραβήχκαμ= 

ξεκινήσαμε.
σονρουντι=εξευτελισμένο πράμα.—Κιαΰτός σουρουντί.—Πέ τά σουρουν- 

τιά δέ θέλω γειτονιά, τις καλλίτερ’ σου νά γλέπς. 
σουρώνω (σουρώνω)=στραγγίζω, διηθώ. 
σουρωτήρι (τό)=εργαλεΐο πού σουρώνουν.
σονσάκα='Λολοκύθα άδεια πού τή μεταχειρίζονται γιά νερό, τρυπώντας 

την στρογγυλά από τή μιά μεριά. "Υστερα τό κούφιο κεφάλι, ό ανόητος.. 
—’Ά ιντε καί σύ σουσάκα !

σο νσ ο νμ ίζ ο νμ '= ίτοιμάζομαι γιά κάτι, μέ κινήσεις τοΰ κορμιοΰ μου.— 
Τί σουσουμίζεσαι, μπρέ, σά ψειριασμένος ;

σοΰστε=σιωπήστε(σούς λ. τ. σιώπησε).—Σοΰστε νάκούσουμ’ τίγίνταιό'ξαη 
σουτζούκια  (τά)=οί μουστολαμπάδες από μοΰστο στήν εποχή τοΰ τρύ

γου.—Περνούσαν σπασμένες καρυδοψυχές μέ μιά βελόνα σέ δυνατή κ?αοστή< 
δεμένη σέ μιά «κούτσα» δηλ. ένα κομμάτι ξύλου άγγυλωτοΰ, πού στήν άκρη, 
είχε έ'να κομμάτι πανί γιά νά μή πέφτουν Τήν κλωστή αυτή μέ τις καρυ
δοψυχές τή βουτοΰσαν πολλές φορές κατά διαλείμματα στον πελτέ πού το ί- 
μαζαν μέ τον ωραίο μοΰστο ώς που νάποχτήσουν πάχος, πήχης χεριοΰ. Ά -
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παράλλαζα όπως βουτουν τις λαμπάδες. "Αμα λιάζονταν στον ήλιο και τον 
αέρα, τις μάζευαν και τις κρεμούσαν στο κελάρι στον τοίχο κα'ι τό χειμώνα 
τις πρόσφερναν για γλύκισμα ζαχαρωμένες κόβοντας ιρέτες στο πιάτο, πού 
πολλές φορές τ'ις τηγάνιζαν στο σαμόλαδο.

σοντλάτς (τό)=ριζόγαλο (σλαβ)·—Κάτστε καί μή κάντε τό σταυρό σας 
έχουμ3 και σουτλάτς.

σούφα =  τρύπα στρογγυλή, όπου παίζοντας τά παιδιά προσπαθούν νά 
ρίξουν μέσα μπίλιες ή δ,τι άλλο καί νικούν.

σονφ ρώ νω = ζαρώνω, κλέφτω με πονηράδα.—Τί σούφρωσε πάλ3 αυτός; 
—Πάγω νά σουφρώσω λίγα ξύλα.—Μέ σούφρωσαν τον βαρά μ3.

σονφραγιοτό=οψς>α.Ύ~ώα ξυλένια, πού σφραγίζουν τά πρόσφορα, τις λει
τουργίες.

σ οφ ίζω -ζονμ ’= ε π ινοώ κάτι, συλλογίζομαι.—Τίτον σόφσε πάλ’ = τ ί επι
νόηση τού ήλθε.—Πού τά σοφίζται γουλο τέτοια πράματα!

σπαάό/αδο=φαρμακευτικό κατασκεύασμα χρήσιμο γιά πληγές καί κοψί
ματα.— «Μέσα σένα μπουκάλ3 γιομάτο λάδ3 έβαζαμ3 ένα χορτάρ3 καί τό κρε- 
μούσαμ3 στο γήλιο. 3Έτσ3 κρεμασμένο γίνβανα γιατρικό φοβερό. Κάθε πληγή 
γιάννισκε, κάθε κόψιμο γιατρεύοόαν».

σπάνω  =  (σπάω) βγάζω τό μαχαίρι καί χτυπώ.—Τον έσπασε στο μπρο- 
•στήθ3 (Ιου. σπάνουμ .—Σπάσκε στο βυζί πέ κατ’ .

σταθωρίά  (ή)=άνθος πού κρατά από τον ’ Ιούνιο ως τον ‘Οκτώβριο. 
σταματώ νω = παύω.—Σταμάτιυσαμ3 τις δουλειές.
σταυροπόδ’—με τά πόδια σταυρωμένα.—Κάθ’ σαμ σταυροπόδ3 καί σταν- 

ροπδιά.
σταπό5α=ή σταφίδα.—Σά σταπίδα πέμκε=άδυνάτησε. 
στάγτ* (ή)=στάχτη.—Στάχτ3 νά γ ίν3 και χώμα (κατάρα).—Στάχ3 έκαναν 

τό βγιό τή μπαμπά όους.
σταποπουρίδα=Ύ\ ρώγα τού σταφυλιού πού έχει βράσει καί ζαρώσει 

μέσα στο βαρέλι.
στηλιαρίζω  =  δίνω στηλιάρι—δέρνω—ξυλίζω.—Τον στηλιάρσα καλά.— 

3Έτσ3 δέ στηλιαρίζνα, μόν3 νά έτσ3 στηλιαρίζνα.—Τον έδωκά ένα στηλιάρ3. 
στηλιάρ  = τό  δάρσιμο, τό ξύλο.
στη μ ό ν3 (τό)=τό μέρος τού υφαδιού, πού είναι απλωμένο σέ χιλιάδες 

κλωστές στο μάκρος τού λάκκου (άργαλιού) καί στέκεται τυλιγμένο στον αρ
γαλειό, τό πίσω ξύλο.

στιχάρ (τό)=τών παπάδων ώς τά πόδια ιερό ένδυμα μέ μανικέτια γιά 
τή λειτουργία.

στο{όά£ω=κάμνω στοίβα, μαζεύω πράματα τονα πά στάλλο.—Στοίβαζε 
στοίβαζε βγιό, μά κείνος πάγ3.—Τί στοιβάζςτόσο βγιό, τά (= τ ί θά) τον κάν’ ς 
ψιπρέ;—Στοίβαξαμ3 τά ξύλα μας, 2) δέρνα).—Τον καλοστοίβαξα.
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στοίβα (ή)=σωρός και πήλα .—Μια στοίβα πιάτα λέρωσαμ3.—Μια πήλα 
■ρούχα, και πηλ ιάζω = σω οενω .—Πήλιασε ένα g<^o βγιό !

στανρΐ (τό)=ή μέση ή σπονδυλική στήλη.—Πόνεσε τό σταυρίμ3.—Γερό 
σταυρί (ευχή) νάχς.

σταυρωτή— (ή) είδος ραφής.
σχαφυλαρμιά  (ή)=σταφΰλια πού τά διατηρούσαν μέσα στο μούστο και 

•σε δοχεία πήλινα μεγάλα (πιθάρια) βάζοντας καί χαράάλ (σινάπι). 
σταφυλή  (ή)=γλωττίδα τού λάρυγγα.—Κατέβκε ή σταφυλή μ’. 
σταχτοπέπελ (ή)=κείνη πού κάθεται στη στάχτη, Τίτλος παραμυθιού: ή 

σταχτοπέπελ’ δπως ή σταχτοπούτα.
στεμέλ’ (τό) =  εργόχειρο πετσέττα άσπρη γύρω ξομπλιασμένη με δαν- 

τέλλα. Ιο βάζουν στα πανέρια  πού στέλνουν ή νύφη κι9 ό γαμπρός τά 
δώρα τους.

στηλιάρ (τό) ή λαβί) τού μπαλτά, τό δάρσιμο.—Τον δώκα ένα στηλιάρ 
και στηλ ιαρ ίζω = όερνω με τό στηλιάρι.—Τον στηλιάρσα καλά. 

στοιχειό (τό)=φάντασμα πού ζεΐ μέσα σέ πηγάδια. 
στρέ<μτω=-κάνω εμετό φέρνω πίσω δ,τι έχω στο στομάχι, ξερνώ.—Σά 

■με πειράξ3 τό φαγί, κράκ τό στρέφτω.—r"Εστρεψα τή «αρδιά μ5.—’Έστρεψε 
τά τζιγέρια τ’.—Βάλ3 τό δαχτύλ3 σου νά στρέψς.

στοιχίζω  κα ί στοιχ·ώ=συμφωνώ μέ τή χρονιά στή δουλειά. Έ να  καιρό 
■στοιχοΰσαν, στή ραφτική, στο γεμενετζιλίκι, στά κεραμίδια κλπ. χρονικής.

στοιχώ=συμφωνώ για τό μισθό μου. Τον παλιό καιρό στοιχοΰσαν χρο
νικής οι καλφάδες καί τά τσιράκια  εϊτε στά κεραμιδαριά, είτε στά γεμενε- 
τζίδικα ή στά ραφτάδικα κλπ. —Πόσα στοίχ’σες θρέ ;

στομαρσ.ς= πού μιλά λόγια πολλά καί μεγάλα.—Τί στομαράς.—Τί στο- 
■μαράδκο παιδί έ'νε αυτό ;

στουύίζω=χτυπώ καί θρυμματίζω κάτι- ύστερα δέρνω.—Τον στοΰύσα. 
—Ά  στουύίσουμ3 καβέ.

στοχάζονμ  =έ'χω στοχασμόν, συλλογιοΰμαι, κρίνω, σκέπτομαι.·—Στοχά- 
■σκα πώς δεν εν καλό αυτό.—Δέ στοχάσκες πρωτήτερα;—Στρχάστσε καλά-καλά. 
—Καί ,λιγάκ3 νά στοχάζεσαι.—Χίτς πιά δέ στοχάζεσαι. ·

στοχώ  (αστοχώ) =  λησμονώ, ξεχνώ: Παίρνει ή κάτα τό ύοτκό, νά τον 
■μάθει γράμματα, τον,έμαθε, τον ξέμαθε, στόχσε καί. τον έφαγε (ή γάτα τον 
^ποντικό).—Στόχσαμ νά τον ύάρουμ9.

στραβόξυλο—κείνος πού έχει πείσμα. .
στράφ τω =  χτυπώ πού νά στράψουν τά μάτια τινός.—Τον έστραψα μια 

ύάτσα.—Ά  fσέ στράψ,ω μια ύάτσα πού ά νταριάσνα τά μάτια σ’ -
στρόφος (ό)=ό δριμύς. τής.κοιλιάς πόνος.—Στρόφος καί ψόφος νά σέ βρή. 
στρουμπουλός - η -  ό—ό στρογγυλός στο κορμί, σιό . πρόσωπο, ό ωραίος. 

— Πήρε μιά στρουμπουλή γυναίκα.
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στρώσ (ή)=τό στρώμα,—Φέρ3 τή στρώτ’ <Ιου νά τή γεμίσω.—Τί στρώσ’
εν αυτή άφκιαχτη.

στρώνοιγ/=πηγαίνω και κάθουμαι στο στρώμα μουσαφίρης.—Στρώθκε 
κι3 αυτός.—Τί στρώθκες στο τραπέζ3 και σΰ.

οτονράκ3 (τό)— ό στύραξ τών βαρελιών, ή κάνουλα.=Σά do στουράκ’ 
τρέχ3 ή μύξα τ\

οτραβοδίβολος (ό)=ό μπερδεμένος, ό σκολιός. 
στραβοτρύπ  = ή  τρύπα τού λάρυγγα.
oxQogvla (τά)=βωμολοχίες. Λόγια άσχημα.—Είπε πάλ’ τά at9 0 goXa τ\. 

—Τί σtρogυλά ένε αυτά πού λες;
συμ6ία=γ\ σύζυγος επιθ. έλλιπ. Τή λέξη τή μεταχειρίζονται στα μεριδο- 

χάρτια τών παπάδων.—Λ. χ. Γιώργη συμβίας και τών τέκνων.—Ή  συμβία. 
μ3 δε θέλ\—ΙΤέ το τή συμβία τ’ .

στυπόκω λος= χαρπός  άγριας τριανταφυλλιάς μέ πέντε; πέτμλλα. Α νθεί 
και ωριμάζει δταν πέσουν τά πέτταλλα. Κάθε σπόρος βγάζει ένα φλούδι 
άσπρο και δταν τό τρώγει κάνεις γλυκίζει λίγο, αλλά τό χνούδι σκαλώνει στή 
γλώσσα, γιαύτό φέρνει δυσκοιλιότητα. Στο Σαμακόβι : νικοθώλος.

στυφός (ό)=στυπτικός.—Τό κρασί στυφίζ3.—Στυφό τό κρασί σας.—Τά 
τζιτζίφια ένε στυφά.—’Έχουμ3 σταφύλια, μά ένε στυφά.

στύφτω=στραγγίζω, κόβω τι.—’Έστυψε ή βρύσ’=σταμάτησε.—Στύψ3' 
ένα λεμόν3.

συάαν/,ίζω= σννδαυλίζω , ανακατεύω τή φωτιά.
συναχωμός  (ό)=τό συνάχι.—’Έχω ένα συναχωμό μάτ’ δεν ανοίγω. 
συν6ασκιά=χ\ αρραβωνιαστικιά.
συνβασκός (ό) (συνηβαίνω)=ό άρραβωνιασμένος. — Ή  συνβασκιά μ3 άρ- 

ρώστσε.—eO συνβασκός άης γήρτε.
σύγκρυα  (τα)=κρυάδες.—-’Έχω σύγκρυα.
συγοκάθουμ3=·σιγά - σιγά κάθουμαι.—Σιγόκατσε τό σπίτ3 άου.—Σιγο- 

κάθσε ή καημέν3.
σνμμο ίρσα  (ή) (συν -}- μοίρα) ή συμμεριζομένη τή μοίρα τής πρώτης γυ

ναίκας πού πέθανε=ή δεύτερη γυναίκα.
συ/?ά£ουμ’=συμβιβάζομαι, συμφωνώ, δέχομαι, άρραβοϊνιάζομαι. 
αυνεμπα ίν3 (τριτροπρόσ.)=Γιά κείνον πού παίρνει απόφαση άμετάτρε- 

πτο.—Τί τον συνεσέπκε πάλ3.—Διάβολος τον συνεσέπκε.
συνέριο (τό)=συνερισμός, ά'μιλλα, μαλώματα.—Τί συνέριο ένε πάλ3 αυτό;. 

—Δέ χρειάζται συνέριο.
σννερ ίζουμ ,= σ ν ζψ ώ , μαλώνω, ερίζω.—Μή dov συνερίζεσαι μπρέ.—Τί 

τον συνερίσκε τό λαφρύ. — Αυτός έν λαφρύς, μή τον συνερίζεσαι.—Μή τό· 
συνερίζεσαι παιδί έν.—Σά συνερίζουμ3 γώ πέ σένα, έγινε ή δουλειά μ3. .. 

σνρμακετς (ό)=κεΐνος πού κεντά σύρμα.
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σνβρασ ’ (ή)=κρεμμυδια μέ λάδι που τά τηγανίζουν και τά χύνουν σαν 
κοκκινίσουν, μέσα στα φασόλια.—’Έχουμ’ φασόλια πέ τή συβρασ’ . 

συρτή=κάποιο ρούχο.
συστρ ιπάν ’ (τό)=(ό βέμβιξ), παιγνίδι των παιδιών, σβούρα, 
συρτς· (δ)=·δ σύρτης.
σφαγώ  (τό) =  σφάχτης, πόνος πλευρών.— ’Έχω σφάγιό.—Στο σφάγιό 

κόΒνα βεάοΰζες·—Πέτο σφάγιό τ’ πάγ* πέθανε.
οφαλιώ  =  κλείνω, φυλακίζω.—Σφάλσε τά μάτια τ’ =πέθανε.—Σφαλιώ 

τά κεπένκία=κλειώ τά φύλλα τού μαγαζιού.—Τον σφάλσαν=τόν έφυλάκισαν.
ocpiyga (ή) =  ή σφήγγα, ο δύσκολος και κακός άνθρωπος.—’Ένε αυτός 

μια ocp/jga.
οφαλαχμά (ή)=τοΰ λαψοΰ πρηξίματα. 
ocpaXagiagg (δ)=κεΐνος πού τάχει.
οψοάόνα  (ή)=ή σφενδόνη· και παιγνίδι της σφοάόνας. 
οφεάονιάζω= ρίχτω  σφεάόνα.
σφοντιλ ’ (τό)—του αδραχτιού τό κάτω μέρος.—Τέτοια βάσανα έ'χ’ τό 

σφοντιλ’ ως πού νά γεμίσ’ τάδράχτ’.
ofpovgdzo (τύ)=άλεύρι, αυγά και βούτυρο ανακατεμένα στο νταβά. 
σφου(/αριζω=παστρεύω τό σπίτι, τά σανίδια μέ σκούπα, μέ πανί (δίχως 

σπόγγους).
σφούγγια  (ή),=κομμάτι πανιού γιά τό καθάρισμα τού φούρνου, βρώμα, 

μεταφ. παλιοσφονγγια .— Ή  σφούγγια, πού μιλά κόμ\—"Ένε κι3 αυτή μιά 
σφούγγια.. ·

σχαίνου/τ’ =συχαίνομαι.—Σχαίνουμ’ πέ τά παιδιά.—Δέ σχάθκες καί σύ! 
—Δέ σχαίνουμ’ γώ.—Χίτς δέ σχαίνται.

σγασιά  (ή)=ό σχαμερός άνθρωπος—’Ά ιντε καί σύ σχασιάί—Παλιοσχασιά ! 
σώνα>=εξαντλώ.—Σώθηκε δ παράς άης.—Σώθηκαν τά ψέμματα.—Σώ- 

θκαν οί μέρες (1ης.—Σώθκε ή ψυχή μ’=τρόμαξα.

15



Τοπω νυμικά Θράκης
(Έ κ  των χαρτιών τοΰ Ά ν . Κ. Σταμούλη)(*).

1) Σουφλί. Ό  κ. Σ. Βουτυράς εν τώ Λεξικφ αυτοΰ 'Ιστορίας κα'ι Γεω
γραφίας σημείων «Σουφλί, κατά τινα παράδοσιν άποικοι τοΰ «Σουφλιοϋ» ύπο-

Μακεδονικώ Ήμερολογίω 1912 σ. 206-207 σημειοι: «Κατά τήν εκεί παράδο- 
σιν ο! κάτοικοι κατάγονται έκ Σουλίου, οι δέ Τούρκοι επειδή δεν έκτυπα κα
λώς εις τό ούς τό δνομα τής ηρωικής περιοχής των Κασσωπαίων δρέων με
τέτρεψαν τό Σοΰλι εις Σουφλί και δτι παρά τό άπίθανον τοΰτου, παρατηρει- 
ται δτι συνοικία τις τοΰ χωρίου τοΰτου καλείται Κακοσοΰλι». (Βλ. "Αρχεΐον 
Τ. Β. σ. 97—104 Δ. Γεωργακά: Σουφλί).

2} Κούλελί Μπουργάξ. Ό. Κ. Γ. Ααμπουσιάδης έν Θρακικαΐς μελέ. 
ταις (Τ. Α\ σελ. 39) λέγει: «"Εν τή θέσει τής κώμης ταΰτης (τοΰ Κοΰλελι) έκειτο 
τό πάλαι ή πόλις Νίκη, ήτις βραδΰτερον Μικρά Νίκαια ή Νίκιτσα έπί τό 
ΰποκοριστικιότερον έκλήθη».

3) Ί νετζ ίκ , (Παρά τινο>ν κακώς λεγόμενον 3Αίνατζίκ). eO ίδιος Κ. 
Ααμπουσιάδης έν Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (Τ. KC' 1906 σελ. 36) «Πόλις 
και έπισκοπή «’Άπρω» σημειοόνει ένταΰθα (έν Ίνετζίκ) αληθώς σώζονται 
λείψανα αρχαίας πόλεως, άλλ5 έκ τίνος έπιγραφής έν τώ χωρίφ τοΰτω άνευ- 
ρεθείσης καί υπό πολλών λογιών άναγνωσθείσης έγένετο γνωστόν τό άρχαΐον 
τής πόλεως έκείνης όνομα, δπερ ήτο *Ιεράπολις, ήτις κατά πάσαν πιθανότητα 
αντικατέστησε τό Ν έον Τείχος.

4) Κερμιέν. 'Ο ί'διος Ααμπουσιάδης (έν τή ίδιο: πραγματεία σελ. 36 
σημειοι: «έάν δέ Γαρέλλα ή Γορίλλη είναι Μάλγαρα, έ'πεται αναμφιβόλους δτι 
ή ’Ά ηρος  έκειτο έν ή σήμερον θέσει τό τέσσαρας περίπου ώρας μακράν 
τής πόλεως ταΰτης καί επί τής εις Ραιδεστόν άγοΰσης αρχαίας όδοΰ κείμε
νον τουρκικόν χωρίον Κερμιέν».

5) Μάλγαρα. Ό  Κ. Ααμπουσιάδης (δρα ανωτέρω Κερμιέν) εικάζει 
οτι είναι ή Γαρέλλα , ό δέ μακαρίτης Σ. Βυζάντιος έν τω * Ελλη νικώ αυτοΰ 
Λεξικώ δέν γνωρίζω ποΰ ευρών γράφει «Μεγάλη "Αγορά», ώς καί ό Μελέτιος 
’ Αθηνών (Γεωγρ. Τ. 4 σελ. ΙΟδ) Μεγαλάγορα- έν δέ Νέω Έλληνομνήμονι 
1906 σελ. 486 - 488 έκ κώδικος τής Έ θν. βιβλιοθήκης Ά ρ . 39 σημειοΰται 
«Μεγάλη Καρία ό Μαλγαράς».

Τολμηρότερος δέ φίλος μου λέγει δτι ΐσως ώνομάζετο Μελιταγορά ή Μελα- 
γορά , διότι εκεί έγίνετο έμπόριον μέλιτος ώς αναφέρει δ Χάμερ έν τή ιστο
ρία Ό θ. Αΰτοκρ. Τ. Α '. σελ. 175- 176 « Ή  Μάλγαρα περιλάλητος εν τω 
γνωστω κα ι απανταχού έμπορευομένω  μέλιτο). (Μετάφρασις).

6) Γκίθυμουλτζίνα. 'Ο κ. Βουτυράς έν τώ Λεξικώ αυτοΰ Ίστορ. καί 
Γεωγρ. άποκαλεΐ αυτήν Κουμοτζήναν οδέ Κ. Γ. Οικονόμος (Άρχαιολ. Έ -

*) Μας έοτάλησαν υπό τοΰ υίοϋ του Ά ντ . Αν. Σταμούλη.
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φημερίς 1914 σε?.. 139) σημειώνει ό Έβρενός έκυρίευσε περί τά 1361 τά 
έν τη μεσημβρινή Θράκη Κουμουλτζινά, νΰν Γκιουμουλτζίναν.

7) Β ουνάρ  - Χ ισάρ . 'Ο πρώην επίσκοπος Ταταοΰλων Κύριος Μελισ- 
σηνός (Θράκη καί Σαράντα Έκκλησίαι σε?.. 48), γράφει : «πιθανολογείται 
αρχαία αυτής κλήσις Βρΰσις».

8) Ο ύζο υντζόβα  (μακρά πεδιάς). Χωρίον έν τή Δυτική Θράκη παρά 
τό Χαρμαν?;ή ενώ άλλοτε (ίσως καί σήμερον) έτελεΐτο μεγάλη εμπορική πα- 
νήγυρις κατά Σεπτέμβριον, νομίζω δτι είναι το υπό του Γ. ’ Ακροπολίτου (§ 
59 σελ 125 έ'κδ. Βόννης) άναφερόμενον «Μ ακρολίβαδον», «ετοίμως προς τό 
σχήμα την κ?.ήσιν οί πρώτοι ιδόντες θέμενοι».

9) Καρι>στιράν (’ Επαρχία Λουλέ Βουργάζ). Έ ν  αύτώ ύπήρχεν άλ?.οτε 
παλάτι Μεχμετ τον Λ' ('Υψη?.άντου τά μετά την άλωσιν σελ. 231) διά κυντ|- 
γιον μεταβαίνοντος. ‘ Ο κ. Βουτυράς εν τώ Λεξική) αυτού λέγει Καριστιράν 
ή Δ ρονοιπάρα , εγώ δέ ως παρηχούντα συγγενή σημειώ Α'. «Διί καί "Ηρα 
Καριστορήνοις» επιγραφήν έν Revue des Et. Grecques (1914 σελ. 456) B'. 
Κ αραοθονρα  φροΰριον (Προκοπίου περί κτισμάτων (Τ. Γ. σελ. 146) Γ '. 
Carassure έν Itineraire Hieronvmien.

10) Σ τράντσα . Χωρίον ' Ελληνικώτατον έκ 1200 οικογενειών Ε λληνι
κών κάτοικουμενον, έκδιωχθέντων ολίγον προ τοΰ τε?.ευταίου πολέμου. Παρά 
τών κατοίκων ωνομάζετο Σηρέντζι καί ο Άρχιερεύς «Τυρολόης καί Σηρεν- 
τζίου». Ό  Διόδωρος Σικελιώτης (Βι6. XXI 13 σελ. 290) γράφει «τούς θη
σαυρούς έμήνυσε τω Θράκης στεφηφόρω τοΰ Σαργεντίον ποταμού  κάτωθεν 
κεκρυμμένο;»’ ό δέ ’Αθηναίος άναιρέρει (Α 26) οίνον Σνρεντΐνον  . . .

11) Κ ιλ ιτσλή  - Μ ττογιούκ και. Κ ιλ ιτσλή  - Κ ιουτσουκ . Χωρίον τής 
επαρχίας Σηλυβρίας. Τό μεν μικρόν Τουρκικόν (20 - 25 οικογένειαι), τό δέ 
μεγάλον αγροκήπιου. Νομίζω δτι κατ’ αναλογίαν από άλλα χωρία ώς Σκου- 
λάρι από Σχολαρίου τίνος (έπ. Ραιδεστοϋ) Μαΐστρος (έπ. Κισσάνης) από 
Μαγίστρου τίνος θά ωνομάζετο ί'σα>ς Σ παθάρ ιος  ή Σπαθάριον από Σπαθαρίου 
τίνος (Κιλίτσ=σπαθίον Κιλιτσλής=ό φέρων σπάθην).

12) Τ σανδοΰ υπό τών Ελλήνων, Τσάντα υπό τών ’ Οθωμανών, χωρίον 
τής έπαρχίας Σηλυβρίας πολιτικώς ύπαγόμενον καί έκκ?.ησιαστικώς εις τήν 
Μητρόπολη 'Ηράκλειας. Κάτοικοι 800 περίπου Έ?.ληνικαί ο’ικογένειαι, 2 x/a 
ώρας Δ. τής Σηλυβρίας. *0 Σωφρόνιος Σταμούλης μητροπολίτης νομίζει ώς 
μετονομασθέν ούτως από φρουρίου Σάκκοι, τό οποίον αναφέρει ό Κατακουζη- 
νός, διότι Τσάντα Τουρκιστί σημαίνει Σάκκος.

13) Μ άλγαρα . 'Ο Βαλδουΐνος ("Αλωσις Κωνσταντινουπόλεως) ανα
φέρει τήν πόλιν ταύτην (1201 μ. X.) (56 σελ. 343) γραφών αυτήν Mega- 
charree, εις δέ τον κατά?.ογον ονομάτων ό έκδοτης (1874) σημειώνει Mege* 
charree Megechare Viela Charee, μή γνωρίζων πόθεν άρύεται.

Προς τουτοις έν τή έφημερίδι Χρόνος άναφέρεται πόλις ή χωρίον Μα?ι-
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γάρων και έν τη νυν ελεύθερα Έλλάδι έν ή τελευταιον έγένετο τό δυστύ
χημα διά δυναμίτιδος.

14) Μπαμπά -Έ σ π ή . Βονστούδιον  κατά Λαμπουσιάδην (Έλλ. Φ. Συλ. 
Τ. ΚΔ'. σελ. 3).

15) Μπουροΰ -παλεσί. «Ό  Ρέγελ ταυτίζει την Ά ναστάσιονπολιν  προς 
τό σημερινόν εν Θράκη Μπουροΰ καλεσί» Βυζαντινή Λογοτεχνία Κρουμβά- 
χερ, μετάφρ. Τ. Γ'. σελ. 627.

16) Οΰρουμτσοΰκ—Τραϊανονηολις κατά Dumont Melanges d’Ar- 
cheologie σελ. 224.

17) Ό ρ τά κ ιο ϊ. ’Ίσως Μ εσαχώρα  ή Μεσοχώριον.
18) Πάναδος. Παρά τοίς Τοΰρκοις, παρ’ Έλλησι Πάνιδον.
19) Σεχτάνκιοίλ Παρά τοίς Τοΰρκοις (εν Θρ. Χέρσονήσω) =  Διαβο- 

λοχώρι, ενώ οι "Ελληνες τό ονομάζουν Άγγελωχώρι.
20) "Υ-φαλα. Παρά Τοΰρκοις και τοίς νΰν "Ελλησι" τά αρχαία Κύψελα.
21) Φ έραΐ. Πλησίον των Ύψά/ιων παρά Τοΰρκοις και Έλλησι. Παρά 

τοίς Βυζαντινοίς «2α Βηρδς»  τό όποιον ό Tafel έν τω περί Θεσσαλονίκης 
συγγράμματί του σελ. 302 διορθώνει Β ήρα ίσως τό ίδιον Φέραι.

22) Χάφσα· Τουρκ. καί παρ’ ήμίν. Κατά Λαμπουσιάδην (Θρ. Μελέ- 
ται Τ. Α λ σελ. 36) Τζωειδδς κα ι Ονστούδιζος.

23) Άγγελοχώρι. Σ εϊτάν -κ ιο ϊ χωρίον έν τή Θρακική Χέρσονήσω προς 
Νότον τής Καλλιπόλεως εις τήν επαρχίαν τής οποίας υπάγεται.

Έ ν  τω χωρίω τοΰτω ευρέθη καί 'Ελληνική επιγραφή δημοσιευθεΐσα 
έν Δελτίω 'Ελλ. ’ Αλληλογραφίας ( ’Αθηνών 1901 σελ. 325).

Δεν γνωρίζω έάν πρέπει νά ΰποθέσωμεν δ'τι από τίνος ιδιοκτήτου Ά γ
γελον ώνομάσθη ή από Αγγέλων *) των ουρανίων ταγμάτων. Τό δεύτερον, 
φαίνεται, μάλλον ένομίζετο κατά τον καιρόν τής κατακτήσεως υπό των Τούρ
κων, διότι οΰτοι ωνόμασαν αυτό κατ’ άντίθεσιν τοΰ αρχαίου ονόματος «Σε- 
χτάν-κιοϊ»=Διαβολοχώρι. Έ ν  τοΰτοις διετήρησε καί τό άρχαΐον όνομα, Ά γ- 
γε?ωχώρι υπό των ήμετέρων δνομαζόμενον, οϊτινες καί κατοικοΰσιν αυτό.

’ Ιδού καί ή έπιγραφή ήν άνωθι άναφέρομεν.
«'Η  βουλή καί ό δήμος Γ ' ’ Ιούλιον "Αβρόν υιόν Φαβία1 2)

, "Υμνον3) γυμνασιαρχήσαντα έκ των ιδίων έτίμησεν».
24) 'Αλμυρός ποταμός- Τοΰζλα ή Ξάνθος- Ά ννα  ή Κομνηνή έν 

τφ  πρώτη} βιβλίο} τής Άλεξιάδος (4.15) λέγει περί τοΰ πατρός αυτής ’ Αλεξίου 
δτι «δξέως έπερχόμενον τον έχθρόν άκούων... έξείοι τής βασιλίδος των πό
λεων καί κατά τήν Θράκην γεγονώς περί τον Αλμυρόν ποταμόν στρατοπεδεύει».

Ποταμόν υπό τοιοΰτον όνομα δεν γνωρίζομεν άλλ’ έν Σηλυβρία δυτι-

1) Έκ της ηγεμονικής γενεάς των Βυζαντινών ’Αγγέλων.
2) υιός Κρόνου καί Έντωρίας 3) «"Υμνος ό ποιμήν εραστής τής Νίκαιας».
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κώς αυτής πέντε περίπου λεπτά μακράν, υπάρχει ποτάμιον όνομαζόμενον νΰν 
Τοΰζλα ήτοι «αλυκή», ώστε δυνάμεθα βεβαιωτικώς σχεδόν να εΐπωμεν δτι αυτό 
είναι δ ' Αλμυρός· καθ’ δτι κα'ι παρακατιουσα ή ’Ά ννα λέγει δτι έστρατοπέδευσε 
περί Καλαβρήν, χωρίον μόλις μίαν και ήμίσειαν ώραν άπέχον τής Σηλυβρίας·

Τοΰτο μάς βοηθεΐ εικάζοντας νά ευρωμεν το άρχαιον Ελληνικόν όνομα 
άλλου ποταμίου, μή μνημονευόμενου, καθ’ όσον γνωρίζω, παρά των Ελλή
νων συγγραφέων, κειμένου δέ ομοίως προς δυσμάς τής Σηλυβρίας εΐ.ς άπό- 
στασιν δυο ωρών περίπου και δνομαζομένου Κονλάδερε. Το Κουλά ως γνω
ρίζετε Τουρκιστί σημαίνει πυρρός, ξανθός, ώστε δυνάμεθα νά ονομάσω μεν τούτον 
Ξάνθον. 'Ο "Ομηρος αναφέρει εν τή Ίλιάδι ποταμόν τής Τρωάδος Ξάνθον, 
ό δέ Στράβων (ΙΓ' 520) λέγει «πολλαι δ’ δμωνυμίαι Θραξί και Τρώσιν, οίοι 
Άρισβος δ έμβάλλων εις τον "Εβρον, Άρίσβη εν Τροία, Ξάνθιο.ς Θράκης, 
Ξάνθος ποταμός εν Τροία», ώστε δυνάμεθα νά εΐπωμεν και έν Θράκη Ξάνθος.

25) Ά π ρ ο ς- Πόλις επί Ρωμαίων καί Βυζαντινών μεταξύ Ραιδεστοΰ 
καί Κεσσάνης. Κατά διαφόρους, έν οις καί δ ήμέτερος Κ. Λαμπονσιάδης, τό 
νΰν χωρίον 31νετζίκ ή Ά ϊνατζίκ κείμενον μεταξύ Ραιδεστοΰ καί Κισσάνης.

’ Ωνομάσθη αράγε από Ά πρου τίνος Ραφιαίου ;
Ά προν (Aper) αναφέρει δ Εύτρόπιος (Hist. Romana βιβλ. Θ. Κεορ. 

XVIII σ. 67) πενθερόν Νουμεριανοΰ 284 μ. X. ή από του ζώου κάπρου, 
ώς Λατινιστί δ κάπρος ονομάζεται aper.

26) Άραπλή (τό). 3Αγροκήπιον κείμενον έν τή επαρχία 'Ηοακ/.είας 
βορειανατολικώς αυτής καί άπέχον περί τάς δυο ώρας, άνήκον δέ (1Θ 15) τώ 
έν Κωνσταντινουπόλεί Ά . Δούζογλου. ’Έχει άραγε σχέσιν τινα μέ τό έν τή 
Θρακική χερσονήσφ υπό Σκΰλακος άναφερόμενον Ά ρ  απλόν ;

27) Άσπρου. Χωρίον καί φροΰριον κείμενον μεταξύ Παν ίου και Γά- 
νου, ώς φαίνεται έκ τής διηγήσεως ’ Αδήλου συγγραφέως περί Αέοντος τοΰ 
Αρμενίου συνεκδοθέντος Λέοντι τώ Γραμματικά), ώς λέγει δ κ. Γεδεών έν 
Θρ. ΐστορίαις σ. 9 «Οί Βούλγαροι κατά τό 813 φεύγοντες εξ 'ΡΙρακλείας, 
ής έκαυσαν τά έν τώ λιμένι καί τά πέριξ αυτής οικήματα μόνον, άντιπαρελ- 
θόντες τό Πάνιον . . .  άνέβησαν έκειθεν εις τό Άσπρον κάστρον καί κατα- 
στρέψαντες καί τούτο καί έμπρήσαντες καί έτερα πλεΐστα κάστρα κατήλθον 
έκειθεν δΓ ημερών δέκα καί εισήλθον εις τά όρη Γ άνου ... καί λοιπόν άπήλ- 
θον καί εις τό Έξαμίλιον.

eH Ά ννα  δέ ή Κομνηνή (Βιβλ. VII σ. 169) αναφέρει «'Ο δε γε Μο- 
νάστρας κα ι Βόζας και δ Σννέο ιος ανδρες άρηΐφ ιλοι και μαχ ιμώ τατο ι διά 
τοΰ νΑ οπρου καλούμενου διελθόντες χωρίον απόμαχοι καί αυτοί τό Ροναιον 
καταλαμβάνουοι».

Καί έν Ανατολική Ρωμυλία δέ παρά τήν Μεσημβρίαν υπάρχει Άσπρος. 
(Ελληνισμός 1908 σ. 381). Άμφότερα τά χωρία ταϋτα νομίζω δτι έ'λαβον 
τό όνομα από τοΰ δήμου Άσπρων, αί'τινες ήκμαζον παρά τοίς Βυζαντινοΐς.



Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

Παρασκευάς Ί . Μαγκριώτης·
Ό  Παρασκευάς Ί .  Μαγκριώτης, υιός του έπ'ι τεσσαρακονταετίαν ολόκλη

ρον εύδοκίμως διδάξαντος εν τε τη ύποδοΰλ,ω και ελεύθερα Έλλάδι κ. Ίω . 
Μαγκριώτου εξ Εΰκαρΰου, έγεννήθη εν Σαράντα - Έκκλησίαις της Άνατολ. 
Θράκης τω 1899, οπού και διήκουσε τα στοιχειώδη μαθήματα τοΰ Δημοτ. Σχο
λείου. Κατόπιν, έφοίτησεν εις την εμπορικήν Σχολήν τής περιώνυμου Ευαγ
γελικής Σχολής Σμΰρνης, συμπληρώσας μετέπειτα τήν εμπορικήν αΰτοΰ μόρ
φωσήν εις τήν έν Ά θήναις Δημοσίαν εμπορικήν σχολήν.

Φοιτών εις τήν σχολήν δεν ήρκεΐτο κα'ι δεν έπα- 
νεπαυετο μελετών και έκμανθάνων τά ώρισμένα 
μαθήματα, άλλ’ επεδίδετο εις τήν μελέτην καί 
εκμάθησιν ξένων γλωσσών, ως τής Γαλλικής, 
’ Αγγλικής καί Γερμανικής, τάς οποίας έγραφε 
καί ώμίλει, όπως καί τήν μητρικήν του.

Μέ τοιαΰτα εφόδια προικισμένος καί διαφλεγό- 
μενος υπό τοΰ πόθου καί τής εΰγενοΰς φιλοδο
ξίας νά δράση καί να διακριθή εν τω έμπορίω 
καί τή κοινωνία, άμα τή αποφοιτήσει του προ- 
σελήφθη υπό τών εΰφήμως γνωστών μεγαλεμ- 
πόρων κ. κ. Άδελ,φών Σαράντη εκ Κων)πόλεως, 
ών τά γραφεία διηΰθυνεν εφ’ ικανά έτη. Μορ
φωθείς δέ οΰτω καί άποκτήσας καί τήν άναγκαι- 
οϋσαν εμπορικήν πείραν, άπεχώρησε μετά πολυ
ετή υπηρεσίαν καί εϊργάσθη δι’ ίδιον λογ)σμόν.

5Εν τή νέα του δέ ταΰτη σταδιοδρομία διά τής άοκνου δραστηριότητός 
του, διά τής μαθηματικής αΰτοΰ ακρίβειας περί τάς συναλλαγάς του, τόσον 
προς τους πελάτας του, όσον καί προς τούς παγκοσμίου φήμης Ευρωπαϊκούς 
καί ’ Ιαπωνικούς οίκους, τούς οποίους άντεπροσώπευεν, έστερέωσε τήν πίστιν 
αΰτοΰ παρά ταΐς διαφόροις Τραπέζαις καί κατώρθωσε ν ’ άναπτύξη τάς έμπο- 
ρικάςτου επιχειρήσεις εις βαθμόν, ώστε νά καταλάβη θέσιν επίζηλον καί δια- 
κεκριμένην μεταξύ τοΰ εμπορικού κόσμου.

Ό  αείμνηστος Παρασκευάς I. Μαγκριώτης, έκκινήσας εις τήν σταδιοδρο
μίαν του διά μόνων τών πνευματικών καί ηθικών αΰτοΰ εφοδίων, καταλαβών 
εντός βραχέος σχετικώς χρονικού διαστήματος θέσιν όντως περίοπτον μεταξύ 
τών τάξεων τοΰ εμπορικού κόσμου, πρόκειται ώς φωτεινόν καί διδακτικόν πα
ράδειγμα εις τούς νέους τούς μή διαθέτοντας υλικά κεφάλαια καί μεμψιμοι- 
ροΰντας,, ότι προς προαγωγήν καί εΰδοκίμησιν αΰτών πρώτιστα ώς μάλιστα 
συμβάλλει ή μάθησις, ή τιμιότης καί ή δράστηριότης. Αίωνία του ή μνήμη!

Δ. I. Μ.
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Συλλογής γλωσσικοί) κα ι λαογραφικοϋ ύλικοΰ Θράκης

'Υπό τοΰ «ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΫ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ  
ΘΗΣΑΥΡΟΥ» προκηρύσσεται, γλωσσικός και λαογραφικός διαγωνισμός προς 
συλλογήν ύλικοΰ εκ Θράκης υπό χάς ακολούθους οδηγίας:

Α\ "Οροι του διαγωνισμού
1. Σκοπός τοΰ διαγωνισμού είναι ή μελέτη των γλωσσικών ιδιωμάτων 

καί τής λαογραφίας τής Θράκης.
2. Εις τον διαγωνισμόν γίνονται δεκταί ανέκδοτοι συλλογαί ποικίλου 

γλωσσικού ή λαογραφικοϋ ύλικοΰ, προερχομένου εκ χωρίου ή περιφερείας τής 
Θράκης, άποτελούμεναι τουλάχιστον εξ 100 χειρογράφων σελίδων (κόλλες), 
εύ αν αγναι στ ως γεγραμμέναι καί επί συστάσει άποστελλόμεναι προς τον Διευ
θυντήν τοΰ ’ Αρχείου κ. Πολύδ. Παπαχριστοδοΰλου (Λευκάδος 32, Ά θήναι 8). 
Προθεσμία τάσσεται μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1937.

3. Τριμελής επιτροπή έκ τοΰ Διευθυντοΰ τοΰ ’ Αρχείου καί δύο άλλων 
μελών 0ά βράβευση τάς καλυτέρας τών ύποβληθησομένων συλλογών, άπο- 
νέμουσα πρώτον βραβεΐον έκ δραχμών 1500 και δεύτερον έξ 750, έπαινον δέ 
εις τρίτον άνευ χρηματικού επάθλου.

4. Τά χειρόγραφα τά υποβαλλόμενα εις τον διαγωνισμόν αποτελούν 
κτήμα τοΰ ’ Αρχείου, εις τό όποιον θά δημοσιεύωνται τά βραβευόμενα, ώς 
επίσης έν μέρει ή έν δλω τό επαινούμενον.

5. Τ’ αποτελέσματα τοΰ διαγωνισμού θέλουν άναγγελθή διό τών εφη
μερίδων εντός τοΰ Φεβρουάριου 1938, ή δέ κρίσις περί τών έργοον θέλει δη- 
μοσιευθή εις τον 5ον τόμον τοΰ « ’ Αρχείου».

Β '. Ό δ η γ ία ι  

I
Πρωταρχικός δρος πάσης γλωσσικής συλλογής, τήν οποίαν δύναται πας 

εγγράμματος ν ’ άναλάβη (διδάσκαλος, ΐερεύς, ιατρός, φοιτητής ή μαθητής) 
είναι ή κατά το δυνατόν πιστή κα ί ακριβής άναπαράστασις τής γλώσσης 
τοΰ λαοΰ. Καί πρώτον ή γραπτή άπόδοσις τής προφοράς άνάγκη νά είναι φω- 
νογραφικώς πιστή’ ή ανακρίβεια εις τό κεφάλαιον τούτο —είτε εν συνειδή- 
σει γινόμενη είτε μή— ελαττώνει κατά πολύ τήν χρησιμότητα τών συλλογών 
καί δύναται νά τάς καταστήση ανωφελείς εις τήν γλωσσικήν έρευναν. Διά 
τούτο ο συλλογεύς πρέπει νά όπλισθή μέ πολλήν ύπομονήν καί παρατηρη
τικότητα, νά έπιστήση τήν προσοχήν διά μέν τήν γλώσσαν εις τήν πιστήν 
άπόδοσιν τής προφοράς τών λέξεων καί εις τον ακριβή καθορισμόν τών ση
μασιών αυτών, διά δέ τήν λαογραφίαν εις τήν κατόπιν πρακτικής παρατη- 
ρήσεως ακριβή καί επαρκή περιγραφήν τών εθίμων καί δοξασιών.
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At γλωσσικαί συλλογαί είναι κυρίως συλλογα'ι λέξεων (γλωσσάρια) 
και περιλαμβάνουν πάσαν άκουομένην λέξιν (έστω και αν φαίνεται εις τον συλ
λογέα κοινή), συνοδευομένην υπό των σημασιών αυτής καί πολλών παρα
δειγμάτων (ήτοι φράσεων έκ του ιδιωματικού λόγου, παροιμιών ή παροι μ ιω 
δών φράσεων, αινιγμάτων, στίχων ασμάτων κλπ.) προς διασάφησιν έκάστης 
σημασίας. "Οσον πλουσιώτερα παραδείγματα έχει, έκαστη λ έξις, τόσον πολυ
τιμότερου γίνεται το προσκομιζόμενον υλικόν. Είναι δε αι συλλεκτέαι αύται 
λέξεις : τής ανθρωπολογίας καί ζωολογίας (μέρη τοϋ σώματος, νόσοι, θερα- 
πειαι κλπ.), φυτολογίας (ονόματα δένδρων, φυτών κλπ., φυτικά φάρμακα), οι
κία (καί μέρη αυτής), οικιακά (σκευή, έπιπλα, εξαρτήματα κλπ.), είδη ενδυ
μασίας καί ύποδήσεως, είδη μαγειρικής καί ονόματα εδεσμάτων, ποικίλοι δροι 
(γεωργικοί, αμπελουργικοί, κηπουρικοί, ελαιουργικοί, δενδροκομικοί, σηροτρο- 
φικοί, μελισσοκομικοί, κτηνοτροφικοί, αλιευτικοί κλπ.), διαφόρων τεχνών (ξυ
λουργικής, οικοδομικής, βαπτικής, υποδηματοποιίας, σιδηρουργίας, μύλου, βα- 
ρελλοποιΐας, κλπ.) κ. ά. π.

Εις την κατηγορίαν ταύτην υπάγεται καί ή συλλογή τών κυρίων ονο 
μάτων, βαπτιστικών (άνδρών καί γυναικών), παρωνύμιων, επωνύμων καί το
πωνυμιών (ήτοι ονομάτων παντός γεωγραφικού στοιχείου, οί,ον βουνών, πο
ταμών, ορμών, ακρωτηρίων κλπ. καί τών κατατοπίων, οιον χωραψίων, άμπέ- 
λων, δασών κλπ).

Α ΐ λαογραφικαί συλλογαι δυνανται νά περιλαμβάνουν 1) συλλογήν πα
ραμυθιών (καί άνεκδότατν ή ευτράπελων διηγήσεων) καθ’ ΰπαγόρευσιν γερόν
των (ών άναφέρεται δνοματεπώνυμον, ήλικία καί τόπος καταγωγής), 2) συλ
λογήν παμοιμιών καί παροιμιωδών φράσεων μετ’ ακριβούς ερμηνείας τής ση
μασίας αυτών, 3) ευχών καί καταρών, 4) αινιγμάτων μεθ’ ερμηνείας του αίνισ- 
σομένου, 5) δημοτικών ασμάτων, δίστιχων, νανουρισμάτων κλπ., 6) εθίμων, 
παραδόσεων, προλήψεων, επωδών κλπ., περιγραφομένων εις τήν γλώσσαν 
του τόπου, έξ ου προέρχονται, καθ’ ΰπαγόρευσιν ώρισμένων προσώπων (ών
γίνεται ρητή μνεία εις έκαστον άσμα ή εις περιγραφήν).

‘Ως προς τήν κατάταξιν τού ΰλικοΰ ό συλλογεύς καθαρώς γλωσσικού ΰλι- 
κοΰ δΰναται νά κατατάξη τό υλικόν του άλφαβητικώς ή καλύτερον κατά οι
κογένειας (π. χ. κτηνοτροφικά, έτερον κεφάλαιον γεωργικά, επίσης χωριστά 
οικία καί σχετικά προς αυτήν κ.οΰ.κ.), ό δε συλλογεύς λαογραφικού ΰλικοΰ 
πάλιν κατά είδη, παραθέτων έν τελεί, ε’ι δυνατόν, λεξιλόγιον τών κυριωτέ- 
ρων καί άγνωστοτέρων λέξεων, αι όποίαι απαντούν εις τά κείμενα.

Είδικαί τινες όδηγίαι.
II

α .  Προκειμένου νά συλλεχθοΰν λέξεις (καί φράσεις) καί τοπωνύμια, ό 
συλλογεύς οφείλει νά χρησιμοποιή τήν ερωτηματικήν ιδία μέθοδον, διά δε
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την καταγραφήν λόγου εν συνεχεία (κα'ι διαλόγου) προφερομένοιΐ εκ τοϋ στό
ματος του υπαγόρεύοντος, την άπάνθισιν φράσεων εκ τής καθημερινής ομι
λίας κα'ι την καταγραφήν των άλλων μνημείων του λόγου (ασμάτων, παρα
δόσεων, αινιγμάτων, παροιμιών, επωδών κλπ.), ό συλλογευς άς κάμνη χρήσιν 
τής ακροαματικής μεθόδου, ακροασμένος μετά προσοχής και αμέσως καταγρά
φουν παν δ,τι προφέρεται ή άδεται. “Ό συλλογευς θά σημειώνη σαφώς τον 
τόπον τής προελευσεως του ύλικοϋ του (χωρίον, συστάδες χωρίων κλπ.), πα- 
ρασημειώνων τον τόπον και εις πάσαν λέξιν, έφ ’ οσον το υλικόν του προέρ
χεται εκ πλειόνων χωρίων, και εις πάσαν παροιμίαν ή αίνιγμα ή άσμα κλπ.

β'. Ό  συλλογευς δεν πρέπει νά εξελληνίζη τά κοινώς λεγάμενα, άλλ3 οφεί
λει απλώς νά καταγράφη μόνον δ,τι ακούει.

Των ερμηνευόμενων λέξεων ανάγκη νά όρίζωνται σαφώς —και δχι άο- 
ρίστως— αι σημασίαι' δχι π.χ. τρί/ά£α=ειδος παίδιάς, /αποΰφος=ειδος πτη
νού κλπ., άλλ’ είναι έπάναγκες νά περιγραφή ό τρόπος καθ’ δν παίζεται ή 
παιδιά, νά περιγραφή οπωσδήποτε το πτηνόν κλπ. 3Εν ανάγκη δέ, όταν 
πρόκειται περί αντικειμένων, άς σχεδιάζη ύποτυπωδώς το άντικείμενον δπερ 
δηλοΐ ή ερμηνευομένη λέξις. Έκαστη σημασία λέξεώς τίνος δέον νά διαφω
τίζεται διά τής παραθέσεως δσον τό δυνατόν περισσοτέρων φράσεων, εις τάς 
οποίας άπαντά ή έρριηνευομένη λέξις.

Ό  συλλογευς δέον νά εχη ύπ’ δψιν δτι περί λέξεων (ορισμένου κεφα
λαίου (ειδικής ασχολίας, τέχνης) πρέπει ν3 απευθύνεται εις τους ειδικούς (π.χ. 
κυνηγούς, ποιμένας, αμπελουργούς, άλιεΐς κ.οΰ.κ.). Διά την συλλογήν δέ λαο- 
γραφικής ύλης εις γέροντας κα'ι γραίας, οιον διά την συλλογήν παροιμιών ή 
παλαιών ασμάτων κλπ. εις εμπείρους παρήλικας.

γλ 'Ως προς τήν πιστήν κα'ι ακριβή τών φθόγγων παράστασιν ας έχη 
ύπ3 δψιν ό συλλογευς κα'ι τά εξής :

1) Τό παχύ ο (=γαλλ. ch) δέον νά παριστάνεται: σ', οίον κραο'ί (πρφ. 
κραείιί) ϊ'σ'α (=:icha) κλπ. Όριοίως και τά παχέα διπλά, οιον ξ', ψ ' καί τό ζ' 
(Ι'ινός, μαγαζ'ά).

2) Τά μέσα σύμφωνα τά άνευ έρρινου (άλλως άρρενα λεγόριενα) γραπτέα 
διά λατινικών γραμμάτων ό, g ) d } δπως ά^ελος, θουφος, δόόι, g-ρεριίζω, κλπ. (3Εάν 
άκούτυνται μετά τού έρρινου θά γράφωνται, δπως κοινώς, μπ, γγ ή γκ, ντ).

3) 3Εννοεΐται δτι τ3αποβαλλόμενα άτονα φωνήεντα ί καί ου δεν θά γρά- 
φωνται, εφόσον δεν προφέρονταη τά δέ κωφωθέντα ε καί ο θά γράφωνται ϊ καί ου.

Σηρι. Προθεσριία αποστολής μέχρ ι 81 Δεκέμβριον 1937. Περισσότεροι 
οδηγίατ δύνανται ν 3 άποσταλοΰν εις πάντα ζητοϋντα. Τά χειρόγραφα άπο- 
στέλλονται εις τον κ. Πολνδ. ϊΐατταχριστοδούλου, Καθηγητήν, Λευκάδος 32, 
3 Αθήνας 8.
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Άβδελλωμένο 72 
άγας 72
άγγελοδιάβασ’ 93 
Ά γγελοχώρ ι τόπων. 228 
άγκαλώ 54
άγωρούδι, γωρούδι 71 
ΆεΚλαδρου 114 
άάολάπιαστος 137 
άδρείφωτο 107 
άδρεφατο 115 
Ά ϊβ α λ ί (=Κυδωνίαι) 72 
άταίρι 84 
άκάλλη (τά) 57 
άκτάρης 150 σημ. 13 
'Αλμυρός ποταμός 228 
'Α λωνίστενα 144 
άμπατζήδες 146 
Ά μπέλινος τόπων. 11 
άναλήβγομαι 80 
άνανίζω  71 
άναντρανίζω  72 
Ά νάραιος 41 
άνάσυρμα 56 
Ά νδρίτσαινα τόπων. 200 
άνεφλοκάτουφλα 41 
αντερί 9ό 
άντίχαρα (ή) 91 
άντραγαθιά 118 
άντραδέλφι 31 
ανώφλι 72 
άξάλη 46 
αξιώνω  102 
άξνους, οΰξνους 75 
’Ά ξτους 116 
αποβολή i, u 165 
άποδερμώνισμα 38 
άποκρειώ 108 
άποκριγιάτικα 108 
άπονιψίδια (τό;) 80 
αποσπερνή (βασ’λόπιττα) 105 
άπόψα 30
’Ά προς τόπων. 226, 229 
αραμπατζής 150 σημ. 13 
Ά ραπλή τόπων. 229 
άργυρομανιακατα (σκυλλιά) 56 
άρ(ι)φανός 110, 112 
άρκεύω 26, 29 
άρμαθιάζω 41 (*)

άρχοντοσόγι 72 
ασκέρι 72 
άστήθη (τό) 59 
άσλάνι 169 σημ. 45 
’Ά σπρον τόπων. 229 
άοταρτζής 150 σημ. 13 
άστε (=πηγαίνετε) 72 
άτζέμισσα 65 
Αύφράτης 72 
άφεντάκι 81 
άφεντίτσης 38 
άφυλλάδα 97 
Μπάδω 27, 196 
βεγγέρο 27 
δελί 26
δερεκετλήδ’κος 29 
βιόλα 95, διόλα 88 
δοσλατίζω 140 
δουδ'νιζ, 29 
δουδουλωμένος 28 
βούκα 29, 47
Βουνάρ-Χισάρ τόπων. 227 
Βραιοπούλλα 43 
βρακοπόδ’ (τό) 140 
βρίσχνω 46 
βριτοόρα 106 
βροντολόνι 89 
βώτρυδα (ή) 79 
Γαλέτσι (τό) 44, 72 
Γαρέλλα τόπων. 226 
γόγλεκας 77, 78 
Υέμη (ή) 55 
γέμι 72 
Γεννάρ’ς 29 
γεννητούρια 101 
για (=ή) 55 
Γιάννης κλπ. 175 
γιαρένης 76
γίαρίμ φρανσίζ 138, 139 
γιασάκ 72 
γ ιατσ  (=διά) 118 
γιαλαμάδες (οι) 116 
Γιοβάννης 175 
γιόμα 72
γιορτερά ίρουχα) 79 
γιώς (=δπως) 74 
γκεμιτζής 35 
γκεργκέφι 41, 64, 72

(*) Οί αριθμοί φανερό')νουν σελίδας. Λέξεις των χωριστών γλωσσάριων δεν περι- 
λάμβάνονιαι.
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γκιοζέλ 72
γκιούλ-μπαχτσές 67, 72 
Γκιουμουλτζίνα 226 κ. έξ. 
γκιουρλές 72 
Γκορτζιά τόπων. 200. 
γκοτσοβό (χουλιάρι) 69, 72 
γλεντίζω  72 
γλήγορος, άλήγορος 5δ 
γορνιθολαλεΐ 32 
γούρα 96 
γουρσούζης 72 
γρίβας 72 
γρόσι 169 αημ. 54 
γυαλ ί 72 
γω νίδ ’ 105 
Βεγί 27 
δερματίζω 72
δερμωνίζω (=κοσκινίζω) 38 
δεσίδια (τά) 54 
Δεύτερ’ Ά νάσ τασ ’ 114 
δευτεροβυζασμένος 87 
διακόπουλλο 64 
διπλοκρεμάζομαι 53 
άολάπ’ 137 
άολαπτσής 137 
δόντα (—δόντια) 72 
δουλκέρης 150 σημ. 13 
δροσάδα 130 
Δρουσιπάρα τόπων. 227 
Ελί 11, 12 
έγκλετσής 43, 72 
έγλεντζές 27 
έλαμπρος 48 
έπιτυχάτη (γυναίκα) 69 
έρένκιοϊ 138, 139 
έσνάφιον 145 
ζαχαροζυμωμένος 97 
ζουγρός 30 
θά (ν)—έάν 72 
θεγατέρα 27 
θεριό (ς) 72 
Ίνετζίκ τόπων. 226 
Ίστιεομαχεύς 4, 5 
'Ιστιεομάχη 4, 5 
καζαντζής 150 σημ. 13 
καζάς 73
καζάσης 150 σημ. 13 
καϊνής 180 
κάκανα (τά) 140 
κακογραμμένος (=μέ κακή 
κακοράχης 75 
κακοψυχήματα 87 
καλαόΐάω 30 
καλαμίδι 202 
καλαντάρ’ 26 
καληνυχτιά 84 
καλιγότερος (=καλύτερος) 28 
καλίκα (ή=καβαλλίκα) 73 
καλνάω 73 
καλογρά 55, 56

καλομάννα 81 
καλός λόγος 79, 117 
καλούδα 32, 55, 56 
καλπάκι 33 
κάλπικος 73 
κάλφας 58, 139, 180 
καμποόκι 33, 73 
καναλεύω 34, 73 
κάναρας 35 
καναράς 73 
κανεΐ 72
καννελλόρριζα 53 
κανουνκό 113 
κάντζα (ή) 139 
καπλαμάς (ο) 139 
καπτσάλι 138 
καπών’ 29
καραμπατζής 146, 137 
καραμπατζόπλο 173 
Καρασθούρα (βυζ.) 227 
κάργα (= τανάλια) 137 
καρδοπονώ 40 
καρένιος 44, 66 
Καριστιράν τόπων. 227 
καρνέτο 30 
κασαβέτια (τά) 135 
καστρονοπούλλα 31 
καταβόθίο 74 
Καταντιά (ή) τόπων. 73 
Καταντιανά (κορίτσια) 44 
καταπόδι 30, 38, 67 
κατσ’βέλ' (οι) 26 
καφταντζής 150 σημ. 13 
κεντΐ 76 
κεράκα 29 
κεράστρα (ή) 72 
Κερμιέν τόπων. 226 
κεφαλόδεμα 79 
Κιλιτσλή τόπων. 227 
κινηκάτος 66 
κιόρικος 98 
κιροσταλάματα 52 
κλήδουνας 115 
κληματσίδα 110 
κλικοόδι 70 
κλοτσοπηδώ 77 
κνά (ή) 32, 73, 88, 95, 
κινά 88, 96 
κνάς (ό) 100
κνιάζω 51, 73, 88, 95, 100 
κινιάζω 51. 100 
κινιάσματα (τά) 102 
κοϊμτζής 150 σημ. 13 
Κόκκαλα τόπων. 200 
Κόκκιν’ Πέφτ’ 113 
κονσοΰλτο 73, κ. κάνω 58 
κοντοκαρτερώ 84 
κοντοκρατώ 64 
κοντούρα 31 
κοντούρι 173

μοίρα) 59
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κοντυλογραμμένος 97 
κόπτσα (=άγράφα) 137 
κοράσια (τά=μεταξοσκώληκες) 
κορδοκαλιάζω 47 
κοριτσοόδι 71 
κορωνέλλα (ή) 68 
κοσπερντάρι 34
κοτσάκια (—έγκωμιαστ. τραγούδια)
κουβανώ 70
κ(ου)βέλα 110
κουκουν(ι)κίζω 85
Κουλάδερε τόπων. 229
κουλαούζηδες (οί) 169
Κούλελι-Βουργάζ τόπων. 226
κ(ου)λίκ(ι) 108
κουμπαριάτ(ι)κο 103
κουτσουλίτης 76
κουρκούτα 27
κουτσοφλέβαρος 107
κοχίτσα 26
κρουσεύω 50, 51
κυνηγάρις
κωλοπάννα 77
κωλορραφή 138
κώφωσις e, ο 165
λαλαγγ ίτα  78
λαπούκι 73
λαφρογιόρτ5 27
λαχορί 58
λειτουρδέλλι 87
λέλεκας 81
λευτεριά 91
λεφετζόπουλλο 73
λεχ’δέλλι 92
—λής, κατάλ. έπων, 180
λιθαρίζω 50
λιμπαντέ (βελούδι) 51
λιμπαντές 73
λιμπίζομαι 73
λογάρι 73
λόντζα 166
λουφές 53
λυόμαι 73
μαϊχόσκο (τό) 140
Μακρολίβαδον τόπων. 227
Μ άλγαρα τόπων. 227, 226
μάλ-τεπές (=κορυφή θησαυρού) 117
μανέλλα 44
μαννάκα 28
μαντούκα 33, 73
μάρ (^μήπως) 73
μαρά (ή) 73
μαραζιάρις 40
Μαρίτσα (='Έβρος) 119
μαρμαροκκλησιά 46
μαρτύριά 30
μαρτυριάτικα 93, 103
ματσόξυλο 76
μαύρος 73
μελισσοκέρι 137

μελόχα 97 
μεμνιάς 119 
μερομ’στάδες (οί) 29 
Μεσαχώρα 228 
Μεσίρι (τό) 73 
μηχαντζής 150 σημ. 13 
μνημόρι 57, 60 

108μοΐρα (=μερίδιο) 73
Μοίρας (τ’) τό τραπέζ’ 102 
Μονογεννήτης 54 
μονοδοντοΰ 45 
μοσκοπαπαδιά 80 
μουδέ 32, 53 
μούδε 56 
μουτσόπουλλο 42 
μουμτζής 150 σημ. 13 
Μπαμπα-έσκη 228 
μπαξίς 73
μπαχτζεβάνης 150 σημ. 13 
μπεγλικτζής 147 
μπέης 73
μπενίσι (=μανδύας) 167 
μπιζιρίζω 39, 73 
μπίρ-τανεσί 73 
μπογαλήδικος 73 
μπογιατζής 73 
μπουμπούνα (—φλόγα) 79 
ΜπουροΟ-καλεσί τόπων. 228 
νάβα 96 
ναμάζ’ 140 
ναμλήδικος 73 
ναύτης 73
νεκρικά (τά) 93 κ. εξ. 
νενέ (ή) 58, 73 
γενέκα 32 
νεραντζοφίλημα 73 
νιζάμ-άσκέρ 73 
νοϊάίζω —νοίοΐισμα 209 
νούρ 73 
νοόρι (τό) 63 
ντερέκι 33, 77 
ντουντούκα 33, 73 
ντουρμπουνιά (ή) 68 
νυφανταρίζω 64 
νυφοπούλλα 97 
νυχτοήμερο (τό) 80 
ξάμερα (ζουμπούλια) 43 
ξασπράδι 41 
ξάσπρος 39
ξεβουλλώνεται (τό στόμα) 113 
ζεματίζω 86 
ξεμολόγος (ό) 70 
ξενόρροδη (αγάπη) 98 
ξεπροβόδισμα 83 
ξεραχνιστήρα 98 
ξεφαλιώνω 38 
ξεφαντωτής 45 
ξεφκυαρίζω 60 
ξέχωμα (—αποκομιδή) 79 
όβριγάκ’ 141



Εύρετήρ ιον 237

—ογλου, κατάλ. επωνύμων, 147, 160, πινάκι 69 
162, 170, 174, 176 κ. έξ., 186 κ. έξ., 194 πι,σπιλώνω 29, 30

—ογλους, κατάλ. έπων., 181 κ. έξ.
ogovdK i 26=;agovdKi 28
όόηγώ 120
όλομεγάλος 29
όλομ’κρός 29
όλούροστά 140
όντας 73
όρτάκης (=σύντροφος) 180 
Ό ρτάκιοϊ 228 
όρχή (τό) 30 
όστρά (ή) 32 
Ούζουντζόβα τόπων. 227 
ούντζής 150 σημ. 13 
Ούρουμτσούκ τόπων. 228 
ούτραΓς 73 
δφκαιρα (’ς τα) 139 
παιδά (τά) 73 
παιδούδι 71 
παιδούλλι (τό) 70 
παινεσιάρις 40 
παλαμούδι 41 
παλιώ  (= παλαίω) 56, 73 
παληοσανίδα 97
Παναγίας (τής) τό τραπέζι 91, 102
Παναγιάς (τής) τό χέρι 91
παναγύρ ’ 27
Πάναδος 228
παναθύρι, 40, 53, 54
παναθυράκ’ 42
παξ ίσ ’ 137
π α ξ ’μ αδέλλ ι 86
παραγάδι (έτυμολ.) 201—202 
παραγιός 180 
παραλογιά (ή) 54 
παράμνημα 61 
παραντίδα 46 
παράξτους 116 
παραστατό (τό) 41 
παραστεκάμενα (τά) 91 
παραστεκάμενοι (οί) 91 
παρασυντρομάζω 41 
πάρθενα (κοράσια) 36, 66 
παρωγδισμα(=καταγγελία, προδο

σία) 66 
παρωγ5ω 66 
Πασκαλιά 27 
πατατούκα 138, 139 
πατερτιλήδ’κος 27 
παχτσές 29 
πελαχτίζω  142 
πεντάχλεκας 77 
πεντέλεκας 81 
περδικοφωτιά 109 
πέρπυρα (τά) 68 
πέταυρο 97 
Πετροχώρι τόπων. 17 
πικροφάρμακος 31 
πιλαλώ 73

πισφαλώ 57 
πλάλιξαν 45 
πλεκοζώνομαι 43
ποδαρικό (καλό π. 94, 104, κακό π. 94)
ποδέλοιποι 54
Πολιανή τόπων. 200
πορδοζούμ’ 28
Πόρος τόπων. 108
ποτούρι 137
πουρνιάτ’κ’ (βασ’λόπιττα) 105 
προσκεφαλάδι 51 
προσφυρίζω 48 
προυκλά (τά) 73 
πρωτοφλεβαρίτσα 107 
πυκνογειτονιά 71 
πχόπλο 137
Ραγιδες (=νεράϊδες) 117 
ραμαζάνι 76 
ρίτζα (ή) 73 
ροδένιος 118 
Ροδονήσι (=Ρόδος) 51 
Ροδοστιανά (καράβια) 42 
ροϊδανή (κόρη) 39 
ροκώνω 140 
ρουμάν’ 110, 113 
ρουφέτιον 145, 150 
σαγιάκ’ 141 
σαλαγιτα 109 
σαλβάρ” 140
σαλπάρει (ή φελούκα) 68 
σαλταμάρμα (ή) 140 
σαραγλι 30 
σαραφλίκι 45 
σαχάνι 76
σαχατζής 150 σημ. 13 
σγαντζόχοιρος 77 
σεβαγιά (τά) 60, 66 
σεγμενάκι 97 
σεμέιι (τό) 70 
σερπέτ 30 
σημαντρίδα 109 
σήτα 30
Σθενέμαχος 8, 9 
Σθενίμαχος 2, 3. 9 
σιναπίδι 86 
σινί 90
σίντα (=όταν) 47 
σιντέφι 90
σιροκοτραμουντάνας 51 
σκαφδούδι 78 
σκιούφτω 35 
σκορδούλα 75 
σκοτοπιάστρα 91 
σκυλλοκούταβα (τά) 81 
σμαδούρια 116 
Σουφλί τόπων. 226 
Σόφια 144
σπερτσιά (ή) 43, 60, 73-



Στανίμακα 6, 142, Stanimaka 18, Sta- 
nemak 13 

σταυρός 114 
Στενιμαχί(ώ)της 2 
Στενήμαχος 1, κ. έξ.. 10, 142 
Στενόμακος 7 
Στενόμαχος 2 
στενομάχος 6 
στερεύω 96 
στεφανορρίξιμο 43 
Στεχτάνκιοϊ τόπων. 228 
στηθικό (τό) 64 
στόρισμα 94 
Στράντσα τόπων 227 
στράτεμα 73
συβάζω (=μνηστεόω) 41, 73 
συβαστικιά (ή) 73 
συγκοιμοΰμαι 67 
συλλαλώ  50 
συντάζομαι 73 
σύντεκνος 92 
συντυχία 63 
συρματώνω 40 
συρτή 202 
σχώριο 93
τά (=καί) 50, 73 (= τί νά) 141
ταγκαλάκια (τά) 73
ταγκούληδες (οί) 73
τα ϊφάς 119
ταμβλαμπάζι 81
τανάω  73
ταραχιά 75
τάσι (τό) 73
ταχτατζής 150 σημ. 13
τεγνεκάκι 28
τεζγιάχι 139, 141
τελάλης 73
τελαλίζω  73
τέλι (=σύρμα) 137
τεντόξυλο 41
τεντόσκοίνο 41
τερλοπαπάς 106
τεστίρι 172
τεφετζόπουλλο 53
τζαμφεσί (φουστάνι) 58
τζαντζάρ’ς 45, 73
τζελεμίιής 96
— τζής, κατάλ., 150 σημ. 13 
τζιρ ΐτ’ 142 
τζομπές 31 
τζορμπατζής 147 
τιουτουντζής 150 σημ. 13 
τιουψεκτζης 150 σημ. 13 
τιριπλίκι 137 
τόπι 73 
τουμπελέκ 73 
Τούναβος 48 
Τούζλα τόπων. 228 
τραβ’δάω 26 
τρανεύω 119

τράχωμα 141 
τρισαγίζει (ό παπάς) 79 
τρισμαλαματένιος 96 
τρίχας 73 
τσαγανός 76 · 
τσακανίζω 27 
Τσακίλι 17,—λιώτης 25 
τσαλαπατώ 102 
τσαλμάς 167 
τσάμα (τό) 139 
ΤσανδοΟ τόπων. 227 
τσαούσηδες 169 
τσεβρές 73 
τσελεμπής 47 
τσεπκένι 138, 139 
τσέπ-χανές 73 
τσεσμές 105 
τσετρές 41 
Τσικνοπέφτη 108 
τσιράκι 137, 139, 180 
τσιρίζω 44 
τσομπές, τζομπές 73 
τσορβάς 29 
τσουκαλαριά (γριά) 76 
τσοχατζής 150 σημ. 13 
όγιόκας 53 
ύγιός 62 
υσταρα 29, 30 
'Ύ ψ αλα  τόπων. 228 
Φέραι τόπων. 228 
φεργάδα 55, 96 
φερετζές 73 
φερμάνι 73 
φεστζης 150 σημ. 13 
φκειάνω 73 
φλαμούρ’ 27 
φλωρί 73
φλωροκαπνισμένος 120 
φροκαλίτσα 60 
φροκαλω 60 
φ ’λάγω  57 
φυλαχτήρι 34 
χαβγιαρομανέστρα 98 
χαζίρ ’κος 137 
χαμοβροντά (Θεός) 56 
χαντζαροσφαγιά 50 
χαραμλαάίζω 141 
χαρές 73
χασοφεγγαριά 45,—ρά 73
Χατζή—, α' συνθετ. ονομάτων, 158, 192
Χάφσα τόπων. 228
χειροπάλαγα (τά) 98
χιρκάς (ό) 141
Χριστουκλούρα 114
χρυσομεταξένια (κλωστή) 48
χσός 28
ψαρομήλιγγος 45 
ψηλωτός 84 
ψ ’χούλλ’ (τό) 102
—ωφ, βουλγαρική κατάλ. έπων. 193



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

α') Κατά συγγραφείς.

Ά π ο σ το λ ίδ ο υ  Μ νρτ. Στενίμαχος ή Στενήμαχος ; 1—16. Προσθήκαι εις τήν μελέτην 
Στενίμαχος ή Στενήμαχος ; 142—144.
Προσθήκαι καί διορθώσεις εις τό περί Κουκλένης 144.
Τά άρχεΐα τοΰ εν Φιλιππουπόλει έσναφίου των άμπατζήδων 145 — 195. 

Γ εω ργακά  Α ημ. Περί τοΰ έτόμου τής λέξεως παραγάδι 201—2U2.
Δ εληγιάννη Β . Τ'ς μπάμπως ή μέρα. Περιγραφή τοΰ εθίμου 196—200.

Παράδοσις (ή κατοχή τής Πόλης) 209.
Τραγούδια χορευτικά Π ασχαλιάτικα 209. Γλωσσάριο Δογάν-κιοϊ Μ αλγά- 
ρων 210—213.

Έλευθερουπόλεως Σ ω φ ρο ν ίο υ  Σημείωμα (περί τοπωνυμιών τι,νων) 200. 
Κ ω νοταντοποΰλον  Κ. Χρονολογήσεις βυζαντιακών μολυβδοβούλλων τής Θράκης 

203—203.
Μ αναοε ίδου  Σ ν μ . Δημώδη άσματα Α ϊνου 31—72. Γλωσσάριον τής συλλογής δη

μοτικών τραγουδιών Α ίνου 72—73. Λαογραφικά Αίνου 74—82. Γαμήλια 
τραγούδια 82—84.

Ο Ικονομ ίδου  ’Α ποστ. Οιωνοί, δεισιδαιμονίες, μαγγανείες Καλλιπόλεως καί τών πέ- 
ριξ 85—95. 'Ήθη καί έθιμα Μαδύτου 95—118.

Π απαχρ ισ τοδούλου  Μ . θρακικά τραγούδια 121—136.
Π απαχρ ισ τοδούλου  Π ολνδ. Γλωσσάριο Σαράντα ’Εκκλησιών 214—225.
Π. Ή κλέφτρα (Σαράντα Εκκλησιών), δημ. άσμα, 118—120.
Δ. 1. Μ. Μνημόσυνα: Παρασκευάς 1. Μαγκριώτης 230.
Γ Ιροκήρνξ ις  δ ια γω ν ισ μ ο ύ  συλλογής γλωοσικοΰ καί λαογραφικοΰ όλικοΰ Θράκης 

231—233.
Σ τα μ ο νλ η  Ά ν . Τοπωνυμικά Θράκης 226—229.
Χ ονρμ ου ζ ιά δ ο ν  Γ. Συλλογή επιγραφών Μετρών 23—24. Σημειώσεις έκ χειρογρά

φων 24—25.
Χ ονρμ ου ζ ιά δ ο ν  ΚαλλισΟ. ’Απόσπασμα κωδίκων Πετροχωρίου (Μετρών καί Ά θύ- 

ρων) 17—23. Χωριάτικο καλαντάρ’ τοΰ 1902 26 — 30. Παρατηρήσεις εις «Τό 
άμπατζηλήκι στή Θράκη» 137—142.

β') Κα#’ ύλην.
’'Ασματα δ η μ ώ δη  : (Κάλαντα) 30 (Κ. Χουρμουζιάδης).

Α ϊνου 31 — 72 (Σ. Μανασείδης). ’Αστεία κλπ. 76 — 78 (Σ. Μανασείδης). 
Γαμήλια 82—84 (Σ. Μανασείδης). Ή κλέφτρα (Σαράντα Εκκλησιών) 118 
—120 (Π. Π. X.). θρακικά τραγούδια 121 — 136 (Μ. Παπαχριστοδούλου). 
Τραγούδια χορευτικά Π ασχαλιάτικα 209 (Β. Δεληγιάννης).

Τ λο )οοά ρ ια '· Τραγουδιών Αίνου 72—73 (Σ. Μανασείδης). 142 (Κ. Χουρμουζιάδης). 
Δογάν-κιοϊ Μ αλγάρων 210—213 (Β. Δεληγιάννης). Σαράντα ’Εκκλησιών 
214—225 (Πολύδ. Παπαχριστοδούλου)
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άειοιδαιμονίαι, προλήψεις κλπ. : Α ίνου 78—82 (Σ. Μανασείδης). Οιωνοί, δεισιδαι
μονίες, μαγγανείες Καλλιπόλεως 8ό—87 (Ά π. Οίκονομίδης). Μαδύτου 104 
— 116 (Ά π. Οίκονομίδης).

Διάφορα: Κωδίκων απόσπασμα 17—23 (Κ. Χουρμουζιάδης). Σημειώσεις εκ χει
ρογράφων 24—25 (Γ. Χουρμουζιάδης). Εύχαί, άραί, δρκοι 74—75 (Σ. Μα
νασείδης). Προσθήκαι καί διορθώσεις είς τό περί Κουκλένης 144 (Μ. Ά πο- 
στολίδης). Παρασκευάς Ί. Μαγκριώτης 230 (Π.). Προκήρυξις διαγωνισμού 
231—233. Εύρετήριον (λέξεων) 234—238.

Έπιγραφαί: Μέτρων 23—24 (Γ. Χουρμουζιάδης).
’Επιγραφαί καί μολνβδόβουλλα: Χρονολογήσεις βυζαντιακών μολυβδοβούλλων τής 

Θράκης 203—208 (Κ. Κωνσταντόπουλος).
’ Ετυμολογικά: Στενίμαχος ή Στενήμαχος ; 1—16, 142 — 144 (Μ. Άποστολίδης).

(Περί των είς —οβον κ. ά. τοπωνυμιών) σημείωμα 200 (Έλευθερουπό- 
λεως Σωφρόνιος). Περί του έτύμου τής λέξεως παραγάδι 201 —2υ2 (Δημ. 
Γ εωργακάς).

"Ηθη καί εϋιμα : Καλλιπόλεως γαμήλια, γενεθλιακά, νεκρικά, έορταστικά S7—95 
(Ά π . Οίκονομίδης).
Μαδύτου γαμήλια, χλευαστικά, άρραβώνες, γάμος, γεννητούρια, κηδεΐαι, 
έορταί 95—116.

Τ’ς μπάμπως ή μέρα. Περιγραφή το0 εθίμου 196—200 (Β. Δεληγιάννης), 
'Ιοτορία: Τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των άμπατζήδων 145—195 

(Μ. Άποστολίδης).
Παοαδόαεις; Μαδύτου 117—118 (Ά π . Οίκονομίδης).

'Η κατοχή τής Πόλης 209 (Β. Δεληνιάννης).
Παραμύθια: Χωριάτικο καλαντάρ’ του 1902. (1. Ό  Χρόνος. 2. Οί μήν’. 3. Γεν- 

νάρ’ς 1902) 26—30 (Κ. Χουρμουζιάδης).
Ά μπατζήδικα 140—141 (Κ. Χουρμουζιάδης),

Τέχναι: Παρατηρήσεις είς «Τό άμπατζηλίκι στή Θράκη·/ 137—140 (Κ. Χουρμου
ζιάδης).

Τοπωνυμικά: Θράκης 226—229 (Ά ν, Ζταμούλης).
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ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Α θ  Η Ν A I

1936—37



Δ Ι Η Γ Η Μ Α Τ Α  Τ Ο Υ  ΙΔΙΟΥ

ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΗΘΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Μέρη τέσσαρσ. (A', Β", Γ\ Δ') (’Έκδοση Σιδέρη)

ΤΟΥΡΚΕΜΕΝΗ :
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗ
ΜΑΤΑ (’Έκδοση Δημητράκου)

«Πιστό κομμάτι ζωής, χωρίς κανένα στόλισμα παραμυθιού 
χωρίς κανένα μυστήριο ποιητικό ή θάμα θρύλλου»

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α  Κ Α Ι  Η Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ΠΡΟΛΟ ΓΙΚΑ  ΣΗ Μ Ε ΙΩ Μ ΑΤΑ  

ΣΤΑ Δ ΙΗΓΗΜ ΑΤΑ ΤΟΥ κ. π . ΤΓΑΤΓΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Σ υ χ ν ά  π α ρ α τ η ρ ε ΐτ α ι π ο λ λ ο ί ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ή ς  Ιδ ία ς γ ενεά ς  νά  εκ 
δ η λώ νου ν , α ν  κ α ί ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ς  ό κ α θ έ ν α ς  χ ω ρ ισ τά , τά  ίδ ια  π ν ε υ μ α 
τ ικ ά  ενδ ιαφ έρο ντα . "Α λλοτε π ά λ ι β λ έ π ο υ μ ε — φ α ιν ό μ ε ν ο  π α ρ ά λ 
λ η λ ο  κ α ι μ ε λ ε τη μ έν ο  ά π δ  κ α ιρ ό — δ ια φ ό ρ ο υ ς  σ ο φ ο ύ ς  νά  κ α τ α λ ή γ ο υ ν  
ξ ε χ ω ρ ισ τά  δ κ α θ έ ν α ς , τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς  σ τ ις  ίδ ιε ς  α ν α κ α λ ύ ψ ε ις , ά κ ό μ η  
κ α ι σ τ ις  ίδ ιε ς  εφ ευρέσε ις . Τ έλος ε ίν α ι σ’ ό λ ο υ ς  γνω στό  α υ τό  π ο ύ  
ο ν ο μ ά ζ ο υ μ ε  τάσε ις , ρ ε ύ μ α τα , α π ό  τά  ό π ο ια  π ά ν τ α  ενα  τό  ισ χ υ ρ ό 
τερο  ή  τό π ιο  έκ δ η λ ο  χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ε ι έ κ ά σ το τε  τ η ν  κ ά θ ε  ε π ο χ ή  ξ εχω - 
ρ ίζ ο ν τ ά ς  τ η ν  α π ό  τη ν  π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η  κ α ι τ η ν  επ ομ ένη . Μ άλ ισ τα  ό 
’Α λβέρ τος  Τ ιμ π ω ντε  ά π ό  τέτο ιες  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ις  δ ρ μ ώ μ ενο ς , ε ίχ ε  κ α -  
τ α λ ή ξ ε ι σ το  σ υ μ π έ ρ α σ μ α  ό τ ι τ ό  κ α λ ύ τερ ο  π λ α ίσ ιο  γ ιά  τη  δ ια τ ύ π ω σ η  
τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ικ ή ς  ισ τ ο ρ ία ς  ε ν ό ς  τ ό π ο υ  ε ίν α ι ό χ ω ρ ισ μ ό ς  κ α τ ά  γενεές, 
κ α θ ' ομ ά δ ες , δ η λ α δ ή , δ ια ν ο ο υ μ έ νω ν , ο ι ό π ο ιο ι τ α υ το χ ρ ό νω ς  π ε ρ ίπ ο υ  
έ κ δ η λ ο ύ μ ε ν ο ι ε κ φ ρ ά ζ ο υ ν  ό  κ α θ έ ν α ς  μ ε  το ν  τ ρ ό π ο  τ ο υ  τ ις  ίδ ιε ς  ά ν η - 
σ υ  χ ίε ς , τά  ίδ ια  ενδ ιαφ έρο ντα , τά  ίδ ια  π ρ ο β λ ή μ α τα .

Ο ι κ ο ιν έ ς  ό μ ω ς  α υ τές  π ν ε υ μ α τ ικ ό ς  α π α σ χ ο λ ή σ ε ις  <5έν ε μ φ α ν ί
ζ ο ν τ α ι π ά ν τα  μ ε  μ ία  κ α ι τ η ν  ίδ ια  π ο ρ ε ία , α λλά  κ ά π ο τε  π α ίρ ν ο υ ν  π ο λ ύ  
δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  γ ιά  νά  ε κ δ η λω θ ο ύ ν ' σ υ χ ν ά  ή  λ ο γ ο τ ε χ ν ία  κ α ι 
ή  ε π ισ τ ή μ η  κ α τ ε υ θ ύ ν ο ν τα ι, ά ν  κ α ι σε π ο λ ύ  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  ε π ίπ ε δ α  
ά π ό  τ ις  ίδ ιε ς  π ρ ο ϋ π ο θ έ σ ε ις , ά π ό  π α ρ ό μ ο ια  δ εδομ ένα . ”Ε τσ ι ή  α ν ά 
π τ υ ξ η  τή ς  γ α λ λ ικ ή ς  ισ τ ο ρ ιο γ ρ α φ ία ς  γ ύ ρ ω  στά  μ έ σ α  το ύ  π ε ρ α σ μ έ ν ο υ  
α ίώ νο ς  σ υ μ π ίπ τ ε ι μ ε  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  τω ν μ ε γ ά λ ω ν  μ υ θ ισ τ ο ρ η μ α τ ικ ώ ν  
σ υ νθ έσ εω ν , π ο ύ  χ α ρ α κ τ η ρ ίζ ο υ ν  μ ία ν  ά π ό  τ ϊς  π λ ευ ρ ες  τ ο υ  γ α λ λ ικ ο ύ  
μ υ θ ισ τ ο ρ ή μ α τ ο ς . ° Ο υ λ ισ μ ό ς  τω ν  τελ ευ τα ίω ν  δ ε κ α ε τη ρ ίδω ν  τ ο ύ  ίδ ιο υ  
α ίώ ν ο ς  έβ ρ ή κ ε  τ η ν  λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ή  το υ  έ κ φ ρ α σ η  στον  ρ ε α λ ισ μ ό . Σ τ ο ν  
τ ό π ο  μ α ς  π ο λ λ ές  ενά ντ ιε ς  π ε ρ ισ τ ά σ ε ις  ε μ π ό δ ισ α ν  τ η ν  φ υ σ ιο λ ο γ ικ ή  γ έ -
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νεση  κ α ί α ν ά π τ υ ξ η  τω ν  π ν ε υ μ α τ ικ ώ ν  π ρ ο β λ η μ ά τω ν . Τά π ε ρ ισ σ ό τ έ ρ α  
π ρ ο β λ ή μ α τ α  μ ά ς  ή ρ θ α ν  έ τ ο ιμ α  ά π  έξω , χ ω ρ ίς  rd ά ν τ α π ο κ ρ ίν ω ν τα ι 
σε β α θ ύ τ ε ρ ε ς  α ν ά γ κ ε ς  τ ο ν  τ ό π ο ν  κ α ί γ ια  το ύ το  έμ ε ιν α ν  ξ έ ν α  ά π ό  
τ ή ν  ό π ο ια δ ή π ο τ ε  π ν ε υ μ α τ ικ ή  μ α ς  κ ίν η σ η  κ α ί έ μ α ρ ά ζω σ α ν  το  ένα  μ ετά  
το  άλλο . Μ ερ ικ ά  ζ η τ ή μ α τ α  τά  έφ ερε σ τη ν  επ ιφ ά ν ε ια  τή ς  π ν ε υ μ α τ ι
κ ή ς  ζω ή ς  μ ιά  β α θ ε ιά  εσω τερ ικ ή  π α ρ ό ρ μ η σ η ,  ένα  α ίσ θ η μ α , π ο υ  στο  
ε π ίπ ε δ ο  τ ή ς  υ λ ικ ή ς  ζω ή ς  μ ό ν ο  μ ε  τ ή ν  π ε ίν α  κ α ί μ ε  τή ν  δ ίψ α  θά  
μ π ο ρ ο ύ σ ε  κ α ν ε ίς  νά  το  π α ρ ο μ ο ιά σ ε ι .

Ά π ό  μ ιά  τέτο ια  α ν ά γ κ η  γ ε ν ν ή θ η κ ε  ή  λ α ο γ ρ α φ ία  σ τ η ν  'Ε λ 
λάδα . ' Ο Ν ικ ό λ α ο ς  Π ολ ίτη ς  υ π ή ρ ξ ε  δ μ ε γ α λ ο φ υ ή ς  δ έκ τη ς , ό οποίος 
π ρ ώ το ς  σ υ ν ε ιδ η τ ο π ο ίη σ ε  τ ή ν  α ν ά γ κ η  α υ τή , κ α ί σε δ ιά σ τ η μ α  λ ίγω ν  
ετώ ν τ ή ν  έφ ερε σ το  επ ίπ ε δ ο  μ ια ς  ά ρ τ ια ς  κ α ί (ο ρ γ α νω μ έν η ς  ε π ισ τ ή 
μ η ς  μ έ  το υ ς  ν ό μ ο υ ς  κ α ί τ ις  μ ε θ ό δ ο υ ς  τη ς . ° Α λλά τα ν το χ ρ ό νω ς , σέ 
ένα  ά λλο  ε π ίπ ε δ ο , ένα  ά λλο ς  μ ε γ α λ ο φ υ ή ς  δ έ κ τη ς , σ υ ν ε λ ά μ β α ν ε  το  
δ ιά χ υ τ ο  α ίσ θ η μ α  τή ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  ψ υ χ ή ς , κ α ί μ ε  τ ή ν  ί'δια γ ρ η γ ο ρ ά δ α , 
μ ε  τ ή ν  ί'δια α σφ ά λ ε ια , ύ ψ ω ν ε  τ ή ν  η θ ο γ ρ α φ ία  σ τή ν  τελ ε ιό τη τα  τή ς  
τέχ νη ς . Σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς  τ ο υ  Ν ικ ο λ ά ο υ  Π ο λ ίτ η , ό 3Α λέξα νδρο ς  Π α π α δ ια - 
μ ά ν τ η ς  — λ ίγ ο υ ς  μ ή ν ε ς  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς  τ ο υ  — μ ά ς  έδ ινε  τ ή ν  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ή  
σ ύ ν θ ε σ η  τ ή ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  ψ υ χ ή ς  σε μ ιά  σ ε ιρ ά  α ψ ε γ ά δ ια σ τ ε ς  ε ικ ό νε ς , 
τ ή ν  ώ ρ α  π ο ύ  μ ε  α υ σ τ η ρ ό  έ π ισ τ η μ ο ν ικ ό  π ν ε ύ μ α  ό Π ολ ίτη ς  μ ά ς  έδ ινε  
τά  π ρ ώ τα  σ το ιχ ε ία  τ ή ς  ά να λ ύ σ εώ ς  της. Κ α ί  σ το υ ς  δ ύ ο  μ ιά  κ ο ιν ή  
άνάγκ?], μ ιά  κ ο ιν ή  σ υ ν ε ίδ η σ η  έ δ έσ π ο ζ ε  : ή  α ν ά γ κ η  τή ς  ε π α φ ή ς  μ ε  
τή ν  ζω ν τα ν ή  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α , ενώ  τ ρ ιγ ύ ρ ω  τ η ς  έ σ κ α ζ α ν  ο ι π ο λ ύ 
χ ρ ω μ ε ς  σ α π ο υ ν ό φ ο υ σ κ ε ς  το ύ  κ α θ α ρ ε υ ο υ σ ιά ν ικ ο υ  π ν ε ύ μ α το ς  σ τή ν  
ισ τ ο ρ ία , σ τή ν  α ρ χ α ιο λ ο γ ία  κ τ λ :  ή  σ υ ν ε ίδ η σ η  π ώ ς  μ ό ν ο  σ α φ ή ς  γ νώ -  
σ ις  τ ή ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  ψ υ χ ή ς ,  τ ή ς  ιδ ιο τ υ π ία ς  τ η ς , μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν ά  μ ά ς  δώ 
σε ι έ να ν  π ο λ ιτ ισ μ ό  β ιώ σ ιμ ο . ’Ά ς  μ ή ν  ξ ε χ ν ο ύ μ ε  α κ ό μ η  πέος τ ή ν  ίδ ια  
χ ρ ο ν ιά  μ ε  το ν  Π α π α δ ια μ ά ν τ η  έ γ ε ν ν ιό τα ν  κ α ί ό Σ π υ ρ ίδ ω ν  Α ά μ π ρ ο ς , 
ό ό π ο ιο ς  μ ε  τ ή ν  σ υ σ τ η μ α τ ικ ή  έ ρ ευ να  τ ο ύ  μ ε σ α ιω ν ικ ο ύ  ε λ λ η ν ισ μ ο ύ , 
μ ά ς  έδω σε  τά  ισ τ ο ρ ικ ά  σ τ ο ιχ ε ία  γ ιά  τή  γ νώ σ η  α υ τή ν .

*
* *

Δεν ε ίν α ι εδώ  ή  θ έση  γ ιά  ν ά  ε ξ ε τά σ ο υ μ ε  ε ίτε τό  γ ε ν ικ ώ τερ ο  
π ρ ό β λ η μ α  τω ν  σ υμ π τώ σ εω ν , τ ό  ό π ο ιο ν  έ θ ιξ α  σ τή ν  α ρ χ ή  τ ο ύ  π ρ ο 
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λ ό γ ο υ  μ ο υ , οϋ τε  τη ν  ε ιδ ικ ή  π ε ρ ίπ τω σ η  τή ς  τ α υ το χ ρ ό ν ο υ  ά νθ ίσ εω ς  
τή ς  λ α ο γ ρ α φ ία ς  κ α ι τ ή ς  η θ ο γ ρ α φ ία ς  σ τη ν  'Ε λλά δα . 3Ε δώ  μ α ς  ά ρ κ ε ΐ  
ή  δ ια π ίσ τω σ η  το υ  φ α ιν ο μ έ ν ο υ · μ α ς  ά ρ κ ε ΐ  κ υ τά ζ ο ν τα ς  ά π δ  π ιο  κ ο ν τά  
νά  β ε β α ιω θ ο ύ μ ε  δ τ ι μ ία  κ α ι ε ν ια ία  ε ίν α ι ή  π η γ ή  π ο υ  π ο τ ίζ ε ι τά  
δύο  λου? .ούδ ια . ' Ο λ α ο γ ρ ά φ ο ς  κ α τ α γ ρ ά φ ε ι το  έ θ ιμ ο  ενός  τό π ο υ , σ τα 
τ ικ ά , ά ν  μπορώ ) νά  πώ~ ό η θ ο γ ρ ά φ ο ς  το  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι, μ ά ς  το δ ίν ε ι 
μ έσ α  σ τή ν  κ ίν η σ ή  τ ο υ , στο  ρ υ θ μ ό  το υ , δ εμ ένο  μ ε  τή ν  υ π ό λ ο ιπ η  
ζω ή  τ ο ν  τόπ ου . *Ο λ α ο γ ρ ά φ ο ς  σ υ λλ έγ ε ι τά  τ ρ α γ ο ύ δ ια , ό η θ ο γ ρ ά 
φ ο ς  τά  σ κ ο ρ π ά  μ έ σ α  στο  έ ρ γ ο  τον , θά  μ ά ς  τά  δ ε ίζ ε ι ά λ λο τε  νά  
γ ε ν ιο ν ν τα ι, ά λλοτε  νά  σ υ ν δ έω ν τα ι μ ε  μ ιά  γ ιο ρ τή , μ ε  ένα  π α ιχ ν ίδ ι,  μ ε  
μ ιά  ε ρ γ α σ ία . I I  λ α ο γ ρ α φ ία  μ ά ς  δ ίν ε ι α τ όφ ια  τά  σ το ιχ ε ία  τά ό π ο ια  
ή  η θ ο γ ρ α φ ία  τ ο π ο θ ε τ ε ί μ έ σ α  σ το  ζω ντα νό , φ υ σ ικ ό  το υ ς  π λ α ίσ ιο . 'Η  
σ τ ο χ α σ τ ικ ή  π α ρ α τ ή ρ η σ η  τή ς  λ α ϊκ ή ς  ζω ή ς  β ρ ίσ κ ε τ α ι σ τή  ρ ίζ α  κ α ι 
τω ν δύο· ή  μ ία  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι κ α ίζ φ ω τ ίζ ε ι τ ή ν  ά λλη .

*Έ τσ ι, φ α ίν ε τα ι επ όμ ενο , ό τα ν  ό λ α ο γ ρ ά φ ο ς  ή  ό σ υ λ λ έκ τη ς  λ α ο 
γ ρ α φ ικ ο ν  υ λ ικ ό ν  β ρ ε θ ή  ν ά  ε ίν α ι κ α ί  λ ο γ ο τέχ νη ς , ν ά  θ ελή σε ι π α 
ρ ά λ λ η λ α  μ ε  το  λ α ο γ ρ α φ ικ ό  τ ο ν  έ ρ γ ο , νά. η θ ο γ ρ α φ ή σ ε ι τον  τ ό π ο  π ο υ  
λ α ο γ ρ α φ ε ΐ. Μ έσα  σ τή ν  η θ ο γ ρ α φ ία  το ν  θά  β ά λ ε ι τον  π λ ο ύ τ ο  το ύ  υ λ ι
κ ο ύ  π ο ύ  έμ ά ζ εψ ε , ά ρ μ α ν ισ μ έ ν ο  σε ζω ντα νές  ενότητες , α λλά , ά κ ό μ η  
δ ίπ λ α  σ 3 α υ τό ν  θά  β ά λ ε ι τ ις  ά ν α μ ν ή σ ε ις  του , δ ,τ ι α γ ά π η σ ε  κ ι δ ,τ ι 
το ν  σ ν ν ε κ ίν η σ ε  ά π ό  τό ν  τ ό π ο  π ο υ  η θ ο γ ρ α φ ε ί,  κ α ί π ο ύ  σ υ ν ή θ ω ς  ε ί
ν α ι ό τ ό π ο ς  ο δ ικ ό ς  τ ο ν  θά  β ά λ ε ι τό  σ το ιχ ε ίο  εκ ε ίνο  τ ο ύ  υ π ο κ ε ι
μ ε ν ισ μ ο ύ , π ο ύ  ή  ε π ισ τ ή μ η  τό  φ ο β ά τα ι κ α ί τό  α π ο δ ιώ χ νε ι, μ ά  π ο υ  
ή  τ έχ νη  τό  ά π ο ζ η τ ε ϊ, γ ια τ ί α υ τ ό  ά κ ρ ιβ ώ ς  α π ο τ ε λ ε ί τ ή ν  ο υ σ ία  τη ς  
μ α ζ ί  κ α ί τό ν  π ρ ο ο ρ ισ μ ό  της. Ε κ ε ίν ο  π ο ύ  ή τ α ν  απ λώ ς  ε π ισ τ η μ ο ν ικ ό  
δ ο κ ο υ μ έ ν τ ο , γ ίν ε τα ι δ ο κ ο υ μ έ ν το  σ τή  δ εύ τερη  δ ύ ν α μ η , δ ο κ ο υ μ έ ν το  
δ χ ι μ ό ν ο  π ρ α γ μ ά τ ω ν  κ α ί π ε ρ ισ τ α τ ικ ώ ν , α λλά  κ α ί τώ ν α ν τ ιδ ρ ά σ εω ν  π ο ύ  
τά  π ρ ά γ μ α τ α  α υ τά  κ α ί τά  π ερ ισ τα τ ικ ά ι γ ε ν ν ο ύ σ α ν  σ τ ις  ψ υ χ έ ς  τώ ν  
ά νθ ρ ώ π ω ν , σ τή ν  ψ υ χ ή  τ ο ύ  σ ν γ γ ρ α φ έω ς . Ε ίνα ι λ ά θ ο ς  μ α ς , ά λλω στε> 
γ ιά  δ ,τ ι ά φ ο ρ ά  σ τ ις  ε π ισ τ ή μ ε ς  π ο ύ  ά γ γ ίζ ο υ ν  τ ή ν  ά ν θ ρ ώ π ιν η  ψ υ χ ή ,  
νά  β α ρ ο ύ μ ε  δ τ ι γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε  τά  π ρ ά γ μ α τ α , δ τα ν  δέν γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε  τ ις  
α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις , π ο ύ  π ρ ο κ α λ ο ΰ ν  τά  π ρ ά γ μ α τ α  σ τή ν  ά ν θ ρ ώ π ιν η  ψ υ χ ή .  
Τότε μ ό ν ο  α ρ τ ιώ ν ο ν τα ι ο ί  τ έ το ιε ς  γνώ σε ις  μ α ς  κ α ί γ ίν ο ν τ α ι υ λ ικ ό  
ζω ή ς , δ τα ν  ά φ ο μ ο ιώ νω ν τα ι μ έ  τό ν  ψ υ χ ικ ό  β ίο  κ α ί π α ίρ ν ο υ ν  τ ις  μ ο ρ -
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ψες τω ν  θ εμ ελ ιω δώ ν εκ δηλώ σ εω ν  τ ο ν ' γ ια  το ύ το  λέω  πέος ή  η θ ο 
γ ρ α φ ία  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε ι κ α ι φ ω τ ίζ ε ι τ η ν  λ α ο γ ρ α φ ία , γ ια  τού το  ν ο μ ίζω  
τ η ν  μ ία  ά ν α π ό σ π α σ τ ο  σ υ μ π λ ή ρ ω μ α  τ ή ς  ά λ λ η ς  (ά π δ  κ ά π ο ιε ς  π λ ε υ 
ρ ές  π ο υ  ε ξετά ζω  εδώ).

'Ο  κ. Π ολύδω ρος  Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ  το ύ  ο π ο ίο υ  έχω  τ η ν  τ ιμ ή  
να  π ρ ο λ ο γ ίζ ω  εδώ  μ ια  π ο λ λ ο σ τ ή  σ υ λ λ ο γ ή  η θ ο γ ρ α φ ιώ ν , ε ϊτ α ν , θά  
έλεγα , γ ε ν ν η μ έ ν ο ς  γ ια  να  ενώ σε ι σ ’ ένα ν  τέλε ιο  κ ύ κ λ ο  τδ  υ λ ικ ό  τή ς  
ε π ισ τ ή μ η ς  μ ε  τή  μ ο ρ φ ή  τή ς  τέχ νη ς . Φ ιλόλογος, σ υ λ λ έκ τη ς  σ υ σ τ η 
μ α τ ικ ό ς  λ α ο γ ρ α φ ικ ο ύ  υ λ ικ ο ύ , έ γ ε ν ν ή θ η κ ε  κ α ί έ ζη σ ε  ζα π ρ ώ τα  το ν  
«χρόνια σ τ ις  Σ α ρ ά ν τ α  Έ κ κ λ η σ ιέ ς , μ έ σ α  σέ μ ια  τ υ π ικ ή  ε λ λ η ν ικ ή  ο ι 
κ ο γ έν ε ια , γ ιο ς  π α π ά , ά ν α π ν έ ο ν τα ς  τά  ή θ η  κ α ί τ ις  π α ρ α δ ό σ ε ις  τή ς  
π α λ α ιο τ ά τ η ς  ε κ ε ίν η ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  π ολ ιτ ε ία ς . ’Α γά π η σ ε  το ν  τ ό π ο  τ ο υ , 
α γ ά π η σ ε  τό  σ π ίτ ι τον , έ ζ η σ ε  ε ν τα τ ικ ά  τά  π α ιχ ν ίδ ια  κ α ί τ ις  έννο ιες  
τή ς  π ρ ώ τη ς  το υ  η λ ικ ία ς ’ τ ις  ά ν α μ ν ή σ ε ις  α υ τώ ν  όλω ν, τ ή ν  ζω ή  τού  
ε λ λ η ν ικ ο ύ  σ π ιτ ιο ύ , τ ή ν  ζω ή  τή ς  τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ο υ μ έ ν η ς  πόλεω ς , τ ις  σ υ 
ν ή θ ε ιέ ς  του ς , τά  έ θ ιμ ά  το υ ς , τ ο ύ ς  τ ύ π ο υ ς  τ η ς , μ ά ς  τά  ξ α ν α δ ίν ε ι 
μ ε  τή  λ α χ τά ρ α  τή ς  ά ν α μ νή σ εω ς , μ ε  τή  ζω ν τά ν ια  τής τέχνης . ‘Η  
α ν α π λ α σ τ ικ ή  τ ο υ  ίκ α ν ό τ η ς  ε ίν α ι π ρ α γ μ α τ ικ ή  κ α ί μ ε γ ά λ η ’ δ τ ρ ό π ο ς  
μ ε  το ν  ό π ο ιο ν  δ ια γ ρ ά φ ε ι το υ ς  ή ρ ω α ς  τώ ν δ ιη γ η μ ά τ ω ν  τ ο ν  ε ίνα ι 
τέτο ιο ς , ώ στε ό τα ν  μ ιά  φ ο ρ ά  τοι δ ια β ά σ ε ις , δ ύ σ κ ο λ α  ξ εχ νά ς  τον  
δ ά σ κ α λ ο  τον  Π α τρ ικ ό π ο ν λ ο , τ ο ν  Π α π α χ ρ ισ τ ό λ δ ο , τ ή ν  π α π α δ ιά , τή ν  
π ό τ α π η  κ α ί τά  άλλ,α μ έ λ η  τή ς  μ ικ ρ ή ς  το υ ς  κ ο ινω ν ία ς . 'Η. ά σφ άλ ε ια  
τή ς  π ε ρ ιγ ρ α φ ή ς , ή  ζω ν τά ν ια  τ ο ύ  δ ια λ ό γ ο υ , ή  λ επ τή  θ υ μ ο σ ο φ ία  το ύ  
σ ν γ γ ρ α φ έω ς , α π ο τελούν , α π ό  τ ή ν  ά π ο ψ η  τή ς  μ ο ρ φ ή ς  τά  κ υ ρ ιώ τερ α , 
κα τά  τή  γ ν ώ μ η  μ ο υ , θ έ λ γ η τ ρ α  τ ή ς  ά φ θ ο ν ο υ  η θ ο γ ρ α φ ικ ή ς  τ ο ν  
π α ρ α γ ω γ ή ς .

3 Α λλά π ερ ισ σ ό τερ ο  π α ρ ά  σ τά  έ κ δ η λ α  λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ά  το υ  χ α ρ ίσ μ α τ α , 
θά ή θ ε λ α  νά  εκταθώ) εδώ , σ ύ μ φ ω να  π ισ τε ύω  κ α ί μ ε  τ ή ν  ε π ιθ υ μ ία  το ύ  
ίδ ιο υ , σ τά  τ ε κ μ ή ρ ια  τά  ό π ο ια  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι μ έ  τά  δ ιη γ ή μ α τ α  του , ενός  
ίδ ιο τ ύ π ο υ  τ ο π ικ ο ύ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ , ό ό π ο ιο ς  ά ν ή κ ε ι π λ έο ν  σ τ ή ν  ισ το ρ ία . 
Σ τά  χ ρ ό ν ια  τά  ό π ο ια  μ ά ς  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι, ο ι π ο λ ιτ ε ίε ς  όλες τή ς  α ν α το 
λής, μ έ  τά  υ π ο τ υ π ώ δ η  μ έ σ α  τή ς  σ υ γ κ ο ιν ω ν ία ς  π ο υ  δ ιέθ ε τα ν , ζ ο ύ - 
σα ν  ή  κ ά θ ε  μ ιά  τή  δ ικ ή  τη ς  ζω ή , σ τ η ρ ιγ μ έ ν η  σέ π α ρ ά δ ο σ η  α ιώ 
νω ν ’ ό κ. Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ  π ο λ ύ  δ ια κ ρ ιτ ικ ά , χ ω ρ ίς  ν ά  έκφ εύγε ι
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ά π ό  τά  π λ α ίσ ια  τ ο υ  δ ιη γ ή μ α τ ο ς , μ ά ς  δ ίν ε ι τα  ιδ ιό τ υ π α  ή θ η  τ ή ς  π α -  
τρ ίδ ο ς  του , ξ ε χ ω ρ ίζ ο ν τα ς  τα , ό τα ν  το υ  δ ίν ε τα ι ή  ε υ κ α ιρ ία , ά π ο  τά  
ή θ η  ά λλω ν τ ό π ω ν  κ ο ν τ ινώ ν  ή  μ α κ ρ ύ  μ ενώ ν . Μ ε το  ’ίδ ιο  π ν ε ύ μ α  γ ί 
ν ε τα ι ή α π ό δ ο σ η  τω ν ιδ ιω μ α τ ικ ώ ν  σ το ιχ ε ίω ν  τ ή ς  γ λώ σσα ς  τώ ν Σ α 
ρ ά ν τ α  ° Ε κκλησ ιώ ν . 5 Ε ξ άλλου , ο ι π α ρ α δ ό σ ε ις  δ π ω ς  κ α ι ή  γ λώ σσα  
α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν  σ τη  δ ια δ ρ ο μ ή  τ ο υ ς  ά ν ά μ εσ α  σ το υ ς  λαούς , τ ις  ε μ π ο ρ ι
κ ές α ρ τ η ρ ίε ς , τά  σ υ γ κ ο ιν ω ν ια κ ά  δ ίκτυα" μ έ σ α  σ τά  δ ιη γ ή μ α τ α  το υ  κ. 
Π. Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ  β ρ ίσ κ ο υ μ ε  κ α ι σ το ιχ ε ία  π ρ ο ς  τ η ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  
α υ τ ή ’ ό χ ι π ιά  τ'ις δ ιά φ ο ρ ε ς  άλ?Λ τ ις  ο μ ο ιό τ η τ ε ς  ά ν ά μ εσ α  σε τ ό π ο υ ς  
σ υ ν δ εδ εμ έν ο υ ς  ά π ο  κ ά π ο ιο  λ ό γ ο  μ ε τ α ξ ύ  το υ ς  : σ υ γ κ ο ιν ω ν ία , ε π ιμ ι 
ξ ίες , μ ε τ α κ ιν ή σ ε ις  π λ η θ υ σ μ ώ ν . Τέλος, υ π ά ρ χ ε ι σε κ ά θ ε  λ α ό , σέ κ ά θ ε  
ο μ ά δ α  λαώ ν ένα κ ο ιν ό  υ π ό σ τ ρ ω μ α  σ οφ ία ς  κ α ι π α ρ α δ ό σ εω ν , χ ρ ω μ α 
τ ισ μ έ ν ο  έκ ά σ το τε  ά π ο  τ ις  σ υ ν θ ή κ ε ς  το ϋ  τ ό π ο υ  ό π ο υ  τό  σ υ λ λ έ γ ο υ μ ε ’ 
κ α ί ά π ο  τά  σ το ιχ ε ία  α υ τά , τή ς  σ υ γ κ ρ ιτ ικ ή ς  λ α ο γ ρ α φ ία ς , ό σ υ γ γ ρ α -  
φ εύς μ ά ς  δ ίν ε ι κ ά π ο ιο  υ λ ικ ό , π ο λ ύ τ ιμ ο  π ά ν τω ς , γ ια τ ί ά ν τλ ε ιτα ι ά π ’ 
ευ θ ε ία ς  ά π ο  τη ν  π η γ ή  του.

’Έ τσ ι σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι δ η θ ο γ ρ α φ ικ ό ς  κ ύ κ λ ο ς  τ ή ς  ζω ή ς  τή ς  
ά κ μ α ία ς  εκ ε ίν η ς  ε λ λ η ν ικ ή ς  κ ω μ οπ όλ εω ς . Ή τ α ν  ω ρα ία  κ α ί π λ ή ρ η ς  
ή  ζω ή  ή  έλλ ,ην ική  σ τά  τέλη  τ ή ς  π ε ρ α σ μ έ ν η ς  έ κ α το ν τα ε τη ρ ίδ ο ς , κ ι 
άς ή τ α ν  σ η μ α δ ε μ έ ν η  ά π ο  τά  β ά σ α ν α  τή ς  σ κ λα β ιά ς . ’Ί σ α - ϊσ α  μ ά λ ι
στα  ή  π ιο  έ ν τονη  ε ν τύ π ω σ η  π ο ύ  μ ά ς  δ ίν ο υ ν  ο ί am χ ε ΐρ α ς  η θ ο γ ρ α 
φ ίες  όσο  κ α ί τά ισ τ ο ρ ικ ά  δ ο κ ο υ μ έ ν τα  κ α ί ο ί  ά ν α μ ν ή σ ε ις  π ο ύ  σ ώ ζο ν 
τα ι ά π ό  τη ν  Θ ράκη , τ η ν  ’Ή π ε ιρ ο , το ν  Π όντο , ε ίν α ι π ώ ς  'Έ λληνες  
κ α ί Τ ο ύ ρ κ ο ι ε ζ ο ϋ σ α ν  ά δ ε λφ ικ ά  χ ω ρ ίς  τό  π ν ε ύ μ α  τ ή ς  φ υ λ ε τ ικ ή ς  έχ - 
θ ρ ό τη το ς  π ο ύ  ά ν επ τύ σ σ ε το  σε σ τ ιγ μ έ ς  κ ρ ίσ εω ς , κ α ί τ ο ύ το  ό χ ι π ά ντα . 
Ή  ιδ ιω τ ικ ή  ζω ή  ε ίχ ε  π ε ρ ίπ ο υ  τά  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  τώ ν π ε ρ ισ σ ο τ έ ρ ω ν  
τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ο υ μ έ ν ω ν  ε λ λη ν ικ ώ ν  έ π α ρ χ ιώ ν  μ ε  κ ά π ο ια ν  ’ίσω ς μ ε γ α λ ύ τ ερ η  
ε λ ευ θ ερ ιό τη τα , τ ή ν  ο π ο ία  θά  μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε  ενδ εχ ομ ένω ς  ν  α π ο δ ώ σ ο υ μ ε  
σ τή ν  σ χ ε τ ικ ή  γ ε ιτ ν ία σ η  μ έ  τ ή ν  Κ ω ν σ τα ν τ ιν ο ύ π ο λ η . Τό ε ν δ ιαφ έρο ν  
μ ο υ  Ιδ ίω ς έ κ ίν η σ α ν  ο ί  ο ρ ο ί τ ή ς  ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  ζω ή ς , ο ί  π ρ ω τό τυ π ε ς  
κ α ί τό σ ο  ά ν θ ρ ώ π ιν ε ς  σχ έσε ις  ε ρ γ α τώ ν  κ α ί ε ρ γοδο τώ ν , τά  τ α ξ ίδ ια  τώ ν  
κ ε ρ α μ η δ ά ρ η δ ω ν , τώ ν ε μ π ό ρ ω ν , κ λπ . Μ ερ ικ ο ί ά π ό  το ύ ς  Θ εσμούς α υ 
τούς , άλλω στε, έ ξ α κ ο λ ο ύ θ ο υ ν  ν ά  π α ρ ο υ σ ιά ζ ο υ ν  ε ν δ ια φ έρ ο ν  ό χ ι π ιά  
μ ό ν ο  γ ιά  τον  ε π ισ τ ή μ ο ν α , ά λ λ α  κ α ί γ ιά  το ν  π ο λ ιτ ικ ό .
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'Ο κ. Π. Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο υ  ε ίχ ε  τ ή ν  ε υ τυ χ ή  έ μ π ν ε υ σ η  νά  σ υ 
νο δ εύ σ ε ι το  κ ε ίμ ε ν ό  το υ  μ ε  μ ε ρ ικ ε ς  ε ικ ό ν ε ς  ο ί  ό π ο ιε ς  σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν  
τη ν  Ιδέα τω ν τό π ω ν  κ α ί τω ν ε θ ίμ ω ν  π ο ύ  μ ά ς  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι ‘ Η  σ κ έψ η  
τ ο υ , ε ίν α ι ν ο μ ίζω , π ο λ ύ  κ α λ ή  κ α ί θά  ή τ α ν  ε υ χ ή ς  έρ γ ο  α ν  β ρ ισ κ ό τ α ν  
ό ά ν θ ρ ω π ο ς  π ο ύ  θά  σ υ σ τ η μ α τ ο π ο ιο ύ σ ε  μ ιά  π ρ ο σ π ά θ ε ια  π ρ ο ς  α υ τ ή ν  
τή ν  κ α τ ε ύ θ υ ν σ η  : ή  ίδ ρ υ σ η  ε νό ς  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ο ϋ  α ρ χ ε ίο υ  π ο ύ  θά  
συνεκ έντρω νε  φ ω το γ ρ α φ ίε ς  κ α ί ά λ λ α  ε ίκ ο ν ο γ ρ α φ ικ ά  δ ο κ ο υ μ έ ν τα  θά συ -  
ν επ λ ή ρ ω νε  κ α τά  τ ρ ό π ο ν  α π α ρ α ίτ η τ ο  τον  κ ύ κ λ ο  τω ν ε λ λ η ν ικ ώ ν  λ α ο 
γ  ρ α φ ικ ώ ν  ερευνώ ν. Σ κ έ π τ ο μ α ι τώ ρα  το  Μ ου σ ικ ό  Α α ο γ ρ α φ ικ ό  ’Α ρ 
χ ε ίο  π ο ύ  ε ύ ρ ή κ ε  τή ν  ψ υ χ ή  τ ο υ  σ τ ή ν  κ . Μ . Μ ερλ ιέ· κ ά τ ι α ν ά λ ο γ ο  θά  
έπ ρ επ ε  νά  γ ίν ε ι μ ε  το « ε ίκ ο ν ο γ ρ ά φ ικ ό  Α ρχείο» κ α ί γ ια  Α φορμές Ανά- 
λ ο γ ε ς , ο ί  ό π ο ιε ς  ε π ε ίγ ο υ ν  : ύ σ τ ε ρ α  ά π ό  χ ιλ ιά δω ν  ετώ ν ισ τ ο ρ ία , ό ελ 
λ η ν ισ μ ό ς  ά λλα ζε  γ ιά  π ρ ώ τη  φ ο ρ ά  γ ε ω γ ρ α φ ικ ή  ό ψ η  μ ε  τ ή ν  μ ικ ρ α 
σ ια τ ικ ή  κ α τ α σ τ ρ ο φ ή  κ α ί τή ν  ά ν τ α λ λ α γ ή  τώ ν π λ η θ υ σ μ ώ ν . CH  κ α τ α 
σ τρ ο φ ή  α υ τή  μ ετέβαλε  κ α ί τ ή ν  λ α ο γ ρ α φ ικ ή  σ ύ ν θ ε σ η  το ϋ  ε λ λ η ν ισ μ ο ύ  .* 
ε π α ρ χ ίε ς  μ ε  ιδ ια ίτ ε ρ ο  π ο λ ιτ ισ μ ό  χ ά θ η κ α ν , ο ί  κ ά τ ο ικ ο ί τ ο υ ς  σ κ ό ρ π ι
α θ η κ α ν  σε ό λ η  τή ν  cΕ λλάδα  κ α ί έ σ χ η  μ ά τ ισ α ν  ν η σ ίδ ε ς  τόσο  μ ικ ρ έ ς , 
(ό σ ιε  γ λ ή γ ο ρ α  κ ιν δ υ ν ε ύ ο υ ν  νά  χ ά σ ο υ ν  τά  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν  χ α 
ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά  τους , ε ν δ υμ α σ ίε ς , σ κ ε ύ η , εσω τερ ικ ή  δ ια κ ό σ μ η σ η  κλπ , 
° Ο λα α υ τά  θά  ζ ε χ α σ θ ο ϋ ν , θά  χ α θ ο ύ ν , γ ιά  μ ά ς  ά ν  δεν λ η φ θ ή  μ ιά  
έ γ κ α ιρ η  μ έ ρ ιμ ν α  γ ιά  τ ή ν  π ε ρ ισ υ λ λ ο γ ή  τους' μ εμ ο νω μ έν ε ς  σχετ ικές  
π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς , ζ έρω  πέος έ χ ο υ ν  γ ίν ε ι ώ ς τά  τώ ρα , ά λλά  θά  ή τ α ν  κ α ι
ρ ό ς  ε π ί τέλους  ν ά  σ υ σ τ η μ α τ ο π ο ιη θ ο ύ ν .

Γ ια τ ί Α νήκουν π λ έο ν  σ τον  κ ό σ μ ο  τή ς  Ισ τορ ία ς . Ε ίν α ι π ερ ιτ τό  
νά  σ χ ο λ ιά ζ ε ι κ α ν ε ίς  τ έ το ια  π ρ ά γ μ α τ α  ή  ν ά  θ ρ η ν ε ί π ά νω  σ τα  ε ρ ε ί
π ια  τ ή ς  Μ εγά λη ς  ’Ιδ έα ς , έστω  κ α ί Α νεξάρτητα ά π ό  ο ίο δ ή π ο τ ε  π ν ε ύ μ α  
ε θ ν ικ ισ μ ο ύ . ° Ο μω ς κ ά θ ε  π ο ύ  τά  σ κ έ π τ ο μ α ι ζ α φ ν ίζ ο μ α ι κ α ί χ ρ ε ιά 
ζ ε τα ι ό λη  ή  θ έ λη σή  μ ο υ  γ ιά  ν ά  μ π ο ρ έ σ ω  ν ά  τά  ϊδώ  ό π ω ς  ε ίνα ι. Η  
Θ ράκη , ή  Μ ικ ρ ά  ’ Α σία , ό Π όντο ς , Α νεξάντλητες π η γ έ ς , ενός ε λ λ η 
ν ισ μ ο ύ  σ υ νεχώ ς  Α νανεουμένου , έ σ τ ε ίρ ε υ σ α ν  π λ έο ν  γ ιά  τ ή ν  ισ τ ο ρ ία  μ α ς !  
5Ά λ λ ο ι π η γ α ίν ο υ ν  σ ή μ ε ρ α  π ρ ο ς  το ύ ς  μ ε γ ά λ ο υ ς  εκ ε ίν ο υ ς  τ ό π ο υ ς  Ανα
ζ η τώ ν τα ς  το ύ ς  τάφ ου ς  τώ ν  π α τ έ ρ ω ν  τους, λ ίγ ο υ ς  ά ν θ ρ α κ ε ς  τή ς  σ β υ -  
σ μ έ νη ς  εσ τ ία ς  π ο ύ  έφ ώ τισε  τά  π ρ ώ τα  το υ ς  ν ιά τα . Κ ι εμ ε ίς  ό μ ω ς , 
ό σ ο ι ε ρ χ ό μ α σ τ ε  ά π ό  τή ν  Π αλ ιά  'Ε λλάδα  (π ο ύ  ή τα ν , Α λήθεια, ή  τε
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λ ευ τα ία  μ έσ α  σ του ς  χ ρ ό νο υ ς  τ ή ς  ισ το ρ ία ς ) , κ ι εμ ε ίς  ά κ ό μ η , μ ε  τ η ν  
ίδ ια  ψ υ χ ή  π ο ρ ε υ ό μ α σ τ ε  π ρ ο ς  τά  ε κ ε ί : α ρ χ α ία  κ έν τρα  ζω ή ς  τ ο ϋ  ε λ 
λ η ν ισ μ ο ύ  σ τον  ό π ο ιο ν  π ρ ο σ έφ ε ρ α ν  κ ά π ο τ ε  τ η ν  θ ρ η σ κ ε ία  τ ο ν  κ α ι τη ν  
φ ιλ ο σ ο φ ία  τ ο ν , σ εκ ε ίνα  α ν α ζ η τ ο ύ μ ε  του ς  μ α κ ρ υ ν ο ύ ς  μ α ς  π ρ ο γ ό 
νους . Κ α ί  ε ίμ α ι ιδ ια ιτ έ ρω ς  ε υ τ υ χ ή ς , π ο ύ  το δ ισ υ π ό σ τα τ ο  έ ρ γ ο  τ ο ν  
κ. H . Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο ύ λ ο ν , μ ο υ  έδω σε  τη ν  ε υ κ α ιρ ία  μ α ζ ί  μ ε  τ η ν  ε κ 
τ ίμ η σ ή  μ ο υ  π ρ ο ς  α υ τό  νά  έκ φ ρά σω  κ α ί τ η ν  ά γ ά π η  μ ο υ  π ρ ο ς  τον  
τόπ ο  π ο υ  το  ένέπνευσε .

Κ. Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ



Δ Υ Ο  Λ Ο Γ Ι Α  ΚΙ’ Α Π Ο  Μ Ε Ν Α

Τ ις  Θ ρακ ικ ες  'Η θ ο γ ρ α φ ίε ς  μ ο υ  ε ν ε π ν ε ύ σ θ η ν  ά π ο  το ν  κ α ιρ ό  
π ο υ  έ χ ά ο α μ ε  τη ν  Ά ν . Θ ράκη . Ε ίχ α  φ ύ γ ε ι ά π ο  τη ν  π α τ ρ ίδ α  μ ο υ , 
τ ις  Σ α ρ ά ν τ α  Ε κ κ λ η σ ίε ς , π α ιδ ί σ τη  Φ ιλ ιπ π ο ύ π ο λ η  γ ια  ν ά  σ π ο υ δ ά σ ω  
ατά  Ζ α ρ ίψ ε ια  Δ ιδασκαλε ία . ”Ε κ το τ ε— τώ ρα  π ά ν ε  3 6  χ ρ ό ν ια — δεν  
μ π ό ρ ε σ α  νά  π ά ω  ά λλη  μ ιά . Ή  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ ή  τη ς  β ά σ τ α ζ ε  τόσο  
λ ίγ ο . 'Ό μ ω ς  δ ν ο υ ς  μ ο υ , ή  σ κ έ ψ η  μ ο υ , ή  θ ύ μ η σ ή  μ ο υ , ή  ψ υ χ ή  μ ο υ  
γ υ ρ ίζ ο υ ν  εκε ί, σ τη  χ ώ ρα  α υ τ ή , π ο ύ  τόσες  έχε ι αρετές, κ α ί ύλάταν 
τό σ ο  χ ρ ή σ ιμ η  γ ια  τ η ν  "Ε λλάδα, γ ια  τά  π λ ο ύ σ ια  εδάφ η  τ η ς , γ ια  το ύ ς  
φ ιλ ό π ο ν ο υ ς  κ ι έ ξ υ π ν ο υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς  τη ς .

3Ά π ο  το ν  κ α ιρ ό  π ο ύ  γ ρ ά φ ω  δ ιη γ ή μ α τ α , ό τα ν  θά  π λ η σ ιά σ ο υ ν  
ο ί  γ ιο ρ τ έ ς , μ έσ α  μ ο υ  α νά β ε ι ή  ν ο σ τα λ γ ία . Κ α ί γ ρ ά φ ω  τότε μ ε  τ ις  
π α λ ιέ ς  ά ν α μ ν ή σ ε ις  τά  δ ιη γ ή μ α τ ά  μ ο υ , γ ιά  ν ά  θ υ μ ίζω  τ η  δ ύ σ μ ο ιρ η  
γ ιά  μ ά ς  Θ ράκη , τή  φ υ λ ή  π ο ύ  τη ν  έχασε, κ α ι π ο ύ  τη ν  ε τ ίμ η σ ε  μ ε  τή  
δ ο υ λ ε ιά  της , μ ε  το  π ν ε ύ μ α  τη ς , μ ε  τον  π ο λ ιτ ισ μ ό  τη ς .

Τά δ ιη γ ή μ α τ ά  μ ο υ  « Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α  σ τ η  Θ ρ ά κ η » 
π ο ύ  σάς  π α ρ ο υ σ ιά ζ ω  π α ρ α κ ά τ ω  ε ίν α ι ά π ο  τ η ν  α λ η θ ιν ή  ζω ή  τη ς , 
ά π ο  τή ν  π η γ α ία  ε κ δ ή λω σή  τη ς . ” Ο χι τ ο ύ  γ ρ α φ ε ίο υ  κ α τ α σ κ ε υ ά σ μ α τ α , 
ά λ λ ’ ά λ η θ ιν ε ς  ισ τορ ίες , π ο ύ  π ρ ο σ π α θ ώ  νά  τ ις  β ά λω  στο  ν ό η μ α  
τή ς  τέχνης .

"Η  β α θ ε ιά  ά γ ά π η  κ α ί ν ο σ τ α λ γ ία  μ ο υ  γ ιά  τ ή ν  π α τ ρ ικ ή  μ α ς  
γ ή — τό π ο  β ο ρ ε ιν ό  κ α ί β α ρ υ χ ε ιμ ω ν ιά τ ικ ο  τ ις  μ έρ ες  μ ά λ ισ τ α  τω ν Χ ρ ι
σ το υ γ έ ν νω ν  κ α ί τ ή ς  Π ρ ω το χ ρ ο ν ιά ς  — μ ε  ο δ η γ ο ύ ν  κ α ί μ ε  β ο η θ ο ύ ν  νά  
ισ τ ο ρ ή σ ω  τού ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς  μ ο υ , τά  σ π ίτ ια  μ α ς , τά έ θ ιμ ά  μ α ς , τά λ ό γ ια  
μ α ς . 'Ό λα  ε ίν α ι ά λ η θ ιν ά  κ α ί σ α ν  ά λ η θ ιν ά — επ ε ιδ ή  σ υ γ κ ιν ο ϋ ν  εμ ένα  — 
θ α ρ ρ ώ  νά  σ υ γ κ ιν ο ύ ν  κ α ί τ ο ύ ς  άλλους . Π α π α δ ο π α ίδ ι κ α ί γώ , όπω ς  
δ Π α π α δ ια μ ά ν τ η ς , α ισ θ ά ν ο μ α ι β α θ ε ιά  κ α ί  π ρ α γ μ α τ ικ ά  τή  θ ρ η σ κ ε υ 
τ ικ ή  σ υ γ κ ίν η σ η  τ ή ς  μ ε γ ά λ η ς  α υ τ ή ς  γ ιο ρ τ ή ς , ό π ω ς  τ ή ν  α ισ θ α ν ό τ α ν  
κ ι * δ μ υ σ τ ικ ο π α θ ή ς  Σ κ ια θ ίτ η ς .  Δεν π λ ά θ ω  μ ιά  τ υ χ α ία  ε π ιφ α ν ε ια κ ή  
σ χ έ σ η  τώ ν δ ιη γ η μ ά τ ω ν  μ ο υ  μ ε  τά  Χ ρ ισ τ ο ύ γ ε ν ν α . Π ρ ο σ π α θ ώ  νά  ζω 
γ ρ α φ ίσ ω  τά  π ρ ά γ μ α τ α  μ ε  τή  σ υ γ κ ίν η σ η  σ υ ν υφ α σ μ έ ν α , νά  δώ σω  
τ ή ν  ε ικ ό να  τώ ν ή μ ε ρ ώ ν  τή ς  μ ε γ ά λ η ς  γ ιο ρ τ ή ς , π ο ύ  τό σ ο  σ τή  Θ ρά κ η  
μ ά ς  σ υ γ κ ιν ο ν σ ε .
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Τ ην α ξ ία  τ η ς  ε ρ γ α σ ία ς  μ ο υ , τ ή ς  λ ο γ ο τε χ ν ικ ή ς , π ο λ λ ο ί τ η ν  ύ μ ν η 
σαν , ά λ λ ο ι τ η ν  π α ρ α δ έ χ θ η κ α ν  κ ι  ά λ λ ο ι τή  χ τ ύ π η σ α ν . α Ο μω ς γ εν ικ ά  
κ ά π ο ια  σ υ γ κ ίν η σ η  γ έ ν ν η σ ε  σ το υ ς  α ν θ ρ ώ π ο υ ς  π ο υ  δ ια β ά ζ ο υ ν . Κ ι  
α υ τό  ε ίν α ι ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ό .

Τον τ ό μ ο  α υ τό  το ν  σ τ ο λ ίζ ο υ ν  Θ ρα κ ιώ τ ικ α  σκ ίτσ α . Σ κ ίτ σ α  π ο υ  
δ ίν ο υ ν  μ ε  γ ρ α μ μ έ ς  α π λές  μ ια  Ιδ ια ίτερ η  έ κ φ ρ α σ η , μ ιά  ε ικ ό ν α  τή ς  
Θ ράκης . Ε ίν α ι φ τ ια γ μ έ ν α  ά π δ  το ν  *Α λκι Π α π α χ ρ ισ τ ο δ ο υ λ ο υ , π ο υ  κ ι 
α υ τό ς  μ έ  το  Ιδ ιο α ίσ θ η μ α  ζ ω γ ρ α φ ίζ ε ι τά  σ π ίτ ια , τή  φ ύ σ η , τή  ζ ω ή , 
το υ ς  ά ν θ ρ ώ π ο υ ς , π ο υ  κ α ι γώ  το υ ς  ε ίκ ο ν ίζω  μ έ  λό γ ια . Ε ίνα ι α λ η θ ιν ό ,. 
σά ν  τ ή  ζω ή , π ο υ  π ά ε ι κ ι έ σ β νσ ε  κ α ι χ ά θ η κ ε  ά π ό  τον  ω ρ α ίο  τόπ ο , 
π ο υ  τώ ρα  τ ο υ ρ κ ο π α τ ιέ τα ι.

Ν ά, τ ί  μ ο υ  έ γ ρ α φ ε  σ τα  1927  γ ια  τά  δ ιη γ ή μ α τ ά  μ ο υ  ό μ α 
κ α ρ ίτ η ς  γ λ ω σ σ ο λ ό γ ο ς  Φ ιλήντας  — ψ ν χ ή  ε υ α ίσ θ η τ η , π ο υ  έ ζη σ ε  σ τή  
Θ ράκη  κ ι έννο ιω σε  τ ή ν  σ υ γ κ ίν η σ η  τή ς  Θ ρ α κ ικ ή ς  γ η ς — σ υ γ κ ιν η μ έ ν ο ς  
Χ ρ ισ τ ο υ γ ε ν ν ιά τ ικ ε ς  μ έρες , ά π ό  τό δ ιά β α σ μ ά  τους.

Πολύδωρε, γειά οον καί γεράνια πολλά ,

Διαβάζω τό βιβλίο σου—τή στιγμή που δε διαβάζω π ια τίποτε, γιατί 
δεν έχω καιρό οντε λ.εφτό νά χάνο.). Μά τό βιβλίο τό δικό σον είναι τόσο 
ελκυστικό, τόσο τεχνικό, τόσο τέλειο !  Που τά βρίσκεις αδερφέ μου, που τά 
βρίσκεις , πώ ς καταφέρνεις κα ί τά ζωντανέβεις έτσι; άπορία. 3Εγώ που ξαίρω  
τά καθέκαστα φαντάζεσαι πόσο απολαύω  πού διαβάζω τις χαριτωμένες εκεί
νες περιγραφές σου τις ψυχολογημένες σέ 'χαρακτηρισμό των προσώπων, τις 
τεχνικές σέ περιγραφή, τί ταλέντο ε ίν3 άφτό τό δικό σου, αδερφέ μ ο υ ; Μήν 
άφίνεις τήν τέχνη σου κα ί μήν άκονς κανένα. " Οταν έχει κανείς πολλά δ ια 
μάντια  δέν πετάει βέβαια μερικά, γιατί τάχα ολ.α μοιάζουνε συναμεταξύ τους! 
Ναι, κεΐναι διαμάντια τά δ ιηγήματά σου, πού κια. μο ιάζει ή λαμπράδα τους 
είναι όμως πάντα λαμπράδα καί τή διαμαντένια λαμπράδα δέν τή βαριέται 
κανείς. Βγάζε τόμους όσο ζεϊς καί είσαι, γιατί δέν έχουμε γιά τήν ώρα κα- 
νέναν άλλονε σάφτό τό είδος καί γειά σον. Δέν μπορώ  νά σον έκφράσω τό 
τί α ισθάνομαι' λίγα σον λέγω καί πολύ κατάλαβε συ τον ενθουσιασμό μου.

29 - 12 - 27 Μ. Φιλήντας
ΠΟΛΥΔ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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’Από τό Νοέμβρη ακόμα ξεχείλισαν τά ποτάμια τής Θράκης. 
Ά λλου ξεχείλισαν κι’ άλλου έφτασε τό ρέμα ώς τά χείλια τής άκρο- 
ποταμιάς. Τά γεφύρια φαίνονται σά βαρεμένα. Τά τόξα τους μί
κραιναν καί ένα βουητό μεγάλο γίνεται, δταν τό κύμα όρμητικό 
φθάνοντας, βρίσκει εμπόδια, νά περάσει γλήγορα τις πέτρινες κο- 
λώνες, πού άσειστες άπό αιώνες τώρα, βαστούν στις μπόρες καί 
τις πλημμύρες καί ύπομένουν τό άμέτρητο βάρος τού γεφυριοΰ. Τό 
νερό κατεβαίνει πιότερο, κι’ όσο κατεβαίνει, τόσο τά γεφύρια βυθί
ζονται σιγά-σιγά καί χάνονται, θαρρείς καί πάνε νά πνιγούν.

Ό  ούρανός μαύρος ένα μήνα τώρα. Τά σύγνεφα, σά θόλος πού 
σκεπάζει τον ουρανό, στέκονται άκούνητα καί πότε κλαΐν, καί πότε 
δακρύζουν, καί πότε σιωπούν βουβά, προσμένοντας την ώρα, πού 
μέ τό λίγο βοριά θά χυθούν σε χιόνι παχύ, νά σκεπάσουν τον κάμπο 
τον θρακιώτικο, πού άπλώνεται άμέτρητος, θαρρείς χιλιάδες ώρες!

Καί τά τρία ποτάμια —ή ’Άρδα, ό "Εβρος καί ή Τούντζα— όρ- 
μητικά κατεβάζουν τά πλούσια θολά νερά τους. Τά γύρω βουνά 
χιονισμένα καί κουκουλωμένα. Οι πολιτείες στο διάβα τους βρεγ
μένες καί μουσκεμένες άποζητούν τό λαχταριστό νήλιο, πού βδο
μάδες τώρα, δε ξεμύτησε μέσα άπό τά βαρεία μαύρα σύγνεφα — 
σά θόλος γοτθικής εκκλησίας.

Τά δέντρα μέ τα ξερά κλαδιά τους, σφυρίζουν στό φύσημα των 
άνέμων, πού φωλιάζουν μέσα στα φαράγγια καί τις χαράδρες καί 
τά ρουμάνια καί χύνονται σαν κλεφτουργιά, μέ μάνητα ώρες-ώρες, 
νά ξεθυμάνουν μέ τούς άδύνατους.

*# *

Καπνοί μαύροι σηκώνονται άπό τις άφτριες τών σπιτιών καί 
χάνονται μέσα στη σκουράδα του μολυβένιου ουρανού. Κάπου-κά
που σά χίλια μάτια τσιμπλιάρικα βγαίνουν καί μονομιάς χάνονται 
οί σπίθες —σαν άστρα ξέθωρα— άπό τά κούτσουρα πού τά δαυ- 
λίζει ό θρακιώτης ζευγολάτης στό τζάκι, όνειρευάμενος την ώρα 
αυτή τή γλυκειά άνοιξη μέ τον πράσινο κάμπο, καί τό λαμπρό θέ-
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ρος —τό θέρος μέ τά χρυσά στάχυα καί τά μεστωμένα κεφάλια 
του γλυκου σταριού.

Κι5 ό Έβρος βαρύς κυλά τό ρέμα καί κάνει χίλιες δίνες καί κυ
ματίζει καί σκουντάφτει σέ ρίζες δέντρων, καί καμάρες γεφυριών, 
κατεβάζοντας παγωμένα τά νερά του. Καί στο κατέβασμά του ά- 
κοΰς τό μοιρολόγι του: «Πολυβασανισμένη θρακιώτικη γή. Γη πο- 
δοπατημένη καί πολυπαθοΰσα. Γη ρειπωμένη χίλιες φορές στο πέ
ρασμα των αιώνων καί χίλιες φορές ξαναζωντανεμένη. Νά, καί πάλι 
βλέπω καί μαντεύω τό χαμό σου. Τί νάνιστορήσω πρώτα καί κα
τόπι ; Νάνιστορήσω τούς καϋμούς των παιδιών σου ; Τον χαμό καί 
τό πνίξιμο μέσα στο αίμα μιας ζωής, πού κυβερνιέται μέ τή λαχτάρα 
τής λευτεριάς ; Νάνιστορήσω τό σκούξιμο τόσου λαού, πού σάν 
άγέλη θά στραφεί προς τά περιγιάλια μου καί θά καβαλικέψει σα
στισμένο, τρελό άπό τρόμο καί κατατρεγμό, τά γεφύρια μου : Νά
νιστορήσω τον σφαγμό καί τά αϊματα άθώων καί τον σπαραγμό 
του χωρισμού άπό τή φιλημένη γή τών πατέρων ;

Καί νά ή ώρ’ άγγίζει. ’Αγγίζει ό εχθρός μέ τό σπαθί άκονισμένο. 
Πηλαλεΐ σάν άνεμος καβάλλα, νά  προλάβει, νά σφάξει, νά ερημώσει.

Νά, τάγαρηνό βλάσφημο τραγούδι, πού ήχεΐ στον κάμπο, κι1 
άνεβαίνει στούς ούρανούς περήφανο. Νά, οί οίμωγές κι’ οί όλολυ- 
γμοί τών σφαζομένων.

3Αλλί θρακιώτικη γή, πού πάλι θά ποτιστείς τό τίμιο αίμα μιάς 
γενεάς πολύπαθης. Ά λλί, πού θά βαφεΐ τό κΰμα μου μέ τό αίμα 
άδικοσφαγμένων καί θά σκεπαστουν οί δχτες μου άπό άπνοα κου
φάρια παρθένων καί παιδιών πνιγμένων.

Νά, ή ώρα πού κοντεύει, νά ή στιγμή, πού αύγάζει, πού τό γέ
λιο θά γίνει κλάμα, τό χάχανο θρήνος, καί ή ζωή θάνατος».

*

Καί τα θολά νερά κυλοΰν καί οι πυκνοφυτεμένες, σάν πράσινο 
τείχος, ιτιές δέρνονται μέ τά ξερά κλαδιά τους, στών βοριάδων τό 
τσουχτερό φύσημα καί σφυρίζουν σά νά μοιρολογούν.

Κεΐ κάτω άπό τήν κάμαρα του μεγάλου γεφυριοΰ, κεΤ πού τά 
νερά σχηματίζουν μιά δίνη καί στριφογυρίζουν σιγά-σιγά, πάντα 
όμοιόμορφα καί λαίμαργα καταπίνουν κάτι πού κυλά.

Κεΐ κάτω, πού ό βορριάς ριχμένος κάνει ένα βουητό κούφιο καί 
ξεγλυστρά καί χάνεται σά μανιασμένος, κεΐ θαρρείς καί χύνεται τό 
παράπονο κΓ ό πόνος του 'Έβρου, πού βλέπει στό βάθος του χρόνου 
τό χαμό τής Θράκης.
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Καί τδνειρο διάλυσε καί σά σήμερο Χριστούγεννα δλος ό άνα~ 
τολικός κάμπος άπό τόν Αίμο ώς τον Μαρμαρά, κι* άπό τά κάστρα 
τής Πόλης έρημωμένος, ούτε τις γλύκες καμπάνες ξανοίγει, οΰτετό 
γλυκό βέλασμα των κοπαδιών, ούτε τό γλυκολάλημα του κόκορα, 
ούτε τάστρο—τό μεγάλο άστρο των μάγων, ούτε τά ψαλσίματα, καί 
τά γλυκοτραγουδίσματα τής Παναγίας καί του Χριστού «Μυστή
ριον ξένον όρώ καί παράδοξον . . ούτε τά πρωτοχρονιάτικα κι5 
άγιοβασιλιάτικα τροπάρια'

Παντού τώρα απλώνεται τό μισοφέγγαρο, παντού άκούγεται ή 
φωνή ή άγαρινή άπό τή μαύρη θάλασσα ώς τό Αιγαίο, εκεί στον 
Αίνο, πού έσβυσε κι’ έχάθη ή έλληνική πνοή.

Τά κάστρα τής Βιζύης με τις βυζαντινές εκκλησίες, πού απο
πνέουν κατάνυξη, τούρκεψαν, καί τ’ άκρογιάλια τά μαυροθαλασσί- 
τικα έπαψαν ν ’ άκοΰν τό ρυθμικό τραγούδι των ψαράδων τής λα- 
κέρτας καί τού σκουμπριού, καί τά περιγιάλια τής Προποντίδας νά 
νανουρίζονται μέ τό αρχαϊκό ρυθμικό σιγοτράγουδο των ψαράδων : 

Στήν Κερασιά βολάξαμε 
έλέσα γιαλέσα 

πιάσαμε κολιαρούδίοι,
έλέσα γιαλέσα 

έλιγιαμόλι γιάσα
ϊσα—χώ !

"Αιντε βρέ χουΐντε 
τσαλαπαλατσίγγο.

π ’ αφήνοντας τήν ταραγμένη θάλασσα, πάν νά φορέσουν τά καλά 
τους νά προσκυνήσουν στήν έκκλησιά ανήμερα Χριστούγεννα μέ τά
στρο των Μάγων οτό στερέωμα.

Στη Θράκη δεν εΐνε πιά Χριστούγεννα ! Δέν είνε "Αϊ Βασίλης 
καί Πρωτοχρονιά ! Ούτε ή φωνή των παιδιών μέ τ’άστρο των μάγων 
στο στερέωμα γλυκοτραγουδεΐ τά κάλαντα, τά γλυκόπνοα κι1 αι
σθηματικά κάλαντα τής Θράκης.

Τή ρήγα γιός, τή ρήγα γιός, τή ρήμ’ άντρειωμένος 
γυρεύει νάρρεβωνιστεΐ, γυρεύει νά παντρεύσει.
Κάμπου κοράσι άγαπά, καί κείνο δέν τόν παίρνει, 
Προξενητάδες γύρεψε νά πάει τόν άρραβώνα.
Προξενητάδες δέν ηδρε πήρε καί παγ’ άτός του.
Στό δρόμο δπου πάγαινε, στή στράτα πού παγαίνει, 
μαγίστριες τόν σίλαχαν, μάννα καί θεγατέρα, 
έκατσαν καί τόν μάλωσαν ά π ’ τό πρωί ώς τό γιώμα, 
καί μέ τό γιώμα κι’ υστέρα πάνε τόν άρραβώνα,
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Πάνε της προίκας τό βλαντί, της βενετιας τ’ ατλάζι,
Πάνε καί την μεσίτσα του τζιβάν καρσί ζουνάρι.
—"Αν είσαι άξιος κουγμουτζής, αν εΐσαι χρυσοχέρης, 
νά κλέψω πέ τη μάννα μου μισό δράμι ασήμι, 
νά σέ τό δώκω κάνεις το, κάνεις το δαχτυλίδι, 
νάχει τό δαχτυλίδι μου σαράντα πέντε ψήψες;
—"Αν είσαι λήγορ’ άξια, άν είσαι χρυσοχέρα, 
νά κλέψω πέ τή μάννα μου, μισό σκολούτι νήμα, 
νά σέ τό φέρω κάνεις το, κάνεις το πεστεμάλι, 
νάχει τό πεστεμάλι μου, σαράντα πέντε κίοχες;
—Καί μεΐς πολυχρονουμεν το τάξο σας παλλικάρι 
νά ζήσει χρόνια περισσά καί πάντα νά περάσει 
καί μέ τά χίλια κυστερα νάσπρίσει νά γεράσει.

Τό Χριστουγεννιάτικο μοιρολόγί τοΰ 'Έβρου*
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Ή νύχτα ήτανε γλυκεία, πολύ γλυκειά. 'Ο βορριάς είχε πάψει. 
Τό χιόνι, πού δλα τά σκέπαζε, σάν σεντόνι του νεκροκρέββατου, 
άπλωνε τή σιωπή στον κάμπο. Τό βουνό μουγγό. Τά δέντρα, πα
ραμορφωμένα άπό τά χιόνια, έμοιαζαν μέσα στη σιγαλιά μέ τον άρ
ρωστο, πού χαροπάλεψε καί τώρα κοίτεται του θανάτου. cO ουρα
νός γεμάτος άστρα, πού λαμπύριζαν καί τρεμόσβυναν σάν καντή
λια. Μόνο αυτά δ[ναν τήν ιδέα τής ζωής γύρω στή φύση. Κάπου 
άκούγονταν καί τά ούρλιάσματα —μακρυνά κι’ άλαργινά—λύκων.

Τά Κλαυδιανά —παλιό βυζαντινό χωριό— κοιμάται. Κοιμάται 
στή σιγαλιά τής νύχτας, νανουρισμένο μέ τήν ιστορία του, πού σάν 
παραμύθι ή θάμα θρύλου του μαγεύει τά τωρινά, δπως τό έγγο- 
νάκι τής γιαγιάς τό παραμύθι, τό μακρόσυρτο παραμύθι στις άτέ- 
λειωτες νύχτες, πού τάποκοιμίζει στά γόνατά της καί τού γλυκαί
νει τον ύπνο. Τά Κλαυδιανά άπό τον Κλαδάν : «ήτον δε δ Κλαδάς 
των τελευταίων Πελοποννησίων μαχητών των ύποταχθέντων εις τόν 
Μωάμεθ·., καί ό πορθητής είχε θεωρήσει συνετόν νά παραχωρήσει 
εις αυτόν στρατιωτιτικόν τιμάριον. Ή σημαία τού Κροκοδείλου Κλα- 
δά ήτον ερυθρά μετά δικεφάλου αετού».

Πέρα μακρυά στοΰ μεγάλου κάμπου τά βοσκοτόπια αναπνέει 
καί ζεΐ ή στάνη τού Μοσκόπουλου. Χιλιάδες κεφάλια, κλεισμένα 
μέσα στις μαντρωμένες' στάνες του, σάν κάμπος μπαμπακόσπαρ- 
τος, ξαναμασοΰν τή θροφή τους, φυσομανώντας άχνές πνοές άπό 
τά ρουθούνια—άμέτρητα ρουθούνια. Μασούν καί συλλογιούνται. 
Οί γερόσκυλοι —μαντρόσκυλλοι φέρνουν γύρους γύρω στο μαντρί 
—τό ατέλειωτο μαντρί. Μυρίζονται καί στέκονται καί μέσα στήν 
έρημη σιγαλιά άφίνουν, υψώνοντας τά κεφάλια, άλιχτήσματα βοη- 
χτά, πού ήχούν στις πλαγιές τών λόφων καί ξαναγυρίζουν τόν ήχο 
διπλά καί τρίδιπλα στή βουβή νύχτα.

Ό Μοσκόπουλος στο τζάκι του —τό μεγάλο τζάκι τής στά
νης, δπου ροκανίζονται κορμοί όλάκαιροι δέντρων,—κοίτεται άπλω- 
μένος. Τό μεγάλο, τό άπέραντο τούτο άπλοταργιό εΤνε βαμμένο μέ

2
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του ροδίου τις θωριές· εδώ άλικα, έκεΐ άλαφρά ρόδινα καί παρέκει 
αίμα χυτό. "Ησκοι ξωτικοί άπλώνονται στούς τοίχους καί τό τα 
βάνι, δεμένο μόνο μέ αρμούς άπό την μια άκρη στήν άλλη—άρμούς 
άπό τιτάνειους κορμούς αιώνιων δέντρων.

Ή τσομπαναργιά κοίτεται κι* αυτή κι’ αναπαύεται. Κάπες άπό 
μαλλί σγουρό βαμμένες, τούς σκεπάζουν, κάπες κόκκινες, κάπες 
άσπρες, σκούρες, γαλάζιες. Πυρώνονται στο τζάκι κι3 ονειρεύονται.

Ό  Μούργος - τό φοβερό σκυλλί—βαβίζει κι’ άλιχτά, ό Ζέρβας 
ξαλυσσίδωτος φέρνει γύρους καί φερμάρει, ό Κούρτης ξεκουράζε
ται στο χιόνι πάνω στα μπροστινά του, αναπαύοντας τό έξυπνο κε
φάλι του, κι* άφουγκράζεται.

— Έ , παιδιά, εΐπε ό Μοσκόπουλος. ’Απόψε ξεκινώ πέρ’ άπό 
τά μεσάνυχτα γιά τό χωριό, θά  φτάσω πριν χτυπήσουν οί καμπά
νες, ϊσα-ϊσα στήν έκκλησιά. Πάω ν’ άφουγκραστώ —μέρα χρονι- 
κιά— τή λειτουργία. Χριστούγεννα μέρα ας βρεθώ καί γώ στο χωριό.

— Στο καλό, άφέντη κι’ άφεντάκι μας. Μέ τό καλό, καλή άντά- 
μωση στό σπιτικό σου.

*# *

Σά λάλησαν τά κοκόρια πέρα μεσάνυχτα, ό Μοσκόπουλος κα- 
βαλίκεψε τό Ρουσο του. Ροΰσο έλεγε τό πυρί άλογό του, πού μ’αύτό 
πολλές φορές χαροπάλεψε στούς κίνδυνους καί πολλά πέρασε κα
κοτόπια, καί ώρες γλύτωσε κακές. Τό Ρουσο, πού πετοΰσε σάν 
άστραπή καί μέ φτερά δρακόντου.

Κάλεσε τον Πιστό του : —Πιστέ !
Ό  άσπρομάλλης φοβερός σκύλλος του κούνησε τήν ούρά του 

καί τίναξε τ’ αύτιά του. Τέντωσε τό κορμί του στά μπροστινά του 
πόδια καί τοιμάστηκε : —Γάβ! γάβγισε βραχνά.

— Στό καλό, άφέντη κι’ άφεντάκι μας.
Ό Μοσκόπουλος, βγαίνοντας καβαλλάρης όξω άπό τή στάνη 

του, χωμένος στή γούνα του τή δίπετση, μέ τό κεφάλι ώς τ’ άφτιά 
βουτηγμένο στή «μούκια» του άπό άστραχάνι άληθινό, ράβδισε καί 
βίτσισε τό ΡοΟσο καί χύμηξε κατά τον κάμπο πετούμενος. Ό Πι
στός τόν άκολούθησε μέσα στό χιόνι.

Πέρα σ ιά  δεξιά υψωνότανε χιονισμένες, σά μαρμαροκορφές, οί 
βουνοκορφές τής Στράντζας. Ή νύχτα άντιψέγγιζε άπό τό λεύκα 
σμα τού χιονιού καί θαρρούσες πώς διάβαινες πάνω σ’ ένα άτέ- 
λειωτο σεντόνι. Καί τ’ άλογο—ό Ρούσος—πετοΰσε φτερωμένος. Καί 
διάβαινε ρέματα, κι’ άφινε πίσω του γεφύρια κι* άνέβαινε βουνο
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πλαγιές. Καί νά, άγγιζε τώρα τά ρουμάνια του δάσου. Δέντρα 
δαρμένα άπό τούς βορριάδες—τούς κακούς μαυροθαλασσίτικους 
βορριάδες—, κλαδιά γυρμένα άπό τό βάρος του χιονιού, πυκνά. 
Έ να θρόισμα τσουχτερό έφτανε σά μουρμουρητό τραγούδι, σάν 
κλάμα παιδιού, σά μάννας μοιρολόγι. Τότε σιγοτραγούδησε:

Έγώ στον ήλιο άμωσα, στ’ άστρί καί στο φεγγάρι, 
ούτε νά φάω, ούτε νά πιω, ούτε νά τραβουδήσω.

Πάτος πλιά μέσα στο δάσος. ’Αφρίζει τάλογο—ό Ρούσος—, 
άλιχτά καί χάνεται ξανοίγοντας τό δρόμο ό Πιστός καί πάλι γυ
ρίζει πίσω. Τά δέντρα τραγουδούν τό τραγούδι τους πού σφυρίζει 
στή σιγαλιά τής νύχτας καί τού θανάτου.

Ό Μοσκόπουλος βιάζεται νά προφτάσει. Τάλογό του— ό Ρούσος 
—πετά. Ό  Πιστός, σάν τό λαγωνικό πού φερμάρει τό κυνήγι, άνοί- 
γει δρόμο. Τώρα θά προσπεράσουν τό μεγάλο πλάτανο μέ τήν 
πηγή, θά  κατεβοΰν γιά λίγο άκόμα καί νά, στ’ άνέβασμα τής πλα
γιάς τό αιωνόβιο πλατάνι, δπου τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι οί 
διαβάτες ξεδιψούν καί τάλογα δροσίζονται.

Κι’ ό Μοσκόπουλος άφουγκράζεται. ‘Η σιγαλιά ταραγμένη. 
Έ να  ρυθμικό ποδοβολητό ξανοίγει μέ τ’ άφτί του—τό κοφτερό 
του άφτί.

—Οί νεράϊδες, είπε, ώχού !!
Καί ή καρδιά του χτύπησε δυνατά. Πάντα ήταν γενναίος, πάντα 

στάθηκε παλλικάρι ό Μοσκόπουλος. Μά τώρα χτύπησε ή καρδιά 
του δυνατά καί του έπνιξε τήν άναπνοή ό χτύπος.

—Διαόλου νεράιδες μέσα στο κρύο... εΐπε. θά  προσπεράσω 
γρήγορος σάν άστραπή, θά χαθώ σά λάμψη, μίλησε μόνος του καί 
χτύπησε τού Ρούσου τά μεριά.

Ό  Ρούσος άστραψε, φύσηξε θυμό καί φλόγα άπό τό ρουθούνι 
του καί χτύπησε τό νύχι του δυνατά. Κατέβηκε γρήγορος τή ρεμα
τιά, προσπέρασε τό γεφύρι καί ρίχτηκε στο βαθύ ρέμα σάν άστρα
πή. Ό  Πιστός, πότε πίσω του καί πότε μπρός, ρουθούνιζε μέ τή 
γλώσσα όξω.

—Έ λα, Ρούσο! είπε ό Μοσκόπουλος καί σφίχτηκε γύρω στ’ 
άλογό του, δπως τό φίδι γύρω στον κορμό. Μέ τά δυο χέρια του 
άρπαξε τή χαίτη του καί έσκυψε μπροστά σάν πνοή άνέμου. Έκανε 
νά προσπεράσει. Τώρα άκουε ξεκάθαρο τό τραγούδι, συρτό κι’ άλύ 
γιστο, σά μιά σωστή μελωδία βυζαντινού τροπαρίου:

Τό νιό πόνειρευόμουνα, τό νιό τό παλλικάρι,
πού λαχταρά ή καρδούλα μου καί μ’ έχει συνεπάρει.
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Τό ποδοβολητό μεγάλωνε καί τό τραγούδι γινότανε σά μέλι, 
σά γλυκό όνειρο, σαν ήχων κελάρισμα.

Χειροπιασμένα τ’ άγγελικα πλάσματα, σειούσαν την κορμοστα
σιά βεργολυγισμένα. Σαν καλάμια στήν όχτη μέ τό φύσημα του 
ζέφυρου. Τά χιονάτα μαγνάδια του κορμιού—θεέ, τέτοιαν ώρα!— 
πού ό άνεμος τάφερνε απλωμένα, σάν όνειρεμένων νεράιδων πέ
πλους, άνεμίζονταν. Γύρω τριγύρω τού πλάτανου ό χορός κρατούσε 
ουράνιος :

( 1, . r * * ' 1

Νάτος ό νιος ό τσέλιγγας, ό νιος ό στρατοκόπος,
πού πάει Χριστού άνήμερα στήν εκκλησία καβάλλα.

Τάλογο πετά, αφρίζει.—Έ λα, Ροΰσο, έλα! Μά ό Ροΰσος, άντΐς
νά διαβή σάν αστραπή, γίνεται αιχμάλωτος. ’Αδύναμο τάλογο χά-

, _ · >νει τήν όρμή του, λύνονται οί αρμοί του καί άπαλύνει ό θυμός του. 
Τά χαλινάρια του κρατά ή νεράιδα τώρα—πρώτη νεράιδα τού 
χορού. Τούς τριγυρίζουν πια κι’ ό χορός καλά κρατεί. Ό  Πιστός 
κΓ αυτός κουνεΐ αιχμάλωτος τήν ουρά του. Αύτός πού λύκους δέ 
δείλιασε, τώρα τρέμει τά φαντάσματα τρομαγμένος

—’Αφέντη μου, στήν τάβλα σου καντήλι νά σού φέγγω.
Πάρε με, άντρα ξωτικέ, κρεββάτι νά σού στρώνω.

Χλωμός καί νεκρωμένος σά μάρμαρο στέκει πάνω στ’ άλογό 
του ό Μοσκόπουλος. Ή ψυχή του, ή καρδιά του, δεν είνε δίκιά του.

—’Ώμορφή κόρη τού νερού, άσε με νά περάσω, γιορτή άπόψε 
τού Χριστού, πάω νά προσκυνήσω.

1 — ”Αου1 'μια στριγγή φωνή άκούστηκε άπό χίλια θαρρείς στό
ματα,' Κι3 οι νεράιδες χάθηκαν στο δάσος, στο άκουσμα τής όμιλίας. 
Μόνο ή πιο όμορφη κι’ ή πιο χιονάτη έστεκε άκόμα, κρατώντας τά 
χαλινάρια τού Ρούσου.

: '·—Μ’ άγαπάς; τουπέ κι’ άπλωσε τό χέρι της κερένιο σ’ αύτόν. 
Μ’ άγαπάς καί μέ θέλεις καί πίσω μου θά τρέχεις δίχως νά μέ 
φτάνεις. '

Κι* έκανε νά χαθή, όπως τά μαγικά άλλα πλάσματα μαζί μέ 
τό τραγούδι:

Ό Μοσκόπουλος, μαγεμένος, ερωτευμένος, άπλωσε πίσω της 
τά χέρια. Καί Καθώς τό σκέπασμα τού κεφαλιού της—τό μαγνάδι 
τής αγάπης— σάν τό κεστό τής ’Αφροδίτης—άπλώθηκε προς τά πίσω 
μέ τό φύσημα τού τσουχτερού βορριά, νά, κι3 έμεινε στα χέρια του.

—’Ώ ! μαγεμένο pour πουλί, σέ κρατώ, είπε, κι’ έφερε στά χεί
λια του χό μαγεμένο πανί, τ’ άραχνοΰφαντο μαγνάδι.
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Καί φάνηκε ένα κεφάλι θεϊκό, ?
—Δό μου τό μαγνάδι μου, καβαλλάρη, δό μου τήν καλύπτρα 

μου, αφέντη, καί λύνω τά μάγια της αγάπης μου.
—Να σοΰ τά δώσω δέ μπορώ, θά μ3 άκολουθήσεις τώρα, μαγε

μένη κόρη, νά σέ πάω νύφη του σπιτιού μου.
—Δό μου τό μαγνάδι μου, παλλικάρι, καί λύνω τά μάγια τής 

άγάπης μου, δευτέρωσε.
— 'Ο Μοσκόπουλος ένιωθε πιά πώς μέ τό μαγνάδι τούτο κρα

τούσε αιχμάλωτη τήν ούράνια τούτη κοπέλλα.
—Εΐσαι τώρα αιχμάλωτη μου. θ ά  μ’ άκολουθήσεις γιά νύφη 

του σπιτιού μου, κρεββάτι νά μου στρώνεις.
Καί χώνοντας στον κόρφο του τό μαγικό μαγνάδι, δώκε βιτσιά 

τ’ άλογου του. Ξεκινούσε.
—Μαγεμένο μου παλλικάρι πού μέ μάγεψες, πανώριε μου άρ- 

χιτσέλιγγα του θρακιώτικου κάμπου, σ’ άκολουθώ δούλα τής άγά
πης μου, τής όμορφιάς σου σκλάβα, του μίλησε μαγεμένα τρέχον- 
τας πίσω του.

Κι’ ό Ρουσος έγονάτισε κι’ ή κόρη άπάνω βρέθη 
καί τρέχει εύτύς σάν άνεμος πέρα στά καταράχια.

Καί τρέχοντας ένιωθε πίσω του ό Μοσκόπουλος τήν άνάσα 
τής νεράϊδας νά τον ζεσταίνει, ένιωθε σά μέρα άνοιξιάτικου μπαχ
τσέ τής ’Ανατολής νά τον μοσχίζει ή πνοή της, ένιωθε τήν άνα- 
τριχίλα τού κορμιού πού σπαρταρά άπό πόθο τής σάρκας. Γιομάτος 
πυρετό κεντούσε τά πλάγια τού Ρούσου πού ϊσος μέ τ’ άνέμου τή 
γρήγορη πνοή, πετούσε γοργός στο χωριό του. Τά κρινοδάχτυλα 
τής μαγεμένης κόρης βυθιζότανε στις ζώσες τού τριαντάπηχου ζω
ναριού του—ματωμένου θαρρείς μέ τήν άλική του θωριά—τής μάν
νας του υφαντό.

— Φτάνουμε, καλέ μου ;
—Νά, νεράιδα μου, άγνάντια τό χωριό. Καί τό χωριό φεγγε- 

ρίζει μέ τ’ άχνά του φώτα, σάν πινελιά ζωγράφου στο τελάρο.

*
*  *

Μέ τά καμπανοχτυπήματα—τά χριστουγεννιάτικα καμπανοχτυ
πήματα— έμπαινε ό Μοσκόπουλος καβάλλα, μέ τήν άγάπη του 
άγκαλιά, τήν πόρτα τής εκκλησίας. Πήγαινε νά λειτουργηθή καί 
νά μεταλάβει. Ξεπεζεύοντας, μέ τό χέρι καφτό άπό άγάπη, ώδη- 
γούσε τή νεράϊδα μέσα στο φεγγοβόλημα τής εκκλησίας, κάτω άπό
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τούς πολυέλαιους. Πήγαιναν ν ’ ακούσουν τά γλυκά τροπάρια τής 
γέννας του Χρίστου. Αύριο θά τούς τραγουδήσουν τά κορίτσια 
του χωρίου:

'Όλ’ ή βδομάδα του γαμπρού κ’ ή Κυριακή τής νύφης.
’Ήρθε ή ώρα ή καλή καί ή ευλογημένη.
π3 ’Αντρόνικος παντρεύεται τή νεραϊδογεννημένη.

** *

Τ’ άστέρια τήν ώρ’ αύτή φεγγοβολούσαν στον καθάριο ούρανό. 
Πάλευαν ποιο νά φεγγοβολήσει πλιότερο. "Ενα άστρο κατέβαινε 
τώρα καί χαμήλωνε, χαμήλωνε, ώσπου έστάθη πάνω άπό τό π α 
τρικό σπίτι του Μοσκόπουλου. Τήν ώρ’ αύτή οί Μοίρες έδεναν τό 
ριζικό του μέ τή νεραϊδογέννητη, θεμέλιωναν τό νεραϊδόσογο.
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Ό  Γιωνάς έκλαψε παραμονή Χριστού χεννα πολύ. Δεν εΤνε 
δπως άλλες χρονιές ό πατέρας του να του φέρει, παραμονή σήμερα» 
τά κόκκινα ή γαλάζια κ α τ ί ρ ι α, πού θά φορέσει στα πόδια του, 
δταν θά πα νά μεταλάβει νύχτα στή λειτουργία των Χριστουγέν
νων. Τί κρίμα! Έκλαψε μέ τή φωνή τό πρωί, ξανάκλαψε τό μεση
μέρι, χολόσκασε ώς τά βράδυ, προσμένοντας νά φανερωθούν άπό 
τον ουρανό—άφοΟ δέν εί'ταν ό πατέρας του— τά κατίρια του καί 
πέφτοντας ούρανόσταλτα στήν αυλή τους καινούργια καί λαμπερά 
νά τά φορέσει τήν ώρα πού θά πήγαινε νά μεταλάβει. Ξεσκίστηκε 
απαρηγόρητο τό παιδί νά κλαίει σάν πήρε νά σκοτεινιάζει καί είδε 
τ’ όνειρό του νά σβύνει, κι* άπό τό πολύ κλάμα, κουρασμένος, π ι
κραμένος, άρρωστημένος, έπεσε «νηστικός» ό Γιωνάς, ό έγγονός 
τής κόνα Μαύροδέσσας, νά πεθάνει. Τον έπήρε πικραμένον ό ύπνος 
καί πάει χάθηκε τό παιδί σέ κόσμους άλλους.

Ή μητέρα του, ή φτώχειά Έλέγκω, έκλαψε γιά τή φτώχεια της, 
έκλαψε καί ή κόνα Μαυροδέσσα γιά τήν άτυχία της, γιαγιά αυτή, 
νά μή μπορεί νά πάρει του έγγονου της τά κατίρια, καί μοιρολό
γησε τή μοίρα της, πού, κακή χρονιά, ό γιος της δέ μίσεψε άπό 
τά μακρυνά γιά νάρθεί δπως κάθε χρονιά, νά τής φέρει τήν χαρά 
κι* ευτυχία καί τα κατίρια του παιδιού του, νά μεταλάβει.

— Πώς θά μεταλάβει τό παιδί’ μ’ , έλαιγε κλαμένη ή Έλέγκω, 
ή μάννα του, στή γιαγιά του.

— Ξαίρω καί γώ, παιδί μ’ , πού μ’ έρωτας ; Δέ νέχω, νά νέχω, 
νά τό πάρω γώ.

Που νάχαν οί καυμένες, πού ξημέρωναν Χριστούγεννα, μέρα 
χρονικιά, καί δέν είχαν νά ψωνίσουν ούτε τό χοιρινό τους, ούτε 
νά τοιμάσουν τό τραπέζι τους, δπως πάντα, πλούσιο, κι’ άρχον-

1} Κατίρια εΐτανε ένα είδος παπούτσια τής Θράκης, γιά τά παιδιά μέ χρωμα
τιστό πετσί άπό πάνω, ολοστρόγγυλα, σά μικρές βαρκούλες, πού πάντα τις παραμο
νές των γιορτάδων τ ’ αγόραζαν στά τρτωχά παιδιά, γιά νά τά πρωτοφορέσουν νύχτα 
στήν έκκλησιά.
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τικό. Τή φετεινή χρονιά άρρώστησε ό Μανώλς στην ξενητειά, 6έ δού
λεψε δλο τό καλοκαίρι στα βουτσιά καί τά βαρέλια καί τώρα, ξε- 
νητεμένος, μεσοχείμωνα, παλεύει νά ζήσει καί νά πορευτεί καί, 
σάν περισσέψει, νά στείλει καί της Έλέγκως καί τής κόνα Μαυρο- 
δέσσας καί του μοναχογιοΟ του του Γιωνά, νά του πάρουν τά 
κατίρια.

* *

θυμάται τώρα τό παιδί, πώς κάθε χρονιά, πιάνοντάς το ό πα
τέρας του άπό τό χέρι, τον έπήγαινε στο τσαρσί, δπου χιλιάδες 
ζευγάρια κρεμόντανε στά γεμενετζίδικα άπό τά καρψιά αρμαθιές τά 
καβάφικα παπούτσια, κι’ άναμεσό τους άστραφταν τά κόκκινα κα
τίρια. θυμότανε πώς ξεκρεμούσαν τή μπουρλιά καί τήν κατέβαζαν 
κάτω μέ μιά βέργα μέ καρφί, γιά νά του διαλέξουν μέσα άπό τά 
χίλια ζευγάρια τά ομορφότερα, τά καλύτερα, τά πιό χτυπητά, τα 
κατίρια τά κόκκινα, ή τά γαλάζια. Νειρεύεται δλη τή βδομάδα τούτη 
τά κατίρια, πού μ3 αυτά, παραμονή βράδυ, μέσα στο στρωματάκι 
του, τό παιδί θά κοιμότανε ικανοποιημένο, ώς πού νά χτυπήσουν 
οι καμπάνες γιά τά Χριστούγεννα, πέρα μεσάνυχτα, νά τόν ντύ
σουν τά καλά του, νά τόν φορέσουν τά κατίρια του καί, πηγαίνον
τας μέ τή γιαγιά του στήν έκκλησιά, νά σταθεί κάτω άπό τό πε- 
τραχεΐλι του παπά Μόσκου, νά διαβαστεί, νά σχωρεθουν οί παι
δικές του άμαρτίες καί νά μεταλάβει δχι πατώντας στά κατίρια του, 
μά πετώντας σά μέ φτερά στά πόδια.

"Ολη τή μέρα—παραμονή, σάν πέρασε ή βδομάδα, μελαγχόλισε 
βαθειά. Έκλαψε, έκλαψε πικρά.

— Τά κατίρια μου, τά κατίρια μου. Πώς θά μεταλάβω χωρίς 
νά κατίρια μου ;

Κι5 έσερνε τή φωνή του, μακρόσυρτη. Κι’ έχυνε δάκρυα πικρά, 
καυτερά, πού κατρακυλούσαν άπό τά φουσκωτά μάγουλά του 
καί στάλαζαν σάν πικρό δηλητήριο στή γης, στά ρούχα, στά πό
δια του.

— θ ά  τά στείλ’ , παιδί μ’, ή Παναγιά· Ή Παναγιά θά τό στείλή
°Ως πού βράδυασε κι’ ή Παναγιά δέν τάστειλε άκόμα. Καί ό

Γιωνάς, κουράστηκε, άπόκαμε, ζαλίστηκε κι5 έπεσε τώρα νηστικός 
καί κοιμάται κι’ ονειρεύεται.

Ή γειτονιά τόν ακούε σήμερα δλη τήν ημέρα νά κλαίει. Ή 
κόνα Δουκαίν’ , ή άρχοντογυναίκα, πού τόνε λυπήθηκε τό Γιωνά, 
φρόντισε νά τού στείλει τά κατίρια. Καί ή κόνα Μαυροδέσσα σάν
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νά τής χάριζαν χίλια «μελεγούνια», δπως έλεγε, χίλια αγαθά, τά 
δέχτηκε μέ κλάμα στα μάτια, σχώρεσε τό θανασό, πού χρόνια 
άφήκε χήρα τή Δουκαίν’ , καί σαν άγιο λείψανο στα χέρια, πήγε 
καί τ’ απίθωσε στό προσκέφαλο του έγγονου της τριζάτα, κατακόκ- 
κινα, λαμπερά, μέ τή κλωστή δεμένα ζευγάρι. Κ3 έκλαψε μέ ανα
κούφιση ψυχής, μέ πόνο ψυχής.

—Χρυσό μου αγόρι μου, κοιμήσου για νά ξυπνήσεις σά χτυπή
σουν οί καμπάνες. Πάλι θά πάμε μαζί νά μεταλάβεις.

Καί ό Γιωνάς κοιμότανε γαλήνιος k l ’ άνάπνεε ήσυχος. Κάπου 
τά μεσάνυχτα άναταράχτηκε. ’Έβλεπε δνειρο. Έβλεπε τό παιδί 
τό πατέρα του, τον πατερούλη του. Νά τος ό κυρ Μανώλης, μέ τό 
ιδιότροπο κοστούμι του, μέ τό ζωνάρι στή μέση—τό κόκκινο ζου- 
νάρι, μέ τό ποτοΰρι του, πού ή σέλα ΐόυ κρεμότανε ώς κάτω, μέ 
τή σαλταμάρκα του ώριοστολισμένη καί άνιστορημένη μέ μαύρο 
δαχτάνι έκατοντάπηχο, μέ τό φέσι του στραβά καί τά τρία μπρο
στινά του δόντια λειψά. Νά τος ! Τον άγκάλιασε, τον φίλησε, τον 
έσφιξε πολύ, πολύ, καί τώρα πιασμένον άπό τό χεράκι του, τον 
πάει κάτω οτό τσαρσί, δπως πάντα, νά του άγοράσει τά λαμπρά 
κατίρια πού θά τά φορέσει, νά μεταλάβει στήν έκκλησιά πλάγι μέ 
τή γιαγιά του. Νά τοι, περνούν τώρα τό μεγάλο δρόμο,

Νά έδώ κοντά είνε τό γνωστό μαγαζί του Καβάφη του Νικο- 
λάκη, δπου πάλι θά σταθούν, δπως τόσα χρόνια, νά δουν τά χί
λια ζευγάρια παπούτσια, νά διαλέξουν μέ τό μάτι, νά ξεκρεμάσουν 
τά καλύτερα, να του τά φορέσουν, νά τ’ άγοράσουν. Νά τοι, φτά
νουν. Του Γιωνά πηδά ή καρδιά, χτυπά τό στηθάκι σάν ώρολόγι, 
γελά τό πρόσωπό του άπό χαρά.

—Πατέρα, ποιά θά μέ πάρς ; θέλω  τά κόκκινα, άμά τά πολύ 
κόκκινα.

—Καλά, παιδί μ’ , δποια θέλ’ς.
Καί κατέβασαν τώρα τις άρμαθιές τά κατίρια. Κόκκινα, γαλά

ζια, μαύρα, πάλι κόκκινα.
—Αύτά θέλω γώ !
Κι’ ό Γιωνάς δείχνει μέ τό δάχτυλό του. Τά μάτια του λαμπι- 

ρίζουν, ή καρδιά του χτυπά, τό στιθάκι του πάει νά σπάσει.
Τά ξεκρεμουν άπό τήν άρμαθιά των χίλιων ζευγαριών, του τά 

φοραίνουν. Είνε τρελλός άπό χαρά. Φωνάζει.
—Τί έχ’ , μωρή Έλέγκω, τό παιδί;
Μάννα καί κόρη κυττουν τον έγγονό νά κοιμάται ταραγμένα, 

νά υποφέρει τό παιδί.
—Νά τό ξυπνήσουμ’ λεγώ !



Ό  Ά ραατάς, ή Όολωτή αγορά.
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— Έ μ ' νά τό ξυπνήσουμ*.
Τά κατίρια τής κάνα Δουκαίνς στο προσκέφαλο του παιδιού 

περίμεναν τήν ώρα κι* αυτά πού θά σύχαζαν τή πονεμένη του ψυχή, 
πού τόσο τά λαχτάρισε, καί τώρα τά νειρευότανε τό φτωχό, νά τά 
πάρει άπό τά χέρια τού πατέρα του, νά τά φορέσει, νά τά περπα
τήσει πρώτα-πρώτα άπό τήν εκκλησία, στά μάρμαρα πάνω τά πα
στρικά, τά γυαλιστερά, καί κατόπι στά χιόνια.

— Γιωνά μ’, παιδί μ’, τζιγέρ3 μου, είπε ή μάννα ή Έλέγκω.
— "Αγγελε μ5, βεζύρ’ μου, είπε ή γιαγιά, ή κόνα Μαυροδέσσα,. 

ξενυχτισμένη, προσμένοντας τά καμπανοχτυπήματα, μέ τον πόνο 
στήν ψυχή.

Ό  Γιωνάς ανήσυχος άνοιξε τά μάτια του.
— Γιαγιάαα, γ ιαγ ιάαα ! Κ ι’ άρχισε νά κλαίει άπό χαρά.
— Τί έχς’ παιδί μ’ πιά; Καί τόνε πήρε στήν άγκαλιά ή μάννα του.
— Πουν3 ό πατέρας μου, πουντος ; Που εν τά κατίρια μ’;
— Νά τα, παιδί μ* νά τα! καί τούδειξαν κι* οί δυό τους με 

τέσσαρα χέρια τά κατίρια τής κυρά Δουκαίνς3, πού μέ τήν καλό
καρδη διάθεσή της έδωκε τή χαρά, τήν ευτυχία σ’ ένα δυστυχι
σμένο σπίτι.

Ό  Γιωνάς άγκάλιασε τά κατίρια του. Κα ί σφίγγοντάς τα, άφη- 
γότανε, μέ τον ύπνο άκόμα στά βλέφαρα, τ’ όνειρό του, τόν πα
τέρα του, τά κατίρια του τά κόκκινα.

'Εκείνος έλεγε κι’ εκείνες μοιρολογούσαν. Εκε ίνος  έσφιγγε 
τά κατίρια του κι’ αυτές συμμάζευαν άπό τά μάτια τά καφτερά δά- 
κρυά τους.

** *

"Ε τσ ι άπόσωσεν ό Γιωνάς τό όνειρό του. Λάλησαν τώρα τά κο
κόρια, λάλησαν καί ξαναλάλησαν καί μέσα στά χιόνια πού χυνό
τανε καί κουκούλωναν τή γή, τά δέντρα, τά σπίτια τούς δρόμους 
καί μέσα στοΟ βοριά τ ’ άκράτητα φυσήματα, άρχεψαν νά χτυπούν 
οί καμπάνες. Ντράν, ντάν, ντράν, ντάν.

Ό  Γιωνάς σέ λίγο άλλαγμένος και περίχαρος, φορώντας τά 
κόκκινα κατίρια, τρισευτυχισμένος, πήγαινε νά μεταλάβει, πήγαινε 
κάτω άπό τό πατραχεΐλι τού παπά νά διαβαστεί τήν εύκή, γιά νά 
πάρει τ ’ αγγελικό έμπασμα στόν παράδεισο τής παιδικής φαντασίας.

— Μ ά  πού ένε ό πατέρας μου, λεγώ ; έλεγε τά ξημερώματα, γυ
ρίζοντας άπό τήν εκκλησία, πού ένε;

— "Οπου ένε ά νάρτ’ παιδί μ’, απαντούσε ή κόνα Μαυροδέσσα
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μέ τά δάκρυα στα μάτια, φέρνοντας τή θύμησή της μακρυά στα 
ξένα, δπου ό έρμος πάλευε ξενητεμένος νά βγάζει τό ψωμί του, 
ανήμπορος νά περισσέψει καί για τά Χριστουγεννιάτικα κατίρια τοΟ 
μικρού του γυιού, πού τόσο ζωντανά τον νειρεύονταν άπόψε ό κλα
μένος Γ  ιωνάς.

Τό πρωί ό Γιωνάς μέσα στά χιόνια χόρευε αμέριμνος μέ τά 
παιδιά μέ τά κόκκινά του κατίρια !



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ

Ό  θανασός ό Μοαβίν’ς, δπως τόνε λέγαν, εΐτσν ευτυχισμένος. 
Στης Ρουσίας τον καιρό έγινε μοαβίνης κι’ άπό τότε έμεινε μέ τό 
ποράνομα. Πήρε τό όφίκιο αυτό όντας μπήκαν τά Ρούσικα στρα
τεύματα στην πολιτεία μας. Ε ϊτανε νά πούμε επιθεωρητής. Σέ τί 
δε θυμάμαι. Τον θυμάμαι όμως αψηλόν ώς κεΐ πάνω μένα γουνο- 
μένο παλτό σαγιάκινο. Τον βλέπω θαρεΐς σκεπασμένο μέ μιά μού- 
κια άστραχάνι στο κεφάλι καί ποδήματ’ άψηλά πέρ’ άπ’ τό γόνα. 
Πελώριος κι’ επιβλητικός : σαλτανατλής !

—  ‘Ο Μ αβίν’ς, λεγώ πέρασε.
"Α ν  τον έβλεπες καβάλλα, τον χαιρότανε ή καρδιά σου. Τί μι- 

ραλάγης καί τί πασάς !
Τό σπίτι του εϊτανε παλάτι- Μεγάλο κι’ άψηλό. Τά στρωσίδια 

του πλούσια. Ε ϊτανε οί πολυθρόνες κι’ οί καναπέδες του ’’Ανθιμου, 
τοΰ πρώτου έξαρχου των Βουργάρων καί θειου του. Στα  παιδιακά 
μας χρόνια άκόμα κυλιούνταν χάμω για παιχνίδια τής κόρης του 
κύρ5 θανασοΰ, τά καντιφεδένια καί βελουδένια κουτιά, πουχαν μιά 
φορά τά παράσημα του ’Έξαρχου. Παιδί πράμα καί γώ, παίζοντας 
κάποτε μέ τήν κόρη, πήγα στή μάννα μου μένα τέτοιο κουτί στά 
χέρια.

Κα ί θυμάμαι, πού μέ τσίμπησε τά χέρια μέ τη βελόνα, σάν τό 
έδειξα μέ περηφάνεια τής μάννας μου.— Μητέρα λεγώ, νά ένα κουτί.

—  Που τό βρήκες, μπρέ παιδίμ’ ; Λήγωρα νά πάς π ίσ \ νά τό
πάς πέ κεΐ που γήρτες ! ' ·· ■

Κα ί όμως ύπολογισμοί μήν ακουστεί πώς εγώ, παιδί τέσσαρω 
χρόνων, πήρα ένα κουτί άπό ξένο σπίτι, έκαμαν τη μάννα μου νά 
τό κρατήσει. Έ κτοτε  έβαζε μέσα τά σκουλαρίκια της καί τό ψη
φιδωτό δαχτυλίδι της. ’Ακόμα θά σώζεται στο φορτσέρι της.

, * . · .* *

Ό  κυρ θανασός άγαπουσε πολύ τήν βουνήσια ζωή. Πάντα κα
βάλλα. Ό  Μοΰρτζος του,τό τρομερό σκυλλί του, τον άκολουθοΰσε 
στά ταξίδια του. Δεμένο στο σπίτι μέ τις άλυσσίδες, τρόμαζε τον
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κόσμο. Μαζί του λυτό εϊτανε άρνί. Πηδούσε κ’ έτρεχε πίσω άπό 
τ3 άλογό του.

"Οταν πήγαινε στ’ άγελάδια του ή στα πρόβατα —γιατ’ είχε 
στάνες,— μέρες έκανε νά γυρίσει στό παλάτι του, καί τό σπίτι 
του σκοτίνιαζε μόνο μέ τά παιδιά του —μικρά κι3 αυτά— καί τήν 
Δουκαίν3 τή γυναίκα του τήν όμορφη. Σά γύριζε άνοιγαν τά πα
λάτια τής ευτυχίας. Τά φώτα καίγαν πλούσια. Τά τζάκια ροκάνι
ζαν τήν άμέτρητη φωτιά, καί τά ρακί—κέφια παίρναν καί δίναν. 
Τότε μαζεύονταν ό Γιωσήφ'ς ό Γεμενετζής, ό Στό'ίκος ό μπακάλ’ς, 
ό Στρατός κι3 ό Άργυράκ’ς τής Χατζηστρατούδας κι3 όλοι οί τε
χνίτες του γλεντιοΰ. ΚΤ άναζοΰσε τό άρχαΐο συμπόσιο : Πιοτό καί 
συζήτηση, άστεΐα καί τραγούδια. ‘Ο καλλίφωνος Άργυράκ’ς τή 
Στρατή, σάν ύψωνε τή φωνή του λαρυγγιστά τούς μαχαίρωνε. Ά - 
ααααμάν "Αχ ! Σάν άρχιζε πάλι τά έξαίσια σαρκιά πουξερε μέ 
τόση τέχνη νά τά λέγει, τότε τούς καλοξημέρωνε. Πίνοντας καί συ
ζητώντας καί τραγουδώντας, έβλεπαν τό φώς τής ήμέρας. Καί τί 
δέν είχε τό σπίτι του. Τυριά καί βούτυρα άπί τις μάντρες του, μο
σχάρια θρεφτά, λουκάνικα χοιρινά, —πού μόνο ή μυρωδιά τους άπό 
τή σκάρα σέ μεθούσε— μπριζόλες καπνιστές, λυκουρίνους τής Αΐ- 
Λ/ος, λαρδιά παστά. Τά μαγαζιά του κάτω μέ τις τίνες τις πελώ
ριες κι3 άκίνηχες, κλειοΟσαν όλων τών ειδών τά κρασιά. Κι3 άν δέν 
είχε ρακιά, στά πεθερικά του όμως μπορούσες νά βρεις όλων τών 
ειδών τό σπίρτα. Κείνη ή μοσχομυρισμένη «μπάτα» τούς λώλαινε.

Στά ρακί κέφια τούτα δ Γιωσήψ’ς ό Γεμεντζής ιστορούσε τις 
άγορές τών χωριών στις δεκατίες καί τά μακρυά του άνέκδοτα.

Τότε ό Σωτήρ3ς ό Κουτσαντριάς μέ τό ποτήρι στό χέρι χό
ρευε καί πηδούσε κι’άναστέναζεν ήδονικά, κλειώντας τά ματόφυλλά 
του. Τότε ό Κουτσός ό Δημητρός, λέγοντας τά άστεΤα τούς βου- 
τούσε στήν εύθυμία. Έ κλαιγε στά ψέμματα.

— Τί κλαΐς μπρέ, τί έχ’ς ;
— Κλαίγω, πού δέ μπορώ νά φάγω κι3 άλλο. Καί κλαίγαν όλοι 

άπό τά γέλοια.
Τά ρακί κέφια τού θανασού θά μείνουν στήν ιστορία τού τό

που μας. Τά θυμούνται οί νεώτεροι καί τά ιστορούν, θ ά  τά διη
γούνται καί τά παιδιά τους.

Γιαύτό ή γυναίκα του, ή όμορφη Δουκαίν’ πάντα έλεγε :—"Εχω 
μιά βασιλείγια. Είμαι βασίλσσα.

Μέ τό δίκιο της τόλεγε.
Ό  θανασός λίγο άκεφος άνέβηκε τό μαύρο του άλογο καλο- 

σελωμένσ. Χωμένος μέσα στή γούνα του, μέ τό γιακά πού σκέπαζε
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υψωμένος τό κεφάλι του, καβαλίκεψε ήγεμονικά. Ή  «μούκια» του, 
σωστό άστραχάνι, κατέβαινε ώς τ’ αυτιά του. Μέ τό καμιτσίκι του, 
χωμένο στο πόδημά του τό δεξί, χτύπησε τά πισινά τάλόγου. Ή  
Δουκαίν’ περήφανη γύρισε γρήγωρα μέσα στο σπίτι λέγοντάς του :—  
θανασό, μην κρυώσ’ς, άκοΰς ;

’Έ ξω  άπό την πολιτεία μας ώς μίαν ώρα μέ τ’ άλογο, παρα
μονή τώρα Χριστουγέννων, γίνονταν τό γουρουνοπάζαρο. 'Η Άρα- 
κλείτσα—ή παλιά 'Ηράκλεια, οπού βρέθηκαν κι3 οι τουμπες μέ τά 
αρχαιολογικά τους κειμήλια, εΐτανε ό τόπος, δπου πήγαιναν οί με- 
ρακλήδες νά σφάξουν ή να πουλήσουν ή ν' άγοράσουν. Έ να  πα
νηγύρι θανάτου. Μακρυά άπό τά μάτια των Τούρκων. Τά γρυλί
σματα των γουρουνιών έφθαναν στούς δέκα ουρανούς. Κόσμος καί 
κοσμάκης. "Ενα πεδίο ανάκατο άπό ζώα κι5 άνθρώπους. ’Ά λ λ ο ι νά 
κερδίσουν κι’ άλλοι νά δώσουν τή ζωή.

Ό παποΰς ό Κόντογλους κείνη τή χρονιά είχε φέρει δλόκληρο 
κοπάδι γουρουνιών άπό τή Βουλγαρία. Είναι ό παπους δ Κόντο
γλους, πού έλεγε στήν εκκλησία, σ’ όλη του τή ζωή, τό «πιστεύω». 
Είχε δικό του τό πρώτο στασίδι δεξιά μετά τό δεσπστικό. Άπό κεΐ 
τό βροντοφωνοΟσε θεατρικά, πού έδινε καί στο θεό νά καταλάβει 
τί θα πή «πιστεύω». Τότε έκανε ό σεβάσμιος τούτος γέρος τον 
Πασά νά γελάσει μ’ δλη του τήν καρδιά μέ τήν έξήγηση πουδωκε 
γιά τό φόρο πουπρεπε νά πληρώσει τό κάθε γουρούνι.

— Πασά μ’ έφέντη, (εΐτανε πολύ σεβάσμιος, κι3 ό πασάς τον 
άκουε μ’ εύλάβεια) καί τά γουρούνια μόνα τους τό λένε τί νά πλη- 
ρώσουμ’.—Γκρούσ, γκρούσ, γκρούσ, (έτσι φωνάζουν τά μεγάλα)— 
πά νά πή ένα γρόσι. — Γίρμιλικ, γίρμιλικ, γίρμιλικ (τσιρίζουν τό 
μικρά) πά νά πή ένα είκοσάρι, είκοσι παράδες. Τού πασά τού φά
νηκε πολύ άστεΐο τό πράμα, γέλασε μέ τήν καρδιά του καί δέχτηκε 
τά μεγάλα γουρούνια νά πληρώσουν κατά κεφαλή ένα γρόσι καί τό 
μικρά είκοσι παράδες.

Κατά κεΐ τράβηξε ό κύρ θανασός ό Μοαβίνης. 'Ο μουρτζος, 
τό σκυλί του, τόν άκολούθησε άλιχτώντας. ’Όξω άπό τήν πολιτεία 
τό κρύο περίσσευεν όλοένα. 'Ένας βορριάς τόσο τσουχτερός φυ
σούσε, πού παράσερνε κι’ άνθρώπους. Ό μαυροθαλασσίτικος, πού 
σειούσε τή γίς, έρριχνε κεραμίδια καί φερνε τά μηνύματα τών ναυα
γίων στό Βασιλικό, τήν Άγαθούπολη, τή Μήδεια.

Τάλογό του άνέβηκε κατά τόν άλλο μαχαλά πάντα τρεχάτο, 
φτερωτό. Τά ρουθούνια του ξεφυσούσαν άτμούς. Μπήκε στό δρόμο 
τών άμπελιών. Κατέβηκε τή ρεμματιά τή μεγάλη καί πέρασε τό 
ρέμμα όρμητικό, άντικρύζοντας τις μεγάλες βορεινές Τούρκικες «τάμ-
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πιες», τά βορεινά προχώματα τής Πολιτείας. Τά στόματα των κα
νονιών πρόβαλαν μπροστά του άπό τις τρύπες τους. Προσπέρασε τις 
«τάμπιες» καί προχώρησε κατά τό χωριό. "Ενας κάμπος γιομάτος 
ζώα κι’ άνθρώπους άνάκατους. Έ ν α  παζάρι γουρουνιών μακρυά 
άπό τά μάτια τών Τούρκων, πού συχαίνονταν τό γουρούνι καί κρυφά 
μασούσαν λαίμαργα τις έξαίσιές του μπριζόλες.

'Ιδρωμένο τ’ άλογό του στάθηκε μέσα στο πλήθος, —  Ό  κύρ 
θανασός, εΐπαν μερικοί. Κάποιος φτωχάνθρωπος πήρε άπό τά χέ
ρια του τάλογο άφρισμένο, νά τό γυρίσει. Τό σκέπασε καί με τό 
τσόλι του. Ό  ’ίδιος ανακατεύτηκε μέσα στο πλήθος.

—  Δω, κύρ Θανασό, έλα κάτω δώ. Τά γουρούνια μας, έν λου
κούμια.

—  Κύρ θανασό, κύρ θανασό, φώναξεν άλλος, έλα καταδώθε. 
Έ λ α  νά θαμάξ’ς.

Κείνος είχε τά γουρούνια του, μά ήθελε νάγοράσει καί ξένα. 
"Υστερα τού άρεζε κάθε χρονιά τούτο τό πανηγύρι, ψώνισε διαλέ
γοντας καί τραβήχτηκε μέ τήν παρέα του σένα καπηλειό τού χω
ριού, όπου «τίναξε» κάμποσα! Τά τζάμια τού παλιομάγαζου τράν
ταζαν κάθε λίγο στά μανίσματα τού βορριά.

—  ”Ά ς ; πιοΰμ’ θανασό, νά διώξουμ’ τό κρύο.
—  Καλά Χριστούγεννα. Καλή γέννηση.

Χτυπούν γιορτερά οι καμπάνες. Ε ίνα ι βαθιά νύχτ’ άκόμα. Τρεις 
ώρες θέλει νά ξημερώσει κι3 οί δρόμοι γιομίζουν θόρυβο. Τά χτυ
πήματα ειδοποιούν. Τά ρολόγια — στημένα ξυπνητούρια—  χτυπούν 
κι* έκεΐνα. Κανείς, μ3 όλο τό χιόνι καί τό βαρύ κρύο, δέ θά μείνει 
στό στρώμα. Τά φανάρια άναμένα χύνουν τό φώς τους, σάν προ
βολείς στούς σκοτεινούς δρόμους.. Τό χιόνι λιγοστεύει τή σκοτεινιά. 
Γρούπ γρούπ άκοΰς τις πατημασιές τών Χριστιανών. Οι Τούρκοι 
θέλοντας καί μή άκοΰν τούς χριστιανικούς θόρυβους καί γιορ
τάζουν μαζί μας. Αύριο θάναι όλα κλειστά καί νεκρωμένα καί με
θαύριο καί πέρ3 άκόμη. θ ά  γιορτάσουν κι* αυτοί άθελα. Τό Δωδε- 
καήμερο πάει σέ μάκρος. Αύριο Φώτα, μεθαύριο θεοφάνεια.

Ξαναχτυπούν οί καμπάνες πολλήν ώρα. Πολλούς θά τούς πήρε 
ό βαθύς ύπνος. ΕΤνε γιά τούτους. Στά δευτεροχτυπήματα ξυπνούν.

Στό σπίτι τού θανασοϋ, πού τώχε συνήθειο νά εκκλησιάζεται 
τέτοια μέρα χρονικιά δεν άκούεται μεγάλη, σάν άλλοτε, κίνηση. Οί 
καντήλες καίνε καί σκορπούν τό θαμπό τους φώς. Μ ά  δέ τσιτσιρί
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ζουν ιών παιδιών οί φωνές, ούτε άκούεται ή χοντρή φωνή του, οϋτε 
τής Δουκαίνης τά κάκανα τά βραχνά, οΰτε του Μούρτζου τά άγρια 
>>αυγίσματα.

Τί Χριστούγεννα ξημέρωναν, νά ξαίρετε για τον κύρ θανασό! 
Οί γιατροί παραστέκουν σιωπηλοί στο προσκέφαλό του. ’Από βρα- 
δίς πολλές βολές άνοιξεν ή ξώπορτα σιγά καί προσεχτικά καί πάλι 
ξανάκλεισε δμοια. Ή  κυρά Δουκαίν’ στέκεται βουβή πλάγι του 
καί κρατά τό χέρι του. Ό  κυρ θανασός, φλογισμένος άπό τον πυ
ρετό, ζαλίζεται σέ κόσμους άλλους.

—  Γ  ια τρέ;
—  Μή στενοχωριέσαι, δέν έν’ τίποτε.
—  θανασό μ3, τέτοιαν ώρα θά πάγαιναμ’ στήν εκκλησία.
Κείνος τήν κυττάζει μά σιωπά.
Τριτοσημαίνουν τώρα οί καμπάνες. Ό  Μοΰρτζος βαβίζει άπελπι- 

στικά. Κάτι μυρίζεται μέσ5 άπ’ τό ξυλένιο σπιτάκι του. Τό χτεσινό 
ταξίδι μέ τ’ άφεντικό του έφερνε τό μεγάλο κακό. Ή  πούντα πού 
χτύπησε τόν κύρ θανασό τόσο βαρυά, τόν περιέζωσε άπελπιστικά.

"Ωραν τήν ώρα δυνάμωνε. Οϋτε οί κοφτές βεντούζες, οϋτε οί 
μαλαχτικοί λαπάδες μέ λιναρόσπορο βοηθούσαν- "Ολο καί ή ανα
πνοή του πιο δύσκολη γινότανε. Ο ί γιατροί πάντα στο κεφάλι του 
πάνω. Κ ι’ ή κυρά Δουκαίν5 κρατά άδιάκοπα τό χέρι του. Οϋτε ιδρώ
νει. ’Ά ν  ίδρωνε θά μπορούσε νά έλπίζει κανείς.

—  θανασό μ5, δέ θάκούσουμ’ φέτο τά τροπάρια.
Καί τό γουρούνι στεκότανε άπό ψές άγγιχτο. Ποιος είχε νοΰ 

για τέτοια !
Ξημέρωσε τώρα. Τά χιόνια ζώσαν τά πάντα. "Ο λ5 άσπρα κά

τασπρα. Μέ δυσκολία άνοιξαν δρόμο οί νυχτερινοί διαβάτες. Ε ΐνε 
τά χιόνια των Χριστουγέννων, πού δίνουν τήν άμετρη ποίηση στή 
γιορτή τούτη- Σ ’ όλα τά σπίτια μετά τή λειτουργία φάγαν. Τώρα 
ξανάπεσαν πάλι καί κοιμούνται. Ο ί πόρτες, οί μεγάλες πόρτες τού 
κύρ θανασοΰ μέ τή σκαμνιά άπό μέσα κλειστές, θάνοίξουν αϋριο.

Ό  θανασός ό Μοαβίν’ς παλεύει. Πνίγεται. Ή  αναπνοή του 
κόβεται. Τά πνευμόνια του πολιορκημένα άπό τής άρρώστειας τό 
δρόμο. Δυσκολεύεται.

—  Πνί.,.γουμ’, συλλαβίζει βραχνά.
"Ο,τι μπορούν οί γιατροί κάνουν. "Οσο μπορούν τόνε βοηθούν, 

μάγωνίζωνται μάταια. Ή  Δουκαίν’ μέ σφυγμένη ψυχή καί μέ μάτια 
βουρκωμένα πάνω στο κεφάλι του, ζητά νά τόν ξεκουράσει.

—  θανασό μ" δέν εχ’ς τίποτε.
Τήν κυττάζει κείνος λαχταριστά μή μπορώντας νά μιλήσει.

3
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"Ολη την ήμέρα π αλεύε ι. Τρέχουν οί άμετροι φ ίλο ι του νά  τσ ο υγ 
κρ ίσουν τό ποτήρι, μά φ εύγο υν  σκοτωμένο ι άπό την εϊδηση.

— Τί λες βρ’ άδερφέ. Προχτές εΐμασταν μαζί. Πώς μόν’ έτσ’ !
Καί δμως ό χτεσινός καβαλλλάρης κοίτεται χάμω.
Είναι ώρα έσπερινοΟ. Ξαναχτυπούν οι καμπάνες. Τίποτε δεν 

άκούει ό κυρ θανασός. Άποχαμένος σέ βαθύ λήθαργο, χαροπαλεύει.
Τό ξεροβόρρι όξω σκοτώνει. Τά φυσήματα κάπου κάνουν τή 

γειτονίκιά καμπάνα ν ’ άφήνει ένα πένθιμο ήχο. Τό σίδερό της άγ- 
γίζει κάποτε τό χείλος της. θαρρείς καί βιάζεται νά διαλαλήσει με 
πένθιμους ήχους τό μήνυμα τού θανάτου.

Πριν νοιώσεις βραδυάζει. ElvaL τό χειμωνιάτικο βράδυ, πού 
τόσο γρήγωρα έρχεται.

Ό  ούρανός απλώνεται ξάστερος άπόψε με τούς μύριους αστε
ρισμούς του. Νά ή άρκούδα, νά κι’ ό γαλαξίας πού στεφανώνει τό 
στερέωμα' σάν τσιμπλιάρικα καντήλια παίζουν τό φώς τους τά τρα
νότερα. Μόνο τά χιόνια πυκνά, παγωμένα κι’ άλυωτα, σκεπάζουν 
όλα, κι’ άναδύνουν μιά άσπράδα, πού βοηθά τούς διαβάτες νά βρί
σκουν τό δρόμο τους

Ό άρρωστος όλο καί χειροτερεύει. Πνίγεται καί ξεπνίγεται. ‘Ο 
χτεσινός ήρως καβαλλάρης κοίτεται δαρμένος στάλώνια τά μαρ- 
μαρένι’ άπ’ τό Χάρο.

«Κι’ όπου χτυπάει ό Διγενής τό αΐμα αυλάκι κάνει.
Κι’ όπου χτυπάει ό Χάροντος τό αίμα τράφο κάνει».
"Ολοι οι συγγενείς μαζεύουνται γύρω στον άρρωστο. Οί για

τροί παραστεκάμενοι με λόγια δίχως έλπίδα, παρηγορούν τή γυ
ναίκα του. Ό  Χάρος πλάκωσε καλά. Δέ φεύγει άν δεν νικήσει.

^Ηρταν τά μεσάνυχτα καί τά κοκόρια λαλούν. Λαλεΐ κι’ ή κου
κουβάγια* Κουκουκουμάου-κουκουκουμάου-κουκουκουμάου. Νοιώθει 
άνατριχίλλα. Τό άθλιο πετούμενο ! Είνε τό μήνυμα τού κακού. Τό 
φοβερίζουν, μά κρυμμένο στά κεραμίδια, φωνάζει άπανο3τά τό πέν
θιμο προάγγελμα.

— Πάγ’ δεν έχ’ σωτηρία, μονολογά ήΔουκαίν’ άκούγοντάς την.
— Κουκουκουμάου, κουκουκουμάου, κουκουκουμάου !...
Στο δωμάτιο τού άρρωστου όλα βουβά. Στ’ άλλα δωμάτια κλαΐνε 

συγγενείς καί γειτόνοι. Στέκεται βουβός κι’ άμίλητος ψιθυρίζοντας 
λόγια προσευχής κι’ ό Παπαθανάσης, στενός φίλος τού θανασού 
καί σαραντάχρονος παπάς τής εκκλησίας. Βαστά την άγια μετάληψη.

Άνασηκώνουν τον χτεσινό ήρωϊκό άντρα, δαρμένον, πτώμα τώρα.
— Μεταλαμβάνει ό δούλος τού θεού... καί τού βάζει στό στόμα 

τό ιερό κουτάλι.
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Τό πελώριο κορμί ξαναπέφτει στο στρώμα άποχαμένο, στον 
άλλο κόσμο.

*
*  sk

Πουρνό, πολύ πουρνό μετά τό χτύπημα τής καμπάνας για τή 
λειτουργία, άρχεψεν ή καμπάνα τής έκκλησίας νά διαλαλεΐ στα 
πέρατα τον θάνατο τή θανασοΰ τή Μοαβίνλ

Πελώριος κι* ωραίος κοίτεται στο νεκροκρέβατό του. Ό Μοΰρ- 
τζος, τό σκυλί του, όξω άλιχτά καί μοίρεται. 'Όλα πένθιμα κι3 όλα 
μαύρα καί σκοτεινά. ’Ανάμεσα στις άλλες γυναίκες, άκόμα ή Δου- 
καίν3 κλαίει φωνάζοντας καί κόβει καρδιές.—θανασό μ’ πιά, που 
μ3 άφίν’ς ; θανασό μ’ έχασα τή βασιλείγια μ’.

Μοιρολογά τούτη, μοιρολογούν κι’ όλοι. ΕΙνε νά κλαΐς καί σύ.
Την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων με παράταξη πρωτάκουστη 

κήδεψαν τό θανασό Μοαβίν’ . Ή Δουκαίν’ πέρασε τά μαύρα Χρι
στούγεννα καί βυθίστηκε γιά πάντα στή χηργιά. Δίκιο είχε νά κλαίει 
τή βασιλεία της. ’Αλί στούς ζωντανούς.



ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝ’

Γιαμπί γισλέλλι 
γιαμπί γιασέλλι 
γιαμπί χαμπίμπι

Τραγουδούσε μέ τή βραχνή κι’ άτονη φωνή του καί ξελαρυγγι- 
ζότανε ό Κολογιάνν’ς τής μανίτσας τής Δημητροΰς, τάκαταλόγιστα 
αυτά λόγια, χτυπώντας τα χέρια του καί τρικλίζοντας δώθε κείθε, 
σαν νά χορεύει.

Τα παιδιά τον τριγυρίσανε, όπως πάντα, καί μέ γέλοια καί 
χαρές τοϋδιναν τή δύναμη νά δυναμώνει τό τραγούδι του, χτυπών
τας κι’ αυτά μαζί του ρυθμικά τά χέρια καί σιγολέγοντας τά ’ίδια 
λόγια του Κολογιάνν’.

Γιαμπί γιαλέλλι 
γιαμπί γιασέλλι . . .

Καί τραγουδώντας τρίκλιζε μέσα στή μέση του δρόμου καί κου
νούσε τά πόδια του, δπως ό χορευτής, και πισωδρομούσε ρυθμικά, 
μέ τά μάτια ύγρά άπό τό μεθύσι, πατώντας τό ζωνάρι του —τό 
μακρόσυρτο, δεκάπηχο κόκκινο ζωνάρι— πού άπολυμένο σερνό
τανε στά χιόνια πάνω σά σαρανταποδαροΟσα. Καί κινότανε ρυθ
μικά, καί χτυποΰσε τά χέρια του άτονα τδνα πάνω στάλλο, καί 
έσκυβε κομψεύοντας τή μέση του, καί τό ποτοΰρι του πίσω πηγαι
νοερχότανε, δπως οί νησιώτικες βράκες ρυθμικά κι5 αυτό :

Γιαμπί γιαλέλλι 
γιαμπί γιασέλλι

Καί προχωρούσε λίγο καί πάλι στεκότανε. Έ νας άδιάκοπος 
χορός άπό τό πουρνό Χριστούγεννα.

Τά παιδιά μέσα στά χιόνια, πού γυάλιζαν άπό τήν παγωνιά 
γύρω του καλοντυμένα μέ τά γιορτερά τους, χοροπηδούσαν μαζί 
του, χτυπούσαν τά χέρια, βούϊζαν ρυθμικά τά λόγια του. Καί ό 
Καλογιάνν *ς, ώσάν Διονυσιακός θρακικός μεθοκόπος, πού άνάζησε 
μέσ’ άπ3 τά κατάβαθα τών χρόνων τών οργιαστικών τελετών τής 
Θράκης —παραλλαγμένος μονάχα στή στολή— χοροπηδούσε, άλά- 
λαζε ρυθμικά, τσαλαπατοΰσε τά χιόνια, μπερδευότανε στο ζωνάρι
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του, ίδρωνε άσκεπος τό φαλακρό κεφάλι του μέ τά λίγα μαλιά του 
—τά κατάξανθα— ώρθωμένα, ώργίαζε μ’ ένα λόγο, στουπί στο με
θύσι, ωσάν νά γιόρταζε όχι τή γέννηση του Χρίστου, άλλά του Βάκ
χου, Βάκχος αυτός « π α ΰ ρ ο ς » .

— Που στό διάβολο πουρνό πουρνό πάλ’ μέθ’σε ό άθεόφοβος, 
εΐπεήΚόνα Σουλτή, άπό τό παράθυρο, σεργιανώντας, στην κόρη της.

— Κάν3 τά Χριστούγεννα τ ’ , λεγώ μητέρα, είπε ή κόρη καί 
χαμογέλασε.

3,Ετσι χορεύοντας πήρε τον κατήφορο, σάν πομπή άργόσυρτη, 
χορεύοντας, ό Καλογιάνν’ς, κόκκινος κόκκινος σάν «μπούζουρος», 
πότε γλυστρώντας καί πέφτοντας καί πότε κατρακυλώντας στήν κα- 
τηφοριά, ανάμεσα στή χλαλοή καί τήν ευτυχία των παιδιών. Έφτασε 
στά καφενεία, όπου κόσμος πολύς έκεΐ στα τρία καφενεία τάντι- 
κρυστά, στή μικρή πλατεΐτσα του μεγάλου δρόμου γιά τά σύνορα, 
άνάμεσα σέ πυκνές καί δυνατές όμιλίες Χριστουγεννιάτικα μ’ ένα 
βουητό μεγάλο, περνούσε τήν ώρα του, μέ τό παίξιμο των οργά
νων μιας Πολίτικης παρέας τσαλγκιών.

Τον Καλογιάνν’ κανείς δέν τον χόρταινε, όσα χρόνια καί τόν 
έγνώριζε. Κάθε φορά κάτι θάχε καινούργιο νά δείξει στό μεθύσι 
του. Μεθυσμένος τή ζωή τήν έβλεπε δίχως ντέρτι, δίχως πίκρα, δί
χως άλλο βαθύτερο σκοπό άπό τό γλέντι. Καί αγριεύοντας καί 
ιδροκοπώντας καί τραγουδώντας εϊταν πάλι ό γλυκός Καλογιάνν’ς, 
πού έκανε όλων τά θελήματα κι5 όλων τά προστάγματα γιά ένα 
βαθύ ποτήρι μαύρο μπογιαμά, πού έσχιζε τά σωθικά άπό τή σπιρ- 
τάδα του. Καλός ε’ίταν κι5 όταν σού έβαφε τά παπούτσια γυρνών- 
τας έκεΐ στά καφενεία μέ τό κασελάκι του.

Κολογιάνν’ εδώ!
— ’Ά ν άβάν, έκοβε μια λέξη γαλλικιά δίχως νά ξαίρει τό νόημά 

της, καί μαζεύοντας τή σέλλα του έτρεχε περίχαρος.
— Καλογιάνν5 έκεΐ !
— Παρντόν, έλεγε μέ τά μάτια πρισμένα άπό τό κρασί καί τρε

χούμενα, μέ τή μύτη κατακόκκινη κι’ έτρεχε νά προλάβει, γιατί ήξαιρε 
πώς τόν περίμενε τό μεγάλο κατοστάρικο ποτήρι τού μαύρου μπο- 
γιαμά, πού όσο καί χοντρό κρασί, αύτός τό έχτιμούσε εξαιρετικά, 
γιατί εϊταν τού γούστου του. Καθημέρα εΐχε τά θελήματα του. Χτυ
πώντας τις πόρτες έκανε τήν παραγγελιά καί πιάνοντας τό ποτήρι 
άπό κάτω βουτοΰσε τά μουστάκια του στό μαύρο κρασί καί ρο- 
φουσε δίχως πνοή τό μπογιαμά, ύψωνε τό χέρι του προς τά πάνω 
καί κρεμούσε προς τά πίσω τό κεφάλι του, καί μονορροΰφι, τό κα
τέβαζε φιλώντας καί τόν πάτο.



Αγισαρανταμάρτυρες
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Μπρρρρ έφκιανε άπό τό στόμα, τό κεφάλι του κουνιώτανε ήλεκ- 
τρικά δεξιά-ζερβά άπό την άναταραχή τοΰ στομαχιού καί μονομιάς 
δάκρυζαν τά πρισμένα του μάτια καί ή μύτη του κοκκίνιζε.

Καί τραβούσε πίσω κατά τά καφενεία, δπου τον περίμενε τό κα- 
σέλι του μέ τις μαύρες βούρτσες κρεμασμένες.

Ή μάννα του ή Δημητρού, ή μ α ν ί τ σ α ,  πού ξεγέννησε δέκα 
χιλιάδες φτωχοπαίδια στη ζωή της καί δέκα χιλιάδες μπουκάλια 
μενο κλωνί βασιλικό στο στόμα τής μπουκάλας, κουβάλησε τον Πα' 
παθόδωρο, γιά νά διαβάσει κατόπι άπό τά γεννητούρια την εύχή 
του παιδιού, τον άγαποΰσε τον γυιό της καί τον φύλαγε καί τον 
πάστρευε. Σαν πήγαινε μεθυσμένος άνεβαίνοντας τον άνήφορο άπό 
τα καφενεία, τραγουδώντας πάντα —παίγνιο των παιδιών— μέ τό 
ζωνάρι λυτό καί κρεμασμένο —δεκάπηχο είπαμε— μέσα στο δρόμο, 
έτρεχε, άν εϊταν εύκαιρη —καί τον προμάζευε άπό τό δρόμο καί 
τον κοίμιζε, όπως ή νιομάννα τό πρώτο της παιδί.

Κοιμόταν καί παραμιλούσε :
Γιαμπί γίαλέλλιμ 
γιαμπί γιασέλλιμ . . .

Τά λόγι’ αύτά τάχε άκούσει, λέγανε σέ κάποιο ζεμπέκικο χορό 
οπούς Τούρκικους ν τ ο ν α ν μ ά δ ε ς ,  δταν χόρεβαν τά ζεϊμπέκια 
του Ίκονίου, πού δέκα χρόνια στρατιώτες ρεντίφηδες γερνούσαν στο 
στρατό κι3 ευρισκαν ξεκούρασμα ψυχής στους μεθυστικούς τους χο
ρούς, πού στή γραμμή —τριάντα-σαράντα—χόρευαν μέ τό κοντοβρά
κι, τά ζουνάρια ως τό στήθος σαραντάπηχα καί τά μαχαίρια στη- 
λωμένα στις ζώνες τού ζωναριού τους καί τό σαρίκι στο ξυρισμένο 
κεφάλι τους.

Άπό παιδί παρακολουθώντας τούς ντονανμάδες ό Καλογιάνν’ς 
ήξαιρε νά χορεύει καί τον ζεϊμπέκικο καί έμαθε νά προφέρνει σαν 
δαιμονισμένος, σάν σάτυρος τού παλιού καιρού όλομέθυστος:

Γιαμπί γίαλέλλιμ 
γιαμπί διασέλλιμ...

** *

Άπό ’μέρες τώρα ή μάννα του ή Δημητρού τον νήστεψε.
— Νά μεταλάβς, γιέ μ’ νά μεταλάβς καί σύ σά Χριστιανός ! 

τον έλεγε.
— Ναί, ά μεταλάβω.
Καί καλομετάλαβε.
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Παραμονή Χριστούγεννα έκανε πολλά θελήματα. Πήγε ψητά 
ατούς φούρνους, πήγε πήττες, κουβάλησε ζεμπίλια γιομάτα άπό 
καλά στά σπίτια, έβαψε παπούτσια, μά έγινε καί στουπί. Τράβηξε 
δσο κρασί μπορούσε. 'Όλη τή νύχτα στους δρόμους τούς παγωμέ
νους, περπάτησε στά χιόνια, έπεσε, γονάτισε, κυλίχτηκε, ξέρασε, 
κοιμήθηκε λίγο καί με τά χτυπήματα τής καμπάνας κατά τά μαύρα 
άκόμα ξημερώματα, με τ’ άστρα λαμπυρισμένα σάν τήν άμμο τής 
θάλασσας, τουρτουρίζοντας μπήκε κι’ αυτός στής εκκλησίας τήν 
πόρτα.

— Πού πας Καλογιάνν’ ; τον άρρώτησαν στον αυλόγυρο.
— Πάγω νά μεταλάβω ! άπάντησε μουλωχτά.
Τρικλίζοντας μπήκε στό νάρθηκα των ‘Αγ. Σαρανταμάρτυρων,

προχώρησε άκόμα λίγο μέσ' άπό τον κόσμο καί έβαλε τό χέρι του 
στό παγγάρι, πήρε ένα κερί καί πάλι τρικλίζοντας έφτασε στό προ- 
σκυνητάρι, κι’ άπόθεσε τό κερί του στό μανάλι τό μπρούτζινο. Ό 
Παπαθόδωρος τον μύρωσε τό μέτωπο. ’Έστριψε στό άριστερό μέρος 
τής εκκλησίας καί προχώρισε κάτι ψιθυρίζοντας άνάμεσα στά βρεμ- 
μένα του μουστάκια, μυρίζοντας όλάκαιρος κρασί, σπίρτο. Τό κε
φάλι του γύριζε σά σβούρα, τό στομάχι του τονοιωθε άνω κάτω, 
άπλωνε τά χέρια του μήν πέσει. Προχώρησε λίγα άκόμη βήματα 
καί νά, στάθηκε μπροστά στό ιερό, μπροστά στον άρχάγγελο Μι
χαήλ, πούμε τό πύρινο σπαθί στό χέρι —τή ρομφαία, λαμπροφορε- 
μένος κι’ άξυπόλυτος, πατώντας στά σύγνεφα, φοβερός καί γλυκός 
μαζί, γιά δίκαιους κι’ άδικους, τόν έβλεπε.

Βλέποντάς τον ό Καλογιάνν’ς κοντοστάθηκε. Κάτι μουρμού
ρισε, κάτι ψιθύριζε. Καί σε λίγο άνακατεμμένος μέσα στό παιδο- 
λόγι, πού μεταλάβαινε, έσκυψε κι’ αυτός τό κεφάλι του νά διαβα
στεί τήν εύκή τού συχώριου. Βλέποντάς τον ό Παπαθανάσης, ό οι
κονόμος εΐπε :

.— Έ , Καλογιάνν’ , τί θέλς ; Καί σύ θά μεταλάβς ;
— Ά ...με...τα...λάβ... μουρμούρισε, ανίκανος νά μιλήσει.
— Γρήγωρα νά γκρεμιστείς άπό δω, τόν έπετίμησε ό γέροντας 

οικονόμος μέ τή μακρυά του άσπρη γενειάδα, σάν τού 'Άγι-Σπυ- 
■ρίδονα, καί τά ξέπλεγα μαλλιά του κρεμασμένα στούς ώμους 
καί τά μεγάλα καί τρομερά του φρύδια.

Ό  Καλογιάνν’ς πισωδρόμησε. Άκούμπησε μέ τα χέρια απλω
μένα στό πρώτο στασίδι πίσω άπό τόν άριστερό ψάλτη καί γονά
τισε. Δίχως να χαλάσει ή καρδιά του, εΐταν έτοιμος νάρχίσει : 

Γιαμπί γιαλλέλιμ 
γιαμπί γιασέλλιμ.
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Έ τσι πιάνοντάς τον δ καντηλανάφτης της έκκλησίας των *Α- 
γισαράνταμάρτυρων, τον έβγαλε έξω από την εκκλησία. Ώς τό 
πρωί που γύριζε μέσ’ τό κρύο μέ τά χιόνια ; Έ τσι μέ τό κέφι στρω
μένο χτυπώντας τά χέρια άπανωτά καί ρυθμικά, μέ τά μάτια γουρ- 
λωμένα, τραγουδούσε :

Γιαμπί γιαλλέλιμ 
γιάχα μπιμπι.

Τώρα χόρευε έξω άπό τά καφενεία καί βάζοντας τά παιδιά 
—μεγάλο αυτός παιδί— στη γραμμή έκαμνε γυμνάσια λέγοντας 
ρυθμικά πάντα :

άμφάν μούν—τράϊ 
μίτσα—μίτσα—κόϊ

Αύτά τά λόγια ξεδιάλυνες μέσ' άπό τό μεθυσμένο στόμα του. 
Ό κόσμος άπολάβαινε, τό παιγνίδι τού Καλογιάνν3. Τά Γαλλικά 
του αύτά τάχε κερδίσει άπό τόν Γάλλο—Γκουτνάρ τό κρασέμπορο, 
πού πολλά χρόνια μάζευε τά κρασιά των Σαραντακκλησιών καί 
τάστελνε στη Γαλλία. Καί σαύτόν είχε κάμει θελήματα κερδίζοντας 
τό ωραίο κρασί καί τά Γαλλικά του : Πούρ ντέ ρουΐσό προψόν . . . 
άνφάν μούν τράϊ, μίτσα, μίτσα κό'ί.

ϊ{<

Τό μεσημέρι πλιά θυμήθηκε νά τραβηχτεί κατά τή μάννα του. 
Τραγουδώντας ανέβηκε τόν άνήφορο καί μπήκε στο κατώφλι τής 
μάννας του. 3Αντί νά καθήσει χρονικιά μέρα στο τραπέζι τής μάν
νας του, πού τόν τοίμασε γαλοπούλα μέ τουρσί, καί χοιρινές μπρι
ζόλες καί κρασί, νά φάει, έπεσε καί ξέρασε δ,τι ήπιε, μούγκρισε 
κι’ άποκοιμήθηκε ώς τό ηλιοβασίλεμα σά σκοτωμένος. Τοιμαζότανε 
γιά μεθύσι πάλι, ό Καλογιάνν’ς, ό φίλος των παιδιών, ό φίλος δλου 
τού κόσμου, ό τραγουδιστής τής ζωής.



Ο ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΧΤΑΝ'

Δεν άκούσθηκε στο μέρος μσς άλλος παπάς τόσο διαβασμένος, 
τόσο κοσμικός, τόσο φαγάς, τόσο λόγιος, τόσο σπουδαγμένος και 
λογάς. Σ’ δλα μέσα. "Ηξαιρε πρώτα - πρώτα τά έργα του καλά και 
άγια. Στην παπαδοσύνη του, δηλαδή, ηξαιρε ν ’ αγιάζει, νά λει
τουργά, να βαφτίζει, νά στεφανώνει, καί να εύχελιάζει κι’ ό,τι 
άλλο. '’’Ηταν μάστορας.

"Ηξαιρε καί τη ρακιτζική, νά ψήνει ρακιά, με μαστοριά. 
’Έψηνε ρακιά, σπίρτα, καί γώμιζε τά βαρέλια κρασιά μοναδικά. 
’Ηξαιρε άπό μυθολογία καί μυθιστορήματα, άπό φιλοσοφία, άπό 
ιστορία. ’Ηξαιρε άκόμη καί ψαλτική λαμπρά. Μά εκείνο πού ηξαιρε 
ήταν, πώς σ’ αυτή τή ζωή πρέπει πρώτ' άτι’ όλα νά φάμε, νά πιούμε 
καί νά χορέψουμε. Γι’ αυτό καί πολλές φο ές χόρεψε σέ γλέντια, 
άνασκουμπώνοντας τ’ άντερί του ώς τή ζώνη του καί σέρνοντας 
τό χορό με μαστοριά υστέρα άπό γενναίο φαγοπότι.

Νά φάμε λοιπόν πρώτο άρθρο. Γι’ αυτό καί στο σπίτι είχε κο 
τέτσι. ’Έθρεφε ώς που νά σκάσουν γαλοπούλες —κοΟλκοι, όπως 
τις έλεγαν — ταγίζοντάς τες καρύδια καί καλαμπόκι, έτρεφε πάπιες 
καί χήνες καρφώνοντάς τες αέσα στο κοτέτσι, έθρεφε γουρούνια 
ώς εκατό όκάδες1 Τό σπίτι του τις μέρες τών γιορτάδων ήταν ένα 
χασάπικο. ’Έσφαζε τό γουρούνι του, έσφαζε γαλοπούλες, όρνιθες 
καί γιόμιζε τ’ άγγειά άπό λαρδί, άπό λίγδα, άπό μπριζόλες. Κρε
μούσε στο τσιγγέλι τετράπαχες σφαγμένες κότες καί έννοΰσε νά 
φάγιι καί νά πιει ώς πού να σκάσει. ’Εννοούσε τ’ άντερό του νά- 
ναι γιομάτο. Τραβούσε καί κρασί παλιό άπό τά παγωμένα τό κα
λοκαίρι καί ζεστά τό χειμώνα υπόγειά του, καί πίνοντας χτυποχει- 
λούσε γιά νά γευτεί τή νοστιμάδα τών κρασιών του, πού τά τοί- 
μαζε μοναχός του, κουβαλώντας τον καιρό τού τρύγου τό σταφίλι 
μοναχός από τ’ άμπέλια του, σά μεγάλος νοικοκύρης.

Τή ζωή του τήν ήθελε γλέντι καί φαγί. Στήν έκκλησιά του πα
πάς με δλα, στο σπίτι του κοσμικός μέ όλα. ”Αν ηξαιρε νά λέγει
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τό βαγγέλιο ωραία—πάντα τδλεγε αρχαία ή γαλλικά στην Δευτε- 
ρανάσταση —ήξαιρε καί νά τραγουδά καί να χορεύει. Ή σοφία του 
δλη ήταν πώς θά γευτεί καλλίτερα τή ζωή, τρώγοντας, πίνοντας, 
διαβάζοντας βιβλία. Φαγί καί γνώση. Γι’ αυτό κι’ άπόχτησε όνομα 
φαγά καί σοφού.

Κάποτε συνοδεύοντας τον πεθαμένο —δε θυμάμαι ποιανού λεί
ψανο— καί ψέλνοντας τό «θρηνώ καί οδύρομαι» πήρε μέ τό μάτι 
τόν ψαρά του μαχαλά : «Πήγαινε μιά δκά καί στό σπίτι» του πα- 
ρήγγειλε, ψέλνοντας σάν τροπάρι, καί πάλι υστέρα συνέχισε τό κλα> 
ψάρικο ψάλσιμό του.

"Ο,τι έβλεπε ήθελε νά τό φάει, νά τ’ άποχτήσει.—«Πήγαινε καί 
στό σπίτι» πάντα συνήθιζε νά λέει, σά νά μην είχε φάγει ποτέ του.

Τά λουκάνικά του έμειναν ιστορικά γιά τή νοστιμάδα τους. 
Τά κίϊντιζε, τά πιπέριζε μ’ όλα τά μπαχαρικά καί τά περνούσε στό 
έντερο. Καί εννοούσε νά τά φάει μοναχός του. "Οταν στέγνωναν 
κρεμασμένα στό χαγιάτι, στή στάλα, στή πατωσιά του καί καθη- 
μέρα περνώντας τά μετρούσε, τά χαίρονταν μέ τό μάτι του καί τά 
κουβέντιασε μέσα στα μουστάκια του γιά ώμορψιά τους.

Οι πήτες του έμειναν ιστορικές γιά τό πάχος καί τή νοστιμάδα 
τους. Τις τοίμαζε μέ κιϊμά, μέ χήνας πάχος, μέ βούτυρο φρέσκο 
καί μ’ όλα τά παραγεμίσματα. Κι’ όταν τις έφερναν άπό τό φούρνο, 
άγρίευε άπό λαχτάρα, καί σάν κάθιζε, μπορούσε νά «γλύψει καί 
τόν ταβά», όπως λέγαν γιά τούς λαίμαργους. Δέ χόρταινε. Τις πα
ραμονές τής Πρωτοχρονιάς δέν είχε ήσυχία. Λογάριαζε άπό μέρες 
πολλές άκόμα τό τί θά φάει, δέν είχε χορτασμό.

Κι* έχτός άπό τά δικά του πού μεγάλωνε στό σπίτι του, άγό- 
ραζε κι’ άπόξω. Κουβαλούσε ό,τι ευρισκε τής όρεξής του γιά νά 
γλεντά. Ή Μαυροθάλασσα τόν ενθουσίασε μέ τά ψαρικά της: μέ 
τά άφθαστα σκουμπριά καί τήν ονειρεμένη λακέρδα.

Καί σάν πλάκωνε ό χιονιάς καί ή παγωνιά έζωνε τόν κόσμο 
καί κλειοΰσε τόν άνθρωπο στό σπίτι, τότε κι’ αυτός τώρριχνε στό 
γλέντι. Δέν πατούσε στήν έκκλησιά, παρά τή δική του βδομάδα 
καί τρώγοντας καί πίνοντας καί διαβάζοντας βιβλία, πρόσμενε καί 
τά Χριστούγεννα καί τήν Πρωτοχρονιά.

Τότε δοκίμαζε μιά μεγάλη χαρά. Πάντα χαρούμενος ήταν, μά 
τή χαρά τούτη τών γιορτάδων τή δοκίμαζε σύψυχα. ’Ένοιωθε μέσα 
του ένα ήφαίστειο πείνας κι* άχορτασιάς καί γλεντιοΰ. Γιατί οί. 
γιορτάδες καί τό φαγοπότι ταίριαζαν πολύ.

— 3Α, φάμ* κιά πιοΰμξ έλεγε.
Σάν νά μήν έτρωγε καί νά μήν έπινε όλημερίς στή ζωή του..
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Ή παπαδιά του είχε πεθάνβι πιά. Δεν μπόρεσε νά τόν ακο
λουθήσει στη ζωή. Χόρτασε γλήγορα άπό τά φαγοπότια κι’ έκλεισε 
τά μάτια, Χρόνια τώρα—χηριός μέσα στο σπίτι του—τις μέρες αυ
τές θυμώτανε τή μακαρίτισσα, μά φιλοσοφούσε κι’ έλεγε :—«’Αφού 
ά πεθάνουμ’ άς φάμ’». Φαγί καί γνώση, είπαμε. Κι’ έπεφτε στο διά
βασμα μέ τις ώρες, διαβάζοντας μυθιστορήματα λογής-λογής : Τό 
Βαραβά, τούς Άθλιους, τό Ροκαμβόλ, τό Βοκάκιο —πού τόσο τόν 
ευχαριστούσε καί του έφερνε γέλια στήν ψυχή μέ τά ιστορήματα 
των καλογήρων—καί ο,τι άλλο τόΰπεφτε στο χέρι. Δεν άφήκε καί 
τήν Πάπισσα ’Ιωάννα. ’Ήξαιρε απόξω κι5 άνακατωτα τά «κατά κα- 
λογήρων» τού Βηλαρά, κ ι’ άπαγγέλλοντας στούς συνάδελφούς του 
μετά τόν έσπερινό «Καλόγερος καί διάβολος άδέρφια διδυμάρια» 
χαχάνιζε ομηρικά. Γελούσαν ώς καί τά παχιά του φρύδια.

Μά κι’ άπό μουσική καταλάβαινε πολύ καλά καί στήν έκκλη- 
σιά τόν ευχαριστούσε νά στέκεται στό στασίδι τού δεξιού ψάλτη 
καί νά ψέλνει «δοξαστικά» καί «εωθινά». 'Η σκέψη του ήταν τό 
διάβασμα καί τό ραχάτι. Ξαπλωνότανε άντίκρυ στή σόμπα — πού 
ροκάνιζε τραγουδιστά τά ξεροκούρβουλα των άμπελιών του—πάνω 
σέ μαλακά στρωσίδια τής νοικοκυρωσύνης τής μακαρίτισσας παπα

διάς του, έβαζε τά γυαλιά του καί διάβαζε—δε διάβαζε παρακαλώ 
— ρουφούσε τά βιβλία. Καί δέ σάλευε ώς πού νά τελειώσει τό 
έργο. Καί τότε τό κλειουσε μέ κούραση, έτριβε τά μάτια του καί 
σφαλουσε τά γυαλιά του στήν ξυλένια τους θήκη (τό φηκάρι) κι’ 
άμέσως γύρευε τό «τραπέζι». Τραπέζι εννοούσε τό γεύμα του ή τό 
δείπνο του μέτά πλούσια όρεχτικά καί τά πλούσια φαγιά.

— Βάλτε τραπέζ’, έλεγε. Καί δινότανε μεσημέρι βράδυ στό φαγί 
ώς που νά σκάσει. Έ τσι κάποτε έφαγε όλόκληρη ξένη πήττα πού 
τοΰφεραν άπό τό φούρνο γιά δίκιά του. Καί μόνο σάν τήν ξέφαγε, 
τότε μονάχα κατάλαβε πώς δέν ήταν ή δίκιά του, βλέποντας τό 
ταψί τό ξένο.

— Μπρέ πού νά πάρ’ ή ευχή, εΐπε. Γιατί τότε χορτασμένος καί 
μπουκωμένος ένοιωσε πώς οΰτε τό ταψί ήταν δικό του, ούτε τό 
φύλλο τών χεριών τής κόρης του, ούτε τό βούτυρό του, ούτε ή γ έ 
μιση τού γούστου του . . .

- -Τού,  κρίμα, τού! ’Έλεγε καί ξανάλεγε, έτοιμος νά ξεράσει 
σάν τό ρωμαίο αύτοκράτορα, γιά νά ξαναφάει, καί τή δική του 
πήττα, πού ό φουρνάρης κατά λάθος παράδωκε σ’ άλλο σπίτι, νά 
τήν άπολάψουν ξένα στόματα, ξένα στομάχια.

— Έμπρέ, τυφλός εϊσνα, έλεγε στόν ύπηρέτη του, τυφλός καί 
δέ γνώρσες τήν πήττα μας; Τού, τού, του ! . .
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Καί όμως ό ϊδιος από λαιμαργία δεν τή μυρίστηκε, νά νοιώσει 
τή διαφορά των υλικών, δεν την γνώρισε καταπίνοντας λαίμαργα 
τα κομμάτια.

Κάποτε πήγε νά σκάσει άπό τό κακό του, γιατί άπό φιλικό του 
σπίτι τον έγέλασαν καί του πήραν την καλλίτερή του γαλοπούλα,, 
πού την επαινούσε καί τής είχε φορέσει στό λαιμό μιά γαλάζια 
χάντρα γιά γνώρισμα καί γιά μάτιαγμα. Του πήραν τό κομπολόγι 
του καί στέλνοντάς το γιά σημάδι καί προσταγή του παράγγειλαν 
νά πει τό πα ιδ ί: — Είπε ό παπάς νά μέ δώκτε «τή γκούλκα πέ 
τή γαλάζια χάντρα».

Την άλλη μέρα, πηγαίνοντας νά τή μπουκώσει μέ τά συνηθι
σμένα καρύδια, τότε έμαθε τό πάθημά του πού του σκάρωσαν άπό 
τό φιλικό του σπίτι. "Εφτυσε, βλαστήμησε, θύμωσε, μά στό τέλος 
«κατάπιε» τό πάθημά τους.

— "Αλλ5 φορά νά μή δίντε τίποτα χωρίς νά είμ’ γώ εδώ, πρόσ
ταζε καί πηγαίνοντας στό φιλικό τραπέζι έφαγε τό στήθος τής γα
λοπούλας του.

Είχε καρδιά παιδιού. Καί μπορούσε παραμονή Πρωτοχρονιάς 
νά καθήσει μέ τά μωρά στήν ψάθα νά παίζει φουντούκια ή νά ρί- 
ζει στήν κεραμίδα ή νά κόψει χαρτιά καί νά δοκιμάσει τήν τύχη 
του στήν τριανταμία. Τέλος ν ’ άνασκουμπώσει τον τζουπέ του στό 
γλέντι καί νά σύρει τό χορό περήφανα, άποθέτοντας τό καλιμαυκι 
του άπό τό κεφάλι.

%* *

Λοιπόν ήτανε παραμονή τών Χριστουγέννων. 'Όπως κάθε χρο
νιά, έτσι καί τούτη στά 189... πού είχαν κλείσει οι έκκλησίες, δταν 
πατριάρχευε ό Διονύσιος ό Ε'. Μονάχα πού δέν εκκλησιάζονταν' 
ό κόσμος. Καί δπως ό Παπαχριστόλδος διάβαζε στό σπίτι του δλες, 
τις λειτουργίες καί τούς έσπερινούς, έτσι καί κάθε παπάς διάβαζε, 
στό σπίτι του τις άκολουθίες καί μάζευε τις χρισιιανές γύρω του 
νά παρηγοριούνται μέ τά ψαλσίματά του κα ινό  βγάζει καί τό ψαλ
τικό του. Μόνος ό Παπαδαχτάνς —έτσι τον έλεγαν— δεν σκοτι
ζότανε γιά λειτουργίες καί τροπάρια κι’ άκολουθίες. Μέ τό κλεί
σιμο τών εκκλησιών βρήκε καιρό νά εμπορεύεται καί νά πουλεΐ 
κρασιά καί νά ψήνει τσούπρα, νά βγάζει κρασί καί νά μποτιλιά- 
ρει τή μαστίχα του.

Κάποτε στεκάμενος στό καζάνι του, πού έκαιε καί τοίμαζε^ 
τ’ ώραΐο του ρακί, θυμότανε τά παιδικά του τραγούδια καί σιγο-
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τραγουδούσε ένα ρούσσικο τραγούδι, πού τό θυμότανε από τόν 
καιρό «της Ρουσίας» καί δέν έσβυνε μέσ’ τ3 αφτιά του ακόμα ό 
ρυθμικός του ήχος :

Πίε βότκα, πίε ρόμ\ 
πιε βότκα, πίε ρόμ3, 
νά Ρουσία, νά παϊντόμ’ ,
Για πίε βότκα, για πίε βότκα, 
τίμα Ρούσκα, τί μαγιά, 
τί μαγιά, τί μαγιά, 
τίμα Ρούσκα, τί μαγιά.

Κι’ άληθινά καρδιοχτυπουσε ό Παπαδαχτάνς θυμάμενος τήν 
κατοχή τής Θράκης άπό τούς Ρώσσους, τά ρούσικα στρατεύματα 
πού έμειναν στην πολιτεία, τά μεθύσια τους, τά τραγούδια τους, τά 
γλέντια καί τό χρήμα πού άφήκαν, ώς πού έφυγαν πίσω παραδί- 
νοντας τή Θράκη πάλι στούς Τούρκους. Άπό πατέρα καί πάππο 
είχε μάθει νά ψήνει ρακιά, νά γεμίζει τις τίνες καί τά βαρέλια του, 
τά «κάπια» του δλα, τοιμάζοντας ώραΐα κρασιά, ωραία πιοτά, τή 
«ρακή», τή «μπάτα», τό «τσίπουρο», τή «μαστίχα», τό «ντούζικο». 
Κι’ εΐχε δίκιο νά θυμάται τά τραγούδια τών Ρώσων, γιατί πιοτά 
:καί τραγούδια ήταν οί ΡοΟσοι καί χορό κι’ έρωτα καί ύπνο.

Πίε βότκα, πίε ρόμ3 
νά Ρουσία, νά παϊντόμ.

Παραμονή Χριστούγεννα έσφαξε πρωί-πρωί τό γουρούνι του — 
ένα γουρούνι εκατό οκάδων, πού τδτρεφε χρόνο μακρό, γιά τή μέρα 
τούτη» Πανηγύρισε τό σφάξιμο, τραγούδησε, κι’ δλο τ3 άπομεσήμερο 
τής παραμονής δέν έκανε τίποτ’ άλλο άπό τό να κομμοτιάζει τά 
κρέατά του καί τά λαρδιά του, μιά πιθαμή πάχος. Καί περνώντας 
τις ώρες του έτσι μέ τό σόδειασμα τού γουρουνιού καίτό καλόθεμα, 
είχε ξεχάσει θαρρείς πώς ήταν παραμονή καί πώς μιά τέτοια μέρα 
χρονικά είχε καί ιερά γράμματα καί ψαλσίσματα, πού οί χριστια
νοί δέ θά τάκουαν, δπως πάντα, στον έσπερινό λυπημένοι.

'Όταν νά, καί χτύτιησε ή πόρτα του καί σέ λίγο πρόβαλε μπρο
στά του ή κυρά Σεμέλη καί ή κόνα Άμερσούδα νά τού πούν :

—Παπά, μέρα χρονικιά σήμερα, δέ θά μάς διαβάσς τόν έσπε- 
ρινό, μόν’ βίρα πέ τά κρέατα θά καταγίνεσαι; Νά, σέφεραμ’ λα
μπάδες καί κεριά καί θυμιάμα, καί σήκω νά μάς διαβάσς τά καλά 
γράμματα,

Τά λόγια τής κόνα Άμερσούδας τουφεραν στό νοθ πώς σάν
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παπάς είχε κι’ άλλα χρέη έχτός άπό τά γοηρουνοσφαξίματα καί 
τά τοιμάσματα του τραπεζίου των Χριστουγέννων καί του άναψαν 
την όρεξη νά ψάλει.

—Καλά λές, κάνα Άμερσούδα, είπε, καί σε κομμάτ’ ά σάς 
διαβάσω τον έσπερινό. Είδεάστε κ ι’ άλλες γειτόνισσες. Πέτε πέ κεΐ 
νά τη Δουκαίν’ , τή Μαργώ, τη Ζαψειρή, κι’ ελάτε στή σάλα μέσα 
νά κάνουμ’ έσπερινό.

—Τί εν αυτό πέ σένα, παπάμ, πρόσθεσε ή κυρά Σεμέλ\ δυό 
μήνες έν πού δεν έκκλησιάσκαμ’ , πού δεν άκσαμ’ γράμματα καί 
ψαλμουδιές καί νά μην άκούσουμ’ καί τον έσπερινό Χριστούγεννα 
παραμονή;

Κι’ αληθινά, σε κομμάτι του Παπαδαχτάν’ τό σπίτι γέμισε. Ή 
μεγάλη του σάλα έγινε έκκλησιά. Κι’ άραδιάστηκαν δλες οί γειτό
νισσες, άπό τή Σουλτή, τήν πιο γριά—τή μεγαλονοικοκυρά—ώς τή 
Δεσποίν’ , τή διάστρα καί τήν ύψάντρα.

‘Ο Παπαδαχτάνς φορεμένος τό πετραχήλι του καί τό φελόν), 
του έβαλε «εύλογητό» καί διάβασε «ώς αγαπητά τά σκηνώματά 
σου» καί θύμιασε καί ξαναθύμιασε μυρωμένο μοσχολίβανο. Καί 
με μεγάλη κατάνυξη έψαλε τά θαμαστά τροπάρια του έσπερινοΟ 
των Χριστουγέννων.

Δυό μήνες είχαν ν’ άκούσουν τή φωνή του οί γειτόνισσες, γιατί 
τόσο καιρό ήταν οί έκκλησιές κλεισμένες σέ πείσμα του Σουλτάνου. 
Καί διαβάζοντας δεήθηκε για τούς χριστιανούς, για τή νίκη «κατά 
βαρβάρων «καί παντός εχθρού καί πολεμίου» κι’ εύχήθηκε καί τή 
νίκη τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας. Καί ύστερνά βροντο- 
φώνησε τό τροπάριο τής γέννησης: «‘Η γέννησίς σου Χριστέ ό θεός 
ήμών . . .».

Δεν είχε καλοτελειώσει τον έσπερινό του καί τήν άκολουθία 
του καί τά χρυσά γράμματα κι’ άπό τό παράθυρο είδε πάλι τό 
χιόνι ν ’ αρχίζει τό χορό του. "Ενα χιό νΊ βαρύ κι’ άδρό καί πυκνό 
καί παχύ.

—Μπερεκέτ’ , είπε, ευτυχία!
—Νά δώκ’ ό θεός ευτυχία καί στήν έκκλησιά μας, παπά, του 

είπε ή σεβάσμια γειτόνισσά του, ή Άμπατζογλίνα. Νά νοίξνα οί 
έκκλησιές μας καί νά κάνουμ’ τά χρέγη μας πέ τήν τάξλ

Καί μιά - μια φιλώντας τό χέρι του Παπαδαχτάν’ μέ τήν ψυχή 
χαρμόσυνη καί τή χαρά περιχυτή στο πρόσωπο, μέ τις εύχές στά 
χείλια, πού χαμογελούσαν, έσυραν κατά τήναύλή, βουτηγμένες στις 
γούνες τους καί στά χοντρά τους σάλια, όπου τό χιόνι τώρα πλιά 
είχε σκεπάσει τό παλιό παγωμένο καί παχύ, ώς τέσσαρα δάχτυλα.
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Πήγαιναν μέ την καρδιά ήσυχη, πώς τέτοια μέρα δεν περνούσε 
αδιάβαστη καί πώς δέ χάσανε τις μελωδίες—τις πλούσιες μελωδίες.

'Ο Παπαδαχτάνς σέ λίγο, μέ τό σούρουπο, ζωσμένος την πο
διά του, συνέχιζε τό κομμάτιασμα του γουρουνιού. Τοιμαζότανε 
για τη μεγάλη μέρα πού ξεμέρωνε καί πού τ’ άναπάντεχο μαντάτο 
εψτανε: «τ’ άνοιγμα των έκκλησιών», τ’ άπομεσήμερο, ανήμερα μέ 
τά χτυπήματα τής καμπάνας, πού χαρμόσυνα διαλαλοΰσε κι’ αύτή. 
τή νίκη τής εκκλησίας.

Κι’ άληθινά ό Παπαδαχτάνς άνήμερα Χριστούγεννα τ’ άπο
μεσήμερο, μαζί μέ τούς άλλους παπάδες τής πολιτείας διάβασε τό 
μεγάλο εσπερινό μέσα στή μητρόπολη—τήν παμπάλαιη μητρόπολη— 
γιομάτη άπό χριστιανόκοσμο, λαχταρισμένο νά μπή στήν έκκλησιά.

Καί ύστερνά, προσκαλώντας τούς φίλους του καί τούς κρασο
πατέρες του μαχαλά του, δόθηκε στο γλέντι. Δόθηκε νά ξεκοκκα- 
λίσει τις δυο ψημένες γαλοπούλες, νά φάει τή  ̂ πήττα του—μιά 
κρεαττόπηττα — νά γευτεί τις μπριζόλες τις πιπερωμένες, πού άνα
βαν τή δίψα, γιά ν ’ άδειάσει καί τις νταμιτζάνες μέ τό μαύρο τσου
χτερό κρασί του.

Καί σά γλεντοκόπηοεν στο φαγοπότι πάνω, κ’ ήρθε ή ώρα νά κοι
μηθεί, παίρνοντας τό έύχολόγιό του έγραψε μέσα στο ξώφυλλο 
τού βιβλίου του: «Σήμερα άνήμερα των Χριστουγέννων, 25 τοΰ Δε
κέμβρη, έν έτει σωτηρίω 189... άνοιξαν οί έκκλησιές καί χτύπησαν 
οί καμπάνες καί διάβασαμ’ τον έσπερινό στή Μητρόπολ’ .

Παπαδαχτάνς»
Κι’ αυτός τή μέρα έκείνη συγκινήθηκε άληθινά, κι’ άληθινά 

χάρηκε γιά τό άνοιγμα καί τή νίκη τής ’Εκκλησίας. Τήν άλλη μέρα 
θά πήγαινε νά λειτουργήσει.
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Τον παπού τον Κόντογλου τον ήξαιρε δλη ή Θράκη. "Ήταν ό ξα 
κουστός ζωέμπορος, πού γύριζε όλες τις χώρες για να προμηθέψει 
τά χρειαζούμενα ζώα στο στρατό της πολιτείας. Είχε καί γυιό 
μεγάλο, πού τον βοηθούσε στην αρχή καί ύστερα πού πΐΡΙρε τη δου
λειά στά χέρια του, δταν πια ό Παπου-Κόντογλους γέρασε, έσκυψε 
κομμάτι καί δοκίμαζε τά πρώτα γεράματα,

Ό  Παπου-Κόντογλους εΐταν άνθρωπος σεβαστός. Τό παράστημά 
του μονάχα νάβλεπες σέπιανε μιά εύλάβεια, ωσάν νάβλεπες κα
νένα όμηρικό ηρώα ή μυθολογικό άνθρωπο, ”Αν ακόυες καί τη μα
λάκιά φωνή του, πού ό τόνος της έβγαινε γλυκός καί χάϊδευε τ’ άψτί 
σου, τότε πλιά παραδινόσουνα στήν όμιλία του αιχμάλωτος, δταν 
ιστορούσε τά άτελείωτά του ανέκδοτα καί τά κουμπελίδικα, μέ 
τό επιμύθιο δηλαδή. 'Ο μ ύ θ ο ς  δ η λ ο ΐ  πρόσθετε ή δ έ σ τ ί  καί 
έβγαζε τό συμπέρασμά του. Εϊτανε ό Νέστορας τής ενορίας. ΓΥ 
αύτό καί στήν έκκλησιά είχε τό άμέσως παρακατινό στασίδι μετά 
τό δεσποτικό. ’Από κεΐ ξεφωνούσε μέ τή μαλακιά, σάν μπαμπάκι 
φωνή του, το Π ι σ τ ε ύ ω  κατανυχτικά καί υποβλητικά. Αύτός πρώ
τος έπαιρνε τό ά ν τ ί δ ε ρ ο  άπό τό χέρι του Παπα-Μόσκου, πού 
έβγαινε μέ τό δίσκο γιομάτον άπό τό ϋ ψ ω μ ο  αυτό, νά μοιράσει 
τήν ώρα τήν κατάλληλη στούς χριστιανούς «τό σώμα τού Χριστού», 
κομμένο άπό τις λειτουργιές, πού ό παπάς έκαμε τήν προσκομιδή καί 
μέ τήν άγια λόγχη πήρε τά χρειαζούμενα γιά τή μετάληψη.

Ό Παπου - Κόντογλους ήταν χρήσιμος άνθρωπος. Ό  λόγος 
του, ή όμιλία, μιά του συμβουλή, μιά του οδηγία, πάντα έπιανε 
τόπο. Πόσες φορές μόνοιασε άνθρώπους μέ μιά τουόρμπνεια. ’Ακόμα 
μόνοιασε καί τούς παπάδες τής ενορίας, πού μάλωσαν κάποτε κι’ 
ό ένας χτύπησε τον άλλον μέ όλόκληρο τό θυμιατό στό κεφάλι, μοι
ράζοντας τά τυχερά τους, καί τούς έμποδισε νά πάνε στό δεσπότη, 
δπάυ τί τούς έμελλε ένας θεός ξαίρει.

—; θά  σάς πάψει ό δεσπότης, τούς είπε. "Ενας συμβιβασμός 
ένε καλύτερος πέ τά κέρδη μιας κρίσης. Φιλιωθήτε! τούς πρόσταξε. 

Καί μονόιασαν οί παπάδες.
Κάθε Χριστούγεννα έβγαινε σ’ δλη τή Θράκη, έμπαινε στή Ρώ-

4
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μυλία, τραβούσε στα Μπαλκάνια, περνούσε και τό Δούναβη, για 
νά στείλει στην πολιτεία τά χρειαζούμενα γουρούνια. Χιλιάδες γου
ρούνια σφαζότανε τις μέρες εκείνες για νά φάει ό κόσμος, πού νή
στευε άληθινά τρώγοντας φασούλια καί τουρσί καί πετμέζια καί 
σταφυλαρμιές, κρεμαστά σταφύλια μπουρλιές, πού στεκότανε τρα
γανά καί γιομάτα χυμό, καί παλαμίδες καί σκουμπριά νόστιμα τής 
Μαυροθάλασσας καί πράσα μέ τις χιλιάδες καί δεν έβαζε σ ύ β ρα . 
ση στο φασούλι μην άρτηθεΐ δλη του τη σαρακοστή.

Στο μεγάλο σφαγείο των γουρουνιών, πού γινότανε έξω άπό 
την πολιτεία καί πήγαινε κόσμος τήν παραμονή τά Χριστούγεννα, 
τό πλιότερο έσφαζαν άπό τά γουρούνια τά σταλμένα άπό τον Πα- 
που-Κόντογλου, άπό τά μέρη πού γύριζε στ3 άλογο καβάλλα, μέ 
τούς άνθρώπους του συνοδεία.

Πολλές φορές τά Χριστούγεννα βρέθηκε σέ ξένα μέρη. Έφαγε 
σέ ξένο τραπέζι καί τράβηξε τό τσουχτερό κρασί, δίνοντας τις πα
τριαρχικές ευχές του. Καί διηγόντας τίποτε ιστορίες παλιές, κρα
τούσε άπό τό στόμα του τούς φιλόξενους άνθρώπους, πού γι’ αύ. 
τόν χανότανε, θυσιαζότανε. Πολλές φορές ή άρχοντογυναΐκα του 
τον πρόσμενε Χριστούγεννα άνήμερα καί μόλις τόν άντίκρυζε τήν 
παραμονή τής Πρωτοχρονιάς.

— Ή δουλειά ένε όδηγός. Μεΐς είμαστε δοΰλ’ τής δουλειάς, 
όπως τό φέρ’ ή δουλειά, τής έλεγε, δταν τόν ρωτούσε, ξαποστέλ- 
νοντάς τον για ταξεΐδι, πότε θά γυρίσει.

Κι* έφευγε χωρίς νά ξαίρει πότε θά γυρίσει : — Σείς φάτε, πιέτε, 
γλεντήστε, μεΐς άντροι εϊμαστε, άνθρωποι τής στράτας, μή μάς λο- 
γαριάζτε. Κι3 έπειτα τί νάκαμνε πού ή δουλειά του ήταν πάντα 
τις κ α λ έ ς μ έ ρ ε ς ;

** *

Έ τσι κάποια χρονιά, σάν βγήκε ταξεΐδι, παράγγειλε νά μήν 
τόν περιμένουν. ”Αν ερχότανε, καλά, άν όχι, νά τόν περιμένουν 
τήν παραμονή τής Πρωτοχρονιάς. Καί σάν ήρταν τά Χριστούγεννα 
καί δέ φάνηκε., ή κόνα Άμερσώ έστρωσε τό τραπέζι της μέ τις κό
ρες καί τή νύφη μοναχή. Έ φαγαν, ήπιαν, ευχήθηκαν μόνες τους 
γιατ’ ήξαιραν πώς ό Παπου-Κόντογλους μέ τό γυιό του ήταν μέσα 
στή Βουργαρία, γυρίζοντας άπό χωριό σέ χωριό, άπό μερά σέ μερά, 
γιά νά μαζέψει δσα μπορούσε πλειότερα π ρ ά μ α τ α .  ‘Ο πασάς 
τοΰ είχε π ε ι :—Κύτταξε, Κόντογλου έφέντη, καί τά χρειαζούμενά 
σας ζώα νά μαζέψεις, μά καί τ’ άσκεριου μή ξεχνάς νά στείλεις 
δια,λεχτό πράμα.
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Κι’ αότός του πασά τό λόγο δέν τον χαλούσε. Γι’ αυτό κι’ ό 
πασάς πολλά χατήρια τοΰκαμνε, και πολλές φορές τό λόγο του 
δέν τον έκανε δυό. Τον καλοπλήρωνε καί τον καλοσκάμνιζε. Κά
ποτε καί τόν συμβουλευότανε.

Καί σαν βρέθηκαν τα Χριστούγεννα μακρυά από τό σπίτι τους, 
παντού ήταν γυρευτοί μουσαφιρέοι. Περήφανοι ήταν δσοι τούς έστρω
ναν τραπέζι ή κρεββάτι νά πλαγιάσουν. Έτσι τή χρονικιά αύτή 
μέρα, τήν πέρασαν μέσα στά φιλόξενα χωριά τής Ρωμυλίας. Χτύ
πησαν μονάχα ένα τηλέγραφο :

— Είμαστε καλά. Καλά Χριστούγεννα.
Καί ή κόνα Άμερσώ κάθησε στο τραπέζι δεξιά έχοντας τις κό

ρες κι3 άριστερά, στο μέρος τής καρδιάς, τή νύφη.
— Μέ τό καλό νά τούς διοΰμ’.
— Καλόκαρδος ό καινούργιος χρόνος.
Κι* έφαγαν καί όρτό σαραχλί, μεγάλα-μεγάλα κομμάτια, έργο 

των χεριών της καί πρόσφεραν στούς μουσαφίρηδές τους καί έψη
σαν καί τις μοσχερές μπριζόλες άπό τό γουρουνόπουλο, πού τούς 
έστειλε ε π ί τ α ύ τ ο υ ,  όπως έλεγεν ό ϊδιος.

—"Ολες οι μέρες ένε για μάς. Χριστούγεννα ένε πάντα, ύγεία 
νάναι καί χαρά, άπαντοΰσε, όταν τόν έλεγαν στά ξένα ότι Χρι
στούγεννα, μέρα χρονικιά, τήν περνούσε μακρυά άπό τό σπίτι του.

** *

Σαν έφτασε δά, κυλώντας οί μέρες μιά-μιά, καί ή παραμονή 
των Χριστουγέννων, ή κυρά Άμερσώ, πού πρόσμενε τό γυιό καί 
τόν άντρα της, δόθηκε νά πλάσει τις πήττές της καί τά γλυκά της. 
Νά πλάσει καί τή μεγάλη πήττα, πού θά τήν έκοβε ό ϊδιύς μέ τό χέρι 
του, ό μεγαλονοικοκύρης της, ό Παπου - Κόντογλους στο τραπέζι.

Προσκάλεσε τήν πολυπόθητη Μπάμπω - Ροδή μέ τό ραβδί της, 
πού μπαίνοντας τέτοιες μέρες χρονικιές έπλαθε τά γλυκά του πλού
σιου κόσμου, πού τήν έδινε τό ριγάλο παχύ καί τις εύχαριστίες μέ 
τό τσουβάλι.

Ζύμωσαν τό προζύμι, έσπασαν καρύδια γλυκόψυχα μέ τις όκά- 
δες, έσπασαν ζάχαρη κομμάτια, έτριψαν κανέλλα καί γαρύφαλα, 
έστρωσαν τήν πλασταργιά πάνω στή μεσάλλα, κανόνισαν τό βού
τυρο πού χρειάζεται, άνοίγοντας καινούργιο τενεκέ, καί πίνοντας 
τόν καβέ τους κάθησαν στή δουλειά.

Οΐ δούλες κατέβασαν άπό ψηλά τά καλογανωμένα ταψιά, τά- 
τριψαν καί τά φεγγοβόλησαν. Τ’ άποκούμπησαν στο μεγάλο τρα
πέζι τής κουζίνας γιά νά προσμένουν τά γλυκά πανέτοιμα.



Ό καλίς (βυζαντινό ιρρούριο) τοΰ χωριοΰ Σκούπε?\.ο»
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Καί σαν κάθησε ή Μπάμπω-Ροδή ώς τό μεσημέρι τοίμασε τό 
όρτό σαραγλί, τοίμασε τά άλλα γλυκά. Καί πλάθοντας πάντα έφερ
ναν τό νοϋ τους στον Παπου-Κόντογλου, πού τήν ημέρα τούτη 
μέσ’ από κάμπους καί βουνά πετοΰσε πά στ’ άλογο, κι’ έσχιζε ΐά  
χιόνια νά φτάσει στό σπιτικό του. Τ’ άπομεσήμερο βγήκαν καί τά 
παιδιά νά πουν τά κάλαντα. Μπαίνοντας τραγούδησαν, χτυπών
τας τήν ταλμπούκα καί τό τριάγκλι :

"Αν ήπιε καί ξαγρύπνησε τό μαύρο του γυρεύει, 
χίλιοι βαστούν τό μαύρο του και χίλ’ παρακαλούνε' 
γυρεύει σέλα μάλαμα τσολντάρι άσημένιο 
καί τά σκαλοπατήματα όλο μαργαριτάρι.
"Αφέντη μου, στήν ντάβλα σου χρυσή καντήλα φέγγει' 
άν βάνεις λάδι μοναχό, φέγγει τον κόσμο όλο, 
φέγγει στρατιώτ’ όπού περνούν σ’ διαβάτ’ όπού διαβαίνουν, 
φέγγει καί σέν’ άφέντη μου, στήν κλίνη πού κοιμάσαι.
Νά κοσκινάσου τά φλουριά, νά δρυμονάς τά γρόσια, 
καί τ’ άποκοσκινίσματα κέρνα τά παλλικάρια.
Κέρνα τ" άφέντη μ’ κέρνα τα νά λεν καλό για σένα.

—Καί τή χρόν5,

Μέ μιά κατάνυξη ακούσε ή κόνα Άμερσώ τό τραγούδι των 
παιδιών μπάζοντάς τα στήν είσοδο τού σπιτιού' Καί σάν τά κέρα- 
σε καί τά φιλοδώρησε, τά ξεπροβόδησε ώς τήν ξώπορτα μέ χαρά 
ζωγραφιστή στό καθάριο άρχοντικό πρόσωπο.

Καί σάν ξαναγύρισε μέσα, πήγε στό εικονοστάσι, άναψε τις 
καντήλες της, θύμιασε μέ τ’ αστραφτερό της θυμιατήρι, σταυροκο- 
πήθηκε, γονάτισε πολλές φορές μέ τό κεφάλι ώς τό πάτωμα, ψι
θύρισε τις προσευχές της καί χαρούμενη ξαναγύρισε στό σοφά της, 
όπου κάθισε στό παραθύρι πίνοντας τον καφέ της κ" έχοντας τά 
μάτια στραμμένα πάντα προς τό δρόμο, τό τ ζ α ν τ έ , άπ ’ όπου, 
όπου ναναι καβαλλάρηδες θά φαινότανε νά φτάνουν ό γιός της καί 
ό άντρας της ό Παπου-Κόντογλους ξενητεμένοι.

Τό σπίτι σιγυρισμένο έλαμπε. "Ολα άστραφταν, όλα έλαμπαν 
τοιμασμένα άπό νύφη καί κόρες, άπό δούλες καί παραδοΰλες. Ή 
πήττα στάλ.θηκε στό φούρνο, τό σαραγλί γύρισε κι" όλας καί ζε
ματισμένο τώρα κάτω άπό τό σκέπασμα πίνει τή ζάχαρή του γιά 
νά φουσκώσει καί νά κρυσταλλώσει, κάντιος σωστός. Τό ριζόγαλο 
έγινε, στά φαρδυά πιάτα χυμένο, καί μέ κανέλλα ιστορημένο. 
"Ολα-ολα τοιμάστηκαν. Οι σφαχτές γαλοπούλες, τό χοιρινό κομ
μάτι σάν μόσχος σιτευτός, οί μπριζόλες.
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Πάνω στ3 ονειροπόλημα τής κόνας Άμερσώς νά ν καί οί καμ
πάνες χτύπησαν. Ή κόνα Άμερσώ πετάχτηκε άπό τή θέση της καί 
μάνι-μάνι ντύθηκε για τήν έκκλησιά, όπου οΕ χριστιανοί πήγαιναν 
ν’ άκούσουν τόν έσπερινό μέ τά χρυσά γράμματα. ΟΕ παπάδες δέ 
πρόφταιναν νά δέχωνται λειτουργίες καί φιλοδωρήματα κι* ένα χαρ
τάκι μέ τά όνόματα των ζωντανών, πού θά μνημόνευαν στην προ
σκομιδή τό πρωί. Δέν είχε καλά-καλά τελειώσει ή άκολουθία του 
έσπερινοΰ, πού μέ κατάνυξη ή κόνα Άμερσώ άκουγε, τά χρυσά 
γράμματα, καί νά, τής ήρθε τό μήνυμα άπό τό σπίτι.—Ά μνια Ά 
μερσώ, ό Παπου-Κόντογλους ήρτε!

—Ήρτε παιδί μ’ ; ρώτηξε χωρίς νά ξαίρει γιατί ρωτά.
—Ναί,ήρτε, νά μέ δώκς τό μουζντέ.
Ή κόνα Άμερσώ βγάζοντας άπό τήν τσέπη της, μέ Ελαρό πρό

σωπο καί τή χαρά ξέχειλη στά μάτια, δώκε στο παιδί τό μπαξίσι 
του :—Νά ζής παιδί μ’ , νά ζής. Καί συμμαζεύοντας τις σκοΰτες 
της, σταυροκοπήθηκε καί πήρε τό δρόμο. Βγήκε στον αυλόγυρο 
τής έκκλησιάς, πετώντας άπό χαρά καί μονομιάς μπήκε στή μεγά
λη της αύλή πλάγι στην έκκλησιά, δπου δυο βαρβάτα άλογα Εδρω- 
μένα καί καλοσκεπασμένα τάφερναν βόλτα.

Στεκάμενος στήν πόρτα του σπιτιού πά στά τρία μαρμαρένια 
σκαλιά, σάν κυπαρίσι άψηλός καί σάν χιονισμένος μέ τάσπρα του 
γένεια, μέ τά ποδήματα στά πόδια, πήρε στήν αγκαλιά του ό Πα
που-Κόντογλους τή γυναΤκά του.

—Καλώς ήρθες, άντρα μ5, είπε κείνη μέ κλάμματα καί κόπη
κε ή φωνή της.

—Καλώς σάς ηδρα γυναίκα μ’ .
Κι’ άγκσλιασμένοι μπήκαν μέσα στή μεγάλη τραπεζαρία μέ 

τό τζάκι πού έκαιε καί πού έλαμπε μέ τά στρωσίδια, φασμένα 
στον άργαλειό του σπιτιού καί μέ τή λαϊκιά τήν τέχνη μέ τόσα 
στολίσματα καί τόσα καλλιτεχνήματα στορισμένα.

** *

Τό ζεστό λουτρό τούς πρόσμενε τώρα. Πατέρας καί γιος μπή
καν νά λουστούν ϋστερ9 άπό δυο μηνών ταξεΐδι, πού τούς πορπά- 
τησε ψείρα καί τούς σκέπασε ή λέρα. Απόψε τούς περιμένει τό 
τραπέζι καί τό διπλό κρεββάτι. Ό Παπου-Κόντογλους βροντοφω- 
νώντας αύριο πάλι τό Π ι σ τ ε ύ ω  στήν εκκλησία άπό του στασίδι 
του μέ τή μαλακιά του καί γλυκόηχη φωνή, θά γυρίσει σπίτι του, 
νά κόψει τήν άρχοντοφτιαγμένη πήττα μέ τό χρυσό φλουρί, τήν 
πήττα τών Χριστουγέννων.
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'Ο κυρ Πατρικόπουλος τή δασκαλική του την έκαμε σέ πολλά 
μέρη τής Ηπείρου, μά τήν τελείωσε, δουλεύοντας πολλά χρόνια, 
στήν Θράκη, όπου πλούτησε, κι’ άποτραβήχτηκε πλούσιος τοκιστής 
καί χτηματίας, γιά νά περάσει, τά γηρατειά του άρχοντας τής πο- 
τείας μας : Με σπίτι παλάτι, με άρχοντιά μεγάλη, μέ γυιό γιατρό, 
σπουδαγμένο στα Παρίσια καί υπόληψη μεγάλη.

Εΐταν δηλαδή δάσκαλος στά χρόνια, πού τό άλληλοδιδαχηκό 
σύστημα διαδομένο παντού, έδινε του δασκάλου δίχως κόπο, 
πολλά καλά άποτελέσματα. Εΐταν άκόμα σέ καιρό, πού τό Ρωμαίϊκο 
πετυχαίνοντας νά άβγατίζει τήν παιδεία του δίχως έμπόδια τής 
εξουσίας των Τούρκων, ζητούσε παντού τον πιο καλό δάσκαλο, 
τον πιο ξακουσμένο. Καί τόν άκριβοπλήρωνε, καί τον καλοσκά- 
μνιζε, καί τόν μπούκωνε μέ τά δώρα του ό κοσμάκης, νά διδάχνει 
στά παιδιά του άπό τή Χρηστομάθεια, τό Φτωήχι, καί άπό τό Ψαλ- 
τήρι λίγα κολυβογράμματα πεθυμητά, λαχταριστά. Έτσι στη Θράκη 
δέν εΐταν άγράμματοι άνθρωποι, γιά νά μην ξαίρουν νά βάλουν 
μιάν ύπογραφή.

Ό κυρ Πατρικόπουλος, όταν ήρθε στή Θράκη —δε ξαίρω άπό 
πού— μπήκε στήν πολιτεία μας, όπως ό δεσπότης μέ τις καμπάνες 
καί μέ ύποδοχή. Ό κόσμος ήξαιρε νά τιμά τό φως, τό πνέμα, γιατί 
τά βάσανα τής δουλείας, τόν είχαν διδάξει νά τιμά τήν όλη λι- 
γώτερο, λαχταρώντας τήν έλευθερία. Έτσι ό κύρ Πατρικόπουλος 
μέ όλα τά καμώματά του άγαπήθηκε, μ5 όλες του τις κατσιβελιές 
εΐταν υποφερτός, καί καλοπέρασε, καί πλούτησε, καί έγινε μεγα- 
λονοικοκύρης, τόσο πού κι’ ό λόγος του νά περνά στον πασά τής 
Άντριανοΰς, όταν στά γεράματά του καμμιά φορά παρουσιαζότανε 
μπροστά του.

Κάποτε φωνάζοντας μπροστά του ό κύρ Πατρικόπουλος μόνο 
τή λέξη χάκ (δίκαιο) πού ήξαιρε, πέτυχε τό δίκιο του. Άπό τό 
στόμα ενός δασκάλου δέ μπορούσε νά βγει άδικος λόγος, καί κείνο 
πού τού ζητούσε τού πασά θσταν σωστό, δίκιο, καί τού τόδωκε 
προστάζοντας τό μικρότερο πασά τής πολιτείας μας τηλεγραφικώς.
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Σά δίδαξε τόσα χρόνια, σαν κήρυξε τόσους λόγους στη δα
σκαλική —δεν πέθανε άνθρωπος πλούσιος νά μήν του βγάλει λόγο 
—σαν πλούτισε, δμως πάντα ό Πατρικόπουλος μιαν άρρώστεια 
είχε, πού τουμεινε άγιάτρευτη : '’’Ηταν τσιγγούνης. Αγαπούσε τον 
παρά, αγαπούσε νά κατσιβελίζει. Παραμονές των Χριστουγέννων 
έπαιρνε, δπως πάντα είχε συνήθεια, τά σπίτια ένα-ένα. Χτυπούσε 
τό σπίτι τή Κόκκινου, έμπαινε στή θύρα τή "Αμπατζόγλου, πή
γαινε στη 3Αντωνάκ’ , έμπαινε στή Μπίμπογλου, περνούσε στή Κε- 
ραμιτσόγλου, άνέβαινε λιγνός-λιγνός τά σκαλιά τής Σεβαστής, καί 
παντού δεχτός ό δάσκαλος ό κυρ Πατρικόπουλος, χαιρετούσε με 
λόγια πονηρά μέ κείνο τό ρινόφωνο ύφος του !—Αϊ, καλημέρα σας 
τό λοιπόν. Καλώς τά πλάθετε, καλώς τά πολεμάτε.

— Καλώς τό δάσκαλο, όρίστε περάστε.
Κι” ό δάσκαλος καλοσκαμνίζονταν κι3 άρχιζε νά ρωτά βλέπον

τας τό πλάσιμο τής πήττας, ή τό τύλιγμα τού σαραγλιοϋ, ή τό συ
γύρισμα μέσα στον νταβά.

— Καί τούτο, πώς τό λέγετε ; ρωτούσε ρινόφωνα καί κουτο
πόνηρα.

— Χοιρινή λίγδα, δάσκαλε.
— Καί τούτο ;
— Τούτο γώμος ! Έ νε καρύδια, ζάχαρ3, κανέλλα, γαρύφαλλα 

άνακατεμένα για τή γέμισ’ τής πήττας.
— Καί τούτο ; Καί τούτο ; Καί τούτο ;
Κι1 έπαιρνε άπαντήσεις καί πρόσθετε :
— Εμείς δεν έχομεν τοιοΰτόν τι είς τό σπίτιόν μας.
— Νά σάς στείλουμ3, δάσκαλε.
Έ τσι τουστελναν άπό τδνα σπίτι καμμιά όκά βούτυρο, άπ’ άλ- 

λοϋ λίγδα χοιρινή, άπ3 άλλοϋ μιά-δυό οκάδες καρύδια σπασμένα, 
άπ’ άλλοΰ ώραΐο μέλι, άπ’ άλλοΰ άλεΰρι. χάσικο γιά ζύμωμα.

Καί χαιρετούσε τά σπίτια κουτσιβελίζοντας ευγενικά δ,τι έβλεπε. 
Έ τσι κείνες τις ήμέρες, μάζεψε άπ’ δλα τά χρειαζούμενα γιά νά 
μήν ξοδέψει τά δικά του.

Γι3 αύτόν λένε, πώς ανύπαντρος δάσκαλος καθημερινώς έτρωγε 
στά ξένα σπίτια. Διδάχνοντας έβλεπε άπό τό παραθύρι τού σχο
λειού άν καπνίζουν οί άψτριες τών σπιτιών. ’Έτσι διάλεγε ένα άπό 
τά σπίτια πού κάπνιζαν οί άφτριές τους κι’ έφτανε πεινασμένος με
σημέρι ή βράδυ.

—Έ  τί καλόν καί ώραΐον έχετε σήμερον, έλεγε κι3 έτριβε τά 
χέρια του σάν παγωμένα άπό τό κρύο. Καί προχωρούσε στο τρα
πέζι. Τρομερά άνησυχούσε πάλι, δταν εϊταν μέρες, πού τά τζάκια
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δεν κάπνιζαν, δπως—τή σαρακοστή, πού ό κόσμος ζουσε μέ ψωμί 
καί νερό. Τότε έλεγε του πρωτόσχολού του.—Έ  τεκνίον, λοιπόν 
τί γευσώμεθα ; Δεν βλέπω σήμερον καπνόν άναθρώσκοντα.

Πάντως δμως νηστικός δεν έμενε, γιατί μεταχειριζότανε την 
άγάπη, τήν αριθμητική, τα θρησκευτικά, όλα για νά τοιμάσει πλού
σιο τό δείπνο του.

—Πόσον λοιπόν, άγαπδς τον διδάσκαλόν σου, ρωτούσε τό γιο 
τού Άμπατζόγλου, πού είχαν χάνι κέθρεψαν κόττες άμέτρητες.

—Πολύ δάσκαλε, έλεγε τό παιδί κατακόκκινο άπό σεμνότη
τα, πολύ !!

—’Έ σπευσε νά φέρεις ολίγον τι βούτυρόν καί τινα ώά, δση ή 
αγάπη σου τέκνον.

Καί τό παιδί έγύριζε μέ τήν «μεγίστην αγάπην» μ’ άβγά πολλά 
καί φρέσκο βούτυρο.

—Σύ πόσον αγαπάς τον διδάσκαλόν σου, έλεγε συχνά στό 
πλουσιόπαιδο του Κωστάκ’ , τοΰ πραματευτή, πόσον;

—Σύ πόσον; Για νά του φέρει τίποτε καλό δση ή άγάπη του.
’Άλλοτε διδάχνοντας αριθμητική πονηρά ρωτούσε :
— Δέκα ώά, σύν δώδεκα, σύν έπτά πόσα γίνονται ;
— Είκοσι εννιά φώναζαν έκατό στόματα.
— ’Αριθμητική χωρίς ώά δέν γίνεται. Τις λοιπόν θά σπεύσει 

νά τά φέρει ; εμπρός λοιπόν, έμπρός !
Καί σε λίγο ένα πανεράκι γέμιζε άπό φρεσκότατα αύγά— 

θαρρείς κι’ εί'ταν Μεγάλη Πέμπτη— πού μ’ εύλάβεια τ’ άπόθεταν 
τά παιδιά, μόλις παίρνοντας τήν άναπνοή τους άπό τό λαχάνιασμα.

*

Ή δασκάλισσα—ή γυναίκα του πού έτσι τήν έλεγαν—τοιμάστηκε 
καί τήν παραμονή νά ζυμώσει τήν πήττα της, μ’ δλο πού ήξαιρε 
πώς δλες οί νοικοκυρές θά τής έστελναν καί ψημένες καί έτοιμες.

— Δάσκαλε, του είπε —έτσι οί γυναίκες τους έλεγαν τούς δα
σκάλους— θά πλάσουμε τήν πήττα καί μεΐς σήμερα.

Κι’ ό δάσκαλος πήρε πάλι τά σπίτια μέ τή σειρά καί καλημε
ρίζοντας καί δίδοντας ευχές, μπόρεσε νά μαζέψει άπ’ δλα. Τό 
τραπέζι του γέμισε άπό βούτυρο φρέσκο τής άγελάδας τής κόνα 
Άμπατζογλίνας, πού τοΰστελνε τέσσαρα παιδιά νά τά μαθαίνει 
γραμματα, άπό χοιρινά λουκάνικα του Παπαδαχτάνη, πού εί'ταν 
μοναδικός νά τά φτιάνει, άπό μπριζόλες χοιρινές, καί τσουρέκια 
χάσικα, τοΟ Δοδοπούλου, πού τοΰστελνε τό γιό του, άπό κα'ιμάκι 
τής κόνα Χατζηστρατούδας, πού τού έστελνε τό γιό της τόν Άπό-
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στολο, πού άνακηρύχτηκε καί πρωτόσχολος, άπό κουραμπιέδες της 
Δουκαίνης του Μαβίνη του θανασσου, κι" άπό χίλια άλλα καλά, 
πού όλες οί μάννες περήφανα του έστειλαν τοΰ καλοϋ δασκάλου, 
ώστε νά πή τής δασκάλισσας :—Έπειτα, υστέρα λοιπόν, τί τά θέ
λουμε, άψοΟ τόσα μάς έστειλαν, οί καλοί Θράκες ; ’Ά ν πάλι θέ
λεις, καλή μου γυναίκα, άς φροντίσομε.

Καί μονομιάς στέλνοντας ένα άπό τά παιδιά πού τόν υπηρε
τούσαν—σά μαθηταί καλοί τό δάσκαλό τους—μάζεψε άπό σπίτια 
πρόθυμα τά καρύδια, κιδλα τά χρειαζούμενα καί καλνώντας τή μα- 
καρίτισσα τή Μπάμπω Ροδή τής άνάθεσε τό πλάσιμο τής πήττας..

—Κύτταξε, κόνα Ροδή, τοΰ δασκάλου τήν πήττα νά τήν ετοι
μάσεις δεσποτικά., "Επειτα τί δεσπότης, τί διδάσκαλος ! Τόν γάρ 
υιόν σου άγαπώ καί φροντίζω.

Καί ή Μπάμπω-Ροδή—πού ό γυιός της με τά γράμματα τού· 
Πατρικόπουλου δέ μπόρεσε νά γίι/ει δεσπότης, δπως εύχότανε, μά 
έγινε χασάπης μοναδικός—βάλβηκε νά τοΰ τοιμάσει τήν καλύτερη, 
πήττα. Τοΰ έπλασε τό καλύτερο φύλλο, τοΰ έκανε γέμιση πετυχη
μένη καί μιά καί δυο τοΰ έστειλε στο φοΰρνο μιά πήττα, πού μο
σχοβόλησε καί μοσχομύρισε.

—Αϊ μπράβο καλή μου Ροδή, τής είπε. Καί γάρ τόν υιόν σου1 
δεσπότην θά σοΰ κάνω.

Καί ή κόνα Ροδή παίρνοντας τις εύχές τοΰ δασκάλου για τούς 
κόπους, έφυγε εύτυχισμένη, πού έξασφάλιζε γιά τό παιδί της τήν 
εύνοια τοΰ δασκάλου.

*
*  *

Τό βράδυ των Χριστουγέννων, ό δάσκαλος ό κ. Πατρικόπουλος 
έκοψε τήν πήττα στο τραπέζι του,—πού δεν ξόδεψε δικό του τί
ποτε γιά νά τήν κάνει, μά έβαλε τό πλάσιμο τής Μπάμπω-Ροδής, 
τό βούτυρο τής Άμπατζογλίνας, τό άλεΰρι τοΰ Μοσκόβη τοΰ μυ
λωνά, τά καρύδια άπό τό κελάρι τής Δουκαίνης τής Μαβίναινας 
καί τό καϊμάκι τής κόνα Χατζηστρατούδας. Μόσχος καί κανέλλα 
μύρισε τό σπίτι. "Εφαγε λουκάνικα τοΰ Παπαδαχτάνη, μπριζόλες 
χοιρινές τοΰ Παποΰ-Κόντογλου τοΰ ζωέμπορου καί κρασί τοΰ Χα- 
τζηπαρασκευά,—έτσι καλοπερνοΰσαν τότε οί δασκάλοι—καί ευχή
θηκε έτη πολλά κ’ εύτυχή κ5 εύδαίμονα καί πάν «καταθύμιον καί 
θεάρεστον», δπως πραγματικά τάξιζε, ό καλός κι’ εύτυχισμένος ρι
νόφωνος διδάσκαλος τοΰ παλιού καλοΰ καιρού, πού ποικίλε τό 
λόγο του πάντα μέ άρχαΐα.
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Ό  πατέρας μου κάθε Χριστούγεννα γιόρταζε. Δεν έμενε άν
θρωπος νά μήν περάσει άπό τό σπίτι μας. Μικροί μεγάλοι ερχό
τανε νά χαιρετήσουν τόν Παπαχριστόλδο, τον άγαπητό παπά, πού 
κι3 οί Τούρκοι κι’ οί Εβραίοι κΓ οί Βούργαροι τόν άγαποΰσαν καί 
καί τόν τιμούσαν γιά τά ώραΐα Τούρκικα πού ήξαιρε, για τις κα- 
λωσύνες πού έκαμνε, γιά την καλή του καρδιά κι’ άξια πού είχε 
άνάμεσα στούς άλλους παπάδες τού τόπου μας.

Τήν ήμέρα των Χριστουγέννων, σά διάβαζε νύχτα ή εκκλησία 
με τά χιόνια ή τό μανισμένο βοριά, ενώ τάστρα σά σμαράγδια έλαμ
παν στον παγωμένο θαρρείς ούρανό καί λαμπίριζαν σάν καντήλια 
δυνατά καί κουβέντιαζαν με σημάδια καί νεύματα μέ τή γη, όπως 
οί ψάροι ή τά καράβια σήμερα άναμεταξύ τους, γυρίζαμε όλοι στο 
σπίτι, όπου τό τζάκι έκαιε δυνατά καί ζέσταινε, καί ψέλνοντας 
πάλι τό τροπάρι τού Χριστού, φίλιούμασταν καί φιλώντας εφτά 
αγόρια στή σειρά τό χέρι τού πατέρα καί τής μάννας μας, τούς εύ- 
χόμαστε «έτη πολλά». Ό  πατέρας μου εΐταν άνθρωπος τής χαράς 
καί τού γέλοιου. "Ελαμπε τέτοια μέρα στο σπίτι, φορώντας τήν καλή 
του γούνα, τό ώραιο του άντερί καί τόν όλόλαμπρο τζουμπέ του, 
μέ τό καλιμαΰκι τό καινούργιο, πού τόβγαζε ή μητέρα μας μέσ’ άπό 
ένα ωραίο ψηφωτό κομμάτι, όπου τό τύλιγε νά μή σκονίζεται.

Καί σά μάς βλογοΰσε καί κείνος, εύτυχισμένοι καθίζαμε στο 
τραπέζι —τό εύτυχισμένο τραπέζι τής εποχής κείνης— καί τρώγαμε 
τά ώραΐα φαγιά τής μάννας μας καί τις θαυμαστές μπριζόλες, πού 
μόνος του, τις έκοβε καί τις αλάτιζε δυο μέρες πριν, όταν άγό- 
ραζε μισό γουρούνι καί γιόμιζε τό σπίτι άπό ζαχερέ άπ’ όλα τά 
καλά τού Θεού. Μετά πέφταμε στον υτινο καί αναπαυόμαστε γιά 
τή μεγάλη μέρα τού σπιτιού μας.

Σάν ξημέρωνε κι’ ό ήλιος έπαιρνε ψηλά —εξόν αν χίόνιζε,— 
τότε άρχιζε τού σπιτιού μας ή γιορτή. Οί πόρτες ανοιχτές. Ό  κό
σμος μπαινόβγαινε κι’ εύχότανε τόν πατέρα μου κι’ αύτός άγαλ- 
λίαση γιομάτος, ροφοΰσε τό τσιμπούκι του καί κουβέντιαζε καί άφη- 
γότανε κανένα άπό τ’ άμέτρητα άνέκδοτά του, πού σωμό δεν ε ί
χαν κι’ ήξαιρε νά τά δένει «κουμπελίδικα» μέ τό επιμύθιο, λέγον-
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τας «δ έ σ τ ί »  η «δ ν τ ε ν τ ι γ ί  γ κ ι μ π ί »  Τούρκικα,, δηλ. πο ύ  
λ έ ε ι  ό λ ό γ ο ς .  Καί προκαλούσε γέλοια, σκέψεις, συλλογισμούς, 
εύχαρίστηση. Γι’ αυτό θεωρότανε σοφός, λόγιος, εγγράμματος—ένώ 
δεν εϊταν— καί άξιος νά δίνει συβουλές.

Ό λη τή μέρα εμείς οί μικροί ψήναμε καφέδες, κερνούσαμε 
γλυκό, γυρίζαμε στην είσοδο τά λάστιχα ή τις γαλότσες προς την 
όξώπορτα καί κάναμε στη μητέρα μας δλες τις εύκολίες, τόσο πού, 
έλεγε καί συχνόλεγε :

— Τί τά θέλω τά κορίτσια ; Γιά άγγαρειά ; Κορίτσια έχω γώ 
τ’ άγόρια κ ’ καί ’κόμ’ καλά !

Τά βράδια πάλι κόσμος καί μουσαφιριό μεγάλο! Ερχότανε φα
μίλιες των παπάδων, συγγένισσες απ’ δλους τούς μαχαλάδες, καί 
στήνανε γλέντι ώραΐο ώς τό πουρνό. Τρεις μέρες τό σπίτι του πα
τέρα μου δέν άδειαζε καί ένας μαχαλάς καί άπό άλλους χιλιάδες, 
έμπαιναν ευχαριστημένοι την εξώπορτά μας γιά νά μάς ευχηθούν..

Έμεΐς τά μικρά παιδιά τού σπιτιού, πού ψέλναμε καί βοηθού
σαμε τή μητέρα μας άπ’ δλα, άπολαβαίναμε άληθινά τις μέρες 
τούτες. Γελούσαμε με τούς άνθρώπους πού έμπαιναν, μέ τά λογής 
λογιών παπούτσια πού γυρίζαμε στήν είσοδο —τότε δεν έμπαιναν 
ό κόσμος μέ τά παπούτσια τους μέσα— μέ τις φορεσιές, μέ τά ζου- 
νάρια, μέ τά φέσια, μέ τις φάτσες τόσων άνθρώπων. Χουχουλί- 
ζαμε τά τζάμια καί μέ τό δάχτυλο στον άχνό άπάνω ζωγραφίζαμε 
μορφές άστεΐες. Γελούσαμε καί ψήναμε καφέδες καί γεμίζοντας τούς 
δίσκους πιοτά κερνούσαμε, άκούοντας όμιλίες τόσων άνθρώπων., 

’Έτσι συνέβη νάκούσω καί μια όμιλία, πού μάρασε πολύ- Κά
ποιος δάσκαλος τής ένορίας μας μπαίνοντας στο σπίτι τή μέρα 
τών Χριστουγέννων ξεστόμισε στη μητέρα μου πού δεχότανε,—γιατί 
ό πατέρας μου είχε πάει στον εσπερινό: — «Τά σέβη μου, παρακαλώ, 
τού παπά». *

Ό  λόγος αυτός μέβαλε σέ σκέψη. Θαμάζοντας τό δάσκαλο 
για τό ώραΐο του παράστημα, δέν έβγαζα τό λόγο του άπό τό νοΰ 
μου, κι’ έλεγα μέσα μου : «Πότε θά γίνω καί γώ τέτοιος δάσκαλος 
νά μπορώ να λέγω τέτοια λόγια καί νά μέ κοιτούν οί άνθρώποι 
δταν μπαίνω κάπου ;» ,

Κέβαλα μονομιάς στο νοΰ μου κάπου νά μπορούσα νά κολτ 
λήσω τό λόγο αυτό τή μέρα κείνη: Καί δίχως νά πώ τίποτε, σιά-, 
χτηκα καλά φορώντας τά καινούργια μου ρούχα, καί τά μποτίνια 
μου τά τσόχινα, καί χτενίζοντας τά σγουρόμαλλά μου, ξανθά σάν 
στάχια, άνοιξα τήν πόρτα καί βγήκα στο.δρόμο. Κατεβαίνοντας τό 
μακρύ δρόμο, πρός ατούς καψενέδες, γλύστρησα προς τά κάτω καί-
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βρέθηκα γρήγορος γρήγορος στό σπίτι του Ντογραματζή του Χρη- 
στάκ’ . Γιόρταζαν καί στό σπίτι αυτό καί γώ σαν παιδί των γραμ
μάτων, πού είχα σχέσεις μέ τό γιό του τό δάσκαλο, θαρρετά μπή
κα τήν ξώπορτα. Μέ τραβούσε ξεχωριστά κή φιλενάδα μου ή Κλείω 
ή κόρη του, πού γέμιζε ενθουσιασμό τήν ψυχή μου καί μου γεννούσε 
πόθους καί όνειρα. Ανεβαίνοντας τά σκαλιά πηδηχτά, μπήκα στή 
μεγάλη σάλα τού σπιτιού του κύρ Χρηστάκ". Καλά πού έλειπε 
ό κύρ Χρηστάκς. Σάν κεράστηκα δά καί μίλησα κάμποσα μέ τά 
μάγουλα κόκκινα καί τά μάτια γεμάτα θάρρος σηκώθηκα νά φύγω 
μέ τήν καρδιά σάν πεταλούδα άλαφρόφτερη. Χαιρετώντας δλους 
στή σειρά, χαιρέτησα καί τήν Κλειώ. ’Έφευγα ζαλισμένος άπό ντροπή· 
Μά δέν έχασα τήν ευκαιρία νά κολλήσω τό λόγο—βγαίνοντας τή 
σάλα καί πατώντας τό σκαλοπάτι:

—Τά σεβάσματά μου στον πατέρα σας.
Δέν ξέρω πώς βρέθηκα στό δρόμο. Μά είδα δλους νά βλέ

πουν άπό τά παράθυρα καί νά μέ κοιτούν γελώντας. «Πέτυχα», 
είπα μέσα μου. "Αληθινά θάποροΰν μέ τή γνώση μου !»

Τώρα δέ ξαίρω αν γελούσαν μέ τή γνώση μου ή τήν κωμω 
δία πού έπαιξα—σά μεγάλος—χαρίζοντας τά σεβάσματά μου τού 
κύρ Χρηστάκ’. Γύρισα στό σπίτι μας περήφανος, πού είδα τή Κλειώ 
τέτοια μέρα νά μέ θαμάζει γιά τή μόρφωσή μου καί τόν πολιτισμό 
μου—νά μπορώ νά σκέπτωμαι καί νά λέγω τέτοια ώραΐα λόγια. 
ΚΓ άληθινά είχε πιάσει τόπο ό λόγος τού δασκάλου* Στή συνεί
δηση τής μικρής Κλειώς ήμουν πιά ένας σπουδαίος νέος, πού ήξαιρε 
νά μιλά καί νά φέρνεται. Αύτό τό είχα μάθει ύστερα άπό λίγες μέ
ρες, πού τό είπε στά παιδιά.

Ά πό τά Χριστούγεννα κείνα, δέν έπαυσα ποτέ νά μαζεύω λό
για ώραΐα καί λέξεις καί φράσεις, πού τις κολλούσα κάποτε, δταν 
ευρισκα τήν ευκαιρία, γιά νά κάνω εντύπωση. Καί τό πετύχαινα.

* ,*  *

Φτάνοντας στό σπίτι του πατέρα μου, άρχεψα πάλι νά πλύ1 
νω ψυλτζάνια, νά κερνώ καφέδες καί γλυκό, καί νάδειάζω τά 
πιάτα μέ τάποτσίγαρα. Βοηθώντας τή μητέρα μου, δέν άφινα νά 
μου ξεφύγει λόγος άπ’ τήν άλληί κάμαρα, πού οί μουσαφιρέοι κου
βέντιαζαν. Έ τσι έπιασα κΓ άλλη μιά λέξη: τό «συνδυάζω», πού 
προσπάθησα νά τήν κολλήσω τού δεσπότη μένα γράμμα μου, νά 
μέ σπουδάσει γιά ...δεσπότη* μά δεν τά κατάφερα, καί τό «ένήμε- 
ρος» του νταγή τού Ά γγελάκ ’ τού Τάτσου, πού τόσο δμορφα άπηϊ 
χοΰσε στ” άφτιά μου, μά πού δέ μπόρεσα νά τό κολλήσω πουθενά.
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—Δέν έχουμ5 καιρό, παπά, πρέπ’ νά κινήσουμ’ , γιατί ά βρα
διαστούμε ατό κίρ\

— Σέ λίγο, Σουγκούν, ά ξεκινήσουμ3, μόν, ’τοίμασ3 τ’ άλογα 
καί γώ έτοιμάζω τό δισάκ3 μου.

Σέ λίγο δυο άλογα βαρβάτα κόκκινα καί λαμπερά, έφτασαν 
μέ τό Σουγκούν στου παπά τή θύρα.

—Παπά, έτοιμος;
—Έτοιμος, έτοιμος, καί έβηξε ό παπάς δυνατά, τυλίγοντας 

γύρω στο λαιμό του τό μάλινο σάλι του τρεις φορές. Πάτησε τό 
καλλιμαύκι του καλά στο κεφάλι καί τύλιξε τή γούνα του καί σφί
χτηκε στο ράσο του μέσα.

Ή  παπαδιά πίσω μέ τό δισάκι, γεμάτο κι3 από τις δυο μεριές, 
τον ακολούθησε ώς την εξώπορτα. Φίλησε τό χέρι του παπά καί 
του πρόσφερε τό δισάκι, πού κλειουσε μέσα τά πετραχήλια καί τ3 
άμφιά του καί τά ιερά του βιβλία. Δίχως αύτά δέ ξεκινούσε που
θενά, δπως δέν πάει δίχως τουφέκι ό στρατιώτης στον πόλεμο.

—Μά έχ’ βιβλία, παπά κεΐ, τί τά θέλς! του είπε.
—Σώπα σύ, γώ θέλω τά δικά μ’ βιβλία.
Κι* άληθινά τά ιερά του βιβλία, τό ευχολόγιο, τ’ ωρολόγιο, τό 

προσευχητάριο, ήταν πολύ παλαιωμένα, τόσο πού μύρισαν, καί τά 
φύλλα βρώμισαν στά 40 χρόνια τής παπαδικής του, μά κείνος τά- 
θελε γιατί τά γνώριζε, όπως ό κυνηγός τό τουφέκι του, κιό χασά
πης τή χατζάρα του κιό παπουτσής τεχνίτης τή φαλτσέτα του.

—’Άλλο νά διαβάζ’ς πέ τά τά δικά σ’ βιβλία κιάλλο πέ τά ξένα.
Εκείνος στά τυφλά ευρισκε μέ δαυτα τις προσευχές του καί 

διάβαζε όλοκάθαρα μαύτά καί πίσω από τά στάλάγματα τών κε
ριών, πού άπό χρόνια πέφτοντας άφιναν νά φαίνουνται τά γραμ
μένα λίγο ξέθωρα.

’Έτσι λοιπόν πήρε καί τά βιβλία του.
Σάν παλιός καβαλλάρης, πού δρασκέλισε κάμπους καβάλλα 

στά νιάτα του, πήδησε στάλογο—ένα άτι άλικα άρπάζοντας τά γκέ- 
μια καί πέρασε τά πόδια του στά ζεγγιά. Τάλογο έννοιωσε πάνω 
καβαλλάρη σωστό. Κουνήθηκε, λιγάκι γιά νά βεβαιωθεί, χόρεψε

t
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κομμάτι, καί στάθηκε δαγκάνοντας τά σίδερα άφρίσμένο. Κιό Σουγ- 
κούνς—ό άγροφύλακας—σαν αστραπή πηδώντας στη φοράδα του 
έκανε κάμποσα χορέματα για γούστο καί τυλιγμένος στή βαρυά 
γούνα του μέ τον αψηλό γιακά σηκωμένον, πού τοϋκρυβε τό κε
φάλι μέ τή μούκια ορθή ρούσσικα, ε ΐπ ε :—Έ  παπά, εόλογία.

—Ευλογία, Σουγκοόν. Καί γυρίζοντας στην παπαδιά: — Δόμ’ 
τό παιδί ντέ, πουν τό πα ιδ ί;

Τό παιδί εϊταν ό προυστερνός του γιος ό Πολύδερος, πού τον 
άγαποΟσε πολύ, πού τον βαστοΰσε άπό τούς τσουμπέδες στό κάθε 
βήμα του, πού τον άκολουθοΰσε στην έκκλησιά, στό σπίτι. Έ να 
στρογγυλούτσικο κατσαρομάλλικο παιδί, πού ειξαιρε δέκα χρόνων 
νά ψέλνει τή λειτουργία καί νά λέει τον άπόστολο καί νά λαλεΐ 
τό χερουβικό, καί νά ύψώνει ώς τον τροΰλλο τή φωνή του λέγοντας, 
τό ά ξ ι ο ν  έ σ τ ί ν ,  καί μελωδώντας τήν π α ρ ά κ λ η σ η .  Εϊταν καί 
τό δεξί χέρι του παπά. Γιατί τον έγβαλε ό νουνός του Πολύδερο δέ 
ξαίρω, μά εϊταν Πολύδερος μέ πολλά δώρα. Έτσι τόν έλεγαν : μέ 
πολλά δώρα. Μόνο άργότερα ό Γυμνασιάρχης τόν έλεγε άδωρο ,  
γιατί δέ μπορούσε νά του άπαντά Λατινικά... Καί νά ό Πολύδερος 
έτοιμος. Τυλιγμένος στό παιδιακό του παλτό μέ τά κατσαρά μαλ
λιά—κατάχρυσα—σά φούντα στό κεφάλι του. Τόν φόρτωσαν τόν 
Πολύδερο περίχαρον πίσω στάλογο του Παπαχριστόλδου.

— Πιάνε καλά. Σφιχτά!
—Καλή άντάμωσ’, παπαδιά, είπε πανωτά ό Παπαχριστόλδος..
—Στό καλό, παπά, πέ τό καλό νά νάρτε.
"Ολη ή γειτονιά ξεπροβοδοΰσε τόν Παπαχριστόλδο παραμονές 

μέρες Χριστουγέννων γιά τό γειτονικό χωριό—τρεις ώρες δρόμο 
πού δέν είχε παπά νά ξεμολογήσει τούς Χριστιανούς—μέρες χρο
νικές, καί νά τούς λειτουργήσει, νά τούς μεταλάβει.

Διαταγή Δεσπότη καί τά σκυλιά δεμένα. ’Έπειτα τό χωριό ε’ί- 
ταν Τουρκόφωνο καί ό Παπαχριστόλδος τουρκομαθής καί χουβαρ- 
ντάς, πού εύκολα ταίριαζε μέ τούς χωριστές.

Σέ δυο λεφτά τάλογα τούς πέταξαν στό μεγάλο δρόμο. Κή 
παπαδιά ξέγνοιαστη, σάν έκανε τήν προσευχή της καί άναψε τήν 
καντήλα—ώρα έσπερινου—δόθηκε στις δουλιές της. Καί τί δουλιές 
θέλαν εφτά παιδιά—έφτά άγόρια—καί ένα σπίτι μπερχανάς μέ 
τόσα δωμάτια, μέ δυο τζάκια, μέ ύπόγεια-καί αυλή! Δούλευε καί 
έ ρχον τ α ν Παν αγ ί α  φύλαξ’ τόν παπά μ’ φύλαξ’ τό παιδί μ’.

Νά, ή μεγάλη στράτα. Ό  κάμπος δίχως πρασινάδα. Έ να 
χώμα φρεσκοδουλεμένο καί διπλοανοιγμένο Σπαρμένο μέ τήν εύ- 
χή τού θεού,· πού πρόσμενε τό χιόνι—τό άγαθό αυτό στοιχεία,
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για νά ζεσταθή ό καρπός, νά μαλακώσει άκόμα ή γή, νάνθίσει 
κάτω άπό τό άσπρο αυτό ζεστό πάπλωμα, γιά νά φανή πλιά τήν 
άνοιξη πράσινο—καταπράσινο τέσσαρα δάχτυλα μπόϊ. Το δάσος 
στη μια πλαγιά δίχως φύλλα πράσινο. Μέ γυμνά τά κλαδιά, μέ 
γυμνά τά μπράτσα τους τά δέντρα, ώμοιαζαν σά δάσος βγαλμέ- 
νο άπό φωτιά, πού τουφαγε. τά φύλλα καί του μάρανε τά κλαδιά 
καί τούς κορμούς,

Τώρα τάλογα άστραπή ! Φλόγες πετουν καί άχνες φυσουν άπό 
τά ρουθούνια,

—Σφίγγε καλά !
Ό  Πολύδερος μέ τάτσαλένια παιδικά δάχτυλά του, κρατώντας 

τον Παπαχριστόλδο άπό τή μέση καί τόν τζουμπέ του, πότε νοιώ
θει νά τινάζεται καί πότε νά πλαγιάζει, δμως βαστά. Ταξιδεύει μέ τό 
«πνεύμα των άνέμων».

Ό  Παπαχριστόλδος θυμήθηκε τά νιάτα του. Συνοδιά τέτοια 
έχοντας έδειξε πώς στά νιάτα του εϊταν παλλικάρι. Καί τώδειξε 
προσπερνώντας ρεματιές, κατεβαίνοντας του θρακιώτικου κάμπου 
πλαγιές, κόβοντας δρόμο άπό τό δάσος, ανεβαίνοντας λοφοσειρές 
καί βουνοπλαγιές, ως που άντίκρυσε στό πέσιμο του ήλιου τό χω
ριό άπό ψηλά σά μια κηλίδα κόκκινη στον κάμπο.

— Νάτο παπά, έφτασαμ’ .
— Τό γλέπω, Σουγκούν.

*
*  *

Πριν καλά καλά ό ήλιος πέσει έμπαιναν στό χωριό, πού όλο 
βγήκε στό έμπα του νά δει τόν Παπαχριστόλδο, τόν ξομολογητή 
πού ερχότανε νά τούς μεταλάβει.

Δυο μέρες άκόμα. Είκοσιτρεΐς Δεκεμβρίου. Σέ δυό μέρες έπρε
πε νά ξομολογήσει πεντακόσιους άντρες κιάλλες τόσες γυναίκες 
καί νά τις μεταλάβει.

Τό βράδυ κείνο στάρχοντικό τού προεστού έφαγε καί ήπιε ό 
Παπαχριστόλδος τά σαρακοστιανά καί βλόγησε τήν «βρώσιν καί 
τήν πόσιν» του πλούσιου τραπέζιου, καί τάλλο πρωί άρχισε τό ξο- 
μολόγημα.

** *

Τήν παραμονή πιά, πριν έρτει τό μεσημέρι ό καιρός τά ξύ- 
νισε. Ό ούρανός βαρυοκάθισε στον όρίζοντα καί τά σύγνεφα άγ-

5
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γιζαν θαρρείς τις βουνοπλαγιές. Καί πάνω στό μεσημεριανό τρα
πέζι άρχεψε τό Χριστουγεννιάτικο γλέντι : Το ταχτικό παχύ χιόνι 
τής χρονιάς, πού τό πρόσμενε ό κάμπος καί τό λαχταρούσε ή γης.

— Παπά κατά πού πέσαμ’ καί σήμερα καί αύριο δώ είμαστε.
— Τί λές, βρέ παιδί, Χριστούγεννα μακρυά πέ τό σπίτ’ μου ! 
Τό χωριό δέν πέρασε ώρα καί άρχισε νά σκεπάζεται καλά.

Πέρα άπό τη μύτη σου δέν έβλεπες. Πυκνό καί γιομάτο έπεφτε χιόνι.
Τουλούπες μεγάλες καί παχυές, πού ή μια καβαλίκευε την 

άλλη κατέβαιναν, θαρρείς καί κρυφομιλοΰσαν άδερφωμένες. Κάτι 
κρυφό ευχάριστο έλεγαν, καί άλλες τραβούσαν τό δρόμο με τάξη 
καί άλλες πάλι μπράτσο πιασμένες θαρρείς παραδινότανε σέ τρελλό 
χορό τού Διόνυσου.

Ό Πολύδερος με τά παιδιά τού χωριού δλος χαρά, άπό τό 
ζεστό τζάκι, δπου ροκάνιζε ή στιά τά ξεροκούρβουλα, άκουγε τά 
κάλαντα τής παραμονής :

Χριστούγεννα πρωτούγεννα Χριστός πρωτογεννιέται 
γεννιέται κι’ άνατρέφεται στό μέλι καί στό γάλα.
Τό μέλ’ τό τρων οί άρχοντες, τό γάλα οί παπάδες 
καί τά κεροσταλάματα οί δώδεκ’ άποστόλοι.
— Καί τη χρόν*.
Ή δασκάλα τού χωριού τό δίδαξε στά παιδιά, πού Τουρκό

φωνα πώς εί'ταν, τδλεγαν περίεργα καί νόστιμα.
Γλυκόφωνα καί τούτος τούς είπε :
— Κερά μου, τό ύγιόκα σου παπά νά τόνε κάνεις
νά μπαίνει νά σέ λειτουργάει, νά βγαίνει νά σέ ψέλνει, 
νά τόν ρωτούν οί άρχοντες : — Παπά μου τ( μυρίζει ;
— "Οταν μέ γέννα ή μάννα μου, κι’ δταν μέ κοιλοπονά, 
μοσχότρωγε απ’ τό πρωί, μόσχο τό μεσημέρι
καί τό ηλιοβασίλεμα άφράτο παξιμάδι.
— Καί εις έτη πολλά.
Ή φωνούλα του κουδούνιζε αγγελικά.
Καί τό χιόνι πλάκωσε καί κουκούλωσε τις στέγες, στόλισε τά 

δέντρα, καβαλίκεψε τούς φράχτες, κουκούλωσε τις θυμωνιές, τά- 
χυρα, καί σκέπασε τούς δρόμους.

'Ο Παπαχριστόλδος μέ τό μαγγάλι τάναμένο μπροστά του μέσα 
στάρχοντικό τής έκκλησιάς, αν καί πήρε σούρουπο ξομολογούσε 
άκόμα. ’Έπρεπε πιά νά τελειώνει. Ξημέρωνε Χριστούγεννα. Καί 
βλογοΰσε καί ώνείδιζε, καί έβαζε « κ α ν ό ν α »  καί απαγόρευε τη 
«μετάδοση» καί ώριζε στοΰ καθενός τό σφάλμα τιμωρίες.
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Καί σά διάβασε καί τόν έσπερινό καί μάζεψε δυο τσουβάλια 
λειτουργιές, καί δυο κιλά στάρι για νά μνημονέψει τά μοι ρ ι δο-  
χ ά ρ τ ι α ,  πού τοϋφερνε κάθε μια γυναίκα, άποτραβήχτηκε στο 
σπίτι του μουχτάρη νά κοιμηθεί γιά νά λειτουργήσει βαθειά ξημε
ρώματα τη λειτουργία του Χρίστου καί νά μεταλάβει δλο τό χωριό.

*
*  *

Ή καμπάνα —μιά μελωδικιά καμπανούλα— χτύπησε βαθειά νύ 
χτα, ακόμα. "Ολο τό χωριό ξύπνησε. Τά σκυλιά βάβηξαν καί τό 
άντιβόϊσμα άκουγότανε στή σιγαλιά τής άγιας νύχτας.

Ό  ουρανός κι’ αύτός χαρούμενος ξάνοιξε καί φανερώθηκαν καί 
τάστρα στό στερέωμα, —παγωμένα κι’ αυτά άπό τό κρύο τής νύ
χτας,— νά τρεμοσβύνουν σαν καντήλια. Οί πορτοΰλες μέσα απ’ 
τούς φράχτες άνοιγαν. "Ησκιοι μακρυνοί δρασκέλιζαν τό χιόνυ Φα- 
ναράκια φώτιζαν τό προσπέρασμα στούς δρόμους, πού χωμένοι 
στενοί καί λοξόδρομοι μέσα σέ φράχτες χανόταν καί σβήναν. Τά 
κοκόρια λάλησαν καί ξαναλάλησαν,κα ίτά  βελάσματα των άρνιών 
έφταναν άπό μακρυά, σάν παράπονο.

Κι1 ό Παπαχριστόλδος τήν ώρα τούτη διάβαζε τόν εξάψαλμο. CH 
βροντερή φωνή του άνοιγε τις καρδιές τής χωριατιάς. Πότε ξανάκουσαν 
τέτοια φωνή μελωδικιά ; Πότε είδαν τέτοιον [ερέα μεγαλόπρεπο ;

Καί ή λειτουργία έγινε μέ κατάνυξη. Ό  μικρός Πολυδερος, πού 
καβάλλα πίσω άπό τόν πατέρα ταξίδευε γιά πρώτη βολά στή ζωή 
του μακρυά άπό τήν μάννα τήν παπαδιά, μέ τη φωνούλα του πού 
τρυποΰσε τόν τρουλλο τής εκκλησίας, έψελνε, σά δόκιμος—τό θαύμα 
του χωριού — ψάλτης : «Τί θαυμάζεις Μαριάμ», «Χριστός γεννάται 
δοξάσατε», καί είπε τις καταβασίες, τό δοξαστικό, είπε τή δοξο
λογία, είπε τόν άπόστολο καί τό χερουβικό. 'Η λειτουργία τέλειωσε 
μεγαλόπρεπα καί κατανυχτικά. Οί χωριανοί δλοι άπό χαρά με
τάλαβαν, προσκύνησαν κι5 άποτραβήχτηκαν στά σπίτια τους, δπου 
πλούσιοι καί φτωχοί έφαγαν τό πρωινό τους καί υστέρα άπό νηστεία 
σαρανταήμερο,' πού έτρωγαν νερόβραστο φασούλι, πράσο ώμο και 
τουρσί λάχανο, έβαζαν στό στόμα τους χοιρινή μυρωδάτη μπριζόλα 
καί τραβούσαν τό άγνό τους κρασί, ένα μπογιαμά, πού συντάραζε 
τά σωθικά.

** *

Κι’ ό Παπαχριστόλδος μακρυά γιά πρώτη φορά άπό τή παπα
διά του, άπό τά έφτά παιδιά του, άπό τό σπίτι του, άπό τήν εκ-
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κλησιά, πού ιεράτευε, σαράντα χρόνους, μεταλαβαίνοντας ένα 
κόσμο όλάκαίρο, κουρασμένος, μά κιεύχαριστημένος βλογοΰσε τό 
τραπέζι του μουχτάρη, πλούσιο καί αρχοντικό. ’Εκεί καθισμένος 
έφαγε τό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πλάγι του κιό Πολύδερος 
άπολάβαινε—παιδί σαλό—τις τιμές του ψάλτη. Μόνο πού δέν κα
ταλάβαινε τα Τούρκικα, νά νοιώσει τούς επαίνους πού τοΰ χάριζαν,

Κατόπι έπεσαν σέϋπνο πάλι, γιά νά ξεκουραστούν για τό ταξίδι.
Τ3 άπόγεμα θά γύριζαν πίσω στήν πατρίδα, δπου τό σπίτι 

γιορταστερό τούς περίμενε, τό τζάκι λαμπερό τούς πρόσμενε, 
τάγόρια χαρούμενα θά τούς προϋπαντούσαν, κή παπαδιά θά τούς 
άγκάλιαζε, τ' αγκάλιασμα τού γυρισμού.

Τό χιόνι τώρα έπαψε, ό ουρανός άνοιξε, ό καιρός μαλάκωσε. 
Συνοδιά καβαλλαρέων θά συνόδευε τόν Παπαχριστόλδο ώς τό έμπα 
τού σπιτιού του στάπομεσημερινό ταξίδι, για νά φέρει καί τά μπα
ξίσια τού χωριού : κρέατα γουρουνιών, στάρι, λαρδί, λουκάνικα, κο
τόπουλα, κενά αρνί τού Πολύδερου για την ψαλτική του.

—Καλόν ύπνο Παπαχριστόλδε !
Κιό Παπαχριστόλδος άποκοιμήθηκε τόν Χριστουγεννιάτικο 

ύπνο, για ναναι έτοιμος για τάπομεσημερινό του ταξίδι.
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ΛαμΊΟυριστό στη μέση της πατωσιάς, μέ κρεμασμένα τα δυο 
χερούλια, σαν αύτιά κατσίκαο, τό μεγάλο μπρ~ύντζινο μαγκάλι 
γιομάτο φωτιά και θερμοσπουδιά, άπό σκόνη κάρβουνου αναμμένου, 
άνάδινε τή ζεστασιά, πού τόσο ευχάριστη εϊταν μέσα στο μεγάλο 
καλοστρωμένο μέρος του σπιτιού—μέ σπουδαία παμπάλαια σπιτί
σια χαλιά—πού δλοι περνούσαν τά βράδυα στα νυχτέρια. Μέσα 
στην κάμαρα τού φαγητού τό τζάκι έκαιγε αδιάκοπα. Έκαιγε καί 
ροκάνιζε τά κουρβούλια τού αμπελιού, πού φέτος τό ζάλωσαν γιά 
νά κάνουν νέα φυτεία μέ άμερικάνικα κλήματα. Έκεΐ κατάντικρυ 
στη φλόγα τού τζακιού, πού έβαφε τούς τοίχους καί τά στρωσίδια 
μέ άλικο χρώμα, ξαπλωμένος σέ παχύ στρώμα κατιαστό, διάβαζε 
τά βιβλία του ό παπάς τής ενορίας, ό παπα-Κωστάκς. Διάβαζε 
καί άκουγε την περίεργη φωνή—τό σφύριγμα νά πώ—τού κούρ
βουλου, πού χλωρό καί βρεμένο, καιγότανε στο τζάκι σιγά σιγά. 
Ιστορούσε κι' αύτό μιάν ιστορία, πού κανείς δέν τήν ένοιωθε καί 
σφύριζε τον πόνο του.

Ό παπα-Κωστάκς διάβαζε τά «Κωλύματα τού γάμου». Ζη
τούσε μέ τό ερευνητικό του μάτι νά βρή μέσα στή σοφία τού βι
βλίου τή λύση πού ήθελε. Αυτοί οί βαθμοί τής συγγένειας τον 
κούραζαν καί δέ μπορούσε εύκολα νά βρή τί είνε αύτό πού βγαί
νει άνάμεσα σέ δυο ανθρώπους πάγαπιούνται, γιά νά έμποδίζει τήν 
παντρειά τους.

—Αύτό ένε, αύτό, εΐπε κάποτε κιάνακάθισε στο παχύ στρώ
μα, εύχαριστημένος άπό τή λύση πού βρήκε. Καί μέ τό νού του 
έκανε τή σκέψη, πώς μπορή νά στεφανώσει ιό ζευγάρι, πού τόσον 
καιρό πάλευε νά στήσει τήν καλύβα του κιδλο έμπόδια καί δυσκο
λίες τού έβγαιναν στή μέση. ’Εδώ θά στηριχτώ, είπε μέσα του, 
νά τούς στεφανώσω, βερσαλάμ !

Καί τό πράγμα έγινε. Μιά βραδυά στεφάνωσε τά ξαδέρφια 
δίχως άδεια τού δεσπότη καί πάει· Τσιμπολόγησε καλά τό μπαξίσι 
του καί μπάλωσε μερικές τρύπες τού πολυέξοδου σπιτιού του. Ό 
παπα-Κωστάκς έφαγε σκόρδο καί σκορδιάς δέ μύρισε. Μέ τον και
ρό ϊσως πάλι θά ξαναχρειαστή ν' άνακατεύει τις σελίδες τού βι
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βλίου, πού τον ώδήγησε στή λύση για νά ξαναμελετήσει πώς έσφα
λε βαρεία και πώς τό παράπτωμά του «άγει εις αργίαν άπό των 
ιερατικών καθηκόντων».

** *

3Ηταν παραμονή Χριστούγεννα, και ό παπάς ιλαρός με την 
πλούσια γενειάδα του χτενισμένη πάνω στο στήθος, με τον τζου- 
μπέ του τον πλούσιο καί τό καλιμαυκι του καλοβαλμένο στο κε
φάλι, βγήκε πριν τον έσπερινό νά ψωνίσει τό γουρούνι. Εΐταν πα
πάς καί δε συνήθιζε νά πηγαίνει στο σκότωμα των γουρουνιών 
όξω άπό τήν πολιτεία. ’Αγόραζε τό γουρούνι του στον κυρ Στόϊ- 
κο τό χασάπη, πού παραμονή κρεμούσε παγωμένα κρύσταλλα τά 
κρέατά του δεκαριές-δεκαριές άπό τ’ άμέτρητα τσιγγέλια του μαγα
ζιού του. Κατεβαίνοντας κουκουλωμένος μέ τό σάλι του τον κατή
φορο άπό τό σπίτι του, πατώντας μέ προσοχή τά γυαλοπάγια, 
έφτασε στο χασάπικο καί γρήγορα έπεσε τό μάτι του στο καλλί
τερο γουρούνι, πού του κρεμόταν σταλαχτΐτες τό αίμα άπό τό 
άναποδογυρίσμένο κορμί του. Ζύγισε τό μισό, είκοσι οκάδες, καί 
τδστειλε στο σπίτι του πληρώνοντας στον κύρ Στόϊκο άσήμι άλη- 
θινό τήν άξια του. ’Έτσι γύρισε στό σπίτι του νά χωθή πάλι πλά- 
γι στό τζάκι του, στήν ώμορφη φωτιά καί τή φλόγα, πού παρά
δοξα τήν ώρα κείνη έβγαζε πάλι τό σφύριγμά της μέσ’ άπό τά 
σπλάχνα του βρεμένου κορμού του άμπελοκούρβουλου.—Τί πα
ράξενο σφύριγμα ! είπε μόνος του. Σά μήνυμα κακό! ’Έβγαλε τό 
άντερί του καί τό τζουμπέ του τον κρέμασε στον τοίχο, έβγαλε 
τό καλιμαυκι του καί τάπίθωσε στό τραπέζι μέ τά ιερά του βι
βλία καί ξεκρέμασε άπό τό λαιμό του, βγάζοντάς την άπό τον 
κόρφο του τήν κέσιά του, πού έκρυβε τό χαρτζιλίκι του, σουλτα- 
μαμούτια, κάρτα του μετζηδιέ, μετζηδιέδες, όχταράκια, γροσάκια 
καί λογής λογιών άλλον παρά, άνοιξε τό συρτάρι του καί τήν  

έχωσε μέσα. Κουδούνισε καί τούτη πλαγιάζοντας ανάμεσα σε 
χαρτιά καί έγγραφα.

— Μαρίκου, είπε στή δούλα του, τή γυναίκα, πού άπό παιδί 
τήν είχε δούλα, φέρ’ τό σοφρά.

Ή Μαρίκου μέ τά μάγουλα κόκκινα σάν καρπούζια καί τά 
χέρια φουσκωτά καί πρισμένα καί γιομάτα άπό τό χιονιά πριξή- 
ματα, έτρεξε κι’ έφερε τό σοφρά, στρογγυλόν σάν άσπίδα πανάρ- 
χαια. Τον έστρωσε κάτω καί μπροστά του άπλωσε μιά μεγάλη 
πετσέτα φαντή σκούρα γιά νά προφυλάξει τά ρούχα του ό παπάς
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ιιού τώρα στρώθηκε σταυροποδιά μπροστά στο σοφρά μέ τά μα
χαίρια κοφτερά στά χέρια.

—Φέρε μου Γό κριάς.
Ή Μαρίκου κουβάλησε ξεκρεμώντας άπό τό τσεγγέλι τό μι

σό γουρούνι.
Μέ μαστοριά χασάπι άρχισε νά λιανίζει ό παπάς τό κρέας. 

'Έκοψε μπριζόλες, έκοψε στήθος, έβγαλε τό λαρδί τέσσερα δά
χτυλα πάχος, ξεχώρισε τό μπούτι κι’ έτοίμασε κρέας λογής λο
γιών. Στά υστερνά έχωσε τό λαρδί σά σαπούνι κομμάτια μέσα 
σ’ ένα τσουκάλι καί τάλάτισε. "Ολο τό καλοκαίρι άπό κεΐ κόβον
τας φέτες λαρδί θά τηγάνιζε άβγά μάτια.

Έ τσι έκαμε τό χρέος του, τήν ώρα πού ή παπαδιά κ’ ή Μα
ρίκου έκοψαν τη γαλοπούλα καί τή μεγάλη κόττα, πού τούς γεν
νούσε άβγά. Αύριο θάχαν μουσαφιρέους στο τραπέζι. ’Έτσι ήσυχος 
ήπιε τό μεταμεσημεριανό καφέ του γιά νά πάει στήν έκκλησιά γιά 
τον έσπερινό.

Δέν είχε άκόμα καλοπιεΐ τον καφέ του έτοιμος νάναποδογυρί- 
σει τό φλυτζάνι του στο πιάτο, γιά νά τού πει ή παπαδιά τήν τύχη 
του καί νά, χτύπησε ή ξώπορτα. Σέ λίγο μπήκε στήν αύλόπορτα 
ό κλητήρας του δεσπότη.

•— Τί εν, παιδί, ρώτησε ό παπα-Κωστάκς.
— Ό  δεσπότς σέ θέλ’ στή μητρόπολ’ .
— Καλά ά νάρτω.
Καί γλήγορος τοιμάστηκε. Φόρεσε τό άντερί του καί τον τζουμπέ 

του, έβαλε τό καλιμαυκι στο κεφάλι του, τυλίχτηκε τό σάλι του 
καί βάνοντας τά γαλότσια του, βγήκε μαζί μέ τόν κλητήρα του 
δεσπότη στο δρόμο.

Τήν ώρα κείνη ό ούρανός έρριχνε τό χιόνι σά ρύζι παχύ καί 
κρυσταλλωμένο. Ό  δεσπότης άπό τό παράθυρο, φέρνοντας γύρους 
μέσα στή σάλα μέ τή μεγάλη σόμπα, πού έκαιγε, σεργιάνιζε τό 
χιόνι προς τό μεγάλο κάμπο τής πολιτείας,

Ό  παπα-Κωστάκς χιονισμένος πρόσωπο καί γένεια, έμπήκε 
στήν είσοδο τής Μητρόπολης μέ τήν καρδιά του ταραγμένη. Τό 
κάλεσμα αυτό δέν του άρεσε κι’ άνέβαινε τά σκαλιά ταραγμένος.

— Εύλόγησον, Δέσποτα, είπε άντικρύζοντας τό μεγαλόπρεπο 
παράστημα του τετράπαχου δεσπότη κι’ έκαμε νά φιλήσει τό χέρι του.

— Εΐσαι άργός άπό πάσης ιεροπραξίας, τού είπε απότομα ό 
δεσπότης, άπό τήν ώρα αύτή. Άπό σήμερα δέ θά ιερουργήσεις καί 
δέ θά μπεις στήν έκκλησιά.

Ό  παπα-Κωστάκς κατάλαβε καλά καί δίχως νά πεΐ λόγο έσυρε
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τό πόδι του πίσω. «Δ γ εόχών σας» εΐπε καί βγήκε από τή μεγάλη 
σάλα του δεσποτικοΰ. Ζάλη τον έπιασε καί έτσι ζαλισμένος κατέ
βηκε τά σκαλιά δίχως νά ξαίρει που πατά κι’ έφυγε γρήγορος στο 
•σπίτι του.

** *

Ή παπαδιά την ώρα κείνη μέσα στο φλυτζάνι του παπά έβλεπε 
τά κακά μαντάτα. — Λύπ’ έχουμ’ εΐπε, νά, μαύρος ό ουρανός καί 
κομμένος ό δρόμος. 'Ο γεννάτος αύτός πέ τό σπαθί τ’ κόβ’ τό κε- 
φάλ3, νάτος πέ π ά ν3 του.

Καί ξηγουσε τό φλυτζάνι άκόμα, όταν νά , κι’ ό παπάς έμπήκε 
•στο σπίτι του καί πικραμένος άντίκρυσε την παπαδιά καί τά πα ι
διά του.

— ’Αργός ! τής εΐπε με πικρία.
— ’Αργός ;
— ’Αργός κι’ άπό την ώρα τούτη.
Ή παπαδιά λύθηκε σέ κλάμα, καί τά παιδιά μαζί, θαρρείς καί 

λείψανο εΐχαν μπροστά τους.
— Σωπάστε τέλος πάντων, δέ θά πεθάνουμ’ γιά ! βροντοφώ- 

νησε ό παπάς,
"Ο λοισώπασαν καί τον κύτταξαν στά μάτια.
— Ά ν  είμαι άργός, μέσ’ στο σπ ίτ3 μου δεν εΐμαι άργός, εΐπε.
Τήν ώρα αυτή χτυπούσαν οί καμπάνες χαρούμενα για τον έσπε-

ρινό του Χριστού. Ό  παπα-Κωστάκς πρόσταζε καί τού τοίμασαν 
τό τραπέζι του τό στρογγυλό, στή μέση τής πατωσιάς. ’Εκεί πάνω 
άφησε τά βιβλία του τά ιερά, άναψε τό θυμιατό τού σπιτιού, κα
τέβασε άπό τό εικονοστάσι του τήν εικόνα τής Π αναγίας μέ τό βρέ
φος της στρουμπουλό σάν μπάλα, καί φορώντας τό πετραχεΐλι του 
άρχεψε νά  διαβάζει τά τροπάρια.

Στήν έκκλησιά μόνος ό Π απαγιάννς τώρα έκανε τον έσπε- 
ρινό. Έ μαθε τήν αργία τού παπά-Κ ωστάκ’ καί κίνησε τό σοφό του 
κεφάλι ψιθύρίζοντας : «Σάν τάθελες τάπαθες». ‘Η κόνα Έλέχκω, ή 
Βδοκιώ, ή Δεσποίν’ ή Ξαθώ, ή διάστρα, ό παποΰς ό Φίλιππας, ό 
Σταθός ό γεμενετζής, σιγομιλοΰσαν τώρα όλοι στήν εκκλησία μα
θαίνοντας τό πάθημα τού παπά τους, πού απόψε έλειπε άπό τόν 
μεγάλο έσπερινό.

— Έ μ ’ ποιος τόν εΐπε νά στεφάνών’ ξαδέρφια ;
— ‘Η τιμωρία τόν χρειάζνταν.
— Καλά νά πάθ ’ .
Κείνο τό βράδυ δέν έκλεισε μάτι ό παπα-Κωστάκ5ς. 'Ο βορ-
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ριάς δξω φυσούσε καί σφύριζε στα παράθυρά του. Σφύριζε και τον 
τραγουδούσε τό λυπητερό τραγούδι τής απελπισίας.

Κι’ δταν με τά πρώτα λαλήματα τού κόκορα χτύπησαν οι καμ
πάνες κι’ άκούστηκαν τά πατήματα τής γειτονιάς του καί οι όμι- 
λίες των άνθρώπων, πού πήγαιναν νάκούσουν τό «Χριστός γεννά- 
ται», πατώντας χιόνια καί γυαλοπάγους, κ ι5 έκεΐνος ντύθηκε, σή
κωσε καί τούς δικούς του κι’ άνάβοντας τά καντήλια καί τά θυ
μιατά του, διάβασε τή λιτή καί τά τροπάρια τού ’Όρθρου, θύμιασε 
παντού, έψαλε με κατάνυξη καί ζήτησε συγχώρεση άπό τό βρέφος, 
λέγοντας με υψωμένα τά χέρια : «"Αγιον Βρέφος, έλέησον καί σώ- 
σον τόν δοΰλον σου Κωστάκη, ιερέα, καί τον οίκον αυτού καί τά 
τέκνα αυτού καί τήν πρεσβυτέραν αύτοΰ καί συγχώρησον τά άμαρ- 
τήματά μου. Έπάκουσον ή έλπίς πάντων των περάτων τής γής και 
των εν θαλάσση μακράν καί ϊλεω ς γενού μοι». Δάκρυα μετάνοιας 
έ'τρεξαν άπό τά όγρά του μάτια καί κύλισαν στα μάγουλα καί τά 
γένεια του. Δέν τά σκούπισε, άλλά  τάφησε νά ξεραθούν στά μά
γουλά του. Καί κάνοντας άπόλυση τής άκολουθίας έψαλε βροντό
φωνα μέ τά παιδιά του μαζί : «Ή  γέννησίς σου Χριστέ ό θεός ήμών».

'Ο μολυβένιος ούρανός στο μεταξύ έρριχνε τό πυκνό χιόνι 
του. "Ολα άσπρα, δλα σκεπασμένα. Ό  βορριάς φυσομανώντας 
σκορπούσε τρελλά τό χιόνι παντού. Γιά νά ξημερώσει ήθελε άκόμα 
πολύ. ’Έτσι πριν ξαναπέσει στό στρώμα του ό φταίχτης παπάς, 
πού δίκαια θέριζε, όπως έσπειρε, παίρνοντας τό βιβλίο του «Τά κω
λύματα τού γάμου» έγραψε στήν ύστερινή σελίδα μέ γράμματα 
χοντρά κι3 άνάρια : «Έ ν έτει 1881 έμεινα, παραμονή Χριστούγεννα, 
άργός άπό τό δεσπότ’ γιά έξη μήνες». Ά πό τότες άποφάσισε νά 
μελετά καλλίτερα τά άρθρα του καί τά εδάφιά του γιά νά μή ξα- 
ναπέσει στό «παράπτωμα», πού τιμωριέται μέ τήν άργία «άπό πά- 
σης ιεροπραξίας.

’Ανήμερα Χριστούγεννα τό σπίτι τού παπα-Κωστάκ’ ε ΐταν λ υ 
πημένο. Τά παράθυρά του έμειναν κλειστά καί κανείς δεν πάτησε 
νά τόν εύχηθεΐ γιά τά Χριστούγεννα. Στή ζωή του ποτέ δέ ντρο
πιάστηκε τόσο. Σ" όλα τα επαγγέλματα τά « ζ α ν α έ τ ι α »  πού έκαμε 
στήν Α νατολή  άπό τήν Προύσα ως τήν Καισάρεια στή ζωή του, 
κάπου κεΐ στό ’Ικόνιο, πριν γίνει παπάς, κάτι έκαμε στραβό, μά 
ποτέ δέν τιμωρήθηκε δπως τώρα στήν παπαδοσύνη του, πού έξη 
μήνες είχε παυθεί άπό κάθε ιεροπραξία. Ά π ό  δώ καί πέρα στεφά
νωνε «νομίμως» πλιά ! Τά Χριστούγεννα τού 1881 τά θυμότανε μέ 
ντροπή σ ’ δλη του τή ζωή, ώσπου παρέδωκε τό πνεύμα καί «άπεδή- 
μησε προς Κύριον»-.
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Ή θείτσα ή Δοχτινιώ, πού εϊταν ή ξακουσμένη διάστρα της πο
λιτείας μας καί ήξαιρε νά βάζει πανί στον αργαλειό —στο λάκκο 
—καί νά ίστορεΐ—άπό φελεμένι άρχίζοντας—όλων των ειδών τά 
σχέδια στό φάσιμο, καί τά γούστα της εϊταν σέ υπόληψη άπό τις 
οικοκυρές του τόπου μας, όταν την έπαιρναν όφάντρα στά τσεγί- 
ζια τους καί τά προικιά των κοριτσιών τους, πού ήξαιρε τά διασί- 
δια ένα-ένα κι3 άνακατωτά καί ϋφαινε δ ί μ η τ α καί σ α ν τ ρ α -  
τ σ ω τ ά καί ψ η φ ω τ ά καί κ α μ π ω τ ά καί δ υ ο  σ τ ό  χ τ έ ν ι  
καί όλων των λογιών τά πανιά του τόπου μας μαστορικά, κι5 αύτή 
στον καιρό του χαμού τής Θράκης, κουτσομεσιασμένη άπό την 
πολλή δούλεψη, παίρνοντας τά λίγα της υπάρχοντα, τό βιό της 
όλον καλοδεμένον σέ γ κ ι ό τ σ ι α , ξεκίνησε μέ τό κοπάδι τής 
προσφυγιάς καί πέρασε τό μεγάλο ποτάμι τής Θράκης, γιά νά μπει 
στην άλλη μισή Θράκη, πού φιλόξενα δέχτηκε τά άποδιωχμένα 
παιδιά της.

Κι3 εγκαταστάθηκε κι’ αύτή μαζί μέ όλους σέ μιά γωνιά, σέ 
μιά προσφυγική καλυβούλα καί κάνοντας τό σταυρό της ξανάρχισε 
τήν ϊδια δουλειά.

Άπό σπίτι σέ σπίτι γυρνώντας, ξανάβρισκε τις παλιές νοικο
κυρές, τά ξανθά ή μελαχροινά κορίτσια, πού τήν πρόσμεναν νά 
στήσουν τή διάστρα, νά μάσουν τά καλάμια, νά διαστοΰν τό στη
μόνι, νά τοιμάσουν τό λάκκο, για νάρχίσει τό ύφασμα καί νά ύψω- 
θεΐ ό ήχος ό στριγγός τού ξυλόχτενου μέ τό πέταμα τής κεντίκλας.

"Ακόμα, μ’ όλες τις φτώχιες τού κόσμου, ή έπιστήμη της περ
νούσε. Οί νοικοκυρές τά πανιά τους τά ήθελαν υφαντά, στό σπίτι, 
γιατί τά σπιτικά εϊτανε καλά. ’Ήθελαν τά σεντόνια τους, τά πο- 
κάμισσά τους, τις φανέλλες τους καί όλα τους τά ρουχικά σπιτικά. 
Καί ή κόνα ή Δοχτινιώ, δέν έννοιωσε τής ξενητιάς τή φτώχια, καί. 
δέν έγινε π ο ρ ι ξ ι μ ι ό σέ ξένον τόπο, άνάμεσα σέ ξένους ανθρώπους.

Μά πέρασαν χρόνια κάμποσα, πού στό πέρασμά τους άλλα
ξαν τά ήθη τού κόσμου καί ή τέχνη της—ή ύπεράξια τέχνη της,, 
έχασε τήν υπόληψη πού είχε. Ή νέα γενιά τών κοριτσιών δέν θέ
λει πιά νά μασουριάζει, ούτε νά σκύβει στον άργαλειό, ούτε νά
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διάζεται στή διάστρα και τό φελεμένι κλωστή —κλωστή νά τό μα- 
σουριάζει, ούτε νά πλέκει κάλτσες. "Ολα τώρα τά βρίσκει έτοιμα. 
Τί τήν χρειάζεται τή κάνα Δοχτινιώ ;

Καί ή κόνα ή Δοχτινιώ, ή διάστρα, καταφρονεμένη τώρα, έσωσε 
καί κατάλαβε, πώς δλα στή ζωή περνούν, όλα ξεπέφτουν καί χά
νουν τήν άξια τους, καί πώς κι’ αυτή πιά πάει, ξέπεσε ή τέχνη της, 
ξεχάστηκε κι1 εσβυσε.

Πολλά Χριστούγεννα πέρασε ή κόνα Δοχτινιώ σ’ όλης της τή' 
ζωή άσκημα καί δυστυχισμένα, μά σάν τά φετεινά Χριστούγεννα 
δέ θυμάται. Γριά τώρα, δίχως δόντια καί μισόκουφη, πολεμά καί 
παλεύει μέ τή ζωή. Ή άνέχεια τήν κούρασε.

—Τί τήν θέλω γώ τή ζωή ; πάντω λέει καί ξαναλέει, σε κείνους 
πού τής μιλούν. Μόνη, όλομόναχη, άνάμεσά στούς πρόσφυγες μέ τον 
καιρό, πού κυλά γοργός, μετρά τά λεφτά καί τις ώρες, κι5 εύχεται 
γρήγορο θάνατο.

— Γώ τώρα πιά καλόν παράδεισο.
Μέσα στο φτωχικό της δωμάτιο, πού τό στολίζει ή πάστρα καί 

ή νοικοκυρωσύνη, έχει στή σειρά τά σεντούκια της. Σεντούκια πα
λιά, πού μοσκομυρίζουν, γιομάτα μέ τό βιό της. Άπό τά άσπρόρ- 
ρουχά της, ώς τά κιλίμια κι* ως τά γιάνια, πού τό χειμώνα έντυνε 
τό σπίτι της. Τό μονάκριβό της κορίτσι, τήν άφήκε χρόνους, καί 
τώρα δίχως δόντια, μέ τά μάτια φλογισμένα άπό τό κλάμα, σέρνει 
τό κουφάρι της, μοιραλογά μοναχή της κάθε βράδυ στή σκοτεινιά 
καί κλαίει τή μοναξιά της. Γυρεύει τό θάνατο.

Κι’ όταν σουρουπώσει καί κλειστεί μέσα όλομόναχη, ταξιδεύει 
—παρηγοριά έχοντας τή καντήλα της—στή Θράκη, ταξιδεύει κι’ 
όραματίζεται τήν πολιτεία μας καί κατεβατό—κατεβατό φέρνει 
μπροστά της όλη τή ζωή της, τή δούλεψή της, τά ύφαντά πού σώ
ριασε καί στοίβαξε μέ τούς κόπους της—τούς αμέτρητους κόπους— 
σέ πολλών σπιτιών ντουλάπια καί σεντούκια.

Καί τέτοιες μέρες χρονικές σάν τά Χριστούγεννα, τί νά πρώτο* 
θυμηθεί! Τή περασμένη χρονιά έλεγε:

—’Εγώ πιά τά φετνά Χριστούγεννα ένε τά υστερνά μ’ .
Φτωχή, μόνη—κούκος μοναχός—έκλαψε, πήγε στήν έκκλησιά— 

που οι Άγισαρανταμάρτυρες!—μιά φτωχή έκκλησουλα μέ σανίδια 
στημένη, ακούσε τό τροπάρι του Χρίστου, έφτασε τήν Πρωτοχρονιά 
καί των Φώτων καί έλπιζε νά πεθάνει καί νά μή ζήσει τέτοια μέρα 
χρονικιά, γιά νά δοκιμάσει τήν πίκρα τής άπολησμονημένης, τής. 
έρημης,, χης νηστικιάς. J

Πέρισυ τ,έτοια μέρα χρονικιά,, άνοίγοντας τό φορτσέρι της, ξε.
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χώρισε άπό μ έσ α  ένα από τά κ α λ ά  γ ιά ν ια  της κ α ί τό π ούλησε, γ ια  
νά  φ τω χοπ εράσει, ενα  κ ο μ μ ά τι ψωμί, ενα  φτωχό κα το σ τά ρικο , kl’ 
αύτό που πρώ τα νά  τό κ ο λ λ ή σ ει;

’Εφέτος δμως τό ευχήθηκε κι’ έγινε. Λίγες μέρες μπροστά άπό 
τά Χριστούγεννα άρρώστησε. Μονάχη όλομόναχη, έπεσε του θανά
του. ’Αποχάθηκε σέ άλλους κόσμους. Πριν άποχαθεΤ, πάλι κατε
βατό—κατεβατό πέρασε δλη της ή ζωή άπό τή κουρασμένη σκέψη 
της, θυμήθηκε τις ευτυχίες της, έφερε στο νοΰ της τις χαρές της, 
τις λύπες της. Κι5 δταν ή γειτονιά τήν έχασε μέρες καί μπαίνοντας 
τή θύρα της τή γύρεψε: Κόνα Δοχτινιώ λεγώ ! ή κόνα Δοχτινιώ ή
διάστρα, μέ τά μάτια στηλωμένα στο ταβάνι, πρόσμενε τόν άγγελό 
της μέ τή ρομφαία καί τά χρυσά ρούχα νά τής πάρει τήν ψυχή της 
τήν αμαρτωλή, τήν πάθια.

Καί ιδφε;ε ή ώρα, νάρτει ό άγγελος παραμονή Χριστούγεννα. 
'Όταν ό κόσμος έτοιμαζόταν, ψώνιζε, γλεντούσε καί λατέρνες στο
λισμένες τραγουδούσαν τά τραγούδια τά γιορτάσιμα καί τά παιδιά 
χαρά γιομάτα τραγουδούσαν τά κάλανδα :

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα 
πόψε Χριστός γεννιέται 
πόψε γεννήθηκε Χριστός 
καί Βασιλιάς τού κόσμου.

Είχε διαβαστεί ό έσπερινός κ ι  ό ήλιος—κόκκινος—μόρικος νά 
πω —δίσκος, πού άναβε τόν ούρανό καί τόν έβαψε φλόγα, κατέ
βαινε σιγά—σιγά, νά πάει ν ’ αναπαυτεί, νά ξεκουραστεί άπό τό 
ταξίδι τής ήμέρας, δταν ή κόνα Δοχτινιώ έβδομηντάρα, βασανισμένη, 
ορφανή, πεινασμένη, μέσα στο φτωχικό προσφυγικό δωματιάκι της 
π α ρ έ δ ω κ ε  τ ό π ν έ μ α ,  δπως θάλεγε, στον αρχάγγελο, τόν 
ξυπόλυτο καί λαμπροψορεμένο, τό Μιχαήλ.

—’Έλα, ’Αρχάγγελε, θά τού είπε. ’Έδωκα τό λόγο μου πώς 
δε θά ζήσω άλλα Χριστούγεννα καί είμαι έτοιμη γιά τό μακρυνό 
ταξείδι. Τίποτε δε μέ κρατά στο κόσμο τούτο, μήτε τά φτωχά μου 
σεντούκια, τίποτε. Κι* ό ’Αρχάγγελος, γελαστός καί λαμπρός καί 
χρυσοστόλιστος τήν αποκοίμισε γιά πάντα.

Τήν άλλη μέρα—ανήμερα—τήν κόνα Δοχτινιώ, τήν άπόθεσαν 
στο ριχό μνήμα της—δυο μέτρα γής—γιά νά πάει άπό κεΐ πού ήρθε.

«Γή ε ΐ  κ α ί ε ι ς  γ ή ν  ά π ε λ ε ύ σ ε ι » .
Πίσω της δμως άφησε τή γλυκειά θύμηση μιάς γυναίκας μέ 

ψυχή καλλιτεχνικά, δημιουργό τής λαϊκής τέχνης, τή θύμηση μιάς 
ύφάντρας, πού δέ θά ξεχαστεΐ γιά τά Εστορήματά της.
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άλα τζά ς= παν ι γαλάζιο, ύφασμα σπιτικό, πού ιό ύφαιναν στα σπιτικά 
«ργαλειά (τούς λάκους). 

άμά=^άλλά, δμως·
άαπάς=ύφασμα σπιτικό, μέ μαλλιά χοντρά γιά τούς δουλευτάδες. 
αραμ  γ έν—αρα  γίνει καί μή γίνει. 
αφτοιγ ια  (ή)=ή καπνοδόχη.
βερ σελάμ (τουρκ. φρ.)=δόσε χαιρετισμό, τέλος πάντων.
βλαντ(=τό μεταξωτό τού γάμου.
χίθύρτ=έρειπωμένο, ερείπιο.
γίσ(απα=ύπόγειο, καλύβα.
εμ= κα ί, βέβαια.
ζαχερές=προμήθεια.
κάλφας λ. τ .— 0 αρχηγός μιας ομάδας εργατών, υστέρα ο αρχιτέκτονας.
κάτ = (ενα  κατ’) μιά άπιφάνεια.—Πόσα κάτια νήμα έβαλες λεγώ ;
κ αρκαντζέλ??—καλικάντζαρο ι,
κονσονλτο~ το  ιατρικό συμβούλιο.
κονγμοντζης  (ό) κα'ι κουγιουμουτζης=ό χρυσοχόος.
κονλκα= Ίαλοπούλα καί κούλ’κα= ή ανόητη.
κονοκουαονρενγω —μιλώ σέ βάρος κάποιου.
κισλάς— στρατώνας.
κώ χ ’ (ή):=γο.>νιά καί κονχτή.
λίώ=λέγω, λέω, λιώ κλητ.—’Έλα λιώ !=έλα σύ.
ντζαντες= (ο)= δ  μεγάλος δρόμος.
μεράς=λειβαδότοπος, βοσκότοπος.
ματζίρ(ι)σσα=πρόο<ρυ'ξ.
μπασ.αάς=τσ{τι, πανί χρωματιστό.
μπερχανάς—απέραντο μέρος, χτήμα, σπίτι.
μπογ ιά  μάς  (δ)π^είδος κρασιού μαύρου καί στιφού.
μπονζονρος  (ό)=ή παπαρούνα κι’ ό κατακόκκινος άνθρωπος.
μπεζαχτάς—το ταμείο, ό μπουφές, δπου ό κάπελας κερνά καί εισπράττει.
μπάίέ=μάλιστα λ. τ.
μονκ ια  (ή)=σκέπασμα τού κεφαλιού μέ άστραχάνιή γούνωμα άγριου ζώου. 
μονσάντρ ιγ ια= το  τοιχισμένο μεγάλο ντουλάπι τού σπιτιού, δπου συμμά

ζευαν την ήμερα τά στρώματα τού ύπνου.
μονζντες= άναγγελία, είδηση.—Μουζντε έπαιρναν δταν ερχότανε ό ξε- 

νητεμένος ή βάφτιζαν τό παιδί στην εκκλησιά κι’ έτρεχαν τά παιδιά νά ποΰν 
τδνομα στη μητέρα.

Μ οαδίν ς=άξίωμα πού είχαν οί ραγιάδες τής Τουρκίας, νά παίρνουν
. ν,

μέρος στά συμβούλια τά νομαρχιακά' είδος επιθεωρητή. 
μουσουμπέτκο=\\.\.οΤ[χο (βρισιά)
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μοιοαλάχς=μέραρχος (μΐρ—άλάϊ).
παπά=τό ροϋχο.—Τό παιδί, πού μαθαίνει νά μίλα, λέει τά ρουχαλάκια 

του: παπά.
πασπατεύγω = με  τά χέρια ψάχνω στα τυφλά τή νύχτα. 
ποτοΰρι=ειδος πανταλονιού τής λαϊκής ενδυμασίας τών Θρακικών (Βλ. 

"Αρχεΐον Β'. τ.)
πούντα καϊ πόντα=: βαρύ κρυολόγημα, ή πνευμονία, 
πουντιάζω—κρυολογώ βαρειά. 
πρ ο/.ι« £εύ χ ω = π ε ρ ι μ αζε ύ γ ω, περιορίζω. 
προοπέφτω  (προσπίπτω)=πέφτω παρακαλώντας.
σαγιάκ  (τό)—ύφασμα ντόπιο χειμωνιάτικο, πού τό ύφαιναν με μαλλί 

πρόβειο. (Βλ. "Αρχείο Β'. τ.)
σαλταμάρκα  (ή )=  τό πάνω μέρος τοΰ κουστουμιού τής λαϊκής ενδυμα

σίας. (Βλ. Άρχεΐον Β'. τ.)
σαλτανατλης=αυτός πού αγαπά τά μεγαλεΐα=ό μεγαλόπρεπος. 
σαρκΐ (τό)=τούρκικο τραγούδι, πού τό τραγουδούσαν μετά τον αμανέ 

και πού πήγαινε στον ήχο καί στο μέλος τού αμανέ.
σέλα (ή)=τού ποτουριοΰ τό πίσω μέρος, πού κρέμεται ανάμεσα καϊ πίσω 

από τά δυύ πόδια.
στορι£ω=ζωγραφίζω κάτι (ιστορώ).
συβρασ’ (η)—κρομμύδι ψιλοκομμένο κα'ι τσιγαρισμένο στο τηγάνι με 

λάδι, ή σαμόλαδο , γιατί στη Θράκη ξοδεύονταν τό σισαμέλαιο. 
σινανάγ' = τό καντήλι.
τζιγέρ (τό)=πνεύμονας (λ. τ.) λαϊκά και φουκί. 
τοάφκο=άστεϊο (λ. τ.)
τσαρές=τρόπος ευκολίας, διέξοδος. — Θά βρεθεί ό τσαρές.
τσαρσϊ=ή ανοικτή αγορά. eH κλειστή έλέγετο άραστάς καϊ ήτο θολωτή.
φαχούρα=μουρμούρα, γκρίνια.
φηκάρ (τό )= τό  θηκάρι τοΰ μαχαιριού.
φορτσέρι—σεντούκι με θήκες μέσα.
χα ϊρσ ίζκο= πού δεν εχει (χαΐρ)=:εύκή.
χονγια= ο ι φυσικές ιδιοτροπίες, τά ίδιάφιατα τού ανθρώπου. 
χονμαγ ι= εΙδος πανιού.
χουσμετεύχω=κάνω χουσμέτια, δουλειά, υπηρεσία. 
χονσμέτια= ο ΐ δουλειές τού σπιτιού. 
χάσκο= κ  αθάριο. 
χάν’ =ξενοδοχειο.


