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Μ Ε Τ Α  Π Ε Ν Τ Ε  Ε Τ Η

«ο»

Ά θλον θά όνομάσωμεν τό έργον της συνεχίσεως της ζωής τοΰ 
’Αρχείου .Ήρχισεν ό Α' τόμος μέλάχιστα μέσα καί τώρα εμφανί
ζεται ό Ελ λαμπρός και θάλλων, δηλαδή μία εργασία 110 και πλέον 
τυπογραφικών φύλλων περισπούδαστου ύλης, πού ή έκτύπωσίς των 
τό έλάχιστον απαιτεί διακοσίας και π?ώον χιλιάδας δραχμών.

Πώς έπραγματοποιήθη τό εργον δεν είναι μυστικόν : Έζησε 
τό Ά ρχε ιον  διά τής εύγενοΰς επαιτείας τής διευθύνσεως και τής 
προθύμου βοήθειας αφανών ύποστηρικτών ιών παρομοίων έργων, 
πού ή διαφήμησίς των παρέλκει.

’ Ας μάς έπιτραπή όμως νά μή άφίσωμεν άστιγμάτιστον την 
πλήρη καί άνάλγητον αδιαφορίαν όλων τών Θρακών εκείνων, πολι- 
τευτών, πού πολιτεύονται επ’ όνόματι τοΰ Θρακικοΰ λαού, μηχα
νικών πλουσίων, επιστημόνων με μεγάλους μισθούς, διαπρεπών ια
τρών εις ’Αθήνας, διά τον πλούτον καί την θέσιν των, εμπόρων μέ 
πολυκατοικίας, καθηγητών άνωτάτων ιδρυμάτων, τραπεζιτών με- 
γαλοσχήμων, πού μάς έπέστρεψαν τό Άρχειον διά νά μή συνεισφέ
ρουν ένα έκατοντάδραχμον, άλλων πού διεκήρυξαν ότι έπαυσαν καί 
νά είναι ακόμη Θράκες καί άλλων, πού τό έδέχθησαν δωρεάν προσ- 
φερόμενον ως δίψασμένοι.

Μέ θλίψιν τονίζομεν τό γεγονός καί παρηγορούμεθ αδιαπιστώ- 
νοντες ότι υπάρχουν καί μερικοί ακόμη Θράκες πτωχοί καί ευγενι
κοί, πρόθυμοι καί παρήγοροι διά τό έργον μας. Μέ αυτούς θά προχω- 
ρήσωμεν τούς ολίγους, πού πρόθυμα μάς προσφέρουν καί αγόγγυστα 
τό πτωχόν έκατοντάδραχμον τους, αλλά μάς πλημμυρούν μέ τήν κα
λήν τους διάθεσιν καί συγκίνησιν διά τό συντελούμενον έργον.

Τούς ολίγους αυτούς καί αφανείς τούς εύχαριστοΰμεν θερμά 
καί διακηρύττομεν τήν πίστιν τους καί τον πατριωτισμόν τους καί 
στιγματίζομεν τήν απιστίαν καί ολιγοψυχίαν καί προσήλωσιν εις



χά υλικά αγαθό εκείνων, πού ενώ από πτωχοί έγιναν πλούσιοι, ώς 
ιατροί και δικηγόροι, τραπεζιτικοί και έμποροι, όμως έλησμόνη- 
σαν τα ιστορικά και ευγενικά ιδεώδη τήςΘρακικής ψυχής,—οί χθες 
δι\[ιασμένοι.

Και προς αυτούς μέν διακηρύττομεν ότι τό Ά ρχε ϊον  θα ζήση 
και θά πολλαπλασιασθούν οί τόμοι του καί χωρίς την συνδρομήν 
καί τό ενδιαφέρον τους, προς δε τούς μεταγενεστέρους εις τούς ο
ποίους θά κληροδοτηθή όλη αυτή ή εργασία, γνωρίζομεν ότι έργα, 
όπως τό Άρχειον ,  δεν γίνονται χωρίς μεγάλας θυσίας, πού άναδέ- 
χονται συνήθιος οί πτωχοί καί οί ΐδεολόγοι.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ



κ. 1ΥΡΤ ΙΛ0Υ  ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΟΥ δ. φ.

Η ΙΕΡΑ ΤΗ Σ ΦΙΛΙΓΠΤΟΥΤΓΟΛΕΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ

(Συνέχεια εκ του Δ' τόμου)

§  10 ε ' .) Σχολικά και Νοσοκομειακά
1794 Ίαν. 1. Λογαριασμός τής Ελληνικής Σχολής των ετών 1790— 

1793 (από 1 ’Ιανουάριου μέχρι 31 Δεκεμβρίου). Έ τ . 1790 γρ. 2474:31. 
Διδάσκαλος ό παπάς Κωνσταντίνος επί έτησίω μισθφ 400 γρ., ύποδιδάσκα- 
λος ’Αναστάσιος επί μισθφ 50 γρ. ’Έτ. 1791 γρ. 2170:93, διδάσκαλοι οί 
αυτοί, ό ύποδιδάσκαλος ονομάζεται πλήρως ’Αναστάσιος Μιχαήλ επί μισθφ 
70—)—50. Έ τ . 1792 γρ. 1845:75, διδάσκαλος ό αυτός επί τφ αυτφ μισθφ, 
ύποδιδάσκαλος Παπαμιχαήλ επί μισθφ 130 γρ. ’Έτ. 1793 γρ. 1297:84. 
Διδάσκαλοι οί αυτοί. 'Υπογράφεται ό μητροπ. Κύριλλος^).

1794 Μαρτ. 28. «Καταγραφή πάντων των έν τφ Έλληνικφ Σχολείφ 
Φιλιππουπόλεως ευρισκομένων βιβλίων». Έ ν  όλω τόμοι 101 (* 2).

1794 Μαΐου 13. Καταγραφή τοΰ κεφαλαίου τής έν Φιλιππουπόλει Ε λ 
ληνικής Σχολής μετά τον θάνατον τοΰ άρχοντος λογοθέτου τζελεμπή Νικο 
λάου Ίωάννου X" Νίκογλου, παραδοθέντος υπό τού υιού αυτού Ίωάννου 
τφ άρχοντι ’Ιωάννη Δημητρίου: γρ. εις ομολογίας 11489:49. Έσαΰτως 
έτερα εις ομολογίας γρ. 3586:109. 'Υπογράφεται ό παραλαβών δικαιοφΰλαξ 
Ιωάννης Δημητρίου(3). Των δέ όσπιταλίων τό κεφάλαιον ήτο εις μετρητά 
γρ. 389.

1796 Ίανουαρ. 2. Καταγραφή τού κεφαλαίου (καπιτάλι) τής Ελλη
νικής Σχολής τού έτους 1795 (από 1 Ίανουαρ.—31 Δεκεμβρ.) γρ. 12650, 
των δέ όσπιταλίων γρ. 3705:59, εν δλφ 16355:59. Πρόσθες καί έτερα 
1626:90. — Καταγραφή εξόδων τής Ελληνικής Σχολής καί των όσπιταλίων 
τού αυτού έτους: γρ. 1626.90. Υπογράφεται ό δικαιοφΰλαξ Ί .  Δημητρίου, 
βέβαιοί ό μητρ. Κΰριλλος(4).

1797 Ίανουαρ. 2. Καταγραφή τού κεφαλαίου τής Ελληνικής Σχολή

§ 10, 1) Κωδικός II, σελ. 361—363. Ό  λογαριασμός ούτος άντεγράφη έκ του 
άχρηστευθέντος παλαιού κωδικός. *Ίδε ανωτέρω § 5. 'Ο ’Αναστάσιος Μιχαήλ άπήλ- 
θεν εις Μόσχαν, όπου έδίδασκε την Ελληνικήν. ’Ίδε, Παράρτημα Θρακικών τ. I l l  
έτ. 1931, σελ. 143.

2) Αυτόθι, σελ. 388.
3) Αυτόθι σελ. 44—46. Τό ταμεΐον τής Ελληνικής Σχολής καί τό τοΰ νοσο

κομείου ήτο κοινόν μέχρι τής διά πατριαρχικού σιγιλλίου υπαγωγής τοΰ νοσοκο
μείου εις τήν ’Επιτροπείαν τής εκκλησίας τής αγίας Παρασκευής (1836).

4) Αυτόθι, σελ. 48—49.
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και των όσπιταλίων του έτους 1796, γρ. 17715:115, των δέ εξόδων άμφο
τέρων γρ 1414—|—832:84. Υπογράφονται οι αΰτοί(5 *).

1798 Τανουαρ. 2. Καταγραφή του κεφαλαίου τής Ελληνικής Σχολής 
τοΰ έτ. 1797 γρ, 13056:60, των δέ όσπιταλίων 4518—j—91 δ: 108, έν όλο) 
άμφοτέρων γρ. 18490:48. Καταγραφή εξόδων άμφοτέρων τοΰ αΰτοΰ έτ. 
γρ. 1500. Υπογράφονται οΐ αΰτοί(Η).

1799 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής τοΰ έτ. 
1798, γρ. 14597:18, των δέ όσπιταλίων γρ. 5322:54, έν δλφ άμφοτέρων 
γρ. 19919.62. Των δέ εξόδων άμφοτέρων τοΰ αΰτοΰ έτους γρ. 1240. Υ π ο 
γράφονται οι αΰτοί(7).

1800 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι- 
ταλίων τοΰ έτους 1799, γρ. 21072:102. Των δέ εξόδων τοΰ αΰτοΰ έτους άμ
φοτέρων γρ, 1081:102. Υπογράφονται οι αΰτοί(Η).

1801 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής και όσπι 
ταλίων τοΰ έτους 1800, γρ. 22545:102-j-2120, των δέ εξόδων άμφοτέρων 
τοΰ αΰτοΰ έτους γρ. 2L20. Υπογράφονται οί αΰτοί(°).

1802 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι- 
ταλίων τοΰ έτους 1801, γρ. 24129:102—J—2010, των δέ εξόδων άμφοτέρων 
τοΰ αΰτοΰ έτους γρ. 2704:60. 'Υπογράφονται οΐ. αΰτοί(10).

1802 Δεκεμβρ. 16. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι - 
ταλίων τοΰ έτους 1802 γρ. 25063:30. Έ κ τούτων «έδανείσθησαν είς τό 
βαροΰσι δΓ άνάγκας του γρ. 7500». — «Κοινή γνώμη πάντων των έν Φιλιπ- 
πουπόλει προκρίτων καί πρωτομαϊστόρων των έσναφίων ενεχειρίσθησαν τω 
Γεωργία) X" ’ Αγγελή τά κάτω δεν: όμολογίαι αΰλικαί τοΰ Έλληνι.κοΰ Σχο
λείου καί όσπιταλίων, έτι δέ καί άλλων άνηκόντων τή πολιτεία άναγκαίων 
χαρτιών, ώς φαίνονται έν τε τφ κοόδικι καί κάτωθεν». ΈπιβεβαιοΙ ό Φιλιπ- 
πουπόλεως Κύριλλος καί έπονται 11 ΰπογραφαί Ελλήνων αΰτόγραφοι(’') 

1804 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι - 
ταλίων τοΰ έτους 1803 γρ. 17.077:72—j—8100, των δέ εξόδων άμφοτέρων τοΰ 
αΰτοΰ έτους γρ. 1589:6. 'Υπογράφονται δ πολΐται καί βέβαιοι ό μητροπ.
Κυρι?ίλος(12)

18G5 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι- 
ταλίων τοΰ έτους 1804, γρ. 17235:30-}—8100, των δέ εξόδων άμφοτέρων τοΰ 
αΰτοΰ έτους γρ. 1727:24. 'Υπογράφονται οΐ αΰτοί(13).

1806 Τανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι.·

5) Αυτόθι, σελ. 50—51. 6) Αυτόθι, σελ. 52—53. 7) Αυτόθι, σελ. 54—55. 8)
Αυτόθι, σελ. 56—57. 9) Αυτόθι, σελ. 58—59. 10) Αύιόθι, σελ. 60—61. 11) Αυτόθι,
σελ, 62—63. 12) Αυτόθι, σελ. 64—65. 13) Αυτόθι, σελ. 66—67.
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ταλίων τοΰ έτους 1805, γρ, 17408:90-1-8100, των δέ εξόδων άμφοτέρων του 
αΰτοΰ έτοτις γρ. 1550(1+). "Ανυπόγραφον.

1.807 "Ιανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί όσπι- 
ταλίων του έτους 1806, γρ. 17.517:90—}—8100, των δέ εξόδων άμφοτέρων 
του αΰτοΰ έτους γρ. 1550(15). 3Ανυπόγραφον.

1808 "Ιανουαρ. 1. Καταγραφή κεφαλαίου Ελληνικής Σχολής καί οσπι- 
ταλίων τοΰ έτους 1807, γρ. 17719:30, των δέ εξόδων άμφοτέρων τοΰ αυτοϋ 
έτους, γρ. 160ό(1ΰ). "Ανυπόγραφον.

1809 "Ιανουαρ. 1. 'Ωσαύτως τοΰ έτους 1808, γρ. 19.941, των δέ έξό- 
δων γρ. 1750(* 17). "Ανυπόγραφον.

1810 "Ιανουαρ. 1. 'Ωσαύτως τοΰ έτους 1809, γρ. 21.702(18 *). "Ανυπό
γραφων,

1811 "Ιανουαρ. 1. 'Ωσαύτως τοΰ έτους 1810, γρ. 19.017, των δέ εξό
δων γρ. 1951:69(1!’). "Ανυπόγραφον.

1812 "Ιανουαρ. 21. 'Ωσαύτως τοΰ έτους 1811, γρ. 19.017, των δέ έξό- 
δων γρ. 2217:99.—Ό  ετήσιος μισθός τοΰ διδασκάλου ίερέως Κωνσταντίνου 
Οικονόμου από "Ιουνίου 21 ώρίσθη γρ. 1000(20). "Ανυπόγραφον.

1813 "Ιανουαρ. 21. 'Ωσαύτως τοΰ έτους 1912, γρ. 19.0.17, των δέ εξό
δων 1901:69(21). "Ανυπόγραφον.

1813 Σεπτεμβρ. 1. "Αναθεώρησις τοΰ λογαριασμού τής Έλλ. σχολής 
μετά των προστεθέντων έκ δωρεών, γρ. 3 1205—|—7111:26, τοΰ δέ νοσοκο- 
ιιείου γρ. 1839:20(22). "Ανυπόγραφον.

1815 Σεπτεμβρ. 1. "Έξοδα τής Έλλην. σχολής από Σεπτεμβρίου 1813 
μέχρι Σεπτεμβρ. 1815, γρ. 7111:26. Διδάσκαλοι σημειοΰνται: διευθυντής 
ό αυτός Κωνσταντίνος Οικονόμου, ύποδιδάσκαλοι δέ οι Γεώργιος "Ιατρόν, 
ΪΙαπαγεωργίου καί Παπασταΰρου. Τά δέ έξοδα τοΰ νοσοκομείου κατά τόν 
αυτόν χρόνον γρ. 1839:20(23). "Ανυπόγραφον.

1819 "Ιανουαρ. 1. «Συν Θεφ άγίφ γνώμη κοινή πάντων των έν τή Φι~ 
λιππουπόλει ευσεβών χριστιανών διωρίσθησαν τή ήμετέρα εκλογή και συναι- 
νέσει επίτροποι τής μέν έν Φιλιππουπόλει Ελληνικής Σχολής οι τιμκότατοι 
κύριοι : "Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαυοΰια, "Αθανάσιος Γεωργίου Πολίτογλου, 
X" Κωνσταντίνος ΙΙαπά-Δημητρίου, Νικόλαος Δημητρίου Γιαζιτζής, Κων
σταντίνος Χρήστου "Αρναοΰδογλου, Κωνσταντίνος Κυριάκου Γοΰναρης, Γρη- 
γόριος Ιΐαναγιώτου Δόντζογλου- τοΰ δέ έν Φιλιππουπόλει νοσοκομείου οί τι- 
μιώτατοι κύριοι: X" ΙΙαΰλος Τζώνου, Χριστόδουλος Νακαχτζόγλ,ου, Γιαννά-

14) Αυτόθι, σελ. 68—69. 15) Αυτόθι, σελ. 70—71. 16) Αυτόθι, σελ. 72-^73.
17) Αυτόθι, σελ. 74 .-75 . 18) Αυτόθι, σελ. 74. 19) Αυτόθι, σελ. 76-77. 20) Αυ
τόθι, σελ. 78—79. 21) Αυτόθι, σελ. 80—81. 22) Αυτόθι, σελ. 82. 23) Αυτόθι,
σελ. 83.
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κης Βελίου, Διαμαντής Γεωργίου Γουναρης, Γιαννάκης Βωίζου Κανταρτζής». 
Ό  Φιλ)πόλεως Παίσιος(3*).

1819 Ίανουαρ. 2. «Έθεωρήθη ό λογαριασμός δλων των κεφαλαίων τής 
χρηματικής καταστάσεως τοϋ Ελληνικού Σχολείου καιεϋρέθη ώς κάτωθι φαί
νεται (εν διαφόροις όμολογίαις εντόκοις εσναφίων, κοινοτήτων και ατόμων) 
άνερχόμενος εις γρ. 39.564:26». Ό  Φιλ]πόλεως ΙΙαΐσιοςί24 25).

1819 ’Ιανουαρ. 2. Εγκύκλιος Παϊσίου περ'ι διορισμού εφορείας τής 
Ελληνικής Σχολής και ετέρας των δσπιταλίων και αΐτησις παρά τοϋ κοινού 
εράνων υπέρ έκατέρα>ν(2"). Ό  Φιλ]πόλεως Παΐσιος ύποκυροΐ.

1823 Όκτώβρ. —1824. «Θεοόρησις λογαριασμού τής έν Φιλιππουπόλει 
Έλλ. Σχολής κα'ι τοϋ νοσοκομείου έμπροσθεν των συναφίων», κεφάλ. εις 
ομολογίας γρ. 30.517, έξοδα γρ. 2251:24. Ταμίας ό Στογιάννος τζορμπατζής, 
6 Φιλιπ. Νικηφόρος άποφαίνεται(27 *). Μισθός διδασκάλου Κ. Οικονόμου ετή
σιος άρχόμενος από 15 Μαρτίου γρ. 1550, τοϋ δέ ύποδιδασκάλου Παπαγεθ3ρ- 
γίου 400.

1825 Σεπτεμβρ.— 1826. «Ό  λογαριασμός των τε αϋλικών και άλλων 
τόκων τής Έλλην. Σχολής και νοσοκομείου», κεφάλ. γρ. 31.017, έξοδα έτ. 
1825 —γρ. 3151:28, ετ. 1826—γρ. 3631:28. Ό  Φιλιπ. ύποβεβαιο^5'5).

1826 Σεπτεμβρ.— 1827. «Ό  Λογαριασμός των τε αϋλικών και άλλων 
τόκων τής Έλλην. Σχολής και νοσοκομείου, κεφ. 32.017 γρ., έξοδα δέ 3595:32 
γρ.». «At άνα)θι όμολογίαι δλαι είσι παρά τω κυρ Στογιάννω Θεοδώροβιτζ 
μπεγλικτζή». Ό  Φιλ]πόλεως Νικηφόρος(29).

1827 Σεπτεμβρ.— 1828. « Ή  χρηματική κατάστασις τής Έλλην. Σχολής 
και τοϋ νοσοκομείου» κεφάλ. γρ. 33.017, έξοδα γρ. 3202:28. Ό  Φιλ]πόλεως 
Νικηφόρος άποφαίνεται(30).

1828 Σεπτεμβρ.— 1829, ωσαύτως, κεφάλ. 35.349.28 γρ., έξοδα 3565:25 
γρ. Αί όμολογίαι δλαι. παρά τω αϋτω προσώπω. cO Φιλ]πόλεως Νικηφόρος 
βεβαιοΤ(31). Μισθός τοϋ διδασκάλου X " Ίορδάνου χρονιαιος γρ. 2000.

1829 Σεπτ.— 1830. 'Ωσαύτως κεφάλ. 45.329 γρ. έξοδα 4283:28 γρ. 
Αί όμολογίαι παρά τω αϋτω προσώπω. Ό  Φιλ]πόλεως Νικηφόρος(82). Μι
σθός ϋποδιδασκάλων παπά Γεωργίου και παπά Νικολάου ετήσιος άνά 450γρ,

1830 Ίανουαρ. 1. Κατάλογος των τής 'Ελλην. Σχολής βιβλίων κατ’άλ-

24) Αυτόθι, σελ. 8δ. Αύτόγρσφον του μητροπολίτου ΙΙαϊσίου.
25) Αυτόθι, σελ. 85.
26) Αυτόθι, σελ. 86. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 10.—Έδημοσιεύθη ή εγκύκλιο; 

υπό Μυρτ. Άποστολίδου καί έν τοϊς Θρακικοϊς, τόμ. III, 1932, σελ. 33.
27) Αυτόθι, σελ. 108-109. 28) Αυτόθι, σελ. 110—111. 29) Λύτόθι, σελ. 112—

113. 30) Αύτόθι, σελ. 114—115. 31) Αυτόθι, σελ. 116—117. 32) Αυτόθι, σελ. 1 1 8 -
119.
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φαβητικήν τάξιν, τόμοι 421. Μεγάλοι τόμοι 99. Χειρόγραφα 28. Ό  Φι?ή 
πόλεως Νικηφόρος βέβαιοι, (32α ).

1830 Σεπτεμβρ.— 1831. «Λογαριασμός των τόκων των τε αΰλικών ομο
λογιών και άλλων τής Ελληνικής Σχολής» (93). Γρ. 68.597. ’Έξοδα γρ. 
8374 : 28(34). Μισθός διδασκάλων σακελλαρίου παπά Γεεοργίου και πρώτο- 
παπά Νικολάου άνά 750 γρ.

1831 Σεπτεμβρ. — 1832 Σεπτεμβρ. 26. ’Έρανοι πολιτών υπέρ τής Ε λ 
ληνικής Σχολής γρ. 33.000—(—650. «Χρηματική κατάστασις τής Ελληνικής 
Σχολής» γρ. 74.597. Ό  Φιλ]πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ.(35).

1832 Νοεμβρ. 1 Διορισμός κατά γενικήν απόφασιν υποδιδασκάλων έν 
τή Ελληνική Κεντρική Σχολή Γεωργίου Παπακωνσταντίνου άντι ετησίου 
μισθού γρ. 800, Λημητρίου—γρ. 500, Ίωάννου—γρ. 300 κα'ι πρώτου δι
δασκάλου Γεωργίου Τσουκαλιά—γρ. 6000. 'Η  δλη μισθοδοσία γρ. 7600(3β).

1932 Σεπτεμβρ.—1833 Σεπτεμβρ. 26. Λογαριασμός κεφαλαίων Έλλην. 
Σχολής γρ. 70.597, τόκων σχολής γρ. 8374:28. «"Απασα ή αντίκρυ ποσότης 
τού τόκου έδόθη τφ τζορμπατζή Βοΰλκφ».— «Χρηματική κατάστασις τής σχο
λής γρ, 77.597». Ό  Φιλ]πόλεως Νικηφόρος Βέβαιοι(87).

1833 Σεπτεμβρ. «Θεώρησις τής ληψοδοσίας τής Έλλην. Σχολής Φι
λί ππουπόλεως εις διάστημα ενός ολοκλήρου χρόνου έως σήμερον». Έλήφθη- 
σαν γρ. 7056, εδόθησαν γρ. 14.461:11. Μισθοδοσία Γεωργίου Τσουκαλά 
γρ. 6100, Γεωργίου παπά Κωνσταντίνου γρ. 715, Δημητρίου παπά Στεφά
νου γρ. 565(3fi).

1833 Νοεμβρίου 20 «Καταγραφή τών εσόδων και εξόδων του νέου οι
κοδομήματος τής σχολής», γρ. 7896:22 έξοφληθέντα. «Έθεωρήθη και εξω- 
φλήθη τή 20ή Νοεμβρ.». 'Ο Φιλ]πόλεως Νικηφόρος βέβαιοX(ne).

1833—1834. Σεπτεμβρίου 26 έτ. 1834. Κεφάλαια Σχολής γρ. 77.597, 
τόκοι 9.204:28, «άπασα ή αντίκρυ σουμμα του τόκου έδόθη τφ τζορμπατζή 
Βουλκφ»(* * * 39 40): Μισθός υποδιδ. Δημητρίου 940 γρ. Ίωάννου 750 γρ. και ’Α 
ναστασίου διά 4 μήνας 320 γρ. τοΰ δέ διευθυντοΰ Γ. Τσουκαλά γρ. 6000.

1834 Σεπτεμβρ. 26 «Χρηματική κατάστασις τής Έλλην. Σχολής» γρ. 
81.597. «Λογαριασμός τών αυλακών ομολογιών και άλλων τόκων τής σχο
λής» γρ. 16.781. — «Χρηματική κατάστασις» κεφαλ. 83.097.Υπογράφονται 8

32α) Αυτόθι, σελ. 368—374, 375—376, 377. 33) Αυτόθι, σελ. 124. 34) Αυτόθι,
οελ. 126 καί 127. 35) Αυτόθι, σελ. 121—122 καί 125. "Ιδε κατωτέρω III , άρ. 25.
36) Αυτόθι, σελ. Γ20. 37) Αύτόθι, σελ. 128-129. 38) Αύτόθι, 132—133.

39) Αύτόθι, σελ. 130—131.— Τό κτίριον της Έλλ. σχολής ανέκαθεν έκειτο δυ- 
τικώς τής εκκλησίας τοΰ άγ. Δημητρίου χωριζόμενον τής αυλής αυτής δ ι’ ύψηλοΰ
τοίχου ένεκα τοΰ ταπεινοτέρου εδάφους του. "Η τε εκκλησία καί τό σχολεΐον κεΐν- 
ται εις την δυτικήν κλιτύν τοΰ λ,όφου τών Σχοινοβατών. 40) Αύτόθι, σελ. 134.
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πολΐται, ο Φιλ]πόλέως Νικηφόρος βεβαιοι(41).
1835 Σεπτεμβρ. 26. Λογαριασμός τόκων Έλλην. Σχολής γρ. 9974:28, 

κεφαλαίων 81.597. «"Απας ό άνω τόκος της Έλλην. Σχολής Φιλιππουπύ- 
λεως συμποσοΰμενος εις 9974:28 γρ. ως φαίνεται,, εδόθη εις χεϊραςτοΰ τζοο- 
μπατζή Βουλκου Θεοδώροβιτζ», «ολον τό καπιτάλι τής Έλλην. Σχολής, εις 
ομολογίας είναι γρ. 83.097», ό Φιλ(πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΙ(42 *).

1835 Νοεμβρ. 1. Λογαριασμός Έλλην. Σχολής και νοσοκομείου διά τοΰ 
τζορμπατζή Βουλκου Θεοδώρου. "Εσοδα γρ 11.528, εΕοδα γρ. 12.728. Μαρ- 
τυροΰσι,ν 6 επίτροποι, βέβαιοί δ Φιλ. Νικηφόρος, Μισθός διδασκάλομ Ά ρ- 
χιγένους διά 9 μήνας γρ. 2750, τοΰ Ίωάννου Τζήτζιου γρ. 800(4Β).

1836 Σεπτεμβρ. 26. Λογαριασμός τόκων σχολής γρ. 10.124:28 επί κε
φαλαίου γρ. 83.197. Οΐ άνο) τόκοι, παρεδόθησαν τώ κυρίφ Βοΰλκφ. Θεο- 
δώροβιτζ. Ό  Φιλιππουπόλεως Νεόφυτος βεβαιοΐ(44).

1836 Σεπτεμβρ. 26 «Λογαριασμός τής Ελληνικής Σχολής καί νοσοκο
μείου διά τοΰ τζορμπατζή Βουλκου Θεοδώροβιτζ, λαβεΐν γρ. 12.604:20, 
δούναι γρ. 12.526:10». 'Ο Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(45 *).

1836 Σεπτεμβρ. 26 — 1838 Μα'ίου 10 «Λογαριασμός τής Έλλ. Σχολής 
καί νοσοκομείου διά τοΰ τζορμπατζή Βουλκου Θεοδώροβιτζ, γρ. 14.313:3». 
'Υπογράφονται 5 επίτροποι, δ δε Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(4Π). 
1837—1838, διευθυντής "Αδαμος Ζαπεκος, μισθός γρ. 6.000, βοηθοί Δια- 
μάντης καί Κωνσταντίνος.

1838 Μα'ίου 10—1839 Μα'ίου 5. Ωσαύτως, γρ. 12.660. Ό  Φιλιππου- 
πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΙ(47). "Αδαμος γρ. 6.000.

1839 Μα'ίου 5—1840 Μα'ίου 11. 'Ωσαύτως, γρ. 21.523(4Ρ). "Αδαμος 
γρ. 7000, βοηθός Κωνσταντίνος γρ. 960.

1840 Μα'ίου 11— 1841 Μα'ίου 1. «Λογαριασμός τής περιουσίας τής 
Έλλ. Σχολής καί τοΰ νοσοκομείου εις δμολογίας δοθείσας τω τζορμπατζή 
Βοΰλκω Θεοδώροβιτζ διά νά τάς κρατή εις λογαριασμόν του καί φΰλαξιν», 
κεφ. γρ. 86.767, τόκοι γρ. 11.001(49). Άδαμος γρ. 6.000, Διαμάντης γρ.
1.000, Δημήτριος Σλαυίδης γρ. 960.

1841 Μα'ίου 1— 1842 Μα'ίου 2 «Λογαριασμός ληψοδοσίας τής εν Φι- 
λιππουπόλει Έλλ Σχολής επιτροπεΰοντος τοΰ τζορμπατζή Στογιάννου Κουρ- 
τοβιτζ», κεφ. γρ. 103.276:20. Ό  Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος άποφαίνε- 
ται(50). Οι αυτοί μισθοί των αυτών διδασκάλων.

41) Αυτόθι, 135—139. 42) Αυτόθι, σελ. 148—149.
43) Αυτόθι, σελ 150—151. 'Ο σχολάρχης Άρχιγένης Σαράντης είναι ό μέγας 

ευεργέτης Επιβατών καί τοΰ έθνους. "Ιδε, Θρακικά, τόμ. I σελ. 483—492 καί
τόμ. II, σελ. 372—383. 'Ωσαύτως καί τόμ. I Θρςικικής έπετηρίδος, έτ. 1896.

44) Αυτόθι, σελ. 152—153. 45) Αυτόθι, σελ. 154—155. 46) Αυτόθι, σελ.
172-173. 47) Αύτόθι, σελ. 174-175. 48) Αυτόθι σελ. 176—177. 49) Αυτόθι, σελ.
178-179. 50) Αύτόθι, σελ. 180—181. λ-·*·
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1842 Μαΐου 2 —1843 Μαΐου 1. 'Ωσαύτως, επιτροπεΰοντος του αΰτοΰ, 
κεφ. γρ. 113.128:24 και καταγραφή των ομολογιών τής εν Φιλιππουπόλει 
Έλλ. Σχολής γρ. 92.767 και μετρητών γρ. 9.372:24(ει). 'Ωσαύτως οί αυτοί 
μισθοί τών αυτών διδασκάλων.

1843 Μαΐου 1 —1844 Μαΐου 1. 'Ωσαΰτοος επιτροπεΰοντος του αΰτοΰ, 
κεφ. γρ. 150.000(51 52 *). Μισθός διδασκάλου (διευθυντοΰ) Διαμαντή γρ. 4.000, 
Δημητρίου Σλαυίδου 2.000, Φιλίππου 960, Χότζα (διδασκάλου τής Τουρκι
κής) 1250. ■

1844 Μαΐου 1. 'Ομολογία προκρίτι.ον "Αβραδαληνών δτι έδανείσθησαν 
διά χρείαν τής χώρας των εκ τών χρημάτων τής Έλλ. Σχολής Φιλιππουπό- 
λεως γρ. 15.000 προς ετήσιον τόκον 10ο]ο, αφιέρωμα του μητροπολίτου 
Νικηφόρου. Σφραγις τής χώρας, υπόγραφα! 19 εγχωρίων βουλγαρωνΰμων 
πλήν ελάχιστων, μαρτυροΰσι δε 7 πρόκριτοι ΦιλιππουπολΙται(·Γ>3).·

1844 Ιουνίου 1. 'Ωσαΰτακ όμοια τών προκρίτων Καλοφέρου διά γρ.
15.000, αφιέρωμα και ταϋτα του αΰτοΰ μητροπολίτου. Σφραγις τής χώρας, 
υπόγραφα! 41 εγχωρίων βουλγαρωνΰμων, μάρτυρες 8 πρόκριτοι Φιλιππου- 
πολΐταιβ'4).

1844 Ιουλίου 1. 'Ωσαΰτως όμοια τών προκρίτων Άκτζέκλησε διά γρ.
10.000, αφιέρωμα κα! ταΰτα τοΰ αΰτοΰ μητροπολίτου. Σφραγις τής χώρας, 
υπόγραφα! 25 βουλγαρωνΰμων εγχωρίων, μάρτυρες 7 πρόκριτοι Φίλιππου· 
πολΐται(δ5),

1844 Μαΐου 1 —1845 Μαΐου 1. Λογαριασμός τής Έλλ. Σχολής Φι
λί ππουπόλει.ος, επιτροπεΰοντος τοΰ τζορμπατζή Στογιάννου Κοΰρτοβιτζ. Κεφ. 
γρ. 158 491:28. Μάρτυρες 10 πολΐται. Μισθός διδασκάλου (διευθυντοΰ) 
Διαμαντή γρ. 6 000, ύποδιδάσκαλοι (βοηθοί) σημειοΰνται ό Φίλιππος, ό 
Λάμπρος καί ό Δημήτριος (Σλαυίδης)(εΒ).

1845 Μαΐου 1— 1846 Μαΐου 1. 'Ωσαΰτοτς τοΰ αΰτοΰ επιτροπεΰοντος, 
κεφ. 167.757 γρ. εξ ών έξοδα διά τό σχολ. έτος γρ. 11.146:22. Διδάσκαλοι 
οί αΰτοί. Έ κ τοΰ κεφαλαίου τής σχολής διετέθησαν προς άνοικοδόμησίν της 
πυρποληθείσης κατά την μεγάλην πυρκαϊόν κατά Ιανουάριον τοΰ 1846 γρ. 
40.593:38. Ύπελείφθη καθαρόν κεφάλαιον γρ. 116.017(57).

1846 Νοεμβρ. 1. «Ίσοζΰγιον (παλάντζιον) ληψοδοσίας τής άνοικοδο- 
μής τής’Έλλην. Σχολής Φιλιππουπόλεως επιστασία τοΰ κ. Τωάννου Κ. Οΰ- 
σιακλή κα! τοΰ κ. Λεωνίδα Σακελλαρίου». Δαπάναι γρ. δοΑΰΟβ’*).

1846 Δεκεμβρίου 1. «Παραιτηθέντος τοΰ κυρίου Σταγιάννου Κοΰρτο- 
βι,τζ έκ τής επιτροπής τής Ελληνικής Σχολής Φιλιππουπόλεφς κατ’ άπόφα-

51) Αυτόθι, σελ. 182 — 183. 52) Αυτόθι, σελ. 184--185. 53) Αυτόθι, σελ. 1ST.
51). Αυτόθι, σελ. 188. 55) Αυτόθι, σελ- 189. 5Η) Αυτόθι, σελ. 190—191.

57) Αυτόθι, σελ. 192-193.
58) Αυτόθι, σελ. 196 — 197.—’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 44.
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σιν πολιτικήν άνεδέχθη την επιτροπήν δ κύριος X " "Ιωάννης Χρήστου ·> 
Κοϊμτζόγλου, εις δν παρεδόθησαν καί αΐ έξης ομολογίαι τής καταστάσεως 
τής σχολής εις γρ. 109.007(βΠ)».

1847 "Ιουλίου 1. «"Ανάμνησις. Ό  έν Μόσκβα διατριβών πατριώτης 
ιμιών εντιμότατος κύριος "Αντιόνιος Κομιζόπουλος εΰηρεστήθη από φυσικήν 
καλοκαγαδίαν του νά προσφέρη εις τήν Έλλην. Σχολήν Φιλιππουπόλεως κατ" 
έτος άνά χίλια γρ. No 1000 διά βοήθειαν αυτής εις μνημόσυνόν του αιώνιον, 
τά οποία (1000) χίλ. γρόσια θέλει λαμβάνει έτησίως ό κατά καιρόν επίτρο
πος τής σχολής παρά των κυρίων Π. και Κ. Παππαδάτη δι* έξοδα τής 
αυτής σχολής(κ0)».

1790 "Ιανουαρ. 1 —1793 Δεκεμβρίου 31. «Λογαριασμός των όσπιτα- 
λίων Φιλιππουπόλεως», ήτοι έτ. 1790 γρ. 2.289:111, έτ. 1791 γρ. 1.853:55, 
έτ. 1792 γρ. 1.360:76, έτ. 1793 γρ. 606:78. "Εν Φιλιππουπόλει "Ιανουαρ.
1 έτ. 1794, "Ιωάννης X " Νίκογλου, βέβαιοί ό Φιλ)πόλεως Κΰριλλος(01).

1825— 1828 «Θεώρησις λογαριασμού του Πέτρου Ναούμ, επιτρόπου 
των όσπιταλίιον τής πολιτείας Φιλ)πόλεως από 20 "Ιανουαρ. 1825 μέχρι 15 
Μαρτ. 1826. "Έξοδα γρ. 1813:28 "Ωσαύτως του επιτρόπου "Αργυρή "Απο
στόλου μπακάλη από 15 Μαρτ. 1826 μέχρι 11 "Ιουνίου 1827. "Έξοδα γρ. 
1502:20. "Ωσαυ ως του νέου επιτρόπου Νικολάου παπουτζή επι εν έτος 
μέχρι Ίουν. 11 του 1828. "Έξοδα γρ. 1.200». "Ο Φιλ)πόλεως Νικηφόρος 
ΰποβεβαιοΐ{59 60 61 62 *).

1826 "Ιανουαρ. 27. Σημείωσις πραγμάτων (σκευών, λευκών και ενδυ
μάτων) δωρηθέντων τφ νοσοκομείο.) υπό τής Έλέγκως του ποτέ Μιχαλάκη 
Μπόσιου, νοσηλευθείσης έν αΰτώ, έξ ευγνωμοσύνης, Μάρτυρες 4 ιερείς, 8 
πολΐται, δ Φιλ. Νικηφόρος^2).

1828— 1830. «’Ισολογισμός τών δσπιταλίων διά 19 μήνας από 11 
"Ιουνίου 1828 μέχρι τής 1 "Ιανουάριου 1830, οπότε παρητήδη δ Νικόλαος 
και δαορίσθη δ Χριστόδουλος Νακαχτζόγλου ως επίτροπος», γρ. 2571:20. 
"Ο Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοι(64).

1830— 1831. «Λογαριασμός τής ληψοδοσίας του νοσοκομείου διά 15 
μήνας άπό 1 "Ιανουάριου 1830 μέχρι 1 "Απριλίου 1831 έπιτροπεΰοντος τοΰ 
Χριστοδούλου Νακαχτζόγλου» γρ. 3.589:9(Βδ).

1831— 1834. «Λογαριασμός χρονικός τοΰ νοσοκομείου άπό 1831 "Α

59) Αύτόθ-ι, σελ. 194.
60) Αυτόθι, σελ. 198. Περί τού Άντων. Κομιζοποΰλλου ιδε Θρακικων πα

ράρτημα III  τόμ. έτος 1931, σελ. 128—139 καί τόμ. I I I  έτ. 1932, σελ. 399.
61) Αυτόθι, σελ. 364—367. Ό  λογαριασμός οΰτος άντεγράψη πιστώς έν τφ II

κώδικι έκ τοΰ άχρηστευθέντος παλαιού κώδικος τής 'Ιεράς μητροπόλεως. ’Ίδε ανώ
τερο) § 5. 62) Κώδικ. I, σελ. 101 (ηγ ). 63) Αυτόθι, σελ. 102 (q '6 \).

64) Αυτόθι, σελ. 124—125 (ρες-' —ρι-θ·'). 65) Αυτόθι, σελ. 126—127 (ριη'—ριθ')·
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πριλίου 1 μέχρι τής σήμερον 1832 "Απριλίου 1, οπότε παρητήθη ο Χριστό
δουλος Ναχαχτζόγλου και διωρίσθη ό Παπά Σωτηρίου, γρ. 2.364. "Ωσαύ
τως από 1832 Άπριλ. 1 έως τής σήμερον 1833 Άπριλ. 1 δια χειρός Παπα 
Σωτηρίου, γρ. 1.436:12. "Ωσαύτως από 1833 "Απριλ. 10 εως 1834 Άπριλ. 
10 επιτροπεΰοντος τοΰ αιδεσιμωτάτου Παπα Σωτηρίου, γρ. 1.610:13». "Ο 
Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(00)·

3831 Σεπτεμβρ. 26. « 'Η  χρηματική νέα κατάστασις τοΰ νοσοκομείου 
Φιλιππουπόλεως», γρ. 16.670. Λογαριασμός τόκιυν αΰλικών και άλλων ομο
λογιών αξίας γρ. 9170—γρ. 917(°7).

1833 Σεπτεμβρ' 26. 'Ωσαύτως λογαριασμός τόκων επί κεφ. 19.270 εις 
ομολογίας, γρ. 2.052. "Έξοδα δέ γρ, ωσαύτως 2052. Ό  Φιλ)πόλεως Νικη
φόρος βεβαιοΐ(β8).

1834 Σεπτεμβρ. 26. Ωσαύτως λογαριασμός τόκων επί κεφαλαίου γρ. 
18.670 εις ομολογίας, γρ. 2.242. Ωσαύτως οί αυτοί τόκοι τοΰ αΰτοΰ κεφα
λαίου καί κατά τά έτη 1835, 1836, 1837 από Σεπτεμβρ. 26, παραδοθέντες 
έκάστοτε τφ τζορμπατζή Βοΰ?ικφ> Θεοδώροβιτζ, ταμιεΰοντι(69). Ό  Φιλ)πόλεο,)ς 
Νικηφόρος βέβαιοι.

1836 Δεχεμβρ. 6. Χρετοστική ομολογία των επιτρόπων τοΰ νοσοκομείου 
και τής νεόκτιστου εκκλησίας τής αγίας Παρασκευής διά δάνειον 4.000 γρ. 
ληφθέν διά τά: άνάγκας τοΰ νοσοκομείου από τοΰ εν Κων)πόλει Ναφίζ 
έφένδη. "Υπογράφονται 5 επίτροποι μετά των σφραγίδων των και μαρτυ- 
ροΰσι 4 πρωτομαΐστορες(70).

§  11 Τ".) ’Έρανοι νπερ τής μεγάλης ’Εκκλησίας, τοΰ Παναγίου Τά
φον καί Μπαλουκλή.

1827 "Οκτωβρίου 26 «"Όσα γρόσια έσυνάχθησαν από τάς εκκλησίας δι5 
ενάμισυ χρόνον διά την βοήθειαν τής μεγάλης Εκκλησίας καί έστάλησαν. 
Έδιορίσθησαν δέ καί δίσκοι νά περιφέρτονται εις τάς εκκλησίας. Γρόσ. 
1.800 (εξ ών 380 εκ Φιλ)πόλεο)ς) έμετρήθησαν εις τό κοινόν τής μεγάλης 
Εκκλησίας διά χειρός τοΰ τζορμπατζή Βοΰλκου Θεοδώροβιτζ»(3).

1828 "Οκτωβρίου 26. «Καταγραφή τής συνάξεως των κουτιών τής επαρ
χίας Φιλιππουπόλεως εις βοήθειαν τής μεγάλης Έκκ?α]σίας δι" ένα ολόκληρον 
χρόνον», γρ. 1.415 (εξ ών 380 έκ Φιλιππουπόλεως)(2).

1831 "Οκτωβρίου 6. «Καταγραφή τής συνάξεως έκ τόάν κουτιών περί 
τής βοήθειας τοΰ κοινοΰ παρά πασών τών εκκλησιών των κατά τήν επαρχίαν 
Φιλιππουπόλεως διά δυο χρόνους ολοκλήρους έως τής σήμερον», γρ. 2.580 
(έξ ών 760 έκ Φιλίππουπόλεως). «Τό δέ γράμμα 9η Νοεμβρίου έστάλη»(8). 66 * *

66) Αυτόθι, σελ. 334—337 (τκς·'—τκθ')· 67) Κώδικ. II, σελ. 142—143. 68) Αυ
τόθι, οελ. 144—145. 69) Αυτόθι, σελ. 146—147. 70) Αυτόθι, σελ. 164. § 11, 1) Κώ
δικ. I, σελ. 7. 2) Αυτόθι, σελ. 8. 3) Αύτόθι, σελ. 6.
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1832 Φεβρουαρ. 19. «Καταγραφή τής βοήθειας τής επαρχίας Φιλιππου- 
πόλεως ί'πέρ τοΰ Παναγίου Τάφου». Γρόσια 38.619. Ό  Φ·ιλ)πόλεως Νικη
φόρος βεβαιοΐ(4).

1832 Μαΐου 10. «Ησον άπαράλλακτον του πρωτοτύπου γράμματος τοΰ 
πατριάρχου 'Ιεροσολύμων ’Αθανασίου» ότι έλήφΟη τό ανωτέρω ποσόν μετ’ 
ευχών. Ό  Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(5).

1835 Μαρτίου 10. «Καταγραφή συνδρομών από επαρχίας Φιλιππουπό- 
λεως διά την εκκλησίαν τοΰ [Μ]παλουκλή» (εν Κων)πόλει). Γρόσια 5.531 (έκ 
τών κωμοπόλεων τής επαρχίας, μονής Βατσκόβου, ρουφετίων Φιλιππουπό- 
λεως και 4 πολιτών). Ό  Φιλ)πόλεα>ς Νικηφόρος βεβαιοΐβ1).

§  12 ζ '.)  /ίιαϋήκαί
1782 Αΰγοΰστ. 27. Διαθήκη Κασσάνδρας, χήρας Μηχανατζόγλου, άκλή 

ροο, προ τής μεταβάσειός της εις Παλαιστίνην προς προσκΰνησιν τών αγίων 
τόπων(').

1789 Αΰγ. 17. Διαθήκη τής Ειρήνης X" Κοΰμτζου(9) Τώ 1788 ή Νήνα 
(Ειρήνη) χήρα και θυγάτηρ τοΰ X '' Κοΰμτζου έδάνεισεν απέναντι χρεωστι
κής ομολογίας τφ X" Κοσμά X" Ή λία γρ. 1.870. Τώ 1790 τή 16η Σεπτεμ
βρίου έκ τοΰ έπιστραφέντος ποσού ή Νήνα παρέδωκε τώ άρχοντι λογοθέτη 
γρ. 1.300 επί τώ όρφ εφ5 όσον αΰτη ζή τον τόκον αυτών γρ. 130 νά λαμ 
βάνη αυτή, μετά δέ τον θάνατόν της νά δοθώσι γρ. 1.000 τή μιητροπόλει διά 
το τέμπλον, 100 τώ Έλλ. σχολείω, 100 τοΐς όσπιταλίοις καί 100 τή φυλακή 
τοΰ χαρατζή. Άποθανοΰσης τής Νήνας (Ειρήνης) τή 1 Ί,ανουαρ, 1793 ή 
διαθήκη αυτής έξετελέσθη πιστώς υπό τοΰ άρχοντος σκευοφύλακος ιζελεμπή 
Νικολ. Τωάν. Χ"Νίκογλου. Μάρτυρες 8.

1791 Μαρτίου 11. Διαθήκη Ζωής, θυγατρός παπά Ήλία, συζυγου δέ 
Σιδέρη Γοΰναρη. Μάρτυρες 4 άρχοντες τής πολιτείας, ό δέ Φιλ)πόλεως Κΰ 
ριλλος βεβαιοΐ(3).

1795 Δεκεμβρ. 10. Διαθήκη Εΰγενής, θυγατρός Λέκογλου, όρισάσης 
επίτροπόν της τον αΰτάδελφόν της παπά Χριστόδουλον Λέκογλου. Μάρτυρες 
2 άρχοντες, 1 πολίτης, ό Φιλ)πόλεως Κύριλλος βεβαιοϊ(4).

4) Αυτόθι, σελ. 166 (ρνη'). 5) Αυτόθι, σελ. 167 (ρνθ'). 6) Αυτόθι, σελ. 86 (οη').
§ 12) 1) Αυτόθι, σελ. 10 (β ').—Ό  Κ. Μηχανατζόγλου διετέλεσε δΐς πρωτομαΐστωρ 

τών άμπατζήδων (1764—65) μετά τοΰ X ” Στογιάννη καί 1767—72 μετά τοΰ Ντε- 
μιρτζόγλου. ’Ίδε Μυρτ. Άποστολίδου, τά αρχεία τοΰ έν Φιλ. ρουφετίου τών άμπα
τζήδων, Άρχειον Θράκ. λαογρ. θησαυροΰ, τόμ. III, έτ. 1937, σελ. 170 κέξ.

2) Αυτόθι, σελ. 22 (ιδ'.) καί σελ. 19 (ια \). Ή  αυτή ώς θυγάτηρ τοΰ Χατζή 
Κουμτζόγλου αφιέρωσε τφ 1782, 8βρ. 26 εις τό ρουφέτιον τών άμπατζήδων άσλά- 
νια 200, όπως ό ετήσιος αυτών τόκος παραδίδηται εις τό παγκάρι τής εκκλησίας 
τοΰ άγ. Κωνσταντίνου επ’ ώρισμένφ σκοπώ προς μνημόσυνόν της. ’Αρχεία ρουφε
τίου άμπατζήδων, βιβλ. II, σελ. 3 .3) Αιιτόθι, σελ. 25 (ιζ'.). 4) Αυτόθι, σελ. 39 (κβ'.).
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1814 Νοεμβο. 18. Διαθήκη Μελάγχρως X" Δραγκάνου(5). Μεταβάλλεται 
τη 27η Αΰγ. 1818. Μάρτυρες 2 ίερεί·:, 11 πολίται, δ Φιλ)πδλεως Παΐσιος 
ΰποκυροΐβ’α). Μεταβάλλεται τη 13 Νοεμβρίου 1827. Μάρτυρες 4 ιερείς, 5 πο- 
λΐται, δ Φιλ)πόλεως Νικηφόρος αποφαίνεται(*β). Μεταβάλλεται τή 26 Μαρτ. 
1835. Μάρτυρες 4 ιερείς, 5 πολίται, δ Φιλ)πόλεως Νικηφόρος(6γ).

1815 Μαΐου 1. Διαθήκη τοΰ άρχιερέως Καλλινίκου επισκόπου Λεύκης, 
' Υπογράφουσιν ως μάρτυρες 4 ιερείς καί 2 πολΤται(®).

1819 Ίανουαρ. 20. Έκτέλεοις τής διαθήκης τοΰ μακαρίτου ’Αναστα
σίου ’Αργυρίου Βοδηνιώτου, μετονομασθεντος ’Ανθίμου ώς μονάχου άναψη- 
λαφηθείσης τής ΰποθέσεως των κατακειμένων τοΰ διαθέτου 1000. γρ. παρά 
τω ρουφετίφ των γουναράδων(7). Ό  Φιλ)πόλεως Παΐσιος ΰποκυροΐ.— Κατά 
δμολογίαν των μαϊστόρων γουναράδων από 1799 Ιουνίου 20 εδει δ τόκος 
τι7)ν ύπ’ αυτών ληφθέντων 1000 γρ. νά δίδηται τφ δανειστή κατ’ έτος (10°/0), 
μετά δέ τον θάνατον αΰτοΰ τό μέν κεφάλαιον νά παραμένη εις τό ρουφέτιον, 
δ δέ τόκος αΰτοΰ νά διανέμηται εις διαφόρους εκκλησίας, ώς δρίζει δ δια
θέτης. Μαΐστορες 6 υπόσχονται, επίτροποι τής εκκλησίας μάρτυρες’ εκτελε
στής δέ τής διαθήκης ορίζεται έν ανάγκη δ εκάστοτε άρχιερεύς(8 * * 11 *). Παρεσχέθη 
τή 29 Μαρτ. 1821 βοήθειά τις τοΐς διαμαρτυρηθεισιν άδελφοΐς αΰτοΰβ’).

1820, Φεβρουαρ. 17. Διαθήκη Σοφίας Γεωργίου Μανδρατζόγλου. Μαρ- 
τυροΰσι 3 ιερείς, 3 πολίται, δ δέ Φιλ)πόλεως Παΐσιος ύποβεβαιοΐ(,η).

1826 Σεπτεμβρ. 24. Διαθήκη τής Χρυσής ’Αργυρίου. Μάρτυρες 2 ιε
ρείς, 2 πολΐτα.(")· Τφ 1827 Όκτωβρ. 10 έξετελέσθη ή διαθήκη τής μακαρί- 
τιδος μετά παροχήν ελέους εις δύο εξαδέλφους αυτής εκ. Βοδενών εκ τής κα- 
ταλειφθείσης περιουσίας καί την άφαίρεσιν των εξόδων τής κηδείας της καί 
άλλων τινών, διατεΟέντων των υπόλοιπων γρ. 1500 εις διαφόρους φιλανθρω
πικούς σκοπούς. 'Ο Φιλ)πόλεως Νικηφόρος ύποβεβοΐ('2).

1827, ’Ιανουάριου 25. Διαθήκη Με.λάχρως X " Ήλιού. Μάρτυρες 5 ιε
ρείς, 14 πολίται, δ Φιλ)πόλεως Νικηφόρος ύποβεβαιοΙ(13).

1827, Δεκεμβρίου 15. Διαθήκη τοΰ ίερέως Κωνσταντίνου οικονόμου καί 
τής πρεσβυτέρας αΰτοΰ Ταρσ,ίας. 'Η  διανομή των κληροδοτηθεντων έγένετο

5) Αυτόθι, σελ. 51 (μγ'.). Ό  σύζυγος τής μακαρίτιδος ήτο βουλγαρεπώνυμος
5α) Αυτόθι, σελ, 72—73 (ξδ'—ξε'.). 5β) Αυτόθι, σελ. 130 (ρκβ,.). 5γ) Αυτόθι, σελ, 
87 (οθ'). 6) Αυτόθι, σελ. Γ>5 (μ ζ\)

7) Αυτόθι, σελ. 62 (νδ'.)—8) Αυτόθι, σελ. 32 (κδ'.)— 9) Αυτόθι, σελ. 76 (ξη').
10) Αυτόθι, σελ. 71—72 (ξγ'—ξδ'). Ή  Σοφία (X") Γειοργίου Μανδρατζόγλου

ήτο αδελφή, ώς φαίνεται, τοΰ Κωνστ. X" Γεωργίου Μανδρατζόγλου, δστις εις τάς 
δυο θυγατέρας αυτής Ραλοΰ καί Μαριώραν Νικολάου, ανεψιάς δέ αύτοϋ, κληροδο
τεί άνά 5000 γρ. ’Ίδε κατωτέρω, III άρ. 23 καί 21.

11) Αυτόθι, σελ, 103 (ηε'·). -1 2 )  Αυτόθι σελ. 104 (ης-'.).
13) Αυτόθι, σελ. 108 (ρ'.).
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xfj 23η ’Ιανουάριου του 1832. Ό  Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐί14).
1828, Μαρτίου 14. Διαθήκη Μάρκου Γεωργίου Καραβατζόγλου.— Ό  

πατήρ αύτοΰ Γεώργιος ομολογεί ότι ευχαρίστως δέχεται τα όρισθέντα αυτω 
υπό τού μακαρίτου υιού του έν τή διαθήκη τη 28 Μα'ίου 1828. Μάρτυρες 
4 ιερείς, 5 πολιται, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται(15 16).

1828, ’Οκτωβρίου 3. Διαθήκη ’Αθανασίου Κιονσταντίνου Μπουλγκοΰ- 
ρογλου. Μάρτυρες 4 ιερείς, 6 πολΐται(,Κ).

1830, Αύγουστου 27. Ίσον τής διαθήκης τοΰ μακαρίτου Κωνσταντίνου 
Μανδρατζόγλου, συνταχθείσης έν Κων)πόλει. Ό  Φιλ)πόλεως Νικηφόρος υπο- 
βεβαιοΤ. Τά συναχθέντα έκ τής έκκαθαρίσεως τής περιουσίας τοΰ μακαρί
του υπό των εκτελεστών πλήν των διά τοΰ Κασίμη πωληθέντων και ευρι
σκομένων παρ' αυτω, γρ. 34.800 διενεμήθησαν εις τούς οικείους καί εις 
φιλανθριυπικούς σκοπούς υπό των έπιτρόπιον τή 15 ΙΟβρ. 1830 συμφώνως 
τή διαθήκη(17 18 *).

1833 Ίανουαρ. 1. Διαθήκη Ρωξάνδρας Γεωργίου Μανδρατζόγλου (IR). 
Μαΐου 20 τοΰ αυτού έτους αλλαγή τής διαθήκης(1Μ). Μάρτυρες 4 ιερείς, 9 
πολιται, ό Φιλ]πόλεως Νικηφόρος βέβαιοι.

1834 Ίανουαρ. 3. Διαθήκη τού επισκόπου Λετίκης Σεραφείμ. “Απασα 
ή περιουσία αυτού έκ γρ. 34.292 διανέμεται εις έκκλησίας, μονάς, φιλαν- 
θρωπικά καταστήματα καί αγαθοεργίας. Μάρτυρες 6 ιερείς, 6 πολιται, ό 
Φιλ]πόλεως βεβαιοΐ(20). Μαρτίου 21 τού αυτού έτους ό αύτάδελφος τού μακα
ρίτου Γεοόργιος’Αγγελίδης Σερδάρης διαμένων έν Μπουρλαδίφ τής Μολδαυί- 
ας ευχαριστεί τφ μητροπολίτη διά τήν πιστήν έκτέλεσιν τής διαθήκης τού

14) Αυτόθι, σελ. 128 (ρκ'.). Έδημοσιεύθη έν τοΐς Θρακικοίς υπό τοΰ δισέγ
γονου του Νικ. Οίκονομίδου, τόμ. III, έτ. 1833, σελ. 208—212 καθ’ ήμετέραν έκ 
τοΰ κωδικός πιστήν αντιγραφήν.

15) Αυτόθι, σελ. 135—137 (ρκζ'.—ρκθ'.).
16) Αυτόθι, σελ. 140 (ρλβ'.). — Ό  μακαρίτης άΐ'ήκεν εις τήν οικογένειαν των 

μεγαλεμπόρων καραμπατζήδων Μπουλγκοΰρογλου, ής γενάρχης ό όμιόνυμος Θανά- 
σις άναγορευθεΐς μαϊστωρ τφ 1776. ’Ίδε Μυρτ. Ά ηοστολίδον .  Τα αρχεία τοΰ έν 
Φιλιπ. ρουφετίου των άμπατζήδων, σελ. 189 έν τφ Ά ρχείφ τοΰ Θρακ. Λαογρ. Θη
σαυρού τόμ. III, έτ. 1937. Διετέλεσε πρωτομαΐστωρ τφ 1820—21. Αυτόθι, σελ. 171.

17) Αυτόθι, σελ. 157—159 (ρμθ'.—ρνα'.). Περί τοΰ Ιί,ωνστ. Μανδρατζόγλου 
ΐδε ΜυρτΙλ. Άποστολίδου ,  ένθα άνωτέρ. σελ. 184 καί έξης. Τήν διαθήκην τοΰ μα
καρίτου, ώς καί τά τής διαθέσειος τής καταλειφθείσης περιουσίας ΐδε κατωτέρω 
III, αρ. 23 καί 24.

18) Αυτόθι, σελ. 169 (ρξα).—19) Αυτόθι, σελ. 173 (ρξε'). Περί τής Ρωζάνδρας 
αδελφής τοΰ Κωνσταντίνου Μανδρατζόγλου καί συζύγου τοΰ έν Ίνδίαις έμπορευο-
μένου Φιλιππουπολίτου X " Γεωργίου Μποζατζόγλου, μητρός δέ τοΰ αυτόθι Μανόλι 
κτλ. ώς καί περί τής διαθήκης αυτής, ΐδε Μνρτ. ’Αηοστολίδον  ένθα άνωτέρ. σελ. 
184—185.

20) Αυτόθι, σελ. 182 (ροδ'.).
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αδελφοί του. Το Ισον τής ευχαριστηρίου επιστολής κατεστρώθη έν τφ> χιό· 
δικι('* 30 31).

1834 Ίανουαρ. 30- Διαθήκη Γρηγορίου Παναγιώτου μπακάλη. Μάρτυ
ρες 3 ιερείς, 2 πολΤιαι(32).

1834 Μαρτίου 13. Διαθήκη Μήλιου Πέτρου άμπατζή. Περιουσία έκ· 
καθαρισθεΐσα γρ. 72.524. Μάρτυρες 7 πολιται, έν οις δ Βοΰλκος Θεοδώρο- 
βιτζ υπογράφεται βουγαριστί, 4 ιερείς και ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βέ
βαιοι^3).

1835 Σεπιεμβρ. 24. Διαθήκη Σουλτάνης Γεωργίου Μπεκιάρη. Μάρ
τυρες 4 ιερείς, 4 πολιται, ό δέ Φι)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(24).

1835 ’Ιουνίου 3. Διαθήκη ιερομονάχου Σιυφρονίου Βατοπεδινοΰ έν 
Χάσκιοϊ(25).

1835 Σεπτεμβρίου 7. Διαθήκη τοϋ ΐερέως Χρυσάνθου. Περιουσία γρ. 
11.000. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 πολιται, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(20).

1837 Φεβρουαρ. 3. Διαθήκη X" Κοσμά Γεωργίου. Περιουσία 48.400 
γρ.(27). Μάρτυρες 5 ιερείς, 4 πριοτομαΐστορες.

1837 Φεβρουαρ. 3. Διαθήκη Γεωργίου Δημητρίου Σαμαρτζόγλου. Πε
ριουσία 30.425. Μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, 8 μαΐστορες και ό 
Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοϊ(53).

1837 Μαρτίου 26. Διαθήκη Μελάχρως Δημητρίου Σαμουρδάρη. Χρη
ματική περιουσία γρ. 7.480 κα'ι κτήματα. Μάρτυρες 3 ιερείς, 7 πολιται, δ 
Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΙ(Β9).

1838 Ίανουαρ. 19. Διαθήκη Αθανασίου X" Δημητρίου Γκιουμους 
γκερδάνη. Περιουσία εις χρήματα 150.000 γρ. κτήιιατα και όσπιτικά. Μάρ
τυρες 1 ιερεΰς, 6 πολιται, οι τρεις υιοί και δυο θυγατέρες βεβαιουσιν, δ 
Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοι(3Ρ).

1838 Ίανουαρ. 30. Διαθήκη Μαρίνου Γκέντζιου, Μάρτυρες 4 ιερείς, 
2 μιλέτ-βεκίλ, και. 3 πρωτομαΐστορες(30α ).

1838 Φεβρουαρ. 17. Διαθήκη Ελένης, συζΰγου του Γειυργίου Τζη- 
ποΰρη. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολιται και οι 2 μιλέτ-βεκίληδες(!")·

1838 'Απριλ. 17. Διαθήκη του μακαρίτου Θεοδώρου ’Αποστόλου. Πε 
ριουσία γρ. 16.025. Μάρτυρες, 4 Ιερείς, 2 μιλέτ-βεκίληδες, 3 πολιται(32).

21) Αυτόθι, σελ. 189 (ρπα'.). 22) Αυτόθι, σελ. 161 (ρνγ'.). 28) Αυτόθι, σελ. 
186 (ροη'.). 'Ο μακαρίτης ήτο έκ των έξηλληνισμένων Βουλγάρων. 24) Αυτόθι, σελ. 
255 (σμζ’.). 2δ) Αυτόθι, σελ. 256 (σμη'.). 26) Αυτόθι, σελ. 252 (σμδ'.). 27) Αυτόθι, 
σελ. 267 (σνθ'.). 28) Αυτόθι, σελ. 268 (σξ\). 29) Αυτόθι, σελ. 276 (σξη'.).

30) Αυτόθι, σελ. 294 (σπς'.).—Ί δ ε  κατωτέρω, III, άρ. 41.
30α') Αυτόθι, σελ. 293 (σ η \) .—31) Αυτόθι, σελ. 297 (σπθ'.).
32) Αυτόθι, σελ. 312 (τδ'.).—Ή  περιουσία τοϋ μακαρίτου παρεδόθη προς το

κισμόν είς τό ρουφέτιον των άμπατζήδων μέχρι τής ένηλικιώσεως τοΰ ανηλίκου
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1838 ’Ιουνίου 13 Διαθήκη Νικολάου Δημητρίου Γιαζατζή. Μάρτυρες 
4 ιερείς, 2 μιλέτ βεκίληδες, 3 πολΐται(33).

1838 Ιουνίου 27. Διαθήκη X" Ή λία Πέτκου. Περιουσία γρ. 8003. 
Μάρτυρες 5 ιερείς, 2 μιλέτ βεκίληδες, 2 πολΐται(3ή.

1839 Μαΐου 13. *Ισον τμήματος της διαθήκης τοΰ εν Βιέννη Φιλιπ* 
πουπολίτου Σωτηρίου Άντωνιάδου, άορορών τά κληροδοτήματα αυτοϋ(ί5). 
—Πρωτόκολλον τοϋ έν Βιέννη δικαστηρίου από 14 Δεκεμβρίου περί τής έκ- 
τελέσεως τής διαθήκης. Έπιστολα'ι κυρίας χήρας Ραλλοΰς Σ. Άντωνιάδου 
και Σμαράγδας Νίκολιτζ, θυγατρός τοΰ μακαρίτου Σ. Άντωνιάδου προς την 
επιτροπείαν τής εν Βιέννη «υλικής κάμαρας περί τής αυτής ΰποθέσεως, άνα- 
λαμβανουσών άμφοτέρων την έκτέλεσιν τής διαθήκης τοΰ συζΰγου και πα- 
τρός, καίπερ προσβαλλουσών αυτήν από 4 Μαρτίου 1841 ώς μη νομίμως 
συντεταγμένην (ίσα).

1843 Μαΐου 8, Διαθήκη Μαρίκας X " Γεωργίου Ράντογλου. Περιουσία 
γρ. 5.000. Μάρτυρες 4 μαΐστορες, 1 ΐερεΰς(3°).

§  13. η'.) Κληρονομικά.
1781 Ίουλ. 15. Μαρτυρικόν δτι αΐ κυραί Μάριο καί Μελάχρω αύτάδελ- 

φοι και ή θεία αυτών Μέλκω, κληρονόμοι τής μητρός τών Σουλτάνης Μαυ 
ρουδή Τζηφοΰτογλου και τοΰ αδελφού των Διαμαντή έλαβον παρά τής νύμ
φης αυτών Μαρίκας την αξίαν τοΰ μεριδίου τής μητρός των καί τοΰ αδελ
φού των καί έξώφλησαν. Ό  Φιλ)πόλεως Κύριλλος επιβεβαιοΐ(').

1783 Όκτωβρ. 1. Όμολογία τής κοκκώνας Σμαράγδας. συζΰγου τοΰ 
άρχοντος σκευοφύλακας τζελεμπή Δημητράκη Κΰρου καί κηδεμόνας τών ανη
λίκων ορφανών τοΰ Αθανασίου X" Ζάχογλου, γαμβρού της επί τή προαπο- 
θανοΰση θυγατρί Ευφρόσυνη, περί παραλήψεως παρά τοΰ σκευοφΰλακος 
αΰταδέλφου της τζελεμπή Νικολάκη τής περιουσίας τοΰ μακαρίτου γαμβρού 
της καί τοΰ θείου αυτού Χ^' Μανόλη Γοΰναρη συμφώνως τοϊς λογαρια 
σμοίς. Μ άρτυρες 7, 6 Φιλ)πόλεως Κύριλλος έ.πιβεβαιοϊ(®).

1783-Όκτωβρ. Όμολογία «Ι,δίοις αύτοΐς χείλεσι» τής Παρασκευής, χή 
ρας τοΰ Αθανασίου X " Ζάχογλου περί παραλήψεως παρά τοΰ αυτού σκευο 
φΰλακος τών άνηκάντων αυτή εκ τής κληρονομιάς τοΰ άνδρός της. Μαρτυ- 
ρυΰσιν 6 άρχοντες, δ Φιλ)πόλεως Κύριλλος έπιβεβαιοΐ(3).

1786 Φεβρουάριου 6. Όμολογία X" Κωνσταντίνου Τρουπτζή δτι έλαβε 
καί έξώφλησε παρά τής πενθεράς του Μώσως την κληρονομιάν τών εκ τής 
άπυθανοΰσης θυγατρός της τέκνων του Σοφίας καί Αντωνίου, συντηρου- * I,

τέκνου του ’Αθανασίου. ’Ίδε αρχεία τοϋ έν Φιλιππουπόλει ρουφετίου τώνάμπατζή- 
δων, βιβλ. 3II, σελ. 56. 36) Αυτόθι, σελ. 318 (τιη'.). 34) Αύτόθ-ι, σελ. 321 (τιγ'.). 
35) Κώδικος II, σελ. 304—307, 36) Κωδικός I, σελ. 343 (ιλε\). § 13. 1) Κόίδικος
I, σελ. 9 (α'.),. 2) Αύιόθα, σελ. 13 (ε'.). 3) Αυτόθι, σελ. 14 (ς-'.).
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μενών ύπ3 αΰτοΰ. Μάρτυρες 16 κληρικοί και άρχοντες, ό μητροπ. έπι- 
βεβαιοΐ(4).

1789 Μαρτίου 1. 'Ομολογία 'Αθανασίου Κωστάτζογλου, ελθόντος εκ 
Κων)πόλεως, δτι ελαβεν ως κληρονόμος άπασαν την περιουσίαν εις ομολο
γίας χρεωστικός καί σκευή τής αΰταδέλφης του Θεοδοσίας συζύγου τοϋ Κα- 
σίμογλου, αποθανοΰσης εν τή οικίφ τοΰ Νικηφόρου Άρίκογλου, παρά τής 
θυγατρός τοΰ μακαρίτου Άρίκογλου Αναστασίας συμφωνίας τή γενομένη 
καταγραφή υπό τοΰ γαμβροΰ αυτής Δημητρίου Κουγιουμτζή καί έξώφλησεν. 
Μάρτυρες 2 κληρικοί, 3 άρχοντες, 3 πολΐται, ό Φιλ)πόλεως Κύριλλος έπμ- 
βεβαιοϊ.—Καταγραφή των οικιακών πραγμάτων καί σκευών καί χρηματικών 
ομολογιών, άπερ ελαβεν ό προρρηθείς κληρονόμος. Μάρτυρες οι αΰτοί(5 *)·

1790 Φεβρ. 20. Αϊτησις Συνεσίου περί κληρονομιάς τοΰ άποθανόντος 
αΰταδέλφου του X" Τριαντάφυλλου Τωάννου Ψωμά, ου τό έργαστήριον καί 
μερίδιον αλευρόμυλου κατεΐχεν απέναντι χρέους τοΰ μακαρίτου ό γυναικά- 
δελφος αΰτοΰ Κώστας τοΰ Στάθη. 'ΤΙ ΰπόθεσις παρέμεινεν εκκρεμής ως 
αναπόδεικτος. Μάρτυρες 3 άρχοντες, 2 πολΐται, ό Φιλ)πόλεως Κΰριλλος(Π).

1791 Φεβρουαρ. 29. 'Ομολογία Αναστασίου Σταμάτη δτι έλαβε τήν 
κληρονομιάν τής μανίτσας του Ελένης καί τής Θείας του IIίτσας παρά τοΰ 
Στόγιου Τακιατζή(7). Μάρτυρες 4 άρχοντες, ό Φιλ)πόλεως Κύριλλος.

1791 Μαρτίου 3. 'Ομολογία Εΰγενείας δτι έλαβε παρά τοΰ μοναστή, 
ρίου Μπατσκόβου απασαν τήν άνήκουσαν αυτή κληρονομιάν έκ τοΰ αΰτα- 
δέλφου της ήγουμέιΌυ Δαμασκηνού. Μάρτυρες 4 άρχοντες, 1 πολίτης, ό 
Φιλ)πόλεως Κύριλλος έπιβεβαιοΐ(8).

1793 Τανουαρ. 'Ομολογία παραλήψεως κληρονομιάς τοΰ πατρός των, 
Γιαννάκη Δουλγκέρογλου υπό τών υιών του Αναστασίου καί Θεοδώρου, 
θυγατρός του Σμαραγδίτσης καί συζύγου του Έλενίτσης εκ τοΰ έν Καλ- 
κούτη συνεταιρισμοΰ τοΰ μακαρίτου μετά τοΰ γυναικαδέλφου του Γεωργίου 
Άγγελή X ' Χρυσάφογλου διά τοΰ επιτρόπου των εν Καλκούτα Μαυρουδή 
X "  Κυριάκου. Μάρτυρες 5 άρχοντες, 1 ίερεΰς, ό Φιλ)πόλεως Κύριλλος έπι 
βεβαιοι(9).

1793 Ιουνίου. 'Ομολογία παραλήψεως κληρονομιάς κατά τήν διαθήκην 
τοΰ έν Καλκουτα άποθανόντος Γεωργίου X" Κωνσταντίνου Καρΰδογλου παρά

4) Αυτόθι, σελ. 16 (η'.).—Τό κύριον δνομα. Μώοω καί Μώοα, ώς άπαντα έν 
τοϊς άρχείοις τών άμπατζήδων από τοΰ 18ου ήδη αίώνος, είναι αυτό τό Μόοχω , υΰ 
τό υποκοριστικόν Μοαχονλα λέγεται καί Μοοοϋλα,

5) Αύτόθ-ι, σελ. 19—20 (ια '—ιβ ·)·—Άρίκογλου καί Κασίμογλου απόγονοι άμ- 
πατξήδων, ών οί γενάρχαι μνημονεύονται έν τφ α'. κώδικι τών άμπατζήδων Ά θα-
νάσις Άρίκογλους (1688), Κασίμης (1696). 6) Αυτόθι, σελ. 24 (ις·'.).

7) Αυτόθι, σελ. 25 ( ιζ '.) .—Πίτσα  άντί Π ιηίταα  υποκοριστικόν τοΰ Θ εό π εμ π τη .
8) Αυτόθι, σελ. 25 (ιζ'.). 9) Αυτόθι, σελ. 26 (ιη\).
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των επιτρόπων αυτού Μαυρουδή X '' Κυριάκου καί Μιχάλη "Ανδρέου υπό
των κληρονόμων του μακαρίτου Ευγένειας συζύγου,..............  αΰταδέλφης
του μετά των τέκνων της Κωνσταντίνου, X " Σωτηρίου, Έλενίτσης, Ζωίτσης 
και Ευφροσύνης, καί της άρχοντίσσης Σμαραγδίτσης "Ιωάννου Χ"Νίκογλου 
ώς κηδεμόνος τής έγγονής της Άννίτσης, θυγατρός τοΰ μακαρίτου(10 11).

1793 "Ιουνίου. 'Ομολογία ηγουμένου "Ιγνατίου, Μόσως καί τζελεμπή 
Σωτηράκη δτι παρέλαβον καί διενείμαντο αδελφικώς εξ ίσου την πατρικήν 
καί μητρικήν των περιουσίαν, κινητήν τε καί ακίνητον (Παπαγιαννάκογλου 
καί τής συζύγου του Σμαράγδας) (“ ).

1800, "Απριλ. 27. Όμο?νθγία τού εκ Σαμακυβίου "Ήλτζου Θεοδώρου 
δτι ελαβε μετά τής νύμφης του την κληρονομιάν τού άποθανόντος εν Φιλιπ- 
πουπόλει αδελφού του X" Γεωργίου Θεοδώρου Σαμακοβλή. Μάρτυρες 1 αρ
χών, 3 πολΐται, ο Φιλ)πόλεως Κύριλλος(12).

1800, Αύγούστου 30. 'Ομολογία "Αναστασίου Γεωργίου Πολίτογλου, 
επιτρόπου τού άποθανόντος γαμβρού τού X" Σωτηρίου X" Ευσταθίου Κεν- 
τιντένογλου καί τής αδελφής του Ελένης συζύγου τού μακαρίτου καί τού ανη
λίκου ορφανού Κοονσταντίνου καί τής Εύγενής X" Ευσταθίου Κεντιντένογλου
μητρός τού μακαρίτου δτι εθεώρησαν τούς λογαριασμούς καί την περιουσίαν 
τοΟ μακαρίτου καί διενείμαντο αυτήν, κινητήν τε καί ακίνητον. Μάρτυρες 1 
αρχών, 3 πολΐται, ο Φιλ);ιόλεως Κύριλλος(13). — Καταγραφή άπάσης τής πε
ριουσίας ώς καί των χρεών τού μακαρίτου καί διανομή αυτής εις τό ορφα
νόν καί τήν σύζυγον Ελένην Γεωργίου Πολίτογλου. Εις μετρητά καί δμο 
λογίας γρ. 11.167:00. Τά περιελθόντα ακίνητα εις τό ορφανόν ήσαν: 1 μα- 
γαζεΐον, 1 όσπίτιον, I φούρνος, 1 έργαστήριον άμπατζήδικον, εν έτερον.

10) Αυτόθι, σελ. 26 (ιβ'.). — Ή  οικογένεια Καρύδογλου έκ τών παλ,αιών των 
καραμπατζήδων. Γενάρχης αυτής Θανάσις Καρύδας μνημονευόμενος έν τοϊς άρ- 
χείοις τών άμπατζήδων άπό τοΰ 1730. (Αρχεία, βιβλ. I σελ. 56).

11) Αυτόθι, σελ. 29 (κα'.). 12) Αυτόθι, σελ. 34 (κς-'.).
13) Αυτόθι, σελ 36 (κη\). Άμφότεραι αΐ οίκογένειαι Πολίτογλου καί Κεν 

τιντένογλου ήσαν παλ,αιαί έλληνικαί εύγενεΐς καραμπατζήδων. "Ιδε Μνμτ. Ά π ο ·  
οτολίδον, ένθα ανωτέρω, σελ. 387 καί 190. Ή  χήρα Έλενη Πολίτογλου ένυμφεύθη 
μετά τινα έτη τον έκ Κοπριβστίτσης έγκαταστάντα εις Φιλιππούπολιν έλληνίζοντα 
Στογιάννον τζορπατζή, νεώτερον αδελφόν τοΰ Βούλκου Θεοδώροβιτζ, βεγλικτζήν, 
πυλ,λάκις μνημονευόμενον έν τοϊς κώδιξιν ώς δημογέροντα. Τά τέκνα αυτών Γεωρ- 
γάκις, Μαριώρα καί Θεοδωράκις έτυχον ελληνικής αγωγής καί παιδείας. Ή  Μα- 
ριτόρα ένυμφεΰθη τον έλληνα Μετσοβίτην Δημητρίκαν Μήτσορα, βεγλικτζήν, ό Θεο
δωράκις άπέθανεν "Ελλην τώ 1856, καταλιπών δύο θυγάτρια, άτινα ένυμφεΰθησαν 
τούς έλληνας Ά θ α ν . Μιχ. Ι ’κεμισγερδάνην καί Γ. Πρίντζην, ό δέ Γεωργάκις
βουλγαρίσας έπρωταγωνίστησεν έν τφ υπέρ τής εκκλησιαστικής ανεξαρτησίας άγώνι 
τών Βουλγάρων. Ή  προς τον έξάδελφόν του ιατρόν Τσωμάκωφ αλληλογραφία του 
περί τών Βουλγαρικών ζητημάτων διεξήγητο ελληνιστί. Ή  Ελένη άπέθανε τφ 1848. 
Ό  τάφος αύιής καί τοΰ υίοϋ της Θεοδωράκι σώζεται έν τή αυλή τής έκκλησίας
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1801, ’Απριλίου 12. 'Ομολογία Αργυρίου Κωνσταντίνου Κοβάτσογλου 
και τοΰ επ’ αδελφή ανεψιού του δτι έλήφθη ή περιουσία του εν Ίασίφ άπο- 
θανόντος ’Αναστασίου Μιχαήλ ϊατροϋ, πατρός τοΰ δευτέρου παρά των πλη
ρεξουσίων των. Μάρτυρες 4 πολΐται, ό Φιλ)πόλεως Κΰριλλος(14).

1801, ’Ιουλίου 3. 'Ομολογία Ελένης Στοΐτζου Μπάρμπογλου και των 
τριών ορφανών, κληρονόμων τοΰ άποθανόντος εν Άγκυρα συζΰγου της Δη- 
μητρίου Τρύφογλου, δτι ό άποσταλείς έκεΐσε επίτροπός της Άργυριος ΊΓρΰ- 
φογλου παρέλαβε την περιουσίαν τοΰ μακαρίτου καί παρέδωκεν αυτή.— 
Καταγραφή τής περιουσίας εις πράγματα γρ. 2.333 και εις μετρητά γρ. 
4.051.—Καταγραφή τών πληρωθέντων τοΰ μακαρίτου χρεών 50 °/0 εις τους 
πιστωτάς λαβόντας το ήμισυ έκ τών μετρητών, ήτοι 2.025:60. Τά λοιπά 
άφείθησαν τοΐς όρφανοϊς(1δ).Βεβαιοΰσιν ώς μάρτυρες 7 πιστωταί, ό Φιλ)πό- 
λεως Κύριλλος έπικυροι.

1802 Σεπτεμβ. 10. 'Ομολογία τής Εΰγενής X" Μήτζου, κηδεμόνος τών 
ανηλίκων εγγόνων της, ορφανών Λάμπρου καί Ειρήνης, τέκνων τοΰ Μήτσου 
και τής Θεοδοσίας, δτι, επειδή μετά τον θάνατον τοΰ γαμβρού της καί τής 
θυγατρός της (τών προειρημένων) άνέλαβεν αυτή τά τε ορφανά καί τήν πε
ριουσίαν των, φοβούμενη τον αιφνίδιον θάνατόν της δηλοΐ, δτι ή περιου
σία τών ορφανών είναι εί.ς μετρητά 15.000 γρ., ή οικία, έν ή κατοικεί, έν 
τή ενορία τοΰ άγ. Κωνσταντίνου μεθ’ όλων τών όσπιτικών, εις όντας έν τώ 
Κουρσοΰμ χάν, διηθημένος εις τρία χωρίσματα. Ταΰτα κλ,ηρονομία πατρό- 
θεν. Μητρόθεν δέ ή κληρονομιά σΰγκειται έκ πολλών οικιακών, ίματισμοΰ, 
κοσμημάτων καί φλωρίων. Μάρτυρες 4 πολΐται καί ό δικαιοφΰλαξ(10). Α νε
πιβεβαίωτοι' υπό τοΰ μητροπολίτου.

1803 Σεπτεμβρ. 7. 'Ομολογία Θεοχάρη Γιακείμογλου δτι μειά τον θά 
νατον τοΰ άδελφοΰ του ’Αναστασίου Γιακείμογλου έκανόνισε τά κληρονο- * 4

τής Παναγίας μεθ’ ελληνικής εμμέτρου !πί μαρμάρινης πλακός επιτύμβιας επιγρα
φής. ’Ιδού τά επί τής αυτής πλακός δύο επιτύμβια—μητρός καί υίοΰ:

t  Έδώ κεϊται τεθαμμένη ή Ελένη ή γυνή
του Στογιάννη Θεοδώρου, δούλη του Χριστού πιστή.

καί
4 Θεοδωράκη τοΰ Χτογιάννου | κόνιν κάλυπτε! ούτος ό λίθος'

οατις άπειρους άρετάς Ισχεν | εις τό γενναΐον αύτοΰ τό στήθος. 
Κ ι’ ή μέν κόνις ενταύθα κεϊται, | άλλ’ ή ψυχή του ενδιαιτάται 
έν ούρανίαις σκηνχϊς καί κήποις | κα; μετ’ αγγέλων συναμιλλάται. 
”Εστι καί έστχι ή μνήμη τούτου | κεχάρχγμένη έν ταΐς καρδίαις 
καί εν τα ΐς γλώσσαις τό όνομά του [ θέλει προφέρεσθ’ έν εύφημίαις.

Τή 22φ ’Ιουλίου 1856.

14) Αυτόθι, σελ. 39 (λα'.). 15) Αυτόθι, σελ. 4.0—41 (λβ'. — λγ'.). 16) Αυτόθι, 
σελ. 41 (λγ'.).

2
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μικά του δικαιώματα μετά της νύμφης του Μελάχρως τοϋ Φώτσου και των ·> 
δύο ορφανών Ευφροσύνης και Σμαράγδας και έξώφλησε. Μάρτυρες ό δίκαιο- 
φύλαξ και 5 πολΧται. Άνεπιβεβαίωτον^ζ).

1804 Όκτωβρ. 21. 'Ομολογία Θεοδοσίας Άργύρη και τοΰ συζύγου 
αυτής Καλογιάννη δτι ώς κληρονόμος τοΰ αύταδέλφου της μονάχου Άνανίου 
Βατοπεδινοΰ έλαβε παρά τοΰ εσναφίου τών γουναράδων τά κατατεθειμένα 
εις αυτό χρήματα τοΰ αδελφού της και έξώφλησε. Μάρτυρες δ δικαιοφύλαξ 
και 4 πολΐται. *Ανεπιβεβαίωτον(,Ρ).

1806 ’Ιουλίου 25. 'Ομολογία Ειρήνης, γυναικός Γεωργίου Ζενελτζό* 
γλου, τοΰ υιού της Κωνσταντίνου, τοΰ έγγονοΰ της επί άυγάτοι Φωτεινή 
Σταύρου και άλλων συγγενών δτι διενείμαντο εις άλλήλους την παρά τοΰ 
Γεωργίου Ζενέλτζογλου κληρονομιάν των και έξώφλησαν. Άνεπιβεβαίωτον(10).

1806 Μαΐου 24. 'Ομολογία Κούνας Δημητρίου αύταδέλφης τοΰ Χρή
στου Λημητρίου Έτροπολοΰ δτι έλαβε παρά τής νύμφης της καί έξώφλησε 
τό κληρονομικόν της μερίδιον έκ τής περιουσίας τοΰ άποθανόνιος αδελφού 
της. Ή  ?ω.βοϋσα υπογράφει βεβαιοΰσα βουλγαριστι ώς Βουλγαρις έκ τοΰ 
Έτροπόλ(20).

1808 Ίανουαρ. 14. 'Ομολογία Στογιάννου καί Στυλιανής Πέτρου μπο
γιατζή δτι έλαβον την έκ τοΰ άποθανάντος πατρόςτων Πέτρου Κωνσταντίνου 
κληρονομιάν των παρά τών μπογιατζήδων καί έξώφλησαν. Καταγραφή τής 
καταλειφθείσης περιουσίας τοΰ Πέτρου Κωνσταντίνου εις μετρητά καί ομο
λογίας γρ. 4.025:8. ?Ανεπιβεβαίωτον(2!)·

1814 Φεβρουαρ. 7.'Ομολογία τών κληρονόμων τοΰ μακαρίτου Χ "Γιαν- 
νάκη X" Στόγιου, τ. έ. τής συζύγου του Ζοοίτσας X" Ευσταθίου Κεντιντέ- 
νογλου, κηδεμόνος τών δύο ανηλίκων τέκνων των Σμαράγδας καί Νικολάου 
καί τών λοιπών τέκνων των (ενηλίκων) Δημητρίου, Αναστασίας καί Κων
σταντίνου δτι διενείμαντο τήν τε κινητήν καί ακίνητον περιουσίαν τοΰ μα
καρίτου μέχρις οβολού. Μάρτυρες δ οικονόμος-ΐερεύς, 5 πολΐται, δ Φιλ)πό 
λεως Ίωαννίκιος έπιβεβαιοΐ(22).

1814 Μαρτίου 20. 'Ομολογία τής Μαρίας X" Γεωργίου Ράδογλου, συ
ζύγου τοΰ μακαρίτου Γεωργίου X" Γιαννάκι καί κηδεμόνος τοΰ ανηλίκου τέ
κνου των Ζωίτσας, δτι έκανόνισε καί έλαβε τήν κληρονομιάν τής Ουγατρός 
της, τήν αναλογούσαν τφ πατρί της έκ τής περιουσίας τοΰ άποθανάντος πάπ- 
που της X '' Ευσταθίου Κεντιντένογλου. Μάρτυρες 1 ίεοεύς, 6 πολΐται(22α).

1820 Άπριλ. 27. Άποθανάντος τοΰ Γεωργίου Πέτκου ή έκκαθαρισθεΐσα 
περιουσία αυτού υπό τοΰ πενθέρου του Αναστασίου διενεμήθη μεταξύ τών 17 * *

17) Αυτόθι, σελ. 43 (λε’.). 18) Αυτόθι, σελ. 44 (λς-\). 19) Αυτόθι, σελ. 44
(λς·'.). 20) Αυτόθι, σελ. 45 (λζ'.). 21) Αυτόθι, σελ. 46 (λη\). 22) Αύτόθι, σελ. 50
(μβ'.). 22α) Αυτόθι.

■
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γνησίων κληρονόμων του, συζύγου Σεβαστής, μητρός Βελίσκως, αδελφών 
Νέτσου, Μάρο.)ς κα'ι Βελίκως ώς (ομολόγησαν οΰτοι, παραλαβόντες παρά τού 
συντρόφου του μακαρίτου την κληρομίαν etc μετρητά και πράγματα Γιαν- 
νάκη X" Δημητρίου Σαμουρδάρογλου. Μάρτυρες 2 ιερείς, 4 πολίται, ό Φιλ)- 
πόλεοις Παΐσιος βεβ«ιοΐ(23 *).

1820 Ιουλίου 1 δ. "Αναθεώρησις του λογαριασμού τής κληρονομιάς 
των ορφανών, τεσσάρων παίδων και μιας θυγατρός, τοΰ μακαρίτου Φιλίπ
που Μπακάλη, γρ. 12.254:36. Μάρτυρες 1 ίερευς, 9 πολίται, ό Φιλ)πόλεο)ς 
Παΐσιος υποβεβαιοΐ(2,!).

1820 "Ιουλίου 20. 'Ομολογία τοΰ ορφανού Εμμανουήλ Φιλίππου Μπα
κάλη οτι ελαβε τό μερίδιόν του εκ τής πατρικής του κληρονομιάς και εΗώ- 
φλ,ησε. Μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πολίται, ό Φιλ)πόλεως Παΐσιος ύποβεβαιοΐ(25 *).

1827 Φεβρουαρ. 18. Διακανονισμός λογαριασμού Γεωργίου "Ιωάννου 
Κανταρτζή προς τον γαμβρόν του Μιχαήλ Πέτρου, προερχόμενου έκ χρημά- 
των πατρικής καί μητρικής κληρονομιάς. Μάρτυρες 5 ιερείς, 16 πολίται, ό 
Φιλ)πόλεως Νικηφόρος ύποβεβαιοϊ(2<5).

1827 Φεβρουαρ. 20. 'Ομολογία Γεωργίου "Ιωάννου Κανταρτζή δτι 
ήλικιωθείς παρέλαβε πάσαν τήν κληρονομιάν του παρά του κηδεμόνος θείου 
του Κωνσταντίνου Ζέκου καί εξώφλησε. Μάρτυρες 5 ιερείς, 20 πολίται, ό 
Φιλ)πόλεως Νικηφόρος ΰποβεβαιοί(27).

1827 Μαΐου 17. 'Ομολογία τών έκ τού χωρίου Καρά Όρμάν έλθόν- 
τιον συγγενών τοΰ μακαρίτου Γιουβάννη Μένου παπουτζή δτι παρέλαβον 
καί διενείμαντο τήν κληρονομιάν τοΰ μακαρίτου αδελφού των καί έξώφλη- 
σαν. Μάρτυρες 1 ίερευς, 4 πολίται, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος υποβεβαιοΐ(28 29)

1828 Ίανουαρ. 22. Συμβιβασμός Παύλου Τάνου [Μ]ΙΙογιατζή έξ "Αμ- 
πελίνου καί Γώγου Πέγιου Καλαϊτζή περί μητρικής των κληρονομίας(2ίι). 
Μάρτυρες 3 ιερείς.

1828 Φεβρουάριου 25. 'Ομολογία Κωνσταντίνου Βοΰλτζου έξ Άβρα-

211) Αυτόθι, σελ. 66 (νη\).—Ό  μακαρίτης ήχο έζηλληνισμένος Βούλ,γαρος,
όθεν τό δνομα τοϋ πατρός, μητρός καί αδελφών του Βουλγαρικά. 'II γυνή του Έλ-
ληνίς—Σεβαστή ’Αναστασίου, ώς καί ό συνέταιρός του.

2·1) ΑύτόΟ-ι, σελ. 69 ( |α '.) . 25) Αυτόθι, σελ. 70 (ξβλ). 26) Αυτόθι, σελ. 105
(ηζλ). 27) Αυτόθι σελ. 106 (ρη\).

28) Αυτόθι, σελ. 110 (ρβ'·)· — Πάντες Βούλγαροι. Κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ 
συγχρόνου Ιστοριογράφου τής Φιλ)πόλεως Κ. Οικονόμου ίερέως, τοϋ καί σχολάρχου 
τής Έλλ. Σχολής, πλήν τής Φιλ)πόλεως, Στενιμάχου καί τινων επί τής Ροδόπης 
κωμών, όπου έλαλεϊτο ή Ελληνική, πανταχοΰ άλλαχοϋ τής επαρχίας έλαλεϊτο ή 
Βουλγαρική. Ή  Ελληνική ολίγον έν τή επαρχία έλαλεϊτο. Έκ τούτου επεται ότι 
εν τή επαρχία έπεκράτουν καθ’ όλου οί Βούλγαροι. Εντεύθεν καί οί αναγραφόμε
νοι εν τοΐς κώδιξι Βουλγαρώνυμοι.

29) Αυτόθι, σελ. 134 (ρκς·'.).
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δάλων δτι έλαβε την κληρονομιάν τοΰ άδελφοϋ του Γιοβάννη Μάλτζιου, γρ. 
878. Μάρτυρες 2 ιερείς, 1 πολίτης, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται^0)

1833 Μα'ίου 8. Όμολογία των έκ Βοδενών κληρονόμων τοΰ μακαρίτου 
Λημητρίου Καρατζά δτι ελαβον την κ?α)ρονομίαν των εις κτήματα και σκευή 
αξίας γρ. 2.700 καί εςώφλησαν. Μάρτυρες 5 ιερείς, ό Φιλ)πόλέως Νικηφό
ρος βεβαι.οΙ(30 31).

1833 Μα'ίου 20. 'Ομολογία τής Κωνσταντίας Γιάγκου ράπτου, συζύ
γου δέ τοΰ Άγκόπη Τζιβελάκη δτι μετά τον θάνατον τοΰ συζΰγου της, εξ 
οΰ έχει νόμιμον τέκνον όνόματι Μήμην, έλαβε την κληρονομιάν αΰτοΰ εκ 
τής πατρικής περιουσίας, θεωρηθείσης καπά τούς νόμους τής ίεράς βασιλι
κής κρίσεως, γρ. 15.000 καί εξώφλησε. Γ0  Φιλιππουπόλεος Νικηφόρος 
βεβαιοΐ(32).

1833 Σεπτεμβρ. 26. Άποθανοΰσης τής Μελάχρως Νικολάου Κοϊμτζό· 
γλου 40 ημέρας μετά τον θάνατόν της ό μέν σύζυγος αυτής Τρύφων Σφέτ- 
κυυ έλαβε παρά τής μητρός τής μακαρίτιδος άπαντα τά δώρα του όπίσω, ή 
δέ μήτηρ αυτής έλαβε παρά τοΰ συζύγου πάσαν την προίκα κινητήν καί ακί
νητον καί εςώφλησαν. Μάρτυρες 5 ιερείς, 4 πολΐται(33).

1844 Αΰγούστου 5. Όμολογία των τριών υιών τοΰ μακαρίτου Κων
σταντίνου Μπακάλη καί τής μητρυιάς αυτών Θεοποιής Τωάννου δτι έκανό- 
νισαν προς άλλήλους τά τής κληρονομιάς των. Άνεπιχύρωτον(34) Καί διε- 
νείμαντο αυτήν. Μάρτυρες 2 ιερείς, 7 μαΐστορες, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος 
βεβαιοϊ(35).

1834 Αύγούστ. 10. Διανομή τής περιουσίας, κινητής καί ακινήτου τοΰ 
μακαρίτου Κωνσταντίνου Χρήστου Άρναούτογλου μεταξύ τών κληρονόμων 
του. At δύο ΰπανδροι θυγατέρες αΰτοΰ ’Αναστασία καί. Μαριώρα έλαβον εν 
έργαστήριον εν τφ κάτω μπεζεστενίφ καί μετρητά κατά τό προικοσύμφωνου 
και εξόχρλησαν' ή δέ σύζυγός του Ελέγχω, αί θυγατέρες Θεοποιή καί Σμα
ράγδι* καί οί υιοί Γεώργιος καί Ιάκωβος διενείμαντο τά 5 έτερα εργαστή
ρια καί. 1 όσπίτιον καί 73000 γρ. έκκαθαρισθέντα καί έξώφλησαν. Μάρτυ
ρες 6 ΐερεΐς, 2 πολϊται καί ό Φιλιπ. Νικόδημος βεβαιοΐ(36 *).

30) Αυτόθι, σελ. 135 (ρκζ\)—Βούλγαροι οί μνημονευόμενοι.
31) Αυτόθι, σελ. 175 (ρξζ'.). 32) Αυτόθι, σελ. 181 (ρογ'.).
33) Αυτόθι, σελ. 83 (ορ '.).—Ό  Τρύφιον Σφέτκου έξηλληνισμένος πατρόθεν

Βούλγαρος ήτο γαμβρός επί θυγατρί τοΰ Νικολάου Χρήστου Κοϊμτζόγλου. Ή  επι
τάφια μαρμάρινη πλάξ τής Μελάχρως σοιζεται επί τοΰ τάφου τοΰ Ίωάννου Κωνστ. 
X " Γιοβαννή Χρήστου Κοϊμτζόγλου.

34) Αυτόθι, σελ. 195 (ρπξ'.). 35) Αυτόθι, σελ. 196 (ροκ').
36) Αυτόθι, σελ. 198 (pq'.). Περί τής οικογένειας τοΰ Κωνστ. Χρ. Άρναού·

τογλου, διατελέσαντος πρωτομαίστορος τών καυχαντζήδιυν, ϊδε Μ υ ρ τ .  ’Α π ο σ το λ ίδ ο υ  
ένθα άνωτέρ. σελ. 186. Ό  τάφος τής οικογένειας έκειτο έν τή αύλή τής εκκλησίας
τοΰ άγ. Δημητρίου. ’Επί τής περισωθείσης έξ αΰτοΰ τετράπλευρου μαρμάρινης στη-



Ή  ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις και οί κώδικες αυτής 21

1834 Σεπτεμβρ. 2.. 'Ομολογία Σωτηρίου και Ελένης Παπαστογιάννη 
δχι έ.ξώφλησαν λαβόντες παρά τοϋ αδελφού των Παπαθανασίου δ,τι άνήκεν 
αυτοίς τής πατρικής και μητρικής κληρονομιάς. Ό  Φιλιππουπόλεως Νικη
φόρος βέβαιο Ι(37).

1834 Σεπτεμβρ. 12. 'Ομολογία των τέκνων τοϋ μακαρίτου Κωνσταντί
νου Κεσιτζή και τής μητρός αυτών Αικατερίνης δτι διενείμαντο ώς κληρονό
μοι την περιουσίαν του. Ό  Φιλ)πόλεως Νικόδημος βεβαιοΐ(88).

1834 Σεπτεμβρ. 18. 'Ομολογία τής Κυριακής X " Νεδέλτσου δτι ως 
μόνη κληρονόμος άτε θεία οΰσα έλαβεν την περιουσίαν τοΰ άποθανόντος 
ανεψιού της Γκάντσου Βέλιου. Ό  Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοι(3η).

1834 Όκτωβρ. 19. 'Ομολογία Ζωίτσας Χαριζάνου έκ Μαρκόβου μετά 
των τέκνων της δτι. έλαβεν ώς κληρονόμος την περιουσίαν τοϋ μακαρίτου 
έξαδέλφου της Σταύρου. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 πολίται, ό μητροπολίτης Νι
κηφόρος βεβαιοΐ(10).

1834 ’Οκτωβρίου 23. 'Ομολογία τοϋ Κωνσταντίνου Ίωάννου Τζολάκη 
δτι έλαβε παρά τοϋ θείου του Μήντζου Μπαγκ-υρη δλα τά πατρικά του, κι
νητά και ακίνητα και έξώφλησε. Μάρτυρες 6 ιερείς, 3 πολίται, ό δέ Φιλ)πό- 
λεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(* 39 40 41).

1834 Δεκεμβρ. 13. 'Ομολογία Θεοφανοϋς Γρηγορίου μπακάλη και Ζωί
τσας Γρηγορίου μπακάλη δτι έλαβεν έκατέρα παρά τοϋ άδελφοϋ των Βασι
λείου τό εν τή διαθήκη τοϋ πατρός των όρισθέν έκάστη χρηματικόν ποσόν 
και έξώφλησε. Μάρτυρες 5 ιερείς, 1 πολίτης, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βε- 
βαιοΐ(42).

1335 Ίανουαρ. 12. 'Ομολογία Στογιάννως θυγατρός τοϋ μακαρίτου 
Γρέτκου δτι έλαβε παρά τοϋ άδελφοϋ της Στογιάννου τό πατρικόν έκ κλη-

λης άνέγνωμεν : «Κωνσταντίνος Χρ. Άρναούτογλου έμπορος, γεννηθείς τή 4η 
ΙΟβρίου 1780 άπεδήμησε προς Κύριον τή 19η Ίανουαρ. 1831. Σύζυγος δέ αξία αύ- 
τοϋ ήν Ελένη Ή λιου ίερέως, ήτις γεννηθεΐσα τή 10η Φεβρ. 1786 καί μεταστάσα 
τή 1η 7βρ. 1871, έσχε δέ καί τέκνα έξ μέν θήλεα ’Αναστασίαν, Μαριώραν, Θεοπήν, 
Σμαράϊδαν, ’Ελισάβετ καί Ζωήν καί τέσσαρα άρρενα ’Απόστολον, Άργύριον, Γεώρ
γιον καί ’Ιάκωβον, οϋς άπαντας δδε 6 τάφος καλύπτει, τον μέν ’Ιάκωβον γεννη- 
θέντα τή 1η Ίουν. 1831, μετελθόντα εύδοκίμως τόν ιατρόν εν Άδριανουπόλει καί 
πρός Κύριον μεταστάντα τή 29η Ίουν., τφ νόστφ αυτού κομισθέντα ενταύθα υπό 
τοΰ αδελφού αυτού Γεωργίου, τόν δέ Γεώργιον γεννηθέντα τή 10η ΙΟβρίου 1825, 
μετελθόντα πρώτον τόν διδάσκαλον, είτα δέ τόν στρατιώτην έν Έλλάδι καί τέλος 
τόν έμπορον, αγαπητότατους εις πάντας καί ήγαπημένους παρά πάντων*.

37) Αυτόθι, σελ. 200 (ρηβ\). 38) Αυτόθι, σελ. 201 (ρργ')·
39) Αυτόθι, σελ. 202 (ρηδ'). Οί μνημονευόμενοι βουλγαρώνυμοι.
40) Αυτόθι, Έξηλληνισμένοι Βούλγαροι οί άναφερόμενοι.
41) Αυτόθι, σελ. 203 (ρρε').
42) Αυτόθι σελ. 221—222 (σιγ'—σιδ').
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ρονομίας μερίδιόν της. Μάρτυρες 4 Ιερείς, 1 πολίτης, δ μητροπολ. Νικηφ. 
βεβαιοΐ(43 44 45 * * 48 *).

1835 Ίανουαρ. 20. Όμολογία ’Ιακώβου και Σμαράγδης, τέκνων του 
μακαρίτου Κωνστ. Κάρπογλου καί της μητρυιάς των Μήτρως δτι διενείμαντο 
την περιουσίαν τοΰ μακαρίτου. Μάρτυρες 2 ιερείς, 3 πολιται, ό μητρ. Νι
κηφόρος βεβαιοϊ(4 4).

1835 Ίανουαρ. 21. 'Ομολογία Μελάχρως, μητρός τοΰ μακαρίτου Βα
σιλείου X "  Μάνιου και τής γυναίκας αύτοΰ Σμαράγδας δτι διενείμαντο την 
κληρονομιάν τοΰ μακαρίτου και έξώφλησαν προς άλλήλους. Μάρτυρες 4 ιε
ρείς, 2 πολιται, δ Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοϊ.(4δ).

1835 Αύγουστου 5. 'Ομολογία Θωμά Ία)άννου, Γεωργίου υίοΰ του 
και Ελισάβετ δυγατρός του δτι διενείμαντο την περιουσίαν, κινητήν και 
ακίνητον, άνερχομένην εις γρ. 6.336 τής άποδανουσης Χρυσής, συζύγου 
τοΰ πρώιου και μητρός των δευτέρων. 'Ο Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος 
βέβαιο ι(4<!).

1835 Αύγουστου 25. Όμολογία X" Θεοδωρή Σταύρου Λάμπογλου, 
τής μητρός αύτοΰ Εύφροσύνης X" Δημητρίου και τής αδελφής αύτοΰ Μα- 
ριώρας δτι διενείμαντο την πατρικήν ούσίαν. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολΐται(4’)

1835 Νοεμβρίου 17. Όμολογία Ράντας Γκάντζου Πουλάκου δτι έκα- 
νόνισε την εκ τοΰ συζύγου της κληρονομιάν προς τούς προγόνους της. Μάρ; 
τυρες 5 ιερείς, 3 πολιται, δ Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(48).

1835 Νοεμβρ. 30. Όμολογία Φανής Νικολάου και Μαρίας Δραγάνου 
δτι ουνεβιβάσθησαν άλλήλαις διά τάς κληρονομικός των διαφοράς. Μάρτυ
ρες 6 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες(4Β).

1836 Ίανουαρ. 29. Όμολογία Χρυσής και ’Αναστασίας Γειοργίου δτι 
συνεβιβάσθησαν μετά τοΰ X " Θεοδώρου Γεωργίου διά τήν κληρονομιάν 
τής μακαρίτιδος αδελφής των Σουλτάνης, συζύγου αύτοΰ και έξώφλησαν, 
Μάρτυρες 2 ιερείς, 8 μαΐστορες(Γ’°).

1836 Ίανουαρ. 30. Συμβιβασμός X" ’Αθανασίου Μιχαήλ και τής 
αδελφής του Μελάχρως διά τήν κληρονομιάν τής πατρικής ούσίας(δΙ). Μάρ
τυρες 6 ιερείς, 4 πολιται, δ Φιλ^πόλεως βέβαιοι.

43) Αυτόθι, σελ. 215 (σζ') 01 άναφερύμενοι—Βούλγαροι.
44) Αυτόθι, σελ. 220 (σιβ') Μήτρω  μετασχηματισμός τοΰ Δημητρία=Δημή-  

τρω (πρβλ. Μόσχω, Δέσπω, Φρόσω κτλ.).
45) Αυτόθι, σελ. 220 (σιβ'). 46) Αύτόθι, σελ. 223 (σιε').
47) Αύτόθι, σελ. 251 (σμγ') Παλαιό καραμπατζήδων οικογένεια, ό γενάρχης 

ής Φώτιος X" Θεοδώρου-Λάμπογλου μνημονεύεται έν τοϊς άρχείοις τών άμπατξή-
δων από τοΰ 1703 (Άρχεΐον. βιβλ. I , σελ. 18).

48) Αύτόθι σελ. 253 (σμε') Βουλγαρίς ή άναφερομένη. 49) Αύτόθι, σελ. 259
σνι'). 50) Αυτόθι, σελ. 225 (σιζ'). 51) Αύτόθι, σελ. 264 (σνς·').
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1836 Φεβρουαρ. 14. Συμβιβασμός των εκ τής κώμης Γήρτζι Δοΐτζου, 
Γκάνου, Βελίκεος, Νεδέλτσιου και Πέγκου προς τον Γεώργιον Τζοχατζή, 
παραυιον τής μακαρίτιδος Στογιάννας κράχταινας, διεκδικησάντων ώς 
έξαδέλφων αυτής κληρονομιάν. Μάρτυρες 5 ιερείς, 5 πρωτομαΐστορες(* 51 52 *).

1836 Μαρτίου 5. Συμιβιβασμός Βασιλικής Στάντζου παπουτζή μετά των 
ορφανών προγόνων τοϋ μακαρίτου άνδρός της Πάνου Ματθαίου ώς προς την 
εξ αυτοΰ κληρονομιάν. Μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, ό Φι,λ)πόλεως 
Νικηφόρος βεβαιοΐ(62).

1836 Μαρτίου 13. Όμολογία εξοφλητική παραλαβής τής κληρονομικής 
μερίδος τής Στάνκης Γεωργίου κατά την διαθήκην τοϋ μακαρίτου εξαδέλ* 
φου της X " Θεοδωρή Νιμόγκα. Μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες(54).

1836 Μαΐου 25. Συμβιβασμιός των υιών του εξ Άμπελίνου ΓΙολυζοάη 
Αργυρίου καί Σταύρου προς άλλήλους διά την πατρικήν των κληρονομίαν(55).

1836 Αύγουστου 7. Διανομή εξ ΐσου τής πατρικής οικίας μεταξύ τών 
αδελφών X" Γειυργίου και Έλέγκως κληρονόμων, τέκνων τοϋ μακαρίτη ’Αρ
γυρή. Μάρτυρες 5 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βέ
βαιοι^6)·

1836 Σεπτεμβρ. 28. Όμολογία Θεοφανοΰς, ’Άννης, Θεοποιής και Ραλ- 
λοΰς, αδελφών και συζύγων τών X " Μιχαήλ Παπαδημητρίου, Ίωάννου Δημ. 
Νέμτσογλου, X" Ίωάννου X'" Παύλου και Ίωάννου Λ. Σιτζάνη, θυγατέ
ρων δέ τών μακαριτών Ίωάννου Θεοδοσίου Σλαβούια και Σουλτανίτσης 
τζελεμπή Μιχαλάκη Κύρου, ότι διενείμιαντο αδελφικώς τήν πατρικήν και μη
τρικήν ουσίαν ώς μόνοι κληρονόμοι. Καταγραφή τής ληψοδοσίας και διανο
μής τής έναπολειφθείσης περιουσίας τών μακαριτών Ίωάννου Θεοδοσίου 
Σλαβούια και Σουλτανίτσης τζελεμπή Μιχαλάκη Κύρου. εκ γρ. 33.500 εις 
μετρητά καί ακίνητα. Μάρτυρες 4 ιερείς, 12 πολΤται, ό Φιλ)πόλεως Νικηφό
ρος βεβαιοΐ(57).

1836 Δεκεμβρ. 1. Έξοφλητικόν Λημιητρίου και Θεοφανοΰς Γιάγκου

52) Αυτόθι, σελ. 89 (πα'). ΙΙάντες οί μνημονευόμενοι γνήσιοι Βούλγαροι 
πλήν τοΰ Γεωργίου Τζοχατζή, όν υίοθέτησεν ή έξελληνισθεΐσα νεωκόρος (κρά- 
χταινα) Στοχιάννα. 53) Αυτόθι σελ. 91 (πγ').

51) Αυτόθι σελ. 92 (πδ') Ό  X" Θεοδωρής Νιμόγκας έξηλλ,ηνισμένος μαΐ-
στωρ άμπατζής μνημονεύεται έν τώ κώδικι τών άμπατζήδων έν έ'τει 1817. Νιμόγ-
κας=μή δυνάμενος (ώς φαίνεται τήν προσωνυμίαν προσέλαβεν έκ καταχρήσεως έν
τφ λέγειν τής φράσεως νέ μόγκα— Μν μιπορώ). ^Ητο ευυπόληπτος μαίστωρ καί φι-
λελεήμων (Άρχείον βιβλ. II, σελ. 104).

55) Αυτόθι, σελ. 230 (σκβ').56) Αυτόθι, σελ. 231 (σκγ').
57) Αυτόθι, σελ. 235—237 (σκζ'—σκθ')· Ό  ’Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαβούιας 

ήτο μεγαλέμπορος καραμπατζής καί έκ τών προκρίτιον εύγενών τής πολιτείας. ’Ίδε 
Μνρτ. Άτΐοστολί^ου, ένθα άνωτ. σελ. 191. Άνηγορεύθη μαίστωρ τφ 1807 κατά τόν 
κοίδικα τών άμπατζήδων (Άρχ. βιβλ. II, σελ. 64),
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X" Στάθογλου των εκ της μάμμης των κληρονομικών μεριδίων. Ό  Φιλ)πό- 
λεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(58).

1837 ’Απριλίου 25. 'Ομολογία Εύγενής, θυγατρός τοΰ παπά Νικολάου 
Σακελλίου ότι συνεβιβάσθη μετά των ανεψιών της Μαρκόρας και Ραλλοϋς· 
διά την κληρονομιάν της. Μάρτυρες 2 ίερεϊς(59α).

1837 ’Απριλίου 25. 'Ομολογία Τσβάτως Στογιάνου εκ τοΰ χωρίου Τζερ- 
κέζ Καρλόβου ότι έλαβε καί έξώφλησε την κληρονομιάν τοϋ άποθανόντός 
άτεκνου υΐοϋ της. Μάρτυρες 4 ιερείς, 1 πρωτομαιστωρ, ό Φιλ)πόλεως Νι
κηφόρος βεβαιοΤ(βί)).

1837 ’Απριλίου 30. 'Ομολογία Θεοφανοϋς X" Στοΐτζου καί X7' Γεωρ
γίου X " Γιοβαννή ότι εκανόνισαν διαμοιρασθέντες την περιουσίαν της 
άποθανοΰσης άτεκνου ’Άννης Λάμπρου, θυγατρός της πρώτης, συζΰγου δέ 
τοΰ δευτέρου και έξώφλησαν. Μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, ό Φιλ)- 
πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(6 * *°).

1837 Μαΐου 2. 'Ομολογία διανομής μεταξύ τών 6 κληρονόμων της πε
ριουσίας τοΰ μακαρίτου X" Κοσμά. Μάρτυρες 3 ιερείς, 8 πολιται, ό Φιλ)πό- 
λεως βέβαιοι^1)·

1837 Μαΐου 2. 'Ομολογία Ζωής ’Αθανασίου, χήρας ’Αντωνίου Παπά
ζογλου ότι καταλείπει μετά θάνατον πάσαν την περιουσίαν της, κινητήν και 
ακίνητον εις την θυγατέρα της Έλέγκων. Μάρτυρες 2 ιερείς, 8 πολιται, ό 
Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοι(82).

1837 ’Ιουλίου 3. Διανομή τής περιουσίας τής άποθανοΰσης Αικατερί
νης άτέκνου μεταξύ τοΰ πατρός της Πέγιου και τοϋ συζΰγου της Στεφάνου 
κα'ι έξόφλησις. Μάρτυρες 2 πολΤται(63).

1837 ’Οκτωβρίου 18. 'Ομολογία Κυριακής Μηλιού Μουταφτζή καί Έ - 
λέγκως περί παραλαβής τής κληρονομιάς τοϋ εν Δαμασκφ άποθανόντος άδελ- 
φοϋ τής πρώτης καί συζΰγου τής δευτέρας Γιοβάννου Στόγιου. Ό  Φιλ)πό- 
λεως Νικηφόρος βέβαιοί^1).

1837 Όκτωβρ. 18. 'Ομολογία Τζώνης Ράτκου έξ Άβραδάλων ότι συ- 
νεβιβάσθη μετά τοϋ άδελφοΰ τοϋ άποθανόντος γαμβρού της επί θυγατρί 
προαποθανοΰση. Μάρτυρες 1 ίερεΰς 4 πολϊται(βδ).

1837 ’Οκτωβρίου 29. 'Ομολογία Γεωργίου Κωνστ. Όρτάκογλου ότι 
παρέλαβε τήν άνήκουσαν αύτω κληρονομιάν έκ τε τής μητρός καί μητρυιάς, 
του. Μάρτυρες 1 ίερεΰς, 4 πολΐται(6β). ν. .

58) Αυτόθι, σελ. 288 (σλ'). 58α) Αυτόθι, σελ. 284 (σος')·
59) Αυτόθι, σελ. 270 (σξβ'). Ή  μνημονευόμενη. Βουλγαρίς γνησία.
60) Αυτόθι, σελ. 269 (τξκ'). 61) Αυτόθι, σελ. 274 (σξς·')· 62) Αυτόθι, σελ. 275

(σξζ')· 68) Αυτόθι, σελ. 93 (πε'). 64) Αυτόθι, σελ. 278 (σο'). 65) Αυτόθι, σελ. 292
(σπδ'). Βουλγαρίς ή Τζώνη. 66) Αυτόθι.
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1837 Όκτωβο. 25. 'Ομολογία τής ’Αναστασίας Παπά Κωνσταντίνου 
δτι έλαβε παρά τής νύμφης της Βασιλικής Μήντζου άτεκνου μετά τον εν Περ- 
γάμω θάνατον του υί,οΰ της Μιχαήλ X" ’Αθανασίου τά άνήκοντα αυτή εκ 
κληρονομιάς καί έξώφλησε. Μάρτυρες 1 ίερεύς, 4 πολιται^7).

1837 Νοεμβρίου 5.'Ομολογία Γιάννου Στογιάνου παπουτσή καί τοΰ γαμ
βρού του ’Αναστασίου Γεωργίου Σόφιαλη δτι μετά τον θάνατον τής θυγα- 
τοός τοΰ πρώτου καί συζύγου τοΰ δευτέρου συνεβιβάσθησαν διά τάς κληρο- 
νομικάς των διαφοράς(Β5).

1837 Νοεμβρ. 29. 'Ομολογία των αδελφών Μηλιόφζη έκ τοΰ χωρίου 
Μουρατλή καί των αδελφών Πάτογλαρ έκ τοΰ χωρίου Τζιακίρι δτι συνεβι- 
βάσθησαν διά τάς κληρονομικάς των διαφοράς. Μάρτυρες 3 ιερείς, 2 πολι- 
ται., δ Φιλ]πόλεως Νικηφόρος βεβαΐθΐ(68).

1837 Νοεμβρ. 25. 'Ομολογία των αδελφών Στενιμαχιτών ΙΙαπά Για- 
κουμή δτι ελαβον την τοΰ μακαρίτου αδελφού των Γεωργίου άνήκουσαν 
αΰτοΐς κληρονομιάν. Μάρτυρες 1 ΐερεΰς, 4 πολιται (7ι>).

1837 Νοεμβρ. 30. 'Ομολογία τών αδελφών Ντέϊκοβιτζ καί τών υιών 
Ψευδοπέτ0ου Στενιμαχιτών δτι συνεβιβάσθησαν διά τάς προς άλλήλουςκλη
ρονομικός διαφοράς. Μάρτυρες 2 ιερείς, 4 πολιται(* * 71).

1837 Δεκεμβρίου 14. Καταγραφή τής διανομής τής έκκαθαρισθείσης 
περιουσίας τοΰ μακαρίτου ’Αργυρίου παπά Κωνσταντίνου, έπιτροπευοντοί 
Ίωάννου Παπαδάτη ιατροΰ Γρ. 6470. Μάρτυρες 3 ιερείς, 3 πολίται, δ Φιλ] 
πόλεως Νικηφόρος βεβαιοι(72).

1838 Φεβρουαρ. 1. Καταγραφή τής περιουσίας τής Στόϊκας Χρήστου, 
ήν παρέλαβε μετά τον θάνατόν της δ αδελφός της Σπάσος Χρήστου μουμ- 
τζής καί ή αδελφή του, έκτιμηθείσης εις γρ. 2621. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μι- 
λέτ-βεκίλ καί 3 πολιται. Ό  Φιλ]πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ(73).

1838 Φεβρουαρ. 3. 'Ομολογία τής Δέσπως ’Αποστόλου Τζιρπανλή δτι 
συνεβιβάσθη μετά τών αδελφών της διά τήν πατρικήν κληρονομιάν. Μάρ
τυρες 3 ιερείς, 2 ιιιλέτ-βεκίλ, 3 πολιται, δ μητρ. Νικηφ. βεβαιοΤ(7,4).

1838. Φεβρουαρ. 3. 'Ομολογία Στοΐκου Στόγιου μουμτζή καί τών έκ 
τοΰ πρώτου άνδρός τής άποθανοΰσης γνναικός του Μαρίκας τέκνων της 
Νικολάου, ’Αργυρίου, Σωτηρίου καί Ίωάννου Κυριάκου ΓΙαρπάρη δτι. συν-

67) Αυτόθι, σελ. 281 (τογ'.)
68) Αυτόθι, σελ. 279 (σοα'.)—Άμφότεροι Βούλγαροι έξηλληνισμένοι.
69) Αυτόθι, σελ. 280 (σοβ'.)'—"Απαντες Βούλγαροι. 70) Αυτόθι,
71) Αυτόθι, σελ. 286 (σοη')—Οί Ντέϊκοβιτζ άναμφιβόλως Βούλγαροι.
72) Αυτόθι, σελ. 288 —289 (σπ—σπα'.)
73) Αυτόθι, σελ. 301 (σφγ\) — Βουλγαροίνυμοι οί άναφερόμενοι.
7-1) Αυτόθι, σελ. 299 (σηα.'.)
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εβιβάσθησαν διά την κληρονομιάν τήςΜαρίκας. Μάρτυρες 4 ιερείς 2 μιλέτ - 
βεκίλ, 3 πολΐται (7Γ>)

1838 Φεβρ. 25. Όμολογία Χρυσής Χρήστου, μητρυας Παράσχου και 
Γεωργίου ’Αγγελή Όρτάκογλου δτι συνεβιβάσθη μετά των προγονών της. λα- 
βούσα 2000 γρ. μετά τον θάνατον τού ανδρός της καί εξώφλησε. Μάρτυρες 
4 ιερείς, 2 μιλέτ βεκίλ καί 2 πολΙται("’).

1838 Μαρτ. 7. Όμολογία των εκ Κουκλένης Σταύρου "Αγγελή Τοπού- 
ζογλου καί τής άδελψής του 3Αναστασίας δτι μετά τον θάνατον τού έξαδέλ- 
φου των συνεβιβάσθησαν προς τούς άλλους συγγενείς διά την κληρονομιάν 
των. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μιλέτ·βεκίλ, 2 πολΐται. 'Ωσαύτως των συγγενών 
των Μανουήλ Χρυσοβέργη και Γιάγκου Λήμου Καρατζιά περί τής αυτής 
κληρονομίας(7Τ).

1838 ’Απριλίου 12. Διορισμός επιτρόπων τών ορφανών Μίλκογλου 
κοινή γνώμχι τών προκρίτων καί τών κληρικών Χάσκιοϊ υπό την προεδρείαν 
τού μητροπολίτου έν Χάσκιοϊ. Μάρτυρες 1 ίερεύς, 3 πολΙται(7(’).

1838 ’Απριλίου 15. Έκκα&άρισις δλης τής περιουσίας τού μακαρίτου 
Δημητράκη X" Μίλκογλου, γρ. 163820:36. Μάρτυρες 10 πολΐται. Ό  Φιλ] 
λεως Νικηφόρος άποφαίνεται(79).

1838 ’Απριλίου 15. Όμολογία Σμαράγδας Σεβαστού, συζύγου Μίλκο 
γλου δα λαβούσα έξ ϊσου άνάλογον μερίδιον ώς τά ορφανά έκ τής περιου
σίας τού ανδρός της εξώφλησε. Μάρτυρες 1 ίερεύς, 5 πολΐται(so).

1838 ’Απριλίου 19. ’Κκκαθάρισις τής περιουσίας τών τριών ορφανών 
Βασιλείου, Μιχαήλ καί Κυριακής Δημητρ. X '' Μίλκογλου, τής άναλογούσης 
αύτοΐς από τής περιουσίας τού μακαρίτου πατρός των. Ό  Φιλ]πόλεως Νικη
φόρος βεβαιοϊ(ς').

1838 ’Απριλίου 19. Καταγραφή τών όσπιτικών πραγμάτων καί κτημά
των τών ορφανών τού Δημητρ. X" Μίλκογλου. Μάρτυρες 1 ίερεύς, 7 πολΐ- 
ται, ό Φιλ]πόλεο.)ς Νικηφόρος άποφαίνεται(°2).

1838 ’Απριλίου 13. 'Ομολογία Σμαράγδας Κωνστ, Άρναούτογλου, συ 
ζύγου Ίωάννου Τριανταφύλλου δτι έλαβε τό άνάλογον μερίδιον έκ τής πα
τρικής κληρονομιάς καί έξώφλησε(83).

3 838 ’Απριλίου 28. Συμβιασμός Διαμαντή καί Ελένης Μιχάλη Δουλ- 
γέρη περί τού έκ κληρονομιάς πατρικού των όσπιτίου. Μάρτυες 4 ιερείς, 2 
μιλέτ-βεκίλ, 3 πολΐται^1)·

7Γ>) Αυτόθι, σελ. 298 (o q \) .—Ό  Στόϊκος Στόγιου Βούλγαρος.
76) Αυτόθι, σελ. 303 (σηε'.) 77) Αυτόθι, σελ. 302 (σηδ'.)
78) Αυτόθι, σελ. 311 (τγ')·—Ό  Μίλκογλου πλούσιος τζορμπατζης Βούλγαρος 

έν Χασκόβφ λαβών Έλληνίδα γυναίκα τήν θυγατέρα τού Σεβαστού, έ'λληνος εμπόρου.
79) Αυτόθι, σελ. 304- 305 (σης'—σρζ'.) 80) Αυτόθι, σελ. 311 (τγ')· 81) Αυ

τόθι, σελ. 308—309 (τ — τα'). 82) Αυτόθι σελ. 310 (τβ'). 83) Αυτόθι, σελ. 313 (τε'). 
84) Αυτόθι, σελ. 315 (τζ'.). ·.·?·■
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1838 Μαΐου 17. "Ωσαύτως Δημητρίου Κολιού Ταχτζή καί των συγγε
νών τής άποδανούσης συζύγου του Βασιλικής διά την κληρονομιάν αυτής. 
Μάρτυρες οί. αύτοί(8Λ).

1838 ’Ιουνίου 14 Συμβιβασμός Κυριακής συζύγου Γιοβάννη Ταχτατζή 
προς τούς προγονούς της διά την κληρονομιάν τού μακαρίτου συζύγου της. 
Μάρτυρες 5 ίερεΐς(8ιί).

1838 ’Ιουνίου 1δ. Συμβιβασμός Ελισάβετ Κοσμά άμπατζή μετά του 
εξαδέλφου της Γεωργίου Ούζούν Δημήτρι μουμτζή περί τού εκ κληρονομιάς 
πατρικού το)ν όσπιτίου εν Φιλ]πόλει. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μιλέτ βεκιλ 3 
πολίται(85 * 87 *).

1838 Ιουνίου 25. Συμβιβασμός Στενιμα/μτου παπά Ζαπριάνου μετά 
τής νύμφης του Χρυσής διά κληρονομιάν. Μάρτυρες 4 ιερείς, 1 μιλέτ-βεκίλ, 
4 πρωτομαΐστορες^*)

1838 Αύγούστου 2, 'Ομολογία των αδελφών και κληρονόμων τού άπο- 
δανόντος Θεοδωρή Γΐαρασκευά Βούλκου, Ράτη καί Γκάντζου, τούπίκλην 
άπάνιων Μωοαβένογλαρ δτι κεκτηνται δικαίωμα κληρονομικοί' επί τής οι
κίας τού μακαρίτου αδελφού των. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μιλέτ-βεκίλ(89 90).

1838 Νοεμβρίου 4. 'Ομολογία τού Αναστασίου Βούλτζου, ανεψιού 
τού μακαρίτου X" ΙΙέτκου Ίωάννου γούναρη καί τής γυναικός τού μακαρί
του Ελένης ’Αποστόλου ώς επιτρόπου τής δυγατρός της Θεοφανούς δτι συ- 
νεβιβάσθησαν διά την κληρονομιάν τού μακαρίτου. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 
μιλέτ βεκιλ, 3 πρωτομαίστορες, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΧ(!,°).

1838 Δεκεμβρ. 8 'Ομολογία Ζλάτας γυναικός τού Βίτουλα δτι συνεβι- 
βάσδη μετά τού γαμβρού της, άποδανούσης τής δυγατρός της, και έξω* 
φλησε. Μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πολΐταιβ").

1838 ’Ιουλίου 28. 'Ομολογία Ευφροσύνης Δημητρίου, αδελφής και 
κληρονόμοι' τού άποδανόντος άκληρου άμπατζή Γεωργίου X" Δημητρίου 
δτι έλαβε παρά τού συντρόφου τού αδελφού της άπασαν την περιουσίαν του 
συμποσουμένην εις γρ· 13512:20 καί εξοιφλησε. Μάρτυρες 3 ιερείς, 2 μιλέτ- 
βεκίλ καί 3 πρωτομαίστορες(ίΙ2).

1841 ’Απριλίου 23. «Έκκαδάρισις τής κληρονομιάς των ορφανών Μι
χαήλ καί Κυριάκού Δημητρίου X " Μίλκογλου διά χειρός τού δείου των Θεο

85) Αυτόθι, σελ. 314 (τζ )· 86) Αυτού·!,, σελ 317 (τθΓ). 87) Αυτόθι, σελ. 319 (τια').
88) Αυτόθι, σελ. 323 (τιε'.). 89) Αυτόθι, σελ. 330 (τκβ'.).—Ό  Θεόδωρος Πα- 

ρασκευάς έγκαταστάς εν Φιλ]πόλει έξηλληνίσθη. Οί αδελφοί αύτοΰ Μιοραβένογληυ
παραμείναντες έν Άβραδάλοις διετήρησαν τον εθνισμόν των. Τής αύιής οικογέ
νειας ή το καί ό κύρ Κωστάκης Μωροί βένογλου, περί ού ΐδε, Μυρτ. Άποστολίδου,
περί Κουκλένης κτλ. έν τφ Θρακικφ άρχείω. τόμ. Β'. έτ. 1935—33, σελ. 36, σημ. 1.
90) Αυτόθι, σελ. 300 (σςβ'. 91) Αυτόθι, σελ. 287 (σογ'.). — Βουλγαρίς ή Ζλάτα 
(=Χρυσή). 9J) Αυτόθι, σελ 325 (τιζ').
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δοσίου από 1S38 ’Απριλίου 23 άχρι τοΰ 1841 ’Απριλίου 23». 'Ωσαύτιος 
και βραδύτερου άχρι τοΰ 1846. Μάρτυρες 12(!’* 2 3).
§  14 Θ'. Αιαζενκτήρία

18!5 Νοεμβρίου 20. Διαζυγίου Συμεώνος Μάτου από τής κώμης Μα- 
τζάρηδες από τής συζύγου του Ραϊ,υας Πέτκου ενεκα σεληυιασμοΰ αΰτής^).

1819 Μαΐου 20. Ό  από 4 ετών εγκάθειρκτος ευ Κωυ)πόλει Ηϊλτζος 
Αλεξίου έδιυκε την άδειαυ εις τήυ υόμιμου σύζυγόν του Βασιλικήυ μή δυ- 
υαμένηυ υά διατραφή, δ π ως υυφευΟή άλλου, δπερ έπέτρεψεν ή εκκλησία(2).

1820 Μαΐοτ' 4. Διάζευξις Άγγελή και Βασιλικής, Φιλιππουπολιτών(3).
1821 Ίανουαρ. Διαζυγίου δοθέυ εις τήυ Μαρίκαυ Πέτρου Φιλιππουπο- 

λίτιδα ώς δειυοποθουσαυ, διότι ό σύζυγός της από 9 έτώυ φυγών εις Βιδί- 
νιον δεν συνετήρει αΰτήν(4).

1821 Αυγούστου 29. Διαζύγιον Γιαννάκι Πρίμου και Άννίτσας θυ- 
γατρός Δημητρίου Ζήκογλου(5).

1823 Μαΐου 27. Διάζευξις Μήτρας Θεοδώρου και Κολιού Βούλκου.Ό 
Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(6).

1823 Νοεμβρίου 4. Διάζευξις Νήγκας θυγατρός Στεφάνής και Δημη
τρίου Κασάπου έξ αιτίας τοΰ άνδρός. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(7 8).

1823 Δεκεμβρίου 8. ’Άδεια γάμου εις την Χρυσήν Παναγιτότου Πάν- 
τσου επ'ι τή μαρτυρία αξιόπιστων δτι ό νόμιμος σύζυγός της άπέθανεν εν Βου- 
κουρεστίφ. ‘Ο Φιλ)πόλεως Σαμουήλ^).

1823 Δεκεμβρ. 8 Διάζευξις Πρίμου άμπατζή και Κυριακής Σόμνογλου, 
άμφοτέρων εκ Στενιμάχου. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(9).

1824 Ίανουαρ. 1. Διάζευξις Αλεξίου Νικολάου άμπατζή και Εΰγενείας 
Νικολάου κοϊμτζή. ΌΦιλ)πόλεως Σαμουήλ(ι°).

1824 Ίανουαρ. 11. Ωσαύτως Σουλτάνης Βασιλείου καί Μοτΐου Κα- 
σάπη. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(“ ).

1824 Ίανουαρ. 12. 'Ωσαύτως Βούλκου Τουρτζόγλου καί τής συζύγου 
του θυγατρός Νάτσογλου. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(1?).

93) Κωδικός ΙΓ, σελ. 274—280.
§ 14. 1) Κωδικός I, σελ. 56 (μη'.). — Τό ξεϋγος—Βούλγαροι.
2) Αυτόθι σελ. 67 (νζ'.). 3) Αυτόθι, σελ. 62 (νδ'). 4) Αυτόθι, σελ. 70 (ξβ'). 5)

Αυτόθι, σελ. 80 (οβ').
6) Κωδικός ΙΓ, σελ. 93 Τό όνομα. Κόλιος , είθισμένον παρά τοϊς Φιλιππουπο-

λίταις καί Στενιμαχίταις είναι συντετμημένος καί μετεσχηματισμένος τύπος τοΰ Ν ι
κόλαος (Νικολιός —Κόλιος) -

7) Αυτόθι.—Νήγχα, όποκοριστικόν τοΰ Νήνα, δπερ αντί τοΰ Ρήνα (Ειρήνη) 
κατ’ άψομοίωσιν, ώς σημειοΰται άλλαχοΰ τοΰ I κωδικός : Νήνα  ή Ειρήνη Κοΰμτζου.

8) Αυτόθι, σελ. 94, 9) Αυτόθι, 10) Αυτόθι, σελ. 96, 11) Αυτόθι,
12) Αυτόθι, σελ. 97,
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1824 Ίανουαρ. 16. 'Ωσαύτως ’Αναστασίας Μαργαρίτου και Σπάσου 
άμπατζή. 'Ο Φιλ)πόλεθ)ς Σαμουήλ(18).

1824 Ίανουαρ. 17. Ωσαύτως Στοΐτσου και Μήτρως έκ Μπεροστίτζης, 
και ομολογία χρεωστική Στοΐτσου εκ γρ. 500 προς την τέως σΰζυγόν του 
Μητριό. Μάρτυρες 1 ΐερεΰς, ό Φιλ)πόλεως Σαμουήλ βεβαιοΙ(14).

1824 Ίανουαρ. 17. 'Ωσαύτως Στόγιου ράπτου καί Ράδας Στογιάννου 
έκ Χαμζελάρι. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(16).

1824 Μα'ΐου 3. 'Ωσαύτως Γεωργίου X" Ίωάννου Σανταλά και Βασι
λικής ’Αποστόλου ράπτου. Ό  Φάήπόλεως Σαμουήλ(16).

1824 Μαΐου 9. Ωσαύτως ’Αθανασίου Καλαϊτζή καί Αικατερίνης Δημη- 
μητρίου. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(1Τ).

1824 Μαΐου 14. 'Ωσαύτως Ράδας Στάνου Τζιρίτζου καί Πάγκου τζο- 
μπάνου εξ Ουρουμλάρ. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(’8).

1824 Ιουνίου 14 .'Ωσαύτως ΣτοΐουΠέγιου καί Τόϊτε Νικολάου έκΝο- 
βοσέλου. Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(19 * *).

1824 Ιουνίου 19 'Ωσαύτως Ράδας Γκάνου καί Σταμοΰλη Πέγιου εκ 
Καλοτρέρου. 'Ο Φιλ)πόλεως Σαμουήλ(2°).

1824 Αύγουστου 1. 'Ωσαύτως Χρήστου Τζολάκη καί Ειρήνης Βέλιου(31) 
Άνεπικΰρωτον.

1824 Αύγουστου 18. 'Ωσαύτως Δάφνης Θεοδώρου καί Νικολάου Στό
γιου έκ κώμης Χατζάρι(22 * 24 25)·

1828 Ίανουαρ. 13. Διάζευξες Μαρίκας, θυγατρός Πεΐκου από Μαρα- 
σίου καί Ναΐδενου ’Αθανασίου έξ Άβραδάλων. Διακανόνισις των περιου
σιών των διαζευχθέντων. Μάρτυρες 1 ΐερεΰς, 6 πολΐται, ό Φιλ)πόλεως Νικη
φόρος άποφαίνεται(28).

1828 Σεπτεμβρ. 27. Διάζευξις Θεοδώρας Παύλου καί Τριαντάφυλλου 
Νετέλτσου έκ Καραγατζ ένεκα αδυναμίας έκτελέσεως τιον ανδρικών χρεών τού 
Το ιανταφύλλου(’4). ’Ανυπόγραφον.

1828 Σεπτεμβρ. 28. 'Ωσαύτως Πέτκου Βούλκου καί Μελάχρως Ζαφει
ριού έκ Περιστεράς ένεκα ανιάτου τής γυναίκας παθήσεως. Μάρτυρες 1 ΐε- 
ρεύς, 3 πολΐται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος άποφαίνεται(8Λ).—Διακανόνισις τής άπο-

13) Αυτόθι,—Σ π ά ο ο ς  Βουλβαρικόν, Έλλ. Σ ω τήριος .
14) Αύτόθ-ι, σελ. 98.—Βούλγαροι οί αναγραφόμενοι, 1δ) Αυτόθι. — Βούλγαροι

ώσαύτοος. 16) Αυτόθι, σελ. 16. 17) Αυτόθι. 18) Αυτόθι, σελ. 100.—Βούλγαροι οί ανα
γραφόμενοι, έκ  Βουλγαρικής κιόμης· 19) Αύτοθι, σελ. 101.—Βούλγαροι έκ Βουλγα
ρικής κώμης, 20) Αυτόθι,—Βούλ.ναροι ωσαύτως, 21) Αυτόθι, σελ. 102, 22) Αυτόθι,
σελ. 103. 23) Κωδικός I, σελ, 133 (ρκε”).

24) ΑύτόθΊ, σελ. 112 (ρλδ'). Ν εδέλτσος  Βουλγαρικόν, έλλην. Κ υριά κό ς .  'II κοιμη 
Καραγάτζ παρά τή Κουκλένη είχε καί "Ελληνας.

25) Αύτόθ-ι, σελ. 143 Ιρλη').

I
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δοτέας υπό τοϋ άνδρός προικός μετά τό διαζύγιον. Μάρτυρας δ ΐερεΐς, 4 πο- 
λιται, δ Φιλιπ. βεβαιοΐ(2°).

1830 Νυεμβρ. 22. Διαζύγιον Νίτσας, θυγατρός Αναστασίου από τοΰ 
Νικόλτσου Πέτκου καταλιπόντος αυτήν από ενδεκαετίας. Μάρτυρες δ, δ Φιλ) 
πόλεως βεβαιοΐ(26 27 * *).

1832 Μαΐου 31. Διάζευξις Δήμου Τσάγκου και Μαρίας Κολιού. Σφρα- 
γίς μητροπολ. Νικηφόρου(38).

1833 ’Ιουνίου 3. Ώσαύττος Βελίκας Γκρουτου Ούρούμσκη καί Δόπρη 
Καραπάνογλου εκ τής κώμης Παγτζιλιάρι(2!').

1833 ’Ιουνίου. ’Αδεια γάμου δευτέρου εις την διαζευχθείσαν επί Σ α 
μουήλ σύζυγον Σανταλόγλου Βασιλικήν ’Αποστόλου ράπτου(30 31).

1833 Νοεμβρίου 24. Διάζευξις Μποζίλη Νεδέλτσιου Σηλυμνίου από τής 
Μαρίας, θυγατρός Ευφρόσυνης Άγγελάκη ένεκα κακής διαγωγής τής συζύ
γου. Ό  Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΙ(:").

1833 Οκτωβρίου 3. Διάζευξις Θεοποιής Νικολάου παπουτζή από τοΰ 
άνδρός της ’Αναστασίου Δήμου Στενιμαχίτου, πάσχοντος έκ φρενιτισμοΰ(32). 
Άνυπόγραφον.

1834 ’Ιουλίου 4. ’Ομολογία τής Θεοφανοΰς, συζύγου τοΰ X" Πανα- 
γιώτου Δημητρίου ίατροϋ ότι δέχεται τήν διάζευξίν της από τοΰ είρημένου 
άνδρός της ζώντος έν Άγχιάλω. Μάρτυρες 2 ιερείς, 4 πολίται, δ Φιλ)πόλεως 
Νικηφόρος βεβαιοί(33).

1834 Αύγουστου δ. Τοπικός χωρισμός επί εξ μήνας Στογιάννη Κάτζου 
και τής συζύγου του Ζωίτσης(33«).

1834 Αύγουστου 6. Διάζευξις Ματίνου Νάνι ου καί Καλλίνως ΓΙράϊκου 
έκ των χωρίων Μουσελιμ και Άμπρασλάρ ένεκα συγγένειας αίματος έκτου 
βαί) μοΰ(34). Λνεπι,κύρωτον.

1834 Ιουνίου 27, ’Ωσαύτως Δημητρίου Γεωργίου Νταλάκη Βοδενιώ- 
του και Θεοφανοΰς Γιάγ. ου X ” Στάθογλου ένεκα ασυμφωνίας χαρακτή- 
ροϊν(3Λ). Ό  Φιλιπ. Νικηφόρος βέβαιοί.

1834 Αύγουστου 15. 'Ωσαύτως Χρήστου ΙΙαραβά καί Ζλάτως Γεωργίου 
Φιλιππουπολιτών δΓ έξ μήνας(ίβ).

26) Αυτόθι, σελ. 111 (ρλς·'). Οί 'Ορθόδοξοι της Περιστεράς ήσαν Βοιίλγαροι
καί Κουτσύβλαχοι έκΜοσχοπόλεως της Μακεδονίας, έλληνίζοντες. Αί πρός άλλήλους 
έπιγαμι'αι συνήθεις, ώσπερ αί τών Ελλήνων πρός Βουλγάρους διά τό ύμόδοξον.

27) Αυτόθι, σελ. 156 (ρμη'). N i 'co a  (Άννίτσα). 28) Κωδικός II, σελ. 103.
29) Κωδικός I, σελ. 219 (σμα'). Βούλγαροι οί αναγραφόμενοι. 30) Αυτόθι,
31) Αυτόθι. Ό  σύζυγος Βούλγαρος. 32) Αυτόθι, σελ. 83 (σε’).
33) Αυτόθι, σελ. 193 (ρπε'). 33α) Αυτόθι, σελ. 53 (με').
31) Αυτόθι, σελ. 188 (ρπ') Βούλγαροι τό ζεύγος. 35) Αυτόθι σελ, 250 (ομβ').
36) Αυτόθι ΖΙάτω  Βουλγαρικόν, Έλλ. Χρυσή.
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1834 Σεπτεμβρίου 19. Τοπικός χωρισμός επί εξ μήνας μεταξύ τού X ' 
Γιάγκου Λάμπρου καί τής συζύγου του Βασιλικής ΓΓέγιου. Ό  Φιλ)πόλεως 
Νικηφόρος βεβαιοΐ.(37 * * * *).

1835 Αύγουστ. 7. Διάζευξις Γιάννη Στα μίλα Καλοφερλή καί Νήνας 
Σταματίου ένεκα σεληνιασμού αυτής. Ό  Φιλ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(88).

1835 Αύγουστ. 22. 'Ωσαύτως Γεωργίου καί Μαρίας Στογιάνου, ανδρο
γύνου από 8 ετών, ένεκα ασυμφωνίας χαρακτήρων. Μάρτυρες 3, ό Φιλ. Νι
κηφόρος βεβαιοΐ(33).

1835 Νοεμβρ. 25. 'Ωσαύτως Μαρίας Στοΐτζου καί Αλέξη Στόγιου από 
χωρίου Γενί μαχαλά. Μάρτυρες 2 πρωτομαΐστορες, ό Φιλ. Νικηφόρος βε· 
βαιοϊ(4°).

1836 Απριλίου 6. 'Ωσαύτως Ήλία Πέτκου καί Βασιλικής Κοσμά. 
Μάρτυρες 1 ιερεύς, 3 μαΐστορες(η).

1836 Τουνίου 17. 'Ωσαύτως Νικολάου Πέτρου Δουλγέρη καί Χρυσής 
Στέργιου. Μάρτυρες 3 πολΐται, ό Φιλ. Νικηφόρος άποφαίνεται(42).

1836 "Ιουλίου 4. 'Ωσαύτως "Αθανασίου Στάνκα καί Μαρίας Εύγενή(4!ι). 
"Ανυπόγραφων.

1336 Δεκεμβρ. 1. 'Ωσαύτως Μελετίου Μιχαήλ Τιρτικτζή καί Βασιλικής 
Μαργαρίτου Σαντουρτζή ένεκα τού ασυμβιβάστου τής γυναίκας χαρακτήρας, 
καί διακανόνισις των δοσοληψιών αυτών μετά τό διαζύγιον. Μάρτυρες 5(“ ).

1836 Δεκεμβρ. 6. 'Ωσαύτως'Ελένης/ΑγγελήΚανταρτζή καί "Αγγελή Πέτ
κου Γούναρη δι" ασυμφωνίαν χαρακτήρων. Μάρτυρες 4 πρωτομαΐ'στορεςψή.

1837 "Ιανουάριου 7. Διάζευξις τού εκ Τσαλαπίτσης Τρύφωνος ΙΙέγ- 
κογλου από τής γυναικός του δι" ανίατον πάθος αυτής καί ομολογία αυτού 
δτι συντηρεί αυτήν παρά τοίς συγγενέσι της διαμένουσαν. Μάρτυρες 3 ιερείς, 
3 πρωτομαΐστορες(4,!) .

1837 Φεβρουάρ. 13. 'Ωσαύτως Κυριάκου "Αθανασίου καί Στυργιανής 
θυγατρός Σμαράγδας Τζάγκου ένεκα τού ασυμβιβάστου τού χαρακτήρας των. 
Μάρτυρεςς 2 ιερείς, ο Φιλιπ. Νικηφόρος βέβαιοί^’).

1838 Φεβρουάρ. I. Διαζύγιον ’ Αννης θυγατρός X' Λαζάρου άμπατζή 
από τού Λημητρίου Μπίρδα ιατρού μετά γάμον 14 μηνών, έκδοθέν υπό τού 
τουρκικού ιεροδικείου καί έπικυρωθέν υπό τής ίεράς μητροπόλεως «παρα-

37) Αύτόθι, σελ. 201 (ρηγ'). 38) Αύτόθι, σελ. 250 (σμβ'). 89) Αυτόθι. 40) Αυ
τόθι, σελ. 259 (σνσ/). Βούλγαροι τό ζεύγος- 41) Αυτόθι, σελ. 91 (πς·)· Πέτκος Βουλ
γαρικόν. έλλην. Παρασκευάς.

42) Κωδικός II, σελ. 15.9. 48) Αύτόθι, σελ. 89.
44) Κώδικος I, σελ. 238 (σλ')_ 45) Αύτόθι, σελ. 265 (σνζ').
46) Αύΐόθι, σελ. 264 (σνζ'). Βούλγαροι τό ζεύγος. 'Η  κώμη Τσαλαπίτσα παρά

τή Φιλ)πόλει όυτικώς, πέραν του 'Έβρου Βουλγαρική. Ικανοί έκ ταύτης έγκατα- 
στάντες εις τήν πόλιν έξηλληνίσθησαν. 47) Αύτόθι, σελ. 241 (σλγ').
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σχοΰσης if) "Άννη άδειαν συζευχθήναι άλλο,) άνδρί». Ό  Φιλ)πόλεως Νίκη* 
φόρος άποφαίνειαι(48). < ί

1838 "Ιουνίου 6. Διάζευξις "Αργυρίου Δημητρίου Τρικκαλιώτου και 
Μορφοΰλας Δημητρίου εκ Βοδενών ένεκα ασυμφωνίας χαρακτήρων. Μάρ
τυρες 2 ιερείς, 1 πολίτης(49 * 51).

1838 "Ιουλίου 22. 'Ωσαύτως Κουμτζου εκ της κώμης Σκουταρέτου και 
Μητρως Μήντζου(Λϋ).

1838 "Ιουλίου 29. Συμβιβασμός Μαριώρας "Εμμανουήλ Πρασακάκι 
Σμύρνα ίας προς τον εγκαταλιπόντα αυτήν καί την θυγατέρα των Βασιλικήν 
προ 20 ετών σΰζυγόν της Νάρκισσον Τζιταδΐνον ΖακΰνΟιον επί αποζημιώσει 
γρ. ΤδΟΟ. Μάρτυρες 4 ιερείς, 1 μιλέτ—βεκίλ, 2 πολΐ.ται(Λ1).

1838 Νοεμβρίου 15. Διάζευξις Ντόπρη Γοΰναρη καί "Αναστασίας Πέ- 
γιου. Μάρτυρες 2 μιλέτ-βεκίλ, 2 πρωτομαίστορες(®2).

§  15. Γ .  ΤΧοίλητήοια.
1784 Φεβρουαρ. 20. ΙΙώλησις πατρικοί) όσπιτίου υπό των αδελφών 

Στόϊκας, Μαρίας, Σουλτάνης καί Κωνσταντίνου, παίδων Ζαφείρη καί Μέλ- 
πως, εις τό ανδρόγυνου Δημήτριον καί Σμαράγδαν Βουλκου. —"Λνάληψις 
τοΰ πωληθ'έντος όσπιτίου τή 2 Αυγ. 1786. Μάρτυρες 7(!).

1789 "Ιουνίου 3. "Ομολογία Ζωής θυγατρός Γεωργίου δτι έπώλησε τό 
άνήκον αυτή εν τρίτον τής μητρικής της οικίας εις τήν αδελφήν της Βιττό)- 
ριαν και εξώφλησε. Μάρτυρες 4 άρχοντες, 2 πολΐταιβ).

1789 "Ιουνίου 3.'Ομολογία Βιττωρίας, θυγατρός Γεωργίου καί Μέλκως 
Καρπουζάκη δτι έπώλησε τό έν τη συνοικία τοΰ αγίου Κωνσταντίνου όσπί- 
τιόν της εις τον Γασπάρην Μουράτη καί τον υιόν αΰτοϋ "Ανδριάζη. Μάρ
τυρες οί ai)ioi(J).

1793 "Ιουνίου. 'Ομολογία πωλήοεως και έΕοφλήσεως υπό τοΰ ηγουμέ
νου τής μονής Κουκλένης "Ιγνατίου "Αντωνίου Παπαγιάννογλου καί τής αΰ- 
ταδέλφης αΰτοϋ Μόσως, κληρονόμων τοΰ μακαρίτου ΙΙαπαγιάννογλου, τών

48) Αυτόθι, σελ. 296 (σπη'.)-—Περί τοΰ Δημ. Μπίρδα ιατρού, ϊδε Θρακικύν 
παράρτημ. I l l  τόμ. σελ. 139. Γεννηθείς έν Βελβενδώ τής Θεσσαλίας μετά τάς έν 
Χάλλη ιατρικός του σπουδάς έγκατέστη τω 1830 έν Φιλ)πόλει. Ή  ’Άννα μή δυνα- 
μένη νά λάβη διαζύγιον παρά τής μητροπόλεως, διότι ό ιατρός αγαπών αυτήν έπ’ 
ούδενί λόγιο έστεργε νά τήν διαζευχθή, κατέφυγεν εις τό Τουρκικόν ίεροδικεΐον. 
Μετά τήν άπόφασιν αυτού ή μητρόπολις παρέσχεν αυτή τήν άδειαν νά συζευχΟή 
άλλφ άνδρί. "Ίδε τό περί αυτής άσμα έν τω Αρχείο) τοΰ Θρακικοϋ ΛαογραφΙκοϋ 
Θησαυρού, Τομ. Α \, έτος 1984-35 σελ. 229 άρ. 5, ώς κσί τά αίτια τοΰ διαζυγίου.

49) ΑύτόΦι, σελ. 314 (τς·'.). 50) Αυτόθι σελ. 324 (τις-'.).—Βούλγαροι οί ανα
γραφόμενοι. Ή  κώμη Σκουταρέτον ή Σκουτάριον Βουλγαρική.

51) Αυτόθι, σελ. 325 (τιζ'.). 52) Αυτόθι σελ. 333 (τηγ'.)
§ 15. 1) Αυτόθι σελ. 15 (ζ '.)— Μέλπω— Μέλπω (Μελπομένη), : ,·.

2) Ατ’τόθι, σελ. 21 (ιγ’·)·—Βιττώρια-^ΒίΜτίαρΐαΜ)' ΛθτόΦι. :· >· ·>



..Ή ιερά τής Φιλπτπουττόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής 33

μεριδίων των εκ δύο όσπιτίων εν τή ενορία τοΰ αγίου Δημητρίου, εις τον 
αΰτάδελφόν των τζελεμπή Σωτηράκιν(ή.

1300 Ιουλίου 16. Πώλησις τής εν τή ενορία τοΰ αγίου Δημητρίου οι
κίας των αντί 6000 γρ. εις τον Τριαντάφυλλον ’Αθανασίου υπό των έν Βρασ- 
σόβορ τής Ρωσίας Αναστασίου καί Σωτηρίου X" Βοΰλκου διά τοΰ πληρε
ξουσίου επιτρόπου, δστις έλαβε τά χρήματα παρά τοΰ 1 ριανταφΰλλου "Αθα
νασίου καί παρέδωκε τά χουτ'ζέτια τής οικίας καί τό ιδιαίτερον των πωλη- 
τών γράμμα, τή 20ή Όκτωβρ. 1800(/').

1823 Ίανουαρ. 16. Πώλησις οικίας υπό Κωνσταντίνου Κουκουμάνου 
καί έξόφλησις. Μάρτυρες 3 ιερείς, 14 πολΐται, 6 Φιλ]πόλεως Σαμουήλ επι- 
βεβαιοι((!).

1823 Νοεμβρ. 14. Πώλησις μεριδίου οικίας υπό τής Σμαράγδας Γοΰ- 
ναρη εις την πρεσβυτέραν παπά Χρυσάφη. Μάρτυρες 4 ιερείς, 1 πολίτης, 6 
Φιλ)πόλες Σαμουήλ ΰπσκυροΙ(4 * * 7 * * * 11).

1827 Μα'ίου 14. Πώλησις τοΰ πατρικού των όσπιτίου υπό των τριών 
αδελφών Δημητρίου, Γεωργίου καί ’Ιακώβου Βατσκοβαλή εις τον ιατρόν 
Ίωάννην Παπά Χριστοδούλου. Μάρτυρες 3 ιερείς, 3 πολΐται, ό Φιλ)πό- 
λεως Νικηφόρος υποβεβαιοΐ(ή).

1827 Δεκεμιβρ. 12. Πώλησις υπό τοΰ Δημητρίου καί ’Αργυρίου Βουλ- 
κου εις τήν αδελφήν των Ελένην Βοΰλκου τοΰ άνήκοντος αΰτοΐς ήμίσεος 
όσπιτίου. Μάρτυρες 4 ιερείς, 11 πολΐται, ό μητροπολίτης Νικηφόρος άπο- 
φαίνεται(!ι).

1829 Ίουλ. 20. Πώλησις τής οικίας της υπό Ζωής Χριστοδούλου Κα- 
χαρόγλου, χήρας τοΰ Χ "Γιαννάκι Τρανοΰ, εις τον Στέργιον Γεωργίου Κοσ- 
σιάρον αντί γρ. 11.000. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολΐται.(,υ).

1832 Ίανουαρ. 20. Όμολογία Μελάχρως X" Δημητρίου Σαμουρδάρη 
ότι έπώλησε τό ιδιόκτητον όσπίτιόν της εις τήν ανεψιάν της Μαριώραν 
Σταύρου Λάμπογλου επί τώ δρω νά κατοική έν αΰτφ μέχρι τοΰ θανάτου
της(’ Ο

Ι 833 Ίανουαρ. 5 'Ομολογία τής Μορφούλας, ανεψιάς τοΰ μακαρίτου 
Ά θ . Κ. Μπουλγκούρογλου ότι. τό άναλυγοΰν αυτή μερίδιον έκ τοΰ όσπιτίου 
τοΰ θείου της έπώλησε κατά διαταγήν αΰτοΰ ζώντος εις τον τζορμπατζή

4) Αυτόθι, σελ. 28 (κ'.). δ) Αυτόθι, σελ. 38 (λ'.). ■ί·
6) Κωδικός II, σελ. 90. 7) Αυτόθι, σελ. 95.
8) Κωδικός I, σελ. 111 (ργ' )—Βατσχοβαλής τοπωνυμικόν τουρκικόν έπίθετον

αντί Βατσχοβηνός. Οί Βατσκοβηνοί καί μετά τό εκκλησιαστικόν σχίσμα παρέμει-
ναν πατριαρχικοί, άρα ήλλήνιζον ανέκαθεν ένεκα τής παρακείμενης μονής τής ΙΙε-
τριτσονιτίσσης καί τοΰ Στενιμάχου. Οί. έν Φιλ)πόλει Ιγκαταστάντες Βατσκοβαλήδες
ήσαν πάντες έλληνες. 9) Αυτόθι, σελ. 132 (ρκδ'.) 10) Αυτόθι, σελ. 115 (ρλζ\).

11) Αυτόθι, σελ. 1G4 (ρνς·'.)
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Βυΰλκον Κοΰρτοβιτζ διά 3000 γρ. υπό τον δρον νά γείνη ολόκληρον τό 
όσπίτιον σχολεΐον κοινόν της πολιτείας. ’Έλαβε δέ γρ. 2000 και τά 1000 
άφήκεν εις τον αγοραστήν, δπως απέναντι του τόκου αυτών κατοικη εν τινι 
δωματίορ της οικίας, έ.φ’ δσον ζή. Μάρτυρες 4 ιερείς, 8 μαΐστορες καί έτεροι 
19 υπογραφόμενοι αΰτογράφως(’2).

1833 Αυγοΰστου 18. Πώλησις κληρονομικών μεριδίων ακινήτων ύπο 
Γιοβάννη Νικολάου άμπατζή και τής συζύγου αυτού Ραλλοΰς Μαλώση. 
Μάρτυρες 5 ιερείς, 6 πολΐται(13 *).

1834 Ιουλίου 15. 'Ομολογία τής X" Βηθλεέμ καί τής θυγατρός της 
Θεοποιής δτι έπώλησαν την οικίαν των εις τον Πέγιον Γεωργίου αντί 
9000 γρ. Μάρτυρες 10 πολΐται, ό Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβαιοΐ('Ί·

1835 Φεβρουαρ. 1. 'Ομολογία Μελάχρως Κοσμά δτι επώλησε τύ όσπί- 
τιόν της μετά των έν αύτώ πραγμάτων εις τον γαμβρόν της Στάϊκον Χρή
στου αντί 12000 γρ. καί εξώφλησεν(1®). Άμαρτυρητον.

1836 Μαρτ. 4. Πώλησις υπό Κωνσταντίνου Ίωάννου τοΰ ήμίσεός του 
εργαστηρίου εν Γαλαζίφ τω ’Ιωάννη Γιοσέ αντί 6.250 γρ. Μάρτυρες 5 ιε
ρείς^3 *).

1836 Ίουλ. 30. Πώλησις ακινήτων υπό X" Στόγιου Σπάσου, Βασίλη 
καί Κωνσταντίνου, αδελφών τοΰ μακαρίτου Παπά Ίωάννου Κατουνίτζαλη, 
κειμένων εντός καί εκτός τής κώμης Κατουνίτζης, εις τον Νικόλαον Μαλέαν 
καί Βουλκον Τόλιου. Μάρτυρες 5 ιερείς, 5 πρωτομαΐστορες, ό Φιλ)πόλεως 
Νικηφόρος(17 *).

1836 Αύγουστου 18. Πιόλησις οικίας υπό Ίωάννου ΙΊότζη τίρ Νικ. 
Στογιάννοβιτς. Μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, ό Φιλ. Νικηφόρος^*).

1837 Φεβρουαρ. 15. Πώλησις μεριδίων όσπιτίου έκ πατρικής κληρονο
μιάς υπό Μιχαήλ καί Γεωργίου Νικολάου Στάντζου καυταντζή εις τον Βα
σίλειον X" ’Αναστασίου. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολΐται, δ Φιλ. Νικηφόρος 
βεβαιοΐ(19).

1837 Μαΐου 1. 'Ομολογία τοΰ Γεωργίου X' Κοσμά δτι επώλησε τό 
έκ τής πατρικής κληρονομιάς κτηματικόν μερίδιόν του είς την Θεοποιήν Φό- 
ρογλου καί έξώφλησε. Μάρτυρες 2 ίερεΐς, 8 πολΐται, 6 Φιλ)πόλεως Νικηφό
ρος βεβαιοΐ(30)·

32) Αυτόθι, οελ. 245 (σλζ'.).—’Όντως τό όσπίτιον τόΰ Ά θ. Μπουλγκούρογλου
έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ Βούλκου Κούρτοβιτς Τσαλόγλου ώς κοινόν της πολιτείας 
σχολεΐον υπό τό όνομα τής άγιας Τριάδος. Ίδε καί κατωτέρω III, άριθ. 30, 31, 33.

13) Αυτόθι, σελ. 82 (οδ'). 14) Αυτόθι, σελ. 195—196 (ρπζ —ρπη').
15) Αυτόθι, σελ. 222 (σιδ'). 16) Αυτόθι, σελ. 89 (πα').
17) Αυτόθι, σελ. 94 (πς-). Βούλγαροι οΐ αναγραφόμενοι. Καί ή κώμη Κα-

τοΰνιτσα Βουλγαρική. 18) Αυτόθι, σελ, 96 (πη').
19) Αυτόθι, σελ. 272 (σξδ'). 20) Αυτόθι, σελ. 273 (σξε').
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§  16, ια'.) Δάνεια,' χρεωστικαί όμολογίαι.
1784 ’Ιανουάριου 20. Όμολογία των πρωτομαϊστόρων τοϋ έσναιρίου 

χών άμπατζήδων οτι ελαβον δάνειον διά χρείαν τοϋ εσναφίου παρά τής 
Σουλτάνας, θυγατρός τοϋ Ζαφείρη γρ. 44 καί άσπρα 90 προς 10ojo έναντι 
χρεωστικής ομολογίας. Έξωφλήθησαν τή 15 ’Ιουνίου 1786. Έ κ  τοϋ έσνα- 
φίου υπογράφονται 6 πρωτομαίστωρ X" Άναστάσις, δ X" Στόϊτσος, δ Γ. 
Πολίτογλόυ καί Νέϊκος. Μάρτυρες 3 άρχοντες(*).

1786 Φεβρουαρ. 9. Όμολογία των πρωτομαϊστόρων των άμπατζήδων 
οτι ελαβον διά χρείαν τοϋ εσναφίου παρά τοΰ ’Αθανασίου X" Κωνσταντί
νου Τρουπτζή γρ. 125 δάνεια επί άνατοκισμφ μέχρι τής ένηλικιώσευός του 
προς 10 υ)ο κατ’ έτος, έναντι χρεωστικής δμολογίας παραδοθείσης τφ σκευο- 
φύλακι Νικολάκη προς φυλάςιν. Ή  δμολογία άνενεώθη τή 29η Όκτωβρ. 
1787 έπ’ όνόματι Νεοφύτου προεστώτος τής μονής αγίων ’Ανάργυρων Κρυ- 
τσίμων γρ. 150 καί παρεδόθη τω αύτφ σκευοφύλακα. Υπογράφεται δ πρω- 
τομαίστωρ X" ’Αναστάσις καί 5 άλλοι μαΐστορες(2).

1786 Αύγουστου 1. Όμολογία των πρωτομαϊστόρων των άμπατζήδων 
ότι ελαβον προς χρείαν τοϋ εσναφίου δάνειον γρ. 200 παρά τοϋ σκευοφύ- 
λακος Νικολάου Ίωάννου X "  Νίκογλου έκ των χρημάτων τοΰ ’Αντωνίου 
υιού τού Μπόγιου, άπερ άφήκε διά διαθήκης ή μακαρΐτις Μαρία X'' Κυ
ριάκού, επί άνατοκισμφ κατ’ έτος προς 8 °/0 μέχρι τής ενηλικιώσεως τοϋ παι
διού. Ή  δμολογία παρεδόθη τφ σκευοφύλακι προς φύλαξιν μέχρι τής έξο- 
φλήσεώς της. 'Υπογράφεται δ πρωτομαίστωρ X” ’Αναστασίου καί 3 μαΐ- 
στορες καί υπόσχονται, ώς μάρτυρες δέ 4 άρχοντες(3).

1789 Όκτιοβρ. 11. Χρεωστική δμολογία τοϋ Κωνσταντίνου Καζάση, 
υιού τοϋ Σταυράκι διά γρ. 855 έπ’ όνόματι τής ορφανής Αικατερίνης προς 
10 υ/0 κατ’ έτος. Μάρτυρες 4 άρχοντες(4).

1793 Αύγουστου 14. Χρεωστική δμολογία Γιαννάκι X" Στάθη άμ- 
πατζή γρ. 4115 προς 10 °/<> κατ' έτος έπ’ όνόματι τού άδελφού του Βασι
λείου X" Στάθη. 'Η  δμολογία έδόθη τφ άρχοντι. δικαιοφύλακι τζελεμπή Δη- 
μητράκι προς φύλαξιν άπουσιάζοντος τοϋ πιστωτοϋ. Ό  Φιλ. Κύριλλος έπι- 
κυροΐ(5 6 *),

1794 Όκτωβρ. 11. Χρεωστική δμολογία Κωνσταντίνου Καζάση έκ γρ. 
1462 προ 10 % έπ’ όνόματι τής ορφανής θυγατρός του Αικατερίνης, κατα- 
τεθεΐσα παρά τφ δικαιοφύλακι τζελεμπή Δημητράκι(“).

1797 ’Απριλίου 19. Χρεωστική δμολογία Γεωργίου X' Άγγελή διά δά
νειον 6000 γρ. προς 10 °/0 κατ’ έτος, δπερ έλαβε παρά τ<ον ορφανών Νεο·

§ 16, 1) Αυτόθι, σελ. 14 (g·’). 2) Αύτόθα, σελ. 16 (η')·
6) Αύτόθα, σελ. 17 (θ'), 4) Αύτόθα, σελ. 23 (ιε').
δ) Αυτόθι, σελ. 29 (κα'). 6) Αυτόθι, σελ. 30 (κβ*).
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κλέους και Σμαράγδας του ’Αθανασίου X" Παναγιώτου. Ό  Φιλ|πόλεως Κύ
ριλλος έπιβεβαιοΐ(7).

1799 ’Ιουνίου 20. 'Ομολογία μαϊστόρων γουναράδων δτι έλαβον γρόσια 
1000 παρά τοΰ ’Αναστασίου ’Αργυρίου εκ Βοδενών υπό τον δρον ό τόκος αυ
τών 10 °./ο κατ’ έτος νά δίδηται αΰτώ, μετά δέ τον θάνατόν του τό κεφά- 
λαιον νά παραμένη εις τό έσνάφιον, ό δέ τόκος νά διανέμηται εις διαφόρους 
εκκλησίας, ώς ορίζει ό διαθέτης. 'Υπόσχονται 6 μαΐστορες, μάρτυρες οΐ επί
τροποι των εκκλησιών, εκτελεστής δέ εν ανάγκη ορίζεται ό κατά καιρόν μη
τροπολίτης.—Ή  έγγραφος χρεωστική ομολογία τοΰ έσναφίου διά τό προει- 
ρημένον ποσόν εν όνόματι τοΰ ’Αναστασίου ’Αργυρίου κατετέθη παρά τφ 
Άργυρίφ X '' Άγγελή(8).

1799 Δεκεμβρ. 19. ’Έγγραφος χρεωστική ομολογία έκ 10.985 γρ. προς 
τό χωρίον Χατζιάρι τοΰ Μανουήλ Φώτογλου, πληρωτέων κατά δόσεις ετή
σιας εντόκους. Πιστωταί 9 Βούλγαροι χωρικοί(9 * *).

1804 Φεβρουαρ. 1. Χρεωστική ομολογία τοΰ έσναφίου τών καυταντζή- 
δων διά γρ. 65 προς 12 ϋ/ 0 κατ’ έτος, δπερ έλαβεν ώς δάνειον παρά τοΰ όρ- 
φανοΰ παιδός τής Θεοδώρας Γεωργίου και τοΰ Πέγιου Ραΐκου^ή). Υ πό
σχονται 8 μαΐστορες.

1.808 Ίανουαρ. 14. Χρεωστική ομολογία τοΰ έσναφίου τών μπογιατζή
δων διά γρ. 1046, ά'περ έλαβεν ώς δάνειον παρά τών Στογιάννου και Στυ- 
λιανής Πέτρου Μπογιατζή("). ’Ανεπιβεβαίωτοι'.

1814 Μαρτίου 20. Χρεωστική ομολογία διά γρ. 1500 άνατοκιζόμενα 
κατ’ έτος προς 10 °/0, τής Ζωίτσας X" Ευσταθίου Κεντιντένογλου έπ’ όνό- 
ματι τής έγγόνου του Ζωίτσας, θυγατρός τοΰ άποθανόντος υίοΰ της Γεωρ
γίου X " Γιαννάκι, εξοφλητέα αυτή εις τον καιρόν τής υπανδρείας της(12).

1824 Ίανουαρ. 17. Χρεωστική ομολογία έκ γρ. 500 τοΰ Στόΐτζου προ 
τήν πρφην σύζυγόν του Μήτραν. Μάρτυρες 1 ίερεΰς, ό Φιλιπ. Σαμουήλ έπι- 
βεβαιοΐ(12β).

1833 Λΰγούστ. 21. Κατετέθησαν εις τήν κάσσαν τών άμπατζήδων δυο 
όμολογίαι τών ορφανών Βασιλείου καί Γεωργίου τοΰΛιαμαντή Μπακάλη(171).

1836 Αΰγοΰστου. Κατετέθησαν εις τήν κάσσαν τών καυταντζήδων ώς 
ενέχυρα (άμανέτι) δύο όμολογίαι τοΰ μοναστηριού τής αγίας Παρασκευής 
(Βοδενών) έπ’ ονόματι Μαρΐκας Ά θαν. Μπογιατζή γρ. 450 καί τοΰ όρφα- 
νοΰ Βασιλείου Διαμαντή Μπακάλη γρ. 2500(11).

7) Αυτόθι, σελ. 31 (κγ'). 8) Αυτόθι, σελ. 32—33 (κδ-—κε').
9) Αυτόθι, σελ. 33 (κε'). ΟΙ κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου Βούλγαροι, άμπατζή-

δες τό πλειστον, είχον εμπορικός συναλλαγάς μετά τών έν Φιλιππουπόλει συνεπαγ- 
γελματιών των.

10) Αυτόθι, σελ. 13 (λε'). 11) Αυτόθι, σελ. 47 (λθ').
12) Αυτόθι, σελ. 50 (μβ')· 12β) Κώδικος II, σελ. 97. Βούλγαροι οί αναγραφό

μενοι. 13) Κώδικος I, σελ. 369 (τξα'). 14) Κώδικος II, σελ, 140.
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1839 ’Απριλίου 8. Κατετέθη εις την χάσσαν των άμπατζήδεον προς φΰ- 
λαξιν ομολογία χρεωστική έκ γρ. 1600 επ’ δνόματι της Βασιλικής Νικολάου(15).

1841 Άπριλ. 3. 'Ομολογία χρεωστική τής εν Χάσκιοϊ εκκλησίας διά γρ. 
27-412:22 δανεισθέντα αυτή έντόκως υπό των ορφανών Μίλχογλου. 'Ωσαΰ- 
το)ς ετέρα διά γρ. 27.412, ετέρα διά γρ. 12.000 και ετέρα διά γρ. 20.620. 
'Ωσαύτως και ετεραι όμολογίαι διαφόρων επ’ δνόματι των αυτών ορφανών 
καταγράφονται εκ Xάσκιοϊ τώ 1842(1β).

§  17 ιβ '. Πληρεξούσια - πιστοποιητικά.
1784 ’ϊανουαρ. 14. Πληρεξούσιον Τήντζου, υίοΰ τής Μέλκως, δ ι’ οΰ κα

θίσταται επίτροπος ή αδελφή αΰτοΰ Στόϊκα επί του μεριδίου του επί τοΰ μη
τρικού του όσπιτίου. Μάρτυρες 4 άρχοντες, δ Φιλ. Κΰριλλος επιβεβαιοι(1).

1792 Σεπτεμβρ. 12. Πιστοποιητικόν γεννήσεως καί βαπτίσεκος του εν 
Τεργέστη Λάμπρου Νίκογλου Φιλιππουπολίτου, έκδοθέν κατ’ αΐτησιν τοΰ 
Πανταζή Ίωάννου ιατρού, δπως έναγάγη αυτόν διά τοΰ πληρεξουσίου του 
επιτρόπου Δημητρίου Δαρβάρου προ τών εν Τεργέστη δικαστηρίων. Μάρτυ- 
ρες 4 ιερείς, 3 άρχοντες, ό Φιλιπ. Κύριλλος έπιβεβαιοΐ(* 2 3 *).

1801. ’Ιουλίου 10. Επιτροπικόν πληρεξούσιον τοΰ έν Άστραχάν τής 
Ρευσίας διαμένοντος Κυριάκου Μπύκλογλου, δι’ ου έξουσιοδοτήθη ό έκεΐθεν 
διελΟών έμπορος X" Κυριάκος Μελκών συγγενής του νά περιλάβη τά έν Φι- 
λιππουπόλει κινητά καί ακίνητά του κτήματα καί τον έν Κουρσοΰμ χάν 
όνδά του καί τά μέν νά δωρήση εις τήν εκκλησίαν τής Παναγίας καί λοιπάς 
τής πόλεως προς μνημόσυνον τών γονέων του αιώνιον καί πάντων τών ορ
θοδόξων χριστιανών, τά δέ νά πωλήση καί έκ τών εΐσπραχθησομένων χρη
μάτων (ορισμένον ποσόν νά διανείμη εις ελέη, τό δέ υπόλοιπον ν’ άποστείλη 
εις αυτόν διά τίνος Φιλιππουπολίτου μεταβαίνοντος εις Μόσχαν. Τώ Μελ
κών παρεδόθη υπό τοΰ Μπόκλογλου καί γράμμα τής μητρυιάς καί αδελφής 
αΰτοΰ από 5 ’Ιανουάριου 1763, έν φ ώμολογεΐτο ότι ό έν Κουρσοΰμ χάν 
δνδάς ανήκει αΰτφ άγορασθείς. 'Ωμολογήθησαν πάντα υπό τών συγγενών. 
Άνεπιβεβαί(οτον(8).

1805 Αΰγοΰστου 5. Πιστοποιητικών τοΰ αρχιεπισκόπου Άδριανουπό- 
λεως Γαβριήλ ότι ή έν Άδριανουπόλει διαμένουσα Εΰγενή χήρα τοΰ X " ’Α
θανασίου Φιλιππουπολίτου καθιστά γενικόν της πληρεξούσιον τον έν Φιλιπ- 
πουπόλει ιερέα Παπά Κωνσταντίνον, δπως όμολογήση προ τών οικείων αρ
χών προς έκδοσιν χουτζετίου διά τό πωληθέν ΰπ’ αυτής προ χρόνων όσπί-

1ό) Κώδικος I, σελ. 338 (τλ'). 16) Αυτόθι, σελ. 340—342 (τλβ—τλδΓ).
§ 17 1) Κωδικός I, σελ. 14 (ς-').— Τήντζος-Ντήντζος  Βουλγαρικόν όνομα έκ του 

Δημήτριος, ωσαύτως Βουλγαρικόν το Στόϊκα. 2) Αυτόθι, σελ. 26 (ιη').
3) Αυτόθι, σελ. 42 (λδ')·— Ό  X" Κυριάκος Μελκών διετέλεσε πρωτομαΐστωρ

τών έν Φιλιππουπόλει άμπατζήδων (1811—1820). ’Αρχεία βιβλ. III, σελ. 1—20.
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τιόν της εις τον X ' Άναστάσιν Πολίτογλου, παρ’ οΰ έλαβε την αξίαν. Ά - 
νεπιβεβαίωτον(4).

1823 Μαΐου. Επιτροπικόν πληρεξούσιον τής πολιτείας Φιλιππουπό- 
λεως, δΓ ου εξουσιοδοτείται ό Σωτήριος Οικονόμου, όπως λάβη παρά των 
κληρονόμων τοϋ μακαρίτου Χ"Νίκογλου χρήματα άνήκοντα εις τήν 'Ελλη
νικήν σχολήν και τό νοσοκομεΤον επί τή βάσει χρεωστικής ομολογίας. Μάρ
τυρες 5 ιερείς, 2 άρχοντες, 3 μαΐστορες άμπατζήδων, 3 γουναράδων, 4 καυ- 
ταντζήδων, 4 μπακάληδων, 3 καζαντζήδων, 3 τακιατζήδων, 3 άσταρτζήδων. 
Ό  Φιλ)πόλεως Σαμουήλ επιβεβαιοΐ(5)·

1828 Φεβρουαρ. 2. Πληρεξούσιον του εν Φιλιππουπόλει Ζαγοραίου 
Ιατρού Ίωάννου Παπά Χριστοδούλου από κώμης Τζεπέλοβο, δΓ ου π?ατ)ρε- 
ξουσιοδοτεΐται ό έκεΐ Άποστολάκης Τζάνογλου ιατρός, όπως κανονίση τήν 
προς τήν πριόην εκεΐ διαμένουσαν σΰζυγόν του Άσημο) Κώστα Τζάλα δια
φοράν του. Μάρτυρες 4 ιερείς, δ πολΐται(β).

1030 Αΰγοΰστ. 4. Πιστοποιητικών τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως 
επί τή βάσει καταθέσεων των προκρίτων τοϋ Καλοφερίου δτι ό Αναστάσιος 
Στάντζιου μετά τοϋ υΐοϋ του Μιχαήλ είναι ό μόνος κληρονόμος τοϋ εν Ρω
σία άποθανόντος άδελφοϋ του Μιχαήλ Στάντζιου. Μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πο- 
λΐται, ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται(7).

1834 Απριλίου 3. Επιτροπικόν πληρεξούσιον τοϋ Τάντζιου Τσιπλάκη 
Άκτζεκλησελή, δΓ οΰ πληρεξουσιοδοτεΐται ό Μιχαήλ ΓΙοτίλωφ Άκτζεκλησε- 
λής, όπως παραλάβη τήν κληρονομιάν τοϋ άποθανόντος υίοϋ του Μανόλι ΙΊα- 
λικτζή. Άνεπικΰρωτον(*).

1834 Απριλίου 3. 'Ωσαύτως έτερον των ορφανών τοϋ Ικεΐ (Άκτζε- 
κλησέ) άποθανόντος Ράσι,ου Τόσιου, δι3 * οΰ πληρεξουσιοδοτεΐται ό αυτός προς 
λήψιν τής κληρονομιάς των(°).

1835 Μαΐου 27, Πιστοποιητικόν ότι οι εκ Σόποτ Στόϊκωβ Γκιρτζίκ 
είναι γνήσιοι αδελφοί καί κληρονόμοι τοϋ εν Βουκουρεστίω άποθανόντος Νι
κολάου Γκιρτζίκ. Μάρτυρες 4 ΐ,ερεΐς, 4 πρωτομαΐστορες(10).

1836 Απριλίου 20. Επιτροπικόν πληρεξούσιον τής Ζωίτσας Άγγελή, 
δι’ οΰ εξουσιοδοτείται 6 έν Γαλαζίφ διαμένων Γεώργιος Λημητρίου, όπως 
παραλάβη τήν περιουσίαν τοϋ έν Σιλιστρία άποθανόντος υίοϋ της Γεωργίου 
Νάϊδεν Κουγιουμτζή. Μάρτυρες 5 ιερείς, 4 μαΐστορες(Π).

1836 ’Ιουλίου 26. Πιστοποιητικόν ότι ή ’Άννα Χρυσοβέργη είναι άνε- 
ψιά επ’ αδελφή καί μόνη καί γνησία κληρονόμος τοϋ έν Άκκερμάν τής Ρω-

4) Αυτόθι, σελ. 44 (λς·')· δ) Κώδικος II, σελ. 92. 6) Κώδικος I, σελ. 134 (ρκς·').
7) Αυτόθι, σελ. 155 (ρμξ').— Βούλγαροι οΐ αναγραφόμενοι. 8) Αυτόθι, σελ. 188

(ρπ').—Ωσαύτως Βούλγαροι. 9) Αυτόθι. — 'Ωσαύτως Βούλγαροι.
10) Αυτόθι, σελ. 228 (σκ'). —'Ωσαύτως Βούλγαροι. 11) Αυτόθι, σελ. 226 (ριη')·
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αίας άποθανόντος Φιλιππουπολίτου Σωτηρίου X'' ’Ιωακείμ. Μάρτυρες 5 ιε
ρείς, 7 πολιται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(12).

1836 Σεπτεμβρ. 1. Διορισμός επιτρόπου πληρεξουσίου του X" Γιάγκου 
Κοσμά προς παραλαβήν των πραγμάτων τοΰ εν Λαμασκφ άποθανόντος X" 
Εμμανουήλ Φιλίππου υπό των κληρονόμων αΰτοΰ αδελφών κα'ι τής συζΰ- 
γου του Ευγενείας Μιχαήλ. Μάρτυρες 3 ιερείς, 3 πολιται, ό Φιλιπ. Νικηφό
ρος βεβαιοΙ(13).

1836 Σεπτεμβρ. 10. Διορισμός υπό Αλεξίου Χριστοδούλου επιτρόπου 
πληρεξουσίου του Γιαννάκη Παπά Δημητρίου προς παραλαβήν τής περιου
σίας τοΰ εν Σηλυμβρία άποθανόντος πατρός του. Μάρτυρες 3 ιερείς, 3 πο- 
λιται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(14).

1836 Δεκεμβρ. 13. Διορισμός πληρεξουσίων επιτρόπων των: Γιοβάννη 
Ήλιου και Ναοΰμ Δημητρίου υπό των αδελφών Ευφρόσυνης καί Θεοφα- 
νοΰς Γεοοργίου Ντιγατζή προς παραλαβήν τών περιουσιών τών έν Οΰσάκ 
άποθανόντων συζυγών των Βασιλείου Γκένου και Ζάχου ’Αθανασίου. Μάρ
τυρες 4 ιερείς, 4 πο?αται(15 16 *).

1837 Φεβρουαρ. 3. Πιστοποίησις τών εγχωρίων τής κώμης Χατζιάρι 
(πάντων Βουλγάρων) οτι 6 Θεόδωρος Στόϊκου είναι γνήσιος αδελφός και μό
νος κληρονόμος τοΰ εν Τζόρλου' άποθανόντος άμπατζή Μπόσκου Στόϊκου, 
έπιστρέφοντος εκ Καραμουσάλ. Μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πολιται, ό Φιλιπ. Νι
κηφόρος βεβαιοΤ(1β).

1837 Ίανουαρ. 14. Επιτροπικόν πληρεξούσιον τοΰ ’Αθανασίου X" 
Ντήντζιου ωρολογά, όπως ό έν Βράτσα Ν. Μήτζιωφ πωλήση τά ανάλογα 
αΰτοΰ εκ πατρικής κληρονομιάς έν Βράτσφ κτήματα καί εργαστήρια. Μάρτυ
ρες 3 ΐερεϊς, 4 πολιται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(>?)·

1838 Ίανουαρ. 4. Διορισμός πληρεξουσίου επιτρόπου υπό τής έκ Σό- 
ποτ Γκάνας Πάντζου προς παράληψιν τής περιουσίας τοΰ έν ξένη άποθα
νόντος συζΰγου της. Μάρτυρες 1 ΐερευ3ς(ΙΒ).

1838 Ίανουαρ. 2. Διορισμός υπό τοΰ Γεωργίου X" Γιοβάννη Γουναρη 
πληρεξουσίου επιτρόπου τοΰ Γεωργίου Νικολάου Γουναρη, όπως παραλάβη 
παρά τοΰ έν Κυδωνίαις άδελφοΰ του X" Γιάννη X" Γιουβάννη τά όφειλό- 
μενα αΰτφ απέναντι ομολογιών χρεωστικών γρ. 9296:30. Μάρτυρες 2 ιερείς, 
4 πολΙται(19).

1838 Ίανουαρ. 13. Διορισμός υπό Μαριώρας Καραπαναγιώτου, άδε?;- 
φής τοΰ έν Μελεμένη άποθανόντος Μαυρουδή Παναγιώτου πληρεξουσίου επι
τρόπου τοΰ ’Αναστασίου Πέτρου Τζαλίκη διά τά κληρονομικά δικαιώματα

12) Αυτόθι, σελ. 179 (ροα’)· 13) Αυτόθι, σελ. 232 (σκδ'). 14) Αυτόθι, σελ. 233
(σκε')· 15) Αυτόθι, σελ. 234 (σ'/.ς').

16) Αυτόθι, σελ. 240 (σλβ')· 17) Αυτόθι, σελ. 239 (σλα'). 18) Αυτόθι, σελ.
287 (σοθ).—Βουλγαρίς ή μνημονευόμενη. 19) Αυτόθι, σελ 293 (σπε').
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επί της περιουσίας χοΰ αδελφού της. Μάρτυρες 2 ιερείς, 2 πολιται(20).
1838 Ίανουαρ. 15. Πληρεξούσιον Γράδας Μιχαήλ άπο του χωρίου 

Πρασά-Δερβέντ δοθέν εις τον αΰτόθεν άμπατζή Πέτρον Γκόψου προς παρα
λαβήν τής περιουσίας του άποθανόντος εν Άφιό.ν χαρό-ισάρ συζΰγου της άμ
πατζή Νιοΰτζου ΓΙρόϊκωφ έκ Χασχόβου(21).

1838 ’Ιουνίου 23. Πιστοποιητικών του μητροπολίτου Σμύρνης Παϊσίου 
περί τελέσεως γάμου τής Μαριώρας’Εμμ. Πρασαχάχη μετά του ιατρού Ναρ
κίσσου Τζιταδίνου Ζακυνθίου. Μάρτυρες 4 δημογέροντες Σμυρναΐοι(22).

1838 Ίουλ 31. 'Ομολογία ’Αναστασίας X" Γιαννακάκη, συζΰγου του 
μακαρίτου Μιχαήλ ΙΙαναγιώτου Καμαράση δτι καθιστά πληρεξούσιον τον 
υιόν της Ίωάννην Μιχαήλ έ.ν Καλαφάτι, δπως πώληση το αυτόθι όσπίτιόν 
της. Μάρτυρες 5 ιερείς, 1 μιλέτ βεχίλ, 3 πρωτομαΐστορες(2:’)·

§  18, ιγ'. ’Εκκαθαρίσεις,  εξοφλητικά, πληρωμαί.
1781 ’Ιουλίου 15. 'Ομολογία τής χήρας Κ. Άρζηβάρογλου μετά των 

τέκνων της δτι έλαβε παρά τοΰ Ά θαν. Τζερτζήρογλου, συντρόφου τοΰ άπο
θανόντος συζΰγου της τήν περιουσίαν αΰτοΰ και έξώφλησε τελείως.'Ο Φιλιπ. 
Κΰριλλος έπιβεβαιοΐ(')·

1789 ’Ιουνίου 8. 'Ομολογία Γιοβάννη Παπά Τόλιου καί Χατζή Στάθη 
Κεντιτένογλου δτι εχκαθαρισθείσης τής περιουσίας τοΰ μακαρίτου Νικηφό
ρου Τζερτζήρογλου παρά τοΰ αΰταδέλφου του ’Αθαν. Τζερτζήρογλου έλαβεν 
ό μεν πρώτος ώς συνέταιρος, ό δέ δεΰτερος ως κηδεμών των ανηλίκων έπ’ 
έγγονή γαμβρού του παίδιον τό άνήχον αΰτοΐς και έξώφλησαν τελείως. Μάρ
τυρες 8 άρχοντες καί πολΐται, ό Φιλιπ. Κΰριλλος έπιβεβαιοΐ(2 *).

1789 Αΰγοΰστ. 28. 'Ομολογία τοΰ Ίωάννου Παπά Τόλιου δτι έξώ
φλησε τον συντροφικόν του λογαριασμόν, ον είχε μετά τοΰ μακαρίτου Νικη- 
φόρου Τζηρτζήρογλου πληρωθείς μέχρις όβολοΰ. Μάρτυρες 7 άρχοντες καί 
πολΐται, ό Φιλιπ. Κΰριλλος έπιβεβαιοΐ^).

1789 Αΰγοΰστ. 29. 'Ομολογία τής Σμαράγδας, συζΰγου τοΰ μακαρίτου 
Φώτζιου, γαμβρού τής Μεκιάς, δτι έξώφλησε μέχρις όβολοΰ τον λογαριασμόν, 
ον είχε λαμβάνειν ό σΰζυγός της παρά τής χήρας καί των ορφανών Μαρίκας 
Διαμαντή Τζιφοΰτογλου. Μάρτυρες 2 άρχοντες, 1 πολίτης, ό Φιλιπ. Κΰριλ- 
λος έπιβεβαιοϊ(4).

1796 Νοεμβρ. 23. 'Ομολογία Μαρίκας Πάτζα, συζΰγου Γεωργίου Μι- 
χάλη Δήμωνα καί τοΰ υΐοΰ της Μιχαήλ δτι παρέλαβον παρά τοΰ Νικολάου

20) Αυτόθι. 21) Αυτόθι, σελ. 317 (τθ ').—Βούλγαροι οί αναγραφόμενοι καί τό 
χωρίον Βουλγαρικόν. 22) Αυτόθι, σελ. 328 (τκ'). 23) Αυτόθι.

§ 18 1) Αυτόθι, σελ. 9 (α'). 2) Αυτόθι, σελ. 21 (ιγ'). 3) Αυτόθι, σελ. 23 (ιε').
4) Αυτόθ ι.—Μεκιά-Μιχιά  έκ τοϋ Μιχαήλ ; ή έκ τοϋ Βουλγαρικοϋ μέκ-μέκα  

(μαλακός —ή), Μέκα- Μεκιά ; .
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Ρίζου δ,τι. οΰτος έχρεώστει εις τον σύζυγόν της και, έξώφλησαν τελείως. Μάρ
τυρες 2 άρχοντες, 1 ίερευς, δ Φιλιπ. Κύριλλος έπιβεβαιοΡ).

1797 Ίανουαρ. 10. Όμολογία ’Αναστασίας X" Γρηγορίου, συζύγου 
του ’Αθανασίου X" Παναγιώτου και μητρδς των ορφανών Νεοκλέους και 
Σμαράδγας δ t δ όρισθείς ύπ’ αυτής επίτροπος τής περιουσίας τοΰ μακαρί
του άνδρός της δίρχων όστιάριος τζελεμπή Μιχαλάκις παρέδεοκεν. αυτήν τε
λείως. Λογαριασμός τής περιουσίας τοΰ μακαρίτου ’Αθανασίου X" Πανα
γιώτου υπό τοϋ τζελεμπή Μιχαλάκι εις ομολογίας και πράγματα, γρ. 12095: 
78. Ό  Φιλ)πόλεως Κύριλλος επιβεβαιοΐ^')..

1799 Μαρτίου 24. Όμολογία ’Αναστασίου Σταμπολή και Σοφίας, συ
ζύγου Γεωργίου Μπουρνάζογλου δτι έλαβον παρά τής πολιτείας τόν μισθόν 
του άνά 150 γρ. έκαστος και τά έξοδά των άνά γρ. 130 διά την υπό τοΰ 
κοινού αποστολήν των εις την βασιλεύουσαν, οπούς λάβωσι τά δανεισθέντα 
εις τόν Χατζή Μουσταά πασά(6α).

1800 Αυγούστ. 11. Όμολογία των πιστωτών (κρετιτόρων) τοΰ μακαρί
του ’Αποστόλη Ντόϊκογλου δτι δ ’Αθανάσιος Χατζή Δημητρίου (Γκεμισγερ- 
δάνης) έλαβεν εις τό Ύοκάτι παρά τοΰ συνεταίρου τοΰ μακαρίτου Πέτρου 
δνόματι τό πράγμα του και κομίσας εις Φιλιππούπολιν παρέδοοκεν αΰτοΐς 
συμφώνως τώ καταστίχω. Ό θεν είς τό εξής είναι ανεύθυνος προς τους τυ
χόν κληρονόμους τοΰ Ντόϊκογλου και πάντα άλλον πιστωτήν του. — Κατα
γραφή του παραληφθέντος υπό τοΰ Ά θαν. X" ζ\ημητρίου και παραδοθέντος 
τοϊς πιστωταΐς πράγματος τοΰ μακαρίτου ’Αποστόλου Ντόϊκογλου και ή δια
νομή αΰτοΰ. Μάρτυρες 12 πιστωταί τοΰ Ντόϊκογλου, δ Φιλιπ. Κύριλλος έπι- 
βεβαιοΐ(7).

1820 Νοεμβρ. 2. Ό  Χατζής Κυριάκος Μελκών πρωτομαΐστωρ τών 
άμπατζήδων παραδίδει εντόκους ενώπιον τών πριοτομαϊστόρων πάντων τών 
έσναφίων και ανελλιπώς είς τόν διάδοχόν του πρωτομαΐστορα τό κατατεθέν 
παρ’ αΰτώ ποσόν από τοΰ έτους 1816 γρ. 12,710, δπερ έλήφθη διά μέσου 
τής βασιλικής κρίσεως καί απαλλάσσεται μετ’ ευχαριστιών πάσης έν τώ μέλ- 
λοντι ευθύνης. Μάρτυρες 20 πραπομαΐστορες καί μαίστορες, ό Φιλιπ. Παΐ- 
σιος υποκυροΐ(Κ),

1823 Ίανουαρ. 17. Διάλυσις τής συντροφιάς X" Πρίμου Γεωργίου 
Κουκουμάνου και Γεωργίου ΓΙρατίγκου, έκκαθάρισις καί εξόφλησις. Ό μο
λογία τοΰ X" Μάρκου Γειοργίου Κουκουμάνου δτι έλαβε τά παρά τώ αδελφφ 
του X" ΙΙρίμω Γεωργίου Κουκουμάνου κατακείμενα χρήματά του καί εξώ- 
φλησε τελείως. Μάρτυρες 2 ιερείς, 6 πολΐται, δ Φιλιπ. Σαμουήλ έπιβεβαιοϊ,(").

δ) Αυτόθι, σελ. 30 (κβ').6) Αυτόθι, σελ. 30—31 (κβ'.—κγ'.). 6α) Αυτόθι, σελ. 
32 (κδ\). 7) Αυτόθι, σελ. 35 (κζ'.). 8) Αυτόθι, σελ. 75 (ξζ'.). 9) Κωδικός II, σελ. 
91 -92 . I
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1823 Δεκεμβρ. 22. Έξοφλητιχόν Χατζή Βασιλείου Ράπτου προς Δη- 
μητράκην Καζαντζόγλου. Μάρτυρες 3 ιερείς, ό Φιλιπ. Σαμουήλ βεβαιοΐ(’°).

1824 Μαρτίου 13. 'Ομολογία Μελάχρως Κοβάτσογλου εκ Βοδενών δτι 
εξώφλησε πληρωΟεισα υπό του Κώστα Ράπτου Σαμακοβλόγλου, παρ’ φ υπη
ρέτησε. Μάρτυρες 3 ιερείς, ό Φιλιπ. Σαμουήλ βέβαιοι^1).

1824 Μαρτίου 21. 'Ομολογία Φανίτοας Χρυσοσκόλου Τζώτζου ότι εξιυ- 
φλησε πληρωθεΐσα υπό τής Σμαραγδής καί Άννίτσας, θυγατέρων του Χα
τζή Αναστασίου Πολίτογλου, άς διέθρεψε κατά τήν παιδικήν των ηλικίαν. 
Μάρτυρες 4 ιερείς, δ Φιλιπ. Σαμουήλ επιβεβαιοΤ(13).

1824 ’Ιουλίου 9. Έξοφλητιχόν κληρονόμων του Νικολάου Δημητρίου 
Λαρισηνοΰ. Μάρτυρες 4 ΐερεΐς(13 *).

1827 Μαΐου 13. 'Ομολογία Κωνσταντίνου X" Στέργιου, Βασιλείου 
Ίωάννου καί Γιαννουση Φόρου δτι διαλΰσαντες τήν από 25 Μαρτίου 1818 
συντροφιάν των διεμοιράσθησαν τά τε κεφάλαια καί κέρδη των καί έξοδφλη- 
σαν προς άλλήλους. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 μαΐστορες(Μ).

1927 Νοεμβρ. 29. 'Ομολογία Σουλτάνης, χήρας X " Γιοβάννη καί κη- 
δεμόνος ανηλίκων τέκνων δτι εξώφλησε τελείους λαβοΰσα παρά τοϋ Γιάγκου 
Δημητρίου, συντρόφου του μακαρίτου συζΰγου της τά άνήκοντα αυτω. Μάρ
τυρες 3 ιερείς, δ Φιλιπ. Νικηφόρος άποφαίνεται(16).

1829 Μαρτίου 21. Ό  έκ γρ. 22.677:39 λογαριασμός τοΰ Γεωργίου Δ. 
Μιχτζή, δστις έξωφλήθη τελείως υπό τοΰ αδελφού του Πέτρου. Μάρτυρες 1. 
ίερεΰς, 2 πολΐται, δ Φιλιπ. Νικηφόρος ύποβεβαιοΐ(10).

1829 ’Οκτωβρίου 11. 'Ομολογία ’Αναστασίας Λάμπρου, χήρας Γεωρ
γίου Δημ. Μιχτζή καί κηδεμόνας των ορφανών της Σωτηρίου καί Δημητρίου 
δτι έξεκαθάρισε τήν περιουσίαν τοϋ μακαρίτου άνδρός της συνεταίρου μετά 
τοΰ αδελφού του Πέτρου Δημητρίου Μιχτζή καί ελαβεν άπασαν καί έξώ- 
φλησε. Μάρτυρες 5 ιερείς, δ Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαΐοΐ(17).

1829 ’Οκτωβρίου 12. Παραλαβή παρά Φιλίππου ’Αποστόλου τής πε
ριουσίας τοΰ έν Φιλιππουπόλει άποθανόντος Μημίκου άμπατζή υπό των υπό 
τής μεγάλης ’Εκκλησίας διωρισμένων δυο Σηλυμνίων επιτρόπων καί τελεία 
έξόφλησις. Μάρτυρες 5 ιερείς, 2 πολΐται, δ Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαΐοΐ(1!<).

1830 Φεβρουαρ. 2. 'Ομολογία των πρωτομαϊστόριον των άμπατζήδων 
καί καϋταντζήδων δτι έλαβον διά χειρός τοΰ τζελεμπή Γρηγοράσκου τά δα- 
νεισθέντα υπό των έσναφίων προ πολλοΰ εις τό μεγάλον κονάκι τοΰ Σουλεϊ-

10) Αυτόθι, σελ. 95. 11) Αυτόθι σελ. 99.
12) Αυτόθι. 13) Αύτόθι, σελ. 102. 14) Κωδικός I, σελ. 110 (ρβ\).
15j Αυτόθι, σελ. 131 (ρκγ'.). 16) Αυτόθι, σελ. 148—149 (ρμ'—ρμα')·
17) Αυτόθι, σελ. 147 (ρλθ'·)· 18) Αυτόθι, σελ. 146 (ρλη').
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μάν πασά γρ. 35.000 και έξώφλησαν. Βεβαιοΰσιν 6 μ.αΐστορες, μαρτυροΰσι 
ο ιερείς και δ Φιλιπ. Νικηφόρος ύποβεβαιοι(1Β).

1830 Μαρτ. 10. Δήλωσις X " Θεοφίλου Ίωάννου, πληρεξουσίου τής Ε ι
ρήνης Κωνσταντίνου Άρίκογλου, όπως παραλαβή την περιουσίαν του εν 
"Αλεξανδρεία άποθανόντος υϊοϋ της Γεωργίου Μήτζου Νάτζου, ότι επλη
ροί) θη γρ. 1500 διά τον κόπον του και τά έξοδα παραδούς μέχρι λεπτού την 
παραληφθεΐσαν περιουσίαν και εξώφλησε. Μάρτυρες 4 πολίται, δ Φιλιπ. Νι
κηφόρος ύποβεβαιοΐ(19 20).

1830 ’Απριλίου 30. Λογαριασμός τοΰ έν 'Αλεξανδρεία άποθανόντος 
Γεωργίου Μήτζου Νάτζου, παραδοθείς υπό τοΰ X" Θεοφίλου Ίωάννου εις 
την μητέρα του Ειρήνην Κωνστ. Άρίκογλου και την θυγατέρα της Χρυσήν 
Μήτζου Νάτζου, γρ. 17.181:20. Βεβαιοΰσιν αι παραλαβοΰσαι, μάρτυρες 1 
ίερεύς, δ Φιλιπ. Νικηφόρος ύποβεβαιοΙ(21).

1830 Μα ίου 3. Ό  μολογ ία των εκ Περιστεράς ’Αναστασίου Ζαφειριού 
και Ζαχαρίου Βασιλείου, διορισθέντων επιτρόπων υπό τοΰ Γεωργίου ’Ανα
στασίου πατρός τής Μελάχρως Ζαφειριού, όπως διακανονίσωσι. τούς λογα
ριασμούς της προς τον διαζευχθέντα αυτής σύζυγον ΓΙέτκον Βοΰλκον, ότι 
διεκανόνισαν αυτούς καί ότι τό τέως άνδρόγυνον εξώφλησε προς άλλήλους 
τελείως. Μάρτυρες 4 ιερείς, G πολίται, δ Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(22 * *).

1833 ’Ιουλίου 27. 'Ομολογία τής Ρωξάνδρας Γεωργίου Μανδρατζόγλου, 
συζύγου τοΰ ποτέ X” Γεωργίου Μποζατζόγλου, ότι έλαβε παρά τοΰ ενταύθα 
άφικομένου εκ Καλκούτης τιμίου εμπόρου Ν. Τράκκα τά εις αυτήν υπό τοΰ 
εκεί διαμένοντος υιού της X" Μανουήλ X'' Γεωργίου Μποζατζόγλου στα- 
λέντα γρ. 2100 καί εξώφλησε. Μάρτυρες 2 ιερείς, 3 πολίται, δ Φιλιπ. Νικη
φόρος βεβαιοΐ(2ϊ).

1833 Νοεμβρ. 27. 'Ομολογία τοΰ 1 Αργυρή Ντώντζου Βοδενιώτου ότι ή 
θυγάτηρ του Θεοφάνιά ύπηρετήσασα παρά τω Γεώργιο) Σταύρο) επί πέντε 
έτη έπληροδθη καί εξώφλησε. Μάρτυρες 1 ίερεύς, 11 πολϊται(2*).

1834 Αΰγούστ. 8. 'Ομολογία τής Σμαράγδας, χήρας τοΰ X" Πέτρου 
καί κηδεμόνος των ανηλίκων τέκνων της ότι εξώφλησε τελείσος τόν ον είχε 
λαμβάνειν λογαριασμόν τοΰ μακαρίτου άνδρός της παρά τοΰ Κοσμά Περι- 
στεριώτου. 'Ο Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(25).

1835 Νοεμβρ. 17. Παραχώρησις υπό τοΰ ’Αλεξάνδρου Αημητρίου απέ
ναντι χρέους εις τόν ΙΊαννάκην Αημητρίου τά άναλογοΰντα αΰτφ έκ κλήρο-

19) Αυτόθι, σελ. 150 (ρμβ'.). ’Ίδε κατωτέρω, III άρ. 19.
20) Αυτόθι, σελ. 150 (ρμβ'.). 21) Αυτόθι, σελ. 152—153 (ρμδ'—ρμε'.).
22) Αυτόθι, σελ.. 154 (ρμς·'). 23) Αυτόθι, σελ. 172 (ρξδ'.).
24) Αυτόθι, σελ. 107 (ηθ'). Ντώντζος— Άντώντζος, υποκοριστικός τύπος τού

'Αντώνιος, βουλγαρισμός "Οθεν ό Τόντζος όρθιος γραπτέον Τώντζος.
25) Αυτόθι, σελ. 196 (ρπη\).
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νομίας 2/5 τοΰ πατρικού των οίκου. Μάρτυρες 5 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, 
6 Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(2β).

1835 Δεκεμβρ. 30. 'Ομολογία Ελισάβετ Νικολάου, χήρας του Σταμάτη 
Νυχτιάνου γοΰναρη και επιτρόπου του ανηλίκου ορφανού της Άννης ότι 
συνεβιβάσθη μετά του αδελφού τοΰ μακαρίτου συζΰγου της και έξώφλησε 
τελείως. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολϊται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοϊ(26 27).

1836 Μαρτίου 13. Συμβιβασμός Φωτεινής συζΰγου Δημητρίου Αίνίτου 
μετά τοΰ Ίωάννου Δημητρίου έχοντος λαμβάνειν παρά τοΰ άνδρός της κλι
νήρους όντος(28). Ανυπόγραφου.,

1836 Μαΐου I. 'Ομολογία ’Αναστασίου Τσσχατζή, επιτρόπου τής ανη
λίκου 'Ελένης Κωνσταντίνου Κοζάρη ότι όΆργΰριος Δαδάτσογλου έπλήρωσε 
τά έκ δυο αμπέλων παρά τω Άχλάνι εισοδήματα ώς επιστάτης διά χρόνους 
4 γρ. 3014, άφαιρεθέντων των εξόδων και έξώφλησε τό χρέος του τελείως. 
Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μαΐστορες, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(23).

1836 Ιουνίου 17. Έξοφλητικόν τοΰ X" Θεοφίλου Ίωάννου προς τον 
X" Εμμανουήλ Φιλίππου. Μάρτυρες 5 ιερείς, 3 πολϊται ό Φιλιπ. Νικηφό
ρος βεβαΐοΙ(3°).

1836 Αΰγοΰστου 2. Ό  ’Αντώνιος Κοσμά Γοΰναρης έπλήρωσε τω όρ- 
φανω Βασιλείω Κώστα Μπακάλη τά απέναντι ομολογίας όφειλόμενα αΰτώ 
γρ. 1050 και έξώφλησε τό χρέος του προ αξιόπιστων μαρτύρων έν τω γρα
φείο) τής μητροπόλεακ(31).

1836 Νοεμβρ. 23. 'Ομολογία’Αναστασίας Δήμου ότι έπληρώθη δIs όσον 
χρόνον υπηρέτησε παρά τη Ελένη X" Θεοχάρη και Ζωή X" Θεοδώρου και 
έξώφλησε. Μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πολΐται(32).

1836 Δεκεμβρ. 3, Διάλυσις τής συντροφιάς Άγγελή Πέτκου Γοΰναρη καί 
Βασιλείου Άγγελή Κανταρτζή και διακανονισμός των ληψοδοσιών των. Μάρ
τυρες 1 ίερεΰς, 9 μαΐστορες, ό Φιλιπ. Νικηφόρος, βέβαιοι(33).

1837 Φεβρουαρ. 20. 'Ομολογία Φωτεινής X" Μιχαλάκι ότι έλαβε τά 
παρά των έγγόνων της Μιχαήλ και Γεωργίου Νικολάου όφειλόμενα αυτή 
γρ. 1200 καί έξώφλησε. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολϊται, 6 Φιλ. Νικηφόρος
βεβαιοϊ(3*)·

1837 Μαρτίου 12. 'Ομολογία Τανας Σάλτζου έξ Οΰζοΰν-καρά ότι 
έλαβε τον όφειλόμενον μισθόν εις τον άποθανόντα αδελφόν της Σπάσον Σάλ
τζου παρά τοΰ έν Φιλιππουπόλει εργοδότου του Νικολάου Σιμιτζή και έ.ξά>-

26) Αυτόθι σελ. 253 (σμε\).
27) Αυτόθι, σελ. 262 (σνδ'.). Νυχτιανος έκ του νυχτιανος— (πρβλ. νυχτέρι)=

νΰκτιος. 28) Αυτόθι, σελ. 92 (πδ\). 29) Αυτόθι, σελ. 204 (ρης·'.).
30) Αυτόθι, σελ. 229 (σκα'.). 31) Κωδικός II σελ. 140.
32) Κωδικός I, σελ. 1S0 (ροβ'.). 33) Αυτόθι, σελ. 240 (σλβ'.).
34) Αυτόθι, σελ. 271 (σξγ\).
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φλησε. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πολΐται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βέβαιοl(3=>).
1837 Μαρτίου 3. Εξοφλητικού τοΰ "Ιωάννου Παπαδάτη ιατρού, ιός 

επιτρόπου των αδελφών του μακαρίτου "Αργυρίου Παπακωνσταντίνου, λα* 
βόντων την πατρικήν κληρονομιάν παρά τοΰ συντρόφου τοΰ πατρύς των Μπά- 
ιιοβιτζ.—Εξοφλητικών και τοΰ παραδόντος την άνωθι κληρονομιάν Κωνσταν
τίνου Μπάμοβιτζ. Ό  Φιλ)πόλεως Νικηφόρος βεβ«ιοΐ(3α).

1837 Όκτωβρ. 5. 'Ομολογία "Αναστασίας "Ιγνάτι έκ Σοφίας ότι ελαβε 
τά δανεισθέντα εις τον Γεώργιον Καραμπαλίκην ψωμάν 1000 γρ. και έξώ- 
φλησε(3βα).

1837 Όκτωβρ. 12. Εξοφλητικών Βελίκας Τώντξιο, συζύγου Νενιου 
Ματζάρ, λαβοΰσης την περιουσίαν τοΰ άποΟανόντος άνδρός της παρά τοΰ 
συντρόφου του "Αργυρή Χρήστου συμποσουμένην εις γρ. 8297:18(35 36 37 38 *).

1837 "Οκτωβρ. 23 'Ομολογία "Αναστασίας Π. Κωνσταντίνου, χήρας 
X " "Αθανασίου Μιχαήλ δτι άποθανόντος τοΰ υιού της Μιχαήλ X" "Αθανα
σίου εν Περγάμιο άτεκνου είδε τους λογαριασμούς αυτού τούς μετά τοΰ γυναι
καδέλφου και συντρόφου του Χριστοδούλου Μήντζου και εξώφλησε τελείως. 
Μάρτυρες 1 ίερεύς, 4 πολΐται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐβ*).

1837 "Οκτωβρ. 29. Διανομή συνεταιρικών κερδών 4000 γρ. μεταξύ τών 
συντρόφων Γεωργίου Βαλσοματζή και Γεωργίου Βαλσοματζή Κοζανίτου έπι 
κεφαλαίου 6500 γρ. Μάρτυρες 4 πολΐται(9ίι).

1837 Νοεμβρίου 25. Άποζημίωσις τοΰ Δημητρίου Κουγιουμτζόγου 
παρά τοΰ πρωτοπαπά Νικολάου Οικονόμου διά τό από Κουκλένης εις Φι- 
λιπποΰπολιν άποθανόν καθ’ οδόν άλογον, υπέρ έλαβεν ό Οικονόμος προς 
χρήσίν του, γρ. 300. Μάρτυρες 3(40 41).

1937 Δεκεμβρίου 1. 'Ομολογία X" Άντωνάκι λεπτουργού ότι εξώφλησε 
τούς λογαριασμούς του μετά τής Μαρκόρας Σταύρου Σταμπογλή μέχρις οβο
λού. Μάρτυρες 3 ιερείς—2 πολΐται^11)·

1837 Δεκεμβρίου 4. 'Ομολογία "Αργυρής "Αγγελή δτι εΕιύφλησε τούς 
μετά τοΰ Τζίκογλου Στενιμαχίτου λογαριασμούς της. Μάρτυρες 2 ιερείς, 3 
πολΐται, 6 Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(12)·

35) Αυτόθι, σελ.— Βούλγαροι οί αναγραφόμενοι καί τό χωρίον των Βουλγα· 
γαριχόν.

36) Αυτόθι, σελ. 212—213 (σλδ'-σλε'.). 36α) Αυτόθι, σελ. 203 (ρςε'.). —Ό
Βουλγαρικός τύπος Ίγνάτι  αντί 'Ιγνατίου δηλοϊ δτι ή ’Αναστασία ήτο θυγάτηρ 
Βουλγάρου. 37) ΑΰτόθΊ σελ. 243 (σλε'.).— Βουλγαρίς ή αναγραφόμενη.

38) Αυτόθι, σελ. 282 (σοδ'.). 39) Αυτόθι, σελ. 290 (σπβ'.).
40) Αυτόθι, σελ. 243 (σλε'.). Ό  Νικόλαος Οικονόμου, υιός τοΰ Κ, Οικονόμου

ιερέως τής Παναγίας καί διευθυντοΰ τής Ελληνικής Σχολής, ήτο προεστώς τής εκ
κλησίας τοΰ άγ. Δημητρίου καί διδάσκαλος επί. τινα χρόνον έν τή Ίίλλην. σχολή.

41) Ατιτόθι σελ. 291 (σπγ'.). 42) Αυτόθι.
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1837 Δεκεμβρ. 10. Όμολογία Πάντζιου Στόγιου Μαρμάρογλου δτι πα
ρέλαβε παρά της νύμφη: του Μ. "Αγγέλου Όρτάκογλου την αναλογούσαν αύ· 
τω κληρονομιάν του άποθανόντος υιού του Στογιάννου Μουμτζή και έξώ- 
φλησε τελείως. Μάρτυρες 3 ιερείς, 3 πολιται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(43).

1838 Μαρτίου 2. Όμολογία "Αγγελίνης Χρήστου οτι έπληρώθη δι’ όσον 
χρόνον υπηρέτησε παρά τω γαμβρώ της Νικολάφ Βλασίου Μάρτυρες 4 ιε
ρείς, 2 μιλέτ-βεκίλ, 4 πρωτομαΐστορες(44).

1838 "Απριλ. 15. Άνάθεσις εις τον πληρεξούσιον επίτροπόν της X" 
Χαβούζ αγά είσπράξεως χρεωστικής ομολογίας 3.000 γρ. του μακαρίτου Μι
χαήλ Χίου υπό τής ’Άννης Ουγατρός Παπακωνσταντίνου και συζύγου Λάμ
πρου Παρασκευά. Μάρτυρες 5 ιερείς, 2 μιλέτ—βεκίλ, 3 πρωτομαΐστορες(45).

1838 "Ιουνίου 3. Όμολογία Πάνας Ράλη δτι έξεκάθάρισε τους ?ωγαρια- 
σμους του μακαρίτου συζύγου της μετά τού συντρόφου του Γεωργίου X" 
Λημητρίου καί λαβοΰσα 9.678 γρ. εξώφλησε. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μ ιλ έτ- 
βεκίλ, 3 μαΐστορες(1,!).

1838 "Ιουνίου 12. 'Ομολογία "Αναστασίας Δημητρίου Κουρουτζεσμα-
λοΰ, συζτίγου τού μακαρίτου Γιαβάννη Βέλκου άμπατζή δτι Οεωρήσασα τούς 
λογαριασμούς τού άνδρός της μετά τού συντρόφου του "Αργυρίου Δημητρίου 
Κολυβά έλαβε τό άνάλογόν της καί εξώφλησε. Μάρτυρες 4 ιερείς, 2 μιλέτ— 
βεκίλ, 3 πρωτομαΐστορες(47).

1838 "Ιουνίου 28. Όμολογία Ζωής Σφέτκου, συζύγου τού Θεοδοσίου 
Σολού δτι ελαβε παρά των κληρονόμων τού αδελφού τού μακαρίτου άνδρός 
της Χρήστου Τζοπάνου τά όφειλόμενα εις τον σύζυγόν της χρήματα και εξώ
φλησε. Μάρτυρες 5 ιερείς, 1 μιλέτ—βεκίλ, 3 πρωτομαΐστορες(48).

1838 "Ιουλίου 11. 'Ομολογία Δημητρίου Παπακωνσταντίνου δτι παρέ
λαβε παρά τού επιτρόπου τού μακαρίτου αδελφού του "Αργυρίου Παπακων
σταντίνου κ. Ίωάννου Παπαδάτη "ιατρού τά κληροδοτηθέντα αύτφ καί τή 
αδελφή του ποσά καί εξώφλησε τελείως. Μάρτυρες 5 ιερείς, 2 μιλέτ—βεκίλ, 
2 πρωτομαΐστορες(1!Ι).

1838 "Ιουλίου 31. 'Ομολογία Ρωξάνδρας Γεωργίου Μανδρατζόγλου, 
συζύγου τού ποτέ X " Γεωργίου Μποζατζόγλου δτι έλαβε τά από Ανατολι
κών "Ινδιών σταλέντα αυτή παρά των υιών της Μανουήλ καί "Ιωάννου X" 
Γεωργίου Μποζατζόγλου διά των εν Αιγύπτιο Σιναϊτών πατέρων 150 τά- 
ληρα καί εξώφλησε. Μάρτυρες 3 ιερείς, 2 μιλέτ—βεκίλ, 3 πρωτομαΐο'τορες(’").

13) ΛύτόίΗ, σελ. 292 (σπδ'.). 14) Αυτόθι., σε?.. 315 (τζ\). 45) Αυτόθι, σελ. 303 
(σηε'.). 46) Αυτόθι, σελ. 316 (ση'.). Βουλγαρίς ή αναγραφόμενη.

47) Αυτόθι, σελ. 320 (σιβ'.). Γιοβάννης Βέλκου  έξηλληνισμένος άμπατζής συ- 
ζευχΌεϊ? έλληνίδα έκ Κουρουτζεομέ (Ξηροκρήνης Κων]πόλεως).

18) Αυτόθι, σελ. 321 (σιγ'.). 49) Αυτόθι, σελ. 326 (σι.η'.).
50) ΑυτοΦυ, σελ. 329 (σκα .).
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1838 ’Ιουλίου 22. ‘Ομολογία Πασχάλη ΙΊαπαδάτη, πληρεξουσίου της 
εν Ζαγορίφ Χρυσής Δημητρίου Δημόκα οτι έλαβε την περιουσίαν τοΰ άπο- 
θανόντος ενταύθα άνδρός της Γεωργίου Άλέξι παρά τοΰ συντρόφου του 
Δημητρίου ’Αναστασίου και έξώφλησε. Μάρτυρες 5 ιερείς, 1 μιλέτ-βεκίλ, 
ο πρωτομαΐστορες(31).

§  19 ' Αγωγοί, συμβιβασμοί, συμφωνίαι, διάφορα.
1783 Μαρτίου 5. Άπόρριψις αγωγής Κωνσταντίνοι' Τρουπτζή κατά 

τοΰ εξ’Ινδιών έπανελθόντος X " Γεωργίου Μποζατζόγλου περί τοΰ έχειν λαμ- 
βάνειν παρ’ αΰτοΰ διά μεσιτείαν κτλ. μετά διαδικασίαν. Μάρτυρες 7, ό 
Φιλιπ. Κύριλλος επιβεβαιοιβ).

1792 Μαρτίου 6. Συμφωνία Μαρίας χήρας Ζαφείρη άμπατζή μετά τοΰ 
υίοΰ της Δημητρίου, όπως γηροκομών αυτήν λάβη τό ήμισυ τοΰ όσπιτίου 
της, οπερ ανήκει αυτή, τοΰ ετέρου ήμίσεος δοθέντος ώς προίκας τή θυγατρί 
της Αικατερίνη. Ό  Φιλιπ. Κύριλλος έπιβεβαιοί(3).

1815 Όκτωβρ. 27. Άντίγραφον επιστολής τής Σοφίας Γεωργίου Μαν- 
δρατζόγλου, συζΰγου Νικίδου προς την έν =Ινδίαις νύμφην της κυρίαν Γιά- 
γκου Νικίδου ζητούσαν ΰποστήριξιν προς προίκισιν τής κόρης της καί έγγυ- 
νου τής πρώτης. Ό  Φιλιπ. Ίωαννίκιος ΰποβεβαιοΐ δ'τι Ισον έστιν(8).

1820 Μαΐου 1. Ό  Άργύρτζος X "  Στόϊ.τζος ανταλλάσσει την οικίαν του 
μετά τής περιοχής της προς την τής Έλενίτσας, συζΰγου τοΰ μακαρίτου 
Τριαντάφυλλου καί τών δύο θυγατέρων της Μαριώρας καί ’Αναστασίας, εις 
άς προσέδιυκε καί 4500 γρ. μετρητά. Μάρτυρες 3 ιερείς, 6 πολιται, ών οι 
5 άμπατζήδες, ό Φιλιπ. ΙΙαίσιος ΰποβεβαιοΐ(4).

1821 ’Οκτωβρίου 14. ’Αγωγή Γεωργίου Εμμανουήλ Σμυρναίου κατά 
τών κληρονόμων τοΰ μακαρίτου ’Αναστασίου Γοβεδάρογλου καί συμβιβα
σμός διά χρέη. Μάρτυρες 4 ιερείς, 6 πολίται(3).

1826 Σεπτεμβρ. 6. Ίσον γράμματος τοΰ αγίου Δεβρών Γρηγορίου προς 
τον κυρ ’Αθανάσιον εκ τοΰ χωρίου Γιάρι εχοντα δοσοληψίας κτηματικός 
προς τήν εκεί σύζυγόν του. Περί τής αυτής ύποθέσεως τοΰ αΰτοΰ καί προς 
τον μητροπολίτην Φιλ)πόλεως. Ό  Φιλιπ. Νικηφόρος έπιβεβαιοιβ').

1827 Μαρτίου 5. ’Αγωγή X" Λαζάρου Χρήστου κατά τής γυναικαδέλ
φης του Χρήστου Λαδά δι’ έξοδα έπιδιορθώσεως τής κοινής έξ ήμισείας οι
κίας των. Μάρτυρες 5 ιερείς, 7 πολιται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος ΰποβεβαιοίβ).

1827, ’Οκτωβρίου 5. ’Αγωγή Στάντσιου Άγγέλοβιτζ έκ Καλοφέρου 
κατά X" Βασιλείου X" .Γιάγκου έκ τής αυτής κώμης διά γρ. 750, άτι να

51) Αυτόθι, σελ. 324 (τις-'.).
§ 19) 1) Αυτόθι, σελ. 12 (δ'.). —2)Αυτόθι, σελ. 26 (ιη’.). —3) Αυτόθι, σελ. 52 (μδ\). 
4) Αυτόθι, σελ. 68 (ξ'.). —5) Αυτόθι, σελ. 80 (οβ'.). —6) Αυτόθι, σελ. 118 —119 
(ρι'—ρια '.).— 7) Αυτόθι, σελ. 107 (ηθ'.).



43 Μυρτίλου ΆποστολΙδου

έδόθησαν.· Μάρτυρες 5 ιερείς, 5 πολΐται, δ Φιλιπ. Νικηφόρος υποβεβαιοΐ^).
1828 Μα'ίου 29. ‘Ομολογία ’Αθανασίου Κωνσταντίνου από Δερμέν-δερέ 

ότι παρέλαβε τό δωρηθέν αυτω υπό τοΰ μακαρίτου αδελφού του X" Θεο δ (ό
ρου Κωνσταντίνου κτήμα εν Κουρσούμ χάν παρά του Χριστοδούλου Γεωρ
γίου ΙΙαπαχατζοπούλου και εξώφλησε τελείως. Μάρτυρες 3 Ιερείς, 4 πολΐται(!’).

.1828 ’Ιουνίου 9. 'Ομολογία Γεωργίου και ’Ιακώβου, υιών Κωνσταν
τίνου Ευστρατίου' Μπατσκοβαλή, δτι ήλικιωθέντες παρέλαβον τά ανάλογα με
ρίδια της κληρονομιάς των πατρόθεν και μητρόθεν παρά τοΰ διαχειριστοΰ 
της όλης περιουσίας των μεγαλύτερου αδελφού των Δημητρίου Κωνσταντίνου 
Ευστρατίου και έξώφλησαν τελείως. Μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πολΐται, ό Φιλιπ. 
Νικηφόρος βεβαιοΐ(,ι>)·

1833 Μαρτίου 6. Ό  μολογ ία τοΰ έκ Δερμέν δερέ Γεωργίου Κιονσταντί- 
νου Χιντάνωφ δτι την έκ τής προότης του γυναικός μακαρίτιδος Ελένης γνη- 
σίαν του θυγατέρα διετή Χρυσήν χαρίζει ώς θετήν θυγατέρα εις τόν X" 
Στόγιον Στάντζιον Πασταρματζόγλου. Μάρτυρες 6 πολΐται, εν οις δυο 
Βούλγαροι υπογράφοντες βουλγαριστΐ(η).

1833 ’Οκτωβρίου 30. ‘Ομολογία Κωνσταντίνου Ήλίου δτι έχάρισε προς 
υιοθεσίαν τό διετές θυγάτριον του Ζωήν Άποστόλου(* 11 12)'

1834 Ίανουαρ. 6. ‘Ομολογία τής κοκκώνας Μαριώρας Νικολάου Νικί■ 
δου και συζύγου τοΰ ποτέ τζελεμπή Δημητράκι Μιχαήλ Κύρου δτι παραχω
ρεί τό ήμισυ τοΰ όσπιτίου της και δλον τόν δντάν της εν Κουρσουμ - χάν 
εις τήν θυγατέρα της Ραλλοΰ Δημητο. Μιχαήλ Κύρου, σύζυγον τοΰ Γεωργ. 
’Ιωάν. Τσουκαλά. Μάρτυρες 2 ιερείς, 6 πολΐται, δ Φιλιπ. Νικηφόρος βε-
βαιοΐ(13)·

1834 ’Ιουνίου 29. 'Ίσον επιστολής τοΰ αγίου Άγχιάλου Σωφρονίου δΓ 
ής δηλοΰται δτι δ εκεί διαμένων Φιλιππουπολίτης X " Παναγιώτης X " Δη- 
μητρΐου ιατρός ευχαρίστως και άπαραβιάστως παραιτεΐται τής έν Φιλιππου- 
πόλει νομίμου συζύγου του Θεοφανοΰς, θυγατρός τοΰ Μανόλι Γούναρη και 
χαρίζει αυτή τά πράγματά του. Μάρτυρες 4 ’Αγχιαλΐται, δ Άγχιάλου Σω- 
φρόνιος έπιβεβαιοΐ(Μ).

1834 Αυγουστ. 2. Τοΰ X" Θεοφίλου Ίωάννου ζητοΰντος παρά τοΰ X" 
Μανολάκι Φιλίππου δύο γρούπους γροσίων κατά τό σταλέν εις αυτόν γράμμα 
τοΰ έν Βηρυττφ διάτρίβονιος Παναγιώτου Ίωάννου Θεσσαλοΰ και τοΰ Φι-

8) Αΐ'τόθι, σελ. 114(ρς-'.). 9) Αυτόθι,σελ. 138 (ρλ'.). 10) Αυτόθι, σελ. 141 (ρλγ')·
11) Αυτόθι, σελ. 151 (ρμγ'.).—Τό χωρίον Δερμέν-δερέ, νϋν Φερδινάνδοβο, παρά 

τΐ| Ροδόπη νοτίως τής Φιλιπ)πόλεως (10 χιλιόμ.) κατφκεΐτο υπό Βουλγάρων καί
Ελλήνων. 12) Αυτόθι, σελ. 249 (σμα'.).

13) Αυτόθι, σελ. 191 (ρπγ'.). —Ό  Γ. 1. Τσουκαλάς, Ζακύνθιος καί θεολόγος, 
είναι ό γνωστός σχολάρχης καί συγγραφέας τής ιστορίας Φιλ)πόλεως τω 1851.

14) Αυτόθι, σελ. 192 (ρπδ .). ' .
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λίππου λέγοντος δτι ένα μόνον παρέλαβεν, άπεφασίσθη νά λυθή ή υπόδεσις 
μεταβαινόντων άμφοτέρων εις Βηρυχτόν. Μάρτυρες 9 πολιχαι(14α).

1836 Όκτωβρ. 10. Αΐ αύτάδελφοι Άννίιζα καί 'Ελέγχω, θυγατέρες 
του Π απά Κωνσταντίνου, ρεφερενδαρίου όμολογοΰσιν δτι άφίνουσιν οικείο- 
θελώς εις τον αδελφόν των Γεώργιον Μουσικόν τα έκ τής πατρικής κτημα
τικής περιουσίας κληρονομικά των δικαιώματα διά τάς προς αυτάς ευεργε
σίας τοΰ αδελφού των. Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 πρωτομαΐστορες(15).

1837 Ίανουαρ. 14. Ό  ’Αθανάσιος X "  Ντήντζος ωρολογάς δίδει 5-000 
γρ. εις τον Νένον Ράπτην και τον ανεψιόν του Δημήτριον Χρήστου, όπως 
τοκίσωσιν αυτά καί τούς τόκους των διαθέτωσι προς περίθαλψιν των εξ τέ
κνων των. Μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πολιται, ό Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(1β).

1837 Ίανουαρ. 14. Καταγραφή των πραγμάτων τής ’Αθανασίας κόρης 
του Ραΐκου, παραδοθέντιον προς φύλαξιν τω έσναφίφ των γουναράδων. ‘Ο 
Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ(17).

1837. ’Απριλίου 2. ’Αποζημίωσες Ράδας Στοίλα εξ Άϊκίρ-κιοϊ υπό 
Χρήστου Πέτρου διά βιασμόν. Μάρτυρες 3 ιερείς, 2 πολϊται('8).

1837 ’Απριλίου 14. Καταγραφή των εύρεθέντων εν τω μετοχ,ίω πραγ- 
μάτων τοΰ μακαρίτου άγιοταφίτου ’Αγαθάγγελου, άποθανόντος εν Χάσκιοϊ,, 
καί παραληφθέντων υπό τοΰ ταξειδιώτου άγιοταφίτου Νεοφύτου. Μάρτυρες 
4 ιερείς, 5 πρωτομαΐστορες 6 πολιται, δ Φιλιπ. Νικηφόρος βεβαιοΐ.(1“).

1838 Ίαναυαρ. 21. "Ομολογία τής Μαρίκας σκλάβας δτι έπληρώθη υπό 
τοΰ Νικολάου Γιαζιτζή δΓ δσον χρόνον ιιπηρέτησε παρ’ αύτφ(2ϋ).

1838 Νοεμβρ. 15. Όμολογία Ζωής ’Αργυρίου, συζύγου τοΰ μακαρίτου 
Βούλκου Συμεών Γούναρη δτι συνεβιβάσθη μετά τοΰ Κωνσταντίνου Συμεών 
Χασιρτζή αδελφού τοΰ μακαρίτου διανεμηθέντων άλλήλοις των όσπιτικών, 
άμπελίων και λοιπών. Μάρτυρες 2 μιλέτ-βεκίληδες(21).

1838, έτος Εγίρας 1252 κατά μήνα Ζηλκαντέ άρχόμενον. 'Υψηλοί ορι
σμοί προς τύν Κατή τοΰ καζά Φιλιππουπόλεως(* 22).

14α) Αυτόθι, σελ. 193—!)! (ρπε'.). 15) Αυτόθι, σελ. 313 (τελ). 16) Αυτόθι, 
σελ. 239 (σλα'.). 17) Κωδικός II, σελ. 141. 18) Αυτόθι, σελ. 159.—Βουλγαρίς ή 
αναγραφόμενη, καί τό χωρίον Βουλγαρικόν. 19) Αυτόθι, σελ. 167.

20) Κώδικος I, σελ. 299 (σςα'.). 21) Αυτόθι, σελ. 327 (τ ιθ ') .
22) Κωδικός II, σελ. 350— 351. Ίδέ κατώτεροι III, άρ. 40.
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III

Τά σπουδαιότερα των εν roig κώδιξι γραμμάτων

*Αρ. 1

Πρακτικόν διορισμού Μακαρίου ώς ήγονμένου της μονής Μπαχακόβον
(Κώδ. I, σελ. 9 ή «, ετ. 1781. XI, 26).

Ό  Φιλιππονπόλεως Κύριλλος επιβεβαιοΐ.

Δια τοΰ παρόντος αποδειχτικού και έμμαρτΰρου γράμματος γίνεται δή- 
λον δτι κατά την επικρατούσαν έκπαλαι άρχαίαν συνήθειαν συναχθέντες εις 
εν μετά των εντιμότατων κληρικών καί εΰγενεστάτων αρχόντων της καθ’ ημάς 
άγιωτάτης μητροπόλεως και των τι μίτον προεστόίτων καί τζορμπατζήδων 
της πολιτείας Στειαμάχου καί Άμπελιάνου έπεριλάβαμεν τον λογαριασμόν 
τοΰ ίεροΰ μοναστηριού της ΰπεοαγίας ημών Θεοτόκου καί αειπάρθενου Μα
ρίας εις τό Μπάτσκοβον από τον ηγούμενον κυρ Γρηγόριον διά είκοσι δυο 
μήνας καί κοινή ψήφο) και γνώμη τών ρηάέντων τίμιωτότων κληρικών και 
εΰγενεστάτων αρχόντων τής Φιλίππονπόλεως και τών τιμιωτάιων προεστώ- 
των Στενιμάχον και Άμπελιάνου καί ϋελήσει καί γνώμη τών εν τώ μονά- 
σιηρίω όσιωτάτων πατέρων έιρηφίσ&η και άπεκατέοτη διά ηγούμενος τοΰ 
ΐεροΰ μοναστηριού Μπατσκόβου 6 παπά κίιρ Μακάριος, ό ηγούμενος τοΰ 
μοναστηριού τοΰ αγίου Θεοδώρου, ώστε έχειν την επιστασίαν τοΰ ΐεροΰ τοτί- 
του μοναστηριού καί είναι αυτόν τέλειον καί πληρεξούσιον νοικοκΰριν τών τε 
κινητών καί ακινήτων πραγμάτων κτημάτων τε καί αφιερωμάτων τοΰ ΐεροΰ 
τουτου μοναστηριού, ως άξιος και πιστός οικονομος και δεδοκιμασμενος εν 
άλλοις τε καί μάλιστα έν τή μονή τών αγίων Θεοδώρων, έν ή μέχρι τοΰ νυν 
προεστάθη· ό γάρ είδώς προεστάναι τοΰ ίδιου οίκου καί έτεροις οίδε προΐ- 
στασθαι. Διορίσαντες τοίνυν καί άποκαταστήσαντες διά ηγούμενον τον ρη· 
θέντα ηγούμενον παπά κυρ Μακάριον έν τφδε τώ ιερώ μοναστήρια) ύπέ· 
σχοντο άπαντες οι έν αΰτώ ευρισκόμενοι πατέρες, γέροντες καί νέοι, φυλάξαι 
καί άποδοΰναι αΰτώ την προσήκουσαν εΰλάβειαν καί ΰπακοήν ως προεστώτι 
καί γέροντι καί μηδένα έξέρχεσθαι τοΰ ΐεροΰ μοναστηριού (κατά την έκπαλαι 
συνήθειαν) καί οΰτε εις Φιλιππουπολιν ούτε εις χωρίον οΰτε εις τό μετόχιον 
καταβαίνειν άνευ τής εκείνου γνώμης καί θελήσεως’ δστις δέ ήθελεν έναν 
τιωθή αΰτώ εις καμμίαν προσταγήν ή εις όποιανδήποτε άλλην Οέλησιν ήθελε 
τρανή απειθής καί. παρήκοος, θέλει παιδευθή εσχάτως μέ εξωσιν από τό μο- 
ναστήριον, μέ ατιμίαν καί ζημίαν του μεγάλην παρ" όλων ημών τών έν τωδε 
τφ γράμματι υπογεγραμμένων. Καί εις διηνεκή την ένδειξιν καί ασφάλειαν 
έγένετο καί τό παρόν έμπροσιθεν τοΰ πανιερωτάτου καί σεβασμιωτάτου ημών 
αΰθέντου καί δεσπότου κυρίου κυρίου Κυρίλλου, επιβεβαιώσει τής αΰτοΰ πα·
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νιερότητος και μαρτυρία των ύποκάτατθεν εντιμότατων κληρικών και εύγενε- 
στάτων αρχόντων και τών προεστώτων του Στενιμάχου και Άμπελιάνου και 
έπεδόθη τφ διαληφθέντι ήγουμένω κυρ Μακαρίφ, αψπα', Νοεμβρίου κ<τ'. 
Σκευοφύλαξ Δαμασκηνός υπόσχομαι, προηγούμενος Γρηγόριος υπόσχομαι, 
παπά ’Ιωσήφ υπόσχομαι, παπά Καλλίνικος υπόσχομαι, παπά Άνανίας υπό
σχομαι, Κάλλιστρος υπόσχομαι, ’Αγάπιος ιερομόναχος υπόσχομαι, παπά ’Ά ν 
θιμος υπόσχομαι, ό ρήτωρ Δημήτριος μάρτυς, Γερμανός μοναχός υπόσχομαι, 
ό σκευοφύλαξ Νικόλαος μάρτυς, ό Μητσος παπά Θεοδοσίου μάρτυς, ό δι- 
καιοφύλαξ Δημήτριος μάρτυς, ό όστιάριος Μιχαλάκις μάρτυς, Μαργαρίτης 
μάρτυς, Θεοδόσιος τοϋ Χατζή μάρτυς, X " Δόξας μάρτυς, Κομνηνός τού X" 
Στέργιου μάρτυς, Δημήτριος τοϋ Μαργαρίτου μάρτυς, ΙΙρίμος τοϋ ΓΙαναγιώ- 
του μάρτυς, X" Βέτζος μάρτυς, Μανόλης τοϋ χατζή Γιακουμή μάρτυς, Ευ
στάθιος τοϋ X ’' Θεοδοσίου μάρτυς, X"' Διαμαντής μάρτυς, Νάσος μάρτυς, 
Θεοδόσιος Τόλιου μάρτυς.

Σημείωσις. ’Ίδε to πρακτικόν καί έν τοΐς Θρακικοΐς, τόμ. VII, έ'τ. 1936, Μυρτιλ. 
Ά ποστολίδου  περί τής μονής τής Πετριτσονιτίσσης, σελ. 62, σημ. Τό πρακτικόν ε ί
ναι σπουδαίων διά τήν ιστορίαν τής μονής, διότι δι5 αύτοϋ καταδείκνυται δτι από 
πολλοΰ ήτόνησε τό τυπικόν τής μονής, τοϋ ηγουμένου διοριζόμενου υπό τής μητρο- 
πόλεως Φιλιππουπόλεως κοινή ψήφφ των κληρικών αυτής καί των αρχόντων τής 
πολιτείας Φιλιππουπόλεως καί των προκρίτων Στενιμάχου καί Άμπελιάνου καί λο- 
γοδοτοϋντος πρό των αυτών προσώπων. Τό τοιοΰτον κατά πάσαν πιθανότητα ήρ- 
ξατο από τουρκοκρατίας (κατά τήν επικρατούσαν έκπαλαι άρχαίαν συνήθειαν), οπότε 
ή μονή έστερήθη τής μεγάλης κτηματικής της περιουσίας, τής κληροδοτηθείσης 
αυτή υπό τοϋ κτίτορος καί από ανεξαρτήτου έγένετο σταυροπηγιακή καί πατριαρχική, 
ώς μνημονεύεται από των αρχών ήδη τοΰ 17ου αϊώνος. ’Ίδε περί αύτοϋ ενθ. άνωτ.

Οί έκ τών υπογεγραμμένων ύπισχνούμενοι είναι οί κατά τήν εκλογήν τοϋ 
ηγουμένου παραστάντες έν τή συνελεύσει τής μητροπόλεως πατέρες τής μονής, έκ 
δέ τών μαρτύρων οί τιτλούχοι, ρήτωρ, σκευοφύλαξ, δικαιοφύλαξ, όστιάριος είναι έκ 
τών αρχόντων τής πολιτείας Φιλιππουπόλεως, οί δέ λοιποί πάντες είναι πρόκριτοι, 
προεστώτες καί τζορμπατζήδες τής πολιτείας Στενιμάχου καί Άμπελιάνου.

Σημειιοτέα τά μεσαιωνικά ελληνικά ονόματα τών Στενιμαχιτών : Δόξας, Κο
μνηνός, Πρίμος, Μανουήλ, Ευστάθιος, Θεοδόσιος' ωσαύτως καί τά συνήθη παρά τφ 
νέω έλληνισμφ : Μαργαρίτης, Στέριος (Στυλιανός κατά σύμφυρσιν προς τό οτερεός, 
όπως στερεοοθή, ζήση δ η λ.), Διαμαντής, Γιακουμής, Νάσος (Αθανάσιος), Τόλιος 
(’Απόστολος).

Ρήτωρ τής μητροπόλ,εως, έν άλλω εγγράφω υπογράφεται μέ/ας ρήτωρ. Το όνομα 
αυτό δηλοΐ τό υπούργημά του. Διχ.αιοφν\αξ=·ο φύλαξ τών επισήμων εγγράφων τών 
εισερχομένων εις τήν μητρόπολιν, ώς καί τών ίσων τών έξερχομένων, κρατών τήν 
κλείδα τοϋ κιβωτίου (σινδουκίου), έν φ έτρυλάσσοντο. Σκευοφύλαξ—6 φύλαξ τών 
σκευών καί πραγμάτων τής μητροπόλεως. ’ Οοτ40ρίθ§=κλειδοκράτωρ, ό κρατών τάς 
κλείδας τής εκκλησίας, ΐνα κλείη καί άνοίγη τον οίκον τοϋ Θεοϋ καί διαφυλάττη 
πάντα τά έντός αύτοϋ, τούς πιστούς ύποδέχηται, τούς δέ απίστους καί τούς άποκε- 
κλεισμένους άποβάλλη/κατά τόν Dugange Reiski com m entaria Const. Porphyrogen- 
neti de cer. βιβλ. I, σελ. 117.
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Το άναςρερόμενον μοναστήριον τοΰ αγίου Θεοδώρου ή βέλτιον των αγίων Θεο
δώρων, διότι έτιμάτο εις μνήμην αμφοτέρων των ομωνύμων άγιων (ΐδε ανωτέρω 
§ 9), έ'χειτο πλησίον τής επί τής Ροδόπης κώμης Περοστίτσης νοτίως τής Φιλιπ- 
πουπόλεως περί τά 30 χιλιομ, μακράν. Άνήκεν εις την μητρόπολιν τής Φιλιπ- 
πουπόλεως. ~Ητο εκ των παλαιών μοναστηρίων πολλάκις άνοικοδομηδέν. Τφ 1778 
άνωκοδομήΟη έκ βάθρων υπό τοΰ παπά κΰρ Μακαρίου, άλλα ίτή 18η Φεβρουάριου 
τοΰ αυτού έτους έπυρπολήθη υπό των Τούρκων. ’Έκτοτε διετέλει επί έτη έρείπιον. 
Μετά τό 1825 άνεκτίσδη πάλιν, άλλ’ ύπέπεσεν εις χρέος. Μετά τό εκκλησιαστικόν 
σχίσμα έπεδικάσθη εις τήν υπό τήν εξαρχίαν Βουλγαρικήν τής Πλόβδηφ μητρόπο- 
λιν. Έπυρπολήθη καί κατεστράφη όλοτελώς υπό των Τούρκων ιω 1876 κατά τάς γε- 
νομενας σφαγάς έν Περοστίτση επί τή έπαναστάσει της.

Ά ρ .  2

Πρακτικόν παραδόσεως τον λογαριασμού τής άνοικοδομήβεως τής έκ· 
κληαίας τής άγιας Μαρίνης vnb τον διορισΰ'έντος έπιτρόπον 

άρχοντος ακενοφνλακος τζελεμπή Νικολάκη (Ισον).
(Κώδ. I, σελ. 11 ή γ \  ετ. 1783. II)

‘Ο Φιλίππουπόλεως Κύριλλος έπιβεβαιοΐ

Διά τοΰ παρόντος αποδεικτικού καί έμμαρτΰρου γράμματος γίνεται δή· 
λον δτι συνελθόντες ημείς απαντες, οί εν τώδε τώ γράμματι υπογεγραμμέ
νοι, εν τή άγιωτάτη μητροπόλει μετά τοΰ πανίερωτάτου καί σεβασμιωτάτου 
ημών αΰθέντου και δεσπότου αγίου Φιλιππουπό/εως κυρίου κυρίου Κυρίλ
λου επί τό παραλαβεΤν καί θεωρήσαι τον δλον λογαριασμόν τής νεωστί οΐκο- 
δομηθείσης εκκλησίας τής αγίας Μαρίνης, τόσον των εσόδων, οσον καί των 
εξόδων παρά τοΰ διορισθέντο; εις τούτον παρ’ ημών επιτρόπου, άρχοντος 
σκευοφυλακος τζελεμπή Νικολάκη. Έρευνήσαντες λοιπόν εΰρομεν άπασαν 
τήν σΰναξιν αύτοΰ συμ σωθεισαν εις γρόσια χιλιάδας τεσσαράκοντα καί οκ
τακόσια εξήκοντα εξ καί άσπρα εκατόν τέσσαρα, ήτοι γρ. 40866 καί άσπρα 
104, ήτις έσυνάχθη έκ των δυο κατάστιχων από διαφόρους τόπους, ώς έν τώ 
υπογεγραμμένη) παρ’ ημών καταστίχο) εις πλάτος όνομαστί διαλαμβάνονται. 
Έλάβομεν καί από δανείων εις δυο κοινάς ημών ομολογίας παρά τε τοΰ Ού- 
ζοΰν Στεφάνη καί τοΰ Χατζή ΓΙασσαλή γρόσια τύν αριθμόν τέσσαρας χιλιά 
δας, ήτοι 4000. "Ωστε, όπου συνεποσώθη ήτε σΰναξις τών δυο κατάστιχων 
καί τά άνωθεν δάνεια γρ. σαράντα τέσσαρες χιλιάδες καί οκτακόσια εξή
κοντα εξ (καί) άσπρα εκατόν τέσσαρα, ήτοι γρ. 44866, άσπ. 104. Έ κ τών 
οποίων άσπρων έξωδευθησαν εις τε τήν οικοδομήν τής εκκλησίας, εδόθησαν 
καί διά τζερεμέδες εις διαφόρους καιρούς καί διάφορα πρόσωπα εξωτερικά 
γρ. σαράντα τέσσαρες χιλιάδες καί έπτακόοια τριάντα ένα, άσπρα δεκαεπτά, 
ήτοι γρ. 44.731, άσπρα 17, καθώς φαίνονται εις τό ύπογεγραμμένον παρ’ 
ημών κατάστιχον κατ’ όνομα εις ποιον καί πόσα εδόθησαν. ’Έμειναν λοιπόν
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από δλην την άνωθεν σουμμαν επάνω εί.ς τον οηθέντα άρχοντα σκευοφύλακα 
τζελεμπή Νικολάκη γρ. εκατόν τριάντα πέντε, άσπρα όγδοήντα επτά, ήτοι 
γρ. 135 άσπρα 87, χαθώ: και φαίνονται καί αυτά εις τό ρηθέν ύπογεγραμ- 
μένον παρ’ ημών κατάστιχου. Ακριβώς τοίνυν θεωρηθέντος τοΰ ρηθέντος 
λογαριασμού τής εκκλησίας τής αγίας Μαρίνης μαρτυρούμεν καί όμολογούμεν 
αυτόν κατά πάντα άληθεΰοντα τόσον κατά την σΰναξιν, όσον κατά τά έξοδα 
χωρίς νά έχη λάθος μέχρις καί ενός λεπτού. 'Όθεν καί εις την περί τοτκου 
ένδειξιν καί ασφάλειαν έγένετο καί τό παρόν επιβεβαιώσει τού πανιερωτάτυυ 
καί σεβασμίου ημών δεσπότου αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου, κυρίου Κυρίλ
λου καί μαρτυρία τών έντιμοτάτο)ν κληρικών καί εύγενεστάτων αρχόντων καί 
απάντων ημών τών έσναφίων τής πολιτείας καί έδόθη τώ ρηθέντι άρχοντι 
σκευοφυλακι τζελεμπη Νικολάκη καταστρωθέν καί εν τώ κώδικι τής μητρο- 
πόλεως. αψπγ'. Φεβρουάριου.

Ό  ρεφενδάρως Νικηφόρος μάρτυς, ό διερμηνεύς X" Μανόλης μάρτυς, 
ό δστιάριος Μιχαλάκις μάρτυς, ό χαρτουλάριος ’Ιωάννης μάρτυς, Χριστόδου
λος ’Αθανασίου Βασιλάκογλου μάρτυς, Εμμανουήλ Φώτογλους μάρτυς, X " 
Γεώργης ’Αθανασίου μάρτυς, ’Ιωσήφ X" Μιχάλη Φόρογλους μάρτυς.

Έσνάφι άμπατζήδων : X" Άναστάσις μάρτυς, X" Στόγιος μάρτυς, έσ- 
νάφι καυταντζήδων : Γεώργιος τού Μανόλη μάρτυς, X " Μαργαρίτης, X " 
Μπόσκου μάρτυς, έσνάφι γουναράδων : Νικόλαος τού Χρήστου μάρτυς, Πέν- 
τζος τού Αλεξίου μάρτυς, έσνάφι τακιατζήδων: Ζλατάνης μάρτυς, Στόγιος 
μάρτυς, Άγγελής μάρτυς, έσνάφι μπακάληδων : X '' Χριστόδουλος μάρτυς, 
Στέργιος μάρτυς, Μιχάλης μάρτυς, X1' Δημητράκης μάρτυς.

Σημείωαΐς. Ή  εκκλησία τής αγίας Μαρίνης, ήτις ήτο καί μητροπολιτικός ναός 
μέχρι τής καταλύσεως τής Ελληνικής κοι ' ητος, ήτο έκ τών παλαιοτέρων τής πό· 
λεως εκκλησιών κτισθεΐσα πιθανώς μετά την υπό τών Τούρκων άλωσιν τής πόλεως 
καί λαβοϋσα τό όνομα τής υπό τών κατακτητών καταληφθείσης ομωνύμου παρά τώ 
"Εβρω, έν τή θέσει ής έκτίσθη τό τξαμίον Ίμαρέτ κατά τήν 'Ελληνικήν παράδο- 
σιν. Κεΐται έν τή ύποκειμένη πόλει νοτίους τοΰ λόφου Εύμολπιάδος καί αντίκρυ 
ακριβώς τής νοτίου ποτέ τής άκροπόλεως πύλ,ης. Άνηγέρθη έκ βάθρων τφ 1551 
κατά κτιτορικήν έπιγραφήν έπί μητροπολίτου 'Αρσενίου (ϊδε άνωτ. § 3 σημ. 4). 
Τήν εκκλησίαν μνημονεύει ώς Ελληνικήν μητρόπολιν καί ό έν έτει 1578 διελθών 
τής πόλεαις μαθητής τοΰ Κρουσίου Γερ?ώχιος. «Ή  μητρόπολις ώνομάζετο αγία Μα
ρίνα, άλλ’ έν αυτή ουδέν ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν υπήρχε τών άπαντώντισν καί 
έν άλλαις Έλληνικαΐς έκκλησίαις... ή είκών τής αγίας ήτο έζωγραφισμένη άνωθεν 
τής πύλης τοΰ ναοΰ», ώς καί νΰν (Gerlach, ϊδε άνωτ. § 3 σημ. 6). Κατακαεΐσα μετά 
τοΰ παρακειμένου μητροπολιτικοΰ μεγάρου έπί τοΰ μητροπολίτου Νεοφύτου (1689— 
1771) άνηγέρθη αΰθις μετά όγδοήκοντα καί πλέον έτη έπί Κυρίλλου τφ 1783 έπι- 
τροπεύοντος κατά τό ανωτέρω πρακτικόν τοΰ άρχοντος σκευοφύλακος τζελεμπή Νι- 
κολάκι Ίωάννου X" Νίκογλου. Μεταξύ τών τότε κτιτόρων τής εκκλησίας ήτο καί ό 
’Ιωάννης Γρηγορΐου, έγγονος τοΰ Κωνσταντίνου Κοϊμτζή, μετοικήσαντος εις Φιλιπ 
πούπολιν έκ Σαράντα ’Εκκλησιών κατά τήν 4ην ή 3ην δεκαετηρίδα τοΰ 18ου αίώνος
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μετά των τριών υιών του Νικολάου (απόγονοι Κοϊμτζόγλου), Γεωργίου (απόγονοι 
Κομιζόπουλλοι) καί Γρηγορίου (απόγονοι Μαρασλήδες), κατοικησάντων κατ’ άρχάς εις 
τό προάστειον Μαράσι, ύπαγόμενον εις τήν ενορίαν τότε τής αγίας Μαρίνης, μή 
ύπαρχούσης έν αύτφ εκκλησίας. Ό  τάφος αυτού εκειτο έν τη αυλή τής εκκλησίας μέ
χρι του 1852, οπότε ανοικοδομηθείσης έκ βάθρων τής εκκλησίας αύθις, ώς έ'χει σή
μερον, κατηργήθησαν οί περί αυτήν τάφοι χρησιμοποιηθεισών των επιταφίων πλα
κών των έν τή οικοδομήσει. ’Επί του τάφου ήτο κεχαραγμένον τόδε τό επίγραμμα, 
δπερ διεφύλαξεν ήμΐν έν Βουλγαρική μεταφράσει ό Κ. Μωραβένωφ :

«•Τόν Ίωάννην κτίτορα τήδε καλύπτει λίθος, 
ώς βλέπεις, φίλε θεατά, ό κόσμος είναι μύθος».

Ό  ’Ιωάννης ήτο πάππος τού εθνικού ευεργέτου Γρηγ. Μαρασλή. {Κ. Μωρά 
βένωφ , υπόμνημα περί τού χριστιανικού π?,.ηθυσμοϋ τής Φιλιππουπόλεως, βουλγα 
ρίστί, από τού 1860—68 έν χειρογράφφ, ϊδε καί Μυρτίλ. Άποστολίδου, Γρηγόριος 
Γρηγορίου Μαρασλής, Θρακικά, τόμ. III, έτ. 1932, σελ. 307). Έ π ί τού μητροπολί 
του ΙΙαϊσίου (1818—1821) κατεσκευάσθη ό ξυλογλυπτικός τής έκκλησίας διάκοσμος 
(τέμπλον, αρχιερατικός θρόνος, άμβων, κουβούκλιον τής αγίας τραπέζης) υπό Με 
τσοβιτών ξυλογλυπτών προσκληδέντων έπί τούτο υπό τού άρχιερέως. (Κ . Μωραβέ 
νωφ, αυτόθι, σελ. 100), διατηρούμενος καί νύν μετά τήν άνοικοδόμησιν τής έκ 
κλησίας.

Ό  σεβασμιώτατος έπίσκοπος Δρογοβητίας κύριος Χαρίτιον έν τη περί έκκλη 
σιών τής Πλόβδηφ μελέτη του (Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών έν Πλόβδηφ έκκλη 
σιών, πότε καί πώς έκτίσθησαν κατ’ ανέκδοτα έ'γγραφα, έν τώ προς τιμήν τού μη 
τροπολίτου Μαξίμου έκδοθέντι πανηγυρικώ τεύχει τφ 1931), έν ή ώς αψευδείς πη 
γάς προς άπόδειξιν δτι άπασαι αί έπί τουρκοκρατίας άνοικοδομηθεΐσαι Έλληνικαί 
τής πόλεως έκκλησίυι έκτίσθησαν διά βουλγαρικών χρημάτων, λαμβάνει άβασανί 
στο^ς τά υπό τού Κ. Μωραβένωφ λεγόμενα, καθ’ ά ήκουσεν ή ένθυμεϊται ή δέν έν 
θυμεϊται, προκειμένου περί τής έκκλησίας τής αγίας Μαρίνης προσεπάγει έκ τού 
κωδικός καί τούτο τό πρακτικόν, οΰ μάλιστα καί τήν φωτογραφίαν παραθέτει 
"Ενεκα τής βουλγαρωνυμίας τών έν τφ πρακτικφ έκ τών έσναφίων μαρτύρων X' 
Στόγιου. Πέντσου, Ζλατάνου καί Στόγιου, έξηλ?α]νισμένων πατρόθεν Βουλγάρων 
βουλγαροποιών πάντας τούς υπογεγραμμένους, πλήν τών αρχόντων τής πολιτείας 
ους ουδέ αναφέρει, διά τής μεταβολής τών ονομάτων αυτών είς - ώφ καί τον άρχοντα 
σκευοφύλακα τζελεμπή Νικολάκην, τής Ιστορικής πα?ιαιάς ελληνικής οικογένειας τών 
Νίκογλου - Νικίδου υπολαμβάνουν ώς τον Βούλγαρον Νικόλα Τσαλίκωφ πείθει εαυ
τόν καί τούς Βουλ,γάρους άναγνώστας του άναμφιβόλως δτι οί ορθόδοξοι χριστιανοί 
τής πόλεως τότε ήσαν Βούλγαροι - λαλοΰντες δμοος καί γράφοντες καί προσευχόμενοι 
έ?Ληνιστί. Ξένος ό σεβασμιοότατος προς τήν ιστορίαν τής πόλειυς αγνοεί δτι τφ 1783 
οί Τσαλίκιυφ ήσαν άγνωστοι έν τή πόλει, διότι ό μέγας Βοϋλκος Θεοδιόροβιτζ Τσα
λίκωφ (Τσαλίκογλου ή Τσαλόγλου) γεννηθείς τφ 1765 έγκατέστη έκ Κοπριστίτσης 
είς Φιλιππούπολιν τφ 1817 μετά τών υιών του Θεοδώρου καί Νεδέλιου καί τού 
παραυιοΰ του ’Ίσκρου Κεσσιάκωφ, ό δέ αδελφός αυτού Στογιάννος τζορμπατζής 
Θεοδονροβιτζ Τσαλίκωφ, γεννηθείς τφ 1768 έγκατέστη φθίνοντος τού 18ου αίώνος 
ή άρχομένου τού 19ου. Άμφότεροι δέ ήρξαντο αναμειγνυόμενοι είς τήν διοίκησιν 
τών κοινών έπί τού μητροπολίτου Νικηφόρου, ώς τεκμηριοΰται έκ τών κωδίκων τής 
μητροπόλεως. Ύποστηρίξαντες διά τής παρά ταϊς Τουρκικαΐς άρχαΐς ισχύος των ώς 
βεχλικτσήδες τούς καταδιωκομένους έπί Σαμουήλ "Ελληνας ΦΛιπουπολίτας ένεκα 
τής Ελληνικής έπαναστάσεως έ'τυχον τών συμπαθειών αυτών καί τής εύνοιας τού 
Νικηφόρου καί είσήχθησαν είς τήν μητρόπολιν ώς δημογέροντες. (”Ιδε καί Χρ. Κε-
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σιάκωφ, 6 Βοΰλκος καί δ Σχογιάν Τοτώροβοι Τσαλίκωφ, · καταγωγή, βίος καί δρά- 
σις, * βουλγαριστί τφ 1935, έκδ. του δήμου τής Πλόβδηφ).

Ά ρ .  3
Δηλωτικόν δωρεάς τριών έργαστηρίων τοϋ μονάχον Κυρίλλου X" 

Κελαϊδηνον είς το μοναστήριον της άγιας Παρασκευής Βοβενών
(Κώδ. I, σελ. 15, ή ζ' έτ. 1784, VIII, 18)

'0  Φιλιππουπόλεως Κύριλλος επιβεβαιυΐ.

Δια τοϋ παρόντος αποδεικτικού καί έμμαρτύρου γράμματος γίνεται δή- 
λον δτι παραστάς ενώπιον ημών καί των εντιμότατων κληρικών καί εύγενε· 
οτάτων αρχόντων τής πολιτείας ο εν μοναχοίς γέρο-Κύριλλος Χατζή Κελαϊδη· 
νός ώμολόγησεν ΐδίοις αυτού χείλεσιν οτι τά τρία καζαντζήδικα εργαστήρια, 
όπου έχει εις τό Στενι/μαχον, ως κτήμα έδικόν του όπου είναι, τά άφιέρω- 
σεν οΐκειοθελώς καί αΰτοπροαιρέτως είς τό μοναστήριον τής αγίας Παρα
σκευής εις τά Βοδηνά διά αίοόνιον αυτόν μνημόσυνον καί ψυχικήν του σω
τηρίαν (’Ακολουθεί περιγραφή καί κατατοπισμός τών εργαστηρίων). Καί 
διά νά είναι τά ρηθέντα εργαστήρια αναπόσπαστα καί αναφαίρετα από τό 
ρηΟέν μοναστήριον εδιώρισε καί άπεκατέστησε τέλειον επίτροπον επάνω είς 
αυτά τον άρχοντα σκευοφύλακα τζελεμπή Νικολάκην 'Ιωάννου Χατζή Νίκο- 
γλου διά νά λαμβάνη κατ’ έτος τό ενοίκιον τών εργαστηρίων καί νά τό δίδη 
είς τά; χεΐρας τοϋ ρηθέντος γέρο Κυρίλλου, καί μετά τον θάνατόν του νά τό 
δίδη είς τον ηγούμενον τοϋ ρηθέντος μοναστηριού χωρίς νά έχη άδειαν νά 
ήμπορή νά τά πωλήση, αλλά νά σώζωνται καί νά ευρίσκωνται αιωνίως εις 
τό ρηθέν μοναστήριον άναφαίρετον καί άδιάσπαστον αφιέρωμα. Έδωσε δέ 
προς τούτοις είς χειρας τή; αυτού εϋγενείας καί τά παλαιά καί νέα χοτζέτια 
τών ρηθέντων εργαστηρίων είκονικώς μεταλλάξας ταϋτα είς τό εαυτού όνομα 
διά νά ευρίσκωνται καί νά σώζωνται μόνιμα καί ασφαλέστατα είς τό ρηθέν 
μοναστήριον χωρίς νά ήμποροϋν ποτέ νά πωληθοϋν. Ούτως ώμολόγησεν ό 
ρηθείς γέρο Κύριλλος έμπροσθεν ημών. Καί είς ένδειξιν καί ασφάλειαν έγέ- 
νετο καί τό παρόν επιβεβαιώσει ήμετέρα καί μαρτυρία τών έντιμοτάτων κλη
ρικών καί εύγενεστάτων αρχόντων καί έδόθη τώ ρηθέντι άρχοντι σκευοφύ- 
λακι καταστρωθέν καί έν τώ κώδικι τής μητροπόλεως. Έ ν Φιλιππουπόλει 
αψπδ' Αϋγούστου ιη'.

Γέρο-Κύριλλος πρώην Χατζή Κελαδινός βεβαιώ τά άνωθεν.
'Ο ρήτιορ Δημήτριος μάρτυς, ό όστιάριος Μιχαλάκης μάρτυς, Κοσμάς 

υιός X" Κελαϊδινοϋ μάρτυς.

Σημείωσις ι Έ ν τφ κειμένιρ κατά κακήν αντιγραφήν φέρεται μοναατηρίων · 
οίκονομικώς. (διορθωθ'έν ΰφ5 υμών : εργαστηρίων είκονικώς).

ΤΛ μοναπχήριον χής αγίας Παρασκευής ύπέρκειχαι της κώμης Βοδινών νοχιοανα-
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τολικώς περί την ήμίσειαν ώραν, κείμενον επί ωραίας τοποθεσίας. Ύπήγετο εις τήν 
Ελληνικήν μητρόπολιν τής Φιλιππουπόλεως μέχρι τοϋ ανθελληνικού κινήματος.Ήτο 
εκ των παλαιών επί τής Ροδόπης Ελληνικών μοναστήρίων. Φθίνοντος τοΰ 18ου αί- 
ώνος έπυρπολήθη υπό των Κιρτζαλήδων ληστών (Κ . Οικονόμου, ιστοριογραφική 
περιγραφή τής επαρχίας Φιλ]πόλεως, ετ. 1819, Βιένη, σελ. 50 § ν'.). Άνεκτίσθη δέ 
τώ 1845—50 τή συνδρομή τών φιλόθρησκων Φιλιπουπολιτών καί Στενιμαχιτών. Τό 
εσωτερικόν τής ^εκκλησίας είναι απαν ίστορημένον διατηρούμενων τών ελληνικών 
του επιγραφών. ’Άλλοτε ένεκα τοϋ εύκραοΰς κλίματός του έχρησίμευεν ώς θέρετρον 
τών ελληνικών έκ Στενιμάχου καί Φιλιπουπόλεως οίκογενειών. Μετά τον διεθνή πό
λεμον παρεχωρήθη υπό τής Βουλγαρικής μητροπόλεως εις τους πρόσφυγας Ρώσους, 
οϊτινες διατηροϋσι τήν εκκλησίαν έν άρίστη καταστάσει. Δυστυχώς όμως οΰχί προ 
πολλών ετών δύο πτέρυγες τοΰ μοναστηριού άπετεφρώθησαν έκ πυρκαϊάς. Προ τής 
αριστερόθεν είς τήν εκκλησίαν εισόδου κεΐται έστριομένη επί τοΰ δαπέδου ή ακό
λουθος τετριμμένη επί μαρμάρινης πλακός κτιτορική κρήνης επιγραφή, κεφαλαίοις 
γράμμασι κεχαραγμένη:

Θεατά, μή με παρίδης τήν λιτότητα ορών,
Ίπποκρήνη άν δεν είμαι, έχα) νάμα γλυκερόν.

Κατεσκευάσθη διά συνδρομής κοινώς μέν πάντων τών πέριξ χωρίων, ιδίως δέ
σπουδή τοΰ κυρίου X" Ανθίμου τοΰ........ήγουμενεύοντος σύν δαπάνη ’Αντωνίου__
ίδων καί τζεσμετζίδων μετά —  καί Νικολάου.... τον παρόντα λίθον. Έν έτει....... »
“Ή επιγραφή πάντως προέρχεται έκ τοΰ προ τής πυρπολήσεως τοΰ μοναστηριού 
χρόνου. Παθούσης τής κρήνης κατά τήν πυρπόλησιν καί άχρηστευθείσης ή ενεπί
γραφος πλάξ κατεστρώθη πρό τής εισόδου τής έκκλησίας κατά τήν άνοικοδόμησίν της.

Τά Βοδινά , δύο κώμαι παρακείμενοι επί τών υπωρειών τής Ροδόπης, δυτι
κούς τοΰ Στενιμάχου, και'περ βουλγαρώνυμοι (έκ τοϋ Βόδεν - βοδά=Αίγσ.ί) ούδένα 
κάτοικον Βούλγαρον ειχον μέχρις εσχάτων. Τά μέν κάτω Βοδινά κατωκοΰντο υπό 
Τούρκων, τά δέ άνω αποκλειστικούς υπό Ελλήνων. Τό γλωσσικόν τών Βοδινιωτών 
ιδίωμα ήτο τό αυτό τφ τών Στενιμαχιωτών, έξ ού εικάζεται ότι ή κώμη συνφκίσθη 
υπό Στενιμαχιωτών ή ταυτοχρόνους μετά τοΰ Στενιμάχου υπό τών αυτών Ελλήνων 
επί αρχαίου Έλληνοθρακικοΰ συνοικισμού. Ό  Κ. Οικονόμου (έ'νθαάνωτ.) λέγει περί 
τής κώμης: «τά Βοδινά ποτέ ήν άστυ, ήγουν κάστρον περιτετειχισμένον, ώς δια
λαμβάνει τό τυπικόν τοΰ μοναστηριού Βατσκόβου καί υποτελές τώ αύτώ μοναστη- 
ρίφ, νΰν δέ ουδέ σημεΐον τοΰ τείχους καταφαίνεται». Τήν ύπαρξιν έλληνοθρακικοΰ 
συνοικισμού έπί τής θέσειος τής νΰν κοόμης μαρτυρεί ή εΰρεσις μαρμάρινης έπιτυμ- 
βίας στήλης, διαστάσεων 1.60X0.50 τοΰ μ. μετά τής έπιγραφής «Μάρ(κος) Σευή- 
ρ(ιος) Κλ]αυδιανός Καρδένθου Μενε]μάχου ζών έαυτφ κατέστησεν» (Kazai'ow G. 
Bull, cle l’inst. arch. Bulg. τόμ. VII, έ:τ. 1932—33 σελ. 383), έτέρας διαστάσεοον 
1.651.Χ15 μετ’ αναγλύφου τοΰ Θρακός ίππέως ά'γοντος προς δεξιά μετ’ έπιγραφής 
«Πόλ(υς) Κόμ(μ)οδος αυτόν ά(φη)ρά)ΐσεν» (Dobrousk}^ έν τώ Sbornik, έ'τ. 1900 τόμ. 
XVI, σελ. 802, άρ. 18) καί βωμοΰ τετράπλευρου έξ αυτοφυούς έπί τόπου λίθου 
διαστάσεων 1.60X0.50 μετά τής έπιγραφής: «Άδριάνιος Δημη]τριανός καί Άσκλη]- 
πιάδης τον βωμόν (καί τό άγαλμα έκ) τών ιδίων άνέ(στη)σαν [Διϊ Καπιτωλίφ. Ευ
τυχώς» (Dobrousky, αύτόθτ, σελ· 119, άρ. 27. — Τσουκαλά, ιστοριογεωγρ. περιγραφή 
τής έπαρχίας Φιλ)πόλεως, Βιέννη 1851, σελ. 62 § 76). Ταϋτα πάντα εύρέθησαν έν 
τή θέσει τή καλουμένη 'Ά ϊ  τράπεζα  (άγια Τράπεζα). Κατά τον Τσουκαλών (αυτόθι) 
διετηρεΐτό μέχρι τών χρόνων του έν τή κοίμη καί περικαλλές τής θεάς Δήμητρος 
άγαλμα έπί τοΰ βάθρου οΰτινος ήτο κεχαραγμένη έπιγραφή, ώς ήκουσε, «Δήμητρα 
θεά τών χωραφιού».
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Προ τοϋ ανθελληνικοί) κινήματος ή κιομόπολις είχε πληθυσμόν υπέρ τάς 1000 
ψυχάς, άσχολούμενον περί την αμπελουργίαν καί καπνοφυτείαν, διετήρει δέ τετρα- 
τάξιον δημοτικόν σχολεϊον μετά δυο διδασκάλων, αριθμούν περί τους Η0 μαθητάς 
καί μαθήτριας. ’Ανέκαθεν πολλοί των Βοδινιωτών μετιόκουν εις Φιλιππούπολιν 
(Τ σ ο υκ α λ ά ,  αυτόθι, σελ. 45 σημ. ?>.θ'.). Ή  κωμόπολις είναι έκτισμένη άμφιθεα- 
τρικώς καί επί τοΰ χείλους φαραγγώδους χειμάρου, φέροντος την εύφημον προσω
νυμίαν Σ κ α τό λ α κ κ α ς .’Άπορον, πώς όνομάσθη Β οδ ινά  η Β ο δ ιν ό , τ. έ. τόπος υδρο
χαρής, ένφ στερείται ύδάτων, υδρευόμενη διά δύο μόνον κρηνών, ών το ύδωρ ήχθη 
μακρόθεν. Ύπό των λογιών έλέχθη κατά τά εις αινα  τοπωνύμια καί Β όδαινα  ή Β ό·  
δενα. ’Άν τό όνομα μή έτέθη κατ’ ευφημισμόν ώς το  lucus έκ τοΰ non lucendo, 
λαμβανομένου ύπ’ όψιν ότι ή κώμη ανέκαθεν κατωκεΐτο ύπό έλλήνων καί ώνομά- 
ζετο ύπό των αυτοχθόνων κατοίκων της Β ιδ ινό  (Βιδινιώτης—Βιδινιώτα), δέον ν’ 
άναζητηθή τό έτυμον εις ελληνικήν τινα λέξιν, οΰδέν τό κοινόν έχουσαν προς τό 
voda (ύδωρ), συμφυρΟεΐσαν δ’ εϊτα μετά τής Σλαυικής voden. Εί καί τό όνομα 
Β ιδ ιν ό  γλωσσικώς δυνατόν νά έρμηνευθή ώς μετασχηματισμός τοΰ Βοδενό  (voden) 
κατ’ άφομοίωσιν τοϋ φθόγγου βο  προς τον επόμενον δε (δι), Β οδενά , Β ιδ ινό ,  π ι
θανόν νά παράγηται έκ τοϋ Β ο ιδ ιν ό (ν )  (βοίδιον—βοΐδιον—^ο ϋς )= :β(οδινόν—βόειον.  
'Απλή εικασία. Πρβλ. τό τοπωνύμιον Ά γ ε λ α ρ ιά  έν Στενιμάχφ. Κατά τούς εσχάτους 
Βυζαντινούς χρόνους ήτυ οχυρόν καλούμενον Μ π έα δνο ς ,  (Καντακουζηνοΰ, ίστορ. III, 
6G). Τό όνομα είναι προφανώς Σλαυϊκόν έκ τοϋ επιθέτου μ η ε ά ν δ ε ν  (μπένδεν) κατά 
τήν προφοράν τοϋ διπλοϋ ε ώς εα (πρβλ.Όρέχοβα—Όρεέχοβα, όθεν Άράχωβα)' έσή- 
μαινε δέ τόπον πενιχρόν, στεϊρον, άνυδρον, ώς είναι. Πιθανόν καί έκ τούτου κατά 
παρετυμολογίαν καί σύμφυρσιν προς τό βοδά  (ύδωρ) ή κατ’ ευφημισμόν, ώς προερ- 
ρήθη, νά ώνομάσθη Β όδεν ,  οθεν Βοδενά . Τό  οχυρόν μνημονεύεται καί ύπό τοΰ 
Άνσβέρτου (Ansbertns) κατά τήν τρίτην σταυροφορίαν (1189).

Κατά τήν είσοδον εις τήν κωμόπολιν δεξιόθεν είναι έκτισμένη ή έκκλησία τής 
Παναγίας, ής ή είκών θεωρείται θαυματουργός καί προσελκύει καί τώρα ακόμα 
πολλούς προσκυνητάς έκ τε Φιλιππουπόλεως, Στενιμάχου καί τών πέριξ κωμών. 'Η  
έκκλησία έκτίσθη άρχιερατεύονος έν Φιλιππουπόλει τοΰ Νικηφόρου τοΰ 1830. Ή  
κτιτορική της έπιγραφή έντετοιχισμένη έν τφ νάρθηκα παρά τή πύλη έχει ώς εξής: 
«Πάλαι ’Ιουστινιανός ό αύιτοκράτωρ ήγειρε ναόν τής Σοφίας ευαγή, νυν δ’ άπλέτοις 
κόποις ναός Θεοτόκου Μαρίας, ήν κεχαριτωμένην φασίν, ήγέρθη έπιστασία ήδέ δα
πάνη Σεραφίμ ίερομονάχου τοϋ Χίου σύν Χριστοδούλφ τώ προεστώτι καί άλλοις, 
άρχιερατεύοντος έν τή Φιλίππου Νικηφόρου σεβασμιωτάτου, ού Λέσβος πατρίς, ών 
τάς κλήσεις Χριστέ πρεσβείαις μητρικαΐς γράψον έν τφ βιβλίφ τής ζωής. ’Αμήν».

Σήμερον ούδείς Έλλην ύπελείφθη έν τή κώμη πάντων μετοικησάντων εις τήν 
Ελλάδα μετά τήν περί ανταλλαγής τών αλλοφύλων πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος καί 
Βουλγαρίας συνθήκην. Ή  κώμη κατωκήθη ύπό προσφύγων Βουλγάρων έκ Μακε
δονίας, ασχολούμενων περί τήν αμπελουργίαν, βομβυκοτροφίαν, καί καπνοφυτείαν, 
πολλαί όμως τών οικιών της ήρειπώθησαν.
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Ά ρ .  4
Κοινή άπόφαοις τής πολιτείας, όπως αϋτη καταβάλλω τά έξοδα 

των κολαούζηδων προς άποφυγήν των άγγαρειών 
των καλφάδων εργατών.

(Κώδ. I, σελ 24, ή ις-' sc. 1791, I, 30).

Ό  μητροπολίτης Κύριλλος έπιβεβαιοΤ.
Διά τού παρόντος αποδειχτικοί' και έμμαρτύρου γράμματος γίνεται 

δήλον ότι εμαρτυρήθη έμπροσθεν ημών και των εντιμότατων κληρικών και 
εΰγενεστάτων αρχόντων οτι προ πολλών χρόνων οί γέροντες καί προεστώτες 
της πολιτείας καϊ πρωτομιαΐστορες τών Ινσαφίων άμπατζήδων, καυταντζήδων, 
γουναράδων, τακιατζήδων και τών λοιπών διά τάς αταξίας, όπου ήκολού 
θουν τώ τότε καιρώ εις τούς κολαούζηδες τών χαζνιέδων και έσήκωνον β ί
α ίως από τά εργαστήρια τών ενσαφίων τούς εργάτηδες καλφάδες καί τούς 
έστελναν προς φύλαξιν τών χαζνιέδων έο.)ς εις τά σύνορα, διά νά κόψουν 
λοιπόν αυτήν την κακήν συνήθειαν, άπεφάσισαν διά κοινής γνώμης ε!ς τό 
νά λάβη ή κοινότης τής πολιτείας αυτήν τήν φροντίδα καί νά πληρώνη τά 
έξοδα τών κολαούζηδων Τούρκων, οπού άκολουθούσι τούς χασνιέδες μέχρι 
τής σήμερον, διά νά μήν ένοχλήται εις τό εξής τινάς τών ενσαφίων. "ΟΟεν 
διά κοινής γνώμης άπεφάσισαν καί έδιώρισαν νά δίδη τό κάθε έσνάφι διά 
τούς εργάτηδες του μίαν βοήθειαν εις τά κοινά έξοδα, ως κατώτερο) φαίνον
ται ρητώς συιιποσούμιενα εις γρ. εξακόσια πεντήκοντα εννέα, ήτοι γρ. 659: 
άλλ’ επειδή καί δεν εξαρκούν τά ρηθέντα, νά αναπληρωθούν τά διάφορα 
έξοδα, οπού ακολουθούν τόσον εις τόκους οπού δίδονται τών τεσσάρων έσ- 
ναφίων διά τά δσα έχει δανεισμιένα τό καθ’ έν προ χρόνα)ν πολλών, συμπο 
σούμενα καθαρόν κεφάλαιον έκ γρ. χίλια εξακόσια ενενήκοντα τρία καί μ ι
σόν, 1693:60 άσπρα, διά τά όποια άσπρα τούς δίδεται διάφορον πρός δέκα 
πέντε τά εκατόν ιό χρόνον, οπού συμποσούνται γρ. διακόσια πεντήκοντα τέσ 
σαρα, ώς φαίνονται ρητώς κατωτέρω, δσον καί εις διάφορα άσπριον, οπού 
σηκώνονται εις καιρούς διά έξοδα τών ειρημένων κολαούζηδων, μωλάδων, 
ναζήρηδων, μισθόν τού βαρούσι κεχαγιά καί άλλα έξοδα διαφόρων ύποθέ- 
σεων, τά όποια άπτονται επάνω εις τούς ευρισκομένους εις καιρόν χασνέδες, 
οπού έχει τό βαρούσι. Ούτως έγεινε καί ούτως ακολουθεί ή άνωθεν ύπόθε- 
σις μέχρι τής σήμερον, καθώς εμαρτυρήθη. "Οθεν εις κάθε καιρού ένδειξιν 
καί ασφάλειαν γεγόνασι τέσσαρα ισα καί απαράλλακτα γράμιματα, διά νά 
λάβη τό κάθε έσνάφι από έν επιβεβαιώσει ήμετέρα καί μιαρτυρ'α τών έντι· 
μοτάτων κληρικώτ1 καί εύγενεστάτιυν αρχόντων τής πολιτείας, καταστρωθέντα 
καί τφ κώδικι τής μητροπόλεως. Έ ν  Φιλιππουπόλει αψρα Τανουαρίου λ'.

Ό  λογοθέτης Νικόλαος μάρτυς, ό ρήτωρ Δηιιήτριος μάρτυς, ό δικαιο- 
φύλαξ Δημήτριος μάρτυς, ό όστιάριος Μιχαλάκης μάρτυς.
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άμπατζήδες: X" Άναστάσις, X" Δημήτρις, καυταντζήδες: X''Στόΐτζου, 
Μαργαρίτης του X" Μπόσκου, γουναραδες: Κιονσταντϊνος Σκετίογλου, Θεοχά- 
ρης Γιακουμή (;), τακιατζήδες : Στόϊ,ος, μπακάληδες: Χ"Δημήτρης Στέργιου. 

Τά όσα χρεωστεΐχό κάθε έσνάφι νάδίδη κατ’ έτος δια τους εργάτηδές του: 
234 παρά των άμπατζήδων, 105 παρά των καυταντζήδων, 95 παρά των 

γουναράδοον, 50 παρά των τακιατζήδων, 40 παρά των μπακάληδων, 40 παρά 
καπήλων, 20 παρά των μπογιατζήδων, 18 παρά των ατζέμηδων, 12 παρά των 
μπασματζήδων, 11 παρά των ραπτάδων, 8 παρά των άσταρτζήδων, 8 παρά 
των κουγιουμτζήδων, 9 παρά των παπουτσήδων, 10 παρά Γιαννάκη Δουλ- 
γκέρογλου διά τον κερχανάν, 5 παρά του Μιχαλάκη Κΰρου διά τον κερχανάν.

Γά οσα δίδονται κατ’ έτος των τεσσάρων ένσαφίων διά τά οσα έχουν 
δανεισμένα εις την πολιτείαν εις το κοινόν και λαμβάνουν διάφορον προς 
δέκα πέντε τά εκατόν τον χρόνον:
κεφάλαιον: 693:60 οΐ άμπατζήδες εδάνεισαν προς 15 τά 100 διαφόρητα γρ. 104

400 οί καυταντζήδες προς 15 τά 100 γρ. 60
400 οί γουν αράδες προς 15 τά 100 γρ. 60οοC

M οί τακιατζήδες προς 15 τά 100 γρ. 30
1693:60 άσπρα 254

Σημείωοις. Ή  υπό ιών Τούρκων έπιβληθεΐσα αγγαρεία εις τούς καλφάδες 
των έν Φιλιππουπόλει έσναφίων προς συνοδείαν των μεταβιβαζόμενων χασνιέδων 
(δησαυροφυλακείων— είσπραττομένων φόρων) είς την πρωτεύουσαν μέχρι των συνό
ρων τής επαρχίας ήτο, ώς φαίνεται, έκ των πρώτων αγγαρειών ιών έπιβληβ-εισών 
είς τούς ραγιάδες. Ή  παΰσις τής αγγαρείας ταύτης απέναντι πληρωμής, καλούμε
νης κουλαουζλούκια καί καταβαλλομένης εις τούς Τούρκους κουλαούζηδες υπό τής 
πολιτείας—κατ’ άπόφασιν τών εσναφίων διά λογαριασμόν των χρονολογικούς δέν είναι 
δυνατόν ακριβώς νά καδ-ορισθή, πάντως όμως έγένετο άρχομένου του δέκατου ογ
δόου αίώνος, ώς φαίνεται εκ τίνος σημειώματος έν τώ πρώτφ βιβλίω τών αρχείων 
τοΰ ρουφετίου τών άμπατζήδων από 1Β Ιουλίου 1717 (σελ- 129), καϋ·’ δ ό πρωτο- 
μαΐστωρ Χατζή Άναστάσις «έδωσε λογαριασμό τά δσα κουλαουζλούκια έπλέρωσε 
καί έλάβαμε τις άπόδειξες». Έ ν  τφ παρόντι. πρωτοκολλώ καδ-ορίζεται, τί οφείλει 
έκαστον έσνάφιον νά καταβάλλη είς την πολιτείαν κατ’ έτος διά τά ύπ’ αυτής πλη- 
ρωνόμενα κουλαουζλούκια, ώς καί ό ετήσιος τόκος (διαφόρητα) ό καταβλητέος παρ’ 
αυτής είς τέσσαρα έσνάφια διά κεφάλαιον 1693:60 γρ. δανεισθέν είς αυτήν διά τον 
αυτόν σκοπόν.

Κουλαοϋζος, ή λ. Τουρκική έκ τοΰ κουλά—πύργος—ό επί τοΰ πύργου σκοπός, 
φρουρός, οδηγός, συνοδός, πρβλ. την παροιμίαν: «χωριό, πού φαίνεται (ή καπνίζ’), 
κουλαοΰζο δεν θύλ’», επί τών άριδήλων.
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Ά ρ ·  5

Δήλωΰΐς τών έν Καρλόβω και Καλοφέρφ μπογιατζήδων (βαφέων) 
προς τούς έν Φιλιππονπόλει αυναδέλψονς των.

(Κώδ. I, σελ. 34 ή κς·' έτος 1800. IV- 18).
(Μετάφρασις άπδ των Βουλγαρικών γραμμάτων, όπου εδωκαν οί Καρλόβου μπο

γιατζήδες καί Καλοφερίου εις τούς Φιλιππουπολίτας καρά· μπογιατζήδες).

Ό  Φίλ)πόλεως Κύριλλος έτιιβεβαιοι

Λήλον γίνεται διά τού παρόντος δτι παραστάνιε; ενώπιον ημών και 
των εν Φιλιππουπόλει καρά-μπογιαχζήδων οΐ μπογιατζήδες τού Καρλόβου 
καί Καλοορερίου ελαβον την άδειαν παρά τών εν Φιλιππουπόλει μπογιατζή
δων διά νά βάφωσιν ώς και πρότερον πλήν επί τοιαυτή ΰποσχέσει διά νά 
βάφωσι μόνον μέσα εις τά χωριά τους, οΐ μέν εις Κάρλοβον, οΐ δέ εις Κα- 
λόφερον, χωρίς νά περιέρχωνται έζο) εις τά χωρία και νά σκιάζωσι βαψίματα, 
οιον γρίζα, μποχασά καί άλλα διάφορα πράγματα, μόνον εάν από κανένα 
τών πέριζ αυτών χωρίον τούς πηγαίνη κανένα πράγμα διά βάψιμον, νά το 
δέχωνται καί νά τό βάφωσι, μέσα δέ από Φιλιπποΰπολιν ό'χι μόνον νά μη 
έρχωνται αυτοί καί νά συνάζωσι βαψίματα, άλλα καί άν τι,νας από Φιλιπ- 
ποΰπολιν τούς στείλη τίποτες πράγμα διά νά τό βάψουν, νά τό έπιστρέψω- 
σιν όπίσω, χωρίς νά τολμήσουν νά τό δεχθούν καί νά τρ βάψουν. Εΐδέ τι- 
νας τών Καρλοβηνών ή Καλοψερλήδων μπογιατζήδων φωραθή δτι περιπατεΐ 
εις τά χωρία καί συνάζει πράγμα ή δεχθή από Φιλιπποιίπολιν πράγμα διά 
βάψιμον, νά πληρώνη εις παιδείαν του τώ κατά καιρόν Φίλιμπε-ναζιρή 250 : 
ήτοι διακόσια πενήντα γρόσια προς σωφρονισμόν τών άλλων. Ούτως (ομολό
γησαν καί τιπέσχοντο άπαντες οΐ τε τού Καρλόβου καί οΐ τού Καλοφέρου μαΐ- 
στορες μπογιατζήδες. Διό έγένετο τό παρόν επιβεβαιώσει ήμετέρα καί μαρτυ
ρία τών υπογεγραμμένων καί έδόθη τοΐς έν Φιλ)πόλει καρά μπογιατζήδαις 
δ ι’ ένδειξιν. Έ ν  Φιλ)πόλει αω' ’Απριλίου ιη'.

’Από τούς Καρλοβηνούς τούς υπογεγραμμένους οκτώ μαΐστορας καί 
τού Καλοφερίου δώδεκα νά μή τολμήση άλλος τινάς νά άνοίζη άλλο εργα
στήρι ούτε εις Κάρλοβον ούτε εις Καλόφερον.

Οΐ Καρλόβου μπογιατζήδες Οί τού Καλοφέρου μπογιατζήδες
8 βουλγαρώνυμοι, έκαστος βέβαιοι 12 βουλγαρών. έκαστος βέβαιοι.

Τό πρακτικόν συνετάχθη βουλγαριστί καί ύπεγράφη. Έ ν τώ κώδικι 
δέ κατεστρώθη ή πιστή μετάφρασις του.

Σημείωοις. Έ κ  τοϋ συμφωνητικού τούτου δηλοϋτοι ή δύναμις του έν Φιλιπ- 
πουπόλει έσναφίου τών βαφέων, όπερ καΌ-ορίζει την έν Καρλόβφ καί Καλοφέρφ συ
ναδέλφων των εργασίαν. "Ηδη από 17 °Απριλ. 1792 κατά συμφωνητικόν τών μαϊ- 
στόρων άμπατζήδων καί μαϊστόρων μπογιατζήδων, (αρχεία έσναφίου άμπατζήδοιν,
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βιβλ. II, σελ. 212), άπηγορεύθη εις τους πρώτους ή αποστολή ύλικοϋ προς βαφήν 
εις Κάρλοβον καί Παζαρτζίκιον. Έ ν  τφ αύτφ δέ συμφωνητικώ ορίζονται λεπτομε
ρώς καί αι τιμαί τής βαφής έκαστου είδους, αΐτινες αυξάνονται διά νέων συμφω
νητικών τής 9 ’Ιουνίου 1811 καί 26 Μα'ί'ου 1813 (αυτόθι, σελ. 215). Οι μπογιατζή
δες αείποτε συνειργάζοντο μετά τών άμπατζήδων, διότι έβαπτον, τά γρίζα, τά γαϊ
τάνια, τά πανιά, τους άμπάδες αυτών.

Ά ρ .  6

Πατριαρχικός και συνοδικός τόμος προς τους άρχιερεϊς
(Κώδ. I, σελ. 57 ή μ·θ·\ έτ. 1806 XI).

Γρηγόριος ελέω Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός πατριάρχης

f  "Οσοι καλώς άρχει ν τών άλλο)ν καί νομίμως μέλλουσι, τούτους πάν* 
τας αν όμολογήσαιεν δτι. προσήκει πολλφ πρότερον εαυτών άρχειν, επιμελού
μενους εκ παντός τρόπου τά τε άλλα καί όπως εαυτούς αμέμπτους ταΐς πρά* 
ξέσι προς τούς κειμένους νόμους παρέξωνται' ούδέν γάρ άν εύπρεπώς έχοι 
ούδενί, εΐπερ τούς μέν άλλους επί τή τών νόμων παραβάσει τιμωρεΐσθαι δε- 
δίττοιτο καί έκφοβείη, αυτός δέ επί τή τούτων άκριβεΐ φυλακή μηδεμίαν 
φαίνοιτο την φιλοτιμίαν έπιδεικνύμενος' ήν δέ καί εκκλησιαστικήν τύχη επι
τετραμμένος την αρχήν, τού θείου μέν τό όντι καί θεοσδότου αρχιερατικού 
επαγγέλματος ήξιωμένος, ποιμαίνειν δέ λογικόν τού Χριστού ποίμνιον έμπε- 
πιστευμένος, τούτον δή τούτον έτι πλείω καί γενναιοτέραν την τοιαύτην 
καταβλητέον φροντίδα καί επιμέλειαν, δσω καί μείζονος έτυχε τής αρχής καί 
ύπερανεστηκυίας μέν τώ>ν πολιτικών, όσον ψυχή σώματος, ιερωτάτης δέ έν 
τοΐς λοιπούς μάλιστα θείοις μυστηρίοις τής άμωμήτου ήμίον πίστεως. Τών 
γάρ άλλων ιερών μυστηρίων δι= αύτής έπιτελουμένων τή δυνάμει καί χάριτι 
τού παναγίου καί τελεταρχικού πνεύματος, αύτη ή ίερωσύνη φαμέν έκεινά 
τε καί έαυτήν τή αυτή θείφ χάριτι έπιτελει κέντρου λόγον έπέχουσα ως προς 
περιφέρειαν τά λοιπά μυστήρια. Αύτη καί γάρ έστιν έν τή δυνάμει τού πα
ναγίου πνεύματος διά τού μυστηρίου τού αγίου βαπτίσματος ή μάς εις πα
λιγγενεσίαν άνακαθαίρουσα' αύτη ήμϊν διά χρίσματος τού αγίου μύρου τήν 
δύναμι ν τής θείας έπιτίθησι σφραγίδας εις άν#ίστασιν προς τάς προσβολάς 
τού τών ψυχών ημών πολεμίου’ αύτη ημάς διά τής ίεράς μεταλήψεως κοινω- 
νούς απεργάζεται τού θείου δεσποτικού σώματός τε καί αίματος' αύτη έστιν 
ή τόν γάμον ημών τίμιον καί άμίσητον παρεχόμενη' αύτη ημάς διά τών ιε
ρών μυστηρίων τής μετάνοιας καί τού εύχελαίου άξιους άποκαθίστησιν εις 
υποδοχήν εκείνου τού τιμιίου σώματος καί αίματος, συνελόντι δ" ειπειν δώ 
αύτής χαίρομεν τόν δεσπότην ημών Τησούν Χριστόν έπιγραφόμενοι, δι’ αύ
τής σεμνυνόμεθα, υπό τού κυρίου ημών ταττόμενοι. Τοιούτου γούν καί τε- 
λικούτου οντος τού τής ίερωσύνης θείου καί ιερού τούτου μυστηρίου, άναγ-
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καΐον και τούς από ταύτης tfj γε τάξε» προϊσταμένους καί τή αρχιερατική 
θεία και μεγίστη αξία τετιμημένους μεγίστην καί την επιμέλειαν καταβάλλε- 
σθαι, ίνα μή λάθωσιν έμποιήσαντες δόξαν ολιγωρίας των ιερών νόμων, καί 
ώς οιόν τε μάλιστα φροντιστέον αύτοΐς, όπως καλήν καί σπουδαίαν την περί 
σφών αυτών δόξαν τοΐς εύσεβέσιν εμποιήσωσι' κατά γάρ τον τής βασιλείας 
επώνυμον, τον μέγαν φαμέν τής εκκλησίας πατέρα «αξιοπιστία τού δι
δάσκοντος εύπαράδεκτον μέν τον λόγον καθίστησι, προσεχεστέρους δε τούς 
μαθητευομένους παρασκευάζει, άμα καί προς το πείθειν καί δόξης επιει
κούς τυγχάνειν ούδέν τών απάντων ούτω συμβάλλεται, ώς ή περί τάς πρά
ξεις αρετή».

Τούτα άρα καί ήδη εντελούς ίέράς συνόδου συγκροτηθείσης πάσης τής 
περί ημάς συνεδριαζούσης καί ένδυμούσης ίεράς αδελφότητος καί τής κοινούς 
τών αδελφών αρχιερέων καί τού λοιπού ιερού καταλόγου εύκλειας καί εύδο 
ξίας φροντίζοντες σκέήπν προύθέμεθα περί μεγάλιον τινών καί ιδία τοΐς άρ- 
χιερεύσιν άνηκόντων. Φήμη γάρ τοι προσέλαβε ταίς άκοαΐς ημών τε καί τής 
περί ημάς ιεράς Συνόδου, μηνύουσα τάς πράξεις ού καλάς, ουδέ κατά νό
μους τινών τών έκ τού ιερού καταλόγου καί ταύτας περί τά ιερά μυστήρια 
άμωμήτου ημών πίστειος, χειροτονίαν φαμέν παρ’ ηλικίαν καί ενορίαν, καί 
έπίθεσιν χειρών άνεξετάστω; καί απολύτους τό ιερόν βάπτισμα, την άνευ 
άκριβολογίας διδομένην άδειαν τοΐς εις γάμου κοινωνίαν έρχομένοις, την έκ- 
δοσιν τών εκκλησιαστικών προς αυτούς διαζυγίων καί άλλα μή εύλόγως καί 
κατά τούς ιερούς τής εκκλησίας κανόνας διαπραττόμενα. Ταύτα δέ καλώς διε- 
ρευνησάμενοι καί άνακρίναντες κατείδομεν μή ακριβώς μηδέ έσκεμμένως καί 
κανονικώς παρά τι,νων ένεργούμενα καί πολύ τι άφαιρούντα τής όφειλομένης 
προς τούς αρχιερείς καί τό ιερόν τάγμα εύλαβείας παρά τοΐς λαϊκοίς χρι- 
στιανοΐς καί πρόξενο τοΐς μέν άρχιερεΰυι καί ΐερεύσι συκοφαντίας τε καί 
άδοξίας, τοΐς δέ λαϊκοίς γλωσσαλγίας τε καί δεινής αμαρτίας επί τη ϊεροκα 
τηγορία, τών μέν τούτο, τών δέ εκείνο επί. τούτοις καθ’ υπόνοιαν αΐτιωμέ 
νων καί ά μή Οέμις διαβαλλόντων. Καί επειδή τά τοιαύτα εφάνησαν παρά 
τούς ιερούς νόμους καί εκκλησιαστικούς κανόνας καί θεσμούς, έγνωμεν γνιόμη 
κοινή καί συνοδική έκδούναι τον παρόντα εκκλησιαστικόν ημών τόμον, άπα 
γορεύοντα τάς τοιαύτας παρεκτροπάς καί παραβιάσεις καί δεσπόζοντα συμ- 
φώνως τοΐς ΐεροΐς κανόσι τά παρά τών αρχιερέων καί παρά τού ιερού κα
ταλόγου έπιτελούμενα. Τούτου χάριν καί γράφοντες τή συγκαταθέσει τού 
μακαριωτάτου καί άγιωτάιου πατριάρχου τών Ιεροσολύμων καί πάσης Π α
λαιστίνης κυρίου κυρίου ’Ανθίμου καί τή κοινή γνώμη καί συνοδική δια- 
γνώσει τών περί ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων, τών εν αγίορ 
πνεύματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών όριζόμεθα διά πνεύ
ματος αγίου καί άποφαινόμεθα άμεταθέτως.

α)  "Ινα μηδείς τού λοιπού τών απανταχού αρχιερέων, τών αμέσως ή έμ-
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μέσως υποκειμένων τάι καθ’ ημάς άγιωτάτφ πατριαρχικά) άποστολικώ τε 
και οικουμενικά) Ορόνοο τόλμηση χειροτονήσαι παρ’ ηλικίαν και ενορίαν πρε- 
σβίίτερον μέν προ των τριάκοντα ετών, διάκονον δέ προ των είκοσι πέντε, 
ή διακόνισσαν προ των τεσσαράκοντα, ή υποδιάκονον ήττονα των είκοσι κατά 
τούς ιερούς κανόνας τού ιδ \ και ιε'. τής εν Τρούλλφ αγίας συνόδου, ούτω 
διαγορεΰοντας «κρατείτο) κανών και έν τούτφ ώστε πρεσβύτερον προ των 
τριάκοντα ετών μή χειροτονεϊσθαι, καν πάνυ ή ό αυτός άξιος, άλλ’ άποτη- 
ρείσθαΓ ό γάρ κτίριος ’Ιησούς Χριστός έν τφ τριακοστφ έτει έβαπτίσθη και 
ήρξατο διδάσκειν, μήτε διάκονον προ τάιν είκοσι, πέντε ή διακόνισσαν προ 
τάιν τεσσαράκοντα, μήτε υποδιάκονον ήττονα τάιν είκοσι, ειδέ τις τάιν έν 
οία δή ιερατική καταστάσει παρά τούς όρισΟέντας χειροτονηθείη χρόνους, 
καθαιρείσθω».

β'.) Μηδέ δλο.)ς χεροτονήσαί τινα άπολελυμένως και άνεξετάστως και 
γάρ τις (γρ. τινες) των χριστιανοί άναξίως προς ΐερωσύνην έχοντες καί άπα- 
ξιουμενοι ταύτης παρά τάιν έν τή πατρίδι αυτών αρχιερέων εις άλλοτρίαν 
επί χειροτονία άποδημούσιν, οί δ' εκεί αρχιερείς άγνοούντες τά περί τον 
βίον εκείνων εγκλήματα, μηδέ ει έχοιεν παρά τάιν ιδίων αρχιερέων συστα
τικά γράμματα διερευνώμενοι, χειροτονούσι τούς τοιοΰτους άνεξετάστοις καί 
απολύτως, μή επ’ εκκλησίας αυτών καθιστώντες, άλλ’ άποπέμποντες πάλιν 
εις τάς πατρίδας αυτών καί ταυτην την χειροθεσίαν άπαγορευομεν κατά τον 
έκτον ιερόν κανόνα τής τετάρτης αγίας οικουμενικής συνόδου «μή δεΐν έκ- 
κλησιαστικόν τινα χειροτονεΐσθαι μήτε πρεσβύτερον μήτε διάκονον, άλλ' 
ίδικάις έν εκκλησία πόλεως ή κώμης, ή μαρτυρίφ ή μοναστηρίφ, εΐδ’ ού, 
άκυρον είναι τήν χειροθεσίαν καί μηδαμού δΰνασθαι ένεργεΐν τον χειροτονι- 
θέντα έφ’ ΰβρει τού χειροτονήσαντος» καί κατά τον θ ' ιερόν κανόνα τής αγίας 
πρώτης οικουμενικής συνόδου, τόν διαγορεύοντα ούτως : «δσοι άνεξετάστως 
προήχθησαν πρεσβύτεροι παρά κανόνα άπρόσδεκτοί είσι».

γ'.) Συμφώνως δέ τοΐς ίεροϊς τούτοις κανόσιν άπαγορευομεν καί τούς 
άπολύτως χειροτονημένους άρχιερεϊς καί προχειριζομένους επί ψιλφ δνόματι 
τάιν πάλαι ποτέ διαλαμψασάιν επαρχιών καί τήν προσχώρησιν τών τοιούτων 
εύλόγως καί νομίμως διακωλΰομεν, ώς μή έχόντων ποίμνιον μηδέ εκκλησίαν 
καί ενορίαν. Τούτο δέ κατά συγκατάβασιν εκκλησιαστικήν καί άνάγκην πολι
τικήν παρακεχοιρηται τοΐς συνεδριάζουσι παρά τή αγία καί ιερά συνόδφ 
έγκρίτοις άρχιερεϋσι διά τών άπό τάιν έπαρχιάιν αυτών απουσίαν χειροτονεϊν 
αρχιερείς χρείας γενομένης τούς άξιους, δοκίμους καί έγκρινομένους παρ’ αυτών 
άνεπιλήπτους καί έτι μάλλον διερευνομένους παρά τής ίεράς συνόδου κατά 
τάς κανονικός παρατηρήσεις καί προχειρίζεσθαι επισκόπους επί ψιλώ δνό- 
μάτι τάιν πάλαι ποτέ διαλαμψασών υποκειμένων ταΐς μητροπόλεσιν αύτάιν 
επισκοπών καί άποκαθιστάν αυτούς έπιτροπικώς έν ταΐ; έπαρχίαις αύτάιν προς 
αρχιερατικήν έπίσκεψιν τού έμπιστευθένιος αύτοίς λογικού τού Χριστού ποι
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μνίου έπιτελοΰντας τά αρχιερατικά λειτουργήματα νομίμως μετά πάσης της 
κανονικής παρατηρήσεως και πειθαρχούντας τοίς γέρουσιν αυτών, και άμε* 
πτως διάγοντας, επί συνοδική μέντοι άμεταθέτφ άποφάσει διαμένειν τους 
τοιοΰτους αρχιερείς εν τφ έπιτραπέντι αύτοΐς εκκλησιαστικό) ύπουργήματι 
παρά τοίς κυριάρχοις αυτών και γέρουσιν, οΐτινες δφείλουσι φροντίζειν τών 
προς σωματικήν αυτών κυβέρνησιν, χωρίς τοΰ άποβάλλειν αυτούς άνευ εύλο
γου αιτίας και εΐδήσεως καί, άποφάσεως τής ίεράς συνόδου, καθάπερ καί τούς 
έν τή άμέσφ ενορία τού καθ’ ημάς άγιωτάτου πατριαρχικού οικουμενικού 
θρόνου ούκ ασχέτως καί απολύτως χειροτονουμένους αρχιερείς, κατ’ έθος 
άρχαίον εκκλησιαστικόν καί προχειριζομένους επί ψιλφ δνόματι δίκην χωρε- 
πισκόπων' καί τούτο γάρ παρακεχώρηται γίνεσθαι έκκλησιαστικώς, ώς έμμέ 
νοντας έν ταΐς έκκλησίαις καί ενορίαις παρ’ ολον αυτών τον βίον, έφ’ ώ 
έτάχθησαν μεριδίιο, ποιμαίνοντες καί έπισκεπτόμενοι έπιτροπικώς τον τού 
κυρίου περιούσιον λαόν. Έκτος δε τούτων πάντων άπαγορεύομεν κανονικώς 
την απόλυτον και άσχετον άρχιερέως προχείρισιν.

δ'.) Όμοίιος δέ διακωλύομεν, ϊνα μηδείς τού λοιπού τών αρχιερέων, 
ιερέων, ΐεροδιακόνων καί μοναχών βρέφη άναδέχηται έκ τής ίεράς κολυμ- 
βήθρας τού αγίου βαπτίσματος, σύντεκνοι τό δή λεγόμενον γινόμενοι, μηδέ 
τούς στεφάνους άμείβη τών μελλόντων γάμοις νομίμοις συνάπτεσθαι κου
μπάροι γινόμενοι, ως καί τούτο άπαδον τοίς τφ ίερώ βήματι κατειλεγμένοις 
καί τοίς κοσμικοΐς όρθοδόξοις έπιτετραμμένον ανέκαθεν.

ε') Έ τ ι δέ μηδείς τών αρχιερέων καί τών επιτρόπων αυτών παρέχηται 
τούντεΰθεν άδειαν τοίς μέλλλουσιν εις γάμου κοινωνίαν ελθεΐν, άνευ τής όφει- 
λομένης προηγουμένως έξετάσεως επί τφ μή έχειν τι τό κωλύον έκ τών ίε 
ρών νόμων, άλλ’ δφείλωσι τηρείν τούς συγκεχωρημένους βαθμούς άπαρατρέ 
πτως, τούς έ.ξ αίματος καί τούς έξ αγχιστείας καί τούς έκ τού θείου βαπτί 
σματος καί μηδόλως συγκατατίθεσθαι τοίς άπηγορευμένοις.

Έ .) ’Επί τούτοις δέ προσέχειν δεΐ ακριβώς μή δίδοσθαι άδειαν γάμο» 
συνάπτεσθαι τού: δρθοδόξους έτεροδόξοις καί αίρετικοίς κατά τόν άπηγο- 
ρεύοντα οβ'. ιερόν κανόνα τής έκτης αγίας οικουμενικής συνόδου «μή δείν 
τούς ορθοδόξους έτεροδόξοις καί αίρετικοίς γάμω συνάπτεσθαι», τούς δέ 
τούτο ποιήσαντας άφορίζεσθαι, άκυρου μενού καί τού γάμου.

'C.) Μήτε τολμήση τις άρχιερεύς ή επίτροπος αυτού δίδοσθαι διαζύγια 
επί μηδεμια αίτια καί προφάσει τοίς νομίμοις συναπτομένοις άνδρογύνοις, 
παρεκτός ενός καί μόνου άποδειχθέντος εγκλήματος, ώς καί τούτο άτοπον καί 
προφανώς εναντίον καί αυτή τή δεσποτική τού κυρίου ημών εντολή, τή υπο
φαινόμενη, «οΰς ό θεός συνέζενξεν άνθρωπος μή χωριζέτω», καί τή άπο- 
στολική διακελεύσει «γυναίκα άπ’ άνδρός μή χωρισθήναι, άν δέ χωρισθή 
μενέτω άγαμος ή τφ άνδρί καταλλαγείτω' καί άνδρα γυναίκα μή άφιέναι», 
καί τφ ριγ\ ίερφ κανόνι τής έν Καρθαγένη αγίας συνόδου παραπλησίως
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δεσπίζοντι «χό συνοικέσιον μένε'ιν άδιάζευκτον διαφερόμενον και ή καταλλα■ 
γήναι ή ούτα) μεΐναι κατά τήν εν τοϊς ίεροΐς εΰαγγελίοις τού Κυρίου εντο
λήν καί την άποστολικήν διακέλευσιν».

η .) Έ π ΐ δε τούτοις παρακελευόμεδα, ΐνα μηδείς των αρχιερέων και 
των επιτρόπων αυτών δέχηται έν τοϊς όρίοις αυτού ιερείς τε ίεροδιακόνους 
και μονάχους μοναστηριακούς ή άλλους άνευ αποδεικτικών μοναστηριακών 
και αρχιερατικών συστατικών γραμμάτων κατά τον λγ\ ιερόν κανόνα τών 
αγίων αποστόλων «μηδένα τών ξένων επισκόπων ή πρεσβυτέρων ή διακόνων 
άνευ συστατικών προσδέχεσδαι και έπιφερομένων δε αυτών άνακρινέσδωσαν 
μήτε μην αυτούς άνευ ειδήσειος καί άδειας τών έν ταις επαρχίαις άρχιερα- 
τικώς προϊσταμένων ταξειδιώτας τε ή άλλους περιέρχεσθαι εις τάς επαρχίας 
καί χρονοτριβεΐν».

θ '.) Προς δέ καί τούς έν τοϊς μετοχίοις καί ταις έκκλησίαις τών σταυ
ροπηγιακών μοναστηρίων ένδιατρίβοντας όςρείλειν μνημονεύειν τού κανονι
κού ονόματος τού κυριάρχου τής επαρχίας εκείνης, οπού εΐσί κείμενα τά τοι~ 
αύτα μετόχια άνευ τών 0ώ ιερών ουγγειλίων άποκαάισταμένων.

ι/.) Μήτε οΐ έν τοϊς άνδριυοις ίεροΐς μοναστηρίοις σταυροπηγιακοϊς τε 
καί ένοριακοΐς μονάζοντες πατέρες παραδέχωνται έν αύτοΐς γυναίκας μυνα- 
ζυύσας ή άλλας παραμενοΰσας τε νύκτα»ρ ή άλλον τινά καιρόν' μήτε αΐ έν 
τοϊς γυναικείοις μονάζουσαι. πατέρας, διακόνους τε καί μοναχούς, ή δλως 
έχωσι συνδιαιτήσεις καί συναναστροφής, ώς πάντη άπαδον καί εναντίον τοϊς 
τον μονήρη βίον προελομένοις καί πονηράς ύπονοίας πρόξενον καί άπηγο- 
ρευμένον παρά τού ις-'. ιερού κανόνος τής έβδομης αγίας οικουμενικής συνό
δου : «υύ δεϊ γυναίκας ένδιετάσδαι έν άνδρώοις μοναστηρίοις, άπρόσκωποι 
γάρ, φησι, γίνεσθε καί τοϊς έξωδεν, δ δεν καδαιρεϊται ό μή έξοικίζων ταύ· 
τας», παραπλήσιους δέ καί τού μζ' ιερού κανόνος τής αγίας οικουμενικής ς-' 
συνόδου τά αυτά άποφαινομένου : «μή δεϊν έν άνδρώα μονή γυναίκα μήτε 
άνδρα έν γυναικεία καδεύδειν ή άφορισδήσεται», καί κ'. ιερού κανόνος τής 
αγίας οικουμενικής ζ'. συνόδου: «ού δεΐγίνεσδαι διπλούν μοναστήριον, ήγουν 
μή διαιτάσδωσαν έν ένί μοναστηρico μοναχοί καί μονάστριαι, μή έχέτω μονα
χός παρρησίαν προς μονάστριαν ιδία προσομιλεϊν καί άνάπαλιν».

Ταύτα μέν ούν τά έν δέκα κεφαλαίοις έκτεθέντα καί όρισδέντα, ώς σύμ
φωνα τοϊς δείοις νόμοις καί ίεροΐς άποστολικοΐς κανόσι καί συνοδικοΐς δροις 
καί δεσμοΐς καί συντηρττηκά τής ευνομίας σεμνότητας τε και ευταξίας, δε· 
σπίζομεν γνώμη κοινή καί. συνοδική «μεταθέτω καί άποφαινόμεδα έκκλησια- 
στικώς, ΐνα διαμέντυσιν απαράβατα καί άπαράτρεπτα καί έχωσι τήν ΐσχύν 
καί τό κύρος αμεταποίητον καί αμετάβλητον έν παντί καιρφ καί τόπο) καί 
διενεργώνται αεί απαραβάτως παρά τών ένδημούντων καί άποδημούντων 
συναδέλφων αγίων αρχιερέων καί παρά παντός ιερατικού τάγματος καί 
καταλόγου. Εϊ δέ τις φωραδείη ποτέ άντιπράττων καί αντιβαίνων τοϊς ίεροΐς

5
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νόμοις καί άποστολικοϊς κανόσι και τοΐς συνυδικοΐς δροις χγχ'ι θεσμοις καί 
αυτοΐς τοίς έν τώ παρόντι συμφώνως όρισθεΐσι καί άποφασισθεισιν έκκλη- 
σιαστικώς, υποστήσεται τάς εκ τών ιερών νόμιον ποινάς καί αποδοκιμασθή- 
σεται παρά της εκκλησίας. "Οθεν εις ένδειςιν καί διηνεκή την ασφάλειαν 
άπελύθη καί 6 παρών πατριαρχικός ημών καί συνοδικός τόμος καταστρωθείς 
καν τώ ΐερώ κώδικι τής καθ’ ημάς τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας προς νό
μιμον παράστασιν.

Έ ν  ετει σωτηρίφ αως·' κατά μήνα Νοέμβριον έπινεμήσεως δέκατης, 
t  Γρηγόριος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως, νέας Ρώμης καί οικου

μενικός πατριάρχης.
t  ’’Ανθιμος έλέω Θεοΰ πατριάρχης τής αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ καί πάοης 

Παλαιστίνης.
Τ ό Καισαρείας Φιλόθεος, f  ό Εφέσου Διονύσιος, + 6 'Ηράκλειας Μελέτιος, 
t  ό Κυζίκου Μακάριος, f  ό Νικομήδειας ’Αθανάσιος, f  ό Νίκαιας Δανιήλ, 
f  ό Χαλκηδόνος 'Ιερεμίας,f  ό Δέρκων Γρηγόριος,t  ό Θεσσαλονίκης Γεράσιμος, 
+ ο Προυσης ’Άνθιμος, f  ό Βερροίας Χρύσανθος, t  ό Αθηνών Γρηγόριος, 
f  ό Άγκυρας Ίωαννίκιος, + ό Φιλαδέλφειας Δωρόθεος, Γ 6 νέων ΙΙατρών 
Πολύκαρπος. *1* ό Βάανης Π.αίσιος, Γ ο Προϊ,λάβου Παρθένιο:, Ύ ό Μα 
ρωνεία: Νεόφυτος, "!* ό Σοκοπόλεως Χρύσανθος, τ  ό ώάνθης Σεραφείμ, 

ιιβρου Νικηφόρο:, Γ ό Πλένης Φιλάρετός, γ ό Ιίόσνας Καλλίνικος,
-\·(·>ν Βαρθολομαίος, -f* ό Άγαθουπόλεως Γαβριήλ, γ ό  Γλιχσσώνος

η Νυσοάβας Σεραφείμ.

■ί'ό’ Ιιιβρου Νικηφόρο:, + ό Πλένης Φιλάρετος, γ  ο Ιίόσνας Καλλίι 
■|* ό I ρεβει
Ιωαννίκιος, ό Φερσάλων Ηαρθένι.ος

Σημείωσις. “Ο τόμος ουτος άπεστάλη προς τους έν ταΐς έπαρχιαις αρχιερείς 
έν αρχή τής δευτέρας πατριαρχείας 1806—1808) τοΰ αοιδίμου έή'νομάρτυρος Γρη- 
γυρίου τοΰ Ε'.

ΑΙ «παντώσαι άνορύ'ογραφίαι έν τώ τόμφ είναι τοΰ άντιγραφέως αύτοΰ έν τφ 
κώδικι. βΟθεν διορθωτέαι: ύπερανεστηκείας—ίιπερανεστηκυίας, άνθίστασιν—αντί· 
αταοιν, ένδυμούσης—ένδημούσης, τής κοινοϊς—τής κοινής, καί γάρ τις—καί γάρ u- 
νες, συγγειλίων—σιγγιλλίων, ένδιετάσ'θ'σ.ι—ένδιαιτάσθ’αι, άπρόσκιοποι—άπρόσκοπυι, 
η'οραθείη—φωραθείη, συντηριτφκά—συντηρητικά.

Ά ρ .  7

Γράμμα πατριαρχικόν και συνοδικόν πρός τε τον κλήρον και τούς 
Φ ιλιπ π ονπ ολ ίτα ς  περί άποκαταοζάοεως τοΰ καϋ'αιρε'δ'έντος 

σακελλαρίου Μ ανουήλ .

(Κώδιξ I, σελ. 98 ή q ', έτος 1815, XII).
Κύριλλος έλεφ Θεοΰ αρχιεπίσκοπος K oov)jιόλεως νέας Κώμης καί

οικουμενικός πατριάρχης.

'Ιερώτατε μητροπολΐτα Φιλιππουπόλεώς, υπέρτιμε καί έξαρχε Θρά
κης Δρυγοβιτίας έν άγίφ πνευματι αγαπητέ αδελφέ καί συλλειτουργέ καί έν-
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τιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς καί τίμιοι προεστώτες καί χρήσιμοι 
πρόκριτοι καί λοιποί άπαξάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί, χάρις εΐη ΰμΐν 
καί ειρήνη παρά Θεοΰ. Τής ανθρώπινης ψΰσεως δλισθηράς οΰσης, κάπί το 
χείρον μάλλον ρεποΰσης συμβαίνει των καθηκόντων παρεκτρέπεσθαι, καί πε- 
ριπίπτειν εις ά μή θέμις. Καί τούτο μεν άνθρώποις πάσι κοινόν, φρονίμων 
δέ τό μετά την πτώσιν έγείρεσθαι καί έπανορθοΰσθαι καί μετά συντριβής 
έξαιτεΐσθαι την άφεσιν, οΰς δή καί ή καθ’ ημάς του Χρίστου μεγάλη εκκλη
σία ευμενώς δεχόμενη συμπάθειας καί περιθάλψεως άξιοι κάπί την πρώτην 
επανάγει αξίαν, άφ’ ής εκπεπτώκασΓ τον γάρ ερχόμενον, φησί, πρός με ου 
μή έκβαλώ εξω. Επειδή τοιγαρουν καί ό εντιμότατος σακελλάριος τής άγιω- 
τάτης αυτής μητροπόλεως έν ίερευσι κυρ Μανουήλ έφθασε προ καιρού τίνος 
καθυποβληθήναι εσχάτη ποινή καί παντελεΐ καθαιρέσει τής ίερωσυνης καί 
έκπτωτος γενέσθαι τοϋ δφφικίου αυτοΰ δι’ ήμετέρου πατριαρχικού καί συνο
δικού γράμματος, έκδοθέντος επί τή αυτόθεν σταλείση πρός την καθ’ ημάς 
του Χρίστου μεγάλην εκκλησίαν αναφορά καί κινηθείση αγωγή καί κατηγο
ρία, αλλ’ ήδη ώς έγνωμεν εκ τής πανδήμου καί ενσφραγίστου κοινής παρα
κλητικής αναφοράς άπαξαπάντων υμών των ευλογημένων τής επαρχίας ταυ* 
της χριστιανών, ετι δέ καί τοϋ ιδιαιτέρου συναποσταλέντος παρά τε τής σή; 
ιερότητας καί τών προκριτονέρτον u υτοθι γράμματος ό ρηθεΐς εντιμότατος 
σακελλάριος οι* μόνον έσπευσε καί λόγοι: καί γράμματα διαλλαγήναι μετά 
rών άγωγιήν κατ' αυτοί* κινησάντων, άλ/ά καί προσπεσων τώ έλέει τής εκ
κλησίας μετά συντετριμμένης καρδίας καί έν πνευματι ταπεινώσεως διά τή* 
ίερότητός σου του γνησίου κυριάρχου αυτοΰ καί άνομολογήσας τό ήμαρτον 
έξητήσατο ένθέρμως τής άθωάισεως αυτοΰ καί συγχωρήσεως έπιτυχεΐν, τού
του χάριν ευμενώς προσηκάμενοι την έν μεταμελεία πρόσπτωσιν αυτοΰ καί 
την υπέρ αυτοΰ κοινήν άπαξαπάντων παράκλησιν, γράφοντες τή χάριτι καί 
δυνάμει του παναγίου καί τελεταρχικοΰ πνεύματος άποφαινόμεθα συνοδι- 
κώς μετά των περί ημάς ΐερωτάτων αρχιερέων καί ΰπερτίμων των έν άγίω 
πνευματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα ό ρηθεΐς εντι
μότατος σακελλάριος τής άγιωτάτης αυτής μητροπόλεως έν ίερευσι κυρ Μα
νουήλ, ως ένδειξάμενος ου μόνον τρόπον μεταμέλειας, αλλά καί προαίρεσιν 
ειρηνικής ένώσεο.)ς καί διαλλαγής μετά τών όπως ποτέ αΰτφ άντιδιατιδεμέ
νων, υποσχόμενος τε διάγειν ήσόχως τοϋ λοιπού καί έπιμελε'ισθαι τών άνη- 
κόντων τώ ίερατικφ αυτοΰ χαρακτήρι καί έπαγγέλματι. καί ώς προσπεσών έν 
ταπεινώσει καρδίας τφ έλέει τής εκκλησίας καί την άθώωσιν αυτοΰ καί συγ- 
χώρησιν ένθέρμως έξαιτησάμενος, ΰπάοχη συγκεχωρημένος καί εύλογημένος 
παρά θεοΰ κυρίου παντοκράτορος, λελυμένος τε παντός δεσμού καί εκκλησια
στικοί) επιτιμίου καί ανώτερος τής προεπενεχθείσης αΰτφ ποινής καί καθαι- 
υέσεως τής ίερωσυνης, ελεύθερός τε διόλου καί άπηλλαγμένος καί ακαταδί
ωκτος (;), έ'χων καί τό ενεργούν (;) τής ίερωσυνης αυτοΰ, ετι δέ καί τό πεφι*
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λοτιμημένον αυτή) όορορίκιον τοΰ σακελλαρίου άκώλυτον, ως το πρώτον, συμ
φορών και συλλειτουργών, και ως ίερεύς τοΰ θεοΰ τοΰ ύψίστου και όορφι- 
κιάλιος της αγιωτάτης αυτής μητροπόλεως τιμώμενος παρο'ο πάντων, άσπα- 
ζομένων αΰτοΰ μετ’ εύλαβείας και ώς προσήκει τάς χεϊρας και πάντα τά άνή- 
κοντα αυτή) εκκλησιαστικά και ένοριακά εισοδήματα και δικαιώματα κυρίά τε 
και τυχηρά λαμβάνουν και καρποΰμενος απαραμειώτοος μηδενός έναντιουμένου 
αυτή) τό παράπαν ή άντιλέγοντος. Έπει.δή δέ έμάθομεν δτι εξ επηρείας τοΰ 
μισοκάλου δαίμονος διατρέχουσιν έριδες, διχόνοιαι και άλλα τοιαΰτα πάθη 
σατανικά μεταξύ τινων εις τά αυτόθι και εκ τούτων πολλάκις αναφύονται 
και προς άλλήλους καταδρόμα! κα! συσκοτίζονται εν γωνία και παράβυστο) 
σκευωρίαι διά τε γραμμάτων και τρόπων άλλων διαφόρων εναντίον αδελ
φών χριστιανό))’, χρέος εκπληροΰντες εκκλησιαστικόν πρώτον μέν εντελλόμεθα 
κα'ι επιτάττομεν πάσιν ύμίν ίνα διάγητε προς άλλήλους εν όμονοία αδελφική 
και αγάπη ανυπόκριτη), χωρίς τρόπων πεισμονικών και εκδικήσεων μήτε 
κοινώς, μήτε μερικώς, καθότι τά τοιαΰτα και τή> χριστιανική) χαρακτήρι 
άνάρμοστά εΐοι προφανώς και καταντώσι πολλάκις εις όλεθρον και άφανι- 
σμόν ψυχικόν άμα και σωματικόν τών κακόβουλων αυτά Ιργαζομένων" πα- 
γίδι γάρ, φησί, άλώσονται οι ευφραινόμενοι επί πτώσει ευσεβών και οδύνη 
καταναλώσει αυτούς προ τοΰ θανάτου αυτών. Ταΰτα προηγουμένως παραγ- 
γέλλομεν, ίνα προσέχητε σόμπαντες καλώς είδότες ότι γνωστοί γενόμενοι όνο
μαστ! οι έπιχαιρέκακοι. ούτοι έκτος τής εκκλησιαστικής και δριμυτάτην πο
λιτικήν ύποστήοονται παιδείαν. ΕΙτα δέ άποφαινόμεθα συνοδικούς, ίνα όσοι 
και όποιοι τούν χριστιανών ιερωμένοι ή λαϊκοί, μικροί ή μεγάλοι έκάστης 
τάξε ως και βαθμοΰ άθετοΰντες τάς πατρικάς ήμουν εντολάς ταΰτας έπιμεί- 
νιοσι τή σατανική πεισμονή αυτών και κακόβουλοι) προαιρέσει και είτε έξ 
ιδιοπαθείας είτε εξ άλλης τίνος αιτίας κινηθώσι κρυφίως ή φανερούς προς 
έκδίκησινκαι καταδρομήν τίνος τούν αδελφών αυτών χριστιανών και συρρά- 
ψουσι κατ’ αΰτούν διάβολος και κατηγορίας, είτε έγγραφους, είτε άγράφως, 
έργον άσυνειδήτως τήν βλάβπν κα! ζημίαν τοΰ πλησίον ποιούμενοι, ο! τοι- 
οΰτοι, ούς κακόβουλοι, δόλιοι, ι ισάδελφοι, κακεντρεχείς κα! πολέμιοι τής 
κοινής ησυχίας και όμονοίας, άφωρισμένοι ύπάρχωσιν από θεοΰ και καιη- 
ραμένοι κα! ασυγχώρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι κα! τυμπανιαίοι, αί πέ- 
τραι κα! ό σίδηρος λυθείησαν αυτοί δέ μηδαμούς, κληρονομήσειαν τήν λέ
πραν τοΰ Γιεζή και τήν αγχόνην τοΰ’Ιούδα, στενό ντες ειεν καί τρέμοντες έπι 
τής γης ους ό Κάϊν, σχισθεισα ή γή καταπίοι αυτούς ώς τον Δαθάν και τον 
Άβειρουν, άγγελος Κυρίου καταδιώξαι αυτούς έν πυρίνη ρομιφαία, ή οργή 
τοΰ θεοΰ είη έπι τάς κεφαλάς αυτούν και προκοπήν μήποτε ϊδοιεν μηδέ 
πρόσωπον θεοΰ, εχοντες και τάς άράςπάντων τών άπ’ αίώνος αγίων και τούν 
οσίων καί θεόφόρων τής εκκλησίας πατέρων τούν έν Νικαίοχ και τών λοιπών 
αγίων συνόδων, αν μή ποιήσουσιν, ό.>ς γράφομεν έξ άποφάσεως.
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1815 Έ ν  μην! Δεκεμβρίφ Ινδικτιώνος δΐΐ Καισαρείας Φιλόθεος, Η 
ράκλειας Μελέτιος, Νίκαιας Ίωαννίκιος, Τυρνόβου Μακάριος, Έλασσώνος 
’Άνί) ιμος, Νυσσης Μελέτιος, Χάλκη δ όνος Γεράσιμος.

'Ο Φιλ)πόλεως Ίωαννίκιος ύποβεβαιοΐ δχι Ισον έστι,ν.

Σημείωσις. Ή  πολιτεία (κοινότης) Φιλιππουπόλεως επί τουρκοκρατίας από τής 
συστάσεώς της διηυθύνετο υπό τοϋ έκάστοτε μητροπολίτου και τού περί, αυτόν δ ι
οικητικού συμβουλίου, άποτελουμένου εκ των σεβασμιωτάτων κληρικών και των 
προκρίτων τής πολιτείας. Τά λαϊκά τοϋ συμβουλίου μέλη δεν ήσαν αιρετά, άλλ’ 
ώνομάζοντο υπό τοϋ μητροπολίτου έψ’ όρου ζωής, άπούνήσκοντα δέ ή άποχω- 
ροΰντα αντικαθίσταντο υπό των απογόνων των. Έ κ τοϋτου έδημιουργήθη περ'ι την 
μητρόπολιν αριστοκρατική τις κοινωνική εύγενών τάζις, ή των αρχόντων, οΐτινες 
εϊχον καί τίτλους παραμείναντας άπό τής Βυζαντινοκρατίας, μεθ·’ ών αείποτε ύπε- 
γράφοντο (ϊδε άνωτ. § 4). Συν τώ χρόνοι έφ’ όσον ή πολιτεία έπληθύνετο διά τής 
έγκαταστάσεως νέων μελών εις την πόλιν κα’ι αί συντεχνίαι διοργανωθεϊσαι προώ- 
δευον και καθίσταντο οίκονομικώς ίσχυραί κα'ι ερείσματα τής πολιτείας, επί το- 
σοϋτον τό έργον τοϋ έν τή μητροπόλει διοικητικοϋ συμβουλίου έγί νέτο πολυσχιδέστε- 
ρον καί σπουδαιότερον, διότι έπεϊχε θέσιν ου μόνον εκκλησιαστικού, αλλά καί δια ι
τητικού δικαστηρίου διά τάς ύποβαλλομένας αύτφ προς λύσιν υποθέσεις των πολι
τών. Διό δ μητροπολίτης ήρξατο προσκαλών ώς μέλη τοϋ συμβουλίου καί τούς πρω- 
τομαίστοοας τών πλουσιότερων συντεχνιών ή διατελέσαντας τοιοΰτους καί άπολαύ- 
οντας φήμης καί σεβασμού παρά τοΐς πολίταις. Ουτοι ήσαν συντ']θως οι εύδοκψή- 
σαντες έν τω έπαγγέλματί των, ιδίως έκ τών άμπατζήδων, γουναράδων καί καυταν- 
τζήδων, οΐτινες άποδημήσαντες δι’ εμπορικός των ύποθ·έσεις έγνώρισαν καί άλλας 
χώρας καί έπλουτίσθησαν, φιλοτιμούμενοι δέ ν’ άνέλθοισι κοινωνικώς ύψηλότερον 
συνηνώθ·ησαν μετά τών φθτνόντων οίκονομικώς εύγενών, τών οποίων ούτω ή τάξις 
ένισχΰθη προστεθύντων αυτή καί τών έγκαταστάντων εις την πόλιν από τών αρχών 
τοϋ 19ου αίώνος ζάπλουτων μπεγλικτζήδων. Ούτω άρχομένου τοϋ 19ου αίώνος τά 
μέλη τής πολιτείας φαίνονται διηρημένα εις δύο τάζεις, τούς πατρικίους  ούτως εί· 
πεΐν καί τούς πληβείους, δηλ. τούς ευγενεΐς  τούς περιστοιχοΰντας την μητρόπολιν 
(άρχοντας—τσελεμπήδες—τζορμπατζήδες) καί τούς έπαγγελματίας  τούς ανήκοντας 
εις τάς συντεχνίας (ρουφέτια—έσνάφια), τούς έοναφλήδες.

Έ π ί τοϋ μητροπολίτου Ίωαννικίου (1809—1816) τά έσνάφια πρωτοστατοΰντος 
τοϋ τοίν άμπατζήδων ήξίτοσαν, όπως τό λεγόμενον έκκλησιαστικόν έν τή μητροπόλει 
δικαστήριον, τό έκδικάζον τάς ύποθ-έσεις τών μελών τής πολιτείας, άποτελήται. 
άποκλειστικώς έκ μελών έκλεγομένων ή ύποδεικνυομένων υπό τών έσναφίων υπό 
τήν προεδρίαν τοϋ έκάστοτε μητροπολίτου ή τοϋ έκπροσιόπου αυτού ανώτερου κληρικού 
καί ούχί έκ μελών έκ τών προκρίτων, διοριζόμενων υπό τοϋ μητροπολίτου ή μετεχόν- 
των αυτού κληρονομική» δικαιώματι.Ή  τοιαύτη άξίωσις άπεκρούσθη υπό τε τού μητρο
πολίτου καί τών εύγενών έκ φόβου πιθ·ανώς μή όχλοκρατηθή βαθμηδόν ή πολιτεία. 
’Άλλως τε άπό τού 18ου ήδη αίώνος τά έσνάφια μετεΐχον τής διοικήσεως τής πο
λιτείας προσκαλουμένων εις τό συμβοΰλιυν τών πρωτομαϊστόρων, τών άμπατζήδων 
γουναράδων, καυταντζήδων καί μπακάληδοον προκειμένου περί λήψεως αποφάσεων 
άφορωσών εις τά κοινά. Εντεύθεν ήρξατο ό μετσξύ τών εύγενών καί τών ρουφε- 
τίων άγων έκτραχυνθ·είς εις έ'ριδας, ραδιουργίας καί μίση πρός άλλήλους. Επειδή 
δέ, ώς φαίνεται, υπέρ τών ρουφετίων έτάχθη ό λαοφιλής καί λόγιος σακελλάρτος 
τής μητροπόλεως κύρ Μανουήλ καί ύπελήφθ’η υπό τών εύγενών ώς ή πέτρα τών
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σκανδάλων κατ’ αΐτησιν του μητροπολίτου καί τοΰ συμβουλίου καθηρέθη υπό τοϋ 
πατριαρχείου. Τό τοιοϋτον έξηρέθισεν επί πλέον τούς πολλούς καί έκορύφωσε τι* 
πάθη καί τ« μίση μεταξύ τών πολιτών, ώστε αυτός ό μητροπολίτης προς είρήνευ- 
otv τοΰ ποιμνίου του ήναγκάσθη νά συστήση είς τό πατριαρχεΐον τήν γενομένην 
αναφοράν πάντων των ένσναφίων υπέρ της άποκαταστάσεως τοΰ προμνημονευθέν· 
τος σακελλαρίου είς τό Ιερατικόν του υπούργημα, ώς μετανοήσαντος καί υποσχόμενου 
ότι. δεν θ·3 άναμειγνύηται τοϋ λοιπού είς πράγματα άλλότρια των καθηκόντων του. 
Τό πατριαρχεΐον άποκατέστησε διά τοΰ παρόντος συνοδικού γράμματος τόν καθαι- 
ρεθέντα σακελλάριον εις τό ιερατικόν αυτού υπούργημα μεθ3 απάντων των προτέρων 
του δικαιωμάτων καί τιμών, συγχρόνως δέ εκπέμπει άφορισμόν κατά των ταραξιών 
της πολιτείας επί τη έλπίδι ότι θά έπήρχετο ουτω ή ποθητή γαλήνη παρά τοΐς χρι- 
στιανοΐς τής Φιλιππουπόλεως. ('Ίδε Μυρτίλου Ά ποστολίδου , ό από Σηλυβρίας Φι
λί ππουπόλεως Παίσιος, Θρακικά, τόμ. Γ' έτ. 1902, σελ. 18—21 § § 2 —8).

Ά ρ. 8

*Απόφασις τών πολιτών περί συνδέσμου άλλήλων 
πρδς χατάπαυσιν των άπό Ίωαννιχίου διχοστασιών.

(Κώδ. I, σελ. 61 ή μν' έτ. 1818, VI, 1) 

cO Φιλιππουπόλεως Πα'ΐσίος έπιβεβαιοΐ

Διά τού παρόντος εκκλησιαστικοί) αποδεικτικού και συμφωνητικού 
γράμματος δηλοποιεΐται ότι φθάνω και συνεργεία διαβολική μέ τό νά ήτον 
έχτθροπάθεια άνά μέσον των εντιμότατων προυχόντων καί δημογερόντων τής 
πολιτείας ταΰτης Φιλιππουπόλεως καί έκ τούτου συνέβαινον πολλάκις άλλη- 
λομαχίαι καί σκάνδαλα και κατηγοοίαι άνάμεσόν των, ή ταπεινότης ή έμή 
ποοβλέπουσα ταϋτα μέ θλΐψιν τής καρδίας μου οτι εϊ.σίν εναντία των χρι
στιανών και τής χριστιανικής πίστεως άλλότρια καί θέλουσι φέρει, τέλη κακά 
καί επιζήμια εις τε άλλήλους καί εις άλην την πολιτείαν, θεού βοήθεια πα- 
ραινέσαντες αυτούς τά δέοντα τούς ήγαπήσαμεν άνάμεσόν τους καί έφιλιώ- 
θησαν όμολογήσαντες καί υποσχόμενοι, μέ τό εν φόβω Θεού διά νά φυλάΕιο- 
σιν επί τέλους τήν τοιαύτην αδελφικήν αγάπην καί ομόνοιαν, χωρίς νά κα- 
τηγορηθώσιν ενώπιον ενός καί άλλου, χωρίς νά κατατρεχθώσι προς ζημίαν 
τους' εις τόν όποιον σύνδεσμον τής αγάπης είσίν υποσχόμενοι οΐ τε χρησι- 
μώτατοι. πραγματευταί καί οΐ τιμιώτατοι πριυτομαΐστορες τοϋ ΐσναφίου των 
άμπατζήδων, καυταντζήδων, γουν αράδων καί μπακάληδων καί. των λοιπών 
οουφετίων, διά νά είναι δλοι ηνωμένοι καί. συνδεδεμένοι ώς μία αδελφότης 
καί έ'τι έ.ξ αυτών νά διορισθώσι. μέ κοινήν γνώμην επτά υποκείμενα άνδρες 
τίμιοι, δύο έκ τών πραγματευτών, δύο έκ των άμπατζήδων, είς έκ τών καυ- 
ταντζήδων, είς έκ τών γουναράδων καί είς έκ τών μπακάληδων διά νά θεω- 
ρώσι πάσαν έμπίπτουσαν ύπόθεσιν τών μαχαλέδων των, συνερχόμενοι καί εις 
τήν μητρόπολιν δίς τής έβδομάδος, τή Τετοάδι, έστιν δτε καί τή Παρασκευή 
όμοϋ μετά τού οικονόμοι' καί σακκελίου διά νά θειορώνται έκκλησιαστικώς
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ενώπιον αυτών, ει τινες κρισολογί,αι τΰχωσι καί διαφοραί μεταξύ τοιν χριστια
νών, τάς οποίας οφείλου οι θεώρησαι έμπροσθεν αυτών κατά την διακέλευσιν 
τιών ιερών καί εκκλησιαστικών νόμων δικαίως' εί. δε τις φωραθή δι,αστρέ- 
φο)ν ταΰτα ή κακία φερόμενος θέληση νά άνατρεψη την χριστιανικήν τού
την συμφωνίαν ή νά κίνηση γλώτταν κατήγορον κατά τού άλλου, ή χεϊρα 
άρπαγα καί ζηιιι,ώδη, ό τοιοΰτος νά είναι υπόδικος τη αγανακτήσει καί οργή 
τού κυρίου παντοκράτορος Θεού καί ταΐς άραις τών αγίων πατέρων καί νά 
κατατρέχηται υπό πάντων τιών λοιπών προυχόντων καί δημογερόντων/Όίίεν 
καί έγένετο τό παρόν συμφωνητικόν γράμμα ήμετέρα προτροπή καί γνώμη 
καί αύτοβουλήτω αυτών προαιρέσει συν βεβαιιυσει τών ιδίων υπογραφών, 
έπιβεβακυΟέν συνήθως καί παρ’ ιμιών καί καταστρωΠεν εν τώ κώδικι τής 
καθ’ ημάς Μητροπόλεως Φι.λ)πόλεως τού είναι εί.ς ενδειξιν καί διηνεκή την 
ασφάλειαν.

1818, ’Ιουνίου πρώτη, 
ό οικονόμος Κωνσταντίνος ίερεύς 
ό σακκελλίου Ιωάννης ίερεύς 
ό σακκελλάριος Εμμανουήλ ίερεύς 
ό πρωτονοτάριος Ιωάννης ίερεύς 
’Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαβουιας 
’Αθανάσιος Χ'Άημητρίου Γκιουμούς- 

γκερδάνη
Δημήτριος Μιχαήλ Κόρου 
Πέτρος Παπά Σαούλ 
Ά  θανάσι ος Γοβεδάρογλους 
Πέτρος Γεωργίου Ράνου 
Άγγελής ’Εμμανουήλ Κοκόσις 
Άογυοτζος X "  Στόϊτζου 
’Αθανάσιος Γεωργίου Πολίτογλου 
X" Κυριάκος Μελκόιν πρωχομαΐοτωρ 

τών άμπατζήδων

X" ΙΙαΰλος Τζόνη 
Δημήτριος X" Γιαννάκογλόυς 
X" Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου 
Γιαννάκης Βέλιου πρωτομαΐπττηρ τών 

κανταν τζήδων
Νικόλαος Δημητρίου Γιαζιτζής 
Κωνοταν. Χρήστου Άρναουτογλους 
Χ"Σκάρλος Ίωάννου 
’Ιωάννης πρωχομαΐοτωρ τών γοννα- 

ράδων
Κωνσταντίνος Κυριάκου Γουναρης 
Γρηγόριος Παναγιώτου πρωτομηΐατωρ 

τών μπακάληδων 
Γιαννάκης Κανταρτζής 
Χριστόδουλος X" Στογιάννου.

Σημείωσις. Ό  προς τον κλήρον καί. τούς Φιλιππουπολίτας αποστολείς πα
τριαρχικός καί συνοδικός άφορισμός προς κατάπαυσιν τών διχοστασιών των μετά 
χοΰ περί τής άποκαταστάσεως τοϋ καθαιρεθέντος σακελλαρίου κύρ Μανουήλ γράμ- 
ματος δεν έπενήργησεν, έφ’ όσον δεν έξεπληροΰτο υπό τοΰ [ΐητροπολίτου ή άξΐωσις 
τών έσναφίων (ΐδε προηγοΰμενον γράμμα 7 καί την σημείωσιν). Ή  δέ απρονοησία 
τοΰ ’ίωαννικίου έπετράχυνε τήν κατάστασιν. Κατά τάς αναμνήσεις τοΰ συγχρόνου 
Κωστάκη Μωραβένογλου, δστις όμως συγχύζει τον Ίωαννίκιον μετά τοΰ προκατό- 
χου του Ίωάσαφ, ό Ίωαννίκιος τή βοήθεια τοΰ Ναζήρη (διοικητοΰ) τής πόλεως 
περιώρισε προς σωφρονισμόν ταραξίας τινάς έκ τών μαϊστύρων μετά τοΰ Α θανα
σίου Γεωργίου Πολίτογλου, μεγαλεμπόρου καραμπατζή, διευθύνοντος τον κατά τής
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τξελεμποκρατίας αγώνα, εις την δίωρον άπέχουσαν τής πόλεως επί τής Ροδόπης 
μονήν τοϋ αγίου Γεωργίου. 'I I  πράξις αυτή συνήνωσεν άπαντα τά ρουφέτια κατ’ 
αύτοϋ, άτινα διαμαρτυρήθησαν προς τον διοικητήν, καί δεν έπαύοντο δΓ εκπρο
σωπούν των μεταβαινόντοτν τακτικώς είς τήν μονήν παρηγοροϋντα καί συακεπτό- 
μενα μετά των περιορισθέντων. Κυριακήν δέ τινα τεσσαράκοντα έφιπποι μαίστσρες 
καί άλλοι δ ι5 αμαξών καί υποζυγίων έπεσκέψαντο έπιδεικτικώς τούς έν τή μονή, 
ούς καί έπανήγαγον εις τήν πόλιν. (Κ . Μωραβένωφ, ένθ. άνωτ. σελ. 17). Σημειω- 
τέον δέ δτι κατά τό 1816 άπεστάλη είς τήν Κοονσταντινούπολιν ό τότε προοτομαΐ- 
στωρ τών άμπατξήδιον X" Κυριάκος Μελκών, δπως παρακαλέση τό πατριαρχεΐον 
πρός έπέμβασιν είς τήν μεταξύ μητροπόλεως καί των ρουφετίων διένεξιν. Έ ν  τοϊς 
άρχείοις τοϋ ρουφετίου (βιβλ. II, σελ. 99) αναγράφεται ή γενομένη δαπάνη διά τήν 
μετάβασιν, τροφήν αύτοϋ καί των δύο ακολούθων του καί άλλα γρ. 62ό.Έπί τέλους 
ό Ίωαννίκιος έξεδιώχύη υπό των ρουφετίων, διωρίσθη δέ πάλιν μητροπολίτης ύπ’ 
αύτών ό κληρικός Φιλιππουπολίτης Εύγένειος, ιεροδιδάσκαλος έν τή κεντρική σχολή, 
όσης προηγουμένως δίς ήρχιεράτευσεν επί τινα χρόνον τφ 1807 μετά τό θάνατον 
τοϋ Κυρίλλου, έκθρονισθείς υπό τοϋ έξ Άγχιάλου έπιβήτορος Ίωάσαφ καί τω 1S09 
καθαιρεθέντος τούτου υπό τής μεγάλης εκκλησίας μέχρι τής άφίξεως τοϋ άπόΈλασ- 
σώνος άναδειχθέντος μητροπολίτου Φιλιππουπύλεοος Ίωαννικίου. (Γ . Τσουκαλά, ένθα 
άνωτ. σελ. 83).Ό  Εύγένειος από τοϋ 1813 ήτο μητροπολίτης Άγχιάλου (ϊδε άνωτ. I, 
§ 3, σημ. 24).

Ή  μεγάλ.η Εκκλησία συναισθανομένη επί τέλους δτι ή Κοινότης Φιλιππουπό- 
λετος, δπως ήσυχάση χρήζει στιβαράς καί σώφρονος διοικητικής χειρός, άνέδειξε 
μητροπολίτην αύτής τω 1818 τον άπό Σηλυβρίας Παίσιον, γέροντα σεβάσμιον δια- 
κριθέντα πρότερον έν τή ποικίλη διακονία του, δστις άφικόμενος είς τήν πόλιν τή 
21η Μαιου έγένετο δεκτός μετά πάσης φιλοφροσύνης καί ενθουσιασμού υπό πάντων 
τών πολιτών. Πρώτον μέλημα τοϋ Παϊσίου ήτο ή συναδέ?αρωσις τοϋ διϊσταμένου 
ποιμνίου του’ δθεν μελετήσας καλώς τήν κατάστασιν καί συζητήσας περί αύτής μετά 
τε τών προκρίτων καί τών πρωτομαϊστόρων των ρουφετίων καττυρθωσε συμβου- 
λεύων καί κατηχών νά συμφιλιοόση τούς πάντας, έπιτρέψας νά συστηθή έπταμελές 
συμβούλιον, έκλεγόμενον κοινή γνώμη υπό πάντων τών ρουφετίων, δπερ ώφειλεν 
είς τό εξής συνερχόμενον είς τήν μητρόπολιν δίς τής έβδομάδος μετά τοϋ οικονό
μου καί σακκελλίου νά θεωρή εκκλησιαστικούς τάς μεταξύ τών χριστιανών ύπαρ- 
χούσας κρισολογίας καί διαφοράς. Οϋτω πρός τφ διοικητικω συμβουλίφ τής κοινό- 
τητος συνεστήθη καί τό αιρετόν δικαστήριον πραγματοποιηθείσης τής άξιώσεως 
τών ρουφετίων. (Ίδέ καί Μυρτ. 3Αποστολίδου, ό άπό Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως 
Παίσιος, κτλ. σελ. 22 έ'νθα άνωτ.).

Οί έν τφ πριοτοκόλλω μετά τούς 4 κληρικούς ύπογραφόμενοι 9 πολϊται είναι 
έκ τών προκρίτων, μεθ’ ούς υπογράφονται 4 πρωτομαΐστορες τών τεσσάριον κυριω- 
τέρων ρουφετίων μετά τινων μαϊστόρων. Οί Βουλγαρώνυμοι Γοβεδάρογλους, Ράνου, 
Στοίτζου, Βέλιου, X" Στογιάννου είναι έκ προγόνων έλληνες.

Ά ρ . 9

Αυτοβιογραφία μητροπολίτου Παϊσίου
(Κώδ. I, σελ. 6 3 -6 5  ή ν ε '- ν ξ ',  έτ. 1818. VI, 15)

Οικδέντών εν τω κόσμος, δσα εν ούρανω καί δαα ύπ5 ουρανόν επί τής 
γής, δ μή ύπόκειται. και διεξάγεται τή μακαρία καί ίίειοτάττ) προνοία, καί 
ού μόνον ειρορεύσουσα αυτή οίκονομεί καί διέπει οσα νοερός καί λογικής
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έχονται δυνάμεως και ουσίας χτίσματα και δ'σα μόνον έμψυχου και φυτικής 
δυνάμεως, άλλ’ έξικνεΐται ή αυτής ροπή καί ενέργεια επί των άψυχων και 
αναίσθητων και άχοι. των εγκάτων τής γης, μετάλλων λέγω και υπογείων 
ύδάτων και περίγειων' ουδέν γάρ απρονόητον, ουδέν ήμελημένον. Διό και ό 
προςρητάναξ Δαβίδ βοα λέγων: έθαυμαστώθη ή γνώσίς σου εξ εμού κυοιε καί 
πάντα εν σοιρία εποίησας. Την δέ τοιαϋτην θειοτάτην πρόνοιαν καί. διεξα
γωγήν πολλφ πλέον εκτείνει καί ενεργεί ό εις τής όμοουσίου καί άγιας Τριά- 
δος σωτήο ημών Χριστός καί Θεός ό δΓ ημάς έναν Οριο π ή σας επί την άγιω- 
τάτην καί ορθόδοξον αυτού εκκλησίαν, έχομένιος δέ καί επί τους εκκλησια
στικούς καί ιερούς αυτοϋ θεράποντος καί υπουργούς κατά την εν ΐεροΐς εύαγ- 
γελλίοις εϋειδεστάτην (;) αυτοϋ επαγγελίαν «ιδού εγώ μεΟ3 υμών ειμί πάσας 
τάς ημέρας τής ζωής υμών μέχρι τής συντέλειας τοϋ αΐώνος». Ύπό ταϋτής 
τής θειοτάτης καί μακαρίας προνοίας επισκιαζόμενος καί έπισκεπτόμενος 
κάγώ ό ελάχιστος τών άρχιερέιον καί αμαρτωλός ΙΙα'ίσιος ό εκ Τρίκκης έξορ- 
μώμενος τής Θετταλίας έκ κωμοπόλεως Κλεινόβου καί πρότερον έν τώ έκεΐσε 
κλίμματι χοηματτ/σας χρόνους ικανούς επίσκοπος Στ αγών, ειτα έκεϊ,Οεν άπά- 
οας διά πατριαρχικής συνοδικής προσκλήσεως καί επιταγής διέπλευσα εις τό 
άγιιόνυμον δρος τοϋ ’Άθωνος, δπου κατ’ εκκλησιαστικήν διακέλευσιν καί 
παντός τοϋ ήμετέρου γένους έπίκρισιν καί ψήφον έσυστήσαμεν εν ελληνικόν 
σχολεϊον έν τή τοποθεσία τών Καρυών προς γύμνασιν καί μαθήτευσιν τών 
καλογεροπαίδων καί υποτακτικών καί άλλων νέων έξωθεν ερχομένων επί 
συλλογή εράνου καί συνδρομή παρά τών τε σεβασμίων μοναστηρίων καί 
παρά τών ιερών σκήτεων καί κελλείων εις έκπλήρωσιν τοϋ ετησίου μισθού 
τοϋ ελληνικού καθηγητοϋ. Καί μετά την περαίωσιν τοϋ τοιοΰτου θεάρεστου 
έργου διακελεϋσει εκκλησιαστική άνήλθον εις την βασιλίδα τών πόλεων παρα- 
μείνας έκεΐσε μερικόν τινα καιρόν. Ού πολλοϋ μέν τοι παραρρυέντος καιρού 
χρείας καταπειγούσης καθ’ υψηλήν επιταγήν τοϋ βασιλείου κράτους πρύς τήν 
άγιωτάτην εκκλησίαν άπεστάλην έξαρχος εις Πελοπόννησον καί Λακωνικήν, 
λέγο) τήν Μάνην καί περιήλθον ταύτας κατά πόλεις καί κωμοπόλεις δι3 υψη
λού βασιλικού ορισμού καί γραμμάτων πατριαρχικών συνοδικών διδάσκων 
καί στηρίζων τον χριστεπώνυμον λαόν καί υποτελή επί ευνομία, ειρήνη καί 
όφειλομένη υποταγή εις τό βασίλειον κράτος' καθότι τότε ό έκ γής καί χαμέ- 
ρπων ανυψωθείς Γάλλος Ναπολλέων Μπονεπάρτης δυνάστης καί βασιλεύς 
τής Γαλλίας άντινόμως άναγορευθείς κατεπάτησε καί κατεκυρίευσε ικανούς 
τόπους τών πέριξ έκεΐσε βασιλείων, έπέπλευσε δέ καί εις Αίγυπτον στρατο- 
παιδεΰσας καί κρατήσας κάκείνης καί δά οικείων κατασκόπων καί σκευω
ριών ένέτεινε τά δολερά αυτοϋ δίκτυα τής ταραχής καί αποστασίας καί έν 
Πελοποννήσω καί Λακωνία. Τής θείας δέ παρουσίας άλλα βουλευυμένης τά 
κατ’ εκείνον τον χώρον ή ως έκεΐνος ήννόει, ειρήνη πάλιν καί ευνομία έγέ- 
νετο έν τώ ΙΙελοποννησιακφ καί Λακωνικφ λαώ καί ή πρέπουσα υποταγή
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και φορολογία εις το βασίλειον κράτος. Έ γώ  δέ μετά την έκτέλεσιν τον 
τοιοΰτου εξαρχικοί) υπουργήματος άπάρας τής Πελοπόννησου άνήλθον εις 
βασιλεύουσαν' κακεΐσε παρέμεινα χρόνους δέκα διοριστείς υπό τής αγίας εκ
κλησίας και των προυχόντων του γέννους ποτέ μέν επί την εφορίαν καί επι
τροπήν του εις Κουρουτζεσμέ γενικού καί πατριαρχικού σχολείου, ποτέ δε 
εις τά νοσοκομεία πόλεω; καί Γαλατά. Εΐτα ψήφω εκκλησιαστική αρχιερεΰς 
ανεδείχθην τής ίεράς μητροπόλεως Σηλυβρίας ένθα διαμείνας καί άρχιερα- 
τευσας επί μήνας δεκαοκτώ είρηνικώς καί ευχαρίστως μετά τοο εκεϊσε χρι
στεπώνυμου λαού, αίφνης καί παρ’ ελπίδα δΓ έξάρχου πατριαρχικοί) καί συ
νοδικών γραμμάτων καί διασακτζή έπετάχθην ίνα άνέλθω εις βασιλεύουσαν 
άμεταθέτως καί ανυπερθέτως, ύπείκων δέ τω εκκλησιαστικό) έπιτάγματι κατά 
τό όφειλόμενόν μοι χρέος καί άβουλήτως άπεδήμησα εις πόλιν κάκεϊ εύρον 
έκτελεσθείσας τάς εκκλησιαστικά; ψήφους τής μεταθέσεώς μου κατά την εκ
κλησιαστικήν ύποτΰπωσιν καί «πόντος μου καί αντί Σηλυβρίας Φιλιππουπό- 
λείος, δ τε παναγιώτατος δεσπότης κύριος Κύριλλος θεοσεβώς καί άρίστως 
πατοιαρχευων καί ή περί αυτόν ιερά σύνοδος των σεβαστών αγίων γερόν
τιου προσεφίόνησάν με καλώς ήλθες άγιε Φιλιππουπόλεως. Τό αιφνίδιου του 
ακούσματος καί τής άθρόας μεταθέσεώς ή πράξις έφερε μοι θόρυβον παρα- 
χρήμα καί άθυμίαν καί ήρξαντο οί οφθαλμοί μου δακρυροεϊν καί κλαίειν 
στενάζοντος καί άθυμοΰντος καί προσκλαιομένου διά τό μάκρος τής οδοί 
πορίας άχρι τής Φιλίππου έν ταΰτη μου τή προβεβηκυία ηλικία, διά ιε τό 
πολυφρόντιστον τής επαρχίας ταΰτης καί διά τάς εκεϊσε τότε έμφιλοχωρου- 
σας διχοστασίας τών χριστιανών καί έριδας κινηθέντων κατά του προαρχιε- 
ρατεΰσαντος προκατύχου μου κυρίου Ίωαννικίου. "Οθεν έκών άκων ύπέκλινα 
δουλικώς τον αυχένα καί άνεδεξάμην ταύτην την επαρχίαν Φιλιππουπόλεως 
μετά χρέους αυλικοΰ πουγγίων τριακοσίων εξήκοντα' εύρέθησαν παλαιά επί 
του προκατόχου μου διακόσια εξήκοντα καί εκατόν προσετέθησαν τά νεωστί 
συν τή γενομένη ποσοτική προσθήκη τών πεντήκοντα πέντε πουγγίων από 
τής γενικής διανομής τοΰ εκκλησιαστικού χρέους τοΰ κοινού καθ’ δλας τάς 
επαρχίας τοΰ οίκουμενικοΰ θρόνου. Τά δέ ίδιά μου χρέη, ά έδαπανήθησαν 
εις τακτικά δωρήματα, έν πόλει φιλοτιμήματα καί ελέη καν τή επαρχία εις 
δώρα προυχόντων εξωτερικών καί ήμετέρων χριστιανών, συνεποσοόθησαν 
άχρι. τών πεντήκοντα χιλιάδιον. Καί άρξάμενος τής όδοΰ διά τό ωδε έφθασα 
εις Φιλιπποΰπολιν κατά την εικοστήν πρώτην Μαίου τοΰ χιλιοστοΰ οκτακο
σιοστού δεκάτου ογδόου έν τή ημέρα τών αγίων καί Ισαποστόλων Κωνσταντί
νου καί 'Ελένης υποδεχθείς παρά τών ευλογημένων μου χριστιανών προκρί
των καί ιδιωτών συν πάση φιλοφροσύνη καί δεξιότητα 'Ο δέ πανάγαθος 
Θεός γένοιτό μοι οδηγός τών πρακταίων, βοηθός καί άντιλήπτωρ επί τά βάρη 
τοΰ ζυγοΰ μου τά τε πνευματικά καί υλικά καί διατηροίη έν άμονοία, ευτυ
χία καί άκυμάντω διαγωγή πάντα; τους ευλογημένους χριστιανούς τής έπαρ-
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χίας ταυτης και τέλος άξιώσοι πάντα; ημάς ποιμένα if καί ποίμνιον τής ου
ρανίου και ανεκλάλητου μακαριότητας. Γένοιτο, γένοιτο. Έ τει σωτηοίω 1818 
Ιουνίου if'.

Ό  Φιλιππουπόλειος Παΐσιος οικεία χειρΐ ταυτα έσημηνάμην μνήμης 
χάοιν τοΐς μεταγενεστέροις.

Σημείωοις. Ό  Παΐσιος άπέθανεν έν Φιλιππόυπόλει φθίνοντας τοϋ έτους 1821 
(’Ίδε, Μυρτ. Άποστολί&ου ό από Σηλυβρίας Φιλ)πόλεως Παίσιος, ένθα άνωτ. σελ. 
16—ΒΓ>). Τό α,υλικόν χρέος, τό προς τό Κοινόν δηλ. (Πατριαρχεΐον), τής επαρχίας 
Φιλιππουπόλεως κατά τήν άνάληψιν τής διοικήσεως αυτής υπό τοϋ μητροπολίτου 
Παϊσίου ήτο 360 πουγγία, τ. ε. 180.000 γρ. (500 γρ. άπετέλουν έν πουγγίον). Το- 
σοΰτον παρέμείνε καί τφ 1825, ώς φαίνεται έκ τοϋ καταλόγου χρεών προς τό πα- 
τριαρχεϊον από 8 ’Απριλίου 1S25, δημοσιευθέντος υπό Εύαγ. Σαβράμη έν τοΐς Θρα- 
κικοϊς τόμ. V, έτ. 1934, σελ. 235. Έ π ί του πατριάρχου τοϋ από Δέρκων Σαμουήλ 
(1764—1768) τό χρέος τοϋ κοινού αιπερεξωγκίόθη γενόμενον δυσβάστακτον. Έ κ τού
του ό μέγας εκείνος πατριάρχης διένειμεν αυτό εις τάς επαρχίας των αρχιερέων. 
Οϋτω έγεννήθησαν τά ονομαζόμενα έκτοτε ανλικά χρέη καί ανλικαί όμολογίαι των 
επαρχιών. {Κ. Κονμα , Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων τόμ. X, έτ. 1831, σ. 402).

Αϊ έλάχισται έν τω κειμένω άνορθογραφίσι έκτυποϋνται διά παχύτερων στοιχείων.

Ά ρ . 10
’Εγκύκλιος Παϊσίον περί διορισμού εφορείας τής 'Ελλην. Σχολής 

και έτέρας χών όαηιταλίων και αΐτησις εράνων υπέρ αύτών
(Κώδ. II σελ. 86, έτ. 1819, I, 2)

Εντιμότατοι κληρικοί, ευλαβέστατοι ιερείς οί ψάλλοντες έν ταΐς άγίιχις 
έκκλησίαις τής πολιτείας ταυτης καί χρησιμώτατοι πραγματευταί. καί τιμιώ- 
τατοι πρτοτομαΐστορες των ρουφετίων και λοιποί πάντες ευλογημένοι χριστια
νοί, τέκνα έν Χριστά) αγαπητά τή ήμών ταπεινότητι, χάρις εΐη ήμΐν από 
Θεοϋ, παρ’ ήμών ό’ ευχή, ευλογία και συγχώρησις. Έ κ  πάντων των έργων 
καί πράξεων, δσα τείνουσι και ώφελοΰσιν εις το ανθρώπινον γένος, το μέ- 
γιστόν καί ώφελιμώτερον είναι ή παιδεία και ή μάθησις, ωσάν όπου ωφε
λεί καί κοσμεί τον άνθρωπον κατά τά δΰω καί κατά τήν ψυχήν καί κατά τό 
σώμα" καθότι ή ψυχή διά τής θείας διδασκαλίας, νουθεσίας καί σοφής πα- 
οαινέσεως των διδασκάλων μεταπλάττεται έπί. τό κοεΐττον καί απ’ άγριοπλά- 
στου έγκενάρίζεται εις καλίπλαστον κατά τον θειον απόστολον, κατά δέ τό 
σώμα ωφελεί, καθότι κάμνει τον άνθρωπον έμπειρον, πρακτικόν καί άξιον 
εις κάθε έπιχείρημα είτε πολιτικόν είπε πραγματικόν. Διά τοϋτο ό σοφός Σο 
λομών ταΰτην τήν σοφίαν καί μάθησιν ύπερεπαινών τήν ονομάζει, οτι είναι 
τιμιωτέρα χρυσίου καί λίθων πολυτελών, καί αλλαχού ό αυτός λέγει* «σοφίας 
ου κατισχυσει ποτέ κακία», καθότι διά τής σοφίας και μαθήσεως περιφράτ- 
τει ό άνθρωπος τον εαυτόν του καί διαφυλάττει από τάς κακίας καί ένέδρας 
τών ορατών καί αοράτων εχθρών* καί εις δσας πολιτείας καί χώρας καί κω
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μοπόλεις εμφιλοχωρεΐ ή τοιαότη σοφία καί μάθησις καί φήμην έχουσιν άΐ 
τοιαύται πόλεις παρά πάσι καί ευτυχίαν μεγάλην. Διό καί ημείς έπιθυμούν- 
τες την πρόοδον υμών των πνευματικών τέκνων μα:, θέλομεν νά ένεργήται 
άκαταπαύστως εν ταυ τη τη πολιτεία ή μάθησις καί ή παιδεία εις τά φίλτατα 
τέκνα σας' διό άναλαβόντες φροντίδα υπέρ συστάσεως καί καλλιέργειας τού 
'Ελληνικού σχολείου έδιωρίσαμεν επιτρόπους τούτου μέ κοινήν γνώμην καί 
συναίνεσιν τους εντιμότατους, τόν τε κυρ Ίωάννην Σλάβουlu, τον κυρ "Αθα
νάσιον Γεωργίου Πολίτογλου, τόν κυρ X" Κωνσταντίνον Παπά-Δημητριού, 
τόν κυρ Νικόλαον Γιαζιτζήν, τόν κυρ Κωνσταντίνον "Λρναουτογλου, τόν κυρ 
Κωνσταντίνον Κυριάκογλου καί τόν κυρ Γρηγόρι.ον Τόντζογλου, οί οποίοι 
όντες καλοπροαίρετοι καί φιλογενεΐς θέλουσιν έχει πάσαν πρόνοιαν καί φρον
τίδα υπέρ συστάσεως, καλής οικονομίας καί βελτιώσεως τοΰ αυτού σχολείου 
καί προκοπής των εν αυτώ μαθητευόντων. Άλλ" επειδή παραγγελίαν ευαγ
γελικήν (έχομεν) δια νά προνοουμεθα καί νά επισκέπτου μέθα καί τούς αδελ
φούς μας χριστιανούς ασθενείς καί πτωχούς, ξένους καί απόρους, όπου εύ- 
ρίσκονται έν τοΐς νοσοκομείοις κατά τήν ευαγγελικήν ρήσιν : «ασθενής ήμην 
καί ήλθετε πρός με», καθότι ή εύσπλαγχνία καί ή ελεημοσύνη προς τούς 
τοιούτους είναι ύπευτέρα πασών τών αρετών, διό τούτο λαβόντες φροντίδα 
έδιωρίσαμεν καί έν αύτοίς επιτρόπους κατ’ ιδίαν ευαρέστησαν τούς εντιμότα
τους κύρ X" IIα ΰλον Τζόνου, κύρ Γιαννάκην Βελίου πρωτομαΐστορα, κύρ 
Λιαμαντήν Γούναρην καί κύρ Γιαννάκην Κανταρτζήν καί κύρ Χριστόδουλον 
Νακαχτζόγλου διά να έχωσι τήν φροντίδα καί επιμέλειαν τών εκείσε διακει- 
μένιον χριστιανών πτωχών καί ξένων, αγονιζόμενοι μετ’ έπιμελείας καί προ
θυμοποιούμενοι διά τήν κυβέρνησιν καί καλήν κατάστασιν τών νοσοκομείων.
Ο δε πανάγαθος Θεός άποδώσοι τοΐς άνωθεν ειρημένοις έπιτρόποις τού τε 

Ελληνικού σχολείου καί τού νοσοκομείου ένεκα τών εκδουλεύσεων καί κό
πων αυτών τήν αντιμισθίαν άνωθεν έν τε τώ νύν αιώνι καί έν τώ μέλλοντι. 
"Οποιος δέ έχει αφιέρωμα νά προσφέρη είτε εις τό σχολείον είτε εις τό νο- 
σοκομείον, ιδιαιτέρως τού μέν σχολείου έδιωρίσθη σακουλλάριος ό κύρ "Α
θανάσιος Γεωργίου Πολίτογλου, τού δέ νοσοκομείου ό κύρ X" Παύλος Τζό
νου καί εις αυτών τάς χεϊρας νά δίδη έκαστος δ,τι βούλεται καί θέλει, νά άφιε- 
ρώση. Ούτω γινώσκετε τάδε. 'Η  δέ ευχή τής ημών ταπεινότητας εϊη μετά 
πάντων υμών. 'Ο Φιλιππουπόλεως Παΐσιος ύποκυροΐ. (αύτόγραφον).

Σημείωσις. ”Ιδε καί Μνρτ. Άποστολίδον,  Ό  από Σηλυβρίας Φιλιππουπόλειος 
Παΐσιος, ένθ. άνωτ. σελ. 33. Πάντα τά μέλη τής έπταμελοΰς τής Ελληνικής κεν
τρικής σχολής καί τής πενταμελούς τοΰ νοσοκομείου εφορείας είναι 'Έλληνες έκ 
προγόνων, μεγαλέμποροι καί έμποροι. Οί Βούλγαροι τζορμπατζήδες, καίπερ έλλη- 
νίξοντες, δεν μετεΐχον ακόμη τής διοικήσεως τών κοινών. Ά πό τοΰ Νικηφόρου, ώς 
φαίνεται έκ τών κωδίκων, άρχονται αναμειγνυόμενοι εις τήν κοινότητα. Ή  Ε λ λ η 
νική σχολή, ύφίσταται άπό τών αρχών τοΰ 18ου αίώνος, άρα δεν πρόκειται περί
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συστάσεως αύτής, άλλα περί συστηματοποιήσεως καί άναπτύξεως. Έ ν τή § 10 ανω
τέρω αναγράφονται οί λογαριασμοί αυτής ώς καί τοϋ νοσοκομείου από τοΰ έτους 
1790 ήδη, ώς καί οί μισθοί των διδασκάλων αύιής μετά των ονομάτων των. Περί 
των Έλλην. σχολείων τής Φι?αππουπόλεως ϊδε : Μ υρτ, Ά ποσ τολ ίδον , έν τοϊς Θρα- 
κικοΐς τόμ. Β', έτ. 1924, σελ. 9-1 κ. έ. Γράφονται πλημμελώς αί λέξεις: εγκεντρί- 
ζεται, καλλίπλαοτον, άγωνιζόμένος.

Ά ρ .  11

’ Απόφασις κληρικών και προκρίτων Φιλιππουπόλεως 
περί των έν ταΐς έκκληοίαις οιαοιδίων

(Κώδ. I. σελ. 65 ή νζ' ετ. 1819 II, 1)

Ή  ταπεινότης ημών μετά των περί ημάς εντίμων κληρικών καί λοι
πών προκρίτων τής πόλεως ταυτης Φιλιππουπόλεως διά την ευταξίαν καί ησυ
χίαν τοϋ κοινού πάσαν έννοιαν έχοντες, μάλιστα δέ διά την ευταξίαν καί εύ- 
κοσμίαν τών εκκλησιών, εΐδομεν δτι ούκ όλίγαι έριδες καί συγχύσεις καί ατα
ξία μεγάλη συμβαίνει έν ταΐς άγίαις έκκλησίαις εξ αιτίας τών γυναικείων στα- 
σιδίων, παρά λόγον ταϋτα ένίων Ιδιοποιούμενο^' δθεν ίνα παΰσωνται εις τό 
εξής αΐ τοιαϋται έριδες καί άλληλομαχίαι μεταξύ τών γυναικών, έγνωμεν δρον 
τι,νά δέσδαι κατά γνώμην καί αρέσκειαν πόντιον τών ενοριτών τών έν ταΐς 
έκκλησίαις έκκλησιαζομένων. Καί δή εύλογον δοκεΐ τοΐς πάσι περί τών γυ
ναικείων στασιδίων, ίνα από τοΰ νϋν καί εις τύ εξής, δστις τών ενοριτών 
έχει στασίδιον γυναικείον έν τή εκκλησία τής αυτής ενορίας, έν ή καί τό 
όσπ?7τιον αυτού εύρίσκεται κείμενον, διακατέχη αυτό τό στασίδιον άναψαι- 
ρέτως καί άναποσπάστως αυτός τε καί ή γυνή αυτού έφ’ δρου ζωής αυτών, 
μετά δάνατον δέ αυτών κληρονομώσιν αυτό οί κατιόντες διάδοχοι καί κλη
ρονόμοι αυτών, ήγουν τά τέκνα αυτών καί τά τέκνα τών τέκνων αυτών, προ- 
τιμωμένων πάντοτε τών μειζόνων' δταν δέ τό ρηδέν όσπίτιον πωληδή καί 
έλδη εις χείρας ξένας, τότε τό έν τή έκκλησία γυναικείον στασίδιον τοϋ ρη- 
δέντος όσπιτίου άπολαμβάνη αϋδις ή έκκλησία ώς ίδιον αυτής καί έ'ξ αρχής 
ον κτήμα, μηδενός τύ παράπαν έναντιουμένου ή αντιλέγοντας, καί δίδωσιν 
αυτό ή έκκλησία κατά φιλοτιμίαν τώ νέω αγοραστή τού αυτού όσπιτίου ή 
άλλω τινί τών ενοριτών, προτιμωμένου όμως, ώς εΐπομεν, τοϋ νέου αγορα
στού. Ούτως έδοξε πάσι τοΐς ένωρίταις ταυτης τής πόλεως γνώμη καί συ- 
ναινέσει καί τής έμής ταπεινότητας καί ούτως δορείλει τοϋ λοιπού ή περί 
τών γυναικείων στασιδίων διευδέτησις γίγνεσθαι. ’Ά ν  δέ τις τών χριστιανών 
ανήρ ή γυνή τολμήση νεωτερίσασδαι καί μή φυλό.ξαι ταύτην τήν κοινή 
γνώμη γενομένην άπόψασιν προς εύκοσμίαν καί ευταξίαν τών εκκλησιών καί 
τής κοινότητος άφορώσαν, ό τοιοϋτος παιδευέσδω έκκλησιαστικώς προς σω- 
φρονισμόν καί άλλων. Διό καί έγένετο τό παρόν, βεβαιωδέν συνήδτας παρ' 
ημών καί κατεστρώθη έν τφ κώδικα τής καδ’ ή μάς μητροπόλεως Φιλ)πόλεως
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εις ένδειξιν καί. διηνεκή την ασφάλειαν. Έ ν  Φιλιππουπόλει έν έτι ucouV 
Φεβρουάριου α '.

Ό  Φιλιππουπόλεως ΓΙαΐσιος ύποκυροΐ.
Ί* Ό  Οικονόμος Κωνσταντίνος ίερεύς μάρτυς ότι ίσον εστι. 
t  Σακελλίου Ιωάννης ίερεύς μάρτυς ότι Ισον εστι. 
t  ΙΙρωτονοτάριος "Ιωάννης ίερεύς μάρτυς ότι Ισον εστι. 
f  'Ιερομνήμων Βασίλειος ίερεύς μάρτυς ότι ίσον εστι.

X " Κυριάκος Μελκών πρωτομαίστωρ των άμπατζήδων, μάρτ. όχι ισόν εστι. 
"Αθανάσιος Γεωργίου Πολίτογλους μάρτυς ότι ισόν εστι.
X" Κωνσταντίνος Παπά Δημητρίου μάρτυς ότι Ισον εστι.
X" Παύλος Τζόνου μάρτυς ότι ίσον εστι.
Νικόλαος Δημητρίου Γιαζιτζής μάρτυς ότι ΐσόν εστι.
Κωνσταντίνος Χρίστου Άρναοΰτογλους μάρτυς ότι ίσον εστι.
X" Σκάρλος "Ιωάννου, μάρτυς ότι Ι.σόν εστι.

Σημ. Έ κ των υπογεγραμμένων επτά προκρίτων πολιτών, πάντων Ελλήνων έμ
πορων, οΐ τέσσαρες πρώτοι είναι άμπατζηδες, οί δέ άλλοι τρεις καυταντζήδες. Ό  
τελευταίος, όστις αλλαχού των κωδίκων υπογράφεται Μαρασλής, είναι προς πατρός 
θειος του μεγάλου εθνικού ευεργέτου Γρηγορίου Μαρασλή.

Ά ρ .  12

Ε ζ ο φ λ η τ ικ ό ν  άηοόε ικ τ ικόν  π ρ ω τομα ϊο τό  ρων περ ί  παραλήψετος άπο τον  
ηρωτομαΐστορος τών ά μ π α τζ ή δ ω ν  X '  Κ υ ρ ιά κ ο υ  Μ ελκώ ν  εντόκου  

προς φ ύ λ α ζ ιν  ποοοϋ  1 2 7 1 0  γρ.  μετ* ευχα ρ ισ τ ιώ ν .

(Κώδ. 1, σελ. 75 ή ξζ\ ετ. 1820.ΧΙ.2)
Διά τού παρόντος εκκλησιαστικού εξοφλητικού αποδεικτικού καί έμμαυ- 

τυρου γράμματος γίνεται δ ήλον ότι παραστάντες ενώπιον ημών καί των περί 
ημάς εντίμων κληρικών καί λοιπών προκρίτων τά εν Φιλιππουπόλει εύλογη 
μένα εσνάφια, οϊτε τίμιοι πρωτομαΐστορες καί μαΐστορες αυτών ιθίω στό- 
μάτι (ομολόγησαν ότι τον λογαριασμόν τών κοινών άσπρων, τα οποία ελήφ- 
θησαν διά μέσου τής βασιλικής κρίσεως από έτους 1816 καί έδόθηοαν τώ 
κυρ X" Κυριάκφ Μελκών ώς πρωτομαΐστορι τών άμββατζήδων εις εφόρευ- 
σιν καί φυλαξιν, συμποσοΰμενα όλα όμού εις γρ. δώδεκα χιλιάδας επτακό
σια δέκα, Ν. 12710, καθώς φαίνονται καταγεγραμμένα εις τον κώνδικα τής 
βασιλικής κρίσεως, τά όποια καλώς εξοικο νομή σας καί έφορευσας ό εϊρημ ε
νός κυρ X" Κυριάκος έκτοτε μέχρι σήμερον, παρέδωκε τον λογαριασμόν όλων 
αυτών τών άσπρων σύν τώ δεδουλευμένη) τόκω των μέχρις οβολού εις τον 
νέον πρωτομαΐστορα τού συναφίου τιον παρόντων καί τών λοιπών μαϊστό- 
ρων του συναφίου τιον. Καί λοιπόν επειδή to εύλογημένον συνάφιον τών 
άμββατζήδων όμού μέ τά λοιπά ευλογημένα συνάφια άνεθειορησαν όλον
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ανιόν ιύν λογαριασμόν λεπτομερώς καθώς φαίνεται καταγεγραμμένος εις τον 
κιόνδικα τής αγιότατης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, ετι δέ και εις τό κοι
νόν κατάσηχον, οπού τα ευλογημένα συνάφια τον έχουσι καταγεγραμμένον, 
δια τοϋτο όμολογοϋσιν δλα απλώς τά συνάφια ενώπιον ημών δτι τον ρηθέντα 
λογαριασμόν των άνιοτέρω άσπρων εις όσον καιρόν έστάθη εις εφορίαν καί 
(χρήσιν); τού κυρ X" Κυριάκου Μελκών, επειδή τον παρέλαβον ασφαλώς παρ’ 
αυτού καί την ςεκαθάρισιν τοϋ προτέρου λογαριασμού καί την άναθεώρησιν 
τού τωρινού δλην μέχρις λεπτού καί ελαβον αυτά δλα έως τής σημερινής άνα- 
Οεωρήσεως, όμολογοϋσιν δτι από τοϋ νϋν καί εις τό έξης ό ρηθείς X' Κυ
ριάκος μένει ανενόχλητος καί άκαταζήτητος έκ πάσης ενοχής καί βλάβης τού
των τών άσπρων. Όψέ ποτέ δέ τις κινηθή κατά τού X” Κυριάκου περί τού
των τών άσπρων, έχουσι νά άποκρίνωνται τά εΐρημένα δλα συνάφια τήςΦι- 
λιππουπόλεως μή ενεχόμενου ούδαμώς τού X '' Κυριάκου, ωσάν όπου παρέ
λαβον δλον τύν λογαριασμόν τών ρηθέντων άσπρων σώον καί ανελλιπή συν 
τώ δεδουλευμένα) τόκψ των μέχρις οβολού. Ούτως ώμολόγησαν ιδίφ στό- 
ματι καί εις την περί τούτου ένδειξιν καί ασφάλειαν έγένετο τό παρόν εκ
κλησιαστικόν έςοφλητικόν καί έμμάρτυρον γράμμα καί έδόΟη τώ X" Κυριά- 
κφ, καταστρωδέν καί εν τώ κώδικι. τής καί) ημάς μητροπό? εως Φίλιππον* 
πόλεως καί έπιβεβαιωθέν σι·νήδω; καί παρ’ ημών, ίνα έχη τό κύρος καί την 
ίσχύν εν παντί κριτηρίφ δικαιοσύνης, αωκφ Χοεμβρίον [}'.

' () πρωτομ,αΐσχωρ τών αμββαιίήδων ’Αθανάσιος Κωνσταντίνου Βουλ- 
γούρογλου μάρτυς, Χριστόδουλος X Χτογιάννου μάρτυς,Αθανάσιο: IViyy 
γιου μάρτυς, X" Κωνσταντίνος Παπά Δημητρίου μάρτυς, Γρηγόριος Άν- 
τωνίου μάρτυς, Δημήτριος X" Γιαννάκογλους μάρτυς, X" Κοσμάς Γεωρ
γίου μάρτυς, X " Σκάρλος Μαρασλής μάρτυς, X" Παύλος Τζόνου μάρτυς, 
Χριστόδουλος Νακαχχζόγλους μάρτυς, Κωνσταντίνος Άρναουτογλου μάρτυς, 
’Ιωάννης Θεοδοσίου Σλάβουϊα μιάρτυς, Στάβρης τού Μήτσου μιάρτυς, ’Ιωάν
νης πρωτομα'ίστωρ μάρτυς, Θεόδωρος ΙΙαρασκευά μάρτυς, Νικόλαος Ευστρα
τίου μάρτυς, Γκάντζος Μιχαήλ μάρτυς, ’Λγγελής Φιλίππου μάρτυς, Θεοδόσιος 
μάρτυς. Ό  Φιλιππουπόλεως Π αίσιος.

Σημείωοις : Ιίερί τοϋ ποσοΰ τούτου, όπερ έλήφϋη δικαστικώς καί παρεδόϋη 
προς έκμετάλλευσιν εντόκως τφ πρωτομαίστορι τών άμπατζήδων, ούδείς λόγος γ ί
νεται έν τοΐς άρχείοις τών άμπατζήδω^. Επειδή όμως άνήκεν εις τά έσνάφια (κοινά 
άσπρα) εικάζεται δτι ήτο παράνομιός τις φορολογία έπιβληθεΐσα υπό τίνος διοικη- 
τοϋ εις τά έσνάηκα, άτινα κατόπιν έζήτησαν τό δίκαιόν των διά τής δικαστικής οδού 
(βασιλικής κρίσεως) καί τό ελαβον. Έ ν τφ γράμμιατι λέγεται οτι ολος ό λογαρια
σμός είναι καταγεγραμμένος λεπτομερώς εις τον κώδικα τής ίεράς μιητρυπόλεως. 
Τοιοϋτος δέν υπάρχει' έξ ού τεκμηριοϋται δτι ή μιητρόπολις είχε καί άλλους κώδικας. 
Οί ύπογεγραφόμενοι μάρτυρες είναι γνωστοί καί έξ άλλων πρακτικών τής μητροπό
λεως καί εκ τών αρχείων τών άμπατζήδων.'Ένδεκα έξ αυτών είναι άμπατζήδες, τέσ-
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σάρες καυτανχζήδες, τρεις γουναράδες καί οί τελευταίοι δύο πιθανόν μη κάληδες. 
Τούτων δύο μόνον είναι βουλγαρεπώνυμοι ό X" Στογιάννου καί Μηλιού, ιαί εις 
βουλγαρώνυμος ό Γκάντζος. Πάνχες έξηλληνισμένοι.

Ά ρ .  13
'Ομολογία χρεωστική των πατέρων τής μονής ϋετριτοονιτίοοης 

προς την κοινότητα Φιλιππουπόλεως
(Κώδ. I, σελ. 76 ή ξή, ετ. 1821, II, 16).

Διά τής παρουσης κοινής ημών ενσφραγίστου ομολογίας δηλοποιοϋ- 
μεν ημείς οί πατέρες τοϋ ΐεροϋ μοναστηριού της ύπεραγίας Θεοτόκου της 
επονομαζόμενης ΙΙετριτζονιτίτζης, τι), νϋν δέ Βασκόβου, ότι εδανείσθημεν διά 
χρείαν κοινήν τοϋ ίεροΰ ημών μοναστηριού παρά τοϋ ευγενεστάτου άρχοντος 
ρήτορας τζελεπή Δημητράκη Ίωάννου Νικίδου «πο χρημάτων ένεκα βοή
θειας πτωχών έν Φιλιππουπόλει άγαμων παρθένων γρ, τρεις χιλιάδας κεφα
λαίου Ν. 3000, επί συμφωνία τόκου προς δέκα εις τά εκατόν τό έτος' και τό 
μέν κεφάλαιον τούτων τών χρημάτων έσεται άναπόσπασιον εις αεί από τοϋ 
αϋτοϋ μοναστηριού, ό δέ ετήσιος τόκος τά τριακόσια γρ. δοθήσεται κατ' έτος 
άφεύκτως ένεκα υπανδρείας, ώς έφημεν, απόρων παρθένων κα'ι άλλων πτω
χών χρείαν έχόντων. Εις την περί τούτου οϋν ένδειξιν έγένετο ή παροϋσα 
ημών ενυπόγραφος καί έμμάρτυρος κοινή ομολογία τή ιδία σφραγίδι τοϋ 
ΐεροϋ ημών μοναστηριού σφραγισθεΐσα και έπιβεβαιωθεΐσα συνήθως παρά 
τοϋ πανιερωτάτου καί σεβασμιωτάτου ημών δεσπότου αγίου Φιλιππουπόλεως 
κυρίου κυρίου II αισίου. Καί ή μέν πρωτότυπος ομολογία έπέμφθη τω αϋιώ 
άρχοντι ρήτορι, τό δέ Ισον αυτής κατεστρώθη έν τώ κώδικι. τής άγιωτάτης 
μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, όπερ έχει τό κϋρος καί τήν ΐσχύν έν παντί κρι
τήρια» δικαιοσύνης.

Έ ν  Φιλιππουπόλει 1821 Φεβρουάριου Ιό. 
ό σκευοφόλαξ Βασκόβου Σίλβεστρος ιερομόναχος βέβαιοί, 
ο καθηγούμενος Βασκόβου Θεόκλητος ιερομόναχος ΰποβεβαιοΐ, 
ό προηγούμενος X' ' 11 αίσιος ιερομόναχος βέβαιοί, ό προηγούμενος Άββα- 
κούμ βέβαιοι, ό Έ φραίμ προηγούμενος βέβαιοί, ' Λ να νιας ιερομόναχος βέ
βαιοι, ό οικονόμος Κωνσταντίνος ΐερεϋς μάρτυς, 6 σακελλάριος Εμμανουήλ 
ίερεύς μάρτυς, Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαβουιας μάρτυς, 'Αθανάσιος Χ "Δη- 
ιιητρίου Γκιουμοϋς κερδάνη μάρτυς, Πέτρος ΙΙαπά Σαοϋλ μάρτυς.

Ό  Φιλιππουπύλεακ μητροπολίτης Παΐσιος έπιβεβαιοΐ..

Σημείωσις. Έ κ χής όμο?ωγίας χαύτης δη?ωϋται οχι έν τή μητροπύλει υπήρχε 
ταμεΐον αγαθοεργίας προς υπανδρείαν απόρων αγάμων παρθένων καί αρωγήν άλ
λων ενδεών, ου ταμίας ήτο ό αρχών ρήττορ Δημητράκις Ίωάννου Νικίδης. Ή  εντο 
κος τοποθέτησις τοϋ κεφαλαίου παρά τή μονή Βατσκόβου ελλείψει τότε πιστωτικών
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ιδρυμάτων ήτο ασφαλής ενεκα των εσόδων τής μονής. Ό  μνημονευόμενος ρήτωρ 
άνήκεν εις τήν παλαιάν αρχοντικήν οικογένειαν των Νίκογλου ή Νικίδου, ών μέλη 
ήσαν άξιωματοϋχοι τής μητροπόλεως. Μέλη τής οικογένειας μνημονε' )νται εμπο
ρευόμενα εν Ίνδίαις, ό Γιάγκος Νικίδης (έτ. 1815, κώδ. I, σελ. 52 (μδ' καί έν Ρε- 
νίφ τής Ρωσσίας ό ’Ιωάννης καί Κωνσταντίνος Παπά Νίκογλου, Φιλίν^πουπολΐται, 
μυηθέντες sic τήν φιλικήν Εταιρείαν τω 1821 (πίναξ εταίρων έν τφ Δοκιμίφ περί 
τής φιλικής εταιρείας του Ίωάννου Φιλήμονος, άρ. 411 καί 412). Ή  οικογένεια έξέ- 
λιπεν ένεκα αποδημιών καί θηλυγονίας. Οί ύπογραφόμενοι τρεις μάρτυρες είναι 
"Ελληνες μεγαλέμποροι, μέλη τακτικά του διοικητικού τής μητροπόλεως συμβουλίου.

Ά ρ . Μ
"Ιαον τής εγγυητικής κοινής προς τον πατριάρχην Γρηγόριον των 

Φ ίλιππον πολιτώ ν έπιστολής
(Κώδ. I, σελ. 77 ή ξθή έτ. 1821, IV, 1.)

Έδεξάμεθα μετ’ εύλαβείας τήν εις ημάς τους ευτελείς ραγιάδες τής Φι- 
λιππουπόλεως σταλεΐσαν πατριαρχικήν καί συνοδικήν επιταγήν διακελεύου- 
σαν ήμίν περί του καθήκοντος χρέους του ραγιαλικίου ημών' έφ’ ω καί χά- 
ριτας όμολογουμεν τή «γιωτάτη τοΰ Χρίστου μεγάλη εκκλησία, οτι ώς κοινή 
μήτηρ νουθετεί καί ημάς τους ταπεινούς αυτής δούλους καί συμβουλεύει τά 
δέοντα. "ΟΟεν διά τής παρούσης ημών κοινής αναφοράς κατά χρέος άποδι- 
δόντες τάς δουλικάς ημών προσκυνήσεις τή ΰμετέρα θειοτάτη παναγιότητι 
καί τοΐς σεβασμιωτάτοις άγίοις γέρουσι, τοΐς τε πανεκλαμπροτάτοις καί τι- 
μιαπάτοις προΰχουσι καί προκρίτοις τοΰ γένους ημών άναφέρομεν ταπεινώς, 
δτι αφού έφθασαν ταύτα τά ίερά γράμματα, ανυπερθέτως άνεγνουσθησαν 
έπ’ εκκλησίας καί έδόθη εις δλους αύτη ή εϊδησις καί κοινώς καί ιδία έκά- 
στω καί ερευνάν μεταξύ ημών έποιήσαμεν καί έγγυήσει τή μετ’ άλλήλων κα- 
τησφαλίσθημεν, αλλά Θείω έλέει διά των ύμετέρων παναγίων ευχών δλοι 
απλώς μικροί τε καί μεγάλοι ώς ευσεβείς ανέκαθεν καί ορθόδοξοι καί πτω
χοί μεν, άλλα πιστοί καί σατικανέ ραγιάδες τής κοινής ημών εύεργέτιδος 
κραταιάς βασιλείας ώς δόγμα πίστεως ασφαλώς φυλάττομεν τήν εις τούς κρα
τούντας ημών χρεωστουμένην υποταγήν καί εΰπείθειαν, καθότι εις τό έά- 
μον(\) τούτο τού κραταιού δεβλετίου πλουσιοπαρόχως, καθ’ έκάστην άνα- 
λαμβάνομεν τά βασιλικά ελέη υπό τού μηδενός διόλου ενοχλούμενοι ούτε εις 
τά μικρά υποστατικά ημών ούτε εις τήν τιμήν ούτε εις τήν θρησκείαν, αλλά 
ζώντες διά πάντα έν πάση άνέσει καί ησυχία καί μάλιστα εις τάς λαμπράς 
καί ευτυχείς ημέρας τού νύν κραταιοτάτου, δικαιοτάτου καί εύσπλαχνικουτά- 
του ημών άνακτος. "Οθεν δλοι όμοϋ συν γυναιξί καί τέκνοις ούπαύομεν νύ
κτα καί ημέραν καθικετεύοντες αυτόν τον επουράνιον καί πολυέλαιον Θεόν 
υπέρ τής μακροχρονίου ζωής καί υγείας τού κράτους καί ϊνα διαιωνίζη τύ 
κράτος αυτού έν ειρήνη τελεία πανευδαιμόνως καθυποτάσσουν υπό τούς πό- 
δας αυτού πάντα εχθρόν καί πολέμιον. Ούχ ήττον δέ έσμέν ευχάριστοι καί

6
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δοατζήδες εις τό κράιος αυτού, καθότι ήλέησεν ημάς τον φακίρ φουκαράν ρά
γιάν αυτού τη αποστολή εις τον τόπον ημών ενός τοιουτου φρονίμου, φιλο
δίκαιου καί φιλοπτοόχου διοικηχού καί ήγεμόνος τού ενδοξότατου ναζήρ ημών 
Βέλη αγά καπητζήμπαση, δστις ως σαδικανές της κραταιάς βασιλείας ευθύς, 
αφού ήλθεν εις τον τόπον μας, πρώτην φροντίδα ανέλαβε τό σιανέτι ημών 
τών πτωχών ραγιάδων φροντίζων κα. '· πάντα διά την κοινήν ημών άνεσιν 
καί ησυχίαν. Ταυτα μέν δουλικώς- αί δέ πανάγιαι καί θεο πείθεις αυτής ευ- 
χαί εϊησιν πάσιν ήμίν σκέπη διά βίου καί σωτηρία, αωκα/, ’Απριλίου αΏ .

Τής ύμετέρας Οειοτάτης καί σεβασμιωτάτης ήμίν παναγιότητος 
Λοϋλοι ταπεινότατοι:

f  ό Φιλ)πόλεως ΙΊαισιος 
f  ό οικονόμος Κωνσταντίνος ίερεύς 
t  ό σακελλάριος Εμμανουήλ ίερεύς 
t  ό σακελλίου "Ιωάννης ίερεύς 
t  ό προηονοτάριος ’Ιωάννης ίερεύς 
f  ό ίερομνήμων Βασίλειος ίερεύς 

Οί, έκ κωμοπόλεως Στενιμάχου 
X" Νικόλαος Κωνσταντίνου 
X" Κοσμάς ’Αγγέλου

’Αναστάσιος Χρυσάφης 
Χρυσάφης ’Αγγέλου 
’Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαβουιας 
Δημήτριος Μιχαήλ Κόρου 
Πέτρος ΙΙαπά Σαούλ 
Πέτρος Γεωργίου Ράνου 
Στογιάννης Θεοδιόρου 
Άγγελής Κοκόσης 
Δημήτριος X" Γιαννάκι

Ειτα άκολουθούσιν ύπογραφαί τών επισημότερων κατά ρουφέτια μαί- 
στόρων προϋπογράφοντος τοΰ πρωτομαΐστορος έκαστου ρουφετίου: ήτοι 
ύπογραφαί «μπατζήδοον 9, καυταντζήδων 6, γουν αράδων 7, μπακάληδων 10, 
κοϊμτζήδων 2, καζαντζήδων 6, ραπτάδων 5, δουλγκέρηδων 4, άσταρτζήδων 
2, ψωμάδων 3, καζάσηδων 2, παπουτσήδων 3, μουμτζήδων 3, μπαχτσεβά- 
νηδων 4, ταχτατζήδων 2 καί 2 τζορμπατζήδων τών εν τή πόλει ΓΙαυλι- 
κιανών.

Σημείωσις. Τό εγγυητικόν τοΰτο τής πολιτείας (κοινότητος) Φιλιππουπόλειος 
καί τής επαρχίας γράμμα έγένετο άμα τή λήψει τής γνωστής συνοδικής εγκυκλίου 
τής άποσταλείσης εις πάσας τάς μητροπόλεις τοΰ κλίματος τοΰ οικουμενικού πα- 
τριαρχείου υπό τοΰ αειμνήστου πατριάρχου έθνομάρτυρος Γρηγορίου τού Ε', επί τή 
κηρύξει έν Μολδοβλαχία κατά Μάρτιον τοΰ 1821 τής έπαναστάσεως τοΰ ελληνικού 
γένους υπό τού Άλεξ. 'Υψηλάντου. (’Ίδε Μνρτ. Άποοτολίδου,  ό από Σηλυβρίας 
Φιλιππουπόλειος Παΐσιος, ένΟ·. άνωτ. σελ. 29). — Ό  κατά πρώτον μνημονευόμενος 
ενταύθα έν τω κώδικι Στουγιάννης Θεοδώρου, είναι ό βεγλικτξής Στογιάννος 
Θεοδιόροβιτζ, νεώτερος αδελφός τοΰ μεγάλου Βούλκου τζορμπατζή, δστις έγκατέστη 
εις την Φίλιππούπολιν έκ Κοπριστίτσης άρχομένου τοΰ 19ου αίώνος καί επί Νικη
φόρου άνεμείχθη εις την διοίκησιν τών κοινών μετά τού αδελφού του Βούλκου, έγ- 
καταστάντος βραδύτερον καί τούτου εις την πάλιν τώ 1817. Άμφότεροι οΰτοι έχον· 
τες έφ3 δρου ζωής τό προνόμιον τής ε’ισπράξεως τοΰ φόρου β εγλ ίκ ,— τής δεκάτης έπί 
τών νεμομένων έν τή Εύροοπαϊκή Τουρκία ποιμνίων,—ήσαν Ισχυροί παρά τοϊς 
Τούρκοι: καί πολλούς τών κινδυνευσάντων κατά τήν Έλλ. έπανάστασιν έλλήνων
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Φιλιππουπολιτών, θεωρηθέντων ώς ύποπτων, έσωσαν διά τής ισχύος των. Έκτοτε 
άνεμίχθησαν είς τήν διοίκησιν τής ελληνικής κοινότητος γενόμενοι δημογέροντες 
έφοροι των σχολείων, επίτροποι των εκκλησιών καί τοϋ νοσοκομείου, ταμίαι. Ε ν 
νοείται ώς τοιοΰτοι ήλλήνιζον συγγενεύσαντες μάλιστα μετ’ επισήμων εύγενών Ε λ 
ληνικών οίκογενειών δι’ επιγαμιών, διότι τότε εν τή πόλει τά πάντα ήσαν Ελλη
νικά, εκκλησία, σχολεΐον, γλώσσα., ήθη καί έθιμα.

Ά ρ . 15

rIoov της προς τον πατριάρχην περί της αύτής ύποΰ'έοεως έπιατολης
τοϋ μητροπολίτ": Παϊαίον

(Κώδ. I, σελ. 79 ή οα\ έτ. 1821 IV 8)

Δΰοθεσπεσίας ευχετικός μοι δεσποτικάς αυτής έπιστολάς έν μια έβδο- 
μάδι εύλαβώς παρέλαβον, τήν μεν διά Τατάρεως τής υψηλής πόρτας προ 
οκτώ ημερών, τήν δέ διά Τατάρεως του ένδοξοτάτου ναζήρ αγά έφένδη μας 
Βελή αγά, τήν αυτήν έννοιαν περιεχοΰσας έ'νεκεν τής κακοτροπίας και 
αγνωμοσύνης εις τό θεοφροτίρητον βασίλειον κράτος των δυο εκείνων απο
στατών, καί παραχρήμα έκτοτε δλαις δυνάμεσιν ένεδυσάμην ταύτην τήν ύπό- 
θεσιν μέ πάσαν σπουδήν καί άοκνον επιμέλειαν καί μεταφράσας τά στα- 
λέντα μοι συνοδικά εκκλησιαστικά γράμματα είς τήν Βουλγαρικήν διάλεκτον 
άπέστειλα είς έκαστον μέρος χρειώδες τής ταπεινής μου παροικίας μέ εξεπί
τηδες ανθρώπους μου καί πνευματικούς ταξειδκύτας, νά άναγνωσθώσιν είς 
ολα τά μέρη καί νά γείνωσι διάδηλα καί γνωστά τά σα>τήρια παραγγέλματα 
τής άγιωτάτης εκκλησίας είς άπαντας τούς ευσεβείς καί ορθοδόξους χριστια
νούς καί πιστούς ραγιάδες τής κραταιοτάτης καί αητήτου βασιλείας καί νά 
γίνωσι πασίδηλα τά επιχειρήματα καί χαρεκέτια τών κακόβουλων εκείνων 
καί νά φυλαχθώσιν οί χριστιανοί ώς από πυρός από τά τοιαϋτα ραδιουργή- 
ματα καί επιβλαβέστατα επιχειρήματα καί ζημιώδη αποτελέσματα ψυχή τε 
καί σώματι. Καί έκτοτε πάραυτα εσΰναξα καί πάντας τούς ενταύθα έγκριτω- 
τέρους χριστιανούς τούς έν Φιλιππουπόλει άναγνώσας καί επ’ έκκλησίας τά 
συνοδικά γράμματα’ έλαβον παρ’ αυτών τά πιστά τής έν άλλήλοις αυτών εγ- 
γυήσεως, οΐτινες είναι δλοι πιστοί ραγιάδες καί σκλάβοι τού υψηλότατου Δε- 
βλετίου καί φυλάττουσιν ώς δόγμα πίστείος τήν πρέπουσαν εύπείθειαν καί 
πάσαν υποταγήν καί τό σατακάτι είς τύν γαληνότατον, δικαιότατον, κρα- 
ταιότατον καί εύσπλαχνικώτατον ημών άνακτα, ώσάν οπού έν ταύτη τή εποχή 
ζώσιν έν άνέσει καί ελευθερία εις όλα τους τά χρειώδη. Διό καί ποιήσας κοι
νήν αναφοράν ενυπόγραφων καί ενσφράγιστον υπέδειξα αυτήν τφ ένδοξο- 
τάτω αγά έφένδη μας Ναζήρ αγά, όμιλήσας μετ’ αυτού τά δέοντα καί τού 
παρευρεθέντος κριτού μούλα έφένδη (δστις κατ’ αύτάς τάς ημέρας αναχωρεί 
διά τά αυτόθι περαιωθείσης τής διορίας του) καί μετά τών λοιπών αύθεντο- 
τόπων (μ)πέηδιον, οί όποιοι άπαντες ώμολόγησαν δτι από τον ράγιάν τους έν-
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Φιλιππουπολιτών, θεωρηθέντων ώς υπόπτων, έσωσαν διά τής ισχύος των, Έ χτοτε 
άνεμίχθησαν είς την διοίκησιν τής ελληνικής κοινότητος γενόμενοι δημογέροντες 
έφοροι των σχολείων, επίτροποι των εκκλησιών και τοϋ νοσοκομείου, ταμίαι. Ε ν 
νοείται ώς τοιοϋτοι ήλλήνιξον συγγενεύσαντες μάλιστα μετ’ επισήμων εΰγενών Ε λ 
ληνικών οικογενειών δι’ επιγαμιών, διότι τότε εν τή πόλει τά πάντα ήσαν Ελλη
νικά, εκκλησία, σχολεϊον, γλώσσα, ήο-η καί έθιμα.

Ά ρ .  15

Ίϋον τής προς τον πατριάρχην περί τής αυτής ύποϋ'έοεως έπιοτολής
τον μητροπολίτου Παϊοίον

(Κώδ. I, σελ. 79 ή οα', ετ. 1821 IV 8)

Δύοθεσπεσίας ευχετικός μοι. δεσποτι,κάς αυτής έπιστολάς εν μια έβδο- 
μάδι εύλαβώς παρέλαβον, τήν μέν διά Τατάρεως τής υψηλής πόρτας προ 
οκτώ ημερών, τήν δέ διά Τατάρεως του ενδοξότατου ναζήρ αγά έφένδη μας 
Βελή αγά, τήν αυτήν έννοιαν περιεχούσας ένεκεν τής κακοτροπίας καί 
αγνωμοσύνης είς τό θεοφρούρητον βασίλειον κράτος των δύο εκείνων απο
στατών, καί παραχρήμα έκτοτε δλαις δυνάμεσιν ένεδυσάμην ταύτην τήν ύπό- 
θεσιν μέ πάσαν σπουδήν καί άοκνον επιμέλειαν καί μεταφράσας τά στα- 
λέντα μοι συνοδικά εκκλησιαστικά γράμματα είς τήν Βουλγαρικήν διάλεκτον 
άπέστειλα είς έκαστον μέρος χρειώδες τής ταπεινής μου παροικίας μέ εξεπί
τηδες ανθρώπους μου καί πνευματικούς τάξει δ κότας, νά άναγνωσθώσιν είς 
δλα τά μέρη καί νά γείνωσι διάδηλα καί γνωστά τά σωτήρια παραγγέλματα 
τής άγιωτάτης εκκλησίας είς άπαντας τούς ευσεβείς καί ορθοδόξους χριστια- 
νούς καί πιστούς ραγιάδες τής κραταιοτάτης καί άητήτου βασιλείας καί νά 
γίνωσι πασίδηλα τά επιχειρήματα καί χαρεκέτι,α τών κακοβούλων εκείνων 
καί νά φυλαχθώσιν οί χριστιανοί ώς από πυρός από τά τοιαύτα ραδιουργή- 
ματα καί επιβλαβέστατα επιχειρήματα καί ζημιώδη αποτελέσματα ψυχή τε 
καί σώματι. Καί έκτοτε πάραυτα εσύναξα καί πάντας τούς ενταύθα έγκριτω- 
τέρους χριστιανούς τούς έν Φιλιππουπόλει άναγνώσας καί έπ’ εκκλησίας τά 
συνοδικά γράμματα' έλαβον παρ’ αυτών τά πιστά τής έν άλλήλοις αυτών έγ- 
γυήσεως, οϊτινες είναι δλοι. πιστοί ραγιάδες καί σκλάβοι τού υψηλότατου Δε- 
βλετίου καί φυλάττουσιν ώς δόγμα πίστεως τήν πρέπουσαν εύπείθειαν καί 
πάσαν υποταγήν καί τό σατακάτι εις τον γαληνότατον, δικαιότατον, κρα- 
ταιότατον καί εύσπλαχνικιοτατον ημών άνακτα, ωσάν οπού έν τούτη τή εποχή 
ζώσιν έν άνέσει καί ελευθερία είς δλα τους τά χρειώδη. Διό καί ποιήσας κοι
νήν αναφοράν ενυπόγραφον καί ενσφράγιστον υπέδειξα αυτήν τφ ένδοξο- 
τάτω αγά έφένδη μας Ναζήρ αγά, όμιλήσας μετ’ αυτού τά δέοντα καί τού 
παρευρεθέντος κριτού μουλά έφένδη (δστις κατ’ αύτάς τάς ημέρας αναχωρεί 
διά τά αυτόθι περαιωθείσης τής διορίας του) καί μετά τών λοιπών αύθεντο- 
τόπων (μ)πέηδων, οί όποιοι άπαντες ώμολόγησαν οτι από τον ράγιάν τους έν-
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ταΰθα είναι ευχάριστοι και ανύποπτοι [εΐ.σί] καθώς 6 ίδιος ναζήρ αγάς έφένδη 
μας γράφει Ιδίως εις την υψηλήν Πόρταν, άποδεικνΰων την εμπιστοσύνην 
και πάσαν υποταγήν και το σατακάτι των ενταύθα πιστότατων υπηκόων,ή οποία 
κοινή αναφορά μετά του γράμματος τοΰ ενδοξότατου ναζήρ αγά έφένδη μας 
Βελή αγά διά.του ίδιου Τατάρεώς του προφθάνει εντός ολίγου εις βασιλεύου
σαν μετά και τοΰ έκδοθέντος Ιλαμίον παρά τής βασιλικής κρίσεως. Ταυτα 
μεν δουλικώς εις άπάντησιν των θ^σπεσίων ευχετικών μοι πατριαρχικών υμών 
γραμμάτων- αί δέ πανάγιαι καί θεοπειθεις υμών ευχαί εΐησιν κάμοι εν γή- 
ρατι ήδη διατελοΰντι βαθεΐ καί σωματικώ παθήματι φυλακτήριοι καί οδηγοί 
διά βίου παντός. Έ ν  Φιλιππουπόλει ,αωκαφ' "Απριλίου η'. Τής ΰμετέρας 
θεοσεβεστάτης καί σεβασμιωτάτης μοι ΙΙαναγιότητος δούλος ευλαβέστατος 
καί ύποκλίνέστατος. Ό  Φιλιππουπύλεως Παίσιος.

Σημείωσις. ’Ίδε καί Μυρτ. Ά ποστολίδου ,  ένθα άνωτ. σελ. 28 § 6.

*Αρ. 16

ΎΙαον αναφοράς των Φιλιππουπολιτών προς τον πατριάρχην 
και την ίεράν σύνοδον έξαιτονμένων την επάνοδον 

τοϋ άνακληϋ'έντος μητροπολίτου Σαμουήλ
(1824, Ίουλ. 9)

Τήν ΰμετέραν θειοτάτην καί σεβασμιωτάτην ήμϊν Παναγιότητα συν τή 
περί αυτήν αγία καί ιερά συνόδω των σεβασμιωτάτων αγίων γερόντων δου
λικώς προσκυνοΰμεν καί τήν χαριτόβριτον αυτής δεξιάν πανευλαβώς άσπα- 
ζόμεθα. c'Hv διατηροίη τό θειον έν άκροτάτη υγεία καί διηνεκεΐ ευημερία 
μετά μακροζωίας καί ακλόνητου διαμονής επί τοΰ παναγίου καί οικουμενι
κού αυτής Θρόνου προς σύστασιν καί καταρτισμόν παντός τοϋ ορθοδόξου 
πληρώματος, καύχημά τε καί σκεπήν ημών τών ευτελών αυτής δούλων. Μετά 
τήν δουλικήν ημών έδαφιαίαν προσκΰνησιν ίκετικώς άναφέρομεν τή κοινή 
ημών μητρί άγι απάτη τοΰ Χριστού μεγάλη Εκκλησία περί τοΰ σεβασμιωτά- 
του ημών άρχιερέως αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου Σαμουήλ δτι. όλοι απλώς 
οι έπαρχιώταί του καί ταπεινοί δοΰλοί της, μικροί τε καί μεγάλοι, εϊμεθα 
κατά πάντα ευχαριστημένοι από τής αΰτοΰ ΙΙανιερότητος, ωσαύτως καί ή ΙΙα- 
νιερότης άφ’ ημών. Διό καί παρά πάντων κοινώς τιμάται καί άγαπάται ώς 
πνευματικός ημών πατήρ καί νόμιμος καί κανονικός ημών άρχιερεΰς διά τήν 
καλήν αΰτοΰ καί έμφρονα ποιμαντικήν, ήν έδειξε καί δεικνύει πάντοτε, έπα- 
γρυπνών καί φροντίζων υπέρ τοΰ λογικού αΰτοΰ ποιμνίου κοινώς τε καί ιδία 
υπέρ ενός έκάστου καί μη διαλείπων καθ’ ημέραν έργω τε καί λόγφ τοΰ δι- 
δάσκειν ημάς τά προς σωτηρίαν καί δσα καθήκοντα εις τό πιστόν ραγιαλί- 
κιον’ αλλά καί οί ταπεινοί δοΰλοί. της, παναγιώτατε καί σεβασμιοότατε αΰ-
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θέντα καί δέσποτα, ώς ευσεβείς καί ορθόδοξοι ανέκαθεν, καί πτωχοί μέν, αλλά 
πιστοί έκ προγόνων καί σαδικανέ ραγιάδες τής κοινής ημών τροφού καί εύερ- 
γέτιδος χραταιάς βασιλείας, ώς δόγμα πίστεως φυλάττομεν ακριβώς την εις 
τούς κρατούντας ημών χρεωστουμένην κατά πάντα υποταγήν καί εύπείθειαν. 
Όθεν καί άπαξάπαντες συν γυναιξί καί τέκνοις ού παυσωμεν νύκτα καί ημέ
ραν καθικετεύοντες αυτόν τον επουράνιον καί πολυέλαιον Θεόν υπέρ τού κρα- 
ταιοτάτου, δικαιότατου καί ευσπλαχνικωτάτου ημών ’Άνακτος (ού τό κράτος 
εΐη άήττητον καί θριαμβεύον εις τούς αιώνας), καθότι άφθονα καί πλουσιο
πάροχα άπολαμβάνομεν καθ’ έκάστην τά βασιλικά αυτού ελέη, ούχβ ήττον δέ 
καθ’ ο,τι επεσκέψατο καί ήλέησεν ημάς τον φακίρ φουκαρά ράγιάν του, έξα- 
ποστείλας εις τον τόπον ημών ενα τοιούτον σεβάσμιον γέροντα, φρόνιμον 
κατά πάντα, φιλοδίκαιον καί φιλά πτωχόν διοικητήν καί ηγεμόνα, τον νύν έν- 
δοξότατον ναζήρην μας X" Όσμάν αγά, δστις ώς σαδικανές καί πιστός καθ’ 
δλα τής κραταιάς βασιλείας, φροντίζει δλως διόλου διά τήν άνεσιν καί ησυ
χίαν παντός τού τόπου, έξαιρέτως δέ διά τό σιναέτι τού φακίρ φουκαρά ρα
γιά, προσπαθών κατά πάντα τρόπον διά τήν κοινήν ωφέλειαν μέ διαφόρους 
εύποιίας καί χαϊράτια. Ταύτα μέν δουλικώς' επειδή δέ είναι υποψία μήπως 
τινές ιδιόρρυθμοι έγραψαν αύτόσε εις τήν άγιωτάτην τού Χριστού μεγάλην 
Εκκλησίαν κατά τού άρχιερέως ημών κάποια ανύπαρκτα θέλοντες νά ταρά- 
ξωσι τήν ησυχίαν ημών τε καί τής εκείνου Πανιερότητος, διά τούτο παρα- 
καλούμεν θερμώς, εΐ έστι τοιούτόν τι, τό γράμμα εκείνο, άν είναι ορισμός 
της, νά σταλθή προς ημάς τούς δούλους της, διά νά έλέγξωμεν κατά πρόσω- 
πον τούς τοιούτους φιλοταράχους καί νά παύσωσι. τάς κακοηθείας των. Ούτω 
παρακαλούμεν καί αύθις αί δέ πανάγιαι καί θεοπειθείς αυτής εύχαί καί εύ- 
λογίαι εΐησανήμΤ,ν διά βίου παντός σκέπη καί σωτηρία.

Τής ύμετέρας θειοτάτης καί σεβασμιωτάτης ήμΐν Παναγιότητος.
δούλοι ταπεινότατοι αωκδΦ Ιουλίου θ'.

Σημείωσις. eH των Φιλιππουπολιτών αύτη προς τό πατρίαρχεΐον αναφορά, 
ήτις έδημοσιεΰθη καί εν τοΐς Θρακικοΐς (έ'νθα άνωτ. σελ 31. § 8) δέν είναι κατα- 
γεγραμμένη έν τοΐς κώδιξιν, αλλά περιεσώθη έν τοΐς έγγράφοις τής μητροπόλεως 
τής Πλόβδηφ. Άφορφ εις τον μητροπολίτην Σαμουήλ, τον διάδοχον τοϋ Παϊσίου, 
δστις γέρων ήδη νοσήσας πιθανώς έκ των συγκινήσεων καί κόπων, εις ούς υπε
βλήθη κατά τούς ανωμάλους χρόνους τής έν Φιλιππουπόλει άρχιερατείας του, απί 
θανε φθίνοντος τοϋ 1821. Ό  αμέσως εκλεγείς διάδοχος αύτοϋ πρωτοσύγγελος Σαμουήλ 
καί άναλαβών τήν άρχιερατείαν κατά ’Ιανουάριον τοΰ 1822 (Κώδ. II, σελ. 89, ΐδε 
καί ανωτέρω § 5) εύρε τήν κοινότητα τεταραγμένην, διότι αί έπιχοόριαι τουρκικά! 
άρχαί ήρξαντο καταδιώκουσαι τούς Φιλιππουπολίτας, ώς μεμυημένους εις τήν φιλι
κήν εταιρείαν. Τινές δέ τούτων έγκαθείρχθησαν, έν οΤς καί ό X '' Σκάρ?ως Ίωάννου 
Μαρασλής, αδελφός πρεσβύτερος τοϋ έν Όδυσσφ Γρηγορίου Ίωάννου Μαρασλή, πα- 
τρός τοΰ εθνικού γνωστού ευεργέτου Γρηγορίου Γρηγ. Μαρασλή, έκ των προκρίτων 
πολιτών έμπορος καυταντξής ού ή υπογραφή πολλάκις φέρεται έν τοΐς κιόδιξι τής
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μητροπόλεως. Περί αυτού λέγεται δτι άπέθανεν εν τή εΙρκτή είτε άπαγχονισθείς 
εϊτε έκ βασάνων, εις ά υπεβλήθη διά την πρός τον αδελφόν του έν Όδησσφ κατα- 
σχεθεϊσαν αλληλογραφίαν του.'Ο Σαμουήλ, δστις είργάσθη δραστηρίως πρός σωτη
ρίαν των καταδιωκομένων, έγένετο ύποπτος καί πιθανώς καταρραδιουργηθείς δια
ταγή τής Υψηλής Πύλης άνεκλήθη εις την βασιλεύουσαν, δπου ήναγκάσθη νά πα- 
ραιτηθή. Οί Φιλιππουπολϊται δμως, οϊτινες ήγάπησαν αυτόν διά την καλήν καί εμ- 
φρονα ποιμαντικήν του, διά τής παρούσης αναφοράς, συνταχθείσης κατά πάσαν 
πιθανότητα υπό τοΰ ίερέως καί διευθυντοΰ τότε τοϋ Ελληνικού κεντρικού σχολείου 
Κωνσταντίνου Οικονόμου, έξητήσαντο παρά τού πατριαρχείου την επάνοδόν του, 
αλλά δεν είσηκούσθησαν, διότι τή 26η Σεπτεμβρίου τοΰ αυτού έτους (1824) έψηφί- 
σθη μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως ό πρωτοσύγγελος τής μεγάλης εκκλησίας Νικη
φόρος ό Λέσβιος (ϊδε to επόμενον υπόμνημα, άρ. 17).

( 'Έ π ε τα ι  συνέχεια)

Παροράματα Δ'. τόμ.

Σελ. 12 Ίωάσαφ διάδοχος τοΰ Δανιήλ αντί τού Δαμασκηνού. 
» 23 στίχος 3 γραπτέον Καλλινίκου  αντί Κυρίλλου.

Άοτό τη ·&ρακικη χειροτεχνία,
1.—Καπνοσακκονλες δουλεμένες πάνω σε έταμίν μέ βΐΐινίλλ (τό κέντρο).

Γύρω γύρω μπιμήλες μέ μετάξι.
Σημείωσις. Τά χειροτεχνήματα (1, 2, 3, 4) είναι παλαιότερα άπό 150 χρόνια 

καί ανήκουν στις Δ)δες Σαμουήλ άπό τή Φιλιππούπολη, πού τά κληρονόμησαν άπό 
τήν προγιαγιά τους.



+ MIX- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

I. Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΜΟΝΑ, (ΝΕΜΟΝΟΣ, 
"Η ΑΙΜΟΝΟΣ) ΤΤΑΡΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

(Έκ χειρογράφων Έ θν. Βιβλιοθήκης)

Έ π ι του ί'ψηλοΰ-και βαθέως εισχωροΰντος ^ΐς τον Εΰξεινον Πόντον 
άπορρώγος ακρωτηρίου τοΰ Αίμου διακρίνονται μόλις έξέχοντα του εδάφους 
και υπό θάμνους τό πλεΐστον κρυπτόμενα τά ερείπια αρχαίας Μονής, τιμώ
μενης έπ’ δνόματι τοΰ 'Αγίου Νικολάου τοΰ ’Έμμονα. Την επωνυμίαν ταυ- 
την έλαβεν εκ τοΰ παρακειμένου ομώνυμου Ελληνικού χωρίου, ΐδρύθη δέ 
άναμφιβόλως παρά την τοποθεσίαν τής αρχαίας Ελληνικής πολίχνης, τοΰ 
«oppidum in vertice Aristaeum» Πλινίου τοΰ πρεσβυτέρου έν τή οποία 
ΰψοΰτο ιερόν τοΰ Διός και ’Απόλλωνος Άρίστου μετά παρακειμένου άλσους, 
ου λείψανον ίσως είναι και τό νΰν σωζόμενον άρχαϊον δάσος. Κατά καιρούς 
άνεκαλΰφθησαν ενταύθα αναθηματικοί τινες έπιγραφαί, ών τά κείμενα δη- 
μοσιευθέντα εν ΒουλγαρικσΙς Περιοδικούς δεν έχομεν ήδη πρόχειρα, ώς και 
διάφορα αρχαία νομίσματα τής παρακειμένης Μεσημβρίας τό πλεΐστον. Παρ’ 
δλας ημών τάς έρεΰνας δεν ήδυνήθημεν ν’ άνακαλύψωμεν πότε ΐδρυθη ή ιερά 
αΰτη μονή. Μόνον έκ χρυσοβούλλου τοΰ ήγεμόνος των Βουλγάρων Ίωάν- 
νου ’Αλεξάνδρου τοΰ Στρασιμήρου (1331— 1371) φέροντος χρονολογίαν: 
μην! Αΰγοΰστω δ’ έν έτει, στ?νγ' ίνδικτιώνος ξ' μανθάνομεν δτι έπικυρών ώς 
ηγούμενον τον μεταβάντα εις προσκΰνησιν αΰτοΰ ιερομόναχον Μακάριον 
διώριζεν «ϊνα διαμένη ή τοιαΰτη μονή τοΰ έν άγίοις μυροβλήτου και θαυ
ματουργού Νικολάου αδιάσειστος, άπαράθραυστος, ανενόχλητος και ατάρα
χος από πάσης έπηρείας βασιλικής και εκκλησιαστικής και εξουσιαστικής» 
άνοικοδομηθεϊσα έκ θεμελίων υπό τής μάμης ή προμάμης αΰτοΰ Σεβίνης, 
συζΰγου τοΰ ήγεμόνος Βουλγάρων Ίωάννου Άσάν τοΰ β' (1218—1241). Έ ν 
τή ιερά ταΰτη μονή ή έν τινι των πέριξ κελλίων, ών φαίνονται μεν τά ερεί
πια, άλλ’ άπωλέσθησαν τά ονόματα, είναι πιθανόν ότι περί τώ 1450 έμόνα- 
σεν επί τινα καιρόν ό αντάξιος μαθητής Γρηγορίου τοΰ Συναΐτου, επίφο
βος δέ τότε ανταγωνιστής τοΰ τότε ομωνύμου αΰτώ Πατριάρχου Τυρνόβου 
Θεοδοσίου τοΰ Β', ησυχαστής μοναχός Θεοδόσιος, ήναγκάσθη όμως μετ’ 
ολίγον χρόνον ένεκα των συνεχών πειρατικών επιθέσεων, ΐνα έγκαταλείπη τό 
ήσυχαστήριον αΰτοΰ, και τή άδεια τοΰ ρηθέντος ήγεμόνος τών Βουλγάρων 
Ίωάννου ’Αλεξάνδρου τοΰ εγνωσμένου τούτου προστάτου τών Ησυχαστών, 
έγκατεστάθη έπι τοΰ παρά τό Τύρνοβον, την πατρίδα αΰτοΰ, (όρους Κιλιφάρου.

Τά μετά ταΰτα τής μονής είναι ήμΐν ολίγον γνωστά. Μετά τήν κατάλυ- 
σιν τοΰ Βουλγαρικοΰ κράτους υπό τών Τούρκων, περιελθοΰσα εΐ.ς τήν δι-

I



88 + Μιχ. Κωνσταντινίδου

καιοδοσίαν του πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως διετέλεσεν άπολαύ- 
ουσα των σταυροπηγιακών αυτής προνομίων και μετά την αλωσιν. Φαί
νεται όμιυς ότι, ένεκα των μετέπειτα έπελθουσών καιρικών μεταβολών πολ- 
λάς ύποστάσα τάς περιπετείας, κατέστη ενοριακή τής μιητροπόλεως Μεσημ
βρίας, διατελέσασα ώς τοιαύτη μιέχρι τής πατριαρχίας Τερεμίου τοΰ Γ', 
όστις διά πατριαρχικού σιγγιλίου έκδοθεντός τώ 1723 άνέδειζεν αυτήν καί 
πάλιν σταυροπηγιακήν. Κατά την ληστρικήν επιδρομήν τών Κηρτζαλήδοον, 
τών διαβόητων τούτων ληστανταρτών τής Ροδόπης, ή μονή κατεστράφη διά 
πυρός, σφαγέντων καί τών έν αυτή πατέρων, άνακτισθεΐσα δέ μετ’ ολίγα έτη 
διά κοινού εράνου τών φιλευσεβών τή δραστήρια ένεργεία τοϋ τότε μητρο
πολίτου μεσημβρίας Γρηγορίου, άπέβη πάλιν ενοριακή.

Κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πολέμιον τοΰ 1827— 1828 οί έν αυτή επί 
τινα καιρόν διαμείναντες Τούρκοι στρατιώται, έκδιώξαντες τούς έν αυτή 
μονάχους, ήρήμωσαν αυτήν τελείως, καταστρέψαντες πάσαν οικοδομήν.Άνε- 
κτίθη όμως μετ’ ολίγα έτη ταΐς ένεργείαις τοΰ έκ Μεσημβρίας καταγόμενου 
ΙΙατριάρχου Κωνσταντίνου τοΰ Β', όστις διά πατριαρχικού σιγγιλίου υπό 
χρονολογίαν έτους σωτηρίου 1835 μηνός Ιουνίου έπινεμήσεως όγδοης κα- 
τέστησεν αυτήν καί πάλιν σταυροπηγιακήν.

Τήν μονήν ταΰτην αντικαθιστά σήμερον ταπεινόν παρέκκλήσιον έν τώ 
μέσφ τοΰ παρακειμένου δάσους, έν τφ όποίω εκκλησιάζονται οΐ κάτοικοι 
τοΰ γειτονικού χωρίου Αΐμιονα, έκ τών ακινήτων αυτής ουδέ ίχνους ήδη 
υφισταμένου. Γ ·

!Ι. ΕΤΕΡΑΙ ΙΕΡΑΙ ΜΟΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ

η') Ή  ένοριακή μονή τοϋ 'Αγίου Ίωάννου  τοΰ ΙΙροδρόμον παρά 
τούς πλησιεστέρους τή πόλει αμπελώνας. Κατ’ επιγραφήν άνεκαινίσθη τώ 
1015 κατεστράφη τώ 1805 υπό τών Κηρτζαλήδων, ανεκτίσθη τώ 1818 υπό 
τοΰ τότε μητροπολίτου Μεσημβρίας ’Ιωσήφ καί κατεδαφίσθη υπό τών Τούρ
κων κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πολέμιον τοΰ 1827. Τά θεμέλια τών τειχών 
αυτής διακρίνονται εΐσέτι.

β ) Ή  σταυροπηγιακή μονή τοϋ ‘Αγίου Βλασίου παρά το όμώνυμιον 
χωρίον. Καί ταύτης τά θεμέλια σώζονται.

γ') Ή  σταυροπηγιακή μονή της 'Αγίας Τριάδος.’Ακριβώς που έκειτο 
δεν είναι ήμΐν γνωστόν. ’Ίσως επί τής θέσεως «Παλαίομιοναστήριον» παρά 
τό χωρίον Αϊμονα, έν ή θεμέλια έκκλησίας καί οικοδομών.Έν τφ ύπ’ άριθ. 
10 κώδικι τοΰ Supplem ent grec, τοΰ καταλόγου Ιλληνικών κωδίκων τής έν 
ΙΊαρισίυις Εθνικής Βιβλιοθήκης, συνταγέντος υπό Ερρίκου Omont, -υπάρ
χει κατακεχωρισμιένον σιγγίλιον τής μονής ταύτης, άπολυθέν υπό τοΰ ΙΙα- 
τριάρχου Παρθενίου τοΰ ΑΊ έν έτει αχ μα ' (1041) ού ή αρχή : «Εΐ γάρ τή 
άγιωτάτη τοΰ Χριστού καθολική καί άποστολική Μεγάλη Εκκλησία έξεστιν
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όθενδήποτε βουλή θείη λ,αμβάνειν μοναστήρια καί κελλία υπό έτέραν επαρ
χίαν καί ενορίαν διατελοϋντα καί πάντη ελεύθερα άποκαθιστΰν(')— »

(V) Ή  τον ‘Αγιον ’Αντώνιον  εν ή κατά τον συγγραφέα τής ιστορίας 
των Βουλγάρων Κωνστ. Jirecek. (σελ. 567) τω 1346 εφησυχασεν επί τινα 
χρόνον ό Πατριάρχης Τυρνόβου Θεοδόσιος 6 Β', ό μεταρρυθμιστής ουτος τής 
εκκλησιαστικής τάξεως έν Βουλγαρία/Άγνιοστον ήμίν τυγχάνει ποϋ εκειτο ή 
μονή αΰτη.

ε') Ή  ένοριακή τής ‘Αγίας 5Ά ννη ς  παρά τους αμπελώνας του έν τοΐς 
πρόποσιν του Αίμου. Κατεδαφίσθη υπό των Τοτίρκων κατά τήν έκρη'ξιν τής 
Ελληνικής έπαναστάσευχ.

’Α πό  τή &ρακική χειροτεχνία.
Ί ‘ ”

2.—Καρέ τετράγωνο τραπέζιου μέ μετάξι κίτρινο κεντημένο πάνω σέ λινό χασέ.
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ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΚΥΛΟΥΔΗΥΤΕΡΑ 
Ή  ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

Α'. ’Αναστενάρια (J)

'Η Θράκη ήτο ανέκαθεν ή χώρα τών Διονυσιακών τελετών και πομ
πών’ είναι, λοιπόν επόμενον ότι παρέμειναν μέχρι της σήμερον ριζωμένοι 
βαθειά εις την συνείδησιν του ελληνικού λαοΰ τής Θράκης διάφοροι παρα
δόσεις, τελετα'ι και πομπαί, αΐ όποιοι έχουν μεγάλην ομοιότητα και κατα
πληκτικήν αναλογίαν προς τά αρχαία Διονυσία ή Βακχικά όργια (μυστήρια) 
κα'ι διετηρήθησαν άκμαιαι υστέρα από τρεις χιλιετηρίδας καί πλέον.

Ή  σπουδαιοτέρα έξ όλων αυτών είναι τά ’Αναστενάρια, τά όποια 
ήσαν Διονυσιακή τελετή, τελούμενη μέχρι τής εποχής τών τελευταίων πολέ
μων, μέχρι δηλονότι τής διαρροής τών κατοίκων τών πλησίον τής παρά τον 
Εΰξεινον Πόντον Άγαδουπόλεως ελληνικών χωρίων εις τήν Μακεδονίαν(1 2). 
Τά ’Αναστενάρια έτελουντο κατά τήν εορτήν τού ’Αγίου Κωνσταντίνου, 
διέκρινον δέ αυτά οργιά, διάφοροι ίεροτελεστίαι καί προ πάντων οιστρομανία.

Κατά τήν παραμονήν τής εορτής έκόμιζον προς θυσίαν ταύρον άνευ- 
νοΰχιστον, προηγείτο δέ τής πομπής μουσική. Οΐ άνδρες κατά τήν πομπήν 
αυτήν έκράτουν θυμιατήρια, τά δέ Νεστενάρια ή οΐ Νεστενάρηδες έθυ- 
μίαζον, έκράτουν εις τάς χεΐράς των εικόνας χρυσωμένος και έχόρευον μέ 
αλαλαγμούς καί αναστεναγμούς καί διά τούτο ώνομάσθησαν ’Αναστενάρη
δες. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ώδήγουν τον ταύρον καί τον έδενον όπίσω εις 
τό ιερόν τού ναού, όπου ό ΐερεύς τον ευλογούσε. Κατ’ άρχάς οΐ άποτελούν- 
τες τήν πομπήν έπεδΐδοντο εΐ.ς φοβεράν οινοποσίαν καί μετά ταύτα οΐ ’Ανα
στενάρηδες, κρατούντες εις τάς χεΐράς των τάς χορευούσας εικόνας τού 'Αγίου 
Κωνσταντίνου, έχόρευον μέ οίστρον επάνω εις τήν έκεΐ πλησίον εύρισκομέ- 
νην πυράν ή εις τήν άνθρακιάν τής πυράς επί τινα λεπτά καί κατόπιν πε-

1) Περί ’Αναστεναριών έγραψα ολίγα to πρώτον εις τά «’Αρχαία Ελληνικά 
Μυστήρια» σελ. 104—105. Ά θήναι 1034

2) ΟΙ Θράκες αυτοί εΐναι τιυρα εγκατεστημένοι περί τό Κιλκίς, Λαγκαδά, Με- 
λίκι, Λάρισσαν καί αλλαχού συναποκομίσαντες καί τις εικόνες των καί τ’ άλλα χρήσιμα 
διά τις τελετές αντικείμενα. ΟΙ καταλαβόντες δέ τήν πατρίδα των Βούλγαροι μαζί μέ 
τούς έναπομείναντας πέριξ Βουλγάρους τελούν τις ίδιες τελετές ανέκαθεν μιμού
μενοι τούς “Ελληνας Θρρκας, όπιος συνέβαινεν εις τά βουλγαρικά χωριά τά πέριξ 
τοΰ Κωστή, Μπροντίβο καί Βιζύης. Περί τών τελετών γράφει ή «Στουτγκάρτερ Ίλ- 
λουστρίρτε» 17 Νοεμβρ. 1937 άπό βουλγαρικής άπόψεως, έμφανίζουσα τά τελούμενα 
ώς καθαρώς βουλγαρικά έθιμα, όχι δέ απομίμηση ελληνικών τελετών. (Σ, τ. Δ.).
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ριήρχοντο τάς οικίας του χωρίου χορεύοντες, λαμπαδηφορονντες και θυ- 
μιώντες.

Ταύτα συνέβαινον κατά τό εσπέρας της παραμονής της εορτής του 
'Αγίου Κωνσταντίνου. Κατά δέ την εορτήν τού Αγίου Κωνσταντίνου, το 
προ)ί μετά τήν άπόλυσιν, ό ΐερεύς μετέβαινε είς τό άγιασμα καί έψαλλεν 
αγιασμόν. Μετά ταϋτα ό Άρχιαναστενάρης έσταύρωνε μέ τήν εικόνα τον 
ταύρον καί έθυσίαζεν αυτόν μέ προσοχήν, ώστε τό αίμα νά ρεύση είς τά θε
μέλια τού ναού. Τά κρέατα τού ταύρου έμοιράζοντο είς τάς οικίας κατά τε
μάχια ωμά. Τήν νύκτα τής εορτής έπανελαμβάνετο ό ι ε ρ ό ς  χ ο ρ ό ς ,  
διαρκούσαν δέ αί έορταί καί αΐ οίνοποσίαι οκτώ ημέρας άνευ διακοπής. Ό  
χορό; έθειορεΐτο είς τήν τελετήν αυτήν, ως εΐπομεν, ιερός καί ή μουσική 
αχώριστος και απαραίτητος, απαράλλακτα δηλαδή καθώς είς ολας τάς αρ
χαίας ζ\ιονυσιακάς πομπάς.

Έ άν ξένος τις, παρευρεθείς κατά τήν εορτήν, ήθελε περιγελάσει αυτήν, 
εξάπαντος έφονεύετο(’), καθώς κατά τήν αρχαιότητα ό Πενθεύς κατεσπαρά- 
χθη είς τον Κιθαιρώνα υπό τής ιδίας μητρός του, ώς άσεβήσας προς τον 
Διόνυσον.

Τά ’Αναστενάρια ή οί ’Αναστενάρηδες άπετέλουν ιδιαίτερον τάγμα ή 
αδελφότητα μέ πρόεδρον τον Άρχιαναστενάρην, δστις έλαμβάνετο πάντοτε 
από τούς πλέον ηλικιωμένους εξ αυτών. 'Υπήρχον δέ είς τό τάγμα καί γυ
ναίκες, αί λεγόμεναι Άνασιενάρισαί, ανάλογοι δηλαδή προς τήν συνο
δείαν τού Διονύσου από γυναίκας, όπως ήσαν αί Κλώδωνες καί Μιμαλλόνες 
είς τήν Μακεδονίαν, αί Ήδωνίδες είς τήν Θράκην ή αί Βάκχαι καί αί 
Μαινάδες τής ’Αττικής καί αί Θυιάδες τού Παρνασσού.

Οί Άναστενάριοι ήσκουν βίον έν γένει αύστηρότερον καί κοσμιώτερον 
από τούς άλλους συγχωριανούς των, ειχον δέ ώς μοναδικόν προνόμιον νά 
αντλούν από τό άγιασμα τό ύδωρ, τό όποιον έχρειάζετο διά νίψιμον καί πό- 
σιν κατά τήν διάρκειαν των εορτών τούτων. Επίσης εΐχον τό προνόμιον νά 
θυσιάζουν τον ιερόν ταύρον κατά τήν εορτήν τού 'Αγίου Κωνσταντίνου, 
νά χορεύουν επάνω είς τήν πυράν ή τήν ανθρακιάν τον ιερόν χορόν, νά εξο
μολογούν τούς προσερχομένους, νά δίδουν άφεσιν άμαρτιών, νά χρησμοδο
τούν είς τούς έρωτώντας αυτούς περί τών μελλόντων καί άλλα παρόμοια.

Αί εορταί τών ’Αναστεναριών είναι άρχαιόταται, είναι Διονυσιακής 
προελεύσεως καί έχουν πολλήν ομοιότητα προς τά ό' ρ γ ι α τών Βακχών 
καί Μαινάδων, διότι τά Ν ε σ τ ε ν ά ρ ι α, άνδρες καί γυναίκες έχόρευον 
έξαλλοι μέ οίστρομανίαν, γνμνόποδες, έξερχόμενοι μετά τό πέρας τού χορού 1

1) Υπήρχαν καί οί άντιαναστενάριδες, αυτοί δηλ. πού δέν έπεδοκίμαξαν τις 
τελετές αύτές καί τις άπεκάλυπταν καί τις έσχολίαζαν δυσμενώς, ενώ οί αναστενά
ρηδες τις άπέκρυπταν από τούς ξένους. (Σ. τ. Δ ).
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άθιχτοι, όπεο έθεαιρεΐτο ακριβώς ώς θαϋμα της ημέρας, καί μέ κομιην λυμέ- 
νην, καθώς συνέβαινε εις άρχαίαν Βακχικήν πομπήν. Και δπως οΐ αρχαίοι, 
κρατούντες εις την δεξιάν χεΐ,ρα θύρσον καί εις την άριστεράν άγαλμάτιον τον 
Διονύσου, ώργίαζον κατά την Διονυσιακήν τελετήν έπιφωνουντες «εύοΐ, 
εύάν», τοιουτοτρόπως καί τά 3Αναστενάρια έφερον εικόνας και ώργίαζον 
άναοτενάζοντα. '

’Αλλά σπουδαιοτέραν σημασίαν και βαθυτέραν ομοιότητα προς τά αρ
χαία Διονύσια μυστήρια έχει ή κατά την τελετήν ταΰτην διανομή κατά τε
μάχια ωμά τοΰ κρέατος τοϋ σφαζομένου ταύρον, ανάλογος δηλονότι προς 
την κρεανομίαν τών αρχαίων. Είναι, εξ άλλου, γνωστόν, ότι κατά τήν αρ
χαιότητα έγίνετο εις τά Διονυσία τελετή, καλουμένη ώμοφαγία, κατά τήν 
οποίαν οί μεμυημένοι εις αυτήν ετρωγον τάς ώμάς σάρκας τοϋ ταύρου. Έ - 
πίστευον δέ, ότι διά τοϋ μέσου τούτου ό θεός Διόνυσος κστήρχετο εις αυ
τούς καί έγέμιζε τάς ψυχάς των διά τής θεότητός του. Τοϋτο δέ είχε καταν
τήσει μυστικισμός, δηλαδή έθεωρεΐτο μία μυστηριώδης επικοινωνία μέ τον 
Διόνυσον, ώς εξαγνισμός τής ψυχής, ελπίς διά καλλιτέραν ζωήν.

Διά τον λόγον τοϋτον ό Διόνυσος ακριβώς ώνομάζετο ταυρόκερως, 
βουκερως, ταυροφάγος, ώμηοιης καί οί ’Ορφικοί βραδύτερον, κατά τήν 
κλασσικήν ιδίως εποχήν, είχον τάς νυκτερινός- τελετάς τής ώμοφαγίας διά 
τον Ζαγρέα Διόνυσον, τελοΰντες αυτήν υιέ Ιερομανίαν καί κρεανομίαν άπο- 
λολύζοντες εύοΐ εύάν ! 'Ο Διόνυσος εκαλείτο επίσης ταϋρος ή ταυροφάγος, 
διότι είχε κέρατα ή ότι ήτο ώμηστής ή τέλος διότι οί νικώντες εις τον διθύ
ραμβον ελάμβανον ώς άθλον βοϋν ή κατά τον κωμικόν Κρατΐνον αγελάδα.

Τά Αναστενάρια ασφαλώς είναι σαφής άπήχησις τών τελουμένων εις 
τό βάθος τών μακρυνών ελληνικών αιώνιον, τό πολύτιμον κατάλιπον ιερών, 
εθνικών καί θρησκευτικών παραδόσεων.

Β \ Σκυλουδηυτέρα

ΟΙ δέ Σκυλουδηυτέρα ήτο απλώς Διονυσιακή πομπή, κατ’ αντίθεσιν 
τών Αναστεναριών, τά οποία έχαρακτηρίσαμεν ώς Διονυσιακήν τελετήν. 
Έγίνετο δέ εις πολλά μέρη τής Θράκης κατά τήν Δευτέραν τής Κρεωφάγου 
καί κατ’ αυτήν άνδρες, ενδεδυμένοι ώς καρναβάλια, μαυρισμένοι μέ καπνιά 
καί μέ ρόπαλα εις τάς χεϊρας, μεθυσμένοι περιέτρεχον βαναύσως καί άπρε- 
πώς τούς δρόμους καί έκυνήγουν τά σκυλιά καί παρεξετρέποντο εις 
ασχήμιας.

Εις τήν Άδριανουπολιν ή Σκυλουδηυτέρα έωρτάζετο κατά τήν Καθα- 
ράν Δευτέραν (Δευτέραν τής Τυρινής), ήτο όμως γνοοστή άποκλειστικώς υπό 
τό όνομα «Κιοπέκ μπέης» ('), δηλαδή εορτή τοϋ Άρχοντος τών Σκύλων. 1

1) Κιοπέκ σημαίνει τουρκιστί, σκύλος, μπέης δέ αρχών.
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Ή  εορτή αυτή είναι αξιοσημείωτος, διότι παρουσιάζει μεγάλην ομοιότητα 
προς αρχαίαν Διονυσιακήν πομπήν.

Κατά τήν Κυριακήν τής Τυρινής, το εσπέρας μόλις ένύκτωνε, εις τά 
κεντρικά τής πόλεως μέρη καί προ πάντων εις τάς μικρός συνοικιακός πλα
τείας, οΐ νέοι έκόμιζον από τάς οικίας ολας τάς παλαιός ψάθας καί δ,τι χα
λασμένο ψάθινο ύπήρχεν εις αυτά; και ήναπτον μεγάλας π υ ρ ά ς, τάς 
οποίας ώνόμαζον μ π ο υ μ π ο ΰ ν ε ς. Οί νέοι καί οί έφηβοι κατά σειράν, 
ό ένας κατόπιν του άλλου, έπήδων μέ ορμήν και ταχύτητα διά μέσου των 
φλογών εις τό αντίθετον μέρος και έφθανον καί έπέστρεφον εις τον χώρον, 
από τον όποιον ειχον εκκινήσει γαυριώντες, δτl έπανήλθον σώοι καί άνέ- 
παφοι από τάς φλόγας Εις κάθε πήδημα διά τών φλογών οΐ παραμένοντες 
έκραύγαζον : Ψύ?Λ’, κόρτζίς στ ουν καλόγηρον!!!

Τι έσήμαινε 6 έξορκισμός αυτός, εστάθη αδύνατον νά εννοήσω. Πρέπει 
νά άποκλεισθή τελείως πάσα υπόνοια, δτι έλέγετυ από περιφρόνησιν ή έμ- 
παιγμόν τών καλογήριον, διότι εις τήν Άδριανουπολιν έτρεφον βαθότατον 
γενικώς σεβασμόν προς τούς ιερωμένους,

"Οταν πλέον έσβυνε ή πυρά δι’ έλλειψιν ψαθών, ήρχιζε πέριΗ τής αν
θρακιάς κυκλικός χορός, ζωηρός καί γοργός, απαράλλακτα όπως κατά τήν 
αρχαιότητα ήσαν καθιερωμένοι κατά τήν τελετήν τών Διονυσίων οΐ ιεροί 
χοροί, οΐ όποιοι κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ 'Αριστοφάνους έγίνοντο πάντοτε 
τήν νύκτα μέ τάς πυρσώδεις φλόγας τών καιομένων δάδων.

Τήν Καθαρόν δε Δευτέραν μετά μεσημβρίαν ήρχιζεν ό Κιοτιέκ-μπέης (') 
πενιχρώς μέν εις τινα απόκεντρα σημεία τής πόλεως, επισήμως δέ εις τό τε- 
λευταΐον άκρον τού προαστείου Κιγικίου, κειμένου επί λόφου αναπεπταμέ
νου. Έκεΐ μετέβαινε άπειρον κατ’ έτος πλήθος από ολα τά μέρη τής πόλεως.

Κατά τήν πομπήν ταύτην ό αρχών Κιοπέκ μπέης έκάθητο σοβαρός καί 
αμίλητος επάνω εις τον πρόσθιον άξονα ανοικτής τελείως άμάςης, συρομέ- 
νης υπό βοών καί οδηγούμενης υπό ενός έκ τών συνοδών, εΐ.ς δέ τον οπί
σθιον άξονα ήτο τοποθετημένοι» βαρέλιον οίνου. Καί καθώς κατά τήν αρ
χαιότητα εις τήν πομπήν ό Διόνυσος είχε στεφανωμένην τήν κεφαλήν μέ κισ
σόν, τοιουτοτρόπως 6 άρχων έφερε εις τήν κεφαλήν, έν εϊδει στέμματος, κα
λά θ ι τρυπημένο, από τό όποιον έκρέμοντο σκόρδα καί κρομμύδια. Τον άρ- 
χαίον θίασον άποτελουμενον από Σιληνούς καί Σατύρους, εδώ αποτελούν άν- 
δρες μαυρισμένοι πολύ μέ καπνιά, ώστε νά μή εινε δυνατόν νά άναγνωρι- 
σθοΰν, κρατούντες ρόπαλα στά χέρια των, μέ τά οποία κατεδίωκον τά σκυ
λιά καί προσεπάθουν νά τά συλλάβουν μέ αγκόλας καί νά τά αναποδογυρί
σουν, διά νά μή λ υ σ σ ι ά ξ ο υ ν τό καλοκαίρι.

Τούτο έχει μεγάλην σχέσιν καί αναλογίαν μέ τά τελούμενα κατά τήν άρ- 1

1) Βλ, Θρακικά Τ. Β’ σ. 429. Τά Διονύσια. Π. 1Ίαπσχρισεοδού?νου,
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χαιότητα, μέχρι των τελευταίων χρόνων τής ελληνικής εποχής, διά την σύν
τροφον του Διονύσου, την θεάν Έκάτην, ήτις κατά τάς δοξασίας τής τόσον 
δεισιδαίμονος εκείνης εποχής κατερχομένη εις τους δρόμους μέ μορφήν παν
σέληνου, μέ δλην της την λάμψιν, παρώρμα τούς κύνας νά γαυγίζουν και 
άπεμάκρυνε τά φαντάσματα. ΕΙνε άφ3 ετέρου γνωστόν, δτι εις την Σαμο- 
θράκην υπήρχε τό Ζήρινθον άντρον, καλουμενον Θρακικόν σπήλαιον, τής 
θεάς Εκάτης, τής κννοσφαγονς, οπού εθυσίαζον καθ’ ωρισμένην εποχήν 
προς τιμήν αυτής κννα.

Ή  πομπή εγυριζε τάς οικίας και έγέμιζε τό βαρέλιον μέ οίνον. "Οσοι 
δεν εΐχον νά δώσουν τό ποτόν τοΰ Διονύσου, έδιδον ανάλογα χρήματα.

Ή  πομπή διέτρεχε τούς δρόμους μέ φωνασκίας, ίαχάς, ύβρεις, χλευα
σμούς και σκώμματα, παρεκτρεπομένη εις κινήσεις των χειρών και ποδών 
απρεπείς, απαράλλακτα δηλαδή όπως κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους αί 
Διονυσιακοί πομπαί έγίνοντο άπρεπώς, βαναύσως και αγρίως. Τέλος ή πομπή 
τού Κιοπέκ-μπεη έσπενδε γενναίως εις τον Διόνυσον καί περιεφέρετο «ο ΐ ν φ 
καί μ έ θ η», καθώς καί κατά τήν αρχαιότητα

Έ π ί τέλους, πριν ακόμα νυκτώση, ή άμαξα φέρουσα πάντοτε τον άρ
χοντα καθήμενον μέ άκραν σοβαρότητα καί τελείους άμίλητον καί κρατούντα 
εις τήν δεξιάν χεΐρα σκήπτρον μέ τήν σφαίραν χρυσωμένην, έφθανε εις τό 
πλησιέστερον χωράφι. Εκεί, αφού άπεμάκρυνον τά βώδια από τήν άμαξαν, 
περιεκΰκλωναν τον άρχοντα καί τού έδιδον ένα μεγάλο παλαιόν βιβλίον, ανά
ποδα πάντοτε. Τότε ό άρχοντας, άναγινώσκων δήθεν εις τό βιβλίον, έλεγε μέ 
μεγάλην σοβαρότητα τά εξ άμάξης.

5Ησαν δέ αυτά λόγοι απρεπείς, παρορμήσεις εις συνεχείς θυσίας προς 
τύν Διόνυσον καί τήν Άφροδίτην, νά μή λατρεύουν τίποτε άλλο απολύτως, 
παρά τάς δυο αύτάς προσφιλείς θεότητας, «νά φροντίσουν τέλος, όσοι ειχον 
τό έτος εκείνο ένα παιδί, νά τά κάμουν τού χρόνου δυο, δσοι δύο, νά τά κά
μουν τέσσαρα, γιατί αλλοιώς θά δεόσουν λόγον τον ερχόμενον χρόνον^ !

Μετά τον λόγον αυτόν ή συνοδεία μέ ΐαχάς καί επευφημήσεις επιδοκιμα- 
στικάς έπιανε τον άρχοντα καί τον κατεβίβαζε από τό αμάξι. ’Αμέσως τότε 
τού έδιδον ένα μανδύλι γεμάτο κριθάρι καί δ αρχών ευλογών (μ ο υ ν τ ζ ώ- 
ν ω ν) τά πλήθη έ σ π ε ι ρ ε  τό κριθάρι μέ τό χέρι, σκορπίζοντας αυτό εις 
δλα τά σημεία τού ορίζοντας καί άπαγγέλλων σιωπηλώς καί κατανυκτικώς 
εύχάς ίκαταλήπτους.

λ ετά τήν σποράν τέσσαρες εκ των συνοδών κρατούντες τύν άρχοντα από 
τά χέρ.α καί πόδια τον έσήκωνον επάνω καί σιγά σιγά τον κατέθετον ύπτιον 
μέ προσοχήν εις τό μέρος, όπου έσπειρε προ ολίγου. Συμβολισμός σαφής καί 
έπεξηνηματικώτατος των ψνοικών σχέσεων Α ι ο ν ύ σ ο υ καί Π ε ρ σ ε- 
φ ό ν η ς, διατηρηθείς ακέραιος καί ανέπαφος, ώς ιερά παράδοοις καί πολύ
τιμος παρακαταθήκη, εις τήν ψυχήν τού ελληνικού λαού.
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Βλέπε περ'ι ’Αναστεναριών : Ν. A. Bitjg, Τά αναστενάρια κατά τους 
Μέσους αιώνας Βυζαντίς 1 σ. 48 καί έ. — Λαογραφία, Τ. Α' σ. 3 4 3 -4 5 . 
Τ’ αναστενάρια.—Γ. Βιζυηνός, Έβδομάς 1888 άρ. 32—35.—Α. Χονρμου- 
ζιάδης, ΙΊερί αναστεναριών καί άλλων τινών παραδόξων εθίμων καί προ
λήψεων έν Κων)πόλει 1873.—Δ. Χουρμονζιάδης, Βυζαντίς 1873.— Π. Πα- 
παχριατοδούλον, Ή  λαογραφία έν τη 'Ιστορία της γενέσεως τοΰ δράματος.
Ερανισιης Σμύρνης, 1911 —Γ. Βιζνηνοϋ, Θρακική έπετηρίς ημερολόγ. 
1897. ( ) ί καλόγηροι καί ή Διονυσιακή λατρεία έν Θράκη.— Κ. Ν. Σά$α, 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Τόμ. 2 σελ. 371—372, 29—2 7 .— Π. Παπαχρι- 
οτοδονλου^ Θρακικά Τ. Β' σ. 429, τά Διονυσία.—*Ελ. Βήμα, έτρημ. 1937 
14 Μαΐου, Παναγ. Δανιηλόπουλος έκ Βασιλικού Θράκης, «Παλαιά ηϋ'η 
κ ’ εθΊμα» σημείωμα.— A rm audo f , Festbranche des B ulgaren.—Π. Πα- 
παχριστοδούλον, Θρακικά Τ. Α': Δυο τραγ. από τ’ αναστενάρια, σ. 206— 8.

9 Α π ό  τη ϋ ρ α κ ι κ η  χε ιροτεχν ία.

3.—Ζωνάρι πάνω σέ λινή πατίστα κεντημένο μέ μετάξια έγχρωμα.



'Α π ό  τη  ·θ·ρακι.κη χ ε ιρ ο τ ε χ ν ία .

■ί. —Τραπεζομάντηλο  κεντημένο μέ μετάξια κίτρινα χρυσαφιά 
μέ διπ?.ή δψη (όμοια και στις δύο όψεις).



ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΕΥΧΕΣ ί1)

1. Σε παιδιά .—Καλή φώτιση.—Καλοφωτισμένο νάναι
Φιλούσε τό κορίτσι τό χέρι τοΰ πατέρα ή τής μητέρας ή χοϋ μεγαλύτε

ρου, αυτός σήκωνε τό χέρι αψηλά κ’ έλεγε :— "Ως επάνω κοπέλλα.—Και 
γιαγιά. ”Αν ήτανε αγόρι: “Ως επάνω παλλικάρι.-— Κ ι’ άνεγνώστης(1 2). — Και 
παππούς.

“Οταν ή μητέρα, για μια μεγαλύτερη, χτένιζε τής κόρης τά μαλλιά κ’ 
έπλεκε τις πλεξούδες, τις τραβούσε σιγά προς τά κάτω κι' έλεγε :— “Ως τον 
ουρανό ή κόρη κι’ ως τις κουτσές (3 *) τά μαλλιά. Γιά ν.ά μάκραινε.

2· Σε νέο.—Νά χαρής τά νιάτα σ’. —Καλή τύχη.—Νά σέ δγιώ μέ τό
ταιρί. σ’

3. Σε νέα.—Ή  Παναγιά κι’ ό Χριστός νά σέ καλομοιράν’.—Καλή τύ
χη.—Νά σέ δγιώ μέ τό στέφανο. — Χρυσό στέφανο νά βάλς.—Νά σέ δγιώ 
μέ τό ταίρι σ’.—Κ’ ένα καλό σύντροφο. — Νά χαρής τά νιάτά σ’.—“0 , xl επι
θυμείς.—“Ο,τι ποθείς νά σέ δίν’ ό Κύριος.—Τής κουκουβάγιας (ι) την τύχη 
νάχς.— ’Ό χι πολυπροικοΰσα μόν’ καλομοιροϋσα.

4. Σε παντρεμένο η παντρεμένη.—Νά χαρής τό στέφανό σ’.—Νά- 
σαι(5) καλά.—Νά χαρής τή φαμιλιά σου. — Νά σέ ζήσ’ τό στέφανο.

5. Σ ' άντρόγυνο που είχαν παιδιά .—Νά σάς ζήσνε.—Νά ζήσνε όλου 
τοΰ κόσμου κι’ ύστερα τά παιδιά μ’.—Νά τά χαίρεστε.—Ό  θεός νά σάς 
χαρίσ’ τά τέκνα σας. — Ευχαριστώ τοΰ θεοΰ είναι. — Γερά νά είναι.—Πανα 
για και Χριστέ μ’, όλου τοΰ κόσμου γερά νάναι και δεύτερα τά δικά μ’.— 
Νά δγής εγγόνια και δισέγγονο. Σ ' αντρόγυνο άτεκνο.—Θεός νά σέ χα
ρίσ’ ένα τέκνο στήν αγκαλιά.—Νά σέ δγιώ μ’ ένα χρυσό γιο.—Νά σέ δγιώ 
μέ μιά χρυσή κόρη.

6. Σε χηριό. — Καλή ι'πομονή.— Ό  Θεός νά σέ βολέψ’καί καλή τΰχ’.— 
Τί νά κάνς, έγινε τό κακό, δέ γυρνάει πίσ’.

1) ΟΙ ευχές είναι από τήν Ανατολική Θράκη, επαρχία Σηλυβρίας, καταταγμέ
νες δέ κατά τό διάγραμμα τοΰ καΰηγητοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου. Ελληνική Λαογρα
φία. Μέρος Α'σελ. 111—δ.

2) Ό  Δεσπότης χειροιΊετοϋσε τό παιδί στην εκκλησία καί τό έκαμνε αναγνώ
στη. Ή  μητέρα του έστελνε δώρο στο δεσπότη πουκάμισο μεταξωτό φαμένο στον 
αργαλειό. Ό  αναγνώστης καλοναρχούσε καί διάβαζε τον ’Απόστολο στήν εκκλησία.

31 Τούς αστραγάλους. Τις έλεγαν καί κότσια.
-1) Λέγαν πώς ή κουκουβάγια είναι τόσο τυχερή, πού πρωί πηγαίν3 ένα πουλί 

καί πέφτει μέσα στο στόμα της.
5) Στα πιο περασμένα χρόνια αντί ευχαριστώ έλεγαν :— Νά ’σαι καλιά.
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ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ

ΕΥΧΕΣ (')

1. Σέ παιδιά .—Καλή φώτιση.— Καλοφωτισμένο νάναι
Φιλούσε τό κορίτσι το χέρι τοϋ πατέρα ή τής μητέρας ή τοΰ μεγαλύτε

ρου, αυτός σήκωνε τό χέρι αψηλά κ’ έλεγε :— "Ως επάνω κοπέλλα.—Καί 
γιαγιά. 5 Αν ήτανε αγόρι: "Ως επάνω παλλικάρι.·— Κι’ άνεγνώστης(1 2) .— Καί 
παππούς.

"Οταν ή μητέρα, για μια μεγαλύτερη, χτένιζε τής κόρης τά μαλλιά κ’ 
έπλεκε τις πλεξούδες, τις τραβούσε σιγά προς τά κάτω κι" έλεγε :— "Ως τον 
ουρανό ή κόρη κι’ ως τις κουτσές (3 4) τά μαλλιά. Γιά νά μακραΐνε.

2. Σέ νέο.—Νά χαρής τά νιάτα σ \ — Καλή τύχη.—Νά σέ δγιώ μέ τό
τα ιοί σ’

3. Σέ νέα. — Ή  Παναγιά κι’ ό Χριστός νά σέ καλομοιράν’.—Καλή τύ
χη.—Νά σέ δγιώ μέ τό στέφανο. — Χρυσό στέφανο νά βάλς.—Νά σέ δγιώ 
μέ τό ταίρι σ’.—Κ’ ένα καλό σύντροφο. — Νά χαρής τά νιάτά σ’.—'Ό ,τι επι
θυμείς.—'Ό ,τι ποθείς νά σέ δίν’ ό Κύριος.—Τής κουκουβάγιας (‘) τήν τΰχη 
νάχς.— ’Όχι πολυπροικοΰσα μόν’ καλομοιροΰσα.

4. Σ έ παντρεμένο ή παντρεμένη.—Νά χαρής τό στέφανό σ’.—Νά- 
σαι(5) καλά.—Νά χαρής τή φαμιλιά σου. — Νά σέ ζήσ’ τό στέφανο.

5. Σ ’ αντρόγυνο πον είχαν παιδιά .—Νά σάς ζήσνε.—Νά ζήσνε δλου 
του κόσμου κι’ υστέρα τά παιδιά μ’.—Νά τά χαίρεστε.—Ό  θεός νά σάς 
χαρίσ’ τά τέκνα σας. — Ευχαριστώ τοΰ θεοϋ είναι. — Γερά νά είναι.—Πανα 
γία καί Χριστέ μ \ δλου τοΰ κόσμου γερά νάναι καί δεύτερα τά δικά μ’.— 
Νά δγής έγγόνια καί δισέγγονα. Σ ’ άντρόγννο άτεκνο.—Θεός νά σέ χα
ρίσ’ ένα τέκνο στήν αγκαλιά. — Νά σέ δγιώ μ’ ένα χρυσό γιο.—Νά σέ δγιώ 
μέ μιά χρυσή κόρη.

6. Σέ χηριό. — Καλή υπομονή.— Ό  Θεός νά σέ βολέψ’καί καλή τύχ’.— 
Τί νά κάνς, έγινε τό κακό, δέ γυρνάει πίσ\

1) ΟΙ ευχές είναι από τήν ’Ανατολική Θράκη, επαρχία Σηλυβρίας, καταταγμέ
νες δέ κατά τό διάγραμμα τοϋ καΌηγηχοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου.Ελληνική Λαογρα
φία. Μέρος Α'σελ. I l l —5.

2) Ό  Δεσπότης χειροθ·ετοϋσε τό παιδί στήν εκκλησία καί τό έκαμνε άναγνοό- 
στη. Ή  μητέρα του έστελνε δώρο στό δεσπότη πουκάμισο μεταξωτό φαμένο στον 
αργαλειό. Ό  αναγνώστης καΑοναρχοίσε καί διάβαζε τον ’Απόστολο στήν εκκλησία.

31 Τούς αστραγάλους. Τις έλεγαν καί κότσια.
4) Λέγαν πώς ή κουκουβάγια είναι τόσο τυχερή, πού πρωί πηγαίν’ ένα πουλί 

καί πέφτει μέσα στό στόμα της.
ΰ) Στα πιό περασμένα χρόνια αντί ευχαριστώ έλεγαν Νά ’σαι καλά.
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7. Σε γέρους.—Καλά υστερνά.—Καλά γεράματα.—Καλή ψυχή.—Νά 
δ γης δισέγγονο και τρισέγγονα.·—Νά τοβρουν κα'ι τά παιδιά σ’ καί τ’ άγ- 
γόνια σ’ και τά δισάγγονά σ’ καί τά τρισάγγονα.—Ό  Θεός νά σέ χαρίσ’ τά 
παιδιά σ’, πίσω σ’ νά τ’ άφίσης.—Νά σέ ζήσνε τά παιδιά σ’, πίσω νά τ’ 
άφίσης, μιά φούχτα χώμα νά σέ χΰσνε στά μάτια σ’.

8. Γέρον σε νέο. — Τά χρόνια μ’ νά κάνς. — Πίσω μ’ νά σ’ άφίσω. 
Νά ζήσης.—Νά ζήσης νά γεράσης.—Νά ζήσης νά γεράσης καί νά μην ανα- 
στενάξης.

9. Στις αρραβώνες. ίτους άρραβωνιασμένους. —Τά συγχαρήκια
μας. — Ευχαριστώ. — 'Ωρες καλές.—HI ευχή σας.—ΤΩρε καλές καί ευλογη
μένες.—Τέλη αγαθά.— Καλά τέλη.—Καλά τέλεια.—Τέλεια αγαθά καί καλή 
άγάπ’.—Καλορίζικα.—Καί στις χαρές σας.—Καί του χρόνου σπίτι σας.

β' Στους γονείς τους.—Νά τους χαίρεστε.—Ευχαριστώ καί στ’ άρχον- 
τόπουλά σας('). Τά συγχαρήκια μας.—Νά σάς ζήσνε.—Καλά στέφανα,— 
Νά φιλ,ήστε τά στέφανα. — Καί στά πεδέλοιπα (1 2).

10. Στη χαρά, α' Στους νιόπαντρους. — Νά ζήστε στερεωμέν’.—Ευχα
ριστούμε.— Τά συγχαρήκια μας.—Εύτυχισμέν’ νά ζήστε.—Εύτυχισμέν’ καί 
καλόκαρδοι.—Νά ζοΰτε.—Νά ζουτε καί νά χαίρεστε. — Καλή ομόνοια.—Καλή 
άγάπ’ νάχτε.—Ά γά π ’ καί ομόνοια, κι’ οπού αγάπ’ κι’ ό Χριστός.—Νά ζή
στε νά γεράστε καί καρδιά νά μή χαλάστε.

β' Στον κουμπάρο.—Νά ζοΰνε νά τους χαίρεστε.—"Οπως έβαλες τό στε
φάνι (3)(ή τό κλήμα) νά βάλης καί τό λάδι (4).—Καί στό κεφαλάκι σ’. (Ά ν ό 
κουμπάρος ήτανε λεύτερος).

γ ' Στους γονείς. — Γεροί νά είστε νά τούς χαίρεσιε.—Νά ζοΰνε νά τούς 
χαίρεστε.—Τά συγχαρήκια μιας.— Καί στά πεδέλοιπα.— Ευχαριστώ καί στ’ 
άρχοντόπουλά σας.

δ ' Στους καλεσμένους άναλόγως τής ηλικίας. Στους λεύτερους. — Καί στό 
κεφαλάκι σ’.—Καί στά δικά σ’.—Νά σέ κολλήσ’. — Καί γαμπρός.—Καί νύφη. 
—Στις άρραβώνές σας.

ε’ Στους ηλικιωμένους άν είχαν παιδιά λεύτερα.—Καί στοΰ γυιοΰ σ’ ν' 
άξιωθής.—Νά σαι καλά.—Καί στής θυγατέρας.

στ' Σέ κείνους που είχαν αδελφό ή αδελφή λεύτερη.—Καί στής αδελφής μέ 
τό καλό.

11. Στη βαρούμενη .— Καλή λευτεριά. — Καλή γέννα.—*Η ώρα ή καλή. 
—Μ’ ένα χρυσό γιό.—Ευχαριστώ, δ,τι δόσ’ ό Θεός.—Μέ μιά χρυσή κόρ’.— 
Ά ς  πέσ’ μέ τό καλό πό πάνι μ’, ας είναι και γιος.

1) Ά ν  αυτός πού εύκιούντανε είχε παιδιά.
2) Στά λοιπά, άν είχαν κι’ άλλα παιδιά λεύτερα.
3) Τό στεφάνι τού γάμου άλλοτε τό εκαμναν από κληματσίδα.
4) Νά βάφτισης και τό παιδί.
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α Στην ετοιμόγεννη που κοιλοπόναε.— Στις Καστανιές, δταν έμπαινες 
στη κάμαρα της ετοιμόγεννης, έρριχνες την ποδιά σ’ πάνω της, την έδινες 
λίγο νερό και την εύκιούσουνα.— Καλή λευτεριά, ήρτ’ ένα καΐκι λάδι, να 
γλυστρήσ’ τό παιδί σαν το λάδι.

β' Στη λεχούσα.—Νά σέ ζήση.—Καλορίζικο.—Νά ναι τυχερό.—Νά το 
δγής όπως πεθυμεΐς.— Καλά σαράντα μέ τον κόρφο του γεμάτο(')·

γ' Στη μαμή .—Γειά στα χέρια σ’ κερά μαμή.—Νά σαι καλά.—Πάντ’ 
άξια.— Γειά νάχς.

12. Στο σαραντισμό, αιή μητέρα καί ο το μωρό. Ή  μητέρα πρώτη 
φορά από τη μέρα που γεννούσε έβγαινε υστέρα από σαράντα μέρες γιά νά 
πάρει σαραντισμό. Την ώρα τού εσπερινού ή μαμή βαστώντας τό μωρό ντυ· 
λι,γμένο σ’ ένα μεταξωτό παπλωματάκι ή από λαχουράκι, συνήθως κόκκινο 
μέ τή μητέρα στο πλάγ' πήγαιναν στήν εκκλησία. Ό  παπάς έδινε τον σαραν- 
τισμό στή μητέρα κ’ ύστερα πήγαιναν στο σπίτι τής μητέρας της ή στής πεθε
ράς της. Στις Καστανιές ή γιαγιά έτσ’ πού ήτανε φασκιωμένο τό μωρό, έβαζε 
πάνω στο στηθάκι τ’ ένα κομμάτι ψωμί κ’ ένα κρομμύδι νά τό φάγ’ ή μάννα 
τ’ νά κατεβάσ’ γάλα, ύστερα έπαιρνε λίγο άλευράκι καί πισπίλαε γύρω στα 
μαλάκια τ’ καί τό εύχιούντανε: Ν’ άσπρίσνε σαν τά χιόνια, νά γέν’ γιαγιά ή 
παπούςάν ήτανε άγοράκι. Στ’ άγοράκι πισπίλαε άλευράκι καί στα γενάκια τ’.

13. Στη βάφτιση, α Στ6 νονιό.— ΙΙώς έβαλες τό λάδι νά βάλης καί 
τό κλήμα.—Νά σέ ζήσ\ — Πάντ’ άξιος. —Νά τά χιλιάσης (τά βαφτιστικά). 
—Νά τα πληθαίνς.

β' Στο βαφτισιμιό. — Καλορίζικο.—Καλότυχο.
γ ' Στους γονείς.—Νάσαςζήσ’.—Νά τό χαίρεστε.—Νά τό δήτε κοπέλλα, 

γιά παλλικάρι, άν ήτανε αγόρι.
14. Στην αρρώστια, α Στον άρρωστο.—Γειά σέ πρέπ9, περαστικά.— 

Γλήγορα νά γίνς καλά.—Ευχαριστώ, πρώτα ό Θεός. — Σιδερένιος νά γίνςκαί 
περαστικά.—Μακάρ’ καλά νά γίνω .—ΙΙεραστικά.—’Από τό στόμα σου καί 
καί στού Θεού τό φτί.—Ή  Παναγιά νά βάλ’ τή σκέπ’ της.—Μέ τήν ευχή 
τού Θεού νά γίνς γλήγορα καλά.

β' Στους δικούς.—Περαστικά σας."Ολα γιά μάς είναι, μέ τό τσουβάλι(1 2) 
έρχεται, μέ τό βελόνι φεύγει.

15. Στο ϋ'άνατο. α' Στους συγγενείς.—Ζοοή σέ λόγου σου.—Καλή υπο
μονή, άλλο κακό νά μή γδήτε.—Θεός νά τον άναπαύσ’.—Υπομονή νά κάντε.

β' Για. τον πεάαμένο. — Θεός σχωρέσ’ τον.—Θεός σχωρέσ’ τον, ν’ άγιά- 
σνε τά κοκκαλάκια τ9.·—Θεός σχωρέσ’ τον ν ’ άγιάσ’ ο τάφος του. —"Αγιο μύ
ρος στά κοκκαλάκια τ’.—Νά λνώσνε τά κοκκαλάκια τ’.—Ν’ άγιαστή ο τό
πος ποπεσε.—Ν’ άγιαστή ό τάφος του.—Αιώνια του ή μνήμη.

1) Νά έχη πολύ γάλα καί νά βυξάξη τό παιδί.
2) Διά μιας, μαξωμένη έρχεται ή αρρώστια καί σιγά σιγά φεύγει.
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γ' Για τά ορφανά.— 'Υπομονή παιδιά, ό Θεός ορφανά κάνει, άμοιρα" 
δεν κάνει.

16. Στα μνημόσυνα. — Θεός σχωρέσ’ τον, νά τδβρη ή ψυχή τ’.
17. Στο ταξίδι, α' Ευχές σε κείνον που φεύγει. — Καλό κατευόδιο.— 

'Ώρα καλή. — 'Ώρα καλή κι’ δ Θεός μαζύ σου. — 'Ώρα καλή και καλή επά
νοδο.—Καλό ταξίδι.—Καλό ταξίδι κα'ι καλή αντάμωση, — Στο καλό.—’Έχε 
γειά και στο καλό.—Με τό καλό νά πας και νάρτης.—Τή Θεού τό δρόμο.— 
Ή  Παναγία νά είναι μπροστά σ’.—Ή  Παναγία νά είναι μαζΰ σ’,μέ τό καλό 
νά γυρίσης.—Νά πας μέ τήν Παναγία, νά γυρίσης μέ τό Χριστό. — Νά πας 
μέ το Χριστό νά γυρίσης μέ τήν Παναγία.

(3' Στους δικούς τοϋ ξενητεμένον.— Μέ τό καλό νά τύν γδήτε.—Μέ τό 
κακό νά σάς έρθ’.—Μέ τό καλό νά τον δεχτήτε.

γ' 3Εκείνος πού φεύγει.— Σάς άφίνμε γειά.—Μέ τό καλό νά σάς βρω.
— Καλή αντάμωση.

δ' Στον ερχομό τοϋ ξενιτεμένου.—Καλώς ήλθες. — Καλώς σάς ηΰραμε.
ε' Στούς δικούς.—Φώς στά μάτια σ’. — Ευχαριστώ.—Καλώς τον δεχτή

κατε.— Καλάίς σάς ήλθε.
18. Οταν γίνεται λόγος για τον ξενιτεμένο.—Πώς είναι ώρα τ’

καλή ό ............... (‘) —Καλά ευχαριστώ.
19. Τήν παραμονή τής γιορτής. — Κι’ αύριο μέ υγεία.—Ευχαριστώ 

επίσης.
20. Στις μεγάλες γιορτές. Τ’ άϊ Βασιλείου πού γύριζε ό χρόνος εύχιούν- 

τανε:—Γειά μας καί καλή χρονιά.—Καλό άϊ Βασιλείου. — Καλό χρόνο.— 
Καλή χρονιά.— Ευχαριστώ επίσης.— Καί τοϋ χρονοΰ. — Καί τοϋ χρόνου 
καλλίτερα. — Καί τοϋ χρόνου γεροί καί καλόκαρδοι. — Χρόνια πολλά. — Καλά 
Φώτα.— Ευχαριστώ καί τοϋ χρόνου.— Καλά Χριστούγεννα.—Καί τοϋ χρό
νου.—Καλή ’Ανάσταση.—Καλό Πάσχα.—Ή  σημερινή ή χάρ’ νά είναι μέσ’ 
στο σπίτ’ σας.—Βοήθειά μας δ άγιος πού είναι σήμερα. — Καλές αποκριές. 
Καλή σαρακοστή.

21. 'Όταν μεταλάβαιναν, α' Πριν μεταλάβουν. Οί μικροί φιλούσαν τών 
μεγαλύτερων τό χέρι καί τον έλεγαν:—Νά μέ σχωρέστε.—Θεός σχωρέσ’.

β' ’’Αφοί) μεταλάβαιναν.—Βοήθειά σας. — Ευχαριστώ. — Εις έτη πολλά.
— Καί τοϋ χρόνου.—Σωτηρία τής ψυχής σου καί τοϋ χρόνου. (1 2)

22. Στο χαιρετισμό, α Σε κείνον πού είχε τήν ονομασία τ’.— Στις 
Καστανιές, δταν πήγαιναν νά εύκιστοϋνε τό νοικοκύρη ή οποίον γιόρταζε, 
τούς κερνούσανε κρασί. Τό έβαζαν σέ χωματένιο κανατάκι καί μ’ ένα πο

1) Τό δνομα τοϋ ξενητεμένου.
2) Στις Καστανιές άφοϋ κοινωνοϋσαν, βγαίνοντας έπιαναν τον σιδερένιο 

χαλκά τής πόρτας τής εκκλησίας για νά είναι γεροί καί σιδερένιοι σάν τό σίδερο.
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τήρι οσοι και νά ήτανε τούς κέρναγαν. ΠρΙν to πιούνε εύκιούντανε :—Νά 
χαίρεσαι τ’ δνομά σ’.— Νάσαι καλά.— Σ ’ ετη πολλά, νά χιλιάσης και στα 
’κατό.—Γειά μας, χαρά μας, πάντα άγάπ’ νάχμε. — Χρόνια πολλά και καλά. 
Γειά μας, χαρά μας, νά ζήσμε νά γεράσμε και καρδιά νά μη χαλασμέ.

β' Στους δικούς. — Νά σέ ζήσ’ και τού χρόνου καλλίτερα.—Νά τον χαί
ρεσαι, σ’ έτη πολλά.—Και τού χρόνου μέ υγεία, πάντα καλόκαρδοι.

23. Στο φίλεμα, α Στο τραπέζι. "Οταν προσκαλούσαν στο Φανάρι 
στο φαγί, ό μουσαφίρης έρριχνε λίγο κρασί στο πιάτο τ’ κ’ εύκιούντανε τον 
νοικοκύρη :—Γειά μας καί χαρά μας, νά ζούμε πάντα μέ αγάπη, πάντα χα
ρούμενοι.—Μετά χαράς, νά ’σαι πάντα καλά. Κ’ ύστερα έπινε.

’Έπινε κΓ ό νοικοκύρης κρασί εις υγείαν τού μουσαφίρη καί εύκιούντανε: 
—Καλώς ήλθατε, σέ γειά μας.—Καλώς σάς ηύραμε.--Μέ της υγείας σας.

β' "Οταν σκώνουνταν από τό τραπέζι. Ό  μουσαφίρης έλεγε:—Γώ έφαγα 
καί τά ξίκεψα κΓ ό Θεός κ’ ή Παναγία νά τά πληθαίν’.—Ευχαριστώ σας. 
—’Έφαγα γώ κΓ ό Χριστός κΓ ή{*) . . . .  θά τό σηκιοσλ Ευχαριστώ σας.

24. Οταν εβλεπαν εναν πού ετρωγε η επινε.— Μέ της υγείας σας, 
καλή όρεξη.

25. Στά γεννέϋ'λια. — Καί τού χρόνου. — Χρόνια πολλά. — Είς έτη 
πολλά.

Στη Σηλυβριά οί μεγαλύτεροι τραβούσαν χαϊδευτικά τό φτί τού παιδιού 
καί τό εύχουνταν: —Καί τού χρόνου.

Στις Καστανιές κείνος πού είχε τά γεννέθλιά τ’ έπιανε σίδερο γιά νά 
γίνει σιδερένιος.

26. Οταν πρόσφερναν %να τι της έποχής γλύκισμα η όπωρικό .—
Ευχαριστώ καί τού χρόνου από τό χέρ’ σου.

27. Στο καλοκαίριαομα όπωρικοϋ. Στις Καστανιές τό όπωρικό πού 
θέ νά πρωτοφάνε, εύχιούντανε:—Και τού χρόνου. Τό βαστούσανε στο χέρι, 
τδβαζανε πίσ’ άπ’ τό κεφάλι καί προσπαθούσανε νά τό βάλνε στύ στόμα.

’ Αν είχαν δική βαρούμενη, έδιναν νά φάγη τό πρώτο όπωρικό πού έγινε 
κΓ έλεγαν την ευχή.—"Οπως είναι εκείνη φορτωμένη, νά ’ναι καί τό δέντρο.

Στη Σηλυβριά έλεγαν:—Καλός καιρός καί χρόνος, καί τού χρόνου. Τά 
παιδιά τό καλοκαίριασμα τών κερασιών έπαιρναν ένα, τό βαστούσανε απ’ τό 
τσουνί καί προσπαθούσανε νά τό φάνε βάζοντας τό χέρι πίσω άπ’ τό κεφάλι.

28. — Στους δυβτυχοϋντας. — Θεός νά σ’ ελεήσ’.—*0 Θεός νά σέ βοη- 
θήσ’.—Ό  Θεός νά κάνη τό καλό. — Ό  Θεός νά βάλη τό χέρ’ του, νά δγής 
καλές μέρες. 1

1) Τό όνομα τής κοπέλλας πού σήκωνε τό τραπέζι.
Σημ. Σ ’ ένα πιάτο είχανε ανακατωμένα σταπίδες, σπασμένα φουντούκια καί κα

ρύδια. Ή  νοικοκερά ή τό κορίτσι τράτερνε κι’ ό καθένας έπαιρνε από μια φούχτα.
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29. Στό λούσιμο, α' Στον λουόμενο.—Μέ υγεία νά λερώσης.—Με τής,, 
υγείας σας.

β Στον φρεσκοξουρισ μένο.—Μέ της υγείας.
30. Στό καινούργιο ρούχο α' Στο κόψιμο.— Πριν βάλνε ψαλιδιά στο 

ύφασμα ευχιουντανε:—Μέ υγεία οποίου ήτανε κι’ υστέρα το έκοφταν.
β' Σ ’ οποίον εβαλε καινούργιο φορεσιά.—Μέ υγεία καί καλή καρδιά.— 

Κι’ άλλο ανώτερο.—Αυτό παλιό κι’ άλλο καινούργιο.
31. Σ ’ αυτούς πού Εργάζονταν, α'. Σε κείνον που άρχιζε μια δουλειά. 

— Καλή αρχή.—Καλή ευκολία. — Καλές δουλειές.
β" Χερικό στον πουλητή. Ό  αγοραστής τον ευχιουντανε:—Καλό χερικό, 

καλά κέρδη. — Καλές δουλειές.
Τις πρώτοι παράδες πού έπαιρνε ό πουλητής όταν τον έκαμναν χερικό, τις 

έσερνε στο μέτωπο, στά μαλλιά κ’ ευχιουντανε'—Νά πληθαίνε σάν τά μαλλιά.
Στις Καστανιές, έτριβαν τον παρά στό κεφάλι γιά νά έχη τό σπίτι τόσα 

καλά κι’ ευτυχίες, δσα μαλλιά έχει τό κεφάλι κ’ έλεγαν:—’Από φούρνο μυ
ρωδιά καί σιφουνιού τραγούδι.

Μερικοί πουλητήδες δέν έπαιρναν τον παρά, λέγοντας : — Ρίξ’ το κατ’ 
καί νά τό πάρω, χαϊρλίδικο νά είναι, μπερεκετλίδικο καί τό'παιρνε.

Στό πούλημα, α Στον αγοραστή.—Καλά κέρδη.—"Οσα έδωσες τόσα νά 
κερδίσης.—Μέ τό καλό, χαϊρλίδικο.—Ούγουρλίδικο(’).

β' Στον πουλητή.—Σέ καλή μεριά οί παράδες.—Σέ καλόν τόπο.—Καλή 
πού'ληση.

γ' "Οταν παζάρευες στον πουλητή. ’Αγόραζες κι’ έκοφτες λίγο απ’ τήν 
τιμή πού σ’ έλεγε, λέγοντας: — ’Από μένα λίγα κι’ άπ’ τό Θεό πολλά. Καί 
κείνος σέ τδδινε.

δ' Στον εργάτη.—Καλώς τά πολεμάς.—Γειά στά χέρια σ ’ .—Καλή δύ
ναμη.—Καλή επιτυχία.—Πάντ’ άξιος.—Σκόρδα! (Γιά νά μή ματιαχτή).

ε' Στό γεωργό. — Καλό μαξούλι.— Καλό διάφορο. — Καλή σοδειά.— 
Καλά μπερεκέτια(1 2).

στ' Στ’ αλώνια.—Καλά μπερκέτια.
ζ' Ατό ξαλώνισμα.—Καί τού χρόνου περισσότερα.—Καλοξοδεμένα.
η' Στό $έρο.—"Αμα πρωτοπήγαινε δ νοικοκύρης στό χωράφι πού θέρι

ζαν, κείνη πού έδινε τά δεμάτια ή οποία άλλη πρόφθαινε, έβαζε μπροστά 
στό νοικοκύρη ένα δεμάτι όρθιο μέ τά στάχυα πάνω, καί τον ευχιουντανε: — 
’Έτη πολλά αφεντικό καί τού χρόνου πλειότερα.—Μπερκετλίδικα.

Ό  νοικοκύρης έδινε φιλοδώρημα κατά τή δύναμη τ’ 10, 20 γρόσια, λι- 
γότερα ή περισσότερα καί τό μοιράζουνταν δσα κορίτσια ήτανε στό θέρο.

1) ονγονρλίδικο=κα)<.οτυχισμένο.
2) μ π ερεη ετ= Α . τ. αφθονία.
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•θ'. Στο κλάδεμα—Καλό μαξούλι^).
32. Στις γυναικείες δουλειές τον σπιτιού. α Σε κείνην που έ'πλεχε 

η κεντούσε:—Γειά στα χέρια σ’.—Καλή ευκολία.—Πάντα άξια.
β' Σε κείνην που έπλυνε.—Γειά στα χέρια σ \ — Μέ υγεία νά τά λερώστε. 

—Καλά λερώματα.
γ' Στο δέσιμο του πανιού στον αργαλειό.—Στις Καστανιές συνατοί τους 

εΰκιοΰντανε.—’Έλα Χριστέ και Παναγιά και δόσε μας καλή ευκολία, δσο 
άνοίγ’ ημέρα, ν’ άνοίγ’ και τό πανί μας.

δ' Σε κείνην πονφαινε—"Οταν πήγαινε καμμιά στο σπίτι τής γυναίκας 
πδφαινε, έπιανε τό καλάμι στή σταύρωση κ’ έλεγε:—*Ωρες καλές κ’ ευλογη
μένες.—"Οσο δρόμο πορπάτσα, τόσο πανί νά φάνς, κι’ όπως άνοΐγνε τά πο
δάρια μ’, ν’ ανοΐγνε τά μιτάρια σ’.

"Οταν τελείωνε τό πανί, τήν ώρα πού θέ νά τό κόψνε, έρριχναν πύ πίσ’ 
τον αργαλειό ένα ποτήρι νερό γιά τις κρεμασμέν’, (για όσοι πέθαναν πό τήν 
κρεμάλα). Έ τσ ’ τις έλεγαν οΐ γριές κ’ έτσ’ έκαμναν.

ε' Σε κείνην που έκαμνε τά χειμωνιάτικα(1 2).— Καλό φάγωμα' ή καλά 
φαγώματα.—Καλοφαγωμένα νά ’ναι.—Νά τό φάτε μέ καλή καρδιά και γε
ροσύνη.—Μέ υγεία νά τό φάτε. — Μέ υγεία νά τό ξοδέψετε.—Καλό ξόδιασμα, 
ή καλοξόδευτο.—Μέ τό καλό νά τό ξοδέψετε.—Σ ’ ώρες καλές.

33. Σ ’ οποίον φτερνίζουνιαν.—Έειά σου.—Γειά νάχς, ή Γειά στους 
φίλους.—Μέ τής υγείας σας.—Ευχαριστώ.

34. Σ έ  κείνον  π ο ύ  έλ εο ϋ ο ε .—Τού ’Αβραάμ, τού Ίσάκ και τοΰ ’Ια
κώβ τ’ αγαθά νάχς.—’Άλλα τόσα καλά νά σέ δίν’ ό Θεός.—Διπλού και τρί
διπλου νά τά φέρνη ό Θεός.—Είσαι καλός πέ κείνο σέ δώκε ό Θεός μέ τά 
δυό τ’ χέρια.—’Εμείς τά ξικεϋμε κι’ ό Θεός νά σάς τά πληθαίν’.—Μέ δυο 
φούχτες νά σέ δίν’ ό Θεός.—Θεόςνά σέ δόσ’ πολλά αγαθά και πλούτα.—Νάχς 
τού Θεού τά καλά. — Καλές μέρες καί καλά χρόνια νά σέ δίν’ ό Θεός.—Κα
τά τήν ιδέα σ’ νά σέ δίν’ ό Θεός.—Κατά τήν καρδιά σ’ νά σέ δίν’ 6 Θεός. 
—Ό  Θεός μέ τά δυό τ’ χέρια νά σέ δίν’.—Ό  Θεός νά σέ δίν’ τά θέλς αφεν
τικό.—Ό  Θεός νά σχωρέσ’ τή μάννα πού σ’ έκανε.—Ό  Θεός νά σέ χιλιο- 
χρονήσ’. — Ό  Θεός πέ ’λλοϋ νά τά ξεπεστείλ’ διπλού και τριπλού αυτά 
πού μ’ έδοσες.—Ό  Θεός νά σέ δόσ’ καλή γεροσύν’.—Ό  Θεός σχωρέσ’ τά 
πεθαμμένα σ’.—Ό  Θεός σχωρέσ’ τά γονικά σ’.—Ό  Θεός σχωρέσ’ τις ψυχές 
τών πεθαμμένων σου.—Ό  Θεός νά κόφτ’ μέρες από μένα και νά τις δίν’ 
εσένα.—"Οπο,ις ευχαριστείς τις φτωχοί νά σ’ ευχάριστή ό Θεός.—"Οπως ευ-

1) Λ. τ. απόδοση, σοδειά.
2) Τά ζυμαρικά, πού κάμνανε στο σπίτι γιά νά έχουν τον χειμώνα, γιουφκά- 

δες, τραχανοκουσκούσι, μπλιγούρι. Τις ίδιες εύχές έλεγαν, δταν έκαμναν τά ρετσέ
λια (κομπόστες) καί γλυκά, πού κερνούσανε τούς μουσαφήρηδες.
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χαρίστησεν εμένα ό Θεός νά σ' εύχαριστήσ3.—"Οπως δίνς, νά σε δίν’ δΘερς. 
—"Ο,τι αποθυμάς νά σέ δίν3 δ Θεός.—"Ο,τι θέλ3 ή καρδιά σ’ νά σε δίν’ δ 
Θεός.—Τά εφτά καλά τοϋ κόσμου νά σέ δίν’ δ Θεός.—Πέ δυο χίλια καλά 
νά σέ δίν3 δ Θεός.—Νά σέ φυλάγ3 ή Παναγία. —Ή  Παναγία νά τά άβγα- 
ταίν3.—Ή  Παναγία νά σέ δίν’ μέρες και χρόνια.—Μεις σας τά ξικεΰμε κ’ ή 
ΙΙαναγία νά σάς τά δίν3 διπλού και τρίδιπλου.—Νά σέ δόσ3 ή Παναγία τοϋ 
'Αβραάμ, τοΰ ’Ισαάκ και της Εΰας τά καλά.— Ή  ευχή τής Παναγίας και 
του Χρίστου νά είναι μέσ3 στο σπίτ3 σου.—Τής Παναγίας την ευχή και τοϋ 
Χρίστου καί τή δική μ3 πό τά είκοσι νύχια μ3.—Νά σέ φυλάγ3, δ Χριστός.— 
Θά πάγω στήν Ά για  Σόφιά νά σ’ ανάψω κερί. — Και χατζής.—Τί τό θέλς τό 
χατζηλήκι, χατζηλήκι είν3 αυτό πού κάμνεις.—Ν’ άγιάσνε τά χεράκια. — Γε
ρός ν3 άγιάσης.— Ζωντανός ν3 άγιάσης.—Νά δίνε τά χεράκια σ’ νά γρά- 
φνε οι άγγέλ3.—Μέλι και γάλα στή στράτα σ’.—Ξίκ3 νά μή τά κάν3 από τά 
χέρια σ '.—"Ο,τl πιάνς χρυσάφι νά γίν3.—Νά φας μ3 ασημένιο χουλιάρι.— 
Νά χαίρεσαι τά παιδιά σ’ καί τ3 άγγόνια σ'.—Γειά καί πασχαλιά.—Γειά καί 
γεροσύνη νά 3ναι.—Γειά νάχνε τά χεράκια σ’.—Την υγεία σ3 νάχς. — Κακό 
νά μή δγιοϋμιε.—Νάστε γεροί καί πολύχρονοι.—Νάστε γεροί καί καλόκαρδοι.
— Γιοφύρι κάνεις.—Ευχαριστώ, έχε τήν ευχή μ3 κι’ δ,τι επιθυμείς.—Νά 
ζής καί νά βασιλεύης.— Νά σέ ζήσνε τά ζωντανά καί νά σχωρεθοϋν τά πε- 
θαμμένα σ’.—Νά δροσιστή ή ψυχή τής μάννας σου καί τοϋ πατέρα σ3.— 
Νά βρεθή στοϋ πατέρα σ’ τό χέρι. — Ή  πόρτα σ’ νά ’ναι χρόνον καιρό ανοι
χτή.— Νά 3σαι καλά.—Νά 3σαι. καλά, νά κάμνης καλά.—Τά καλά τοΰ κόσ- 
σμου νάχς.—Νάστε καλά καί νά χαίρεστε τά καλούδια σας. — Καλό νάχς.·· · 
Αυτό πού μ3 έδοσες, καντήλα νά τδχς στον άλλο κόσμο.—'Ως καί τό κόκκαλό 
μ3 σ3 εύκιέται.—Αυτή τήν καλοσύν’ πού μέ κάνς, στον παράδεισο θά πας — 
"Οπως εδώ καί στον άλλο κόσμο έτσ3 καλά θά σαι, τέτοια καλά πού κάνς.
— Πολύχρονος.—Χιλιόχρονος.—Νά χιλιοχρονίσης.—Νά τά χιλιάσης.—Χρό
νια καί μέρες νάχετε.—Νά κόφτ3 από μένα μέρες καί νά τις δίν3 εσένα.— 
Μισθό θά κάνς.—’Αξιος δ μισιθός σου.—Σ ' εύχομαι από τά είκοσι νύχια μ3. 
—Χώμα νά πιάνς καί μάλαμα νά γίνεται. —Νά ζής μέ τ’ όνομά σ’ ('). (I)

(I) ’Ίσως νά είναι ή ευχή από τά χρόνια 
Χριστιανούς καί τούς άλλαζαν τό όνομα.

πού οί Τούρκοι τούρκευαν τούς



ΚΑΛΑ- ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ (διδασκάλου)

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ

Α /  Ι Ι α ιρ -χ ^ ό σ ε ς ς  π ε ρ ί  ί δ ρ ύ α ε ω ς  χ ω ρ ί ω ν

1 .  Τό Ά λ Β α σ ά ν '

To Άλόασάν’ ήάανε αρχή τσιφλίκ’ και το είχανε δ ’Απτή όέης και δ 
Μουσταφά όέης. "Υσταρα τα παιδιά τς τδ βανάνε άμανέτ στον Άρμέν’ τό 
σαράφ, τό Χατζή Νερσές κι’ αυτός στα 1860 τό ξεπουλ’σε.

"Ως τά τότες, τό τσιφλί.κ’ είχε σαράάα όάάδες π κάάάανε οι τσεφτσήδες. 
’Απ’ αυτνοΰς, ένα τακήμ ήάαν άπ’ τό Καβακλή τς Βουργαρίας, άλλ’ άπ’ τ’ 
Θεσσαλία, κι άλλ’ Καραμανλήδες. Αϋτοίν’ αγόρασαν τό τσιφλίκ’ άπ τον Ά ρ 
μέν’ και τό καμαν χωριό.

Κολλμένα μέ τ Άλόασανιοΰ τό τσιφλίκ’ ήάανε και μκρά τσιφλίκια, 
π τά είχανε οί άόπιοι. "Ενα. είχε κι δ παποϋς μας, δ Χατζηγιαννάκς, πγ είχε 
21 θυγατέρες και Ιό γιουδες, από δυο γναΐκες, δεκαοχτώ άπ τή μνιά και 
δεκαοχτώ άπ’ τν αλλ’να, και τό σόϊτς τό λεγαν «Α π’ τά τριαάαέξ άδρέφια».

2 .  Τό Ν ιχ ώ ρ 5

Τό Νιχώρ τό χάρσε ένας φονιάς στη Σουλτάνα, γιά νά βρίσκνε άπά^ιο 
εκεί 8σ’ έκαμνανε κάνα καόαγέτ και νά γλιτώννε. "Υσταρα σά ,^άηκαν οΐ σα
ράντα όάάδες t τσιφλικιού, στ Άλόασάν’, κι άπόμκανε οΐ Καρυώτες στ άνοι- 
χτά, άγόρασανε τό Νιχώρ απ’ τή Σουλτάνα κα'ι τό καμαν χωριό

■V  Α & ά φ ο ρ α  ο ίβ μ ά τ »

1 .  Τό τρ α β ο ύ δ ’ τοϋ σταυρόν

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
Σήμερον καταδέχεται σταυρωσιν τω Δεσπότη, 
Παρισταμένη τοϋ σταυροϋ ή πάναμος Παρθένα, 
καί τό Σωτήρα βλέπουσα κρεμάμενον τω ξϋλω 

—Πώς υπομένεις τον σταυρόν γλυκΰτατόν μου τέκνον;

Ά γιος, Κύριος Σαββαώθ'.
(Έψάλλετο την Μεγάλην Πέμπτην άπό ένα παιδί, που γυρνοϋσε τά σπί

τια κατά σειρά, κρατώντας εις τό χέρι ένα δίσκον τής εκκλησίας μέ τον άρ
γυρό σταυρό ξαπλωμένο εις τύν δίσκο καί στολισμένο μέ άνθη καί δΰο τρία



κόκκινα αυγά. Διά τον κόπον του εμάζευεν αυγά και χρήματα. Τά αυγά πα- 
ρέδιδεν έπειτα εις τον παπάν και τά χρήματα κρατούσε αυτός).

2 . Ό  Σχανράκογλονς

106 Λαογραφικά

—’Άφησες έ'ναν γκιάβουρα τους Τούρκους νά ορίζει 
μέ τά πολλά πουγγία του, νά τοΰσε φοβερίζει.
Καί τον ταμπάκον έκαμεν άλλος νά μή πουλήσει 
γιά νά κερδήσει χρήματα, τον κόσμον νά κερδήσει.

Εις τοϋ Σπαθάρη τον odd ήταν ζωγραφισμένα 
βασίλεια, καί μπογδανιά, δλα τους ένα ένα.
Στής Σπαθαρέσσας τον oda ήταν ζωγραφισμένα 
τριανταφυλλιές, γαρουφαλιές, μέ άνθη φορτωμένα. 
Παρασκευή ξημέρωμα, μην είχε ξημερώσει, 
έφεραν τον Σταυράκογλου μέσα εις τό κοτέσι.

—Σιεφά γκελθίν Σταυράκογλου, πώς είσαι στην ύγειά σου; 
Πώς είσαι εϊ,ς τό κέφι σου, τοόρα ή αφεντιά σου;

Καί ή κατάρα ή φοβερή του Παναγιωτάτου 
βύθισε τον Σταυράκογλου, στής θάλασσας τον πάτο.

(Έτραγουδείτο προ 70 ετών. "Ολα τ” ανωτέρω κατ’ άφήγησιν Μαρίας 
Τωαννίδου αγραμμάτου, ετών 87 έξ Έλβασανίου Μετρών, νυν κατοίκου 
'Αγίου Πέτρου Γουμενίτσης).

3 .  Τό μοιρολόγι τς Παναγίας

Καλό είναι τό "Αγιος ό θεός, καλό είναι που τό λένε 
παράδεισο καί λίβανο από τον "Αγιο Όάφο.

Έ κεϊ τά δέάρα σκίζονται, τά μάρμαρα λυγίζουν, 
εκεί άρέχουνε τά σκυλιά, ο! άνομοι οί Εβραίοι,

5 οί άνομοι καί τά σκυλιά, οί τρις καταραμένοι.
—Σεις Όβριγιοί, ποΰ άρέχετε ; καί τι πολυραηάτε ;
—Μεϊς τό Χριστό γυρεύομε νά τόνε σταυρώσουμε.

Βαστούμ’ φλουριά στά χέρια μας κι αργύρια στις ποδιές μας.
—Γιά δόστε με τ’ αργύρια σας νά σάς τό πώ που είναι.

10 —Γιά λΰσε τα καί πάρε τα καί πές το μας ποΰ είναι.
Κάθεται καί προγεύεται πάνω στο περιβόλι, 
μέ δεκοχτώ πνευματικούς, μέ δώδεκ’ ’Αποστόλους.
Πήραν τό δρόμο τό δρομοΰ τοΰ ριοΰ τό μονοπάτι,
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τό μονοπάτι τού; έβγαλε ϊσια στο περιβόλι.
15 Μόλις τούς είδε ό Χριστός, αμέσως έταράχθη.

— Φέρτε σκαμνιά τούς φίλους μου και τράπεζα εμπρός τους. 
Τσακίσανε την τράπεζα, σπάσανε τά ποτήρια.

— Αυτός είναι καί πιάστε τον γρήγορα, νά μή φύγει.
’Απ' τον περτσέ τον πιάσανε, στη γή τόνε σβροάάνε.

20 Γέμισ’ τό στόμα τ’ αίματα, τά χείλη του φαρμάκι.
Ευθύς τόνε φορέσανε τού βουβαλιού τό τσόλι, 
ευθύς τόνε ποτίσανε τριών χρόνων τό ξύδι, 
ευθύς τον πάνε στο παχνί, κι άχερο τον ταγίσαν.

'Η  Μάρθα, ή Μαγδαληνή, καί τού Λαζάρ’ ή μάννα,
25 και τού Ιακώβ ή αδελφή, οι τέσσερες αντάμα, 

πήραν τό δρόμο τό δρομί, δρομί στην Παναγία.
Βλέπουν εκεί την Παναγιά, την προσευχή της κάνει 
καί τον θεόν παρακαλεΐ, για τό μονογενή της.
Ή  μια την άλλη βλέπουνε, ή μια την άλλη λέγει:

30 —Σύ, Παναγιά μας Δέσποινα, την προσευχή σου κάνεις 
και τό θεό παρακαλεΤς για τό μονογενή σου, 
τό γιό σου τόνε πιάσανε καί πά νά τον κρεμάσουν.

—Μώρ, κάλλιο νά βουβάίνουσταν παρά τό λόγο πού πες. 
Πήραν τό δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι,

35 τό μονοπάτι τούς έβγαλε στην πόρτα τού Πιλάτου.
Κοιτούν ζερβιά, κοιτούν, δεξιά, κανένα δε γνωρίζουν’ 
κοιτούν καί δεξιάηερα, βλέπουν τον Ιωάννη.

—"Αη Γιάννη Πρόδρομε καί βαπτιστά τού γιού μου, 
μην είδες τον υΐόκα μου καί τον διδάσκαλό σου ;

40 —Βλέπεις εκείνον τον γυμνό, τον παραπονεμένο, 
οπού φορεΐ πουκάμισο, στο αιμα βουτημένο ;
Σάν τ’ άκουσε ή Παναγιά, έπεσε κι έλιγώθη.
Δεν μέ μιλάς υιόκα μου, δεν μέ μιλάς παιδί μου ;
Ζητεί μαχαίρι νά σφαγή, £ρεμό νά πέσει κάτω.

45 —Τί νά σού πώ μαννούλα μου πού μ’ έχουν σταυρωμένο ; 
Μάννα μ, αν κρεμαστής εσύ, κρεμνιέτ’ ό κόσμος δλος. 
Μάννα μ’ καί αν σφαγής εσύ, χάνετ’ ό κόσμος όλος.
Σύρε μάννα μ’ στο σπίτι σου, καί κάνε τό σταυρό σου, 
καί παρακάλει το Θεό, γιά τό μονογενή σου.

50 —Βάλε κρασί στο μαστραπά κι άφράτο παξιμάδι,
νά τό βρ’ ή μάνν’ άπ’ τό παιδί, καί τό παιδί άπ’ τη μάννα. 
Καλό είναι τ’ "Αγιος ό θεός, καλό είναι πού τό λένε. 

"Οποιος τό λέγει σώζεται κΓ όποιος τ’ ακούει αγιάζει,
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xl3 οποίος το καλοφηγκριστή, Παράδεισο θά λάβει,
55 Παράδεισο και λίβανο από τον "Αγιο Πάφο.

(Έχράλλετο και ψάλλεται την νύκτα τής Μεγάλης Παρασκευής υπό των 
γυναικών πού φυλάγουν τό λείψανο του Χριστού. Άνακοίνωσις Φρόσως 
Χατζοπούλου ετών 19, εξ Έλβασανίου, εγγραμμάτου, νΰν κατοίκου 'Αγίου 
Πέτρου Γουμενίτσης).

4 . *Ο Φάναχος τον γύφτον
Πεθαίνει ό γύφτος ό χαλκιάς κι ή γύφτισσα τον κλαίγει:

—’Εσύ πεθαίνεις μάστορα, κι έμενα πού μ3 αφήνεις ;
— Σ’ αφήν03 γώ την τσέργα μου τή χιλιοτρυπημένη, 

νά χεις τον ήλιο θερμαστή και τή βροχή για πλύτρα,
5 και τον αγέρα σκουπιστή, και τό χαλάζι φίλο.

Σ ’ αφήνω τζόρ απ’ άκρανιά, καί τρύπια άραβετζίκα 
νά 5αίνεις παντού λεύτερα, μέσ’ στού χωριού τά σπίτια, 
νά τρώς τά ξεροκόμματα, νά σού τροχούν τά δόντια.

Τ α έργα = σκηνή, ϊ£όρα=ράβδος, άραβεζίκα= οα·κχούλι τρο χώ = ά κονίζω 
(Ανακοίνωση Ξενοφώντος Χουρμουζιάδου 70 ετών, έγγραμάτου, έκ 

Πετροχωρίου Μετρών, νύν κατοίκου Διαλεχτού, Χρυσουπόλεως).

5 . Ό  Μανώλης
Σ ’ ένα τρεχαντηράκι καρσι στον Μαρμαρά,
είν’ ό Μανώλης μέσα, (λεϊλόμ, λεϊλόμ), μέ δώδεκα παιδιά.
Σ ’ ένα βουνό μεγάλο, σ’ ένα βουνό ψηλό,
σκοτώσαν τον Μανώλη, (λεϊλόμ, λεϊλόμ), τής Έρηνιώζ τό γιό.

5 Τον κλαίγει ό κόσμος δλος, τον κλαίγει κι’ ή άουνιά,
τό κλαίγει κι’ αδελφή του (λεϊλόμ, λεϊλόμ), πού δεν τον είδε πιά. 

— Κρϊμας Μανώλη μ’, κρΐμας, κρίμα στο 5όγι σου, 
πού έκαμες ρεζίλι, (λεϊλόμ λεϊλόμ), δλο τό σόγι σου.
Μανώλη μι’ τ’ άρματά σου, πουλιούνται στο τσαρσί,

10 τά χουν καί τά γυρίζουν, (λεϊλόμ λεϊλόμ), για μιιάν οκά κρασί.
—Μάννα μ3, δεν εΐταν ένας, δεν εΐταν καναδυό,

μόν εΐταν τρεις χιλιάδες, (λεϊλόμ λεϊλόμ), πού ζώσαν τό βουνό.
Μάννα μ3, δεν ήταν Τούρκοι, δεν ήταν Χριστιανοί,
μόν εΐταν κερετζήδες, (λεϊλόμ λεϊλόμ), οί παλιοβούργαροι.

15 —Μανώλη μ3, τ άρματά σου δεν εΐταν γιά φωτιά
μόνε νά λειτουργούνται, (λεϊλόμ λεϊλόμ), μέσ στήν Ά γιά  Σόφιά.
Μανώλη μ3, τό κεφάλι σ εΐτανε μακρουλό,
δταν τό πελεκούσαν, (λεϊλόμ λεϊλόμ), επάνω στο βουνό.
Σ ’ ένα βουνό μεγάλο, καρσι στο Μαρμαρά,
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20 σκότωσαν το Μανώλη, (λεϊλόμ λεϊλόμ), μέ διόδεκα παιδιά.

2Γαρ0ί==άπέναντι, εκανες ρεζίλι=^ντρόπιασες, οόχί=γένος.
(Άλέκος Χουρμουζιάδης ετών 57, εγγράμματος εκ ΓΙετροχτυρίου Μέτρων, 

νυν κάτοικος ΓΙαλαιφύτου Γιαννιτσών).

Γ '. Καβέδες κ ι’ 5 Αργαστήρια
Οί καβετζήδες της περιφέρειας μας ήσαν μία τάξις έπαγγελματιών, ή 

οποία έξασκοϋσε δυο τρία επαγγέλματα μαζί, προ πάντων δμως καβετζηλήκι 
καί ΟερΕελήκι η καβετζηλήκι και 5ακαλική, μέσα εις τδ ίδιο κατάστημα, 
που στα μέρη μας, έλέγουνταν «καβές», άν τδ κυριώτερο επάγγελμα ήτο κα
βετζηλήκι, κά «άργαστήρ5», αν ήτο Οακαλική.

'Υπήρχαν χωριά, δπου ό καβές ήτο χωριανικός, δηλαδή κτήμα τής 
κοινότητος, εις τα περισσότερα δμως ήτο ιδιωτικόν κτήμα. Ό  καβές ήτο τδ 
κέντρον συναντήσεως των χωρικών. ΈκεΙ μαζεύονταν τδν χειμώνα, γύρω 
στο μαγκάλι ή τή ooba και διηγούνταν παραμυθία και προσωπικές των 
περιπέτειες, συζητούσαν για τα σπαρτά και τά ζώα των, ακόυαν τις γνώμες 
τών γεροντοτέρων, μέ σχετικά περιστατικά άπδ την πείράν των καί την 
ζωήν τών προπάππων των. Εις τδν καβέ διεσκέδαζαν παίζοντες τάβλι, θάμα 
άόμνες, πρέφα, σκαμπίλι, εξηάαέ; καί πικέτο, μέ έπαθλο γιά τδν νικητή, 
ένα καβέ, τσάι, κρασί, ρακί ή κονιάκ. Εις τδν καβέ έβαζαν καινούργιο μου- 
χτάρη, δάσκαλο, άγελάρη, κατσικά, bεχταή, κράχτη ή χαρ£ιλετζή. Εις τον 
καβέ έβγαζαν τδ χωριανικό τδ «μρά» στδ «μεζάτ». Εις τδν καβέ εώρταζαν 
τά πανηγύρια, στολίζοντάς τον μέ λεπτά πολύχρωμα χαρτιά, ψαλλιδισμένα 
εις διάφορα σχήματα καί κρεμασμένα από σπάγγους σταυρωτά δεμένους καί 
μέσα καί έξω στο «μεϊάάνι», μπροστά στδν καβέ, νά Γ ανεμίζη ό αγέρας 
καί νά δίδουν κάποιον τόνον φαιδρότητος στδ πανηγύρι. Εις τον καβέ κα
τέβαινε άπ’ τις Μέτρες ό ζαπτιγές, ό τζαντερμάς, δ μοι^ασίρς, δ ινστιντα 
κτσής καί κάθε επίσημος αντιπρόσωπος τής Κυβερνήσεως. Εις τδν καβέ τέ 
λος δ μουχτάρης κοινοποιούσε κάθε διαταγή τής άνωτέρας Αρχής.

Ό  καβές λοιπόν ήτο απαραίτητος, καί χωριό χωρίς καβέ, κάτι τδ ακα
τανόητο καί ασυγχρόνιστο. Μέ μεγάλη περιφρόνηση μιλούσαν οί χωριανοί 
γιά τέτοια χωριά λέγοντας: «Έκείν' ένα §αβέ 1:>λέ (τουλάχιστο) δεν έχνε στδ 
χωριό τς, καί κάάάαι στς αυλές τς, σά τζί γναΐκες».

Ό  καβετζής ήτο συνήθως από τους εξυπνότερους τόπους τοΰ χωρίου 
πού έκαμνε, καθώς είπαμε, καί τδν bερbέρη, τδν ταβερνάρη καί πολλές φο
ρές τδν ψευτογιατρό καί τδν μουχτάρι.

Οί χωριανοί δεν συχνοξυρίζουνταν. "Αλλοι φορούσαν τά γένεια τους 
15 μέρες, άλλοι 30 καί άλλοι 60. Συνήθως ξυρίζουνταν την παραμονήν τών 
μεγάλων εορτών καί πανηγυριών. Στά παλαιότερα χρόνια, μάλιστα, πού
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φορούσαν μαύρα σαρίκια, δέν ξυρίζουνταν καθόλου. Καθένας κλάδευε μόνος 
του τά γένεια κα'ι τά μαλλιά του άμα μακραίνανε πολΰ. Εις τά δικά μας 
χρόνια εκείνος πού ξυρίζουνταν έπλήρωνε 1 γρόσι (’) και από είκοσι παρά- 
δες για τό λούσιμο κα'ι το κούρεμα μέ τή μηχανή. Και τούτο πολύ ολίγοι 
έπλήρωναν εις μετρητά, αμέσως. Οι περισσότεροι έπλήρωναν εις είδος, ξά* 
λωνα. "Οποιος ξυρίζουνταν συχνά, συμφωνούσε ξεκοπή ένα κιλό σιτάρι, χρο
νικής. Αίιτή βέβαια ήταν ή κυριάιτερη αιτία, πού ανάγκαζε τον κουρέα νά 
εξασκή και άλλα επαγγέλματα για νά βγάζη τό ψωμί του.

’Έκανε λοιπόν τον καβετζή και τον ταβερνάρη, προμηθεύοντας εις τούς 
χωριανούς καβέδες καί τσάι προς 10 παράδες, καί ρακί, κρασί καί κονιάκ, 
προς 5 παράδες τό ποτηράκι. Εις τόν μπουφέ του είχε κρεμασμένη μια 
πλάκα μέ κοντύλι δεμένο στο σχοινάκι, καί κατέγραφε τά βερεσέδια τής ημέ
ρας. "Αμα γέμιζεν ή σούμα, τά πέρναγε στο τεφτέρι, στά «άλατζάκια»(1 2), καί 
υπομονητικά περίμενε τό καλοκαίρι, νά ξαλωνίση ό πελάτης, νά τού φέρη τό 
χρέος του κΕ αυτός νά τόν κεράση ένα διπλό, εις έκφρασιν τής εύαρεσκείας 
του, νά τού εύχηθή «καί τού χρόν’ μέ γειά», καί νά χαρή ή καρδιά του.

’Αν δμως ή χρονιά πήγαινε ανάποδη, τά σπαρτά τά κήράιζε ό σουρ
μές καί ό άελιτζές, τά δοστάνια τό §'εζΐΛ'τί, και τ’ αμπέλια ή σκλαρκού(3 4), τότε 
ό καβετζής περνούσε δύσκολο χειμώνα, επειδή ήναγκάζετο νά χρεωθή στον 
προμηθευτήν έμπορον, νά πάρη σιτάρι γιά γεμεκλίκι καί πιοτά, για νά συγ- 
κρατήση την πελατεία του, μέ την ελπίδα νά ταιριάξη ή χρονιά καί νά τά 
πληρωθή στον καιρό δλα μαζί. ”Αν είχε καί άγραστήρ, τότε άναγκάζουνταν 
νά προμηθευτή πράγματα κατωτέρας ποιότητας, τά όποια, έδέχετο εξ ανάγ
κης ό χρεωμένος πελάτης. Τότε τό λάδι είχε βόχα, ό καβές μύριζε σεάίνα, οΐ 
ελιές ήσαν σκουληκοφαγωμένες καί τό £άζ βαφτισμένο^).

Λέγεται ότι οι Τούρκοι μετά την κατάκτησιν τής Θράκης, άπηγόρευσαν 
εις τούς χριστιανούς νά έξασκούν τό επάγγελμα τού κουρέως, τού κασάπη καί 
τού πεταλωτού, καί όταν ό θαυματοποιός Μπόσκος έπεσκέφθη την Κ)πολιν 
παρετήρησεν ότι ό Τούρκος δερδέρης, γιά νά δείξη την περιφρόνησίν του εις 
τόν χριστιανόν πελάτην, τόν εξόριζε τό ένα μάγουλο, έπειτα άφινε τό άλλο 
αξύριστο, μέ τά ακάματα, καί τόν ανάγκαζε νά περιμένη ώς πού αυτό; νά πιή 
τόν καβέ του, νά τραβήξη τό ναργκιλέ του, νά κάμη τό ναμάζι του καί έπειτα 
νά εύδοκήση ν* άποτελειώση τό ξύρισμα τού χριστιανού. Μάλιστα λέγεται 
οτι διά νά τιμωρήση τόν δερδέρη ό Μπόσκος, κάθισε επίτηδες νά ξυρισθή. 
ΓΩς νά τελεκυση τό ένα μάγουλο, τά γένια ξαναφύτρωναν στο άλλο, κι ό δερ
δέρης, βαρέθηκε νά ξαναξυρίζη επανειλημμένους τόν παράξενο Φράγκο. ’Επί

1) Μόνον ξύρισμα τοϋ γαμπρού καί τού πεθαμένου εϊταν πάνω από 5 γρόσια.
2) Τό λαβεΐν.
3) Άρρώστειες λογής λογιών τής γεωργίας.
4) Τό πετρέλαιο νερωμένο.
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τέλους ό Μπόσκος προσποιούμενος τον θυμωμένο, βγάζει τό κεφάλι του, τό 
αφίνει μέσα στη λεκάνη, και παραγγέλοντας τον bερbέρη νά άποτελειώση τό 
ξύρισμα, κι’ αυτός Οά περάση αργότερα νά τό παραλάβη, έφυγε χωρίς κεφάλι. 
Ό  bερbέρης απ’ την τρομάρα του άπέθανε από συγκοπή.

Ξύρισμα φτηνό γινότανε ως τά χρόνια του πολέμου και στη Πόλη, χω
ρίς σαπούνι, καθρέφτη καί περάάχι, μέ κρύο νερό μόνον εις την αυλήν τοϋ 
Γενίτζαμι, για 20 παράδες και λέγουνταν «δρμάν τρασι>- δηλαδή, ξύρισμα 
του δάσους, άρα απολίτιστο, βουνίσιο.

Εΐς τά παλαιότερα χρόνια, ή συνήθεια των Τούρκων νά πλύνωνται πρ'ιν 
προσευχηθούν και νά πηγαίνουν στον απόπατο μέ τό ιόρίκι εξηγούνταν από 
τούς χριστιανούς δτι είναι επάναγκες, διότι αν δεν τό κάμουν βρωμούν σάν 
τά σκυλιά, επειδή δεν είναι βαφτισμένοι και δεν έχουν τό "Αγιον Μύρον. ’Αρ
γότερα όμως, δταν οί κάτοικοι τού χωριού μας έπλήθυναν καί ό τόπος δεν 
τούς εσήκωνε, και με τήν κατασκευήν τού σιδηροδρόμου ύπήρχεν ευκολία συγ
κοινωνίας, οι νέοι άρχισαν νά πηγαίνουν τον χειμώνα στήν Πόλη καί νά γυρ
νούν τήν άνοιξη. Μαζί μέ τις οικονομίες των, άρχισαν νά φέρουν καί νέες 
ιδέες περί ενδυμασίας καί καθαριότητος καί νά ξυρίζωνται συχνότερα. Οι γε- 
ροντότεροι όμως εξηκολ,ούθησαν νά φορούν τά γένεια τους τις περισσότερες 
μέρες τού έτους. ΓΙρός ίκανοποίησιν των απαιτήσεων τής νέας γενεάς έβγή- 
καν καί νέοι καβετζήδες πού εμαθήτευσαν εις τήν Πόλη, καί ήσαν καθαρό
τεροι καί περιποιητικότεροι τάίν παλαιών, έπαυσαν δέ νά βγάζουν δόντια καί 
νά παίρνουν αιμα, δπως εκείνοι.

Μέχρι σήμερον δμως, ό καβές διατηρεί τάς παλαιάς του ιδιότητας καί 
εΐς τά νέα χωριά, πού έκαμεν ή Κυβέρνησις εΐς τούς πρόσφυγας, εδώ εΐς τήν 
Μακεδονίαν

Ό  καβετζής ειχεν εργαλεία τό μαγκάλι, μέ τό ιδιαίτερο ήμικυλινδρικό 
καζανάκι, τούς τσιζβέδες, τις τοάσκες, τά ποτηράκια τού τσαγιού, τά χλιαρά- 
κια, τό καβεκουτ μέ τά δυο χωρίσματα, τη άάμα, τό τάβλι, τις άόμνες καί 
τά χαρτιά.

Διά τήν κουρευτική είχε τήν καρέκλα, τον καϋρέφτη, τήν κομμένη λε
κάνη, γιά νά εφαρμόζεται στο λαιμό, τά ξυράφια, τό καία , μιά μεγάλη καί 
μιά μικρή πετσέτα, τή βούρτσα, τό τσαμτσάκι, τό χιέπ, τό ψαλίδι, τήν κου
ρευτική μηχανή καί γιά τό λούσιμο τή μεγάλη στρογγυλή λεκάνη καί τό γκιον- 
γονμι.
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΜΑΔΥΤΟΥί1)
(Έκ τοΰ αρχείου τοϋ 'Ιστορικού Λεξικού Ακαδημίας Άϋ-ηνών).

Α λ Επιγράμματα

1 . Στήν κουκουβάγια
— Κουκουβάγια ρουδανή 3Έχω δούλου, έχω ΙΙαΰλου,
πώς κοιμάσαι μουναχή; τάβγαγγέλια ανοιχτά
—Δεν κοιμούμαι μουναχή, κιού Χρίστος καλαναρχά.

2. Στους ’Ανδρέαδες
Άντριγιά καμπούρ 
δό μ’ ψουμί κιάγγόΰρ’ 
τά φλάγω τού γαδούρύ

3 . Στόν άουλγιέρη
”Αν αγαπήσεις μάτια μου, αγάπα άουλγιεράκι 
πού άνιβαίνει στα ψηλά σαν τού χιλιδουνάκι 
και τή Δευτέρα τού προυΐ δεν έχει παραδάκι.

4 . Στούς Γιώργηδες
Γιώργου, Γιώργου, Γιωργατά Μ ή τού λέτι βρι παιδιά
τά πουδάργια σου κουντά’ νά σάς δώκου λείολείοιά.

5. Σε ναύτη
’Αγέρας τά τινάζει τά πλατανόφυλλα 
ίΗός νά τά φυλάγει τά γεμιτζόπουλα,

6 . Στους Γιάννηδες, Μανώληδες, 3Αντώνηδες.
Κόψι ξύλου κάμ’ Άντών’ ’Άν πής δέ καί γιά Γιάνν’
κιάπού πλάτανου Μανώλ1 δ,τι ξύλου εϊνι κάν\

7. Σε 3Αρβανίτη
Ά ρβανίτ’ κουισομύτ’ 

κόψι ξύλα κάμι σπίτ’.

]) Βλ,έπε εις Δ' τ. ’Αρχείου γραμματικός παρατηρήσεις καί προφοράν επί τοϋ 
γλιοσσ. ίδκύματος Μαδύτου.
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8 . Σέ νέαν άχρήματον

Ιϊαλλικάρι μου χρυσό, κόρδα έχς κι φούντα,
δμουρφο καμαρουτό μά τάσπρα πούντα,

9 . Σε δάσκαλο

Δάσκαλε Παπαχωνή, τάντιρά σου φαίνουνται,
τού κεφάλι σου κουνεΐ μη σι κακουφαίνιται.

1 0 .  Σε πλοΐον

Καράβι καραβάκι, πού πας γιαλό γιαλό, 
μι πράσινη παντέρα κί μι χρυσό σταυρό.

11  Στ ο βοριά, και νότο

Φυσά βοριά μου δροσινέ κι σύ νοτιά μου πρίμα, 
να φέρτι τού πουλάκι μου κείνι σι μένα κρίμα.

1 2 .  Σε  χωλό και άλαλο

Κουτσός στούν κάμπου έτρεχε να φτάσει καβαλλάρη, 
κι ού βουβός τούν ελιγι: —Γειά σου βρε παλικάρι.

1 3 . Σε τυφλό

Στραβός βιλόνα γύρευε μέσα στην αχυρώνα
κι οΰ κουφός τούν ελιγι: —Την ακόυσα κι βρόντα.

1 4 .  Στο Μάη

Μάς κι μεγαλοκομματάς, 
πέντε φορές νά φας 
κι πάλι νά πεινάς.

1 5 .  Σ ιό  Φλεβάρη

Φλεβάρης φλεβαρίζει 
καλοκαιριάς μυρίζει, 
μά σαν τά γουδουρίσει, 
ως τού κόκκαλου καθίζει.

1 6 .  Στο Μάρτη

Μάρτς—γδάρτς κι Παλκουκάφτς.

1 7. Στους άγιους Βαρβάρα—Σάββα και Νικόλα

"Αγια Βαρβάρα βαρβαρών’
"Αγιος Σάββας σαβανοόν’
"Αγιος Νικόλας παραχών’.

8
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1 7 . Στό σπουργίτη

Άσπρουγίτος ειμί γώ, ενα χάλκουμα γεμίζ’
τού πουδάριμ’ τού χουντρύ, κενά γάμου θισλετίζ^1)·

1 8 .  Σε κυνηγό

"Ωρα καλή στήν πρύμη σου 
κιάγέρας τά πανιά σου 
κενά πουλί πετάμενου 
νά μή βριθή Ιορουστά σου.

2 0 .  Σέ ποντικό

Πουντικός μέ την Ιοιρέτα 
κάθουνταν πάν’ σι μια πέτρα, 
κιδποιος πέρνα τούν χαιρέτα. 
ΙΤέρασι κενά γατί 
κι τούν πήρ’ άπού τάφτί.

2 2 .  Στον σκαντζόχοιρο

Άσκαντζόχοιρους σουλήνα 
κάάαν κεπεζε τή λύρα, 
πέρασε κή άχελοονα 
κιού λαγός έκάν’ τού μάτι.

—Γκελ μούρη, μούρη κουρτέσσα, 
πήδα κέλα κΓ από μέσα.

1 9 .  Σε παπά

Δάσκαλε παπαπρεσβύτα, 
πάρε τούν τρουβά και ζήτα

2 1 .  Στον ήλιο

’Έβγα νήλιο πύρουσέ μι 
κι ταχυά νά σι πληρώσου, 
ούλο μάλαμα κι5 ασήμι 
και διαμαντοδαχτυλίδι.

2 3 .  Σε παντοπώλη

—Παντρέψω(1 2), παντρέψω, την κουρί-
τσα μου,

Νά την δώσω μπακαλάκι, 
εμουρφο παλικαράκι,

—Διν τούν θέλω τούν bακάλη, 
τούν σαρδελοδαγκανιάρη.

2 4 .  Σε ράφτη

— Παντρέψω παντρέψω μπαμπακοΰλα μου, 
νά την δοτσω ’νά ραφτάκι 
δ'μουρφου παλλικαράκι,

—’Όχου ! μάννα μ’ δεν τούν θέλω 
τώρα πέφτου κιάποθαίνω, 
ουλή μέρα ράφτει ράφτει, 
κι τού βράδυ μύγες χάφτει.

2 5 .  Σάμπέλι

—’Αμπέλι μου πλατύφυλλου κι κοντουκλαδεμένου, 
περίσσεψα gn τά χρέγια μου κι θά νά οέ πουλήσω,

1) υπηρετεί (λ. τ.)
2) αρχαϊκή χρήση τοϋ μέλλοντος.
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—Μή μέ πουλής, αφέντη μου, κι μή μέ παζαργιάζεις, 
μόν βάλε νιοί για κλάδεμα κι νιές για κορφολόγημα, 
κιδσα βαρέλλια ν3 στα σκαργιά οΰλα θά τά γεμίσω.

2 6 . Σ τήν ’Αργυρή

3Αργΰρω "Αργΰρω,τά μαλλιά σ3 τριγύρω.

2 7 . Σ ’ άναβροχιά

Βρέξι βρέξι, μνιά βρουχή, 
νά κατέβει στού τσαρσί, 
νά βραχούν οί τζουμπανο'ι 
μέ τά πρόβατα μαζί.

2 8 . Στον πελαργό

Λελέκι λελέκι νταβαντά, 
ρίξι γρόσια και φλωργιά, 
νά μαζώννα τά παιδιά, 
μέ τά κόκκινα βρακιά.

2 9 . Είς ώκιμον

Βασιλικός κιάν μαραθη τή μυρωδιά την έχει,
Ή  αγάπη μου αν μαραθη, την έννοια μου την έχει.

Β \ Τραγούδια διάφορα
1. Το πουλί πού πέτασε

Μά την άγια Παρασκευή 
πουλάκι είχα στο κλουβί. 
Του τάγιζα τή ζάχαρη, 
δλο γιά σένα άχαρη,

5 Τού τάγιζα κι μόσχου 
άπού τήν άγάπ3 πού τώχω. 

3Απού τού μόσχου τούν πολύ

ξεσκανταλεύκι τού πουλί 
κέφυγε τού πουλάκι,

10 τάηδόνι τάηδονάκι.
ΓΙάγ3 στής Προύσας τά βουνά, 
στις βρύσες, ςτά κρύα νερά 
κι ςτής Μπαρμπαργιάς τά μέρη, 
πού ναι τού δικό μου ταίρι.

(Πλαγιάρι)

2 . ’Ερωτικά καράβια

Πού ναύρω γώ βασιλικό 
—μαύρα ν3 τά μάτια πάγαπώ — 

νά πλέξω ένα φρουκάλι,
—έμορφο άνατουράλι,—

5 νά φρουκαλώ τή θάλασσα,
—κόρη μ’ γιά σένα χάλασα— 

νά περνούνι καραβάκια,
—έμουρφα παλλικαράκια.—

Γιά δες καράβια πούρχουνται 
10—πόλ’ έμορφα μι φαίνουνται —

κοριτσάκια φορτωμένα,
—κι τρίζουνε τά καημένα,— 

παντρεμένες στή σεντίνα 
--κ! ψουφούν άπού τήν πείνα.—

1δ κοριτσάκια μέσ' τάμπάρι,
-  ! -

—κιδποιος θέλ’ ας πάει νά πάρει.— 
Παλλικάρια τού καιρού σας,

—παντρευτήτε νάρθ3 δ νούς σας— 
κοριτσάκια γειά σας γειά σας, 

20—κι γριές ανάθεμά σας.
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3. Ό  φρουρός

Τώρα τά πουλιά, τώρα τά χελιδόνια, 
τώρα οΐ πέρδικες συχνολαλούν κι λένε ;

—Ξΰπν’ αφέντη μου, ξυπνά καλέ μ’ αφέντη, 
ξυπνά αγκάλιασε κουρμ'ι κυπαρισσένιο, 
άσπρουνε λιμό, βυζάκια σαν του γάλα.

—’Άφσι λιγερή, νά κοιμηθώ λιγάκι,
γιατ'ι αφέντης μου στη βάρδια μέχ’ άπόψα.
Για θά σκοτωθώ, για σκλάβος 9έ νά γίνω.

’Έδωκ’ ού Θεός κή Παναγιά Παρθένα, 
κί ξισπάθωσα σέ δυο χιλιάδες μέσα.
Χίλιους έκοψα κί χίλιους σκλάβωσα, τους.

'Ένας μέφυγι κί κείνος λαβουμένος 
είχε αητού φτερά κί λιονταριού τα νύχια.

4. Το μοναστήρι

—Γειτόνισσα γειτόνισσα, καλή γειτόνισσά μου,
Μάζου τά περιστέρια σου κέρχουντι στην αυλή μου, 
κί τρώνε τό σιτάρι μου κί πίνουν τό νιρό μου, 
κί μέ τάδυό ποδάρια τους σκαλίζουν την αυλειά μου.
Τό χώμα μί χρειάζεται νά χτίσω μοναστήρι, 
νά βάλα) νιές καλογριές κενά καλογεράκι, 
νά άγνατεΰ3 τη θάλασσα τά λήγορα παρτίδα, 
πού ταξειδεύουνε οι νιοί τόίξια παλλικάρια.
Κενά καράβι ροηησαν, πού ειτανε στη βόλτα.

—'Ώρα καλή σ’ ούτσ άμπαρλή κί στού Θεού τη στράτα.
— Μή μ’ εύκεσαι καλόγερε, μή μέ καλοστρατίζεις 

τέχω όβρηό πραματευτή κί Τούρκο καπετάνιο.
(Γ αλατάς)

5 .  Ό  θ ά ν α τ ο ς  τον  ναύτη

Παρασκευή ξημέρωμα μην είχε ξημερώσει, 
άρρώστησεν ού ναύκληρος τού πρώτου παλλικάρι. 
Μάννα δέν είχε νά τούν κλαίγ9, κύρη νά τούν λυπάται, 
μήτ’ αδερφό μήτ’ αδερφή νά τούν ψυχοπονάται, 
μόνου τά ^εμιτζόπουλα τόμουρφα παλλικάρια, 
όπου έμπαινοβγαίνανε μί δάκρυα στά μάτια.

— Σήκω απάνω ναύκληρε, κάτσε νά ψυχοπιάσεις,
νά κουμπασάρεις τούν καιρό, νά βγούμι σέ λιμνιώνα.
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— Για πιάστε με νά σηκουθώ κι βάλτε με νά κότσου 
10 κι δέστε τού κεφάλι μέ δυο μέ τρεις μαμοΰκες,

κι φέρτε μου τή χάρτα μου, το άργυρο κουμπάσου, 
να δγιώ σέ τι νερά μαστέ κεΐς τι νερά αρμενίζω.
Είναι της Μάλτας τού νησί της Μπαρ μπαρ ιάς τά μέρη.

ΈκεΤ θά πά ν αράξω με σέ έμουρφου λιμνιώνα,
15 πώχει τά κρούσταλα νερά, τά δέντρα φουντωμένα, 

έκεΐ κι νά μέ θάψετε σένα καινούργιο μνήμα.
Σκάψτι βαθειά, σκάψτι πλιχτειά δέκύ άνομάτοι τόπο, 
κεΐς τού δεξί. μου τού πλευρό αφήστε μια θυρίδα, 
νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, νά φέρνε τά μαντάτα,

20 μαντάτ’ από τη μάννα μου κι άπού την αδερφή μου, 
μαντάτ’ απ’ την αγάπη μου, πού νιά γίνηκε χήρα.

(’Λγγελοχώρι)

6  . ' Η  φόνίΟΰα

Άντροΰλιακας κάποιος βγήκε νά κυνηγήσει, 
μι τά ξεφτέργια τής Βλαχίας, μι τάρματα τής Πόλης, 
μι τετρακόσιους άρχοντες μ’ εξήντα δυο λεβέντες.

’Άφσι κ'ι γυό μέ γράμματα, διαβάζει τό ψαλτήρι.
Γ> Κιό δάσκαλος τον σκόλασε νά πά νά γεματίσει.

Στον δρόμον δπου πήγαινε στο δρόμο πού πηγαίνει, 
βρίσκει τή μάννα τ’ μάλλονα κεΐταν αγκαλιασμένη.

—Στάσου νάρτ5 ό πατέρας μου νά τού τό μολογήσω.
—Βρέ σκύλε τεΐδες, τί θά πεΐς, κι τί θά μολογήσεις ;

10 —Καλά είδα, καλά θά πώ, καλά θά μολογήσω.
Τψές βραδύ ξανάστρωσες έξω στού περιβόλι.
Πάγω κι γώ νά κοιμηθώ στην αργυρή μου στρώση, 
βρίσκω χεράκια τέσσερα τά δυο τού δάσκαλού μου.
Στην κάμαρά της τδκραξι στην κάμαρα τού κράζει,

15 ούσάν πουλί τού έπιασε, ούσάν άρνι τού σφάζει.
Τού συκουτάκι τ5 έβγαλε μέσα σέ άσπρου πιάτου, 
τού μάγειρά άης έκραξε νά τής τού μαγειρέψει.

—Ίψές βραδύ μαγείρεψες μιας λαγίτσας σκότι, 
μαγείρεψέ του κι αυτό νά φάμι κι νά πιοϋμι.

20 Κιού μάγειρας τού έννοιωσε, πώς ειν" ό Κωνσταντίνος, 
κι κάθουνταν κι έκλαιγε κι μιρωμό δεν ειχι.
Νά κιό πατέρας τ’ έρχεται άπ= τού λαγωκυνήγι, 
φέρνει ελάφια ζωντανά, τάρκούδια σκοτωμένα, 
κένα μικρό λαφόπουλο φέρνει τούν Κωσταντΐνο.
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—Γυναίκα, πουν5 οΰ Κωσταντής, πούνι τά δυό μου μάτια; 
25 —Στο δάσκαλο τούν έστειλα, νά μάθει τού ψαλτήρι.

Εύτύς χτυπά τού μαύρου του στού δάσκαλο παγαίνει.
—Δάσκαλε, πούναι το παιδί, πούναι ου Κωσταντής μου; 
—Χτες βράδυ τούν εστειλα νά πάγ5 νά γεματίσει.

30 —Τρεις μέρες έ'χω νά τούν δγιώ τρεις χρόνοι μι φανήκαν 
κι σήμερα αν δεν τούν δγιώ θά πέσω νά πεθάνω.
Δεξιά χτυπά τούν μαύρο του στο σπίτι του παγαίνει. 

—Γυναίκα μου φέρε ψωμί, φαγί νά γεματίσω.
Το\Υν μάγειρά άης έκραξε, τούν μάγειρά άης κράζει.

—Μάγειρα φέρε μας ψωμί, φαγί νά γεματίσουμ5.
Τού σηκοτάκι έφερε μέσα σί άσπρου πιάτο.

35 Τούν άντρα άης τού έδωκι νά κάτσ’ νά γεματίσει.
Φωνή ακούει εξ ουρανού, αγγελική λαλίτσα:

—"Αν είσαι σκύλος φάγι με, λύκος κατάλυσέ. με, 
κιάν είσαι χιού πατέρας μου σκύψι κΐ φίλησέ με.
Εύτύς χαντζέρι τράβηξε κομμάτια τήν έκάνει 

40 κι στού σακκΐ τήν έβαλε στού μύλο τήν επάγει.
—’Άλεσε, μύλε μ’, άλεσε τής σκύλας τά κομμάτια,

νά βγάλς αλεύρι κόκκινου νά κάμ5 ου κόσμους θάμα, 
άλεσε κί ξανθά μαλλιά στού σύρμα βουτηγμένα, 
πώσφαξ5 ή μάννα τού παιδί κιού άντρας τή γυναίκα.

7. 'Η  τρικυμία

"Ενα καράβι αρμένιζε μέ σοροκολεβάντη, 
κι κεΐ αφρίζει ή θάλασσα, κοντεύει νά τού πνίξει.
Ειχ5 Όβριγιο πραματευτή κι Τούρκο καπετάνιο, 
είχε κε'να Ρωμιόπουλο πού τούς καιρούς γνωρίζει.

5 —’Ανέβα, μπρε Ριομιόπουλο, στού μεστινό κουντάρι, 
νά κουμπασάρεις τούν καιρό, νά γδής τού ριζικό μας. 
Παιζυγελώντας νέβαινε κλαίγοντας κατεβαίνει.

—Τέχεις ρωμιόπουλο κι κλαις κί σκούζεις κί χτυπιέσαι.
—·Τάξ\ Τούρκο, στά τζαμνιά, Ρωμνιέ, στην εκκλησιά σου, 

10 τάξου κί σύ σκυλόβριγε στή χάβρα τή μεγάλη, 
άνίσως κί γλυτώσουμε πο τούτη τή φουρτούνα, 
νά φέρ’ αμάξια τού κερί κΓ αμάξια τού λιβάνι.

8 . Ό  όίφοβος

Ή  Λένικω καυκήστηκε τό Χάρο δέ φοβάται, 
κι5 ό Χάρος δξω κάθουνταν, πολλά τούν βαρουφάνη.
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Μικρή λοχίτσα γένηκε πάγει κι την κεντρώνει.
Γιατροί την καταπιάνουνται, γιατροί την ποφασίζουν.

5 ·= Κή μάννα της μπαινόβγαινε, κέσυρνι τά μαλλιά της.
—Πεθαίνεις Έλενάκι μου, μά μένα που μάφίνεις ;
—Μάννα μ9, άν έρτ9 ού άντρας μου Εαίρεις κι μίλησε του.

Τον λόγον δεν απόσωσε κι τή λαλιά κρατούσε, 
κιό κυρ Κιονσταντής να κιάραξε μι δώδεκα κομμάτια.

10 Γυαλί κρατεί στού χέρι του, του σπίτι του κυττάζει,
Οχορεΐ σταυρούς στην πόρτα του, παπάδες στην αυλή του.
Κι την φελοϋκ9 αρμάτωσε κι στη στεργι.ά πετιέται.
Παίρνει τού δρόμο τού δρουμί, δρουμι τού μουνοπάτι, 
τού μουνοπάτ9 τούν έφερε στα ίσια τής αυλής του.

If) Βρίσκει μαστόρους κιέφκιαναν, μαστόρους μαστόρευαν.
—Γιά πέ μου πρωτομάστορα, πιάνου κυβούρι κάνεις ;
—Δεν εχω στόμα νά στού πώ, μιλιά να σου μιλήσω, 

τής Έλεγκούδας τής ώριάς τής μικροπαντρεμένης.
Σαν τάκουσεν ού Κωνσταντής πικρή φωνίτσα βγάζει,

20 κι τού μαχαίρι έσυρε κι στήν καρδιά τού μπήγει,
’Αντάμα τούς έΟάψανε τούς δυο σέ'να λημόρι 
κι φύτριοκε κουντή μυρτιά, ψηλό κυπαρισσάκι.

(Μπαΐρι)

Γ'. ’Ερωτικά
1 . Ό  ντροπαλός

Μιας χήρας γιος είνι άρρωστος βαρειά γιά νά ποίίάνει 
κί μπαινουβγαίνουν οι γιατροί μι γιατρικά στά χέρια 
κι μπαινοβγαίν’ ή μάννα του μί χέρια σταυρωμένα.

- Π έ  μου, παιδί μου, τούν πόνου σου, νά μάθω τούν καημό σου, 
5 νά πάγω και στή Λάρισσα νά φέρω τού γιατρό σου.

—Μάννα μ’, τής Λάρσας ού γιατρός δεν Ιοόρει νά μι γιάνει, 
μόν μνιά γειτονοποΰλα μου πού κάΟητ’ κί κεντάγει.
Πέντε χρόνια τήν αγαπώ καί ντρέπουμαι καί δε μιλώ.
Σύρε μάννα μ5, καί πέτεις του, κάτσε κουβέντιασέ της το.

10 —Μετά χαράς σου γιόκα μου, νά πάρω κί τή ρόκα μου.
Παίρνει τή ρόκα της κί πά, βρίσκει τήν κόρη πού κεντά.

—'Ώρα καλή μου λυγερή. — Καλώς τή μάννα τή χρυσή.
— Κόρη μ’, 6 γιός μου σάγαπει κί ντρέπεται κί, δέ μιλεΐ.
— Κί γώ. μάννα μ’ τούν αγαπώ, μά ντρέπουμαι κί δέ μιλώ,

15 πέ τουνα νάρτει τό πρωί, νά πιούμε τον καφέ μαζί.
Σάν τάκουσε ού ντρουπαλός, τή νύχτα κάμει σάν τρελλός.
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2 . Το πράσινο δεντρί

ΓΙοίός είδε πράσινο δεντρί 
μαυροματούσα και ξανθή, 
νάχ' ασημένια ρίζα 
κι τά φύλλα του μύριζαν,

5 νάχει κλωνιά μαλάματα 
κι φύλλα μέ τά γράμματα, 
κι κάτου στη ριζίτσα του 
είχε μια κρΰγια βρύση, 
ποιος την κάνει τέτοια κρίση.

10 Κει πούσκυψα νά πιω νερδ 
φιλώ τούν άσπρο τούν λαιμό, 
μεπεσετο μαντήλι μου 
του χρυσοκεντημένο, 
δπου μέ τού κεντούσανε 

15 κι μι τού τραγουδούσανε 
τρία παρθένα κουράσια, 
σαν τού Μάη τά κεράσια.

3. Ή  χήρα

Δώδεκα χρόνων κορίτσι χήρα πάει στη μάννα του, 
τά στεφάνια στην ποδιά του κέκλαιγε τον άντρα του.

— Σούπα, κόρη μου, μην κλαΐς. σιώπα κι μ ή δέρνεσαι, 
έμορφ’ είσαι κι μικρή κι ξαναπατρεύεσαι.

5 — Καλά μάννα μ3, τι μου είπες γιά νά ξαναπαντρευτώ, 
σάν το Μάρκο παλλικάρι πού θά πάγο.) νά το βρώ ; 
Εΐάανε στην Πόλη ψάλτης, στο Φανάρι ξακουστός, 
εΐάανε και στην αρμάδα ένας νέος μουναχός.

4 .  Ή  εγγνος παρ&ένος

Μια κόρη κάάαν αψηλά κι εΐταν §αστρωμένη, 
κάθουάαν κι λογάριαζε τούς μήνες ή καημένη.

— Ποιόν μήνα άγκαστρώθηκα και ποιόννα θά γεννήσω; 
Γεννάρη γέννα τό Χριστό και τον μονογεννή της,

5 Φλεβάρης φλέβα άνοιξε στις ρώγες τών βυζιώ μου, 
Μάρτη μου, πρώτη άνοιξη, κι5 ’Απρίλη μυρωδάτε, 
ώ Μάη, μάγεψε τό νιό, δπου τρελλά μάγάπα, 
οπού μέφίλα κέλιγε πότες δέ'μέ άρνιέται, 
κι τούρα μάπαρνήστηκε σάν καλαμιά στούν κάμπο.

10 Βάζουν φωτιά στις καλαμιές κιό κάμπος σκοτινιάζει... 
’Έτσι μαύρισ’ ή καρδούλα μου σά μαυρισμένος Χάρος. 
Κάμνω νά τούν καταραστώ μά πάλι τούν λυπούμι, 
γιατί εΐταν νιος χρυσόκλωνος κεΤχι περίσσες χάρις, 
μά πάλ’ άς τούν καταραστώ κ! άς τούν έλυπούμι*

15 ’Από ψηλά νά γκρεμνιστή κα'ι χαμηλά νά πέσει,
σάν τού γυαλί νά ραγιστή, σάν τού κιρι νά λυώσει, 
πέντε γιατροί νά τούν βαστούν κι δώδεκα μαχτούδια, 
κι γώ διαβάτρα νά διαβώ, διαβάτρα νά περάσω.
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'Ώρα καλή σας, κυρ γιατροί, μολα τά μαθητάρια, 
αν κόβουν τά ξουράφια σας μη σάς πονεϊ ή ψυχούλα, 
έχω κι γώ λινό πανί, σαράντα πέντε πήχες, 
τις πέντε βάζω για φαντό, τις δέκα για μιτάρια, 
τις άλλις τις ποδέλοιπες τις κάνω σάβανό του.

-Μωρή σκύλλα μώρ’ άνομη, μωρή λεβεντισμένη, 
δεν εΐταν κριταριό νά πας κι κρίση νά μέ κρίνεις, 
μόν έρριξες εις τού θεό κι ού Θεός μι ηύρε,

Το γράμμα

’Έμαθα πέος άρρώστησες, μαύρα γλυκά μου μάτια, 
κηΟελα νάρτω νά σι γδιώ για νά μέ πάψ’ ή λαύρα.· 
ΙΙαίρνω κι πάγω μουναχός μέ μάτια δακρυσμένα, 
κι μι ρωτούν οϊ φίλοι μου μην εινε γιά τά σένα.

—Φίλε καλέ μας φίλε μας, τεΐνι τούτα πού κάνεις, 
γιά μιά πανώρια λυγερή θά πέσεις νά πεθάνεις;
Μά μένα δέ μι παργορούν κι οΐ οχτροί κι φίλοι, 
σά δέ μέ στείλεις μνιά γραφή απτά δικά σ’ άχείλη.

Δ '. "Ασματα χοροΰ

1 . Ή  Καλαματιανή

Τής Καλαμάτας τού νερό,—καλαματιανούλα μου, 
λένι πώς έχ μβδέλλες— όμουρφε: σάν περιστέρες.
Μά γόη φίλοι, το γεύτηκα κέχ’ ό'μορφες κοπέλλες. 
Θαμάζουμ5 τού κρύου τού νερό—καλαματιανούλα μου, 
πό πούθι καταβαίνει,—Καλαματιανή Ελένη,
Ποτίζει δέντρα κι κλαδιά,—Καλαματιανοιίλα μου, 
και δάφνες κι δαφνοΰλες, — όμουρφες παπαδοπούλες, 
Ποτίζει κι μνιά λεμονιά,—Καλαματιανούλα μου, 
στούν άμμου φυτεμένη,—Χιωτοπούλα πηνεμένη,
Κάνει λεμόνια δίφορα, —Καλαματιανούλα μου, 
δίφορα μυρουδάτα,—γειά χαρά σου μαυρομμάτα.

2 . Οί λενκάντρες

στο γιαλό, κάτου στο λεμονίτσια φουντωτή,
[περιγιάλι Κάτου στο γιαλό, κάτου στο 

σΐό γιαλό κοντή, [περιγιάλι,
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δ πλΰνουν'χιώτισσες καλέ, 
τρίκλωνε βασιλικέ, 
πλυναν κιά'πλωναν 
κι. μι χούν άμμο παίζαν, 
πλυναν κιάπλωναν, κοντή.

10 νεραντζούλα φουντωτή.
Φΰσηξε βοριάς, μαΐστρο — τρα 

[μούντανα, 
κι ξεσήκωσε, κοντή, 
νερατζοΰλα φουντουτή 
κι ξεσήκιυσε ταπανωφοΰ- 

[στανό (1ης
15 κί νεφανήκε καλέ, 

τρίκλωνε βασιλικέ, 
κι νεφάνηκεν ό ποδαστράγα-

[λός της.
Κέλαψ5 ον γιαλός κι λάμψαν 

[τά καράβια, 
άλα μπρε παιδιά, άλα μπρε 

[παλλικάρια

3 .  01

20 νά πά νά φτάσωμε καλέ 
τρίκλωνε βασιλικέ, 
νά πά νά φτάσωμε τό άστρο 

[τής θαλάσσης.
"Αν είν’ πανιά κοντή 
λεμονίτσα φουντωτή,

25 αν ειν’ πανιά νάναι του κα-
[ραβιοΰ μας, 

άν εινι κι κουπιά καλή,
X κοτοπουλα δροσερή, 
αν εινι κι κουπιά νάναι τής 

[συντροφιάς μας, 
αν εινι κοπελιά νάναι τον κα· 

[πετάνιου.
30 Πίταν κοπελιά κοντή 

λεμονίτσα φουντωτή, 
εΐταν κουπελιά, ειταν του κα- 

, [πετάνιου

ποντικοί

ΓΙέντι πουντικοι κι δεκαοχτώ νυφίτσες, (δις) 
γάμο κάνανε (τρίς) σι δυο κουκιά σιτάρι 
κι τάλέθανε (τρις) σέ δυο σφοάΰλ" απάνω, 
Μαρουδίτσα μου, Κοκινίτσα μου,

5 παθρεμένη μου κιάρραβωνισμένη μου.
Νά κιού βαθραχός με τό νερό στο στόμα, ^δίς) 

— Πάρτε με κι μέ νερό γιά νά σάς φέρνω (δις) 
Μαρουδίτσα μου κλπ.
Νά χιό μέρμηγκας μέ τον μπαλτά στον ώμο. (δις)

10—ΙΙάρτε με κί μέ γιά ξυλά νά σάς χόφτσ), 
Μαρουδίτσα μου κλπ.
Νά κιού λέλεκας μι τον τικνέ στο στόμα (δις)

—Πάρτε με κι μέ, (σκάσε πειρασμέ) 
πάρτε με κ! μέ πήττες γιά νά πλάθω,

15 Πέντε πήττες έπλαθε κι δικαπέντε έχαφτε (δίς)
4 . Η  Μάρω

Θέ. νάρχινήσώ νά τού πώ τής Μάρως τού τραγούδι, 
θά κάνω κάστρα νά σειστούν, καράβια νάρμενίσουν,



θά κάνω και τή Μάρω μας τούν Στρατό για νά πάρει, 
—Τή Μάρω δεν τη δίνωμε, γιατί είν’ άρραβωνιασμένη,
5 Πάρτι την Κατερινιώ, πούνε άρχοντοκόρη,

παίρνει ζευγάρια δώδεκα κιοΰλους τσή ζευγολάτοι, 
πού παί.ρν’ καράβια ατά σκαριά, καράβ’ αρματωμένα, 
παίρνει χωράφια αθέριστα, αλώνια μαρμαρένια, 
παίρνει άμπέλ’ ατρύγητα, σπίτια δμουρφα χτισμένα.

(Γ αλατάς)

Ε'. Βαυκαλίαματα 

1
Κοιμάτι τού παιδάκι μου κι γώ τού νανουρίζω 
κι γώ την κούνια του κουνώ κι τού γλυκοκοι,μίζω. 
Κοιμάτι τού παιδάκι μου κή μοίρα του δουλεύει 
κϊ τού καλό του ριζικό τού κουβανεΐ, τού φέρνει.

5 ’Έλα νύπνο κί πάρι το κι. πάντο ατούς μπαξέδες, 
κι γέμισε τούν κόρφου του λουλούδια μενεξέδες, 
πάνε του κι δώ κιάλλού κι στην Πόλη κί παντού, 
πάνι του κί σ’ τ ’Αγά τάμπέλια, κι στάγά τά περιβόλια, 
νά δγη τάμπέλια πώς ανθούν κί τά πουλιά πώς κελαδούν, 

10 νά τού διό σ’ Αγάς σταφύλια κή γιάγάδαινα κουλίκια,

5
Νάνι τού Ρήγα τού παιδί, τού βασιλέ τάγγόνι, 
πού τώχει ή μαννούλα του χρυσό σταυρό κιδμώνει, 
κοιμάτι τού παιδάκι μου, κί πώς νά τού ξυπνήσω, 
νά πάρω διαμαντόπετρες νά τού πετροβολήσω, 

νανί—νάνι—νανάκια του, 
ό ύπνος στά ματάκια του.
Μη χτυπάτε, μή βροντάτι, 
τού παιδάκι μου κοιμάτι.

3

Κοιμήσου κί παράγγειλα στην Πόλη τά προικιά σου, 
στη Βενετιά τή γούνα σου κί τά διαμαντικά σου.
Νάνι νάνι τού μωρό μου, νάνι νάνι τό μικρό μου, 
νάνι τά γλυκά του μάτια, θέλουνε νά κοιμηθούν.

5 Κί τή νύχτα δταν ξυπνήσουν θέλουνε νεράκ’ νά πιούν. 
Κοιμήσου μέ τήν Παναγιά κί μί τούν 'Αγιγιάννη, 
μέ τούν αφέντη τού Χριστό, κι’ όπου πονείς νά γιάνει.

Λαογραφικά ΜαδότοΟ
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Κοιμάται κι5 ονειρεύεται ξυπνά κι μεγαλώνει, 
ού νΰπνος ιθρέφει τά μωρά, πού μάννα καμαρώνει, 

10 'Γάρνα—τάρνα—νάκια του—νάχει τά κανάκια του.

Σ Τ '. Θωπεύματα

1 Το παιδί μου θέλ’ χορό, 
τά διουλιά δίν εινι δώ’ 
οποίος πάγει κι τά φέρ’ 
δώδεκα φλουργιά ατού χέρ\ 
Τάσταν-τάσταν-ταστανά 
εναν κάδου κάστανα, 
έφαγε τά κάστανα,
άορκε τά δαμάσκηνα.

2 Τού δικό μου τού παιδί, 
εινι βενετικό φλουρί
κι τά ξένα τά π ίδιά 
εινι κάλπικα φλουριά.

3 Τς άκαμάτρας τού παιδί, 
χοροφτάνια γύρευε, 
κιάπού τά χοροφτανάκια 
πέφτανε τά κουρελάκια.

4 Τού παιδί μου νοίν* καλά 
κιας ψοφούν τ’ ’Αγά τάρνιά, 
κιάς χορεύει, κιάς πηδά,
κί κανέν’ άς μή ριοτά ..

5 Τού παιδί μου θέλ’ χορό, 
θέλει χάδια τού καλό 
κιάπού μαύρο πιτεινό 
κουτσουλιά στη μύτη του.

6 Τάγοράκι μ5 τού χρυσό, 
πότε θά τού δγιώ τρανό, 
νά παγαίνει στο σκουλειό, 
νά μαθαίνει γράμματα 
τού Θεού τά πράματα.

7 Άκοΰστι τί ί>ά σάς πώ, 
τό τέπαθα μιά νύχτα,
μι κλέψανε τούν τζέντζερη 
γεμάτουνε ρουβύθια.

Δεν κλαίγω γώ τούν τζέντζερη, 
δεν κλαίγω τά ρουβίθια 
μόν κλαίγω τά παιδάκια μου, 
πού κλαίγαν ουλή νύχτα.
Τσάρ βάρον βέρβερον ς’ χωργιόρβου 
Τσούρβου κατούρβου σπαθί μου

[γειά(*)
Πάσα βιρβιρβιτωνιά, τζουντζουλιά

(γαρουφαλιά.
8 Για χουρέψιτί καλά, 

γιά τά σπάζω τά διολιά, 
για τού δίνιτι καρύδια, 
γιά τά σπάνω τά σανίδια.
Κούρεψε καί πηδηξε
τά παπούτσια τ’ τρύπησε, 
κί χορεύει κί πηδά 
κιώς τούν ουρανό πετά,
Νάνι νανί τού λέγανε, 
κί τού προυξενεύανε, 
κί τού δίνανε προικιά, 
έ'να κόσκινο κουκκιά, 
κί τού δίνανε μαντύλια 
απ’ τού λαχανιού τά φύλλα 
κί τού δίναν μαξιλάρια, 
της καμήλας τά πουδάρια, 
κί τού δίνανε σεντούκια, 
τής χελώνας τά καβούκια 
κί τού δίνανε άμπέλ’, 
νά χουρή λαγός νά μπαίν’.

9 Τάγοράκι μ’ τού κνηκάτου 
στην άμυγδαλιά πού κάτω 
πούτρωγε αυγό κροκάτου 
κιεπινε κρασί μουσκάτου. 1

(1) Πιθανόν; σ’ άφίνω γειά.
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’Έχω γιο κι5 εχω καμάρι, 
κάνω νύφ’ απτό Φανάρι, (*) 
Κάμ’ ή νύφη μου παιδιά,

κάνα) κάστρο φαμίλια, 
πέντε γιους κι μια μηλιά, 
κιάλλη μνιά ροδακινιά.

Ζ'. Διάφοροι ρυβμιχαι παιδικαΐ αναφωνήσεις

1 Μαρίγια λεν την Παναγιά, 
Μαρίγια λεν κι σένα. 
Μαρίγια άναψ’ του κιρ'ι 
κι βάλτο στού φανάρι,
κι φέγγι μι νά πουρπατώ, 
νά πάγου στού καράβι, 
νάνοίξω τού σεντούκι μου, 
τάργυροκλειδωμένου, 
νά πάρου τού μαντίλι μου, 
τού χρυσοκεντημένου, 
νά δήσου τού χεράκι μου, 
τού μαχαιροκομμένου.

2 Άνιβαίνου στη συκιά . 
κι πατώ στην καρυδιά, 
τρώγω τά βερύκοκκα 
με την άσημόκουπα, 
πίνω τού γλυκό κρασί,
μέ την £θύπα την χρυσή, 
κί φωνάζου μιά φωνή, 
μιά φωνή αγγελική, 
ώσπου νάρτ” ή μάννα μου, 
κή σκύλα ή αδερφή μου, 
πρόφταξε ου άγγελος 
κι πήρε την ψυχή μου.

3 Φράγκο Τζιτζίγκο, 
δό μι το καπέλλο σου, 
νά πάγω πέρα—πέρα, 
βρίσκου μιά κοπέλλα 
κετριογι σταφύλι 
επεσι μιά ρώγα, 
πήγα νά την πάρω, 
μέδωκε ένα μπάτσο,

1) Χωριό τής περιοχής τό Φανάρι.

έπεσα στού λάκκο, 
σκώθκα τού Σαββάτου, 
σάν άλογο βαρβάτου.

4 Έ να  καλάθι πίτουρα
οποίος τά φάγ’ όρουστήτερα,
γιά σύ γιά γώ,
γιά ό μαύρος πέτακας,
πέτακας φαρμακερός,
πού φαρμακώνει τό πουλί
(τσίου τσίου, τό πουλί'
τό αηδόνι, τάηδόνι)

5 ’Έκατσε νά φάει γάλα
κί κατάπιε μιά χουλιάρα, 
πού νά πά τούν θάψουμε, 
στην άγιά Κατερίνα, 
πώχ’ ανώγια κί κατώγια, 
κί σταυρό κι κομπουλόγια.

(5"Ενας πάγει στού ταξίδι, 
άλλος πάγει στο Μισίρι, 
νά μι φέρει δαχτυλίδι, 
δαχτυλίδι πυργωτό, 
μι καφάσι κί λουτρό.

7 "Απλωσα τά δίχτυα μου, 
έπιασα μιά πέρδικα, 
στού κλουβί την έβαλα, 
μόσχο την επότιζα, 
ζάχαρη την τάγιζα, 
κιάπού τούν μόσχου τούν πουλύ 
σκανταλίσκε τό πουλί, 
έφγε πάγει στού βουνό, 
ατού βουνό τάντικρυνό,

’Έλα, περδικίτσα μου', 1
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δέ σι χάνω τίποτε, 
κόψε του κεφάλι μου, 
ρίξ’ του μέσ= τή θάλασσα, 
νά ματώσ5 ή θάλασσα, 
νά περάσ’ τοϋ Ρήγα γιος, 
κι του βασιλέ γαμπρός, 
νά ρωτήξει, νά ξετάζει, 
τίνος είνι τού κεφάλι, 
τοϋ λεολοϋ τοϋ Στεφάνή,

9

ποϋπιασε μιά πέρδικα,
μι μαχαίρια μι κουντάρια,
μί τρακόσια παλλικάρια.
Άταλάκα— ματαλάκα
τοϋ μουζίου τάκα-—τάκα
μά τού σπαθί,
μά τού γυαλί,
μά τής ελιά; τοϋ φύλλου,
άψε σβύσε κι κοπάνιζε τού σκύλου.

Πουντικός ν3 έπεσεν άπ τού παναθύρι 
κή μάννα του τούν έλεγε: —Ποϋ πας καραβοκύρη ;

—Πάγου νά φέρου μάρμαρα, νά χτίσω μοναστήρι, 
νά βάλ.ω τά πουντίκια μου, νά μην τά φαν οΐ ψύλλοι.

10 Πούπουλο τριπούπουλο για σταφύλι πούπουλο, 
καράλι μαράλι στράτα βίτσι-βιτσόνι 
τάλια-ροϋπα είπα σκλέπα 
γιά τοϋ Παντελή γυναίκα 
για ζή, γιά πεθαιν3
για ό Παντελής την παίρ^η’ κι διαβαί,£η\

11—Ανέβα μήλο, κατέβα ρόδι,
νά σε ρωτήσει) τι κάν3 ή κόρη.

—Ταντέλλα πλέκει καί δεν άδιάζει 
κι σά ξαδιάσει, 
θά κουβεντιάσει.

12 —Θερίσετ’ εελωνίσετε 
δεμάτια κουβανήσετε,

στην Παναγιά τά ρίξετε, 
κουλίκια νά μη κάνετε, 
τή μάννα μ’ νά μη δεόσετε, 
γιατί μέ καταράστηκε, 
φαρμακερή κατάρα :
«Οΰλη μέρα νά λαλώ 
κί τού βράδ3 νά σκάζω»(1).

Η ' Έ ο ρ τα ο η κ ά

1.  Σ τ α  Χ ρ ισ το ύ γ ενν α

Χριστούγεννα πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή τοϋ κόσμου, 
Σήμερ3 γεννέθηκ5 ού Χριστός ού πλάστης κι ούΘεός μου, 
γεννήθη κι άναθράφηκε στού μέλι κί τού γεχλά, 
τού μέλι τρων οΐ άρχοντες κί τό κερί στούς άγιοι,

5 άγγελοι τον δοξάζουνε κί άθρεοποι Οαμεχζουνε.
Μάγοι τον προσκύνησαν, ποιμένες τον γιορτάζουν.
Τού θάμα σάν τού άκουσεν ού άπιστος Ήρεόδης 1

1 Τούς στίχους τούτους αποδίδουν εις τέτιγα, 
έκάστην προιίαν άνανεοΰται.

περί ού πιστεύουν ότι καΟ·’
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ο'ξου ψρενών εγίνηκεν ού άνουμος θυμώτης, 
ούλα τά ρέφη έχάλασε μόν’ τούν μονογεννήτη,

10 γιατί, τανε Θεού παιδί, τό είπαν κιοΐ προφήτοι.
Νά ζή αφέντης κι κυρά και τά υπάρχοντά τους, 
νά δίνει τδνα εκατό κ'ι, στην φιλοδωρία, 
νά τούν χαρίζει κι σέ μάς τά ακακα παιδία.

ρ«φ”= βρέφ η
2.  Στήν Πρωτοχρονιά

’Αρχιμηνιά κιάρχιχρονιά κιάρχή καλός μας χρόνος, 
αρχή κατέβηκ’ δ Χριστός τούν κόσμου γιά νάγιάσει, 
κι πρώτος του αγιασμός εϊταν άγιβασίλης.

"Αϊβασίλης έρχεται από την Καισαρεία 
5 —Ζήσ’ αρχόντισσα κυρία,

Βαστάει κόλλα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι, 
τού καλαμάρι έγραφε κί τού χαρτί μιλούσα

— Βασίλη μ’ πούθι νέρχεσαι κί πούθι. κατιβαίνεις ;
— ’Από τή μάννα μ’ έρχουμαι κί στού σχολειό μου πάγω. 

10 Βασίλη μ’ ξαίρεις γράμματα, πέ μας τάλφαβητάρι.
Κί στο ραβδί τ’ άκοΰμπησι νά πή την αλφαβήτα, 
κί τού ραβδί τανε ξιρό, χλωρά βλαστάργια βγάζει, 
κιάπάνω στην κορφίτσα τους πέρδικες κιλαδούνε, 
πετά πετά ή πέρδικα κί βρέχει τούν αγά μας,

15 ξαναπετά ή πέρδικα κί βρέχει την κυρά μας, 
πάλι πετά ή πέρδικα κί βρέχει τάκριβά τους.
Τούτα τά σπίτια τά ψηλά πέτρα νά μή ραγίσει, 
κιδ νοικοκύρης τού σπιτιού χίλια χρόνια νά ζήση.

Κί τού χρόν\

3 . Στά Θεοφάνεια

Σήμερα νε Φώτα κί ό φωτισμός 
κί χαρές μεγάλες κιάγιασμός.
Κάτου στούν Γιορδάνη τούν ποταμό,

·* κάνει ’Ιωάννης τούν βαφτισμό.
5 ’Έρχιτι σί τούτον κί ού Χριστός, 

φαίνετι σάν άνθρωπος ταπεινός.
Κί τούν ’Ιωάννη παρακαλει:

— ’Έλα νά βαφτίσεις Θεού παιδί.
— Γιά κοντοκαρτέρει ώς τό πουρνό,
10 ώς πού νάνέβει στούν ουρανό,
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κι νά ρίξει δρόσο άπάν’ στη γης, 
κι νά δροσιστουνε οι βρύσες κι τά νερά, 
νά δροσιστή αφέντης κι ή κερά, 
κι νά δροσιστή ό κόσμος κή φαμιλιά,

15 κι ού Θεός νά δίνει χρόνια πολλά.
ΚΙ του χρόν\

θ ' .  Λ©γ©παίγνια
1. Ά πον  μακρνά οΐ βλέπον κΐ λέγου : σάποιους (ωσάν ποΤος) είνι αυ

τός, σανίδα (ωσάν είδα) ιό κεφάλι σου κονπανιά σι γνώρισα.
2. ""Εφαγα αυγά μιγάλα (μέ γάλα).
3. *Ω ανόητη και βραδίσια καρδιά (ώ ανόητοι και βραδείς τη καρδία).
4. Είδες κύνα έσ&ίοντα πόδας αίγός προβάτου (προ βάτου).
5. 5Ιωάννης ον φιλεΐς, πόαφ μάλλον ταχηνών (εί ώά νησσών φιλεις, 

πόστο μάλλον τά χηνών).
6. Έπεϋύμισα νά φάγον ζεστά, βραστά σκαστά κονκκιά με τη(ν) βρα- 

ατή(ν), σκιαιή(ν), χουλιάρα.
7. Του κρονμμνδ(ι) στη(ν) κρουμμνδιά(ν) πώς δε(ν) κρονμμνδονπρό- 

κονψε.
8. Κάππα, παλιόκαππα, σκονλ(η)κουμνρμη(]ότρύπα.
9. Λαγήνα λαλουλάγ(η)να και πατουλάγ(η)να.

10. ’Από ψηλό(ν) άοάφον ε'πεσα πάν3 αεφτά φραγγόξυμλις, φραγγόξυμλις.
11. "Ορνιθα πατσονκονλη πατσουγνριστόπουλη, κάμ5 αυγά πατσούκονλα 

πατσονγυριστόπονλα.
12. Έπιϋνμισα νά φάγον ζεστόν καφτόν στακόν.

Σημ. τ. Δ. Δια την γνησιότητα της προφοράς των λαογραφικών κειμένων τής 
Μαδύτοο δεν εύΟόνεται ή διεύΟ-υνσις, διότι τά παρέλαβε από τό Άρχεΐον τοϋ Λε
ξικού ’Ακαδημίας, οπού φυ?ώ.σσονται πολλά κείμενα λαογραφικά Θράκης αμφιβόλου 
γνησιότητος, όσον άφορφ την καταγραφήν καί την φωνητικήν άπόδοσιν.



ΤΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ (') ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΚΩΣΤΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ

1. 'Η  προετοιμασία

«Γύρω ατό Κωστή, λέγει, είχαμε μέσα οτά «χουριά» (=δάση) πολλά α
γιάσματα. Κάθε ενα περιεβάλλετο άπό έκταση 7—8 στρεμμάτων δεκαδικών. 
'Αγιάσματα είχαμε α'.) τοϋ 'Αγίου Κων)τίνου, β \) τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου γ'.) του 'Αγίου Παντελεήμονος δ'.) τής 'Αγίας Παρασκευής ε'.) τοΰ 
"Αη Αιά, και στ'.) τοΰ 'Αγίου Ίωάννου του Προδρόμου, που γιώρταζε στις 
24 Ίουνίου(?)· Το τελευταίο αυτό βρισκόταν σέ μέρος βραχώδες και άδενδρο.

Σ. Σ. Ό  διευθυντής τοϋ «’Αρχείου» κ. ΙΙαπαχριστοδοΰλου μήνες τιόρα μέ τρώγει 
τ’ αυτιά, σώνει καί καλά νά βρω Κωτσιανούς, όπου θά μπορούσα νά τούς βρω, νά μοΰ 
διηγηθοΰν για τ’ ’Αναστενάρια τους. ’Έτσι εύκολα; Θά ακούσε καί θά έμαθε βέ
βαια, όταν βρισκόταν στό «£ασαμπά» για τ’ αυτά, δέν έλαβε όμως τον κόπο νά κα- 
ταπιαστή καί λιγάκι, γιά νά καταλάβει τί θά πή έρευνα ’Αναστεναριών. Πέρυσι άλ
λος φίλος άπ’ την ’Αθήνα κατέπλευσε μέχρις εδώ, πήγε στην ’Αγία Ελένη (Σερρών) 
βρήκε Κωτσιανοΰς καί μάλιστα μια γριά την Ειρήνη Παπαποστόλου ηλικίας 67 ετών 
μέ καταρράχτη στό αριστερό μάτι καί κουφή, από την οποίαν κατέγραψε καμμιά
Ιδριά τραγούδια, έπιασε γέρους νά τοϋ πουν καί γιά τ’ ’Αναστενάρια αλλά__αλλά....
τίποτε. — Δέν ξαίρουμε, δέν είδαμε, δέν θυμούμαστε, δέν, δέν, δέν. Αυτή είναι ή 
στερεότυπη απάντηση όλων των Κωτσιανών, όταν τούς ρωτήσει κανείς γιά τ’ ’Ανα
στενάρια.

Φέτος, καί συγκεκριμένα στις 29’Ιουλίου ό γράφων τις γραμμές αυτές, ύστερα 
από κονιορτοβριθή πορεία 4 σχεδόν ωρών καί μέ τα σκυλίσια καύματα τοϋ ’Ιου
λίου, πήγε καί αυτός στήν ’Αγία Ελένη γιά τον ίδιο σκοπό. Συστημένος από φίλους 
σέ φίλο καί πάλιν σέ άλλο φίλο άντάμωσε εκεί τον κ. Απόστολο Παπαγεωργίου 
Κωτσιανό. "Υστερα άπ’ τις απαραίτητες αύτοσυστάσεις άνέφερε τόν σκοπό τής έπι- 
σκέψεώς του. Γιά τραγούδια μέν τόν διευκόλυναν, γιά τ’ ’Αναστενάρια όμως ; "Ενα 
ελαφρό χαμόγελο καί τά στερεότυπα δέν, δέν δέν. Είς ένα προσεχτικό παρατηρητή 
τά ελαφρά αυτά χαμόγελα, τά συνειθισμένα «δέν ξαίρουμε» καί κυρίως τών γυναι
κών, όταν είναι παροϋσαι, πόσα δέν λέγουν ! Καί νομίζω ότι εύρίσκονται εν πλήρει 
δικαίω, όταν άρνοϋνται νά είποϋν τι περί ’Αναστεναριών. Ή  έξήγησις δίδεται είς 
τό τέλος τής μικρής μελέτης μας αυτής. "Υστερα άπό πολλές εξηγήσεις καί διαφω
τίσεις λύθηκε οπωσδήποτε ό γλωσσοδέτης, αλλά στό σπουδαιότερο σημείο έσταμά- 
χησε καί πάλιν. Άλλα παρακάλια καί υποσχέσεις. Τίποτε, τίποτε.

Νά, τά άνωτέρΐΰ ελάχιστα πού κατώρθωσα νά άποσπάσω άπό τόν κ. ’Απόστολο 
Παπαγεωργίου ηλικίας 52 ετών.

1) Τά Άναστενάρια=ή τελετή, κατά τό "Ισθμια, Πύθια κ.τ.λ., ό ’Αναστενά
ρης καί νεστενάρης τό Άναστενάρι και νεστενάρι=ό λαμβάνων μέρος είς τήν τελετήν.

2) Χαρακτηριστικόν ότι καί τά έξ αυτά αγιάσματα γιορτάζονταν μέσα στούς 
θερινούς μήνας Μάΐον, ’Ιούνιον, ’Ιούλιον καί Αύγουστον.

9
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Οΐ γΰρω εκτάσεις των αγιασμάτων αυτών ήσαν φραγμένες μέ χονδρά παλού
κια πλεγμένα μέ χοντρά επίσης «Ιολόκια». Και επειδή οί ξύλινοι αυτο'ι φρά
χτες χαλνούσαν (σάπιζαν) συνείθιζαν οΐ χωριανοί μας κάθε τρία—τέσσαρα 
χρόνια νά τονς ανανεώνουν. Αυτούς λοιπόν τούς παλιούς πλοκούς, πού μιπο- 
ρούσαν νά γίνουν 6—7 αμάξια ξύλα, τούς κουβαλούσαν κατά Μάΐον στην 
πλατεία τού χωριού και τούς άπλωναν όπως τά δεμάτια στό αλώνι».

2 , Ή  τελετή

«Την παραμονή λοιπόν τού 'Αγίου Κωνσταντίνου, πού γιώρταζε τό χω
ριό μας, εξ αιτίας πού καί ή εκκλησία μας τιμώνταν στό όνομα των 'Αγίων 
Κων)τίνου καί, Ελένης (γιαύτό βάλαμε καί τό καινούργιο χωριό μας εδώ 'Α
γία Ελένη), κατά τό βράδυ ή ώρα 1 τουρκιστί (6 ή 7 καθ' ημάς) δίναν φω
τιά στά ξύλα. Στό μεταξύ οΐ ’Αναστενάρηδες φέρναν από τήν Εκκλησία τέσ
σερις πέντε εικόνες (0,25—0,35) πού είχαμε εκεί, μαλαμοκαπνισμένες καί φορ
τωμένες από διάφορα αναθήματα (ανθρωπάκια, χέρια, πόδια, αυτιά κ.λ.π.) 
μέ κουδουνάκια πού κουδούνιζαν, όταν τις κουνούσαν καί έμπαιναν μέσα στις 
φλόγες ακριβώς, όταν λαμπάδιαζαν τά ξύλα, χορεύοντες μέ τις εικόνες στά χέ
ρια. ’Έξαλλοι σάν δαιμονισμένοι καί σάν νά στενοχωριούνταν στον ύψιστο 
βαθμό, φώναζαν άγκομαχώντας καί αναστενάζοντας άχ! άχ! άχ! άχ! Μπαίνον
τας στις φλόγες ήσαν τελείως ξυπόλητοι, μέ ένα ποκάμισο καί σώβρακο εν
νοείται. Αυτό βαστούσε μέχρις ότου σβύση ή φωτιά. Στον πυρρίχιο αυτό 
χορό έπαιρναν μέρος καί κάμποσες γριές»(')····

3 . Α νέκδοτα

1—«Εμένα ό πατέρας μου ήταν παπάς καί λεγόταν μέ τό κοσμικό του 
όνομα Γεοδργης τού Πάπαδου. ΙΙρίν από δ ΐ χρόνια, εγώ όταν ήμουν βυζα
νιάρικο παιδί ενός χρονού θέλοντας νά πάψει τό κακό αυτό, έκρυψε τά εικο
νίσματα κάτω άπ’ τό προσκυνητάρι της Εκκλησίας μας, πού είχε ένα ντου- 
λαπάκι. Γ,0ταν τήν χρονιά εκείνη θέλησαν πάλιν τά "Αναστενάρια νά κάνουν 
τά συνειθισμένα, πήγαν νά παραλάβουν τά εικονίσματα απ’ τήν Εκκλησία, 
αλλά δέν τά βρήκαν στή θέση τους. Ρωτούν τον πατέρα μου, αλλά εκείνος 
τούς απάντησε ότι δέν ξαίρει τί γίνηκαν. Στά υστερνά τού λέγουν: «’Έ! παπά! 
είναι περιττόν νά μάς κουράζεις' εμείς ξέρουμε πού τά έκρυψες». Καί τρά
βηξαν προς τό προσκυνητάρι. ’Άνοιξαν τό ντουλαπάκι καί τά βρήκαν μέσα 
εκεί. Δέν πέρασε πολύς καιρός καί ό πατέρας μου μέ τήν μητέρα μου τρελ- 
λάθηκαν! Μάλιστα 6 πατέρας μου έχυσε τήν αγία Κοινωνία κατά γής καί τήν 1

1 ) Έδώ ό συνομιλητής μου σταμάτησε, για νά σκεφθή λιγάκι, άν πρέπει νά 
εξακολουθήσει. —Κατόπι ; —Κατόπι δέ ξαίρω τίποτε.—Βρε αμάν, ζαμάν, μή μέ κά
νεις νά φύγω άδιανός ! —Δέ ξαίρω, δέ ξαίρω.
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μάζευαν οι φιλόθρησκοι χωριανοί μου άπο καταγής, για νά μή μολυνθή, 
και εις παρατήρησιν τής τώρα γραίας Ειρήνης Παπαποστόλου, άρπαξε ένα 
δρεπάνι, ποώς ξέρει πώς έτυχε εκεί καί την κυνήγησε νά την σφάξει.Ή μη
τέρα μου πάλιν άπο την τρέλλα που την έπιασε, αντί νά με βάλλει νά βυζάξω 
απ’ το βυζί της, μέ έβαζε νά βυζάξω απ’ τον πρωκτό της! Δυο μήνες βάσταξε 
ή τρέλλα των και κατόπιν ησύχασαν. Τή γιορτή αυτή τού 'Αγίου Κων)τίνου 
τήν γιορτάζαμε επί έξ ημέρες αράδα μέ γλέντια, μέ χορούς και τραγούδια».

2— «Μια φορά ήοτε 6 δεσπότης απ’ τή Σωζόπολη, γιά νά Βοδίξει αυτά 
τά πράγματα και έβαλε γυναικίτικα ρούχα, στο κεφάλι «μαγουλίκα» μαγνα- 
δένία (=μεταξωτή) καί στη μέση «τάσια» ασημένια (=ζώνη) καί έκατσε στο 
παραάύρ’ καί λόγιαζε (έγλεπε) τ’ ’Αναστενάρια πού χορεύασι πά στη στιά. 
Ό  μουχτάρης τού χωριού, πού ήταν κοντά του dov έρώτησε : — «Τί λές γέ
ροντα, γιαυτά πού λογιάζεις»;— «Τί νά σάς πώ, παιδιά, δ,τι θέλτε κάντε' δέ 
Ιοορώ νά σάς πώ καάίποτα».

3—  «Μια φορά πήγαμε νά κάνουμε προξενεία καί κείνος ό γέρος πούχε 
νά συνβάσει(*) τό παλικάρι dov ήταν Άναστενάρι. Κεϊ πού καλούμαστε άρ
χισε καί πηδούσε νά σέόη μέσ’ τή στιά καί στά. ποδάρια άου φορούσε τσερ- 
βούλια καί είπέ μας: «Βρε παιδιά, βγάλτε τά τσερβούλια μου, νά μή g-αγού 
τά τσερβούλια». Καί dov έβγαλάμε τά τσερβούλια καί όήκε άξυπόλτος μέσ’ 
τή στιά, άμμα τί στιά ! φούρνος. Καί χόρευε ενα κάρτο τής ώρας μέσ’ τή 
ϋερμοσπονδιά, κι’ ode ξέβηκε άπ’ τή στιά, τά ποδάρια άου δέν έπαθάσι κα- 
άίποτα».

4— « Ό  Κυριάκος Δούντας(1 2) ode έγεινε επίτροπος τς’ ’Εκκλησίας στά 1908 
θέλησε νά Ιοοδίξει νά χορεύουν τ’ ’Αναστενάρια, καί τ’ ’Αναστενάρια δέν έ- 
χορεύασι πια. 'Ύστερα από καίοόσα χρόνια στά 1917 πώγειναμ’ ματζούρδες 
(=πρόσφυγες) καί ήρταμε στή Σαλονίκη, πεθάνασι τά πέάε κορίτσια dov 
ούλα καταποδιαστά. Καί οι χοργιανοί μας ύστερα εΐπασι, πού dov ηύρε ή α
μαρτία, γιατί Οόδισε τ’ ’Αναστενάρια νά μή χορεύγουσι άπά στή στιά»(3).

1 ) συκ/?ά£·<»==άρραβΰ:>νιάζω, σ υ μ β α σ κ ιά  (ή)=ή αρραβωνιαστικιά.
2) Εσχάτως πολυτάλαντος Κωτσιανός καί ευεργέτης Φιλανθρωπικών Κατα

στημάτων.
8) Τό τελευταίο αυτό τό ήκουσα καί εγώ από τήν είρημένην γραίαν.

Σ. Σ. Γιά νά κατανοηθή ποϋ οφείλεται ή σιωπή των Κωτσιανών καί των κα
τοίκων των λοιπών χωρίων Μπροάίβο κ.λ.π. σχετικά μέ τ’ ’Αναστενάρια, αντιγράφω 
εδώ άπ’ τήν εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος Θεσσαλονίκης» 18 ’Ιουνίου 1935 τό παρα
κάτω άράρον του καθηγητοΰ Άρναούντωφ, παρμένο άπ’ τήν Βουλγαρική εφημερίδα 
«Ζάρια» τής Σόφιας κατά μετάφραση Α. Σοφιανού :

Τά λ ε ίψ α ν α  το ν  αζαρελ&όντος.
«Τό ταξίδι ώς τό Ούρκάρι {Βουλγαρικής Μακεδονίας) είναι κοπιαστικώτατον. 

Κατωρθώσαμε όμως νά φθάσουμε καί νά υποβάλλουμε τά σέβη μας στον γέρο Κων-
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σταντίνωφ, τον προύχοντα τού χωρίου. Ηταν Παρασκευή στις αρχές ’Ιούνιον. Σή
μερα στο χωριό πρόκειται να γίνει μια εορτή τοπική. Είναι ένα έθιμο παλαιό πού 
τό κληρονόμησαν αί νέαι γενεαί από τους πρώτους προγόνους των πυρολάτρας.

» ϊή ν  αυγή άρχίζοτ^ν νά χτυπούν οί καμπάνες των Εκκλησιών και κατά τό 
μεσημέρι στο «Ν ιεστινάρκι» ') μια προτότυπη ’Εκκλησία, δίχως στέγη, μεταφέρον- 
ται οί εικόνες των αγίων. Σέ κάποια γωνιά, έπάνσ) σ’ ενα πέτρινο βωμό, καίγουν 
τρεις πελώριοι κορμοί δρυός, καί απέναντι ακριβώς είναι κρεμασμένο τό Ιερόν 
τΰμπανον. ‘Η εορτή αρχίζει μέ τό φίλημα τών εικόνων, "Ενας μουσικός παίζοντας 
«γκάΐδα» τονίζει μια αλλόκοτη μελωδία. Ή  πιο ηλικιωμένη από τις πανηγυρίστριες,ή 
«Μπάμπω Νούν» καταλαμβάνεται από μίαν ανεξήγητου κρίσιν νευρικήν καί αρχίζει 
νά τρέμει. 'Αρπάζει ένα θυμιατήρι καί πάλλοντάς το δαιμονιωδώς, φωνάζει στον 
μουσικό : — Γρήγορα, γρηγορώτερα, πιο γοργά !

» Μια μανία έχει καταλάβει μερικές από τις γριές αυτές. Μέ τά χέρια πάνω 
στήν κοιλιά χορεύουν φρενητιώδεις καί έξαλλες, ουρλιάζοντας. Κάπου κάπου ύψά>- 
νουν τά χέρια προς τύν ουρανόν, σάν νά θέλουν νά πετάζουν καί μετά τά κατεβά
ζουν μέ δύναμιν κτυπώντας τούς μηρούς των.Ά ργά-άργά ή ύπερδιέγερσις αυτή κο
πάζει καί στο τέλος πέφτουν κάτω τελείως έξηντλημένες οί γριές αυτές μαινάδες.

» Τήν νύκτα οί νέοι του χωριού φέρουν στήν κεντρική πλατεία πελώριους κορ
μούς καί κλάδους δένδρων καί ανάβουν φωτιά. Τότε ξαναφθάνουν πάλι οί γριοϋλες 
μέ τήν «Μπάμπω νούνα» επί κεφαλής καί αρχίζουν τόν ίδιο εξωφρενικό χορό μέχρις 
δτου σβύσει τελείως ή φωτιά.

» Οί γριοϋλες άποσύρονται καί σύμφωνα μέ τά έ&ιμα τον χωριού, όλα τά κο
ρίτσια είναι ελεύ&ερα νά σμίξουν ενα βράδυ μέ τους καλούς των. Μέσα στο σκο
τάδι , πίσω από τά βάτα η τά δένδρα καί τούς φράκτας, δέν ακούει κανείς παρά 
μονάχα τό τραγούδι τον γρύλλου καί τόν γλυκό ήχο τών φιλιών . .. »(1 2).

Οί έν 'Αγία 'Ελένη Κωτσιανοί μέ διηγήθησαν ότι, κατά τήν επάρατον ανταλ
λαγήν τών πληθυσμών μερικαί οίκογένειαι εκ Κωστή παρέμεινον εις Βουλγαρίαν, 
όπόθεν μετά διαμονήν 6 ετών μετανάστευσαν ενταύθα καί αί όποίαι διηγούνται οτι 
αρκετά βουλγαρικά χωρία τής Άγαθουπόλεως εξακολουθούν ακόμη νά τελούν τήν 
ώρισμένην ημέραν τ’ ’Αναστενάρια. ’Άλλως τε τό αναγραφόμενου υπό τού καθήγη- 
τού Άρναούντωφ «αρχές τού Ιουνίου» συμπίπτει μέ τό Ίουλιανόν ημερολόγιου 
ακριβώς τών 20—21 Μαίου. Οί κάτοικοι αυτοί ασφαλώς θά είναι βούλγαροι πρόσ
φυγες τής Τουρκοκρατουμένης ’Αν. Θράκης, πού έγκατεστάθησαν στο Ούρκάρι τής 
Βουλγ. Μακεδονίας καί πού μέ τούς "Ελληνας τών Ιδίων μερών έκομναν τ’ ’Ανα
στενάρια.

1) ’Ίσως είναι παραφθΌρά τού «’Αναστενάρια». Σ. Σ.
2) Πρβλ. καί Μ. Άποστολίδου «Περί τής θρησκείας τών Θρακών» έν «Θρακι- 

κοΐς». τόμ. Ε', σελ. 43—44.
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I I

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΩΣΤΗ

1. Ή  Μάϊδω

Κόρη ξανθή νεκάθουνταν στοϋ Γιάννη τό σαράι, 
ή μια κρατεί τό χέρι (:1ης τά κάλλη της λογιάζει.

—Νακάλλη μου ριγώτατο, κορμί μου ζαχαράτο,
νάχες τό Οώστα μια βράδυά νά σέσφιχ3 do μαλλιά ση !

5 Τανά κΓ ό Κώστας, και περνά μέ τό διολ'ι στο χέρι.
— Κώστα ποϋ πας, Κώστα λα δω, Κώστα λα στύ νοάά μ.ου.
— Φοβούμαι, Μάϊδω, σκιάζομαι, τό Γιάννη σου φοβούμαι.
—Ό  Γιάννης πάει στο βουνό, ό Γιάννης πάγει στ3 αβι(1),

νά φέρ3 αρκούδια ζωντανά και λάφια μερωμένα,
10 και στ3 άλογιού άου τη νουρά δέάρα ξερριζωμένα.

— Θεγέ μ3 και κάνε μια βροχή, μια ταραχή μεγάλη, 
για νά κατέβ3 6 Όούναβις νά πάρει τά. λιοφΰρια
\'ά μείν3 ό Γιάννης στά βουνά νά dove φάν’ τ3 αρκούδια. 
Καί κόμα λόγος στέκουάο, ή συντυχιά κρατούάο,

1δ γλέπει τό Γιάννη π3 έρχεται τό αιμα ίδρωμένος, 
φέρνει τ’ αρκούδια ζουάανά, τά λάφια μερωμένα.

— Σΰρε, Μάϊδω μου, κΓ άνοιξε, νά πάρεις τό κυνήγι.
— Φοβούμαι, Γιάννη, σκιάζομαι τ' αγρίμια σου φοβούμαι, 

σΰρε πάνε στη μάννα σου πού τάχει μαθημένα.
20 Παίρνει και πάει στη μάννα άου, τή μάννα άου φωνάζει'

— Ινατέβα μάννα κΓ άνοιξε καί πάρε τό κυνήγι.
— Μωρέ σκύλε, μωρ3 άνομε, μωρέ πουτανοδέχτή, 

μωρέ, ή Μάϊδω πάάρεψε τό Οοόστα πήρε άάρα.
ΙΤα ίρνει καί πάει στο σπίτι άου τά δάκρυα φορτωμένος,

2 5  χ τ υ π ά  τ η ν  π ό ρ τ α  π ο ρ π ο δ ι ά ,  π α ί ρ ν ε ι  κ α ί  π ά ε ι  α π ά ν ω ,  

β ρ ί σ κ ε ι  τό  Ο ώ σ τ α  στο  χ α λ ί  σ τ η ν  κ λ ί ν η  π ο ύ  κ ο ι μ ο ΰ ά ο .

— Βρέ Κώστα, όρε μαργέλου γυιέ, τί θέλεις στο νοάά μου; 
Έβγάλε τό χατζάρι(2) του νά άονέ χατζαρώσει.

— Γιά στάσου στάσου Γιάννη μου, στάσου νά σέ συάΰχω.
30 ’Εψές βράδυ νεπέρασα π ’ ένα στενό σοκάκι

και Μάϊδω περιξέβηκε πέ τό παραθυράκι.
Κώστα πού πας, Κώστα λα δώ, Κώστα λα στον οάά μου. 
Καί βγάλε τό χατζάρι άου και άηνέ χατζαρώνει, 
έκοψε τό κεφάλι της καί στο άορβά(3) τό βάνει.

1) κυνήγι. 2) μαχαίρι. 3) σακκοΰλι.
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35—Νά, μ υ λ ω ν ά ,  κ ι 3 άλεσε  το  τ η ς  κ ο ύ ρ β α ς  το  κ ε φ ά λ ι ,  

β γ ά λ ε  τ ’ α λ ε ύ ρ ι  κ ό κ κ ι ν ο  τή  1}άσπαλη κ ν η κ ά τ η ,  

ν α  π α ί ρ ν ο υ ν  κ ι = άλλες  έ μ μ ο ρ φ ε ς ,  ν ά  β ά φ ο υ ν  τ ά  μ α λ λ ι ά  τ ους .  
(Βλ. Ά ρ χ ε ΐ ο ν  Θράκης τ. Δ' σ. 134, 52).

Τραγουδιέται στούς γάμους ώς «τραπεζικό».

2 . Τό άμαρχωλό φιλί

Μάνα νυγιό νεστόλιζε Σαββάτου ουλή μέρα,
την Κυριακήτσα τό πρωί στην Εκκλησία τον πάγει.
Σά άονέ είδε ή εκκλησία λυχνά τά κεραμίδια.

—Που πας σκύλε, που πας Όβριέ, ποΰ πας κριματισμένε,
5 ν ά  κ ρ ι μ α τ ί σ ε ι ς  Ε κ κ λ η σ ί ε ς  ν ά  κ λ ε ί σ ε ι ς  ά γ ι ο  β ή μ α  ;

—Μανέ λεγα νά μην τό πω, νά μην τ’ ομολογήσω, 
καί τώρα που με ρώτησες νά σέ τ3 ομολογήσω.
Θυμάσαι δάε μ3 έστειλες στο μάκρυνο σεφέρι(’) 
γοΰλοι έδησαν τις βάθειες άους(2) σέ δάφνες, σέ μηλίτσες,

10 και γώδεσα τό β άδειο μου σέ μιας ξανθής μνημόρι, 
κ3 ή κόρη ήτο λήγορη(Β) σέ δυο σέ τρεις ημέρες, 
και βάθειος ήάου πονηρός ήάου πολύ μαργέλης, 
σκάλιζε μέ τά πόδια άου βγήκε ή κόρη άπάνου 
και έσκυψα καί φίλησα ματάκια σφαλισμένα 

15 και έσκυψα κα'ι φίλησα χειλάκι πουμωμένο(4), 
έτσι εκριματίστηκα κ3 είμαι κριματισμένος.

(Τραγουδιέται στην παρέα, στούς δρόμους στον γάμο).

3 .  Παράπονο ξενηχεμένου

Σέ τοϋτα τ’ άγρια τά βουνά δυο αδέρφια θαμμένα 
κι3 άπάνου στο μνημόρι άους χρυσό κλήμα νεβγήκε, 
κάνει σταφύλι ροζακί, κάνει κρασί μοσχάτο, 
πίνουν do ανάρες καί μεθούν γυναίκες καί ροδίζουν,

5 πίνουν do καί οί άσχημες καί ροδοκοκκινίζουν.
Κι3 όσες μανάδες τώπιναν καμμιά παιδί δέν κάνει, 
άς τώπινες καί σΰ, μανέ μ3, μένα νά μη μέ κάνεις!
Φοάίς(·ή καί μ3 έκανες μανέμ, κανέν καλό δέν είδα, 
ούλο στά 'ξένα περπατώ, ούλο στά ξένα άρέχω,

10 ξένες πλύνουν τά ρούχα μου ξένες τά σαπουνίζουν'
πλΰνου da μιά, πλΰνου da δυό, στις τρεις τό μουρμουρίζουν: 1

1) εκστρατεία. 2) άλογα. 3) νιοΦαμμένη. 4) κλεισμένο. 5) άφότου.
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’Έπαρ’, ξένε τά ρούχα σου, σύρε στα γονικά σου.
—’Έγω σαν είχα γονικά, στα ξένα τί γυρεύω;
—Μά δώ νερό δε βρίσκεται, σαπούνι δε όουλιέιαι,

15 οι πάπιες κουβά νουν νερό και χήνες τό σαπούνι.
κι’ αυτές οΐ μαυρομάτισσες, τά ρούχα σου νά πλύνουν.

(Τραγουδιέται στην παρέα)

4 .  " Ο τ α ν  παίρνουν τή νύφη

Κυριακή βράδυ μέ διώξανε γονοί μου
μέ τό σπίτι μας, μέ τά γλυκά μ’ αδέρφια,
πώτρωγα πολύ και που πολύ κοιμούμουν'
είχα τά νείδια τά πολλά και τό πολλά, μουρτσοΰφλια('),

5 δρόμο δεν ηύρα, χωριό νά πά νά μείνω, 
κεΐ που έάρεχα μέσα στά ξεχασμένα, 
βρίσκω ένα δεάρί και κάΙ)ο κυπαρίσσι.

— Λεΐξέ με δεάρί, χωριό νά πά νά μείνω.
—Νά, ή ρίζα μου και δήσε τ’ άλογό σου,

10 νά, κι’ οΐ κλώνοι μου καί δήσε τ’ άρματά σου, 
νά, καί κόρμος μου καί πέσε και κοιμήσου, 
σήκω τό πρωί, τό νοίκι νά πληρώσεις.

—Φρίξε θάλασσα καί γης, πώς τ’ απομένεις, 
ώς καί τό δεάρί τό νοίκι μέ γυρεύει,

15 χίλια τ’ άλογο καί δυο γιά τ’ άρματά μου, 
καί για λόγου μου αμέτρητο λογάρι.
(Βλ. ’Λρχεΐον Θράκης τ. Δ' σ. 126, 32).

5 .  Η  παραπονεμένη

Ξέβηκα νά σεργιανίσω καί ν’ άνεμιστώ, 
μέσ’ σέ ώριμο περιβόλι ώριο καί βασιλικό* 
κ’ ηύρα πάπλωμα στρωμένο καί χρυσό χαλί, 
κ’ ηύρα κόρη καί κοιμούάο μόν’ gai μοναχή.

5 έσκυψα νά άή φιλήσω καί δέν μ’ άννοιωσε, 
ματασκύβω κόμη μνιά, τότε μ’ άνοιωσε, 
ενοιξε τά δυό άης μάτια καί μέ κοίταξε, 
ένοιξε τά δυό άης χείλια καί μέ μίλησε.

— Πούσουν κλέφτη, πούσουν ψεύτη, πούσουν γιαλαντζή(2) 
10 καί μέ γέλασες απόψε καί μ’ άφήκες μοναχή ; 1

1) περιφρονήσεις. 2) ψεύτη, λ. Τ.
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—’Ήθελα, καλή μου, νάρτω και μέ πιάσε ή βροχή.
—"Ας σέ ήρκουσου, καλέ μου, κι’ ας σέ πιάσε ή βροχή, 

είχα ρούχα νά σ’ αλλάξω, πάπλωμα νά σκεπαστής, 
καί κορμί για ν’ αγκαλιάσει,ς οσο που νά βαρεθής,

15 είχα πέρδικα ψημένη είχα και γλυκό κρασί
(Τραγουδιέται στις παρέες. Κατ’ απαγγελίαν Ειρήνης 
Παπαποστόλου ηλικίας 67 ετών έκ Κωστή)

Β. Ν. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ διδάσκαλος

III
Τ Α  ΑΝ Α Σ Τ Ε  Ν ΑΡ I Α ])

’Από τά πλέον περίεργα και παλιά έθιμα (ορισμένων χωριών τής ’Ανα
τολικής Θράκης εις την περκρέρειαν τής Βιζυης και τής Άγαθουπόλεως, τ’ 
’Αναστενάρια έπροσέχθησαν και έμελετήθηκαν ώς τιυρα από πολλούς δι
κούς μας και ξένους έρευνητάς * 2) των λαϊκών εθίμων. Λείψανα μεσαιωνικής 
αΐρέσεως κατά την γνώμη μερικών ερευνητών, εκχριστιανισμένο λείψανο τής 
Θρακικής οργιαστικής λατρείας του Διονύσου κατ’ άλλους, ανήκουν στις μυ- 
στηριακές εκείνες τελετές, γιά τ'ις όποιες πάντοτε δύσκολα συλλέγονται πληρο
φορίες και ή αποκάλυψή τους σ’ δλες τις λεπτομέρειες δύσκολα επιτυγχάνεται.

1) ΟΙ Κωστηλήδες τά ονομάζουν αναστενάρ ια , άνεστενάρια  καί νεστενάρ ια .  
Επίσης λένε α να σ τενάρ η ς , άνεστενάρης  καί νεστενάρης .  Μερικοί από αύτους συν
δέουν τή λέξη μέ τό ρήμα άνασταίνω-ομαι, επειδή οι αναστενάρηδες έπηδοϋσαν (άνε- 
σταίνοντο) επάνω στή φωτιά. Μέ τόν όρο αναστενάρια ονομάζουν καί την όλη τε
λετή καί τούς αναστενάρηδες. Παλαιότερες χρήσεις τής λέξεως στήν σύνοψη χρο
νική ανωνύμου (Σάθα μεσ. βιβλιοθήκη τόμος 7ος σημ. 36.1) καί Du Cange Glos- 
sarium  ad seriptores mediae et infimae G raecitatis στή σχετική λέξη (μέ δια
φορετική σημασία).

2) ’Εκτός από τή μνεία πού γίνεται για τ’ αναστενάρια στήν ιστορία τοϋ 
Νικήτα Χωνιά τη σελ. 485 έκδ. Βόννη καί στή σύνοψη χρονική ανωνύμου κώδιξ 
CCCCVII Μαρκ. βιβλ. δημοσιευμένη στή μεσαιωνική βιβλιοθήκη του Σάθα, τόμ. 
7ος σελ. 371 κ. έ., περιγραφές των αναστεναριών καί άλλες σχετικές εργασίες έχουν 
γίνει από τόν Α. Χουρμουζιάδη περί αναστεναριών καί άλλων παραδόξων τινών 
εθίμων καί προλήψεων έν Κων)λει 1873, καί στή Βυζαντίδα 1873, από τόν ποιητή 
Γ. Βιζυηνό Θρακ. έπετηρίς ήμερολ. 1897 καί Έβδομός 1888 άρ. 33-35 οί καλόγηροι 
καί ή Διονυσιακή λατρεία έν Θράκη, άπό τό Ν. Βέη τά αναστενάρια κατά τούς μέ
σους αιώνας Βυξαντίς I σ. 48 κ. έ., άπό τό Ν. Πολίτη Λαογρ. Α' σελ. 343-45, άπό 
τόν Πολ. Παπαχριστοδούλου: Ή  λαογραφία έν τή ιστορία τής γενέσεως τοΰ δρά
ματος, Έρανιστής 1911, Θρακικά Β σ. 429. Τά Διονύσια καί Θρακικά Α' σ. 206-8 
δύο τραγούδια άπό τ’ άναστενάρια, άπό τόν Π. Δανιηλόπουλο παλαιά ήθη καί 
έθιμα' σημείωμα στο ’Ελεύθερο Βήμα 14 Μαΐου 1937, άπό τόν Arnaudof Fest- 
branche des Bulgaren. άπό τόν Στ. Κυριακίδη στήν ’Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια 
στή λέξη αναστενάρια.



Τά αναστενάρια 137

Οΐ πιο παλιές γραπτές ειδήσεις για την τέλεσή τους άπδ Θρακικούς πληθυ
σμούς φθάνουν ως τον 12ο αιώνα μ. X.

Τ ο  χ ω ρ ι ό  Κ π ισ τή  α π ο τ ε λ ο ύ σ ε  τό κ έ ν τ ρ ο  τ ή ς  τε λε τή ς  τ ω ν  α ν α σ τ ε ν α ρ ι ώ ν .  

Ε ξ ή ν τ α  π ε ρ ί π ο υ  Κ ω σ τ ι α ν έ ς  ο ι κ ο γ έ ν ε ι ε ς ,  π ρ ό σ φ υ γ ε ς  μ ε τ ά  τό  δ ι ω γ μ ό  το ΰ  

1 9 1 4 ,  ζ ο ϋ ν  σ ή μ ε ρ α  στ η  Μ ε λ ι κ ή ,  μ ε γ ά λ η  κ ω μ ό π ο λ η  έξω α π ό  τή  Β έ ρ ρ ο ι α .  

Τ ο υ ς  ε π ι σ κ ε φ θ ή κ α μ ε  κ α ί  μ α ζ ί  μέ  τ η ν  άλλη λ ι θ ο γ ρ α φ ι κ ή  μ α ς  έ ρ ε υ ν α ,  τ ο υ ς  ζ η 

τ ή σ α μ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς  γ ι α  τ ’ α ν α σ τ ε ν ά ρ ι α  μ έ  σ κ ο π ό  ν α  γ ν ω ρ ί σ ο υ μ ε  σ τ ις  λε- 

π τ ο μ έ ρ ε ι έ ς  τ ο υ  τ ο ν  τ ρ ό π ο  τ ω ν  ά ν α σ τ ε ν α ρ ι κ ώ ν  τ ε λ ε τ ώ ν ,  π ο υ  ε ί ν α ι  σ υ ν δ ε δε -  

μ έν ες  μέ  τ η ν  ε ο ρ τ ή  τ ο ΰ  ' Α γ ί ο υ  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  κ α ί  ν ά  μ ά θ ο υ μ ε  τ ί  π ι σ τ ε ύ ο υ ν  

κ α ί  π ο ι α  γ ν ώ μ η  έ χ ο υ ν  γ ι α  τό  π α λ ι ό  α υ τ ό  έ θ ι μ ό  τους .

Πολύ δύσκολο όμως ν’ άποσπάση κανείς από τούς ανθρώπους αυτούς, 
φιλόξενους καί καλόβουλους κατά τά άλλα, τέτοιου είδους πληροφορίες. Θεω
ρούν πολύ κακό, καί μάλιστα οΐ πιστοί οπαδοί τών αναστεναριών, ν’ άπο- 
καλύψουν τό μυστικό σολες του τις λεπτομέρειες και προσπαθούν μέ κάθε 
τρόπο νά ξεφεύγουν, δταν τούς άνοίγη κανείς σχετική συζήτηση. Συμβαίνει 
καί εδώ κάτι ανάλογο μέ εκείνο πού συνέβαινε μέ τις αρχαίες ελληνικές καί 
ξένες μυστηριακές τελετές, πού μέχρι σήμερα σέ πολλά τους σημεία παραμέ
νουν μυστήρια. Έκτος όμως από τό λόγο αυτό, καί ό φόβος μήπως τούς 
κοροϊδεύουν γιά τά έθιμά τους, εάν γνωσθούν σ' ευρύτερο κύκλο ή μήπως 
τούς προδώσουν καί τούς καταδιοίξουν οΐ αρχές, όπως είχε παλαιότερα συμβή 
από τον επίσκοπο Σωζοαγαθουπόλεως, κάνει τούς Κωστιανούς περισσότερο 
επιφυλακτικούς καί προσεχτικούς στις τέτοιες ανακοινώσεις. Μόνον από άντια- 
ναστενάρηδες—υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι—πού καταδικάζουν τ' αναστενάρια, 
είναι δυνατό ν’ άποσπάση κανείς πληροφορίες, αλλά καί αυτοί κατέχονται 
από τό φόβο μήπως γνωσθή στούς συγχωριανούς τους καί αρχίσουν οι δια- 
πληκτισμοί μεταξύ τους.

Ή  περιγραφή πού ακολουθεί είναι καμωμένη από τις ανακοινώσεις άν- 
τιαναστενάρη Κωστιανού, τού οποίου τό όνομα, ύπακούοντας στή παράκλησή 
του καί κρατώντας υπόσχεση πού τού έδώσαμε, αποφεύγουμε ν' αναφέρουμε 
γιά νά μην ύποπέση στή δυσμένεια τών συγχωριανών του Κωστιανών. Λεν 
προσθέτει’σημαντικά στοιχεία στά μέχρι τά)ρα γνωστά από παλιότερες περΓ 
γραφές, αλλά γραμμένη στήν τοπική διάλεκτο, άπηχεΐ ίσως πιο άμεσα καί 
πιο ζωηρά τον τρόπο τής σκέψεως τών ανθρώπων εκείνων, πού ήσαν θια
σώτες τής οργιαστικής τελετής τών αναστεναριών.

«Στο Κωστή γείχε πολλά αγιάσματα: τ’ άγιασμα τ’ "Αϊ-Θανάση, τ' "Αΐ- 
Γιάννη, τής ΙΙανείήας, τής *Αγιά Μαρίνας (τέσσερις ώρες άλάργου πέτο χω
ριό, πού γείχασί do άγιασμα καί τάλλα τά χωριά τά λογυρνά), τ’ 'Αϊ-Κω- 
σταάίνου καί άλλα στά γύρω πέ τά μάς χωριά. Πέ τό νερό πέ τ’ άγιάσματα 
περιχιούάου ό κόσμος καί γειάνισκάσι τά βουζουνικά, γοΐ θέρμες καί άλλες 
άστένειες. Τ’ "Αϊ.-Θανάση τό μεγάλο τό μήνα πέ βραδύς στις δεκαφτά πήγαι-
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νάσι στ5 άγιασμα γυναίκες, κορίτσια και παιδιά και άάροι πέ τά άαβούλια 
και τις g-άϊδες boootE, έβγανάσι νερό και περιχιούάο. Χόρευγάσι και γλέάι- 
ζάσι και γύστερα γύριζάσι στα σπίτια άους.

«Στις δύο τού Μάη πάλε κόσμος πολύς, γυναίκες, παιδιά, κορίτσια, 
άάροι πήγαινάμε στ" άγιασμα πέ τις λύρες, τις g άϊ,τίες και τά άαβούλια 
5ροστέ. Τά Νεστενάρια κρατούσασι τις Χάρες(*) τ' 'Αϊ-Κωσταάίνου και της 
“Αγια-Λένης στά χέρια πέ τό μανίκι. Γείχασε μανίκι γοι Χάρες, πού έβανάμε 
do μέσα στις θήκες πού γήάου σά φηκάρια μέσ’ την έκκλησιά, και κουδού
νια μικρά. Γείχασι και στόλιση καλή γοι Χάρες καποτεινή χρυσή κι5 ασημέ
νια. Τά στορίσματα γήάανε πολύ παλιά, γιατί και τ’άάέτι γήάου παλιό πέ
τα. καποτεινά τά χρόνια καί τά ψηφία πού γήάανε πά στά στορίσματα, γή
άανε καποτεινά καί δέ λιορούσασι νά τά διαβάσου. Γήάανε γοι Χάρες γούλες 
χωργιανκές καί γήφερνάσιάις πάλε στην έκκλησιά οί νεστενάρηδες δάες άλα 
(ήθελα) bιτίσει τό πανεγύρι.

«Στ’ άγιάσματα πού πήγαινάμε, πάστρευγάμε τό άόπο πέ τά χορτάρια 
καί την άμδη, χαλνούσαμε τά παλιά τά ξύλα, γιατί γήάανε σαπισμένα κι1 
έφραζάμε da. τ’ άγιάσματα πέ τά καινούργια Μ,όκια. Νίβγανάαι οΐ άθρώποι 
πέ τό νερό πέ τ’ άγιάσματα, ήφινάσι πέ κανένα μεταλλικό, έναφτάμε λαδάδες 
καί γύριζάμε στά σπίτια. Τά παλιά τά ξύλα πέ τά φράγματα κουβανιούσαμέ 
da στ’ αλάνι, γιά νά νάψουμε τις στιές γιά τό χορό στη μνήμη τή άγιου.

«Την Κυριακή Γροστά πέ τή μνήμη τή "Αγιου πήγαινάμε γούλοι πέ τό 
χωριό στο Τριπύρι (νερά πολλά καί δέάρα πολλά γήάανε κει) πέ τά άαβού- 
λια, τις λύρες καί τις g-άΐάες. Οί παπάδες πήγαινάσι bρoστέ καί οί νεστενά
ρηδες κρατούσασι τις Χάρες στά χέρια πέ τά μανίκια. Γήρκανάαι κεΤ καί 
πέ άλλα λογυρνά χωριά άθρώποι. Οί παπάδες έψαλνάοι αγιασμό. Τά νεστε
νάρια έδιδάσι λabάδες, θυμνιάμα καί παράδες. "Αμ’ άλά Κτίσει δ αγιασμός 
τά νεστενάρια πέ τις Χάρες στά χέρια στέκανάαι σέ χωριστό άόπο. Σ ’ άλλο 
μέρος στέκανάαι τά νεστενάρια πέ τό Κωστή, σάλλο πέ τ’ άλλο τό χωριό, 
σάλλο πέ τ’ άλλο. Πήγαινε γύστερα δ κόσμος καί προσκυνούσε τά κονί- 
σματα. ’Έσφαζάμε γύστερα τ’άρνιά καί γλέάιζάμε. Στο άόπο πού γήάανε 
οί νεστενάρηδες μαζεύγανάαι κι’ άρκίνιζ’ δ χορός. Χόρευγάσι γυναίκες νε- 
στενάρισσες πέ τις άάροι μαζί. Γείχασι μαάήλια άσπρα στο χέρι, κουνιού- 
άαν κανονικά δεξιά, ζερβά πέ δώ καί πέ κει, φώναζάσι έχ, έχ εχ-γίχ, γίχ, γίχ 
κι’ άρκίνιζ’ δ χορός. Κεϊ πού χόρευγάσι κρατούσασι τις Χάρες στά χέρια. 
Πά στο χορό έδιδάσι άως τίς Χάρες νά άίς φιλού δ κόσμος. "Οάες άλά τρα
νέψει δ χορός πολλοί πέ τή χαρά άους χοδριζάσι καί διάβαινάσι στά βουνά(3) 
λόϋρα καί γλέντιζάσι. κεΐ. Πολλοί άθρώποι δάες χόρευγάσι έγκαλοΰσε άους

1) Εικόνες. 2) Κατά τον αποχωρισμό αυτό στά γΰρω δάση κατά πληροφορίας 
πολλών καί ιδίως άντιαναστενάρηδτον έγίνοντο πολλά οργιά. Εννοείται δτι τοϋτο τό 
αποκρούουν μέ αγανάκτηση οι πιστοί οπαδοί των αναστεναριών.
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ή εικόνα, έπιανέ άους ό άγιος και γίνανάαι οί καινούργιοι νεστενάρηδες άμα 
γήθελέ do και ό ιχρχινεστενάρης. Γοΰλοι λοιπόν γήάανε κει θυμνιάζασί άους 
και κείνοι πέ τή χαρά άους διάβαινάσι στα βουνά.

«'Άμα άλα Άτίση, ό χορός και το γλέάιο γήπαιρνάμε τις φαμίλιες καί 
γύριζάμε ατό χωριό.

«Τή Ιοαραμονή τής μνήμης του 'Άγιου πέ βραδύς μαζεΰγανάαι κόσμος, 
πόξχο πέ τό σπίτι τ ’ άρχινεστενάρη, έπινάμε καί διάβαινάμε για την εκκλη
σία. Κεΐ σέίχχινε μέσα ό άρχινεστενάρης, γήπαιρνε τις Χάρες καί έδιδε dig 
στα νεστενάρια. Γύριζάμε πέ γουλο τό χωριό. Στο μεγάάνι γήάανε πολ
λά ξυλά πέ τι), φράγματα, έναφτάμε μεγάλες στιές καί χόρευγάσι πά στις 
στιές τά νεστενάρια.ΓΙερνουσασι καί πάλε γήριανάαι πά στη στιά ώς μισή 
ωρα(*) καδείνας. Έ χ  έχ έχ — γίχ γίχ γίχ φών·αζάσι καί γουλο χόρευγάσι. 
Πηδοΰσασι καί χόρευγάσι καί δέ καίγανάαΐς τά ποδάρια. Μιά φορά που 
γήρτ' ό δεσπότης(1 2) πού γειχε da παγορεμένα τά νεστενάρια, γεί,δε άους πού 
χόρευγάσι κρυφά πέ πάνω σέ ένα σπίτι. Τό πουρνό φούγιαξέ άους, γιατί 
έκανασ τ" άάέτι πού γείχε παγορεμένο. Κείνοι γείπασι δτι δεν έκανάσι καν 
άίποτες.Ό δεσπότης γείπε άους νά βγάλου τά παπούτσια άους. Λόγιασε καί 
γειδε τά ποδάρια τους πού δένε γήάανε ψημένα πέ τή στιά. Τότε άφισέ άους 
νά κάνουν τά νεστενάρια δ πως θέλουσι.

«Ά μ 'άλά  όιτίσει δ χορός, διάβαινάσι καί γΰριζάσι πέ γουλο τό χωριό.

1) Οί πληροφορίες πού δίδουν οί Κωστιανοΐ για τή διάρκεια τοΰ χορού έπάνχο 
στή φωτιά ποικίλλουν. Πάντα υπάρχει ή ύπερβοίά) στις διηγήσεις αυτού τού ε ί
δους. Μερικοί μάς πλ,ηροφοροΰν δτι υπήρξαν αναστενάρηδες πού άπό τό μεγάλο 
τους ενθουσιασμό επάνω στο κορύφιυμα τής έκτάσεως έμενον τελείως άτρωτοι άπό 
τή φωτιά καί έχόρευαν μανιακά αρκετό χρόνο. Ό ταν  έβλεπαν νά ελαττώνεται ή 
φωτιά διεμαρτύροντο καί φώναζαν νά τούς ρίξουν καί άλλα ξύλα για νά τήν ένι- 
σχύσουν.Υπάρχουν δμως καί εκείνοι πού δυσπιστοϋν καί έχουν τή γνώμη δτι άπό 
τό χορό τής φωτιάς δεν λείπει ή άπάτη. Ό  κ. Δανιηλίδης τριάντα χρόνια περίπου 
εμπορευόμενος στο Προντΐγο καί τώρα κάτοικος Θεσ)νίκης ισχυρίζεται δτι οί ανα
στενάρηδες εΐχαν τήν τέχνη ν’ άπατοϋν τον κόσμο : Τή στιγμή πού χόρευαν χτυ
πούσαν δυνατά σαν με κατάλληλο τρόπο τά πόδια επάνω στή φωτιά, ώστε νά χώ- 
νχονται αρκετά μέσα καί νά διανοίγουν αυλάκι. ’Έτσι πατούσαν πλέον δχι επάνω 
στά κάρβουνα, άλλά μέσα στή στάχτη καί άπέφευγαν τά εγκαύματα, άφού άλλως τε 
τά πόδια τους, σαν πόδια εργατικών ανθρώπων, ήσαν αρκετά σκληραγωγημένα. ‘Η 
γνώμη αύτή φαίνεται πιθανή γιά ώρισμένες ίσως περιπτώσεις. Πρέπει, δμίος νά 
παραδεχθούμε δτι ό ενθουσιασμός καί ή έκστασις άπό τήν οποία κατελαμβάνοντο 
τ’ άναστενάρια έξασκοΰσε έ'να είδος αυθυποβολής, πού τούς έκανε άτραιτους καί 
άνθεκτικούς στή φωτιά.

2) Τ’ άναστενάρια τά εΐχεν απαγορεύσει ώς άντιχριστιανικό έθιμο δ επίσκοπος 
Σωζοαγαθουπόλεως Παρθένιος. Κοντά τό μυστηριακό χαρακτήρα, των άναστεναρίοιν 
είναι καί τούτο ένας λόγος ισχυρός, πού καί σήμερα ακόμη καί οί πλέον εξελιγμέ
νοι Κωστιανοΐ τού χωριού, φοβούνται ν’ άνακοινώσουν κάτι σχετικό.
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Κάθε σπίτι είχε τις Ουρές ανοιχτές και δέχονάου. Πολλοί διάβαινάσι νύχτα 
και στο xodivo χωριό. ΚεΤ δέχονάου clους στα σπίτια.

«Την αλληνα μέρα, μνήμη τού Ά ιου , άμ’ άλα σχολάσει γή εκκλησία, 6 
παπάς, ό άρχινεστενάρης πέ την εικόνα στο χέρ’ (Ιου καί άλλος κόσμος πή- 
γαινάσι στ’ άγιασμα κΓ ό παπάς έψελν’ αγιασμό. Γύστερα γήφερνάσι την ει
κόνα πάλε στην εκκλησιά.

«Γείχαμε τργιά Ιοικάδια. Το ένα ή τα δυο γήάανε χάρισμα πέ κανένα 
χωριανό. "Ένα γόραζάσι οι νεστενάρηδες πέ τη gaaa τη νεστενάρικη. Στη 
νεστενάρικη κάσα γοΐ ίδιοι οι νεστενάρηδες, που έκανάσι. όπως γήΟελάσι τις 
Επίτροποι τής έκκλησιάς, γήάανε Επιτροπή. Τά bικάδLa γόραζάσι da πέ 
τόν ’Απρίλη κΤ έβοσκέάα ό άγελάρης πέ κεΐ πού γόραζάσι da. ’Έπρεπε νά 
έναι τργιώ, πέ(1ε ή εφτά χοονώ, μονό νούμερο καί οχι ζυγό, γιατί άμα γή· 
όανε ζυγό δένε δέχονάου ό άγιος. Μνιά φορά πού ένας χωριανός χάρισε bi- 
κάδι πέ ζυγό νούμερο, δένε δέχτκε do 6 άγιος. Στέκουάου γοϋλο άγριο καί 
δώκασί do πάλε τό bixrxSi.

«Γήφερνάμε τά Ιοικάδια πέ την αγέλη τη ban α μονή τής μνήμης τοΰ "Α
γίου πέ τά άαβούλια καί τις Γήάανε άγρια τά biχάδια, αλλ’ αύτήνα
την ήμερα γήρκανάαι ήσυχα(:). ’Έδενάμε da πέ τό χαλκά τής έκκλησιάς.

«"Αμ’ άλά b ιτίσει ό αγιασμός γύστερα πέ την εκκλησιά ό παπάς βλογοΰσε 
τά bixcx0ia κι' ό άρχιαναστενάρης πέ τό τσεκοΰρι(1 2) έσφαζέάα.’Έκοφτάμε τό 
κργιάς, έκανάμε do μοίρες μοίρες, έβανάμε do σέ κουφές μέσα καί μοίρα- 
ζάμε do στά σπίτια γούλα τή χωριού άψητο καί καθανείνας γήπαιρνε κι’ έ- 
βραζέ do. "Οσοι δένε γήπαιρνάσι κργιάς τόν ένα χρόνο, άμα δέν έφτανε, γή- 
παιρνάσι τόν άλλονα. Πέ τό καθένα πού έδιδάσι τή μοίρα cl ου τό κργιάς γή- 
παιρνάσι δ,τι γεΐχε ευχαρίστηση νά δώσει γιά τή gdaa τή νεστενάρικου κο- 
νακιού. Στις τσορίοατζήδες έδιδάμε μεγαλύτερη μοίρα κργιάς. Οΐ νεστενάρη
δες κρατούσασι κργιάς καί γιά τό δικόάος τό κονάκι τό νεστενάρικο, πού έ- 
τρωγάσι γούλ’ μαζί πέ τις νεστενάρισσες.

«Τό βράδυ άλά νάψουμε πάλε στιές. Τράβιζάμε τά καρβούνια καί οΐ νε
στενάρηδες χόρευγάσι πά τή στιά πού γίνονάαν πέ τά ξύλα πέ τά φράγ
ματα. Γούλα τά βράδια πού κρατούσε τό πανεγύρι έναφτάμε τις στιές. Χό
ρευγάσι καί πηδούσασι τά νεστενάρια. ’Έπιανε da δ άγιος καί μιλούσασι

1) Την ήμερότητα πού παρουσίοιξαν τά ύικάδια δταν τά ώδηγοΰσαν στην εκ
κλησία από τήν αγέλη, οί οπαδοί των αναστεναριών τήν αποδίδουν στη Θεία Χάρι,. 
01 άντιαναστενάρηδες δμως εξηγούν τό πράγμα διαφορετικά: Τά Ιηκάδια, λένε, ήμε- 
ρώνοντο εκείνες τις στιγμές από τή μουσική, ή οποία έχει τή δύναμη νά τιθασεύη 
καί άγρια θηρία.

2) Τό τσεκούρι καί τά άλλα όργανα πού μετεχειρίζετο ό άρχιαναστενάρης γιά 
τή σφαγή, έθεωροϋντο Ιερά καί έφυλάσσοντο σέ ώρισμένο μέρος.
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σουρίοικαΟ· Γήλεγάσι δτι πέ τ’ άάέτι αυτό φεϋγουσι γοί άορώστιες και τ’ 
άλλα τά κακά πέ τό χωριό. ’Όάες άλά Ιοιτίσει τό πανεγυρι, τά νεστενάρια γυ- 
ρι,ζάσι γοϋλο τό χωριό, σταυρωνάσι τις δρόμοι πέ τις Χάρες στά χέρια και 
γήρκανάεν στο σπίτι τ’ άρχινεστενάρη. Γυριζάσι πάλε στην εκκλησία και ήφι* 
νάσι τις Χάρες μέσα στις θήκες πέ τά μανίκια.

«Οι νεστενάρηδες έκανάσι και τις γιατροί τή χωρίου μας. "Οάες ρω- 
στοϋσε κανένας άλά φουγιάξου τέσσερα πέάε νεστενάρηδες νά ιδού τον άρ- 
ρο.ιστο. Πήγαινάσι οι νεστενάρηδες, γήγλεπάσι τον άρρωστο κι’ έδιδάσι προσ
ταγές: Ή  εικόνα τής Πανε^ας δέν έναι καλά δώ, ά τή Ιοάρεις πέ διό καί ά τή 
κρεμάσεις σέ κείνο τό άόπο, ά τή δά)σεις και στο σγουράφο νά άή 5λυνει 
καί νά θή σγουραφίσει.’Έχεις κι’ ένα κότος' ά τό κόψεις, ά τό κάνεις κουρ- 
ba.vi καί ά τό φέρεις στο κονάκι τό νεστενάρικο. Πήγαινάσι γοί άθρώποι 
τή άρρωστου τό κότος στο κονάκι και οι νεστενάρηδες έτρωγάσι do γοϋλο 
καί γήλεγάσι λόγια γιά νά γίνει καλά ό άστενής. ”Α γήάανε πέ χαρικιά άστέ- 
νεια πρόσπεφτε καί ά ά,ονε συμπάθιζε ή Χάρι, άλά γίνει καλά. Τά νεστενά- 
ρια Ηεμολογοΰσασι πολλούς άθρώπους καί γυναίκες που πίστευγάσι, γήλεγάσι 
τί ά γένει, γηϋρισκάσι. κλέφτες καί παντγιοΰ φουγιαζάσι άους γοί άθρώποι 
πέ τό χωριό. Τ’ άάέτι γείχασί do καί άλλα χωριά πλάι πέ τά μάς. Στο 
ΒροάΤ,γο γίνουάου στή μνήμη τ’ "Λϊ, ΓΙαντελέημονα, γιατί γείχασι κι’ εκκλη- 
σιά στή μνήμη τή άγιου. Γείχασί do καί τά χωριά Γαλαζάκι, Μουρτσοβο, 
Ρέσβι, Γραμματίκοβο. Γείχασί do κόμα καί οι Βουργαροι πέ τά χωριά 
ΙΙυργόπλο καί Βουργαρη. Στο ΙΙυργόπλο έκάνασι τά νεστενάρια στή μνήμη 
τής 'Αγιά Τριάδας, στο Βουργαρη στή μνήμη τή προφήτ’ Ήλία».

Χάρες (οί) =  οί εικόνες, μανίκι— κοντάρι. άλάνι (τό) λ. τουρκ. =  πλα
τεία. Σινών. μεγάάνι (τό). λογιάζω=βλέπΐύ, παρατηρώ. δήνω=Μνο). Β ι  
κάδι (τό) =  ταύρος μή ευνουχισμένος, κότος (τό)=ό κριός, κουρί^άνι (τό) λ. 
τουρκ.=9υσία. φηκάρι (τό)=0ηκη τοΰ μαχαιριού. &μ’ άλά ύ ιτίοει= αμα  
ήθελε τελειώσει, παντγιοΰ—παντού,

Τά τρία παλλικάρια

ΙΙά σέ πράσινο λειβάδι 
κάνάα τρία παλλικάρια.
Τήν ημέρα τρώ g'ai πίνουν 
καί τό βράδυ κάνου βίγλα

5 καί βιγλίζου τις διαβάτες 
νάβρου Τούρκο νά σκοτώσου 
καί Ρωμιιό νά ξεσκλαβώσου. 

’Έπιασάσι ένα Όοϋρκο 1

1) Παρβ. τό άναφερόμενο από τό Νικήτα Χωνιάτη έν. ά, «άνακωχευόμενοι δέ 
πρός βραχύ οί παράφοροι οΰτοι καί αίφνης τό πνεύμα λεϊον συλλέγοντες, έπιληπτευό· 
μενοι αύθις διεσοβοΰντο καί έβόιον ένθεαστικόν...».
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πό'συρνε μνιά ΡωμιΟπούλλα.
10 Που τή γηύρες, Τούρκε, τή Ρωμέσσα; 
—Σ το παζάρι άήνε βρήκα, 

δώκα γρόσια και τή Ιοήρα 
και φλουριά άήνε γοράσα.

— Βρε, γελά σας παλλικάρια,

15 πέ το σπίτι μας μέ κλέψε, 
το ψωμί μου μέσ’ το φούρνο, 
το παιδί μου μέσ’ τή goovia. 
Ψήσε φούρνε τδ ψωμί μου, 
Κοΰνιε, κούνια, τό παιδί μου, 

20 ώστε νά κουστή ή φωνή μου(ι).

Δ. Α. ΤΓΕΤΡΟπΟΥΛΟΣ
Καθηγητής

ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

5Ονομασία είναι ή ονομαστική γιορτή, που ολοι γιόρταζαν τήν ήμερα 
πού γιόρταζε κι" ό άγιός τους. Έχ* τήν όνομααίγια τ ’ =  γιορτάζει τήν 
ονομαστική του γιορτή. Τά Χριστούγεννα  λ. χ. γιόρταζαν δπως παντού οί 
Χρήστοδες, Τή Λαμπρή  οΐ Λαμπροί και οΐ Λαμπρινιώδες' τής ’Ανάληψης  
οΐ Σωτήρηδες, των Φώτων οΐ Φώτηδες κλπ.

Έ θ ιμ α  θρησκευτικά. Τήν παραμονή τής γιορτής, ζύμωναν μια λει
τουργία (πρόσφορο) και τήν πήγαιναν στήν εκκλησία μέ τά ονόματα τού 
σπιτιού γραμμένα σένα χαρτί, πού τά μνημόνευε ό παπάς στήν προσκομιδή. 
’Από κείνη τή λει.τουργιά τής προσκομιδής έκοβε ό παπάς τό άντίδωρο τού 
γιορτάζοντας—ένα. μεγάλο κομμάτι πού είχε και τά σχήματα τού άγιονορίτι- 
κου σουφραγιστού—και τό προσκόμιζε στο σπίτι του ό ίδιος γιά νά εύχηθή 
και νά βλογήσει μά και νά πάρει και τό φιλοδώρημά του: «τό τυχερό του».

Έ θιμα  κοινωνικά. Τήν ημέρα τής ονομασίας οΐ πόρτες είπαν ανοιχτές 
διάπλατα' ό γιορτάζων ντυμένος τά καλά του, έμενε όλη τήν ημέρα μέσα 
παίζοντας τό κομπολόγι. του ή ροφώντας τό τακίμι του και δεχόμενος τούς 
μουσαφίρηδες μέ χαρά και διάχυση και περιφάνεια. Κι’ ακούε : είοέτη 
πολλά, νά ζής ώστε νά γεράσ’ς, χρόνια πολλά καί τέλεια αγαθά , νά 
ξής πε τονομά σ \  και παποϋς, νά τά χ ι λ ι ά σ ε ι μ έ  γιές κλπ.

Τό δωμάτιο—τό μυυσαφιρ όντασι—γέμιζε συνήθως, γιατί οΐ μουσαφι- 
ραιοι πήγαιναν μαζωμένοι κ’ έφευγαν μαζωμένοι, ’ Αν μάλιστα ό γιορτάζουν 
είπανε τίποτε επίτροπος στήν εκκλησία ή εμφορας στά σχολεία, τότε πήγαι
ναν εν σώματι οΐ επίτροποι και έφοροι και φίλοι του γιά νά τον τιμήσουν. 1

1) Τό τραγούδι αυτό μέ μικρές παρα?νλαγές είναι δημοσιευμένο στά «Θρα- 
κικά» τόμος Α'. 207 από τον κ, ΙΙολ. Παπαχριστοδούλου. Έ κεΐ δημοσιεύεται ώς τρα
γούδι άναστενάρικο. Στη Μελίκη τό απήγγειλε καί τό τραγούδησε ό Κωστηλής λΰ- 
ρατζης Γεοίργιος Πετικόπουλος ώς νανούρισμα γιά τά παιδιά· ’Ιδιαίτερα τραγού
δια γιά τ° άναστενάρια δέν υπάρχουν κατά τϊς πληροφορίες των Κωστηλίδων.Όλα 
τα συνιγθισμένα τραγούδια πού τραγουδιώνται κατά τις εορτές του αγίου Κωνσταν
τίνου, μπορούν νά τραγουδιώνται καί όταν χορεύουν τ ’ άναστενάρια έπάνιο στη φωτιά.
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Οΐ βίζιτες γίνονταν παρέα, οπότε οΐ κουβέντες, τά πειράγματα,—πολλές φο
ρές χοντρά — ,τάστεϊα, πλημμυρούσαν τύ δωμάτιο, τό σπίτι.'Ωραία δέχονταν 
τό χειμώνα οί κεραμιδαραΐοι, πού δούλευαν όλο τό καλοκαίρι και το χειμώνα 
γλεντούσαν τρώγοντας τά καλοκαιρινά κέρδη τους, δπως κα'ι τάλλα εσνάφια 
τού τόπου. Την ημέρα περνούσαν δλυι οί φίλοι για μιά απλή επίσκεψη. Τό 
βράδυ όμως μαζεύονταν οί καλεσμένοι από την ημέρα φίλοι, καί έστρωναν τό 
γλέντι ώς τό πρωί.

Κεράσματα. Τό πρωί κερνούσαν σένα μεγάλο δίσκο γλυκό καί πιοτό. 
Γλυκά έκαμναν εξαίρετα. Οί φωκάδες—τά γυαλένια βάζα τού γλυκού — 
γεμάτοι. Σένα ποτήρι μέσα ή σένα γυάλινο ή ασημένιο βαθύ πιατάκι τά 
κουτάλια τού γλυκού. "Ασημένια, μαλαματοκαπνισμένα, ιστορημένα μέ τό 
χέρι καλλιτεχνικά. Σώζονται αριστουργήματα σκαλιστικής κουταλάκια, γιατί 
τότε οί κουγιονμτζήδες—χρυσοχόοι — δούλευαν μερακλίδικα σκαλίζοντας τό 
ασήμι μέ τέχνη. 'Υπήρχαν καί αριστουργήματα καί κακότεχνα, πάντως καλ
λιτεχνήματα τής εποχής ανάλογα μέ την πρόοδο τής τέχνης—τής χειροτεχνίας. 
Οί μουσαφιραίοι έπαιρναν ένα γλυκό κεύχότανε πίνοντας νερό καί πιοτό : 
«Χρόνια πολλά και καλά. Και τη χρόν’. Νά ζήσς πε  τδνομά ο3» κ.λ.π. 
Στούς άντρες πρόσφερναν τσιγάρα έτοιμα ή καπνό. Τά έτοιμα μέ επιστόμια 
στημένα, σά βελόνες στην πελόττα, σέ μιά τσιγαροθήκη ορθά τδνα πλάγι στο 
άλλο. Ό  κόσμος γενικά έπινε καπνό τυλίγοντας μόνος τό τσιγάρο του, μά 
στις ονομασίες έδιναν έτοιμα τσιγάρα. Κερνούσαν καί τον 0αβέ. Γ C αυτό 
καί στά τζάκια ή φωτιά έκαιγε καί τά νερά, έβραζαν καί χαρχάλιζαν.

Το ρακί κεφί. ’Έτσι περνούσε ή μέρα. Μά τό δειλινό άρχιζε άλλο κέ
ρασμα. Τότε πρόσφερναν τούς μεζέδες καί κερνούσαν τά πιοτά. Γαλοπούλες 
κομματιαστές, κόττες, χοιρινές μπριζόλες, ψάρια αρμυρά, λακέρδες, ψάρια 
αίνίτικα, λικουρίνους, κεφτέδες, λουκάνικα καί ούζα καί μπάτες καί μαστί
χες καί ρακιά καί κρασιά. "Άρχιζε τό ρακί κέφι τό προοίμιο νά πούμε τού 
βραδυνού τραπεζιού, πού βαστούσε ώς αργά καί ξοδεύονταν δλα τού σπιτιού 
τ αγαθά.

Τό τραγούδι. Τότε άναβε τό τραγούδι καί άντροι καί γυναίκες ύψω
ναν την φωνή τους τραγουδώντας παλιά τραγούδια καί ωραίες μονωδειες. 
ΤΙ τετραφωνία δέ συνταίριαζε μέ την εποχή. «Τί ωραίο φεγγαράκι, τί ερω- 
τική βραδυά». Τά ωραία τούρκικα σαρκιά είταν πού άναβαν τό κέφι. 'Όλος 
6 κόσμος ήξαι,ρε νά τά τραγουδεΐ καί δλοι οί ήχοι καί οί τόνοι καί τά χρώ
ματα έπαιρναν καί δίναν.Άλλά καί τάστεΐα δεν έλειπαν. Καί γιά νά περάσει 
ή βραδυά ντύνονταν καί ξεντύνονταν καί παρωδούσαν ψαλμωδίες καί ιεροτε
λεστίες, έψελναν τροπάρια κάνοντας παρωδίες λ. χ. : ο άγγελος στά βώδια 
κιό λύκος στά μονσκάρια κή αλεπού στάρνί^ια και γιο μεσ τά κορί
τσια. Φουονίζου, φουρνίζον , εννιά αβγά τηγανητά κλπ. Μετά τό φαγητό, 
άρχιζε τό νυχτερινό μουσαφιρλίκι. Μέ τά φαναράκια στο χέρι ερχότανε οί
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φιλικές φαμίλιες οϋν γνναιξι καί τέκνοις. Τα κεράσματα τής βραδυάς εΐταν 
γλυκίσματα και πολλά λεγούδ ια : στραγάλια, λεμπλεμπιά, σταφίδες, σϋκα, 
καρύδια, μύγδαλα, δλα σέ πιάτα, ξέχωρα βαλμένα μέσα σένα μεγάλο δίσκο· 
Τά πρόσφερναν κιδ καθένας έπαιρνε μέ τή χούφτα καί τά πετούσε στο στόμα 
και μασούσε κουβεντιάζοντας. Πολλές φορές κερνούσαν καί κανταΐφι καί 
μπακλαβά καί χαλβά τούρκικο καί μαζί κερνούσαν ωραία παμπάλαια κρασιά 
ντόπια, σπουδαία καί ωφέλιμα σά φάρμακο.

Παιγνίδια. ’Έπαιζαν καί παιγνίδια δσα πολιτεύονταν την κάθε εποχή. 
(Βλ. Θρακικά τ. Γ').

Χοροί. ’Ακολουθούσε τον πότο ό χορός. Οι ευρωπαϊκοί χοροί στη με
σαία καί ανώτερη τάξη εΐταν αγαπημένοι χοροί καί τούς χόρευαν μέ γνώση 
καί καλλιτεχνικό γούστο άπό τις κατρίλλιες ώς τό βάλς καί την πόλκα καί τό 
πά-ντέ-κάτρ. Μάκαί οίσυρτοί δέν υστερούσαν καί πιάνονταν όλοι στον κύκλο 
και πηδούσαν καί χτυπούσαν ρυθμικά κι’ έχτελούσαν τούς πιο τεχνικούς χο
ρούς, ώς καί τό χασάπικο, πού εΐταν τό κορύφωμα τού χορευτικού οίστρου.

Οί χοροί εΐταν παραλλαγές των γνωστών ελληνικών χορών καί χόρευαν 
μέ όργανα πού σχημάτιζαν μιά ομάδα (ούτι, βιολί, λαούτο, σαντούρι κλπ). 
Χόρευαν όμως καί μόνο μέ τραγούδι. (Βλ. χορευτικά τραγούδια Θρακικά καί 
’ Αρχει ον Θράκης A' Β' καί Γ ' τ.). Νά μερικά :

α) Δέν λαλεΐς, λαλεΐς πουλίμ’ αηδόνι κή κόρ’ στη μάννα έλεγε :
τό πρωί μέ τή δροσιά 
γειάσ’ αγάπη μου γλυκεία, 

β) Πήγα στον blga μαχαλά 
κιάκουσα μιά αηδονολαλιά. 

'Η  μάννα την κόρη έδερνε

γ) Αυτά τά μαύρα πού φορείς'Ελένη
[μου,

δέν τά φορείς γιά λύπη, 
μόν τά φορείς γιά εμορφιά 
καί γιά τό ζαριφλίκι κ. Τ π .

Οί ονομασίες γενικά εΐταν ένα μέσο όχι μονάχα νά δέχωνται οί άνθρω
ποι δείγματα τής αγάπης καί έκτιμήσεως τού κόσμου, μά καί αφορμή τής 
έκφράσεως τών ευχάριστων έκδηλιόσεων τής ζα>ής. Εΐταν ευκαιρία, όπως 
παντού, νά χαίριονται οί άνθρωποι καί, νάγάλλωνται, γιατί δ θάνατος μέσα 
στα σπίτια είχε μεγάλη απήχηση καί βύθιζε σέ λύπη γιά μακρυνύ καιρό καί 
εδέσμευε τούς ζωντανούς νά χαρούν. Τό πένθος βαστοϋσε πολύ. ’Έτσι δ κό
σμος χαίρονταν στις ονομασίες τους καί έδειχναν όλη τή φιλαλληλία καί τή 
συμμετοχή στις χαρές τού άλλου.

Στις ονομασίες οί γυναίκες ξεκινούσαν από τήν έκκλησιά δμαδικά καί 
πήγαιναν στά σπίτια σά φλύαρα κοράκια, μασιόντας στο δρόμο καί αιμίτια  
καί χαλκάδες καί κουλικάκια, πού τάγόραζαν όξω άπό τήν έκκλησιά. ’Έ μ 
παιναν σέ ξέχωρα δωμάτια (τά χαρεμλίκια) κατά τό τούρκικο έθιμο.

ΤΤΟΛ ΤΤΑΤΤΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ



Δ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ καΟηνητοΰ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΤ· ΘΡΑΚΗΣ

Παλαιός Σκοπός.—Παραδόσεις και Ιστορία

Μέσα σέ μια λαγκαδιά, ανάμεσα σέ δυο μικρούς λόφους βρισκόταν ό 
Σκοπός (τουρκ. «Ούσκιούπ»), λέγει η παράδοση, για ν’ αποφεύγουν οΐ κά
τοικοι τις εχθρικές επιθέσεις. Το όνομα Σκοπός, κατά την παράδοση πάντοτε, 
προήλθε από τύ γεγονός ότι προτού νά κατοικηθή ό χώρος εκείνος *ς τό βά
θος μεταξύ των λόφων ήταν φωλιά ληστών και κακουργών. Γιά νά περά
σουν οί άνθρωποι από τό ένα μέρος ’ς τό άλλο, έπρεπε νά προηγηθή ένας 
ανιχνευτής τού μέρους (σκοπός) καί οι άλλοι νά περιμένουν έως ότου ΐδοϋν 
τό σκοπό νά βγαίνη ’ς τό απέναντι ιιέρος, ’ς τή Φανερωμένη, πού από τό 
φανέρωμα τοϋ σκοπού έπήρε καί τό όνομα. Έ άν ό σκοπός φανερωνόταν 
απέναντι, ήταν σημάδι ότι δεν υπήρχε κίνδυνος καί μπορούσαν καί οΐ άλλοι 
νά περάσουν. ’Έτσι λοιπόν άπέμεινε ’ς τό χωριό, πού αργότερα εκτίσθη εκεί, 
τύ όνομα Σκοπός. Μέ την υλοτομία πού έγινε καί την καλλιέργεια έπειτα 
από χρόνια καί οΐ λόφοι εκείνοι ύπεχώρησαν καί ξάνοιξε τό μέρος. Μιά ώρα 
μακρυά από τό Σκοπό ήταν τό κάστρο, από όπου εξεκίνησαν οΐ παλαιότα- 
τοι κάτοικοι τού Σκοπού. ’Σ τό μέρος εκείνο σώζονται ακόμη ερείπια, έκεΐ 
δέ έκαναν καί πανηγύρι οΐ Σκοπιανοί την εορτή τής Μεταμορφώσεως. Τήν 
παράδοση αυτή τή συμπληρώνει μιά άλλη ακόμη, πού τή γράφουμε Σκοπιανά, 
όπως μάς τήν άνεκυίνωσε ό Σκοπιανός Άριστ. Τζελέπης :

«Γήάανα ’ς τά καποτνά τά χρόνια δύο τρίγια χωριόπλα καί δέ βορούσνα 
νά ζήσνα, γιατί περνούσνα πέ κεΤ κάθε βολά γοΐ £ριτζαλήδες (γενίτσαροι) 
καί τις έφκειανανά πολλές ζημιές, τις έπαιρνανά τά πρόβατά τς, τις έκαι- 
γανά τά σπίτια τς, τις κάπτιζανά τις γυναίκες καί άλλα κακά τις έκανανά. 
Να^άστηκανά νά μαζωχτούνα γούλ’ μαζί καί νά κάννα ένα μεγάλο χωριό. 
Γήάανα πολλά τά χωριόπλα. "Ενα γήάανα τό κάστρο. Κεΐ ώς καί τά τώρα 
γίνάανε πανεγήρ’ τής "Αγια Σωτήρας Τά άουβάρια πέ τό κάστρο στέκάαι 
κόμα ξεγερμένα. Τό κάστρο τόλεγαμ’ καλέ. ’Άλλο χωριόπλο γήάανε τό Λαρ 
νάκ’ καί άλλα. Μαζώχτκανα γούλα καί πήγανα ’ς τό μέρος τή παλιού τή Σκο
πού. Γήάανα κεΐ ένα μεγάλο βουνό. Έκοψανά τά δέάρα καί έκαναν τά σπί
τια τς πέ τά γίδια τά δέάρα. "Ενα μέρος κεΐ γειχε τσιπλιάτκο (γυμνό) πού δέ 
γεΐχε δέάρα. Τό γήλεγανά Φανερωμέν’, γιατί κεΐ φανερώνάανσ. 6 άθρωπος. 
Τό όνομα πέμνε ως καί τώρα Φανερωμέν’.’Έ χ’ έκεΐ ένα μοναστήρ’, τήν Ά 
για Κυριακή. Έ ν ’ βαθειά μέσ’ τή νεροφαγιά. Γίνται τής "Αγια Κυριακής 
πανεγήρ’.’Έτσ’ μαζώχτκανα γούλα τά χωριόπλα κι’ έκανανά ένα μεγάλο χωριό 
πέ δυο χιλιάδες φαμίλιες. "Οσοι γήρτανα πέ τό κάστρο τις γήλεγανα καστρι-

10
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νοί' ώς και τά τώρα έχ’ τό χωριό φαμίλιες πού τις λένα καστρινοί(').
c() Καλές εν μακριά πέ τό bαλιo Σκοπο ισιαμ μνια ώρα προς το βοριά. 

Μέσ’ τό g-αλέ λεν’ πόχει και παράδες. ’Έχει λόϋρα λόϋρα άουβάρ’. Λένα ότι 
κεί κάθάανα ό μεγάλος ό άρχοάας κι’ έκοφτε παράδες».

Τριακόσια με τετρακόσια χρόνια, λένε οΐ σημερινοί Σκοπιανοί, έχουν 
περάσει από την εποχή πού οι παλιοί τους πρόγονοι έκτισαν το Σκοπο. Από 
τις χίλιες περίπου οικογένειες πού έγκατεστάθησαν εκεί ’ς την αρχή οΐ μ ίσες 
καί παραπάνω ήσαν Τουρκικές. Μέ τό χρόνο όμως τό τουρκικό στοιχείο υπε- 
χώρησε και ’ς τις ήμερες πού ζούσαν εκεί οΐ σημερινοί Σκοπιανοί, υπήρχαν 
μόνο εννέα τουρκικές οικογένειες, πού αναγκάζονταν νά στέλνουν τά παιδιά 
τους σέ ελληνικά σχολεία, γιατί δέν υπήρχαν τουρκικά.

Γιά την ιστορία τού Σκοπού κατά τόν τελευταΐον αιώνα πολλές ειδή
σεις μάς δίνουν οΐ σημερινοί Σκοπιανοί: ’Σ τή μεγάλη εξέγερση τού Ελλη
νικού Έθνους τού 1821, οΐ κάτοικοι τού Σκοπού δέν έμειναν αμέτοχοι. Ό  
πανελλήνιος πόθος διέκαιε καί τά δικά τους στήθη. Έξεγέρθησαν όσο μπο
ρούσαν νά έξεγερθούν άνθρωποι υπόδουλοι, πού εύρίσκοντο τόσο κοντά ’ς την 
έδρα τής τουρκικής κυβερνήσεως καί αποτέλεσμα τής έξεγέρσεως ήταν νά 
κρεμαστούν περί τούς δέκα πέντε Σκοπιανούς. Καθ’ όλη τή διάρκεια τού παρ
ελθόντος αΐώνος κάθε φορά πού ’ς την άλλη Ελλάδα έγίνοντο επαναστατικά 
κινήματα, εύρισκαν αντίκτυπο καί στούς Σκοπιανούς, όπως καί ’ς τόν άλλο 
υπόδουλο ελληνισμό.

Ζωηρές αναμνήσεις διατηρούν ακόμη από τό Ρωσοτουρκικό πόλεμο τού 
1878. Καταδιωκόμενοι τότε τούρκοι πρόσφυγες (Γκιότσια) από την Πλεύνα, 
κατέβαιναν προς τό/. κάτω καί έπεχείρησαν νά κάνουν επιδρομές εναντίον τού 
Σκοπού. Οΐ Σκοπιανοί συνεννοήθηκαν μέ τούς γείτονες του—από τή συνεν
νόηση αυτή δέν έλειπαν καί οΐ Τούρκοι—γιά ν’ αντιμετωπίσουν την επιδρομή 
καί μέσο άμύνης βρήκαν τά οδοφράγματα πού τά έκαναν μέ βαρέλια, ξύλα, 
αμάξια καί ό,τι άλλο πρόχειρο εύρισκαν ’ς τις δύσκολες εκείνες στιγμές. Ταυ
τόχρονα δέν παρέλειπαν νά κάνουν καί επιθέσεις εναντίον των Τούρκων πού 
περνούσαν από εκεί κοπάδια. Οΐ Τούρκοι προσβαλλόμενοι από τούς Σκοπια
νούς συγκεντρώθηκαν ’ς τά Τουρκολήμορα (τουρκικά μνήματα) έξω από τό 
Σκοπό καί έζήτησαν από τούς Σκοπιανούς νά τούς δώσουν μόνον ένα οδηγό 
γιά νά φύγουν μέ τή ρητή υπόσχεση, ότι δέν θά τούς ενοχλήσουν. Πρόθυμοι 
οΐ Σκοπιανοί τούς έδωκαν οδηγό καί έφυγαν. ’Έτσι άπαλλάγηκαν τότε από 
τόν κίνδυνο.

’Αρχίζει έπειτα από λίγο ή δράσις των Βουλγαρικών κομιτάτων, πού 1

1) Στό Νέο Σκοπό υπάρχει τό έπώνυμον Καστρινός. Επίσης υπάρχει καί τό 
έπώνυμον Άστρινίδης, τό όποιον, νομίζω, ότι προήλθεν έκ τοΰ Καστρινός—Κα- 
στρινίδης.
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ήταν πολύ περισσότερο επικίνδυνη για τον εκεί Ελληνισμό. ’Σ την περιφέ
ρεια τού Σκοπού πολλοί εθελοντές κατετάχθησαν ’ς τά ελληνικά αντάρτικά 
σώματα γιά ν’ αντιμετωπίσουν τό Βουλγαρικό κίνδυνο. ’Αρχηγός ήταν ό πε
ρίφημος Θεσσαλός καπετάν ’Ανάστασης, ’ς τό αντάρτικό σώμα τού οποίου 
υπηρετούσαν πολλοί Σκοπιανοί. Κατάλυμα ’ς τό Σκοπό ό αρχηγός είχε ’ς τό 
σπίτι τού Θανάση Πολυχρονίδη. Άναφέρεται μάλιστα τό εξής χαρακτηριστικό 
επεισόδειο: Συνελήφθη κάποτε ένας από τούς συντρόφους τού καπετάν Άνα- 
στάση, ό οποίος ήναγκάσθη νά μαρτυρήση, δτι, οΐ αντάρτες έτροφοδοτούντο 
από κάποιο Θανάση Σκοπιανό, δπως είχε ακούσει. Συνελήφθησαν τότε όλοι 
οί Θανάσηδες τού Σκοπού από τη Τουρκική κυβέρνηση καί έσιάλησαν ’ς τήν 
Άδριανοΰπολη γιά νά αναγνώριση ό προδότης ποιος ήταν ό Θανάσης πού 
τροφοδοτούσε τό σώμα τού καπετάν Άναστάση. 'Ο μόνος όμως Θανάσης 
πού έλειπε ήταν ό Θανάσης ΙΤολυχρονίδης, γιατί είχε κατορθώσει μέ ρουσφέ 
τια νά ξεφύγη. ’Έτσι άπελΰθησαν καί οί άλλοι Θανάσηδες, χωρίς νά τιμώ, 
ρηθούν. Τό αντάρτικό σώμα ή μάλλον ή συμμορία τού Καπετάν Άναστάση 
διελύθη τό 1894 καί ό αρχηγός κατέφυγεν έν Βουλγαρία.

"Οταν κατά τό 1903 τά Βουλγαρικά κομιτάτα έκαναν επιδρομές ’ς τη 
Θράκη, έζήτησαν τον καπετάν Άναστάση νά τούς όδηγήση, άλλ’ αυτός άρνή- 
θηκε. Κατά τό 1910 ό καπετάν Άναστάσης βρίσκεται πάλιν μεταξύ τών Ε λ 
ληνικών αντάρτικών σωμάτων. Κατ’ άλλους διεφώνησε μέ τό σύντροφό του 
Ευλάμπιο καί έφονεύθη από αυτόν, κατ’ άλλους έπληγώθη βαρειά από 
τούρκους καί άπέθανε ’ς τή Σαρακήνα (4 ώρες περίπου μακριά από τό Σκοπό).

Ά πό τό 1907 είχαν καλύτερα όργανωθή τά ελληνικά αντάρτικά σώματα 
μέ έδρα τή Ραιδεστό. Πρόεδρος τού εκτελεστικού ήταν ό σημερινός μητροπο
λίτης Σερρών Κωνσταντίνος, γνωστός γιά τή μεγάλη του μόρφωση καί δρα
στηριότητα. Οί Σκοπιανοί δεν υστέρησαν καθόλου ’ς τή συμμετοχή καί 
’ς τούς αγώνες τών ανταρτών.

Παράλληλα μέ τούς πολεμικούς αγώνες τών αντάρτικών σωμάτων τά 
σχολεία τού τότε υποδούλου ελληνισμού είργάζοντο εντατικά γιά τή Μεγάλη 
’Ιδέα τής άπολυτρώσεως. ’Σ τό σχολείο τού Σκοπού λειτουργούσε καλά (ορ
γανωμένο αναγνωστήριο καί βιβλιοθήκη αρκετά πλούσια μέ τις εκδόσεις τού 
Μαρασλή καί άλλα βιβλία άπό τό 1894.

Τό δημοτικό σχολείο είχε έ,πτά τάξεις καί έφερε τήν προσωνυμία: 
«Αστική σχολή άρρένων». 'Υπήρχε καί ξεχωριστό σχολείο θηλέων μέ τέσσε- 
ρες τάξεις. Είχε άρτιο τό προσωπικό καί τή σχολική του εφορεία, όπως όλα 
τά σχολεία τής Τουρκοκρατίας. Συνετηρεΐτο κυρίως μέ τήν επιχορήγηση τής 
εκκλησίας, πού άνήρχετο περίπου σέ 850 χρυσές λίρες τουρκικές.

Μέ τήν έναρξη τού Ευρωπαϊκού πολέμου αρχίζουν τά μεγάλα βάσανα 
καί οί κακουχίες τών Σκοπιανών, όπως καί τών άλλων γειτόνων ομογενών. 
Έ ξ αφορμής τού φόνου τού γυιού τού βαλή τής Άδριανουπόλεως, τον
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όποιον, κατά πάσαν πιθανότητα, έφόνευσαν Βούλγαροι κομιτατζήδες, Ιούρ- 
κοι κομιτατζήδες απέκλεισαν τό Σκοπό από την πρώτη καί την δέκατη Σε
πτεμβρίου του 1915 και ανάγκασαν τούς κατοίκους να παραδώσουν ολα τά 
χρυσά τους και δ,τι άλλο πολύτιμο είχαν.

Στις δέκα τοϋ Σεπτεμβρίου άρχισεν ό έκτοπισμός. "Εξ Σκοπιανοί έφο- 
νεΰθησαν κατά τον εκτόπισμά : ό ’Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος δημοδιδά
σκαλος, ό Κυριάκος Κωνσταντόπουλος ιερεΰς, ό Σΐ.μος Σιμόπουλος δημοδι' 
δάσκαλος, ό Πελοπίδας 
Βαβατζανίδης δημοδι
δάσκαλος, ό Ζαφείρης 
Ζαφειριάδης φαρμακο
ποιός και ό πρόκριτος 
Θεόδωρος Κοκκάλας.Τά 
όνόματά τους είναι τι
μητικά γραμμένα ’ς τό 
μικρό ήρφ° εξω απο το 
δημοτικό σχολείο τού 
Σκοπού. 1190 οικογέ
νειες μέ 490 αμάξια με 
τεφέρθησαν ’ς την πα
ραλία πλησίον τής Η 
ράκλειας (Σουλτάν τσι- . Χγ. ν ,t ' Ιο  μικρό ηρφο του ΙΝεου 2,κοπου στην πλατεία του
φλίκΐ). Μετά παραμο- σχολείου. Μεταξύ ιών άλλων είναι γραμμένα χωριστά
νην ενός μηνος περίπου στή μια πλευρά τα ονόματα έξ Σκοπιανών (Άρ. Κων-
30 οικογένειες έπεβιβά- σταντοπούλου, Κυρ. Κωνσταντοποΰλου, Σ. Σιμοποΰ-
σθησαν 3'* τό Άντα-Πα- λου, Βαβατξανίδη, Ζ. Ζαφειριάδη. Θ. Κοκκάλα),
c-ν τ / ~ ΛΤ πού έσφάγησαν στον πρώτο έκτοπισμό του 1935 10ζαρ πλησίον της Νικο- ^ „  0 ,* Σεπτεμβρίου.
μήδειας. Ui υπολοιποι
έμειναν στην 'Ηράκλεια δυο μήνες καί κατόπιν επήραν την άδεια νά εγκα
τασταθούν δπου θέλουν, άλλα 25 χιλιόμετρα μακριά από τό Σκοπό. Πολ
λοί κατιυρθωσαν νά φύγουν ’ς τή Ρωσσία, Ρουμανία, Σιβηρία, Βλαδιβο- 
στόκ. "Αλλους κατέβαλαν τά βάσανα καί οΐ κακουχίες τού εκπατρισμού.

Τό 1918 μέ τό τέρμα τού Ευρωπαϊκού πολέμου οι Σκοπιανοί, δπως καί 
οΐ άλλοι πού εξετοπίσθησαν από τά γύρω χωριά Σκεπαστό, Σαμόκοβο, Σο
φάδες κλπ. ξαναγύρισαν ’ς την πατρίδα τους άποδεκατισμένοι πλέον. Τότε ξα- 
ναγύρισαν καί μερικοί από εκείνους πού είχαν καταφύγει ’ς τή Ρωσσία καί 
Βλαδιβοστόκ. Μόλις τετρακόσιες Σκοπιανές από τις 1190 ξαναγύρισαν ’ς τον 
τόπον τους. Πολλοί άπέθαναν, άλλοι έμειναν ’ς τούς τόπους πού έξετοπίσθη- 
σαν, άλλοι κατέφυγαν από τότε ’ς την ελεύθερη Ελλάδα καί δεν ξαναγύρι- 
σαν ’ς τό Σκοπό. Τό 1922, μέ τή μεγάλη καταστροφή πού έπαθε ό Έλληνι-
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σμός, έγινε ή τελειωτική μετακίνηση του πληθυσμού τής Ά ν. Θράκης. Ε ξα 
κόσιες περίπου Σκοπιανές οικογένειες, που είχαν άπομείνει 3ς τό Σκοπό,

κατέφυγαν 3ς την ελεύ
θερη Έλλαδα, ’ς τό ση
μερινό Ν. Σκοπό, δέκα 
χιλιόμετρα έξω από τάς 
Σέρρας, κοντά 3ς τή σι
δηροδρομική γ ρ α μ μ ή
Σερρών—Δράμας εγκα- 
τεστάθησαν οί τετρακό
σιες. ’Σ τήν άπογραφή 
του πληθυσμού τοΰ1928 
οι κάτοικοι τοΰ Νέου 
Σκοπού έφταναν τους 
2150. Σήμερα υπερβαί
νουν τις τρεις χιλιάδες.

Φιλόπονοι εξαιρετικά 
οΐ Σκοπιανοί, φίλοι τής 
μορφώσεωςκαι τής προ
όδου έδωσαν δείγματα

αληθινά πολιτισμένων ανθρώπων ’ς τή νέα τους πατρίδα. Ή  Μακεδονική 
εκείνη γωνία που ήταν 
μιά τρομερή εστία μο- 
λΰνσεως, μέσα σέ λίγα 
χρόνια χάρις ς’ τήν ερ
γατικότητα των Σκοπια
νών μετεβλήθη σέ τό.ιο 
π ρ α γ μ ατ ι κ ή ς ευ τυχ ί α ς.
Εις 4 περίπου εκατομ
μύρια οκάδες δημητρια
κών ανέρχεται ή έτησία 
παραγωγή. Ό  Ν. Σκο
πός μέ τήν ωραία του 
ρυμοτομία, μέ τά μικρά 
και κομψά σπιτάκια του,

Σκοπιανός επάνω στο αμάξι του. ’Από τή φορεσιά 
του διακρίνονται: ροΰχο (πουκάμισο), ζονάρ, τσακτσίρ 
ή ποτούρ’,κασκέτο.(Στόν παλιό Σκοπό φορούσαν φέσι).

π ο υ  τ ά  τ σ ι γ α ρ ί ζ ο υ ν  δ -  Δημοτικό σχολείο Ν. Σκοποΰ, που έγινε μέ έ'ξοδα
, ~ „ (ij 95. των Σκοπιανών της ’Αμερικής καί μικρή συνδρομήμορφοι κήποι, θα εςε- n Λ,

, , τοΰ Κράτους,λιχθη σύντομα σε μια
από τις καλύτερες κωμοπόλεις τής περιφερείας Σερρών. "Ιδιαιτέρως οι Σκο
πιανοί ένδιαφέοονται καί φροντίζουν για ο,τι αφορά τήν εξύψωση τοΰ πολι*
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αστικού τους Επιπέδου, δρόμοι·;, φωτισμό, έξυγειαντικά έργα. Τρανή από
δειξη τοΰ προοδευτικοί' τους πνεύματος είναι τό ωραίο τους σχολείο, που 
έγινε κυρίως μέ οικονομικές θυσίες των παιδιών του Σκοπού. Τρεις χιλιά
δες δολλάρια διέθεσε γ ι’ αυτό τον υψηλό σκοπό 6 σύλλογος των Σκοπιανών 
τής ’Αμερικής, 50 χιλιάδες δραχ. τό Κράτος και ανυπολόγιστη προσο)πική 
εργασία οι κάτοικοι τοΰ Νέου Σκοποϋ.

’Από τά παραμύθια τους, τά τραγούδια τους, τις παροιμίες τους, τις 
παραδόσεις τους, τά ήθη και έθιμά τους και δλες γενικά τις εκδηλώσεις τής 
χαρούμενης ζωής τους ’ς τον Παλαιό Σκοπό, δημοσιεύουμε δσα μπορέσαμε 
νά περισυλλέγουμε στό μικρό χρονικό διάστημα ποτό έμείναμε μαζί, τους, γιά 
νά δώσουμε μιά χαρακτηριστική εικόνα τής δλης ζωής από μιά ωραία ελλη
νική κωμόπολη τής ’Ανατολικής Θράκης.

Ε Θ Ι ΜΑ
Α \ Τοΰ γάμου

"Οταν ένας νέος θέλη νά νυμφευθή ένα κορίτσι, πρέπει νά. στείλη ’ςτό 
σπίτι προξενιά. Ό  πρ άξενη της πηγαίνει πολλές φορές ’ςτό σπίτι τής υποψή
φιας νύφης, μέ φανάρι αναμμένο έως δτου έπιτύχτ) τό σκοπό του. Χωρίς 
νάχη αναμμένο τό φανάρι του δέν τον δέχονται ’ςτό σπίτι τής νύφης. Άφοΰ 
έπέλθη συμφωνία κατά τα άλλα, γίνεται συζήτηση κατόπιν γιά τήν προίκα 
(τράχωμα). "Αν και ’ςτό ζήτημα τής προίκας μείνουν σύμφωνοι επακολου
θεί και αντάλλαγμα των σουμαδιών. 'Σον/ιάδι ονομάζεται τό δακτυλίδι τοΰ 
άρραβώνος που συνήθως είναι καρφιτσωμένο επάνω σέ ένα μαντήλι. Κάθε 
νέος και κάθε νέα, δταν πλησιάζη ή εποχή τοΰ γάμου, φροντίζουν νά έχουν 
μέσα ’ςτό σεντούκι τους τό σουμάδι.

Ό  προξενήτης παίρνει πρώτα τό σουμάδι άπο τοΰ γαμβρού τό σπίτι 
και τό πηγαίνει ’ςτή νύφη. ’Εκεί τον περιμένουν οί συγγενείς τής νύφης. 
"Οταν μπή μέσα ’ςτό σπίτι, τον υποδέχονται και τον οδηγούν νά καθήση σέ 
μιά καλή θέση Προσέρχεται ή νύφη, φιλει τό χέρι τοΰ προξενήτη και παίρ
νει τό σημάδι από τό χέρι του,Ό  προξενήτης τής εύχεται καλή ζωή."Υστερα 
κερνούν τον προξενήτη και ή νύφη βγάζει από τό σεντούκι τό δικό της τό σου
μάδι, τό παραδίδει ’ςτόν προξενήτη, άφοΰ φιλήση τό χέρι του, γιά νά τό φέρη 
’ςτό γαμβρό. Ξεπροβοδίζουν (ποδιαβάζνα) κατόπιν τον προξενήτη, ό όποιος 
αναχωρεί πάλι μέ αναμμένο τό φανάρι, τό όποιον καθ’ δλη τή διάρκεια τής 
παραμονής του μέσα ’ςτό σπίτι δέν παύει νά καίη.

’Στοΰ γαμβρού τό σπίτι περιμένουν μέ πολλή αγωνία και μέ ανοιχτή 
τήν πόρτα, γιατί υπάρχει φόβο: νά μή δεχθή ή νύφη τό σουμάδι τοΰ γαμ
βρού και αυτό θεωρείται, μεγάλη προσβολή γιά τήν οικογένεια τοΰ γαμβρού.

"Οταν έλθη ό προξενήτης γελαστός, αρχίζουν δλοι νά χαίρουν καί γε-
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λοΰν. Καταλαβαίνουν δτι δεν έχουν προσβληθή, 
Παίρνει κατόπιν ό γαμβρός τό σουμάδι από τον

από άρνηση τής νύφης, 
προξενήτη, αφού φιλήση

τό χέρι του, κι’ αρχίζει γλέντι ώς τις πρωινές ώρες.
Μετά δυο τρεις ήμερες ή μάννα τής νύφης και του γαμβρού πηγαίνουν 

’ςτήν πόλη (κασαόά), νά ψωνίσουν για τά επίσημα σουμάδια. ’Αγοράζουν 
δώρα για όλους τους συγγενείς, ή μάννα του γαμβρού για τούς συγγενείς 
τής νύφης, και ή μάννα τής νύφης, για τούς συγγενείς τού γαμβρού.Τά δώρα 
τους συνήθως είναι, κάλτσες, κασκέτα, μαντήλια, πουκάμισα και άλλα τέ- 
τσια είδη πρακτικής μάλλον χρήσεως. Την ημέρα των επίσημων σουμαδιών 
μεγάλη κίνησις γίνεται 
’ςτό σπίτι τής νύφης 
γιά νά υποδεχθούν τά 
συμπεθεριά.

’Στο σπίτι τού γαμ
βρού άλλες πάλι ετοιμα
σίες. Μαζεύονται εκεί 
οι πειό στενοί συγγενείς 
μέ πρόσκληση προφο
ρική και ετοιμάζονται 
γιά νά πάνε ’ςτό σπίτι 
τής νύφης. Τό γενικό 
πρόσταγμα έχει εδώ δ 
π ρ οξε ν η τής. Συνοδέ ύ ε- 
ται από τή γυναίκα του 
ή αν τύχη νά είναι άγα 
μος από τή μάννα του 
ή την αδελφή του. Μαζί μέ την γυναίκα πού τον συνοδεύει ετοιμάζουν τά 
πανέρια, μέ τά δώρα πού θά προφέρουν ςτή νύφη, τά στολίζουν μέ δαντέλ- 
λες καί κεντήματα. Δυο είναι συνήθως τά πανέρια. Παίρνει τό ένα δ προ
ξενήτης, και τό άλλο ή γυναίκα πού τον συνοδεύει, καί όλο τό συγγενικό άλάϊ 
ή ώρα 10 περίπου βραδυνή ξεκινάει γιά τό σπίτι τής νύφης, μέ μεγάλη επι
σημότητα καί αναμμένα τά φανάρια. Μπροστά δ προξενήτης μέ τή γυναίκα, 
έπειτα δ γαμβρός, οί γονείς του, οί συγγενείς καί άλλοι καλεσμένοι. ’Στο 
σπίτι τής νύφης δλάνοιχτες οί πόρτες περιμένουν.

Μπαίνουν τά συμπεθέρια, χαιρετιούνται, μέ τούς ανθρώπους τής νύφης 
καί κάθουνται ’ςτίς πιο εκλεκτές θέσεις. Σηκώνεται κατόπιν δ προξενήτης, καί 
φωνάζει μέ δυνατή φωνή ν’ άκου η -όλο τό άλάϊ: — «Ξαίρτε γιατατί γήρταμΊ 
έδιύ ’ςτό σπίτ’ σας;». Οι συγγενείς τής νύφης απαντούν: «’Ό χ \  δέν ξαίρουμ’».
—«Νά σάς πώ εγώ», λέγει δ προξενήτης «τή...........  δ γυιός άρραβωνιάζται
πόψα καί παίρνει τή.............. τή θυγατέρα μέ είκοσι λίρες τράχωμα. Γείστε

Σκοπιανός μέ τή ντόπια ενδυμασία ψορεΐ τή σαλ- 
ταμάρκα, ρονχο (πουκάμισο), ζοννάρ, ποτονρ  ή τσακ- 

τσίρ’, τσουράπια, κονάοΰρες.
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δεχτοί γοΰλοισας»; —«Δεχτοί δεχτοί, δώστε νά πγιοΰμ’» απαντούν οι συγγε
νείς τής νύφης. ’Ακούονται φιλοφρονήματα καί θορυβώδεις εκδηλώσεις.

Ή  νύφη ώς τη στιγμή αυτή μένει, σέ κάποια γωνιά του σπιτιού κρυμ
μένη. Τώρα βγαίνει, καλωσορίζει τούς ξένους, φιλεΐ τδ χέρι τοΰ γαμβρού 
πρώτα, τής πεθεράς και του πεθερού κατόπιν και των άλλων μέ τη σειρά. 
’Από τον καθένα που τοΰ φιλεΐ το χέρι παίρνει ένα μικρό μπαξίσι (νόμισμα, 
φλουριά κλπ.)Μέ τή βοήθεια κατόπιν δυο άλλων γυναικών αρχίζει νά κερνάη 
τον κόσμο. Κερνάει πρώτα το γαμβρό, τά πεθερικά και υστέρα το άλλο πλή
θος. "Αφού τελειώσει το κέρασμα, κά-Ji 
θεται επίσημα πλέον για πρώτη φορά1 
κοντά 5ςτό γαμβρό."Αρχίζει κατόπιν νά 
κερνάη ό γαμβρός μέ τή βοήθεια τής 
νύφης.

Μετά τά κεράσματα και τί,ς σχετι
κές συζητήσεις τό άλάϊ τοΰ γαμβρού 
παίρνει τά δώρα τής νύφης μέσα 5ς 
τά πανέρια και ξεκινάει γιά τοΰ γαμ
βροί) τό σπίτι, οπού τό γλέντι τραβάει 
ώς τις πρωινές ώρες, ενώ τό σπίτι τής 
νΰφης κλείνει τις πόρτες του καί ησυ
χάζει.

Τήν επομένη Κυριακή ψωνίζει ό 
γαμβρός ψάρια ή κρέας καί άλλα τρό
φιμα και τά φέρνει ’ς τής νΰφης τό 
σπίτι. Γιά πρώτη φορά τρώγει μαζί 
μέ τούς καινούργιους συγγενείς του μέ 
έξοδα δικά του. Μετά τό φαγητό οΐ 
δυο νέοι, 6 γαμβρός μέ τή νύφη, κά 
νουν τή βόλτα τους ’ς τό χωριό.

Αυτά είναι "ς τις γενικές γραμμές 
τά έθιμα τών Σκοπιανών μέχρι τής
εποχής τοΰ γάμου.'Ορίζεται ό γάμος γιά μιά Κυριακή. Την Πέμπτη πού προ
ηγείται από τήν Κυριακή τοΰ γάμου πηγαίνουν τή νύφη "ς τό χαμάμ να κάνη 
τό λουτρό της καί έπειτα τήν κτενίζουν, τής βάφουν μέ κινά (κόκκινη βαφή) 
τά νύχια, βάφουν μέ αλοιφές τά μαλλιά, τά φρύδια, τά ματοτσίνουρα.

Τό Σάββατο τό πρωί, ένα παιδί καί ένα κορίτσι προσκαλοΰν τούς συγ
γενείς, καί φίλους "ς τό γάμο. Κρατούν ’ς τά χέρια μαντήλι κεντημένο, μέσα 
"ς τό όποιο είναι γαρύφαλλα τυλιγμένα σέ σιγαρόχαρτο. Προσφέρουν τά γα
ρύφαλλα λέγοντας «προσκυνίσματα πέ τό γαθρό καί τή νύφη νάρτήτε 9ςτή 
χαρά άους».

Λ »
>iff? v ie  . r ·

Ή  γριά Χινοποΰλου 90 ετών, νοι
κοκυρά τοϋ Σκόποΰ μέ τήν ντόπια εν
δυμασία της. Φορεΐ τό τσεόέρ, τό θεόέ 
(ζακέττα), τό φούσταν’, τΙς κάρτσες, 

τις κουάοϋρες.
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Τό Σάββατο επίσης τό πρ(θί, μαζεύονται ’ς το σπίτι της νύφης οί φ ι
λενάδες της, ανοίγουν τά σεντούκια της και βγάζουν τά καλοκεντημένα της 
τά ρούχα — τά περισσότερα είναι έργα των χεριών της — και. στολίζουν μέ 
αυτά τό σπίτι, γιά νά φανη ή προκοπάδα της. Αργά τό βράδυ (κατάβραδο) 
τοϋ Σαββάτου στέλνει ό γαμβρός τ’ αμάξια και φορτώνουν από της νύφης 
τό σπίτι τά προικιά. Φροντίζουν νά τοποθετούν τά πειό φιγουράτα ’ςτό 
επάνω μέρος γιά νά φαίνωνται. ’Απάνω απάνω κάθηνται κορίτσια και 
παλλικάρια και μέ τραγούδια και φωνές περνούν από την αγορά.

'Σ τό σπίτι τού γαμβρού ξεφορτοόνεται ή προίκα και επακολουθεί δια
σκέδαση μέ τραγούδια και χορούς. Μεcά τή διασκέδαση παλαιότερα γινόταν 
τό ξύρισμα τού γαμβρού. ’Σ τό ξύρισμα πού δεν κρατεί και λίγη ώρα, (σά 
γabρός ξουρίζεσαι) πίνουν και τραγουδούν τό συνηθισμένο τραγούδι. 

ba-ρβέρι μ’, τά ξουράφια σου καλά νά άά κονίζεις, 
νά μη ματώσεις τό γabρό γιατ’ έναι αμαρτία.

Μετά τό γαμβρό ξυρίζουν και τό παράγαμβρο και διαλύονται (σκομίζ- 
dai) γιά τά σπίτια τους.

Την Κυριακή τό πρωί μόλις σχολάση (πελύση) ή εκκλησία ό παράγαμ- 
βρος μαζεύει τη φιλική του παρέα και πάνε ’ς τού γαμβρού τό σπίτι. "Οταν 
μπούν μέσα χαιρετούν καί λένε: «Χαιρετισμούς πολλούς πέ τή νύφ’». Κάθην- 
ται λίγο κι’ αρχίζουν νά στολίζουν τό γαμβρό. Εκείνοι πού θ ’άναλάβουν τό 
στολισμό πρέπει νά έχουν πατέρα καί μητέρα καί νά είναι καί πρωτοστέφα- 
νοι δηλ. νά μην είναι δευτεροπαντρεμένοι.

Βάζουν τό γαμβρό νά πατήση μέσα σέ ένα ταψί, (σιδεροσίνι) πού μέσα 
έχουν ρίξει κουφέτα, ρίζι, δεκάρες καί άλλα μικρά νομίσματα καί φλουριά. 
’Αρχίζει τό άλλαγμα τοϋ γαμβρού. Προτού φορέσουν τό σακκάκι του, περ
νούν ένα ατσαλένιο μαχαίρι καί ’ς τό ένα καί ’ςτό άλλο τό μανίκι τρεις φο
ρές, γιά νά είναι ατσαλένιος καί πάντα νικητής νά βρίσκεται ό γαμβρός.Τον 
τραγουδούν διάφορα τραγούδια καί κοτήματα έως ότου τελεκόση ό στολισμός. 

Λώσε μ’, μανά μ’ τό χέρι σου, δώσε μ’ καί τήν εύκή σου 
καί πες πώς δέ μέ γέννησες καί δε μ’ είχες παιδί σου.

Μετά τό ντύσιμο τού γαμπρού τέσσερες πέντε φίλοι τής παρέας τον ση
κοόνουν ψηλά (τον αξιώνουν) καί τού λένε: «Τάζε, γαΐ^ρέ, τώρα γιά νά σέ κα- 
τεβάσμε». 'Ο γαμπρός τάζει όσα μπορεί πειό πολλά: ποτάμια, χωράφια, 
βουνά, μεζέδες, λουκάνικα, σουτζούκια κ.λ.π. Μετά τό τάξιμο τον κατεβάζουν 
καί περιποιούνται κατόπιν καί τό παράγαμβρο. Γαμβρός καί παράγαμβρος 
μοιράζουν τά περιεχόμενα τού ταψιού καί τά κρύβουν στις τσέπες τους. ’Ακο
λουθούν κεράσματα, χοροί καί τραγούδια καί ό παράγαμβρος μέ τήν παρέα 
ξεκινάνε γιά τό σπίτι τής νύφης. "Οταν μπαίνη μέσα ό παράγαμβρος λέγει : 
«’Έχεις τά δέονάα πέ τό γοώρό»' «Ευχαριστώ» άπαντα ή νύφη. Κάθονται 
καί τούς κερνούν.
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’Σ ένα δωμάτιο τά κορίτσια τελιάζουν τή νύφη, ενώ στο διπλανό παί
ζουν τά όργανα, χορεύουν και τραγουδούν :

Χαρά ’ς τά μάτια τη γαόρού που διάλεξε τη νύφη,
γή νΰφη έναι μάλαμα και δ γαόρός διαμάνάι,
κΓ δ κoυbάρoς διαμαντόπετρα, πού λάί^ει σά do γήλιο.
Νά ζήστε νά γεράσετε και νά άσπρομαλλιάσετε.
Πλώσε γαbρέ, τό χέρι σου και κάμε τό σταυρό σου, 
και κάμε τό σταυρό σου, νά ζή τό στέφανό σου.
Γή καρδιά μ’ εν’ κλειδωμένη με σαράχία δυό κλειδιά 
δεν ανοίγει μ’ άνοιχτάρια, δεν ανοίγει μ’ αντικλείδι, 
μέ κινιασμένα ανοίγει χέρια και φίρφιρο ποτήρι.

Ντύνουν τή νΰφη και φορούν τά παπούτσια της. Κάθε κορίτσι φροντί
ζει νά γράφη στό εσωτερικό τού παπουτσιού τόνομά του. ”Αν τό όνομα δέ 
σβύση σέ ώρισμένο χρονικό διάστημα, είναι σημάδι καλό, ότι τό κορίτσι γρή
γορα θά παντρευτή.

’Έπειτα από κεράσματα καί. χορούς δ παράγαμβρος μέ την παρέα του 
φεύγουν γιο/, τού γαμβρού τό σπίτι καί έκεΐ διαλύονται (σκομίζάαι). Τέσσε- 
ρες πέντε ή ώρα τ’ απόγευμα μαζεύονται οί προσκεκλημένοι ’ς τό σπίτι τού 
γαμβρού και όλοι μαζί ξεκινούν μέ τά βιολιά γιά νά πάνε νά πάρουν τή νύφη. 
Φτάνουν ’c τό σπίτι' δ παράγαμβρος προσφέρει ’ς τή νύφη ανθοδέσμη καί 
πετάει επάνω της σταυρωτά τό ρίζι, τά κουφέτα καί τά άλλα γλυκά πού είχε 
πάρει από τό ταψί πού είχαν βάλει τό γαμβρό νά τον στολίσουν. Τό ίδιο 
κάνει καί δ γαμβρός. Ό  κουμπάρος βάνει επάνω ’ς τό στήθος καί τό πέπλο 
τής νύφης τέλια σταυρωτά. Βγαίνει κατόπι τό άλάΐ έξω από τό σπίτι, τούς 
κερνούν, χορεύουνε καί τραγουδούν :

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα ξεχωρίζουάαι μάννα καί θεγατέρα.

Ξεκινούν κατόπιν γιά τήν εκκλησία. Ή  νύφη χαιρετάει τό σπίτι μέ τρία 
προσκυνήματα. ’Σ τό δρόμο παίζουν τά όργανα (τά λαλήματα). ’Σ τήν εκ
κλησία δ παπάς παίρνει τό γαμπρό καί τον φέρνει μπροστά. Βάζει καί τή 
νύφη κοντά, τούς σταυρώνει τά μικρά δάχτυλα καί αρχίζει ή ιεροτελεστία. 
Τελειώνει ή στέψιςκαί προχωρούν γιά τό σπίτι τού γαμβρού. ’Σ τό δρόμο πού 
περνούν από τά παράθυρα καί τις πόρτες των σπιτιών πετούν ρίζι, σιτάρι 
καί εύχονται «καλή ζωή» «όσα κουκκιά τόσα παιδιά» καί άλλες τέτοιες ευχές 
δίνουν. Φθάνουν ’ς τό σπίτι τού γαμβρού. ’Σ τήν πόρτα περιμένει ή πεθερά 
μέ ένα ψωμί ’ς τό χέρι κι’ ένα μπουκάλι κρασί. Προσφέρει ’ς τή νύφη τό 
ψωμί καί στό γαμβρό τό κρασί. Τά όργανα παίζουν καί δυό παλλικάρια μέ 
σπερματσέτα αναμμένα ’ς τά χέρια χορεύουν (άρκιούάαι). Μπαίνουν μέσα 
’ς τό σπίτι. Κερνούν τον κόσμο, χορεύουνε καί τραγουδούν' τό γλέντι συνή
θως κρατεί ώς τις πρωινές ώρες.
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Τη Δευτέρα τό πρωί πάλι μαζεύονται οΐ συγγενείς καί γίνεται τό τρα
πέζι το μεσημέρι με τό σχετικό του γλέντι.

Τρεΐ,ς ημέρες ό γαμβρός δε βγαίνει από τό σπίτι. Την Τετάρτη πηγαίνει 
6 παράγαμβρος 'ς τό σπίτι τού γαμβρού καί τον βγάζει έξω. Ό  γαμβρός δεν 
γυρίζει ’ς τό σπίτι, άν δεν άγοράση κάτι για τό νοικοκυριό, μασιά, τσιμπίδα 
η δ,τι. άλλο σιδερικό.

Την Κυριακή βγαίνει καί ή νύφη έξω με τή συνοδεία τού γαμβρού. Πη
γαίνουν ’ς την Εκκλησία καί μετά τό σχόλασμα πηγαίνουν καί επισκέπτον
ται (γειτονεύνα) τούς γονείς τής νύφης. Έ κεΐ τρώνε τό μεσημέρι, περνούν 
όλη την ημέρα καί τό βράδυ κοιμώνται "ς τα γονικά τής νύφης(').

Β'. Του Θανάτου
"Οσα αφορούν την κηδεία των νεκρών, κτερίσματα κ.λ.π. δεν κατεγρά- 

ψαμε μέ λεπτομέρεια, γιατί είναι σχεδόν πανελλήνιες συνήθειες. Έσημειώ- 
σαμε μόνο εκείνα πού έθεώρήσαμε ώς περισσότερο τοπικές συνήθειες τού 
Σκοπού.

1. "Οταν πεθάνη κανένας τού κλείνουν τό στόμα, τού βάζουν έ'να κερα
μίδι καί τον τοποθετούν ’ς τό φέρετρο. Κοντά ’ς τό φέρετρο κάθεται ενα παιδί 
πού τελείωσε τό σχολείο καί διαβάζει τό ψαλτήρι. ’Αφού περάσουν (ορι
σμένες ώρες (24 συνήθως) φέρουν τό νεκρό ’ς τό νεκροταφείο καί τον θά
πτουν.

2. Έ π ί σαράντα ήμερες συνέχεια μετά τον ενταφιασμό πηγαίνουν κάθε 
πρωί οί συγγενείς τού άποθανόντος ’ς τό μνήμα, θυμιάζουν, ανάβουν κερί 
καί κλαΐνε. Μαζί τους παίρνουν ούζο ή κρασί καί οποίο διαβάτη συναντή
σουν ’ς τό δρόμο τον κερνούν γιά νά συχώρεση τον πεθαμένο. Ό  διαβάτης 
πίνει, καί λέγει «Θεγός σχωρέσ5», Τις σαράντα ημέρες αυτές, κατά τή λαϊκή 
δοξασία, ή ψυχή (τό πλέμα τή άθρώπου) γυρνάει ελεύθερο, ’ς τον αέρα, ’ς τά 
σπίτια, παντού. Μετά τήν παρέλευση τών σαράντα ημερών ή ψυχή κλείνεται
ς τον παράδεισο ή τήν κόλαση καί λησμονιέται.

3. ’Σ τούς δυο μήνες γίνεται μνημόσυνο (νημόσυνο τις δυο μήνες). Μνη
μόσυνο γίνεται επίσης 3ς τούς τρεις μήνες, στο εξάμηνο κ.λ.π.

4. ’Σ τά τρία χρόνια γίνεται τόξέχωμα τού νεκρού. Βγάζουν από τον τάφο 
τά κόκκαλα, τά πλένουν μέ κρασί, τά διαβάζουν καί τήν επόμενη ημέρα τά 
ξαναχώνουν ’ς τον τάφο. ’Άν ’ς τον τάφο υπάρχει δαχτυλίδι ή άλλο χρυσα
φικό, δικαιούται νά τό πάρη εκείνος πού ξεχώνει τό νεκρό. ”Αν όμως οΐ συγ
γενείς τού νεκρού ενδιαφέρονται πολύ νά κρατήσουν τό δαχτυλίδι ή τό χρυ
σαφικό, είναι υποχρεωμένοι νά πληρώσουν τήν αξία του ’ς τον άνθρωπο 
πού ξέχωσε τον τάφο καί νά κρατήσουν γιά ενθύμιο οικογενειακό τό 
χρυσαφικό. 1

1) Βλέπε Θρακικές ’Ηθογραφίες Πολ. Παπαχρ ιστοδούλου τ. Δ' διήγημα: *Η  χαρά.
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ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

Α \  Β α σ ιλ ο π η Τ Τ α  (αφήγηση Άν. Δαγτζή).

Γή βασιλόπηττα ζυμώνται ’ς τό σινί πέ τ’ άλεύρ’ νερό και σουσαμόλαδο. 
Βάζνα μέσα τό μεταλλικό, σουρβακίδ’ (κλωνί μικρό από τό δένδρο σουρβάκα) 
και άχερο. Τό πουρνό τής πρωτοχρονιάς άμα πελΰση γή εκκλησία κάθται γουλ’ 
ή φαμίλια λόϋρα πέ τό σοφρά, κόφτνα τη μηλίνα και καθανείνας παίρν’ τό 
πάϊ άου (τό μερίδιό του), Τό μεταλλικό όρίζνα για τό σπίτ’ καί ’ς δποιονα 
πεο τ)α παρ to απιτ . Σ οποιονα πεσ το σουρρακιο ν)α jrao τ αοεΑ. , ερ· 
γάτης θά γέν’. ’Σ δποιονα πέσ’ τ’ άχερο θά γέν’ ρετσπέρς (γεωργός). Κείνος 
πού παίρν’ τό μεταλλικό τη "Αϊ Γιάνν’ πάγει και νάφτ’ κερί ’ς την εκκλησία. 
’Άν τό μεταλλικό πέσ’ ’ς τό σπίτ’, θά έχ’ μεγάλ' ευτυχία.

Β \ 'Ο 'Αγιοβασίλπ5
Τό πρωί τής πρωτοχρονιάς τά παιδιά από ηλικία δώδεκα ώς δέκα πέντε 

ετών γυρνούν μέ μιά μεγάλη βέργα (σουρβάκα)’ς τό χέρι καί χτυπούν τις πόρ
τες των σπιτιών τού χωριού (σουρβακίζνα) τραγουδώντας:

Σοΰρβα, σούρβα, γερό κορμί, 
γερό κορμί, γερό σταυρί 
από χρόνου γούλοι γεροί 
καί καλόκαρδοι(ι).

"Αμα τούς ανοίξουν την πόρτα ψάλλουν τον άγιο Βασίλη:
"Αγιο Βασίλης ερκεται Γενάρης ξημερώνει 

άγιο. Βασίλη, πού πδρκεσαι καί πουθενά παγαίνεις 
από τή μάννα μ’ έρκουμαι καί ’ς τό σκολειό παγαίνω.

Ή  νοικοκυρά τού σπιτιού δίνει ’ς τά παιδιά τά δώρα (σουρβακίδια), 
φρούτα, χρήματα κρασί μέσα σέ μιά στάμνα πού κουβαλούν μαζί τους, bρι.- 
ζόλες ή δ,τι άλλο μπορεί νά έχη. Τά παιδιά λένε διάφορες ευχές «κι’ από χρό
νου μέ υγεία κΓ ευτυχία...» καί φεύγουν γΓ άλλα σπίτια (διαβαίννα ’ς τό 
πεκεϊ.θε σπίτ ). ’Αφού γυρίσουν ’ς δλα τά σπίτια τού χωριού πηγαίνει τό κα 
θένα σπίτι του καί άφίνει τά σουρβακίδια, τά όποια εν τώ μεταξύ έχουν μοι
ράσει. Πα ίρνει κατόπιν τό κάθε παιδί τή σουρβάκα του καί πηγαίνει, ’ς τά 
συγγενικά του σπίτι μοναχό. Χτυπάει (σουρβακίζει) την πόρτα πειό ζωηρά 
καί φιλικά πλέον εκεί. Τό φιλεύουν διάφορα δώρα πού συνηθίζονται την η
μέρα εκείνη. Τό μεσημέρι μαζεύονται ’ς τά σπίτια τους, οπού κόβεται ή βα
σιλόπηττα.

Μέ τό σχόλασμα τής ’Εκκλησίας ομάδες από εφήβους 17—20 ετών βγαί
νουν ’ς τά σπίτια καί τραγουδούν έξω από κάθε σπίτι τον 'Αγιοβασίλη. Παίρ- 1

1) Στις Σ αρ άντα  ’Ε κ κ λ η σ ίε ς :  Σούρβα, σούρβα γερό κορμί, γερό σταυρί, σαν ά- 
σήμψ σά κρανιά καί τή χρόν’ γοΰλ’ γεροί καί καλόκαρδοι.



Λαογραφικά Σκοπού Ά να τ .  Θράκης 157

νουν κι3 αυτοί τά δώρα τους, φρούτα, χρήματα κ. λ. π. Δεν τά πηγαίνει ό
μως δ καθένας 3ς τό σπίτι του, άλλα τά τοποθετούν δ'λα μαζί σε ένα κοινδ 
μέρος."Οταν έλθουν τά Θεοφάνεια (Φωτά) ομάδες πάλιν από τούς ίδιους έφη
βους με το σταυρό μέσα 5ς ένα δίσκο ανάμεσα σέ λουλούδια γυρίζουν ’ς τά 
σπίτια τού χωριού κα'ι ψάλλουν έξω 3ς τά κάγκελα τής αυλής τό απολυτίκιο 
τής ημέρας «Έν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...... Οί ένοικοι τού σπι
τιού βγαίνουν καί μ3 εύλάβεια χαιρετούν τό σταυρό και προσφέρουν δ,τι έχουν.

c Ολα τά δώρα πού μαζεύονται από την πρωτοχρονιά και την εορτή τών 
Θεοφανείων συγκεντρώνονται τό βράδυ τών Θεοφανείων, λογαριάζονται και 
ορίζεται ένα μέρος (σπίτι ή μαγαζί), δπου θά μαζευθούν νά κάνουν ένα φι- 
λικύ γλέντι με τά συγκεντρωθέντα χρήματα καί τά άλλα δώρα. Κάδε νέος 
παίρνει μαζί του "ς τό γλέντι καί άλλους συγγενείς του, γιά νά λάβουν καί 
αυτοί μέρος 3ς τή διασκέδαση. Τό γλέντι αυτό είναι εξαιρετικά εύθυμο όπως 
άλλως τε εξαιρετική ευθυμία χαρακτηρίζει όλα τά γλέντια τών Σκοπιανών.

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑί1)

Τό κρέμασμα τοΰ χαλβά
Τή δεύτερη αποκριά τό βράδυ τής Κυριακής μαζεύονται όλα τά μέλη 

τής οικογένειας καί δυο καί περισσότερες οικογένειες μαζί γιά νά αποκρέψουν. 
Μαζί μέ τάλλα τους αστεία καί παιχνίδια πού κάνουν έχουν καί τό έθιμο τού 
χαλβά : ’Σ τό μέσο τού σπιτιού κρεμούν από τό ταβάνι ένα σπόγγο, ’ς τό 
κάτω άκρο τού οποίου είναι δεμένο ένα κομμάτι χαλβάς μέ καρύδι φκειασμέ- 
νος σκληρός. Πρώτος δ πατέρας ή δ πιο γέρος τής παρέας κινεί τό σπάγγο 
καί δ χαλβάς περιστρέφεται. "Ολοι οΐ συνευωχούμενοι στέκονται όρθιοι γύρω 
στο χαλβά μέ τά χέρια ενωμένα πίσω. Τά καθένας προσπαθεί νά πάρη μέ τό 
στόμα τό χαλβά πού γυρίζει, χωρίς νά έγγίση καδόλου μέ τό χέρι. "Ολοι κατα
βάλλουν τήν ίδια προσπάθεια κι’ έτσι, αναγκαστικά χτυπιούνται αναμεταξύ 
τους, φιλιούνται, φωνάζουν καί λένε διάφορα άστεΐα, έως ότου δ πιο επιτή
δειος καί τυχερός κατορθώση ν3 άρπάση τό χαλβά μέ τό στόμα.

Τελευταΐα-τελευταϊα μετά τό βρυδυνό φαγητό καθένας από τούς συνδαι- 
τημόνες βάζει στύ στόμα του ολόκληρο αβγό ψημένο, γιά νά σφράγιση τό 
στόμα, νά μ ή φάγη δλη τή σαρακοστή άρτημένα φαγητά καί νά τό άνοιξη 
τό Πάσχα πάλι μέ αβγό.

ΤΩ ΨΥΧΩ ”Η ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ

Τό πρώτο Σάββατο μετά τήν έναρξη τής μεγάλης σαρακοστής λέγεται 
ψυχοσάββατο ή τώ ψυχώ. Τήν ημέρα εκείνη όλες σχεδόν οΐ γυναίκες τού 
χωριού καί περισσότερο οΐ γριές μαζεύονται καί πηγαίνουν "ς τά μνήματα. 1

1) ’Από τά αποκριάτικα έθιμα τών Σκοπιανών κατεγράφησαν εδώ εκείνα πού 
παρουσιάζουν κάποιο τοπικό χαρακτήρα.
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Σ τά μνήματα διαβάζουν τους νεκρούς μέ τον παπά και τούς μοιρολογούν. 
"Οταν γυρίσουν ’ς τό σπίτι τους βάζουν μέσα σέ δίσκους κομμάτια από πήττα 
κομμένα τετραγωνικά μέ ένα κομμάτι τυρί, αβγό ή χαλβά επάνω και βγαί
νουν έξω ’ς τή γειτονιά. Ή  κάθε μιά μοιράζει ’ς τή δική της γειτονιά, "Οταν 
παίρνουν τό κομμάτι αυτό τής πήττας λένε τή συνηθισμένη ευχή: «Θεγός 
σχωρέσ’ τις ψυχές».

Ο ΚΛΗΔΟΝΑΣ

Την παραμονή τ' ‘Αγιαννιού τό βράδυ (πέ βραδίς), αγόρια και κορί
τσια ανάβουν μεγάλες φωτιές (μπουμπούνες)(’) ’ς τούς δρόμους τού χωριού και 
πηδούν επάνω, διαβαίνοντας από τό ένα άκρο ’ς τό άλλο.

Τά κορίτσια σχηματίζουν διάφορες παρέες καί τό κάθε κορίτσι τής 
παρέας φκιάνει μιά ανθοδέσμη (ριζικάρι) και δένει επάνω ένα Ιδιαίτερο ση
μάδι (δαχτυλίδι, χάνδρα, παραμάννα, κουμπί κ.λ.π.). "Ολα μαζί τά ριζικά
ρια τής παρέας βάνουν μέσα ’ς ένα δοχείο (μπακίρ’) μέ αμίλητο νερό. Σκε
πάζουν τό δοχείο μέ μιά κόκκινη ποδιά πού τήν προσδένουν καλά γύρω ’ς 
τήν επιφάνεια τού δοχείου καί τήν κλειδώνουν σφιχτά ’ς τή λαβή μέ μιά 
πρόχειρη κλειδαριά (λουκέτο ή ΰ,τι άλλο).

Τό δοχείο, έτσι, γεμάτο από τά ριζικάρια, πού κρύβει δλα τά μυστικά τής 
μοίρας των κοριτσιών, τοποθετείται κάτω άπύ μιά τριανταφυλλιά, δπου μέ
νει δλη τή νύχτα.

Τό πρωί τ’ 'Αγιαννιού στά παιδιά, πού έχουν ’ς τή ζωή καί μάννα καί 
πατέρα, καλούνται νά βγάλουν τά ριζικάρια καί νά 'ξεσκεπάσουν έτσι τά με
γάλα μυστικά. Τραγουδώντας τό συνηθισμένο κότημα:

’ Ανοιξε τό κλήδονα κι’ δπου νά πάγει νά σταθή
νά βγή ή χαριτωμένη νά - ν - έναι κερδισμένη

χιό νουν τά χέρια τους κάτο.) από τό σκέπασμα, πιάνουν ς’ τήν τύχη ένα ριζι
κάρι καί τό βγάζουν έξω. Τά κορίτσια στέκονται γύρω καί μέ τρανή αγωνία 
περιμένουν νά βγή τό ριζικάρι τους, γιά νά γνωρίσουν τί τούς επιφυλάσσει ή 
Τύχη. Στο νού τους φέρνουν τον ποθητό τής καρδιάς.

’Όλα μαζί τραγουδούν διάφορα κοτήματα:
"Ενα gaigo ή μ ν’ σίελος, τώρ’ α£ελεύουν άλλοι 
ς’ τις βρύσες πδπινα νερό, τώρα τό πίνουν άλλοι, 
ίηράέμ θερί σέ γάπησα, Ιοιράέμ ήερί σέ πήρα 
Ιηράέμ ύερι σέ μίσησα, Ιοιρτέμ ύερί σέ φίνω

"Οποιας τό ριζικάρι βγή από τό δοχείο τή στιγμή πού τραγουδιέται ω- 
ρισμένο κότημα, αυτό είναι σημάδι πώς ή τύχη της, καί οϊ σχέσεις της μέ τύν 
εκλεκτό τής καρδίας ς’ τό μέλλον Θά είναι όπως τις λέγει τό τραγούδι. 1

1) μ π ο υ μ τ τ ο ν ν α — φλόγα, φωτιά’ λέξη πεποιημένη άπ.ύ τόν ήχο πού κάνει ή φλο
γισμένη φωτιά.
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

1 . Συνιτροφικό ή μεσχιακό χωράφι. "Οταν ένας ιδιοκτήτης χωρά
φι ών δεν μπορή ή δεν θέλη νά καλλιεργήση μόνος τό χτήμα του, δίδει τό 
χωράφι του συντροφικό ή μεσχιακό, δπως τό λένε.'Ο ιδιοκτήτης διαθέτει μό
νον τό χωράφι και τό σπόρο. Ό  καλλιεργητής διαθέτει την εργασία του για 
όλα τ’ άπαιτούμενα για την καλλιέργεια των δημητριακών, δηλ. τό όργωμα, 
βοτάνισμα, θερισμό, αλώνισμα, μεταφορά κ. λ. π. Τό εισόδημα μοιράζεται 
σε δυο ϊσα μερίδια μέ μέτρο τό σινιάκο χωρητικότητας πεντέμισυ οκάδων.

2 . Χω ράφι μέ χωραφομοίρ’.—Πολλές φορές ό ιδιοκτήτης χωραφιού 
ενοικιάζει σέ καλλιεργητή τό χωράφι του μέ τους εξής ορούς: Ό  ιδιοκτήτης 
διαθέτει μόνον τό χωράφι, δ καλλιεργητής διαθέτει τό σπόρο και δλη την 
εργασία. ’Από τό εισόδημα, (ορισμένο μέρος, συμφωνήμένο εκ των προτέρων 
πού τό ονομάζουν «χωραφομοίρ3» παίρνει δ ιδιοκτήτης, όλο δέ τό υπόλοιπο 
παίρνει ό καλλιεργητής Ή  ενοικίαση αυτή γίνεται για ένα ή περισσότερα έτη.

3 . Ό ρτακλίκι. "Οταν ένας γεωργός έχη ένα βόδι και δέν μπορή νά έρ· 
γασθή μόνο μέ αυτό, συμφωνεί μέ έναν άλλο πού έχει επίσης ένα καί κάνουν 
συντροφιά (όρτακλίκι). "Ετσι φκιάνουν τό ζευγάρι τους καί εργάζονται εναλ
λάξ πότε ’ς τό χωράφι τού ενός καί πότε ’ς τού άλλου.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΟΝ ΤΓΑΛΙΟ ΣΚΟΠΟ

Μετά τό θάνατο τού πατέρα σέ μιά οικογένεια, ή μητέρα καί τά παι
διά έλογίζοντο αδέλφια καί κληρονομούσαν τήν περιουσία. 'Η  μητέρα καί τά 
άρρενα τέκνα έπαιρναν δυο μερίδια, τά δέ κορίτσια ένα. Τό μερίδιο τής μη
τέρας ωνομάζετο άίϊρομοίρ, τό μερίδιο των τέκνων μοιράσ\

Μετά τό θάνατο καί τής μητέρας τό άάρομοίρ' άν μέν τά είχε διαθέσει 
μέ συμβόλαιο (χαρτί) όταν ζούσε ή μητέρα, περιήρχετο σ’ εκείνον πού τού τό 
είχε παραχωρήσει, άν όμως όχι, έμοιράζετο μεταξύ όλων των τέκνων μέ άνα- 
άναλογία δυο προς ένα, δηλ. δυο μερίδια τά άρρενα καί ένα τά θήλεα.

Έ άν άφίνοντο ανήλικα ορφανά από μητέρα καί πατέρα, ένας από τούς 
πλέον στενούς συγγενείς έκαλούσε ένα δικαστή (κριτή).'Ο κριτής πωλούσε δλη 
τήν κινητή περιουσία, έπαιρνε τά χρήματα καί τά έβαζε ’ς τήν τράπεζα (πάγ£ώ). 
"Οταν ένηλικιώνοντο τά παιδιά, δηλ. ύπερέβαιναν τό δέκατο όγδοο έτος τής 
ηλικίας, έπήγαιναν ’ς τήν τράπεζα καί έπαιρναν τό καθένα τό ανάλογο του 
μερίδιο μέ αναλογία δυο μέρη τά άρρενα καί ένα τά θήλεα. Κατόπιν έμοί- 
ραζαν κατά τήν αυτή αναλογία καί τήν ακίνητη περιουσία.

Έ άν άπέθνησκε ή μητέρα καί άφινε ορφανό ανήλικο, τούτο είχε τό δι- 
καίωμα νά κληρονομίση δλη τή περιουσία πού προήρχετο από τήν προίκα τής 
μητέρας καί από τήν πατρική περιουσία δ,τι τού παραχωρούσε ό πατέρας.
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

" A yiog Μ βδεαΐΟζ (αφήγηση Άριστ. Τζελέπη)

Ό  "Αγιος Μόδεστος εν' ρετσπέρκος άγιος, γιατί γήάανα γεωργός κι’ αυ
τός. Πέ βραδίς τ’ "Λι Μόδεστου μνιά πιτροπή πέ τέσσερις γεωργούς καλούς 
τη χωριού μαζεύνα συνεισφορά πέ γουλνούς τις χωριανοί, για νά χάννο, συλ- 
λειοΰτουργο. Στολίζουνα δμορφα δυο σινιά κόλλυβα πέ γράμματα χρυσά πέ 
τά ζαχαροκοΰκια και τά πηγαίνουνα ’ςτήν εκκλησία' τά διαβάζει ό παπάς και 
γύστερα τά μοιράζνα ’ς τό £0σμο. Κείνη τη μέρα έναι αργία. Γεωργοί και 
ζώα δέ δουλεύνα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Ή  καρούτσα Τή βασιλέ (αφήγηση Βασιλ. Ταπεινού, 70 ετών)
Μνιά φορά ένας βασιλές έκανε μνιά καρούτσα χρυσήνα και την έβαλε 

μέσ’ τό παλάτ’ (Ιου. Γειπε σέ γούλο το goopo νά πάνα νά άή ξετιμήσνα. 
Πήγαινανά πολύς κόσμος, άλλα δέ Ιοορουσνα νά άή ξετιμήσνα. Πήγε κι’ ένας 
ρετσπέρς καί λέγ’ το βασιλέ : «Βασιλέ μεγαλειότατε, ή καρούτσα σου, άν δρο· 
σολογά τόν’Απρίλ’ καί τό Μάη μήνα καί δυο τρεις φορές θαλασσώσ’, άξίζ’ 
ολο τό βιό σου».

ΤΟ ΠΑΝΕΓΥΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑΣ

’Σ τον παλιό Σκοπό είχαν πολλές εκκλησίες καί μοναστήρια κΓ έκαναν 
πολλά πανηγύρια. Οι Σκοπιανοί φίλοι τού Διονύσου, ζωηροί καί εύθυμοι μέ 
πολύ κέφι γλεντούσαν ’ς τά πανηγύρια τους.’Ιδιαίτερη επισημότητα έπαιρνεν 
τό πανηγύρι τής ‘Αγιά Τριάδας πού γιορταζόταν την Πεντηκοστή.

Ό  εβδομηντάρης Σκοπιανός Βασίλης Ταπεινός μέ πολύ νοσταλγία μάς 
μιλάει γιά τό πανηγύρι τής 'Αγιά Τριάδας απλά κΓ εκφραστικά :

«’Σ τό όαλιό Σκοπό γεΐχε πολλά μοναστήρια κΓ έκαναμ’ πολλά γλέάια. 
Γήπιναμ’ πολύ κρασί, χόρευαμ’ καί γλέάιζαμ’. Γείχε καί 'Αγιά Τριάδα μο- 
ναστήρ’ δυο ώρες μακριά πέ τό Σκοπό. Κεΐ έκαναμ’ μεγάλο πανεγύρ’. Γή 
'Αγιά Τριάδα γήάανα σέ καλήνα τοποθεσία, μέσ’ τό βουνό καί σέ δέάρα. 
Γιόρταζαμ’ τό πανεγύρ’ πενήάα τής Πασχαλιάς. Τρεις μέρες έκαναμ’ τό πσ- 
νεγυρ’. Πέ τό Σάββατο άρκίνζε καί διάβαινε ό κόσμος γιά τό πανεγύρ’. Καί 
Κυριακή καί Δευτέρα διάβαινανά, γούλο διάβαινανά. ’Οχτακόσια αμάξια διά· 
βαινανά. Τρεις μέρες γούλο διάβαινανά. Τό τρε§άρ’ κάθε 'Αγια Τριάδα εν 
δέκα πέντε μεργιώ καί διάβαινανά καί τή νύχτα. "Αμα έτρωγανά τό -ψωμί τς 
ό κόσμος γιά τό βράδ’, πήγαινανά ς’ τό χορό. "Ενας χορός δώ, άλλος κεΐ, 
άλλος πάρα πέρα. Δώ γεΐχε τρακόσιοι νομάτ’ πέ τά άαβούλια Κεΐ γεΐχε άλλο 
χορό καί χόρευανά τρακόσιοι νομάτ’ πέ τά τσαλ^ιά. Πήγαινανά ’ς άλλο χορό 
καί χόρευανα εκατό νομάτ πέ τή gri'ida. "Σ άλλο χωριό χόρευανα εκατό πε- 
νήάα νομάτ’ πέ τό λύρο. Τρεις μέρες γήάανα γούλο γλέάια καί διασκέδαση.
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Ό  κάθε Σκοπιανός γήπαιρνε μαζί τ5 ένα βαρέλ’ κρασί παν’ στάμάξ3. 
Τριάάα-τριαάαπέάε οκάδες γήάανε το βαρέλ3. Το κργιάς γήάανε φτηνό. Το- 
δινανα δυο τσενάέζια την οκά. Γεΐχε κεΐ εΐκοσ’-τριάάα κασάπκα.

Φτωχοί και πλούσιοι γλέάιζαμ3 κείνες τις μέρες. Γεΐχε πολλά καλά ή 
Θράκη καί δε χωλόσκαναμ3».

Ο ΤΡΥΓΟΣί1)

Ό  Σκοπός εΐταν περίφημος γιά τή μεγάλη του οινοπαραγωγή. Σέ πολ
λές χιλιάδες οκάδες έφτανε τό κρασί τοΰ Σκοπού. "Ενα μέρος πωλοϋσαν έξω 
3ς τα περίχωρα και τις γειτονικές πόλεις, αλλά λόγφ τής μικράς του τιμής 
προτιμούσαν οΐ Σκοπιανοί νά τό χρησιμοποιούν τό πιο πολύ γιά τον εαυτό 
τους 5ς τά οικογενειακά και φιλικά τους γλέντια. Οί παλαιότεροι Σκοπιανοί 
μιλούν μέ μεγάλο ενθουσιασμό γιά τό κρασί τού Σκοπού, άμα τούς ανοίξεις 
σχετική συζήτηση. Ό  εβδομηντάρης Σκοπιανός Βασίλης Ταπεινός μέ πολύ 
καημό γιά τά χαμένα πλέον αγαθά τής παλιάς τους πατρίδας μάς διηγήθη 
μέ συντομία τί έκαναν 3ς την εποχή τού τρύγου.

«Τέλη Σταυρού (Σεπτεμβρίου) άρκίνιζ3 ό τρύγος. Γείχαμε μεγάλοι λη
νοί πού πέρνανα χίλιες πεάακόσιες οκάδες σταφύλια. Γήάανε πολλοί πλού
σιοι 3ς τό Σκοπό καί γείχανε πολλά άόέλια Ό  ένας πλούσιος γεΐχε τσαλgιά 
(όργανα) καί παίζανα ί^ροστέ 3ς τό ληνό, ό άλλος πάρα πέρα γεΐχε άαβούλια 
καί παίζανα, άλλος γεΐχε grJt'ida. Γίνουάανα ό τρύγος πέ τά τραγούδια καί 
τή χαρά τή κόσμου. ΓΙαλλικάρια, κορίτσια, άάροι καί γυναίκες γούλ3 *ς τό 
άρύγο γήάανα. "Οάε γήρκουνάανα γή ώρα νά βασιλέψ3 δ γήλιος έπρεπε γοί 
ληνοί νά έχνα φύγει πέ τ’ άόέλ3 καί νά έχνα έρτει 3ς τό χωριό. Σέ κάθε 
δρόμο γεΐχε τσανθήρ3 (παράγκα φορολογική). Πήγαι,νανα κι* άδειαζανά τις 
ληνοί μέσ’ τις τίνες πέ τά φκυάρια. Ευρισκανα τά τραπέζια στρωμένα σέ κάθε 
νοικοκυριό κι3 άρχίνζε τό γλένάι. Χόρευανά καί τραγουδούσανα ό5ς τά μεσά
νυχτα. Τό πρωί νύχτα πάλ’ πήγαινανά 3ς τ’ άί.)έλ."Οάε περνούσε κανείς καί γύ
ρευε νερό τύν έδινανα κρασί καί γήπινε. Δέ dov έδινανα νερό. Τό παλιό τό 
Σκοπό γεΐχ3 άθρώπ3 πού πίνανε πολύ κρασί, γούλο κρασί.

«Πέ τά σταφύλια γίνουάανα κρασί μαύρο κι3 άσπρο, τόσο ωφέλιμο καί 
καλό. Γίνουάανα πελΐνο (αρωματισμένο μέ τό ομώνυμο χόρτο) πού γήάανα 
καί φάρμακο στις θέρμες, πεκμέζ3 κιουκιουρτλίδκο κρασί άποθηκεύετο σέ βα
ρέλι καθαρισμένο πέ κιουκιούρτ (θειάφι), μ ου σ ^ ι^ά δες (σουτζούκια), σερ- 
Πετ’, πελτέ καί άλλα. Πολλά σταφύλια έκανάμε ζιουρλιές καί τά κρεμιούσαμ3 
λόϋρα λόϋρα 3ς τό σπίτ3»(1 2).

1) *0 βουλόμενος δΰναται νά μελετήση τό θέμα: ‘Αμπελουργία  στις Σαρ . ’Ε κ 
κλησίες τ. Δ' ’Αρχείου Θράκης σ. 8ό καί έξης.

2) Βλέπε Πολ. Παπαχριστοδούλου Θρακ. Η θογραφ ίες  τ. Α' διήγημα: 'Ο τρύ
γος τοΰ κύρ Άμπατξόγλου.

11
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Τ Τ Α Ρ Α Δ Ο Σ  Ε Ι Σ
·\

1. Οί γενίτσαροι (αφήγηση Βασιλ. Ταπεινού ετών 70)

«"Αμα πήρανα τή Μπολ’ οΐ Τούρκοι εγινανά Γενίτσαρδες πολλοί. Ό  
καθενείνας πέ τις γενίτσαρδες έφκιανε πά "ς τδ χέρ’ άου ένα λουλούδ3 μέσ3 
τό πετσί και δέ χαλνούσε, Τρυπούσε τό κργιάς άου κι3 έβανε μπαρούτ3 καί 
εκολλοϋσε. Γείχε δ καθενείνας τό σημάδ3. Χρόνο do χρόνο περίσσευανά οι γε
νίτσαρδες, Γύστερα αύτο'ι εγινανά ταΒούρια ταboΰρια πέ δέκα πέ είκοσι νο- 
ματ'. ΓΙέ τή σημαία έόρεχανα δώ κι" εκεί. Έστελνανά είδηση σ’ ένα χωριό 
νά τοιμάσ3 τό φαγεΐ, "Οάες πήγαινανά και γηΰρισκανά τά φαγητά έτοιμα 
γηλέγανά νά μάς διόσ’ς τό clίς παρασι (κόπο γιά τά δόντια) και, γυστερα νά 
φάνα.'Άμα έπαιρνανα τό d ις παρασι, άρκίνζανα κ’ έτρωγανά. Τόσο φόβο γεί- 
χανα γοί "Ελλ,ηνοι, που τά σπίτια τς δέ γείχανα παραθύρια, αλλά πέ παν’ τό 
σκεπό φεgίτες. Πέ πολλά χρόνια γυστερα έγιν3 άλλος βασιλές καί μνιά μέρα 
βάν3 τις άελάληδες και φωνάζνα παντού μέσ’ τις δρόμοι' «οποίος έν3 γενίτσα
ρος νά νάρτ3 3ς τό Κιάτ Χανέ νά τοϋ δώσω αξίωμα». ’Αρκίνσανά νά νέρ- 
κουνάαι πέ γοΰλο τό βασίλειο νά πάρουνα αξίωμα. Ό  βασιλές ριότσε τότες : 
—Μαζεΰκετε γοΰλοι ; — Μαζεΰτκαμ’, δέν έχει άλλνοΰς, γείπανα. Ό  βασιλές 
δώκε διαταγή κα'ι τις έκαψανα πέ τά κανόνια καί χάθκανα γούλοι.

Γυστερα πέ αυτά έάρεχανα λεύτερα δ κόσμος. Κατόπ3 πέ τις γενίτσαροι 
γήρτανα τσερκέζδες. Γήπαιρνανα τά βώδια, γήπαιρνανά τις παράδες, μά σά 
άίς γενίτσαροι δέ γήάανα».

2. Τά νερά Της Γένας (αφήγηση Βασιλ. Ταπεινού, ετών 70)

«Τό gai^o ποΰχτισαν τή Μπολ3 ξίβκανα τρίγια βασιλόπαιδα : δ Κωστα- 
άΐνος έχτισε τή Κων)λη, δ 3Αάρέας έχτισε την Άάριανούπολη, δ Φίλιππος 
έχτισε τή Φιλιππούπολη. Τό gaioo που γήθελ3 ά βάλει θεμέλια ό Κωσταάΐ- 
νος γιά τή Κων)λη, άγγελος Κυρίου τύν έδειξε που θά βάλ" τά θεμέλια. Σ 3 
εφτά λόφους έν’ άπάν3 χτισμένη ή Κων)λη.

"Ενα άδέρφ3 βασιλοπαίδ3 πήγε κ3 ήφερε τά νερά από τή Όούνα (Δού
ναβη) νά τά πάγει 3ς τή Κων)λη, άλλα γεΐπε μεγάλο λόγο αντίκρυ 3ς τό Θεγό κι3 
εσκασανά τά νερά καί πήγανα. σ’ άλλη μεργιά καί ξίβκανα 3ς τη Βΰζα καί 3ς 
τή Γένα. =Σ τό δικό μας τό χωριό δέ ξίβκανα. Τό νερό που ξίβκε ’ς τή Γένα 
έκανε ένα μεγάλο καΐνάκ3 καί σήμερα έν3 ’ς τή Γένα καί γυρίζ3 μύλους αράδα 
αράδα πέ τή Γένα ως τό ΛουλέΒουργάζ.

"Ενας τσοΒάν’ς 3ς τή Όούνα έβοσκε τά πρόβατά του. Γεΐχε ένα Βαστούν3 
φκειαστό καί γείχε μέσα έλουρί, ρουΒιέδες γιομάτο. Τό Βαστούν ξύλινο γή- 
dava καί κούφιο μέσα καί πέ πάν3 σφαλισμένο.

Θύμωσε μνιά μέρα δ τσοΒάν’ς καί τίναξε τό Βαστούν’ νά χτυπήσ3 τά 
πρόβατα κ3 έπεσε μέσα 3ς τό νερό τό Βαστούν3 καί ξίβκε ’ς τή Γένα. Πήγε 
μνιανου Βακάλ3 τσιράκ3 νά πάρ3 νερό. Γηϋρε καί τό Βαστούν3 καί τό πήρε
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και to πήγε 3ς χό άργαστήρ3 τη άφεάικοΰ τ’. Το άφεάικό τ3 το κράτσε τό 
baotoov3 και ένοιγανα τά κιοπένκια (τά εξωτερικά καλύμματα της πόρτας). 
"Ενοιγανά τό κιοπένκι και γΰστερα το γείχανα κρεμασμένο τό Ισαστούν5. Δέ 
γήξαιρανά τ' έχει μέσα τό baatoiiv’. Μνιά μέρα πέ χρόνια πολλά κείνος που 
ερριξε to baatoov3 τ3 πήγαινε πρόβατα για τή Κων)λη και πέρασε πέ τή Γένα. 
Πήγε 3ς τό 1:>ακάλ3 και γεΐδε τό baatoov3 και τον λέγει τό 1}ακάλ3: «Αυτό τό 
baatoov3 εν3 δικό μ3. Φερτό σέ μένα νά σέ τό μαρτυρήσω πουν3 δικό μ3. Φέρ3 
κ3 ένα πιάτο» τόνε λέγει. Άνοίγνα τό baatotiv3 κι3 έχυσε τά φλουριά μέσα 
3ς τό πιάτο. Μαρτυρήθκε και πήρε τό bαστουν3 άου και τά φλουριά τ3.

«Γείχανα άκουγή πώς τά νερά γήάανα πέ τή Doova ό κόσμος."Αμα γεί- 
δανα τό Ιοαστοΰν3 πληροφορήθκανά κατώτερα πού τά νερά τής Γένας γεΐνε πέ 
τή Όοΰνα».

καϊνάκι (το)— το κεφαλάρι, άργαατήρι (τό)=τό μαγαζί, τό κατάστημα.
Σ. Σ. Βλέπε καί Άρχείον Θράκης τ. Δ σ. 51.

Μ Υ Θ Ο Ι

1. Ή  ζαρίφκια γυναίκα
(Γό μΰθο αυτό και τον επόμενο άφηγήθη ή 90ούτις Χρυσή Χηνοποΰλου)

«Μιά φορά κΓ ένα gaipo γήάανα ένας άθρωπος και γεΐχε μνιά γυναίκα 
πολύ ζαρίφκια. Γοΐ άλλ’ γήΌελανα νά πάρουνα τή γυναίκα τ3. ΓΓ αυτό τον 
έβαλανα νά κοιμηθή ένα βράδ3 τσιπλιάτκος (γυμνός) πά 3ς τό κάτεργο νά πα- 
γοόσ3. Γή γυναίκα τ3 γήάανα πονηρή, κείνος δεν έκοφτε τ3 άκίλ3 τ3. "Αμα 
έμαθε τι τον γείπανα γοΐ άλλ3 τον λέγει : Πάρε δυο κάτες, τή μνιάνα πέ δω, 
τήν άλληνα πέ κεΐ ’ς τή μασχάλ’. Ζεσταίννα κείνες. "Εβαλε δ άάρας τις κά- 
τες και ξημερώθηκε. Τό πουρνό τον γείπανα κεΐν3 πού γήθελανα νά πάρουνα 
τή γυναίκα τ3:—Ξημεροοθκες γιατί κάφτανα κάρβουνο 3ς τή S o ^b p ia  καί 3ς 
τή Μπόλη και πυρωνώσνα πέ κεΐ. ΓΓ αυτό γλύτωσες,—Ναί, λέγει κείνος, πυ- 
ρωνόμνα πή τή Μπόλη καί τή Συληάριά.

«Τόνγεΐπεγή γυναίκα τ’ νά τις κάνει ένα τραπέζ3. Κείνος τις φώναζε νά 
φάνα καί νά πάρουνα καί τις γυναίκες μαζί. Πήγανα πέ τί; γυναίκες μαζί. 
Γοί τσενάέρδες κρέμάανα κεΐ δά κάτ3, γή φωτιά δώ μακριά πέ τά φαγειά. —Ποΰ 
νά βράσνα λένα οΐ ξένοι, τά φαγειά χωρίς φωτιά; Λέγ3 ή γυναίκα:—Πώς ζε- 
σταίνουάουνα ό άάρας μου πέ τή Μπόλη καί τή Σ ^α^ριά . Έ τσ 3 βράζνα καί 
τά φαγιά».

2. Πως γλύτωσαν οί γέροι άπό τό σφαγμό
«"Ενα gaipo σφάζνα τις bάbες και τις παποΰδες βδομήάα χρονώ.Ένας 

βασιλές πού δέ γήθελε νά σφάζνα τις 1)άόες καί τις παποΰδες γεΐπε 3ς τά παλ- 
λικάρια νά κάννα άλυσσίδα πέ τήν άμδη. "Ενα παλλικάρ3 πήγε καί τό γεΐπε 
τό baba τ’.Λέγει τότες ό ΙχΛάς τ3.—Πάντε 3ς τό βασιλέ νά δώσ3 όρνέκ’(δείγμα)·
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Πήγε ’ς τό βασιλέ καί γύρεψε, όρνέκ’ νά καν3 τήν άλυσσίδα. Ριύτσε ό βασι- 
λές:—Ποιος τό γείπε νά γυρέφτ’ όρνέκ’;—Νά, έχουμ’ ένα 1:>αποΰ καί μάς το 
γεΐπε, λέγει τό παιδί.—Γλέπτε, λέγει ό βασιλές, χρειάζουάαι οϊ παποΰδες, νά 
μή τις σφάζτε πλιά, νά φίντε νά πεθνήσκουνα πέ τό θάνατο.

Πέ τότε καί γΰστερα δε σφάζνα τις παποΰδες καί τις Πάόες, αλλά πεθ- 
νήσκουνε οάες γερνοΰσνα.

Ό  βασιλές τό γεΐπε καί τις άλλες τις βασιλέδες καί δέ σφάζνα πιά τις 
παποΰδες καί τις ΠάΠες».

3. Τά ξυλένια φτερά (αφήγηση Βασιλ. Ταπεινόν ετών 70)

«"Οάες πήρε ό βασιλές'Σουλτάν Σελίμς τό βασίλειο γοΰλο τό Ελληνικό, 
πήγε ’ς τήν Άάριανού καί κάθσε σαράάα χρόνια. Πέ σαράάα χρόνια κι’ υ
στέρα πήγε ’ς τήΜπόλη. ’Σ τήν Άάριανοΰ έχτισ’ ένα τζαμί καί τό'λεγαν «Σουλ- 
τάν Σελήμ τζαμί». /\έ βρίσκεται άλλιοΰ τέτοιο τζαμί. Σέ κάθε κόχ’ έχ’ καί πέ 
ένανα μιναρέ. "Αμα τό δγή άθρωπος πέ μνιά ώρα μάκρια, πέ δυο ώρες μά- 
κρια δυο φαίνάαι γοι μιναρέδες. "Αμα φτάσς κοάά ’ς τή Πολιτεία τέσσερις 
γίνάαι. Ό  βασιλές επειδή έγινε τόσο μεγάλο καί καλό τζαμί γήθελε νά τύν 
χάσ’ τον κάλφα καί άμα Μτσε τό χτήμα γεΐπε τό βασιλέ:—Τό τζαμί τό Μτσα 
αλλά έχ’ ένα κουσουρ’ κόμα. Δέ γεΐχε κουσουρ’ αλλά ό κάλφας γεΐχε έτοιμα 
φτερά ξύλινα γιά νά πετάξ’ νά γλυτεοσ’. Πέταξε καί πήγε πάν’. Στόχσε όμως 
τό πιργιόν ’ς τή μέση τ’. Πετώνάας, π ετών da; κείνος, τό πιργιόν γρατσάνζε 
γρατσάνζε κι’ έκοψε τό ξύλο πέ τά φτερά. Έπήγε τρεις ώρες μάκρια, έπεσε 
καί σκοτώθκε. ’Έπεσε ’ς ένα χωριό τής Άνάριανοΰς που δουλευανα Σκοπια
νοί μαστόρ’ καί τόν γείδανα».

£ιτί£ω=τελειώνω, φέρω σέ πέρας.
Σημ. Σ .'Ο  μύθος αυτός είναι ανανέωση καί τροποποίηση τοΰ γνωστού παλ,αιοϋ 

για τό Δαίδαλο καί ’Ίκαρο.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ(')

1. Κοϋρί?ες. "Αμα ένα παιδί που θηλάζει μυρίζει τό στόμα του, (ό οτό- 
μας του), αδυνατίζει πολύ, κόβεται ή ό'ρεξή του, λέν δτι έχει κοΰρόες. Όρι- 
σμένες γυναίκες ξαίρουν νά θεραπεύουν τις κoΰρbες κατά τόν εξής τρόπο: Βά
ζουν ένα τσουκάλι χωμάτινο γεμάτο νερό στή φωτιά. Τό στόμιό του (πιστόμ’) 
είναι στενό ώς ένα χηνόστομα καθώς λένε. Τό νερό αρχίζει νά βράζει επάνω 
’ς τή φωτιά. Ρίχνουν μέσα ώρισμένα χόρτα, τά διαβάζουν λέγοντας λόγια 
πού τά κρατούν μυστικά καί άφοΰ βράσουν λίγο, κατεβάζουν τό τσουκάλι 
από τή φωτιά γιά νά κρυώση τό νερό λίγο. Ξεγυμνώνουν τό παιδί καί τό 
καθίζουν επάνω ’ς τό τσουκάλι, ώστε μέ τόν ατμό πού βγαίνει από τό τσου-

1) Περιγράφουμε τις ασθένειες καί τή θεραπεία τους, όπως ακούσαμε από δια
φόρους Σκοπιανούς.
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χάλι να ΐδρώση. Αυτό επαναλαμβάνεται δυο τρεις φορές κα'ι το παιδί γίνε
ται καλά (γιανίσκει).

2. Δυσεντερία  (λυσαντερία). Γιάτή δυσεντερία έχουν ένα ειδικό χόρτο, τό 
σπαθοχόρταρο, με κίτρινα λουλουδάκια που φυτρώνει συνήθως ’ς τά βουνά. 
Τό βράζουν, πίνουν τό ζωμό και ή άρρώστεια θεραπεύεται (γιανίσκει).

’Άλλος τρόπος θεραπείας είναι ό έξης : Καίνε φελλό ’ς τη φωτιά ως δ'του 
γίνη κάρβουνο. Τό τρίβουν στο γουδί και τό βράζουν υστέρα με καφέ. Πίνει 
ό αρωστος και. γίνεται καλά.

3. eΕλονοσία (θέρμες). Για την ελονοσία χρησιμοποιούν ειδικό χόρτο 
τον πελΐνο, ένα χόρτο πολύ πικρό, τό οποίον βράζουν, δίδουν ’ς τον άρρωστο 
νά πίνη κάθε πρωί και γίνεται καλά.

4 . ’Ίκτερος (κιτρινάδ’). Για νά θεραπεύσουν τον ίκτερο κόβουν τρεις ξυ
ραφιές ανάμεσα στά φρύδια, ώστε νά τρέξη αίμα. ’Άλλος τρόπος θεραπείας 
είναι ό εξής : Πιάνουν τή γλώσσα μέ ένα καλάμι, την σηκώνουν επάνω, την 
τεντοδνουν και κόβουν δυο μικρές φλέβες πού είναι κάτω από τή γλώσσα ’ς 
τή ρίζα. Τρέχει αρκετό αίμα καί ό άρρωστος γίνεται καλά (γιανίσκει).

5. Σκυλοδάγκωμα."Αμα δαγκοόση κανέναν σκύλος, δένουν επάνω ’ς τήν 
πληγή ένα φασόλι σχισμένο "ς τό μέσον ή βάζουν ένα νόμισμα ασημένιο καί 
ή πληγή θεραπεύεται.

<>. Ίσχυαλγία  (μέση)."Αμα πονή ή μέση (κόβ’ ή μέση) φωνάζουν μια γυ
ναίκα πού έχει γεννήσει δίδυμα. Ξαπλώνεται ό άρρωστος επάνω στο κατώ
φλι τής πόρτας καί ή γυναίκα πατάει επάνω στο μέρος πού πονεΐ. Ό  άρρω
στος πονεί πολύ καί φωνάζει (ούρλιάζ’ πέ τό bovo). ΤΙ γυναίκα τον ρωτά : 
«Τί έχ’ς καί πονεΐς ;» «’Έκοψα καί πονώ» άπαντα «Κ’ εγώ έκανα δίδυμα, 
λέγει ή γυναίκα, καί ύγείανα καί σύ έκοψες καί ά γιάνης». Τρείς φορές τον 
έρωτά καί κατεβαίνει. "Ετσι ό άρρωστος γίνεται καλά. ’Άλλος τρόπος θερα
πείας είναι ό εξής : Στρώνουν μια κουβέρτα στο πάτωμα καί ξαπλώνουν 
επάνω τον άρρωστο εις ύπτιαν θέσιν (ανάσκελα) χωρίς μαξιλάρι. "Ενας γε
ρός άνθρωπος κάθεται επάνω στά πόδια του καί τον κρατεί σφιχτά. "Ενας 
άλλος στέκεται προς τό μέρος τής κεφαλής καί πιάνει τον άρρωστο από τό 
πηγούνι περνώντας τά χέρια κάτω από τις μασχάλες. Τραβάει τον άρρωστο 
απότομα προς τά πάνω (τον ταρτίζει), έως δτου τρίξη ή μέση του.

7. Δοθιήνες (βοΰζνο, καλόγερος). Για νά θεραπεύσουν τούς δοθιήνες βά
ζουν ζεστό νερό μέσα σέ μπουκάλι. ’Αδειάζουν κατόπιν τό νερό καί. τό ζεστό 
στόμιο τού μπουκαλιού τό προσαρμόζουν επάνω ’ς τό δοθιήνα, τό κρατούν 
λίγη ώρα καί έπειτα από λίγες ώρες αρχίζει νά εξαλείφεται.

8. Κνύπημα.'Όταν κτυπήση κανείς καί μαυρίση τό μέρος εκείνο βάζουν 
επάνω ψωμί ζεστό βρεγμένο μέ ξύδι καί τό δένουν.

9. Οίδημα (πρήξιμο)."Οταν πρισθή ένα μέρος τού σώματος, κόβουν μικρά 
μικρά κομμάτια τή σκορδορομαθιά (τά ξεραμένα φύλλα τού σκόρδου πού έχουν
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δέσει τις πλεξούδες), τά βράζουν μέ πίτυρο από σίκαλη, κάνουν κατάπλασμα’ 
και το βάζουν επάνω στο πρήξιμο.’Έτσι μαλακώνει (σαφρακιάζει) το πρήξιμο.

10. Λύσσα."Αμα δαγκάση λυσσασμένος σκύλος έ'να άλλο ζώο και. λυσσάξη 
μαζεύουν δλα τά ζφα τής αγέλης, τά περνούν από ένα ποτάμι και τά πηγαί
νουν σ'" ένα μέρος ανοιχτό. ’Εκεί ένας, πού θεωρείται ειδικός για τη δουλειά 
αυτή, μπαίνει στη μέση των ζώων ολόγυμνος. Παίρνει δυο ξυλαράκια από 
φουντουκιά, τά τρίβει τό ένα μέ το άλλο και βγάζουν φωτιά (διαβολοφωτιά). 
Ά πό αυτό τό σπινθήρα ανάβουν μεγαλύτερη φωτιά και περνούν από πάνω 
ολα τά ζώα. "Έπειτα καίνε επάνω ’ς τή φωτιά τό λυσσασμένο σκύλο καθώς 
καί τό ζώο πού έδάγκασε.

11. Λοϋργιά  (διαπύησις τού δνυχος). Θεραπεύεται μέ κατάπλασμα πού γί
νεται από λάδι, σαπούνι και ζάχαρη μέσα σέ φλοιό (τσέφλιο) κρομμυδιού. 
Άφοϋ ψηθούν λίγο στη φωτιά, δένονται επάνω στο μέρος πού πονει.

12/Ό γκος τής μασχάλης (κιοπέκ μεμεσί). Γιά νά θεραπευθή πρέπει νά 
τό βυζάξη μαύρο σκυλί.

13. Βασκανία  (μιάτ’).'Όταν ένα παιδί έχη πονοκέφαλο και υποθέτουν οτι 
είναι ματιασμένο (ματιαγμένο) καλούν μιά γυναίκα ειδική «νά τό δγή ’ς τό 
λάδ’». Παίρνει δυο κύπελα κα'ι ’ς τό ένα ρίχνει λάδι και ’ς τό άλλο νερό. 
Κάνει τό σταυρό της καί βουτάει τό δάχτυλό της μέσα ’ς τό λάδι. Βγάνει 
κατόπιν τό δάχτυλο από τό λάδι και άφίνει νά στάξουν τρεις σταλαγματιές 
από τό δάχτυλο στο κύπελο πού έχει τό νερό. ”Αν οΐ σταλαγματιές σκορπι- 
σθούν (σκομιστούνα) μέσα στο νερό, τό παιδί είναι ματιασμένο καί πρέπει νά 
πγή τρεις γουλιές από τό λαδωμένο νερό, γιά νά θεραπευθή. Έκτος τούτου 
ή γυναίκα βρέχει τρεις φορές τό χέρι της ’ς τό λαδωμένο νερό καί αλείφει τά 
μαλλιά τού αρρώστου τρεις φορές, λέγοντας: «"Όξω τό κακό ’ς τ’ άγρια βουνά 
καί ’ς τ’ άκαρπα τά δέάρα».

’Άν οΐ σταλαγματιές τού λαδιού στέκωνται ’ς την επιφάνεια τού νερού 
χωρίς νά σκορπισθούν, τό άρρωστο παιδί δεν είναι ματιασμένο.

14. Συνηθισμένος τρόπος θεραπείας είναι τό σταύραφια πού γίνεται γιά 
διαφόρους πόνους σέ διάφορα μέρη τού σώματος. 'Υπάρχουν ωρισμένες γυ
ναίκες πού σταυρώνουν τό μέρος πού πονει μέ τό χέρι τους καί λένε συνήθως 
τά λόγια : «’Σ τ’ όνομα τού πατρός καί πλέματος αγίου, αμήν».

«’Σ τ’ άγρια πουλιά τό κακό καί ’ς τ’ άγρια βουνά καί ’ςτ’ άκαρπα τά 
δέάρα».

ΛΑ Ϊ ΚΕΣ ΠΙΣΤΕΙΣ,  ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΣΙΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
(Μάς άνεκοινώθησαν από διαφόρους Σκοπιανούς σέ σχετικές συζητήσεις πού

ανοίγαμε)
1— "Οταν γεννηθή τό παιδί κατεβαίνουν οΐ Μοίρες (γυναίκες έμορφες 

πού δέ φαίνάαι, έναι σά gr/πνός) καί μοιραίνουν τό παιδί. Τότε κρίνεται τού 
παιδιού ή τύχη.
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2— "Οταν ’ς τό σπίτι είναι λεχώ ασαράντιστη, δεν επιτρέπεται νά μπή 
στο σπίτι μετά τό ηλιοβασίλεμα. "Αν ύπάρχη ανάγκη καί λείψη κανένας σπι
τικός και έλθη αργότερα (έξώρας), τοποθετούν 'ς την πόρτα τοΰ σπιτιού ένα 
κεραμίδι που έχει μέσα φωτιά καί καίει λιβάνι (θυμνιάμα). 'Ο ερχόμενος απ’ 
εξοο έξώρας είναι υποχρεωμένος νά πηδήση από πάνω από τή cpαίτιά καί νά 
περάση. ’Έτσι έμειναν αΐ φράσεις «θά πηδήξο.) τη ξμαραμίδα» «δεν έχω καιρό 
νά πηδώ κιαραμίδες», που λέγονται από εκείνους που άργοΰν καί έχουν λεχώ 
’ς τό σπίτι. Τό έθιμο αυτό επικρατεί καί σήμερα κατά κανόνα. ’Ανάβουν τή 
φαηιά καί καίνε λιβάνι γιά νά μιή μπαίνουν μέσα ’ς τό σπίτι τά δαιμόνια καί 
ανησυχούν τή λεχώ καί τό νεογέννητο.

3— ’Σ τις σαράντα ημέρες ή λεχώ πηγαίνει ’ς τήν εκκλησία, διαβάζει 
ό παπάς τήν σχετική ευχή καί παίρνει αγιασμό μέ τον όποιον ραντίζει τά μέρη 
τοΰ σπιτιού που έγΰρισε, όταν ήταν ασαράντιστη.

4— Δυο λεχώνες ασαράντιστες δεν επιτρέπεται ν’ άλληλοκοιταχθοΰν κατά 
πρόσωπο. "Οταν τύχη νά βρεθούν απέναντι κρύβει ή μιά από τήν άλλη τό 
πρόσωπο.

5— "Οταν ένα παιδί, κινδυνεΰη νά πεθάνη αβάφτιστο, πρέπει οποίος 
βρεθή τήν ώρα εκείνη εκεί νά τό πάρη, νά τό πάγη κάτιυ από τό εικονοστάσι 
καί νά είπή « ’ς τό όνομα τοΰ πατρός καί τοΰ υίοΰ καί τοΰ αγίου πνεύμα
τος, βαφτίζεται ό δούλος τοΰ Θεοΰ» καί νά τοΰ δώση ένα όνομα γιά νά μή 
πεθάνη αβάφτιστο (δράκος).

6— "Οταν κανείς σηκωθή τό πρωί νά πάγη 5ς τή δουλειά του καί τοΰ 
περικόψη τό δρόμο μιά γυναίκα, δηλ. περάση από εμπρός του καθέτακ, θεω
ρείται πολύ κακός αίωνός. Πρέπει νά σταματήση, νά μιή πάγη ’ς τή δουλειά 
του, γιατί μιπορει νά πάθη κακό. Συνήθως βρίζουν πολύ άγρια τή γυναίκα 
πού περικόβει τό δρόμο.

7— "Αμα ξεκινήση κανείς γιά τή δουλειά του καί περάση φίδι εμπρός 
του, θεωρείται καί αυτός ένας οιωνός. ’’Αν τό φίδι περάση από τά δεξιά προς 
τά αριστερά, θεωρείται καλός οιωνός, άν αντίθετα θεωρείται κακός οιωνός.

8— ’Άν κανείς, πηγαίνοντας γιά τή δουλειά του συναντήση λαγό, θεω
ρείται πάντοτε κακός οιωνός.

9— Μετά τό ηλιοβασίλεμα δεν επιτρέπεται νά πετοΰν έξω από τό σπίτι 
στάχτη καί σκουπίδια, γιατί πετοΰν έτσι τήν ευτυχία τοΰ σπιτιοΰ,

10— Τή νύχτα δεν επιτρέπεται οί γυναίκες νά κοιτάζωνται ’ς τον κα
θρέφτη, γιατί χηρεύουν.

11— Δεν επιτρέπεται νά κοιμούνται κοντά σέ νεραδιά (μέρος υγρό πού 
βαστάει υγρασία καί τό καλοκαίρι), γιατί εκεί τή νύχτα χορεύουν οΐ νερά- 
δοσες (νεράιδες).

12— "Αμα λαλή ή χουχλουβάγια άνεβασμένη ψηλά, είναι σημάδι ότι θά 
έχουμε ξερασία, άμα λαλή κάπου χαμηλά καθισμένη προμηνύεται βροχή.
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13— "Οταν ή όρνιθα γυρίση αντίκρυ ’ς την πόρτα κα'ι κουκουρίση σαν - 
πετεινός είναι κακό σημάδι θανάτου.

14— "Αμα μπουμπουνίζη συχνά τό μεγάλο τό μήνα (Γενάρη) είναι ση
μείο δ'τι θά πεθάνουν οΐ μεγάλοι, άμα μπουμπουνίζη τό Φλεβάρη θά πεθά- 
νουν οΐ μικροί.

15— "Οταν χορεύουν οΐ νεράιδες (νεράδοσες) και τΰχη νά κοιμάται κα
νείς εκεί κοντά, άν ξυπνήση, τον παίρνουν ’ς τό χορό. Δεν πρέπει καθόλου 
νά μιλήση ’ς τό χορό, γιατί θά του πάρουν τή φωνή. "Αν μιλήση θά άπο- 
μείνη βουβός. Τότε πρέπει νά προσπαθήση νά πάρη κάτι από μια νεράιδα, 
χτένα, πέπλο κ. λ. π. "Οταν λαλήση (κουκουρίση) ό πετεινός οΐ νεράιδες (σκορ- 
πίζουάαι). Εκείνη όμως πού θά τής πάρη τό πράγμα θά μείνη και θά άναγ- 
κασθή νά ξαναδώση τή φωνή γιά νά πάρη πάλι τή χτένα της, τό πέπλο ή 
δ,τι άλλο τής λείπει.

Σ. Δ. Βλέπε Λαογραφία τ. Β' σ. 405—481 Στίλπ. II. Κυριακίδου: Δεισιδαιμονίαι 
καί δεισιδαίμονές συνήθειου.

Μάγια (μαάειές)

Τή νύχτα τής πρώτο μαγιάς υπάρχουν ωρισμένες γυναίκες πού τρέχουν 
κρυφά μετημφιεσμένες εδώ κι’ εκεί ατά σπίτια μέ ένα σφουγγιόξυλο (ξύλο με 
πανί στο άκρο πού τό χρησιμοποιούν γιά νά καθαρίζουν τό φούρνο). Στέ
κονται έξω ’ς τήν πόρτα τού κάθε σπιτιού και κάνουν μάγια, λέγοντας διά
φορες μαγικές λέξεις πού τις κρατούν μυστικές, γιά νά κλέψουν τήν ευτυχία 
από τά ευτυχισμένα σπίτια. Γιά ν’ άποφύγουν τό κακό αυτό οΐ άνθριυποι 
πού φοβούνται τά μάγια, τά πρωί τής πρωτομαγιάς κρεμούν ’ς τήν πόρτα 
τού σπιτιού τους ένα στεφάνι από σκόρδα και καρυδόφυλλα, γιά νά μή μπο
ρούν νά κλέψουν τήν ευτυχία τους οΐ μάγισσες πού γυρίζουν τή νύχτα.

Ε Υ Χ Ε Σ .  Κ Α Τ Α Ρ Ε Σ

—Καλά υστερνά (καλά γεράματα).—Καλό 5ερκέτ\(καλή εσοδεία). —Θεγός 
και Πανεΐ]’ανά βοηθά — Καλό τυχερό νά έχ’. — Θεγός σχωρέσ’ τά πεθαμνκάσ’. 
—Καλή πατρίδα.—Πολλά τά έ τ \—"Ωρα δ'αλή. — Χώμα νά πιάνς και μά
λαμα νά γίνται.

—Νά πάγ’ καΐ νά μή γυρίσ’.— ’Αστραπή νά do £ ά ψ \—Νά βγάλ’ τό κα- 
λα^άθ’.—Κουρδοκέλλα νά γεν’ (κουβάρι νά γεν’). — Ή  στιά νά do gdijd.— 
Ό  Θεγός τό Πελά τ’ νά τον δώ σ \—’Από τό Θεγό νά τδβρ’ χειρότερα.— 
"Οάας μαλλιάσ’ ή χούφτα μ’ τότε νά δγής προκοπή.

ΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ

Τούς Σκοπιανούς διακρίνει ζωηρότης εξαιρετική και δεικτικό πνεύμα. 
Πειράζονται πολύ μεταξύ τους. Γιά νά μάθη όμως κανείς δλα τά πειράγματα 
πού κάνουν, πρέπει νά ζήση χρόνο παλύ μαζί τους, γιατί όταν τούς ζητάη νά
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τά ανακοινώσουν, εϊτε δεν τα έχουν πρόχειρα και δεν μπορούν νά τα είποΰν, 
εϊτε αποφεύγουν, γιατί σε πολλούς περνάει ή ιδέα δτι μέ τέτοιες ανακοινώ
σεις είναι δυνατόν νά δυσφημίσουν το χωριό τους. Δημοσιεύουμε δσα από τά 
πειράγματα τους μπορέσαμε ν" άκοΰσωμε :

1) Ταουσμένοι γοί αρμοί. "Οταν θέλουν νά πειράξουν κανένα πού φο- 
ρεΐ μαύρο κοστούμι. Ή  φράση προήλθεν από τό μαύρισμα των αρμών τού 
αμαξιού από τό κάψιμο που τοί’ς έκαναν όταν τούς έφκιαναν.

2) Καλό σιρίκ’ νά τρύγονμ^ καρύδια. "Οταν θέλουν νά πειράξουν 
καμμιά υψηλή γυναίκα πού πέρνα (σιρίκι [τό]=μεγάλο ξύλο χρησιμοποιού
μενο γιά ιό ράβδισμα των καρυδιών, αλλού τέμπλα).

3) Καλός gvXιΐιρος γιά τ άλώ ν\ "Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα πού 
είναι κοντός.

4) Καλό ΰοντούτσ’. "Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα πού είναι χαμηλός 
φοντούτσ’ (τό]=κύπελο).

5) Καλή σανάαργιά. "Οταν θέλουν να πειράξουν ένα πού είναι κουτσός.
6) Σκαμνίτικα λαγούτα. "Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα πού είναι κου

φός (σκαμνίτικος=καμωμένος από συκαμνιά, είδος μωρέας).
7) Πήρε την άνάεργιά ς τό χέρ° και τη οαρδέλλα ς τό ατόμα. "Οταν 

θέλουν νά πειράξουν ένα πού κρατεί κομπολόι και καπνίζει τσιγάρο.
8) Νά τό κάνουμ3 μουλαζά. "Αμα θέλουν νά πειράξουν μερικούς πού 

συζητούν ιδιαιτέρως (μουλαζάς=συνεόρίασις).
9) Καλή πουπλένη εχει αυτός. "Οταν θέλουν νά πειράξουν άσπρογένη.

10) Καλή βρεχτούρα εχει αυτός. » » » » μαυρογένη.
11) Καλά ταεγκέλια. » » » » » » έναν πού έχει

τσιγκελωτό μύστακα.
12) .Καλό μισοφέ0αρο μας κούρδισε. "Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα 

φαλακρό.
13) Συννέφιασε. "Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα σκυθρωπό.
14) "Ω χκαϊ καλή σκεπαρνιά εχ ε ι.' Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα μέ μα

κρύ πηγούνι. Συνήθως ή φράση αυτή συμπληρτόνεται από δεύτερο : καλό 
νερό τή δώκανα κοφτερή θά γεν’ ή σκεπαρνιά.

15) Γέλασε ό Μάρτς. "Οταν πειράζουν σκυθρωπό πού έγέλασε.
16) Κατσούφιασε ό Ά π ρ ύ Ις.'Όταν πειράζουν ένα πού σκυθρωπάζει.
17) Καλά γιόμισε τις μινιίέρες. » » καμμιά χονδρή γυναί

κα. Λέγεται και μέ άλλο τρόπο : 18) Πε τό σάλμα γιόμισε τις μινάέρες.
19) 'Ωχ καί καλά φορτώΰΉε τϊς μακαράδες. "Οταν είναι καμμιά έγ

κυος (μακαράδες=κουβαρίστρες).
20) Τό εκαμε σά σιάριβάνι. "Οταν πάσχη κανένας από αφροδίσια.
21) Στο Μ πιζάνι λαβο3ϋ·κε. » » » >> >
22) Τοκανε χοτζιόπλο. » » » » »
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23) Ω χ και καλά  φορτώ ΰ 'κε  τά ύ ο υ λ ιο ύ ρ γ ια .  "Οταν περνά καμμιά " 
χονδρή γυναίκα.

24) Σ α γλά το ε  τά ό ο ν λ ιο ύ ρ γ ια .  "Οταν γέννηση καμμιά γυναίκα και δεν 
παρουσιάζεται, πλέον χονδρή (Ιοουλιούργια [τά]=τά γιαλικά που πουλοΰν μέ 
κοφίνια στους δρόμους).

25) Κι* αύτός ό καημένος κο μ μ ά τ  λα φροπέντσ ος .  Για τους κουφαλω* 
ζόνες, τούς ελαφρούς.

26) Λ ε ιψ ά  τάχει.  Για τούς κουφαλωζόνες, τούς ελαφρούς.
27) "Εχει γαρύφαλλα ατό κεφάλ*. "Οταν θέλουν νά πειράζουν κανένα 

πού τον άπατά ή σύζυγός του.
28) .Καλά το τρ ίχ ιαοανα  τό κεφάλ* σον.'1Οταν κάνεις έχη δεμένο τό κε

φάλι.
29) ’Έ ρ κ ε τα ι  6 χότζας π ε  τό άσπρο τό σαρίκ*. "Οταν έρχεται κανένας 

κεφαλοδεμένος.
30) Τον  εβαλανά τό χαμούτ*.  "Οταν κανείς βάλη γιακά.
31) » » » καπίστρ*. » » » γραββάτα.
32) Τη μεγάλη άάεριά φορτώΰ'κε.'Όταν θέλουν νά πειράζουν ένα πού 

έχει μεγάλο κομπολόι.
33) Κ ο ιτά  αά do γά δ ο ν ρ ’ π ο ύ  γλέπ* την  ασκιά τ . "Οταν θέλουν νά 

πειράξουν άφηρημένο.
34) Γλέπ* σά do σκύλο π ο ύ  γλέπ*  κάτ* τη ύ ό ρ τα . "Οταν θέλουν νά 

πειράξουν ένα πού έχει τό καπέλο χαμηλά.
35) Π ολύ  τό σάρτ*σες τό λονλόκαδο.  "Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα 

πού έβαλε πλατειά και μεγάλα ζουνάρια.
36) Κ α λ ά  σήκω σε τη λατέρνα  τ ° αάτός."Οταν θέλουν νά πειράξουν ένα 

καμπούρη.
37) ’Έ β γ α λ ε  τό π ο υκ ά μ σ ο  τ κα ι τό ψ ε ιρ ί ζ ’.’Ό τ αν θέλουν νά πειράξουν 

ένα πού διαβάζει εφημερίδα.
38) —Τ ρεις  η ε ιν ο ί  κα ι  όνο πουλάδες  π ο ύ  εν* ;

— Μέσ* τής Μ ιχα λ ιέσσ α ς  ν α ϊδ ά .  Συνθηματική ερώτηση πού γίνεται 
γιά νά μάθουν σέ ποιο σπίτι είναι τρείς άνδρες καί δυο γυναίκες.

39) — Ά v'd'ovva γο ί άκρανιές ;
—Δεν άνϋΌννα  (ή άνθούνα). Συνθηματική έριότηση, πού γίνεται, 

όταν δεν μιλούν ξένη γλώσσα και θέλουν νά μάθουν, αν ό τρίτος τής παρέας 
καταλαβαίνη ή όχι

40) Β ο ύ β α  ιά σ τα φ ύ λ ια .  Συνθηματική έκφραση πού λέγει ό ένας 5ς τον 
άλλο, όταν μιλούν ξένη γλώσσα και υπάρχει καί τρίτος πού τούς εννοεί και 
πρέπει νά σιωπήσουν.

41) Ά λ έ ζ ικ α  μιλεΐ ,  Λέγει ανοησίες.
42) Κ επέγκια  κατεβάζ*. Δεν κάνει καμμιά δουλειά.
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43) — Πε που γεΐσαι ; — Π ε τό Σκοπό. — Πέ so Σκοπό κ ι3 έγώ.
—Β γά λ* τή beXlda σου νά δγιώ. Ερωτήσεις πού γίνονται από ένα Σκο
πιανό πού θέλει νά μάθη άν εκείνος πού συνήντησε είναι Σκοπιανός καί αυ
τός. b£/[ίδα (ή) ονομάζεται 6 σουγιάς. Ζητεί λοιπόν ό Σκοπιανός από τόν 
άλλο νά τού δείζη τού σουγιά του ώς σημεΐον άναγνωρίσεως, γιατί επάνω 
*ς τό σουγιά θά έχουν μείνει ψυχία από τό σικάλινο ψωμί πού έτρωγαν οΐ 
Σκοπιανοί περισσότερο ’ς τόν παλιό Σκοπό.

ΣΚΟΠΙΑΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

1. 'Η φτωχοκόρ’ πού έγ ινε  βασίλσσα
(Τό παραμύθι αυτό καί τά τρία επόμενα έγράφησαν κατά την αφήγηση τού 

Άναστ. Ααγεζή ετών 54 μέ μικρές γραμματικές γνώσεις).

Έ να  gaioo κι’ ένα ζαμάν’ γήάανα ένας βασιλές καί πρόσταζε νά μή 
νάφνα τά καάήλια τή νύχτα "ς τά σπίτια. Αυτός πέ τό βεζύρ9 άου μαζί έ'άρεχε 
τό βράδ’ κρυφά τεπτήλ9. ’Σ ένα σπίτι γεΐχε τργιά ορφανά κορίτσια. Επειδή 
γήάανα πολύ φτωχά δε όορούσανα νά μή δουλεύνα καί τή νύχτα. Γείχανα 
ναμμένο τό καάήλ9. "Οσο καί νά στούπωνανά τά παραθύρια, πάλε έβγαινε 
πέ τή άρύπα φέζ9. Ό  βασιλές πέ τό βεζύρ9 άου γήρτε ράς καί πέρασε πέ κεΐν9 
τό δρόμο. Γεϊδε τή φέζ9 καί γεϊπε ’ς τό βεζύρ’ άου:—Γιά στέκα νά δγιούμ9 
τί γίνται δώ πέρα. Παγαίν’ πέ μνιάνα χαρασμάδα καί γλέπ9 μέσα. Γεΐδε τά . 
τργιά κορίτσια καί λέει τή βεζύρ9 άου : — ”Ας φηκριστούμ9 τί λένε πρώτα καί 
γύστερα θά δγιούμ1 τί θά κάνουμζ Τά κορίτσια πέ μέσα χωράτευανά ένα πέ 
τό άλλο. Γήλεγε τό μεγάλο:—Νά γεΐχα κισμέτ νά γήπαιρνα άνάρα τή βασιλέ 
τό βεζύρ9, πέ μένα καλύτερη δε θά γεΐχε. Γη μικρότερη γήλεγε:—’Εγώ νά γεΐ.χα 
τή βασιλέ τό baoa, εν9 κόμ9 καλός πέ το βεζύρ9. Γή όλόμικρη κάνάανα καί 
δέ χοράτευε. Τήν ρωτά γή μεγάλ9:—Γιατί δέχωρατεύς καί σύ μωρή;—Θά σάς 
πώ καί γώ, λέει: Κείνο πού θέλω γώ έναι μεγαλύτερο καί κόμ9 καλό πέ κείνο 
πού θέλτε σεις. Έ γώ  θέλω τό γίδιο τό βασιλέ νά άό g4vco τργιά παιδιά. Τό 
γήλιο, τό φεgάρ9 καί τόν ουρανό πέ τ’ άστρα. "Αμα τ’ άκσε ό βασιλές πέ τή 
χαραμάδα πού φηκργιούάανα γεΐπε 9ς τό βεζύρ9 άου: — ’Άκσες τί χωρατεύνα 
μέσα;—Ναι τάκσα, λέει, δ βεζύρς. — Τί λές γ ι’ αυτά πού λένα ρωτά δ βασιλές. 
—Γιο, βασιλέ μ9 πολύχρονε, σά θέλς τή θαίρνω τή δεύτερήνα.Ό βασιλές λέει. 
— ΚΓ έγώ παίρνω τή άρίτνα.

Τό πουρνό μόν9 ξημέρωσε δ θεγός τή μέρα διάταζ9 δ βασιλές καί τόν 
γήφερανα τά κορίτσια 9ς τό παλάτ’. Τσούπρο τά πήγε τά καημένα μή άά κρε- 
μάσνα. ΙΙιάν9 ό βασιλές δίν9 τό ένα 9ς τό βεζύρ9 τό άλλο στο baoa καί λέει 
9ς τό όλόμικρο: — Κείνο πού γήλεγες εψές αλήθεια έν; — ’Αλήθεια εν9 πο
λυχρονεμένε μ9.—Σά σέ πάρω γυναίκα μ9 θά κάνς αυτά τά παιδιά πού γήλε
γες;—Θά τά κάνο). — "Αμα βγής ψεύτρια θά σέ παραχοδσω ζωντανή κεΐπού 
τρέχ’ δ νεροχύτς. ·
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Έκανανα ιό άουγούν’ βασιλικό. Γήρτε καιρός νά γεννήσ’ γή βασίλισσα. 
Γή μάννα τή βασιλέ δέ άή χώνευε τή νύβ’ άης, γιατί δέ γήάανα πέ βασιλικό 
αιμα κι’ έβαλε τή μαννίτσα κρυφά σά gdv3 παιδί ή βασίλσσα και μιοιάζ’ τό 
γήλιο νά do χάσ’ και νά βάλ’ ’ς τή £ούνια τ’ ένα κουταβόπλο. Έ τσ ’ έγ’νε. 
Γέννσε γή βασίλσσα τό γήλιο. Φε§'οβολούσε γή κούνια τ’. ΓΤιάν’ ή μανίτσα 
και τό κλέφτ’ τό παιδί καί βάν’ ’ς τή gow ia του μέσα ένα κουταβόπλο. Βάν" 
τό παιδί μέσ’ σ’ ένα σεάουκόπλο καί τό ρίχν’ ’ς τό Ιοοταμό.

Πήγε 6 βασιλές τό βράδ’ νά δγή τό παιδί τ’ κι’ ό'άε γλέπ’ τί νά δγή ! 
Ά ντίςτό  γήλιο γλέπ’ μέσ’ τή g'ovvia ένα κουταβόπλο. Χωλόσκασε πολύ ό βα- 
σιλές καί λέει:—Αυτό έν’ τό παιδί ό γήλιος που θάφκιανες;

Αυτή έκλαιγε καί τον γήλεγε ποΰκανε τό γήλιο καί δεν ξαίρ’ που έναι.Ό  
βασιλές τή λυπήθκε καί τή σχώρεσε. — ’Άάε νά δγιοΰμ’ τό δεύτερο τί θά νέ- 
ναι, λέει.

Τό παιδί μέσα ς’ τό σεάουκόπλο τό κουβανιουσ’ ό ποταμός. "Ενας τσο-
1)άνς πήγε πουρνό-πουρνύ νά πάρ’ νερό πέ τό ί)οταμό καί γλέπ’ τό σεάούκ’ νά 
ερκεται. Φωνάζ’ τή γυναίκα άου. — ’Έλα, γυναίκα, νά δγής τί φέρν’ ο πο
τάμιός νά πιάσουμ’. Πήρανα τό σεάούκ’ καί γηυρανα μέσα τό ζαρίφκο παιδί 
όλοζούάανο. Τό πήρανα καί τό τράνεψανά.

Γήρτ’ ό καιρός νά γενήσ’ πάλ’ ή βασίλσσα."Αμα γένσε τό δεύτερο παιδί 
τό φε£αρ’, τόκλεψε πάλ’ ή μανίτσα καί τό'ρριξε ’ς τό όοταμό πέ ένα σεάου 
κόπλο καί στή gouvia άου έβαλε ένα κατοΰδ’. Σά do γεΐδε τό κατοΰδ’ ό βα- 
σιλές χολόσκασε. Μάδσε πέ τή βασίλσσα, έκλαψε γή βασίλσσα, τή σχώρεσε 
πάλ’.—’Άάε νά δγιούμ’ τό τρίτο παιδί τί θά -ν- έν’, λέει.

Τό παιδί πέ τό σεάουκόπλο ’ς τό όοταμιό τό γεΐδε καί τό γλΰτωσ’ πάλ’ 
ό τσοΒάνς, τράνευε κι’ αυτό μέσ’ τή μάάρα τή τσobάv, μαζί πέ τό γήλιο τ’ 
άδρέφ’ του.Γήρτε καιρός νά γεννήσ’ πάλ’ ή βασίλσσα.’Έκανε κορίτσ’ τον ου
ρανό πέ τάστρα. Φε^οβολούσ’ ό νοάάς πέ τή ζαριφιά τή παιδιού. Τό πήρε 
κι’ αυτό ή μανίτσα καί τόρριξε ’ς τό ί>οταμό. Πήρε κι’ αυτό ό τσοόάνς.

Στή goiivia ή μανίτσα έβαλ’ ένα φιδόπλο. Πήγε ό βασιλές γεΐδε τό φι- 
δόπλο καί κακιώθκε. Φωνάζ’ τό βεζΰρ’ καί τον λέει: Παραχώστε τνα ζουάανή 
κεΐ ’ς τό νεροχΰτ’ πού άρέχνα τά βρωμονέρια. "Οάε τή παράχωσανα τήν έ 
gavava μέσ’ τό χώμα ένα νοάά καί γή αδερφή τς πού γεΐχε τό βεζύρ’ γεΐπε 
κρυφά καίάφσνα μνιά τρύπα κρυφή καί άμα σουρούπωνε τή όήγαινε ψωμί.

Τά παιδιά τράνευανα κοάά ’ς τό τσοόάν’ γαπμιένα πού δέ όορεΐ νάγέν’ 
πάρα πάν’. ’Σ τό σπαθί καί ’ς τό άουφέκ’ γυμνάζουάανα.’Έγινανά οί καλύ
τεροι άβτζήδες.

Μνιά μέρα ό βασιλές γύριζε ’ς τό άβ’ μέσ’ τό βουνό μαζί πέ τις άθρώπ’ 
άου. Γηϋρε τά παλλικάρια πέ κάτ’ τό δέάρο πού κοιμούάανα πέ τ’ άρματά 
τς καί λέει τό βεζύρ’ άου: — Νά τά γεΐχα γώ παιδιά αυτά, πού δέ χάρκα παι
διά! Ό  βεζύρς άόν λέγει:—Πολυχρονεμένε μ’, θαμάζουμι’ πώς ί>ορεΐ νά γεν’
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γυναίκα νά γεννήσ’ σκύλο, κάτα καί φ ίδ \
Διάβκανα πέ κεί χωρίς νά ξυπνήσνα τά παιδιά.
Ό  βασιλές τό χτύπσε πέ τότε γοΰλο ’ς τό νοΰνισμα. Μια μέρα πήγαν τά 

παιδιά "ς τό άβ’ καί πέμνε τό κορίτσ’ μονάχο 'ς τό σπίτ καί πάει μιά μάι'σ- 
σα καί τό λέει: — Καλή καί πρεπή γεΐσαι, ένα πράμα σε λείπ’. — Τί μέ λείπ’ 
την λέει τό κορίτσ’;—’Έπρεπε νάν έχεις τό πουλί πού χωρατεύ’ νά μάθς καί 
ποιά γεΐσ’ άπέ κείνο. Τό κορίτσ’ τό'βαλε ’ς τό μεράκ’ κι’ άρκίν’σε ’ς τά κλά
ματα. Έρκουάαι τ’ αδέρφια του, τό βρίσκνα νά κλαίει. — Τ’ έχ’ς καί κλαΐς, 
αδερφή μας : Κουρόάν’ θά γένουμ’ νά χδβρουμ’ δ,τι θέλ,ς. ’Έκατσε τό κορίτσ’ 
καί τις γειπε πώς ήρτε ή όάόω καί τής γείπε γιά τό πουλί πού χωρατεύ’. 
Λέει τότες δ μεγάλος αδερφός: — Έ γώ  θά πάν’νά σε τό φέρω. Νεβαίν’ τό άτ’ 
dou καί διαβαίν’. Δρόμο κόβ’, δρόμο παίρν’. Πέ clo όολύ τό δρόμο πού πήγε 
άάαμοόν’ένα βουνό καί b ίτισε καί δ δρόμος. Στάθ’κε μέσ’ τή μέσ’ τή δρόμου 
καί θαμάζται τί νά κάν\ Τότες γλέπ’ μιά KoAuba. Κατεβαίν’ πέ τ’ άλογο καί 
χτυπά τή θΰρα τής κολΰΒας.’Ακούει πέ μέσα μιά φωνή νά τον λέει : — Νοιξ' 
κι’ έλα μέσα. Μπαίν’ μέσα στή κολύόα καί γλέπ’ ένα Βαποΰ μέ μεγάλα γένεια 
καί μικρός ίσαμ’ μισό bo'i. Θάμαξε πού τό γειδε τόσο μικρό άθρωπο.—Κα
λώς ώρίστε παλλκάρ’ μου καί βασιλόπλ.0.—Δέ γεΐμ’ ’γώ βασιλόπλο, ό babd? 
μου γήάανε τσοόάνς.—Λάθος εις ό babάς σου έν’ βασιλές καί ζεΐ καί βασι
λεύ’.—3Εσύ πού τό ξαίρ’ς;—Έ γώ  γούλα τά ξαίρω. Ξαίρω καί γιατί γήρτες. 
Γήρτες γιά νά πάρ’ς τό πουλί. Τό παλλκάρ’ κακιώθκε καί δέ dov χωράτεψε 
τό όαπού όπως έπρεπε. *0 παπούς τό γειπε: — Νά, τό πουλί πά ’ς τό βουνό 
έν’. "Αμα γεισε παλλκάρ’ πήγαινε καί, πάρτο. Κείνο τό βουνό γήάανα μαγε
μένο κι’ οποίος πάγαινε γίνάαν μάρμαρο καί πεγύριζε τά ξοπίσ’. Κίνσε καί 
τό παλλκάρ’ ν’ άνέβ’. Γλέπ’ ζερβά δεξιά μάρμαρα κι’ άθρώπ’. Κούει μουσική 
πέ πίσω τ’. Γΰρσε νά δγεΐ καί γίνκε κά αυτός μάρμαρο.

Ξεκινάει καί τ’ άλλο τ’ άδρέφ’, πάγει κι’ αυτό ’ς τό baπoύ, δέ φέρθκε 
κι’ αυτό καλά, μαρμάρωσε. Φύλαξε, φύλαξε τό κορίτσ’ καιρό πολύ τ’ άδρέφια 
νά γυρίσνα, αλλά τού κάκου. Πιάν’, παίρν’ τ’ αδερφού τ’ τή φορεσιά, τή βάν’ 
νεβαίν’ κι’ ένα άτ’ ξεκινάει νά πάγει νά-ν-εύρει τ’ άδρέφια τ’. Φτάν’ ’ς τό ba- 
πού, τον βρίσκει ’ς τή θύρα τής κολιώας νά ψειρίζται. — Καλημέρα παπού, 
πού μαζεύς μαριγατάρια. Προδτη φορά γλέπω τέτοιο ζαρίφκο παππού. Ό  
παπούς τον άρεσαν τά λόγια τή κοριτσιού καί τό λέγει: — Τί καλά πού πρέπς 
μέ τ’ άάρίκια τά ρούχα. Κάτσε νά σέ πώ. Ξαίρω πού γεΐσαι κορίτσ’ καί ξαίρω 
γιατί γήρτες. ’Επειδή γείπες τις ψείρες μου μαργαριτάρια κατάλαβα πό'χ’ς 
καλή καρδιά καί θά σέ βοηθήσω νά βρής τ’ άδρέφια σ’. Πάρ’ αυτό τό ba- 
ίοάκ’ καί στούπιοσ’ τά φτιάσ’ κι’ αν τύχ’ καί κούσ’ς τίποτες πέ πίσ’ νά μή γυ- 
ρίσ’ς καί δγής, γιατί θά γένεις μάρμαρο. Θά πάς στή £ορφή πέ τό βουνό, θά 
-ν·εύρεις ένα μάρμαρο, έχει πάν’ ένα καφάσ’ θά τό πάρς καί θά γυρίσ’ς πίσ’.

Ξεκίνσε τό κορίτσ’, πήρε τό πουλί καί γύρσε. ’Σ τό δρόμο πού περνού-
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σανα, σκώνάατα τά μάρμαρα καί yivdav" άθρώπ’. Σκοδθκανα και τ’ άδρέφια 
τς και άμα πήγανα ’ς τη κολύόα γοΰλα μαζί, βγήκε ο παποΰς και τις λέγει: 
—Τώρα τό πουλί θα σάς τα πεΐ γοΰλα πού ξέρει και χιορατεύ’. Ποιοι γειστε 
σείς καί. ποιος εν’ ό ΠαΠάς σας.

Τά παιδιά σά άάκσανα τσιβόίρτσανα πέ τή χαρά τς. Σά άδμαθ’ ό βασι- 
λές πέ τό gcmio πού γύρσανα, δτι έχει παιδιά καί δέ dά ηξαιρε Εεκίνσε πέ τό 
παλάτ’ πέ γοϋλ’ τις παπάδες dou κα'ι πήγε καί πήρε τά παιδιά τ’.’Έγινε με
γάλο τζουόούσ’ ς’ τό παλάτ. Διάταξε ό βασιλές τότες καί βγάζνα τή μάννα πέ 
μέσα τή γή πού τή άάϊζε γή αδερφή τς κι’ έβαλανα μέσα τή μάννα του βασιλέ 
καί τή μανίτσα.

Γήμνα καί γώ κει κι’ έφαγα μνιά σούγλα φακή.
’Ίσιαμ5 πού περνά γή σοΰγλα ’ς τή φακή,
Τόσο νά πιστέψτε πού γήμνα κι’ εγώ κεί.

Τ επτήλ’ (λ. τουρκ)=άγνώρίστος μετημφιεσμένος. — ράς (λ. τουρχ.)= 
σύμπτωση. — φ^«ρ££ονμαι=άκροώμαι.=τσοϋπρο==τρόμος,— μαννίτοα (ή) 
= ή  μαμμή.

2. 'Η  κόρ’ τίΐ πραματευτή

"Ενα gaipo kl’ ένα ζαμάν’ γήόανα ένα βασιλόπαιδο. Γάπσε μιανοΰ πρα
ματευτή τή θεγατέρα. Ό  πραματευτής γή(1ανα προκομμένος άθρωπος. Γεϊχε 
τσιφλίκια, κοπάδια, αγέλες καί πολλά άλλα υπάρχοντα. Γή φαμέλια τή βασι- 
λόπαιδ* δέ δέχκε αυτό τό πράμα, νά γαπιοΰάαι τό κορίτσ’ πέ τό παλλκάρ’. 
Γείδε δμως ό παποΰς δ βασιλές τό σεβάά τή παιδιού καί σκώθκε καί πήγε 
3ς τή boλιτείa πού κάδάανα δ πραματευτής. Γεϊδε τό κορίτσ’ καί τό άρεσε. 
’Έγινανά γοϊ άρρεβώνες καί τό πήρανα ’ς τό παλάτ’ τό κορίτσ’. Πέρασε και
ρός, πέθανε δ βασιλές, πέθανε γή βασίλσσα, έγινε τό βασιλόπαιδο βασιλές 
καί τό κορίτσ’ βασίλσσα καί γήάανα πολύ γαπημένο άάρόγυνο. Τή γεϊχε καί 
πού τή γεϊχε ό βασιλές τή βασίλσσα, μή σταξ’ καί μή βρέξ’.

Ό  βασιλές γεϊχε ένα γιαβέρ. Αυτός δ γιαβέρςγαποΰσε τή βασίλσσα κρυφά. 
Μνιά μέρα γήρτε ένα χαρτί καί γήλεγε δτι θά κάν’ ό βασιλές πέλεμο. Μά- 
ζωξ’ δ βασιλές γοΰλο τ’ άσκέρ’ dou κι’ έτοιμάσκε νά πάγ’ ’ς τό bέλεμο. Φω- 
νάζ’ τό γιαβέρ’ dou καί τον λέει: — Δέ χωλοσκάνω γιά Ι^έλεμο, δσο χωλο- 
σχάνω σέ ποιόνανά προσηλώσω τή βασίλσσα. Φοβοϋμ’ νά άή φίσω μονάχηνα.

—Βασιλέ μ’ πολύχρονε, άμα μ’ έχεις μΐ3ΐστοσύν’ φίσ’με ’ς τό παλάτ’ νά 
τήν φυλάγω γώ. 'Ο βασιλές καταχάρ’κε πού γηΰρε άθρωπο Ιοιστό. ΙΙοΰ νά 
ξαίρ’ δ καημένος σέ τί φίδ’ τρικέφαλο άφ’νε τή γυναίκα τ’.

Διάβκε ο βασιλές καί τον παρέγγειλε νά τήν καλοκοιτάζ καί νά τήν βγάζ’ 
περίπατο. Μνιά μέρα δέ βάσταξ’ δ γιαβέρς, πήγε ’ς τό νοάά τής βασίλισσας κι’ 
άρκίνσε νά άή χωρατεύ’ καί νά d ής λέγει τό dέρ’ doυ, καί τήν αγά π’ dou. Γή 
βασίλσσα δέν έστρεγε, τή γεΐπε αυτός:—"Αμα δέ στρέγς ίλέ νάχουμε ζόρ’. Γεϊδε



Λαογραφικά Σκοπού Ά νατ .  Θράκης 175

γή βασίλσσα πού δέ όορεΐ πέ to καλό, και τον λέγ3 νά φυλάξ3 κάί:>οσες μέ
ρες, για νά περνά καιρός.

Κάθε μέρα δέ άην άφνε ήσυχίγια τη βασίλσσα κι5 αυτή γοϋλο τον γή- 
λεγε:—Φύλαξε xabooo, φύλαξε xaboao, για νά νάρτ’ ό άάρας άης. Μνιά μέρα 
γεΐδε ό γιαβέρς πού δεν ^ ρ ε ΐ  νά καν’ πέ τό καλό τίποτες, νοΰνίσε νά την 
πάγ3 dεγι ’ς τό bερίπaτo, νά την πάγ3 μέσ’ τό βουνό καί νά την άτιμήσ3. 
ΓΙηγανα "ς τό βουνό πορπατώνάας πορπατώνάας, κι" άμα πήγανα μέσα "ς τό 
άγριο βουνό φοβήθκε γη βασίλσσα καί τον λέγει:—’Άάε νά παγαίνουμ3,— 
—Τώρα πού γήρταμ3 δώ πέ τό ζόρ3 πέ τό κολάι θά γέν3 κείνο πού λέγω γώ. 
Τί νά καν" γή βασίλσσα τώρα! Νοΰνισε νά κάν3 καμνιά πονηργιά νά γλυτώσ3 
καί τον λέγει:—Φύλαξέ μ’ δωνά λίγο, γιατί θά πάγω ’ς την ανάγκη μ \ Αυ
τός λέγει: Θά μέ γελάσ’ς καί θά φύγ’ς.— 'Αμα φοβάσαι μή φύγω λέγ3 ή βα
σίλσσα, δήσ' με πέ τό χέρ3 καί βάστα τό σκοινί.

Βγάζ' πέ τή τσέπ3 του ένα ondg ο τη δ ή ν’ πέ τό χέρ3, έκατσε σ’ ένα δέ· 
όρο, τή be?^T καί την λέγει:—Πάν3 τώρα. Πήγε αυτή μέσα ’ς τό βουνό, δήν’ 
τό σπάγγο 3ς ένα άάλ5 πέ τή άρύμα, βάν’ καί τό καπέλο της πέ πάν’ καί 6ίν3 
κοσή μέσ3 τό βουνό καί φεύγ3. Ό  γιαβέρ’ς φυλάγ’ πολύ πολύ νά νάρτ3. Δέ 
γύρσε γή βασίλσσα. Παγαίν’ καί γλέπ’ τί νά δγή! Γή βασίλσσα λείπ’. Τή γΰ- 
ρεψε-τή γύρεψε μεσ3 τό βουνό δέ Τή γηύρε, γύρσε καί διάβκε.

Γή βασίλσσα πήρε δρόμο μέσ’ τό βουνό μέρες πολλές. Γηΰρε ένα τσο- 
bav3 πού φύλαγε πρόβατα.Τον λέγει:—Θά σέ διώκω αυτό τό δαχτυλίδ3 κΓ αυτά 
τά σκλαρίκια καί δώσ3 με τά ρούχα σ \ Βγάζ3 ό taoba.v^ τά ρούχα τ’ καί τής 
τά δ ίν \ Τάβαλε γή βασίλσσα κΓ έγινε τεπτήλ’. Τον γύρεψε και ψωμί τό τσο- 
bάv3 καί τυρί κΓ ένα doυρbά καί τάβαλε μέσα γιά τό δρόμο. Γείχε δ τσο- 
bάvς 3ς τή τσατάλα κρεμασμέν3 μνιά κοιλιά πέ πρόβατο.Τή baίρvει γή βασίλσσα 
παγαίν3 3ς τό όοταμό, τή όλύν’, τή gocpt’ 3ς τή μέσ3 καί τή bερvά 3ς τό κε- 
φάλ3 άης. ’Έγινε σά gaoi6u/^ . Πήρε δρόμο πήγε 3ς τή baba τς τό σπίτ’. 
Λέει τό baba τς: — ’Αφεντικό, δέ μέ παίρνς τσobάv3 3ς τά πρόβατά σ: Γείμαι 
ένα φτωχό παιδί.—"Αμαέν3 έτσι, πήγαινε μέ τις τσobάvηδες, φύλαγε τά πρό
βατα, λέγει δ πραματευτής.’Έκανε ένα χρόνο τσοόάνς. Τή φοόναζνα κασιδιάρ, 
γούλο κασιδιάρ’. Γύρσε δβασιλές πέ τό Ιοόλεμο, πήγε 3ς τό παλάτ3 δέ γηΰρε τή 
γυναίκα τ3. Ρωτά τό γιαβέρ’ :—Τ3 έγινε ή γυναίκα μ; ΚΓ αυτός τύν γεΐπε : 
—’Έφγε γή γυναίκα σ’ πέ κάποιονα. Κακκώθκε δ βασιλές καί γεΐπε νά πάγ 
’ς τό bsBερό τ3 νά τά πή γούλα, Παίρνει το γιαβέρ3 καί στρατό καί ξεκινά 
καί πάγ3. Τον έβαλανά τραπέζ3 μαζί πέ τις αξιωματικοί τ3. 'Ο βασιλές δέ 
χοράτευε. Ό  κασιδιάρς άμα έμαθε πού γήρτε δ βασιλές, λέγει 3ς τούς τσο- 
bάvηδες νά πάγ3 3ς τή boλιτείa γιά κάποια δουλειά:

Πήγε 3ς τ’ άφεάικού τ3 τό σπίτ3 καί τον έβαλανά μέσ3 τό μαγερειό νά 
φάγ3. Γοΐ δούλοι πού γ ή cla να 3ς τό μαγερειό τον λένα νά πή ένα παραμύθ3. 
Μαζάίχτκανα γοΐ δούλοι καί γοΐ δούλες κΓ άρκίνσε νά τις λέγ3:«'Ένα ga.iQO
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κι3 ένα ζαμάν’ γήάανα ένα βασιλόπαιδο και γάπσε μνιανοΰ πραματευτή τή 
θεγατέρα». Κι’ άρχεψε νά φηγιέναι τά δικά τς τά πάθια. Γοί δούλοι και γοΐ 
δούλες άνοιξανά τΙς στόμ3 άους καί φηκργούάανα. ’Έστειλε ό πραματευτής 
τή δούλα πέ παν1 νά φέρ3 μεζέδες. Γή δούλα άμ3 άκσε τδ παραμύθ3, στόχσε 
γιατί γήρτε και κάθσε και φηκργιούάανα. cO πραματευτής έστειλε ενα δούλο 
νά τήνε φωνάξ3.Πήγε κι3 αυτός κολλσεκι3 αυτός κεΙ.Ό πραματευτής κακιώθκε. 
Σηκώθκε νά πάγ3 μονάχος νά δγή τί γίνάαι γοΐ δούλοι και δεν έρκουάαι. Πάγει 
κι3 αυτός κοΰει τό παραμύθ3 μνήσκει κι.3 αυτός. Ό  βασιλές πέμνε μονάχος 
πέ τις αξιωματικοί του. Ύποψιάστκε γιατί τον φίκανα, σηκώθκε νά πάγ3 
νά δγή. Κατιβαίν3 τή σκάλα, κοΰει χωρατά και πήγαίν’ και τις βρίσκει. Φη- 
κργιέται τό παραμυθ3, ανοίγει τό £0σμο και θέλει νά πάη κοάά νά δγή ποιύς 
τό λέγ3. Γλέπ3 ένα τσαρπαλά και κασιδιάρ3. Τον ρωτά : — Ιΐοιός γείσαι σΰ 
πού ξαίρς τέτοια ζαρίφκα παραμύθια ; — Γεΐμαι ένας τσοβάν’ς .—Ξαναπέ 
το νά do κοΰσω και γώ πέ τήν αράδα, —Θά σάς τό ξαναπώ νά do κοϋστε 
γοΰλ3 σας πάλ3. Πήγανα πάν3 κι3 έκατσανά. Κάται κι3 ό κασιδιάρ’ς πέ πίσω 
τή θΰρα, κλειδών” τή θύρα, βάν3 τό κλειδί 3ς τή τσέπ” dot? νά μή ξίβ3 κα- 
νείνας πέ τό νοάά κΤ άρκινίζ3 νά λέγ3 τό γίδιο τό παραμυθ3. Ό  βασιλές 
δσο τό άκγε κρύος ι'δρΟς τό βερνούσε. Ό  γιαβέρς σκώθκε καί γήθελε νά ξίβ3 
όξω. Ό  κασιδιάρς λέγει,ύ'Αμα διαβή δέ θά πώ παραμύθ3. Τον έοανε καί ξα- 
ναέκατσε πά 3ς τό σέτ3. "Αμα βίτσε τό παραμύθ3 γοΰλοι κοιτάζάνα ένας πέ 
τον άλλονα. Γυρίζ” καί λέγει ό βασιλές.— Ποιος γείσαι σύ πού τά ξαίρς γούλα 
αυτά ; Ό  κασιδιάρς σκιυνάαι, ξεσκεΐ τή £'οιλιά πέ τό κεφάλ3 άου καί λέγ3: 
—’Εγώ δέ γεΐμαι κασιδιάρς, γεΐμαι γή γυναίκα σ’ γή βασίλσσα. Τά τράβηξα 
γούλα γιά νά βαστάξω τή άιμή μ3. Άρκίνσε ό βαβάς της νά κλαί,γ3 κι3 ό βα- 
σιλές νά τή §αλιάζ3 καί νά κλαίγ’. Αυτή τις λέγει:—Αυτός ό άθρωπος μ3 έ
κανε νά τραβήξω αυτά τά πάθια, καί δείχνει τό γιαβέρ3. Ό  βασιλές διάταξε 
τον έδεσανά σέ δυο τρελλά άλογα καί τον έσκισανά 3ς τή μέση.

Γήμνα καί γώ κεΐ κι’ έφαγα μιά σούγλα φακή.
οεβίίάς (ό)=έρωτικός καημός.—γιαβερς (ό)—ό υπασπιστής, ό στόμα- 

τοφύλακας. — φτΠά^ω=·περιμένω.—νουνίζω = βάνο.) 3ς τό νού μου, σκέπτο
μαι.— άεγΙ= (λ. τουρκ.)=δήθεν.—κολάϊ (τό)=ή ευκολία, άντίθ. ζόρι (τό). 
—ΛεΑώ=άπολύω, άφίνω ελεύθερο. — άάλι (το)— δ κλώνος.—άρύμα  (ή)=ό 
θάμνος.—χεπτήλ3 (λ. τουρκ )=άγνωστος, μετημφιεσμένος —χοατάλα (ή )=  
διχάλα, φούρκα. — τοαρηαλάς (ό)=κουρελιάρης. — ξαρίφκος-η-ο=ωραΐος, 
άμορφος.—ohx (τό)=ό καναπές. =ύιτίζω=τελε\ώνω. κσσθ=τρεχάλα.

3. Τσορμπατζή9 ό ψυχοπον©£
Μνιά φορά κι3 ένα γκαι,ρό, κάποιος τσορμπατζής πολύ πλούσιος γή- 

dava. Ό  θεγός τόν χάρ’σε ένα παιδί καί οάε τράνεψε τό παιδί άρκίνσε νά 
do σπουδάζ3. Έπειδής ή καρδιά του γήάανα ψυχόπονη οποίος καί άν πή
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γαινε νά dov γυρέψ3 κατ’, έδινε.'Όσο νά βγή πέ τό σκολειό τό παιδί Μτσανα 
οί παράδες τη babd.

Μια μέρα γλέπ’ μνιά γυναίκα νά πάγ3 3ς τη παποΰ τη τσορί^ατζή τό 
σπίτ’ νά χτυπάη τή θύρα. Ό  τσορμπατζής δέ boρoύσε πειά νά κατέβ’ τή 
σκάλα καί φώναζε:—’Έλα πάν’ ποιος γεισαι; Γήάανα μιιά φτώχιά γυναίκα. 
Τον λέει τώρα γή γυναίκα τό άέρτ’ άης:—Πέθαν’ ό άάρας μου και δεν έχω 
παράδες νά τον σκοόσω. ΙΙηγα ’ς τις καινούργιοι τις τσορόατζήδες καί κα- 
νείνας δέ με δώκε τίποτα. Γήρτα σέ σένα πάλ’ τό Ιιιαλιό τό τσoρbaτζή νά πα- 
ρακαλέσω νά με κάνς συ τή δουλειά μ3. — Τί θά σέ κάνω, μιορ’ γυναίκα, 
δέν έχω παράδες τώρα. ’Αλλά τό λείψανο περιμέν3. ’Έχω μιά ψάθα κάτ’, πού 
την πήρα ς τά νειάτα μ3 γιά πενήάα λίρες. ΙΙάρ’ τηνα καί πάν’ τηνα 3ς τό 
παζάρ” οσα σέ δώσνα πούλσε τνα καί πάν’ νά σκώσς τό λείψανο καί κείνα 
πού θά άρτίσνα, νά μέ τά φέρς πίσ’. Πήρε τή ψάθα γή γυναίκα, τήν πήγε ’ς 
τό παζάρ’, τή δοΰλσε γιά δέκα λίρες. Τή μνιά τή λίρα τήν κράτσε κείν’ καί 
τις εννιά τις πήγε στον τσoρbaτζή καί τις έβαλε πέ κάτ’ πέ τό μινάέρ. Τό 
βράδ’ γήρτε κι’ ό γυιός τ’ πέ τό σκολειό τ3 μέ τό δίπλωμα. Τον καλωσώρ’σε ό 
babάς καί τό παιδί ρίχτκε ’ς τήν ά^αλιά τή babd. Σαν τον γεΐδε ’ς αυτά τά 
χάλια έκλαψανα πέ δάκρυα πικρά. Λέει ύστερα ό παππούς :

—Δέ σέ φήκα τίποτε, παιδί μ3. ’Έχωννιά λίρες δω πέ κάτω" τό μινάέρ’ 
καί τό σπίτ’. Τό παιδί γεΐπε τό babd τ Δ έ  θέλω τίποτα' μόν3 τά γράμματα 
πού έμαθα μέ φτάν’ να.

Σκώθ’κε τό παιδί καί πιάστκε ’ς ένα τσορόατζή γραμματέας κι’ έπαιρνε 
δίκιο καλό, καίζούσε καί τό babd τ’. Μιά μέρα χειμός καιρός, εκεί πού έ
γραφε τό παιδί, πήρε μιά εφημερίδα καί διάβαζε. Γεΐδε πού έγραφε 6 βασι- 
λές : «'Όποιος ^)ρέσ3 καί κάν’ τό κορίτσ’ μου νά χωρατέψ’ τρεις βραδυές θά 
τύν §άνω γαόρό». Νά κι3 ένα πουλί γήρτε ’ς τό τζάμ3 καί χτυπούσε πέ τή λου- 
λούκα του τό τζάμ’ τίκ-τίκ τίκ. Λέει τό παιδί :—ΙΙάγαινε, πουλί, πέ δώ, μένα 
μέ φτάν’ τό άέρτ’ πού έχω γιά τή βασιλέ τή θυγατέρα.Τό πουλί πάλ’ χτυπούσε. 
Τότες γεΐπε τό π α ιδ ί: — ’Άς τ’ νοίξω νά δούμ" τί έν’ τό ζόρ’ του. Κρύωσε 
φαίνταιτύ καημένο.’Άνοιξε τό τζάμ' καί σέβκε τό πουλί μέσα, έκατσε πά ’ς τό 
τραπέζ3 καί τον γεΐπε, καλημέρα. Σαν άκσε τό πουλί πού χολράτεψε φοβήθκε. 
Τον λέει τό πουλί:—Μή φοβάσαι' γήρτα νά σέ βοθήσω. — Καί τί θά μέ βο- 
θήσης σύ πουλί;—Νά αυτό πού βιάβασες μέσ3 τήν εφημερίδα θά σέ βοθήσω. 
Κοίταζε—κοίταζε τό πουλί καί κείνο πάλ’ τον λέει. — Μή μέ κοιτάζ-ς, θά σέ 
βοθήσω. Γιά νά γεισαι σίγουρος νοΐξε τό συρτάρ3 τή τραπεζιού, βάλε μ’ μέσα 
κι’ αν δέ σέ βοθήσω νά μέ σκοτώσ-ς. Πάγαινε 3ς τό βασιλέ καί πέ τό βασιλέ 
πού θά τήν κάνς νά χωρατέψ3 τρεις βραδυές τή θυγατέρα τ’. Πήγε τό παιδί 
καί γεΐπε τό βασιλέ:—Έγιό θά κάνω τή θυγατέρα σ’ νά χωρατέψ’ γή θά μέ 
κόψ-ς τό κεφάλ’. Γΰρσε’ς τό σπίτ’ καί τον λέει τό πουλί: — Θά πάμ3 μέσα ’ς 
τό vodd. 3Εκεΐ έχ3 ένα τραπέζ’ καί πά ’ς τό τραπέζ’ ένα σαάάν. Θά σ’κοόσ-ς
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τό σαθάν* και θά μέ βάλ’ς πέ κάτ’/Ό θε σοκινήσ’ νά μή χωρατεύ’ θά γυρέψ-ς 
χωρατά πέ τό σαάάν’ και εγώ θά σάς πώ.

Πήγανα, σήκωσε τό σ acid ν ’ τό παιδί κι’ έβαλε τό πουλί πέ κατ’ χωρίς νά 
τό καταλάβνα.Ώς ή ώρα δέκα τό βράδ’ χωράτευε τό κορίτσ’ πέ τό παλλικάρ’. 
Γΰστερα πήρε τή άαντέλλα και δέ χωράτευε πιά. Παρακάλεσε τό παιδί νά ξα- 
ναχωρατέψ’ και δέ χωράτευε.Τότε τό παλλικάρ’ γεΐπε στο σαάάνώ — Συ bd- 
ρεμ’ πες μας κάτι τις, ώς τό πουρνό, πώς θά περάσ’ ή ώρα. Και πλογάται 
τό πουλί κάτ’ πέ τό σαάάν’.—Θά σάς πώ ένα παραμϋθ” μά θά κρίντε ίσια. 
Τότες ή βασιλοπούλα γυρσε και γεΐδε τό σαάάν’. Άρκίνσε τό σ add ν’, νά τής 
λέει ενα παραμύθ’.«Έ να γκαιρό, δ βασιλές γείχε τρίγια κορίτσια. Τάπάάρεψε 
γούλα, καί γείχε τρεις γσΤροί. Ό  ένας άκγε σαράδα ώρες μακρυά κι’ δ άλλος 
μιά πηδηχτή πήγαινε σαράάα ώρες μακρυά και γύρζε. Πόνεσανά τή βασιλέ τά 
μάτια καί ήθελε αθάνατο νερό, νά τά νύψ’ νά γιάνουνα. Τό αθάνατο νερό τό 
φύλαγε ένας δράκος. Γεΐπε δ βασιλές τις γαθροί:—"Οποιος Γορέσ’ καί μέ τρέρ’ 
τ’ αθάνατο νερό, θά τον δώσω τό μήλο αυτό. Γείχε αξία πολλή τό μήλο, οί 
Yab@ol γοΰλ’ τό γήθελανα καί σκοπέψανα νά πάνα νά βροΰνα τό νερό. Ρω- 
τώάας ρωτώάας κόάεψανα ώς σαράάα ώρες ’ς τό νερό. Λέει δ ένας που έ- 
γλεπε πολύ: — Σταθήτε νά δγιοϋμ’ κοιμάται νε δ δράκος ; Τον γεΐδε που 
κοιμούάανα.— Φηκριστήτε νά δγιοΰμ’ ροχαλίζ’ νε δ δράκος γεΐπε τον άλλονα. 
Φηκρίστκε κείνος άκσε πού ροχάλζε καί λέει τον άλλονα. — Κόσευε νά πά νά 
do πάρ’ς. Τινάχτκε αυτός πέ κεΐ μιά πηδηχτή, τό πήρε τό νερό καί γυρσε τά 
’ξοπίσω.Τό πήγανα τό βασιλέ τό νερό. — Τό μήλο ποιόνα θά τό δώσ’δ βασιλές;
— Θά μέ πήτε σεις οί δυό σας λέει τό πουλί πέ μέσα τό oaddvb Πλογάτε το 
παιδί καί λέει: — Σέ κείνονα πού φηκρίστκε χρειάζται νά τό δώσνα τό μήλο.
— ’Ό χ \ λέει τό σαάάν’ σέ κείνονα πού γεΐδε πού κοιμοΰνάανα χρειάζ’ται νά 
δάισ’να τό μήλο. Δέ βάσταξε γή βασιλοπούλα πιά καί λέγ’.—Σά δέ γ ή da να 
κείνος πού τινάχτκε καί πήρε τό νερό, οί άλλ’ τί Ι^οροΰσνα νά κάν’να ; Σέ 
κείνονα ταιριάζ’ τό μήλο. — Σά άαιριάζ’ τό μήλο σέ κείνονα καί σύ ταιριάζ’ς 
σέ μάς, φώναξάνα κεΐν’ πού φύλαγανα πόξω πέ τή bόρτa , τή βασιλέ γοί 
άνθρώπ’.

Τό άλλο τό βράδ’ λέει τό πουλί : — Θά πάμ’ πόψα θά μέ βάλ’ς μέσα 
στο άουλάπ’/Άμια άρκινήσ’ καί δέ χωρατεύ’ θά γυρέψ-ς λόγο πέ τό άουλάπ’.

Πήγανα τ’ άλλο τό βράδ’, τό έβαλε μέσ’ τό δουλάπ’. Χωράτεψανα α>ς 
γή ώρα μία τά μεσάνυχτα, άρκίνσε ή βασιλοπούλα πάλ’ νά μή χωρατεύ’. Τό 
παιδί γύρε\|»ε λόγο πέ τό άουλάπ. — Θά σάς πώ λέει τό άουλάπώ

—«"Ενας θαΙ)άς γείχε τρίγια παιδιά.Γ0  ένας ιρραβοράφτς, δ άλλος μαρα- 
^ός κΓ ό άλλος τό Θεγό παρακαλοϋσε νά τόνέδιν’ ο,τι ήθελε. Πέθανε δ ba- 
Ι^άς καί γεΐπε τά παιδιά :—«Κάθε βράδ’ νάρκόστε νά διαβάζτε τό φαλτήρ’ 
πά ’c τό μνήμα σαράάα ημέρες πέ τά vobέτιa. Τή Ι^ρώτη τή βραδυά πήγε δ 
μεγάλος, δ μαραγκός. Σά διάβασε τό ψαλτήρ’ καί γύστερα πήγε ’ς τή goo-
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χτή και μάζωξε χιόν’ κι3 έκανε έναν άνθρωπο πέ τό χιόν3. ΙΙήγε τό άλλο τό 
βράδ3 ό φρσ^οράφτς. Σά διάβασε τό ψάλτηρ3 και γύστερα κίνσε νά πάγ3 
στη ^ουχτή και κείνος γιατί κρύωσε. Σά κόάεψε φοβήθκε πέ τον άθρωπο πέ 
τό χιόν3 πού έκανε ό αδερφός don. ’Έκανε καρδιά και πήγε κι3 ode γεΐδε 
τον άνθρωπο γείπε : —«Μπρε, τό ξερατά τόν αδερφό μ3 ! Τί ά τον κάνω 
έγοτ». Μάζεψε φύλλα πέ τό δέάρο κι3 έρραψε μιά φορεσιά ρούχα. Τ3 άλλο τό 
βράδ’ πήγε κι3 ό άλλος αδερφός ο θεγοφοβούμενος. Σάν βίτισε τό ψαλτηρ3 
πήγε 3ς τη goi'/j0 κα'ι κείνος. Γεΐδε τόν άθρωπο και γείπε : «'Ο μaρagός 
τόν έκανε, δ φρα^οράφτς τόν έάυσε τά ρούχα». Άρκίνσε νά παρακαλή τό 
Θεγό νά τόν δώσ3 ψυχή. Τό πουρνό τόν γείπε καλημέρα και κείνος τόν έμί- 
λησε. Τόν πήρε πέ τό χέρ3 και τόν πήγε σπίτ\ Άρκίνσανά νά μαλώνουνα 
τ3 αδέρφια. Ό  ένας ήλεγε έν3 δικός μου, δ άλλος δικός μου...

—Σέ ποιόνα ταιργιάζ3 αυτός ό άθρωπος;—Θά μέ πήτε σεις λέει τό πουλί 
πέ κάτ3 τό άουλάπ’. Λέει τό παιδί: — Ταιργιάζ3 σέ κείνονα πού τόν έκανε πέ 
τό χιόν3. Τό άουλάπ’ λέγ3:—3Ό χ3 σέ κείνονα πού τόν έκανε ρούχα και δέ dov 
έλυωοε τό χιόν3. Δέ βάσταξε τό κορίτσ3.—’Ό χ3 σέ κείνονα πού παρεκάλεσε και 
τόν έδωσε ψυχή ό Θεγός, λέει. — "Αμα ταιριάζ3 σέ κείνονα ό άθρωπος ταιρ- 
γιάζς και σέ μάς. Χτύπσανα πάλ’ τά χέρια πόξω τή βασιλέ γοΐ άθρώπ3.

Ιο άλλο το βραδ λεει το πουλί ς το παιδί. — Θα με εχ ς μεσ τη τσέπη 
σου, άμα άρκινήσ3 νά μή χωρατεύ3 θά μέ πελύσ-ς κι’ δπου πάω και κάτσω 
πέ κει θά γυρέψ ς λόγο.

Πήγανα ως γή ώρα τέσσερς τό πουρνό. Χωράτεψε τό κορίτσ3. Γύστερα 
πήρε τή ταντέλλα και δέ χωράτευε. Γύρεψε άδεια τό παιδ'ι νά πάει νά κα- 
τουρήσ3. Αυτή κούνσε τό κεφάλ3 μέ νόημα. Αυτός άφορμηστέν3 πού θά κα- 
τουρήσ’, βγήκε πόξω πέ τό voda. και βαίνοντας 3ς τό voda πέλκε τό πουλί. Τό 
πουλί πήγε κΓ έκατσε πά 3ς τό νώμο τή κοριτσιού. Γότε λέει τό παιδί: —Σά 
δέ μέ χωρατεύς εσύ, ή b λ ούζα σ’ νά μέ χωρατέψ3. Άρκίνσε ή βλούζα νά 
χωρατεύ3’ βγάζ3 τό κορίτσ3 τή βλούζα. Καθίζ3 τό πουλί πά 3ς τό πουκάμσό 
τς. Γυρεύ3 πέ τό πουκάμσο λόγο τό παιδί βγάζ3 και τό πουκάμσο γή βασι
λοπούλα.’Έμεινε τά κορμί τς όξω. Άναγκάστκε νά χωρατέψ και γειπε :—Σύ 
γεϊσαι δικός μου. Γοι άθρώπ’ τή βασιλέ χτύπσανα πάλ’ τά χέρια κΓ ό βασι- 
λές τόν πήρε και τόν έκανε γαβρό. Τόν γείπε τό πουλί γύστερα : — Ξαίρς 
ποιος γεΐμαι γώ ; Γεΐμαι ή ψυχή κείνου τή άθρωπου, πού δώκε δ βαβάς τή 
λίρα και σήκωσανά τό λείψανο.

’Ήμνα κΓ εγώ κει κΓ έφαγα μιά σούγλα φακή.
Άρτί^ω=περισσεύο3.—acudavi (τό) —κηροπήγιου. — Βάρεμ  — τουλάχι

στον.—π ε τ α ν ο ύ έ τ ια = μ ε  τή σειρά, εναλλάξ—κ ο υ χ τ ή = μ ε ρ ος ύπήνεμον.— 
ά φ  ο ρ μ εα νεν= εί  αφορμής (έπίρρ.).
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4. Ό  Γκιουζέλ Γιαννάκο$

Κόκκινη κλωστή δημέν’ 
’ς την ανέμη άυλιγμέν3

δώσ’ 'να κλώτσα νά γυρίσ3 
παραμΰθ3 ν3 αρκινήσ’.

"Ενα gaioo κΓ ένα ζαμιάν’ ένας σπουδασμένος άθρωπος γήάανα κοάά 
3ς τό βασιλέ γραμματικός και γη γυναίκα δνάκιζα γήάανα κι3 αυτή γραμμα- 
τισμέν’. 'Έκαμανά ενα παιδί. Τό βράδ3 που γενήθκε τό παιδί πέθανε ό ba- 
bάς. Σά θέθανε ό όαόάς και γύστερα, ό βασιλές τή γυναίκα τ’ τη b ηρε πλΰ 
στρα. Δέ γήΗαιρε όμως δτι γή γυναίκα γεΐχε παιδί. Τό κήδευε κρυφά. “Οσο 
πού εγινε δέκα οχτώ χρονώ δεν τδβγαλε πέ τό σπίτ’/Όσα γράμματα γήξαιρε 
αυτή, έμαθε και τό παιδί. Γήάανα τόσο έμορφο και τόσο έξυπνο πού δέ βρέ- 
dava άλλο. Τό γήλεγανά του-Γκιουζέλ-Γιαννάκο.

"Αμα έγινε τό παιδί δέκα οχτώ χρονώ παρεκάλεσ3 τή μάννα τ3 νά τον 
φίσ3 κά αύτόνα νά άρέξ’ μέσ’ τή boλιτείa σερί)έσκα. Γή μάννα τ3 τον έκανε 
μίνιά φορεσιά καλά ρούχα, τον γιόμσε καί τις τσέπες παράδες και τον γεΐπε : 
—Πήγαινε νά γυρίσ ς, αλλά πρόσεχε καλά νά μή σε πειράξ3 κανείς καί νά μή 
Πει^άζ ς κανείνανα. Τό παιδί όάας βγήκε νά άρέξ3 έτυχε νά περάσ3 πέξω τό 
παλάτ3 τής βασιλοπούλας. Σά άόν γεϊδε γή βασιλοπούλα τρελλάθκε πέ τήν 
άγάπ3 dης. Φώναξε τή μάννα άης τή βασίλισσα :— Αήγορα, λήγορα, μάννα, 
έλα νά δγής. Καί ή μάννα επειδή τή γεΐχε χαϊδεμένηνα τή goo η τς κόσεψε 
λήγορα 3ς τό παραθύρ3 γιά νά μή άήν χαλάσ3 τό χατήρ3 καί τήν ρωτά : —Τί 
θέλς, κορίτσ3 μου ;—Νά τί θέλω, μάννα, κι3 έδειξε πέ τό δαχτύλ3 τό Γκιου- 
ζέλ Γιαννάκο.—Θέλω νά πής 3ς τό baba νά τό πάρουμ’ αυτό τό παιδί νά τό 
σπουδάΕουμ3. — Γύστερα τί θά γέν’, κορίτσι μι3; — Αυτό δέ do κατάλαβες, 
μάννα, τί θά γεν3 ; — Καλά, μια δέ θά do στρέξ* ό babotg σου, παιδί μι3. — 
Αυτό τό θέλω, αυτό τό θέλω, αυτό τό θέλω. Σύ θορεΐς, μάννα, νά τον gavdLρ- 
τίσεις νά τό πάρουμ3 αυτό τό παιδί.

Πήγε γή καημένη γή μάννα τό γεΐπε τή baba. Ό  babc/ς γιά νά μή χα
λάσ3 τό χατήρ3 τή κοριτσιού έστειλε καί φώναξε τό παιδί. Δέ γήξαιραν όμως 
πού γήάανα τής πλύστρας άου τό παιδί. "Οάας πήγε κείνος πού πήγε νά. do 
φωνάξ3 καί γεΐδε τό σπίτ3, κατάλαβε πού γήάανα τής πλύστρας τό σπίτ3 καί 
δέ ^ρούσε νά σέΐ)’ μέσ3 τό σπίτ. Φοβούάανα. Πήγε τά ξωπίσ3 καί λέει τό 
βασιλέ ότι έν3 τής πλύστρας τό σπίτ3.—Φοβούμ3 νά άήκω μέσα. Λέει ό βασι- 
λές :—Τί γυρεύει 3ς αυτό τό σπίτ3 κείνο ; "Εστειλε κι3 ένα τζαάαρμά μαζί μιέ 
τον άλλονα καί διάταξε νά τό πάρουνα τζέλπ. Πήγανα λοιπόν, χτύπσανα τή 
bόρτa, ξέβκε γή πλύστρα καί τις ρώτσε : —Τί θέλτε ; —Θέλουμ3 ένα παιδί 
πού έχ’ς μέσα. — Καί τί τό θέλτε αυτό τό παιδί ;—Τό θέλ3 ό βασιλές. — Γώ 
θά τό φέρω, πηγαίντε. Διάβκανα.Ή πλύστρα πήρε τό παιδί καί πάνα 'ς τό 
βασιλέ.—Καλημέρα, πολύχρονε βασιλέ, τί ιό θέλτε τό παιδίμι’ ; Ό  βασιλές έ* 
πιασε τά γένεια τ3 καί θάμαξε — Πού τό γηύρες σύ τό παιδί;—Δικό μΤ γεΐ-
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ναl, πολύχρονε. — Τί τό λένα, πού γεΐν’ δικό σ’ ; —Γκιουζέλ Ιθαννάκο.
—“Έλα, κόρη μ’ εδώ, φιονάζ’ τό κορίτσι Του ό βασιλές.— Αυτό εν’ τό 

παιδί πού μέ γειπες ;—Ναι, πατέρα, αυτό, αυτό.— Αυτό τό παιδί δέ μέ τό 
φίν’ς εμένα, λέει ό βασιλές τή Ιολυστρα, νά τό σπουδάζω;—Σά do θέλτε πάρτε 
το. Δέ bopd) νά πώ τίποτα γώ αντίκρυ “ς τό βασιλέ.

Τό έμαθε γράμματα πολλά ό βασιλές. Σαν έμαθε τά γράμματα και γυ- 
στερα, γύρσε και πήγε πάλ, ’ς τη μάννα του. ΙΙήγανα πέ τη μάννα. τ’ μαζί 
“ς τό βασιλέ νά τον φιλήσ’ τό χέρι τ’ πού τον σπούδαζε. Ό  βασιλές τον έξ'ανε 
ένα τραπέζ’ καί έκανανα ένα μεγάλο τζουμόούσ’. Τότε γη βασιλοπούλα γεΐπε 
τή μάννα τς. —Γώ τον θέλω νά τον πάρω αύτόνα άάρα. —Δέ γίνται, παιδί 
μ’, δέν έχ’ βασιλικό αίμα αυτός. Δέ θά στρέξ" ό Ταόάς σου.

Τό κορίτσ’ έπεσε όαΐλτισμένο. Τότε πάει γή βασίλισσα καί τον λέει τό 
βασιλέ:—"Έλα νά δγής τί γίνται δώ πέρα. Σά γεΐδε ό βασιλές αυτή τή κατά
στασή κάλεσε τις γιατροί όλουνούς νά τό δγιοϋνε τό κορίτσ’. Οί γιατροί τό 
βρήκανα πού γήάανα πέ τό μεράκ’. Ό  βασιλές ρώτσε τή βασίλισσα: —Τί 
καταλαβαίνς, τί μεράκ' έχει τό κορίτσ’ μας ; Ροδτσε το κρυφά νά σε τό πή. 
—Καλά τον γεΐπε γή βασίλισσα καί διάβκε. Τό βράδ’ κείνο τό ρώτσε τό κο
ρίτσ’ καί λέει τό βασιλέ ότι αγαπούσε τό Γκιουζέλ Γιαννάκο.’Αδύνατος τρόπος 
νά τον ζεχωριστή, τον γήθελε. Τότε δ βασιλές γεΐπε : — Θά τον πάρα), αλλά 
θά νά κάται ’ς τής πλύστρας. Ρώτσε σάν do στρέγ’. Τήν ρώτηζα λέει γή βα
σίλισσα, καί μέ γεΐπε πού τό θέλ’ καί τό στρέγ’κι’ ας εν’ καί ’ς τής πλύστρας 
τό σπίτ’. Τότε δ βασιλές φώναζε τή Ι^λύστρα καί τή γεΐπε : — Θά συόεθεριά- 
σουμ’' τό κορίτσ’ μου θά τό δώκω ’ς τύν υΐγιό σ’, αλλά ί)ά τό έχς ’ς τό σπίτ’ 
σου. Τίς πάάρεψαν. Πήρε τή γυναίκα ’ς τό σπίτ’ Του δ Γκιουζέλ Γιαννάκος.

Τις παράδες πού γείχε γή μάννα γάλια γάλια τις έφαγανα, γιατί γή βα
σιλοπούλα έπρεπε νά τρώγ’ βασιλικά.'Έτσ’ άρκίνσε δ Γκιουζέλ Γιαννάκος νά 
πηγαίν’ ’ς τό μεροκάματο. "Ο,τι γηύρισκε δούλευε δ καημένος.

Πέ τή Μπολ’ γιά τήν Άδριανοΰ γείχε μιά φάόρικα μόν’ πού έφκια- 
νανά σαπούνια καί τά κουβανιούσνα γιά 6λ“ τό μεμλεκέτ’. ’Στο δρόμο ένα 
πηγάδ’ γείχε νερό. ’Έπρεπε νά κατεβάσνα έναν άθρωπο μέσα γιά νά πελύσ’ 
τό πηγάδ’ νερό νά πγιούνα. Κι’ έτσ’ σέ κάθε σεφέρ χάνονταν ένας άθρωπος.

Μνιά μέρα γύρευανα έναν άνθρωπο πέ τό μεροκάματο. Ό  Γκιουζέλ 
Γιαννάκος αποφάσισε νά πάγ’. Πήγε, ροότσε τήν μάννα τ’ : — Μάννα γηΰρα 
μεροκάματο, θά πάγω ζενητειά. — "Οπου θέλς πάν, λέει γή μάννα, μονάχα 
τό ψωμί σ’ νά μή τό άπατήσ-ς, δίκαια νά κρίνς καί τήν εκκλησιά σ’ νά μή 
Τήν στοχάς. Κάν’ τό σταυρό σ’ καί πήγαινε.

Τραγουδώντας δ Γιαννάκος λέει τον τσαούσ’ τή μουλαργιού:—Θά. νάρτω, 
τσαούσ’, μή γυρεύς άλλονα. ’ΆϊΤε θά διαβαίνουμ’ αύριγιο.

Κίνησανά λοιπόν και πάνα. ’Έφτασανά ’ς τό πηγάδ’, γοΐ παλιοί γοΐ 
μεργιακτσήδες τό γήζαιρανα πού χάνοΤουνα όποιος έbαιvε μέσ’ τό πηγάδ’ καί
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γήθελανα νά τραβήξνα κόόο. Αυτός δέ όόμενε καί γειπε: — Γώ θά κατέ-„ 
βω φυλάξτε. Δήστεμ’ και κατεβάστεμ’. Τον έδησανα και τον κατήβασανα μέ
σα. Τό πηγάδ’ γήάανα σκοτεινό πολύ και δέ goίτάζε πού κατέβηκε. Σά bd- 
τσανα τά ποδάρια τ5 χαμλά πά ’ς τη Μάκα, goav άνοιξανά δυο Ουρές κανα- 
τλίδικες. Γλέπ’ ένα όαλλικαρά καραγκιόζ’ πού βαστά δυο κορίτσια ένα πέ 
δώ κι3 ένα πέ κεϊ, ένα καραγκιόζκο κι’ ένα σουρό. Ρωτά ό παλλικαράς το 
Γκιουζέλ Γιαννάκο : —Ποιο μέ πρέπ’ πέ ταύτά ; Ό  Γκιουζέλ Γιιχννάκος τον 
γειπε : —"Οποιο σάς άρέζ’ κείνο σάς πρέπ’, — Μπράβο, τον γειπε τό Γκιου
ζέλ Γιαννάκο. Βγάζ’ δ παλλικαράς πέ τη τσέπ’ του και τον δίν’ τρίγια μήλα 
τό Γκιουζέλ Γιαννάκο.—Βάλτο, ’ς τή τσέπ’ σου και σέ φτάνουνα αυτά γειπε 
και χάθκε. Πέμνανα τά κορίτσια. Ό  Γκιουζέλ Γιαννάκος έδησε τά κορίτσια 
ένα ένα κι5 έπαιξε τό σκοινί νά τό τραβήξνα γοι άρκανάάζδες.

"Οάας γείδανα πού έβγαινε τό κορίτσ’, τρελλάθκαν πέ την έμορφιά. Τις 
λέει τό κορίτσ’ : — Πελάστε τό σκοινί νά βγάλτε και τάλλο. ’Έβγαλανά και 
ταλλο τό κορίτσ’. — Πελάστε τό σκοινί, λέει, νά βγάλτε και τον άθριοπο πού 
πέλκετε μέσα. "Οσο νά κατίβ’ τό σκοινί, τό νερό άρκίνσε νά νεβαίν’ αψηλά. 
Φώναζε ό Γκιουζέλ Γιαννάκος: — Λήγορα γιατί θά μέ πινίξ τό νερό. Τον 
έβγαλανά κι’ αύτόνα καί βγήκε τό νερό μαζί πέ τό Γκιουζέλ Γιαννάκο. Πέ 
τότε καί γάστερα γειχε νάοΰζκα νερό.

Πήρανα τά κορίτσια καί τά μιλάργια καί πάνα’ς τη φάόρικα μόν’χαρά. 
Σά τις γειδε τ’ άφεάικό πού πήγανα πάλ’ σαράάα άθρώπ’ καί δυο κορίτσια 
τά δλοζαρίφκα της άουνιάς, πέταξε πέ τή χαρά τ’ : — Τί έγινε όρε τσαοάσ’ ; 
ρωτά. — ’Άφσ’τα άφεάικό, γείρεστε μόν’ χαρά' αυτός δ άθρωπος μάς έ
βγαλε τό νερό. Σά άόν γειδε τ’ αφεντικό τ’ την έμορφιά τ’ καί τον έκανε 
κι’ αυτή τή ^αλωσάν’, τον έδωκε ένα Βακτσίσ’ καί τον γειπε νά τον στείλ’ ’ς 
τά παιδιά τ’. cO Γκιουζέλ Γιαννάκος πέ τό Βακτσίσ’ τ’ άφεάικού μαζί έβαλε 
κι’ ένα μήλο πέ κείνο πού τό δώκε δ δράκος καί τό έστειλε 'ς τή γυναίκα τ’. 
Γή γυναίκα τ’ όμως τά γνώριζε τά μήλα πού γείχανα αξία μεγάληνα, καί 
πούλησε τό μήλο γιά πολλά μελεγοάνια.

’Έκανε ένα παλάτ’ καλύτερο πέ τό Baba cl ης καί πέ τή Μ πόλη ώς τήν 
Έάρινέ δσα χωριά γειχε έκανε πέ ένα χάν’ καί πέ ένα φούρνο κΓ έβαλε τα- 
b έλλ α «Γκιουζέλ Γιαννάκος». Καί σέ κάθε χωριό έβαλε πέ μνιά to μονή άγε- 
λάδια καί πρόβατα.

Μνιά μέρα πήγε ή τσορΒαζέσσα ’ς τή φάΒρικα. Σά γειδε τό Κιουζέλ Γιαν 
νάκο, τήν έμορφιά τ’ καί τά τραγούδια τ’, τον λιΜστκε καί λέει τόνάάρα άης, 
τό άφεάικό: — Νά μέ στείλς αυτό τό άρελλόνα αΰριγιο’ ς τό σπίτ’. Τον θέλω 
νά μέ κόψ’ξύλα γιά τό καζάν’. Τό άφεάικό τον λέει. — Γιαννάκο, σήμερα θά 
πας νά κόψς ξύλα γιά τό καζάν’. Πήρε τό δρόμο δ Γκιουζέλ Γιαννάκος καί 
πεΐγε’ ’ς ιό σπίτ’. Λέει στή τσορόαζέσα. — Πού γείνε γή τσέκούρα νά κόψω 
ξύλα;’Εκείν’ τον λέει:—’Έλα πάν’ πρώτα και γύστερα. Πήγε άπάν’, τον γειχε
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ψητά περιστέρια και κρασί καλό και τον γεΐπε νά φάγ’ και γΰστερα να δου- 
λέψ*. Πεινούσε κι5 έκατσε κι" έφαγε ό κακόμοίρς."Αμα έφαγε και γΰστερα τον 
λέει ή τσoρbαζέσσα: — ’Έλα πέ δώθε νά σέ πώ κόμα ένα λόγο. Πήγε κείν’ ’ς 
τον άλλο το νοάά και τοιμάστκε!—’Έλα Γιαννάκο, καί γΰστερα πάν’ νά κόψ-ς 
ξΰλα.'Θ Γ ιαννάκος γεΐπε: — Γή μάννα μ’ μέ γεΐπε τό ψωμί μ’ νά μ ή do πατώ- 
— Θά τό πώ τ’ άφεθικό καί θά πάθς κακό. — "Οσα κακά κι’ άν πάθω, γώ 
της μάννας μου τό λόγο τό §ρατώ. ’Έμνε γή καημένη ’ς τά κρΰα τή λουτρού-

Κακιώθκε πολύ και γήθελε νά τον χάσ’ τό Γιαννάκο. Πήρε τή τσεκοΰρα 
ό Γιαννάκος καί πήγε και κόφτ’ τά ξύλα τ’. Γήρτε κι’ ό τσορμπατζής ’ς τό 
σπίτ. ’Έκατσε κείν’ και τον γεΐπε δτι ό Γιαννάκος τή θακίλτσε.—Δε θειράζ’ 
γυναίκα αυριγιο εκείνος θά γέν’ σαποΰν’, λέει ό τσoρbaτζής.

Πήγε ’ς τή φάbρικa και λέει τό goυμavτάρ’ τής φάbρικaς:—Αυριγιο τό 
πουρνό οποίος πραηονάρτ’ θ’ άνοίξ-ς τή Ούρα, μέ τό πελέκια κόψιμο κα ί’ς τή 
φ ^ ρ ικ α .— Καλά άφεάι,κό; Διάβκε ό τσορ!)ατζής καί πήγε παλ’ ’ς τό σπίτ’. 'Ο 
Γιαννάκος δέν ξαίρ’ τίποτα. Τραγουδεΐ καί κόφτ’τά ξύλα. Τον φωνάζ’ δ τσορ- 
Ιοατζής καί τον λέει:—Αυριγιο τό πουρνά) γή ώρα τρεις νά σκαη'ίής νά πας ’ς 
τή ι^^ρικα νά ξυπνήσ ς τό ^ουμαάάρ’. Σκώθηκε δ Γιαννάκος γή ώρα τρεις, 
δσο νά πλυθή, δσο νά βάλ’ τά ρούχα τ’ γή ώρα τέσσερες. Βγήκε πέ τό σπίτ’ 
καί πάει γιά τή φάόρικα. Νά καί γή καΒάνα νάάν-νάάν χτυπά. Τότε νού- 
νισε δ Γ ιαννάκος τής μάννας άου τό λόγο νά μή στοχά τήν Έκκλησιά καί 
λέει: — ’Έν πολύ πρωί, άς πάγω νά νάψω ένα κερί. Πήγε, έναψε κερί καί δια- 
βάζουθανα δ εξέψαλμος.—·”Ας τελειώσ" δ εξέψαλμος καί γΰστερα θά πάγω, 
λέει. Ή  τσoυobaζέσσa πισμάνεψε πού τον γεΐπε τον άάρα θης έτσ’, λυπήθκε 
τό Γκιουζέλ Γιαννάκο καί σκώθκε νά πάγ’ ‘ς τή φάΓρικα νά πή νά μήν τον 
σκοτώσνα.Ό τσορμπατζής κοιμοΰάανα καί δέν τήν έννοιωσε πότε διάβκε. Κείν’ 
μιά κοσή, πήγε ’ς τή φσΤρικα καί χτυπά τή θύρα. Ό  κουμαάάρ’ς άκσε τό 
βρόθο, έτοίμασάνα τά πελέκια, ένοιξανα τή θΰρα, τήν έκοψανα, τήν έρριζανα 
’ς τή φάόρικα χωρίς νά τή δγιούνα ποιύς γήθανα. Νά κι’ δ Γκιουζέλ Γιαν
νάκος κατά πόό’ πάει καί τραγουδεΐ. Πήγε έπιασε τή δουλειά τ’ καί δου- 
λεΰ’ σερbέστκa.cΌdε ξύπνησε δ τσoρbaτζής καί γεΐδε πού δέν έναι γή γυναίκα 
του κοάά τ’ φώναξε. —Πού γεΐσαι; Δώ κεΐ ’ς τή χρείγια, ’ς τή γειτονιά, που- 
θενά ή τσορμπαζέσσα. Γήρτε γή ώρα καί πήγε ’ς τή φπ^ρικα. Γεΐδε τόΓιου- 
ζέλ Γιαννάκο νά δουλεΰ’ κεΐ, κατάλαβε πού έγινε λάθος. Φωνάζ’ τό goυμa- 
άάρ: — Πού έν κείνο πού σέ γεΐπα, τό έκανες;—Νά τά τσουβάλια τσορίοατζή, 
τό έκανα κείνο πού μέ γεΐπες. Τότε πήγε ’ς το σπίτ’ ξαναγεΐδε γιά τή γυναί
κα τ’.Δέ γήάανα έκεΐ καί τό κατάλαβε. Πήγε ’ς τή φάΐ^ρικα, φωνάζ’ τό Γκιου
ζέλ Γιαννάκο καί τον ρωτά: — Θά μέ πής τήν αλήθεια τον λέει. — Μάλιστα, 
άφεάικό, αυτό μέ γεΐπε καί γή μάννα μου νά λέγω τήν αλήθεια. — Έχτές πού 
πήγες ’ς τό σπίτ’, τί σέ γεΐπε ή τσορόαζέσσα καί τί έκανες; Τον φηγήθκε μέ 
κοθολογία δσα έγινανα.
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Ό  τσoρbατζής ευχαριστημένος πέ το Γιαννάκο πού γήάανα σωστός τον 
πλιέρωσε τό δίκιο ίου, τον χάρσε κι’ ένα δακτσίσ9 μεγαλύτερο πέ τό δίκιο τ’ 
και τον γεΐπε:—’Άϊάε, παιδί μ9, πάγαινε ’ς τη γυναίκα σ’. Μόν’ χαρά ό Γιαν 
νάκος πήρε τά ρούχα τ’ κι’ έπιασε τό δρόμο.—”Αάε πολλά τά έτ’ πια, τσορ- 
άατζή, διαβαίνω.°Σ τό δρόμο πού πάγαινε έγλεπε ένα χάν’ «Γκιουζέλ Γιαν 
νάκο», ένα φούρνο «Γκιουζέλ Γιαννάκο». Πρόβατα πιάνου εν; «Γκιουζέλ 
Γιαννάκο».’Αγελάδια πιάνου έν; «Γκιουζέλ Γιαννάκο».Τρελλάθκε πέ τό gaημό 
τ’. Θαρούσε πώς έ'χ’ κ Γ άλλο να Γκιουζέλ Γιαννάκο.

’Έφτασε ’ς τή Γόλ’. Πήγε πόξω τό σπίτ’ άους και γλέπ’ ένα παλάτ’ κι' 
έγραφε «Γκιουζέλ Γιαννάκο». Δέ γνώρσε τό σπίτ’ τίου και πάει πάρα πάνω' 
πάλ’ γυρίζ πίσω Τό μέρος έν’ άλλα τό σπίτ’ δεν έν. Γη γυναίκα τον έγλεπε. 
πέ τό παραθύρ’. Δέ βάσταξε κατέβκε και τον λέει. — «’Έλα δώ, έλα δώ». Σά (Ιή 
γνώρσε γκαλιάστκανα φιλήθκανα.— Τί έν γυναίκα αυτό; πισμάνεψ’ ό δάδάς 
και σε έκανε τέτοιο σπίτ’; — ’Ό χ’. Γιαννάκο, δ babac μου θά πισμανέψ’. 
Αυτό τό έκανε δ Γκιουζέλ Γιαννάκος.— Ποιος Γκιουζέλ Γιαννάκος; Έ χ ’ κΓ 
άλλονα Γκιουζέλ Γιαννάκο;—Μονάχος γεισε δ Γκιουζέλ Γιαννάκος. Σύ τά 
έκανες αυτά. Τά έκανε τό μήλο, πού μέ έστειλες, τό πούλσα δέκα μελεγούνια. 
—Τί λες boe γυναίκα, γώ έχω άλλα δυό.—Νά τώρα θά μάς γαπά κΓ δ δάδάς 
μου, μη φοβάσαι, Γιαννάκο.

Πήγε γή βασιλοπούλα ’ς τή μάννα της και τά γεΐπε γούλα.’Έδειξε και τά 
δυό τά μήλα καί τά γείπανα τό βασιλέ, τά είδε κΓ εκείνος, τ'ις πήρε ’ς τό πα
λάτ’. Κάθσε ’ς τό θρόνο τό Γκιουζέλ Γιαννάκο και τον egavs  βασιλέ. Γήμνα 
και γώ κεΐ και μέ γεΐχε g-αβάζ’.

όνάκιζα  (λ. τ.)= τό  ίδιο. — κϊ?άε'ύω=φροντίζο.), περιποιούμαι.—aegbi- 
σπα=έλεύθερα. — τ ζ ε λ π  (λ. τ .)= δ ιά  τής βίας.=μεμλεμεκέτ” (τό)=περιφέ· 
ρεια. — μερν4ακι<7?7ς=ήμερομίσθιος. — κόΔο=κλήρο μέ τούς κόδους τού 
μαντηλιού.—ηα να τλ ίδ ικες  (θύρες)=διπλές θύρες μέ κανάτια. — άρκανάάς  (δ) 
=σύντροφος, συνάδελφος. — ν το ύ ζ κ α=άρκετά.— ξ α μ ο ν ή = χ οπάδι ζώα, στά
νη.—κου μ α νά ά ρς= ο  διευθυντής. — εξάψαλμος  (ό)=δ εξάψαλμος.—τιιομα- 
v εύ ω = μ ετa \ ,oώ^ — go■βάζς=άxόλoυ^oς.— κ α ά ιρ τ ίζω  =  πείθο), καταφέρνω. 
—Δαϊ^£/ισμενος=κουρασμένος, λιπόθυμος, μαραμένος. — αονρός - η  - ό =  
ξανθός, μ ό ν ’ χαρά=γεμάτος χαρά, δλο χαρά.

5. Ή  αλεπού κ ι’ ό λύκο$
(Τό παραμύθι αυτό και τά επόμενα γράφηκαν κατά την αφήγηση τού Άριστ.

Τζελέπη 45 ετών μέ μικρές γραμματικές γνώσεις).

"Ενα £αιρό κΓ ένα ζαμάν’ γήάανα μνιά αλεπού κΓ ένας λύκος και γή- 
dava άάρόγυνο. Ό  λύκος κουβανιούσε ’ς τή φωλιά τς πέ κανένα άρνόπλο, 
πέ κανένα κατσκόπλο, πέ κανένα πουλαρόπλο και τοτρωγανά και καλοπερ- 
νούσανα. Γή αλεπού πάλ’ κουβανιούσε πέ καμνιά φορά πέ κανένα πετναρό-
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πλο, πέ κανένο πουλαδόπλο. Μνιά βολά γή αλεπού κει πού έτρεχε γηΰρε ένα 
κιούπ’ μέλ’. Τί θά κάν’ τώρα για νά το φάγ’ μονάχ’ άης ; Κι’ έτσ’ το λογά
ριασε, κι3 ετσ’ το λογάριασε, τσακ ’ς τα γύσταρα γηΰρε τό τζαρέ : Μνιά μέρα 
λέει στο λύκο : — Κυρίτσ’ Νικόλα, με φωνάζ’ γή συντέκνισσα μ’ νά πά νά 
βαφτίσω. —’Έ , πάν’ την λέει ό Κυρίτσ’-Νικόλας.

ΙΙάει γή αλεπού ’ς τό κιούπ’, έφαγε, έφαγε, μέλ’. Άρκίνισε τό μέλ’ νά 
κατεβαίν’ μέσ’ τό κιούπ’. Πάει ’ς τή φωλιά, βρίσκει τό λύκο νά κοιμάται. 
"Αμα ένιωσε ό λύκος πού γήρτε γή γυναϊκά τ’, γή κυρά Μαργιόρα, σηκοδν- 
ται πέ τις τσίκλες ’ς μάτια κα'ι την λέγ’ : —Καλώς την Κυρά Μαργιόρα' βά- 
φτσες τό παιδί ; — Ναι, τό βάφτσα. —Καί τί όνομα τόβαλες ; —Τόβαλα Άρ- 
χινιτίτς’.Πέρασε καιρός. Πεθύμσε γή αλεπού νά φάγ’ μέλ’. Λέγ’ ’ς τό λύκο: 
— «Κυρίτσ’ Νικόλα, πά νά βαφτίσω. Πάει πάλ' ’ς τό κιούπ’ τρώει-τρώει μέλ’, 
τδκανε ώς τή μέσ’. Πάει ’ς την φωλιά, την ρωτά δ λύκος: —Τί τόβαλες τό 
παιδί ;—Μεσγίτσ’ τόβαλα. Πέρασανα καόόσες μέρες κύμα. Πεθύμσε ξανά νά 
φάγ’ μέλ’.—Κυρίτσ’-Νικόλα, ή κoυbάρα μ’ μέ φωνάζ’ νά πά νά βαφτίσω. 
—’Άάε πάν’. Ταμάμ’ διάβκε γή αλεπού, κάται δ λύκος και λογαριάζ’ τις μέ
ρες. Αυτό τό πράμα κάθε βδομάδα δέγίνάαι. Δέ γεννούνα κάθε βδομάδα γοί 
γυναίκες. Δώ πέρα, κατ’ τρέχ,’.’ Ας πέσω κατά, πόδ’ άης νά δγιούμε τί φκιάν’. 
Πάει κρυφά καί γλέπ’. Τί. νά δγή ! baiv’ γή αλεπού μέσ’ σε μιά άρύμα καί 
βγάζ’ τό κιούπ’. Γ ι’ αυτό δά γούλο βαφτίσια έεις κυρά-Μαργιόρα, λέει πέ τό 
νού του. Στέκα νά δγής τί θά σέ κάνω. Πάει ’ς τή φωλιά τ’ καί τή φυλάει. 
Μόν’ γήρτε τήν ρώτσε : — Τί. όνομα τόβαλες τό παιδί ;—ΤούΚα. Κακι,ών- 
ται δ λύκος καί τή φίν’ καί διαβαίν’. Γή αλεπού πέ τό άέρτ’ άης καί πέ τή 
ήεΐνα τή bo?̂ r̂) γειπε νά πάγ’ νά παίξ’ κάνα παιχνίδ’. Πηγαίν’ μέσ’ ’ς ένα μο
νοπάτ’, πέ κεΐ πού περνούσανα ΣαμακοβλήδεςκΓ έφερνανά τσίροι. Μόν’γεΐδε 
πδρκουάαι τά μουλάρια φκιάν" τή ψόφια. ΙΙερνούνα γοί Σαμακοβλήδες. Λέει 
κείνος πόσερνε τά μουλάρια:— «Γρέ παιδιά μνιά ψόφια αλεπού. Νά τή γδά- 
ρουμ’ νά πάρουμ’ τό τομάρ’ τς». Μόν’ τ’ άκσε γή αλεπού πά τήν γδάρνε νε- 
τριχιάστκε πέ τό φόβο τς. Τήν πιάν’ πέ τή νουρά δ Σαμακοβλής, τή ρίχνει πά 
’ς τις κοφίνες. Ταμάμ’ σκοτίδιασε,ζουάανεύ’ γή αλεπού, γλέπ’ τις άθρώπ’ πού 
περπατούνα bρoστά, άρκινίζ’ νά ρίχνη τις τσίρ' κάτω πέ τις κοφίνες.’Έρριξε 
το ενα το μουλαρ γοτ.’λες χατ . ΙΙηοα. ς ταλλο. ητο  , π ενα, π ενα, τα ξε- 
φόρτωσε γούλα τά μουλάρια. Γιως γήάανα boυρλιές γοί τσίρ’, τις κουβάνσε 
καί τις κρέμασε’ς τό ταβάν’ τς. Μνιά μέρα πέ τή χαράτς πού γεϊχε πολύ φαί, 
δέ βάσταξε, πηγαίν’ και λέγ’ ’ς τό λύκο : — Κυρίτς Νικόλα, νά νάρτς νά μέ 
γειτονέψς νά μονοιάσουμ’. — Θά νάρτω, κυρά-Μαργιώ. ΙΙάει νά τήν γειτονέψ’ 
καί τον λέγ’ γή αλεπού :—Κυρίτσ’-Νικόλα, μή σκώσ ς τό κεφάλ’σου καί δγής 
πάν’, γιατί έχ’ βελόνια, θά πέσνα μέσ’ τά μάτια σ’. Δέν οίκσε ό λύκος. Σκών’ 
τό κεφάλ’ καί γλέπ’ πάν’. Τί νά δγή! γιομάτο τό ταβάν’ τσίρ’.— «όρέ ’ς τό 
1:>ερεκέτ’ !» φωνάζ’. — Πού τά γηύρες τόσα ψάρια ; Καί ή αλεπού τον λέει:
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—Βρέξε κώλο, φάγε ψάρ’. -Πώς νά τον βρέξω, πού δέ ξαίρω τή τέχνη;—Γώ 
θά σέ μάθω. Π ο. (ρ ν’ ένα βαρέλ’ τδ δ η ν’ ’ς τό λαιμό τη λύκου κι’ ένα πιθάρ’ ’ς 
τη νουρά τ’ καί τον λέει:—ΣέΙία’ς τή θάλασσα, θάγιομίσνα τσίρ’ και θά ξέβς 
γύστερα. Σεάαίν’ ό λύκος. Άρκινίσνα νά γιομίσνα τό βαρέλ’ και τό πιθάρ’, 
ώς τε πού γιόμσανα και ί)άτισε ό λύκος κα'ι πινίγκε. — Κυρά-Μαργιόρα, πνί 
γουμ’, φώναζε,—’Ώχοχο νά σε γεν’, τον λέγει ή αλεπού.

Γήμνα κα'ι γώ κεϊ, κι’ έφαγα μια σούγλα φακή.
τζαρες (δ)=ό τρόπος. — άρχιν ίτίτσ’= ’ς την αρχή. — μεογίτσ’^ ς  τή 

μέση.—άρύμα  (ή)=δ θάμνος.—Σαμοκοβλήδες=κάτοικοι Σαμοκοβίου Θρά
κης (Σιδηροχωρίου).— ταμάμ3 =  μόλις, έν τάξει.— δήνω =  δένω.—σέ/?α= 
έμπα (ένεστ. oebaivio).—&ατίζω— [5ονλιάζ(χ).=γιώς=κα&ώς.=ώχοχο νά σε 
γέν ’=καλά νά σέ γίνη.

6. Ό  παπάς και ή παπαδιά
"Ενα gaiQO κι’ ένα ζαμάν’ γειχε ένα ba-πά και μνιά παπαδιά. Γάπσε 

γή παπαδιά έναν άλλονα. Πήγαινε γή παπαδιά κάθε Κυριακή ’ς τήν Έκ- 
κλησιά καί στέκάανα καρσί ’ς τή bavε'ίja κι’ έφκιανε τό σταυρό τς, παρα- 
καλούσε κΓ έλεγε. —«Τύφλα, κούφα τό baπά, τύφλα κούφα τό όαπά». Γήθελε 
νά τυφλά9ή και νά κουφαθή ό παπάς γιά νά όάζ’ τον άγαπτικό τς ’ς τό 
σπίτ’. Ό  παπάς πέ τις πολλές φορές πού τή §'οί.ταζε νά φκιάν’ μετάνοιες 
συπελέντσε. Πηγαίν’ και κρυβιέται πέ πίσ’ πέ τήν εικόνα και φηκριέται τί 
γήλεγε γή παπαδιά. "Αμα τό άκσε πδλεγε νά τυφλαθή και νά κουφαθή, έ· 
πιασε τά γένεια τ’ και γεΐπε μονάχος άου—«bp0 τή gavKuaa τί θέλ’! Στέκα 
νά δγής τά τή gάvω». Πιάν’ τήν άλλ’ τή μέρα καί τυφλαίνται ’ς τά ψέματα 
καί παγαίν’ ’ς τό σπίτ’ κι’ άρκινίζ’ νά φωνάζ’ :—«Παπαδιά, τυφλάθκα καί 
κουφάθκα». —«bοά τό gaημέvo τό bc/,πά, τί έπαθε», λέει ή παπαδιά.

Μόν’ χαρά κοσεύει καί πάει ’ς τον άγαπτικό τς καί τον λέει : — Ό  πα
πάς τυφλάθκε καί κουφάθκε. ’Έλα ’ς τό σπίτ’ νά σ’ έχω άούζκα κοάά μ’. 
Παίρν’ κι’ 6 άγαπτικός πάει ’ς τό σπίτ’. Τήν άλλη τή μέρα έβαλε γή πα
παδιά πλύσ’. ’Έναψε τό καζάν' κι" άρκίνσε νά βράζ’. ΓεΤχε καί τον άγαπτι
κό τς κοάά νά τήν βοθά. Τον παπά τον δώκε μνιά φκέάρα νά φυλά η τ’ ορ
νίθια. "Αμα περνούσε γή παπαδιά φορτωμέν’ ρούχα καί πήγαινε νά πλύν\ 
ό παπάς τήν έστραφτε μνιάνα πέ τή φκέάρα πά ’ς τά ποδάρια κι’ έλεγε : 
«ξού-ξού-ξού...» —’’Ωλελε, παπά μ’, φώναζε γή παπαδιά. — Σχωρεμένα, πα
παδιά, θάρεψα πουν’ όρνιθες ήλεγε ο παπάς. Πάει γύστερα γή παπαδιά 
μέσ’ τό voda. νά τοιμάσ’ τό σοφρά νά φάνα. Έρκεται ή γειτόνισσα νά γει- 
τονέψ’ τή παπαδιά. Γλέπ’ δ άγαπητικός τή g ^v ’ τή γυναίκα καί γιά νά μή 
dov γνωρίσ’ κρυβιέται μέσ’ τό g‘a.0o. Ό  παπάς άμα τον γεϊδε πιάν’ τό κα
ζάν’ πέ τό βραστερό τό νερό καί τον πεφρικιάζ'. Πετσίgρωσ’ δ άγαπτικός 
μέσ5 τό gάδo."Aμa βράδυασε, πάει καί ή παπαδιά καί γυρεύ’ τον άγαπτικό τς.
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Τον γηΰρε πετσ^ρωμένο μέσ’ τό g«5o. Φωνάζ’ ^'Έαπά και τον λέει:—Παπά, 
ψόφσε ή κατσίκα μας, έλα πά νά άή ρίξουμ’ ’ς χή θάλασσα.—Έρκουμαι, πα
παδιά, λέει ό παπάς. Βάν’ ή παπαδιά, μιέσ’ ’ς τό τσουβάλ’ τον άγαπτικό, 
τον φορτών’ ’ς τή ράχ’ τη παπά και πάνα. 'Άμα πήγανα ’ς το μισό δρόμο 
λέει ό παπάς : — ΙΓεστάθκα, παπαδιά, πάρ’ τό τσουβάλ’ και συ λίγο. Παίρν’ 
και γή παπαδιά τό τσουβάλ’ και τό φορτώνται. — ’Άιντε, παπαδιά, την 
λέει ό παπάς, νά τραγουδήσμε. — Τραγούδσε σύ bρoστά, τον λέει. Άρκινίζ 
δ παπάς νά τραγουδή : «Τρεις πάμ’ ένας θά γυρίσουμ’, τρεις πάμ’ ένας θά 
γυρίσουμ’». Τον λέει γή παπαδιά : — Λάθος τό λές, παπά, λάθος. —Τρα- 
γοΰδσέ το σύ που τό ξαίρς καλύτερα, λέει δ παπάς: — Τρεις πάμ’ δυύ θά γυ
ρίσουμ’, τρεις πάμ’ δυο θά γυρίσουμ’, τραγουδσε γή παπαδιά. 'Άμα πή
γανα ’ς τό £ρέμνο τής θάλασσας, ταμάμ’ πολέμσε νά ρίξ’ ή παπαδιά τό τσου
βάλ’ ς τή θάλασσα, τή gooda δ παπάς και πέφτ’ μέσα μαζί πέ τό δεθα- 
μένο. Φωνάζ’ πέ πίσ’ δ παπάς : — Καλά σέ γήλεγα γώ, τρεις πάμ’ ένας θά 
γυρίσουμ’.

άούζκα==κή\τοχε.—πεφ  ρικιάζω=ζεμαχώ.—nETOLgQcovco =  ζαρώνω. 
— <7ουί/ώ—σπρό)χ νω. —σονπελένχσε (σουπελεντίζο.))=ύποι|πάστηκε.—τά =  
τί θά .—πεστάϋ·κα (πεσταίνουμε)=κουράστηκα.

7. Τό πιστό τσιράκ’
Έ να  gaipo κι’ ένα ζαμάν’ γήάανα ένας πραμματευτής, καί γεΐχε ένα 

τσιράκ’. Γεΐχε καί μνιά μοναχοκόρ’. Τό τσιράκ’ γήάανα πολύ έξυπνο καί τό 
γαπούσανα πολύ' Τό τσιράκ’ γάπσε τ’ άφεάικού τ’ τή θεγατέρα. Μιά μέρα 
κεΧ πού δούλευανά ’ς ιό πραματευτάδκο τόστειλανά νά παραγγείλ’ καβέδες 
’ς τό Ιυλαϊνό τό ^αβετζή.'Ο καβετζής δε γήάανα ’ς τό μαγαζί. Κάάανα μέσα 
ένας αγάς πέ τό σαρίκ’. — Καλή μέρα, αγά;—Καλή μέρα τό παιδί.

ΓΙ’ αυτό, πέ κεΐνο άνοιζανά χωρατά πέ τον αγά, γιατί αργούσε δ κα
βετζής και πιάστκανά φίλοι. "Αμα γήρτε δ καβετζής λέει τό τσιράκ’ τή πρα
ματευτή ’ς τό gαβετζή:—Κάν’ μας δυο καβέδες νά πιούμ’ πέ τον αγά.'Ο αγάς 
δέ do δέχκε.— Γιατί νά με κεράσ ς καβέ, άλλ’ φορά πού μέ γεΐδες καί μέ κερ
νάς καβέ; γεΐπε. — Σέ γεΐδα τοδρα, τον λέει τό τσιράκ’ κΓ έγιναμ’ τώρα φί
λοι.—Ά ς  πιούμ’ κι’ ένα δικό σ’ καβέ, λέει, γιατί ένας κάβες άξίζ’ εκατό λί
ρες γιά μάς. ’Ή πιε τό gaβέ δ αγάς, σκώθκε καί διάβκε.

Μνιά μέρα τό κορίτσ’ τή πραματευτή λέει ’ς τή μάννα τ’:—Ε γώ , μάν
να, τό τσιράκ’ μας τό γαπώ καί θέλω νά μέ τό πάρτε γιά άάρα.—Πώς bo- 
ρεΐ νά γεν’, αυτό, κορίτσι μ’, μνιά άρχοάοκόρ’ νά παρ’ ένα φτωχοπαίδ’; Λέει 
ή μάννα. Τό βράδ’ ode γήρτε δ άάρας άης έκατσε καί τής τά γεΐπε.

Ό  πραματευτής γυρίζ’ καί τήν λέει: —Γώ, γυναίκα τό παιδί τό γάπσα. 
Έ χ ’ πολύ καιρό πού θέλω νά σέ τό πώ καί σκιάζυυμ’. Πιάν’ τή νύχτα δ 
πραματευτής καί βάν’ μέσ’ σέ μνιά κεσγιά διακόσιες λίρες. Γιά νά άενιεάίσ’
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to παιδί αν έν3 τίμιο, πααίν’ νύχτα 3ς το νοάά τη παιδιού και τό λέει:—Θά 
πας 'ς τή Μ πόλη, 3ς το μεγάλο μαγαζί πού ψουνίζουμ3 νά δάισ ς αυτό τό γράμμα 
κι' αυτή τή geo για και νά πάρς τό πράγμα και νά do φέρς. “Αμα κάνς αυτά 
πού σέ λέγω θά πάρς ένα όαξίσ’ πού δέ άόχ’ζ ούτε ’ς τό νού σ’.

Τό παιδί κατάλαβε πού θέλνα νά do δοκιμάανα. Παίρνει τή §εσγιά και 
τό γράμμα και διαβαιν3. 3Σ τό δρόμο πού πήγαινε γήάανε νά περάσ3 ένα 
βουνό. "Αμα πήγε ’ς τό βουνό τό πιάσνα οι κλέφδες. Οΐ κλέφδες δποιονα έ· 
πιανανά τον έσφαζανά. ’Έπιασανά τό παιδί και τό πάνα μέσ3 ’ς ένα μαγαρά 
νά τό σφάξνα. Τότες τό παιδί άρκίνσε νά τσιρίζ3 καί νά λέει: — Οί παράδες 
δεν εν’ δικοίμ3 έν3 τή πασά καί τις πάγω baHia9 3ς τό σουλτάνο. Οΐ κλέφδες 
άμα άκσανα τό όνομα τή σουλτάνου φωνάζνα τό gaπετάvιo τς καί τό λένα. 
—Σταθήτε νά δγιούμ’ τί γίνται δώ, λέει δ καπετάνιος. Πάει κοάά, γλέπ’ τό 
παιδί, τό παίρν’ πέ τό χέρ' καί τό παγαίν’ κόμα μέσα και καθίζνα καί τό ρωτά: 
—Με γνωρίζς εμένα; Τό παιδί σάστσε.—Λέ σέ γνωρίζω τον λέει. Τότες δ κα
πετάνιος φωνάζ3 τις άθρωπ' θου καί λέει:— Δώστε τή παιδιού τις παράδες. 
Δώστε το κι.3 εκατό λίρες όαςίσ3 για τό ga-βέ πού μέ κέρασε μνιά φορά 9ς τό 
gaoabd. Καπετάνιος γ ή da να 6 αγάς πού κέρασε τό gaβέ τό παιδί. Τό παιδί 
άμ3 άκσε τά λόγια τό νοΰνισε. Τό δίν3 κι3 ένα άθρωπο μαζί δ αγάς νά πάνα 
3ς τή Μπόλη. Τό παιδί ψούνισε τις τρακόσιες λίρες."Αμα γύρσε, κατάλαβε τ3 
άφεάικό τ3 πώς γ ή da να πιστό καί τό έκανε γabρό 3ς τή θεγατέρ3 τ3.

Έζησανα καλά καί μεϊς καλύτερα.
κεογιά (ή) =  ή χρηματοσακκούλα.—άενιεά ίζω = δοκιμάζω.— μσγαρας 

(δ)— το σ π ή λ α ι ο ν .—ν ο ν ν ί ζ ω= θ υ μ ο ύ μ α ι .

8. Ό  βασ&λές κ ι ’ © ’Ά ρ α β ο ς

(Αφήγηση Νικολ. Δάψου ετών 63, αγράμματου)

"Ενα gaipo κι3 ένα ζαμάν’ γήάανα ένας βασιλές. Μιά μέρα πήγε στο 
κυνήγ3. Κοάά ς3 ένα Ιοοταμό κάνάαν ένας γέρος. "Εγραφε πά σέ κάτ3 χαρ- 
τόπλα καί τάρριχνε 3ς τό boTapo Ό  βασιλές γείδε τό γέρο καί τον ρώτσε :

— Τί γράφς’ γέρο, πά 3ς τό χαρτί καί τό ρίχνεις 3ς τό Γοταμό ;
— Γράφω τή κόσμου τις τύχες καί τις ρίχνω μέσα. Θά πάν3 γή κάθε 

μιά κεϊ πού ταιργιάζ9.
— Γράψε, γέρο, έχαι κΓ εγώ ένα κορίτσ’ καί νά μέ πής τό τυχερό τ’.
’Έγραψε δ γέρος τό χαρτόπλο, τδρριξε 3ς τό 1)οταμό καί γεΐπε τό βασιλέ :

«Τό τυχερό τή κοριτσιού σ3, βασιλέ μ’, γεΐναι καλό. Βασιλοκόρ3 γεΐναι, βα- 
σίλσσα θά έν3, άάρα ’Άραβο θά πάρ’».

Γέλασ’ δ βασιλές καί διάβκε. Πάϊσε ς3 τή Γολιτεία, τό γεΐπε καί ’ς τή 
βασίλσσα.Καρσί 3ς τό παλάτ3 τή βασιλέ γήάανα ένας Γακάλς γεΐχε ένα τσιράκ3. 
Μαύρος ’Άραβος γήάανα τό τσιράκ3. Τό κορίτσ3 τή βασιλέ έρωτεύτκε ’ς τον
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Άραβο. '0  βασιλές δάες έμαθε τό σεβάά τη κοριτσιού τ’ εξόρισε πέ τή boAi- 
τεία το τσιράκ’. Πήρε τό δρόμο ό Άραβος καί διάβκε. ΚεΧ πού περπατούσε 
γηύρε ένα γέρο. — Καλή μέρα, γέρο. — Καλώς τό παλλκάρ’. — Έδώ κοάά, 
γέρο, δεν εν’ καμίνια βρύσ’ νά πγιούμ’ νερό ;—’Έ ν ’ παιδί μι’, τον λέγ’ ό γέ
ρος, αλλά θά δήσ-ς τό χέρ’ σου πέ τό μαάήλ’ καλά καί θά πέσ ς νά πλυθής 
μιέσα ’ς τή βρΰσ’ οχ’ νά πγής. Γύστερα θά πας πάρα Βοοστέ, θα βοής άλληνα 
βρύσ’. Πέ κείνηνα νά πγής.

Διάβκε ο ’Άραβος, βρήκε τή Βρω τη τή βρύσ’ καί πλυθκε' έγινε χρυσό 
παιδί' ξεμαύρισε. Μόν’ στο δήμα έμνησκε μαύρο. ’Έφτασε ’ς τή δεύτερη τή 
βρυσ’ καί γήπιε νερό. Ά μ α  γήπιε νερό, γεΐδε τά μούτρα τ’ πού γήάαν’ 
άσπρα. Γυρσε πάλε ’ς τό γέρο. — Πού πας, παιδίμι’ ; τον ρωτά ό γέρος. 
—Πάγω νά βρω δουλειά.—Γύρσε πίσ’ καί πήγαινε κεΐ πού γήσνα καί κάθσε 
οξω πε το μαγαζί και αταν ευρης οουλεια

Τό παιδί άκσε τό γέρο, γΰρσε πάλε καί κάθσε π όξω πέ τό μαγαζί. Τό 
ρώτηξανα τ’ άφεάικά : — Πέ πού έρκεσαι καί τί θέλς έδώ ;— Θέλω δουλειά, 
λέει.—Δέν έρκεσαι σέ μάς ένα τσιράκ’ ;—Έρκουμ’ τις λέει τό παιδί.

Τό πήρανα τό παιδί τσιράκ’. Δέν τό γνώρσανα πού γήάανα τό πρώτο 
τό τσιράκ’. Άρκίνησε τό παιδί νά δουλειά. Τό άφεάικό τό γήλεγε: — Πάρε 
τις σισέδες καί πάν’ πέ κάτου καί φέρε ρακί. Τό παιδί πήγαινε κόμα καλά 
πέ κείνονα πού ξαίρ’. Τ άφεάικά τό άρεσαν. Γείχανα τό παιδί χρόνια πολλά. 
Ή  βασιλοπούλα έρωτεΰτκε πάλε τό τσιράκ’ καί γεΧπε ’ς τό όατέρα τς:—Γαπώ 
τό τσιράκ’ αύτηνοΰ τή Βακάλ’. Ό  πατέρας τς την γεΧπε :—Θά σέ πάρουμ’ 
ένα βασιλόπαιδο, δχ’ τό τσιράκ’.—Τίποτα, λέει, αύτόνα θά πάρω. Γείπανα 
ό πατέρας κ' ή μάννα :—’Αφού τον θέλ’ άς τον bdo’. ’Έτσ’ έγινε.

Μιά μέρα ό βασιλές τις πήρε νά γυρίσνα μιέσα ’ς τί; bi'/.ξέδες, νά δγιούνα 
τή βασι,λέ τά καλά. ΓεΧπε ό βασιλές:-· Δγές ό γέρος πού γήλεγε πού θά έπαιρνε 
τό κορίτσι μ’ άάρα ’Άραβο καί πήρε αύτόνα τό χρυσόνα ! Λέει ό γαμπρός 
τή βασιλέ. — Μάλιστα, βασιλέμ’,’Άραβο πήρε. ’Έλυσε τό μιαάήλ’ πέ τό χέρ’ 
τό δημιένο κι’ έδειξε τό λουρί τό μιαύρο. ΓεΧπε τότες ό βασιλές: — Καί τώ όαι 
Άραβο πήρε. Τό γραμμένο άγραφο δέ γίνάαι.

καρσ£=άντίκρυ.—δήμα (τό)=τό δέσιμο.— αισέ (ή)=ή φιάλη.

9. cO φιλόξενος

(Αφήγηση Γειοργ. Πόντινιου ετών 60 αγράμματου)

Γήάανα ένα άάρόγυνο. Ό  άάρας γήάαν λιγάκ’ άχμάκς. Γή γυναίκα πο
νηρή. Γήάανα φτωχό, δέν γείχανα νά φάνα. Ό  άάρας δάες έγλεπε κανείνα 
ξένονα έόαιρνε μιουσαφίρ’ ’ς τό σπίτι του, αλλά δέ γεΧχε τί. νά άόνε φιλέψ’ 
’ς τό σπίτ’ πού τον πήγαινε. Γή γυναΧκα άροπιάζάανα πού δέ γεΧχε νά τόν 
δώσ* νά φάγ’. ’Όάε διάβαινε δ μουσαφίρς πέ τό σπίτ’ γήλεγε τόν άάρα τς:
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—Τι φέρν’ς τον ένα και τον άλλονα, εμείς δεν έχουμ3 τί νά γένουμ.’Έ ν3 
άροπή πού δεν έχουμ’ νά δώσουμ3 νά φάνα. Γιά νά κάν3 τον άάρα τς νά 
βαργεστήσ3 π3 αυτό το ταόιγιέτ’ γηϋρε το τζαρέ. Δανείσκε πέ τή μάννα τς πέ 
τη γειτόνσσά τς παράδες, άλεΰρ3 και άλλα καί χαζιρλάτσε ένα φαγί νά φάνα. 
Λέει τον άάρα τς: —"Αμα εύρης κανένα τώρα φέρε νά τον φιλέψουμ*. Ξίβκε 
και κείνος όξω κα'ι γηύρε ενανα πέ ξένο χωριό. Τον πήρε τον πήγε 3ς τό 
σπίτ3. Γή γυναίκα τον γεΐπε τον άάρα τς:—Νάτώρα, άάρα, δγέ, πώς έχουμ" 
φαγί, νά και ένα γρόσ3 νά πάρς μιά οκά κρασί. Σηκώνεται ό άάρας και πάν5 
νά πάρ3 κρασί.

Γη γυναίκα κατέβασε τό σισέ πέ τό λάδ3 και έλειφτε ένα ξύλινο γουδό- 
χερο πέ λάδ’. "Ο ξένος τον φάνκε θαμαχτικά τό πράμα και ρωτά τη γυναίκα 
κείνηνα.—Γιά ποιο λόγο τό ξύλο τό λείφττε λάδ3;— ’Εμείς έχουμ" έν3 ά(1έτ3 
δώ πέρα και τό μουσαφίρ3 τον φιλεύουμ3, τον κερνοΰμ3 και τό χώνουμ3 καί 
3ς τή όουρίδα τ’ αυτό.

Τό γεΐδε χοάρό ό ξένος, ποκρύφεψε τή γυναίκα κι’ όάας πήγε 3ς τον αλ
λονα vodd, σκώθ’κε καί διάβκε. Μόν’ διάβκε κείνος, ό άάρας άης γήρτε πέ 
τό κρασί ’ς τό χέρ3.—ΓΙούν, γυναίκα ό μουσαφίρς; — Ό  μουσαφίρς διάβκε 
καί πήρε τή μηλίνα και τό φαγί. Κάκιωσε ό άάρας καί λέει : — Φέρ’ τό ψωμί 
νά κόψω μιά γ ούγια νά πάν3 νά τον φτάσω νά βουτήσω κι’ εγώ. Τόν γεΐδε 
εις τό δρόμο καί φώναξε. Μά δ ξένος θάρεψε πού γεΐχε τό γουδόχερο "ς τό 
χέρ3 καί κόσευε πιο πολύ. Αυτός φώναζε: — Στέκα νά βουτήσω καί γώ τή 
βούκα μ3 μιά φορά. Λέει, εκείνος: — Σά μέ φτάσς βούτσετο και δυό. Κι3 έ 
φεύγε πιύ πολύ.

άχμά«ς=άθώος, μαλακός, αφελής.— τα ύιγιετ  (τό)=συνήθεια. — τζαρες 
ό τρόπος.—χαζιρ/Ιάτσε=έτοίμασε. — σισές=ή φιάλη.— άάέτ (τό)=ή συ 

νήΟεια.—ποκρύφεψε=παρεφύλαξε κρυφά.— γούγια  (ή)—ή γωνιά τού ψω
μιού.— ηουρίδα  (ή)=ό πρωκτός.

10. ‘Ο Εύρετάκς
(Τό ΰπηγόρευσε ό Βασίλειος Σ. Ταπεινός, ετών 70, αγράμματος).

"Ενα §αιρό κι3 ένα ζαμάν3 γεΐχε ένα όραματευτή κι3 έάρεχε 3c τά χωριά 
καί πουλιούσε όασμάδες. Σ ’ ένα χωριό γεΐχε κονάκ3 ’ς ένα φτωχό σπίτ3 πού 
κόνευε. Επειδή δ φτωχός γεΐχε ένα νοάά καί γεΐχε καί παιδιά δέ χωργιού- 
dava. Γή γυναίκα τή φτωχού γ ή da να. μαοτρω μέν’. Κείνο τό βράδ’ πού πήγε 
δ πραματευτής γήρτε γή ώρα νά γεννήσ’ τή φτωχού γή γυναίκα. Τόν γεΐπαν 
τό πραματευτή νά ξίβ' πέ τό νοάά όξω νά γεννήσ3 γή γυναίκα.

"Οταν γεννήΟκε τό παιδί πήγανα γοι Τύχες καί ρωτήόκανα μεταξύ τς 
τά τό γράψνα. Ό  πραματευτής άκσε καί γεΐπε νά τό γράψνα καλά νά ζήσ3. 
Γοι Τύχες άκσανα τό όραματευτή πού γεΐπε νά τό γράψνα καλά νά ζήσ' καί
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γείπανα :—Νά φάγ’ το βιό τη πραματευτή. Ό  πραματευτής άμ’ άκσε αυτό 
τό λόγο δέ do δέχκε. Γήθελε τό παιδί νά το γοράσ' και νά τό χάσ’ νά μή 
φάγ’ τό βιό τ’. Παρακάλεσε τό φτωχόνα και τη γυναίκα τη φτωχού νά τις 
δώσ’ παράδες δ'σες θέλνα νά ζήσνα τάλλ1 τά παιδιά πδ'χνα κα'ι τό παιδί αυτό 
νά τό πάρ’. Τους καναάίρτσε, τούς δώκε παράδες και πήρε τό παιδί. Νέβκε 
πά ’ς τ’ άλογο, πήρε και τό παιδί και διάβκε.

’Σ τό δρόμο πού πήγαινε γηύρε έ'να ιχεγάλο τσουροΰμ’ κι5 έρριξε τό 
παιδί μέσα νά τό φάνα τ’ αγριμκά. "Ενας τσοίοάνς σέ κείνο τό μέρος έβοσκε 
τά πρόβατά τ’. ’Έμαθε μνιά κατσίκα καί πήγαινε μέσα ’ς τό τσουροΰμ’ καί 
βύζαινε τό παιδί. Ό  τσοΓάνς γεΐχε σταλιό κοάά.

Γή κατσίκα γήάανα μνιανής γριάς. Πήγαινε τό βράδ’ ’ς τό σπίτ’ καί δέ 
γηΰρισκε γάλα γή δάΐοω καί νείδιζε τό τζο5άν : — «Ποιος άρμέγ’ τη γκα- 
τσίκα μ’» ; γήλεγε γή δάΐχο.

Ό  τσobάvς φύλαξε τή γκατσίκα νά δγή τί γίνται. Χαμάμ’ γήρτε γή ώρα 
του, γή κατσίκα πήγε κουάήθκε μέσα ’ς τό τσουροΰμ’. Κόσεψαν ό τσοΒάνς 
καί γή bάbω καί σέπκανα νά δγιοΰν τί γίνται. "Οάες πήγανα γείδανα τό 
παιδί πού τό βύζαινε γή κατσίκα. Γή bάbω γείπε:—Χαζίρκα τό γηύρα τώρα 
τό παιδί, θά τό πάρω νά βυζάν’ ’ς τή γκατσίκα νά τό τρανέψω.

Τό τράνεψε τό παιδί γή Ixibco κΓ έγινε παλλκάρ’. Ό  πραματευτής πήγε 
’ς τό χωριό πού γήάανα γή bάbοi, πήγε ’ς τό σπίτ’ τής Ιχθοτος καί ακούει 
πού φωνάζ’ τό παλλκάρ’ Της: «Εύρετάκ’». Ύποψιάστκε δ πραματευτής καί 
ρώτσε γιατί νά τό λέγη Εύρετάκ’. 'Η  Ix/ba) τον γείπε πώς τό γηύρε καί τό 
τράνεψε. Πειράχκε δ πραματευτής καί θέλ’ τό παιδί νά τό χάσ’ πάλ’. Λέει τή 
bάbω : — Νά μέ τό δοοσ ς τό παιδί σ’ νά τό δώσω ένα γράμμα, νά τό δώσω 
καί παράδες νά πάη ’ς τό σπίτ’ μου. Γή bo.bro δέ do δέγάανα νά ξεμακραίν’ 
τό παιδί 9πέ κοάά dης. Τή καάήρτσε δ πραματευτής καί δώκε γράμμα τον 
Εύρετάκ’ νά τό πάν’ ’ς τό σπίτ’ άου. Τό γράμμα έγραφε : «Αυτό τό παλ
λκάρ’ πού σάς στέλνω νά τό χάστε».

"Εμα Ibaivf στο χωριό τό παιδί, ή θεγατέρα τή πραματευτή γήάανα ’ς 
τό παραθΰρ’. ’Επειδή γύρευε τό σπίτ’ τή πραματευτή, κατίβκε γή θεγατέρα 
καί πήρε τό γράμμα. — ’Έλα ’πό μέσα καί κάτσε, λέγει. Πήγανα, άνοιξανα 
τό γράμμα γή θυγατέρα καί γή μάννα καί τό διάβασανα. ’Έγραφε νά χά- 
σνα τό παιδί' εκείνες λυπήθκανα. Λέει γή θεγατέρα : — Δεν εν’ κρίμα νά 
χάσουμ" τέτοιο παλλκάρ’ ; Νά τό πάρουμ’ γαbρό. Γύστερα δσο νά νάρτ’ ό 
babάς τό οτεφάνωσανά κΓ ολα.

Μέ πολύ gaipo γύρσε πέ τό ταξείδ’ dou δ πραματευτής. "Αμα κόdεψε 
’ς τό σπίτ’ άου, άκσε νά τραγουδή ένας καί μοιάζ’ ή φωνή τή Εύρετάκ’. 
Λέγει ’πέ τή ιδέα του :—Μοιάζ’ ή φωνή τή Εύρετάκ’, μά κείνος έν χαμένος 
ώς τώρα. "Ode πήγε μέσα ’ς τό σπίτ’ άου καί γεΐδε τον Εύρετάκ’ ζουάανό, 
λέγ’ τή γυναίκα τ’ :
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—Τι έκανέτε εσείς; — "Ο,τι μάς έγραψες κείνο έκανάμ’ τον λέει γή"γυ·· 
ναίκα. Μάς εγραψες νά πάρουμ’ τον Εύρετάκ’ γοώρό, νά τόνε στεφανώσουμ’ 
και λήγορα. Θαμάζται τώρα ό πραματευτής μέ τι τρόπο θά τον χάσ\

"Αμια πέρασανά μέρες πολλές πήγε ό πραματευτής ’ς το^έλ’του καί γηϋρε 
τις κουρτζήδες, τις δώκε παρτίδες καί τή παρήγγειλε: — Έ γώ θά στείλω νύ
χτα ένα παλλικάρ’ νά παρ’ σταφύλια, νά ρίζτε, νά τό σκοτώστε.

"Αμα έγινε μεσάνυχτα άρκίνσε ό πραμματευτής νά φωνάζ’ καί νά λέη 
τή γυναίκα τ’. — Θέλω σταφύλια, νά πά νά μέ φέρ’ ό-ν-Εύρετάκς πέ κείνο 
τ’ όώέλ. Γή γυναίκα τή πραματευτή πήγε καί γηϋρε τον Εύρητάκ’ πού κοι 
μοϋθ,αν πέ τή γυναίκα τ’. Λυπήθκε νά σκώσ’ τόν Εύρετάκ’ τό γαόρό τς νά 
πά νά φέρ’ σταφύλια, καί πήγε ’ς τό ύγιόν άης καί τόν λέει: — Ό  babάς σου 
δε ζαίρω τί έπαθε πόψα καί γυρεύ’ σταφύλια πέ τοθυέλ’. Τό παιδί σκώθκε, 
πάγ’ νά φέρ’ σταφύλια πέ ττ^έλ’ τή baba τ’. Πήγε πέ άλλ’ άήέλ’ ό'χ’ πέ κεΐ 
πού γεΐπε ό babάς Που,

Πέ λίγη ώρα ρώτσε ό πραματευτής τή γυναίκα τ \  Γόν γεΐπε γή γυναίκα 
τ’.— Λυπήθκα νά σκώσω τόν Εύρετάκ’ καί σήκωσα τό παιδί μας νά πά νά 
φέρ’ σταφύλια. "Αμ’ άκσε τό λόγο ό πραματευτής τινάχκε καί πήρε τό δρόμο 
καί κοσεύ’ νάν εύρη τό παιδί τ’. "Αμα έφτασε μέσα ’ς τάΐοέλ’ του έρριζανά 
γοί κουρτζήδες καί σκότωσάνα τό bρaμaτευτή. ’Έτσ έφαγε ό Εύρετάκ’ς τό 
βιό του.

Γήμνα κι’ εγώ κεΐ κι’ έφαγα μιά σούγλα φακή.
τά  = τ ί  θά. — ΰασμά δες—υφάσματα.— ξίβ—βγή (ξεβαίνω). — κανάιρ-  

ά ίζω  =  πείθω λ. τ.. — τσ ο υ ρ ο νμ ’ (τό)=λόχμη λ. τ ..—τα μ ά μ = σ (ύστά , μόλις. 
— στα λιό  (τό)=τό μέρος πού μένουν (σταλίζουν τά πρόβατα).—κο νά ιο νμ '  =  
χώνουμαι.— κοσεύω  =  τρέχο) (κόσεψαν). — κονρτζής  =  άγροφύλαζ. — χα 
ζί'ρκα=μιά καί(έτοιμα).

Δ Ι Σ Τ Ι Χ Α  (κοτήματα)

Κ ο τ ή μ α τ α  ή κ ο ν ά ή μ ν ι α  ή  κουτ σο υίυάκι α  ο ν ο μ ά ζ ο υ ν  οι Σ κ ο π ι α ν ο ί  ε υ τ ρ ά π ε λ α  

δ ί σ τ ι χ α  π ο ύ  τ ρ α γ ο υ δ ο ύ ν  μέ  ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ή  ευ θ υ μ ία  ’ς τ ά  δ ι ά φ ο ρ α  γ λ ε ν τ ι α  τους  α ν ά 

λ ο γ α  π ά ν τ ο τ ε  μέ  τό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  κ α ί  το ε ίδ ος  του γ λ ε ν τ ι ο ϋ .  Σ υ ν ή θ ω ς  τρ α γ ο υ δ ο ύ ν  

οί ά νδ ρες  ένα  δ ί σ τ ι χ ο  κ α ί  α π α ν τ ο ύ ν  κ α τ ά λ λ η λ α  cl γ υ ν α ί κ ε ς  κ ι ’ έτσι  γίνεται  έ 

νας  όμ ορφος  δ ιά λ ο γ ο ς  τ ρ α γ ο υ δ ι σ τ ά .  Ε ν τ ύ π ω σ η  κ ά ν ε ι  μ ε γ ά λ η  τό π ν ε ύ μ α ,  κ α ί  

ή π ρ ω τ ο τ υ π ί α  τω ν  Σ κ ο π ι α ν ώ ν ,  π ο ύ  τούς δ ια κ ρ ίν ε ι  α ρ κ ε τ ή  ε υ φ υ ΐ α ,  ζ ω η ρ ό τ η ς  κ α ί  

α γ ά π η  πράς  το  Διόνυσο.
1 — Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  κ α ί  κ ο τ ή μ α τ α  άν  θέλε ις  γ ι α  νά  μάθε ις ,

π ά ρ ε  κ ο ά ύ λ ι  κ α ί  χ α ρ τ ί  νά  λ έ γ ω  κ α ί  νά  γ ρ ά φ ε ις .

2  — Σ ύ  ε ί σα ι  τό γ α ρ ύ φ α λ λ ο  κ α ί  γ ώ  ’μ α ι  τό σεb όί' ( ’)

κ α ί  π ώ ς  μ ά ς  τ α ί ρ ι α σ ’ ό Θ ε γ ό ς  τ ι ς δυό μ α ς  ένα  b c i .  1

1) σεύόϊ (τό)=εΐδος άνθους, οί βιόλες.
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3 —Καί σύ μικρή καί γώ μικρός Θεγός νά μάς ταιργιάσει,
νά κάνουμε κι’ ένα μικρό έμάς τά δυά νά μνοιάσει.

4 —’Άρχισε, γλώσσα μ’ άρχισε δυο λόγια νά μιλήσεις,
τή Ικκραμένη μου καρδιά δλίγο νά δροσίσεις.

5 —Καρδιά μ’ απαρηγόρητη, παρηγοριά άτή σου,
άλλες πολλές τό πάθανε δεν είσαι μοναχή σου.

6 —Ό  έρωτας τον άθρωπο πώς τό κατασκευάζει,
καρδιά σά do τριαντάφυλλο τή gάvει καί χτικιάζει.

7 —Με έκανες καί έγινα στρώνω καί δέ gocμoΰμaι
καί τό σταυρό χριστιανός νά κάνω δέ θυμοΟμαι.

8 —Θέλω ν’ ανέβω αψηλά τούρκικα νά φωνάξω:
τή ίκστη μ’ καί σταυρό μ’ γιά σένα θά τά χάσω.

9 —Νά μη χαρεΐς τά μάτια σου, νά μή χαρεΐς τό φως σου,
νά λαχταρήσεις γιά νερά κ’ ή βρύση νάναι Ιυρός σου.

10 —Περιστεράκι τ’ ουρανού κατέβα κάμε κρίση,
γή αγάπη μου πέάε χρονώ θέλ’ νά μέ πεχωρίσει.

11 —Τ’ώρα gaλή έναι πικρό, σ’ άφίνω γειά φαρμάκι,
τό καλωσιορίστισμα έναι χαρά κι’ αγάπη.

12 —Καί δω ξένος καί κεϊ ξένος κι’ δπου νά πάγω ξένος,
καί πού νά πάγω νά σταθώ παράωρα ό καημένος.

13 —Μήπως έγώ γεννήθηκα ’ς τά φίδια καί φοβάσαι
καί δέ μοϋ παίρνεις μνιά βραδυά στη £λίνη πού κοιμάσαι;

14 —Βρέξε Θεγέ μου, μνιά βροχή καί χείμασε καρύδια,
νά έρτει τό πουλάκι μου από τά κεραμίδια.

16 —Θέλω νά γεΐμαι έμορφο, νά γεΐμαι παλλικάρι,
νά τραγουδώ καί έμορφα δέ θέλω άλλη χάρη.

17 —Ψωμί νά γείχα νάτρωγα καί ρούχα νά φορούσα,
καί τή δουλειά δεν ήθελα, μόνο νά τραγουδούσα.

18 —Θέλω νά γεΐμαι έμορφη κι’ άρχόντισα μεγάλη,
νά τραγουδώ καί έμορφα, δέ θέλω άλλη χάρη.

19 —Τό ψωμί τό σιμιτένιο πέ τό μέλι ζυμωμένο,
πέ το μέλι ζυμωμένο, πέ τό ζάχαρι πλασμένο,

20 —Μήπως έγώ δεν ήμνα νιος, δέν ήμνα παλλικάρι,
μήπως καί γώ δέν έθρεξα νύχτα με τό φεγγάρι.

21 —’Agέλoι σέ βαφτίσανε, ή Παναγιά νουνά σου,
γιά τούτο σέ φωνάζουνε Μαρία τδνομά σου.

22 —Κοιμήθηκα καί ξύπνησα καί κούρσα ’ς τό άοϊχο,
καί ξέχασα τά λόγια μου ποϋχα νά σέ συνΟύχω.

23 —"Οποιος μ’ άκούσ’ πού τραγουδώ θαρεΐ τραγούδια λέγω,
γώ λέγω τά παράπονα μ’ καί κάθουμαι καί κλαίγω.

13
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24 — Καί πώς Ιοορώ νά θεωρώ πούσαι μέσα κλεισμένη,
τή Θυριακή βγαίνεις, κυρά μ5, πέρδικα πλουΒισμένη.

25 —Καί πέρδικα είμ’ εγώ ;
— Πέρδικα δέ γεΐσαι σύ, γεΐν’ χά καμώματά σου, 

μέ έφαγαν, με κόρωσαν αυτά τα ψέματά σου.
26 —Καί ψεότρα είμ’ εγώ ;

—Συ ψεότρια δέ γεΐσαι, εγώ τό ψέμα λέγω,
εγώ για τά κορμάκι σου μέρα καί νύχτα κλαίγω.

27 —Καί τι κλαΐς ;
— Κλαίγω για το κορμάκι σου ποδναι ψιλό σά σύρμα 

καί γώ θά πά νά σκοτωθώ καί σύ θάχεις τό κρίμα.
2 8  — Φ ο β ο ύ μ α ι

—Έσύ φοβάσαι, μάτια μου, καί γώ λιποθυμάω,
κι" ά δέ σέ πάρω, μάτια μου, θά πέσω ν’ άποθάνω.

29 — ΙΙώς θά μέ πάρς ;
—Σέ παίρνω απ’ τό σπιτάκι σου πού καθερίζεις ρίζι, 

αγάπα τον αδτο τό νιο άπού σέ τριγυρίζει.
80 —Καί ποιος μέ τριγυρίζει;

—Σέ τριγυρίζουνα πολλοί, μην αγαπάς κανένα, 
καί σά γαπήσεις άλλονα δέ θάναι σαν εμένα.

31 —Καί τί γεΐσαι σύ ;
—Γεΐμαι φτηνός, γεΐμαι λιγνός, γεΐμ’ ορφανοθρεμμένος, 

βάνω τό φέσι μου στραβά σά Ιοολυχαϊδεμένος.
32 — Καί ποιός σέ χάϊδεψε ;

—Μέ χάϊδεψε γή μάννα μου, δταν ήμνα μικράκι, 
μέ βάνε ’ς τις dg-άλες της καί μ’ έδινε βυζάκι.

33 —Γιατατί στο δίνε τό βυζάκι ;
—Μέ τδδινε, πουλάκι μου, διά νά μή νυστάζω, 

κι’ ένύσταξα καί πλάγιασα άπά ’ς τά γόνατά σου, 
δέ μ’ άφισες νά κοιμηθώ μέ τά καμώματά σου.

34 —’Έχει σταφύλι ροζακί, κρουστάλλινο κεράσι,
τάάρόγονο πού στήνεται ν’ ασπρίσει νά γεράσει.

35 —Νάχα τόν ουρανό χαρτί, τή θάλασσα μελάνι,
τά οΐέρτια τής καρδούλας μου νά γράψω δε μέ φτάνει

36 —Αυτό τό σπίτι τ’ αψηλό τό κοκκινοβαμμένο,
νά μ’ αξιώσει ό Θεγός νά Βαίνω καί νά βγαίνω.

37 —Ό  ξένος μέσ’ τή ξενιτειά σά do πουλί γυρίζει,
σά ρωσικός βασιλικός ανθεί καί δέ μυρίζει.

38 —Σύ γεΐσαι τό σταφύλι καί γώ το xoaboopo,
νά σέ φιλώ ’ς τά χείλη καί σύ ’ς το μάγουλο.

.



39 —’Έλα νά σέ φιλήσω καί λήγαρα νά πας,
νά μή σε δγιοΰν ό κόσμος καί πουν πώς μ’ άγαπάς.

40 —’Έλα νά σέ φιλήσω, μελαχροινούλα μου,
νά  σβύσω το γ ι α γ κ ί ν ι  π ο χ ε ι  ή κ α ρ δ ο ύ λ α  μου.

41 —Πέρασα καλησπέρισα μάννα καί θυγατέρα,
γή μάννα γήάαν πέρδικα γή κόρη περιστέρα,

4 2  — Β α σ ι λ ι κ ό ν  έφ ύ τε υ σ α  ε π ά ν ω  =ς τόν α σβ έσ τη ,

για νά περνούν οί έμορφες νά λεν Χριστός άνέστη.
43 —Χριστός άνεστη, μάτια μου, κι’ έλα νά φιληθούμε,

κι’ άν δε σ’ αρέσει το φιλί, έλα νά κοιμηθούμε.
44 —3Σ αύτο τό σπίτι τ’ αψηλό ποχει ς’ τη μέση βούλλα,

άλλοι φιλούνε τή £υρά καί γώ φιλώ τή δούλα.
45 —Νά μή Οερηφανεύεσαι πού ξαίρ’ς πολλά τραγούδια,

’ς το Kaoaba(‘) σέ κοίταζα πού φύλαγες γαδούρια.
46 —Ό  ουρανός συνεφιασε πάλι θέλει νά βρέξει

καί μένα γή αγάπη μου πάλε θέλει νά παίξει.
47 —Πολλές φορές μεσάνυχτα ξυπνώ μέ τόν αγέρα,

γλέπω τό στήθος ανοιχτό θαρώ πώς είναι μέρα.
48 —’Άς γήξαιρα νά τραγουδώ, νά παίζω καί τή λύρα,

νά κατεβάζω έμορφες από τά παναθύρια.
49 —’Αγάπα με νά σ’ αγαπώ καί θέλε με νά θέλω,

γιατί θά νάρτ’ ένας καιρός νά θέλεις νά μή θέλω.
50 —’Αγάπα με, πουλάκι μου, ώς μ’ αγαπούσες πρώτα,

τή κόσμου λόγια μην άκούς μόν’ τή g-αρδιά σου ρώτα.
51 —Τί έμορφα χορεύει το πρώτο τό πουλί,

μά φαίνεται νά έναι γή μάννα του καλή.
52 —Ό  γήλιος βασιλεύει ’ς τά παραθύρια σου,

καί σύ, διαβολοκόρη, βάφεις τά φρύδια σου.
53 —Ό  γήλιος βασιλεύει ’ς τή άαΟακέρα σου,

καί γώ, (ίαή, θά πάρω τή θεγατέρα σου.
54 —Ό  γήλιος βασιλεύει ’ς τά δέάρα χάνεται,

κορίτσια, παλλικάρια, νά μή Ιυεθάνετε.
55 —Ό  γήλιος βασιλεύει απάνω ’ς το βουνό,

έφέτο τό χειμώνα θά άρρεβωνιαστώ.
56 —Σύ γεϊσαι το g-ιουζέλ πουλί καί γώ μαι τ’ άηδονάκι,

έλα νά κελαδήσουμε ’ς αυτό το μεγάανάκι.
57 —Τραγούδησε, πουλάκι μου, ν’ ακούσω τή λαλιά σου,

νά πεταχτώ σά Βέρδικα νάρτώ ’ς τήν άgaλιά σου, 1
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1) Καααμηάς—Οί Σαρ. Εκκλησίες.
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58 —To κορίτσι θέλει χάδια καί μαργαριτάρια,
καί άσπρα νά ξοδιάσει καί νά μή da λογαριάσει.

59 —Της παάρεμένης το φιλί, της λεύτερης τό κάλλη,
της χήρας γή περπατησιά μαραίν’ το παλλικάρι.

60 —"Οσα άστρα εν3 στον ουρανό στη γή σπαθιά στρωμένα,
δλα πατώ τα κι’ έρκουμαι, κόρη μου, για σένα.

61 —Δέ θέλω ν’ αγαπώ, θέλω νά μ’ άγαποϋνα,
νά γεΐμαι, καί έλεύτερος νά μέ παρακαλοΰνα.

62 —"(Μας πάγει το πουλί γοΰλα έναι σκοτεινά,
σά ’ρκινήσει νάρκεται πρασινίζνα τά βουνά.

63 —Έ  bpe καάήλι βρωμερό, μέ βρωμερό φυτήλι,
πού δέ σέ ΐυεγιαάίζουνα (') τη μαχαλά οί σκύλοι.

64 —Μή στέκεσαι μέσ’ τό σοκάκ’ σά 6ετεινος βρεμίνο:,
πέ μακριά σέ γνώρισα πού γείσαι κατουρμένος.

65 —Μη στέκεσαι μέσ’ το σοκάκ’ σά g·όττa λευρωμένη.
πέ  μ α κ ρ ι ά  σέ γ ν ώ ρ ι σ α  π ο ύ  ε ί σα ι  κ α τ ο υ ρ μ έ ν ή .

66 —Γοϋλο τό σόσμο γύρισα νά βρώ γλυκό σταφύλι,
δέ γηύρα πιό καλύτερο πέ τά δικά σου χείλη.

67 —Γοΰλο το ο όσμο γύρισα ανατολή καί Δύση,
σά άό δικό σου το κορμί δέ γηύρα κυπαρίσσι.

68 —Τ’ είσαι σύ καί τ’ είμαι γώ μά δέ bopfi) νά ζήσω,
τ’ ag-ελικό σου τό κορμί δέ bopa θεωρήσω.

69 —’Άσπρο παχύ μου πρόσωπο, άφρότατό μου αηδόνι,
δάας γυρίσω καί σέ δγιώ τό αίμα μου παγώνει.

70 —Ά ϊά ε πάλε ξημέρωσε κρούζουν τά πετεινούδια,
γοΟλοι γαποΰν τά τσά^υρα κι’ εγώ τά κοριτσούδια.

71 —Γαρυφαλλάκι μου πε1οί(2) καί gιoυgιoυλί(:ΐ) χασχάσι,
κείνος πού μάς ξεχώρισε πού νά dov δγιώ νά σκάσει.

Ί'Ζ —Διαβαίνω, φίλοι, κλάψετε καί σείς εχθροί χαρήτε, 
καί σείς γειτονοποϋλες μου ’ς τά μαύρα φορεθήτε.

73 —Λαίοουρτζής παίζει τή λύρα, λα!}ουρτζέσσα doo χορεύει,
καί τά μικρά τά λaboυρτζόπoυλa παίζνα τά τουΐυελιόπουλα.

74 —’Εγώ σέ άστρονόμιζα (4) μέσα ’ς τις ’φτά τις νους σου,
νά δγιώ ποιάνα γαπάς, ποιάνα έχεις ’ς το νοΰ σου.

75 —’Αγάπη γείχα κι’ έχασα πέ τήν άναμελιά μου,
τή γλέπω ’ς άλλα χέρια καί καίγετ’ ή καρδιά μου.

76 —‘Ως άρέχει τό κρύο τό νερό ’ς ένα στενό αύλάκι
έτσι νά άρέχ’ τό αίμα dou κείνος πού χωρίζ’ αγάπη. 1

1) 6εγιαι1ίζω=φοβίζω. 2) ΙΙεμύί—χρώμα ρόζ (?ν. τσυρ.). 3) giovgiotAi =  κί
τρινο (λιτούρη). 1) άστρονομίζω=βυθοσκοπώ, εξετάζω.
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77 —’Έτσ’ εναι, μάτια μ’ έτσ’ εναι, τό λέγει κι’ ο τόνος,
κείνος πού μάς πεχώρισε νά μή άόν εΰρει ό χρόνος.

78 —Τέσσερα μάτια γλέπουάαι και δυο κάρδιές πετοΰνα,
τό Θεγό παρακαλοΰν πότε ν’ άάαμωθοΰνα.

79 —Άπομονή, παιδάκι μου, κόμ’ κανείνα χρόνο,
γύστερα πε λίγο θά γενώ κορμνιοΰ σου κληρονόμο.

80 —Γή θάλασσα έν’ φαρδιά πλατειά, μέσα δεάρί δεν έχει,
καί σένα τό μοναχογυιό ένα κορίτσι πρέπει.

81 —Τό χελιδόνι τούρκικα τό λένε κιρλαμίτσι,
καί σένα τό ταλαίπωρο σέ πρέπει ενα κορίτσι.

82 —Τιριπλίκι καί βελόνι, ή νενέ(') μου με μαλώνει,
τιριπλίκι καί μετάξι, θά σέ πάρω με τή άάξη.

83 —ΤΩρες στή Ι30ρτα στέκεσαι ώρες στο παραθύρι
κι’ ώρες ’ς τή μέση τή σπιτιού σά Φράγκικο ποτήρι.

84 —Γή δασκάλσσα ναι ζάχαρη, γή δασκάλσσα ναι μέλι,
γή δασκάλσσα ναι κρύο νερό, τό πίνα γοί ag-έλοι.

8δ —Νά σέ γαπώ βαρέθηκα νά σ’ άρνηθώ λυπούμαι, 
νά σ’ άπολαύσω δέ δορώ γι’ αύτό παραπονιοϋμαι.

8(3 —Γή μάννα πού σέ γέννησε γεΐχε περίσσια χάρη,
τό γήλιο δέ στοχάστηκε, έγέννησε φε§άρι.

87 —Λά8ει ό γήλιος λά8ει, λά8ει κι’ ο αύγερινός,
λάΐοει καί τό πρόσωπο τό καθημερινώς.

88 —Σαράάα δράμνια μάλαμα, νά ρίξω ’ς τό πουγάδ’,
νά καθαριάσει τό νερό νά δγιώ ποιός θά σέ παρ’.

89 —bps κακέ καλόγερε, τί γυρεύεις ’ς το νοάά μου ;
— Τσάκνο γύρευα, κυρά μου, νά σκαλίσω τό λουλά μου.

90 —Θέλω νά γαπήσω ’ς τόν άπάνω μαχαλά,
πού φορούνε τα ρολόγια καί τά φέσια άους στραβά.

91 —Πόξω τή bopTa σου περνώ καί λέγω γειά σου γειά σου,
καί σύ γυρίζεις καί μέ λές μαχαίρι στή g-αρδιά σου,

92 —Ώ ς μέ έδωσες τή μαχαιριά, δώσε με καί τό βοτάνι,
δώσε με καί τό χειλάκι σου νά άό φιλώ νά γιάνει.

93 —Ιΐόξω τή bόpτa σου περνώ, σύρνουμαι σά do φίδι,
νά μή μέ νοιώσει γή άγάπη μου καί σηκωθή καί φύγει.

94 —Τή μάννα σου τή μάγισσα ρακί νά άή ^τίσω ,
νά πίνει ν’ άποκοιμηθή νά ρτώ νά σέ φιλήσω.

95 —Τά χείλη σου κιζίλ Ιυογιά (2), τό μάγουλό σου μήλο,
το στήθος σου παράδεισος καί τό κορμάκι σ’ κρίνο. 1

1) νενέ (ή)—ή γιαγιά, ή μάμη. 2) κι ζ ί λ  Βογιά=κό'Κ’Χινη μπογιά.
Λ
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96 —Νά δάγκανα κιζίλ Ιυογιά, νά έτρωγα το μήλο,
να πέσω στο 5αράδεισο νά μοσκιστώ τό gpivo.

67 — 'Εβγα στο παραθύρι καί πάρε τό γυαλί, 
καί βάλε κοκκινάδα νά φαίνεσαι καλή.

98 —’Έβγα ατό παραθύρι νά δγής τί γίνεται,
το αίμα τής καρδιάς μου γιά σένα χύνεται.

99 —Έβγα 5ς τό παραθύρι κρυφά πτή μάννα σου,
καί κάνε πώς ποτίζεις τή ματζουράννα σου.

100 —Κείνες πού δεν έχουνα βυζιά καί βάζουνα μαάήλια,
περνοΰνα καί σαμούρ 1}ογιά (ι) καί βάφουνα τά χείλια.

101 —"Ολα τού κόσμου τά καλά άν τάχω τί τά θέλω,
άς εχνα ό κόσμος τά καλά καί γώ κείνο πού θέλω.

102 —Βασιλικός πλατύφυλλος άμέ σαράςία φύλλα
σαράά,α σέ γαπούσανα καί πάλ’ εγώ σε πήρα.

103 —Σέ φίλησα, σέ τσΈησα, σέ πήρα τον άνθό σου,
καί πήγα τό παινεύτηκα τον αρραβωνιαστικό σου.

104 —Τί φυτεύεις, τί ποτίζεις,
— Ρόδα κι’ άνθη καί βασιλικό 

κι’ άν περάσουνα τ αηδόνια 
καί μέ φάνα το g-αρπό, 
έχω κι5 άλλονα φυτό, 
γιά τό νέο πού γαπώ.

105 —K apag^iao  μ3 αρνάκι,
μέ πότισες φαρμάκι.

106 —Τά μαύρα μάτια έναι παντγιοΰ,
τά γαλανά σέ τόπους 
μαραίνουν τις άθρώπους.

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Τά τραγούδια έχωρίσαμε σέ δυο κατηγορίες μόνο, τραγούδια τοϋ τραπεζιού ή 
της παρέας, δπεος συνήθως τά λένε, καί τραγούδια τού χορού. Λεπτομερέστερη κατά
ταξη ανάλογα μέ τό είδος δέν έκάναμε, γιατί μιά τέτοια κατάταξη θά ταίριαζε πε
ρισσότερο σέ μιά συλλογή πλουσιότερη. ’Σ τό τέλ,ος τής συλλογής, παρατίθενται τά 
λίγο νανουρίσματα.

Α ' .  Τοΰ τραπεζίου η ζήζ  παρέας
1. Ό  άντρειωμένος Θανάαης

("Απαγγελία Ν. Δάψου)
Νά σάς τραγουδήσω θέλω, θαμαστή παλλικαριά, 
τόν άοίρειωμέν" Θανάσ’ πώς έβγήκε °ς τό 1:>ασά : 1

1) οαμουρ ( τ ο ) = τ ο  γούνοομα.
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Λέγονάας καί τραγουδώνθας βγήκε πάνου \  τό baoa, 
μέ έξήάα δυο οκάδες άλυσσίδ’ ’ς τήν α£αλιά.

5 Προσκυνάει ’ς τό ^απετάνιο, τό Ισασά παρακαλεΐ :
—Ά χ , πασά μου καί βεζύρη, μή βατεύεις τό Θωστή, 

γεΐναι ψεύτης, κατεργάρης, προσκυνάει τό φλουρί, 
έκαψε τό §όσμο δλο σά άή άγιου τό κερί.
Τότες ό πασάς φωνάζει πό μεγάλη ταραχή :

10—Μάζωξε τη συντροφιά σου ό πασάς για νά τούς δγεΐ.
—"Αχ πασά μου καί βεζύρη, τήν έχω στείλει’ς τό Μωριά, 

για νά παν νά προσκυνήσουν στό Γεώργιο βασιλιά.
Σέ τριάά,α έξη ώρες εφτασάνα τά παιδιά 
μέ τά δπλα Οους ’ς τις πλάτες καί μέ τά γυμνά σπαθιά. 

15 Προσκυνούν τό g-απεχάνιο τό baσά παρακαλιοϋν :
—5 Αχ πασά μου καί βεζύρη, δώσε μας ελευτεριά.

Τότες δ πασάς φωνάζει μέ μεγάλη ταραχή :
—Φέρτε με τό καλαμάρι, τό κοοίύλι καί χαρτί,

νά σάς δώσω ένα γράμμα, νά σάς δώσω υπογραφή,
20 άπ’ τις δεκατρείς κανένας πώς δέν εν" γιά νά χαθή.

—"Αν άκούσ ς εσύ, πασά μου, κούκο μέσα ’ς τό κλουβί, 
τότες νά πιατέψ-ς, πασά μου, ποχει κλέφτες’ς τό κλαδί.

2 . Τον 3 Αρμέν3 ο γιος
('Απαγγελία 5Αν. Δαγιζή).

Τ’ Άρμέν5 ό γιος παινεύτηκε αντίκρυ 5ς τόν άφέΟη' 
παινεύτηκε τη θάλασσα πεζός θά (1ή bεράσει.

—’Εσύ πεζός θά Οή Οεράσ-ς κι5 εγώ γαΟρό σέ κάνω, 
ουδέ 5ς τή θυγατέρα μου ουδέ ’ς τήν αδερφή μου 

5 μόνο ’ς τήν άνεψούλα μου πού ’ταν κακογραμμένη : 
’ς τά σκοτεινά γεννήθηκε έναψαν τά παλάτια.
Τ’ Άρμέν’ ό γιός σά d’ ακούσε, καθίζει ξυπολυέται, 
κάθσε ξεπολυούάανα, ξεπολυμό δέ γεΐχε, 
κάνει τά χέρια dou κουπιά καί τό κορμί του βάρκα, 

10 άρκίνησε καί έπλεε τρεις μέρες καί τρεις νύχτες.
— Θάλασσα, πικροθάλασσα καί πικροκυματούσα, 

τόσες φορές σέ πέρασα μέ γέλια καί τραγούδια, 
καί τώρα γιά ’να στοίχημα βάλθηκες νά μέ φάγεις.

3 . Ό  Κ ω α χ α ά ϊ ν ο ς
(Τού ίδιου Δαγιτζή)

Άπό μικρός ’ς τά γράμματα, μεγάλος ’ς τό σκολείο, 
τ’ άπέλυκε ό δάσκαλος νά πά νά γιοματίσνα.



200 Λαογραφικά Σκοπού Ά ν α τ .  Θράκης

Στο δρόμο δπου πήγαινε Θεγό παρακαλιοΟσε, 
νά εΰρει τή μητέρα του μαζί μέ το bατέpα τ’.

5 Καί βρήκε τή μητέρα του μέ ξένο παλλικάρι.
—Τί εν’ αυτά μητέρα μου, τί εν’ αυτά πού κάνεις ί 

Στέκα νά ρτή ό πατέρας μου καί γώ θά μαρτυρήσω.
—Τί γεΐδες, bp^ σχυλόπαιδο, καί τί θά μαρτυρήσ-ς ;

—"Ο,τ’ είδαν τά ματάκια μου, κείνο θά μαρτυρήσω.
10 Ά π ’ τά μαλλιά τό άρπαξε ’ς τό μαγεργιό τό πάει,

τρεις μαχαιργιές τό χτύπησε άνΟάμα ’ς τή γκαρδιά του, 
άπ’ τό ποδάρ’ τό επιασε ’ς τό μάγερα τό ρίχνει.

—Νά μάγερα, μαγέρεψε καί στ’ άλας μήν do γλέπεις.
Ό  λόγος 6ης δέ bλέρωσε καί ή συνάυχιά τς κρατούσε, 

15— Πουναι γυναίκαμ’ τό παιδί, πούναι κι’ ό Κωσταάΐνος; 
’Έχω τρεις μέρες νά το δγιώ καί τρεις νά το διαβάσω, 
καί άλλες τρεις ά δέ τό δγιώ τό νοΰ μου θά τον χάσω.

—Τό έλουσα, τό χτένισα καί ’ς τό σκολειό τό έστειλα. 
Χτυπά τό άλογο βιτσιά καί ’ς τό σκολειό πηγαίνει.

20—Πουναι, δάσκαλέμ’, το παιδί πού εν’ ό Κωσταάΐνος, 
έχω τρεις μέρες νά τό δγιώ καί τρεις νά τό διαβάσω, 
καί άλλες τρεις ά δέ τό δγιώ τό νοΰ μου θά τον χάσω.

—Τό μεσημέρ’ τά σκόλασα νά πά νά γιοματίσνα, 
καί ’ς τό σκολειό δέ γύρισε όπίσω γιά νά έρτει,

25 Χτυπά τό άλογο βιτσιά ’ς τό σπίτι του παγαίνει.
—Πουναι, γυναίκα μ’, τό παιδί, δέν έναι ’ς τό σκολείο.
— Κάτσε νά φάς, κάτσε νά πγής καί τό παιδί θά νάρτει, 

καί στο τραπέζι κάθησε καί τό φαγί του γήρτε, 
καί το φαγί πλογήθηκε πό μέσα πέ τά πιάτο :

30«”Αν γεΐσαι σκύλος φάγε με, λύκος κατέλυσέ με,
κι’ άν γεΐσαι ό πατέρας μου σκύψε καί φίλησε με».
Σαν άάκουσε ο πατέρας dou σηκώθηκε ’ς τό πόδι, 
πέ τά μαλλιά τήν άρπαξε τρεις μαχαιργιές την δίνει, 
καί ’ς τό τσουβάλ τήν έβαλε ’ς τό μύλο τή Οαγαίνει.

35—Νά μυλωνά καί άλεσε άλεύρι μη d0 κάνεις,
κάνε φκιασίδι τής πορνιάς ('), τό αίμα κοκκινάδι, 
γιά νά d0 βάννα γοί έμορφες νά βγαίννα ’ς τό συργιάνι. 1

1) π  όρνιά (ή) =  ή π ό ρ ν η .
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4.  'Ο π ρ α μ α τ ε υ τ ή  ς(')

(Του ίδίου Δαγιτζή)

'Ένας καλάς πραματευτής καί μoσκobεζεpγέvης, 
σαράντα μούλες φόρτωσε όλο φλουρί καί γρόσι, 
κι" άλλες σαράάα τέσσερις δλο μαργαριτάρι.
Βάνει τή φεσαν Του στραβά καί τήν περτσιά dou πλάι, 

ο τραγούδιε καί κατέβαινε ο ένα ψηλό Ιυαλκάνι.
—Έ  βρε βουνό, καλό βουνό καί πυκνοφουά,ωμενο,

δεν έχεις κλέφτες για να βγουν οότε καί κεσιτζήδες.
'Ο λόγος του δέ πλέριωσε, ή συνάυχιά τ’ κρατούσε, 
τρεις μολυβιές τοΰ ήρτανε αντάμα 3ς τήν καρδιά του.

10 — Ιΐέ πουσαι, bpe πραματευτή, καί μόσχobεζεργέvη,
—'Η μάννα μ3 ειταν Βενετιά, δ κύρης μ3 άπ3 τή Μπόλη 

τρία άδερφάκια έμασταν τρία καλογραμμένα, 
ό ένας ειταν πρωτοκλέφτς, ό άλλος boγιovτζάκης, 
καί γώ είμ3 ό όλόμικρος ό μoσκobεζεργέvης.

15 Δέ μέ τά λές bps αδερφέ, πώς είσαι αδερφός μου.
Τα μάσκαλα τον άρπαξε καί 3ς τό γιατρό τον πάγει, 
νά ιατηρέ μ3 καί ιάτρεψε τον χατζαροχτυπμένον.

— Πολλούς γιαράδες γιάτρεψα πολλούς μαχαιρωμένους, 
μά σαν αύτή τή μολυβιά τά μάτια μου δεν είδαν. 

μοσκούεζεργένης — δ έμπορος μόσκου (έμπορος). — ττερτ(ηά=μακρά 
μαλλιά σέ πλεξούδες. — Βαλκάνί= 6οννό. — κεΰίτζής— (τουρκ. κεσίορουμ= 
κόβω)=φονιάς, —Ζ>σχιαντ^ά«ης=μπογιατζής, βαφεύς. —^ιαράς=πληγή.

5 . Κωοτής δ βοϊβονάας

(Τό τραγούδι αυτό καί τά τρία επόμενα απήγγειλε 6 Άριστ. Τζελέπης).

ΙΙότες, μωρέ, πότες νά έρτει ή άνοιξη
τή Μάη τό καλοκαίρι, Κωστή μου, Κωστή μου βόϊβονάα
νά βγάλω τά, νά βγάλω τά ποδήματα,
νά ποδεθώ τσαρούχια, Κωστή μου, Κωστή μου βόϊβοντία.

5 Νά πάρω δί-, νά πάρω δίπλα τά βουνά
καί δίπλα τά bαλκάvια, Κωστή μου, Κωστή μου βόϊβονάα.

— Νά -ν- εδρω Τού, νά -ν ευρώ Τούρκο ζωνΗανό 
3ς τή σούγλα νά τον ψήσω, Κωστή μου, Κωστή μου βόϊβοντα, 
νά νάψω τό, νά νάψω τό τσώούκι μου 

10 καί νά τόν τραγουδήσω, Κωστή μου, Κωστή μου βόϊβονΤα : I)

I) Το τραγούδι, αυτό συνήθως τραγουδιέται 3ς τό δρόμο.
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Μένα μέ ξαί-, μένα μέ ξαίρει δ βασιλές 
μέ ξαίρει κι5 ό βεζύρης, Κωστή μου, Κωστή μου βόϊβονάα 
μέ ξαίρει κι3 ό μέ ξαίρει, κι5 ό Ισελούκ πασάς 
πού γείμαι πρωτοκλέφτης, Κωστη μου, Κωστη μου βόϊβονάα. 

ΰελούκ πααας (ό)=τουρκ. στρατ. άξόοσμα, πού αντιστοιχεί μέ τδ δικό 
μας ταγματάρχη.

6 . Τής ξενιτειας

Μαύρη νά γένει ή ξενιτειά πού ξενιτεύάαι τά μικρά, 
πού ξενιτεύνάαι τά μικρά, τά μικροπαθρεμένα. 
Ξενίτεψαμ' καί το Βαίτσ" τό μικροπαάρεμένο, 
πάγει νά γένει άεμερτζης, νά γένει μυλωνάδης.

5 Λώδεκα χρόνια δούλεψε τή λυγερή dou νούνισε, 
τη λυγερή dou νούνισε καί θέλει νά πηγαίνει.
Καί τό Βα'ίτσ3 άρρώστησε στη καραβιού τή Ιυλώρη, 
δέν έχει μάννα νά τό δγή, άδρέφια νά d0 βλάψουν, 
μόν3 έχει τρεις γερόντισσες καί τρεις γεροντοποΰλες. 

10 Γή μνιά τό 5άγει κρύο νερό, γή άλλη άφράτο μήλο 
καί ή τρίτη ή καλύτερη βασιλικό μοσκάτο.

—Σήκω, ξένε μ’ νά πγής νερό, νά φας άφράτο μήλο, 
νά μοσκιστής βασιλικό, νά σέ περάσει ο πόνος.

—Έγώ σάς λέγω δέ bopc& καί σείς μέ λέτε σήκω,
15 γιά φέρτε μου τή χάρτα μου, νά γράψω νά διαβάσω. 

Σά 5άτε 3ς τή Ιυατρίδα μου μή Ισήτε πώς άρρώστησα, 
μόν3 πήτε πώς παdpέφτηκα καί πήρα μνιά γυναίκα, 
πήρα τή 5έτρα πεθερά τή θάλασσα γυναίκα.(')

7 . ° Η  Εύγενούλα

Γή Εύγενούλα γή μικρή γή μικρoπadpεμέvη, 
άπο μικρή παάρέφτηκε μικρό Κωστάάη'πήρε.
ΚΓ ό Κωστα5ΐνος διάβαινε, τή μάννα τ3 παραγγέλνει : 

—Μάννα μ3 τήν Εύγενούλα μου καλά νά dή Ισροσέχεις,
5 πρωί νά τρώγει ζάχαρη, τό μεσημέρι μόσκο

κι3 6dε παίρνει νά βραδιάζει, νά στρώνεις νά κοιμάται. 
Γή Εύγενούλα ρώστησε κodεύει νά πεθάνει, 
χίλιοι γιατροί Ισαινόβγαιναν καί χίλιες δυό γιατρέσσες, 
καί ή Εύγενούλα πέθανε καί φκιάνα τό κιβούρι.

10 Χίλιοι μαστόροι δούλευαν καί χίλιοι δυό καλφάδες, 
κι3 ό Kωστadΐvoς έρκεται μ3 έξήΟο δυό άτλήδες. 1

1) Τριχγουδιέται συνήΟτος από τά κορίτσι,α σέ τόνο πολύ θλιβερό.
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—Καλή μέρα σας, χίλιοι μάστοροι και χίλιοι δυο καλφάδες, 
ποιανού 3ν το σπίτ’ πού φκιάντε καί το γιαπί πού στήντε. 
Μήν έναι τής μαννούλας μου, κάντε το μαλαματένιο,

15 μήν εν3 τής άδερφούλας μου κάντε το ασημένιο,
μήν έν" τής Εύγενούλας μου κάντε το για δυό νομάτοι, 
νά bsi ή κόρη άνήχαρη στο πλάι ό Κωσταάϊνος.

8 . cJff Παναγιώτα
—Τ' Ιχεις, μώρ" Πεναγιώτα, καί κάθεσαι καί κλαΐς, 

καί μένα τδ baba σου, γιατί δέ με τό λες ;
—Τί νά σέ πω, baba μου, τί νά σε φηγηθώ, 

δέ ξαίρεις πέ άγάπη καί πέ καρδιάς καημό.
Γ) Lie τά μαλλιά τή t>cdevec τή bάει "ς τό γηλιακό, 

τρεις μαχαιριές τή δίνει "ς τον άσπρο της λαιμό.
—Ελάτε, κοριτσάκια, νά τήν αλλάξετε 

καί οι παραδερφάδες γιά νά τήν κλάψετε.
"(Μας τή £*ατεβάζανε από τή σκάλα άης,

10 μεγάλοι μικροί τή g-λαΐνε τήν έμορφάδα άηζ.
"(Μας τήν έπερνοΟσαν πόξω πε τό g-αβέ, 
ό σκύλος ό babac άης ήπινε ναργιλέ.

9 . Ό  Γερμανός
(Τό τραγούδι αυτό καί τά επόμενα τρία απήγγειλε ό Γ. Γκαβανός)

ΤΑρκίνησε ό Γερμανός καί κυνηγά τόν Τούρκο, 
μέ τά βαγγέλια τής Βλαχίας μέ τό σταυρό τής Πόλης, 
έ1)ρος βάνουνα τό σταυρό καί πίσω τό βαγγέλιο, 
καί μέσ" τή μέση ό Γερμανός τ’ άξιο παλλικάρι.

5 ΙΊέφτνα τά τόπια σά βροχή, μολύβια σά χαλάζι, 
πέφτνα τά τουρκοκεφαλα σά φύλλα πέ τά δεοίρα, 
άούρουνΜούρουν φώναξε νά μετρηθή τ3 ασκέρι.
Μετρήσανα τουρκόπουλα εννιά χιλιάδες λείπουν, 
μέτρησαν τά Ρωμιόπουλα ένας διαβάτης λείπει,

10 νάτος κ’ εκείνος έρκεται μέ τό σπαθί ’ς τό χέρι.
—Ποΰ γήσνα, bp0 διαβολογυιε, odav μετρουν τ' ασκέρι, 

νά μετρηθής καί σύ μαζί, μαζί μέ τό ασκέρι. 
άούρονν (λ. τουρκ.)=στάσου.

1 0 . Η  έμορφη
"Ανάμεσα "ς τή θάλασσα πύργος θεμελιωμένος, 
κάνάαν καί ή κόρη μονάχη, φλουράκια ρομαθιάζει. 
Ρομάθιασε καί έκανε, εννιά Ι^ουρλιές τις κάνει,
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— Σήκω, ξένε μ5, νά πγεις νερό, νά φας άφράτο μήλο, 
πέ το νερό νά δροσιστεϊς, νά μοσκιστεΐς βασιλικό.

—“Εγώ σάς λέγω δέ bop® καί σείς με λέτε σήκω, 
για πιάστε με νά σηκωθώ, κουάήστε με νά κάτσω,

10 καί φέρτε με τή χάρτα μου τή ^λυαγαπημένη ,
νά δγιώ θάλασσα καί στεριά καί κόσμο νά χορτάσω, 

γ ε μ ι τ ζ ή ς  (ό)=ναυτικός. '

13 . *0 ζ έ ν ο ς

{“Απαγγελία “Αντώνη Δούμα)

“Ανάμεσα σε δυό βουνά δυο άδερφια σκοτωμένα 
κι“ ανάμεσα “ς τά μνήματα κλήμα “ναι φυτεμένο’ 
κάμνει σταφύλι ράζακο καί τό κρασί (Ιου μόσκος, 
το πίννα γοι adpoi καί μεθούν γυναίκες καί ροδίζνα,

5 άς γήπινε καί γή μάννα μ“, μάννα μ“ νά μή με κάνει, 
πού μ“ έκανε καί τί έκανε κι“ ένα καλό δε γειδα, 
ξένες πλύννα τά ρούχα μου, ξένες τά σαπαυνίζνα, 
άντίς νερό ροδόσταμο, άντίς σαπούνι μόσκο, 
τά πλύννα μνιά, τά πλύνα δυό, “ς τις τρεις μοΰ τά τινάζνα.

1 0 —Πάρε, ξένε μ“, τά ρούχα σου καί πάνε “ς τή δουλειά σου,

1 4 .  Τό τραγούδι τής καταστροφής
{“Απαγγελία Μα. Σκαρλετόπουλου)

“Ακούστε, φίλοι καρδιακοί, τί εγινε “ς τή Θράκη, 
νά κλαίγει ή μάννα τό παιδί καί τό παιδί τή μάννα :
Γοί Τούρκοι καί γοί Βούλγαροι κατάστρεψνα τή Θράκη, 
κοφτούν καί διώχνα χριστιανοί δίχως καμνιά αιτία.

5 “Α χ  παιδιά μου δρφανά μου, σκορπισμένα δώ κι“ εκεί, 
μέσ“ τήν “Αραπιά διωχμενα καί “ς τήν “Ανατολή.
Κλαΐνε Οι μάννες τά παιδιά καί τά παιδιά τις μάννες. 
Σηκώσνα γούλα τά χωριά τής Βύζας έπαρχίας, 
σηκώσανα τό Σεπαστό μαζί μέ τις Σοφίδες,

10 σηκώσανα καί τή ϋρουλιά μέ τις Σαμοκοβλήδες.
“Α χ  παιδιά μου όρφανά μου, σκορπισμένα δώ κι1 εκεί, 

μέσ“ τήν “Αραπιά διωχμενα καί “ς τήν “Ανατολή.
Άφίσνα τό Μπουνάρ-Ίσάρ, άφίσνα καί τή Γέννα,
“ς τή Μπέτρα καί μέσ“ τό Σκοπό δεν άφίσνα κανένα,

15 νά κλαίγει ή μάννα τό παιδί και τό παιδί τή μάννα.

Σ ημ .  Τ ό  τ ρ α γ ο ύ δ ι  « ν τ ο  ε ΐ χ ε  γ ί ν ε ι  κ α τ ά  τ ό ν  π ρ ώ τ ο  δ ι ω γ μ ό  τ ο ο  1 9 1 4 .
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1 5 . Ο καημός της Θράκης
(’Απαγγελία Θ. Μπακιρτζή)

—Θράκη μ’ γλυκεία πατρίδα, γιατί φορείς τα μαΰρα ;
— Γιατί μ’ άφίστε 3ς τη ϋουρκιά, καί στη σκλαβιά, στη λαύρα, 

καί πώς άκούγω το Γκιαούρ τη βρωμερή τη λέξη.
Γή Βύζα καί τό Σκεπαστό, Σκοπός καί οί Σοφίδες,

5 χόνα διαβάτη ερωτούν: χά τέκνα μας μή γεΐδες, 
καί γοί Σαράάα Έκκλησιές τα τέκνα οίους φωνάζει, 
καί για τη νεολαία άης κλαίει κΓ αναστενάζει.
Διαβάτη, κΓ αν -ε- πας, τά τέκνα μου μή γίδεις, 
πρόσφερέ τα λίγο ψωμί καί δπλα εις τούς νώμους,

10 αυτά ξαίρουνα καλά τής Θράκης δώ τούς δρόμους.
Σ η μ .  Τραγουδιέται μέ ρυθμό πολύ θλιβερό.

1 6 . Η  ξ α ν -&· ι ά
(Απαγγελία Κωνστ. ΙΙαπασταύρου)

—Ξαθιά πέ τά ξαθά μαλλιά καί πέ τά μαύρα σ’μάτια, 
γιά ρίξε μ5 τά μαλλάκια σ: πέ πάν’ το παραθύρ’, 
γιά κάντα σκάλα ν’ ανεβώ νάρτω νά σέ φιλήσω,

’ς τά χείλη καί ’ς τό μάγουλο καί ’ς το δαχτανοφρύδι.
0—Ξένε μζ κΓ άν θέλεις φίλημα κΓ αν θέλεις μαΰρα μάτια, 

βάλ' αράδα τά φλουριά καί τά μαριγαριτάρια, 
βάλ’ τα κΓ έλα μνιά βραδυά ένα Σαββάτο βράδυ, 
πδν’ γή νενέ μ’ ’ς τήν έκκλησιά, πατέρας μου ’ς τά ξένα. 
Σιγά-σιγά νά έρκεσαι νά μή βαρυοπατήσεις,

10 τρία κρεββάτια έχουμε τά τρία άράδα-άράδα,
’ς τδνα κοιμάται γή νενέ καί ’ς τ’ άλλο γή αδερφή μ’,
’ς τό τρίτο τό καλύτερο κοιμάμαι μοναχή μ’.
ΚΓ ό νέος βαρυοπάτησε κΓ έτριξε τό κρεββάΓ, 
γή μάννα της τήν έρωτά, γή μάννα της τήν λέγει:

15—Τ' έχεις, κόρη μ’ καί βο^άς βαρειά κΓ αναστενάζεις;
—Μαννάμ’ ψύλλος μέ τσίΐυησε πά \  τό δεξί μ’ το στήθος.
—Δέ μνοιάζει ψυλλοτσίΐυημα, μόν" μνοιάζ’ παλλκχραφίλημα, 

γιά δές τηνα τήν άνομη, τη σκύλα τήν Έβραισσα, 
πού τή θαρώ νά έν’ κορίτσ’ καί κείνη έναι χήρα.

1 Ί . Τό τραγούδι τοϋ Γιάννη
(Τραγουδιέται σέ αργό ρυθμό εις τά διάφορα γλέντια)

Μαύρα μου χιλιδόνια καί άσπρα μου πουλιά 
μήν πάτε, μήν γυρίστε πέ μεσ’ τήν αραπιά
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νά γράψω 3ς τά φτερά σας πά ’ς τά φτερούγια σας, 
δυο λόγια, δυο μαΤάτα τρία μηνύματα.

5 νά πάτε τή £αλή μου τά χαιρετήματα.
ΔεάρΙ έχω 3ς τά δρόσιιο δε<3ρι καί 3ς την αυλή, 
νά πήτε τή £αλή μου τά χαιρετήματα: 
άν θέλει άς χηρέψει, άν θέλ3 άς παντρευτεί,

10 εγώ εδώ πού γήρτα εδώ παιίρεύτηκα, 
έπήρα μιά γυναίκα τής μάγισσας παιδί, 
ιόν ουρανό μαγεύει καί τάστρα δε δελεΐ 
τή θάλασσα μαγεύει καί πειά δε g-υματεΐ, 
καί τδ βουνό μαγεύει καί χόρτο δέ δελεΐ,

1δ καί μάγεψε καί μένα καί δέ δορώ νάρτώ.
"(Μες κάνω νά ν-έρτω άστράφτει καί βροάά, 
καί odav γυρίσω πίσω λάδει καί γελά.
Καί κείνη σαν τ' άκούγει τσαρούχια φόρεσε, 
ρωτώΤας πopπaτώdaς τά γεμιτζόπουλλα 

20 τάξια παλλικάρια καί τά καλά παιδιά:
—Μή γείδ'τε τή Γιάνν3 τό σπίτι τή Γιάνν3 τό θυρί,

Βρίσκει τή Γιάνν3 τή δόρτα καί τή £ουκούριξε.
Βγαίν3 γή Άρμενοπούλλα καί τήν άνοιξε.

—Ποδν3, μωρ3 'Αρμενοπούλλα, που γεΐν3 ο άάρας σου,
25 κι3 άμα-ν έρτει ό καλός σου νά μέ τον χαιρετάς, 

τό περιβόλ3 πού 3φήκε κείνο γκρέμισε, 
τά δυό περιστερούδια τ3 κείνα ξεπέταξ’να, 
καί γή γλυκομηλιά dou κείνη μαράθηκε.

—Γιάννη, γήρτε μιά γυναίκα μιά κodoχάμaδη 
30 μιά κοΟογιοματούλλα μέ τά ξανθά μαλλιά, 

το περιβόλ" πού φήκε εκείνο γκρέμισε, 
τά δυό περιστερούδια σου κείνα ξεπέταξνα, 
καί γή γλυκομιλιάν σου κείνη μαράθηκε.

— Τώρα πού μέ τδειπες αύρί3 σέ φίνω γειά,
35 τό περιβόλ3 πού φήκα, γεΐναι τό σπίτι μου, 

τά δυό περιστερούδια γεΐν3 τά παιδάκια μου, 
καί γή γλυκομηλιά μ3 γεΐν' γή γυναίκα μου.

Σ η μ .  Μοΰ τό υπαγόρευσε ό Σκοπιανός Γεώργιος Γκαβανός, ετών 6>ϊ. 
αγράμματος.

bgoexio (το)=τό έμπροσθεν τοϋ σπιτιού.—οτελώ (άπολύω)= 
άφίνω, εξαιρώ. —γεμίτζόηουλλο=νο(.οτότιθ'Λα. —κονκονρίζω =  
κρούω τήν θύρα μέ ρόπτρον.~κοάοχάμαδη='λ.ονχΎ}, χαμηλή.
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1 8  Η  διαΰ-ήκη τον Γιάνναρον
Άπέθανε 6 Γιάνναρος κι3 άφήκε διαθήκη, 
νά μήν τον θάψουν σ3 εκκλησία, μηδέ σέ μοναστήρι, 
μόν3 νά τόν θάψουν σ3 ερημιά μέσα σέ σταυροδρόμι, 
ν3 άφήσουν και τον ψώλο του τρεις πιθαμές απέξω,

5 για νά περάσ3 ό δήμαρχος νά δέσει τ’ άλογό του.
Κι3 ό δήμαρχος δέν πέρασε, περάσαν τρεις κόπέλλες, 
ή μιά τόν είδε τρόμαξε, ή άλλη έφοβήθη, 
κ3 ή τρίτη ή μικρότερη έκάθησεν επάνω 
καί δρόσισε τα μέσα της κ3 εύφράνθη ή ψυχή της.

10 «Θεός σχωρέσ3 σε, Γιάνναρε, καί την ψωλή π3 άφήκες».

Β \  Τοΰ χοροΰ
Η  Βονργάρα

ο τραγούδι αυτό καί τά 7 επόμενα άπήγγειλεν ό Άρ. Γζελέπης)
3Από μικρός όρφάνεψα πέ μάννα καί πατέρα 
τ3 αδέρφια μου μ3 έστοίχισαν 3ς τή χήρα τή Βουργάρα, 
δώδεκα χρόνια δούλεψα 3ς τά μάτια δέ άή γεΐδα 
3ς τά μάτια καί 3ς τό μάγουλο καί 3ς το δαχτανοφρύδι.

5 Μνιά μέρα, μνιά καλήμερα, ένα Σαββατοβράδυ, 
κείνη έβγαινε πέ το λουτρό καί γώ πέ τό ΙυαρΙυερη, 
τότες τή γεΐδα μάτια μου, τότες τή γεΐδα φως μου.

—Δώσε, κυρά μ3 τό δίκιο μου, δώσε τή δούλεψή μου 
τ3 άδρέφια μου μέ μήνυσαν νά πά νά μέ παάρέψουν.

10—Δούλε μου, άν θέλς παάρειά, εγώ θά σέ παάρέψω, 
δώδεκα δούλες έχω γώ οποιανε θέλεις πάρε.

31 Αν θέλς τή ροΰσα έπαρε, άν θέλς τή μαυρομμάτα.
—Ουδέ 3ς τή ροΰσα στοίχισα, ουδέ 3ς τή μαυρομμάτα,

μόν3 στοίχισα 3ς τή λόγου σου, 3ς τή χήρα τή Βουργάρα. 
15—Βουργάρα θέλει χάϊδεμα, θέλει καί έγλετζέδες. 

θέλει καί άάρα όμορφο νά κάνουνα τζιλβέδες.
Σ η μ .  Τό τραγούδι (παραλλαγή) είναι δημοσιευμένο μελοποιημένο από 

τόν κ. Μόσχο Παπαχριστοδούλου 5ς τά Θρ$κικδι Α' σ. 201.

2 . Ό  χωρισμός
Σαββατόβραδο μέ διώχνα οι γονείς μου 
Ρωμνιοπουλα μου, Γιαρενοπούλα μου('),

5 παίρνω τό δρομί, τή ορόμ3 τό μονοπάτ3, 1

(Τ

1) Ή  έπφδός αυτή επαναλαμβάνεται έπειτα άπό κάθε στίχο.
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βρίσκω 3να δεάρί τή κάΟου κυπαρίσσι.
— Πες με bpe δεάρί, τό ποΰ θά μείνω πόψα ;
— Νά ό κορμός μου καί δέσε τ άλογό σου,

νά κι5 ό κλώνος μου καί κρέμα τ’ άρματά σου, 
10 νά κι3 ό ήσκιος μου καί πλάγιε γή άφεάιά σου, 

σήκω τό πρωί τό νοίκι νά πλιερώσεις.
—Δε γείδαμε δεάρί καί νοίκι νά γυρεύει, 

μείς στη χώρα μας τά δέάρα πελεκιούάαι, 
γίνονάαι σκαμνιά καί κάνάαι γοί άφεάάδες.

3 . Το καράβι

—Καράβι καραβάκι, 
πού πας γιαλό γιαλό, 
στάσου γιά νά σου κρίνω, 
δυο λόγια νά σέ πώ.

5 Μην είσαι γιά τη Μπόλη, 
μην πας γιά τό νησί, 
πούχει έμορφα κορίτσια 
καί το γλυκό κρασί;

10 Στο δρόμο πού πηγαίνω 
βρίσκω κοάή μηλιά, 
τά μήλα φορτωμένη 
κι3 απάνω μιά ξανθιά.

15 —Ξανθιά, κατεβα κάτω 
γιά θ3 ανεβώ καί γώ, 
νά σε κορφολογήσω 
μέ το βασιλικό.

20 Πλώνω νά πάρω μήλο, 
πιάνω τό χέρι άης, 
Θεγέ μ3 καί Ι1ανεί]’α, 
νά γίνω ταίρι άης,

2ό Πλώνω νά πάρω μήλο, 
πιάνω τά άθια άης, 
Θεγέ μ3 καί Παγερά, 
νά γίνω άάρας άης.

4 . Ό  ράφτης

Ράφτης γή- ράφτης γήμνα κ3 έρ- —Νά μηλιά, νά μηλιά μ3 τό χώμα
(ραφτα,

ράφτης γήμνα κι3 έρραφτα 
ρούχα γιανιτσάρικα, 
ρούχα γιανιτσάρικα 15

5 καί φαρδιά σπιτιάνικα.
Γούλη με· γούλη μέρα έρραφτα, 
γούλη μέρα έρραφτα 
καί το βράδυ έσκαφτα.

"Οσο χώ- δσο χώμα έσκαφτα, 20
10 δσο χώμα έσκαφτα

στη μηλιά τό πάγαινα.

(μου,
νά μηλιά μ3 τό χώμα μου 
δός μου τόν άνθό σου.
Νά το στο- νά τό στολιστώ καί γώ, 
νά τον στολιστώ καί γώ, 
νά μαραίνω μιάν καί δυό, 
νά μαραίνω μιάν καί δυό 
καί τής χήρας τόν ύγιό.
Ψες τόν γεΐ- ψες τόν γείδα ατό

(νερό,
ψες τόν γείδα στο νερό, 
μέ τό μαάήλι στό λαιμό.

1.4
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5 . Ό  Μανώλης

—Μπρε Μανόλη, Μανολάκι, bps καλό παιδί, 
τι καλή γυναίκα πόχεις καί γλυκό κρασί.

—Ιΐοΰ τή γεΐδες καί την ξαίρεις, Ηρε Γενίτσαρε;
—Μέσ’ τό Θιούλ-Οαξέ τή γεΐδα πού σεργιάνιζε.

5 —Πέτο, πέτο τί φορούσε νά σέ πιστευτώ.
— Θιου^ιουλί σαλβάρι φορούσε κΓ άσπρο άιλαγιέ,

Ιίΐλετζίκια στα ποδάρια καί στα χέρια της.
Ό  Μανόλης μεθυσμένος πά τήν έσφαξε, 
τό πρωί πρωί σηκώθη καί τήν εκλαιγε.

10 —Σήκω, πάπια μ’, σήκω χήνα μ3, σήκω πέρδικά μ\ 
για νά βάλεις τα χρυσά σου, νά πας στήν έκκλησιά, 
νά σέ δγιοΰν οί· παάρεμένες, νά μαραίνονάαι, 
νά σέ δγιοΰν τά παλλικάρια, νά περαίνονάαι, 
νά σέ δγιώ καί γώ καημένος, νά σε χαίρουμαι.

6 ιούλ-/ιαξέ (ό)=ροδόνας. — gιovgιoυλl=τpιy.vτrΛιφυ)X'..— σα/Γ- 
βάρ3 (το)— φαρδιά γυναικεία βράκα. — φίλαγες (ο) =  μεταξωτός 
πέπλος ποδήρης. — ΰιλατζίκ ια  (τά)=βραχιόλια.

6 . Μνίά μικρούλα
Μνιά μικρού- μωρ3 μνιά μικρού- 15 
μνιά μικρούλα παάρεμένη 
μνιά μικρούλα παάρεμένη 
μ’ έχει τή £αρδιά καμένη.
Καί μ’ ορμή- καί μ’ όρμή- 
καί μ’ όρμήνεψε μνιά θειά της 20 
καί μ3 όρμήνεψε μνιά θειά της, 
μνιά πρωτοξαδέρφισσά της:

—Στό χορό μωρ3 στο χορό 
στο χορό οάας χορεύει, 
στό χορό οάας χορεύει 25
σύρε πιάσ3 την πέ το χέρι.
Κι' άν τή δγείς μωρ’ κΓάν τή δγεΐς 
κΓ άν τή δγεΐς καί κοκκινίσει,

παάρεμένη
κΓ ά cl ή δγεΐς καί κοκκινίσει, 
άλλον άάρα θά γαπήσει, 
κΓ ά άή δγεΐς μωρ’ κΓ ά (1ή δγεΐς, 
κΓ ά Πή δγεΐς καί πάρει πέτρα, 
κΓ ά άή δγεΐς καί πάρει πέτρα, 
φεύγα πεάακόσια μέτρα.
ΚΓ ά άή δγεΐς μωρ3 κΓ ά άή δγεΐς, 
κΓ άάή δγεΐς καί πάρει κΓ άλλη, 
κΓά άή δγεΐς καί πάρει κΓ άλλη, 
θά στή φέρει στο κεφάλι.

—Δέ άόρσα, μωρ3 δέ bopoa 
δέ Ικόρσα νά άή γελάσω, 
δέ Οόρσα νά άή γελάσω, 
τό χεράκι της νά πιάσω.

7. Ή  babόγριa
Μιά άάΟω-ΟαΟόγρια 
λαχανομαγέρευε 
λάχανο καί λο];>οτή 
καί τσουκνίδα τρυφερή.

5 Δίν3 τό άέτζερ, προποδιά, 
πάν3 πέ πίσω τά άαυλιά. 
Φάτε, κούλκοι λάχανο, 
πγήτε κάτες το ζουμί.
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Τώρα γώ 0ά παΟρευτώ, Στέλνω γέρο στη δουλειά
10 πάρω γέρο, πάρω νιό. καί τό νιό στην ά§'αλιά

Πάρω γέρο, πάρω νιό, 15 καί τό δώδεκα χρονώ,
πάρω δώδεκα χρονώ. γιά νά φέρνει κρύο νερό.

baboyqia (ή) =  πολύ γριά. (Οάίυω (ή) είναι προσωνυμία πού δίδεται σ' 
όλες τις γριές) —Xobotr) (ή)=όν. λαχανικοϋ, άλλόΰ λέγεται λεποντιά.—ττρο- 
πσ«5ιά (ή)=ή κλωτσιά, τρικλοποδιά. — ί/αυΑί (το)=ό δαυλός.—κοΰ/Ικος (ο) 
τό πτηνό κούρκος, γαλί.

8 . Μ ηλίταα

Μηλί- βάϊ μηλί- μηλίτσα πούεισαι στό g-ρεμό.
Μηλίτσα πούεισαι στο §;ρεμά μέ μήλα φορτωμένη.
Τά μη- βά'ι τά μή- τά μήλα σου λιΜστικα, 
τα μήλα σου λιβίστικα καί τό £ρεμο φοβάμαι.

5 Σά do βάϊ σά do, σά do φοβάσαι το g-ρεμό, 
σά do φοβάσαι τό gpεμό έλα τό μονοπάτι.
Παίρνω βάϊ παίρνω, παίρνω τό δρόμο τό δρομί, 
παίρνω τό δρόμο τό δρομί, δρομί το μονοπάτι, 
βρίσκω, βάϊ βρίσκω, βρίσκω σαράάα μνήματα,

10 βρίσκω οαράάζ μνήματα, αδέρφια κϊ άξαδέρφια 
κι' ένα βάϊ κι’ ένα, ένα μνήμα παράμνημα 
κι' ένα μνήμα παράμνημα βο^άει κι3 αναστενάζει.

—Τ’ έχεις, βάϊ τ’ έχεις τ’ έχεις μνήμα καί βο§άς, 
τ' έχεις, μνήμα, καί Pog-άς καί βαρυαναστενάζεις;

15 Μην εν' βάϊ μην εν', μην εν' το χώμα σου βαρύ, 
μην εν’ τό χώμα σου βαρύ, γή πλάκα σου μεγάλη;

—Δεν έν' βάϊ, δεν εν' το χώμα μου βαρύ,
δεν έν' τό χώμα μου βαρύ, γή πλάκα μου μεγάλη.
Μόνο γή- μόν' γή- μόν' γήρτες καί μέ πάτησες,

20 μόν’ γήρτες καί μέ πάτησες πέ πάνω στό κεφάλι.

9 . 'Η  ξενιτειά

(Τό τραγούδι αυτό καί τό επόμενο απήγγειλε ό Άν. Δαγιτζής)

Στην ΈΟρινε άρρώστησα,
στό ΊλΤιρΐμ θά γιάνω
καί μέσα στό Τσουρέκιογλου,
θά πέσω νά πεθάνω. 10
Λαύρα καί φωτιά έρμη ξενιτειά.
Καί δώ ξένος καί κεΐ ξένος

κϊ’ δπου νά πάγω ξένος, 
κι' δπου νά πάγω νά σταθώ, 
πειράζω ό καημένος.
Λαύρα καί φωτιά έρμη ξενιτειά. 
Τί γεΐδαν τά ματάκια μου, 
τούς ξένους πώς τούς θάφτουν,
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δίχως θυμνιάμα καί κερί, 
δίχως παπά καί ψάλτη.

15 Λαύρα καί φωτιά έρμη ξενιτειά. 
Γή ξενιτειά, καί γή όρφανιά 
στα ζύγια ζυγιασμένη 
γή ξενιτειά πάρα βαρεΐ, 
γιατ= έναι ’νειδισμένη.

20 Λαύρα καί φωτιά έρμη ξενιτειά. 
Γή ξενιτειά μέ χαίρεται, 
ή γή με καμαρώνει, 
κι5 ή μάννα πού μέ γέννησε, 
κλαίει καί δέ μερώνει.
Λαύρα καί φωτιά έρμη ξενιτειά.

’Ec/ρινε (ή)=ή Άδριανούπολις. — Ίλ ίή ρ ιμ  (το)— ον. συνοικίας τής Ά· 
δριανουπόλεως.— Τοουρέκιογλου (τό)=δν. χωριού τής Άδριανουπόλεως.

10. Τ  ’Α λ ε ύ ρ ι

5

10

15

20

Μνιά πασκαλιά, μνιά πασκαλιά 
μνιά πασκαλιά καί μνιά λαΐυρή 
μνιά πίσημη ήμέρα, πουλάκι μ'

(αμάν 25
μνιά πίσημη ήμέρα τ Άλεξαςίρί. 
Μαννούλα γυιό, μανούλα γυιό, 
μαννοΟλα γυιόκα στόλιζε 
Σαββάτο γούλη μέρα, πουλάκι μ’

(αμάν 30
τη Ουριακή, τή Ουριακή, 
τη Ουριακή πολλά πρωί 
νά πάει νά'μεταλάβει τ Άλεξαάρί. 
Καίσά (Ιόν εί- καί σά cHv εί- 
καί σά άόν είδε ή έκκλησιά, 35
ρίχνει τά κεραμίδια, πουλάκι μ"

(αμάν
καί τ3 άγιο πνέ- καί τ’ άγια πνέ- 
καί τ’ άγιο πνέμ’ άντήχησε 
πέ μέσ’ άπ5 τ' άγιο βήμα, που- 40 

λάκι μ' αμάν.
Μέσ5 τ’άρχιδιά- μέσ5 τ5 άρχιδιά- 
μέσ5 τ5 άρχιδιάκου την αυλή, 
γάμος έγι- γάμος έγι- 
γάμος έγινούάανε, 45
νά πάει νά συργιανίσ5 τΆλεξαάρί.

Στό δρόμο ν-ά·, στο δρόμο -ά- 
στδ δρόμο ν-άπού πήγαινε, 
ποδιού του νύ- ποδιού του νύ- 
ποδιού του νύχι πόνεσε.
Την άμνια του την άμνια του, 
την άμνια του την έλεγε:

’Άμνια μου νύ- άμνια μου νύ- 
άμνια μου νύχι πόνεσε.

— Νά νάψω λύ- νά νάψω λύ- 
νά νάψω λύχνο καί κερί, 
νά δγιώ ποιό νύ-, νά δγιώ ποκόνύ 
νά δγιώ ποιο νύχι σέ πονεΐ.

—Δεξί μου νύ-, δεξί μου νύ· 
δεξί μου νύχι μέ πονεΐ.

—Νά σέ πώ, νά σέ πω. 
νά σέ πώ ’να γιατρικό:
Νά φας τό go- τά φας τό go- 
νά φας το g-όρακα ψητό, 
νά γιάνει το νυχάκι σου 
καί τό παρανυχάκι σου.
Νά σέ χαί· νά σέ χαί- 
νά σέ χαί- καί νά σέ κλά- 
νά σέ κλά- καί νά σέ χαί- 
νά σέ χαίρουάαι οι γονείς σου, 
νά σέ κλάψουν οί δχτροί μου.

Σ η μ .  Τραγουδιέται καί χορεύεται μέ πολύ γοργό καί ζωηρό τόνο.
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1 1 . K0Q7) Καλαματιατή

(ϊό  τραγούδι αυτό καί τά δύο επόμενα απήγγειλε ό Μανώλης 
Σκαρλατόπουλος ετών 33)

Σαράάα χρόνια φυλακή, καί μένα δέ θυμάσαι.
κόρη Καλαματιανή, 
στα σίδερα βαλμένη, 
πώς τά ’πόφερα καημένη.
Δέ γήρτα νά μέ δγεΐ κανείς,

5 άξάδερφος καί συγγενής, 
από τούς εδικούς μου 
συγγενείς κι5 άξάδερφούς μου. 
Μόν’ μνιά κόρη πού γαπώ 
κόρη Καλαματιανή,

10 ψιλή γραφή μοΰ γράφει
καί μυστικά μοΰ παραγγέλνει.

— Ξένε μ’, στά ξένα πώς περνάς, 
πώς στρώνεις καί κοιμάσαι,

12. Ή

15 —Παίρνω τή g-ουβερτουλα μου 
καημό πδχει ή καρδούλα μου, 
καί στρώνω καί κοιμούμαι 
κι’· δλο σένα συλλογιοΰμαι.

—Ξένε μ3, τό μαάηλάκι σου 
20 στεΐλ’ το νά do πλύνω

στεϊλ’ το νά άό πλύνω, 
πέ τά δάκρυα πού χύνω, 
οπού σέ τό κεάούσανα 
καί σέ το τράγουδούσανα,

25 τρίγια άπάρθενα κοράσια
σά dfj Μάη τά κεράσια

παραμάννα

ο

10

Τό απορώ πώς έμπλεξα καί παραμάννα Ιυήκα, 
σέ τέτοιο άφ^ικό τρελλό καί το Πελά μ3 εύρηκα, 
εμένα νά μέ κυνηγάει, τή δούλα νά πειράζ’ 
τή δόλια τή νοικοκυρά όλο νά τή ο'ρτνιάζ.
Ώωχ θά τό παρατώ αυτό τ’ άφ^ίικό,
Εις τήν κουζίνα έρκεται λόγια γλυκά μοΰ λέγει.

—’ Αχ παραμάννα μου τρελλή θέ νά σέ κάνω ταίρι.
Ώωχ θά τό παρατώ αυτό τ’ άφ^ικό.
Στο σαλόνι άνέβηκα καί βγήκα στή dαpάτσα, 
έρκεται καί τ’ άφ^ικό μέ πιάν’ από τά Πράτσα.

—”Αχ παραμάννα μου τρελλή, σ’ ορκίζω στά παιδιά μ’ 
νάρτεϊς εσύ μόν’ μνιά βραδυά άπάν’ στή ο'άμαρά μου ;

1 3 . Σ  το bvQyo τήζ Καατρούλας

’Ακούσατε τό τί έγινε στό Πύργο τής Καστρούλας; 
Μαλώσανε, σκοτώσανε έναν έπιλοχία.
Ψιλή φωνίτσα έβγαλε, ψιλή φωνίτσα βγάζει;

—Ελάτε, αδέρφια, πάρτε με καί πάν τε μ’ στή στρατώνα, 
5 άνοίξτε τις παλάσκες μου καί πάρτε δυό χιλιάδες,

τις χίλιες γιά τή μάννα μου, τις εκατό ή αδερφή μου,

Μ



χίς άλλες, bps αμάν, τήν άγαπηχική μου.
Μή byjts πώς άπόθανα και γεΐμ’ αποθαμένος, 
μόν’ πήχε πώς παάρεύχηκα καί γεϊμαι παάρεμένος.

10 ΙΊήρα χή bsxpa πεθερά, χή μαύρη γη γυναίκα, 
πήρα χά λυσσομάμουδα αδέρφια κι’ άξαδερφια.

λυσσομάμουδα (χά)=χά σκουλήκια.

1 4 . Κάζου στην ° Αγια  Βαρβάρα
(Τό χραγούδι αύχό καί χά δύο επόμενα άπήγγειλε ή Χρυσώ Χηνοπούλου)

Κάχου ’ς χήν άγια Βαρβάρα, 
γεΐχα μνιά χρυσή κoυbάpa, 
έμαθα χό μονοπάχι, 
πήγαινα πρωί καί βράδυ,

5 μ’ έπιασε χό κόλι
δέ μέ δώκε καί πολλές

κόλ’ (χό)=ο νυχχοφύλακας (λ. χουρκ,).
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πεάακοσιες καί καλές, 
μ’ έκανε χά δυό μου πόδια, 
χχυπηχά σά da χχαπόδια, 

10 έκανε καί χά πλευρά μ’, 
μαλακά σά άή ^οιλίά μ’.

1 5 . Κοκώνα Βενενη

Κοκώνα μ’ Βενεχή, Ροδοσχιανή κοπέλλα, 
μάζω χά περισχέρια σου περνοΰνα σχήν αύλή μου, 
χό χώμα μου παχοΰνα καί πίννα χό νερό μου, 
χό χώμα γώ χό χρειάζουμαι καί χό νερό χό θέλω,

5 νά κάνω κούπες καί καυκιά κι’ αργυρούς μασχραπάδες, 
γιά νά κερνώ χίς έμορφες, ξανθές καί μαυρομμάχες.

1 6 .  '

Μπήκα σέ περιβόλι, 
νά δγιώ καί νά χαρώ.
Βρίσκω μνιά πορχίχσα, 
πορχούλα άνοιχχή,

5 κόρη κάνάαν μέσα, 
έμορφη καί έκλεχχή.
Τό φεσάκι μου έβγάζω 
καί χή διπλοχαιρεχώ.

’Έρε -ν’ είν’ ορισμόν άης, 
δυό λόγια νά clYj πώ

άηονη

κι’ έκείνη μέ φορσάει 
καί χή bopxa χης σφαλεί, 
γη δουλεύχρα άης μέ λέγει: 
Δέ γεϊσ’ άξιος γιά χ’ αύχή. 

15 Σά άάκοϋσα ό καημένος, 
δέρνουμ’ καί σκοχώνουμ' 
Ιίάγω σχό γιαχρό μ’, 
γιαχρό χό Βαί'άανάκη. 
Γιάχρεψέ μ’ γιαχρέ μ’,

20 ώς χό Σάββαχο βραδύ.1 0
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1 7  Η  σύλληψ η τον Πεγιάδη

(Τό τραγούδι αυτό άναφέρεται σε ιστορικό γεγονός χή σύλληψη 
τού Γενιώτη γιατρού Πεγιάδη. Τό απήγγειλε μαζύ μέ το επόμενο 

ό Σκοπιανός Γ. Γκαβανός έχών 64)

Σχά χίλια οχτακόσια και σχά βδομήάα δυό,
παχήσανα χή Γένα τ' αύγενικο χωριό
καί πήραν do Πεγιάδη τής Γένας το γιατρό.

—Τάξε, Έλέγκω μ/, τάξε σενάούκια χά φλουριά,
5 —Τάζω, Πεγιάδη μ \ σενάούκια χά φλουριά, 

δεν εναι νά γλυτώσεις π3 αυτή χή χσερκεζιά.
— Κρίμα, Έλέγκω μ’, κρίμα σ: άφίνω δυό παιδιά, 

κρίμα, Έλέγκω μ3 κρίμα κ ά σύρνεις χή χηρειά, 
χά μαύρα σου χά μάτια καί χά ναζλίδικα 

10 τ ag-ελοκαμωμένα χά τζιβελίδικα.

Γένα (ή)=χωρίον Θρακικόν πλησίον τού II. Σκοπού.— ναζλίδικα  
(τά)=ναζιάρικα.— τζιλβελίδικα  (τά)=έρωχιάρικα.

1 8 .  Ό  Γεροκλέφτης

—’Άϊάε γέρο bapba, νά πάμε σχή g-λεψιά.
—Δέ Ιοορώ, παιδάκια μ’ καί γέρασα δά πιά, 

πάρχε χόν ύγιό μου, τό γιό μ3 χό Οωσχαάή, 
κείνος ξαίρει τις βρύσες χά κρΰα χά νερά,

5 ξαίρει καί τις μάάρες πού ήπαιρναμ3 χ3 αρνιά, 
ξαίρει καί χίς αγάδες πού ήπαιρναμ3 φλουριά,

—’Ά'ίάε, γέρο bdcpba, νά πάμε σχή g-λεψιά.
—Φέρτε μ3 χά τσαρούχια νά da σφιχτοποδεθώ, 

νά πάρω χό doυφέκι μ3 γιά μνιάς νά σηκωθώ,
10 νά πά νά φωναχτοϋμε καί νά συναχτούμε, 

σχή ριζιμνιά χή Οέχρα καί στη μεγάλ’ όξυά.

1 9 . Τό τιονλάκι

(Το τραγούδι αυτό καί χό επόμενο άπηγγέλθη από χόν Άντ. ΓΙραπάλη)

Φέχο χό καλοκαιράκι 
κυνηγούσα 3να πουλάκι, 
κυνηγούσα λαχταρούσα, 
νά χό πιάσω δέ Οοροΰσα 

5 Έρριξα χά ξώβεργά μου,

γήρχε χό πουλί κοΟά μου, 
έσκυψα νά χά φιλήσω, 
θέλ3 φλουρί νά χό χαρίσω, 
γώ γεΐμ3 ορφανό παιδάκι 

10 πού νά χδβρω χό φλουράκι ;
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2 0 . ίΐώ ς πιάνεται ή άγάηη

Θέλω νά πάω στη Φραγκιά; στά Μάρμαρα, στα Μάρμαρα 
νά φέρω να Φραγκάκι στά Μάρμαρα της Πόλης, 
νά κάθουμαι νά τά ρωτώ, στά Μάρμαρα, στά Μάρμαρα, 
πώς πιάνεται γή αγάπη στά Μάρμαρα της Πόλης.

5 "Από το μάτι πιάνεται στά Μάρμαρα, στά Μάρμαρα, 
στά χείλη κατεβαίνει στά Μάρμαρα της Πόλης 
κι’ άπο τά χείλη στη γκαρδιά στά Μαρμαρα, στά Μάρμαρα, 
ριζώνει καί δέ βγαίνει στά Μάρμαρα της Πόλης, 
Έρρίζωσε καί φύτρωσε, στά Μάρμαρα, στά Μάρμαρα,

10 κι’ εκαμ’ ένα λουλούδι στά Μάρμαρα της Πόλης,
οποίος τό κόψει κόφτεται, στά Μάρμαρα, στά Μάρμαρα, 
κι’ όποιος το φάγει πεθαίν’, στά Μάρμαρα της Πόλης 
κι’ όποιος τά καλομοσκιστεϊ, στά Μάρμαρα, στά Μάρμαρα, 
αγάπη δέ χορταίνει στά Μάρμαρα της Πόλης.

2 1 . Κορίτσι δώδεκα χρονώ
(απαγγελία ’Αγάπιου Κουρουΐυατζάκη).

’Από ξένο μέρος κι’ άπο μακρινό, 
γήρτε ’να κορίτσι δώδεκα χρονώ.
Με τίς μαργιολιές μου τό έπλάνεσα
καί στά γόνατά μου, φώς μου, τό κάθησα.

5 Πιάνω ξεκουΒώνω τά χρυσά κουΐυιά, 
γλέπω τίς έλίτσες ποχει στά βυζιά.

—Δέ μέ τίς χαρίζεις, δέ μέ τίς πουλάς, 
μόνο μέ τίς δείχνεις καί μέ τυραννάς.

—Δέ σέ τίς χαρίζω, δέ σέ τίς πουλώ,
10 μόνο σέ τίς δείχνω καί σέ τυραννώ.

2 2 . Νανουρίσματα
(άπήγγειλε Χρυσώ Χηνοπούλου)

1 —Κοιμήσου καί παράγγειλα στη Μπόλη τάρματά σου,
στη Βενετιά τά ρούχα σου καί τά διαμανάικά σου. 
Κοιμήσου, κοΰκλα μου χρυσή, καί γώ σέ νανουρίζω 
καί τη gouvfraa σου κουνιώ καί σε αποκοιμίζω 
νάνι τό μικρό μου νάνι κι’ όπου τό πονεΐ νά γιάνει.

2 —Νάνι πού τό κουνιούσανα γοί δώδεκ’ άποστόλοι
καί σείς σαράάα μάρτυρες νά τΐό φυκάετε όλοι, 
έλα, ΰπνε, στά μάτια του καί συ Χριστέ, κοτίά του,
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καί σύ κυρά μου Παναγία, καλοξημέρωσε το.
3— Γυιέ μου, γυίέ μου κανακάρη, 

μνίά γαδούρα θά σε πάρει.
4 — ’Έλα, ΰπνε μου, πάρε το καί πάν’ το στις ba545sc, 

στις bαξέδες νά το δώσνα λουκούμια μενεξέδες. 
Κοιμάται τό πουλάκι μου καί πως θά τό ξυπνήσω, 
μοσκοκάρυδα θά ρίξω νά το πετροβολήσω.

ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ α ρ ρ ε ν ω ν

Άποστόλς, Άποστολιός, " Αποστολάκ’ς. Γιώργης, Γιώργος, Γιωργάκ’ς. 
Γιάννς, Γιαννάκ’ς, Γιαννακάκ’ς, Γιαννάκος. Χρίστος, Χριστάκ’ς. ΓΙολυ- 
χρόνς. Θόδωρος, Θοδωρής, Θοδωράκ’ς. Βασίλ’ς, Βασιλάκ’ς. Δημήτρης, Δη- 
μητράκ’ς, Δημητρός. Κωστής, Κωσταάΐνος, Κωστάκ’ς, Κωτακιός, Κωτσής. 
Πανιός, Παναγιώτς, ΙΙαναγιωτάκ’ς, Παντής. Μιχαήλος, Μιχάλς, Μιχαλά- 
κ’ς, Μιχαλιός. Νίκος, Νικολάκ’ς, Νικόλας, Νικολής. ’Ά^ελος, Εΰά§ελος, Ά - 
£ελάκ’ς, ’Αμελής, Βσ^έλς. Άλεξαάρής, Άλέξαάρος, Άλέξ’ς, Λ εκ ας. Χριστό
φορος. Σταυρής, Σταύρος, Σταυράκ’ς. Καρυοφΰλλς. Πέτρος, Πετράκ’ς, Πε- 
τρής. Μαν.όλς, Μανολάκ’ς, Μανολιός. Άναστάσ’ς, Άνεστός, Άνέστ’ς. Θα- 
νάσ’ς, Θανασάκ’ς, Θανασιός, Σάκης. Τηλέμαχος.’Λdρι(7.ς, ΆάρΙκος, Άάρέας. 
Στεφάν’ς, Στεφανάκ’ς, Στέφανος. Στέφος. Στεργιανός, Στέργιος. Στυλιανός. 
Άάούν’ς, Άάωνάκ’ς. Σιμός, Σιμνιών’ς. Γιωσήφ, Γιωσήφ’ς. Λάζαρος. Κυ
ριάκος, Κυριάκ’ς. Μόσχος. Θωμάς. Κοσμάς. Παντελής, Παντελάκ’ς. Μα- 
^ρκότ’ς, Μα^ριωτής. Μιλτιάδ’ς. Στρατής. ΙΙασκάλ’ς, Πασκαλάκ’ς. Σταθός, 
Στάθης, Σταθάκ’ς, Ευστάθιος. ΓΙαρασκευάς. Ήλίας. Νικήτας. Παύλος, Παυ- 
λής, ΙΙαυλάκ’ς. Άρχονάής. Σωτήρ’ς, Σωτηράκ’ς. Φίλιππος, Φίλιππας, Φι- 
λιππής. Περικλής. Πουλμένος, Πουλμενής. ’Αγάπιος. Ράλλης. Λοξής, Δοξά- 
κ’ς, Εΰδόξιος. Φώτης, Φωτάκ’ς. Δημοστέν’ς. Τιμολέων. Λεωνίδας. Σάββας, 
Σαββής. Θεοκλής. Όδυσσέας. Σγουρής. ’Ιωακείμ. Βέργος, Βεργής. Σκαρλά
τος. Σκαρλατής. Φλώρος, Φλουρής. Θεολόγος, Θεγολόης. Άριστείδς. Μαυ- 
ρουδής. Xaράλaboς, Λα^ής, Λάboς. Γρηγόρς, Ληγόρς, Ληγορής. Θοδόσς. 
Άριστοτέλς. Λευτέρς, Λευτεράκ’ς. Χρύσανθος. Μπαχαρής. Βιτάνος. Εύθΰμς, 
Θυμνιος. Πελοπίδας. Σωκράτς. Κίμων. Σταμάτς. Βγενής. Μαλαμής. Πολύ
δωρος. Γαβριήλ, Γαβριήλς. Γεράσιμος. Ζαφείρς, Ζαφειράκ’ς. Θεόφιλος, 
Θεοφλής. Θεοχάρς. Ζαχαρίας, Ζαχαρής.

Σημ. Τ ’ άνδρονιιμικά σχηματίζονται άπό τό θέμα τοΰ αρσενικού μέ την προσ
θήκη τής καταλήξεως -αινα: Άποστόλαινα, Γιώργαινα. Γιάνναινα, Χρίσταινα κ.ο.κ.

ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΑ ΘΗΛΕΩΝ

Κατίν’, Κατερίν’, Κατινιώ, Καηνίτσα. Κοκόν’, Κοκονίτσα. Έλενιώ, 
Έλέγκω, Έλεγκάκ’ (το), Έλένλ Μαργώ, Μαριάνθη. Παναγιώτή. Κάλλιο').
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Σουλτανιώ. Μορφενιώ, Μορφή, Μορφοΰλλα. Βασίλσα, Βασίλειά) (ή), Βασι
λεία, Βασιλοποΰλλα. Χρυσάνθη, Χρυσανθιώ. ΙΙραξή (Εύπραξία). Δουχέν’, 
Δουκενίτσα. Γιαννοΰλα, Άννιώ. Πήνελόπ’, Πηνειωτή. ’Αναστασία. Ζωίτσα, 
Ζωή, Ζωγιώ, Θοδώρα, Θοδτορνκό, Θοδωρίτσα. Ζουΐαουλκί). Κερανιώ. Σταυ- 
ριανή, Σταυροΰλλα. Στεργιανή. Νικολέτα. Βαρέλια, Βα^ελιά). Βα^ελί.τσα. 
Κωσταάινιο), Κωσταάίνα. Μελανιά). Παρασχευοϋλλα. Θωμαή. Φωτοϋλλα, 
Φωτίτσα, Φωτεινή, Φωτεινιά), Φωνειώ. Ευδοξία, Δοξία, Δοςοΰλλα, Δοξιά). 
Παρθένα, Θεοδοσία, Θεοδοσία). Θεανά), Φανιώ. Ζαφειρή, Ζαφειροΰλα. Κυ- 
ριαχίτσα, Κυρανιώ. Σταματί.α, Σταματινιώ. ΛσΤρονίχΛ ’Ada)via. “Αρτεμί
σια, Άρτεμισούλλα. “Αθήνα, “Αθηνιώ, Άθηνοϋλα. ’Αφροδίτη. Χρυσίτσα, 
Χρυσώ, Χρυσοΰλλα. Χρηστίνα, Χρηστινιά). Θανασία, Θανασοΰλλα. Ματη- 
νιά). Κερατσο). Πουλίνα. Τολίνα. Χριστοδουλίνα. Μαλάμα, Μαλαματή. ’Αση
μένια). Ξαθώ, Ξώ. Σταθώ.

ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

Έλεχόπλος, Άλτιπαρμάχς, Άραμαάάνς, Άληπλιώτς, Άστρινίδης, Άλε- 
ξαάρόπλυς, Άποστολόπλος, Άγαπτόγλου, Άναάολής, Πέυκογλου, Άλμπά- 
νογλου, Μπουναρτζής, Μπακιρτζής, Μπαχτσαβάν’ς, Μπαάαλέτσκος, Μπά- 
γρος, Βιτάνος, Βουλτσόγλου, Βάλανος, Μπαλιούλς, Μπιλάιρής, Μπογιάρς, 
Μποΰί)ουνος, Χαργιο1)ολής, Λιάπς, Θαβανόζ, Θάγαλος, Οόλες, Θουζέλς, 
Θρα!)θΰνς, Cag-άτς, Θένος, Θιορδ ίνς, Οαρίπς, Θ ιοι^ής, Θοθράνος, Γα- 
νήτς, Γιαραμάζ’, Γιώρ^ογλου, ϋοΰνας, ϋίνογλοιη Θάάος, Όάπτσος, Do- 
θογλους, Θεμερτζής, ϋίνκας, Όαγτζής, Όόντσος, Πάκιλης, Όουκουλιάνκος, 
Άφκαριανός, Έμιρλής, Ζα^οΰρς, Θεοχάρς, Ίσπίρς, Καραθ)αγίρς, Καλαθας' 
Κλεχάρς, Κιουπτσής, Κινήρς, Καρχα1)άτς, Κλωνάρς, Καπσάνς, Κάχανος, 
Ινουτοΰπς, Καραχαυστας, Κουρουόατσάκς, Κατσαβοΰνς, Καργιοφΰλλς, Κοκο- 
ρόκας, Κολι^αλης, Καράάαγλης, Κοχχινιοΰλς, Λουλοΰδς, ΛίΠος, Λουπάτα- 
τζης, Μερτζι,μέχς, Μαβρί§ος, Μπέτς, Μελισσηνάς, Λάζος, Μπ'ώς, Μπόζος, 
Τσίρος, Μόμτσος, Μισυργιόγλου, Ματζίρς, Μποΰλιερος, Ματζάρς. Νάνιο- 
γλους, ΜεΕ'λας, Μόρφ’ς. Μαχρής, Κοΰάρος, Μπεχτσής, Μουδής, Μανιτσής, 
Νουμερτζής, Ξαθούλς, ΙΙανιδς, Πλάτσαχος, Πισπι,άίχς, Πάτινιος, Πέγιογλου, 
ΙΙαπασταυρής, Πολυχρόνς, ΓΙασάχαλος, Ράχχος, Σχοΐοερίκλας, Στόϊκογλοΰς, 
Σιτζάκς, Στρογγΰλς, Σκουλής, Τσαγιέρας, Τζελέπς, Φτέλκας, Τσέντσερες, Φό
ρος, Φανιός, Χαμάλς, Χαραΐλος, Χάψαλς, Χαλβατζής, Χήναρης, Ψαθας, 
Κορκοάάκς.

ΠΑΡΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ (παραγκώμια)

Οΐ Σκοπιανοί φημισμένοι για τ’ αστεία καί τά πειράγματα που κάνουν 
μεταξύ τους, έχουν καί πολλά παρωνύμια, πού τά λεν παραγκώμνια.

Δυσκολεύονται όμως πολύ νά τ’ ανακοινώσουν σέ ξένο. Φοβούνται πολύ
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tic παρεξηγήσεις, δπως ολοι άλλως τε οΐ χωρικοί. Κατέγραψα με μόνον ολίγα 
από τά παρωνύμιά τους, που κατωρθώσαμε ν’ ακούσουμε.

Τσίτσινος, ’Άρκουδος, Ψάλτς, Φλώρος, Πρεπάλς, Πράτς, Παρδολι^ος, 
Βιλκοργιάκς, Βόλες, Τασιώ, Γαδουροί.)ουγάς, . Κάμηλος, Κουρέλς, Μπελάς, 
Κοΰάρος.

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ Π. ΣΚΟΠΟΥ

Στο Κεραμίτχανε, στα Μπαόάνια, στο Σουληνάρ’, στις Δαμασκηνιές, στη 
Κωτσή ή Τοΰόα, στη Μπετρότουόα, στη Μαλλιαρότουόα, στη Μπερπερότου- 
ba, στα Πυκνάδια, στο Κατσιβελόνικο boovaQi, στη Μιζίττσα (έκεΐ ήταν πη
γάδι), στο Πρόνιο ϋερμενί, στη Σκαλίγω, στής Κώσταινας τό πηγάδ’, στο 
Μπεχτσι τσαρδά, στο Καλάμ, στη Καζατζή (καζατζής=καζανας), στο Λαγο
πήδημα, στο Τατάργιολου (δρόμος προς τό Ταταροχώρι), στα Κεπέργια, στύ 
Κακανμυγδαλιές, στη Μανέσα (πηγάδι), στα Τσακίλια, (άσπρόπετρες). στη 
Μουτάφ' καρυδιές, στο Καργαλό, στίς Ξυάές Πέτρες (ξυστές Πέτρες), στη 
Μαύρη λίμνη, στη Μεσανΰχτ’ τό γιοφυρ’, στη Κούκο boo ναοί, στ’ "ΑγιοΛιά 
τ’ άγιασμα, στη Βασιλικού τή βρΰσ’, στη Κώστογλου τό πουγάδ’, στη Κου- 
ρουάερελή τό πουγάδ’, στη Βασίλ’ τό πουγάδ, στη Σωφρόνιου τό πουγάδ’, 
στο Χασανιό (πηγάδ’), στην 'Αγια Παρασκευή, στο Γιωργηάάς (πηγάδ’), στη 
Γιαννάκου τό πουγάδ’, στο Τσουρτσουρο (τρέχει νερό από μέσα την πέτρα), 
στον "Αϊ Νικόλα, στον "Αϊ Θανάσ’, στη Dίνογλου τό πουγάδ, στη Παΰλου 
τό πουγάδ’, στη D ίνογλου τσεσμέ, στη Μπακιρτζή τό πουγάδ’, στη Δημη- 
τράκ' τό πουγάδ’, στη Μάλαμα τό πουγάδ’, στη Θανασάκ’ τό πουγάδ’, στη 
Λιαλιουρ τό πουγάδ’, στ'ις ’Ανεμόμυλοι, στη Χότζα τό τζεσμέ, στη Μπαρή τό 
πουγάδ’, στο Χαβούζ (στέρνα), στη Λαρνάκ’ τό πουγάδ’, στής Τρεμούλας τό 
πουγάδ’, στο Μπαρόκ τεπέ (τοΰόα), στη Μπαλαόάν' τό πουγάδ’, στή Χατζή 
τή Γκιόλα, στό Παμουκλί φαμίχ/.κότοπος), στα Πηγαδίτσια, στο ΙΙρωτογό- 
νατο, στην Άλογοπατιά, στό Χασιρτζή, στό Γκερχανά, στις ΤουΒες, στό 
Μπεταλουδ’, στή Ξεροδουλια (ρεματιά ξερή), στή Οαβοΰλα, στό Μεγάλ’ τό 
Βοταμό, στην Έφέάιτσα, στό Κοσκογιάνκαγια, στό ΚαραόάσμεζαρΙ (δεσπο- 
τικύ μνήμα), στό Σουγιουτζουκ, στό Καάίνάρυμα (γυναικείος θάμνος), στή 
Σανόπετρα, στή Γοΰρνα, στό 'Αγιασμα, στό Doυβaρbaγά (αμπέλι με τοίχους), 
στό Μπαλή Ι)ουνάρ, στό Σαΐά^ιολου, στην 'Αγιουδα, στό Καρτάλ τεπέ, στό 
ϋερμέν gfιολοι» (στοΰ μόλου τό δρόμο), στά Καργάτσια (καραγάτς=πτελέα), 
στή Όρεμουλα, στό Καλαμόπλο, στον "Αϊ-Θόδωρο, στον 'Αγιο Λιά, στό Μα- 
^λαβίτ’, στό Σκιστοπουγαδο, στό Καλογερκό, στό Κοκκινι,όγια, στό Δέκα- 
τσάς μεσι (του Άλέκου ή βρύση), στην Άμδερή, στό Κοκκινιόχωμα, στό Γι- 
ανλίζκαγια (μοναχόπετρα), στό Καρτάλ-καγιά (άετόπετρα), στό Μπαΐ^ακίρο, 
στό Βλάχικο τσεσμεσί, στό Θαλάιρμά, στην 'Αγία Τριάδα, στό Κρασάχίο, 
στή Άρκουλά, στό Μπουκοβο (οξεία Βουλγαρ.), στην 'Αγί - Σωτήρω, στό
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Κάστρο, στο Κακοπούλι, στον Ίμλαχανέ κουρουσού, στο Παπάσ5αϊ.ρ, στη 
Γιώργαρου τή βρύσ’, στη Βρω μοβ ρύση, στην Άκρανιά, στα Παιδόπλα, στο 
Κοτζιά κουρ'ι (μεγάλο δάσος), στα Τρανά αλάνια (μεγάλη έκτασις επίπε
δος), στη Θεγοϋ τό πανεγύρ’, στο Τζερεμετό, στο Βατσουνι.6, στο Λυκο
ρυάκι,, στης "Αλεπούς τό ρυάκ’, στα Καριάκια, στο Βαθύρυακο, στη Στέρ- 
γιου τη doiiba, στη "Ακρη τή καρυδιά, στη Φανερωμέν’, στη Σάλιά τό που- 
γάδ’, στο Μπουρνάζ του πουγάδ’, στις Καλογερότρυπες (σώζονται κρΰπται ή 
ή μια λένε πώς ήταν στη Γένα), στην Τσερβουλού, στο 'Αρμυρορυάκι, στις 
Καρυδιές, στη Σκαλΰβω, στ'ις Μουτζοΰρηδες, στής ’Λρabaτζέσσaς τά γκιό- 
λια, στο Παύλο £κιολοϋ, στο Μακρύ τσαΐρ’, στη Καραμεμέτ τσεσμεσί, στη 
Ποΰπλου τό τσαΐρ (στοΰ Ποΰπλου τό λιβάδι), στη Νυφόπετρα (ΙΙέτρα πού 
φαινόταν σά νύφη), στη Γκουζέλ’ τά κλήματα, στη Στάθιο boυvaρί, στο Κου- 
τλοπούγαδο, (Κουτοϋλκος =  μικροΰτσικος), στη Μπηγάδα, στ'ις Σμίξες (ένω- 
σίς δύο ποταμών), στη Στανιμεράκ’ τό μύλο, στη Σκουλή τό νάολάπ’ (ντο- 
λ.άπ’=νεροτριβή), στ'ις Λ a go υφές, στη Κομνηνοϋ τό μύλο, στη Πασάκουλου 
τό μύλο, στο Γουρούν’κο, στη Σκαμνιάς τό μύλο, στη Μικρή Καβάλα, στη 
Μεγάλη Καβάλα, στη ΧαλότοιΦα, στη Σιβρίκαγια (σουγλερή πέτρα), στη 
Κωσταάόπλου τό Γκερέν’ (Γκερέν’=λειβάδι), στη Πεπεχaράλaboυ τό giold 
(κισλάς=μανδρί), στη Μπερτζιμέκ’ τό «ισλά, στη ΓΙικρομυγδαλιά, στη Για- 
νίτσαρ τό πουγάδ’, στη Φροκάλ* τις πλάκες, στη Καλέ τά σουμάδια (εκεί ή- 
σαν ίχνη πετάλων αλόγου), στο Τσιόκο, στη Φαλάγγ’ τό πουγάδ’, στο Φειδο- 
πούγαδο, στις Φειδόπετρες, στο Tobpo, στη Γρατσούνα.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

’'Agaftog. 1) Ά^αθας παρά§'αθος, πρα^αθένια τά μαλλιά τ’, κόκκινα τά 
πρόβατά τ’, (τριαντάφυλλο)

2) ’Aga6ia npag-αθιά πηδά τό φράχτ’ καί γεννά, (κολοκυθιά) 
άγοράζω. Γιατατί σέ γόρασα καί δώκα τό bapa μ’;
Νά σε βάν’ ανάσκελα, νά κάνω τή δουλειά μ’, (σκάφη) 
αδέρφια. Τέσσερ’ αδέρφια σέ μνιά φορεσιά: (καρύδι) 
αλογο. Έ χω  ένα ζευγάρ’ άλόγατα, άμα τά δήσω πορπατοΰνα, άμα τά 

λύσω στέκουάαι. (παπούτσια)
βάρη. Βάρη άμέτρητα βαστά στη ράχ’ τή bλaτειά τ’, μά νά σκώσ’ δέ 

1}ορεΐ μήτε βελόν’ αλαφρό, μήτ’ ένα κόκκο άμμο (θάλασσα)
βασιλεύς. Βασιλές δέ γεΐμαι, κορώνα φορώ, ρολόι δέν έχω, τις ώρες με 

τρώ. (πετεινός)
βεργί. 1) ’Άνω κάτω τό βεργί, έχει τρύπα τό μαλλί.
2) Το μικρό τό βεργί άνω κάτω ή τρύπα τ’ έχει μαλλί, (μούσμουλα) 
βουνά. Τά βουνά χιόνισανα, γοί μύλ’ στάθκανα καί τά δυό έγινανα τρί- 

για. (ο άνθρωπος)



Λαογραφικά Σκοποϋ Ά να τ .  Θράκης 221

gagavoq. Τρέμ’ τρέμ’ ό gagavo? καί πέφτ’ ό gayavoάπορος, (μύλος) 
γυμνός. Γυμνός γείμαι τούς γυμνούς ενδύω, 8που βρίσκω τρύπες ανοι

χτές τις φράζω καί τις κλείω, (βελόνα)
δαχτυλιόι. Δαχτυλίδι πυργωτό, πυργωτό καμαρωτό, βρέχεται, χειμάζε

ται καί στό άόπο τ’ στέκεται, (καπνοδόχος)
ζώον. Φοβερόν ζώον έγεννήθη πρώτη Μαρτίου, οί άρχοντες έτρόμαζανα, 

οί βασίλιοι έθάμασανα καί σ’ ελαφένιο χωρίο ήρτε καί άπέθανε. (ό ψύλλος πού 
τον σκάζουν ανάμεσα στα νύχια)

κάγκελα. Γύρω γύρω aagελα καί μέσα παίζ3 ό φpάgoς. (γλώσσα) 
καλόγερος. 1) ’Αψηλός καλόγερος πλάτσα τό κεφάλ’ άου. (πτύον).
2) Χίλιοι μύριοι καλογέρ’ σ’ ένα ράσο άυλιμέν’. (αραποσίτι)
3) Χίλιοι μύριοι καλογέρ’ σ’ ένα σκολειό διαβάζνα. (κυψέλη) 
καρακάξα. Καρακάξα μακρονούρα λήγορα μαγερευτούρα. (τηγάνι) 
κατοιβέλοι. ΙΙέ πίσ’ την άφτριά μας κατσιβέλ3 μουρμουρίζνα. (βροχή) 
κλώκα. Ψόφια κλώκα ζουάανά πουλιά πλακών’, (πάπλωμα!
κοιλιά. 1) Γή κοιλιά μ’ στη godia σ’, τό xaoubi μ’ στη φωλιά σ’, (ο 

μύλος πού τρίβουν τύ πληγούρι)
2) ’Άνω κάτω πισπιτί καί ή κοιλιά του φουσκωτή, (αδράχτι) 
κόκκαλα. Κόκκαλα δέν εχ3 καί κόκκαλα τσακεΐ. (γλώσσα) 
κυρία. 1) Ιίέ πάν’ πέ τη Ρουσία 2) Σέ πήρα, κυράμ’

κατεβαίνει μνιά κυρία καί δώκα τό bapa μ’,
πέάε δοΰλ’ τη βαστοΰνα νά σέ βάλω τ’ ανάσκελα,
καί στή γή τήνε βροάοΰνα νά κάνω τη δουλειά μ’.

(μύξα) (σκάορη)
μαλλιαρό. Άνοίγ’ τό μαλλιαρό καί baiv’ τό τσιτωμένο, (κάλτσα) 
μαλλιά. Άμαλλος μαλλιά δέν έχ’ κώλο έχ’ νουρά δέν εχ5. (βάτραχος) 
μάννα. Τής μάννας σ’ ,φαίνται καί τη baba σ’ κρεμται. (ό κουβάς καί το 

πηγάδι)
ξαπλώνω.  Ξαπλών’ δ ξαπλο1;)θύτς καί καθίζ3 ό μαυρογένς. (ό τσέτζερης 

καί ή πυροστιά)
ορνιΰ'α. ’Όρνιθα πατσιόκωλη, πατσιογυριστόκωλη, γεννά αβγά πατσιό- 

κωλα, πατσιογυριστόκωλα. (σάλιαγκος)
παιδ ιά .Έ χω  τρία παιδιά, ένα κάται δέ σαλεύή ένα τρώγ5 δέ χορταίν3, ένα 

πάγει δέ γυρίζ’. (στάχτη, φωτιά, καπνός)
παιδόπλο.  1) ’Έχω ναπαιδόπλο πέτόκόκκινιο το φεσόπλο. (σπερματσέτο) 
2) ’Έχω να παιδόπλο, άμα το σκώνω κλαίγ’, άμα τό φίνω κάτ’ μερών’, 

(κουδούνι)
παποϋς. Ό  παποϋς μου ό Θόδωρος σαράάα ζουνάρια ζωσμένος, (βαγένι) 
πατέρας. "Ενας πατέρας κεφαλής, δώδεκα γιους ποδάρια καί κάθε γιος
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στή ράχη του έχει τριάάα κόρες, βράδυ πεθαίν’ ή μνιά, ταχεία γεννιέται ή άλλ3. 
(τό έτος)

πέρδικα. Λάκκο λάκκο περπατώ, βρίσκω μία πέρδικα, τά φτερά τς έφαγα, 
τό κορμί τς έρριξα. (σταφύλι)

πέταλο. Πέταλο τριπέταλο τρύπα τη γη καί βγαίν3. (μανιτάρι) 
πιάτο. Πέ πάν’ πιάτο, καί πε κάτ3 πιάτο καί μέσ3 τή μέσ’ bpιζόλοτ. (Χε

λώνα)
πινακωτή. 1) Πέ πάν3 πινακωτή, πε κάτ3 πινακωτή καί μέσ3 τή μέσ3 ψω- 

μόπλο.
2) ’Έχω μνιά πινακωτή, τρώγω τή Άνακωτή καί ρίχνω τά ψωμνιά. (ξυ

λοκέρατο)
περπατώ. 1) "Οσο έναι νειό δε Ιοορπατεΐ, άμα τι γεράσ3 περπατει. (τό 

χόρτο άνεμοδιώχτης, πού σκορπίζεται μέ τον άνεμο, άμα ξεραθή).
2) ΙΙορπατεϊ πορπατεΐ πίσω δε γυρίζ3. (ποτάμι)
πράγμα. "Ενα πράμα πραματάκι, μνιά πιθαμή καί κομματάκι,

μέσ3 τό ράσο άυλιμένο, καί το κεφάλ’ dou τρυπημένο.
(καλαμπόκι)

ράμματα. Δυό κουβάρια ράμματα τή Ιοόλη τριγυρίζνα. (τά ματοτσίνουρα) 
οκεπός. 1) Άπάν’ στό σκεπό μας μνιά κούπα γιαούρτ3. (σελήνη)
2) Άπάν’ στό σκεπό μας μνιά ψάθα καρύδια. (ό ουρανός μέ τ’ άστρα) 
σκύβω. Σκύβω γονατίζω Ιορός σου, τό μακρύ μου στό σκιστό σ3. (κλειδαριά) 
στεγνός. Στεγνό τό βάνω, βρεμένο τό βγάζω, (κουβάς) 
τζατζάλω.— Ιΐοΰ πας, μωρή τζατζάλω ; — Σέ σένα έρκουμ3, Χανοΰτο. 

(ό φούρνος και τό πανί πού καθαρίζουν τό φούρνο)
τρίχα. Τρίχα πέ τρίχα g-ίζται καί ή τρύπα δροσίζται. (μάτι) 
τσαλκιτζής. Τσαλκιτζής παίζει τή λύρα, τσαλκιτζέσσα τά λαγούτα, 

τά μικρά τά τσαλκιτζόπλα παίζνα τά τουΒελεκόπλά.
(ροδάνη πού μαζεύουν τά μασούρια) 

τσάλα-μάλα. Τσάλα μάλα τήνε βάζω, κορδωμένη τήνε βγάζω. (Ή  ζύμη 
και ή πήττα)

τίρι-τίρι. Τίρι τίρι κρέμεται στό τίρι τυραννιέται,
στά πράσνα άυλίζται, στά κόκκινα κρεμνιέται. (κεράσι)

τυρί. "Ενα πράμα σά dupi καί τυρί δεν έναι. Τούρκοι Ρωμνιοί το πιάννα 
στό σοφρά δε do βάννα. (σαπούνι)

χείλη. Τό χείλη μου στό χείλη σου καί τό δαχτύλι μ3 στή 1>ουρίδα σ . 
(τό δοχείο απ’ τό όποιο πίνει ό άνθρωπος)
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

άβγά. Τ’ αβγά δέ τ’ άλωνίζνα. — Τά χρήματα δεν τά πετούν, πρέπει νά 
κάνει κάνεις οικονομίες.

ακίλι. 'Ένα άκίλ' το χειμώνα καί το καλοκαίρ’. — 'Ένα μυαλό, μια 
σκέψη έχει πάντοτε.

άηίδι. Τ’ άπίδ’ κάτ’ πέ την απιδιά πέφτ’. — Κατά τους προγόνους και 
οί απόγονοι.

αηλυτα.  Φάνκανα τ’ άπλυτα σ’. — Άπεκαλύφθησαν τά ελαττώματά 
σου, τά. σφάλματα.

βαρύ. Πατεϊ τό βαρύ, σηκώνται το αλαφρό. —'Όταν παρουσιάζεται δυ
σκολία, τότε αρχίζει κάνεις νά κινείται.

βεκλίτικος. Πέ το 5εκλίτκο τό τσεσμέ νά περάσς, νερό νά μή ΈγεΤς. — 
Νά μην ανακατεύεσαι σε ξένα πράγματα, ιδίως ανωτέρων σου.

βοϊβοδίνα.  ’Άς μέ λένε βοϊβοάίνα κι’ ας ψοφώ από τή bsiva.—'II  πα
ροιμία λέγεται για τούς επιδεικτικούς, πού ενώ είναι φτωχοί επιζητούν νά 
έπιδεικνΰωνται.

βρεμένος. Ό  βρεμένος πέ τή βροχή δέ φοβάται. — 'Όταν πάθει κανείς 
κάτι, δεν φοβάται πλέον από τό ίδιο πάθημα.

γαδούρί. 1) Γηϋρες γαδούρ’ Ισεάαβά τό γλεκς καί στα δόάια— Ή  πα
ροιμία λέγεται για κείνους πού δεν άρκοΰνται σ’ ένα δώρο πού τούς κάνουν, 
αλλά προβάλλουν και αξιώσεις. Πρβλ. τό αλλαχού λεγόμενο: Κάτινους χαρί
ζανε ένα γάιδαρο και τον κοίταζε στά δόντια.

2) Χτυπά τό σαμάρ’ νά νοιώσ’ τό γαδούρ’.— Ή  παροιμία λέγεται όταν 
κάνεις πλαγίως θίγει ώρισμένα ζητήματα.

γαμβρός. ΙΙερνά καί τό γαόρό καί τή νύφ’. — Είναι πολύ όμορφος (λέ
γεται ειρωνικά).

γαρύφαλλα. Έ χ ’ γαρούφαλλα στό κεφάλ’. — Λέγεται για κείνες πού 
τούς άπατούν οΐ σύζυγοι.

γέρος.—Φάγε γέρο, μαλακό.—Νά,ίπ ζουμάρ’ εν’ παιδί μ’. — Λέγεται ό
ταν κάνεις κάνει μια ευεργεσία άναξία λόγου.

γινατλίδικος. Γινατλίδκο κεφάλ εχ’ς. — Λέγεται για τούς πεισματά
ρηδες και ίσχυρογνώμονες.

γουδί. Το γουδί τό γουδοχέρ’ του.— Λέγεται γιά τούς ίσχυρογνώμονες. 
γουρούνια. Γουρούνια κατεβάζ’ πέ τό’Αζεργιανό (βουνό τού II. Σκοπού). 

'Όταν κανείς ροχαλίζει. Συνών. βράζνα τά φασόλια,
δρόμος. ’Άλλο δρόμο πάγιο γώ, κι’ άλλα ή κοίοίλα μ’ (ιό ραβδί). — Λέ

γεται όταν υπάρχει αντίθεση μεταξύ δυο πού έπρεπε νά συμφωνούν. 
δώδεκα. Δώκε το ίοαπά τά δώδεκα.—Πλησιάζει ν’ άποθάνει.
'Εβραίος. Έτυχε νά βγει ό Εβραίος στό παζάρ, καί βρέθκε Σάββατο.—
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Λέγεται για κείνους πού πρώτη καί μόνη φορά επιχειρούν κάτι και απο
τυγχάνουν.

ήμερα. Καινούργια μέρα καινούργιο κισμέτ(Τ. π.).—Λέγεται όταν σέ μια 
κατάσταση γίνεται αλλαγή, από την οποίαν περιμένεται και νέα εξέλιξη.

Θεός. Το Θεγο πέ τό μυαλό τό γηύρανα.—Σημαντικά πράγματα άνεκά- 
λυψαν με τή σκέψη.

Θεός. Λέγε τήν αλήθεια, νάχ’ς πέ τό Θεγο βοήθεια. 
ΰ'έρος. Θέρος, τρύγος, πέλεμος.—Λέγεται για νά δηλώσει οτι στις τρεις 

αυτές περιπτώσεις ό άνθρωπος βρίσκεται στην ίδια περίπου ανησυχία.
ίδρώνει. Δέ γιδρών’ τό φτί τλ — Δεν τον μέλλει για τέτοια πράγματα, 

δεν σκοτίζεται.
ίσια. Σιραβά νά καθώμαστε καί 'ίσια νά χορατεύουμ5. — Νά λέμε δίκαια 

καί σωστά πράγματα.
καίσια. ’Έρκουνάα: στενά τά καίσια (λουριά),—Δύσκολες περιστάσεις. 
καλά&ι. Ό  καθένας κοιτάζ5 νά πλέξ5 τό καλάθ’ dou. — Ό  καθένας κοι

τάζει τή δική του δουλειά.
καλάϋΊ. Ό π 5 άκοΟς πολλά βάτσουνα πάρ5 μικρό καλάθ5.— "Οπου άκοΰς 

πολλά λόγια νά μή περιμένεις πολλά πράγματα.
καλό. Κάν5 τό καλό και ρίξ5 το στο γιαλό — Κάνε τό καλό χωρίς υστε

ροβουλία, χωρίς νά περιμένεις ανταπόδοση.
κάρτσα . Τή διαβόλου κάρτσα εν" αυτός — Είναι πολύ επιτήδειός, κατεο- 

γάρος.
κάτα. Γή κάτα 8άε δε φτάν= τό τζιέρ5 τό λέει πού βρωμά.— Πρβ. τό : 

(ίσα δέ φτάνει ή αλεπού τά λέγει κρεμαστάρια.
κάτα. "Ηθελε καί ή κάτα ρεπάν’.—Λέγεται γιά κείνους πού ζητούν πράγ

ματα των οποίων δεν είναι άξιοι.
κατσίβελος. Τό §ατσί6ελο πάγαινανα νά τό g-άννα βασιλέ καί κείνος έ- 

γλεπε τά ξύλα καί γήλεγε : ά μά ξύλα γιά καρβούνια !—Δύσκολα κανείς λη
σμονάει τό παλιό του επάγγελμα, δσο και άν αλλάξουν οΐ συνθήκες.

κεφάλι. Τό κατ’ τό κεφάλ5 τσάκσε τό πάν9.— Λέγεται γιά κείνους πού 
πλήττονται από σεξουαλικές καταχρήσεις.

κεχαγιάς. Κεχαγιά δε σ5 έβανανα.—Δέν σού δίνουμε λογαριασμό. 
κοιτάζεται. Βουνό πέ βουνό δέ §οιτάζται, άθρωπος πέ άθρωπο κοιτάζ- 

ται,—Πρβ. τά βουνά δέν ανταμώνουν'καί: βουνό πέ βουνό δέ σμίγ’.
κόλλυβα. 11έ ξένα κόλλβα μνημόσυνο φκιάνλ — Μέ ξένα χρήματα κά

νει. τό γεναιόδωρο.
κολτούκ . Δυό καρπούζια σ’ ένα κολτούκ5 δέ βαστιοΰάαι (τουρκ. ή π.).— 

Πολλά πράγματα στο ίδιο μέρος, μέ τά ίδια μέσα δέ γίνονται.
κόρακας. Κόρακας τή κοράκου τά μάτια δέ da βγάζ — "Ομοιος τον ό

μοιο δέν τον βλάπτει.
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κονκιά. 11ε τά κουκιά ώς τά κεράσια. — Λέγεται για νά δηλώσει μικρή 
χρονική διάρκεια.

κονκούτσ\  Κουκούτσ3 δε Βαραλλάζ3.—Είναι εντελώς δμοιος. 
κονκονζέλλα.  Το Μπεηλίκουρου εχ3 κουκουζέλλες.— Δεν είναι καλή εσο

δεία. ('Ζ>ε?7λίΗ=βεηλίκι. κοι>ρού=ξηρός. κονκονζέλλα (ή)=τδ κικίδι τής 
δρυός).

κούφιος. Κούφιος πλάτανος βρόοίος μεγάλος.—"Οταν κανείς είναι κενός 
(κοΰφος) κάνει μεγάλο θόρυβο. Συνών. τά κούφια τα βαρέλια κάννα βρόάο.

κονφός. 1) Κουφού καΒάνα κι3 άν χτυπάς καί μεθυσμένο σά §ερνάς, τρελ- 
λόννα σά θυμνιάζεις καί συ χαμένα ταχείς. 2) Στη κουφού τή Βόρτα δσο θέλς 
βρόάα.—Για τους αδιάφορους καί πεισματάρηδες.

κοάά. ΓΙέ κοάά πέρασε.— Ή  φράση λέγεται ειρωνικά γιά κείνους που 
μικρή ιδέα έχουν γιά ένα πράγμα, είναι επιπόλαια μορφιομένοι.

λάΒα. Μνιά λάΒα κι3 έναν φέο·’ καί δέκα φέg3. — "Αμα υπάρχει κάτι 
καλό δσο μικρό καί άν είναι, έχει τήν επίδρασή του.

λάηατα. Κατουρεϊ πά στά λάπατα καί θαρρεί πδν3 άαβούλια.— Λέγε
ται γιά τούς κουφαλαζόνες.

λειψός. Λειψά Σαββάτα έχει.— Είναι ολίγο ελαφρός στο μυαλό. Συ- 
νίόν. Χρωστά τή ΜιχάλΒ

λόγια. ΙΙιάστκαμ3 στά λόγια.—"Αρχίσαμε τή συζήτηση. 
λονλάς. Τόν έκαναμ3 λουλά. — Κουραστήκαμε πολΰ.
λύκος. 1) Ό  λύκος τό άουμάν3 άγαπά.—Σ έναν πού προτίθεται νά κάνει 

κακό, αρέσει ή ταραχή.
2) Ρώτσανα τό λύκο, γιατ3 εν’ ο λαιμός σ3 χοάρός ; —Γιατί φκιάνω τή δου

λειά μ3 μοναχός.—"Οταν κανείς εργάζεται μόνος, κατανοεί καλύτερα τή δου
λειά του, καταγίνεται καί ωφελείται περισσότερο.

μαλλιά. Τά μαλλιά μ3 σκώθκανα όλόρτα.— ΤΙ φράση λέγεται, δταν κα
νείς δοκιμάζει φρίκη.

μανολιός. Έ λαξ3 ό Μανολιός κι3 έβαλε τό βρακί τ3 άλλοιώς. — "Έγινε 
αλλαγή εντελώς φαινομενική.

Μαργιορίτσα. Γούλα τάχ3 ή Μαργιορίτσα, μόν3 ό φερετζές τής λείπει. 
Λέγεται γιά κείνους πού φροντίζουν γιά δευτερεΰοντα πολυτελή πράγματα, 
ενώ τούς λείπουν τά στοιχειώδη.

μαύ'ός. Ό  παθός έναι μαθός. Συνών. τό πάθημα εναι μάθημα.
μάτι. 1)ψ\Ιάτ3 δε Βορώ νά κλείσω.—Ή  φράσις λέγεται δταν κανείς δεν 

μπορεί νά κοιμηθεί από τήν στενοχώρια του.
2) Δεν έχεις μάτια νά φας αβγά. Συνών. Δεν εχ3ς κώλο νά κλέψς ά§ού- 

ρια. — Δεν είσαι ικανός γ ι’ αυτή τή δουλειά.
3) Καλύτερα νά βγει τό μάτ3 σου, παρά τ’ όνομά σ3.

15
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4) Θά λείψω τά μάτια μ1 σκόρδο.—Θά χύσω ψεύτικα δάκρυα, δεν πρό
κειται νά λυπηθώ.

μεθυσμένος. Ό  τρελ' ; πέ τό μεθυσμένο φοβήθκε. — 'Ο μεθυσμένος 
είναι πιο επικίνδυνος άπο τον τρελλό.

μέλισσα. Γή μέλσσα πέ τό μέλ’ δε φεύγ’ πέ το ganvo φεύγ’. — Τό καλό 
δέ μπορεί νά διώξει (ν’ άπομακρύνει) κανένα.

μούλα. Τή gaX^ τή μούλα κρεμοϋνα τά κουδούνια. — Γι,ά τον καλό γ ί
νεται συζήτησίς, τις έμορφες κατηγορουν.

μπαϊράμ.—"Ode κάννα οι Τούρκοι b a p y ^ ’ το bsbT̂  δέ d6 ρωτοϋνα. — 
Οί μεγάλοι δέ λογαριάζουν τούς μικρούς (bebr) αγάς ό'ν. άσχημου μουχτάρη 
τοϋ Π. Σκοπού).

μπακάλης. Πάτσ’ ό Ιοακάλς πέ δυο ποδάρια μέσ’ τό φαΐ.—Είναι μέ λάδι 
καλά αρτυμένο τό φαγητό.

μπάλωμα,  ίΐά στό baXa^a bάλωμa εν’ τό βρακί τ’.— Είναι πολύ μπα
λωμένο.

μυαλά. Τά μυαλά σ’ καί μνιά λίρα. — Δεν αξίζεις τίποτα, λες ανοησίες. 
μυΐγα.  1) "Οποιος έχ’ τή μυΐγα σκιάζται. Συνών. "Οποιος εχει μυΐγες 

μυγιάζται. 2) Σά άή μυΐγα μέσ’ τό καάήλ’,—’Επεσε στά τυφλά θύμα.
μύξα. ”Α σέ κάψω, Γιάνν’, κι’ ά σέ λείψω μύξα νά γιάνς’.— Λέγεται γιά 

κείνους πού κάνουν ένα κακό καί προσπαθούν κατόπι μέ ψεύτικα μέσα νά τό 
θεραπεύσουν.

μύτη. Γή μύτ’ dou νά πέσ’ δέ σκύβ’ νά άή ίυάρ’.—Ψωροπερήφανος. 
νερό. Πέ τό κουβανητό τό νερό δέ γυρίζ’ μύλος.— Μέ φτωχά μέσα δέ 

μπορεί νά γίνει κάτι πλήρες καί καλό.
νιουνιό. Τόσο τό g6φτ’ τό νιουνιό τ’, τόσο φκιάν’. — ’Ενεργεί ανάλογα 

μέ τή διανοητική του αντοχή.
νους. Πέ τό νοϋ καί πέ τή γνώσ’ γηύρανα τά Θεγό Kaboa’.— Μέ τή 

σκέψη μερικοί επιτυγχάνουν σημαντικά πράγματα στή ζωή.
ντέρτ’. Γοΰλ’ πέ τό άέρτ’ άους κι’ ο μυλωνάς πέ τό νερό τ°. — "Ολοι έ

χουν τον καημό τους.
νύχι.  Δέν εχ’ νύχια νά ξυστεΐ.—Δέν έχει τά μέσα νά κινηθή. 
ξερός. Koda στό ξερό καίγεται καί τό χλωρό.— Κοντά στούς κακούς 

πάνε και οΐ καλοί.
ξουρισμένος. Τό γηΰρες ρούσκο, τό Θελς καί ξουρισμένο.—Λέγεται γιά 

κείνους πού έχουν πολλές αξιώσεις.
όρνιθα.  Γή όρνιθα πίν* νερό γλέπ’ καί το Θεγό. — Πρέπει κανείς νά 

μ ή λησμονεί τούς ευεργέτες του.
παίξουμε. Γηύραμ’ καί παίζουμ’. —Γιά δσους δέν ευχαριστούνται. 
παντελεημονας. Κουτσοί στραβοί στό Μπαάελεήμονα.— "Ολοι ζητούν νά 

επιτύχουν τά ίδια πράγματα.
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π α π ά ς .  Κάνε με παπά καί ρίξμε καί στή g-ουπργιά.— Δώσε μου τό α
ξίωμα και ας κακοπαθησ οι.

πάπια.  Έλλαξε γή πάπια εβαλε τά σάπια,—Συν. ’Έλλαξε δ Μανωλιύς 
έβαλε τδ βρακί τ’ άλλοιώς.

πάαμα .  ’Έχασε τά πάσματά τ’.—’Αναστατώθηκε, εζαλίσθη.
παστός. "Ο,τι πάρ3 ή νύφ3 στο baστό.—"Ο.τι γίνει, δταν είναι ή κατάλ- 

ληλη στιγμή, δταν βρίσκεται μια υπόθεση στό επίκαιρο σημείο.
πέτρα. "Οποια πέτρα σκώσεις, πέ κάτ3 τόν βρίσκεις.—Αναμιγνύεται παν

τού, χωρίς νά είναι αρμόδιος.
π ο μ π ή .  Φάνκε ή bob^ τ’. — Άπεκαλύφθησαν τά σφάλματά του, τά ελατ

τώματα του.
ποντικός. Ιίοτκός στή άρύπα δέ χωρούσε, σουσάκα έσερνε μαζί τ’.—Λέ

γεται, δταν κάνεις δεν άρκεΐται στό δτι επέτυχε κάτι γιά τον εαυτό του, αλλά 
ζητεί και γι’ άλλους (σουσάκα (ή)=κολοκύθια).

παχαμός. 1) Ό  λεγνός ό ποταμός φκιάν’ g-ιουρουλτί. — ’Από τά μικρά 
πράγματα γίνονται τά μεγάλα.

2) 11έ τό σιγανό ποτάμ3 νά φοβάσαι. —Νά φοβάσαι καί. τον ήσυχο.
3) Κόμα τό θοταμό δέ γείδε τά baτζιάκιa τ’ νεκοόόν’. — Λέγεται έκεί- 

τους πού σπεύδουν νά κάνουν κάτι, προτού νά φθάσει ή ώρισμένη ώρα.
ράμματα .  Ιίαλιά baλώvςτά ράμματα χάνς.—Τό παλιό μένει πάντα παλιό.
ρεπ ά ν ι.  Στα ποδάρια τ’ ρεπάνια 0ά φυτρώσνα.—Λέγεται γιά τούς ακα

θάρτους.
ρούχα. "Οποιος φυλά τά ροΰχα τ’ εχ3 τά μισά. — ’Εκείνος πού προσέχει 

καί φροντίζει νά συντηρήσει τά υπάρχοντα, έχει πάντοτε νά κερδίσει κάτι.
σειγίζομαι. Γοϋλ’ σειγίζνθαι καί ό Γιάννς ξουρίζται. — Λέγεται δταν σέ 

μνιά γενική ετοιμασία κάποιος άσχολείται περί μηδαμινά πράγματα, βραδυ- 
πορεΐ.

σκοινί. Σά άό σκοινί μέσ3 τό τoυpbά.— Λέγεται ειρωνικά γιά κείνους 
πού κάνουν τον δίκαιο.

σκύλος. 1) Σκύλος πού δέ δagάv3 άς πά νά βαβίζ3.— "Αμα κάτι δεν εί
ναι επικίνδυνο δεν είναι άξιο προσοχής.

2) Πρόσταξανα τό σκύλο καί κείνος τή νουρά τ3. — Λέγεται δταν κανείς 
προσπαθεί ν’ αναθέσει εις άλλον εντολήν πού ανέθεσαν σ’ αυτόν.

3) ’ΆΘρωπο πέ σόϊ καί σκύλο πέ τή μάάρα.—Πρέπει νά προσέχουμε τήν 
καταγωγή.

σπέρνω. Κεί πού δέ σέ σπέρνουνα νά μή φυτρώνς.—Νά μή αναμιγνύε
σαι εκεί πού δεν είσαι αρμόδιος.

σ π ίτ ι  1) "Οποιος δέν άρέζ3 τό σπίτ’ άου, πέφτ3 καί τό θλακών’. — "Ο
ποιος δεν ευχαριστείται στά δικά του, σ' δ,τι έχει, πηγαίνει άσχημα.

2) Γήάανα νά κάψνα δυο σπίτια κι’ εκαψανα ένα.—Λέγεται γιά τό άν-
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δρόγυνο για το όποιο υπάρχει ή γνώμη δτι δέ μπορεί νά εξελιχθεί χαλά στον 
οικογενειακό του βίο.

3) Σπίτ3 μου σπιτίτσ3 μου τραχανιάς μυρίζ3.— Άρχοϋμαι στο σπιτάχι μου
κι’ ας είναι φτωχό.

οτεφανώνομαι. Δέ do στεφανώθκα.— Δεν τό πήρα για πάντα διχό μου. 
Τούρκος. To ϋοΰρκο φίλευε καί τό g ώλο σ’ φύλαγε. 
τρελλός. 1) Μαζευτητε τρελλοί νά φάμ3 τη γνωστικού τό βιό.—Λέγεται 

όταν μερικοί θέλουν νά έχμεταλλευθοΰν τά αγαθά ενός τρίτου.
2) Οί τρελλοί δέ φοροΰνα κουδούνια.— Οϊ τρελλοί και έν γένει οί ελατ

τωματικοί δεν διαλαλουν τά ελαττώματά τους, αλλά χρειάζεται κάποια παρα
τηρητικότητα νά τους διακρίνει κανείς.

3) ’Έβανανα τό άρελλό νά βγάλ’ τό φίδ’ πε τή άρύπα.
τρέχει. Σά δέ σέ άρέχ3 μή άρέχ’ς. — 'Όταν δεν σε πηγαίνει καλά ή 

τύχη είναι περιττό νά προσπαθείς.
τρεχός. Γηϋρτ3 ο τρεχός κατήφορο καί κυλά.— Λέγεται όταν γίνεται μέ 

ευκολία κάτι που είναι εύκολο νά γίνει.
τρίχιαε. Τρίχιασ3 β Άγιολιάς.— Λέγεται δταν πέσει κάτι (πέτρα, κε

ραμίδι κλπ.) καί χτυπήσει κάποιον στο κεφάλι.
τριάμισιάρι. ’Έβγαλαμ’ τό τριαμσιάρ3.—-Έβγάλαμε τά έξοδά μας. 
τριφύλλι.  Ζήσε, ΒάΘιε μ3, νά φας τριφύλλ3 καί τον Αύγουστο σταφύλ3.

—Λέγεται δταν δίδεται κάποια μακρά προθεσμία, που δεν μπορεί νά περι
μένει κανείς. (Βάθιος, συνηθ. προσωνυμία των ίππων).

τοατοόπηττα. Σκοπιανή τσατσόπηττα, ρόγα τσoυbιαvή. — ’Εκλεκτά 
πράγματα.

νψος.  Γιά τό ύψος, για τό βάθος.— ”Η πρόοδος μεγάλη ή καταστροφή. 
φακή. Ή  φακή τρώγ3 το λάδ3. —Ή  φράσις λέγεται ειρωνικά, δταν κα

νείς διαπραγματεύεται ν3 αγοράσει κάτι καί τοϋ ζητούν μεγάλη τιμή.
φούρνος. Ιίόσοι φούρνοι θά δειάσ’ κόμα ! — Πόσον καιρό θά ζήσει ακόμα! 
χάντρο. Τρύπα τό χάάρο.—’Έχει μεγάλη ισχΰ.
χελώνα. Γή άχελώνα τά χελονόπλα τς άρέζ3.— Στην κάθε μάννα αρέ

σουν τά δικά της παιδιά, στον καθένα αρέσουν τά δικά του πράγματα.
χήνα. ’Έλλαξε ή χήνα, έβαλε πάλ3 κείνα,— Συνών. Έλλαξε ή πάπια, 

έβαλε τά σάπια.
χορεύω. 1) Χόρευε, κυρά καί σγειοΰ, κι3 έχε κι’ έννοια τή σπιτιού.
2) Χόρευε, γαΐυρέ, τά παπούτσια εν δικά μ3.—Λέγεται ειρωνικά γιά κεί

νους πού ασυλλόγιστα διασκεδάζουν.
χορός. Γαπούσε ή Μάρω τό χορό, πήρε κι3 άάρα ^αϊάατζή.— Ηύρε τον 

δμοιό του.
χορτάτος. Ό  χορτάτος τό νηστικό δέ Θέλ3 νά άόν ξαίρ\—'Όταν κανείς
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δεν έχει αισθανθεί την έλλειψη ενός πράγματος, δεν μπορεί να νοιώσει άλ
λον πού εχει την έλλειψη αυτή.

χρονίζω. Ζεΐς χρονίσ’ς νά τό Θυμάσαι.—Νά τό θυμάσαι γιά πάντα.
χώρια. Μαζί καθόμαστ’ χώρια καταλαβαίνουμ’.
χωριό. Χωριό πού φαίνται κολαούζο 5έ θέλ\— "Ενα πράγμα πού φαί- 

νεται δεν χρειάζεται νά το διαλαλήσουν.
ψάρι. Το ψάρ’ πέ το κεφάλ’ βρωμά.
ψ είρα . 1) Πρέπει νά τδχει ή κούτρα τ’ νά κατεβάζ’ ψείρες.—Πρέπει νά 

είναι φκιασμένος από τή φύση κάνεις γιά νά σκέπτεται καλά, νά ενεργεί κλπ.
2) Χόρτασε γή ψείρα καί βγήκε ατό γιακά.—Λέγεται γιά τούς φτωχούς 

και αδύνατους πού δταν άποχτήσουν κάποια δύναμη θέλουν νά επιβάλλονται.
ψύλλος. Μπήκαν» γοί ψύλλ’ στα φτιά τ’.—Λέγεται δταν κανείς κατα

λαμβάνεται από σκέψεις, φροντίδες, υποψίες.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σ Τ Ο  ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Τό γλωσσικό ιδίωμα τού Σκοπού ανήκει στά λεγάμενα ήμιβόρεια γλωσ
σικά ιδιώματα. Τά κυριώτερα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά είναι τά έξης :

Α ' . Φ8©γγ©λογία
I. Τά μέσα γράμματα μπ-μβ, γκ-γγ, ντ νδ προφέρονται δπως οί Λατι

νικοί φθόγκοι b, g, d, χωρίς δηλ. ν’ ακούεται έρρινο : άόέλζ γαόρός, άgε- 
λος, σταλιάζω, ε^ά θ’, δαπάνα), καάήλ’, χοάρός, δόόια. 'Ομοίως προφέρον- 
ται και τά ψιλά κ, π, τ, δταν είναι στην αρχή λέξεως και ή προηγούμενη λέξη 
τελειώνει σέ ν: τό §ήπο, τό gaXovva, μη όάς, τό bovo, τή άύχ\ τό άοΐχο, δέ 
άρώγω. 'Η  προφορά αυτή έχει έπεκταθεΧ και σέ λέξεις πού έχουν μόνο τ ή 
δ και δεν έχει γίνει ένωση μέ προηγούμενο ν : άρέχιο. έάρεξα, κάάρο,=κά- 
δρο, καλύΤα—κολύβα.Ή επέκταση οφείλεται περισσότερο σέ ξενική επίδραση.

Υπάρχουν δμως και περιπτώσεις πού ακούεται τό έρρινο στήν προφορά: 
g^g^axvda, άβάνάα, έρκουνάαι, άρχονάας, έχονάας. Τό φαινόμενο τούτο 
παρατηρεΐται σέ λέξεις ξενικής προελεύσεως ή οφείλεται στήν επίδραση τής 
λογίας γλώσσας.

II. Τά συμφωνικά συμπλέγματα κτ, φθ, χθ, πτ, προφέρονται συνήθως 
χτ, φτ : χτέν’, φτάνω, χτές, κόφτω, νάφτω.

III. Παρατηρεΐται ενίοτε τροπή τού θ σέ φ : φηκάρ’=θηκάρι, οτάφν’ 
= στάθμη.

IV. Τά συμπλέγματα μφ, νθ, παρουσιάζονται ως φ, θ, (ή απλοποίηση 
έγινε μετά τήν αφομοίωση τού έρρινου προς τό δασύ :) νύφ’ έκ τού νύμφη- 
νύφφη, αφαλός καί νεφαλός έκ τού όμφαλός-δφφαλός-άφφαλός, άθ’ έκ τού 
άνθος-άθθος, άθρωπος, έκ τού άνθρισπος-άθθρωπος.

V. Τά δασέα χ, θ, έπειτα από ρ τρέπονται ενίοτε σέ κ, τ : άρκινώ, έρ-
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χουιΓ, άρκιοΰμ3=όρχοΰμαι, γήρτε=ήρθε, δρτιά (εκ τοά3 όριθιά)=ή όψη τοΰ 
υφάσματος.

Β'. Τονισμός

I. Σέ ώρισμένα πρόσωπα των ρημάτων λόγφ της προσκολλήσεως στο 
τέλος τοΰ προσφυματικοΰ α (ΐδ. παρακάτω) ή τοΰ τονι,σμοΰ της συλλαβικής 
αύξήσεως, ακούεται κύριος και δευτερεΰων τόνος : χόρεφανά, γήρκουνάανά, 
εκοφτανά, ένοιξάμή έφαγάμ3.

II. Σΰνητθες στη Σκοπιανή διάλεκτο είναι τό φαινόμενο πού παρατη- 
ρεΐται. κάπως γενικώτερα στην έλλην. γλώσσα τής μετακινήσεως τοΰ τόνου 
από την προπαραλήγουσα στην παραλήγουσα στην όνομ. πλητθ. όλων των 
δευτεροκλήτων αρσενικών : άιθρώπ’, διαβόλ3, καταλογή δασκάλ3.

Γλ Συγκοπή

Συγκοπή φωνηέντων στο μέσον τής λέξεως είναι συνήθης στο Σκοπιανό 
ιδίωμα. Συγκόπτονται τά εξής φωνήεντα όταν δεν τονίζωνται : 1) Τό ι: 
στάρ’=σιτάρι, φυσκόσταρο=φυσικοσίταρο (άροβόσιτος), πουκάμσο=πουκά- 
μισο, δεματκό=δεματικό, άσπρόλθος=άσπρόλιθος, Μτσα=Μ.τισα (έτελείω- 
σα), νόμσα=ένόμισα, ποτκός=ποντικός, τθυμητκό=θυμητικό.

2) Τό υ : ζγός=ζυγός, σταφλοτουρσί, bρόμτα=bρόμυτα.
3) Τό η : άράπς—άράπης, ψάλτς—ψάλτης, άφε^ίτς=φεγγίτης, γαλαζιο- 

μμάτς=γαλαζομμάτης, χ η μ ό λς=χ  α μ άλη ς, χ άτθκ α = χ  ά θη κ a , φάνκε=φάνηκε, 
διάβκε=διάβηκε, χτΰπσε=χτΰπησε, τρΰπσα=τρΰπησα, μεσμέρ3=μεσημέρι.

4) Τό ε: φαίνσαι=φαίνεσαι, βάντε=βάνετε, πειράζτε=πειράζετε.
5) Ή  δίφτθογγος ει: γράφς=γράφεις, παίρνς=παίρνεις, ξαίρς=ξαίρεις, 

θέλς=θέλεις, πετνός=πετεινός, καποτνός=καποτεινός (παλαιός).
6) Ή  δίφτθογγος ου : Κουμλιά=κουμουλιά (σωρός), βοΰζνο=βουζουνο, 

άκσα=άκουσα.

Δ ' ’Αποκοπή

Άποκόπτονται συνήθως από τό τέλος τών λέξεων τά εξής φωνήεντα, όταν 
δεν τονίζονται 1) τό ι στο τέλος τών δευτεροκλίτοτν ούδετέρατν : ποτήρή χω_ 
ράφή άργιάνή λαλούδή στάρή τομάρή άρνίνθή σπίτ\ τραπέζ’.

2) Τό η στο τέλος τών θηλ. ονομάτων καί μετοχ., στο γ' εν. προσ. τής 
ύποτ. τών βαρυτόνων ρ.: βρώμ’,κόρ3, βρασμένή κουρασμένή τρώγ3 (η), γράφ’ 
(ΐΐ), λέγ3 (η), νάφτ3 (η), κόψτ3 (η).

3) Τό ε στο α' πληθ. πρόσ. τής ένεργ. φωνής τών ρημάτων : διαβαί- 
νουμ\ κάμνουμ3, παίρνουμή διάβκαμ3, γείχαμ3, ετρωγαμ3.

4) 'Η  δίφτθογγος αι στο α' πρόσ. τής όριστ. τής μέσης φωνής τών ρ. : 
ερκουμ’, μοσκίζουμ3, σκιάζουμ’, φοβοΰμ3, άρκιοΰμ3.
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5) Ή  δίφθογγος ει στο γ ' εν. πρόσ. τής όρ. τής ένεργ. φωνής των βα
ρυτόνων ρ. : γράφ’ (ει) χορεΰ’ (ει), κόφτ’ (ει), τρώγ’ (ει), νάφτ’ (ει).

6) 'Η  δίφθογγος ου στ'ις κλητ. άντων. μου, σου, του. (Το σπίτιμ’, δ 
πατέρας μ3, ή μάννα σ’, το φαεί τ’).

7) Τδ οι στην δνομ. πληθ. των δευτερόκλιτων : γοί άθρώπ3, γοί άάρ\ 
γοί συάρόφ’, γοι νόμλ

Ε '. 'Έ κθλιψη

"Εκθλιψη παθαίνουν τά εξής φωνήεντα : 1) τδ α και ο των ούδετ. άρ
θρων : τ’ αγαθά, τ’ άγιο, τ’ δ'νομα. 2) δ σύνδεσμος καί : κι’ εγώ, κι’ εμένα, 
κΓ άλλο. 3) τδ α στδ τέλος των ουδ. καλ’ (άλογα). 4) τδ ε στδ γ ' εν. πρόσ. 
τιΤιν ΐ.στορ. χρόνων των ρ. : διάβκ’, γαποΰσ’, έφαγ’ κ. ο. κ.

Σ Τ  λ Κράση

Κράση γίνεται 1) στόν εν. καί. πληθ. τοΰ ουδ. άρθρου: τάλλο, τάλλα.
2) Στο σύνδεσμο νά: νάσ’, νάρτς (νά έρθης).
3) Στδ άναφορ. έπίρρ. πού: πουν’, πδρκεται, πδ'παθ’, πδ'λεγ’.
4) Στην έρωτ. άντων. τί μέ τδ τθα: τά (τί θα) κάνς; τά δώσ-ς;

Ζ Γ. Συνίζηση

Συνίζηση γίνεται. 1) Στά λήγοντα σέ εια, ειος, ια, υα: ι,ινιά=μία, πα 
χειά, μακργιά, τέτγια, μαλλιά, ταχειά, χοοργιανκιά, νεροφαγιά, ξιστριμνιά.

2) Στδ β'. έ.ν, πρόσ. των ρ. πού έχουν χαρακτήρα γ μετά την αποβολή 
τοΰ γ: τρώς=τρώγεις, πάς=πάγεις, λές=λέγεις.

Η'. ’Αφαίρεση

Άφαιροΰνται συνήθως τά εξής μή τονιζόμενα αρχικά φωνήεντα:
1) Τδ α: ’γοράζω, ’γαπώ ’λείφω, ’νάφτω, ’πόψα ’νεκατοτούρα, ’φτί.
2) Τδ ε: ’κεΐ, ’δώ, ’ξώρας, ’νωρίς, ’ξοπίσ’, κείνος, ’ξώρραχα, ’φταχάρυ 

στος, ’λαφροπέτνος.
3) Τδ ο: ’πίσ’, ’λόϋρα, ’μόνω.
4) Τδ υ: ’ψηλά, ’νί," ’φάδλ 
δ) Τδ ω: ’σάν, σά.
6) Ή  δίφθογγος ει στην πρόίίεση εις.

Θ'. ’Αποβολή συλλαβών

’Από τδ μέσον λέξειον αποβάλλεται ενίοτε λόγφ τής ταχείας προφοράς 
δλόκληρη συλλαβή: Χστός=Χριστός, κσδς=χρυσός, κσοΰτσκος=χρυσούτσι- 
κος, βαφτσκός=βαφτιστικός, ήλα=ήθελα (όταν είναι συνδεδεμένο μέ ρήμα 
ως: ήλα γειμ’, ήλα νάρτ’), άπλογήθκε=άπολογήθηκε.
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I. ’Α νάπτυξη φωνηέντων

1) 3Αναπτύσσεται ενίοτε λόγφ της συνεκφοράς στην αρχή των λέξεων τό 
φωνήεν α: άστήθ=στήθος, άχείλ’=χέΐλος, άφε§ίτς=φεγγί,της.

2) Στο τέλος του άρσ. και πληθ. των δευτερόκλιτων επιθέτων στην αιτ. 
ως και σέ μερικά πρόσ. των ρηματικών Τύπων (ΐδ. παρακάτω τά περί ρ.) 
προσκολλάται τό προσφυματικό α: Τό στραβόνα, τή στραβήνα, (στραβόν-ήν) 
τό σαλόνα, τή £σλήν« (καλόν ήν), τό μικρόνα, τή μικρήνα (μικρόν ήν), έκεί- 
νονα, άλλονα. γήρκουμνα =  ήρχόμουν, φάννα=νά φάνε, διάβκα-να=διάβη* 
καν, φαίνουνάανα=έφαίνοντο, γήμνα=ήμουν, περνούσνα=έπερνοϋσαν, χο- 
ρεύνα=χορεύουν.

ΙΑ '. ’Εμφάνιση νέων συμφώνων

Εμφανίζονται τά έξης νέα σύμφωνα' 1) Τό γ στήν αρχή των λέξεων 
που αρχίζουν από η, υ, ι, ει, ου, σχεδόν πάντοτε προ των άρθρων η, οι, 
στό μέσον ώρισμένων λέξεων από αμελή άρθρωση και σέ κάθε συλλαβή σχε
δόν, όταν προηγούνται τά γράμματα β, δ, π, ρ, τ: γήλιος, γήμερος, γήμνα, 
γύλ’, γύψος, γίδρος, γεϊπ’, γεΐχ’ γοϋλ\ (γή χοδρα, μάννα κλπ.) γοΐ (άθρώπ’ 
δασκάλ’ κλπ.)Θεγός, αγέρας, έφταιγ’, τρίγια, χρείγια, βγιό, δγιαβάζω, παιδ- 
γιά, δγυό, πγοιός, άφτργια, χέργια, χωργιό, άλετριγιά, φωτγιά, στγιά. (Κα
τά τήν γραφή τού λαογραφ ικού υλικού, τό αναπτυσσόμενο αυτό γ παραλεί- 
πεται συνήθως καί δηλώνεται μέ τό σημεϊον τής στίξε ως υ.)

2) Τό ν στήν αρχή λέξεων" τούτο προήλθε από τή συνεκφορά μέ τό προη
γούμενο άρθρο πού λήγει σέ ν : νηλιοβασίλεμα, νηλιόβγαλμα, νουρά, νεφα- 
λός, νώμος, ή από παρετυμολογία προς άλλη λέξη όπως νερεΰουμ=έχω έρυ- 
γή (πιθανώς κατά παρετυμολογία προς τό νερό).

ΙΒ'. Τό άρθρον

Τά άρθρα στή Σκοπιανή διάλεκτο είναι τρία ό, ή, τό και κλίνονται ώς
εξής

'Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
άρσ. θηλ. ούδ. άρσ. θηλ. ούδ.

3ον. C0 γή τό γοΐ γοΐ τά
γ ε ν . τή τής τή πέ τις \ \ π ε  τις π έ  τά
δοτ. στύν στή στό στις στις στά
αΐτ. τον τή τό τις τις τά.

Ι Γ \  Ουσιαστικά
Τά ουσιαστικά έχουν δύο κλίσεις πρώτη καί δεύτερα.Τά τριτόκλιτα κλί- 

νονται κατά τήν α'. κλίση, πλήν των ουδετέρων εις μά πού έχουν δυο μόνον 
τύπους, ένα γιά τον ενικό και ένα γιά τον πληθυντικό αριθμό.
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Α \ κλίση
‘Ενικός άριΰμός

ον. δ μακαράς ό ψάλΐς δ γείτονας ή άφτργια
γεν. τή μακαρά τή ψάλτ’ τή γείτονα τής άφτεργιας
δοτ. στο μακαρά στύν ψάλτ’ στο γείτονα στην άφτργια
αΐτ. τό μακαρά τον ψάλτ’ τό γείτονα την άφργια
κλ. μακαρά ψάλτ 1 ή 1:>ρέ ψάλτ’ γείτονα άφτεγια

Π ληΰννιικός άριΰ'μός
ον. γοί μακαράδες γοί ψαλτάδες γοΐ γειτόν’ γοΐ άφτργιες
γεν. πέ τις μακαράδες πέ τις ψαλτάδες πέ τι<ς γειτόν’ πέ τις άφτργιες
δοτ. στις μακαράδες στις ψαλτάδες στις γειτόν’ στις άφτργιες
αΐτ. τις μακαράδες τις ψαλτάδες τις γειτόν’ τις άφτργιες
κλ. μακαράδες ψαλτάδες ή όρέ ψαλτ γειτόν’ άφτργιες

Β \ κλίση
‘Ενικός άριΰμός

3 Cον. 0 άθρωπος δ λόγος δ χορός τό μήλο
γεν. τή άθρωποΰ τή λόγου τή χοροΰ τή μήλου
δοτ. στον άθρωπο στο λόγο στο χορό στο μήλο
αίτ. τον άθρωπο τό λόγο τό χορό τό μήλο
κλ. άθρωπε ή boe άθρωπε λόγε χορέ μήλο

ΙΙληΰυντικός άριΰμός

δν. γοί άθρώπ’ γοΐ η ✓  3 r,λογ γοι χοροί τά μήλα
γεν. πέ τΙς άθρώπ’ πέ τις λόγ’ πέ τις χοροί πέ τα μήλα
δοτ. στις άθρώπ’ στις Λ /  3 \λογ στ ις χοροί στα μήλα
αΐτ. τ'ις άθρώπ’ τις λογ τις χοροί τά μήλα
κλ. άθριώπ’ ή όρε άθρώπ’ λόγ’ χοροί μήλο

'Ενικός άριΰμός Πληΰνντικός άριΰμός

όν. τό παιδί τά παιδιά
γεν. τή παιδγιου πέ τά παιδγιά ή τών ΐ3αιδγιών
δοτ. στο παιδί στά παιδγιά
αΐτ. τό παιδί τά παιδγιά
κλ. παιδί ή 5ρέ παιδί παιδγιά.

Ή  γενική πληθυντικοί} των δευτερόκλιτων, καθώς και των πρωτοκλίτων 
συνήθως σχηματίζεται περιφραστικούς μέ την πρόθεση πέ. Ό  μονολεκτικός 
σχηματισμός είναι σπανιώτερος (τώ όαιδγιώ==τών παιδιών, τώ μεργιώ=τών 
ημερών κ.λ.π.).
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ΙΔ  . ’Επίθετα

I Χαρακτηριστική κατάληξη των επιθέτων που δηλούν τά έκ τής ύλης 
προερχόμενα είναι: ένιος, ίσγιος, ίτκος: ξυλένιος, ξυλίσγιος, ξυλίτκος.

II Ά πό τά επίθετα δσα λήγουν σέ ας, λης κλίνονται κατά τά πρωτό
κλιτα ουσιαστικά, δσα λήγουν σέ ος, υς κλίνονται κατά δευτερόκλιτα. Χαρα
κτηριστικό ιδιαίτερο στην κλίση των επιθέτων είναι το προσφυματικό α πού 
προσκολλάται συνήθως εις την αΐτ. τοϋ εν. τοΰ αρσενικού και θηλυκού: τό 
g-αλόνα, τη £αλήνα, το μεγάλονα, τό Ιολατύνα, τή μακρήνα.

III Ό  συγκριτικός βαθμός των επιθέτων σχηματίζεται με την κατάληξη 
ότερος—ύτερος, ό δέ υπερθετικός περιφραστικώς μέ τό επίρρημα κόμ’: καλός, 
καλύτερος—κόμ’ καλός, μικρός, μικρότερος, κόμ’ μικρός άσπρος άσπρότερος. 
κόμ’ άσπρος, χοάρός, χοάρώτερος, κόμ’χοάρός, παχύς, παχύτερος, κόμ’ παχύς.

Σ Η Μ .  Ό  υπερθετικός βαθμός έκφέρεται καί μέ τό θετικό προτασσόμενου τοϋ 
όλο-: όλόπολυ, όλόμεγάλο, όλόλιγο, όλόμικρο κ.ο. κ.

Υποκοριστικά

Συνήθεις καταλήξεις των υποκοριστικών είναι πλο, άκ3: αρνόπλο, παι- 
δόπλο, χαρτόπλο, σπιτόπλο, θεάρόπλο, παιδάκ3, χαρτάκ1.

Μεγεθυντικά

Συνήθεις καταλήξεις των μεγεθυντικών είναι ας, ακλας, ούκλα: κοιλαράς, 
φοονακλάς, χερούκλα.

ΙΕ'Άντωνυμίε$

1) Προσωπικές: εγώ, 3γώ, σύ, αυτός, αυτή, (αυτό, αύτόνα, αύτήνα)'
2) Κτητικές: δικός μ’, δική μ’, δικό μ’, δικός σ’, δική σ’, δικό σ’, δι

κός τ’, δική τ’, δικό τ’, οΐ γενικές τής προσ. μου, σου, του κα'ι οΐ αιτ. μας, 
σας, τους.

3) Δεικτικές: τούτος-η-ο, κεϊ,νος-η-ο, τέτοιος-α-ο,
4 ’Αόριστες: άλλος,-η ο, καθενείνας, καθεμνιά, καθένα, κάποιος-α-ο. 

καΙ>όσ3-ες-α, δπγοιος-ια-ιο, κανείνας, καμνιά, κανένα.
5) ’Αναφορικές: οποίος·α·ο, δσος-δσ’-δσο, πού.
6) ’Ερωτηματικές: πγοιός-ά ό, (γεν. πγοιανού-ής·ού), τούλγος-τούλγια- 

τούλγο, πόσος-η-ο.

1ST . Ρήματα

I. Τά ρήματα είναι, βαρύτονα και περισπώμενα. Τά περισπώ μένα είναι 
δύο κατηγορίες : εκείνα πού συναιρούνται σέ άς, ά (χτυπάς, ά) καί εκείνα πού 
συναιρούνται εις εις, ει (περπατεΐς, εΐ).
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II. Οΐ χρόνοι είναι επτά : ένεστώς, παρατατικός, μέλλων στιγμιαίος, 
μέλλων διαρκής, αόριστος, παρακείμενος, υπερσυντέλικος.

III. Εγκλίσεις είναι τέσσαρες : οριστική, υποτακτική, προστακτική, (μέ 
το να-f ύποτ., ή μέ το ή λα [ήθελα] και οριστική ή υποτακτική). 'Απαντα ε
νίοτε και ή μετχ. ένεργ. ενεστ. πού λήγει εις νάας (έχονάας, γράφονάας) και 
τοΰ παθητ. παρακειμένου, (-μένος -σμένος, η, ο).

IV. Συλλαβική αύξηση παρατηρεΐται σέ μερικά ρήματα πού αρχίζουν 
από σύμφωνο, ή χρονική είναι πολύ σπανία.

V. Χαρακτηριστικό αξιόλογο στήν κλίση των ρημάτων είναι τό πρόσ
φυμα α πού προσκολλάται οέ πολλά πρόσωπα τοΰ ρήματος (ίδ. παρακάτω 
κλίση ρήματος).

Κλίαη βαρυτόνου ρήματος ενεργητικού
cΟριστική

Ένεστ. Χορεύω, χορεύς, χορεύ’, χορεύουμ’, χορεύτε, χορεύνα.
Παρατ. Χόρευα, χόρευες, χόρευε, χόρευαμ’, χορεύετε, χόρευανα.
Μέλλ διαρκ. Θά χορεύω, θά χορεύς, θά χορεύ’, θά χορεύουμ’, θά χο- 

ρεΰτε, θά χορεύνα.
Μέλλ. στιγμ. Θά χορέψω, θά χορέψς, θά χορέψ’, θά χορέψουμ’, θά χο- 

ρέψτε, θά χορέψνα.
Άόρ. Χόρεψα, χόρεψες, χόρεψε, χόρεψαμ’, χόρεψετε, χόρεψανα.
Παρακ. ’Έχω χορέψ’ κ. λ. π.
Ύπερσ. Γεΐχα χορέψ’ κ. λ. π.

Υ π οτακτική

Ένεστ. Νά χορεύω, νά χορεύς, νά χορεύ’, νά χορεύουμ’, 
χορεύνα,

Άόρ. Νά χορέψω, νά χορέψς, νά χορέψ’, νά χορέψουμ’, 
χορέψνα.

Παρακ. Νά έχω χορέψ’ κ. λ. π.

νά χορεύτε, νά 

νά χορέψτε, νά

Προστακτική

Ένεστ. χόρευ’, νά (ας) χορεύ’, χορεύτε, νά (άς) χορεύνα. 
Άόρ. χόρεψΓ, νά (άς) χορέψ’, χορέψτε, νά (άς) χορέψνα. 
Παρακ. Νάχς χορέψ’ κ λ.π.

Μετοχή
Ένεστ. χορεύονάας.
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Κλίση παθητικού βαρυτόνου ρήματος
Οριστική

Ένεστ. Έρκουμ3, έρχεσαι, έρχεται, έρκόμεστε, έρκόστε, έρκουνάαι. 
Παρατ. Γήρκουμνα, γήρκουσνα, γήρκουάανα, γηρκόμαστανα, γήρκο- 

στανα, γήρκουνάανα.
Μέλλ. διαρκ. Θά νέρκουμ’, θά νέρκεσαι κλπ. (όπως δ ένεστώς).
Μέλλ. στιγ. Θά νάρτο.), θά νάρτς, θά νάρτ3, θά ναρτουμ’, θά νάρτε, θά 

νάρτνα.
Άόρ. Γηρτα, γήρτες, γήρτε, γήρταμ’, γήρτετε, γήρτανα,
Παρακ. Γείμαι φερμένος κλπ.
Ύπερσ. Γήμνα φερμένος κλπ.

Ύ  ποτακτική

Ένεστ. Νά έρκουμ8, νά ερκεσαι κλπ. (όπως ή οριστική). 
’Αόρ. Νάρτω, νάρτς, νάρτ\ ναρτουμ’, νάρτε, νάρτνα. 
Παρακ. Νά γείμ’ φερμένος κλπ.

Προστακτική

Ένεστ. Νά ερκεσαι, νά (ας) έρχεται, νά έρκόστε, 
Άόρ. νάρτς, νάρτ’, νάρτε, νάρτνα.

νά (άς) ερκουνάαι.

Μετοχή

ΓΙαρακ. Φερμένος*η-ο. Φερμένοι-ες-α.

Κλίση περισπωμένου ρήματος svspy. φωνής (ώ-άς)
'Οριστική

Ένεστ. Περνώ, περνάς, περνά, περνάμ’, περνάτε, περνουνα.
Παρατ. Περνούσα, περνούσες, περνούσε, περνοΰσαμ’, περνοΰσετε, περ· 

νοΰσανα.
Μέλλ. διαρκ. Θά περνώ, θά περνάς κλπ. (όπως δ ένεστώς).
Μέλλ. στιγμ. Θά περάσω, θά περάσς, θά περάσ’, ί>ά περάσουμ’, θά πε

ράστε, θά περάσνα.
Άόρ. Πέρασα, πέρασες, πέρασε, πέρασαμ’, πέρασετε, πέρασανά. 
Παρακ. ’Έχω περάσ5, έχεις περάσ’ κλπ.
Ύπερσ. Γεΐχα περάσ', γεϊχες περάσ’ κλπ.

Υ π οτα κτ ική

Ένεστ. Νά περνώ, νά περνάς κ.λ.π. (όπως ή οριστική).
Άόρ. Νά περάσω, νά περάσς κ.λ.π. (δπως ή όριστ. μέλλ. στιγμ.). 
Παρακ. Νάχω περάσ3, νάχεις περάσ’ κ.λ π.
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Προστακτική

Ένεστ. Πέρνα, νά (ας) πέρνα, περνάτε, νά (άς) περνοΰνα.
Άόρ. ΓΙέρασ", νά (άς) περάσ", περάστ", νά (άς) περάσνα.

Μετοχή
Ένεστ. Περνώνάας.

Κλίση περισπωμένου ρήματος παθηΐ. φωνής (ώ-ας)
'Οριστική

Ένεστ. γαπιέμ", γαπιέσαι, γαπιέτ", γαπιώμεστε, γαπιοϋστ" γαπιοΰνάαι 
η γαπιώνάαι.

Παρτ. γαπιώμνα, γαπιώσνα, γαπιώάανα, γαπιώμαστανα, γαπιώστανα, 
γαπιώνάανα.

Μελλ. διαρ. θά γαπιέμ", θά γαπιέσαι κτλ. (δπως ο ένεστώς).
Μέλλ. στιγμ. θά γαπθώ, θά γαπθής, θά γαπθή, θά γαπθοϋμ" θά γαπθήτ", 
θά γαπθουνα.

Άόρ. γαπήθχα, γαπήθκες, γαπήθκε, γαπήθκαμ", γαπήθκετε γαπήθκανα 
Παρκ. γειμ" γαπημένος, γείσαι γαπημένος κ. λ. π.
Ύπερσ. γήμνα γαπημένος, γήσνα γαπημένος κ.λ.π.

eΥποτακτική

"Ενεστ. νά γαπιέμ" νά γαπιέσαι κ.λ.π. (δπως ή οριστική).
"Αόρ. νά γαπθώ, νά γαπθής, νά γαπθη, νά γαπθοΰμ" νά γαπθήτε, νά 

γαπθουνα.
Προστακτική

"Ενεστ. νά γαπιέσαι, νά (άς) γαπιέτ" νά γαπιώστε, νά (άς) γαπιώνάαι. 
Άόρ. νά γαπθής, νά (άς) γαπθη, νά γαπθήτε, νά (άς) γαπθουνα,

Μετοχή
Παρκ. γαπμένος-η ο.

Κλίση περισπωμένου ρήματος ένεργ. φωνής (ώ είς)
Οριστική

"Ενεστ. πορπατώ -πορπατεϊς -πορπατεΐ, πορπατοϋμ", πορπατεΐτε πορ- 
πατοΰνα.

Παρτ. πορπατούσα, πορπατοΰσες, πορπατοϋσε, πορπατουσαμ", πορπα- 
τοΰσατε, πορπατουσανα.

Μέλλ. διαρκ. θά πορπατώ, θά πορπατής κ.λ.π. (δπως ό ένεστυχ).
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Μέλλ, στιγμ. θά πορπαχήσω, θά πορπαχήσ ς, θά πορπαχήσ3, θά πορ- 
παχήσουμ3, θά πορπαχήσχε, θά πορπαχήσνα.

Άόρ. πορπάχησα, πορπάχησες, πορπάχησε, πορπάχησαμ’ πορπάτησεχε, 
πορπάχησανα.

Παρκ. έχω πορπαχήσ’, έχεις πορπαχήσ’ κ.λ.π.
Ύπερσ. γείχα πορπαχήσ3, γεΐχες πορπαχήσ3 κ.λ.π.

Υ π ο τα κ τ ικ ή

Ενεσχ. νά πορπαχώ, νά πορπαχής κ.λ.π. (δπως ή όρι,σχική).
Άόρ. νά πορπαχήσω, νά πορπαχήσ’ς κ.λ.π. (όπως ό όρισχ. μέλλ. σχιγμ.) 
Παρκ. νά έχω πορπαχήσ3 κ.λ.π.

Προστακτική

Ένεσχ. πορπάχ’ νά (άς) πορπαχή, πορπαχεΐχε, νά (άς) πορπαχοϋνα. 
Άόρ πορπάχσα νά (άς) πορπαχήσ3, πορπαχήσχ3 νά (άς) πορπαχήσνα.

Μ ετοχή
Ένεσχ. πορπαχοόνθας.

Κλίση περισπωμένου ρήματος πκθητ. φωνής (ώ-είς)
cΟριστική

Ένεσχ. άρκιοϋμ3, άρκιέσαι, άρκιέχαι, άρκιόμεσχε, άρκιόσχε, άρκιοϋάαι. 
Παρχ. άρκιοΰμνα, άρκιοΰσνα, άρκιοϋάανα, άρκιοΰμιασχανα, άρκιόσχανό 

άρκιοϋνάανα.
Μέλλ. διαρκ. θ ’ άρκιοϋμ3, θά άρκιέσαι κ.λ.π. (δπως δ ενεσχώς).
Μέλλ. σχιγμ. θ ’ άρκισχώ -ής -ή, θ’ άρκισχοϋμ3, θ ’ άρκισχήχε, θ ’ άρκι- 

σχοϋνα.
3Αόρ. άρκίσχκα, άρκισχκες, άρκίσχκε, άρκίσχηκαμ3, άρκίσχκεχε, άρκί- 

σχκανα.
Παρκ. γείμαι άρκισμένος κ.λ.π.
Ύπερσ. γήμνα άρκισμένος κ.λ.π.

Υ π ο τα κ τ ικ ή

Ένεσχ. Ν’ άρκιοϋμ3, ν’ άρκιέσαι, ν3 άρκιέχαι, ν’ άρκιόμεσχε, ν3 άρκιό- 
σχε, ν’ άρκιοϋάαι.

Άόρ. Ν3 άρκισχώ-ής ή, ν’ άρκισχοϋμ3, ν’ άρκισχήχε, ν’ άρκισχοϋνα. 
ΙΙαρακ. Νά γειμ3 άρκισμένος κ.λ.π.

Προστακτική

Ένεσχ. Ν3 άρκιέσαι, ν3 (άς) άρκιέχαι, ν’ άρκιόσχε, 
3Αόρ. Ν’ άρκισχής, ν’ (άς) άρκισχή, ν’ άρκισχήχ3,

ν’ (άς) άρκιοϋνάαι. 
ν’ (άς) άρκισχοϋνα.
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Μετοχή
Παρακ. Άρκισμένος.

Τό βοηθητικό ρήμα ε ί μ α ι
'Οριστική

Ένεστ. Γεΐμ\ γεϊσαι, γεΐναι η έναι, γείμεστε, γεΐστε, γεΐναι.
Παρατ. Γήμνα, γήσνα, γήάανα, γήμαστανα, γήστανα· νήάανα.
Μέλλ Θα γεΐμ\ θά γεϊσαι χ.λ.π. (δπιος ό ενεστώς).

Υποτακτική

Ένεστ. Νά γεΐμ’, νά γεϊσαι χλπ. (δπως ή οριστική).

Προστακτική

Ένεστ. Νά γεϊσαι, νά (άς) είναι ή γεΐναι, νά γεΐστε, νά (άς) γεΐναι.

Τό ρήμα έ χ ω
'Οριστική

Ένεστ. "Εχω, έ(χ)εις, έχ\ έχουμ5, εχτε, έχνα.
ΙΙαρατ. Γεΐχα, γεΐχες, γεΐχε, γ είχα μ’, γείχετε, γείχανα.
Μέλλ. Θά έχω, θά έ(χ)εις κλπ.

' Υποτακτική

Ένεστ. Νά έχω, νά έ(χ)ης κ.λ.π. (δπως ή οριστική).

Προστακτική

Ένεστ. Νά έ(χ)ης, νά (άς) έχ\ νά έχτε, νά (άς) έχνα.

Μετοχή
Ένεστ. Έχονάας.



ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΣΚΟΠΟΥ

’Ab&Xa{r\)=r\ μπάλα, τό μεγάλο δέμα.—Κουβάν'σαμ3 μνιά άΐ^άλα άχυρο. 
db i\\xb )= xb  αμπέλι.—Τ3 άμπέλ3 θέλ* κλάδεμα, ξεπαυσπούτισμα (καθά

ρισμα), λίσκεμα, λάκκισμα, τσάπισμα.
ά);ελάρς(ό)=ό βουκόλος, ό κοινός βοσκός, πού βόσκει την αγέλη του χω

ριού.—Δεν έδωκατ3 στον άγελάρ3 τό δίκιο τ3.
ά^ανός(ό)=άκανθος. Είδη ακάνθου είναι τα έξης: γαδουραο-ανοί, τσακί- 

ρια (κοντά αγκάθια), άλανιδιές, άσπράγκαθα, Ιυουάράκια.
ά)/ός(ό)=τό μυλάβλακο.—Χάλασ3 τη μύλου ό άγός.—Έφκιαναμ’ τη μύ

λου τον άγό.
ά<5ιαφόρετος ~η -ο=άχρηστος, ανωφελής.—Αυτά εν’ αδιαφόρετα. 
ά<5ρενιο(τό)=ή δρυς, ή βελανιδιά... έπίθ. άδρένιος=δρύϊνος.—IIε άδρέ- 

νιο ξύλο εν ή θύρα τη σπιτιού.—Στο Σκοπό γείχαμ' πολλά άδρένια.
ά # =(τό)=τό άνθος.—Τά άθια τη δέΛρου.—Θά πάμ3 νά μαζώξουμ3 άθια. 
άκίλ3(το)=χο μυαλό, ή γνώση.—Νά do βαστάς στ5 άκίλ3.—Όυλίζται τ3 ά

κίλ3.—Γέρασα πειά, άυλίζται τ’ άκίλι μ5.
ά«ράνα(τά)=τά κράνα, ό καρπός τού δένδρου κρανιά. 
άλε£άχα(τά)=είδος σταφυλιών με μεγάλες κόκκινες ρόγες. 
άλέτρ,(τό)=τό ξύλινο άροτρο. Μέρη τού άροτρου είναι τό ποδάρ3 τό =νί, 

τά σταβάρ3, ό ζγός, οί ζεύλες.
άλετρενω=άνοί^ΐύ αυλάκι μέ τό άλέτρι.
άλετρινιά(ή)=τά αύλάκι πού διανοίγεται μέ τά αλέτρι,—Θ’ άλετρώσουμ3 

άλετριγιά πέ τ’ άλέτρ3.
άμεΛε<5ες(οί)=οί βοηθοί των κτιστών (ο ενικός αμελές, σπανιώτερος).— 

Γείχαμ3 πολλοί άμελέδες στη Μπόλ\ πού δούλευαμ3.
άπίθτιά(·ΐ})=δ ίμάς πού περνάει κάτω από την ούρά των ύποζυγίων γιά νά 

συγκρατήται τό σάγμα.
άρνά£ονμ5=κατεργάζουμαι.—"Αργάζουμ3 τό τομάρ3. 
άρναλείό(τό)=τό αντί τού αργαλειού (λάκκου), ό ξύλινος κύλινδρος στον 

όποιο περιτυλίσσεται τό νήμα γιά νά γίνει ή ΰφανσις.— Ό  λάκκος έχει δυο 
άργαλειά.

άρ^ιάν:’(τό)=άποβουτυρωμένο γάλα, αραιωμένο μέ πολύ νερό καί υπόξινο 
στη γεύση.

άρ>αονμ5=χορεύω(όρχούμαι).—3Αρκιοΰμ3 στό γαbρό άάίκρυ.—3Αρκίστκα 
πολλή ώρα.

άρρω<7Γΐ«ό(τό)=τό προοριζόμενο γιά θεραπεία τού αρρώστου φάρμακο ή 
φαγητό. — Νά db ^άνουμ3 κάν3 άρρωστικό, κάνα κοτόπλο τον άρρωστο. 

άρτ££ω=περισσεύω.—Τό φαί' άρτίζ3,—Τό νερό άρτσε.
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άακίά(τι)= η  σκιά. — Γή άσκιά τη δέάρου.—Σά do γαδούρ3 πού γλέπ3 την 
ασκιά τ3.—Ή άσκιά τ μόν’ πέμνε.

άσττροΑ'Φος^^λευκόλιθος, άφρόπετρα. 
άφεγίΐς(6)=6 φεγγίτης. — ’Έφεξ3 δ άφε^ίτς τη σπιτιού, 
άφ^κριστος^άνυπάκοος.—"Αφήκριστο παιδί έναι αυτό. 
ά<ρη£ω=βγάζω άτμό.—Τό ζεστό νερό άφνίζ3.—“Αφνίζω ψωμί=μέ τον 

ατμό κάνω τό ψωμί νά μαλακώσει.
άφ>·νός(ο) =  ατμός.—Τό καζάν3 βγάζ3 άφνό. — Ζεστάθκα πέ τον άφνό. 
άφορμε3τεν=ζζ  αφορμής.—Άφορμεστέν νά κατρηθεί ξέβκε. (Τό έπίρρ. 

εκ της λέξεως άφορμή μέ την κατάληξη της γενικής των τουρκικών ονομάτων), 
αφτρία{ί\) =  'ί] καπνοδόχος. — Καπνίζ’ ή άφτρια. — Ξεραχνίζουμ3 την άφ- 

τρια. Μέρη της άφτριας είναι ή μαγούλα (ή προεξοχή επάνω άπό τή φωτιά) 
καί το ράφ3 (προεξοχή στο πρόσθιο μέρος τής άφτριας).

άχεροφάς(6)=ι\ε'(άλο δίκρανο μέ τό οποίο μετακομίζουν το άχυρο.—11έ 
τον άχεροφά ρίχνουμ3 τ3 άχερο πά στη Ιολοκαργιά.

άχαμνά(ι%)— ΓΛ δρχεις.—Τον δώκε μνιά στ3 άχαμνά.

Β

ΜπαΒάκ{χο)— ι'ο βαμβάκι. Έπίθ. bxbxxsvioc, babaxep0£, Ιοχίοχκίτκος. 
ΒαΙοακίσγιος.—Πέ τό Ιοαίοάκ3 καί τό μαλλί φκιάνουμ3 κλωστές. 

βαγιώ{\:ώ)=ή Κυριακή των Βαΐων.
Βάϊ βάϊ τώ Βαγιώ καί τήν άλλη Κυριακή,
τρώνα ψάρ3 καί κολιό τρώνα κόκκινο αβγό. 

Λαί/α«αρχιά(ή)—μεγάλη ποσότης μαζεμένη, σωρός.—Γηΰρα μνιά bada- 
καργιά καρύδια.

baclyiά(ή)= πήλινο αγγείο άνοιχτόστομο.—Στή badγιά βάζουμ3 στάρ3 καί 
κάνουμ3 νισαστέ.

βαρειό(χο)=η βαρετά, το άτσάλινο εργαλείο μέ το οποίο σπάζουν τίς πέ
τρες.—ίΐέ το βαρειό ά σπάστε τή Ιυέτρα.

Ζ>ασιας(ό)=γαμβρός έπ3 αδελφή.—Γήρτ3 ό Βασιάς μ λ 
/;αιί£ω=βυθίζομαι, βουλιάζω.—Κεΐ πού πορπατοΰσα Βάτσα ώς τό γόνατο. 
batatfg(6)=o μεγαλύτερος άδελφός.
Ζ>ε<'/έΑ3(τό)=τό χρηματικό ποσό πού πληρώνει κανείς για ν3 άπαλλαγεί 

άπό τή στρατ. θητεία.—’Έκανες άσκερλίκ3; —3Ό χ3, πλιέρωσα Βεάέλ3. 
βεργΙ(χο)=ή βέργα, το σιδερένιο στεφάνι ξυλίνου βαρελιού 
βηΜ(χί)=χδ πέος των άρρένων ζώων. 
βήλα(ή)=ζο μεγάλο πέος.
βήλ{.'δ'ρος(ό)=·ΐ} οπή του θηλυκού πού εισέρχεται το πέος των ζώων. 
/?ΐί/Αιξ·ύ>=είμαι μυωψ, παρατηρώ σαν μύωψ μέ ημίκλειστα τά μάτια.— 

Αυτό τό παιδί βιγλίζ3.
16
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βιό(χο) καί βιος (δ)=ή  περιουσία.—11ε τη baba τ' το βιά τρώγ’. 
βίταα(η)=γι βέργα, λεπτή ράβδος. — Κόψαμ’ πολλές βίτσες πέ τ’ άbέλ  ̂

(άΐυελόβιτσες).
Ζ>Λίκ’(τό=δέλφαξ (χοιρίδιον).
bλoκός(δ)=xoϊχoζ άπό πλεκτό ξύλο ασβεστωμένος.—’Έκαναμ’ ένα ^ακό. 
bXodgog^)=xb σιδερένιο άροτρο. Μέρη του Wvoogou είναι το Ιυλου^οπό- 

δαρο, τό νί, τδ σταβάρ’, δ ζγδς, οί ζεϊλες (ίδ. αλέτρι).
Ζ>όσκα(τά)=τά ίσχύα.—Μέ πονοϋνα τά boaxa μ".
βότρίδα(ή)=δ σκόρος συνών. μόρτσα,—Τά τρύπσε γή βότριδα τά ρούχα. 
βοϋζνο(χο)=χδ σπυρί.—’Έχει ένα βοΰζνο πά στο λαιμό. 
bov\d0VQT£ovv3(xb)=xh πτηνό (όρτίκι). 
bριγιάva(γι)=εϊboς ποταμίσιου ψαριοϋ.
Ζ>ροσ·τέ=προτήτερα.—"Έφαγα Ι^ροστε πέ σένα. — Γήρταμ” bρoστέ πέ τις 

άλλνούς. bgoazk κόμα=άκόμη ποοτήτερα—bpoστέ κόμα πήγα στο gήπo. 
βώκος(ό)=χδ βόδι.—Να ζέψουμ’ τό Ιυαλιόβωκο πέ τό γαδούρ’ μαζί.

Γ

Γαλόοτεΐρα(·ίι)=δ άφρόλιθος.
γαργαλόνια(χά)=οΙ βάτραχοι.—Τά γαργαλόνια τραγουδοΰνα. 
χαρχάρα(ή)=μικρό φυσερό τοΟ σιδηρουργού, πού τό εργάζεται μέ τό χέρι. 

—Γυρίζω τή γαργάρα καί φυσώ για να ζεστάνω τό σίδερο.
<7ασ·<70ΐ5τς(ό)=ό χυδαίος. Αυτός εν" gaσgoύτς άνθρωπος—gaσgoύτapε! 
gέκa(rl)—■ή άγκλίτσα—Την χτύπσε ό τσobάvς πέ τή gέκa τ’. 
γιανίσκ<Χ)=Βεραηεύομου., γίνομαι καλά.—"Οάε γήπινε δ άθρωπος π= αυτό 

τό ζουμί γιάνισκε. — Κάνουμ’ τον άρρωστο άρρωστικό καί γιανίσκει. 
χεμενι(τό)=τό πέδιλον.—"Έβαλε τά γεμενιά τ’. 
γέννημα(χοί)=ιόι, σιτηρά.—’Έγινε τό γέννημα γιά θέρο. 
γεννήματα=γενΐ'/.ως Ονομάζονται τά δημητριακά.—Γεννήματα έχουμ"' τή 

σίκαλ’, τό κριθάρ’, τό στάρ’, τό φυσκόσταρο, τή βρώμζ τό Γουρτσάκ’ (ρόβη).
γενούμενο=&ριμο.—Ή μουάροΰνα (είδος αχλαδιού) έν’ γενούμεν’ 'συνών. 

φτασμένο.
ν ί£ ’(τό) πλ. γίσγια (τά)=τά ίχνη. — Πήρα τά γίσγια σ’ καί σ’ ηυρα. — 

Φαίνάαι τά γίσγια τή λαγού.—Τά γίσγια σ’ θά πάρω γώ καί θά σέ γηΰρω. 
γήλιος{δ)=δ ήλιος.—Βάνει τό γήλιο πρόσωπο καί το φεγγάρι στήθος, 
γ ια γ ίκ ’ {χο)^·^ καρδάρα.
γιαγίκίζω=δερνω  τό γάλα μέσα στήν καρδάρα. 
γιαγικόξυΧο(χδ)=χδ ξύλο μέ τό όποιο δέρνουν το γάλα. 
γιαράς(ο)=γι πληγή.—Ιίολλούς γιαράδες γιάτρεψα πολλούς μαχαιρομέ- 

νους (δημοτ. τραγ.)
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γιαρμάς(ο)=άλε()ρ<. μέ νερό ανακατεμένο πού χρησιμοποιείται ώς τροφή 
για τα ζώα.

γιαναύ=γιοι,χί.—Γιατατΐ το λες αυτό,—Γιατατί τό γόρασα. 
γιοφκάς{ο)=οίχηλοπήττες.—Κάνουμ’ τό γιοφκά πέτάζουμάρ’ πέ τό γάλα 

και τ αδγα.
gLQgLXidvoq(b)=b λάρυγγας.—Τόν επιασε πέ τό gipg^tavo. 
giQ\ada{fi)— -i] γραβάττα.—’Έβαλε τή g^Jeda  του. 
gιoυζλεμες{b)=εll·ox. τηγανίτας—Δέ Ιυορώ νά -ν-εύρω μνιά πούμα νά ψήσω 

£ΐουσλεμέδες.
ί//ΙωοΤάί)(ή)=ή γλώσσα, ή ομιλία.—Σά Τή δική μας τή γλωσσή γηρεύς; 
govgovxzovga.(fi)=-fi περιστερά, ή δεκοχτούρα. Στό φώναγμά της έλε

γαν ρυθμικά: goug-ουχτού καί μισό, πάει καάίνα στο λουτρό, δε μ’ άφίν’ νά 
κοιμθώ.

γουλιάρς ·α·ρκο=λαίμαργος.—Μπρέ το γουλιάρ’ πόσο τρώγ’. 
^ονρμίά^ω=ούρλιάζω.—'Άμα γουργιάζ’ ό σκύλος, κακό θά μάς γένλ 
χραπουνίξ,ω=ροκανίζω ξηρά τροφή.—Ό  ποτκος γραπουνίζ’. 
)/ρατοοννα(ή)=άνοιχτόστομο αγγείο ξύλινο πού άφίνουν επάνω στο πη

γάδι δεμένο, για νά πίνουν οι διαβάτες νερό.
ί7υλί/ίρος(ό)=κύλινδρος μέ τόν όποιο στρώνουν τό αλώνι γιά ν’ αλωνίσουν, 

— ΙΊάτσε το χώμα πέ τό g^dipo.
γύλη(η)=Ί) ίλύς πού απομένει στο λέβητα μετά το βράσιμο τών σταφυ· 

λαών.—Γή γύλ’ πέ τά τσιοΰπρα. (Βλ. Άρχείον Θράκης τ. Δ' σ. 96).
γύψωμο(χό)=χο άντίδωρο συνών. λειτουργία (ή) καί λειτουργία.—Θά πά- 

ρουμ’ λειτουργιά (γύψωμο) πέ το χέρ’ τή παπά.
^νψώνου/α’=ύπερηφανεύομαι.—Πολύ γυψώνεσαι, λήγορα ταπεινώνεσαι.

<5άί/αμα(τό)=δάγκωμα.—Τό δά^αμα τή σκύλου μ’ έμεινε.
(/ανάδ’(τό)=ο μικρός ταΰρος—Γόρασ’ ένα Τχνάδλ
δεματηο(τδ)=το δέμα πού δένομε τό δεμάτι.—Δήνουμ’ τό στάρ’ πέ το δε- 

ματκό.
δήνω=δίν^ .—Δήνω τό γαδούρ’ στή Βαλιουργιά.—Δήσ’ τό γαδούρ’. — 

Έδησα τό γαδούρ’.
<5(.α/?αινω=πηγαίνω, ταξειδεύω, φεύγω, σχολώ από τήν έργασία, πηγαίνω 

στήν έργασία.—Διαβαίν’ ό Φλεβάρς.—Διάβαιναμ’ στή ξενιτειά τά καποτνά τά 
χρόνια.— Διάβκε πέ τό χωράφ’.—Διάβκε πέ τό σπίτ’.

<5ιά£ω=βιάζω, αναγκάζω.—Τόν διάσε ή γυναίκα τ’.
διαχνίζω = δ ιηθώ.—Διαχνίζω τό γάλα.
διαχνιστήρ(χδ)=το σήστρον, ή κρησάρα, το διϋλιστήριον.
<5έ«ίο(τό)=ή αμοιβή πού πληρώνεται γιά βρισμένη ύπηρεσία.—Ό  δάσκα-
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λος πήρε τό δίκιο τ .—Όπαπάς πήρε το δίκιο τ3.—'Ο γιατρός πήρε τό δίκιο τ3. 
ί/4#απ'£ω=παρατηρώ άφηρημένος.—Δγές το να πώς Λιχανίζ3. 
άόνς{ο)— \ο πτηνόν δ γκιόνης, κλαψοπούλι.
δουκάνη(^ι)=Τι ροκάνα του αλωνίσματος—Οί τσακμακόπετρες τής δουκάν. 
δουΗ'ήλλί(τό)=Υ] δικέλλα, δίχηλος άξίνη. Μέρη τής δουκέλλης είναι τό 

μανίκ, το κοβάν3, ή σμίλα,
ί/ου«ουρτ£ονν3(τό)=σωρος από δέκα επτά συνήθως δεμάτια σιτηρών.— 

Έκαναμ3 πολλά άουκουρτζαύνια σήμερα. Καί παιγνίδι, όπως τό σκάκι, μέ φα
σόλια, πάνω σέ τετράγωνα το ένα μέσα στό άλλο.

δουκράνι(το)=τύ δίκρανο.—Πήρε τό δουκράν3 καί δουκρανίζ3. 
δουκρανίξω= \ιχ ν ώ  μέ τό δίκρανο.
ί/ου^ιερς3(τό)=έργατικός.—Γεϊσαι άουλίέρς, νά γέν3καί το παιδί σ: έτσ3. 
<5ρά?τανος(ό)=σιδερένιος κοχλίας με τον όποιο τρυποΰν τά σίδερα οί σιδη

ρουργοί.
5ρεμό^ι(τό)=μεγάλο κόσκινο μέ τό όποιο καθαρίζουν τά σιτηρά. 
<5ρεμονί£α)=καθαρίζω τό σιτάρι μέ τό δρεμόνι.—Δρεμονίζω πέ τό δρυμόν3. 
ί/ρεχω =τρέχω .—Τότες άρέχνα οί καλογέρ3 στά χωριά.—Έάρεξάμ3 παν- 

τγιου.—Σά δέ σέ οΐρέχ3 μη άρέχ’ς.
ίΙρΙμα(τι)=ό θάμνος—Μέσ’ τή δρόμου τίς dρίμες.
ί/ρον/?άς(ό)=στρογγυλή πέτρα μέ την οποία τρίβουν τό άλας.—Πέ τό 

άρουβά τρίβουμ3 τό άλας.
ί/ρουλλος(ό)=στρογγυλή πέτρα.—’Έρριξ3 ένα άροΰλλο καί τον εστραψε 

μέσ3 τή gopφή.
άνλ ίξω=τυ?Μσσω. — Όυλίζω τό ζουνάρ3 άυλίζουμ3=τυλίσσομαι, ζαλί

ζομαι.—Όυλίζται τ3 άκίλι μ3.
<5ω)/μός(ό)=ό διωγμός.—Στο δωγμο έφυγαμ3 πέ τή Θράκη.

Ε

°Έκα=ατάαο\) (από την προστ. στέκα του ρ. στέκω).—3Έκα τσίτσα νά σέ 
πώ (στάσου λίγο νά σοΰ είπώ).

έφαΑός(ό) καί νεφαλός (ό)=ό όμφαλός.—Φοβοΰμ3 μην έπεσ3 ό έφαλός τ3,

Ζ

£εμνίά(ή)= ή δοκός πού συνδέει τό ζυγό τοϋ ζώου καί τή δουκάνη του 
αλωνίσματος.

ξιινθΗέάς{ο)=ο οίστρος, ή άλογόμυιγα,—Τόν τσίίσσε ζηνακέάς. 
ξίγρα(ή) =νωπό έδαφος. — Στις ζίγρες φυτρώννα πολλά χορτάρια.—Στις 

ζίγρες λένα πδν3 νεράδσσες.
ξιγρίξ’— βγαίνει νερό καί κάνει το έδαφος νοτερό.—Δώ ζιγρίζ3.
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ζν ίχ ’{τό)=ό τράχηλος των βοδιών,—θρήσκε τό ζνίχ3 τη βοδιού μας, ά 
τό κάψουμ3 πε το τούβλο.

£ου/Ια(ή)=πολύ ώριμο.—Τό κεράσ3 έναι ζούλα, τό σΰκο έναι ζούλα. 
£ονλ09?ονος-?7-ο=ζηλόφθονος.—Αυτός εν3 ζουλοφονος. 
£οι>Αιά£ω=ώριμάζω πολύ. --Ζούλιασε τό σύκο.

Θ

Θαλασσοπούλ’(χο)=6νο\).ο<.οί% πτηνού μαύρου μικρού. (Στήν Πελοπόννησο 
κορέλλα).

Ί9>έατρο(τό)=τό θέατρο, γελοίος άνθρωπος.—Θαρεΐς καί γήάανα κανείνα 
θέατρο.—Μή γίνεσαι θέατρο.—Θέατρο ά γίνουμλ

#εμονί.ά(ή)=θημονιά, σωρός θερισμένων δημητριακών, πού δεν έχουν α
κόμη άλωνισθει.

ϋ'λνκωαη(·η)=χό θηλύκωμα, ή κλείδωση.—'Η θλύκωση τη μάκου (τού α
στράγαλου).

τΜνκώνονμ^θηλυκώνομαι άντίθ. ξεθλυκώνουμ3.—Ξεθλυκώθκα χωρίς νά 
τό δγιώ.

■ϋ'ρεμίδ:’{χο)=χδ θρύψαλο.—Της πέτρας τα θρεμίδια. 
ϋ'υ μητκο(χο)=ί{ μνήμη.—Γοί πρωτινές γυναίκες έχνα πολύ θυμητκό.— 

’Έχασα τό θυμητκό μ5, δέ νουνίζω.

I

5/Ζ>ρισ'ίμ:’(τό)=κλωστή μεταξωτή.
Ιί>ρισμένιος ια-ο=μεταξωτός.—°ΙΈρτσμένιο πανί.
ίζαργιές(δ)=ή  δικαστική κλήση.—Γήρτ3 ό ίζαργιές.
ίκράμ’(χδ)=χο κέρασμα.— Θά κάνουμ3 ίκράμ3. — Μάς έκαναν ίκράμνια.

Κ

Καβάλ*(το)=τό χώμα πού εξάγεται από σκαπτόμενο χανδάκι καί ρίχνε
ται απ’ εδώ καί απ’ εκεί καί σχηματίζει όχθες.—Έκαναμ’ καβάλ3 πέ τό χαάάκ3.

«α^λί(ή)=δίτροχο αμάξι.—Κάται πάν’ στη κα§λή.
κα#ανείνας=καθένας.—Καθνείνας άθρωπος.
ΗαΖνά«’(τό)=τό κεφαλάρι.—Τό νερό βγαίν3 κα'ίνάκ3.
καϊνής(δ)=ό γυναικάδελφος.—Γήρτ3 ό καινής μ3.
καΛα£όκ3(τό)=ό αραβόσιτος. Συνών. παπαδιά (ή), μαμούλ3 (τό), φυσκό- 

σταρο (τό), φλάσκα (ή).
καλνβγιανή— εηίΰ. τής Παναγίας.—Jlavstja ή Καλυβγιανή (εορτάζει την 

23 Αύγούστου).
«αμας(ό)=σφήνα, παρτίδα παιχνιδιού.—Φέρ3 τό gaμά πε κεΐ.—Σ ’ ενίκσα 

ενα g-αμά.
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κάμνω=κάνω, όργώνω.—Θά πάμ’ στο χωράφ3 νά κάμνουμλ 
καμτσΌυρί£α>=μισοκλείνω το μάτι, κάνω μάτι.—Τό καμτσούρσε τό κο-

* 3ριτσ .
καμμω=καμμύω, κλείνω τό μάτι.—Κόμα δέ κάμμσα μέ σήκωσανα.— 

(κάμμε, κάμμε, κάμμε... φωνάζουν τά παιδιά, όταν πηγαίνουν νά κρυφθοΟν στο 
παιχνίδι κρυφτούλι).

καναράς,(ο)=μεγάλη ριζιμιά πέτρα.—Χτύπσε τό gavapa πέ τό βχρειό.— 
Κεϊ όξω στό gavapa.

κανάτια(τά)=τά ξύλινα παραθυρόφυλλα. 
κανείνας=κανένας.—Κανείνας δε Ιυήγαιν’ όξω πέ τό χωριό. 
κανέλλα(τι)=η στρόφιγγα τοΰ βαρελιού. — Γυρίζω τή ^ανέλλα της τίνας. 

(Τίνα=πολύ μεγάλο άσάλευτο βαρέλι πού ερριχναν τά τσούπρα).— ’Έβαλα τή 
^ανέλλα στό βαρέλ\

καπΛαίί£ω=γεμίζω, χορταίνω.— Καπλάτσε τορταλίκ’. — Καπλάτσε γή 
καρδιά μ\

καπotvoq (κάποτε)-ή ·ό=παλαιός, αρχαίος. — Καποτνά πράματα έν’ αύτά. 
—Καποτνή γλωσσή.

«απι:ί£ω=άρπάζω.—Κάπτσε μνιά πέτρα καί γιουρούστσε. 
καραβαζάν\χο)=^χο στέλεχος τού θάμνου.
καραγιανίκ\χο)=αρρ<Λοχί·χ των βοδιών έκ τής οποίας μαυρίζει ή σάρκα 

σ ώρισμένο μέρος καί ή μαυρίλα αυτή σιγά σιγά μεταδίδεται σ’ ολο το σώμα. 
Συνήθως ανίατος.

κaρagιoβρέκ'(xb)=\ι'x.ύpG φαγώσιμο σταφύλι.
καρονλ\χο) πληθ. καρούλια (τά)=μικροί τροχίσκοι πού συγκρατούν τό 

ξυλόχτενο στόν άργαλειό,
καρ<ρώνίϋ=βάζω ένα καρφί, μέ τά λόγια βάζω έναν άλλο στή θέση του, 

καθηλώνω.—Χωρατεύ5 καί τις καρφώνλ
κααμέρεμα(χο)=η ειρωνεία, ή κοροϊδείχ.—’Άφς τά κασμερέματα. 
χασ/ΐίερεύω=είρωνεύομαι, κοροϊδεύω. — Γιατατί με κασμερεύς; 
καταξνλίασμα(χο)=·χοιγ^οζ χτισμένος μέ τούβλα καί ξύλα.—Σπίτ’ μέ κα- 

ταξύλιασμα.
«ατάρρεχα(τά)=τά άκρα των κεραμιδιών τής στέγης από όπου τρέχει το 

νερό τής βροχής. Συνών. οί κεραμόδοδες. Στις Σαρ. Έκκλ. κατέρατα.
κατήχανο(χο) πληθ. κατήχανα (τά)=οί δοκοί επάνω στις οποίες τοποθε

τούν τά βαρέλια.
κά·Εΐα(τά)=τά φύλλα, τά στρώματα.—Ή κουβέρτα έχει τέσσερα κάτια. 
«ατλα/ίάκ(τό)=τό κυβίστημα,κατρακύλισμα.—Κατρακυλώντας έκανε τέσ

σερα κατλαβάκια.
καχόργο(χο)=ή καταβολάδα τού αμπελιού πληθ.κατόργα (τό)—-Νά φκιά- 

σουμ" ένα κατόργο,
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κα*σαριά(ή)=όνομασία του κέδρου.
κατωξύγ1(το)=τδ ξύλο πού περνούν κάτω από τό λαιμό των ζευγμένων 

ζώων για νά συγκρατιέται 6 ζυγός.—Πέρασα τό κατωζύγ5 στό ζγό.
κενάϊ{το)=τδ δειληνό.—’Έφαγαμ’ τό κενθί κΓ άρκίνσαμ5 τή δουλειά. 
κελεμτιέκ"(τό)=άρρώατίθί των προβάτων, άλλου κλαπάτσα. 
κερκινέξ\το)=το  γεράκι.
« ερ ΐί« ’(τό)=ή εγκοπή τής τσέτλας (ίδ. τσέτλα)
κεφαλή(ή)=σιή φράση κάτ’ κεφαλήν, το κάτω μέρος τού χωραφιού, (άλ- 

λαχοΰ κώλαρη), πάν5 κεφαλή=τό πάνω μέρος τού χωραφιού (αλλαχού κέφαλη).
κηδεύω=φροντίζω περιποιούμαι.—Κήδεψα τόσα παιδιά! — Κηδεύω τό 

παιδί.—Σέ χαϊδεύω σέ κηδεύω, τί άλλο θελς.
κ ιόρ ίτια(τά)=τά σπίρτα.—11έ τα κώρίτια νάφτουμ5 τη στιά. 
κιζιλτζες(ό)=εΐδος σίτου.
κινκατος -η -σ=κόκκινος.—Τά χαλιάμ’ τάβαψα κινκάτα.— Κινκάτες μελ- 

τζάνες
κιουλ/υαστ'η(ή)=πριζόλες καπνιστές.—Θά φάμ5 κιουλΚαστή. 
^ίρ«ιλί<5’(τό)=έτσι ονομάζονται τά μαλλιά δίαν είναι στριφογυρισμένα, 

σγουρά.—’Έκανε τά μαλλιά τ’ σιρκιλίδ’.
κΑούστ>ίος=κλούβιος.—"Ενα κλούστκο άβγό.
κλώκα(ή)=ή κλώσσα.—Κάθσες κλώκα;—Δέ άάβγαλε ή κλώκα τά πουλιά. 
κοιτάξου μ’=6') έπομαι, συναντώμαι.—’Ά δέ g-οιταχτοΰμ’ χαιρετήματα.— 

Βουνό πέ βουνό δέ ^οιτάζται
κοκολέκα,(ή)=ή ράβδος τού βουκόλου μέ παχύ τό εν άκρον. 
«ο«κώνα(ή)=θωπευτική προσηγορία γυναίκας, ή ζωγραφιά.—Καί δνομα 

βαφτιστικό.— Κόκκων5- (ή κυρά Κοκκών5).
κολλητικός -ιά -ό=μεταδοτικός. — Κολλητικιά άρρώστια. 
κολτούκ’(το)=ή  μασχάλη.
κολύόα(ή)=ή  καλύβη.—Σκεπάζω τή κολύΒα πέ τά σάλματα/Όάες γήρ- 

ταμ5, κολύΐυες γήάανα δω.
κόμ(α)=άγ.6μη.—Κόμ5 καλύτερος πέ γουλνούς. Μέ τό έπίρρ. κόμ(α) σχη

ματίζεται καί δ υπερθετικός τών επιθέτων καί επιρρημάτων : Κόμ’ χειρότερος, 
κόμ’ μεγαλύτερος, κόμ5 μικρότερος, κόμ’ καλύτερος, κόμ5 χειρότερα, κόμ’ προ
χτές, κόμ5 μεθαύριγιο, κόμ5 προπερσί κ. ο. κ.

«όρ<5ες(οί)=τά τέλια τού βιολιού καί τών άλλων έντατών οργάνων.Κόρδα 
(ή )= ή  έλαστικότης.—Τό ψουμί έχ5 κόρδα ή τό ψωμί κορδίζ’.

κόρξα(ή) =άρρώστια τών όρνίθων πού προέρχετται άπό την ακαθαρσία 
συνήθως.

κότημα(τό) άλλως κονάήμ’(τό) καί κoυτσoυbάκ5(τό)=συvήθως άπαντά στό 
πληθ. κοτήματα(τά)=δίστιχα εύθυμα, συνήθως πού λέγονται στά διάφορα γλέν- 
τια. — Τραγούδια καί κοτήματα σά θέλ’ς γιά νά μάθ’ς, πάρ5 χαρτί καί πέννα
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καί κάτσε νά τά γράφ’ς.—3Ά(3ε νά ποΰμ3 κσυτσουΐιιάκια νά γελάσουμ3.
κουγι(το)— \άχ'λος, γούβα.—Ένοιξα ενα κουγί νά ρίξω κερέτσ3 (άσβέστι). 
«ουί/ράϊο(τό)=συμβόλαιο, ή συμφωνία.—Έκανανα κουθράτο. 
κοι/ί/θϊ5ρα(ή)=ύπόδημα ανοιχτό.—Τη παππού οί κουάοΰρες. 
κουί/ουράς(δ)=δ κατασκευάζων κουάοΰρες, τσαγκάρης, άλλως κουάού 

ρατζης, γεμιτζής.
«ο·υ<:/ρά<5ια(τά) καί κουτ1ραδόπλα(τά)=ξύλα κομμένα κοντά, κοντά. 
κοίώ/ρος=κοντός.—Τδνα το χέρ3 εν3 κοΰάρο.— ΚοΟάρα νά τά κόβς σύ. 
κονκονρίζοα=χτυπώ τό ρόπτρο της θύρας. — Κουκούριξε τή 0ύρα. 
κονκονρίσ(αα(τό)=τό χτύπημα τοΰ ρόπτρου.—Κούγω κουκούρισμα στη

θύρα.
κούκον ριοτήρ^τδ) συνών. κουκούρ3(τό)=τό ρόπτρο της θύρας.—Μη χτυ

πάς τό κουκούρ3.
κονλ«οι»τα(ή)=μίκρή στάμνα,—Μνιά κουλκούτα νερό. 
κουμλίά(·ΐι)=οι.ύρός.—Μνιά κουμλιά στάρλ
κου3τάνα(ή)=ξυλίνη λεκάνη πελεκητή.—Γίλύνω μέσ3 τή g-ουπάνα. 
κονρα(ή)=θεραπεία, τά ϊατρα.—'Έκανα κούρα. — Ό  γιατρός πήρε τή 

g-ούρα τ3.
κουρβουλώνουμ — μένω ακίνητος. — Γήρτ3 ένας δω καί κουρβουλώθκε. 
κουρ<5σκελΛα(ή)=κουβάρι, ακίνητος. — Κουρδουκέλλα νά γέν\ 
κονριάζω=ν.66ω τό ξύλο σε μικρά μέρη.—Κούργιασα τά ξύλα. 
κουρι(τό)=τό δάσος. — Κόβουμ3 πέ το κουρί ξύλα. 
κονρταουλιώτς:’[δ)=δ κορυδαλλός υποκρ. κουρτσουλιοτόπλο. 
κονσκοΊ5σ3(τό)=είδος τραχανά σέ σχήμα σκάγιου πού γίνεται μέ αλεύρι, 

γάλα καί άβγά.
κουτονλκος—η-ο=κλαδεμένος. — Πέμνε κουτούλκο το δέόΐρο. 
κούτσα(τι)=τι διχάλα, διχαλωτό ξύλο. — Κρεμούσανα μνιά κούτσα. 
κονχσοΒολιάζου=άρχίζω νά σκάφτω τά αμπέλι από τό ακραίο κλήμα, 

(κουρβούλι, κουτσοίυόλι), ρίχνόντας τά χώματα πρός τό εσωτερικό τοΰ αμπελιού 
γιά νά σχηματίσω δΐυολο (σωρευμένο χώμα). 

κονοωχον(χο)=εΙΒος κεχριού (λ. Τ.).
κούχταλο (τό)=έρείπιο, πολύ γερασμένος άνθρωπος.— Έγινε κούχταλο 

(ή χούφταλο).
κοφτερή(τι)=η κόψη τού μαχαιριού.—Κιορλέάσε γή κοφτερή τή μαχαι

ριού (=  δεν κόβει).
«ρίνα(ή)=τό χάρτινο κουτί. — Λώσε μ3 μνιά κρίνα τσιγάρα. — Βάν3 τά 

μαάήλια μέσ'τή gpiva.—’Άλλως κρινί(το) κργιάς(τό)=κρέας.—Ψούνσα κργιάς.
κρόκος(δ)=χό γνωστό γιά τήν κόκκινη βαφή, πού βγάζουν από αυτό, ό 

κρόκος τού αβγού.—’Αρέζω τις κρόκ3.
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«ρυ/?ιοί/μαι=κρύβομαι.—Κρυβιέται μέσ3 τή λούρη. — Κρυβήθκε στή γί- 
oba (κατώγι)

κσός-«σ^“«σό=χρυσός-η-ό ύποκορ. κσούτσικος=χρυσούτσι-κος, καλού
τσικος.— Κσή δουλειά έκανε.— Κσος άθρωπος έναι.

κωλάνι(τό)=ζώνη πλατεία των γυναικών πού πορποϋται μπροστά μέ δυο 
πλατείες πόρπες, ό [μάς πού περνάει κάτω άπό τήν κοιλιά των υποζυγίων γιά 
νά συγκρατή το σάγμα.

Λ

λα■̂,ωμένσς-η-ο=τρελλός, άλλόφρων.— Σά λαθωμένος φαίντα. — ’Έφυ- 
γαμ3 νηστικοί πέ τή g-αταστροφή καί λαθωμέν’. μάς κυνηγούσανα. 

λακ«££α>=ξελακκώνω.— Λάκκισα τ’ άΒέλ’ σήμερα. 
λάκκος(δ)=6 αργαλειός, ό λάκκος (γούβα).—Στο λάκκο φαίνουνα πανί. 
ΑαΑί/|ΐίατα(τά)=τά όργανα.—Παίζ’να τά λαλήματα. 
λαμνί(τό) σωρός αλωνισμένου σιταριού.
Λαπτοτίνι(τό)=μάλλινη κάλτσα κατασκευασμένη μέ σαγιάκι, 
λεγνός y] ό=ρηχός, άβαθής. — Λεγνό g-ιόλ3 (ρηχή λίμνη), λεγνή τρύπα. 
λίνοβό'&'ειο(χδ)— Υ} αλληλοβοήθεια πού γίνεται στο σκάψιμο των άμπε- 

λιών, ιδίως μεταξύ των θηλέων.—Μεθαύριγιο στά ληνοβόθεια θά σέ δγιοΰμ3.
λιαλιουρίξει— ϊ.χμ.πυρίζε'., σελαγίζει.—Λιαλιουρίζ3 τό νερό, λιαλιουρίζ3 τό 

σίδερο.
Αιαλιοι5ρισμα(τό)=σελάγισμα.
Λια/1ιώ=κτυπώ, φωνάζω τά ζώα.—Λιάλα τά βόδια Ιυρέ—Αιαλιώ τις βώκ3. 
λί)/<5α(ή)=τό λίπος πληθ. λίγδες (οί)=μικρά μικρά σύννεφα, σωρευμένα 

στον ουρανό.—’Έβγαλαμ3 τή λίγδα πέ το γουρούν\— Ό  ουρανός έν3 γιομάτος 
λίγδες.

Λί#οπάτς(ό)=πρήξιμο τής φτέρνας τού ποδιού συνών. xabay’(x0). 
/Ιί<7κεμα(τό)=τό σκάλισμα μέ τό δικέλλι, άλλως λίσκος.— Τ’ άΐυέλ3 θέλ3 

λίσκεμα. — ΙΙήγα στο λίσκο. λι<?κει5ω==-σκαλίζω. 
λίτζγια(ϊ%)— χα. ιαματικά λουτρά.
λσΖ>οεή(ή) όνομ. λαχανικού' αλλού λεποντιά. — Λάχανο καί λο^τή  καί 

τσουκνίδα τρυφερή (δημοτ. τραγούδι). 
λογιάζω=δλεη(χ). — Δέ λογιάζς.
λθί/ρί(τό)=μικρό κομμάτι στρογγυλό. — Το άλας δεν έναι ψιλό, έχ3 καί 

λοάριά μέσα. — Θέλω ένα λοοΙρί τυρί.
λοάρίζει=\\ε τήν αφή φαίνεται πώς είναι χονδρό. — Λοάρίζ3 μεσ’ τό 

χέρι μ3.
Αόκ3(τό)=μϊγμα άπο βαμβάκι, λάδι καί τριμμένο ασβέστη προς συγκόλ

ληση σπασμένων αγγείων' άλλως λουκιούν’ (τό).
λουλάκαδος{δ)=ΪΊας λέβης εκ των χρησιμοποιούμενων κατά τήν από··



σταξη τών στεμφύλων προς εξαγωγήν τού ρακιού, πού περιέχει ψυχρό νερό καί 
διά μέσου του οποίου περνά ό λουλάς.

Αονλουκα(ή)=τό ράμφος. — Γή λουλούκα τής όρνιθάς. 
λσννα(ή)=ή καλαμιά των σιτηρών.—Γή λούνα εν5 μελίχλωρη. 
λόνρα· λόϋρα=χύρω-γύρω.-Αόϋρα -λόϋρα στο σπίτ’ κρεμούσανα σταφύλια. 
λούφ ’(τδ)=χδ παιχνίδι τό λεγόμενο άλλου ντάλια. Οί παίχτες έχουν δυο 

μικρές βέργες. Ζυγίζουν τή μιά πάνω από μικρή τρύπα εις ύψος 0,50 περίπου 
καί τήν άφίνουν νά πέσει. Κατόπιν τήν κτυποΰν με τήν άλλη στό ένα άκρον, 
ώστε νά αναπηδήσει καί με τό αναπήδημα αυτό, τή χτυπούν γιά δεύτερη φορά 
ώοτε νά φύγει μακριά. Νικητής εκείνος πού θά μπορέσει νά πετάξει μέ αυτό 
τόν τρόπο σέ μεγαλύτερη άπόσταση τήν άάλια. Ό  κάθε παίχτης χτυπάει τρεις 
φορές. Στις Σαρ. Εκκλησίες: τοελίκ’,

Μ

Μ ααγ ιά(ή)=ή πυράγρα. — Πάρ’ τή μασγιά καί τράβα τό καρβούν’. 
μαγαράς(δ)=χδ σπήλαιο.—Κλείστηκανα μέσ’ τό μαγαρά. 
μάί7α,>/ο(τό)=εργαλεΐο πλεκτικής. Άποτελεΐται από τέσσερα ελάσματα 

ξύλινα σέ σχήμα ορθογωνίου. ’Απάνω τεντώνεται τό πανί πού θέλουν νά κεν
τήσουν. Συνών. κιερ^έφ5 (τό).

Κάνω χάζι πού σέ γλέπω στό χιερ^έφι νά κεάάς, 
πού κουμποΰν τά δυό βυζούδια σ' καί τά γλέπεις καί γελάς. 

μόίίαλος(δ)=δ μάνδαλος, ξύλινος χονδρός σύρτης, πού χρησιμεύει γιά τό 
κλείσιμο τής πόρτας.—Ό  μάάαλος τής θύρας.

(ίίαί/ηλα(ή)=ή δερμάτινη προεξοχή κάτωθεν τοΰ λαιμού των βοδιών.— 
—Τή βοδιού ή μαάήλα. Συνών. φουγούνα (κυρίως επί των ανθρώπων). 

μαδί£ω=μαλώνω.—Γοί γειτόνσσές μας μάδσανα.
μα^ός-ή-ό^εκεΐνος πού μαθαίνει, πού συνηθίζει καί παθ. εκείνος πού 

μαθαίνεται, συνηθίζεται.—Ό  παθός έναι μαθός.—Γή δουλειά εναι μαθή.
μάϊνα(ή)=παιγνί0ι πού παίζουν τά παιδιά χωρισμένα σέ δυό ομάδες. 

Στό μέσο των δυό ομάδων βάζουν μιά πέτρα. Βγαίνει κάθε παίκτης άπό τήν 
ομάδα του καί προσπαθεί νά πατήσει τήν πέτρα, προτού τόν χτυπήσει ένας 
άπό τήν άλλη ομάδα. "Οταν βγαίνει φωνάζει: «πατώ, καλέ, καί βγαίνω». 
"Αμα ό παίχτης τής άπέναντι όμάδος τόν χτυπήσει, φωνάζει : «μάϊνα» καί ό 
χτυπηθείς γίνεται αιχμάλωτος. ’Έτσι συνεχίζεται τό παιχνίδι καί νικήτρια δ- 
μάδα είναι εκείνη πού έχει τούς πιο πολλούς αιχμαλώτους.

μάκος (ό)=δ αστράγαλος.—Χτυπά στο μάκο.— ΤΙ θλύκωση τή μάκου. 
μαλκοπά(5ς(ό)=προσωνυμία τού πετεινού πού έχει πολλά φουντωτά πτίλα 

στά πόδια. ’Άλλως μαλλοπόδκος.
μανίκι(τδ)— χδ μανίκι τού σακκακιού, δ στελεός τών σκαπτικών εργαλείων 

γενικώτερα κάθε λαβή.
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μαί/ιά(ή)=ή μαντεία, μαγεία, προφητεία.— Τδκανε καλή μανάιά καί 
πιάστκε.

μ α |ουλ’(τό)—ή εσοδεία.—Έκαναμ μαξούλ3 καλό.
μαρα^χά£ω=μαραίνομαι.—Τό κυδών" μαρα§ιάζ5 (καί μέσ. μαρα^ιάζται. 
μαρκίέϊαι=μυρικάζει.—Τό βόδ’ μαρκιέται.—'Όσα πράματα μαρκιοΰνάαι 

τρώγνάαι, δσα δέ μαρκιοΰνάαι δε τίρώγνάαι.
μέί/ιο(τό)=ό γάιδαρος.—’Έχει ζεμένα δυό μέάια στή gag-λή. 
μέλαάρος{δ) καί μέλαάρο (τό)=είδος δρυός.
f.ιελgάρ:'(τb)=ή βρεγματική χώρα τής κεφαλής.—Τον δώκε μνιά στο 

μελ§άρ.
μελί'χλωρος=πρασινωπός.—Τό χωράφ5 γήάανα μελίχλωρο.—Τό στάρ3 

εναι μελίχλωρο κόμα.
(αετρο(τό)=:μέτρο των υγρών, χωρητικότητος όκτώ οκάδων. 
μήνας(δ)=δ μήνας. Όνόματα μηνών: ό Μεγάλος δ μήνας (Γενάρης), Φλε- 

βάρς, Μάρτς, Άπρίλς, Μάης, Θεριστής, Άλωνιάτς, "Αγουστος, Σταυρός, "Αϊ· 
Δημήτρης, "Αγιαάριάς, Χριστουγεννιάτς.

μίΰοσιόλες(οΐ)=τά. καττύματα. Συνών. μισοπάτια.
μίτάρ'(τό)=τό εξάρτημα του αργαλειού, διά τοΰ οποίου μετακινούνται τά 

νήματα.
μοιρα(ή)=μικρόν μέρος, τεμάχιον.—"Εχαμανα τό κριάς μοίρες, μοίρες. 
μοιρας(δ)=Υ] περιφέρεια.—"Αμα περάσς το Ιυοταμό εν5 6 μοίρας τή Σκο

πού.—Ό Σκοπός γεΐχε δυο ώρες μοίρα.
μοιριδοχάρτ’(τό)=τό χαρτί πού διαβάζει δ παπάς γιά τις ψυχές.—Τή 

παπά τό μοιριδοχάρτλ Συνών. Ψυχοχάρτ3 (τό). 
μόλα(η)=τδ σχόλασμα.—Θά κάνουμ’ μόλα.
μόνω=όρκίζομαι.—Θά σέ βάλω νά μώσς.— Πήγε στην έκκλησιά καί τον 

έβαλανα κΓ έμωσε.
μοσκ££ω=μυρίζω, μεσ. μοσκίζομαι=μυρίζομαι.—Μοσκίζ5 τό λουλουδλ 

Δέ μοσκίσκα τό δαχτύλι μ5 νά ξαίρω πού μέ θέλς.—Μοσκίζουμ3 τό τριαάάφλλο. 
—Μοσκιζανα τά βουνά τής Θράκης. — Δε γεισαι λουλούδ3 νά σέ μοσκιστοΰμ3. 

μονκία(ή)=μάλλινος στρογγυλός σκοΰφος.—Δώσε μ3 τή μούκιαμ3. 
μοι;κί£ο>=μουτζώνω—Μούκσε τόννα.
μονρμονρας(ό)=συζήτηση συνεχής καί ακατάστατος, μουρμούρισμα. — 

"Ας τονα τό μουρμουρά.
μουρτσούνα(ή)=χδ μπροστινό μέρος τής κεφαλής τών τετραπόδων, ίδίως 

τών βοδιών καί ίππων.— Γή μουρτσούνα τή βοδιοΰ.—Γή μορτσούνα τ άλογου- 
/αοτ;σουνί^&>=άναπνέω δυνατά μέ τή μύτη.—Τί μουσουνίζ’ς' ούσ. μου- 

σούνισμα (τό).
μονστιά(ή)=ξενιτειά, ταξείδι πρός απόκτηση χρημάτων. — ΙΙάγ3 στή 

μουστιά ό αδερφός μ5.
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μουτζίά(η)=^ι μουτζούρα. — Μουτζιά έ'χ’ς στή μύτ’, χατσιβίλα σέ φί
λησε. Συνών. μουτζούρα.

μου£/ρούνα(^)=ε1^ος μεγάλου αχλαδιού.— Ψες έφαγαμ’ μουάροΰνες.— 
Γοί μουάροΰνες εν3 μεγάλα απίδια.

μονχάν’(τό)=τό φυσούνι τοΟ σιδηρουργοΟ. 
μνζή '&‘Qtyia(fj)=y) μυζίθρα,
μυιγιάρ\το)  πληθ. μυιγιάργια (τά)=μικρές μυΐγες.

Ν

Ν ά φ τα>=άνάφτω.—Έναψα τή στιά.—Τ’ Άΐ-Γιαννιοϋ εναφταμ5 στιές. 
ν*/ϊ5νουμ’=ένδύομαι.—"(Με πήγα στο σπίτ’ vcluvdava. — Φύλαγε νά vdu- 

θώ νάρτω.
νε/?ρα=άναβρύει—νεβρά τό νερό.
νερα<5ιά(ή)=ή νεράιδα.— Γοί νεράδοσσες χόρευανα λόΰρα στή νεραδιά. 
νηλιόβγαλμα(το)=ή ανατολή.—ΙΙήγε κατά τό νηλιόβγαλμα.—ΓήΠεν- 

τάπολη πέφτ’ στό νηλιόβγαλμα.—Ό  Σκοπός πέφτ’ τρεις ώρες νηλιόβγαλμα πέ 
τις Σapάda Εκκλησίες.

νηλιοβασίλεμα(τδ)—τό ήλιοβασίλεμα.—Θά νάρτ’ τό νηλιοβασίλεμα. 
νίτογια=το  πλέξιμο των χεριών για νά σηκώσουν άνθρωπο άρρωστο ή 

πληγωμένο,—Τσάκσε τό ποδάρ’ του καί τόν σήκωσανα νίτσγια. 
νοιώση(ή)=ή ειδοποίηση.—Θά σέ δώσ’ νοιώσ’ ό σκύλος. 
νουνί£ω=ένθυμοΰμαι.—c/Odε νουνίσω θά σέ πώ.—Τ’ άστόχσα, δέ νου- 

νίζω τώρα.
νοΰνίσμα(τό)=ή σκέψη, ή ανάμνηση. — ’Έκατσε στό νούνισμα (μπήκε 

στή σκέψη).
Π?Δ

Ξ^εΦαρενουμ^δίδω εμπιστοσύνη, ήσυχάζω.—Ξεθάρρεψε γιατί Ιυίτσε τή 
δουλειά τ’.—Γήθελα λίγο νά ξεθαρρευτοΰμλ

£ε#ερί£ω=:τελειώνω τό θερισμό.—Τώρα ξεθέρσατε, ξαλωνίσατε, λου- 
κούμνια νά κάντε.

£ε?τε/?)/ά£ω=ξεπληρώνω, δίδω τά χρέη μου.—’Έλα νά σέ ξεπεβγάλω.— 
Τόν έχω ξεπεβγαλμένο.

ξεραχνίξω=Ά%βαρίζω τις αράχνες.—Ξεραχνίζουμ’ τή ν άφτρια. 
£εστρίμνίά(ή)=ή άνάποδη δψη του ρούχου. Άντίθ. όρτιά (ή). 
|οτιίσω(τά) =  πάλιν, πίσω.—Γήρτε τά ξοπίσω. 
ξυί·/ός=μυτερός, σουγλερός.—ξυdές πέτρες. 
ξνλοφάς(δ)=·ή λίμα. — Πέ τό ξυλοφά έξιναμ’ τά ξύλα. 
ξνστρος(ό)=ή ξύστρα τής σκάφης.—Φέρ’ άό ξύστρο.
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ξώρας=άργά.— Γύριζανα ξώρας στο χωριό. 
£ώρου#α(;ά)=τά εξωτερικά ενδύματα.

Ο

30Ζ>ατή(ή)=πέρασμα, ° πόρος.—Το χωράφ3 έχει μνιά ο^ατή. 
ολόττο/Ιν=πάρα πολύ.
όμά<5α(ή)=ή αμάδα πληθ. αμάδες (οί)=άμάδες (παιχνίδι).—Παίζουμ ό- 

μάδες, γοί g-αβέδες εν3 κλειστοί σήμερα.
δρδίνι(τ6)=τδ μέρος, ή σειρά πού παίρνει εμπρός του ό κάθε θεριστής 

νά θερίσει. Άλλου έργος ή όργός.—ΙΙόσα όρδίνια έκανες ;.—Σέ πόσ3 ώρα έ
βγαλες τό όρδί'/ ;

όρδινιάζω=οίργ^ζ(ύ νά κάνω το όρδίνι μου.
όρΰΌύνι(τΙ)=δ ρώθων, άλλως ρουθούνι (τό).—Σπάνω τ3 ορθού'/.
ορ«ώνονμ*=όρκίζομαι.—Όρκώνουμ3 στ" όνομα τή Θεγοΰ.
<5ρταλίκ’(τό)=περιφέρεια αγροτική, συντροφιά.
όρηά(ή)=ή όψις του ρούχου, του υφάσματος' άντίθ. ξιστριμνιά (ή).
3 / 2·/ » \ Λ / ΓΙ>5 3 r 3 ' V * 3ορνακ (το)=το ρυάκι. — I ορυακ καχεοα^ .
<5στριά(ή)=το δενδρον γάβρος. 
οϋκε= δχ ι, δεν.—Οϋκε χabapίζ^
δχτος(δ) πληθ, οχτοι (οί)=ή όχθη.—Ό  όχτος τή ποταμού.

II

ΙΓ(Μ<5ίακό(τό)=σπασμοι πού καταλαμβάνουν τον άρρωστο.—Τον έπιασε 
τό παιδιακό τ3.

παΑα/ΐίαρίά(ή)=θεριστικό εργαλείο ξύλινο τό όποιο βάζουν στό χέρι, όταν 
θερίζουν γιά νά προφυλάσσεται από τούς νυγμούς τής καλαμιάς των σιτηρών.

Λα/Μΐτκα=όνομασία μαύρων σταφυλιών φαγώσιμων.
παηαζκαραλί'κ (τό)=είδος κρασοστάφυλου. — 11ε το παπάζκαραλίκ3 γίν- 

dava ο πελϊνος ό καλύτερος.
3τα.ρά£ωμα(το)=τδ επώνυμο, τό παρώνυμο.—IIώς εν3 τό παράχωμά τ3; 

πληθ. παρα£·ώμνια.
?taραχών=(τό)=ή γωνιά στό χειμωνιάτικο, όπου ανάβουν τή φωτιά.
7ΐαραχα>νω=σκεπάζω μέ χώμα, θάφτω τό νεκρό.—Ιίαράχωσαμ3 τό be - 

θαμένο.
7ζαρόλα(·η)=γ] χειραψία.—Έκαναμ3 παρόλα.
πάσιαα(τό)=περιτύλιγμα, κάτι τι περιτυλιγμενο,—"Ενα πάσμα σπά§ο, 

ένα πάσμα 1;^άκλ— Έχασε τά πάσματά τ3.
στατα«ώνω=βυθίζομαι.—ΙΙατάκωσε μέσ5 τή λάσπη.
ηατέΗα(γ})=τδ μονοπάτι, τά πεζοδρόμιο.—’ Εχει ϊσια πατέκα. — 11ε τή 

baτέκa,γιά (ή) πε το δρόμο πάς στ3 Άφκαριοΰ;
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ίτατ7;τριες(οί)=ΐέσσαρα πλατειά σανίδια, επάνω στα όποια εναλλάξ πατεϊ 
ή υφάντρια για ν5 άναβαίνουν καί κατεβαίνουν τα μιτάρια.

π  α*ονν’(τό)=τό πέλμα.—’Έπλεξε τή φτέρνα, έπλεξε καί το πατούν5 τή 
τσοραπιοΰ.

πάχσακρος(δ)=τδ μέρος τοΰ κορμού τού δένδρου, πού απομένει μετά την 
δενδροκομία, κωλορίζι.— Ιΐά νά ξεριζώσουμ’ πάτσακροι.

πάςοτα(ή/)=σιδηροΰν δργανον των σιδηρουργών μέ τό όποιο κατασκευά
ζουν κοχλίες.

παχνι(χδ)=·^ φάτνη των ζώων.—Δήσ’ τά πράματα στο παχνί. 
πέ= ά πό .—Πέ κάτ5 μεργιά, πέ δώ, πέ κεΐ.Ή χρήση τής προθέσεως πέ 

είναι πολύ μεγάλη. Συνηθέστατα τή μεταχειρίζονται αντί τής προθέσεως μέ. 
Λε#αμενκιά=πένθιμος.—Χτυπσε γή καΐυάνα πεθαμενκιά. 
πετμέζ\το)  καί πεκμέζ3 (τό)=σιρόπι άπό μούστο. 
πελεκάνιάρς(δ)=δ ξυλοκόπος.—Γοι πελεκανιάρδες ζοΰν" στο βουνό. 
πέλεμος(ό)=δ πόλεμος.—Θέρος, τρύγος, πέλεμος, πελεμώ=πολεμώ. 
7ϊεΑί<5α(ή)=μαχειρίδιο, σουγιάς.—Δώσ’ με τή Ιυελίδα σ'. — [Ιέ πού γεΐσαι; 

— ΙΙέ το Σκοπό.—Βγάλ5 τή Έελνίδα σ' νά τή δγιώ.
πελΐνο(χδ)=δ πήλινος (ό)==χόρτο πικρό μέ μικρούς, μικρούς κόκκους 

πού τό ρίχνουν στο μούστο, τό ανακατεύουν πολύ γιά νά πάρει ο μούστος τή πι
κράδα του.

ττελώ(άπολύω)=άφήνω.—Πέλκα τά πρόβατα.—5Ά δέ bελoύσαμ5 τή Θράκη 
θά ζούσαμε καλά.

περβάζ3(τδ)=·η κορνίζα τού καθρέφτη, τής φωτογραφίας κ.ο.κ. 
ατερ^έΑ’(τό)=ό διαβήτης.—Δώσε μ5 τό περ^έλ5.
7τερ<χελί£ω=μετρώ μέ τό διαβήτη,—ΙΙερ^ελίζω τό ξύλο. 
ατερτ<7(,ά(ή)=ή χαίτη τού ίππου.
ττεσκεΑιά(ή)=άπόσταση ίση πρός το άνοιγμα των ποδιών, πολύ μικρή α

πόσταση.—Μνιά πεσκελιά χωράφ5. 
πεακίρ:’(τδ)=η πετσέτα.
αιεσταίνονιΐί5=άποσταίνω, κουράζομαι.’Αντίθ. ξεπεσταίνουμ5.— ΙΙεστάθκα 

καί γίδρωσα.
πηλίάζω=συααωρζ{)ω.—ΙΙηλιάζω ξύλα στό κατώγι γιά τό χειμό, 
πήλα(τι)=—δ σωρός.—Μιά πήλα ρούχα.
οιϊκος=(δ) μικρός λίθος επάνω στόν όποιο στήνουν τά μεταλλικά νομί

σματα, γιά νά τά ρίξουν μέ τις ομάδες στό παιχνίδι «ομάδες». 
ττλανίτσα(ή)=άγρια φράουλα.
πλάνω=πλάΰω .—ΙΙλάνω τό ψωμί πά στή Ιυλασταριά. 
π/Ιασταριά(ή)=ξύλινο επίπεδο επάνω στο όποιο πλάθαν το ψωμί. 
πΑάτανο(τό)=οίδημα όχι πυώδες προερχόμενο άπό το τσίμπιμα εντόμων. 

—Μ3 έάρεξε μνιά σκάίυια καί γιόμσε τό κορμί μ5 πλάτανα.
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ηλερωτίχία(χόι)— χο γέμισμα τοΟ φεγγαριού.—Τώρα εν3 τα πλερωτίκια 
τη ipegaptoO.

πλο«αρ<.ά(ή)=άμάξι μέ υψηλά πλευρά (κανάτια) πρός μεταφοράν των ά
χυρων.

η ό δ ’(χο) στη φράση κατά πόδ’=κοντά.—’Έρκεται κατά πόδ’ μας. 
ίτο5ία^άζ·(»=κατευοδώνω, ξεπροβοδίζω.—Τό ποδιάβασα το παιδί μ3 χτες. 
πορνιά(ή)=ή  πόρνη.
ποτκόλαδο(τό)=φάρμοίχο παρασκευαζόμενο ώς έξης : παίρνουν 5-6 νεο

γέννητα ποντικάκια καί τά κλείνουν μέσα σέ ένα μπουκάλι μέ λάδι" τά κρε
μούν κατόπι στον ήλιο καί λιάζονται πολύ. "Οταν πονέσει το αφτί χύνουν μέσα 
τρεις έως τέσσερις στάλες καί θεραπεύεται.

πουλόπ'ίΙα(τά)=τά εξανθήματα πού παρουσιάζονται στο σώμα από εξαν- 
θηματική νόσο, συνεκδ. ή ιλαρά, ή ευλογία, έξανθηματική νόσος.—Αυτό τό 
παιδί έβγαλε πουλόπλα.

3Ί0ϊ5ιαα(ή)=πλάκα άπό πλίνθους επάνω στην οποία ψήνουν ψωμί.—Στη 
ί)ούμα ψήνουν τσατσόπηττες.

novjiovtq{b)=b έποψ, τσαλαπετεινός' υποκορ. πουπουλόπλο. 
ηουρίδα(γ})=6 πρωκτός.—ϋέ τη πουρίδα τ3 ο'άϊάα παίζ3. 
ηουταΙ(χο)=το γεννητικό μόριο τής γυναικός.
3τριγίακόνι(το)=,χγ.όνγ] γιά τό πριόνι. 
πρίγιόνι(χο)=το πριόνια. Τποκορ. πριγιονάκι (τό). 
πρόγοδος(6)=δ σύρων τό χορό, ό πρώτος τοΰ χορού.— Πήρα τό Ρρόγοδο 

(σέρνω τό χορό).—Αυτός πάει πρόγοδος.

(στην ΙΙελοπόν. προσφώλι) άλλως φωλίτης(ό)— Βάλτε ένα Ρρόσφωλ3 νά γεννήσ0 
ή όρνιθα.—’Έβαλες φωλίτ5 την όρνιθα ;

Ρ
PagXl(xo)—γυναικείο παλτό
ραχασμάδα(τι)=η χαραμάδα.— Οέ τη ραχασμάδα με γεϊδε.—Ένοιξαμ 

ραχασμάδα στη θύρα.
ραχνίά(ή)=ή αιθάλη.—Κόλλσε ή ραχνιά τής άφτριας.
ρετσηέρκος η·ο=γεωργικός.—Ό  "Αγιος Μόδεστος εν’ ρετσπέρκος άγιος 

καί cov γιόρταζαμ5 στις δεκοχτώ τη Χριστουγεννιάτ’.
ριζόπλα(χά)=ιά μικρά ριζίδια τών φυτών με τά όποια γίνεται ή απορ

ρόφηση τροφών άπό το έδαφος.
ρο<5άν’(τό)=εργαλείον δφαντικόν, γύρω στό όποιο είναι περιτυλιγμένο τό 

νήμα καί άπό έχει μαζεύεται στα μασούρια.
ροκώννονμί=γ^ώνομαι μέ ορμή μέσα σέ ένα χώρο άνοιχτό, άνακατεύομαι 

σέ μιά διαμάχη. — Ροκώνται στη σπηλιά.—Ροκώθκε στη φιλονικία.
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ρον;πα(ή)=ΐά ρόπαλο.—Νά πηγαίνς πέ δω. Σά Ιυάρω μνιά ρούπα θά σέ 
κάνω τό cUpbyis σ’.

Σ

Σ ά λ ’(χο)=η ξύλινη καταπακτή μέ τήν οποία περνούν το ποτάμι.
■ σάλμα(χό)=δ σανός, χοντροκομμένο άχυρο. — Αυτό δεν έναι άχυρο, έναι 

σάλμα.
σαλός-ήο—μωρός.—Σά σάλο παιδί κάν’ς.
οαλταμάρηα{Ί\)= μάλλινος επενδυτής' (ίδ. φορεσιά). — Θά βάλω τή σαλ- 

ταμάρκα,
σαμονρ’(το)=τό δέρμα τής ίκτΐδος.— Πέτο σαμούρ’φκιάνουμ’ γουνώματα. 
σάπ3(χο) —  ασθένεια των ζώων από τήν οποίαν δέ μπορούν νά φάνε καί 

κουτσαίνουν. Παρουσιάζεται συνήθως σέ εποχή ξηρασίας. — Σύρνεται σάπ’ ι>- 
πάρχει επιδημία τοΰ σάπ’.

σαφρα«ιά£ω=μαλακώνω, ζαρώνω. — Σαφρακιάζνα τά χέρια πέ το πολύ 
πλύσιμο.

σβιτζηρίζει=λέγετοιι γιά τόν τέττιγα.—Ό σβίτζηρος σβιτζηρίζ’. 
σε/?αίνω=μκαίνω.—Σέbκα στό boτaμό.
σειγίζουμ*=σπεύδω νά προετοιμασθώ.—Σειγίζουμ’ νά Έ.τίσω λήγορα. 
σεί}Ίσμός(ό)=γρήγορη προετοιμασία, φασαρία. — Τί σειγισμό έχτε δω 

πέρα, ποιος σάς κουβαλαθίζ’.
σελλα(ή)=τό φάρδος τής ανδρικής βράκας (τσακσίρ’) ανάμεσα στα σκέλη, 

ή σέλλα τοΰ αλόγου.
σερβέτα(η)=το σάλι πού έτύλισσαν επάνω στό φέσι. 
σε<ρερ’(τό)=ή φορά. — Κάθε σεφέρ’ βουτούσανα τά σουτζούκια στο 

Ιυελτε.
σεχτάΰ εζι{χό)=χό είδος υφάσματοςμέ τό όποιο καλύπτουν τούς καναπέδες. 
σημαντικός ιά—ό=έξευγενισμένος, αξιόλογος.—Ό  Άναστάσς έν’ πέ τις 

σημαντικοί τις άθρώπ’ στό χωριό.—Μνιά σημαντικιά γυναίκα.
σινι(χό)~χό τραπέζι.—Πάντε παιδιά, βάλτε τό σινί νά φάμ". 
σκάύγια(·η)=ή κάμβη.—Πά στά ξύλα έναι πολλές σκάΒγ.ιες. 
σκαμνίτσια (τά)=παιχνίδι κατά τό όποιο πολλά παιδιά σκύβουν, στηρί

ζουν τά χέρια στό έδαφος σέ σχήμα γεφύρας. Τό πρώτο παιδί αρχίζει νά πηδά 
πάνω από τά άλλα πού μένουν σκυμμένα καί άφοΰ πηδήσει δλα, παίρνει θέση 
τελευταίο. Κατόπι πηδά τό δεύτερο, τρίτο κ.ο.κ.

σκαφοδούλ',(ιό)=$άσις τραπεζοειδής επάνω στήν οποία τοποθετούν τή 
σκάφη γιά νά είναι υψηλά.—Βάλ’ τή σκάφ πά στό σκαφοδούλ’.

οκεπ:ός(ό)=ή στέγη.—Ό  σκεπός τής εκκλησίας.—’Έπεσε κάτ’ πέ πάν’ 
τό σκεπό.

σκομίζουμ’=διαλύομαι, διασκορπίζομαι.—Ό  κόσμος οκομίστκε.
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σκομΐότά=σγ.όρπι<χ, χωριστά.—Σκομιστά έρκουνάαι. 
ακονλωτό(χϊ)=όϊ%ος υφάσματος ύφασμένο κατά τρόπον, ώστε οι κλωρτές 

νά προεξέχουν και νά διπλοΰνται εις είδος θηλιάς.
σκνλογνάλ’ (χδ)=ή τζελατίνα.—Γηΰρε σκυλογυάλ3 μέσ’ τις πέτρες. 
σοι/μά<53(τό)=τό σημάδι, πληθ. σημάδια (τά)—ό άρραβών.— Πόψα θά ν= 

έχουμ’ σουμάδια.—Δώκαμ3 σουμάδια.
σουρβάτκα(η)=χο τυρόγαλο.—Συνών. τζίρα (ή).
<τονρ<5α/Ιίά(ή)=όν. δένδρου καρποφόρου, πού παράγει μικρούς καρπούς 

(σούρδαλα) στο μέγεθος μούσμουλου περίπου.
σοι>ρελιό(τό)=στενό χαντάκι πού περνάει νερό.—Το νερό έκανε μονάχο 

σουρελιό.
σο^ρός-ή ό—ξανθός.—Τό παιδί εν' σουρό.—Τά μαλλιά τ" εν’ σουρά 
οταβάρ\χο)— ο ρυμος τοΰ αρότρου.— Βάλ3 το σταβάρ3 πέ κεΐ. 
στα/1ίό(τό)=τό μέρος οπού μένουν (σταλίζουν) τά πρόβατα.—Γήφερανά 

τό πρόβατο στο σταλιό.
σεα<ρ,1σιονρσά(τό)=σταφύλια συντηρημένα μέσα σέ μούστο. Μέσα ρίχνουν 

καί συνάπι τυλιγμένο σέ μικρά σακχίδια, γιά νά δίδει γεύση καί νά συντελεί 
στη διατήρηση τοΰ σταφυλιού.

σταςνΐ'ί£α?=χτυπώ έξαφνα. =Τ όν στάφνισανά.
στονό>έκ’(τό)=το πέτρινο γουδί πού μέσα τρίβουν πλωγούρι, καφέ χ.λ.π. 
σιοι>ράκ*(τό)=στρόφιγξ τού βαγενιού άλλως κανέλλα (ή). 
σιοχώ=λησμονώ.—Στόησα τδνομά σ’. — Γέρασα, τά στόησα γούλα. — 

Δέ dά στοχώ δσα μέ γεΐπες.
σ'υν*/αι;/1ί,£ω=καθαρίζω τό φούρνο μέ βρεγμένο πανί. 
οννάαύλιοτρο{χο)— χο βρεγμένο πανί μέ το οποίο καθαρίζουν το φούρνο. 
συμμοίρσα(ή)=προσωνυμία τής άποθανούσης συζύγου ενός ανθρώπου έκ 

μέρους τής νέας συζύγου πού ένυμφεύθη.—Ή  μακαρίτσα ή συμμοίρσα μ’.
συνί/νχαιν£υ=λέγω, συζητώ.— Τί συνάυχαίνς τώρα; Τό λόγο δέν άπό· 

σώσε κ3 ή συνάυχιά κρατιέται (τραγ. δημ.).
σ"ύρνομαι=σύρνομαι, μεταδίδομαι (επί ασθενειών). — Σύρνομαι πά στη γή. 

—Σύρνετ3 άρρώστια στό χωριό.
σ·νρτς(ό)=ξύλίνο πτύο μέ τό όποιο γυρίζουν τό σιτάρι. 
σι>ρα£ω=σπρώχνω τό σιτάρι μέ τό σύρτη. — Πάρ3 τό σύρτ" καί σύρτσε τό 

γέννημα.
αφάλagag(o)=o τυφλοπόντικας, 
σ<ραΑαί/ιά(ή)=ή τρύπα τοΰ τυφλοποντικοΰ.
<τφαλα^Γ4ές(όί)=τά συρίγγια τού φυματικού.—’Έ χ’ σφαλαγγιές ό άθρωπος. 
σ<ράτος(ό)=6 συμπέθερος.—’Έρκουάαι γοί σφάτοι.
οφίχτρος(6)=ξ''Λινη σφήνα, έμπηγνυομένη σέ οπή στό άκρο τοΰ άντιού 

(αργαλειού) γιά νά τό συγκρατή.
17
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σώ3ϊα(ή)=ή ράβδος.—ΙΙάρε τή αώπα καί χτυπά.—Λέγεται έτσι,,,επειδή 
συνήθως μέ τή ράβδο επιβάλλουν τή σιωπή.

Τ
Ταύάχανες(δ)=χδ βυρσοδεψείο. 
ταύλάς(δ)=(5 δίσκος—Βάλ5 τό ποτήρ5 πά στο ταΙυλά. 
τα£Ίά£οο=:γίνομαι ταγκός.—T a g ^ 5 τό βούτυρο.—T a g ^ ’ τό λάδ\ 
xagidQHoq=\αγκός.—Tag-ιάρκες σαρδελλες.—Ί^ ιά ρ κ ο  βούτυρο. 
·εα}/ί£ω=τρέφω, δίνω τροφή δωροδοκώ.—Θά πά νά ταγίσω τις όρνιθες. 

—"Εν* ταγισμένος αυτός (έδωροδοκήθη).
τανί'ν’(τό)=τό φαγεΐ, ή μερίδα.—Πήρε ό καθανείνας τό ταγίν’ του.— 

Τό δώκε τό ταγίν5 του.
τά£ω=ύπόσχομαι.—Τάζω κερί στον άγιο.—Τάζω στό παιδί παράδες. 
τάμα(τό)=ή υπόσχεση.—’Έχω τάμα στή Βανείγια. 
τάκος{δ)=κομμάτι, εύρωστος γυναίκα.—’Έκοψε τό δέίίρο καί τοκανε τά

κους.—Τί τάκος έν5 αύτή!
ταλέρ’(τό)=πιατέλλα γιά τσιγάρα.
ταμάχ’(τό)=ή απληστία.—Τον έφαγε τό πολύ τό ταμάχ’, 
ταμαχκιάρς(δ)=δ άπληστος, δ πλεονέκτης (λ. τ.), 
τάίτ:α(ή)=τό σκέπασμα τοΰ βαρελιού.—Πετάχκε ή τάπα τής τίνας. 
*απ;ιό=καΙ δμως, μόλις.—Ταπιό κάνάανα κεΐ πέρα. 
ταρακλΙδκο(το)=εΙδοζ ύφάσματος πού τό στρώνουν στά σέτια καναπέδες. 
τα<ρείό(τό)=τό νεκροταφείο.—ΓΙήγαιναμ5 τό Βεθαμένο στό ταφειό. 
τελιά£ω=βάνω τά τέλια (σύρματα έπίχρυσα). Τελιάζουμ’τή νύφ5.—Νύφ5 

πέ τά τέλια, γαΐ^ρός πέ τά κουρέλια.
*ερλΛ«α(τά)=είδος παντόφλας.
τζαί>αλαάίζω=ά'{(ανιώ, προσπαθώ νά λυτρωθώ. — Τζοώαλάτσε, μά δέ 

ίυόρσε ό καημένος.
τξαμάλα(χδ)=καρναβάλι πληθ. τζαμάλες.
τξάμαλος (ό)=<5 καρνάβαλος. — Γίνουμαι τζάμαλος, δ ένας καρνάβαλος 

όνομάζεται καί τζαμάλα.(ή) Κάθε τζαμάλα έχει καί ένα δνομα. — Βασίλες, 
σφoυgιάpς, διάβολος, άαβουλτζής κλπ. καί παίζει καί ανάλογο μέρος.

τξάν τζίν=αχγ} φράση:—Πήγα στό σπίτ’ τζάν τζίν κανείνας δέ γήάανα. 
τ ί τ ι= ϊχο ι φωνάζουν τό σκυλί γιά νά φύγει (τσί-bi στίς Σ. Εκκλησίες). 
τίτοίο(χδ)=τδ αίδοΐον τής γυναικός, συνών. μαραφέτ’, ζάκατο, πουτσί. 
τιφτί«5(τό)=ΰφασμα ξεσχισμένο.—’Έγινε τιφτίκ’. 
το£Αοΰκ*(τό)=γκέττα χωρίς πατούνες.
τόκα(ή)=χονδρό ποτήρι γιά νερό, τό χτύπημα τών ποτηριών δταν πίνουν. 

—Πάρ’ τό ποτήρ’ σου νά κάνουμ5 τόκα.—Δόσε μ’ τή άόκα. 
το«άς(ό)=ή πόρπη.—Δεν έχ’ τοκά ή ζών’ μου.
τό;7τακας(ό)==φύλακας άγρυπνος ενός μέρους, εκείνος πού μένει διαρκώς
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στό ίδιο μέρος, στοιχειό.—’Έγινες τόπακας εδώ.—Κουρβουλώθκες σά άόπακας.
xovbα(ή)—ό λόφος, μικρό ύψωμα.— Νέβκε πά στή τούΐοα.—Κατρακύ- 

ληξε πέ τή xouba.
%ovbav{τό)=ετσι ονομάζεται κάθε μια από τις ανάποδες πλευρές τοΰ 

βαγενιού.
τoυbavίζω=l·kp'm μέ τό γρόνθο.—Θά σέ xoubavioio άσκημα. 
χοϋλγος=χί είδους.—Τοΰλγος άθρωπος εν’ αύτός ! =  Πληθ. τοΰλγα.— 

Τοΰλγα πράματα εν3 αύτά ;
xovQgovv{xb)=f[ διόπτρα, τηλεσκόπιο.—Γοί Γερμανοί γείχανα xoupgou- 

νια καί γήγλεπανα.
τoυρgoυvίζω=^vxpot.xr}pω μέ τό τηλεσκόπιο. 
τουρ1ώνοι>μ3==τεντώνομαι επιδεικτικά, κορδώνομαι. 
ταϊ5ρϊα(ή)=τό φακιόλι.—Τούρτα πέ τις πούλιες (πούλιες=χρυσές καρφί

τσες πού εβαζεν επάνω στό μαντήλι).—’Έβαλε τή άούρτα τς.
τσ?;φάν’(τό)=χιονοθύελλα.—Δεν έν3 χιόν3 αύτό, έν3 τούφαν3, 
τράβαλα(τά)— χά βάσανα.—’Άλλα τράβαλα έ'χουμ3 τώρα. 
τραβίζω— χρχδώ, προχωρώ.—Τώρα Ητισαμ3 άλλα που τραβίζουμ3; 
τραχανός άλλως τραχανάς. Τό γνωστό ζυμαρικό.
τραχανιά(ή)=γ) μυρουδιά τοΰ τραχανά.—Τραχανιάς μυρίζ3.—Σπίτι μου 

σπιτίτσι μου τροχανιάς μυρίζ3 (παροιμία).
τράχωμα(χδ)=χ) προίκα. — Κάθε χρόνο χαλοΰνα χαρές, γιά δέ bop8i ό 

ΚαΙοάς νά πλερώσ3 τό τράχωμα.
τρεχούλα(ή)— ό μεγάλος τροχός.—Τή μύλου ή τρεχούλα. 
τρεχούλια(χά)=οΙ τροχοί τοΰ αραμπά. —Τή άμαξιοΰ τά τρεχούλια, 
τρϊ7<5όνα(ή)=σκουλήκι που παρουσιάζεται στόν πρωκτό τών ζώων, διαρ

κής κίνησις από άνησυχία.— Έβγαλε τρηδόνες. —Τρηδόνες έχ3 αυτός.—Τρη- 
δόνιασες πια καί δέ σέ κάταν.

*ρί£ω=τρίζω, φλυαρώ.—Τί τρίζ-ς κεϊ πέρα σά Έισνος τρεχός. 
τράσα-κάτσα. Στή φράση: Τρίτσα κάτσα δέν έχ3= δ έ  χωρεΐ αναβολή. Στις 

Σαρ, Έκκλ.: τρίτσε-κάταε.
τααβελίζω'— κοροϊδεύω βγάζοντας τή γλώσσα.— Κείνος τό χούγιαζε καί 

κείνο τον τσαβέλιζε.
τσάβελο(χδ)=χδ κουρέλι.—Αύτό δέν έν3 ροΰχο, μόν3 τσάβελο έναι. 
τσαβεύονμ^ΰτολίζομ«ι.—Γούλ3μέρα στό ^αθρέφτ3 κάται καί τσαΐυεύται. 
τσα^,αρώνβίϊ=άναρριχώμαι.—Taagapiova) πά 3ς τό baip3.
%ϋακά% 3(τό)=τό μέτωπο.—Τή Γιάνν’ τό τσακάτ3.—Τή βοδιοΰ τό τσακάτ3. 

—Τόν χτύπσε πά στό τσακάτ.
ταάοτιαμα(χδ)— χδ σκάλισμα μέ τήν τσάπα.
ΐ 0απτσάκια(χά)=ζύο μικρά ξυλάκια πού χρησιμεύουν γιά νά ρυθμίζουν 

τήν πτώση τοΰ σίτου επάνω στή μυλόπετρα από τή σκάφη. Χτυχοΰν ρυθμικά,
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οχ αν εργάζεται ό μύλος (ή λ. ώνοματοποιημένη). 
τσαπτσάπκας(δ) θηλ. τσαπτσάκα=φλύαρος.
τσαπτσαπκίζω=1ί'(ΐύ πολλά, φλυαρώ.—Τί τσαπτσαπκίζεις ετσ\ 
τσαρπαλίώ=ξεσχίζω μέ τά νύχια.—Τον τσαρπάλσε τά μούτρα. 
τσατήρ— πατήρ— δπωσδήποτε.—Τσατήρ— πατήρ δεν έχ’ς γλυτωμό. 
τσάτοα(ή)— προσωνυμία τής μεγαλύτερης αδελφής.—Γήρτε ή τσάτσα πέ 

τ’ a b ir .
τσατσό;7τ?/ττα(ή)=πρόχειρα ψημένη πήττα (πήττα τής τσάτσας).— Σκο

πιανή τσατσόπηττα ρώγα τσουμπιανή. (εκλεκτά πράγματα).
τσαχείλς(ό) θηλ. τοαχείλα=έκεΐνος τοΰ οποίου προεξέχει το κάτω χείλος 

άσχημος (βρισιά).
ί<χεν?άρ’(τό)=βοηθητικό ζεΟγος βοδιών πού τά ζεύγουν στο αμάξι μαζί 

μέ άλλο ζεύγος, για νά οργώσουν πολύ σκληρό έδαφος. — Δέ bopel νά βγάλ’ 
τό ba'fp’ τ’ άμάξ’ κι’ έβαλανα τσευγάρ’.

τσέτΑα(ή)=ξύλο μικρό σχισμένο καθέτως σέ δυο μέρη. "Οταν δυο άνθρω
ποι είχαν συναλλαγή ένωναν τά δυο ξυλάκια, δπως ήσαν προτού σχισθοΰν καί 
έκαναν μια εγκοπή (κερτίκι) καί στά δυο καί έπαιρνε ο καθένας ένα ξυλάκι. 
"Οταν γιά δεύτερη φορά έκαναν συναλλαγή έκαναν δεύτερη εγκοπή κ. ο. κ. 
’Έτσι μέ τις έγκοπές ήξαιραν πόσες φορές έδανείσθη ο ένας από τον άλλο ή 
πόσα χρήματα έδανείσθη καί δ,τι άλλο. ’Απάτη δέ χωρούσε, διότι έπρεπε νά 
ταιριάζουν οί έγκοπές.

τοπά^ω—φωνάζω. Κυριολεκτεϊται έπί των πτηνών.—-Τό πουλόπλο χάν’ 
τή μάννα τ’ καί τσιάζλ

το·ί.ίαπΑ'η5α(ή)=σπιθήρα:, έξυπνος άνθρωπος.—Αυτός ό άνθρωπος τσιμ- 
πλήδα εν’.

τσίλα(ή)=ν) διάρροια.—Τον έπιάσε μνιά τσίλα ! 
τσίλ'(ιο)— πέρδικα του κάμπου.—Σκότωσα πέίΐε τσίλια. 
τσιλιςρος ή ό =  αδύνατος, οχνός.—Αυτός ό άθρωπος έναι τσιλι«ρός. 
τ<7ίθί>?τρα(τά)=τά στέμφυλα.—Βράζουμε τά τσιοΰπρα καί φκιάνουμ’ ρακί. 
τσίρτμάς[ό)=6 χαρταετός.—Πελοΰνα τό τσιρτμά τά παιδιά. 
τσίτοα=6λίνο .—Τσίτσα προζύμ’ δώσε μ’.
τσιτσΙ(τδ)=ετοι. ονομάζουν τό κρέας τά μικρά παιδιά. — Θέλω τίτσί. — 

Δώσε μ’ τσιτσί.—Νά Ιυέιΐε δόμ’ τσιτσι=γιά κείνους πού ψωνίζουν χωρίς να ρω
τούν τιμή.

τσιτσινιά(ή)=ή  κόπρος τής όρνιθος, κουτσιλιά. Τό ρ. τσιτσινώνω. 
τσίτσιδος η  ο=γυμνός.—ΙΙόμνε τσίτσιδος.
τσόλ’(ή)=τρίχινη κουβέρτα, πληθ. τσόλια (τά)—στρώματα, οί αποσκευές, 

πήρε τά τσόλια τ’ καί διάβκε.
ταovbl{xb)~xb μέρος πού περνούν τή φούντα τοΰ φεσιού, τό τσαμπί τού 

σταφυλιού.
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ταονύιανή(ή)=εϊδζς σταφύλιοΰ κόκκινου μέ λεπτές ρόγες. 
τζονί>ούσ’(το)=τό γλέντι, τό συμπόσιο.—Γείχαμ’ ένα τσου^ύσ’ πόψα. 
τσΌί5£ω=πίνω πολύ, το τρίτο πρ. τσούζει=πονεΐ δυνατά.—Ουφ’ τσούζ’. 

—’Έβαλε σπίρτο πά στη Υ̂γή κι’ έτσουζε.— Κάπου κάπου τά τσούζουμ’.
τσουΑτοΰρ:’(τό)=πληΒ. τσουλτούρια (τά)=αί ράβδοι πάγου πού κρέμουν- 

ται άπο τά κεραμίδια κατά τή χειμερινή περίοδο, τά πλατειά έντερα τού χοί
ρου.—Τά τσουλτούρια κρέμου<1ανα πέ τά κεραμίδια.—Τά τσουλτούρια τά πε- 
φρικιάζνα, τ’ άλατοπιπερίζνα, τά κάννα μπουρλιά καί τά κρεμοΰνα πέ τήν άφτρια. 

τΰουνϊ(το)=ή ουρά τοΰ αχλαδιού. 
τσο'υρταΑο(τό)—ξεσχισμένο πανί, κουρέλι.
τσοι;ρτσο'υρίξ·’==λέγεται γ1όο το νερό πού τρέχει άπο στρόφιγγα ή ανά

μεσα σέ πέτρες άπό κάποιο ύψος με το χαρακτηριστικό του κρότο.
xGovxaom5α(ή)=ή πλεξούδα τής γυναίκας.—Γοί τσουτσοΰδες τή κορι

τσιού. ’Άλλως τσουτσούδια (τά).
χωρνάς η τωρνά=λίγο προτήτερα, τώρα δά.

r
Ύηάρχονχα(χόί)=χά πλούτη, ή περιουσία. — Τί νά σέ κοροϊδέψω, νά σέ 

πάρω τά υπάρχοντά σ’;
"Έι//ωμο=άντίδωρο.

Φ

Φαγανός ή ό—εκείνος πού τρώγει πολύ.— Ό  βώκος έναι φαγανός. 
<ραφί£ω=δίδω τροφή στά μικρά.—Φαγίζω τό πουλί.—«ραγίζω το παιδί. 
φαγουριό{χο)=τδ μάλωμα, ή φιλονικία.—ΙΙιάστκανα πέ τό φαγουριό.— 

Δέν έν’ καλό αυτό τό φαγουριό.
φάδ (το)=τό δφάδι, χονδρό νήμα, κρόκη.
φαιδί£οσ=βάνω τό φάδι στον αργαλειό, υφαίνω,—’Έβαλε τό λάκκο νά 

φαδίσ’.
φσίνω=ύφαίνω, ξεφαίνω=τελειώνω τήν ύφανση. — Φαίν’ καί ξεφαίν’. 
φανό(χο)=το φανερό.—Τον έβγαλε στο φανό. Συνών.—Τάν έβγαλε στο 

μεγάάν’.
φεςομαχεΐ=·γί'{'(ει πολύ.—Φε^ομαχεϊ τό φε^άρ —φε§ομαχεΐ ό γήλιος 

ή λάΙοα, το πρόσωπο κ.ο.κ.
φε/1/1ί(τό)=ή φέτα.—"Ενα φελλί ψωμί.
(ρελλ’(τό)=τό εμβόλιο.
φεΑιονρφιά(ή)=τό φλαμούρι.—Τ’άθια τής φελιουργιάς.—Θά πά νά μα- 

ζέψουμ’ φελιουργίτεια άθια.
ψ7)κριέμαι— άκροώμαι, υπακούω.—Μέ φηκριέται τό παιδί μ’. 
φίλιος(ο)=δ έλέφας. 
φι/1<Άσι(τό)=τό ελεφαντόδοντο.
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(ρτΑ^/ισενιος-ια-ιο=ο παρασκευασμένος από φίλάισι.— Φιλάισένιό χτέν\ 
<ρίνω=άφίνω.—Δέ φίν3 τίποτε.
99ΐί/ίρ3(τό)=δνομ. πολύ μικρού πτηνού.
<ρίρίΛί/ά«’(τό]=σβούρα.—Σά φιριλάάκ3 γυρίζ\
<ρ«έί/ρί(τό)=το βούκεντρο.—Θά πάρω το φκιέάρι νά λιαλήξω τά βόδια. 
φκυάρ’(τό)=τό πτύον.—ΙΙέ τό φκυάρ3 πετοϋμ3 το χώμα.
(ρλάσ«α(ή)=ό αραβόσιτος.
ςοίοχί^ω^καίω, έχω πυρετό,—Φλογίζ3 τό τσακάτ’ άου.
9?λόί7ος(ό)=ο κόμβος, φιόγκος τού μανδηλιοΰ πού φορούν οι γυναίκες στο 

κεφάλι.
φλονδα(ίι)=ό φλοιός. — Ή φλούδα τη δέάρου.—Θά βγάλω καΐυόσες φλού

δες άδρένιο.
<ρσρεσ·<ά(ή)=ή ενδυμασία. Ή άνδρ. ένδυμασία άπετελεΐτο πλήρης από το 

φέσι, τη σαλταμάρκα (μάλλινη επενδυτής) ή τσακταίρ’ (βράκα ανδρική μάλλινη), 
τά τσουράπια καί τά γεμενιά ή τις κουάούρες (υποδήματα)

<ρορττό(τό)=τό φορτίον.
φουκάρ’(τό)=ή θήκη τού μαχαιριού.—Βάλ3 το μαχαίρ’ στο φουκάρ’. 
φουκϊ(το)=δ πνεύμων.—To bovoOva τά φουκιά τ3.
ς9θυρνέφτ:3(τό)=ξ6λο με τό όποιο ρίχνουν τό ψωμί στο φούρνο άλλως φουρ- 

νέφς (ό).—Θά βγάλω τό ψωμί πέ το φουρνέφτ3.
φούσκα(γι)=τι φυσαλίς τού νερού πού βράζει, τού σαπουνιού κ.λ.π. 
<φοι>ουα(τό)=τό λίπος.—-Τη άλογού τή «ουπριγιά φουσκί τή λέμ3. 
φ>ροκάΈ(τό)=ή σκούπα. — Πέ το φροκάλ3 φροκαλίζουμ’. 
φροκαλιώ καί φροκαλίζω=σκουπίζω, σαρώνω-—Φροκαλίζω τό χαγιάτ. 
<ρτάνω=έρχομαι, φθάνω σε ώριμη ήλικία, ωριμάζω.—’Έφτασε το παιδί 

τ3 Πορεΐ νά δουλέψ’.—Τάπίδια έν’ φτασμένα.
φταχάριστος -η -ο=πανευτυχής.—Φταχάριστος άθρωπος. 
φτεναίΈω=γίνομαι φτενός, λεπτός.
φτενός ή- ό-=λεπτός.— Φτενό ξύλο.—Δγέ τί φτενός έναι. Συνών. λεια- 

νός -ή -ό.
φτερό ιμο(τδ)=δ πταρμός.—’Άλλο τό φτέρσιμο, άλλο τό βήξιμο. 
φτι(τδ)=τδ αφτί πληθ. φτιά (τά).—Τή βοδιού τά φτιά πονούνα.—To bo- 

νοΰσε τά φτί.
φτινόστωρος(δ)=το φθινόπωρο.
φτύομα(το)=δ  σίελος. Συνών. σάλιο καί έπιθ.σαλιάρς—σαλιάρκος—ϋρέ- 

χνα τά σάλιατ3.—Νεροπέλυκ’ ό στόμας του (πέφτουν τά σάλια του). 
φνσκόαταρο (το)=ο αραβόσιτος.
9?ντια(τά)=φυτίλια, λόγια συκοφαντικά.—Τον έβαλε φύτια. 
φυτνες(δ)=δ  συκοφάντης άλλως φυτνατζής.
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φώκια(ή)=τδ  ανεμοπύρωμα.—Εκείνος πδχ5 τή φώκια καπνίζται φωκο- 
πέτσ" καί γιανίσκει,

φωτά(χά)=·η εορτή των Φώτων των Θεοφανείων.—Τά Φωτά ρίχνουν τδ 
σταυρό στο Ιυοταμό.

X

χάί/ρο(τό)=ή χάνδρα, ή ίρις τοΰ ματιοΰ.—Τή ματιού το χάάρο. 
%αΛ,α/3ρώνω=κάνω έναν να πονέσει πολύ.—Τό χτύπσες τό παιδί.—Χτύ- 

πσε καί χαλαβρώθκε.
χαΑίνωσ:>(ή)=ή θηλιά πού περνούν στη βελόνα τής κάλτσας.—Μη dpa- 

βάς τή ^λωστή θά χάσω τις χαλίνωσες.
χαλκάς(δ)=ο κρίκος. Συνών. κρίκελλο (τό).—Τ’ αυγά τά περνοΰνα πέ 

το χαλκά (άμα περνούσαν από τό χαλκά έσήμαινε οτι είναι μικρά τό αβγό). 
χανουικσς-ί?·ο=κούφιος, άνοιχτός.—Χανούτκο σπίτ". 
χαρά(ή) στή φράση: μόν" χαρά. — Γιομάτος (η ο) χαρά.—Σήμερα γείμαι 

μόν" χαρά.
χαραή(ή)=τά χαράματα.—Θά νέ'ρτω τή χαραή.
χατξής(δ) θηλ. χατζέσσα=εκείνος πού πήγε στούς άγιους τόπους. Έ  

υποδοχή τού χατζή όταν επέστρεφε γινόταν πανηγυρική. Τόν ύπεδεχοντο πο
λύς κόσμος καί οι παπάδες μέ άμφια καί έξαπτέρυγα έξω από τό χωριό. Ή 
γυναίκα τού χατζή, χατζήόενα.

χειμάζ’— 'μο'ήζζι.—Χείμασ" όξω.
χειμός(δ)=6 χειμώνας.—’Έρκεται 6 χειμός. ’Άλλως χειμώνας.—Τρεις 

μήνες άνοιξη καί τρείς το καλοκαίρ', τρεις μήνες το φθινόπωρο καί τρείς βα
ρύς χειμώνας.

χειροβολίάατρα(Υι)= ή  γυναίκα πού ρίχνει τις ψήφες στο παιχνίδι’ «ψή
φες» (ίδ. λ.). Βλ. καί Θρακικές "Ηθογραφίες τ. Γ' διήγημα οί 'ψήφες Πολ. 
ΙΙαπαχριστοδούλου.

χειρόφτ:'(τδ)=χδ γάντι. — Δώσε μ° το χειρόφτ" μου. 
χλαπατϋονρώ— Ίζ\ΰ> δυνατά.—Τί χλαπατσουρίζς bp€ ; — Στάθκε καί 

χλαπατσούρζε.
χοΑε/?α(ή)=κάλτσα υψηλή ώς τό γόνατο μέ σαγιάκι, τουζλούκια. 
χουλονζς(ο)—εκείνος πού άποφεύγει τή δουλειά, δκνηρός.—Αυτός έν' 

χουλούζς. Συνών. χουλούζκος.
χουχλονβάγια(·ΐ))— ή κουκουβάγια.
χρειαστικά(τά)— τά εργαλεία.—Μάζωξε τά χρειαστικά. 
χρειγιά(η)— τδ εργαλείο.—11άρ" τις χρειγιές κι" έλα. 
χρείγια(ίι)=τδ αποχωρητήριο.—Πήγαινα στή χρείγια. 
χρηματώ=εΙ\ιαι ικανός, φέρω κάτι εις πέρας. — Χρηματώ παντιοϋ. — 

Χίτς δέ χρηματώ,
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Χ(ΐίξω =  ασβεστώνω, σουβαάίζω. Συνών. χριγιώ. — Χρίζω τό άουβάρ3.— 
Χριγιώ τό άουβάρ3 πέ τ' άσβέστ3.

Χσίός(ό)=δ Χριστός.—Ή  γιορτή τοΰ ΧστοΟ. 
χτυκιό(χδ)=ή φυματίωση. —Τον έπιασε χτυκιό.
χωραφομοίρ{χδ) =  χδ ποσον των δημητριακών πού παίρνει ό ιδιοκτήτης 

άγροΰ, πού δίδει σε άλλο τον αγρό του προς καλλιέργεια. Συνών. bit)3 (τό).— 
Πήρε τό χωράφ3 μέ χωραφομοίρ3.

Ψ

ψάΑνω=ψάλλω, βρίζω, επιπλήττω. —Ψάλνει καλά. — Θά τοΰ τά ψάλω. 
ψαστίκ(χδ)=ν.0(.1 ψαστικί=τό- ποντικοφάρμακο, το δηλητήριο.—Ψαστικί 

γιά τις ποτκοί.—Δώσε μ3 μάννα ψωμί. — Ψαστίκ3 Θάσε δώσω.—Ψαστίκ3 να γεν3. 
■ψήφα{ϊι)=χ'ο ψηφιδωτό, όμορφη γυναίκα. — Αυτή έν3 ζ-αρείφκια σά 5ζήφ·α. 
ψη<ρες(οί)=παΐχνίδι πού παίζουν οί γυναίκες μέσα στή σκάφη. Μία από 

τις παίχτριες, ή χειροβολιάστρα, τις ανακατεύει μέσα στή σκάφη, εως ότου 
κάθονται όλες μέ τήν ανάποδη όψη καί μια μέ τήν επίχρυση. Κατόπιν αρχίζει 
νά παίζει, ρίχνει τις ψήφες μέσα στή σκάφη καί κερδίζει όσες κάθονται μέ τήν 
επίχρυση πλευρά. Κατόπιν παίζει ή δεύτερη γυναίκα, ή τρίτη κ.ο.κ. έως ότου 
καθήσουν όλες οί ψήφες μέ τήν επίχρυση πλευρά.

ψηφιά(χά)—χά γράμματα τοΰ αλφαβήτου.—Μέ πόσα ψηφία γράφεται ή 
λέξη ;—Μήτε τά ψηφία δέ ξαίρ3.

ψηφωτό(χο)=εΙδος υφάσματος μέ τετράγωνα κεντήματα. ’Άλλα είδη υ
φάσματος : σαάρατσιλίδκο, σεχτο^εζ3 ή διαβολόπανο, μαρμαροδίμητο.

ι/πχιά(ή)=το εσωτερικό, ή ψίχα τοΰ ψωμιού, καρυδιοΰ, βαμβακιού κλπ. 
ψ νχή(ή)= ή  ψυχή, το άτομο. — Κόλασε τή ψυχή άης.— Χωριό πέ πεά- 

ακόσιες ψυχές.
ψιχίδια(χά)=οί ψίχες.—Τή ψωμνιοΰ τά ψιχίδια.

Ω

ώ/1ελε=εκφραση πόνου.—’Ώλελε μάννα !
ώς=μέχρι.—ΓΩς τώρα, ώς τά γύστερα, ώς τά χτές, ώς μεθαύριγιο, ώς 

τήν άλληνα.



ΤΤΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΛΑΟΓΡ- ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΤ- ΘΡΑΚΗΣ

Σ. τ. Δ. ΙΙχρά προσώπου δυναμένου νά γνωρίζω εγκυρότερου τά πράγματα 
τοΰ Παλαιού καί Νέου Σκοπού έδόθησαν εις ήμάς υπό τύπον συμπληρώσει*): αί 
κάτωθι πληροφορίαι.

Σελ. 145. 1) ’Εκτος των χωρίων Κάστρου και Λαρνάκι, εκ της συνοι- 
κήσεως των οποίων άπετελέσθη ό παλαιός Σκοπός, φαίνεται ότι καί τρίτος 
συνοικισμός υπήρξε προς το δυτικόν μέρος τοΰ Σκοπού, εις ώριαίαν άπόστα- 
σιν, επί. της παλαιας όδοΰ προς τάς ΣαράνταΈκκλησίας, πλησίον τής «Γοΰρ- 
νας» και νοτίους τής θέσεους «Τσαγίρια», όπου άνεκαλύφθη ναός και ερείπια 
σ π ιτιών.

2.—Λΐ λέξεις έφκειανανα, έηαιρνανα, κάτττιζανα, και τα παρόμοια, 
πρέπει να γραφουν αν ευ τοΰ δευτέρου βοηθητικού τόνου επι τής ληγοΰσης, 
διότι οΰτω μέ τον δεύτερον τόνον παραμορφοϋται κάπως ή γνήσια προφορά 
τοΰ ιδιώματος τονίζοντας εντόνους την προπαραλήγουσαν, μετά τοιαΰτης έν- 
τάσεως, ώστε νάδΰνανται νά έξαρτηθώσι έξ αυτής και τρεις και τέσσαρες συλ- 
λαβαί.

Τσιηλάκ  ’κος.Ή  ορθή εκφορά τής λέξεαυς είναι «τσιηλάκ" κος» (εκ τής 
τουρκ. λέξεως τσιηλάκ) και όχι τσιπλάτκος, καί. σημαίνει γυμνός' κατ’ έπί- 
τασιν δέ και «τσϊρ-τσιηλάκ'κος» ήτοι εντελώς γυμνός, ολόγυμνος. Επίσης 
εις την γλώασαν τοΰ Σκοποΰ δεν λέγεται "Αγια Στατήρα, "Αγια Κυριακή, αλλά 
c« Αγι-Σωτήρα» «Άγι-Κνριακή».  Τό μαζώχτκανα γνησιώτερον πρέπει νά 
προφερθή «μαζώχκανα* αντί μαζώχτκανα.

Σελ. 146.—Τό επώνυμον Άστρινίδης  ή Άστρεινίδης  δεν προήλθεν εκ 
τοΰ Καστρινός-Καστρινίδης, άλλ’ έκ τοΰ Άστρινος Άστρινίδης, καθ’ όσον 
υπάρχει κύριον όνομα "Αστρινης, εξ ου και τό Άστρινίδης.

2.—cO Καλές ήτοι τό Κάστοον, ήτο φρούριον βυζαντινόν ΰψωμένον 
επι πελωρίου βράχου σχηματίζοντας επί τής κορυφής του όροπέδιον, φαί
νεται δέ ότι άπετέλει συνέχειαν σειράς παρομοίων φρουρίων προς τό ανατο
λικόν μέρος τής περιοχής, ως π.χ. τό βορείους τοΰ χωρίου «Γέννα» κείμενον 
φροΰριον τοΰ Αγίου Ίωάννου (Μαναστήρ ντερέ) κ. ά.

3—'Ως πρύς την παλαιότητα τοΰ Σκοποΰ δεν υπάρχουν έξηκριβαυμέναι 
πληροφορίαι, καθ’ όσον αί εν τφ παλ,αιφ νεκροταφείου τοΰ Αγίου Γεωργίου 
(Εκκλησίας πυρποληθείσης υπό των Γκιρτζαλήδων) διασωθεΐσαι χρονολογίαι 
δεν ΰπερέβαιναν τό έτος 1730, ίσους τό 1700' ή δέ μαρμάρινη πλάά τής ’Εκ
κλησίας τοΰ Αγίου Δημητρίου (ύπεράναυ τής εισόδου τοΰ νάρθηκας) χρονο 
λόγιας 1832, αυμίλει περί άνακαινίσεως παλαιοτέρου ναοΰ, αγνώστου εποχής 
άνεγέρσεους. ’Ίσους ό πρωταρχικός συνοικισμός, ό χρησιμεΰσας όυς πυρήν τής 
ά να πτύξεως τοΰ κατόπιν Σκοποΰ, νά ήτο παλαιός από τής εποχής των βυ
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ζαντινών χρόνων, εάν δεχθώ μεν ώς βέβαιον ότι κάπου εκεί ύπήρχεν'ή πόλις 
Σκοποί  περί τής οποίας Στέτρανος ό Βυζάντιος (Τ' αιών μ. X.) έν τφ γεω- 
γοαφικφ αυτού λεξικφ λέγει:«Σκοποί ,πόλις Θράκης...τό εθνικόν, Σκοπηνοί».

Άλλ1 ούιε είναι ακριβές ότι κατά την πρώτην περίοδον τοΰ Σκο
πού «οΐ μισές οικογέ
νειες και παραπάνω ή 
σαν τουρκικές». Έ ν 
πρώιοις δεν ήσαν τότε 
χίλ ιες οΐ οικογένειες, 
διότι είναι, έςηκριβωμέ 
νον ότι μέχρι τοΰ 1800 
ό Σκοπός δεν είχε πε- 
ρισσοτέρας των 500 οι
κογενειών, έ'£ αυτών δέ 
ούχί περισσότεροι τών 
150 ήσαν τουρκικάί, έ
λα ττω ό εϊσα ι άποτό μιως 
ευθύς μετά τον Ρωσσο 
τουρκικόν πόλεμον τοΰ 
1878, έκτοτε δέ σωεχώς 
έ λ α τ x ο ύ μ ε ν α ι έ μ ε ι. ν α ν
μόλις περί τάς 30, κυ. 
ρίως έν τή συνοικία 
Σακιζλή (όπου καί τό 
τζαμί), μετά δέ τούς 
βαλκανικούς πολέμους 
μόνον 8 ή 10 οικογέ
νεια! εις την άκραν τής 
συνοικίας Παλατίνι.

4. — Κατά την μιεγα- 
λην Έπαναστασιν τού 
Ε ΐ κ ο σιέναάπηγχον ίσθη 
σαν δύο κυρίως : ό Πα- 
παντρεόγλους (πάππος 
τού προ 20τίας περίπου 
άποθανόντος άρχι,ιιανδρίτου Παπαϊωακείιι Παπανδρεάδου) καί ό Σΐμο - 
τοορμτατζης, προπάππος τοΰ μετά έ'να ακριβώς αιώνα την ιδίαν τύχην εν 
ρόντος δισέγγονου του Σιμού Σιμοπονλον,  διευθυντού τών ελληνικών Σχο
λών Σκοπού, κρεουργηόέντος μαζί μέ άλλους πέντε υπό τών Τούρκων τφ 1915.

Σελ. 147.— Ό  Καπετάν Άναστάσης, ό περίερημος αυτός αντάρτης και

Ο ί  γ ο ν ε ί ς  τ ώ ν  α δ ε λ φ ώ ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο υ λ ο υ ,  Ε λ έ ν η  
καί Κ ω σ τα ν τή ς  (εκ cfω τ ο γ ρ α φ ία ς  τοΰ έτους 1866 ή 
1867, σ ω ζ ο μ έ ν η ς  π α ρ ά  τ φ  κ. Ν Κ ω ν σ τ α ν τ ο π ο ύ λ ω .  
τέ ω ς  βου λευ τοΰ  Σ ε ρ ρ ώ ν  κ α ί  π ρ ώ η ν  Σ α ρ ά ν τ α  Ε κ 
κ λ η σ ιώ ν ) .  Φ οροΰν  ά μ φ ό τ ε ρ ο ι  τη ν  έν  χ ρ ή σ ε ι  κ α τ ά  
τ η ν  ε π ο χ ή ν  τ ω ν  έο ρ τ ά σ ιμ ο ν  σ το λ ή ν  τ ή ς  α ρ χ ο ν τ ικ ή ς  

τ ά ξ ε ω ς  τ ώ ν  Ε λ λ ή ν ω ν  τής Θ ρ ά κ η ς .



'Ο  π α λ α ιό ς  Σ κ ο π ό ; ,  ό π ω ς  εύρέΌ'η κ α τ ά  τ ή ν  ε π ά ν ο δ ο ν  τ ω ν  κ α τ ο ίκ ω ν  το υ  εκ τή ς  τ ε τ ρ α ε τ ο ύ ς  εξ ο ρ ία ς  
μ ε τ ά  τήν α ν α κ ω χ ή ν  τοϋ μ εγά λο υ  π ο λ έ μ ο υ  (1914— 1918). Ε ι ς  τ ή ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ία ν  διακρίΛ 'οντατ τά  κ εν ά  
τά  π ρ ο ε λ ΰ ό ν τ α  εκ τω ν κ α τ ε δ α φ ίσ ε ω ν  π ο ύ  έ γ ιν α ν  κ α τ ά  τ ή ν  δ ιά ρ κ ε ια ν  τή ς  σ κ λ η ρα ς  τ ε τρ α ε τ ία ς ,  καύτος 

κ α ί  ή έξέχουσ α  νεό κ τ ισ το ς  Ε κ κ λ η σ ί α ,  ή ό π ο ίσ  κ α ί  δ εν  έ π έ π ρ ω τ ο  νά  ε γ κ α ι ν ί α σ ή .
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ληστής, του οποίου ή τόλμη έξέπληξεν ολόκληρον την Τουρκίαν, άναγκασθεΐ- 
σαν νά πλήρωσή γενναία λύτρα δια την άπελευθέρωσιν των επισήμων Ευρώ- 
παίων πού ήχμαλωτίσθησαν επί τοϋ συρμού τής σιδηροδρομικής γραμμής Άδ) 
πόλ,ειυς Κα>ν)πόλεως, περ'ι τό 1891, σταματηθέντος τοϋ τραίνου πλησίον τοϋ 
Τσερκέζ-Κιοϊ, (πέραν τής Τυρολόης), κατήγετο μάλλον έκ Θράκης εκ τής πε
ριοχής τήςΤσατάλτζας, άπέθανε δέ έν Βουλγαρία, άφοϋ έπέζησεν, ώςλέγεται, 
και είδε την άπελευθέρωσιν τής Θράκης, χωρίς νά ΐδη και την έκ νέου έρή- 
μωσίν της.

2. — Πρόεδρος τοϋ Εκτελεστικού των όργανα)Οέντων ελληνικών αντάρ
τικών σωμάτων έν τή περιοχή Σαρ. Εκκλησιών και έν γένει γενικός οργανω
τής από τοϋ 1907, ύπήρξεν ό Στ υλιανός 1 'οναχ ας, λαχαγός τότε ιόν, μέ έδραν 
την. Άδρι.ανούπολιν (υπό την πλαστήν ιδιότητα τοϋ Γενικού Έπιθεωρητοϋ 
τών ελληνικών Προξενείων Θράκης), αρχηγός δέ τοϋ αντάρτικού σώματος τής 
περιοχής Σκοπού, Σαμακοβίου καί Βιζΰης, ό Γεώργιος Κονδύλης (κατ' έπί- 
φασιν διδάσκαλος τών χωρίων Πίνακα, και Σοργάς), έχων υπό τάς διαταγάς 
του ό)ς ΰπαρχηγόν τον Γεώργιον Μανωλόπονλον,  έκ μητρός Σκοπιανόν. Το
πικοί δέ ήγέται τής διευθϋνσεως τοϋ άγώνος ήσαν εις μέν τήν περιοχήν Βι· 
ζυης δ ιατρός Κ. Κνρκος, εις δέ τήν τοϋ Σκοπού ό ιατρός Δημ. Τζονρος, 
πρόεδρος τής Εφορείας τών Σχολών Σκοπού, (5 Αριστά δ?] μος Κωνσταν 
τόηουλος, πρόεδρος τοϋ 5Αναγνωστηρίου '<’Ορφεύς» καί δ Σιμός Σιμό 
ηουλος, διευθυντής τών Σχολών Σκοπού.

3. —ΤΙ βιβλιοθήκη τής Ελληνικής Σχολής Παλαιού Σκοπού χρονολο 
γεΐται από τού 1862, δτε τήν διεΰθυνσιν τής σχολής άνέλαβεν δ νεαρός τότε 
καί πολύς κατόπιν Μιχαήλ Κωνσταντινίδ7]ς (Καθηγητής τών έλλην. γραμ
μάτων εις τό βασιλικόν Κολλέγιον τού Λονδίνου καί είτα συντάκτης τοϋ φ ε 
ρώνυμου μεγάλου έλλην. λεξικού/ Τά πολλού λόγου άξια βιβλία τής βιβλιο
θήκης ταύτης έχρησίμευσαν κατόπιν ώς πυρήν διά τήν βιβλιοθήκην τοϋ 3Α
ναγνωστηρίου ΓΟρφεύς», πλουτισθεΐσαν καί διά πλήρους σειράς τών εκδό
σεων τής βιβλιοθήκης Μαραΰλή καί πολλών άλλων, ώστε τώ 1912 νά απα- 
ριθμή αδτη περί τούς 1000 τόμους.

4. — 'Η  ' Ελληνική Σχολή  ( εκτός τού ’Αλληλοδιδακτικού) ίδρϋθη τώ 
1810, έκ τών πρώτων δέ διδασκάλων καί διευθυντών αυτής μνημονεύονται 
ό Συμεών Τμβριος καί Γεώργιος Μπαλάνος έξ ΆΦηνών'  δ δέ άνυψώσας 
αυτήν εις περιωπή)1 ήτο δ Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, έκ ΙΙανόρμου τής Κυζί- 
κου τής Μ. ’Ασίας. ’Από τοϋ 1892 ή Έλλην. Σχολή συνεχωνευθη μετά τού 
’Αλληλοδιδακτικού εις 'Επτατάξιον Α σ τ ικ ή ν  (καί μετά τής προκαταρκτικής 
όκτώ)ι τήν οποίαν διηύθυναν έκ περιτροπής δ ’Αλέξανδρος Αλεξιάδης (Χα- 
τζαλέξογλους), δ Άριστόδ. Κωνσταντόπουλος, ό Θυ,ηιάς Τουλουτιάδης, δ Ν. 
Κωνσταντόπουλο:, καί δ Σιμός Σιμόπουλος, όλοι έκ Σκοπού, μέχρι τοϋ έκτο· 
πισμού τοϋ 1915. Μετά τήν άπελέυθέρωσι,ν τοϋ 1920 τήν Σχολήν προαχθεί-
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σαν εις c Ημιγυμνάσιον  διηύθυνε ευ δοκίμους ό Χρίστος Δ. Καρατζάς. Τώ 
1915 τά σχολεία Σκοπού, άρρένων όμού και θηλέων, ήρίθμουν περί τούς 
1000 μα θήτας (850 τώ 1910) ήτοι, 600 άρρενα και περί τά 400 θήλεα μετά 
(8 διδασκάλων και 6 διδασκαλισσών.

Σελ. 148. Άστόχως έγράφη επι. τής αναμνηστικής στήλης τού ηρώου τού 
Νέου Σκοπού δτι ό ’Αριστόδημος Κωνσταντόποΐ'λος και ό Σϊμος Σιμόπουλος 
ήσαν δημοδιδάσκαλοι' το ακριβές θά ήτο «ελληνοδιδάσκαλοι η Σχολάρχαι» 
έφ’ όσον διηύθυναν όκταταξίους Αστικάς Σχολάς, ή και απλώς Διδάσκα
λοι. Δημοδιδάσκαλος κυρίως ύπηρξεν ό Πελοπίδας Βαβατζανίδης, ό δέ Πα- 
πακυριακός Κ ο> νστα ντο που λο ς ήτο ιερομόναχος. Ο έ.κτοπισμός τού Σκοπού 
και ή σιραγή των εξ μαρτύρων του έγινε στάς 10—12 Σεπτεμβρίου 1915.

Σελ. 149. Έκ των 600 οικογενειών πού ύπελείφθησαν εις τον Π α
λαιόν Σκοπόν μετά την επάνοδον έκ τού έκτοπισμού τού 1915 ήτοι 3000 ψυ
χών (τό ήμι.συ τού προ τού 1915 Παλαιού Σκοπού των 1200 οικογενειών ή 
6000) ψυχών), αι 400 οικογένειαι έγκατεστάθησαν από τού 1922—3 εις τον 
Νέον Σκοπόν, ηύξήθησαν δέ έκτοτε καταπληκτι,κώς (φυσιολογικώς και διάπρο- 
σελεύσεως και άλλων Σκοπιανών), ώστε τώ 191;) νά καταγραφούν υπό τής 
γεωργικής υπηρεσίας Σερρών 720 γεωργικοί κλήροι Νέου Σκοπού ήτοι ισά
ριθμοι σχεδόν οί,κογένειαι, δίδουσαι περίπου σύνολον 3000 ψυχών. Αι υπό
λοιποι 200 οϊκογένειαι (εκ των 600 τής επανόδου) ώς επί τό πλεΐστον άστι- 
καί, διεσκορπίσθησαν εις τάς πόλεις τής Μακεδονίας κιχί Δυτικής Θράκης

κυρίως Θεσσαλονί-
κην ,  Σ έ ρ ρ α ς , Δ ρ ά -
μ α ν ,  Ξ ά ν θ η ν , Λ ι δ υ -

, 1 1  I  Μ μ ό τ ε ι χ ο ν  κ α ί IΟ

f T j t o t /  C' \

m m τ ι ν η ν ,  εν σ η μ α ν τ ι κ ό ν
Ο  Ν / *ΐ λδέ μέρος ες αυτών 
ανάμικτου έξ αστών 
καί αγροτών, έγκα- 
τ ε σ τ ά θ η ε ύ δ ο κ ί μ ω ς 
εις ΓΤρπσωτσάνην τής 
Επαρχίας Δράμας.

Σελ. 150. Τά τού 
σχολικού κτιρίου τού 
Νέου Σκοπού έχουν 
ούτω :

Οί κυρίως δημι
ουργοί τού λαμπρού τούτου δαυοόφου σχολείου (πραγματικής σκοπιάς μέσα 
εις τον κάμπον των Σερρών) είναι οι δύο έν ’Αμερική σύλλογοι των παιδιών 
τού Παλαιού Σκοπού, ό « Ό ρ φ ε ύ ς » ,  τής Νέας Ύόρκης καί ό «Σκοπός»,

CH Σχολή του Ν. Σκοπού.
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τού Σικάγου, οΐ όποιοι τφ 1926 άπέστειλαν εις την νέαν tcov (άγνο)στον δά 
αυτούς) πατρίδα 5000 δολλάρια (περί τάς πενταχοσίας χιλιάδας σημερινών 
δραχμών) προς τον αποκλειστικόν σκοπόν της ϊδρύσεως Σχολείου ανταξίου 
τών σχολικών παραδόσεων της παλαιάς πατρίδος των. Εις ταΰτα προσετέθη- 
σαν εκ διαλειμμάτων υπό του κράτους (Υπουργείου Παιδείας και 'Εποι
κισμού) περί τάς 180 χιλιάδας δραχμών, ή δε προσωπική κατά καιρούς εργα
σία τών κατοίκων και αΐ παροχαί τής Κοινότητος ύπερέβησαν τάς 200 χι
λιάδας. "Ωστε υπολογιζόμενων και τών κατόπιν δαπανηθέντων προς συμπλή- 
ρωσιν, ώς και τών κατά καιρούς δωρεών, ιδίως δέ τών εν 'Αμερική Σκο · 
πιανών (συλλογή οργάνων φυσιολογίας, κιμηματογραφική μηχανή, γεωγρα
φικοί χάρται κλπ.), τό Σχολειον τού Νέου Σκοπού, αληθινόν μέγαρον καί πε
ριφανές δείγμα προσφυγικής δημιουργίας, εκπροσωπεί ποσόν ενός καί πλέον 
εκατομμυρίου δραχμών.

ΕΘΙΜΟ ΑΡΡΑΒΩΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κατά τάς μεγάλας έορτάς γίνεται δημόσιος χορός εις τήν κεντρικήν πλα
τείαν (μεσοχώρι) τού χωρίου. Κατά τήν διάλυσιν ό χορός γίνεται σφοδρότε 
ρος καί αΐ κινήσεις τοιαύται, ώστε ή σειρά τών νεανίδών έρχεται άντιπρόσιο 
πος προς τήν σειράν τών νέων. Ό  νέος τότε φανερά χωρίς συστολήν, πατεΐ 
τούς πόδας τής νέας γελών. Σημειοοτέον δέ οτι οΐ νέοι παρατίθενται καθ' ήν 
θέσιν καί αΐ έκλεκταί τής καρδίας των, ώστε έκαστος νά έχη άντιμέτωπον τήν 
ύπ3 αυτού προτιμωμένην. 'II  νέα, εάν άνταποκρίνεται εις τήν αγάπην του, 
οφείλει επανερχόμενη κατά τον αμέσως κύκλον νά πράξη τό ίδιον. Τούτο ση
μαίνει. συγκατάθεσιν καί ό νέος αμέσως μετά τό τέλος τού χορού, γινόμενον 
προ τής δΰσεως, αγγέλλει τούτο εις τούς συγγενείς του, οΐτινες έχοντες προη
γουμένως ιδέαν τού πράγματος μέ αγωνίαν τό αποτέλεσμα περιμένουν, διότι 
εις τούτο συνοψίζονται καί ή πολιτική καί τά σχέδιά τιον, Πάραυτα ειδο
ποιούνται. οΐ συγγενείς τής κόρης, οΐτινες καταφθάνουν μέ τήν κόρην προς 
τούς τού γαμβρού. 'Άγονται εις τό μέσον καί τών δύο τών συγγενών καί ό 
νέος καί ή νέα. Έ ν  πρώτοις ερωταται ή νύμφη ούτω : — «Άρέσα πουτσα- 
ρέσα»;»—«Άρέσα» ! άπαντα, Είτα ερωταται ό νέος. — «Άρέσα μουναρέσα»; 
—«Άρεσα»» !

Ούτω αφού έπισημοποιηθή πανδήμως ή συγκατάθεσις ρίπτεται εις τό 
μέσον τής πλατείας «άρμα»(ί). Αυτό δέ είναι ο επίσημος άρραβών. 'Ακολου
θούν έπειτα τά πεπαριρνημένα καί αΐ εύωχίαι.

Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 1

1) αρματα= όπλα' εδώ τουφέκια.
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3 Εκ τής τον 5Ά γγ λ ο ν  επίσκοπον τοϋ Meath , Rober Pococke, «Περιγρα
φής τής 3 Ανατολής», έκτνπωϋείοης έν Δον δίνω τό 1 7 4 0 ,  έκ των

σελίδων 1 3 8 —1 4 4 .

Περί τά 18 μιλιά από τής εισόδου του Βοσπόρου κείται ή Φιλέα ή Φρυ
γία επί τής Palus Phileatica. Ό  τόπος απέχει περίπου την αυτήν άπόστα- 
σιν και από τό Βελιγράδι.

'Η  καλούμενη λίμνη είναι είδος κόλπου εισερχομένου εις την ξηράν και 
υπάρχουν ρυάκια χυνόμενα εις αυτήν. Καθόσον ήδυνήθην νά πληροφορηθώ 
υπάρχει συσσωρευμένη άμμος εις τό στόμιον αυτής, ή οποία καλύπτεται τον 
χειμώνα κα'ι οσάκις πνέει σφοδρός άνεμος από βορρά. Τώρα υπάρχει μικρός 
λιμην εξω αυτου. Η πόλις εκειτο επι μικρας χερσονήσου εις το ανατολικόν 
τέρμα του κόλπου, επί υψηλου εδάφους εις τά βορειοδυτικά, εχοντος κατωφέ
ρειαν προς νότον. "Από ανατολών ύπερησπίζετο υπό τείχους, μέγα μέρος του 
οποίου σώζεται εισέτι καί καλείται από τους Τούρκους Dourkous καί ή πό
λις και ό λιμήν. ’ Αν υπήρχε καλή είσοδος διά πλοία, ή πόλις αυτή, ή οποία 
έχει περιφέρειαν όλιγώτερον τοΰ μιλίου, θά ήτο κατάλληλος δι’ εμπόριον.

Με έπληροφόρησαν περί λιμένος άπέχοντος άπ’ εδώ 20 μίλια, καλούμέ- 
νου Aiade (Νιάδα;), ό όποιος καλώς συχνάζεται. Καί δτι υπάρχουν παλαιά ε
ρείπια εκεί τοΰ αρχαίου τείχους τοϋ κτισθέντος υπό τοΰ Αύτοκράτορος "Ανα
στασίου κατά μήκος τής χερσονήσου μέχρι τής Σηλυβρίας. Τό μέρος αυτό 
απέχει 36 μίλια τής Σηλυβρίας καί τήν αυτήν άπόστασιν τής Κωνσταντινου
πόλεως. "Ολον τό έδαφος προς τά εδώ είναι πλούσιον καί άφθονε! δασών.

Καί. τό Βελιγράδι κείται εντός δάσους. Οί ’Άγγλοι, Σουηδοί καί 'Ολ
λανδοί πρεσβευταί εδώ παραθερίζουν, όπου έχουν δροσερούς περιπάτους εις 
τά δάση πλησίον δυο μεγάλων δεξαμενών ΰδατος, αί όποϊαι προμηθεΰουν τά 
υδραγωγεία.

Κατόπιν εκθέτει τάς εντυπώσεις του έκ τής έπισκέψεώς του εις Σηλυ- 
βρίαν καί Τσορλοΰν. Τήν 10 έφθάσαμεν εις Borg'as (δηλαδή εις Λουλέ Βουρ- 
γάζ). Έκείθεν τήν εσπέραν έπροχωρήσαμεν 8 μίλια εις Baba (Βαβά-Έσκή), 
όπου υπάρχει ωραία μεγάλη τουρκική γέφυρα επί ποταμοΰ, λαμπρόν τζαμίον 
καί ακέραια αρχαία εκκλησία, έκτισμένη από πλίνθους' ή πόλις αυτή ίσως εί
ναι τό Burtudizum.

Έπροχωρήσαμεν οκτώ μίλια καί κατεκλίθημεν εις τό ύπαιθρον. Τήν 
11ην τοΰ μηνός μετά 4 μίλια έφθάσαμεν εις Χάφσαν (Hapsa), ή οποία απέ
χει 8 μίλια τής Άδριανουπόλεως καί φαίνεται δτι είναι ή αρχαία Ostudizum.
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Ή  αρχαία Άδριανούπολις φαίνεται ότι έκειτο εις την πεδιάδά, δ που σώ
ζεται μέγα μέρος των τειχών, τα όποια είναι του μεσαίωνος και έχουσι πολ- 
λάς έπιγραφάς μέ τά ονόματα των ' Ελλήνων Αύτοκρατόρίον, οί όποιοι τα 
ειχον επισκευάσει.

Ό  ποταμός Μαρίτσα (Meritcheh) ρέει νοτίως τής πόλεως καί ένοΰται 
μέ δυο άλλους ποτάμιους ολίγον παρέχει, εις των οποίων ό ’Άρδας (Ardah) 
είναι πλωτός από Φιλιππουπόλεως μέ σλέπια (floats). Ό  άλλος καλείται 
Τουνζας (Tounsah). Ή  Μαρίτσα (Meritcheh) μετά την ενωσίν της μετά 
των δχ»ο άλλων είναι ωραίος ποταμός και πλωτός μέχρι του Λίνου. Επειδή 
δμιως υπάρχουν άβαθή τινα μέρη τοϋ ποταμού, δεν τον χρησιμοποιούν τό θέ
ρος. 'II  1 Αδριανούπολις κείται εις θελκτικήν θέσιν. Τά καταστήματα είναι 
καλώς έκτισμένα καί έφωδιασμένα καί χάνια (Kanes) εύρίσκονται εντός τών 
τειχών τής πόλεως. Οι πλεΐστοι τών κατοίκων δμως κατοικούν εις ύψωμα 
άνω τής πόλεως, εις Οέσι,ν καταλληλοτέραν, δπου οι περισσότεροι έχουν τον 
κήπον των καί άπολαΰουσι ωραίας θέας, Έχουσι δυο ή τρία τεμένη έξω τής 
πόλεως. Έ ν  τή πόλει υπάρχουν δυο τεμιένη τά όποια προηγουμένως ήσαν έκ- 
κλησίαι καί εις τον νάρθηκα ενός έξ αυτών δυο μεγάλοι υποπράσινοι αρχαίοι 
κίονες. 'Η  Αδριανουπολις είναι μία τών τεσσάρων πόλεων εις τάς οποίας 
οι Σουλτάνοι (grand signors) εΤχον την έδραν των. 'Ο βοσταντζήμπασης 
(Bostangee bashaw) διαμένει εις έν διαμέρισμα του σεραγίου (seraglio)’ εις 
αυτόν υπάγεται τό πλεΐστον τής χώρας μέχρι Φιλιππουπόλεως καί πολύ μέ
ρος πέριξ αυτής καί τής οποίας είναι διοικητής και είναι ανεξάρτητος τού έν 
Κωνσταντινουπόλει βοσταντζήμπαση. Έ π ί  τοϋ λόφου δυπκώς τοϋ σεραγίου 
υπάρχει θερινή κατοικία τού σουλτάνου, όπόθεν απολαμβάνει τήν ωραίαν 
θέαν τής πόλεως καί όλης τής περιχοόρου. II πόλις διοικείται από τον γιανι- 
τσάραγαν (janitzeraga). Είναι έμπορικωτάτη, προμηθεύουσα δλην τήν έν- 
δοχώραν μέ εμπορεύματα, μεταφερόμενα διά ξηράς από Κωνσταντινούπολιν 
καί από Σμύρνην καί άλλα μέρη διά θαλάσσης και εκεΐθεν μέσω τοϋ ποτα
μού. ’’Εχουν αφθονίαν καί ποικιλίαν προμηθειών, Παράγουν ομοίως μέτα- 
ξαν, χ11ν οποίαν κατεργάζονται έπιτοπίως. Τό κρασί τοϋ τόπου, τό όποιον 
είναι ώς επί τό πλεΐστον κόκκινον, είναι πολύ δυνατόν καί εύχυμον. ’Έχουν 
μεγάλην ποικιλίαν όπωρικών, οί δέ "Ελληνες έχουν εδώ τον ’Αρχιεπίσκο
πόν των.

Υπάρχει χωρίον καλούμενον Demerlata, λεύγην προς τά νοτιοδυτικά, 
δπου Κάρολος UT τής Σουηδίας παρέμεινε έπί έτη, έως ου μετεφέρθη εις 
Λιδυμότειχον (Demotica), δπως υποτίθεται κατ’ είσήγησιν τών εχθρών του, 
οί οποίοι ένόμιζον, λέγεται, δτι παρέμεινε πολύ πλησίον τής μεγάλης οδού.

Οί Γάλλοι έχουσι δύο ή τρεις εμπορικούς οίκους καί πρόξενον. Οί "Αγ
γλοι όμοίιος έχουν άτομόν τι μέ προξενικά δικαιώματα, άν καί έχουν πολύ 
ολίγον έμπόριον. Προηγουμένως όμως κατά τύν πόλεμον μέ τον αύτοκράτορα
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ειχον τούς πράκτορας των εδώ και επώλουν μεγάλην ποσότητα υφασμάτων, 
λευκοσιδήρου και μόλυβδου."Οταν ήμουν εν Άδριανουπόλει ειδον την άφιξιν 
τού πρεσβευτοϋ τού αΰτοκράτορος μετά την συνομολόγησιν τής ειρήνης.

Άνεχωρήσαμεν εξ Άδριανουπόλεοος την 17ην κατευθυνόμενοι προς νό
τον και διήλθομεν διά τού χωρίου Άχήρκιοϊ (Ahercui), δπου υπάρχει με
γάλο χάνι (Kane) διά τάς καμήλους τού σουλτάνου, αΐ δποιαι εδώ πολλα- 
πλασιάζονται.

Διά των λόφων εφθάσαμεν εις Διδυμότειχον επί τού μικρού ποταμού 
Kezeldere su, δστις χύνεται εις τον "Εβρον περί τό μίλιον βορειοδυτικώς. 
Σώζονται λείψανα των τειχών τού φρουρίου και αρκετά τεχνητά σπήλαια. Οι 
Χριστιανοί διαμένουν άνατολικώς τής πόλεως και έχουν δύο εκκλησίας. Κά
ρολος ό ΙΒ' διέμεινεν εις την πόλιν αυτήν επί τι διάστημα. Μέ έπληροφό- 
ρησαν, δτι συνήθως ίππευε κάθε μεταμεσημβρίαν και δτι μερικοί τών ακο
λούθων του, οί οποίοι εΐχον έρωτοτρόπους κλίσεις, ήσαν ήναγκασμένοι νά εί
ναι πολύ προσεκτικοί εις τάς παρεκτροπάς των, διότι ό βασιλεύς πάντοτε 
διεκρίνετο επί άμέμπτφ ήθικότητι. "Ατομα σπουδαιότατα ήρχοντο εις συνάν- 
τησίν του.

Την 18ην έπροχωρήσαμεν μίλιον βορειοδυτικώς τοΰ "Εβρου, δστις εδώ 
είναι πολύ ορμητικός, καί τον διεσχίσαμεν επί μίλια εις σλέπια (flat botto
med) κατευθυνόμενοι βορειοανατολικούς ωραίων τοποθεσιών εις Ούζούν 
Κουπρί, όνομασθέν ούτω από γέφυραν κτισθεισαν εις την πεδιάδα επί τού 
μικρού ποταμού Έμμενέ δυτικώς τής πόλεως, καί ό όποιος υπερεκχειλίζει την 
πεδιάδα τον χειμώνα, καί ήτις σχεδόν μήκους 1)2 μιλίου έχει 170 αψίδας, 
είναι εκτισμένη έκ λαξευμένου λίθου καί είναι έργον σπουδαιότατον. Έ π ί 
τού παρόντος είναι μικρά πόλις έχουσα ολίγους Χριστιανούς καί στερείται  
εκκλησίας.

Δέκα εξ μίλια περαιτέριο εφθάσαμεν εις Χαριούπολιν (Teribol). Έκοι- 
μήθημεν εδώ. Καί την 19ην εΐ,ς οκτώ ώρας εφθάσαμεν εις Ραιδεστόν.

"Ολη ή /μόρα διά τής οποίας διήλθον έκ Θράκης από Κ)πόλεως είναι 
πλουσιώτατον έδαφος, παράγει ά'φθονον βοσκήν εις άκαλλιεργήτους περιο- 
χάς και μεγάλην ποσότητα καλής ποιότητας σίτου καί ομοίως ολίγο λινάρι.

Ό  τόπος είναι, ανώμαλος καί έχει ολίγα δάση.
Ή  Ραιδεστός κεΐται επί πολύ εύρέος κόλπου καί εις την ανωφέρειαν 

λόφου, έχουσα μήκος μιλίου περίπου. Κατοικεΐται κυρίως από Τούρκους, 
καίτοι υπάρχουν άρκεταί Έλληνικαί καί ΆρμενικαΙ οικογένειαι εις την πό_ 
λιν. Οί Αρμένιοι έχουν μίαν εκκλησίαν καί οί "Ελληνες πέντε. Και ό Άοχιε- 
πίσκοπος τής Ήρακλείας έχει κατοικίαν εδώ.

Κατασκευάζουν έξαιρέτως καλό κρασί καί είναι τόπος μεγάλης εξαγωγής 
σίτου διά Κωνσταντινούπολη'.

'Ο άποθανών πρίγκηψ Ragotski διέμενεν εις την πόλιν αυτήν, εις άνά-
18
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κτορον, οπού μερικοί των ακολουθών τον διαμένουν επί τον παρόντος και 
λαμβάνουν το επίδομά των από την Πόλην.

"Οταν έφθασα εδώ έπλήρωσα τον γενίτσαρόν μου. Την έπομένην δμως 
επέστρεψε και είπε ότι δεν εμεινεν ευχαριστημένος, δα ένόμιζε δτι θά παρέ
μενε περισσότερον μαζί μου και άν δεν τον δώσω περισσότερα θά άναγκάση 
τον πρόξενον εν Άδριανουπόλει νά τον πληροόση και τέλος μέ εφοβέρισε με 
τον μεχκεμέ (mequirae), επειδή δμως δεν κατώρθωσε νά μέ έκφοβίση δεν τον 
επανειδον.

Την 20ήν έξεπλεΰσαμεν διά Καλλίπολιν οπού έφθάσαμεν την 21ην. 
Κειται εις την βόρειον είσοδον τοΰ Ελλησπόντου έπ'ι υψώματος και εις την 
νότιον πλευράν του, ούτως (όστε δεν είναι ορατή εις τον ερχόμενον από βορρά. 
Ή  πόλις καίτοι έχει περιφέρειαν 3 μιλιών είναι τόπος πτωχός και ήκιστα εμ
πορικός. Το άνω μέρος τής πόλεως, οπού μένουν οί κάτοικοι, είναι εύάρε- 
στον καί αΐ κατοικίαι έχουν κήπους. Τά καταστήματα ευρίσκονται εις τό 
κάτω μέρος. Μικρόν ρυάκιον ρέει δυτικώς τής πόλεως και νοτίως μικρός έγ 
κλειστός λιμήν και λαμπρά δεξαμενή εντός των τειχών, ή οποία σήμερον παρα 
μένει εν αχρηστία. Τό άρχαΐον έρειπωμένον φρουριον είναι άνω προς βορ- 
ράν. Άνατολικώς του λιμένος ευρίσκονται περί τάς 20 ερειπωμένοι οΐκοδο- 
μαί, αί όποιοι έκτίσθησαν πιθανόν εις τήν εποχήν τών Ελλήνων Αυτοκρα- 
τόρα>ν. Πλησίον μικρού κόλπου βορείως τής πόλεως έπ'ι τής Προποντίδος εύ- 
ρίσκεται λαμπρά πυριτιδαποθήκη.

Έδώ υπάρχουν περί τάς 300 Ελληνικά! οίκογένειαι, "Έχουν δυο έκ 
κλησίας εις μίαν τών οποίων ό "Αρχιεπίσκοπος 'Ηράκλειας έχει κατοικίαν 
και εις τήν οποίαν ό ύπ’ αυτόν Επίσκοπος διαμένει.

Υπάρχουν καί δλίγαι 'Εβραϊκοί οίκογένειαι.
Επειδή δε οΐ μεταξύ Σμύρνης καί Κωνσταντινουπόλεως καί άλλων λιμέ

να) ν ταξειδευοντες πολλάκις παραμένουν έδώ, ή πανώλης πολλάκις μετεδόθη 
εις τήν πόλιν αυτήν.

II

Επιατολή της Lady Montagu εις ’Ά γγλον  Πρωθιερέα  (’).

Κωνσταντινούπολή 29 Μσ'ίου (π. ή.) 1717

Έ ν  Ciorley (Τσόρλου) κατελΰσαμεν εις κονάκι υ πικρό παλάτι, κτι- 
σθέν διό τήν χρήσιν τοΰ Grand Signior δταν ταξειδεΰη. Είχα τήν περιέρ
γειαν νά ΐδα) δλα τά διαμερίσματα τών κυριών τής αυλής του. ’Ησαν εις τό 
μέσον πυκνού άλσους δένδρων, διατηρουμένων θαλερών από βρυσεις.

Πολύ εξεπλάγην νά ΐδω τούς τοίχους σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν κεκα- 1

1) Ή  L,ad3T M ontagu  είσήγαγε τον εμβολιασμόν κατά τής ευλογίας εις τήν 
’Αγγλίαν, μασούσα αυτόν από τάς Έ λληνίδας Άδριανουπόλεως.
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λυ μ μένους μέ βραχέα δίστιχα Τουρκικοί, γραμμένα μέ μολυβί. Παρεκάλεσα τον 
διερμηνέα μου νά μέ τά έξηγήση, και εξ αυτών εΰρον πολλά αρκετά καλώς 
συντεθειμένα, αν και πιστεύω έχασαν την χάριν τουν εις την μετάφρασιν.Έν 
αυτών έχει οΰτω έν μεταφράσει:

Έ ρχόμεθα εις τον κόσμον αυτόν, μένομεν καί άναχωροϋμεν,
’Εκείνος όμως δπου έχει βρε! θέσιν στην καρδιά μου, ουδέποτε φεύγει.

Εις τον Μικρόν Τσεκμετζέν διενυκτερεύσαμεν εις εύχάριστον κατασκή- 
νωσιν, πρόιερυν τεκέν δερβισών, έχοντα προ αυτού ευρειαν αυλήν, πέριξ τής 
οποίας μαρμάρινα κελλία, καί καλήν εν τώ κέντρου βρΰσιν. Ή  θέα εκ τής 
θέσεως ταΰτης και οι πέριξ κήποι είναι οί πλέον θελκτικοί εξ όσων συνήν- 
τησα καί άποδεικνΰει ότι οΐ μοναχοί, οΐουδήποτε θρησκεύματος, γνωρίζουν νά 
εκλέγουν τά άναχωρηιήριά των. Τώρα ανήκει εις ένα χότζαν, ό όποιος διδά
σκει παιδιά.

Έζήτησα νά μέ δείξη την κατοικίαν του καί εξεπλάγην όταν μέ έδειξε υ
ψηλήν κυπάριασυν εις τον κήπον, επί τής κορυφής τής οποίας ήτο μέρος διά 
το κρεββάτι του, καί ολίγον κατωτέρω άλλο δοά την σύζυγόν τον και τά δύο 
του τέκνα. Έκεϊ έκοιμώντο κάθε βράδυ.

Τόσον πολύ περίεργος μέ έφάνη ή εκλογή του, ώστε άπεφάσισα νά εξε
τάσου την φωλεάν του εκ τού πλησίον. 'Αφού άνήλθον 50 βαθμίδας, έπρεπε 
νά άνέλθου άλλας 50 καί κατόπιν νά άνέλθω άλλας 50 καί κατόπιν ν’ άναρ· 
ριχηόώ από κλάδου εις κλάδον μέ κάποιον κίνδυνον στον λαιμόν μου. Ε π ο 
μένως άπεφάσισα, ότι το ορρονιμώτερον ήτο νά κατέλθω.

ΑΝΤ. ΑΝ· ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ



Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

1. —Ό  δίς προκηρυχθείς λαογραφικός καί γλοοσσικός διαγωνισμός τοΰ «’Αρχείου 
Θράκης» παρ’ ολας τάς προσπάθειας μας νά έξάψωμεν τον ζήλον των Θρακών δα
σκάλων, ιερέων, ιατρών, δασκαλισσών, δικηγόρων κ.λ.π., δι° ειδικών οδηγιών έκ- 
τυπωμένων είς φυλλάδια, ούδέν άπέφερεν αποτέλεσμα. "Απαντες παρέμειναν ανάλ
γητοι. Τά προκηρυχθέντα οθεν βραβεία καί πλέον έτι, έδαπανήσαμεν άποστείλαντες 
προς τούτο συλλογείς εμπείρους είς χωρία καί συνοικισμούς Θρακών, Μακεδονίας, 
καί Δυτικής Θράκης οπού συνεχίζεται ή ζωή τής σπαραγμένης Θράκης.Έκ τών τοι- 
ούτων συλλογών είναι καί ή δημοσιευθεΐσα ΰλη περί αναστεναρ ιώ ν  καί τά Λαογρα ·  
φ ικ ά  Σ κ ο π ο ύ  Θ ρά κη ς , τών κ. Δ- Πετροπούλου καί Β. Δεληγιάννη.

Εις τον προσεχή Στ' τόμ., θά δημοσιευθοϋν τά λαογραφικά Κωστή Ά ν. Θρά
κης, οπού ετελοϋντο ταναστενάρια .

2 . — Τους τρεις τελευταίους τόμους τοΰ ’Αρχείου συνεπληρώσαμεν με ένα πα
ράρτημα από διηγήματα τοΰ κ. Πολ. Παπαχριστοδούλου διά τών οποίων ζωγραφί
ζεται ή Θράκη παραστατικώτατα, καί τά όποια εκτός τής λογοτεχνικής των σημα
σίας, αποτελούν λαογραφικήν καί γλωσσικήν σπουδαίαν πηγήν διά τά δύο ° Α ρ χ ε ία  
τής ’Ακαδημίας, τό Α α ο γρ α φ ικ ό ν  κα ι Λ ε ξ ικ ο γ ρ α φ ικ ό ν .

Είς τό μέλλον αί τοιαΰται έργασίαι θά δημοσιεύωνται είς τόμους ξεχωριστούς, 
όπως καί ή προηγουμένη κολοσσιαία ήθογραφική εργασία τοΰ διευθυντοΰ τοΰ πε
ριοδικού καί μοναδικού λογοτέχνου τής Θράκης, διά. νά καθίσταται εύχερεστέρα ή 
διάδοσις τοΰ σπουδαίου τούτου έργου τής ήάογραφήσεως τής δύσμοιρου Θράκης.

Ο ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥΣ (άσμα)
(Ίδέ σ. 106 τού παρόντος τόμου)

3. — Ό  Γειοργιος Σταυράκης ή Σταυράκογλου, άκμάσας περί τά μέσα τού 18ου 
αίώνος, κατέλαβε, ένεκα τής καταγωγής του, τού πλούτου καί τής εύνοιας, ής άπε- 
λάμβσνε παρά τώ Σουλτάνω, έξέχουσαν θέσιν έν Κων)πόλει. Ούτος έχων τό αξίωμα 
τοΰ Σπαθάρη, γενόμενος δε τό 1763 καί καπουκεχαγιάς τών ηγεμόνων τής Βλαχίας 
Κωνστ. Ρακοβίτσα καί τού διαδόχου αυτού Στεφ. Ρακοβίτσα, προέβη, παρά τάς με
γαλοδωρίας καί άγαθοεργούς πράξεις του καί είς εξορίας καί είς καταθλιπτικάς φο
ρολογίας καί δκυξεις εξ αιτίας τών δασμών τούτων έν Βλ,αχίρ,. Τά σκληρά αυτά 
μέτρα έξήγειραν τών κατοίκων τάς διαμαρτυρίας, αΐτινες γενόμεναι γνωσταί είς τόν 
Σουλτάνον, συνετέλεσαν είς τό νά περιπέση ό Σταυράκογλους είς δυσμένειαν παρ’ 
αύτφ καί τέλος νά θανατωθή τή 12 Αύγουστου 1765 (Ο·

Εικόνα τής παντοδυναμίας, τοΰ πλούτου, τής φήμης καί τοΰ θανάτου αύτοΰ 
παρέχει είς ημάς ποίημα έκ 326 στίχων υπό τόν τίτλον «'Ισ το ρ ία  του  Σ τα υρ ά κ ο γλο υ» 
τό όποιον έκδοθέν τό πρώτον έν Ένετίςι τώ 1767, έσχεν έπανειλημμένας έκδόσεις (* 2)

1) Πλείονας πληροφορίας περί τής ζωής καί τής δράσεως τοΰ Σταυράκογλου Εδ. 
E m L e g r a n d ,  R e c u e i l  d e  p o e m e s  h i s t o r i q u e s  e n  G re c  V u lg a i r e ,  P a r i s  1 8 7 7  p. 
1 9 1 - 1 9 9  ένθα εύρίσκονται συγκεντρωμέναι αί μαρτυρίαι τών Κ α ισ .  Δ α π ό ν τε ,  Σ τ ε ρ γ ίο υ  
Μ α κ ρ α ίο υ ,  Α . Κ ο μ νη νο ϋ  ' Υ ψ η λ ά ν το υ  κλπ. Ί δ .  προσέτι καί Γ. Ζ α β ίρ α  «Νέα Ε λλ ά ς»  
σ. 200, Χ ο υ ρ μ ο υ ξ ά κ η  (έκδ. J o r g a )  34, II, 1181, Δ. Φ ω τεινού , «'Ιστορία τής Δακίας
2, 330-333, Κ . Σά&α  Ν εοελλ . Φιλολ. σ. 565 καί Μ α τ& α ίο υ , μητρ. Μυρέων, «'Ιστορία 
τής Βλαχία;» ( E e g r a n d  B ib l io te q u e  Grfecque V u lg .  I I ,  3 0 3 ).

2) Ί3 .  E e g r a n d ,  R e c u e i l  ενθ. άνωτ. σ. 1 9 8 - 1 9 9 .
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μέχρι τοϋ 1870, δτε έτυπώθη υπό Ε. Legrand έν τη Collection pour servir a 
l’etude de la langue Neo-liellenique No 2, έπανεξεδόθη δέ κατόπιν υπό τοϋ Ι
διου τφ 1877 μετά εισαγωγικών σημειώσεων περί τής ζωής αύτοϋ και τοϋ επιταφίου 
είς αυτόν υπό τοϋ ’Γωάσαφ Κορνηλίου, εν τή Recueil de Poemes H istoriques en 
Grec Vulgaire, Paris, p. 191-235.

Έ κ τοϋ ποιήματος τούτου σώζονται παρά τοΐς κατοίκοις Έλβασανίου Μέτρων 
’Ανατ. Θράκης 14 στίχοι (Ιδ. σ. 106 τοϋ παρόντος τόμου), οι όποιοι ληφθέντες έκ 
διαφόρων μερών αύτοΰ δεν έχουν λογικήν ενότητα περιεχομένου.

Διά τοϋτο παρέχοντες κατωτέρω συντομωτάιην περίληψιν τοϋ ώς άνω στιχουρ
γήματος παραθέτομεν έκάστοτε εντός παρενθέσεους έν τή οικεία θέσει τούς στίχους 
τοϋ αποσπασματικού έξ Έλβασανίου άσματος ό « Σ τα ν ρ ά κ ο γ λ ο ν ς » . 
στ. 1—10 ’Εξυμνούνται ή κοινωνική θέσις, ή ισχύς καί οί θησαυροί τοϋ Σταυρά-

κογλου.
στ. 11—14 «καί τό τουβλέτ τον τίμησε κασάμπασης έγίνη

καί τοϋτο τό αξίωμα στους Τούρκους μόνο δίνει.
Καί τόν ταμπάκον έκαμεν άλλος νά μή πουλήση 
ξεύρεις γιατί τό έκαμε; διά νά καζαντήση.
(στ. 3—4 Καί τόν ταμπάκον έκαμεν άλλος νά μη πουλήσει

για να κερδήσει χρήματα, τον κόσμον νά κερδήσει). 
στ· 15—18 "Αν εύρεθή κανείς κρυφά ταμπάκον νά πουλήση

κρυφίως από λόγου του νά ήθελε τολμήσει 
μεγάλους νά παιδεύεται από τήν βασιλείαν 
τό σπίτι, τό πράμά του νά ’ναι στήν αύΟεντείαν. 

στ. 1ί)—28 Διωρίσθη ακολούθως ό Σταυράκ. καπουκεχαγιάς είς τήν Βλαχίαν, έκτος 
δέ των δύο οικιών, τάς όποιας εΐχεν έν Κων)πόλει, έκτισε καί τρίτην 
πολυτελεστάτην εις τήν συνοικίαν Μέγα Ρεΰμα. 

στ. 29—36 «Νά έμβαινες μέσα έκεϊ στέκουσουν, απορούσες
σταΐς ζωγραφιαΐς καί εύμορφιαΐς νά ήσουν προσκυνούσες.
Είς τοϋ ΣπαΘάρη τόν όνδάν είχαν ζωγραφισμένα 
Βλαχίαν τε καί Μπογδανιάν όλα προς ένα, ένα.
Στής Σπαθαρέσσας τόν όνδάν είχαν ζωγραφισμένα.
(στ. 5—7. Είς τον ΣπαΘάρη τόν odd ήταν ζωγραφισμένα 

Βασίλεια και μπογδανιά, ολα. τους ένα ενα.
Στής Σπαθαρέσσας τόν odd ήταν ζωγραφισμένα).

Τήν Πόλιν καί τήν Μοσκοβιάν βασίλεια τρομασμένα.
Στό δεξιόν τό πλάγι. της είχαν ζωγραφισμένες 
τριανταφυλλιές, γαρουφαλιαΐς με άνθη φορτωμέναις.
(στ. 8. Τριανταφυλλιές, γαρουφαλιαΐς με άνθη φορτωμένα). 

στ. 37— 86 Εξακολουθεί ή περιγραφή τής πλούσιας καί πολυτελεστάτης διακοσμή- 
σεως τής οίκίσ,ς, τοϋ έν αυτή στολισμού, τών επίπλων καί τών σκευών. 
'Ο Στανράκογλους λαβών εξουσίαν παρά τοϋ Σουλτάνου έπεχείρησε πολ- 
λάς έξορίας, περιήλθε δέ καί είς έριδα προς τόν Πατριάρχη ν Σαμουήλ καί 

στ. 87—90 «είς τόν βεζίρ κεχαγιασή έβγήκαν είς τήν κρίσι
τόν Πατριάρχην Σαμουήλ νά τόν κακοποίηση.
ΤΙστόσον ή κατάραις του τοϋ ΙΙαναγιωτάτου 
ήφεραν τόν Σταυράκογλου στής Θαλάσσης τόν πάτον.
(στ. 13 — 14. Καί ή καπάρα ή φοβερή τον Παναγιωτάτου

βύθισε τόν Σταυράκογλου στής θάλασσας τόν πάτο).
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στ. 91 — 112 Εις τον Ταρταχάνην1) διερχόμενον έκ Βλαχίας παρεπονέθησαν·' οι κά
τοικοι εναντίον των βιαίων μέτρων τοΰ καπουκεχαγια Γεωργ. Σταυρά- 
κογλου και τοΰ ήγεμόνος Στέφ. Ρακοβίτσα. Ούτος δε έλθών εις Κων)- 
πολιν καταγγέλλει τά παράπονα ταϋτσ εις τό Σουλτάνον. 

στ. 113—116 «..Λέγει [ό Ταρταχάνης) στον βασιλέα
εκείνον τον Σταυράκ’ Όγλοϋ νά τον χαλάσης πλέα. 
άφηκες έναν γκιάουραν τούς Τούρκους νά όρίζη 
μέ τά πολλά πουγγία του νά τούς έφοβερίζη !
(στ. I—2 ’Άφησες ένα γκιάβουρα τους Τούρκους νά ορίζει 

με τά πολλά πουγγία του, νά τούσε φοβερίζει, 
στ. 117—110 Ό  Σουλτάνος πείθεται εις τάς συμβου?ιάς τοΰ Ταρταχάνη κσί διατάσ- 

σει τον μποσταντζίμπασην νά θανατώση τόν Σταυράκογλου. 
στ. 111—111 «Ό  Αύγουστος εις ταις δώδεκα νά μην είχε τό σώσει 

Παρασκευή ξημέρωμα μήν είχε ξημερώσει 
(οτ. 9. Παρασκευή ξημέρωμα μην εϊχε ξημερώσει)
Στέλνει ό Μποσταντζίμπασης γετί τζιφτέ καΐκι 
πώς τόν μηνά ό βασιλεύς διά να τόν συντΰχτρ. 

στ. 11δ — 118 'Ο Σταυράκογλου ετοιμάζεται καί προσέρχεται αλλά 
στ. 119—151 «Καθώς ήλθε καί έφθασε, κάλλια μήν εΐχε φθάσει ! 

τόν σήκωσαν τόν έβαλαν μέσα εις τό καφάσι 
(στ. 10 έφεραν τόν Σταυράκογλου μέσα, εις τό κοτέσι)
Ό  μποσταντζίμπασης ευθύς πάγει τόν χαιρετάει.
Σσφά γκελτήν, Σταυράκ’ Όγλοϋ, πώς είσαι σιήν ύγειά σου ; 
καί πώς είναι τά κέφι σου τώρα τής αυθεντίας σου ;
(στ. 11—12 Σιεφά γκελί/ίν, Σταυράκογλου, πώς είσαι στην ύγειά σου ;
Πώς είσαι εις τό κέφι σου, τώρα η αφεντιά σου ·.)
Έμβήκες εις τά δίκτυα τώρα τά έδικά μου 
οπού δεν έμπεγέντιζες ν’ άκούσης τ ’ όνομά μου», 

στ. 155 έξ. ’Αμέσως φυλακίζεται, ή σύζυγός του εκδιώκεται έκ τής οικίας της, ή 
όποια καί απογυμνώνεται, ή δέ περιουσία του όλη δημεύεται. Μετ’ ο
λίγον άπαγχονίζεται έν τή φυλακή, εΐτα δέ ήχθη διά νυκτός καί έκρε- 
μάσθη είς τόν οίκον αύτοΰ είς Μέγα Ρεύμα.Έκεΐθεν τέλος μετά τριή
μερον έρρίφθη είς την θάλασσαν, ή δέ κατοικία του έκρηυνίσθη έκ θε

μελίου ν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

1) 'Ο Χάν τής Κριμαίας ίδ. L e g r a n d ,  R e c u e i l  σ. 207 όποσ. 5. Ιΐρδ. καί Σ π ν ρ .  
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ . Ιστορία του παρόντος πολέμου αναμεταξύ Ρουσίας καί ’Οθωμανικής Πόρ 
τας, Ένετίησιν 1770—3, τ. Β'. σ. 302.
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΓΑΓΓΑΔΟΤΤΟΥΛΟΣ
Μητροπο?άτης Α θηνώ ν

Κατά τον λήγοντα μήνα 3Οκτώβριον άπεδήμησεν προς κύριον ό μητρο 
πολίτης 3Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Καταγόμενος έκ Μαδυτου 
Θράκης έγεννήθη τό 1808. Έσποΰδασεν εις την Μεγάλην του Γένους Σχο
λήν, την 'Ιερατικήν Σχολήν του Σταυροΰ καί τήν Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρ
νης. ΕΙτα έσποΰδασεν θεολογίαν εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών και τάς 
θεολογικάς Ακαδημίας τοϋ Κίεβου και τής Πετρουπόλεως. Μετά τό πέρας 
ταιν σπουδών του κατά τό 1895 μετέβη εις 'Ιεροσόλυμα διορισθεις καθηγη
τής και διευθυντής τής εκεί περιώνυμου θεολογικής σχολής τοϋ Σταυροΰ, ό
που παρέμεινε μέχρι τοϋ 1909, δτε μετέβη εις ’Αλεξάνδρειαν άναλαβών τήν 
διοίκησιν τών εκκλησιών τής ελληνικής κοινότητος. Τό 1911 ήλθεν εις ’Α
θήνας και άνέλαβε τήν διεΰθυνσιν τής Ριζαρείου Σχολής, τήν οποίαν και 
έκράτησε μέχρι τοϋ 1923. Κατά τό διάστημα τοΰτο έξελέγη καθηγητής τής 
Θεολογικής Σχολής ’Αθηνών τής γεν. εκκλησιαστικής ιστορίας, τον δέ Μάρ
τιον τοϋ 1923 έψηφίσθη υπό τής 'Ιεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ε λ 
λάδος αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών. Τό 1926 έξελέγη μέλος της ίδρυθείσης τότε 
’Ακαδημίας ’Αθηνών.

'Ο αοίδιμος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών ανήκει εις τήν χορείαν εκείνων, 
πού έπέκλωσεν ή μοίρα τήν αποστολήν σημαντικωτάτης ηγεσίας εις τήν 
σταδιοδρομίαν τής Πατρίδος. Τήν λαχοΰσαν εις αυτόν λειτουργίαν, ό έκλι 
πών ιεράρχης επετέλεσεν με επιστημονικήν έμβρίθειαν, εκκλησιαστικήν πί- 
στιν και εθνικήν άφοσίωσιν, κοσμήσας τον θρόνον τών ’Αθηνών και άποβάς 
άξιολογώτατος συνεχιστής μεγάλων προκατόχων, άναδείξας τό όνομά του σεβα
στόν πολύ πέραν τών όρίοον τής Ελλάδος. Ή  Θράκη αισθάνεται βαθεΐαν 
οδύνην διά. τήν απώλειαν ταΰτην τοϋ έκ Μαδυτου τέκνου της και διά τοϋ 
«’Αρχείου Θράκης» έπιτελεΐ τό πτωχόν τοϋτο μνημόσυνον προς τύν έκλιπόντα 
ιεράρχην.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΖΗΣ

Κατά τό διαρρεϋσαν έτος 1938 ή Ά ν. Θράκη έχασε μακράν τής πατρί
δας του εις Κομοτινήν τής Δυτ. Θράκης, ένα άξιόλογον και άξιομνημόνευτον 
πατριώτην τον Ά ριοτε ίδην  Κάζην  φαρμακοποιόν.

'Ο Άριστ. Κάξης υπήρξε ένας εκλεκτός πατριώτης καί γόνος πατριαρ
χικής οικογένειας, πού προσέφερε και τό αΐμά της κατά τήνΈλλην.Έπανά-
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στάσιν.'Ως τοιοΰτος έζησε καί έδρασε πιστώς ύπηρετήσας τά ιδανικά ΐ'ης πα
τρίδας. Ή  προσήλωσίς του εις την μητέρα Ελλάδα υπήρξε φανατική καί χά- 
ριν αυτής έφυλακίσθη καί προεκινδΰνευσε, άλλ’ ουδέποτε έπαυσε προσφέρων 
τάς υπηρεσίας του, ΐκανοποιών οΰτα.) τό ήφαίστειον, πού ήσθάνετο μέσα του 
να κοχλάζη.

Μετέσχ,ε εις δλους τούς εθνικούς αγώνας, δρών καί κινούμενος υπέρ τής 
άποκαταστάσεως τού δούλου ελληνισμού καί τής ελευθερώσεως τής Θράκης. 
Δι’ δ καί άπέθανε πληγωμένος διά την απώλειαν τής "Αν. Θράκης καί Μ. 
"Ασίας, άλλ’ ευδαίμων, δ'τι άφησε ανθούσαν οικογένειαν καί άναγεννωμένην 
πατρίδα.

Ή  Θράκη συγκαταλέγουσα τον αείμνηστον άνδρα μέ τούς εκλεκτούς της 
διά τού «’Αρχείου» άποτίει φόρον τιμής προς την μνήμην του.

π
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Αβι (τό) 83 
Άβράδαλα (τά) 24, 29 
Άβραδαληνός 7 
Άγαθοΰπολις 90 
αγγαρεία 58 

Άγγελίδης Γεωργός 12 
'Αγία "Αννα 89 
Α γία Μαρίνα 52, 53 
Α γία Παρασκευή 9, 36, 55 
άγιασμα (to) 129 

"Αγιος ’Αντώνιος 89 
“Αγιος Βλάσιος 88 
“Αγιος Γρηγόριος 47 
“Αγιος Θεόδωρος 52 
"Αγιος ’Ιωάννης 88 
“Αγιος Νικόλαος 87 κ. έξ.
"Αγιος Σωφρόνιος 48 
"Αγιος Τάφος 9. 10 
Άγελαριά 57 
άάρομοίρ’ 159

Αθανάσιος ('Ιεροσολύμων) 10 
’Αθανάσιος (Νικομήδειας) 66 
Αΐμονας 88 

Ά ϊ  Τράπεζα 56 
άκρανιά 108 
Άκτζέκλησε 7 
αλάνι 141 

Άλάασάν 105 
’Αλεξίου ΗΙλτζος 28 
’Ά μ δη ;138
άμπατζήδες (έσνάψιον) 38, 42, 70, 

78, 82
Άμπατζής Μήλιος 13 
Άμπατζής Πέτρος 13 
Άμπελιάνον 50, 51 
’Αμπελίνον 19, 23 
Άμπρασλάρ 30 
Άναστάσης (καπετάν) 147 
’Αναστασίου Σεβαστή 19 
αναστενάρια 90 κ. έξ. 129 κ. έξ. 

Άνδρέου Μιχ. 16 
"Ανθιμος (Έλ,ασσώνος) 69 
"Ανθιμος ('Ιεροσολύμων) 62, 66 
"Ανθιμος (Προύσης) 66 
άντιανσστενάρις 91 
‘Αντωνιάδης Σωτ. 14 
’Αντωνιάδου Ραλλοϋ 14 
’Αντωνίου 43 
’Αποστόλου Θεόδωρος 13 
’Αργυρίου Σταύρος 23 
’Αργυρίου Χρυσή 11 
Άρίκογλου Άναστ. 15 
Άρίκογλου Νικ. 15

άρκανάάς 184 
άρκιονμαι 154
Άρναούτογλους Κωνσταντίνος 3, 20, 

71, 76, 78
Άρναούτογλους Χρίστος 20 
’Αρσένιος 53 
άρτίζω 179 
Άρχιγένης 6 
Άσάν ’Ιωάννης 87 
άσταρτζήδες 38, 59, 82 
άτζέμης 59
Βαλσοματζής Γεοιργιος 45 
όαρέμ 179
Βαρθολομαίος (Γρεβενών) 66 
βαροΰσι 58 
Ιοασμάς 192
Βατοπεδινός Άνανΐας 18
Βάτσκοβον 80
Βατσβαλής 33
Βατσκοβηνός 33
Βατσκόβου (μονή) 10
βελικτσήδες 54
Βέλιος Γιαννάκις 4, 71, 76
Βέλιος Γκάντσος 21
Βελίκω 23
Βιδυνό 57
Βιζΰη 90
Βικάδι 141
όιλατζίκι 210
όιτίζω 176
όλόκι 130
Βογιατζάκις 201
Βοδενά 11, 20, 32, 36, 55. 56, 57 
Βοδηνιώτης Ά νθ . 11 
Βοδηνιώτου Άναστ. Άργυρ- 11 
Βοΰλκος 5, 6 , 27, 28 
Βοΰλτζος 19, 27 
Γαβριήλ (Άγαθουπόλεως) 66 
Γαβριήλ (Άδριανουπόλεως) 37 
γεμιτζής 205 
Γένα 162 
Γενί- μαχαλά 31 
Γεράσιμος (Θεσσαλονίκης) 66 
Γεράσιμος (Χαλκηδόνος) 69 
Γερλάχιος 53 
Γεωργίου 13, 23, 23, 34 
γιαλατζής 135 
Γιακείμογλου 17
Γιαλιτζής Δημήτριος 3,14, 71, 76,78 
Γιαλιτζής Νικόλαος, 3,14,71, 76,78 
Γιάγκου Κωνστ. 20 
γισβέρ’ς 176 
γιαράς 201
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Γιοβάννης Ν. 34 
Γίρτζη Δοϊτίου 23 
Γκάνος 23
Γκιμισ-γκερδάνης *Αθ. 16, 71 
Γοβιδάρογλους Ά θ . 71 
Γκοΰμος Ά θ . 13 
Γρέτκου Στογ 21 
Γρηγοράσκος 42 
Γρηγόριος (’Αθηνών) 66 
Γρηγόριος (Δέρκων) 66 
Γρηγόριος (Κων]πόλεως) 50, 51, 61, 

66, 81
Γρηγόριος (Μεσημβρίας) 88 
Γρηγόριος Σιναΐτης 87 
Γρηγορίου Ίωά.νν. 53 
γροΰπος 48 
^ουάώ 187
γουναράδες 38, 59, 82
Γούναρης 3, 4, 10, 14, 20, 44, 71, 76
οΐάλι 176
Δαμασκηνός 15, 51 
Δανιήλ (Νίκαιας) 66 
Δάρβαρις Δημήτριος 37 
Δερμέν-άερέ 48 
Δημήτριος δικαιοφύλαξ 58 
Δημήτριος ρήτωρ 55, 58 
Δημητρίου 18, 17 
Διαμαντής (διδάσκαλος) 6 , 7 
διασακτζής 74 
άιλαγές 2L0 
Διονύσιος (Εφέσου) 66 
άονιεάίζω 188 
όόνζκα 187 
Δόξας 51 
άραβετζίκα 108 
Δραγόνου 22 
άρύμα 176 
Δουλγέρης Μ. 26 
δουλγκέρηδες’82 
ΔουλκέροΆου 15 
Δόντσογλου 3
Δωρόθεος (Φιλαδέλφειας) 66 
έσνάφια 49, 53, 58, 78, κ, άλλ. 
έσναφλήδες 69 
Ευγένιος (Άγχιάλου) 72 
Ευγένιος (Φιλιπουττόλεως) 72 
Έτροπολοΰ Δημ. 18 
Έτροπολοϋ Χρίστος 18 
Ζαπέκος ’Άδαμος 6 
ζαρίφικος 176 
Ζεκός Κωνστ. 19 
Ζενέτογλου Γεώργιος 18 
Ζήκογλου Δημ. 28 
Ζλάτω 30
Θεοδόσιος (Τυρνόβου) 87, 89 
Θεοδιόροβιτς (Βοΰλκος) 13, 16 κ. άλ. 
Θεοδώρου Μήτρα 28 
θερμοσπουδιά 131 
Ίατροΰ Γεώργιος 3 
Ίγνάτι 45

'Ιερεμίας (Κων]πόλεως) 88 
'Ιερεμίας (Χαλκηδόνος) 66 
ίμαρέτι 53

Ίωαννίκαος (Άγκυρας) 66 
Ίωαννίκιος (Έλασσώνος) 66 
Ίωαννίκιος (Νίκαιας) 69 
Ίωαννίκιος (Φιλιππουπόλεως) 18, 47, 

69, 70, 72, 74
Ίωάσαφ (Φιλιππουπόλεως) 72 
Ιωσήφ (Μεσημβρίας) 88 
Καζάσηδες 82 
καζαντζήδες 82 
καζαντζήδικος 55 
κοϊνίκι 13, 13 
καλαντζήδες 38 
καλαφάτι 40 
Καλκούτη 15 
Καλλίνικος (Λεύκης) 11 
Καλλίνικος (Πόσνας) 66 
Καφερλής 60 
Καλόφερον 7, 29, 47, 60 
κάλφας 58
Καμαράσης Μιχ Παν· 40 
κανατλί δικός 184
Κανταρτζής ’Ιωάννης 4, 19, 71, 76
Κανταρτζής Γεώργιος 19
Κανταρτζής Βασίλειος 41
κάπηλο; 59
Καραγάτζ 29
Καραβατζόγλου 12
Καρατζάς Γιάγκος 26
Καρατζάς Δήμος 20, 26
καραμπογιατζήδες 60
Καρά Όρμάν i9
Καρλοβηνός 60
Κάρλοβον 60
Κάρπογλου Κ. 22
Καρύδας Ά θ. 16
Καρύδογλου X" Κωνσταντίνου 15
Καρύδογλου Γ. 15
Καρυώτες 101
κασαμπάς 151
Κασάπης Δημ. 18
Κασάπου Νίγκα 28
Κασίμης 12
Κασίμογλου Θεμ. 15
καυτατζήδες 36, 38, 43, 82
Κεντιντένογλου X” Κύσταθ. 16, 18
Κεντιντέχογλου X" Εύσταθ. 16
κερχανας 59
κεσγιά 188
κεσιτζής 201
Κεσιτζή: Κ. 15
κηδεύω 181
Κιλίφαρον 87
κιοπένκι 163
κιουκιούρτ’ 161
κιρτζαλήδες 56
Κοϊμτζής Κ. 53
Κοϊμτζόγλου 20, 54
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Κοβάτζογλου 17 
κοάοχάμαδη 207 
κόλ' (to) 2 i l  
κολαούζος 58 
Κομιζόπουλος 54 
Κόγιος 28 
Κομνηνός 51 
κονόήμνια (τά) 192 
Κοπριβιτίχσα 16 
κόχημα 192 
κουγιουμτζής 82, 143 
Κουγιουμχζής Δημ. 15 
κουάιοΰμαι 192 
Κουκλένη (μονή) 26, 29, 32 
Κουκουμάνος X" Πρίμος 41 
κουλαουζλούκια (χά) 59 
κουλίκι 123 
κοΰλκος 211 
κοΰρόες 164 
κουριά (χά) 129 
Κούρχοβιχζ Βοϋλκος 34 
Κούρτοβιτζ Στογ. 6, 7 
κουτσουόάκι 192 
κουχχή 174 
Κρούσιος 53 
Κρύχσιμα 35 
Κυριάκογλου Κ. 76 
Κυριάκός 29
Κύριλλος (Κων)πόλεως) 66, 74 
Κύριλλος (Φιλιππουπόλεωα) 2, 10, 

14, 15, 17, 35, 37, 40, 41, 50, 52, 
55, 58, 72.

Κύρου Δημ. 14, 71 
Κύρου Μιχ. 23, 71 
Κύρου Σμ. 14 
Κύρου Σουχ. 23 
Κωνσνανχΐνος (διδάσκαλος) 16 
Κωνσχανιΐνος (Κων)πόλεως) 88 
Κωνσταντίνου II. 18 
Κωνσταντζόγλου Άϋ·. 15 
Κωσχή 90, 129 
Λάμπογλου Φώχιος 22 
Λάμπρος (διδάσκαλος) 7 
Λάμπογλου Χ"Θεοδ. 22 
Λάμπρου 'Άννα 241 
λεγούδι 144 
Λέκογλου Εύγενή 10 
Λέκογλου Χρισχόδουλος 10 
λοόοτή 211 
Λουργιά 166 
λυσσομάμουδο 214 
λυχνώ 134 
μαγαράς 188 
μαγουλίκα 131 
Μάδυχος 112 
Μακάριος (Κυζίκου) 66 
Μακάριος (Τυρνόβου) 69 
Μάλχζιου Γιοβ. 20 
Μανδράτζογλου 11, 12 
Μανουήλ (Φιλιππουπόλεως) 66

Μανόλι 12 
μαξούλι 102 
Μαράσι 29, 54 
μαρασλήδες 5 I
Μαρασλής ’Ιωάννης Χ''Σκάρλος 54, 

79, 85
Μαρασλής Γρηγόριος 54, 78, 85
Μαργαρίχης 51
Μάρκοβον 21
μαχζάρης 28
ματζούρδης 131
Μάχης Συ μ. 28
Μελέχιος (Ήρακλείας) 66, 69 
Μελέχιος (Νύσσης) 69 
μεμλεκέχι 184 
Μενού Γιοβάνης 19 
μεργιακχσής 184 
μηλιόχζη 25 
Μήνχζου Βασιλική 25 
Μήχσορα Δημηχρίκα 16 
μιλέχβεκΐλ 13, 14, 27, 41 
Μίλκογλου 26
Μιχαλάκης (όσχιάριος) 51, 53, 55,58 
Μιχαλατζόγλου 10 
μοιράσι 159
μοσκοΐυζεργιένης 201 
Μόσω 16 
μουμχζής 25, 82 
Μουμχζής 27 
Μουραχλή 25 
μουρχσούκλι 135 
Μουσελίμ 30 
μουστολαόάς 161 
Μουχαφχζής 24 
μπακάληδες 38, 59, 82 
Μπάρμπογλου Σχόϊχζος 17 
Μπαλουκ?ι.ή 9, 10 
μπασμαχζήδες 59 
Μπάισκοβον 15, 50 
μπαχχσεβάνης 82 
μπεγλικτζής 69 
Μπεκιάρης 13 
μπερεκέχι 102 
μπερεκεχλίδικος 102 
Μπίρδας Δ. 32 
μπογιαχζήδες 36, 59, 60 
Μπογιατζής 18, 19 
Μποζαχζόγλου 12
Μπουλκουρόγλου 12
μπουμπού να 93, 158 
Μπουρλάδιον 12 
Μπρουνχίβο 90 
Μωρσβένογλου 27 
ναζΐρης 58
Νακαχχζόγλου Χριστόδουλος 3, 9, 76
Ναφίζ εφένδης 9
Νεδελτσος 23, 29
νείδι 135
Νεϊκος 35
Νέμισογλου Δημήχριος 23
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Νέμτσογλου ’Ιωάννης 23 
Νεόφυτος 35, 53 
Νεόφυτος (Μαρωνείας) 66 
Νεόφυτος (Φιλιππουπόλεοος) 6 
νεστενάρια 90 
νεστενάρις 90 
Νήγκα 28
Νικίδης Γιάγκος 81 
Νικίδης Δημητράκις Ίωάννου 80 
Νικηφόρος (’Ίμβρου) 66 
Νικηφόρος (Φιλιππουπόλεως) 4, 5, 

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 20' 21, 22, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 42, 
43, 47, 48, 54

Νικηφόρος (ρεφεΛ'δάριος) 53
Νίκογλου Λάμπρος 37
Νικόδημος (Φιλιππουπόλεως) 20, 21
Νικόλαος (σκευοφύλαξ) 51
Νικολάου Ραλοΰ 11
Νικολ,άου Φανή 29
Νίκολιτς Σμαράγδα 14
Νιμόγκας Θεοδωρής 23
Νίτσα 30
Νιχώρ 104
Νοβόσελον 29
νουνίζω 176, 188
Ντέϊκοβιτσ 25
Ντεμιρτζόγλου 10
Ντήντζος 37
ντούζκα 184
Ντώντζος Άργύρης 43
Νυχτιάνος 44
Ξαμονή 184
Οίκονόμου Κωνσταντίνος 3, 4, 11, 19 
όνάκιζα 184 
όρνέκ 163 
όρταλίκι 159
Όρτάκογλου (Άγγελής) 26 
Όρτάκογλου (Γεώργιος) 24 
Όρτάκογλου Κωνσταντίνος) 24 
όστιάριος 51 
Ούζούν-καρά 44 
Ούξούν Στεφανάκης 52 
Ουσιακλής ’Ιωάννης 7 
ΙΙαγτιλιάρι 30 
Παναγκότου Γρ. 13 
Πάντζης Ιΐαν. 28 
Παίσιος (Βάρνης) 66 
Παίσιος (Σηλυβρίας) 70, 72, 74 
Πα'ισιος (Σιιυρνης) 40 
Παίσιος (Σταγών) 73 
Πα'ίσιος (Φίλιππου,-τόλεοκ) 4, 11, 19, 

47, 54, 70, 72, 75, 76, 78, 79, 80, 
82

Παπαγειοργίου 3, 4 
Παπά Γιακουμής 25 
ΙΙαπαγιανάκογλου 16 
Πσπαδάκις ’Ιωάννης 25, 45, 46 
ΙΙαπαδημητρίου X' Κωνσταντίνος 3, 

71, 76

Παπαδημητρίου X" Μιχαήλ 23
Παπα Ζαπριανός 27
Παπάζογλου ’Αντώνιος 24
Παπα Ή λία Ζωή 10
Παπα Καλλίνικος 51
ΙΙαπακωντσταντίνου 5, 25, 44
Παπακωνσταντίνου ’Αναστασία 25
Παπαμιχαήλ 4
Παπανίκογλου 81
Παπα-Σωτηρίου 9
ΙΙαπα Σαοΰλ Πέτρος 71
ΙΙαπασταύρου 3
Παπαστεφάνου Δημήτριος 5
ΙΙαπαστογιάννης 21
Παπα-Χριστόδουλος Ίακίννης 33
Παπα-Χρυσάφης 33
παπουτσήδες 59, 82
II αρθένιος (Κωνσταντινουπόλεως) 88
Παρθύνιος (Προίλάβου) 66
ΙΙαρθένιος (Φερσάλων) 66
Παρπάρης ’Ιωάννης 25
Παρπάρης Κυριάκός 25
Πάτογλαρ 25
Πέγιος 24
ΙΙέγκος 23
πελΐνο 161
Πέτκου 14, 18, 28,31
Περιστερά 29, 30
ΙΤεροστίτσα 52
περτσά 107, 201
πεσταίνουμαι 187
πέ τά vobeua 179
Ιίεριτσονιτίσσης (μονή) 80
πετσΐ£ρ<ύνω 187
πεφρικιάζω 187
πισμανεύιυ 184
Πολίτογλου ’Λύ-ανόσιος 3, 71, 76, 78 
Πολίτογλου ’Αναστάσιος 16 
Πολίτογλου Γεώργιος 16, 35, 71, 76 
Πολίτογλου 'Ελένη 16 
Πολυζώης Ά ργ. 23 
Πολύκαρπος (Πατρών) 66 
Πολυχρονίδης ’ΔίΚ 147 
Ιίουλάκου Ράντα 22 
πουρίδα 190
Πρατίγκος Γεάιργιος 41 
Πρίμος 28 51 
Πρίντζης Γ. 16 
Ράνου Πέτρος 71 
Ράντογλου X" Γεώργιος 14 
Ράντογλου Μαρίκα 14 
ραπτάδες 59, 82 
ράσ’ 174
Ράτκος Τζώνης 24 
ρετσπέρς 156 
ρεφενδάριος 49 
Ρήτωρ 51
ρουφέτια 10, 35, 69, 71 
aadavi 179
Σακελλαρίου Λεωνίδας 7
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σακουλλάριος 76 
Σαμακόβιον 16 
Σαμακοβλ,ής 16 
Σαμαρτζόγλ,ου 16
Σαμουήλ (Φιλιππουπόλεως) 28, 41, 

42, 84 ^
Σαμουρδάρής 13
Σαρακίνα 147
Σεβαστού Σμαράγδα 26
Σεραφείμ (Λευκής) 12
Σεραφείμ (Νυσσάβας) 66
Σεραφείμ (Ξάνθης) 66
σερΟέσκα
σέτ’ 176
σισέ 189
Σιτζάνης 23
σιφούνι 102
Σκατόλακκος 57
Σκοπός (Παλαιός) 145 κ. εξ.
Σκουταρέτου 32
σκυλουδηυτέρα 92
Σλαβούας Ιωάννης Θεοδοσ. 3, 23, 

71, 76, 80 
Σλαβΐδης Δημ. 6, 7 
Σόμνογλου Πρίμος 28 
Σόμνογλου Κυριάκός 28 
σουπελεντίζω 187 
σουρβάκα 156 
σουρβακίδ’ 156 
σουρός 184
Σοφιάλης ’Αναστάσιος 25 
Σοφιάλης Γεώργιος 25 
Σπάσος 29 
Στάθη Κώστα 15 
Σταμάτης ’Αναστάσιος 15 
Στάντζιος Μιχαήλ 38 
Σταύρου Φωτεινή 18 
Σταυράκογλους 106. 276 
Σταύρος Γ. 43 
Στενιμαχίτης 25, 51 
Στενίμαχος 50, 51, 55 
Στέριος 51
Στογιάννος 4, 17, 24 25 
Στόγιος Γιοβάννης 24 
Στόγιος Στόϊκος 25 
Στόϊκα 37 
Στρασμήρος 87 
συμβασκιά 131 
Σφέτκου Τρύφων 20 
Σωτηράκης 16 
Σωτηρίου 29 
Τακιατζήδες 38, 59 
Τακιατζής Στόγιος 15 
ταρτίζω 204 
τασία 131 
ταχτατζήδες 82 
Ταχτζή: Γιοβάννης 27 
Ταχτζής Κόλιος 27 
τεπτήλ’ 174
Τζάνογλου Άποστολάκης 38

τζαρές 186 
τζερεμές 52 
Τζερκέζ-Καρλόβου 24 
τζιακίρι 25
Τζιβελάκη Άγκόπη 20 
Τζιπούρη. Ελένη 13 
Τζιταδΐνος Νάρκισσος 40 
Τζίτζιος ’Ιωάννης 6 
Τζιφούτογλου 14 
'Γζολάκης ’Ιωάννης 21 
Τζόνου Χ'Ήαΰλος 3, 71, 76, 78 
τζορμπατζής 4, 5, 16, 50, 69, 82 
τζοχατζής 26 
Τόλιος 51
Τόνιζογλου Γρηγόριος 76 
Τόντζος 43
Τοπάζογλου Άγγελής 26 
Τοπάζογλου Σταύρος 26 
τράχωμα 151
Τριαντάφυλλου ’Ιωάννης 26
Τρουπτζής X"Κωνσταντίνος 14
Τρίφογλου Άργύριος 17
τσακάτ’ 204
τσαλαπίτσα 31
τσαλγκί 161
Τσαλίκωφ Βοϋλκος 55
Τσαλίκωφ Στογιάν 55
τσαρπαλάς 176
τσατάλα 176
τσελεμπήδες 69
τσέργα 108
τσόλι 107
Τσουκαλάς Γεώργιος 5 
τσοΰπρο 174 
τσουρούμι 192 
Τσωμάκωφ 16 
Φι?αχρειος (’Ωλένης) 66 
Φίλιππος (διδάσκαλος) 7 
Φίλιμπε-ναζίρης 60 
Φιλιππούπολις 1 κέξ.
Φιλόθεος (Καισσαρείας) 66, 69
φωκάδες 141
Φώτσου Μελάχρω 18
χαζνέδες 58
χαίρλίδικος 112
χαλκάς 144
χαμζελάρι 29
χάρες 141
Χαριζάνου Ζωίτσα 21 
Χάσκιοϊ 26, 37 
Χατζάρι 29, 36, 39.
Χατζή·’Αγγελής Γειόργιος 2 
Χατζή Άναστάσης 35 
Χατζή ’Αθανασίου Μιχαήλ 25 
Χατζή Γεωργίου 23 
Χατζή Γιαννάκις Γεώργιος 18 
Χατζή Γιανάκογλοτις 71 
Χατζή Γιοβανής ’Ιωάννης 20 
Χατζή Γιοβαννής Κωνστ. 20 
Χατζηδημητριού Ά θ \ 13
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Χατζηδημητρίου Γεώργιος 27 
Χατζηδημηερίου X” Παναγιώτης 48 
Χατζή Αραγκάνου Μελάχρω 11 
Χατζή-Ζάχογλου ’Αθανάσιος 14 
Χατζή Ή λία Κοσμά 10 
Χατζή Ή λία Μελάχρω 11 
Χατζή Θεοδωρής Μι μάγκας 23 
Χατζή Ίορδάνου 4 
Χατζή Ίωάννου 23 
Χατζή-Κελαϊδηνός Κύριλλος 55 
Χατζή-Κοσμάς 21 
Χατζή Κονμτζόγλου 10 
Χατζή-Κυριάκος Μαυρουδής 15,16 
Χατζή Κυριάκος Μελκών 37, 41, 71, 

72, 78
Χατζή Κωνσταντίνος Τρουπτζής 35 
Χατζή-Μανώλης (διερμηνεύς) 7 
Χατζή-Μάνιου Βασίλειος 22 
Χατζή-Μήτζου Εύγενή 17 
Χατζή Μίλκογλου Δημ. 26 
Χατζή-Μίλκογλου Κυριάκος 27 
Χατζή-Μίλκογλου Μιχαήλ 27 
Χατζή Νεδέλτσου Κυριακή 21 
Χατζηνίκογλ,ου Νικόλαος Ίωάννου 1 

10, 35, 53, 55

Χατζηνίκογλ,ου Σμαράγδα 16 
Χατζή-Παναγιώτης Δημ. 30 
Χατζή-Πασσαλής 52 
Χατζή Παύλου 23 
Χατζή-Πέτκου Ιωάννης 27 
Χατζή-Σν,άρλος 7 L, 78 
Χατζή-Στάθογλου Γιάγκος 23 
Χατζή-Στάθογλου Δημήτριος 23 
Χατζή Στάθογλου Θεοφάνης 23 
Χατζή·Στογιάννου 10, 71 
ΧατζήΣτόϊτσος 35, 71 
Χατζηδημητρίου Κ. 16 
Χατζή-Χρυσάφργλου 15 
Χριστοδούλου Αλ. 39 
Χρίστου Σπάσος 25 
Χρίστου Στοΐκα 25 
Χρύσανθος (Βερροίας) 66 
Χρύσανθος (Σωζοπόλεως) 66 
Χρυσή 30
Χρυσόβέργη ’Άννα 38
Χρυσοβέργης Μανουήλ
χωραφομοΐρι 159
ψωμάδες 82
Ψωμάς Συνέσιος 15
Ψωμάς Χατζή Τριαντάφυλλος 15

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

α) Κατά συγγραφείς
----- «.ο»------

Μ υ ρ τ .  ’ Α π ο σ τ ο λ ίδ ο υ , Ή  ιερά τής Φιλιππουπόλεως Μητρόπολις καί οί κώδικες αυ
τής 1 — 86.

Ν . Δ ε λ η γ ιά ν ν η , Τά αναστενάρια στο χτοριό Κωστή τής περιφερείας Άγαθουπόλεως 
’Αν. Θράκης 129—136.

Κ ο υ ρ τ ίδ ο υ  Κ ω σ τ . ,  Τά ’Αναστενάρια καί ή Σκυλουδηυτέρα ή Διονυσιακοί παραδό
σεις εις τήν Θράκην 90—95.
"Εθιμο αρραβώνων επαρχίας Διδυμοτείχου 270.

Μ ιχ .  Κ ω νστα ντ ιν ίδο ν ,  Ή  ιερά μονή τού αγίου Νικολάου τοΰ Αΐμονα (Νεμονος ή 
Αΐμονος) παρά τήν Μεσημβρίαν 87—89.

Ο ίχ ο ν ο μ ίδ ο υ  Ά σ τ ο σ τ . ,  Λαογραφικά Μαδύτου 112—128.
Π α π α χ ρ ισ το δ ο ύ λ ο ν  ΓΓολύδ., Οι ονομασίες στις Σαράντα ’Εκκλησίες 142—144. 
Π ετρ οττονλον  Δ . ,  Τά αναστενάρια 136—142.

Λαογραφικά Σκοπού ’Ανατολικής Θράκης 145—269.
Σ τα μ ο ν λ η  Ά ν τ . ,  Περιηγήσεις 271—275.
Σ η υ ρ ι δ ά κ ι  Γεω ρ.,  ”0  Σταυράκογλους Γάσμα) σ. 276—278.
Σ τα μ ο ν λ η  — Σ αράντη  Έ λ π . ,  Ευχές 97—104.
Χ ο υ ρ μ ο ν ζ ιά δ η  Κ αλλ.,  ’Επαρχία Μέτρων καί ‘Αθύρων 105 —111

β )  Καΰ'7 ϋλην
°Α γ ρ ο τ ικ ά  έθ ιμα : 159.
Α ιν ί γ μ α τ α  : 220—222.
"Αναστενάρια  : 90—92 (Κουρτίδης Κ ). 129—133 (Δεληγιάννης Β. Ν.). 136—142 

(Πετρόπουλος Δ. Α).
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’Α π ο κ ρ ιά τ ικ α  έθιμα ; 157—158 (Πετρόπουλος Δ. Α.).
‘Α σ θ έ ν ε ια ι  καί θεραπεία : 164—166·
Άομαια  (Μέτρων καί Άθύρων) 105—109 (Χουμουζιάδης), (Μαδύτου) 112—128. (Οί- 

κονομίδης Α.) (Κωστή). 133—136 (Δεληγιάννης)— (Σκοποΰ). 198—217 (Πετρό
πουλος Δ. Α.).

‘Α σ τ ε ία  καί πειράγματα : 168—171.
Β α φ τ ιο τ ιχ ά  Σκοποΰ 217—218.
Γ ά μ ο ν  έθιμα; 150—155.
Γ λω σσάριο  Σκοποΰ : 240—251.
Γ ρ α μ μ α τ ικ ο ί  παρατηρήσεις είς τό γλωσσικό ιδίωμα τοϋ Π, Σκοποΰ : 229 — 239 (Πε- 

τρόπουλος Δ. Α.).
Δ ιδ υ μ ο τ ε ίχ ο υ  έθιμον: 270 (Κουρτίδης Κ.).
Δ ιονυσ ια κο ί  παραδόσεις : βλ· παραδόσεις.
Έ θ ι μ α  Σκοποΰ Άνατ. Θράκης : 150—170 (Πετρόπουλος Δ. Α.).
’Ε π ώ ν υ μ α  Σκοπιανών : 218.
Ε υ χ έ ς  : 97—104, 168.
Θ ανάτου  έθιμα : 155—166.
Κ αβέδες  καί Άργαστήρια (Μέτρων καί Ά θύρων): 109 —111 (Χουρμουζιάδης). 
Κ ατάρες  : 168.
Κ λή δ ο να ς:  158 (Πετρόπουλος Δ. Α.).
Κ λ η ρ ο ν ο μ ικ ά  έθιμα : 159.
Κ ο τ ή μ α τ α  Σκοποΰ; 192—198.
Κ ώ δ ικ ες  Μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως : 1—49 (Άποστολίδης Μ.).
Α α ο γρ α φ ικ ά  Μαδΰτου : 11—128 (Οίκονομίδης). Σκοποΰ Άνατ. Θράκης 145—269 

(Πετρόπουλος Δ. Α.).
Μ αδΰτου  Ααογραφικά : 112—128 (Οίκονομίδης Δ. Α.).
Μ εσ η μ β ρ ία ς  μοναί : (Αΐμονος κλπ.) 87—69 (Κωνσταντινίδης Μιχ).
Μ έτρω ν  καί Άθήρων Ααογραφικά : 105—111 (Χουρμουζιάδης Καλλ.).
Μ ύ θ ο ι :  163—164.'
Ν ο σ ο κ ο μ ε ία  Φιλιππουπόλεως : 1—9 (Άποστολίδης Μ.).
’Ο νομασίες  στις Σαράντα ’Εκκλησίες: 142—144 (Παπαχριστοδούλου Πολ.). 
Παραδόσεις  Διονυσιακοί έν Θράκη : 90 — 95 (Κουρτίδης Κ,). Μέτρων καί Άθύρων 

105 (Χουρμουζιάδης). Σκοποΰ Άνατ. Θράκης 145—150. 162—163 (Πετρό
πουλος Δ. Α,).

Π αραμυθ-ία  Σκοποΰ : 171 —192 (Πετρόπουλος Δ. Α.).
Π α ρ ο ιμ ίε ς  : 223—299.
Π α ρ ώ νυμ α  Σκοπιανών : 218.
Π ερ ιη γή σ ε ις  έν Θράκη: 271—275 (Σταμούλης Άντ.).
Π ρ ο λ ή ψ ε ις  ■ 166—168.
Π ρ ω το χ ρ ο ν ιά τ ικ α  έθιμα : 156—157.
Σ κ ν λ ο υ δ η υ τέ ρ α  92—95 (Κουρτίδης Κ.).
Σ κ ο π ο ΰ  Ά νατ. Θράκης Ααογραφικά : 145—269 (Πετρόπουλος Δ. Α.).
Σ χ ο λ ε ία  Φιλιππουπόλεως 1—9, 75—77 (Άποστολίδης Μ.).
Τ ό μ ο ς  Πατριαρχικά 61—66 (Άποστολίδης Μ.).
Τ ο π ω ν ύ μ ια  Π. Σκοποΰ: 219—220 (Πετρόποτιλος Δ. Α.).
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Λαϊκή Τέχνη— ’Η θογραφία— * Ελληνική Τέχνη

Δεν είναι πρώτη φορά πού προλογίζω διηγήματα τού Πολύ
δωρου Παπαχριστοδούλου. Και τώρα μετά τόσα χρόνια, πού μού 
δίνεται ή ευκαιρία να δευτερολογήσω, το κάνω μέ την ίδια ευχα
ρίστηση πού δοκίμασα καί τότε.

Τα διηγήματα τοΰ Π. ΓΙ. δεν γέρασαν, δεν πάλιωσαν, είναι 
καί θά είναι πάντα όμοια μέ τον εαυτό τους. Εκείνο πού τά χα
ρακτηρίζει είναι ότι δεν προβάλλουν καμμιά αξίωση, καί είναι 
αυτό τόσο ξεκουραστικό. Ό  Π. Π. μάς προσφέρει τά διηγήματα, 
του σάν πράγματα, σαν αντικείμενα, καί όπως δεν υπάρχει λόγος 
νά κρίνουμε ή ν' άρνηθούμε την ύπαρξη των αντικειμένου πού 
βλέπουμε, παρόμοια δεχόμαστε καί την πραγ ματικότητα  πού μάς 
χαρίζει χωρίς νά τή συζητούμε. "Ενα διήγημα τού II. Π. είναι 
μιά αλληλουχία φυσικών αντικειμένων μέ την ίδια έντονη ζωτι
κότητα πού παρατηρούμε σέ άλλα επίπεδα, σέ άλλη τάξη πραγ- 
μάτων, όταν θαυμάζουμε λ. χ. το εσωτερικό ενός λαϊκού σπιτιού, 
την τοποθέτηση των εικόνων πάνω από τό κομό, τύ άράδιασμα 
τεντζερέδων στο ράφι τής κουζίνας, τή θέση τού καναπέ κατά 
μεσίς τού τοίχου, την πολυθρόνα κοντά στο τζάκι, τή γλάστρα στην 
ταράτσα, τό κιούπι στην αυλή καί τήν κανάτα στο παράθυρο. 
Τέτοια πράγματα είναι φυσικά καί αναντίρρητα. Ή  καθημερινή 
ζωή, ή άνθρωπινή έξη, τό ατομικό έμφυτο γούστο, τά κατά τόπους 
έθιμα, κάποιος βαθύτερα υποσυνείδητος λόγος, ή αναπότρεπτη 
ανάγκη καί ή τυχαιότης ακόμη, τέλος ένας πατροπαράδοτος πολιτι
σμός τά ορίζουν κατά τρόπο ανέκκλητο. Μέ τά ταπεινά αυτά στοι
χεία τόπου, χρόνου, θέσεως, αναλογίας, πληρώνεται μέ ιό πιο φυσικό 
μέσον, ό νόμος μιας (ορισμένης αρμονίας. ΤΙ έλξη καί απώθηση 
των στοιχείων, ό πρέπων χαρακτηρισμός έκάστου, ή οικονομία πού 
διέπει τά πάντα, ή έκδηλη κατευθυντήριος γραμμή, ή ενιαία έντύ-
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πωση πού δημιουργεΐται από το σύνολον, ή φωτοσκίαση τέλος 
των μερών αποτελούν την συνισταμένη μιας ζωντανής αρμονίας, 
πού είναι το μυστήριο καί ή ποίηση τής ζωής. Αυτή ή πολυσύν
θετη καί πολύπλοκη αίσθηση επηρεάζει τό δημιουργό—συγγραφέα 
ή τεχνίτη — δσο περισσότερο είναι συνυφασμένη ή ζωή του μέ τα 
πράγματα τούτα από την πιο ευαίσθητη παιδική ηλικία. Νομίζεις 
πώς τό χώμα, ό αέρας, ή μυρουδιά τής βροχής, ή διαρρύθμιση τού 
σπιτιού, ή κυριακάτικη λιακάδα, οί σκοτεινές μέρες τού σχολείου, 
ή εντύπωση από τούς «μεγάλους», ό πόθος τού παιχνιδού, οί πι
κρές τιμωρίες των παιδιάτικων χρόνων, απαρτίζουν τις απαραίτη
τες προϋποθέσεις, πού συνειδητά ή όχι επιβάλλουν στον ώριμο καλ
λιτέχνη ώρισμένες τάσεις, ώρισμένες συνήθειες, ώρισμένη τέλος τε
χνοτροπία — εκείνο πού ονομάζω ώρισμένες αναλογίες — πού τού 
είναι προσωπικές, και πού απαρτίζουν τό ξεχωριστό «ύφος» του 
και τό διακριτικό του σημείο. Τό σημείο αυτό είναι εκείνο που 
μάς κάνει ν' αναγνωρίζουμε, πριν ακόμη δούμε την υπογραφή, ένα 
έργο ζωγραφικής, ένα διήγημα, ένα μουσικό μοτίβο, έστω και άν 
πρόκειται γιά τεμαχισμένα, παλαιωμένα καί, από την πάροδο τού
χρόνου, σχεδόν αγνώριστα έργα. Καί άν ευρύνουμε ακόμη την έν
νοια αυτή βλέπουμε τό πνεύμα μιας ολόκληρης εποχής καί όχι πλέον 
ενός ατόμου, νά καθρεφτίζεται στά έργα τέχνης πού μάς άφισε. 
’Έτσι λέμε: Αυτό ανήκει στον δέκατο όγδοο αιώνα, αυτό στην κλασ
σική εποχή, αυτό στη ρωμαντική, καί είναι αδύνατο ν’ ανήκει σ' άλλη.

Είναι σάν ή ίδια ή αίσθηση νά ύφάθηκε μέσ’ τις κλωστές τού 
κεντήματος, σάν δύναμη, τις οίδε ποιας μυστηριώδους αλχημείας, νά 
πότισε ή ίδια ή ζωή τό χώμα απ’ όπου βλάστησε καί άνθησε τό 
ρόδο τής ποιήσεως, σάν ένα μέρος τής ψυχής νά κρύφτηκε μέσα 
στις πτυχές τού αγάλματος καί νά τού δίνει τις πολύτιμες καμπύ
λες, πού αποτελούν τό ειδικό βάρος του. ’Έτσι ξεχωρίζουν τά πραγ
ματικά έργα από τά ψεύτικα.

Ή  δόνηση, ό παλμός, ό ανεπηρέαστος εσωτερικός ρυθμός, 
τά φέρουν κατ’ ευθείαν εις αίσιον τέλος. Τό αποτέλεσμα είναι ή 
ποιότης τού έργου, τό μόνο στοιχείο πού δέ μπορεί νά γελάσει 
εκείνους πού τό αναγνωρίζουν. Εκείνοι βλέπουν τήν ποιότητα?
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έστω και άν είναι θαμένη κάτω από σκύβαλα παροδικών ελαττω
μάτων καί αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα  όπου κά άν βρίσκε
ται. Και όπως είπα προηγουμένως, υπάρχει ή ίδια αυθεντικότης 
σ’ένα δημοτικό τραγούδι, στην αρχιτεκτονική μιας ξύλινης μπαράγ- 
κας, στη μελωδία μιας κραυγής, στύ ρυθμό μιας φυσικής κινήσεως 
όπως καί στη διακόσμηση του Ιίαρθενώνος, στους ήχους μιας σο
νάτας ή στους σοφούς βηματισμούς ενός μπαλέτου. Ζήτημα ύψους 
καί διαβαθμίσεως, άλλ’ όχι ποιότητος.5Αντιθέτους, σε πλεϊστα έργα 
— καί ξαίρω ποια έχω στο νού μου — παρ' όλη τή φαινομενική 
τους αρτιότητα, παρ’ όλη την υψηλή θέση πού διεκδικούν στον πί
νακα των αξιών, φαίνεται καθαρά ή έλλειψη τού πρωτίστου αυτού 
όρου πάσης τέχνης. Σ ’ αυτού τού είδους τά έργα άλλο δεν υπάρχει 
από τις απεριόριστες αξιώσεις τους, πού θά μείνουν γιά πάντα 
ανεκπλήρωτες.

Καί ή αυθεντικότης αυτή πώς αποκτάται; — Δεν αποκτάται. 
Προϋπάρχει. Κάποτε αργεί νά έκδηλωθή καί νά ξεχωρίσει τον 
δρόμο της. Κάποτε πάλι τον βρίσκει μέ τό πρώτο. "Αλλοτε εξελίσ
σεται ώς την ιδιοφυία. "Αλλοτε περιορίζεται στην ειδικότητά της. 
Είναι πάντοτε ισχυρά καθωρισμένη από την ιδιοσυγκρασία καί τή 
φύση τού καλλιτέχνου. Εκδηλώνεται πότε βαθμηδόν καί υπομονη
τικά, βήμα προς βήμα, πότε ορμητικά καί πληθωρικά, όπως είναι 
ή περίπτωση τού Π. Παπαχριστοδούλου. Τότε δεν φοβάται τις 
επαναλήψεις ούτε τά λάθη στις λεπτομέρειες. 'Η  ορμή της σκοντά
φτει ίσως στά εμπόδια, αλλά ξεχειλά καί βρίσκει αλλού αναπλη
ρώσεις. Ή  αλήθεια τού συναισθήματος, όταν μάλιστα αναπηδά μέ 
τόση θέρμη, δεν έχει ανάγκη από συμβουλές καί κανόνες. Βρίσκει 
μέσα της τή δικαίαιση τών πράξεών της, καί, επειδή οί πράξεις αυ
τές είναι δίκαιες καί νόμιμες, γίνονται έκ τών υστέρων καί «κανο
νικές». Μέ τον ίδιο τρόπο λέμε λ.χ. ότι ή λαϊκή τέχνη ξαναβρίσκει 
τούς χαμένους νόμους τής άρχαιότητος. Τούς ξαναβρίσκει δηλαδή 
διά τού αισθήματος καί τού ενστίκτου, όπως τούς ειχεν ανακαλύ
ψει καί κείνη. Τούς ξαναβρίσκει καί διά τής ταπεινής ύπακοής σέ 
τεχνικές απλές, άλλα καί ορθές πού έχει διαφυλάξει. Είναι ουσιώ
δες δ τεχνίτης νά βρίσκεται σέ φυσική καί στενή επαφή μέ τά υλικά
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του μέσα, καί νά έχει μέ τά πράγματα σχέσεις πρωτόγονες. Ή  τε
χνοτροπία του γίνεται διαυγής καί χωρίς υστεροβουλία. Βαδίζει 
κατ' ευθείαν προς τον σκοπό του καί αγνοεί τους ελιγμούς. Κρα
τεί στην εκτέλεση μια πειθαρχία αξιοθαύμαστη. Καί συνήθως χα
λάει ό,τι έκανε, άν προσπαθήσει νά υποτάξει την εργασία του σέ 
τεχνικές ξένες προς την ιδιοσυγκρασία του καί τις γνώσεις του.

Τούτα δλα είναι γνωρίσματα τής αληθινής λαϊκής τέχνης και 
συγχρόνως τού II. Π., ό όποιος χωρίς νά κάνει λαϊκή τέχνη καί 
χωρίς νά τό επιζητεί—ίσως μάλιστα χωρίς νά τό ξαίρει—αντλεί από 
την αστείρευτη τούτη πηγή κάθε γνήσιας τέχνης τις κύριες αρετές 
του: Τήν κατ' ευθείαν εντύπωση καί άπόδωση, τή δύναμη καί τή 
δροσιά. Καί είναι ακριβώς ό,τι πρέπει ν’ αγνοεί ό καλλιτέχνης, τήν 
αρχή τής έμπνεύσεώς του, γιατί τότε μόνο γίνεται γόνιμη. Μήπως 
δεν γνωρίζουμε ζοογράφους πού προσπαθούν έν γνώσει τους νά μι- 
μηθούν τις πρωτόγονες τέχνες, καί ποιητάς πού θέλουν νά μοιά
ζουν τά ποιήματα. τους μέ τά δημοτικά τραγούδια, καί ύπερρεαλι- 
στάς ακόμη πού κατά παραγγελίαν κάνουν υπερρεαλισμόν;

Ή  ηθογραφία  έχει κατ’ ανάγκην σχέση μέ τή λαϊκή τέχνη, 
πού κι’ αυτή πηγάζει από τή λαϊκή συνείδηση. Καί, νομίζω, δεν 
μπορεί νά γίνει γνησιώτερη ηθογραφία από κείνη πού γεννιέται 
αυθόρμητα στο νοΰ ενός προικισμένου ατόμου από τις άπειρες 
προσωπικές του αναμνήσεις. Γιατί τότε, τό απλό καί ξερό γεγονός 
παίρνει συγκίνηση καί ζωή από τή ίδια συγκίνηση καί τή ζωή 
εκείνου πού τό άφηγεΐται καί πού τό έζησε. Χρειάζεται λοιπόν 
πρώτα πρώτα αίσθημα καί αγάπη ή ηθογραφία, για νά φθάσει 
στήν τέλεια αυτή μορφή όπου τήν έφερε ένας Παπαδιαμάντης καί 
τώρα ένας ΓΙαπαχριστοδούλου στά διηγήματα, του.

Χωρίς τά διηγήματα αυτά, τά έθιμα τού τύπου του, τά λόγια 
και τά φερσίματα τών συμπατριωτών του, θά έμεναν γιά πάντα 
θαμμένα όχι τόσο κάτω από τή δυστυχία καί τά ερείπια τής Θρά
κης, όσο κάτω από τή λησμονιά καί τήν αδιαφορία τών ΐδκον τών 
εαυτών μας.

Καί όμως μάς είταν απαραίτητα νά τά ξαίρουμε, γιατί αυτά 
απαρτίζουν ένα άπειροστό μέρος τής Ελληνικής Παραόόαεως,
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πού απ’ αυτήν κα'ι μόνον θά διαμορφιοθή ίσως κάποτε ή νέα «ελ
ληνική» τέχνη, ό νέος «ελληνικός» πολιτισμός, πού άλλοι τον πε
ριμένουν από μια άψυχη και άντιπνευματική μίμηση, όπως ό ακα
δημαϊσμός, πού ενσαρκώνει ακριβώς τήν κατ’ εξοχήν άντιελληνική 
αντίληψη τής ζωής και επομένως τής τέχνης.

Μέ τις ηθογραφίες του, καθώς και με τήν πολύτιμη εργασία 
του στο «’Αρχείο τοϋ Θρακικού λαογραφικού και γλωσσικού θη
σαυρού» ό Π. Παπαχριστοδούλου προσφέρει λοιπόν μια πραγμα
τική εθνική υπηρεσία. Τό έργο του απευθύνεται εις τό μέλλον όσο 
και εις τό παρόν.

Μ ΧΑΤΖΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΙΚΑΣ



ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Ή  θλιβερή αγαπημένη μας πατρίδα ή Θράκη δεν υπάρχει 
για μάς. "Ενα κομμάτι της μόνο κρατούμε από τις σπαραγμένες 
σάρκες της. Ξεκληρισμένοι από τή γη των πατέρων μας, μακρυά 
πολύ μακρυά, πού την απόσταση μακραίνει ακόμα πιο πολύ ή βία, 
νοσταλγούμε εμείς οί Θρακιώτες όλοι ό καθένας τον λατρεμένο 
τόπο του : τό χωριό του τό γραφικό, τό σπίτι του μέ την ξεχωρι
στή αρχιτεκτονική του, τή γη του τήν «έριβώλακα», τό σκολειό του, 
τό περήφανο χτίριο, τήν εκκλησία μέ ταψηλό καμπαναριό, τήν πλα
τεία τού χωριού, τό ποτάμι τό ακούραστο, τό βουνό τάπάτητο, τό 
δάσος τό πρόσχαρο.... Τι θλιβερή λαχτάρα, τί πληγή αγιάτρευτη !

Οί γριές, οι γέροι πεθαίνουν μέ τον καϋμό, πώς δέ θά ξαναν- 
τικρΰσουν, νά καμαρώσουν τήν ωραία και πλούσια γη τους, οί με- 
στωμένοι πρόσφυγοι ζούν ακόμα μέ τόνειρο τής επιστροφής, και τά 
παιδιά πού τήν γνώρισαν νήπια και μιαρά, άκούν από τής γιαγιάς 
τό στόμα ή τής μάννας τό πικραμέν’ αχείλι νά τή ζωγραφίζει 
πλούσια καί νοσταλγικιά, πού τήν στολίζουν οί απέραντοι κάμποι, 
τήν αύλακώνουν τά ιστορικά της ποτάμια, μέ τό δυνατό τους ρέμα, 
καί τήν ζώνουν βουνά απάτητα καί μυθευμένα, πάκόμα τά περι
τρέχουν Διόνυσοι καί Σάτυροι καί Βάκχοι—οί αναστενάρηδες.

Ή  νοσταλγία γιά τούς μεγάλους γίνεται πληγή καί πάθος καί 
τό πάθος φουντώνει καί μεγαλώνει, όταν στη θύμηση όρθώνουν- 
ται οί παιδικές άνάμνησες κατεβατό—κατεβατό καί ξεπηδούν στή 
μνήμη τά επεισόδια τής ζωής των παιδικών χρόνων.

’Έτσι καί γώ πονεμένος νοσταλγός τής Θράκης, όπου γεν
νήθηκα καί τράνεψα κέγινα άγοράκι, ώς πού ξενητεύτηκα γιά νά 
μή τήν ξαναδώ και μέ τό θάμα ακόμα τού λυτρωμού της — πού 
είταν όνειρο κέσβυσε καί πάει τόσο γρήγορο—,υποφέρω στή θύ
μησή της. Φουντώνει μέσα στήν ψυχή μου ή λαχτάρα γιά τό χα
μό της. Ανάβει μέσα μου ό πόνος τού γυρισμού καί τότε πάει ό 
νούς μου στά παιδικά μου χρόνια μέ τά επεισόδιά τους, τις χαρές



τους, τις ελπίδες, τις αφροντισιές τους και ξεσκάνει ή λαχτάρα. 
’Έτσι έγραψα και γράφω τά διηγήματα μου : Τά περασμένα στη 
Θράκη, πού είναι σελιδοΰλες από την παιδική μου ζωή, τη ζωή 
ΰλων των παιδιών, πού δμοια αισθάνονται, ζοΰν και κινούνται στα 
παιδικά τους χρόνια.

Ή  Θράκη μέσα σαύτά ζωγραφίζεται αληθινή καί πρόσχαρη, 
δίχως στολίδια ψεύτικα καί φαντασίες. Περνά απαλή καί ωραία, 
γοητευτικιά κι’ αλησμόνητη. Καί όπως μέ συγκινούν τά επεισόδια 
τής ζωής μου, τόσο πού δάκρυα πηγάζουν στα μάτια, έτσι — δεν 
είναι βολετό αλλιώτικα — θά συγκινήσουν κείνους πού θάνοίξουν 
τις σελίδες τού τόμου αυτού καί θά διαβάσουν όποιοδήποτε από τά 
διηγήματα : «Πώς πρω τοπηγα στο δάσκαλο», «Πώς πρωταπό- 
χτησα ρολόγι», «Πώς δεν έγινα δεσπότης» κλπ.

Το έργο μου — ή μανία αυτή γιά τή Θράκη πάντα — δέ θά 
χαθή εύκολα. Πολύν καιρό νοσταλγικό θά διαβάζεται. Κιόσο 
περνά ό χρόνος τόσο θά γίνεται ποθητότερο. Μέσα στά βιβλία μου 
αυτά, πού λέγονται : Θρακικές 3Ηθογραφίες, Χριστούγεννα ή 
Πασχαλιά στη Θράκη, Τά περασμένα στη Θράκη, θά καθρεφτί
ζεται ή ζηλευτή αυτή χώρα, πού την φθόνησε ή μοίρα καί καταλύ- 
θηκε μαζί της ένας κόσμος μέ τή γλώσσα του, μέ τή λαογραφία 
του, μέ τούς ανθρώπους του'καί τις χίλιες εκδηλώσεις τής ζωής του, 
ένας πολιτισμός, όπως καί μέσα στο 3Αρχείο τον Θρακικοϋ λαο- 
γραφικοϋ και γλωσσικόν ϋ'ησανροϋ θά βρίσκεται ή ψυχή της 
αναλυμένη διάπλατα μέσα στά τραγούδια της, τις συνήθειές της, τά 
παραμύθια της καί κάθε λογής λαογραφικά κείμενά της, πού ποτέ 
δεν κουράστηκα νά τά μαζεύω καί νά τά εκδίδω αδιάκοπα σέ τόμους 
ζητιανεύοντας τον όβολό των ολίγων.
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ΟΤΑΝ ΠΡΩΤΑΓΓΗΓΑ ΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ

Ό  Παπούς ό Παντελέων ειταν ό πρώτος μου δάσκαλος. 'Ένας 
ψηλός καί λιγνός άνθρωπος, πού μέ την ηλικία του, τάσπρα του γ έ 
νια, τήν καμπούρα του, πού σηκώθηκε στη ράχη του άπό τά βά
σανα καί τη δασκαλική, έδειχνε παραπάνω ά π ’δ,τι εί 'τανστά χρόνια.

Τό σόγι του όλο δασκάλου Ό  μοναχογιός του δάσκαλος μο
ναδικός, πού σπούδασε καί στην ’Αθήνα. Οι κόρες του δασκάλες μέ 
τή σειρά. Ποιος ξαίρει, μπορεί ακόμα καί τώρα νά διδάσκουνε κά
που τά γράμματα, πού ξαίρουνε.

Μια ά π ’ αύτές, ή καλή Μάρθα, μαυροφόρα, δπως τήνε θυμάμαι, 
ε ιταν ή πρώτη πού δίδαξε τά νήπια στο νηπιαγωγείο μας—μιά σ ά 
λα μεγάλη, πού στο βάθος είχε ένα άμφιθέατρο μέ ξυλένια σκαλο
πάτια—δπου τάμέτρητα νήπια μαζεύονταν νά μάθουν «τά πράσινα 
φύλλα, τά κόκκινα μήλα». Ή  καλωσύνη της μεγάλη. ’Αγαπούσε τά 
παιδιά καί ή τιμωρία, πού πρόχειρα μάς έβαζε, ε ιταν νά μάς άλλά- 
ζει θέση στήν κάθε άταξία. ’Έ τσ ι  καί μένα, όταν κάποτε τιμωρή
θηκα, μέ πήρε άπό τό χεράκι καί μ’ άπίθωσε άνάμεσα σέ δυο κορί
τσια. Ναί, άνάμεσα σέ δυο κορίτσια ! Τήν τιμωρία μου αυτή δέ μπό
ρεσα νά τή χωνέψω κι’ έκλαιγα δλο τό διάστημα, πού μέ κρατούσε 
στή θέση αυτή. Τόσο πολύ ντροπιάστηκα, νά μέ καθίσει άνάμεσα σέ 
δυό... κορίτσια μεγάλα !

’Α π’ αυτή τή δασκαλική φαμίλια πέρασαν γενιές όλες, νά μά
θουν γράμματα. Ό  Παντελέων — ό Παπούς ό Παντελέων — μέ τή 
φαμελιά του—δλο αυτό τό δασκαλικό σόγ ι—καθότανε στο σχολειό 
μέσα. Τό σχολειό ειταν ένα απέραντο σαλόνι μακρύ ώς εκατό πό
δια, χωρισμένο σέ τρία μέρη μέ ψηλές τάβλες ώς τό ταβάνι κι’ ενω
μένο πάλι  τό καθένα μέ μιά πόρτα μεγάλη. Σ ’αύτό τό μεγάλο σχο
λειό μπροστά υψωνότανε ένα σπίτι ώραϊο, πού εϊταν καί ή είσοδο 
τού σχολειού, μέ μιά μεγαλόπρεπη σκάλα. Δωμάτια άπό δώ, δωμά
τια άπό κεΐ.

Κεΐ μέσα έμενε, άπό τά χρόνια, πού ήρθε άπό τή Μυτιλήνη, άπό 
τό Πλομάρι, ό δάσκαλος, ό Παπούς ό Παντελέων.

*ψ *

Δεν τόν θυμούμαι πολύ καλά, θυμούμαι τον ήσκιο του.
'Ό ταν  είπαν στό σπίτι πιά νά μέ πάν  άπό τό νηπιαγωγείο στό
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μεγάλο αυτό σχολειό, πού πήγαιναν και τάλλα μου αδέρφια, δοκί
μασα μιά περηφάνεια, μια ξεχωριστή χαρά.

-—θ ά  πάγω  κι* εγώ στό μεγάλο σχολειό ! έλεγα περήφανα.
Καί γ ια  νάπρω τοπάγω ,  έπρεπε νά γνωριστώ με τή φαμίλια του 

παπου Παντελέοντα, πού είχε γνωριμίες καί φιλίες, μέ τον πατέρα 
μου—παπά τής ενορίας—καί τή μητέρα μου τήν παπαδιά,  καί πη 
γαινοερχότανε καί ή δ α σ κ ά λ ι σ  σ α  — έτσι λέγαν τις κυρίες των 
δασκάλων τότε—στό σπίτι μας καί κάθε τόσο τούς πήγαιναν τ ’ ά- 
δέρφια μου καί τά δώρα : σταφύλια, φρούτα, λειτουργίες — γιατί ό 
πατέρας μου σαν παπάς  μάζευε πρόσφορα — μουστολαμπάδες, πελ
τέδες, πετμέζια, κομπόστες, χουσάφια, δπως τις έλεγαν, ρετσέλια, κ α 
ρύδια καί μύγδαλα καί τόσ’άλλα  πράματα, άπό τις σοδιές μας.

Τί εποχή μακάρια, πού κάθε σπίτι γιόμιζε μέ του θεού τά καλά 
τά κελάρια του !

Καί λοιπόν τοίμασε ή μητέρα μου «πελτέ», τή μουσταλευριά, ά 
πό τό μοΟστο, πού μοσχομύριζε, κι’ έψησε -—εποχή τρύγου μαθές — 
πελτέ.’Έκοψε τό μούστο μέ θειάφι καί πέτρα—άσβεστόπετρα, καί τον 
έκανε ξανθό σαν κεχριμπάρι. Τον έβρασε πολύ πολύ, καί άνακατεύ- 
οντας μέσα «νισεστέ», πού μόνη της τον τοίμασε τόν Αύγουστο μή
να μέ τόν καυτερό ήλιο, μουσκεύοντας όλόκληρα δεκάμερα μέσα σέ 
άγγε ΐο  μεγάλο—σέ μιά τογάρα  —στάρι καί τρίβοντάς το νά βγάλει 
τήν ψυχιά του καί κατόπι, λιάζοντάς τον, πού νά γίνει σάν κόλλα γιά 
κολλάρισμα.

Σάν  έβρασε ό πελτές κι’ έγινε άσπρος, τόν κένωσε σέ πιατέλες. 
Τήν πιο μεγάλη πιατέλα τή στόλισε μέ μύγδαλα καθαρισμένα, ά σ 
πρα άσπρα, μέ καρύδι σπασμένο στό χαβάνι  καί κανέλα.

Αύτό ε’ίταν τό μοναδικό καί ξακουστό γλύκισμα του τρύγου, 
πού οί καλές νοικοκυρές τό συνήθιζαν δλο τό χειμώνα, φυλάγοντας 
πάντα μέσα σ ’ ένα πιθάρι μούστο θειαφισμένο.

Καί σάν στολίστηκε ή πιατέλα μέ τά μύγδαλα μ’ ένα λουλούδι 
—ένα άγνωστο είδος λουλουδιού—τάλλο πρωί ή μητέρα μου, πα ίρ 
νοντας καί τή ρόκα της—γιατί τότε καί στό γειτόνιο πηγαίνοντας 
δούλευαν οί νοικοκυρές καί δέν χασομερούσαν,—καί δίνοντας τήν 
πιατέλα στήν παρακόρη μας, μέσα σένα πεσκίρι — μιαν άσπρη ψη- 
φωτή πετσέτα φαμένη μαστορικά άπό τό χέρι της, — ξεκίνησε μαζί 
μου γιά τό σχολειό.

Κατεβήκαμε τόν κατήφορο του δρόμου καί φτάσαμε στήν πλα 
τεία, πού ύψωνόντανε τά καφενεία. Κατηφορήσαμε άκόμα π α ρ α 
κάτω καί προσπερνώντας τό μεγάλο φούρνο, ξανοίξαμε τις μεγάλες 
πόρτες τού σχολείου, δπου τά παιδιά αμέτρητα βουΐζανε παίζοντας
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μέσα στη σύδεντρη αυλή. Μιά αυλή γιομάτη δέντρα, γιομάτη λου
λούδια καί σέλιβα, πού τάχαν  φυτεμένα γύρω στά καρίκια καί τά 
παρτέρια, Μιά αύλή ήσκιερή καί δροσερή.

"Ολο κείνο τό πλήθος των παιδιών μάς άντίκρυσε μέ περιέργεια 
και χαρά. ’Έ βλεπαν  μιά μητέρα νά πρωτοφέρνει τό άγοράκι της στο 
σχολειό. Κι’ άνοιξαν δρόμο νά περάσωμε. ’Από ντροπή, πού τόσα 
παιδιά μέ πλημμύρισαν μέ τις ματιές τους, ζαλίστηκα. Κατέβασα τά 
μάτια μου καί κρεμάστηκα στο χέρι τής μητέρας μου, πού μ’έφερνε 
σαν παράλυτο, Δέν είδα τίποτε, μόνο, σήκωσα τό κεφάλι μου, δταν 
άνέβαινα τά σκαλιά καί ακόυσα τη «δασκάλισσα» —τή γυναίκα τού 
παπού Παντελέοντα, νά φωνάζει στήν μητέρα μου χαρούμενα: — Κα
λώς τη τήν κόνα παπαδιά, πώς ε’ίταν δά αύτό, πώς ε’ίταν δά αύτό ! 
"Ιδρωσα μονομιάς άπό ντροπή.Ή καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Πώς 
θά παρουσιαζόμουνα μπροστά στο δάσκαλο ;

Μπαίνοντας πιά στο δωμάτιο :—Σάς  φέρνω κι' αύτόννα, είπε ή 
μητέρα μου κι’ άπίθωσε στο τραπέζι τήν πιατέλα, παίρνοντάς την 
άπό τά χέρια τής παρακόρης της, καί τή ρόκα της μέ τήν τουλούπα 
τυλιγμένη μέσα σ ’ ένα άσπρο τουλπάνι.

— Νά, σάς τον έφερα νά γραφτεί  μέ τά μεγάλα παιδιά.
"Ολοι τότε μέ χάϊδεψαν, καμάρωσαν τά ξανθά σά στάχια κα-

τσαρά μαλλιά μου, μέ παίνεσαν πώς είμαι πιά μεγάλο παιδί καί 
πώς θά μάθω γράμματα, νά γίνω δεσπότης στή Πόλη! Έ γ ώ  πάντα 
έβλεπα κάτω, κι άπό ντροπή δέ μπόρεσα νάπολάψω ούτε τά χάϊδια, 
ούτε καί τούς έπαινους.

’Έτσι  σέ κάμποσο, σά χτύπησε τό μεγάλο κουδούνι, μέ πήρε ό 
παπούς ό Παντελέων άπό τό χέρι καί χαϊδεύοντας τό κεφάλι μου 
μ’ έσυρε προς τή σκάλα.— «Πάμε τώρα νά δεις τά παιδιά, πού θά 
διαβάσουν».

Έ γ ώ  τότε κοντοστάθηκα, έβγαλα μιά τσιριά καί λύθηκα σ ’ ένα 
κλάμα, θ ά  έχανα τή λευτεριά μου, μακριά άπό τή μητέρα μου.

— θ έλω  καί τή μητέρα μ’ ξανατσίριξα κι άρχισα νά κλαίω δυ
νατά

— Νά πάρουμ’ καί τή μητέρα σ ’, σά θέλ’ς .’Έ λα ,  κόνα παπαδιά, 
είπε πρόθυμα ό δάσκαλος.

Κι έτσι μάλαξε τή διάθεσή μου καί κατεβήκαμε τή σκάλα. Σ τ α 
θήκαμε μπροστά στίς δυο μεγάλες θύρες. Σηκώνοντας τά μάτια μου 
άντίκρυσα ένα πελώριο δωμάτιο, πού τό χώριζαν τάβλες μεγάλες. 
Δεξιά θρανία πολλά καί παιδιά σάν τήν άμμο τής θάλασσας, άρι- 
στερά άλλα  θρανία πολλά γιομάτα άπό αμέτρητα παιδιά, πού δλα 
έρριξαν επάνω μου τά μάτια τους. Τί ευτυχία, νά μέ κρατά ό δάσκα-
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λος άπό τό χέρι! Τί τιμή, τί λαχτάρα  του κάθε παιδιού, πού έτρεμε 
σαν ψάρι καί δείλιαζε σάν περιστέρι σ τ ’ άντίκρυσμά του, καί τό μόνο 
χάδι του δάσκαλου εϊταν οί ξυλιές καί ό φάλαγγας.

'Ό λ α  τά παιδ ιά—ώς έκατό κι άπάνω —μονομιάς σηκώθηκαν μό
λις ό δάσκαλος, πάντα βαστώντας με άπό τό χέρι, πάτησε στό σκ α 
λοπάτι  τής μεγάλης αίθουσας.

Τ( δυστυχία, τί κακό, νά με κυττοΰνε τόσα παιδιά!!
’Έτσι  μ’ ώδήγησε ό καλός ό παπούς ό Παντελέων στό πρώτο 

θρανίο καί με παρακάθησε πλάγι  σ ’ ένα άλλο παιδάκι.
— Έ δ ώ  έλα νά καθίσεις με τά παιδιά.
Κι άρχισε με τη προσευχή. Ό λ α  τά παιδιά είπαν τήν προσευχή 

μέ τή φωνή σύρτη σά μοιρολόγι.
Σε λιγάκι—τό θυμάμαι κ α λά —έβγαλε άπό ένα κουτί κάτι κομ

μάτια μουκαβάδες, πού πάνω τους ζωγραφιζότανε κι άπό ενα γράμμα. 
’Έβαζε  στή σειρά γράμματα καί τά παιδιά δλα μαζί έλεγαν: ζζζζ....  
γγγγ·.. .  άαααα.. . .

Κάποτε ή μητέρα μου, θαρρώντας πιά πώς έγώ είμουνα καλά 
θρονιασμένος στό θρανίο κ ευχαριστημένος, έκανε πώς σηκώνεται 
νά φύγει. Συμμάζεψε τή ρόκα της καί τ ’ άδράχτι  καί χύνοντας πάνω 
μου τήν πιο στοργική ματιά, μ’ έλουσε ξεχωριστά καί μέ τή γλύκα 
του χαμόγελου της.

—Γώ, παιδί μ’ θά παγαίνω πιά, σύ θά μείν’ς νά μάθ’ς γράμματα.
'Έ να  δυνατό τσίριγμα k l  άπελπιστικό γέμισε τή μεγάλη πα ρ ά 

δοση. ’Έτρεξα  άπό τό θρανίο κι άρπαξα τή μητέρα μου άπό τό φου
στάνι της μέ τις δυό μου φούχτες καί κόλλησα στα μηριά της.

—θ ά  φύγουμ’ μαζί.ι.ι.ι.....  έλεγα κλαίγοντας.
—’Έ  ό χ ’ ο χ ’, θά καθήσω καί γώ. Καί ξανακάθησε στό κάθισμα 

της μ’ ένα χαμόγελο γλυκό.
'Όλη ή τάξη άλάλαξε  μέ τις φωνές μου. ’Ά λ λ α  παιδιά γέλασαν 

k l  άλλα σάστισαν κι άλλα βρήκαν καιρό νά κάνουν άνω κάτω.
—Μα δω είναι ώραΐα.  Δώ θά μ άθ’ς γράμματα, άγόρ’ μου, είπε 

ό παπούς ό Παντελέων καί μέ ξαναχάϊδεψε ό άξέχαστος δάσκαλος.
Είρήνεψα καί σκούπισα τώρα τά δάκρυά μου, πού τόσο άφθονα 

κατάβρεξαν τά μάγουλα μου καί τά νιωθα νά μου τά καίνε,
’Έτσι  ή μητέρα μου κάθησε ώς τό διάλειμμα καί μάς ξαναπήρε 

πάνω ή κόνα δασκάλισσα για νά μου δώκει θάρρος καί νά μέ σα- 
γηνέψει μέ τά χάδια της. Αυτή μ’ έπεισε νά φύγει πιά ή μητέρα μου 
καί νά ξανακατεβώ μέσα στήν τάξη.

* *
'Όμως τό μούτρο τού παπού του Παντελέοντα δέ μπορούσα νά
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τό υποφέρω. 'Ό ταν  έβηχε βαθιά καί πήγαινε στο παράθυρο, πλάγι  
στον πίνακα μέ τά γράμματα, να σταθεί κι άπό κεΐ να φτύσει έξω, 
αύτό μέ τρόμαζε. Καί έβηχε όλη τήν ώρα καί φτουσε απανωτά. Κι 
έγώ τόν τρόμαζα, τον φοβόμουνα.

Καί όμως κάθε ημέρα, βαστώντας τ ’ άδέρφια μου άπό τό χέρι 
πότε τούτον, πότε κείνον, κατέβαινα στό σχολειό. Μέσα στη μεγάλη 
αύτή παράδοση, πού στους τέσσερες τοίχους κρεμόντανε χάρτες άπό 
τήν ιερά ιστορία, κι ε’ίταν γραμμένα μέ γράμματα μεγάλα σοφά λό
για, καί στίς γωνιές στεκόντανε στά τρίποδα τους οί μαυροπίνακες, 
άνάμεσα στά πολλά παιδιά, πού άλλα μέ χάϊδευαν καί μ’ αγαπού
σαν κι άλλα μέ πείραζαν, πήγαινα νά μάθω τήν άλφαβήτα.

Τόν παπού τόν Παντελέοντα δέ μπορούσα νά τόν βλέπω στά 
μάτια, ούτε τό χάδι  του, ούτε ή καλοσύνη του μέ ήμέρεψαν μπροστά 
του. Τόν φοβόμουνα καί τόν τρόμαζα, όταν έφτυνε άπό τό παράθυρο, 
υστερ’ άπό ένα βήχα, πού σάλευε τά σωθικά του.

Καί μιά μέρα, πού κατηφόριζα μόνος νά μπω στήν πόρτα τού 
σχολείου, άλλαξα  γνώμη καί γυρίζοντας τό δρόμο, τράβηξα-  οχτώ 
χρονώ παιδ ί—κατά τόν αυλόγυρο τής εκκλησίας, όπου στήν πίσω 
μεριά καθότανε ή συνομίλικη μου ’Ό λ γ α  τής Ματενιώς—ένα κορίτσι 
μέ μακριά μαλλιά καί πλεξούδες σάν καραβόσκοινα —γιά νά παίξω.

Καί σά χόρτασα άπό παιγνίδια—κρύβοντας τήν πλάκα μου καί 
τό κοντύλι σ ’ ένα πεζούλι τού παράθυρου-  τό μεσημέρι γύρισα στό 
σπίτι. Αύτό ό πατέρας μου δέ μοΰ τό σχώρεσε ποτέ. Καί τάλλο πρωί 
πιάνοντας τό χέρι μου μ’ έσυρε αύτός στό δάσκαλο.

—θ ά  τό ξανακάν’ς άλλη φορά; μέ ρώτησε. Καί γώ μιλιά!
Μέ ξαναπαράδωκε στό φίλο του τόν παπού Παντελέοντα καί 

έβαλε τ ’ άδέρφια μου νά μέ προσέχουν.
'Ό μως έγώ στό διάλειμμα, τήν ώρα, πού τά παιδιά έπαιζαν μέ 

φωνές καί τρεχάματα καί κανείς δέν πρόσεχε, βγήκα άπό τήν πόρτα 
τού σχολειού καί τράβηξα κατά τό ρέμα, πού κεΐ κοντά έτρεχε μέ 
τίς πρώτες βροχές νερό καθάριο, κι άρχισα νά φτιάνω καράβια χ α ρ 
τένια. ’Έ β γα λ α  καί τίς κάλτσες μου καί βούτηξα στό νερό, άπολα- 
βαίνοντας τή φθινοπωρινή καλοκαιριά.

’Έτσι  πέρασα τίς ώρες κι έπαιξα μέ τά παιδιά. 'Ό ταν  κάποιο 
χέρι μ’ άρπαξε άπό τάφτί καί μέ πέταξε όξω άπό τό ποτάμι καί μ’ 
έσυρε στοΰ σχολειού τήν αύλή μέσα. Εϊταν ό μεγαλύτερος μου άδερ- 
φός, πού μ’ έχασε ξαφνικά μέσ’ άπό τό σχολειό.

Τό μεσημέρι, σά γύρισα μέ τάλλα μου άδέρφια στό σπίτι καί ό 
πατέρας μου έμαθε τάντραγαθήματά μου, δέν είπε τίποτε άλλο, μόνο 
πιάνοντάς με μ’ έγδυσε καί μ’ άφήκε μόνο μέ τό κοντό πουκάμισο
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μου, κι’ άνοίγοντας τήν ξώθυρα μας μέ πέταξε όλόγυμνον όξω!
—Νά λοιπόν, είπε, δε θέλ’ς σχολειό, κάν’ς τή κεφαλιού σ ’, δέ σέ 

θέλω παιδί μ’.
Δέν πρόφτασα νά καλοσκεφτώ πώς βρέθηκα έτσι γυμνός και 

τσίτσιδος, καί ε ίδα κλαιούμενος πολλά μάτια νά μέ βλέπουν καί νά 
γελούν καί νά χαχανίζουν άτέλειωτα. Κι’ όσο ακόυα τά χάχανα, 
άλλο τόσο ύψωνα τσιριχτή τή φωνή μου καί χτυπούσα τά πόδια μου 
στις πλάκες του πεζοδρόμιου.

Σ ιγά  τά παιδιά τής γειτονιάς μαζεύτηκαν γύρω μου. Ή  μητέρα 
μου άπό τό παραθύρι σκύβοντας μέ ξεσκισμένη τήν καρδιά μέ π α 
ρηγορούσε μέ τό γλυκό της βλέμμα.

Κι ό πατέρας μου—τον θυμάμαι ξανθόν ξανθόν κι άψηλόν μέοα 
σ τ ’ άντερί του τό παπαδίστικο—άπό τήν μισοανοιγμένη τήν πόρτα 
μ’ έβλεπε κι αύτός μέ σπαραγμένη τή ψυχή ’Ήθελε νά μέ τιμωρήσει 
μονομιάς καί γιά πάντα.

—Πόρτο τό παιδί, παπά,  είπε κ ή κόνα Δουκαίνη ή γειτόνισσα, 
σά χόρτασε νά χαχανίζει  άπό τό παραθύρι της τάψηλό. Πόρτο μέσα 
καί δέ θά τό ξανακάν’. Σχώρεσ’ το.

— ’Έ λα ,  παπά,  είπε κι ή γ ιάτραινα ή Μαυροδέσσα, έλα σχώρεσέ 
το τό παιδί κι άπό αύριο θά π ά γ ’ στό σχολειό μαζί πέ τό Γιωνά τον 
έγγονό μ’.

—’Έ λ α  παπά, είπε κι’ ή μητέρα μου, έλα, καί χωρίς νά προσμένει 
κατεβαίνοντας τά δυο σκαλιά τής ξώπορτας, μέ πήρε καί μ’ έκρυψε 
τσίτσιδον μέσα στήν ποδιά της,

Τρεις μέρες κρυμμένος καθόμουνα άπό ντροπή στό σπίτι. Ούτε 
νά παίξω βγήκα, ούτε νά καθήσω μαζί μέ τούς άλλους. Μόνο τήν 
τέταρτη μέρα, πιάνοντας τή μητέρα μου άπό τό χέρι, τήν έσυρα στό 
σχολειό. Τώρα ούτε πελτέ έφερε μαζί της, οΰτε τή ρόκα, ούτε τά- 
δράχτι της. Μέ παράδωκε στά χέρια, του παποΰ Παντελέοντα. Του 
φίλησα τό χέρι, μέ χάΐδεψε καί πήγα στή θέση μου ν ’ άρχίσω τά 
γράμματα. Ή  μητέρα μου έφυγε γρήγορα γρήγορα.

Τώρα ή παράδοση αντηχούσε κι άντιλαλούσε μονότονα άπό τις 
έκατό βοές, πού βγαίναν άπό έκατό στόματα, σάν άπό εκατό χιλιά
δες τζιτζίκια.... ζ, ζ, ζ, γ, γ, γ, δ, δ, δ, α , α , α .

Μαθαίναμε τήν άλφαβήτα.



ΠΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΣΚΑΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

"Ημουν πέντε χρονέον—καί πάνε άπό τότε έξήντα πέντε χρόνια 
— όταν πρωτοπήγα ατό δάσκαλο. Πήγα στο δάσκαλο των 'Αγισα- 
ράντα μάρτυρων. ΚεΤ μέσα στο μεγάλο αυλόγυρο τής εκκλησίας υ 
ψωνόταν τό χτίριο με «τ’ αρχοντικό», με τό δωμάτιο του καντηλανά
φτη και τό σχολειό άπό πάνω.

Μπαίνοντας στον αυλόγυρο τής έκκκλησιάς κάτω άπό τό με
γάλο καμπαναριό μέ τούς άγγέλους -  ψηλό ίσαμε ένα τζαμί—προχω 
ρούσες λίγο, καί σ τ ’ άριστερά είχες τό μεγάλο αυτό χτίριο τού σχο
λειού κι’ άρχοντικοΰ καί δεξιά ένα μικρό σπιτάκι, ψηλό, μέ μιά 
σκάλα πέτρινη, πού άπό κάτω εϊταν τό πηγάδι τής έκκλησιάς. Μέσα 
στό σπιτάκι τούτο καθότανε ή γιαγιά ή Χατζήδαινα, ή καλόγρια, μέ 
τήν παρακόρη της τήν Καλλιόπη, πού είχε πάει  στά Ιεροσόλυμα καί 
γύρισε Χατζήδαινα αγιασμένη, καί τήν ύποδέχτηκαν στό γυρισμό 
της μέ ξεπτέρυγα — κείνα τά χρόνια έτσι ύποδεχόντανε τις χατζέσ- 
σες—καί παπάδες καί ψαλμουδιές.

’Ανάμεσα στά δύο αυτά χτίρια, πάνω σέ δυνατές κρεβατίνες, 
άπλωναν τά κλωνάρια τους τά δυο μεγάλα κλήματα — τά γέρικα 
κλήματα, πού παμπάλαια  ζοΰσαν άκουμπησμένα στην κρεβατίνα 
τούτη, καί ήσκιωναν όλη τήν αυλή τήν πλακόστρωτη, κι’ όπου τό κα
λοκαίρι οι παπάδες  καθισμένοι κουβέντιαζαν καί κουβεντιάζοντας 
έπιναν τον καφέ τους.

Στή μέση υψωνότανε οί 'Αγισαράντα μάρτυρες, καλή εκκλη
σία καί καινούργια, μέ τούς άγιασαράντα μάρτυρες μέσα στή λίμνη 
παγωμένους καί τσίτσιδους, ζωγραφισμένους στό έμπα τού νάρθηκα 
άπό τό Νικολάκη τον καλόγηρο, πού μετάνοιωσε κΐ’άφήκε τ ’ 'Αγιο· 
νόρος κι’ ε’ίυαν άριστερός ψάλτης τής έκκλησιάς καί ζωγράφος καί 
ζωγράφιζε άγιους πετσί καί κόκκαλο, πεινασμένους καί διψασμέ- 
νους καί στεγνούς σάν λυωμένο κερί. Γύρω στό ιερό της, ένας στε
νός αυλόγυρος έζωνε τήν έκκλησιά, πού έβγαινε σάλλη μιά μεγάλη 
αυλή χορταριασμένη, μέ συκιές καί μέ δέντρα.

Στό σχολειό μέ πήγε, πιασμένον άπό τό χέρι, ό παππούς μου,
2
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ό Παπαμόσκος, ό έξαρχος, που άπό δάσκαλος έγινε πα πά ς·κα ί  έ
ξαρχος, άνι ιπρόσωπος δηλαδή του δεσπότη.

** *
Ποια μέρα εϊταν δέ θυμάμαι, μά θυμάμαι πού ακόυσα άπό τό 

ψηλό καμπαναριό μέ τούς άγγέλους,  νά χτυπά ή καμπάνα, τό προσ
κλητήριο κάλεσμα του σχολείου. Χωρίς τό κάλεσμα τούτο δέν πη
γαίναμε στό σχολειό, δέν ξεκινούσαμε άπό τό σπίτι, ούτε κι’ οί πόρ
τες του άνοιγαν, ούτε καί ό δάσκαλος εί'ταν εκεί νά παραστέκεται 
στό έμπα των παιδιών τής ένορίας. Ό  ήχος της πότε λυπητερός καί 
πότε ευχάριστος — κατά τό κέφι πού είχαμε για τά γράμματα — ά- 
κόμα βρίσκεται σ τ ’ αύτιά μου. Λυπητερός, δταν τελείωναν οί γιορ
τές, ή δταν τρώγαμε πολύ ξύλο άπό τό δάσκαλο καί δέ θέλαμε νά 
πάμε στό μάθημα, καί χαρούμενος, δταν εί'ταν άρχή καί τέλος τής 
χρονιάς.

Ό  Παπαμόσκος είχε μεγάλη ύπόληψη άπό τούς δασκάλους, 
γιατί κι’ αυτός έκανε πολλά χρόνια τό δάσκαλο. Κ’ έγώ ήμουν τό 
πρώτο του έγγονάκι κι’ ε ίχα  συμπάθειες, δταν μ’ έσερνε μαζί του.

—Τή Παπαμόσκου ό έγγονός ήρτε, ε ίπαν τά παιδιά μ’ ένα 
στόμα, δταν μέ είδαν νά μπαίνω στον αύλόγυρο τής έκκλησιάς μαζί 
μέ τόν παππού μου. Καί σαν άνέβηκα τά σκαλιά καί μπήκα στήν 
παράδοση, μέ μελέτησαν, μ’ έψαξαν, μέ χά'ίδεψαν, μέ ζήλεψαν.

—Σοΰ τόν παραδίνω ! είπε του δασκάλου ό μακαρίτης ό π α π 
πούς μου. θ α ρρ ε ίς  καί τόν βλέπω νά μέ παραδίνει άκόμα στα χέρια 
του κύρ ’Αναγνώστη.

Ό  κύρ ’Αναγνώστης είταν ένας ψηλός καί λιγνός άνθρωπος, 
πού ήξαιρε πολλές πονηριές καί λιγοστά γράμματα. ’Ήξαιρε νά ζη
τιανεύει τό φαγητό τό μεσημεριανό ή τό βραδυνό του, ήξαιρε νά γ υ 
ρεύει τ ’ αύγά του άπό τά παιδιά, γνώριζε νά ζητά τό βούτυρό του. 
μέ τρόπο καί νά πίνει τό γά λα  του άφθονο άπό τήν άγελάδα τής 
Ζαχαρέσσας,  καί νά μαζεύει τόν τραχανά  του κα ίτά  σουτζούκια του 
καί τό πετμέζι του κι’ δλη του τή σοδιά γυρεύοντας.

Χαιρότανε, δταν έβλεπε άπό τό παράθυρο τού σχολείου ν ’ άνε- 
βαίνει καπνός άπό τά τζάκια τών σπιτιών, κι’ έλεγε; « θ ά  φάγωμεν 
σήμερον άσφαλώς.» Καί λυπότανε καί σοφιζότανε χίλια τεχνάσματα 
γιά ν’ άσφαλίσει τό μεσημεριανό του φαγητό, δταν δέν κάπνιζαν, 
λέγοντας : «Τό λοιπόν, τήν σήμερον θ ’ άγωνισθώμεν διά τόν έπιού- 
σιον». Καί τό σπίτι του εί'ταν πάντα γεμάτο άπό τά χίλια καλά τών 
παιδιών πού καθημερινά τοθ πρόσφερναν.

’Ήξαιρε ό δύσμοιρος νά διδάσκει μέ τ ’ άλληλοδιδαχτικό σύστημα 
άκοπα καί εί'ταν μάστορας νά δέρνει άλύπητα. Καί καθισμένος στή
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δασκαλική του καθέδρα, δίδαχνε δίχως κόπο άνάγνωση, γραφή καί 
λογαριθμική. 'Ό λ α  τά παιδιά καθισμένα στή σειρά και βαστώντας 
τή φυλλάδα τους, δ ιάβαζαν άπό μιά λέξη τονα κατόπι σ τ ’ άλλο. 
Κι* άν εϊταν τριάντα πα ιδ ιά—που εί'ταν εκατό—ό κυρ ’Αναγνώστης 
τούς έδινε τριάντα λέξεις νά διαβάσουν. Τό πρώτο διάβαζε τήν 
πρώτη, τό δεύτερο τή δεύτερη, τό τρίτο τήν τρίτη λέξη. Κι’όταν δ ιά 
βαζαν άφταιγα κι’ άψεγάδιαστα τίς λέξεις τους, τότε τούς έδινε ά λ 
λες τριάντα λέξεις γιά τό παρακάτω μάθημα, δηλαδή «τους άλλαζε» 
τό μάθημα. Κι’ άν έσφαλνε κανένα άπό τά παιδιά, ό γείτονάς του 
διώρθωνε τό σφάλμα του, κι’ έτσι γινότανε, ώσπου διαβάζονταν καί 
οί άλλες λέξεις.

Τά τριάντα παιδιά μ’ αύτό τον τρόπο ε ίχαν τήν προσοχή τους 
καρφωμένη, έτοιμα νά μπαλώσουν τό σφάλμα του πλαγινού τους, 
γιατί αύτό εϊταν τρόπος οι προσεχτικοί νά προχωρούν κι’ οί άπρόσε- 
χτοι νά μένουν μέ τό ίδιο μάθημα.

Με τον τρόπο αύτό, τού καθενός τό μάθημα γίνονταν μάθημα 
όλονών καί πάντα γεννούσε τήν άμιλλα άνάμεσά τους. Καί γιά νά 
μή βαστά ή μονοτονία τούτη τού κάθε παιδιού στήν ϊδια λέξη, ά λ 
λαζαν θέση τά παιδιά, άλλάζοντας  έτσι καί τό μάθημά τους καί τίς
λέξεις, πού διάβαζαν στήν περασμένη θέση.

*
—- *  jje

Ό  δάσκαλος ό κύρ ’Αναγνώστης, δέν εϊταν άναγκασμένος νά 
κουράζεται ή νά προσέχει, ούτε καί ν ’ άκροάζεται τον κάθε μαθητή 
του ξεχωριστά, οϋτε νά τον διορθώνει, μόνο καθισμένος πάνω στήν 
έδρα, μέ τά γυαλιά  στά ρουθούνια τής μύτης, πουταν άπό τό πιοτό 
πρισμένη σά μελιτζάνα, μουρμούριζε μέσα ά π ’ τά παχυά  μουστάκια 
του. Τί μουρμούριζε, ποιος μπορούσε ν ’ άκούσει ; Τήν ώρα, πού φαί- 
νουνταν δτι ακούει τά παιδιά, ή ξοΰσε τά φρύδια του, ή μασούσε 
τά μουστάκια του τά κιτρινιασμένα άπό τό τσιγάρο, ή σκάλιζε τή 
μύτη του, βρωμισμένη άπό τον ταμπάκο πού ροφοΰσε, ή άνάβοντας 
τό τσιμπούκι του, κάπνιζε, ροφώντας βαθειά, ή σάν τον έτρωγε ή 
ράχη του βύθιζε τήν άκρη τού τσιμπουκιού του —ώς μιά πήχη μεγά
λου—μέσα στο πουκάμισό του καί ξοΰσε ήδονικά, άνεβοκατεβάζον- 
τας μέ μιά ευχαρίστηση, πού ζωγραφιζότανε στο πρόσωπό του. Τήν 
ώρ’ αυτή, ό πρωτόσκολος διηύθυνε δλη τούτη τή μυσταγωγία.. . . ,  πού 
λεγότανε άνάγνωση !

.Τέτοια ώρα ευρισκε καιρό ό κύρ ’Αναγνώστης νά στείλει σ ’ όλες 
τίς άκρες τής συνοικίας τούς καλούς του μαθητάδες νά τού φέρουν 
τ ’ αύγά, τό βούτυρο, τό πετμέζι, τ ’ άλεύρι, ή τό πουλερικό, πού ήθελε 
γιά νά περάσει μέ τή φαμελιά του τήν ήμέρα.
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— Πετάξου τό λοιπόν σύ, ώ παΐ,  δ ι ’ ολ ίγον βούτυρον.—Πήγαινε 
συ, ώ υίέ μου, διά τινα ώ ά .— Έ σ ύ  πάλιν ,  τέκνον μου, διά μίαν ώο- 
τόκον πουλάδαν, καί σύ τρέξε δ ι ’ ολ ίγον  τρ α χ ανάν . 'Ό στ ις  μ ’ ά γ α π ά ,  
θά καταφθάσει τό ταχύτερον. Ι δ ο ύ  φτύνω !

Καί  τά παιδιά γύ ρ ιζα ν  με «πεπληρωμένας τάς χεΐρας», δπως 
έλεγε χαρούμενος, βλέποντας τούς καλούς καί εύτακτους μαθητάδες 
του νά  φτάνουν μέ τά δώρα τής ημέρας μέσα σε μιά ψηφωτή πετσέ
τα καλοδεμένα.

Κι* ακολουθούσε τό γράψιμο καί κατόπι ή λογαριθμική. "Εμεινα 
σαστισμένος βλέποντας γ ιά  πρώτη φορά πώς έγραφαν τά παιδ ιά  
στην άμμο. Στήν άπλωμένη άμμο— τό δ ι ά μ μ ι ο — μαθήτεψα καί γώ, γιά 
νά μάθω νά γράφω την άλφαβήτα καί τούς άριθμούς. Τό διάμμιο 
ε ϊταν  ένα παραλληλόγραμμο μέρος, πού τό περίφραζε θυμούμαι ένα 
κάντρο άπό ξύλο. Μέσα σε τούτο τό παραλληλόγραμμο ε ϊταν  χ υ 
μένη ή ψιλή άμμο, πού την κουβαλούσαν άπό τό γειτονικό ποτάμι 
τά παιδ ιά  μέσα σε καλάθια. Μ* ένα ξυλένιο κομμάτι ό πρωτόσκο 
λος έσιαζε κάθε φορά την άμμο.

— Φέρε τό μαλιστήριο (όμαλιστήριο), έλεγε ό κύρ "Αναγνώστης 
μέ τά μάτια καρφωμένα στά γράμ ματα  ή τούς άριθμούς.

Καί ό πρωτόσχολος έσιαζε την άμμο. "Υστερα κείνος, πού μά 
θαινε τή γραφή, μέ τό δάχτυλό του σχημάτιζε  τό ζ, ξ, ψ. Σ α ν  άπο- 
τύχαινε  έσ ιαζε πάλι  την άμμο καί δίχως έξοδα χαρτιού μάθαινε νά 
γράφει γράμματα.

Μ ονάχα τά πολύ μεγάλα παιδ ιά  μεταχειριζότανε χαρτί  κι ’ έκα
ναν τετράδια πού τα χαράκωναν μ5 ένα ξεχωριστό όργανο, μ ’ ένα 
τετράγωνο κάντρο, πουχε παράλληλα νήματα τεντωμένα στις δυό 
πλευρές. Κάτω άπό τά νήματα αυτά έβαζαν τά παιδιά τά τετράδιά 
τους καί τεντώνοντας τά νήματα πάνω στά φύλλα, ύποτύπωναν τά- 
χνάρια  τους μέ παράλληλες γραμμές .

Στις γραμμές  τούτες έγραφαν τήν ψ υ χ α γ ω γ ία  τους : ττcxI,
άκουσον τής έμής συμβουλίης, καί ξηγοΰσαν  άπό κάτω λέξη προς 
λέξη : ώ παιδί, παιδίον, τέκνον, τεκνίον, άκουσον, ένωτίσθητι, άκροά- 
σθητι, κλπ.

Τήν αριθμητική, τά νούμερα, τά μαθαίναμε μέ τά πράγματα.
— Πήγαινε νά μού φέρεις δέκα ώά, έλεγε ό κύρ ’Αναγνώστης.  

Πρόσθεσις άνευ ώών δέν γίνεται.
Καί έπέστρεφε ό «παΐς» μέ είκοσι ώά, γ ια τ ί  ή μητέρα τού κα·- 

θενός φίλοτιμοΰταν νά στείλει  τού δασκάλου τά διπλά, γ ιά  νά δ ι 
πλώσει ή μάθηση τού παιδιού της.

Διδάσκοντας πρόσθεση έλεγε :
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— Έ ά ν  σύ μέ φέρεις πέντε ώά καί σύ δέκα ώά, π ο ιον  λέγεις,  
τέκνον μου, ν ά γ α π ώ  περισσότερον ;

— Μένα δάσκαλε,  μένα, πού θά σε φέρω τά δέκα.
— ’Έ  τότε σπεΰσε λοιπόν, νά μου φέρεις τά δέκα ώά, σπεύσε.
Καί ό μαθητής έσπευδε, ενώ αυτός άπό τό παράθυρό του έβλεπε, 

αν  τα τζάκια  «άναθρώσκουσι καπνόν», δηλαδή άν μαγειρεύουν στα 
σπίτια,  « ϊνα φαγητόν άρυσθώμεν» δπως έλεγε.

** *

Τήν πρώτη μέρα πού μέ πήγε στο σχολειό ό παπούς μου ό Πα- 
παμόσκος— έγώ ή συντροφιά του καί ή άγάπ η του, τό πρώτο του άγ- 
γό ν ι— μάποχωρίστηκε μέ λύπη μεγάλη.

— ΤΙ ήθελα καί τό πήγα τό παιδ ί στο σχολειό. Δέν  του τά μ ά 
θαινα εδώ τά γράμματα;  έλεγε καί ψιθύριζε ώς τό μεσημέρι.

Κ ή γ ιαγ ιά  μου, ή παπαδιά ,  ένιωσε λύπη μεγάλη. Γ ιατ ί  ένα 
πρωινό έπαψε νάκούγεται  ή φωνή μου μέσα στήν π α τ ω σ ι ά — στή σάλα. 
Μά έλα πού ήθελα γώ νά μάθω τά γράμ ματα  μέ τά παιδιά τοΰ κό
σμου μαζί;  "Ηθελα νά γίνω καλαμαράς μέ τό μπρούντζινο καλαμάρι 
στή μέση μου, ήθελα νά δ ιαβάζω στο δάσκαλό μου τά τροπάρια τής 
έκκλησιάς, ήθελα νά κουβαλώ κρεμασμένη άπό τό λαιμό τή σάκκα μου.

Τό άπόγεμα — σάν  πέρασε ή πρώτη μέρα ευχάριστη γιά μένα 
μαζί μέ τόσα άλλα π α ιδ ιά —σχολάσαμε. Τότε πρωτοάκουσα άπό τό 
στόμα τόσων παιδιών τό εξόδιο, τήν προσευχή τους, μάνοιχτό τό στόμα 
χωρίς νά τήν καταλαβαίνω.
ΈπικαλοΟντες, παιδεύοντες.. .  
εύθυμουντες, χαίροντες, 
συλλαβοϋσα εν γαστρί .
Τόν πατέρα προσκυνώ, 
τήν μητέρα σέβομαι, 
καί τόν πρώτον άδελφόν, 
αδελφήν τε καί πατέρα.
Περί πάσαν  εντολήν 
τήν ά γάπ ην  έχετε, 
τόν θ ε ό ν  φοβεΐσθε, 
τόν βασιλέα τιμάτε, 
τούς ιερείς εύλαβεΐσθε.
Ά ν θ ρ ω π ο ς  αγράμματος  
ξύλον άκαρπόν έστιν,

Αυτό τό εξόδιο  τάκουσα άπό τριακόσια καί πα ρα πά νω  στόματα, 
σά μελωδία, σάν προσευχή, σά  μοιρολόγι, σάν  κλάμα, σάν τροπάρι

διό όπου φορεΐ τά γράμματα, 
ύπέρ χρυσίου καί άργυρίου 
τιμιώτερόν έστι . . .
Καί σύ καλέ μου δάσκαλε, 
έχε καλήν νύχτα.
Καί  τό ταχύ πού δέν έρθει, 
τά μικρ’ άπό δώδεκα 
καί τά τρανά εΐκοσιτέσσαρα, 
καίτόν  πρωτόσχολονσσρανταοχτώ 
καί δύο διά τήν ευχήν, 
πενήντα, άμήν, άμήν, άμήν. 
Δάσκαλος,  πρωτόσκαλος 
παιδ ί παιδί τούμπαλος.
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κέφυγα σαστισμένος στο σπίτι  μαζί μέ τάλλα παιδιά, μέ χαρά στα 
στήθεια, πού καί γώ ήμουν μαθητής καί θά μάθαινα γράμματα. 'Η  
πρώτη αυτή μέρα, δλη χαρά καί ευτυχία,  θά μου μείνει— πάω στά 
εβδομήντα— άλησμόνητη.

— Πώς σε φάνκε χρυσό μ’ ; μέ ρώτησε ή μητέρα μου πίάνοντάς 
με στήν ξώπορτα άπό τό χέρι. Τό πρόσωπό της γιομάτο άγαλλίαση, 
καί τά μάτια δάκρυα, γ ιατί  άξ ιονότανε νά στείλει  στο σχολειό π α ι δ ί !

— ’Έ λ α  δω μοσκαράκ’ μου, νά δω τά γρά μ μ α τα  πού έμαθες, μου 
ε ίπε  ή γ ια γ ιά  μου ή Παπαμόσκαινα, άφίνοντας τή ρόκα ά π ’ τό χέρι 
της καί τά γυ α λ ιά  ά π ’ τά μάτια της.

— Ν ά χ ’ς τήν εύλογία  τή ’Α βρα άμ  καί ’ Ισαάκ, μου ε ίπε  κι ’ ό πσ· 
ποΰς μου καί μέ βλόγησε δακρυσμένος.

Σέ ποιόν νάπαντήσω πρώτα ; Σέ  ποιόν νά δώσω άπόκριση πού 
τήν προσμέναν δλη μέρα μέ τόση άγωνία  ;

Καί  σάν ε ίπ α  δά τό τί ε ίδα  κι ’ ακόυσα. —Καί πρωτόσχολος !... 
μου ξαναευχήθηκε ό παπούς μου. Κή μοίρα τοφερε σέ λ ίγα χρόνια 
νά γίνω πρωτόσχολος. Καί τά τρεμάμενα χέρια τής γ ιαγ ιά ς  μου μέ 
χάϊδεψαν, καί στά μαλλιά μου ένιωσα τά δάχτυλα τής μητέρας μου, 
καί τά μουστάκια καί τό γέν ια  του παποΰ μου μου γα ρ γ ά λ ισ α ν  τό 
λαιμό. Τί ευτυχία !!

"Ολη τή νύχτα  κείνη, πού πλάκωσε φθινοπωρινή γρήγορα, έ 
βλεπα όνειρα. ’Έ β λ ε π α  πολλά όνειρα : Πώς ε ΐχα  μεγαλώσει,  κι δλα, 
πώς ήμουνα πρωτόσχολος, δπως μου εύχήθηκε ό παπούς μου, πώς 
έγραφα στο διάμμιο, πώς πήρα φυλλάδα καί πώς άρχεψα νά μ α 
θαίνω τόν άπόστολο, πού άργότερα μαθαίνοντάς τον άληθινά, ε ίπα  
τό προς Γαλάτης ,  προς γαλατάς  καί γέλασε  όλο τό εκκλησίασμα μέ τήν 
παρατονία  μου.

Μά τά καλά μου αύτά όνείρατα τήν άλλη μέρα διαλύθηκαν λ υ
πητερά.

** *
Ξύπνησα μέ τά κοκόρια. ’’Ανοιξα  τά μάτια μου καί δέ μπορούσα 

νά νιωσω που βρίσκομαι, στο σχολειό ή στο σπίτι  μέσα στο στρώμα. 
Καί σά ν  ήρτα στον έαυτό μου καί κατάλαβα, πώς ε ίνα ι  άκόμα 
πουρνό, πώς δέ σηκώθηκε στό σπίτι  ούτε ή καλή μας Μαρίκου — ή 
δούλα μας, πού μέπλενε κι άνατρ ίχ ιαζα  γιά τά σκληρά της χέρια, 
γ ιομάτα κάλους, φώναξα τή μητέρα μου μέ κλαψερή φωνή.·..

—Τέν, παιδί μ’ , ά γ ό ρ ’ μου, μου είπε μέσ ’ άπό τό στρώμα της ή 
καλή μου μητέρα.

— Πότε θά π ά γω  στό σχολειό ; ρώτησα κλαμένα.
— θ ά  πάς, παιδί μ ’ , θά πάς.. · .
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Καί όταν πια ακόυσα τήν καμπάνα να χτυπά τό χτύπημα του 
προσκλητήριου τού σχολείου, γιομάτος χαρά μέ τη σάκκα στόν ώμο 
περασμένη, ξεκίνησα κρατώντας τη Μαρίκου, τη δούλα υας, ά π ’ τό 
χέρι·. "Ελαμπε τό πρόσωπό μου άπό χαρά κα'ι τά πόδια μου πέτου- 
σαν, δεν πατούσαν στη γη. "Ετσι περήφανος μπήκα στή μεγάλη 
αυλή τής έκκλησιάς καί προχωρώντας μάλλα παιδιά μαζί, πέρασα 
τό χαγιάτι  τού όρχοντικού κι ανέβηκα τά σκαλιά τού σχολειού. Καί 
βρέθηκα στή μεγάλη σάλα, δπου τά παιδιά βόϊζαν σά μελισσολόγι.

Ό  ήλιος τώρα είχε μπει άπό τά μεγάλα παράθυρα όλόλαμ- 
προς. ΟΕ αίθουσες, δυο μεγάλες αίθουσες ανοιχτές ή μιά μέ τήν 
άλλη, έλαμψαν καί τά τόσα κεφάλια των παιδιών ρόδισαν βαμμένα 
άπό τή βροχή, πού χύθηκε πάνω τους—βροχή άπό τό φως τού χινο- 
νοπωρινου ήλιου. Μέσα στις μεγάλες αυτές αίθουσες λογής λογιών 
παιδιά. Παιδιά άταχτα,  τσαχπίνικα,  μάγγες,  παιδιά ήσυχα, φρό
νιμα, μά πάντα παιδιά. Ούτε τό πιο άγριο κοπάδι άγριμιών, θά 
έκανε τόσες άταξίες, δσες σοφίζονταν τά τετρακόσια αύτά παιδιά, 
πού τά δίδαχνε, τά διάβαζε άνάγνωση καί λογαριασμό ό μακαρί
της ό ’Αναγνώστης ό δάσκαλος, πού άντί γιά άγελάρης μουσχα- 
ριών καί ζώων μουγγών, εϊταν δάσκαλος τόσων λάλων παιδιών, 
πού μπροστά του μπορούσαν άπό φόβο νά .. βραχούν.

Νυσταγμένος κι άγουροξύπνητος μπήκε τέλος πάντων ό δάσκα
λος στήν «παράδοση» όπως λέγαμε τότες τις τάξεις κι άνεβαίνοντας 
μέ τά γυαλιά στά μάτια στήν καθέδρα του, έβαλε καί τον φύλακα 
τής θύρας νά βαστά τό ξύλο, πού στήν κορφή του ύψωνότανε τό 
ναι τό καί τό δχι.

Τεΐταν ούτό τό ναϊ καί τό οχι ; "Οποιος ήθελε άπό τά παιδιά νά 
βγή έξω ά π ’ άνάγκη, φώναζε υψώνοντας τό δείχτη τού χεριού του :

—Δάσκαλε, κατουρήθκα.
’Ά ν  ήθελε ό δάσκαλος νά τον αφήσει, πρόσταζε νά γυρίσει τό 

ξύλο αύτό άπό τό μέρος ποϋγραφε ναί, άλλιώτικα γύριζε τό δχ,ι.

** *

Κι άρχισε ή άνάγνωση. "Ολα τά παιδιά κρατώντας τή φυλλάδα 
διάβαζαν άπό μιά λέξη. Ά π ό  στόμα σέ στόμα ή λέξη άλλαζε μεγα
λόφωνη Μεΐς τά μικρά χάφταμε μύγες, μιλούσαμε, φλυαρούσαμε, 
πειραζόμαστε. "Οταν κάποτε είδα τό δάσκαλο νά θυμώνει, νά 
χτυπά τό γρόθο του στήν καθέδρα καί σέ λιγάκι μή τή βέργα τή 
τσουχτερή στο χέρι νά δέρνει άλύπητα ένα άπό τά παιδιά,  πού άτα- 
χτούσαν, χτυπώντας στά πισινά τού παιδιού, φορτωμένου σιή ράχη 
τού πρωτόσχολου, τρόμαξα, κι’ άρχισα νά κλαίω.
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—"Ωχ ; μάννα μ’, ώχ, νινέ μ’, φώναζε στην κάθε βιτσιά, που 
κολλούσε στά κρέατά του. Σπάραζε,  κουνούσε τά πόδια, μά καί π ια 
σμένος, σάν άπό ντανάλια, ύπόφερνε τό μαρτύριο του ξύλου.

Ώ ς  τό μεσημέρι, πού θά σχολνούσαμε — πού δέν πρόψτασα νά 
σχολάσω ειρηνικά—άλλος έφαγε φάλαγγα  στά πόδια, άλλος έφαγε 
βιτσιές στά χέρια, άλλος δέχτηκε δλων των παιδιών τά φτυσήματα 
στά μούτρα, κι άλλου τού κρέμασαν στο στήθος μιά νεκροκεφαλή 
γαδάρου καί τον έστησαν στήν ξώπορτα.

Ή  μέρα κείνη μου φάνηκε κόλαση. Ή  παιδικιά μου ψυχή στενο- 
χωρέθηκε τόσο, πού βγαίνοντας άπό τη θέση μου πήγα στήν καθέ- 
δρα κοντά του δάσκαλου καί πλησίασα λέγοντας:

—Δάσκαλε κατουρήθκα.
Καμμίά άπόκριση δεν άκουσα. Ό  δάσκαλος σκυμμένος στήν έ

δρα του κάτι έκανε, πού εγώ δεν μπορούσα νά νιώσω.
—Δάσκαλε, κατουρή... καί σήκωσα, δπως τάλλα παιδιά τό χέρι 

μου κι έσφιξα τά μοιριά μου δυνατά.
Τώρα τό κεφάλι τού δασκάλου σηκώθηκε λίγο, μέ κύτταξε δξω 

άπό τά γυαλιά, μά σά ναρκωμένο πάλι  κατέβηκε προς τό τραπέζι. 
"Ημουν τόσο μικρός, πού δέν έφτανα νά δω τί διάβολο έκανε ό δ ά 
σκαλος τόσων παιδιών, πού άκούραστα διάβαζαν άπό τή φυλλάδα.

Τότε κοίταξα προς τή θύρα. Ό  πρωτόσχολος στεκότανε κεΐ, σω 
στός τσομπανόσκυλος, βαστώντας τό εργαλείο πού έλεγε τό m l  καί 
δχι. Μέτρησα τή δύναμή μου καί σά σαγίττα ρίχτηκα άνάμεσα θύρας 
καί πρωτόσχολου. Βρέθηκα έξω κι άρχισα νά τρέχω.

Δέν προχώρησα πολύ κένιωσα πίσω μου κάποιος νά μέ κυνηγά. 
Γύρισα νά δώ. ’Αληθινά ό πρωτόσχολος έτρεχε πίσω μου νά μέ ξα· 
ναφέρει στο σχολειό. Βγαίνοντας τήν όξώθυρα τής εκκλησίας πήρα 
τον κατήφορο καί φτάνοντας στο σπίτι τής κόνα-Παρουσίας, τής ξα 
δέρφης τού πατέρα μου, πρόφτασα νά γονατίσω, δταν πάνω μου 
στάθηκε ό πρωτόσχολος καί μάρπαξε άτιό τό χέρι.

— Γρήγωρα στο σχολειό παλιόπαιδο, είπε, κι άρχισε νά μέ τραβά. 
Μιά τσιριά μεγάλη, πού έβγαλα φοβισμένος, τον σταμάτησε.

—Δέν πάγω  στό σχολειό, έλεγα, δέν πάγω, δέ θέλω. . . . καί 
σύρθηκα στή γή.

Έ ν α  παραθύρι άνοιξε τότε. 'Η κόνα Παρουσία, ή έξαδέρφη τού 
παπού μου, πρόβαλε.

—Τί ζορέχ’ς, μπρέ παιδί μ’, πέ τό μωρό καί τό δέρνεις; Λήγωρα 
νάφήκ’ς τό παιδί,  τόνε πρόσταξε κι άνοίγοντας τή θύρα μέ γλίτωσε 
άπό τά χέρια του.

Σπάραξε  ή ψυχή μου άπό φόβο, σάν τού πουλιού ή ψυχή στά
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νύχια του γερακιού. Συχάθηκα καί φοβήθηκα μονομιάς τό σχολειό 
καί τό δάσκαλο, πού τόσο άγριος φάνηκε τή μέρα κείνη.

** *
'Η ξαδέρφη τού πατέρα μου, ή κόνα Παρουσία, σε λίγω βαστών- 

τας τή ρόκα της κατηφόριζε μαζί μου καί μώδηγοΰσε στή μητέρα 
μου φευγάτον άπό τό σχολειό τόσο γρήγωρα.

—Πάρ’ τον εγγονό σ \  Παπαμόσκο, είπε τού παπου μου, πού 
ξαπλωμένος διάβαζε τά ιερά βιβλία του τήν ώρα κείνη.

Έ γ ώ  έτρεμα, έκλαιγα, σπάραζα  μάναφυλλητά.
‘Όλοι  στο σπίτι με τρογύρισαν τώρα νά μάθουν πώς τόσκασα 

άπό τό σχολειό καί γιατί τόσο γρήγωρα έχασα τή χαρά μου καί τον 
ένθουσιασμό για τά γράμματα. Τά παιδιά τό μεσημέρι μού έφεραν 
στό σπίτι καί τή φτωχή κι ορφανή σάκκα μου, πού τόσο πρόωρα τήν 
άφήκα φεύγοντας άπό τό σχολειό.

’Έπρεπε  νά μείνω στό σπίτι άλλο ένα χρόνο, για νά θαρρέψει ό 
παππούς μου ό Παπαμόσκος, νά με ξαναπάγει  στό δάσκαλο. Στό 
μεταξύ ό ίδιος μέ μάθαινε έκκλησιαστικά τροπάρια καί μέ ιστορούσε 
παραμύθια:

θ ά  σε πω να πσραμύθ’ 
τό κουκί καί τό ρεβύθ’, 
σ τάρ’ καί κριθάρ’ 
καί κουκί μαργαριτάρ’.
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Στου πατέρα μου τό σπ ίτ ι—πού εΐ'τανε παπαδόσπίτο—μεγαλώ
σαμε άνάμεσα σέ εκκλησιαστικά βιβλία καί άμφια καί ψαλμουδιές 
καί τραγούδια καί τροπάρια. 'Ό πω ς  τού γιατρού τό παιδί θά ονει
ρευόταν νά γίνει γιατρός, καί γώ άπό πολύ μικρός ονειρεύτηκα νά 
γίνω δεσπότης. Καί γιατί όχι; Ή ξ α ιρ α  νά ψέλνω, φωνή είχα, όλα 
τά εκκλησιαστικά τά γνώριζα άνακατωτά κΓ άπόξω. "Αν μπορούσα 
νά π ά γ ο  καί στή θεολογική σχολή—τότε σπούδαζαν στή Χάλκη 
γιά δεσποτάδες — θάβγαινα έτοιμασμένος νά γίνω δεσπότης, νά 
πραγματοποιήσω τ' όνειρο. Τόσοι άλλοι χωρίς τά δικά μου προσόντα 
ά π ’ άνατροφή καί φυσική κλίση, πέτυχαν νά φορέσουν τή μήτρα καί 
νά κρατήσουνε τήν « π ο ι μ α ν τ ο ρ ι κ ή  ρ ά β δ ο »  καί νά ντυθούνε 
τό μανδύα μπαίνοντας στο νάρθηκα καί ν'  άκούσουνε τό « ε ι ς  
π ο λ λ ά  έ τ η  δ έ σ π ο τ α »  καί νά δοκιμάσουνε τά ρίγη τού χειρο
φιλήματος καί τά μεγαλεία τά δεσποτικά.

Έ γ ώ  δώδεκα χρονώ παιδί μπορούσα ν ’ άνέβω στο στασίδι καί 
νά βγάλω πέρα τή λειτουργία. ’Ήξαιρα νά ψέλνω καί χ ε ρ ο υ β ι κ ό  
καί  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ,  καί  όλα τά ε ω θ ι ν ά  καί  τά δ ο ξ α σ τ ι κ ά  τά- 
ξαιρα άπόξω. Μ π ο ρ ο ύ σ α  μ έ τ ό  θάρρος τού π ε π ε ι ρ α μ έ ν ο υ  
ψάλτη νά πω τον « π ο λ υ χ ρ ο ν ι σ μ ό »  τού δεσπότη, καθώς κάποτε 
τού τον έψαλα τού έπίσκοπού μας σέ ένα του ταξίδι στο χωριό, πού 
έκανα δάσκαλος, όταν τέλειωσα τό σχολειό τής πατρίδας μου.

Γι’ αύτό καί μαζεύοντας τά παιδιά τής γειτονιάς έστηνα στό 
σπίτι μας σωστή λειτουργία. ’Έψελνα μή τις ώρες καί δίδαχνα τά 
ώραϊα τροπάρια τής λειτουργίας καί ψέλνοντας τό « ά γ ι ο ς  τ ο ύ  
β ή μ α τ ο ς »  έλεγα κάνοντας βαριά τή φωνή μου, « δ ε σ π ο τ ι κ ά » .  
« Κ ύ ρ ι ε  Κ ύ ρ ι ε ,  έ π ί β λ ε ψ ο ν  έ ξ  ο ύ ρ α ν ο ΰ » .

Σπό σπίτι τού πατέρα μου, πού ό μακαρίτης σαράντα χρόνια 
έκανε παπαδική, άπό μωρό παιδί άκουα ψαλσίματα. Διάβαζα πολύ 
μικρός άκόμα τό ψ α λ τ ή ρ ι ,  άνακάτευα τό ρ ο λ ό γ ι ,  έψελνα άπό 
τήν π α ρ α κ λ η τ ι κ ή  κ α ίτά  12 μ η ν ι α ί α  καί ήξαιρα άπόξω πολλά 
ά ξ ι ο ν  έ σ τ ί ,  τά δ ώ δ ε κ α  έ ω θ ι ν ά ,  καί άλλα τόσα χ ε ρ ο υ -  
β ι κ ά  καί  π ο λ υ έ λ ε ο υ ς  καί  κ α τ α β α σ ί ε ς ,  καί  δ ο ξ α σ τ ι κ ά .

Μέ τις ώρες διάβαζα τό π ά ,  β ο ύ ,  γ ά  καί άνακάτευα τούς
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ήχους και τΙς φθορές καί άνέβαινα σ ’ ένα σκαμνί νά λέω λόγους,
κάνοντας δπως ό ’Άνθιμος ό δεσπότης μας, πού μόλις 27 χρονών
έγινε « ε π ί σ κ ο π ο ς  Ρ ο δ ο σ τ ό λ ο υ » .

** *
Είχα  πια τελειώσει την υστερνή—την δ γδ ο η —τάξη του μεγάλου 

σχολείου τής πατρίδας μου. ’Ά λ λη  τάξη δέν είχαμε, για νά συνε- 
χίσω τά γράμματα. Ά λ λ ο υ  νά πάγω  ή στην Άντριανούπολη ή τη 
Φιλιππούπολη, ή στην Πόλη, δέν είχε ό πατέρας μου ό φτωχός δυ
νάμεις. ’Έτσι  πήγα δάσκαλος στο γειτονικό μας χωριό. Δάσκαλος 
δέκα τριώ χρονώ παιδ ί!  Έ κε ΐ  πιά νοσταλγός του ονείρου: νά γίνω 
δεσπότης, ζητούσα μέ τό μικρό μου μυαλό νά βρω τον τρόπο, πού θά 
μπορούσα νά καταχτήσω τ ’ δνειρο αυτό.

Στά παιδικά μου χρόνια στο σπίτι μας, πού είχαμε ωραία βιβλι
οθήκη μέ χρυσόδετα μουσικά εκκλησιαστικά βιβλία: τό « Ά ν α σ τ α -  
σ ι μ α τ ά ρ ι ο ν » , τ ό  « Ε Ε ρ μ ο λ ό γ ι ο ν » , τ ό  « Δ ο ξ α σ τ ά ρ ι ο ν »  καί 
τόσα άλλα των ξακουστών μουσικοδιδασκάλων έργα, άγαποΰσα νά 
σκαλίζω τά βιβλία καί νά « έ ν τ ρ υ φ ώ » ,  δπως θά έλεγε ό θείος μου 
ό διαβασμένος, εϊτε στή μουσική, πού τή διάβαζα άπό δέκα χρονώ, 
ή στούς λόγους των πατριαρχάδων, ή στο Μηνιάτη, ή στήν ιστορία 
τής Φιλοσοφίας.

Κάποτε θυμούμαι σκάλιζα καί τό λεξικό τού Βυζαντίου, πού τό 
είχαμε δεμένο καί χρυσοστολισμένο. Μ’ ευχαριστούσε ν ’άνακατεύω 
τίς σελίδες καί νά χάνουμαι στις λέξεις μέσα—τΙς χιλιάδες λέξεις. 
M l o  λέξη, πού ξεχωριστά μέ τράβηξε καί μέ μάγεψε καί γιά τό σχήμα 
των γραμμάτων, πού τή σχημάτιζαν καί γιά τόν ήχο της καί γιά τήν 
έννοιά της καί γιά τή σύνθεσή της, εϊταν τό: σ υ ν δ υ ά ζ ω .

"Οταν διάβασα καί ξαναδιάβασα τί θά πεΐ τό ρήμα αυτό, δταν 
ένιωσα πώς μπορούσα καί γώ νά τή μεταχειριστώ.

— «Νά, είπα, έλυσα τό ζήτημα μου. Μ’ένα γράμμα πού θά γράψω 
τού δεσπότη μας κι’ ένα τού πλούσιου καί άρχοντα τού τόπου μας, 
τού κύρ Ντόντογλου, καί θά τούς παρακαλώ νά σ υ ν δ υ ά σ ο υ ν  τίς 
ένέργειές τους, θά μπορέσω νά πάγω στη θεολογική Σχολή στή 
Χάλκη νά σπουδάσω, νά γίνω κήρυκας, νά γίνω ένας καλόγερος 
ωραίος καί ηγούμενος, γιά νά φτάσω καί στή δεσποτική!».

Κι έτσι ώνειρεύτηκα τί εί'δους καλογεράκι θάμουνα : Έ ν α ς  μέ
τριος στρογγυλοπρόσωπος καί ξανθόμαλλος ρασοφόρος μέ τά μαλ
λιά σγουρά νά άναπετάγουνται  άπό τούς κροτάφους, μέ γένι σγουρό, 
μέ μάτια καταγάλανα  σάν τού ξάστερου ουρανού τή θωριά, καί 
καλλίφωνος τόσο, πού νά μαγεύω, ψέλνοντας τίς « κ α τ α β α σ ί ε ς »  
άπό τό δεσποτικό μου θρόνο.
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Κλειουσα τά μάτια μου καί μιά μια κατέβαζα τΙς εικόνες αυτές 
μέ τή φαντασία μου καί σχημάτιζα μιά κορδέλα κινηματογράφου, 
πού μέ μεθούσε. ’Έ βλεπα  καί τον πατέρα μου παπά  σαράντα χρό
νων νά σκύβει μπροστά μου καί νά φιλεΐ τό χέρι μου παίρνοντας 
« κ α ι ρ ό » ,  κατά τήν ιερατική συνήθεια. ’Έ βλεπα  καί τον Παπαοι- 
κονόμο, γέροντα ογδοντάρη ώς κεΐ πάνω ψηλό καί μεγαλόπρεπο νά 
σκύβει κι’ αύτός μπροστά μου καί νά μού φιλεΐ τό χέρι. Τί μεγα
λείο !

** *
’Έ τσι  γεμάτος ελπίδες, γεμάτος όνειρα, κάθησα κι έβαλα χάμω 

τό σχέδιο, πού θά έγραφα του δεσπότη καί τού άρχοντα τού τόπου 
μας, πού κάποτε σπούδαζε καί παιδιά σέ ανώτερα σχολεία.

θεοφιλέστατε, έγραφα—γ ια τ ’ ήξαιρα άπό τόν πατέρα μου τούς 
τίτλους των δεσποτάδων — στο μισό τής μεγάλης σελίδας τού χαρ 
τιοΰ, πού άγόρασα. «’Έ χω ν  διακαή πόθον νά άφοσιωθώ είς τήν ύπη 
ρεσίαν τού θεού  καί τού κλήρου καί νά φοιτήσω είς τήν θεολογικήν 
Σχολήν τής Χάλκης καί μή έχων τά μέσα προς τούτο, τού πατρός 
μου όντος πτωχού ίερέως των Τεσσαράκοντα—Μαρτύρων, μέ πολλάς 
οικογενειακός υποχρεώσεις, τολμώ νά παρακαλέσω τήν ύμετέραν 
θεφιλίαν,  όπως σ υ ν δ υ ά ζ ο  υ σ α  αυτή τάς ένεργείας της μέ τήν 
διάθεσιν τού κ. Ντόντογλου, προς τόν όποιον έγραψα αϊτησιν, μέ 
άποστείλη είς τήν θεολογικήν Σχολήν.»

Καλά κατάφερα νά κολλήσω τό σ υ ν δ υ ά ζ ω .  Καί σάν έκανα 
κα ίτό  γράμμα μου στο Ντόντογλου καλλιγραψημένο άπαράλλαχτα,  
παρακαλώντας τον νά σ υ ν δ υ ά σ ε ι τίς ενέργειες του μέ τόν δε
σπότη, ξεκίνησα νά παραδώσω τά γράμματά μου.

*
5«C *

Γιά νά πάγω  άπό τούς 'Αγισαράντα μάρτυρες στή Μητρόπολη, 
έπρεπε νά κατεβώ τού μαχαλά μας τό μεγάλο δρόμο, νά περάσω τό 
γεφύρι καί τόν ξεροπόταμό μας, πού είχε κατεβάσει κάμποσο νερό 
—χειμώνας ε’ίτανε τότε — κι’ άπό κεΐ πάλι  νά ξανανεβώ, σοκάκια, 
στενόδρομους, νά περάσω άπό τό « Γ α λ ά ζ ι ο  Σ χ ο λ ε ι ό » ,  τό πα ρ 
θεναγωγείο μας, νά βγω στή μικρή πλατεία καί προχωρώντας νά 
μπω σέ μιά πολύ μεγάλη πλατεία τετρά γω νη — τόν άρχοντομαχαλά 
τής πολιτείας, όπου στο βάθος μεσημβρινά, υψωνότανε ή Μητρόπολη 
μέ τήν παλιά εκατόχρονη έκκλησιά, καί κατά τή δύση εΐτανε τό με
γάλο σπίτι τού Ντόντογλου τού άρχοντά μας.

Προχώρησα μέ καρδιοχτύπι στήν πλατεία, προσπέρασα τό με
γάλο μας σχολειό τήν « Κ ε ν τ ρ ι κ ή  Σ χ ο λ ή » ,  πού τήν είχα τελειώ
σει καί μέ λίγα βήματα μπήκα στο μακρύ αυλόγυρο τής έκκλησίας,

Πώς δεν έγινα δεσπότης
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πού στο βάθος του υψωνότανε τ ’ ωραίο χτίριο του δεσπότη.
Ή  γλώσσα μου εΐχε κολλήσει στο λαρύγγι  μου. Τό σάλιο μου 

άνέβαινε καί κολλούσε στον ουρανίσκο μου, καί μια ψιθύριζα τά 
λόγια πού ε ίχα ετοιμάσει νά πω του δεσπότη τήν ώρα, πού θά του*
δινα τό γράμμα μου, καί μια κατάπινα.

** *
Σάν  έφτασα στή μαρμαρένια σκάλα, προχώρησα με θάρρος και 

μπήκα στή μεγάλη « π α τ ω σ ι ά »  τήςΜητρόπολης.’Από δώ τά γραφεία. 
Παπάδες έγραφαν. Σκυμμένος ό περίφημος Π α π α χ ρ ι σ τ ά κ η ς ,  ό 
πιο έγγράμματος π α π ά ς  τού τόπου μας έγραφε. ’Έ γραφε  κι’ό γραμ 
ματέας. Δίχως κανείς νά με προσέξει, άνέβηκα τή μεγάλη ξυλένια 
σκάλα καί βρέθηκα στο πάνω πάτωμα, δπου ό δεσπότης περπατούσε 
με τά χέρια πίσω δεμένα καί με τό κεχριμπαρένιο κομπολόγι του. 
'Έ να ς  δεσπότης ομορφάνθρωπος.

— Τί θές εδώ εσύ ;
—θεοφιλέστατε,  μουρμούρισα, καί πήγα νά λιποθυμήσω. Μά 

πρόλαβα καί βγάζοντας τού άπλωσα σκυμμένος, δπως συνηθίζαμε 
άπό τήν εκκλησία,τό χέρι με τό ένα άπό τά δυο γράμματα, πού είχα 
σχεδιάσει καί καλλιγραφήσει. Τό χέρι του πήρε τό γράμμα μου καί 
δίχως νά τόν ξαναδώ στο πρόσωπο, όπισωδρόμησα καί ξανακατέ- 
βηκα γρήγορα τή σκάλα. Τίποτε δέν μπόρεσα νά τού πώ άπό δ,τι 
έτοίμασα νά τόν προσφωνήσω καί τόσες μέρες κουράστηκα ν ’ άπαγ* 
γέλνω κλεισμένος, στή σάλα  τού σπιτιού μας...

Ά π ό  κεΤ γρήγορα, μπάς καί μέ ξαναφωνάξουνε πίσω, έτρεξα τή 
μεγάλη αυλή καί βγήκα τις ανοιχτές πόρτες τής Μητρόπολης.

—θ ε έ  μου, ε ίπα γλύτωσα άπό τή μεγάλη κρίση.
Πηγαίνοντας στήν πλατεία έβλεπα τώρα τό μεγάλο σπίτι τού 

άρχοντά  μας, δπου πήγαινα ν ’ άφήσω καί τ ’ άλλο μου γράμμα. Πη
γαίνοντας δλο καί πρόσμενα πίσω μου ν ’ ακούσω τή φωνή τού 
«γ κ α β ά σ η» νά μέ καλεΐ.

—Σύ, ψίτ, μικρέ, έλα ό δεσπότ’ς σέ θέλ’.
Μέ τήν άνεκπλήρωτη αύτή ελπίδα έφτασα στά σκαλοπάτια  τού 

σπιτιού τού άρχοντά μας. Στάθηκα έκεΐ καί ζύγισα τό θάρρος μου.
Κάποτε στο σπίτι αυτό ό πατέρας μου μέ εΐχε στείλει νά πάγω 

«υ ψ ω μ ο» άπό τή λειτουργία καί θυμόμουνα καλά καί τό γενναίο 
φιλοδώρημα, πού πήρα : ένα «σ ο υ λ τ α μ α μ ο ύ τ η».

Τώρα πήγαινα νά δώσω μιάν αίτηση δίκιά μου.
— θ ά ρρ ο ς  είπα, καί προχώρησα ώς τή θύρα, σά θύρα παλατιού 

παραμυθένιου.
Καί φτάνοντας χτύπησα τό κουδούνι. 'Ένα χτύπημα άκούστηκε
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άπό μέσα καί σέ λίγο ένας άπό τό παράθυρο τής σκάλας σηκώνον
τας τό παραπέτασμα μέ κοίταξε καί μονομιάς είδα έναν άνθρωπο 
ν ’ άνοίγει τή θύρα μέ μούσι καί νά μέ ρωτά Εϊταν ό γυιός του, πού 
τότε γύρισε άπό την Ευρώπη.

—Τί θέλ’ς ;
Τίποτε δέν είπα, μόνο άπλωσα πάλι τό χέρι μου καί του παρά- 

δωκα τό γράμμα μου.
Δέν πρόφτασα νά βρεθώ στο τρίτο σκαλί κι’ ακόυσα πίσω μου.
—Μά τί γράμμα εναι αυτό ; Δω λ έ γ ’ : θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο  ν.
Δέ στάθηκα, οϋτε γύρισα νά δώ Πίσω μου ακόυσα μονάχα νά 

κλεΐ βαρειά ή πόρτα.
Στο δρόμο τώρα μελετούσα, πηγαίνοντας απελπισμένος, τό π ά 

θημά μου Ε ίχα  παραδώσει κατά λάθος τά γράμματά μου Παρηγο
ρώντας δμως τον έαυτό μου, είπα: — « Έ ,  δπως νάναι αυτοί θά μιλή
σουνε για μένα καί είναι τό ’ίδιο, θ ά  σ υ ν δ υ ά σ ο υ ν ε  τις ένέρ 
γειές τους καί θά μέ στείλουνε στη θεολογική Σχολή». Πίστευα πώς 
οί άνθρωποι αυτοί μόνο τή δική μου έγνοια εΐχαν.

’Έ γ ινα  πενήντα χρονώ κι’ ώς τώρα προσμένω τήν άπάντησή τους. 
Ό  δύστυχος δέν έγινα δεσπότης, τόσο πού τό ώνειρεύτηκα, δέ φό
ρεσα τή μ ή τ ρ α ,  ούτε τήν π ο ρ φ ύ ρ α ,  ούτε κράτησα τήν π οι μ α ν- 
τ ο ρ ι κ ή, ούτε έψαλα τις κ α τ α β α σ ί ε ς  άπό τό δεσποτικό, ούτε 
μου φίλησαν τό χέρι οί γέροντες παπάδες και ό πατέρας μου, οϋτε 
βλόγησα τά πλήθια άπό τά δ η μ ό θ υ ρ α .  'Ό μως έγινα δάσκαλος 
πού δέ μετανιώνω καί πού τό κατώρθωσα δίχως τούς σ υ ν δ υ α σ 
μ ο ύ ς  του δεσπότη καί τού άρχοντά μας.
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Ό  παποΰς μου ε’ι'τανε παπουτσής. Τον θυμάμαι νά κόβει τά π ε 
τσιά μέ τή φαλτσέτα στο χέρι καί την πετσένια μπροστέλλα στο στή
θος του πάνω στο «τεζιάκι» του, φτιαγμένο άπό ένα μεγάλο κομμάτι 
κορμού καί στηριγμένο σέ τρία ποδάρια κοντά, κοντούτσικα, δπως 
του χασάπι  τό ξύλο πού κοπανίζει τις μπριζόλες καί κόβει καί λ ια
νίζει τό κρέας.

Καθισμένος έκοβε, καί κόβοντας έσιαζε τά πετσιά πότε μέ τό σί
δερο, πότε μέ τή φαλτσέτα. Κ’ έκοβε όλημερίς, γιατί καλφάδες καί 
τσιράκια, γύρω σέ πάγκους δούλευαν άκατάπαυτα,  άκούραστα.

"Οταν σηκωνότανε άπό τον πάγκο του, έβλεπες ένα κοντακιανό 
παπούλη, άσπρομάλλη μέ τή βράκα καί τό κόκκινο ζωνάρι στή μέση 
— σαραντάπηχο,φκιασμένο μέ τά χέρια τής σχωρεμένης γιαγιάς μου— 
καί μιά μακρυά αλυσίδα άσπρη άσημένια νά κρέμεται άπό τό λαιμό 
του. Εϊτανε ή άλυσίδα ποΰχε κρεμασμένο μ1 αυτή τό μεγάλο του 
ρολόγι, πού σά μεγάλη σημερινή μπομπονιέρα μετάλλινη κοίτονταν 
βυθισμένο μέσα στον κόρφο του καί ζεσταινότανε. Τό ρολόγι του 
αυτό τδχε φέρει άπό τήν Πόλη καί τήν καδένα άπό τό Ά ϊδ ίν ι  τής 
’Ανατολής, δπου δούλευαν τ ’ άσήμι μαστόροι πού έπαιζαν τήν τέ
χνη στά δάχτυλα. ’Ασημένιο ρολόγι, πού δούλευε δυνατά, σάν ση
μερινό ξυπνητήρι, καί βαλμένο μέσα σέ μιά ξυλένια θήκη σκαλιστή 
άπό φλαμούρι καί τυλιγμένη τούτη πάλι μέσα σέ πετσί! θα ρρε ίς  κ1 
εϊτανε μιά μικρή πλόσκα, πού κερνούσαν τούς μαστόρους στον τρύγο, 
άπό στόμα, σέ στόμα. Συχνά τον έβλεπες νά βγάζει μέσ’ άπό τον 
κόρφο του τό ρολόγι —δπως καί τήν κέσιά του, πού τήν είχε κρεμμα- 
σμένη μ’ ένα μεταξωτό δαχτάνι  στήν άλλη μεριά του κόρφου του — 
καί νά κοιτάζει τήν ώρα του άλά Τούρκα: Τό μεσημέρι εϊταν ή ώρα 
έξ, τό βράδυ πού ζύγω \ε  ό ήλιος πίσω άπό τό βουνό, ώρα δώδεκα.

Βλέποντας τον παπου μου νά κοιτά τό ρολόγι του, βλέποντας 
τούς μεγάλους νά φορούν μέ χρυσές καδένες τά χρυσά ή τ ’ άργυρά 
ή τα μπακιρένια τους ρολόγια, δοκίμαζα μιά μεγάλη λαχτάρα ν ’ 
άποχτήσω καί γώ ένα ρολόγι. Συχνά, δταν τά ρούχα των άδελφών 
μου ήταν κρεμασμένα, πήγαινα κ’ έψαχνα τά γελέκια τους καί πολ- 
λήν ώρα χάϊδευα, καμάρωνα, άφιγκραζόμουνα τά ρολόγια τους. ’Από
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τή λαχτάρα μου ε ίχα μάθει, παιδαρέλι άκόμα, νά μετρώ τις ώρες, 
καί νά γνωρίζω σωστά τά λεπτά καί δευτερόλεπτα. 'Ό τα ν  κατέβαινα 
στο «τσαρσί» μέ τ ’ άλλα παιδιά ή μέ τον πατέρα μου η πήγαινα άν- 
τάμα μέ τον παποΟ μου, στεκόμουνα στά ρολογάδικα. ’Από τις βι- 
τρίνες έβλεπα ρολόγια λογής λογιών. ’Ασημένια, χρυσά, μπρούν
τζινα. ’Έ βλεπα  αλυσίδες μαλαματένιες, άσημένιες, ψιλές, χοντρές, 
ψιλούτσικες. Κι’ άναβε ό καημός μου, πότε κ’ εγώ θ’ άποχτοϋσα, σά 
μεγάλωνα, ρολόγι μέ καδένα, ρολόγι χρυσό, ρολόγι «καπακλίδικο». 
Καί μέ τό μάτι έτρωγα τή βιτρίνα. Δέν ήθελα νά φύγω, δπως οί γ υ 
ναίκες, δταν βλέπουν τά λοΰσα κρεμασμένα πίσω άπό τά μεγάλα 
τζάμια, ή τά παιδιά τις κούκλες.

Καί καρφωμένος έκεΐ σχημάτιζα, σάν την αράχνη, τδνειρό μου. 
Γινόμουνα μονομιάς μεγάλος γ ιατρός—οί γιατροί εΐταν πλούσιοι— 
μέ χρυσό ρολόγι καί καδένα μαλαματένια άπό τή μια τσέπη τού γε 
λεκιού πέρα στήν άλλη. Γινόμουνα σαράφης—δπως ό παπούς ό Μα- 
τζσράκης—πλούσιος μέ δυο ρολόγια στις δυο τσέπες άλαφράγκα 
τδνα κι’ άλατούρκα τ ’ άλλο. Γινόμουνα δεσπότης—οί δεσποτάδες 
ε ίχαν  πολλά χρυσαφικά πάντα — μέ τή χρυσή καδένα άπό τό λαιμό 
κρεμασμένη καί δεμένη πίσω θελιά, — τί ευτυχία ! — καί τό ρολόγι 
χρυσό καί ιστορημένο—δώρο σπάνιο ή άντίκα—μέ χίλια λουλούδια 
στά καπάκια του καί μονογράμματα σκαλιστά, καί μέ τό κλειδί κρε
μασμένο άπό τό χαλκά του, τό κλειδί, πού μ’ αυτό, κείνο τον καιρό, 
κούρντιζαν τά ρολόγια τους ό κόσμος. Γινόμουνα άκόμα καί νύφη 
πού τής κρεμότανε τό ρολόγι—δώρο τού γαμπρού—μ’ άλυσίδες τρί
διπλες καί τετράδιπλες άπό τό λαιμό—ένα ρολόγι σάν κουκί, σά 
δραχμή μέ σμαράγδια  καί ρουμπίνια στολισμένο. Τί ευτυχία, τί 
ευτυχία ί

Κι’ άξαφνα ένα χέρι μ3 έσερνε μέσ’ άπό τδνειρό μου, καί τ δ 
νειρό μου σχιζότανε σέ χίλια κομμάτια, δπως καί τό πανί τής αρά
χνης, καί σκορπιζότανε, χωρίς ό πόθος μου αληθινά νά γιατρευτή, 
νά Εκανοποιηθή.

*
*  *

’Έ τσ ι  μεγάλωνα.  Κι' ό παπούς μου μεγάλωνε καί γερνούσε. Τόν 
θυμάμαι ξεπεσμένον πιά. Δίχως μαγαζιά, δίχως καλφάδες, δίχως 
σερμαγιά, δίχως πλούτη. ’Έρημο κι’ ορφανό. Είχε πουλήσει -  δπως 
έμαθα σά μεγάλωσα—τό σπίτι του. Τά παιδιά του δλα ξενητεύτη- 
καν στά μακρυνά καί τά λίγα του χ ρ ή μ α τ α —τόν παρά του, δπως 
έλεγε —τάτρωγε σάν κουκιά, χαλώντας έναν έναν τούς μαχμουντιέ- 
δες του, τά κωνσταντινάτα του καί τά λογής λογιών χρυσά του ν ο 
μίσματα. Τότε συχνά ερχότανε στο σπίτι μας, μέ τό φέσι στο κεφάλι
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καί γύρω τον «τσεβρέ» τυλιγμένο, μέ τό κομπολόγι στο χέρι καί τό 
μπαστουνάκι του άπό άγρια κρανιά. ’Έσερνε τά ποδάρια του. Καί 
σερνάμενος ερχότανε στή μητέρα μου. Ε ρχό τα ν ε  νά πή τά πα ρ ά 
πονα τής ζωής του, τής χηριάς του, τής δουλιάς του, τής μοναξιάς 
του. 'Η καλή του θεγατέρα τοϋστρωνε τό μικρό τραπεζάκι μπρο
στά του μέ μια ψηφωτή πετσέτα, καί ετοιμάζοντας τον καφέ του, άρ
χιζε τις μακρυνές κι’ ατελείωτες κουβέντες μαζί του—πάντα όπως 
έβλεπα λυπητερές—καθισμένη πλάγ ι  του.

Ά νέτρεχαν  στα περασμένα : Τί έκανες, πώς τόκανες ; "Ολα 
έφταιγαν τώρα. Τον ώνείδιζε ή μητέρα μου κάποτε καί για τά τωρινά 
του φερσίματα, καί κείνος, ροφώντας τον καφέ του ή τό τσιγάρο του 
μέ τό μικρό τσιμπούκι, μέ χέρι κι’ άχεΐλι τρεμάμενο, δάκρυζε για τις 
άτυχίες του καί σιωποΟσε. Μόνο φυσοΰσετούς καπνούς άπότό  στόμα 
του σηκώνοντας τό κεφάλι, σαν νά ξεκουραζότανε ά π ’ δλα του τά 
γεροντικά βάσανα, ό δύστυχος, πού μέ τόσους γυούς άνάξιους, κα
τάντησε νά ζή κατάμονος, ξεσπίτωτος. μ’ ένα δωμάτιο μέσα στο 
πουλημένο του σπίτι, έρημος κι’ άπολησμονημένος.

’Έτσι  τον άντίκρυζα συχνά, στο σπίτι μας : Καθισμένο στά πα- 
χυά στρωσίδια σταυροποδιά, νά ρουφά τό τσιμπούκι του καί νά πίνει 
τον καφέ τρεμουλισμένα καί νά ίστορή στή μητέρα μου τά γερον
τικά του πάθη. Ά π ό  τό λαιμό του— άν δλα τάχασε — τοϋμεινε νά 
κρέμεται ή μεγάλη άλυσσίδα κι’ ά π ’ αύτήν δεμένο καθότανε μέσα 
στο ζουνάρι του, στον κόρφο του, τό ρολόγι του, πού τδβγαζε πολ
λές φορές νά δη την ώρα. "Ενα ρολόγι μέ διπλά καπάκια καί μέ τό 
κλειδί κρεμασμένο άπό τό κορδόνι του Ή  πρώτη θήκη του μιά θήκη 
άπό ξύλο τσιμσιριού, εϊταν τυλιγμένη μ’ ένα πετσί γιά προφύλαξη. 
Μέσα σ ’ αύτήν κλεισμένο τό μεγάλο ρολόγι του μέ τά διπλά άση- 
μένια καπάκια, πού γιά νά δή τήν ώρα, τον έβλεπα νά πατά  ένα 
ελατήριο καί ν ’ άνοίγουν σά μεγαλόπορτα καμμιάς φυλακής βαρειά. 
Ό  χτύπος του άκουγότανε σά χτύπος άπό ξυπνητήρι. Στις έξ τό 
κούρντιζε μέ τό κλειδί-  μεσημέρι άλά Τούρκα —καί πάλι στις έξ τήν 
άλλη μέρα.

’Έτσι βλέποντάς τον λαχταρούσα καί εγώ νάχω ένα ρολόγι μέ 
κλειδί. Καί μη ξαίροντας,—παιδί έ γ ώ —τά πάθια  του, μη νιώθοντας 
τούς πόνους του τούς άγιάτρευτους, τις πίκρες του τις άτέλειωτες, 
τον τρωγόμουνα:

—Παποϋ, πάρε μ’ ένα ρολόγ’ καί μένα, πάρε μ’!
Καί τδλεγα μέ λαχτάρα.  Μά κείνος άκουγε μέ τή συνήθεια ν ’ ά- 

κούει τούς πόθους των παιδιών αδιάφορα. Γιατί πού νά κάνει τά δσα 
έπιθυμοΰν τά παιδιά! — Σά μεγαλώσεις ά γό ρ ’ μου, θά σέ πάρω ένα με-
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γαααάλο  ρ ο λό γ \  έννοια σου, μου. έλεγε μέσ’ άπό τάσπρα του μου
στάκια.

’Ο πόθος μου σπασμένος στην υπόσχεση πάνω, γυρνουσε πίσω 
στήν κοίτη του, συμμαζευότανε κ’ έσβυνε πρόσκαιρα, ώς που στ’ άλλο 
του μουσαφίρλίκι του παπου μου, πού θάρχότανε νά μάς δη νά ξα
ναζήσει πάλι μέ τις παρηγοριές τής μητέρας μου καί τά «ίκράμια» 
καί γώ γονατιστός μπροστά του θά ξανάρχιζα νά λέω καί νά ξανα- 
λέω, χαϊδεύοντας τά ρούχα του, τά κουμπιά του, την άλυσσίδατου: 
— Πάρε μ’ παπου, ένα ρολόγ’ καί μένα πέ τό κλειδί.

—"Ενοια σου, παιδί μ’ θά σέ τό πάρω σά μεγαλώσεις.
—Μά πότε θά μεγαλώσω ;
Κ’ ή λαχτάρα μου πλημμυρουσε τά στήθεια μου καί μούρχόν- 

τανε στά μάτια δάκρυα, γιατί δέν εϊτανε βολετό νά μου πάρει τό ρο- 
λόγι, πού όνειρευόμουνα.

*
* *

Ό  Παποΰς μου πέθανε, δταν έγώ ήμουν στήν ξενητειά. Ξενη- 
τεύτηκα πολύ μικρός, γιά νά σπουδάσω τά σπουδαία γράμματα. Δέν 
τον ακόυσα ξανά νά Εστορή τά πάθη του, ούτε νά ροφά τρεμουλια- 
στά τον καφέ του, ούτε τό λουλά του, πού έτρεμε στά χείλια του μέ
σα έξαιτίας του χεριού του. Τό χέρι του τώρα καί λίγα χρόνια έ 
τρεμε «άπό τήν πολλή δουλιά» δπως έλεγε.

"Ομως εγώ άπόχτησα τό ρολόγι, πριν άκόμα ξενητευτώ. Δέν 
ξόδεψε ό παπους μου, γιατί δέν είχε ό δύστυχος καί λογάριαζε τά 
λίγα, πού τουχαν μείνει. Δέν μπόρεσε νά μοϋ χαρίσει τό ρολόγι, 
πού μου ύποσχέθηκε. Μου τό χάρισε ό μεγάλος μου άδερφός. Αυτός 
γιάτρεψε τή λαχτάρα μου. Δέν εί'ταν τέτοιο, πού έβλεπα νά βγαίνει 
άπό τον κόρφο του μέσα στήν ξυλένια θήκη, ούτε μέ δυο καπάκια, 
ούτε τόσο μεγάλο. Εϊτανε ένα μικρούτσικο ρολογάκι, πού είχε κα
πάκι άπό τή μιά μεριά μόνο, μέ πουλιά ζωγραφιστά καί μαμούδια καί 
λουλούδια. ’Από τήν άλλη μονομιάς έβλεπες τις ώρες. Είχε κρεμα
σμένο καί τό κλειδί του. Μου τό χάρισε, γιατί αύτός άγόρασε άλλο 
άσημένιο, δταν άνοιξε μαγαζί  δικό του.

Μέ τό ρολόγι τούτο έσβυσε ικανοποιημένος ό μεγάλος μου πό
θος. Γιατρεύθηκε ή λαχτάρα μου. Καί παντού πηγαίνοντας, συχνά 
πυκνά, τδβγαζα νά μέ δοΰν πώς έχω ρολόγι. Έ δ ώ  εϊταν ή μικρή μου 
λόξα νά τό βγάζω συχνά πυκνά. "Ετσι δλοι μέ πήραν είδηση κι’ δλοι 
συχνά μέ ρωτούσαν:

—Τί λ έ γ ’ τό κρομμύδ’ σου;
Τό κρομμύδι μου όμως δούλευε ταχτικά, δούλευε άκούραστα, 

δούλευε χωρίς νάχει άνάγκη άπό μάστορα. Τδχα κρεμάσει άπό τήν

34 Παπου καί χώ θέλω ρολόγι
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κουμπότρυπα του γελέκου μου μ’ ένα μεταξωτό κορδόνι, πού μου 
χάρισε ή μητέρα μου. Τό κρομμύδι μου τούτο με συντρόφεψε στή ζωή 
πολλά χρόνια. Τό έφερνα μαζί μου στά θρανία του γυμνασίου, στο 
Πανεπιστήμιο, στο στρατό, ώσπου κάποτε σώπασε. Σταμάτησε γερα- 
σμένο καί χαρβαλωμένο, δχι άπό πέσιμο ή χτύπημα, μά άπό τό φά* 
γω μ ατώ ν  τροχών του. Οί τροχοί του —οί μηχανές, τα έργαλε ΐα —φα- 
γώθησαν άπό τή δούλεψη. Τότε πιά καί γώ τ ’ άπόθεσα στο συρτάρι 
μου με υπόληψη καί σεβασμό γιά τή δούλεψή του, σάν τό δουλευτή 
άνθρωπο πού τον έφαγε ή δουλιά, καί τό κρατώ άπό τότε κλεισμένο 
μέσα—σάν σε τάφο — σ ’ ένα κουτί κι’ άκουμπισμένο σε λίγο μπαμπάκι, 
δπως τό γερασμένο κορμί τού άνθρώπου στά μαλακά μαξιλάρια.

Έ κ ε ΐ  σιωπηλό, σά μούμια, κοίτεται. Οΰτε οί μηχανές του—οΕ 
τροχοί του—κινούνται καί σαλεύουν, ούτε ό ώροδείχτης του άλλαξε 
ξανά θέση, δπως πολλών ρολογιών μέσα σε παλάτια, πού οί βασι
λιάδες ξόφλησαν —οϋτε ό λεφτοδείχτης σάλεψε νά κάνει άκούραστος 
τούς κύκλους του.

Συχνά άνοίγοντας τό συρτάρι μου, ανοίγω καί τό μικρό κουτί, 
δπου τό φυλάω. Τ ’ άνοίγω καί βλέποντάς το, σά μούμια, πού θαρ
ρείς καί θά ξανανοίξει τό στόμα της νά μιλήσει, περιμένω νά κινηθή 
κι! αυτό, νά ξαναζήσει, νά μετρήσει τις ώρες, τά λεπτά, ως πού άσά- 
λεφτο κι’ αποθαμένο, τό ξαναβάζω πίσω στο κουτί, με τό καπάκι άπό 
πάνω, ιστορημένο με τά πουλάκια καί τά λουλούδια: Τά πουλάκια 
πάντα με τά φτερά άπλωμένα καί τά λουλούδια άνθισμένα.

Καί κάθε άνοιγμά του μού φέρνει θύμησες παλιές, ξαναζούν στήν 
ψυχή μου δ λ ’ αύτά, πού σας Εστόρησα καί τόσα άλλα άνείπωτα, καί 
πλημμυρεΐ μιά συγκίνηση τότε τήν ψυχή μου, τόση πού νά μού θυ
μίζει τό χαμό άλλων πιο πολύτιμων. Τό χαμό τού παπού μου, τής 
γιαγιάς μου, τ ’ άδερφοΰ με τά ε’ίκοσί του χρόνια, πού τον έφαγε ή 
ξενητειά καί τόσων άλλων πού σβύσαν στό πέρασμα τού χρόνου καί 
δέ μάς μένει τ ίποτ’ άλλο ά π ’ αυτούς, παρά ή φωτογραφία τους καί ή 
άνάμνησή τους, πού θαμπώνει μέρα με τή μέρα καί σκοτεινιάζει.

Τό ρολόγι μου ξεψύχησε, μά δεν έλυωσε, κι’ ούτε θά λυώσει μο
ναχό του. 'Ό τα ν  ξεδιαλύσω μέ τον καιρό τά πράματά μου, πού μ’ 
αύτά έζησα—επειδή δεν είμαι μεγάλος άνθρωπος νά μού τά βάλουν 
σέ καμιά βιτρίνα, γιά νά περνούν μπροστά της οΕ γενεές,—θά τό πε- 
τάξω τό ρολόγι μου μαζί μέ τήν πέννα μου στή θάλασσα ή στό πη
γάδι  τού σπιτιού μας, γιατί  δεν έχει τίποτε νά θυμίζει σ ’ άλλον, τί
ποτε νά πή. Κεΐ στό βάθος τού νερού, θά σκουριάσει βέβαια, καί θά 
κομματιαστή μέ τού καιρού τό πέρασμα, πού δλα τά δαμάζει δώ στή 
γή κάτω ,σό  λυθούν οί αρμοί του, δπως οΕ άνθρώπινοι αρμοί πού λύ
νονται  καί λυώνουν μέσα στό μνήμα.
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Ποτέ μου δέ θά ξεχάσω πώς πρωτοπήγα ατό θέατρο. Ό  πατέ
ρας μου μάς είπε εμάς τούς μικρούς :

— ’Απόψε θά σάς πάω στο θέατρο.
Γιά τό θέατρο ήξαιρα άπό πολύν καιρό τώρα. 'Ο μεγάλος μου 

άδερφός πηγαινοερχότανε τά βράδυα άπό τό θέατρο.
— Που πάς  ; τον ρωτούσε ό πατέρας μου.
— Στή δρόβα, άπαντοΰσε. ’Ά ν α β ε  κρυφά τό τσιγάρο του καί 

πήγαινε. Μέ τό νοΰ μου έψαχνα νά βρω τί είναι αυτή ή πρόβα, τί 
είναι ό ύιτοβολεύς, τί ή κωμωδία, τί τό δράμα, — λέξεις πού τις ακόυα 
—μά τίποτα φυσικά νά βρω ά π δλ ’ αύτά δέ μπορούσα.Άκουα τίς λέ 
ξεις καί μοΰ εϊταν γνώριμες άληθινά, μά έμεναν λέξεις κούφιες μέσα 
στο μυαλό μου. ΚαΙή περιέργεια μέτρωγε καί μοΰ βασάνιζε νά μάθω.

'Ένα βράδυ είπα τού μεγάλου μου άδελφοΰ :—Τί θά πεΐ πρόβα ;
Μέ κύτταξε περίεργα καί μέ ρώτησε άπορώντας : — Τί θά πεΐ 

πρόβα ; ’Έ λ α  άπόψε μαζί μ’ στο σκολειό, πρόσθεσε, καί θά δγεΐς  τί 
θά πεΐ  καί τί εν πρόβα.

Ό  άδερφός μου εΐταν δάσκαλος,  καί ήξαιρε πώς οί άφηρημένες 
λέξεις τίποτα δέν αξίζουν καί πώς βλέποντας θά μάθαινα καλλίτερα 
τί είναι ή πρόβα. 'Ό μως πάλι  μέ ρώτησε : — Πριν άγοράσεις τά π α 
πούτσια σου, τί τά κάν’ ό Νικολάκς ό Καβάφς—ό παπουτσής πού που
λούσε έτοιμα παπούτσια—τά παπούτσια σου ;

— Τά δοκιμάζ’ στο ποδά ρ’ μου, άν χωρούν ή δέ χωρούν, άν...
— "Ωραία- αυτό θά πεΐ πρόβα.
Μά γώ τίποτα δέν κατάλαβα.  Τί νά προβάρουν στο θέατρο 

α ρ α γ ε ; ρώτησα πάλι  τον έαυτό μου.
Ε ΐταν  Σαββατόβραδο. Ό  πατέρας μου άντί νά μέ βάλει νά δια

βάσω τον κάπόδειπνοί καί τούς «ψαλμούς», μοΰδωκε τήν άδεια νά 
πάγω  μέ τό μεγάλο μου άδερφό μαζί. Πηδούσα άπό τή χαρά μου, 
γιατί θάμπαινα άνάμεσα σέ μεγάλους, νά μάθω τόσα πράγματα ! 
Θά πήγαινα νά μάθω τέλος πάντων τί είναι αυτή ή πρόβα.

Ά π ό  τό σπίτι μας εΐταν κάμποσο τό σκολειό. Μέ τό φανάρι στο 
χέρι, προχωρούσα άμίλητα, Πίσω μου ερχότανε ό άδελφός μου, τυ 
λιγμένος μέσα στο μεγάλο του παλτό. Τουρτούριζα άπό τό κρύο, μά
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ή περιέργεια νά δώ τί γίνεται μέσα στο σκολειό, πού εγώ ακόμα δεν 
άξιώθηκα νά φοιτήσω, αυτό μοϋδινε κουράγιο. Κατηφορήσαμε προ
σεχτικά τό δρόμο, πού έφερνε στην πλατε ία  κιάπό κεΐ πιο προσε
χτικά κατεβήκαμε τήν άλλη κατηφοριά, πού έβγαζε στον ξεροπόταμό 
μας κιάντικρύσαμε τις μεγάλες του σκολείου πόρτες. Μπήκαμε μέσα 
στή μεγάλη αυλή, γιομάτη δέντρα πανύψηλα, πού σφύριζαν τά κλω
νάρια τους λυπητερά μέ του βοριά τό φύσημα, προσπεράσαμε τό πη
γάδι  τής αύλής—πού αν μπορούσες νά δεις θά τδβλεπες νάχνίζει— 
καί άνεβήκαμε τά σκαλιά. Νά, ή πρώτη μεγάλη σάλα του σκολειού. 
Σπρώξαμε μιά θύρα καί βρεθήκαμε σε μιάλλη σάλα γιομάτη θρα
νία, προχωρήσαμε μέσ5 άπό τό διάδρομο καί σπρώχνοντας μπήκαμε 
στήν τρίτη μεγάλη σάλα. Λάμπες μεγάλες φώτιζαν. 'Η σόμπα έκαιε 
καί μια ζεστασιά εύχάριστη βρήκαμε. 'Ομιλίες, γέλοια, χάχανα  κιά- 
στεΐα.

— Βρέ, τί θέλ’ αύτός εδώ, όλοι ρώτησαν μέ περιέργεια κυττών- 
τας με νά τρυπώνω καί γώ άνάμεσά τους.

— Τον έφερα νά μάθ’ τί έν πρόβα, είπε ό άδερφός μου καί φα
νέρωσε τήν περιέργειά μου.

— Μπράβο, μπράβο ! καί μέ χάϊδεψαν μερικοί.
** *

Μπροστά μου τώρα εί'ταν μιά σκηνή, ώς ένα μπόγι ψηλότερη 
άπό τό πάτωμα τής αίθουσας. Κεΐ πάνω κάμποσοι νέοι μιλούσαν με
ταξύ τους κιένας κρατώντας κάτι χαρτιά στά χέρια του τούς βοη
θούσε, τούς διώρθωνε.

— Νά, μοΰ είπε ό άδερφός μου: Αύτοί άναμεταξύ τους κουβε
ντιάζουν, δπως τά γράφει τό βιβλίο καί κείνος πού τούς άκούει, τούς 
διορθώνει, αν κάνουν λάθη, καί τούς βοηθεΐ νά θυμηθούν αυτό πού 
χρειάζεται νά μιλήσουν ό ένας στον άλλο. Αύτός είναι ό υ π ο β ο 
λ έ α ς ,  μοΰ είπε.

’Έτσι  είδα, άλλον νά υψώνει τό γρόθο του καί νά θυμώνει μι
λώντας, άλλον είδα νά φοβερίζει καί νάπαντδ  : Ο υ τ ι δ α ν έ !  — 
άπό τότε ξαίρω τή λέξη αύτή—άλλος νά μπαίνει άνάμεσα, άλλος νά 
τρέμει άπό φόβο καί βλέποντας τό πάτωμα κάτω σά νά ψάχνει, έδει
χνε μέ τό δάχτυλο,  λέγοντας :—Νά καί δώ γαίματα, νά καί κεΐ γαί- 
ματα, παντού γαίματα!

Μά βλέποντας αύτά, πού πρόφταξα νά δώ, δέν κατάλαβα πώς 
άποχάθηκα σάλλους κόσμους κιάποκοιμήθηκα πάνω σένα θρανίο.

Πώς βρέθηκα στο σπίτι εγώ τό ξαίρω. Τουρτουρίζοντας, ν υ 
σταγμό γεμάτος, παγωμένος, έφτασα καί χώθηκα στο στρώμα μου,



38 Πώς πρω τοπήγα  στο θέατρο

πλάγ ι  στο μεγαλύτερο μου άδερφό καί κοιμήθηκα σαν πεθαμένος. 
Τάλλο πρωί Κυριακή δεν πήγα στήν έκκλησιά νά ψάλω, ούτε νά πω 
τον άπόστολο. Κοιμόμουνα για νά  κερδίσω τον ύπνο πού έχασα.

^Ηρθε καί ό καιρός, πού θά δίνονταν ή παράσταση. Τό σκολειό 
κείνο, πού χωρισμένο σε τρία μεγάλα κομμάτια, μέ πελώριες τά 
βλες δέχονταν χρόνον καιρό τριακόσια καί πάνω παιδιά νά μαθαί
νουν γράμματα, εί'ταν τώρα μια άπέραντη σάλα, γιομάτη δεξιά κι’ 
άριστερά καρέκλες, μένα διάδρομο στο μέσο. Λάμπες μεγάλες, άπό 
τό ταβάνι  κρεμόντανε στολισμένες μέ γιρλάντες, κι’ έχυναν τό φως 
τους πλούσιο—τότε εί'ταν πλούσιο. Ά π ό  τά παράθυρα κρεμασμένες 
άλλες πράσινες γιρλάντες, στόλιζαν τήν αίθουσα, καί στο βάθος ή 
μεγάλη σκηνή του θεάτρου ύψωνε τό παράστημά της, μένα κουβού
κλιο μπροστά στή μέση, πού έκρυβε άπό κάτω τον ύποβολέα. Αυτός 
εί'ταν, πού ύποβοηθοΰσε νά μή λησμονούν οί ηθοποιοί τό μέρος τους. 
Μιά μεγάλη αύλαία άπό βελούδο κατέβαινε άπό πάνω ίσα με κάτω, 
κέφραζε άπό τά μάτια μας, τι γινότανε μέσα στή σκηνή, πού άκόμα 
δεν τή γνώρισα.

'Ό τα ν  μάς έντυσε ή μητέρα μου νά πάμε στο θέατρο, θαρρείς 
κι’εί'ταν στο σπίτι μας ημέρα πασκαλιάς.  Τά μεγάλα μου άδέρφία, 
ε ίχαν  άπό νωρίς φύγει .Έμεΐς  προσμέναμε τή δύση τού ήλιου μέκαρ- 
δυοχτύπι. Τότε θά ντυνόμαστε. Κιδταν πιά ό πατέρας μου μάς πήρε 
τρ ε ις—άπό τό χέρι χειροπιασμένους— καί μάς έβγαλε άπό τή θύρα, 
δεν πατούσαμε άλήθεια στή γή ! Ό  καιρός εί'ταν μαλακός, κιοϋτε 
χιόνια, ούτε άνεμος. Καί φτάσαμε στό μεγάλο σκολειό γιομάτοι χ α 
ρ ά  γιά ο,τι θά βλέπαμε.

"Οξω στό δρόμο, μεγάλα τοιχοκολλημένα προγράμματα, γρ α μ 
μένα μέ τό χέρι, στολισμένα μέ λογής λογιών γράμματα έλεγαν:

«Ευεργετική Θεατρική Παράατασις»

Υπέρ τών Σχολείων Τεσσσρ. Μαρτύρων. Τρίπρακτον δράμα: Ή  
Γεννοβέφα. Κωμωδία : Ή  κόρη τού Παντοπώλου. Κατά τά διαλείμ
ματα θέλει παιανίζει ή ορχήστρα τού μουσικού Συλλόγου. « Ό  Ά -  
ρίων» κ.λ.π.

Κυριακή 21 Ίαν.  1889.
Σταθήκαμε νά διαβάσουμε, δπως σταθήκαμε στις γωνίες τών 

δρόμων καί άλλες μέρες νά δούμε τά ίδια προγράμματα. Ό  κόσμος 
είχε πλημμυρίσει τή μεγάλη σάλα. Πήγαινε νά δή άπό τή σκηνή τον 
κουτσό τό Δημητρό, πού ήξαιρε νά ήθογραφή τό κάθε τι καί νά αυ το 
σχεδιάζει πάνω στή σκηνή. Πήγαινε νά τον δή νά σατιρίζει τά πάντα 
καί νά γελάσει μέ τήν καρδιά του. Πήγαινε νά δή τον Εύσταθόπουλο
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τον πραματευτή και ψάλτη, πού ήξαιρε να ύποδύεται τά τραγικά 
πρόσωπα καί πετύχαινε στη Γαλάτεια, να ζωντανεύει μέ πάθος τό 
Ρένο.’Έτρεχε  νάπολαύσει τό Καβάφη, τον παπουτσή τής άγοράς, πού 
άνάσταινε νεκρούς μέ τις φωνές του, ψάχνοντας στή σκηνή νά βρή 
« τ ά ϊ χ ν η  τ ο υ  ε γ κ λ ή μ α τ ο ς »  λέγοντας τά λόγια τούτα : «Νά 
καί δω γαίματα, νά καί κεΐ γαίματα!»

Πήγαινε νά χαρή τήν δεσποινίδα Εύρυκόμη, πού εϊταν ή Γ αλά 
τεια του δράματος,  καί πού ό κόσμος άληθινά τήν βάφτισε Γ α λ ά 
τεια κέμεινε μέ τδνομα τούτο καί παντρεμένη καί μάννα καί γιαγιά.

Πήγαινε νάπολαύσει τό μεγάλο μου άδερφό, πού στήν κωμωδία 
ξεπερνοΰσε καί τό δάσκαλό του — τον κουτσό τό Δημητρό, δταν έ 
παιζε τήν κόρη τού Παντοπώλου, αύτόν, πού όταν έβγαινε μονάχα 
στήν σκηνή μεταμορφωμένος σέ παντοπώλη έκανε τον κόσμο νά 
σπαρταρά μέ τά όμηρικά του γέλοια. Ή  βράκα του ή νησιώτικη, τό 
σαραντάπηχο στή μέση ζουνάρι του, τό φέσι του. μέ τήν τρίδιπλη 
φούντα του, οί παντούφλες του οί νησιώτικες, καί τό σάν τό πάπλωμα 
παιδιού μυξομάντηλό του κρεμασμένο άπό τό ζουνάρι του, πάνω του 
δλα καλοθεμένα, εϊταν ικανά νά λυώσουν τον κόσμο στά γέλια .Βγαί
νοντας στή σκηνή, πολλήν ώρα στεκότανε βουβός, γιά νά κοπάσει 
ό ένθουσιασμός τού κόσμου καί τά χάχανα .

Πήγαινε νά θαμάζει  τον Χατζήπαπα, τό δάσκαλο, τον ψάλτη, 
πού υποκρινότανε τούς τρομερούς καί φοβερούς άνθρώπους τούς λη
στές, τούς δολοφόνους, τούς τραγικούς, πού γιά Γώλος εϊταν μοναδι
κός. ’Έτρεχε νά δει τήν ώραία κοπέλλα μέ τά ξανθά πυκνά μαλλιά 
τήν Πολυξένη, τή Γενοβέφα, πού συγκινοΰσε καί μέ τήν τέχνη της καί 
τήν ομορφιά της. Τήν πρωταγωνίστρια !

Πήγαινε νά άπορρήσει μέτά θαύματα τού Χατζηπαρασκευά τού 
σκηνοθέτη, πού σοφίζονταν μέ τό ευφάνταστο μυαλό του, δλα τά 
μέσα νά παρουσιάσει μιά σκηνή τέλεια. Τις τρικυμίες, τά χιόνια τις 
βροντές καί τις αστραπές, πού νόμιζες πώς άληθινά, δπως ό Δίας ό 
αρχαίος,  τις είχε στήν προσταγή του. Τρεις λαμαρίνες μεγάλες— 
δπως είδα σά μεγάλωσα μπαίνοντας καί γώ στά παρασκήνια, — έ
καναν τήν τρομερή βροντή, καί τά τρομαχτικά μπουμπουνητά. Μιά 
μπακίρα μέ τρύπες πολλές χύνοντας τό νερό πάνω σέ μιά λαμαρίνα 
έδινε τήν ιδέα τής βροχής—τής βροχής μέ τήν μ π α κ ή ρ α  δπως έ
λεγαν. Μισή όκά τσιγαρόχαρτο λιανοκομμένο καί βαλμένο μέσα σέ 
κουβά, κρεμασμένο άπό τό ταβάνι τής σκηνής καί μέ τον πάτο τους 
πιασμένο μένα κορδόνι, πού άνεβοκατέβαινε μέ τό τράβηγμα τού κορ
δονιού, σοΰ χιόνιζε τό πιο μεγαλόπρεπο χιόνι. 'Ένα βεγγαλικό παρά- 
σταινε τή φεγγοβολή άστραπή, πού τήν άκολουθοΰσε καί ή βροντή.
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Τό θέατρο όλόκληρο ριγούσε βλέποντας δλα τούτα, καί χειρο
κροτούσε ατελείωτα. Οί γυναίκες κλαΐγαν  τή Γενοβέφα μέσα στο 
δάσος σε τέτοια κακομοιριά ριχμένη άπό τό Γώλο, καί θάμαζε τό 
δάσος—άληθινό δάσος, άπό κορμούς δέντρων, άπό άληθινά έλατα, 
φερμένα άπό τά βουνά. Εϊτανε ικανός ό σκηνοθέτης αυτός νά πα- 
ραστήσει στη θάλασσα νά λάμνει βάρκα, πυρκαϊά στό δάσος, μάχη 
μέ άληθινές τουφεκιές. Ή  ψυχή του θέατρου μέσα στα παρασκήνια.

Πήγαινε ό κόσμος νά δει τον Ταυρίδη, τον μαναδικό ηρώα τής 
αγάπης,  πού στούς λ η σ τ έ ς  τ ο υ  Σ ί λ λ ε ρ  ζωντάνευε μέ πάθος α 
ληθινό τον ηρώα του δράματος. Τον Βαφείδη, πού στό πέρασμα τού 
χρόνου φάνηκε ό πιο λεπτός κωμικός, παίζοντας φίνα σ τ ό  θ ά ν α 
τ ο  τ ο υ  Π ε ρ ι κ λ έ ο υ ς τ ό  μέρος του.

** *

Ό  κόσμος τώρα ανυπόμονα πρόσμενε νάνοίξει ή σκηνή. 'Η μου
σική του «Άρίωνος» έπαιζε ωραία κομμάτια καί ή απαντοχή τού κό
σμου κορυφώθηκε. Έ μ ε ΐς  τά τρία αδέρφια πίσω πίσω καθισμένα ψη
λά, παρακολουθούσαμε μέ μεγάλη περιέργεια. Τί βραδυά, τί θάματα 
για μάς εϊταν δ,τι βλέπαμε !

Τέλος πάντων ακούστηκαν τά τρία βαρυά χτυπήματα, πού μου 
φάνηκαν σά νάρχότανε άπό ντουλγέρικο σκεπάρνι, καί μονομιάς άρ- 
χεψε ή σκηνή νάνεβαίνει. Τά μάτια μας σάστησαν ά π ’ τό άνέβασμά 
της."Ενα δάσος·—θαρρείς κεϊταν ενα κομμάτι άληθινου δάσους—πα- 
ρουσιάσθηκε ή σκηνή. ΚεΤ μέσα είδαμε τή Γενοβέφα κακόντυτη καί 
θεόγυμνη μέ τό παιδάκι  της τυλιγμένο σέ μιά προβιά, νά πάσχει, νά 
κλαίει, νά δέεται, καί νά τυραγνιέται άπό τό σκληρό Γώλο, τήν ώρα 
πού ό βασιλιάς ό άνδρας της πολεμούσε τον έχθρό, πού διάβηκε τά 
σύνορα του βασιλείου του. Δέν ξεχνώ άκόμα τή λυπητερή στιγμή τής 
τυράγνιας πού ύπέφερε ή ωραία βασίλισσα μέσα στό δάσος, τά χιό
νια πού πέφτανε, τΙς βροντές κιάστραπές πού όλοζώντανες τις έβλε
πα μέσα στή σκηνή νά φεγγοβολούν καί νά βουίζουν δπως οί άληθι- 
νές.Δέν ξεχνώ τό γυρισμό τού βασιλιά καί τήν τιμωρία του Γώλου νά 
πεθαίνει μέσα στά κάτεργα τυραγνισμένος κιαύτός καί τό λυτρωμό 
τής Γενοβέφας από τά νύχια του.

"Εφτασαν τά μεσάνυχτα καί τό θέατρο, σάν παίχτηκε κή κωμω
δία, «'Η κ ό ρ η  τ ο υ  Π α ν τ ο π ώ λ ο υ »  καί γέλασε μέ τήν καρ- 
διά του ό λαός καί άπόλαυσε—μετά τό κλάμ α—γέλοιο, διαλύθηκε 
δλο εκείνο τό πανηγύρι. "Ολοι έφευγαν μέ εντυπώσεις δυνατές, μέ 
τό ζωντάνεμα τών παθών τής ώραίας βασίλισσας καί τον κατατρεγμό
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της καί την τιμωρία του άπιστου Γώλου. Ποτέ νά μή τελείωνε ένα τέ
τοιο θέαμα !

Δεν ξαίρω γιατί,  τάλλο πρω'ι ξύπνησα μελαγχολικός. Γιατί νά 
τελειώσει ένα τέτοιο θέαμα, γιατί νά μή γινότανε καί τό βράδυ πάλι; 
Γιατί νά μή ξανάβλεπα τά χρυσά δπλα, τις σπαλέτες,  τά κράνη, τά 
δόρατα και τά σπαθιά καί νά ξανάκουα τή μελωδική φωνή τής Γενο- 
βέφας, τις όμιλίες του χαριτωμένου βασιλόπουλου μέ τήν προβιά τυ
λιγμένου, νά κουβαλά στή μαννουλα του χορτάρια καί βατόμουρα γιά 
νά χορτάσουν τήν πεινά τους ; Κή μελαγχολία μου, πώς δλοι έκεΐ* 
νοι οί κόποι εϊταν για μιά φορά μονάχα, γιά μιά βραδυά πού πέρασε 
καί έσβησε τόσο γρήγορα, μεγάλωνε καί πλήθαινε. Τί μελαγχολία 
εϊτανε κείνη δέ μπορούσα νά ξηγήσω, δμως θυμάμαι πώς πολλές μέ
ρες τή νοσταλγούσα κείνη τή βραδυά, πού τόσος κόσμος, μαζεμένος 
χάρηκε νά βλέπει στή σκηνή πάνω τόσα σπουδαία πράγματα κιά- 
κουσε καί μουσική άπό τόσα δργανα,

Τότες ε ίπα  μέ τό νοΰ μου : — Σά  μεγαλώσω καί γώ θάνέβω στή 
σκηνή πάνω. Καί γώ θά παραστήσω ένα δράμα. Καί γώ θά κάνω τον 
κόσμο νάναλυθή σέ δάκρυα, καί θά γίνω ήρωας. Κιάληθινά βάσταξα 
τό λόγο μου. Σέ λίγα χρόνια, δταν έφταξα τά δεκάξη μου χρόνια 
κιάρχεψε νά ιδρώνει τά χείλι μου καί χνούδι νά φυτρώνει στά μάγου
λά μου, ή επιθυμία μου ξεπληρώθηκε.Στις ερασιτεχνικές παραστάσεις 
τού τόπου μας πρωταγωνίστησα καί γώ « κ έ δ ρ ε ψ α »  χειροκροτή
ματα, καί ακόυσα επαίνους, κέκανα τον κόσμο νά δακρύσει, όπως ό 
μεγάλος μου άδερφός έκανε—σάν κωμικός-—τον κόσμο .νά γελά, νά 
ξεκαρδίζεται, νά χαχανίζει  μέ τήν καρδιά άνοιχτή τά όμηρικά του 
γέλοια.
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Είναι σαράντα χρόνια καί πάνω, δταν μικρό παιδί δέκα χρόνων, 
πρωτοξενητεύτηκα: πού θά πή, παίρνοντας τήν εύκή τής μητέρας μου, 
τήν ευλογία του πατέρα μου καί τό μικρό μου δέμα τά στρώματα, τ α 
ξίδεψα μακρυά - τ ό τ ε  πολύ μακρυά—στήν Άντριανούπολη μαζύ με 
μέ τον πιο μεγάλο μου άδερφό. Μιά όλόκληρη μέρα μέσα σένα λαντό 
σχίζαμε τό θρακικό κάμπο για νά φτάσουμε στή μεγάλη αύτή πολι
τεία, πού εϊταν ένα θάμα—πολλά θάματα μ α ζ ί !

Ή  μητέρα μου, πού μάς γέννησε εφτά άγόρια στή σειρά, μάς με
γάλωσε μέ χαρές καί πίκρες καί βάσανα, μά τό μεγάλο βάσανο τής 
ξενητειάς, τή μαύρη πίκρα του χωρισμού, δέν τήν είχε άκόμα δοκ ι
μάσει. "Ομως σένα σπίτι μέσα, πού μεγάλωναν εφτά άγόρια στή 
γραμμή, σάν εφτά δέντρα, σάν εφτά κυπαρίσσια τδνα μέ τάλλο μέ 
διαφορά δυο χρόνων, δέ μπορούσε πάντα νά βαστά ή γαλήνη καί ή 
ευτυχία. Οί πίκρες σάν τις τσουκνίδες καί τάγκάθια  φύτρωναν άνά- 
μεσα στά λουλούδια. Πότε οί άρρώστειες, πότε τάλλα παιδιακά β ά 
σανα, πότε τούτο, πότε άλλο. Μά ήρθε ό καιρός, πού στή φαντασία 
μας, άλλο μέ τά βιβλία πού διαβάζαμε, κιάλλο μέ όσα άκούγαμε άπό 
τον κοσμογυρισμένο μας πατέρα, σχηματίζονταν οί πρώτες λ α χ τ ά 
ρες τού άγνωστου, τού άλλου κόσμου, πού εϊταν ... μιά μέρα μακρυά 
άπό μάς, τής θάλασσας ό πόθος, πού τήν ζουγραφίζαμε στο χάρτη 
μέ γαλάζιο μολύβι, των βουνών, πού τά παριστάναμε μέ μολύβι μα
λακό Faber καί τά ήσκιώναμε σέρνοντας τό δάχτυλό μας πάνω στο 
μαύρο σύγνεφο τής μολυβιάς, τών μακρυνών ποταμιών, πού ακούαμε 
τις πλημμύρές τους καί στο χάρτη τά βλέπαμε νά κατεβαίνουν άπό 
τά βουνά μέ μιά μαύρη μολυβιά σάν σαρανταποδαρούσα, πού καμ
πουριάζει τό κορμί της στο διάβα της. Ή  Άντριανούπολη ή πιο κον
τινή, μά καί ή πιο μακρυνή πολιτεία γιά μάς τούς άβγαλτους, εϊταν 
ή πολιτεία τών παιδικών ονείρων μας. Ά π ό  τή γεωγραφία μαθαίναμε 
—έγώ άκόμα δέν ε ίχα μάθει τίποτε, μόνο άκουσα—πώς εϊταν μιά με
γάλη πολιτεία, πώς είχε μεγάλη ιστορία, πώς εϊταν τόπος πλούσιος 
τόπος ευτυχισμένος, πώς ε ΐχετζαμιά  ύπερύψηλα καί πολλά, έκκλησιές 
σπουδαίες καί δεσποτάδες, σκολειά καί παρθεναγωγεία  καί γυμνά
σια καί φρούτα πολλά καί ωραίες τοποθεσίες καί τά τρ ία—τό πιο
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σ π ο υ δ α ίο —ποτάμια, τά μεγάλα ποτάμια τής Θράκης, πού την άγκά- 
λιαζαν, την ημέρωναν, την ώμόρφαιναν, τήν έπνιγαν συχνά σφίγγον- 
τάς τηνε στην αγκαλιά  τους καί τήν πλούταιναν τόσο, πού νά είναι 
ή πιο πλούσια πολιτεία τής Θράκης, ή νειρεμένη Άντριανούπολη μέ 
τά τέσσερα ύπερύψηλα τζαμιά του Σουλτάν Σελίμ. Καί δεν έφταναν 
οί όμορφιές της. Ε ΐταν κή φαντασία μας πού τΙς μεγάλωνε, τις άβ- 
γάτιζε. καί ή Άντριανούπολη γινόταν ή πολιτεία των παραμυθιών 
τής Χαλιμάς, τό πιο εύτυχισμένο μέρος τής γής. Κιάληθινά' Μιά πο
λιτεία μεγάλη απλωμένη κατεβαίνοντας άπό τούς λόφους της—δπου 
εΐταν τά προάστειά της—προς τήν πεδιάδα κάτω, τό κάστρο —και 
περιτρογυρισμένη άπό τήν ευτυχία τής γής: τα πλούσια αμπέλια, τούς 
μπαχτσέδες, τά δέντρα μέ τά φορτωμένα φρούτα, καί τις θαυμαστές 
άκροποταμιές, οπού τά περίφημα «οα λά χοια», πού μαζευότανε πλάγι  
στο ρέμα τού νερού τό θολό ό κόσμος—ό λαός, νά πιή τό ούζο του, 
νά γλεντήσει, νά τραγουδήσει. Τί εύτυχία!

Καί παιδιά, μάς κατακυρίευε ό πόθος, ή δίψα, ή λαχτάρα νά 
τή γνωρίσωμε, νά νοιώσουμε άληθινά τις ομορφιές της, τάγαθά της. 
Μά ό πόθος έλυωνε, οί πόθοι μαλάκωναν, ή λαχτάρα άποθέριευε καί 
σύχαζε, άπό τήν άνημποριά τού ταξιδιού. Ποιος μπορούσε νά βάλει 
στο νοΰ του ένα τέτοιο ταξίδι. Κιόποιος έρχότανε άπό κεΐ καί άφη- 
γότανε τά ωραία πού είδε καί δοκίμασε, θαρρείς κ'εϊταν τήν ώρα 
κείνη ό καλλιτέχνης παραμυθάς τής Θράκης, πού άφηγότανε τάτε- 
λείωτα παραμύθια,  πού ζάλιζαν τό νοΰ καί ξεσήκωναν τήν παιδική 
ψυχή καί φαντασία γιά τούς άγνώστους κόσμους καί τούς ποθητούς.

Μόνο τά παιδιά, πού μάθαινον γράμματα, ταξίδευαν εύτυχι- 
σμένα στήν Άντριανούπολη. Αύτά πήγαιναν νά μποΰν στά γυμνά
σιά της, νά σπουδάσουν, νά βγοΰν δασκάλοι, νά γίνουν γραμματείς,  
διαβασμένοι. Καί σάν γύριζαν τί δεν άφηγότανε. Τήν παραδίσεια τού 
τόπου ομορφιά, τά χίλια της καλά! Τί τόπος! ’Ά λ λ α ζε  καί παραλ- 
λάζε τά ξενητεμένα παιδιά καί τά παρουσίαζε στά μάτια μας, σάν 
άπό μαγικό ταξίδι γυρισμένα.

Ή  μητέρα μας—σάς τό ε ίπ α —δέν εΐταν μαθημένη νά ξενητεύει 
τά παιδιά της. Σάν  τήν κλώσσα μάς ήθελε κάτω ά π ’ τό φτερό της, 
μάς ήθελε γύρω της. Τό βράδυ μάς μετρούσε στο στρώμα κέτσι κά
νοντας τό σταυρό της, στο κόνισμσ, δπου τσιτσίριζε καί ή άκοίμητη 
καντήλα της, κατάκοπη, μά ευτυχισμένη, πού μάς ένοιωθε γύρω της, 
έκλεινε τα μάτια της καί βυθιζότανε στον ΰπνο τού κουρασμένου.Α
κούραστη μάννα, πού άκόμα ζή γύρω μας ένενηντάχρονη καί μάς 
νοιάζεται άκόμα, Δέ μπορούσε νά βάλει μέ τό νοΰ της, πώς εΐταν βο* 
λετό νά ξεχωρίσει άπό τή φτωχή φωλιά μας, ένα άπό τά παιδιά της
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καί νά τό παραδώσει—μένα φιλί μονάχα του χωρισμού—σένα,,άμαξά 
νά τό ξεμακρύνει άπό τό σπίτι. Δέ μπορούσε νά χωρέσει ό νους της 
πώς κάνοντος τον « μπ οχτοα» του μέ τά ρουχαλάκια του—πού τότε 
μπαούλα καί βαλίτσες! — καί τό δέμα τά στρώματά του, πού θά τά 
ξεχώριζε μέσ’ άπό τό βιό της, θά τό ξαπέστελνε τό χρυσό της άγόρι, 
για τά ξένα, γιά τά μακρυνά, για τό θάνατο—ναι γιά τό θάνατο ! 
θ ά ν α το  θαρρούσε την ξενητειά καί συχνά έλεγε: «Γώ δέ κζενητεύγω 
τά παιδιά μ’. Τί τήν θέλνα την κζενητειά ! Δώ καλά ένε». Καί τ ρ α 
γουδούσε μέ τή σιγανή φωνή της: Λ α ύ ρ α  και φ ω τιά , έρ μ η  ξενη τειά .

Καί δμως οί καιροί άλλάζουν. ΤΗρθε καιρός, πού ή μάννα μας 
ξενήτεψε τό δεύτερο παιδί της, τ ’ άγόρι της. Τό ξενήτεψε άθελα, μά 
τό ξενήτεψε. 'Ένα πουρνό τό ξαπέστειλε στή δουλειά του — είτανε 
ραφτόπουλο—καί τό βράδυ δέ γύρισε. Τί ιστορία μεγάλη, τί πάθημα 
άγιάτρευτο.

Ό  άδερφός μας αυτός άνοιξε τό δρόμο σδλους κατόπι, δίνον
τας φτερά στους πόθους μας καί τό ταξίδι του γιά θάρρος. Ταξίδεψε 
άνεβαίνοντας σένα λαντό γιά τήν Άδριανούπολη. Ή  μητέρα μου 
έκλαψε, θρήνησε, χολόσκασε καί άνοιξε μέσα της μιά πληγή άγιά- 
τρευτη. Πόνεσε τόσο βαθειά, πού μόνο ό θάνατος παιδιού της θά τήν 
πλήγωνε έτσι.

Τό ταξίδι αυτό εϊταν δοκιμαστικό, σάν τό δοκιμαστικό πέταγμα 
τού χελιδονιού άπό τή φωλιά του, δταν πρωτομαθαίνει νάνοίγει τά 
φτερά του θαρρετά καί σύντομα. Βάσταξε μιά βδομάδα, δμως έγινε, 
καί ξέσχισε τήν αντίδραση τής μάννας μου καί άνοιξε δρόμο γιά τά 
έφτά πουλιά, πού λαχτάριζαν γιά τάγνωστο—τά έφτά πουλιά έμάς.

Καί τό πρώτο κοντεινό ταξίδι, πού ό δρόμος βαστοΰσε μιά μέρα, 
έγινε δεύτερο πού κράτησε τρεις μέρες καί τρεις νύχτες σάλλη πο 
λιτεία, σάλλα μέρη πιο νειρευτά, πιο πολιτισμένα, πιο πλούσια, στήν 
πανάρχαια  Φιλιππούπολη, δπου ό 'Έβρος κυλά τό θωλό ρέμα του 
καί φειδωτά γλυστρά άνάμεσα άπό έφτά λόφους, πού καθρεφτίζον 
ται στά νερά του.

ΈκεΤ τόλμησε νάπλώσει τό φτερό του τό παλλικάρι θαρρετά, 
κάνοντας τδνειρό του, τον πόθο του, πραγματικότητα. Πήγαινε νά- 
νοίξει τό δρόμο σέ μάς.

** *

Είχανε Αύγουστος μήνας. Ό  ήλιος φρυγάνιζε τά πάντα. Τό 
πρώτο δεκαπενθήμερο, πού οί παπάδες  στίς εκκλησίες πσρακαλοΰ- 
σαν τήν Παναγία  διαβάζοντας τήν Π α ρ ά κ λ η σ η  καί τά όνόματα 
τού κόσμου μπροστά στο κόνισμά της. Οί νύχτες μικρές κοί μέρες
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ατέλειωτες. Ό  πατέρας μου παπάς  από τριάντα χρόνια καί δώ, δ ιά
βαζε καί ξαναδιάβαζε παρακλήσεις καί δεόταν για τον κόσμο στήν 
Παναγία,  πού άναλάβαινε να μεσολαβή γιά όλες τις αμαρτίες μας 
στο Χριστό.

Μια τέτοια ζεστή τ'Αλωνιστή μέρα ήρθε τό φριχτό μήνυμα άπό 
τή μακρυνή πολιτεία, πώς τό παλλικάρι τής μητέρας τής παπαδιάς 
πέταξε σ τ ’ αγύριστο ταξίδι. Ή  ξενητειά χάλασε τά νιάτα του, ξό
δεψε τήν παλλικαριά του, έσβυσε τή ζωή του.

’Έ γυρε  στη γή, σά δρΰ χαλασμένη, σαν κορμός ριζοκομμένος 
στή μπόρα, ή μάνα μου, καί δέχτηκε τό μήνυμα με πόνο. Έκλαψε,  
μοιρολόγησε, έσβυσε ή χαρά  της, μαράθηκαν τά χείλη της, άσπρισε 
σέ λίγες ώρες τό μαλλί της, πικράθηκε, καταράστηκε τήν ξενητιά, 
μά ύποτάχτηκε στή μοίρα. Τά πουλιά της μεγάλωσαν πιά καί τό 
φτερό της δέν τάποσκέπαζε. Περίσσευαν. Καί τά περισσεύματα έ
φευγαν ένα ένα γιάλλους κόσμους, γιάλλες πολιτείες. 'Ώ ς  πού ήρθε 
κ’ ή σειρά μου.

Πάνω σέ τούτο τό άγιάτρευτο κακό, έπρεπε τό πρώτο της παιδί, 
ό πρώτος της γιός, νά ταξιδέψει γιά τήν Άνδριανούπολη. Πήγαινε 
νά γίνει ψάλτης εκεί στή μεγάλη πολιτεία. Κή μητέρα μου θέλοντας 
καί μή, έπρεπε νά δεχτή, νά τοιμάσει, νά κομματιάσει τό βιό της, νά 
δώσει του γιου της δ,τι τού χρειαζότανε γιά τήν ξενητειά. Καί μοι
ρολογώντας άνοιξε τά ντολάπια της, τις μουσάντρες της, τά φορτσέ
ρια της. Κιάποδιάλεξε χύνοντας μαύρα δάκρυα, στρώμα, σεντόνια 
καί παπλώματα, σιγύριξε άσπρόρρουχα καί ρούχα καί προίκωσε τό 
μεγάλο της γιο μέ τό χέρι της πιά, πιστεύοντας πώς δέν είναι βολετό 
ποτές μιά μάννα νάχει  μαζί της πάντα  ούτε τά κορίτσια της. Μά 
ξενητεύοντας τό μεγάλο της γ ιο—μιά πληγή άνοίγονταν έτσι στο 
στήθος της άγιάτρευτη—έπέμενε νά στείλει μαζί του καί μένα. ’Έτσι  
ένιωθε πώς δυο μαζί τά πουλιά της θά τής λιγόστευαν τον πόνο, 
δταν τήν ημέρα τού χωρισμού, θάνοιωθε τό άδειο μέρος πού θάνοί- 
γαμε στο σπίτ ι .Ή παρηγοριά της θάταν, δπως έλεγε κατόπι ,—«πάν 
μαζί, τδνα θά προφυλάγ’ τάλλο».

Καί γώ παιδί έντεκα χρόνων καταδικαζόμουνα νά ξενητευτώ, νά 
φύγω άπό τό σπίτι τού πατέρα μου, νάφήσω τό σκολειό μου, τα παι
γνίδια μου, τήν άμέριμνη παιδιάστικη ζωή, γιά νά μπώ στά βάσανα 
τής ξενητειάς.

Κιδταν ήρθε τό λαντό δξω άπό τήν πόρτα τού σπιτιού μας, καί 
ή γειτονιά μαζεύτηκε στις πόρτες νά μάς ξαποστείλει,  κιό πατέρας 
μου ξενητοδαρμένος μέ τά ξανθειά γένεια του, τά δάκρυα στά μάτια, 
μάς έδωσε τις όστερνές συμβουλές, ή μητέρα μου κλαίοντος μάς έδενε
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τούς μπόγους και τά δέματα καί τά στρώματά μας καί σπαραχτικά 
μάς έρριχνε τις στοργικές της ματιές, που θολωμένες άπό τό δάκρυ 
μάς έλουζαν άπό την κορυφή ώς τά πόδια.

— Νά προφυλαγόστε, νά φυλαγόστε !
Καί μάς φίλησε άπανωτά κιέκλαψε, θαρρείς μάς έστελνε στό θ ά 

νατο. Τώρα έκλαιγε άληθινά τό χαμό τοΟ αδερφού μας. Καί σφίγ
γοντας τό σγουρό μου κεφάλι στην άγκαλιά της, σκημμένη άπάνω 
μου—μου φίλησε χίλιες φορές τά μαλλιά, πού μου τά χτένιζε μέ τό 
χέρι της χρόνια τόσα.

Λαχταρισμένος για τό άγνωστο πού πήγαινα, περήφανος για τό 
ταξίδι, του τόπου των ονείρων, δέν ένιωσα τον καϋμό τού χωρισμού. 
Χτυπούσε ή καρδιά μου δυνατά, μά δέν ξαίρω καί γώ γιατί. ’Έτσι  
άποχωρίστηκα τή μητέρα μου καί τον πατέρα μου, καί τή γειτονιά 
καί τά γειτονόπουλα καί τούς φίλους μου.

"Ολη τή μέρα άχόρταγα  άπολάβαινα τήν ομορφιά τού κάμπου. 
Διαβήκαμε γεφύρια, ποτάμια ήμερα καί άγριεμένα, περάσαμε χωριά 
καί κατοικημένους τόπους, βουνά καί δάση. "Ολη ή γεωγραφία πού 
ε ίχα μάθει, περνούσε μπροστά μου. «Τί λέγεται ποταμός, τί κοιλάς, 
τί δρος, τί πόλις, τί χωρίον, τί κωμόπολις, τί, τί, τί». Είδα κοπάδια, 
άγελαριές, αλώνια, θυμωνιές, κέμπαινα σέναν καινούργιο κόσμο, 
πού τον νειρευόμουνα διαβάζοντας τά μαθήματά μου στό σκολειό.

Τάπομεσήμερο πιά άντικρύσαμε άπό μακρυά τή μεγάλη πολι
τεία, πού, σάν τουρκάλα πολυκρέατη, απλωνότανε περιτριγυρισμένη, 
περισφυγμένη άπό τά τρία πλούσια, φοβερά καί ώφέλιμα ποτάμια : 
τον 'Έβρο, τήν ’Ά ρ δ α  καί τον Τούντζα. Τί εϊταν αυτό πού ξανοιγό
τανε στά μάτια μου ; Τόση μεγάλη πολιτεία δέν ε ίχα φαντασθή, δέν 
είχα βάλει μέ τό νοΰ μου, δέν ε ίχα δει. Καί τώρα τήν έβλεπα ζων
τανή νά καπνίζει, νά ζή, νά υπάρχει  καί ή βοή της νά υψώνεται, νά 
γεμίζει τήν ατμόσφαιρα, νά πλημμυρή τόν κάμπο μέ τάμπέλια, τά 
καρποφόρα δέντρα. Σέ λίγο κατεβαίνοντας τή βουνοπλαγιά, ά π ’ δπου 
ξανοιγότανε αυτό τό θαυμαστό θέαμα, θα μπαίναμε σιή νειρεμένη 
πολιτεία, μέ τά τζαμιά τά πανύψηλα, μέ τά καμπαναριά τά βυζαν
τινά, μέ τις στοές καί τά χαμάμια καί τις θολωτές αγορές καί τούς 
δρόμους μέ τά καλντερίμια καί τά τσαρσιά καί τού πουλιού τό γάλα  
εϋρισκες, σάν ήθελες κι’ άποζητούσε ή ψυχή σου.

Σόλο αυτό τό ταξίδι δέ θυμήθηκα τή μητέρα μου ούτε μιά φορά.
Μά όταν μαύρισε ή νύχτα τόν όρίζοντα καί μπήκαμε στήν π ο 

λιτεία μέ τάναμμένα πλιά φανάρια, μέ τή βοή καί τό θόρυβο τόσων 
χιλιάδων άνθρώπων, πού σά μυρμηγκιά χυνότανε στούς στενούς 
δρόμους της, τότε έκλαψα καί κλαίοντας κάλεσα τή μητέρα μου, θυ
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μήθηκα τό σπίτι μας, τον καλό μου πατέρα, πού δεν μέ είχε κοντά 
του νά τόν βοηθήσω στο διάβασμα του ά π ό  δ ε ι π ν ο ύ  του, στη 
τραπεζαρία μας, τό μεγάλο μας δωμάτιο δπου κοιμόμαστε άραδια- 
στοι στή γραμμή μέ τά κεφάλια δξω άπό τό στρώμα—ή μητέρα μου 
κάθε βράδυ μάς μετρούσε άπό τά κ εφ ά λ ια — τούς φίλους μου, πού 
τούς πουλούσα τά ζαχαρικά κάνοντας τόν πραγματευτή, κιδλη μου 
ή ζωή πέρασε μονομιάς σαν ταινία. ’Έτσι  λυπημένος καί κλαιούμε- 
νος δε μπόρεσα νά φάω, μόνο μέ βουλωμένη τήν καρδιά καί μέ τά 
μάτια πάντα  έτοιμα νά όγρέψουν τά μάγουλά μου, έπεσα νά κοι
μηθώ δίχως τό χάδι  τής μητέρας μου, δίχως τή στοργική της ματιά, 
δίχως τό σκέπασμα πού κάθε βράδυ μοϋ έκαμνε πριν πέσει, δίχως 
δλα τάγαθά  τού σπιτιού μας καί τής ξένοιαστής μας ζωής μέσα στο 
σπίτι. ’Έ πεσ α  καί κοιμήθηκα τόν παιδικό ύπνο τού θανάτου του. 
"Οταν ξύπνησα τό πρωί είδα άπό τό παραθύρι τάρχοντικοΰ τής έκ- 
κλησίας—δπου θά ζούσαμε—καί ξάνοιξα τό ώραΐο θέαμα τής μεγά
λης αύτής πολιτείας. Πολλήν ώρα έστεκα βουβός κέβλεπα καί θ ά 
μαζα καί σύγκρινα τή μικρή μας πολιτεία, πουταν κιαύτή ωραία, μά 
μικρή καί φτωχή, μπροστά στήν Άντριανούπολη.

Δέν πέρασαν πολλές ήμέρες καί γώ ε ίχα  γνωρίσει τήν ωραία πο
λιτεία. Ε ΐχ ’ άποχτήσει φίλους καί θαυμαστές γιά τήν ωραία μου φωνή, 
πού έψελνα, γιά τήν έξυπνάδα μου, γιά τά σγουρά μου κατσαρά 
μαλλιά, πού μοΰ τα χάϊδευαν γριές καί νιές.

—Έ λ α ,  λιό, νά σοΰ χαϊδέψω τά μαλλάκια σ ’, μέ καλοΰσαν κα
λές κυρίες, πού στήν έκκλησιά μάκουαν δλη τή λειτουργία νά τιτι
βίζω ψέλνοντας ’ίσα ϊσα μέ τόν άδερφό μου ψάλτη.

Καί έπισκέφτηκα τόν Ά λ ή - Π α σ  ά —θολωτή ά γ ο ρ ά —μέ τα χ ί
λια μαγαζιά  καί τά πλούσια καταστήματά του δεξιά κιάριστερά. 
Πήγα στο Σουλτάν—Σελίμ καί θαύμαζα τό μεγάλο αύτό τζαμί, τήν 
άγιά Σόφιά τών Τούρκων. Είδα τάρχα ΐα  βυζαντινά ερειπωμένα π α 
λάτια χορταροσκεπασμένα, κάθησα στις δχτες τών ποταμιών καί 
άπόλαψα τό δυνατό ρέμα τους ήσκιωμένο μέ τήν πλούσια βλάστηση 
άπό ίτιές καί βάγια, πήγα στά προάστειά της καί σέ δεκαπέντε μέ
ρες άπόλαψα δ,τι καλό μπορούσα, ώς που έφτασαν οί μέρες τού 
σχολείου. ’Άνοιξαν  πλιά τά σχολεία. Τότε κάθησα κέγραψα τό πρώτο 
μου γράμμα τό ξενητεμένο έγώ πουλί.

«Σεβαστέ μου άφεντίτς,
Σεβαστή μου μητέρα,—κυρία παπαδιά,
» Πρώτον ερωτώ διά τήν καλήν σας υγείαν κιάν έρωτάτε καί δι5 

ήμάς ύγιαίνομεν. Ό  Μόσχος είναι πολύ καλά καί πολύ άρεσαν τό 
ψάλσιμό του οί ενορίτες καί μένα μάρεσαν, γιατί δλοι μέ χαϊδεύνα
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καί μέ χαρίζνα  δώρα. Ή  Ά ν τρ ια νο ύ π ο λ η  πολύ ώραία ε ίνα ι καί πολύ 
ευχαριστήθηκα πού ήρθα πέ τό Μόσχο. Τώρα θά π ά γω  στο σκολειό, 
θά δώσω εξετάσεις καί θά γραφτώ στο Γυμνάσιο, πού έχει καί άστικό 
σχολείο. Πάντοτε θά προσπαθώ νά μαθαίνετε τό καλό μου, καί γώ 
θά κυττάζω νά γίνω  ένας διδάσκαλος. Την προσευχή μου πάντοτε 
την κάνω τό πρωί καί βράδυ. Φιλώ τό χέρι σας καί ά σ π ά ζομ α ι τά- 
δέρφία μου δλα καί τούς φίλους μου.

Ό  υιός σας 
Πολύδωρος»

Τώρα τό γράμ μ α  μου τδχε χτενίσει λιγάκι κι ό άδερφός μου γ ιά  
νά πάει σωστό καί δίχως λάθη. Τί έγραψε ό άδερφός μου δέν ε ίδα  
δε διάβασα, άλλά τό πήγαμε στήν π ό σ τ α  καί τό ρίξαμε μέ σ υ γκ ί
νηση.^Ηταν τό πρώτο μου γράμμα, πού έγραψα στή ζωή μ ο υ .Ά ρ ά γ ε  
τί θάλεγε ό πατέρας μου διαβάζοντάς το;

Σε δυο μέρες κάποιο γειτονόπουλο, μαθητής του Γυμνασίου , μώ- 
δήγησε στο Γυμνάσιο. Τώ ραϊο  πέτρινο Γυμνάσιο περιτριγυρισμένο μέ 
αυλή μαντρωμένη, μέ γυμναστήριο καί κήπο μπροστά. Τί εύτυχία ! 
Πατούσα τά σκαλιά του σκολειού, πού λ ίγα  πατριωτάκια μου ευτύ
χησαν νάναβοΰν. "Ημουν λοιπόν ένα άπό τά ευτυχισμένα τούτα π α ι 
διά, πού σπ ούδαζαν, θ ά  σπ ούδα ζα  λοιπόν καί γώ;

Σέ λίγω στο κάτω πάτω μα μέ παρουσ ίασαν στο διευθυντή τού 
άστικοΰ σχολείου. Τό γυμνασιόπα ιδο  στο δρόμο μέ ε ίχε  συμβουλέ
ψει, βλέποντας πώς οι γνώ σεις  μου ε ϊταν  πολλές— για τ ί  μεγάλω σα 
μέσα σέ π α πα δόσπ ιτο—νά πώ πώς ε ίχ α  τελειώσει την τέταρτη τάξη, 
ενώ εγώ  ε ίχ α  τελειώσει τήν τρίτη.

Ό  διευθυντής — ένας ξακουσμένος δάσκαλος τής εποχής — μέ 
ρώτησε :— Πώς σέ λένε;

Ε ίπ α  τδνομα μου θαρρετά.
— Ά π ό  που έ ρ χ ε σ α ι ;
Ε ίπ α  τδνομα τής πατρίδας μου. Μά στόνομά της κόμπιασα καί 

δάκρυσα. Ό  νούς μου άθελα πήγε στο σπίτι μας, στο σκολειό μας, 
στή μητέρα μου.

— Σ ώ π α  μήν κλαΐς, μού είπε.
Τό γυμ να σ ιό π α ιδ ο — καλή του ώ ρα— ξήγησε στο διευθυντή πώς 

ήμουν φρεσκοξενητεμένο πα ιδ ί καί πώς ακόμα δέν ε ίχ α  συνηθίσει 
στήν ξενητειά.

— Ποιά τάξη τελείωσες;
— Τήν τετάρτη, ε ίπ α , δπως μέ ε ίχ α ν  συβουλέψει.
— Μπράβο. Τώρα θά δούμε πόσα γράμ ματα  ξαίρεις καί τί μα-
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θητής θάσα ι στο σχολειό μας, πρόσθεσε. Καί μέσυρε στην Ε '  τάξη 
μέσα.

’Ή μουν μόνος μέσα σέ τόσα πα ιδ ιά  καί δεν έχασα τό θάρρος 
μου. Που νά χάσω  εγώ τό θάρρος, που έλεγα τον άπόστολο στην 
έκκλησία με τόσα τσακίσματα τής φωνής μου, άνάμεσα σέ τόση κο- 
σμοπλήμμυρα;’Ή ξα ιρ α  διάβασμα σάν καθηγητής καί δ ιάβαζα  προφη
τείες σά δεσ π ό τη ς .Ή ξα ιρ α  απόξω τό ψαλτήρι,τα τροπάρια, τά ώ ραϊα  
εκκλησιαστικά γράμματα. Τό μάτι μου ε ΐτα ν  άσκημένο νά διαβάζει 
σά μεγάλος, πολύπειρος άνθρωπος. Καί δ ιάβασα τόσο ω ραία  τό β ι
βλίο πού μου έβαλε στά χέρια στή σελίδα 59 του Γεροστάθη! θ ά  
μπορούσα νά διαβάσω  καί χειρόγραφα βυζαντινά, άρκεΐ νά μάν
τευα τήν άρχή τους. ’Έ τ σ ι  σάστισα  καί στο Πανεπιστήμιο τόν καθη
γητή τής παλαιογραφ ίας, δταν μουδωκε τό πρώτο χειρόγραφό του, 
στά ευτυχισμένα χρόνια τής σπουδής μου— νά μάθω νά διαβάζω, καί 
γώ του τό δ ιάβασα τρεχάτα  ξαίροντας τό κείμενο άπόξω. « ’Από ρυ
παρών χειλέων, άπό βδελυράς καρδίας . . .», γ ιατ ί τδχα διαβάσει χ ί
λιες φορές μέ τόν πατέρα μου στή ζωή μου.

— Μπράβο, θαυμάσια  ! ε ίπ ε  ό διευθυντής.
Τά παιδ ιά  ε ίχ α ν  μείνει μάνοιχτό τό στόμα.
— ’Έ λ α  τώρα νά μάς λύσεις τό πρόβλημά σου. ‘Έ ν α ς  άγόρασε... 

καί μου εΐπε τό μπερδεμένο πρόβλημα. Μά γώ  σάν παλαιστής, πού 
γρήγορα ξετινάζει, έχοντας πεποίθηση στή δύναμη, τόν άντίπαλό του, 
μονομιάς σάν ένιωσα τί πρόβλημα εί'ταν, τό έλυσα.

Σαστισμένος ό διευθυντής ώνείδισε τούς μαθητές του έξ αίτιας 
μου, πού ε ίνα ι άμελεΐς κιάδιάφοροι καί κατεβαίνοντας μέ κάθησε 
στο πρώτο θρανίο λέγοντας ;

— θ ά σ α ι  μαθητής τής Ε ' καί εϊθε νά σου μοιάσουν τά παιδιά 
δλα !

’Ο γδόντα μάτια μέφαγαν καρφωμένα πάνω μου. Σ αράντα  π α ι
διά μέ θα ύμ α ζαν  καί μέ χαμογελούσαν. Καί γώ  τρελλός άπό χαρά 
μά καί ζαλισμένος άπό τήν τόση επιτυχία, μέ τά μάτια όγρά ρίχτηκα 
καί φίλησα τό χέρι τού διευθυντή, δπως μέ ε ίχε  συνηθίσει νά κάνω 
ό πατέρας μου πάντα  στις χαρές μου.

’Ή μουν λοιπόν πέμπτη τάξη, ήμουν μαθητής τού Γυμνασίου. Τό 
μεσημέρι γύρισα στο άρχοντικό τού άγι-Γ ιάννη  μέ τό γυμνασιόπαιδο 
μαζί χαρούμενος κ ι’ ευτυχισμένος.

Τί κρίμα πού δέν ε ίχ α  προφτάσει νά  γράψω στον πατέρα μου τήν 
επιτυχία μου αυτή, μέ τό πρώτο μου γράμμα...

Ή  νοσταλγία  δμως δέν άργησε νά μέ κυριέψει. Ό  νοΰς μου τ ρ ι
γύριζε  ταξιδεύοντας στό σπίτι μας, στήν καλή μου μητέρα, στάμπέ-
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λια μας, στην εκκλησία, δπου βαφτιστήκαμε, μεγαλώ σαμε, καί την 
υπηρετούσαμε ψέλνοντας, τούς στρατώνες τούς τούρκικους με τούς 
ωραίους μπαχτσέδες — πού καί τώρα άκόμη μπορούν νάνθοΰν στα 
Τούρκικα χέρια, —δπου ή μουσική έπ α ιζε  απόβραδο, καί γώ ,βα στώ ν- 
τας τον πατέρα μου άπό τον τζουμπέ, πήγαινα  κ ιάπολάβαινα. Τί δε 
θυμόμουνα καί πού δέ χανότανε ό νους μου ! Καί λα χτά ρ ιζα  ώρες 
ώρες νάμουν πίσω κεϊ γ ια  λίγη ώρα καί πάλι νά ξαναγυρίσω . Νά 
μιλούσα με τούς φίλους μου, νά  μ ά γκάλ ιαζε  ή μητέρα μου, νάκουα 
τή φωνή του πατέρα μου. νάντίκρυζα τάδέρφία μου, νά π α ιζα  λίγο 
με τά παιδ ιά  τα πα ιγν ίδ ια  τής Θράκης, καί πάλι νά βρισκόμουνα 
μαθητής στο Γυμνάσιο. Λ αχταρούσα νάπολάψω δλες τις τιμές τού 
ξενητογυρίσμένου καί πάλι νά  φύγω στα μακρυνά.

Μια στενοχώρια με βασάνιζε  στο σκολειό. 'Η ψυχή μου π ν ιγό 
τανε, ή καρδιά μου λιγοθυμούσε, έπασχα  καί γύρευα έλευθερία κ ά μ 
που, άτμόσφαιρα έλαφρά, δρόμο μακρυνό. Καί τον βρήκα. Μιά μέρα 
στό μάθημα άποχάθηκα. Με τό Γεροστάθη μπροστά μου έβλεπα στο 
κενό, τήν ώρα πού τά παιδιά δ ιά β α ζα ν  άνάγνω ση. Οί σελίδες γ ύ ρ ι
ζαν, μά γώ στάθηκα κεΐ στή σελίδα 65 —  τό θυμάμαι — άσάλευτος. 
Ό  καλός διευθυντής, πού με ύψωσε στούς έφτά ουρανούς, βλέπον- 
τάς με νάπ οχάνω μ α ι έτσ ι— καί σ υ χ ν ά — με κάλεσε νά  διαβάσω. Κ α 
τέβηκα σαστισμένος άπό τον μακρυνό κόσμο των πόθων μου—τ α ξ ί
δευα τήν ώρα κείνη γ ιά  τό σπίτι μας προς τήν μητέρα μου— καί π ρ ο 
δομένος για  τήν απροσεξία  μου, γ ια τ ί δε μπόρεσα νά βρω ούτε τή 
σελίδα πού δ ιά β α ζα ν  τα παιδιά.

— Γ ιατ ί δεν προσέχεις ; με ρώτησε καί κατεβαίνοντας άπό τήν 
έδρα τήν άψηλή, μοΰ δώκε τό πρώτο δώρο — ένα μπάτσο, πού με 
ντρόπιασε καί μοΰ πείραξε τή φιλοτιμία.

Τήν άλλη μέρα, αντί νά πάρω τό δρόμο τού Γυμνασίου, τράβηξα 
στήν άγορά, άπόπου ένας πλατύτατος δρόμος έφερνε στή μεγάλη 
λεωφόρο, πού θά μέβγαζε στό ώραΐο προάστειο, δπου οί σταθμοί τού 
σιδηροδρόμου, πού πήγαινε στήν Πόλη νοτιά, καί στή Σόφια βορεινά, 
Δέν ε ίχ α  άκόμη γνω ρίσει τό θαυμαστό αυτό μέρος. Καί βαδίζοντας 
τή μεγάλη δενδροφυτευμένη λεωφόρο, πέρασα γεφύρια θαυμαστά 
κ ιάρχα ΐα , άπόλαψα τά ποτάμια ενωμένα, ε ίδα  κίνηση μεγάλη : α μ ά 
ξια νάνεβοκατεβαίνουν, άνθρώπους νά κατεβαίνουν φορτωμένοι άπό 
τά χωριά, ζώα λογής λογιών ώς καί καμήλες, φορτωμένες άλάτι, πού 
ερχόντανε άπό τήν Π ροποντίδα κιάπό τό Ροδοστό. Τί εύτυχία, τί θεά 
ματα. Ε ίδ α  γραμμή τά τρα ίνα  νάγκομαχοΰν καί νά φεύγουν, ε ίδα  
κόσμο νάνεβαίνει καί νά κατεβαίνει. Ε ίδ α  κήπους ώραίους, σπίτια 
όμορφα, καφ ενεία  εξοχικά. Καί τί δεν ε ίδα  !
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Ή  ήμέρα τούτη θά μου μείνει— π ά γω  νά  γε ρ ά σ ω —αλησμόνητη. 
Ποτέ δεν ευχαριστήθηκα στή ζωή μου τόσο. Αυτό τό ταξίδ ι μου ε ϊταν  
πιο χρήσιμο από χίλια μαθήματα. Ε ίδ α ,  ε ίδα  α χ ό ρ τ α γ α — δπως τό χ ε 
λιδόνι τα ξ ιδ ιάρ ικ ο—απίστευτα πράματα , κόσμους άγνω στους. Καί 
ε ίπα : «Πότε καί γώ θάνεβώ στο σιδερόδρομο, νά  πάω μακρυά πολύ; 
Τό τρα ίνο  νά χά νετα ι σ ιγά  σ ιγά  καί νά  σβήνει άπό τά μάτια μου».

Τό μεσημέρι σάν καλός μαθητής γύρισα στήν έκκλησία— στάρ- 
χοντικό, σκονισμένος καί ίδρωμένος, συγυρίστηκα γρήγορα-γρήγορα 
κέτοιμάστηκα νά φάω στο τραπέζι του άδερψοΰ μου. Κανείς δέ μέ 
πήρε είδηση ακόμη γ ιά  τό ταξίδ ι μου αύτό. ’Αμέριμνος ό άδερφός 
μου μέ ρώτησε γιά  τό σκολειό, καί φάγαμε τό φαγητό του κουρα
σμένου. Έ γ ώ  έφαγα πάλι τό συνηθισμένο μου φαγητό: Βυσ ινάδα  μέ 
ψωμί. Δεν έτρωγα τίποτε άλλο, γ ια τ ί ή μάννα μας, δπως δλους μας, 
μάς ε ίχ ε  «ζαχαρομαθημένους»— εϊταν  δική της λέξη—καί λιχούδηδες.

’Έ τ σ ι  πήρα θάρρος καί τήν άλλη μέρα έκανα τό ’ίδιο, π η γα ίνο ν
τας σάλλο μέρος ω ραίο τής ιστορικής πολιτείας. Μά «μιά δυό-τρεΐς 
καί τήν κακή σ ’ », δπως λέγαμε. Τήν τρίτη μέρα πιάστηκα καί ντρο
πιασμένος τιμωρήθηκα. 'Η καρδιά μου ξα να γύρ ισ ε  στον τόπο της, ή 
ψυχή μου κή διάθεσή μου γαλήνεψε κιό διευθυντής χα ϊδεύοντας τό 
ξανθό μου κεφάλι μέ σχώρεσε καί μέ δέχτηκε στήν τάξη μου πρω το
πόρο τής ωραίας άνάγνω σης καί άριθμητικής καί των θρησκευτικών, 
πού ήξαιρα δλες τις άκολουθίες άπόξω!

Ή  νοσταλγία  μου σ ιγά  σ ιγά  ήμέρωνε, ή λαχτάρα τού γυρισμού 
μαλάκωνε μέ τήν έλπίδα, πού γεννά  ό γρήγορος μισεμός τού χρόνου. 
’Έ π ε ιτ α  τώ ρα ε ίχ α  φίλους καλούς, ε ΐχα  πρώτο φίλο τον αδερφό μου 
πού μέβγαζε ό ’ίδιος περίπατο καί μέ φρόντιζε νά μαθαίνω τή βυζαν
τινή μουσική, ώρες δ ιάβ αζα  τό πα, βου, γά , ώς καί τις κλίμακες κέ- 
πεφτα μέ εύκολία άπό δ ι α τ ο ν ι κ ή  στήν έ ν α ρ μ ό ν ι α  καί ά π ’ αύτή 
στή χ ρ ω μ α τ ι κ ή .  Δ ιά β α ζα  άπό τό άνασ τα σ ιμ ατά ρ ιο  τά έωθινά καί 
τάλεγα  δλα άπόξω καί π α ρ α λ λ α γ ή  καί  μ έ λ ο ς .

’Έ τ σ ι  όλημερίς άπασχολημένος δ έθ υ μ ώ μ ο υ ν α  πιά ούτε τό σπίτι 
μας, ούτε τούς φίλους μου καί τά πα ιγν ίδ ια  μας, ούτε τό εμπόριό μου, 
πού δλο τό καλοκαίρι έκανα, πουλώντας στή γε ιτονιά  μέσα σένα δ ί
σκο λογής λογιών μ ικροπράγματα.

Μά αν έσβυνε ή δική μου νοσταλγία , άναβε ή νοσταλγία  καί ή 
λαχτάρα  τής μητέρας μου.

— θ ά  πάγω  νά διώ τά παιδιά μ ’ , έλεγε στο μακαρίτη πατέρα μου.
— Νά πάς π α πα δ ιά , Νά πάς!
Κ α ί ένα δειλινό άνοιξιάτικο είδα  στήν εξώπορτα τής έκκλησιάς
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νά σταμ ατά  ένα λαντό, καί νά κατεβαίνει, ή π α π α δ ι ά  τή Π α·π α- 
χ ρ ι σ τ ό λ δ ο υ  μέ τούς μπόγους της καί τά δώρα της.

Γέλασ ε χαρούμενα καί μας άγκάλιασε καί τούς δυο μαζ'ι καί μας 
φίλησε λαχταρισμένα.

— ^Ηρτα νά σάς διώ! Καί μου πρόσψερε μέσ ’ άπό τον κόρφο της 
ενα γράμ μα  του πατέρα μ ου .Ή  φωνή της, ή όμιλία της, ή άτμόσφαιρά 
της, μου ξανάψερε πίσω στη μνήμη δλη τή ζωή του σπιτιού μας, πού 
τώρα δε μου γεννούσε πιά ούτε νοσταλγία , ούτε ευχαρίστηση.

Μ αζί μέ την αγάπη  της καί τά φιλιά της δεχτήκαμε τά δώρα της 
όρτό σαραγλ ί, γλυκά, πετμέζια. Μάς έφερε κιάπό τό γλυκοζύμωτο 
ψωμί, πού μόνη της ζύμω νε καί έπλαθε καθ ’ εβδομάδα άπό δέκα στήν 
π ινακω τή."Ενα  μήνα ζήσαμε μαζί καί μάς μπάλωσε καί μάς καθάρισε 
καί μάς σιγύριζε, ως πού ήρτε ή ώρα —γράμ ματα  άπσνω τά  τήν καλού- 
σ α ν —νά μάς χωριστή πάλι, μέ τήν άπόφαση δμως πηγαίνοντας πίσω 
στήν πατρίδα μας, νά ξαναφέρει τον άδερφό μου στο σπίτι καί μαύ- 
τον καί μένα. Καί ή άπόφασή της έγινε έργο.

Τό σχολικό έτος τελείωσε. Τό καλοκαίρι κυλούσε ώραΤο κεύχά- 
ρίστο, καί γώ περήφανος γ ιά  τούς καλούς μου βαθμούς περιέτρεχα 
τήν Ά ντρ ία νούπ ο λη  καί απολάβαινα  ευχαριστημένος τήν ζωή τού 
ικανοποιημένου. Ε ΐχ α  προβιβαστή γιά  τήν έκτη τάξη, καί τό πράμα 
ε ϊταν  δχι μικρό καί τιποτένιο.

Τώρα λογάρ ιζα  πώς θά προχωρούσα άπό τάξη σε τάξη, πώς θά 
γύρ ιζα  στο σπίτι μας δοξασμένος καί . .. σπουδαίος.

Μα κρίμα πού τά σχέδιά μου θάσβηναν σε λίγο. Πλησίαζε ό Α ύ 
γουστος, πού στά χρόνια κείνα  στο ίχ ιζαν  οί κοινότητες τούς δασκά
λους καί ψαλτάδες στις ένορίες τους.Ή  μητέρα μας πέτυχε νά στο ιχ ί
σει κιό άδερφός μου ό μεγάλος δάσκαλος, καί ψάλτης τής ενορίας 
μας στήν εκκλησία πού ιεράτευε ό ξανθός πατέρας μας. Καί τό μή
νυμα έφτασε. Κιέπρεπε νά τό δίνωμε πλιά.

Μέ μεγάλη λύπη ό λαός τής ενορίας τ ’ 'Α γ ιγ ιά ν ν η  έμαθε πώς ό 
ψάλτης καί τό ψ αλτοΰδι—έγώ, θά φεύγαμε γ ιά  τήν πατρίδα μας. 
Γιαύτό ή τελευταία  λειτουργία, πού ψάλαμε, ε ϊταν  μια π α νήγυρ η .Ό  
άδερφός μου έψαλε μδλη τήν τέχνη καί γώ ε ίπ α  τον άπόστολο δσο 
μπορούσα πιο μ α κ α μ λ ί δ ι κ α .  Τσάκισα λογής λογής τή φωνή κιά- 
νακάτεψα τό διατονικό μέλος μέ τό χρωματικό.’Έ τ σ ι  έγινε ή άναχώ  
ρησή μας άποθέωση. Μά ή ψυχή μου βούρκωσε βαρειά, ή καρδιά μου 
έκλεισε καί άνέβηκε μέ τό κλάμα στά μάτια τό δάκρυ.

Δέν ήθελα νά  ξαναγυρ ίσω  στο σπίτι μας. θά φ ινα  έναν κόσμο 
ωραίο, ευχάριστο καί άληθινά ύπέρτερο, γ ιά  νά γυρίσω στη μικρή μας 
πολιτεία, δσπου πάλι θάμπαινα  στήν ’ίδια παλιά  ζωή καί στο ταπεινό
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σχολείο άφίνοντας τό μεγαλόπρεπο γυμνάσιο . Τ ί δυστυχία! ’Έ κ λ α ιγ α  
σδλο τό ταξίδ ι μας 'Η  βουρκωμένη μου καρδιά έπασχε, ή ψυχή μου 
καί ή θύμηση γύριζε  στην Ά ντρ ια νο ύ π ο λ η  την άξέχαστη, στά π ο τά 
μια της, στά τσαρσιά  της, στούς κήπους της, στά βυζαντινά  της γε- 
φύρια, στις μεγάλες της εκκλησίες, στούς δασκάλους της, στις βι
βλιοθήκες της, στά γλυκά της, πού τόσο έτρω γα καί στά όπωρικά της 
τά ξακουσμένα.

— Νά πεθάνω, έλ εγα  παρά νά γυρίσω. ’Έ σ φ ιγ γ α  άμίλητος τις 
χούφτες μου, καί ώνειρευόμουνα μέ τό κεφάλι γυρτό στου άμ αξιου  τή 
ράχη προς τό δρόμο πού άφίναμε πίσω,

Κιδταν τό δειλινό τελείωσε ό δρόμος καί φάνηκε ή ωραία άμπε- 
λούπολή μας, στούς δυο λόφους της γυρτή καί τ ’ άψηλό^μας κα μ π α 
ναριό μέ τούς άγγέλους  φανέρωσε τό μπόγι του, τότε δάκρυσα καί 
τό κλάμα φούσκωσε στο στήθος μου.

Ό  άδερφός ένιωθε τον πόνο μου καί σιωπούσε. Μόνο κάποτε μου 
ε ίπ ε :— ’Έ ν ν ο ια  σου καί πάλι θά γυρίσω με στήν Ά ντρ ια νούπ ο λη  νά σε 
σπουδάσω, δταν τελειώσεις τό σκολειό μας. Τό σκολειό μας ε ίχε  καί 
πρώτη γυμνασίου. 'Ύ σ τερ ’ άπό τρία χρόνια θά μπορούσα πάλι νά ξα- 
ναφύγω. "Ισως τότε καί μοναχός μου ψαλτάκι ικανό νά βγάζω  τό ψωμί 
μου καί νά σπουδάζω . 'Ό πω ς κέγινε.

'Ό τα ν  φτάσαμε στο δρόμο μας κιάντίκρυσα τό σπίτι μας νά υ
ψώνει τό μπόγι του, τά πα ιδ ιά  τής συνοικίας μας νά  π α ίζουν  στή μι
κρή π λ α τε ία  —σάν καί χτες—τή γε ιτονιά  στις πόρτες, τή μάννα μας 
στήν εξώπορτα νά μάς περιμένει, τον πατέρα μου μέ τά ξανθά του 
γένεια  καί τό ω ραίο  του παράστημα μόνο μέ τάντερί του νά δα κ ρ ύ
ζει χαρούμενος, τάδέρφία μου νά χοροπηδούν, πνίγηκα άπό θλίψη. 
Δέν ήθελα δλ ’ αύτά νά τά ξαναδώ . ’Ή θελα νάμ ενα  στήν Ά ντρ ια νού- 
πολη. ’Έ σφ ιξε  ή ψυχή μου καί ψυχρός καί κλαιούμενος έπεσα στήν 
ποδιά του πατέρα μου πού μού χάϊδεψε τό ξανθό κεφάλι μέσα στις 
χούφτες του. 'Ό λοι χαρούμενοι δάκρυζαν. Εύτυχώ ς πού τή λύπη μου 
καί τά δάκρυά μου τά λο γά ρ ια ζα ν  γιά  συγκίνηση τού γυρισμού μου. 
Καί γώ έπασχα γ ιαύτό  τό γυρισμό.

Στο σπίτι δλα μου φάνηκαν ταπεινά , δλα τιποτένια. Τίποτε δέ 
μπορούσε νά μέ συγκροτήσει. Κ ιάποτραβήχτηκα στο πάνω  μας σπίτι 
όπου άπό τό παραθύρι νοσταλγικά  κάρφωνα τό μάτι μου προς τό 
δρόμο τής Ά ντρ ια νούπολης, πού τά μάξια  κυλούσαν καί τά λογα  κ ά λ 
π α ζα ν  καί τά πέταλα «άμιλλιτήρια», δπως ε ίπε ό ποιητής, άφιναν τό 
ρυθμικό τους ήχο.

'Έ ν α  μονάχα μέ παρηγόρησε. Πού κρατώντας στο χέρι μου τό 
ένδειχτικό τής πέμπτης πήγα ινα  νά εγγράφω  στο μεγάλο σκολειό,
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άφίνοντας πίσω μου ολα τά πα ιδ ιά , πού άπό τό ν η π ια γ ω γ ε ίο μ α ζ ί  
μαθαίναμε γράμ ματα  στην ϊδ ια  τάξη.

Μ άταια  ή μητέρα μου προσπάθησε νά  μοΟ σβύσει τη λαχτάρα 
τής ξενητειάς, του άγνω στου, στα τρία χρόνια, πού χρειάστηκα νά 
τελειώσω τό μεγάλο σκολειό. Τό τέταρτο χρόνο, σαν αΙχμάλωτο 
πουλί, πού βρίσκει άνοιχτή την πόρτα του κλουβιού του, άπλω σα τό 
φτερό μου πέρ ’ άπό την Ά ντρ ια νούπο λη . Π ήγαινα πιο μακρυά, στην 
Φιλιππούπολη. Έ κ ε ι  ε ϊταν  γραμμένο, με τό ψαλτικό μου εφόδιο, νά 
μάθω τά γρ ά μ μ α τα  τού Διδασκαλείου πού μού χάρισαν την ευτυχία 
νά  γ ίνω  δάσκαλος,— ένας φτωχός δάσκαλος.



Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Ό  πρώτος φωτογράφος στην πατρίδα μάς ηρτε άκό τή Ρωσία. 
Εί'ταν πατριώτης καί ξενητεμένος έκεΐ πολλά χρόνια, έμαθε τή φωτο
γραφική, μεγάλω σε, άφήκε ένα μακρύ μούσι καί ηρτε πίσω νά πρω- 
τοφωτογραφήσει τούς πατριώτες του.

’Έ τ σ ι  έφκιασε τό φωτογραφείο του σ ’ ενα σπιτάκι μικρό δίπατο. 
Έ κ ε ΐ  έστησε τό βωμό τής τέχνης του μαζί με τήν ά τα ξ ία  κι’ ακ α τα 
στασ ία  του καί τίς χιλ ιάδες φωτογραφίες, ριχμένες, άκουμπισμένες, 
κορνιζομένες.'Ό μως μπαίνοντας στή θύρα κι’ άναβαίνοντας τή σκά
λα, ένοιωθες πώς ήσουν σ ’ ένα περιβάλλο καλλιτεχνικό.

Ό  κόσμος διψασμένος άπό τήν επιθυμία νά φωτογραφιέται, έ 
τρεχε ν ’ απ οθανατίσει τον ήσκιο του. ’Έ τ ρ ε χ α ν  κόρες με τήν σ υ νο 
δεία τής μάννας, παλλ ικάρ ια  κοψοντυμένα γ ιά  γαμπροί έτοιμοι, φα
μίλιες όλόκληρες .Έ κεΐ φωτογραφήθηκε ό Ευστράτιος ό δάσκαλος μέ 
τή ρεντιγκότα του ως τούς ασ τράγαλους καί τή βαρειά πελώρια ομ
πρέλα του στο χέρι καί τήν κυρά δ α σ κ ά λ ισ σ α — τήν ώμορφη γυναίκα 
του, πού τόσους γιούς του χάρισε.

Έ κ ε ΐ  άποθανάτισε τήν εύγενικιά  μορφή του ό Δοδόπουλος μέ 
τίς φαβορίτες του, πού έδινε λεφτά γιά  τά σχολεία , έκεΐ ό θ α υμ ά 
σιος Πατρικόπουλος, ό δάσκαλος, πού εξήντα χρόνια δασκάλεψε τον 
τόπο, μά πού δεν κράτησε τήν όμπρέλλα στο χέρι, γ ιατ ί πολύ άγα- 
πούσε νά κρατεί βιβλία «υπό μάλης».

Έ κ ε ΐ  κουβαλώντας ό Ά μ π α τ ζ ό γ λ ο υ  δλη του τή φαμίλια καί τ ’ 
άνυπόταχτα  αγόρια του έπλασε μιάν άνθοδέσμη άπό παιδιά, κορί
τσια κι’ άγόρ ια  γύρω του καί γύρω στήν πολύτεκνη γυνα ίκα  του, καί 
παραδόθηκε στο φακό μέ τήν ευτυχία στο πρόσωπό του χυμένη.

Έ κ ε ΐ  π ή γαν  δασκάλοι καί παιδιά, νεόνυμφοι καί νεοβάφτιστοι. 
Καί τότε έπιασε ή μανία ν ’ απ οθα να τίζο υν  καί τούς άποθαμένους μέ 
τούς ζω ντανούς γύρω μαυροντυμένους, τόσο, πού καί σήμερα άκόμα 
βλέπεις καί ξεχω ρίζεις  τον πλούσιο Σύρμα αποθαμένο στο ξυλοκράβ- 
βατό του.

’Έ τ σ ι  κ ι ’ ό καντηλανάφτης τής έκκλησιάς μας κι’ ό παιδονόμος 
του σχολείου μας— ό ευτα ξία ς— κι’ ή μαμή πού ξεγένησε χίλια π α ι
δ ι ά — ή μανίτσα — κι’ ό κεραμιδάρης κι’ ό κάθε τεχνίτης, έτρεχε νά



56 ‘Η πρώτη μου φωτογραφία

φωτογραφηθή για  νά  βλέπει τό πρόσωπό του καί ν ’ αφιερώνει γ ρ ά 
φοντας πίσω «έλάχιστον ένθόμιον» ή «δείγμα  άγάπης καί τιμής» η 
«τεκμήριον φιλίας» καί τά παρόμοια, μιά του φωτογραφία, πού τον 
παρουσίαζε βελτιωμένο καί ιδανικό.

Κ ’ έβλεπες πόζες θαυμάσιες. Μ άτια καρφωμένα στον άντικρυνό 
τοίχο κι’ άγριεμένα , χαμόγελα  προσποιητά, χαμόγελα  φυσικά, μά 
τια θαμπά καί σβυσμένα, μάτια γουρλωμένα, χέρια στα γόνατα  κολ- 
λητα, κορμιά άκουμπισμένα σέ ψηλές ανθοστήλες άπό δω κι" άπό 
κεΐ. Ό  πραματευτής με τόν πήχη του, ό δάσκαλος με τήν όμπρέλλα 
στο χέρι κ ι3 ένα βιβλίο — δπως ό παπούς ό Ευστράτιος ό δάσκαλος 
όρθιος μέ τήν όμπρέλλα—ό έμπορος μέ τά κατάστιχά  του, ό καντηλα
νάφτης μέ μιά καντήλα, ό νεκροθάφτης μέ γο φτυάρι του κ ι ’ ό καθέ
νας μ έέρ γα λ ε ΐο  πού φανέρωνε τό επ ά γγελ μ ά  του.’Ά λ λ ο ς  άκουμπούσε 
σάν τό συγγραφ έα τό κεφάλι του στο δείχτη καί τόν άντίχειρα καί 
τόν άγκώ να  του στό τραπεζάκι καί παίρνοντας στάση ανθρώπου μέ 
μεγάλη σκέψη κατσούφιαζε γ ια  νά φαίνεται σοφός.

’Έ π ε ιτ α  ε ίχαμε πολλούς ξενητεμένους.Τό μέρος μας έστελνε πολ
λούς στήν ξενητειά. Κιάπό τούς ξενητεμένους φτωχούς καί πλούσιους 
έρχονταν φωτογραφίες λογής λογής, πού δίναν τά σχέδια στίς π ό 
ζες. Μά κιό φωτογράφος μας έδινε σχέδια : Σέ κάθιζε ή σέστηνε σάν 
τό ξύλο, σέβαζε νά βλέπεις κάπου καρφωμένα, σέδινε τή στάση του 
συλλογισμένου, του πικραμένου, του εύτυχισμένου, του μακάριου, τού 
βλοσυρού, τού μαλακού.— « Π λ ά για σ ’ λίγο τό κεφάλ’ σου, κύττα ξ ’ κεΐ. 
β ά λ ’ τό χέρ ’ σου στό γελέκο σου, πίσω τό κεφάλ" σου» καί τόσες ά λ 
λες προσταγές σοϋδινε για νά σέ κάνει νά γίνεις γελοίος, άψυχος, 
κάθε άλλος παρά σύ.

"Οσες φορές περνούσα έξω άπό τό φωτογραφείο πηγαίνοντας στό 
σπίτι τής νουνας μου μέ τά έννιά πα ιδ ιά , περνούσα άπό τό φωτογρα
φείο λοξοδρομώντας γ ιά  νά  «θ α μ ά ξ ω» τίς φωτογραφίες πού ε ίχε  
κρεμασμένες μέσα στίς προθήκες του άπό δω κιάπό κεΐ τής όξώπορ- 
τας. Έ κ ε ΐ  στεκόμουνα πολλή ώρα κιέβλεπα α χ όρταγα  τίς περίεργες 
φωτογραφίες τού κόσμου. Τά ω ρ α ία  κορίτσια, τά νεαρά παλλικάρια, 
τό άντρόγυνο, πού άποθανάτισε τό γάμο του, τά βαφτίσια τού έγγο- 
νού τού Ταστσίδη, τό μουσικό όμιλο Ά ρ ίω ν α .Έ κ ε ΐ  γνώ ρισα κόσμο 
φιλικό. Κάποτε ε ίδα  καί τό θείο μου ’Αριστείδη, τόν πραματευτή μέ 
τό γυό του τό Μ ανέλαο μέ τό καπέλλο στό κεφάλι, πού τουφερε άπό 
τήν Πόλη. Τόν ε ίχε  άνάμ εσα  στά γόνατά  του, σά μπαστούνι, ενώ 
αύτός ε ίχε  βαλμένα τά χέρια του στά γό να τα  τού πατέρα του πάνω- 
Ε ίχ ε  γύρει κακομοίρικα τό κεφάλι του δεξιά  καί έβλεπε μέ τό ένα 
μάτι ντροπαλά καί μέ τάλλο αύθάδικα. — Περίεργο πράγμα, είπα ,
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ό ξάδερφός μου δέν έ χ ’ τέτοια μάτια, πώς έγινε έτσ ’ ; Κέμεινα άπο- 
ρημένος.’Ασφαλώς ό φωτογράφος τοϋδωκε τή στάση αυτή για νά θα υ
μάζει μεγάλος τήν παιδικιά  του έμορφιά, ό θείος μου πάλι γ ιά  νά 
φαίνεται τό κεφάλι του, έσκυψε άριστερά καί μακάρια, σά ζώο, κυτ- 
τώντας στό κενό.

Βλέποντας έτσι τή φωτογραφία του κόσμου, τών παιδιών, έν- 
νιωσα μέσα μου τον πόθο μου νά δώ καί γώ τον έαυτό μου. Τον εαυτό 
μου τον έβλεπα στον καθρέφτη. Κιαύτό τδκαμνα πολλές φορές τήν 
ήμέρα. "Η μουνα λ ιγάκ ι — τί λιγάκι, πολύ — « κ α λ λ ω π ι σ τ ή ς » .  
Χ τεν ίζουμαν καί ξαναχτεν ίζουμαν . Τά σγουρά μου τετράξανθα μαλ
λιά χτένι δεν τά περνούσε, μά γώ  λ α ν ά ρ ι ζ α  τις άκρες τής κάθε 
μπούκλας καί τό κεφάλι μου γ ινότανε  σα ν  κεφάλι τής ’Αφρικής. "Α λ 
λα ζα  τά ρούχα μου καί πολλή ώρα στεκόμουνα νά βλέπω πώς είμα ι 
μέ τούτα ή μέ κείνα  τά ρούχα. Κάποτε, πρίν φορέσω γραβάτα, δταν 
ήρτε άπό τήν ξενητειά ένας μου άδερφός, φόρεσα ένα κοστούμι του, 
πέρασα στό λαιμό μου ένα κολλαρισμένο γιακά, έδεσα μια ωραία 
γκραβάτα του καί άνεβαίνοντας σένα  σκαμνί άπολάβαινα  τον π α ρ ά λ 
λαγμά μου σε παλλικαράκι, ντυμένο μέ τά καλύτερα ρούχα καί μέ 
τάσπρο τό κολλάρο. Τί εύτυχία !

Λ αχτάρ ισα  τό λοιπόν νά  δώ τον έαυτό μου δχι μιά στιγμή, ή λίγη 
ώρα στον καθρέφτη. Λ αχτάρ ισα  νάχω  μιά φωτογραφία καί γώ, οπού 
πολλήν ώρα, πολλές ώρες θά μπορούσα νάπολαβαίνω  τό παράστημά 
μου, τό πρόσωπό μου — εμένα.

Ό  πόθος μου έγινε λαχτάρα  μεγάλη, μά σέ κανένα δέν τον ε ίπ α . 
Τον κράτησα μυστικό, καί ε ίπ α  : Καί γώ θά φωτογραφηθώ, καί γώ 
θά καρφιτσωθώ άπό τήν προθήκη νά περνούνε νά  μέ γλέπουν. Καί 
τδκανα.

Στό σπίτι μας δλα τάδέρφια ε ίχ αμ ε  άπόνα κουμπαρά. Μ έσα κεΐ 
ρίχναμε τά δώρα μας καί οικονομούσαμε δσα λεφτά τύχαινε νά  μάς 
πέσουν στά χέρια. Πολλές φορές άνοίγοντας τον κουμπαρά μας 
βρίσκαμε ένα ποσό τέτοιο, πού έφτανε ν ’ άγοράσουμε παπούτσ ια  ή 
τό πανί γιά τά ρούχα μας.

Ό  κουμπαράς μου άπό καιρό ε ίταν  γεμάτος. Μ πορούσα νά τον 
σπάσω  καί νά μετρήσω τί λεφτά ε ίχα . Ρούχα καινούργια δέν ε ίταν  
πολύς καιρός πού μέκαναν, δπως δλα τάδέρφια μου. Μπορούσα λοι
πόν νά  παρουσιαστώ μιά μέρα στό φωτογράφο καί νά  τού πώ : 
— «^Ηρτα νά μέ φωτογραφίσεις' λεφτά έχω».

Οί κουμπαράδες μας φαίνονταν μέσα στή βιβλιοθηκούλα τής 
τραπεζαρίας μας, δπως τά ποτήρια, στή σειρά. Ό  καθένας ε ίχε  τό
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άρχικό γράμ μα  άπό τδνομά μας, κέτσι δέ λαθέβαμε.
'Έ ν α  πρωί πού έλειπαν τάδέρφία μου καί ή μητέρα μου μέ τις 

δουλειές της δεν είχε καιρό νά μέ παρακολουθήσει, έβαλα ένα σ κ α 
μνί, ανέβηκα πάνω, πήρα τον κουμπαρά στο χέρι μου, καί κατεβαί
νοντας προφυλαχτικά στο όπόγειο— τό δροσερό υπόγειο του σπιτιού 
μας— χώθηκα πίσω άπό ένα βαρέλι καί τσακ τσακ άποφασιστικά τον 
έσπασα. Μέ τό σπάσιμο χύθηκαν τ ’ άσημένια γρόσια πού έρριχνα 
τόσον καιρό μέσα. Τά μ έτρησ α—γρόσια σα ρά ντα  ! Τά τύλιξα  σένα 
μου μαντήλι, καί τάπόθεσα στον κόρφο μου. ’Έ π ε ιτ α  συμμάζεψα τά 
κομμάτια του κουμπαρά καί βγαίνοντας άπό τό σπίτι πήγα  μακρυά 
καί τά σκέπασα μέ χώ ματα καί σκουπίδια. Τώρα έλεγα κεύχόμουνα : 
«— Κάνε Π α να γ ία  μ ’ νά  μή μας χαρίσνα  κανενός οϋτ ’ ένα γρόσ ’ γιά 
νά μή γ ίν ’ α ιτία  νά γυρευτή ό κουμπαράς μου».

Κιδπως ευχήθηκα έγινε. Τις δυο μέρες πού μεσολάβησαν ως 
που νά  φωτογραφηθώ, κανείς δέ μάς χάρισε γρόσι. ’Έ τ σ ι  οί κουμ
παράδες μας αμίλητοι στή σειρά, σά μπουκάλια, στεκότανε μέσα στή 
βιβλιοθηκούλα φουσκωτοί καί κόκκινοι. "Ολοι τούς είδαν, μά κανείς 
δέ λογάρ ιασε πώς λείπει ένας. Ούτε καί γώ  τόλμησα νάγοράσω  έναν 
άλλο καί γράφοντας τάρχικό μου γράμμα Π καλλιγραφημένο, νά 
τον άποθέσω στή θέση του.

Τήν Κυριακή πρωί, δπως πάντα, πήγαμε στήν εκκλησία, κοντά 
στο μεγάλο μου άδερφό τον ψάλτη, πού μάς τσιμπούσε ψέλνοντας. 
Ψ άλαμε καί μεΐς μέ τις ψωνούλες μας τά τροπάρια καί ε ίπα  τον άπό- 
στολο— μέ τή σειρά μου τήν Κυριακή κείνη Στο τέλος κρυφά τδσκασα 
— τάχα  πηγαίνοντας προς νερού μου — καί βγαίνοντας άπό τής έκ- 
κλησιάς τήν πίσω πόρτα, έσυρα στό δρόμο πού έφερνε στήν άγορά.

Φορούσα τά καλά μου ρούχα ραμμένα δχι άπό τή μητέρα μου, 
μά άπό ράφτη, φορούσα τό πουκαμισάκι μου μέ τόν κατεβατό γιακά, 
καί μιά γραβατούλα, πού, ή νουνά μου μοΰ τήν έφερε άπό τή Ρωσία 
— δπως σ ’ δλα μου τάδέρφία. 'Έ ν α  φιόγγο πού σκάλωνε πίσω. Ε ίχ α  
βάλει καί τά τσόχινα  παπούτσια μου τά γα λ ά ζια . Χτενίστικα, ξα- 
ναχτενίστικα νά βάλω σέ τάξη τάνυπόταχτα  μαλλιά μου κ ι ’ άπό κεΐ 
τράβηξα στήν άγορά.

’Έ τ σ ι  «τού κουτιού», άπό τήν άγορά  άνέβηκα τό δρόμο, πού υ
ψωνότανε τού φωτογράφου τό σπίτι. Περνώντας άπό τις θύρες των 
μαγαζιώ ν, στεκόμουνα νά δώ στις τζαμόπορτες τή σιλουέττα μου. 
Δοκίμαζα μιά συγκίνηση, πού πρώτη φορά μέπιανε. Ή  καρδιά μου 
ε ΐχε  συγχυσθή, χτυπούσε παράξενα .

Πού πήγα ινα ; Δέ μπορούσα νά ξεχωρίσω καλά καλά, τί πήγαινα  
νά  κάνω άμαρτία , σφάλμα, έγκλημα, καλό; Μόνο δμως πού πήγαινα
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μυστικά άπό τούς άλλους, αυτό μέ πλήγωνε, μέ πείραζε, καί θ α ρ 
ρείς πήγα ινα  νά  έγκληματίσω, γ ια τ ί  ποτέ μου τίποτε κρυφό δεν έκανα. 
Τέλος πάντω ν έφτασα στήν πόρτα του φωτογραφείου. Στάθηκα στίς 
προθήκες νά ξα ναθαμ ά ξω  τΙς μορφές του κόσμου, νά  ξαναδώ  τον ξ ά 
δερφό μου μέ τον πατέρα του. δπως σάς τον ζω γρ ά φ ισ α .—Κιάν μέ 
βάλνα καί μένα, ε ίπ α , δώ; Χτύπησε δυνατά ή καρδιά μου. ’Ά ν  π ε
ράσει συλλογίσθηκα ό μεγάλος μου άδερφός καί μέ δη, τί θά γίνω: 
Τί τσιμπιές θά ε ΐχα  νά δοκιμάσω στά πα χ ιά  μου μέρη! Τάφτιά μου θά 
ματώ νανε γ ιά  νά  διδαχτώ πειθαρχία.

'Ό λ ’ αύτά  μου σταμάτησαν τήνόρμή πού μέ ε ίχε  πιάσει, κιείπα: 
— ’Ά ς  γυρίσω πίσω.’Ά ς  άγοράσω  ένα κουμπαρά καί βάζοντας τά σ α 
ράντα μου γρόσια μέσα, άς τον ξαναποθέσω  στη θέση του.

Μά νίκησε ή λαχτάρα  μου νά φωτογραφηθώ. Καί άνοίγοντας 
τήν πόρτα, ανέβηκα τά σκαλιά καί έφτασα ως πάνω. ’Έ ν ιω σ α  τότε 
πώς βρίσκουμαν σ έ ν ’ άλλον κόσμο. Ή  άταξία , ή ατσαλιά , ή άκα- 
ταστασία , οί φωτογραφίες, τά ω ραία  τραπέζια , οί καθρέφτες του σ α 
λονιού, δλα τά περίεργα πράματα τού φωτογραφείου μέ έφεραν σένα 
κόσμο πα ρά ξενο  έτσι άνακατεμένα.

Δέν πρόφτασα καλά καλά, νά ψάξω μέ τό μάτι μου τή σάλα καί 
νά, ε ίδα  μπροστά μου έναν άνθρωπο ωραίο καί θαυμαστό, Μόνο τό 
μούσι του ά ξ ιζε  έναν κόσμο.

— Τί θέλ ’ς παιδί μ ’ δώ ; μέ ρώτησε.
— ^Ηρτα νά φωτογραφηθώ !
— Καί ποιος σέβαλε νά  νάρτς εδώ ;
— Ή  λαχτάρα μ’ νά  διώ τό πρόσωπό μ ’ σε μιά φωτογραφία.
— Κ αί ποιός θά πλιερώ σ’ τά έξοδα ;
— Γώ! Έ δ ώ  στήν τσ έπ ’ μου, έχω σαράντα  γρόσια. Δέν φτάννα; 

ρώτησα μάγω νία .
— Καί ποιός σε τάδωκε ; μέ ρώτησε.
— Τά μάζεψα στον κουμπαρά μ ’ . Ε ίμ α ι τή Π απαχριστόλδου τό 

παιδί κιό πατέρας μου μάς δ ίν ’ δλους κάθε Κυριακή πένα όχταράκλ 
Καί στήν Έ κκλησ ιά  βγάζω  τυχερά πέ βαφτίσια καί κηδείες.

— Καλά είπε, χαμογελώ ντας. Πέρασε πάνω. Κιάνεβήκαμε μαζί 
στο άτελιέ του άπό μιά σκάλα στενή.

’Έ μ ε ιν α  άποχαμένος μπαίνοντας σένα τέτοιο περίεργο μέρος μέ 
τζά μ ια  καί π α ρα πετά σμ α τα  παντού, σέ τοίχους καί στέγη.

— Κάτσε δώ, μέ ε ίπε, κέπειτα άρχεψε νά  το ιμάζει τή μηχανή, 
νά  μπαίνει σένα σκοτεινό δωμάτιο, νά βγαίνει πάλι, νά σκύβει κάτω 
άπό τό μαύρο πανί τής μηχανής. Στά  ύστερνά ήρτε κοντά μου. Μέ
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κάθησε σέ μια καρέκλα.Μ έσιαξε τό κεφάλι, μοϋβαλε τά χέρια σ τα υ 
ρωτά στο στήθος.

— Σήκω σ’ τό κεφάλ’ σου, μέ πρόσταξε. Κ ύ ττα ξ ’ 6ώ σ ’ αύτό τό 
μέρος, μή g-ουνηθής.

Τότε έπιασε τά μάτια μου μιά νευρική ταραχή. Τά βλέφαρά μου 
άνοιγοκλειοΰσαν, δε μπορούσα νά δώ στο ΐδιο μέρος, πού μέ πρό
σταξε.

— Πρόσεχε τώρα. 'Έ ν α ...... δ υ ό ....... καί βγάζοντας άπό τό φακό
τό σκέπασμα, τον άφήκε νά μέ... ρουφήξει.

— Τελείωσε; ρώτησα.
— Τελείωσε, τώρα πήγα ινε καί νά νάρτς σέ δέκα μέρες. Τά γρο- 

σάκια νά τά ξαναβάλς στον κουμπαρά σ ’ καί γώ θά πω πότε θά τά 
ξ α ν α β γ ά λ ’ς. ’Έ λ α  πήγαινε.

Μέ μ ιά  συγκίνηση κατέβηκα τά σκαλιά. Πήγαινα γρήγωρος στο 
σπίτι γ ιά  νά  βολέψω τον κουμπαρά μου. Δέ θάλεγα  τίποτε βέβαια, 
μά άν μέβλεπαν;

Τήν άλλη μέρα μέτρησα τίς κουμπαράδες στή γραμμή. Δέν έλειπε 
κανείς. Ε ίχ α  καταφέρει νά βάλω στή θέση του καί τό δικό μου πάλι 
μένα γρόσι λιγώτερα. Μαύτό ε ΐχ ’ άγοράσει τον καινούργιο μου κουμ
παρά .'Η  άγω ν ία  μου τώρα, πού οί μέρες τόσο άρ γά  περνούσαν μ ε γ ά 
λωνε .Πότε θά περάσουν δέκα μέρες; ρωτούσα καί ξαναρω τοΰσα τον 
εαυτό μου, πότε;

Τά όνειρα μέ κυνηγούσαν στον ύπνο μου άπανω τά . Πολλές φο
ρές ε ίδα  πώς πήρα τίς φωτογραφίες μου, πώς τίς έδειξα στή μητέρα 
μου, πώς ήμουν ένα θαυμάσιο παιδί, πώς ά ξ ιζα  νά  μέ βάλουν καί 
στήν προθήκη τής έξώθυρας άκόμα.

Τή δέκατη ημέρα ξεκίνησα γ ιά  τό φωτογραφείο. 'Ό τα ν  έφτασα 
θέλησα πάλι νά σταθώ στήν προθήκη, γ ιά  νά  δώ τίς καινούργιες φω 
τογραφίες τού δεκαήμερου.

Δέ ξαίρω τί εϊδους ζάλη δοκίμασα άντικρύζοντας τον έαυτό μου 
καρφωμένο στήν προθήκη. ’Ή μουν λοιπόν εγώ; Ή μ ο υ ν  αυτός πού έ
βλεπα; Ε ΐχ α  τέτοια μούτρα χαριτωμένα;ΕΤχα τόσο ώ ραΐα  έφτάξανθα 
σγουρόμαλλα; Ε ΐχ α  τέτοιο σπιθωτό μάτι; Ή  ψυχή μου πέταξε χ α 
ρούμενη, ή καρδιά μου χτύπησε δυνατά  περιχαρή. Τρικλίζοντας α ν έ 
βηκα τά σ κ α λ ιά .Ό  φωτογράφος μάντίκρυσε μέ χαμόγελο, πού μόλις 
άνθοΰσε κάτω άπό τά π α χυά  μουστάκια του. Τό μάτι του έλαμψε.

— ’Έ λ α ,  έλα μοΰ είπε, έλα νά  π ά ρ ’ς τή φωτογραφία σου.
Δάκρυσα άπό συγκίνηση.
— ’Έ λ α  νά, πάρε μοΰ είπε, πα ίρνοντας μιά φωτογραφία.
Τήν πήρα στά χέρια μου. Τά δάκρυά μου σ τά λ α ξα ν  άπάνω  της,
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όταν στάθηκα νά δώ τον έαυτό μου. "Ημουν εγώ λοιπόν αυτό τό 
παιδί ;

— Μια μόνο ; ρώτησα.
— Μιά, τις άλλες τις έ χ ’ π ά ρ ’ ό πατέρας σου καί χαρούμενος 

τις δέχτηκε. ’Έ λ α  πήγαινε.
— Ό  πατέρας μου... ψιθύρισα καί αίσθάνθηκα νά  λιγοψυχώ. 

Ζαλίστηκα καί γο νά τισ α  μπροστά του.
— ’Έ λ α ,  έλα, μη τρομάζεις. Δε θά σε τιμωρήσ’ ό πατέρας σου. 

Καί με κόπο κατώρθωσε νά  με πείσει πώς ό πατέρας μου ήξαιρε πια 
τον πόθο μου καί δέχτηκε νά φωτογραφηθώ.

Κατέβηκα τά σκαλιά καί βγήκα στο δρόμο. Στο κάθε βήμα μου 
ξεσκέπα ζα  τή φωτογραφία μου, νά δώ τον έαυτό μου. Καί ρωτιώ- 
μουν : — Λοιπόν ε ίμ α ι έγώ  αυτός ; Τέτοιος ε ίμ α ι καί δέν τόξαιρα ; 
Τί χαρά ! Καί γώ δέν τδβαζα  ποτέ άπό τό νοΟ μου, πώς ήμουν ένα 
τόσο χρυσό άγοράκι δώδεκα χρονών, κατάξανθο, γαλανομάτικοι 
σγουρομάλλικο καί παχουλό.

Τό βράδυ ό πατέρας μου δίνοντάς μου τις φωτογραφίες μου μου- 
βαλε νά φιλήσω τό χέρι του καί μεύχήθηκε νά  γ ίνω  ένα σπουδαίο 
παλλικάρι. — Τώρα να πας μιά τής νουνάς σου καί μιά του θείου 
σ ’ καί μιά του δασκάλου σου καί μιά...

Την άλλη μέρα έγραψα καλλιγραφικά μέ γράμ ματα  του τύπου, 
δπως μέ ύπαγόρεψε ό ίδιος :

«Προς την σεβαστήν μοι άνάδοχον, τεκμήριον σεβασμού καί ά- 
γάπης. Ό  βαπτιστικός της

Πολυδ. Παπαχριστοδούλου
Καί πηγαίνοντας στήν άλλη συνοικία, τής τήν πρόσφερα μέ συγ 

κ ίνηση.’Ή μουν τρισευτυχισμένος."Ο μως άνοιξα  μιά πληγή στο σπίτι. 
'Ό λα  μου τάδέρφια ζήτησαν τώρα να φωτογραφηθοϋν !

— Δέν έχω παράδες, παιδιά, μάς ε ίπ ε  ό πατέρας μου. Δέ γλέ- 
πτε πόσο φτωχός ε ίμ α ι ;

Μά γιά  νά τούς ησυχάσει δλους, μάς πήρε δλα του τά παιδιά, 
έφτά άγόρ ια , πήρε τή μητέρα μας κιδλοι μ α ζ ί— μιά τσούρμα— πήγαμε 
καί φωτογραφηθήκαμε για  ενθύμηση. Ε ν ν ιά  νομάτοι.

Καί πίσω άπό μιά φωτογραφία έγραψε ό ίδιος : «Διά χειρός Πα- 
παχριστόλδου σημειούται. Έ νθύμ ιο ν  τού έτους 1883».’Έ τ σ ι  έγ ινα  α ι
τία νάποθανατίσουμε τή φαμελιά μας, πού υστερ ’ άπό χρόνια τήν 
βλέπω ακόμα θαμπή καί βλαμμένη, καί στρέφεται ό νους μου στα π ε
ρασμένα, τήν κυττώ καί τά δάκρυα όγρεύουν τά μάγουλά μου τά γε- 
ρασμένα κιαύλακωμένα.
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"Ημουν δεκατριώ χρονώ παιδί, δταν τελείωσα τό μεγάλο σκο
λειό. ’Έ β γ α λ α  την πρώτη του Γυμνασίου ! Κείνη τη χρονιά είχαμε 
σχολάρχη ή σχόλαρχο—δπως μάς δείχνανε νά λέμε—ένα τοσοόά 
κοντούλη άνθρωπο, με μια μεγάλη μύτη καί μένα παλτό τσοχένιο ώς 
κάτω τά πόδια, πού τον κυττάζαμε καί μάς πιάναν γέλοια.Καί είτανε, 
λέγανε, σοφός, θυμάμαι  ζωντανά πώς μάς άρχισε τάρχα ΐα  γ ρ ά μ 
ματα μέ τ ’ «’Απομνημονεύματα». Τρία φύλλα σημειώματα μάς έδωκε 
για νά διδαχτούμε την σύνταξη του θ α υ μ ά ζ ω !  Καί τό θαυμάζω 
αυτό στάθηκε μπροστά μας σαν ενα παλιό κάστρο άπαρτο !

Κάποτε είχε άπελπίστή άπό την άμάθειά μας καί μάς κόλλησε 
δλους τό παρατσούκλι: βλάκες! —Έ λ α  σύ βλάκα, μάς έλεγε. —Κά- 
θησε βλάκα ! —Σήκω βλάκα ! Ώ ς  τόσο τελείωσα καί γώ τήν πρώτη 
Γυμνασίου, βοηθώντας κάποτε καί τη γυναίκα του νά πλάθει π α ξ ι 
μάδια στο φούρνο. Ε ίχα  κουβαλήσει καί τις λαμαρίνες ώς τό φουρ- 
νάρι κάποτε. Μά δταν μέ πρόσταξε νά βοηθήσω, άφίνοντας τό μά
θημά μου, στο καθάρισμα τής θερμάστρας τού σπιτιού του, τδσκασα 
—σάν τον μακαρίτη Σωκράτη τό φιλόσοφο ένα καιρό, πού τον στεί
λανε νά όδηγήσει κάποιο στή φυλακή καί τον παράτησε στο δρόμο— 
στο σπίτι τού πατέρα μου καί δεν ξαναγύρισα σκολειό, παρά δταν 
ξηγήθηκε μαζί μας, πώς δεν ήθελε νά μάς προσβάλει.

Ό  πατέρας μου εΐταν ψυχόπονος. Κιδταν τέλειωσα τό σκολειό, 
υστερ’ άπό πολύ συλλογή, μπόρεσε μέ βουρκωμένα μάτια νά μοΰ 
πή: — Τώρα σύ, παιδί μ’, νά πάς πραματευτής. Σά θέλ’ς νά σοΰ κάνω 
ένα κουτί νά πουλάς τσιγάρα καί σπίρτα.

Τά λόγια του αύτά τά θυμάμαι, μά δέ ξεχνώ καί τά μάτια του, 
πού βουρκωμένα δάκρυσαν λυπητερά.

— Πραματευτής; ρώτησα καί άλλο δέ μπόρεσα νά μιλήσω, μόνο 
κατέβασα τά μάτια μου. ’Ανέβηκα κατόπι ψηλά στο πάνω πάτωμα 
τού σπιτιού μας κέκλαιγα νηστικός άπό λύπη πολλές μέρες. Στο σπίτι 
μου δλοι άγαποΰσαν πολύ τά γράμματα . 'Όλη  μέρα καταγινότανε μέ 
τά βιβλία, καί τό πλιότερο ό πατέρας μου μέ τά εκκλησιαστικά του, 
πού τά διάβαζε άχόρταγα ξαπλωμένος τό χειμώνα άντίκρυ στο τζάκι. 
’Ένιωσε λοιπόν τον καημό μου καί δέ με ξανάπε τίποτε πλιά, μόνο 
μάφινε νά κάθουμαι στο σπίτι καί νά διαβάζω καί νά γράφω. Τήν έ-
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τΐοχή αυτή μάθαινα νά στέκουμαι στο στασίδι τάριστεροΰ ψάλτη, καί 
μέ τή μικρή απαλή φωνούλα μου νά ψέλνω δλα τά τροπάρια καί νά 
κάνω μεύκολία τά δίγοργα καί τά τρίγοργα. "Ολη δμως ή λαχτάρα 
μου εϊτανε νά τελειώσω τό γυμνάσιο, νά γίνω δάσκαλος !

Μά δε μπόρεσα κείνη τή χρονιά νά πάγω  στο Γυμνάσιο, κέτσι 
άποψασίστηκε νά πάγω  δάσκαλος « ύ π ο δ ι δ ά σ κ α λ ο ς »  σένα 
γειτονικό χωριό. Ε γ ώ  δάσκαλος! Πήγαινα νά μάθω γράμματα — γώ 
πού δεν ήξαιρα—σε παιδιά Ισα μέ μένα. Κιάληθινά δίδαξα τά γρά μ 
ματα τό πιο πολύ δέρνοντας τά παιδιά,  γιατί δεν τάλεγαν  δπως τά- 
χαν τά βιβλία τυπωμένα, πού πάντα  βαστουσα μπροστά μου, καί 
δε σήκωνα τό κεφάλι άπαυτά μή λαθώσω !

Τί αμαρτίες ! Καί δμως ήμουνα δάσκαλος καί πληρώθηκα κείνη 
τή χρονιά λίρες έντεκα !

'Η μάννα μου στον καιρό τής δασκαλικής μου ποτέ δέ με ξεχνού
σε. Πάντα μέ ξεπροβοδούσε στά συχνά μου ταξίδια—πού πηγαινοερ
χόμουνα—μέ κουλούρια του χεριού της, μέ ψωμιά ζυμωμένα μέ τά 
χέρια της, μέ γλυκό ψημένο άπό τήν ϊδια, γιά τό ξενητεμένο της 
παιδί.  Καί περήφανη, γ ια τ ’ είχε τό έχτο της παιδί δάσκαλο, μευχό- 
τανε νά μέ δή καί δεσπότη! — μά δέ με είδε.

"Οταν τέλειωσε ή χρονιά καί ξαναγύρισα στο σπίτι τού πατέ 
ρα μου, κουβάλησα καί γώ τής μάννας μου μαλλιά καθάρια γιά 
κ α μ ά τ ε μ α  καί βούτυρο καί στάρι. Ξανακάθισα στο ι'διο τραπέζ 
δ ιαβάζοντας τά παλιά μου βιβλία καί τό λεξικό—πού άπαύτό άπο- 
στήθιζα λέξεις καί μάθαινα γράφοντας καί σκίζοντας χαρτιά.

Μά τό καλοκαίρι πέρασε, πότε μέ τά βιβλία, πότε μέ τάμπέλια, 
δπου μαζεύαμε φρούτα καί μπήκαμε στον τρύγο, δταν πιά θάνοιγαν 
τά σκολειά, καί τά παιδιά των πλουσίων, σάν ταξιδιάρικα πουλιά, 
έφευγαν στή μακρυνή πολιτεία, τήν Άντριανούπολη, δπου ειταν τό 
Γυμνάσιο. Καί μένα τδνειρό μου έμεινε δνειρο πάλι.

Τί θά γινόμουνα λοιπόν ; Καί πάλι αναγκαστικά στοίχισα δά 
σκαλος, μά σάλλο μεγαλύτερο χωριό, πούχε κιάλλους δασκάλους, 
μέ διπλώματα, καί στον παλιό καιρό είχε σκολειά μεγάλα καί ιστο
ρικά, στο Σκοπό. "Ετσι προβιβάζομαν !

Δέ θά ξεχάσω ποτέ πώς έφτασα στο μεγάλο αυτό χωριό. "Ενα 
μεσημέρι τού Αύγουστου—γιατί τό δεκαπενταύγουστο άνοιγαν τά 
σκολειά μας — ενα άμάξι  φορτωμένο μέ τά στρώματά μου καί μένα 
πάνω έμπαινε στο μεγάλο δρόμο τού χωριού. Τά παιδιά περίεργα, 
δσα δέν είταν στάμπέλια ή στάλώνια, μέβλεπαν, κένα σούσουρο με
γάλο γένηκε βλέποντος νά μπαίνει ό πιο μικρός τους δάσκαλος 
στάμάξι πάνω !
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Τή βρυδυά κείνη ή ψυχή μου έκλεισε καί συγνέφιασε ή καρδιά 
μου, μά πλιότερο λυπήθηκα, πού είδα τάγόρια του λαού νά τοιμά- 
ζωνται σαν καλοτάξιδα πουλιά για τά μακρυνά τους ταξίδια, π η 
γαίνοντας νά μπουν στά σκολειά τής μεγάλης πολιτείας. ’Έκλαψα 
πολύ τή βραδυά κείνη μέ πικραμένη ψυχή. Μόνος, εγώ μονάχα, δέ 
θά μπορούσα πάλι νά ξακολουθήσω παραπάνω γράμματα ;

Καί σε λίγες μέρες, μέ του σκολείου τό άνοιγμα, δταν είδα τά- 
μέτρητα παιδιά μέσα στή μεγάλη σάλα, νά βουίζουν σά μελίσσια, 
τραβήχτηκα άπελπισμένος νά πνιγώ ! —Καλύτερα, είπα, νά πνιγώ ! 
δταν ό διευθυντής μπάζοντάς με στή μεγάλη αυτή σάλα μου είπε :

— Δώ σαύτή τήν τάξη θάσαι δάσκαλος !
— Έ γ ώ  ; τόνε ρώτησα κέμεινα μέ τή γλώσσα στο λαρύγγι  μου 

κολλημένη.
Σέ μιά τάξη δάσκαλος, πού τό λιγώτερο θάθελα ένα μαντρό 

σκύλο μαζί μου γιά νά συχάζω τά παιδιά.
Τό βράδυ κείνο δέν κοιμήθηκα. Μέ πληγωμένη ψυχή, μέ τής τύ

χης μου τις άναποδιές, έκλαψα σαν παιδί μωρό κιάπαρηγόρητο. Καί 
θαρρετά πήρα τή μεγάλη άπόφαση τής ήλικίας μου, νά φύγω πίσω 
στοΟ πατέρα μου τό σπίτι. Πώς νά μείνω ; Τί νά τά κάνω μέ τόσα 
παιδιά, πού δέ νιώθω πώς νά τά φερθώ καί τί νά τά διδάξω ;

Καί μιά φεγγαρόλουστη βραδυά, « μ ι α  τ ώ ν  η μ ε ρ ώ ν »  δπως 
θάλεγε ό δάσκαλος τών δασκάλων Πατρικόπουλος, φορτώνοντας 
σέν’ αμάξι  τά πράματά μου, έφυγα άπό τό χωριό δίχως νά πώ τί
ποτα, δίχως τίποτα νά μάθουν άλλοι. Ταξίδεψα μέ τήν ψυχή βαρυά, 
μέ τή σκέψη κουρασμένη, μέ τό φόβο τού σπιτιού, δπου ό θεό ς  ήξαιρε 
τί με περίμενε.

Κιδταν τάλλο πρωί έμπαινα τήν πόρτα του πατέρα μου, τό χ ω 
ριό όλόκληρο γύρευε τό χαμένο δάσκαλο. Κιάλλοι ύπόθεσαν τό χαμό 
μου, άλλοι τον πνιγμό μου.

Καί στο σπίτι μέ περίμεναν θλιβερές ώρες. Ό  μεγάλος—ό πρώ 
τος μου άδερφός, πού αυτός μέ στοίχισε δάσκαλο, στάθηκε τώρα 
φοβερός μπροστά μου, δταν μέ είδε πρωί-πρωί νά μπαίνω τήν πόρτα 
τού σπιτιού μας.

— θ ά  πας πίσω ! θ ά  πας  πίσω ! φώναξε σά λυσσασμένος άπό 
θυμό καί ντροπή καί μέ τσάκισε στο ξύλο. "Έτσι ή δασκαλική χρο
νιά μου άρχιζε μέ τό δικό μου χειροτόνημα. Πού νάξαιραν τά πα ι 
διά, πώς ό δάσκαλός τους τήν ώρα κείνη, έκλαιγε απαρηγόρητα....  
δ α ρ μ έ ν ο ς !

— Δέν πάω πουθενά ! φώναξα. Δέν πάω πουθενά !
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— θ ά  πας ! Καί δεύτερο ξύλισμα μέκανε νάνεβώ στο πάνω π ά 
τωμα του σπιτιού μας καί ξενυχτισμένος, δπως ήμουν, νάποκοιμηθώ.

Τρία μερόνυχτα πέρασα κρυμμένος στο ί'διο μέρος. "Ηθελα νά 
φύγω, νά χαθώ. Μά που ;

Ό  πατέρας μου δακρυσμένος πάντα,  μάνήμπορος νά μέ στείλει 
νά μάθω γράμματα στη μεγάλη πολιτεία, γιατί δεν είχε χρήματα, 
σδλη την ιστορία αυτή δεν άνοιξε τό στόμα του νά μόνειδίσει, δεν 
έβγαλε μιλιά πικρή νά μέ πικράνει, Μόνο μέ κύτταξε λυπητερά καί 
μάφησε νά κλαίω.

’Έτσι  κυλούσαν οί μέρες θλιβερές ή μιά πίσω άπτήν άλλη, καί 
γώ, σά λιοντάρι στο κλουβί δαρμένο, έφερνα γύρους στη σάλα μέσα 
τή μεγάλη τού σπιτιού μας, άπόπου έβλεπα μακρυά τούς κάμπους 
καί τά μακρυνό σύνορα τής πολιτείας μέ τά μεγάλα σκολειά, πού 
ώνειρευόμουνα, σάν τό πουλί τό σκλαβωμένο, πού ονειρεύεται τά μα- 
κρυνά λιβάδια καί τούς λόγγους καί τά φαράγγια  καί τά ήσκιερά 
ρουμάνια, δπου λεύτερο τραγουδεΐ μονάχα τή χαρά τής ζωής.

"Ως που κάποια γρήγορη μέρα ή τύχη χαμογέλασε ! Εϊταν μιά 
χινοπωρινή τού τρύγου μέρα. Ό  ήλιος είχε βασιλέψει λαμπρός κή 
νύχτα απλώθηκε στον ξάστερο ουρανό. "Οταν — τό θυμάμαι — γρή- 
γωρος νά, καί φτάνει ό πιο μεγάλος μου άδερφός μένα γράμμα στο 
χέρι. Εί'ταν τό γράμμα απτή μεγάλη πολιτεία, πού την νειρευόμουνα, 
άπτήν πολιτεία, δπου υψωνότανε τό μεγάλο χτίριο τού Γυμνασίου, 
μέ τις μεγάλες σάλλες καί τά πολλά παράθυρα καί τήν άπέραντη 
αυλή μέ τό γυμναστήριο.

Ό  δεσπότης τής μεγάλης πολιτείας, πού φρόντιζε γιά τά σκο
λειά, έγραφε μέ τά βυζαντινά του γράμματα καί τήν πολύστρίφτη 
υπογραφή του, σάν τάνακατωμένα ποδάρια όχταποδιοΰ, στον π α 
τέρα μου νά μέ στείλει. Κάπου σέ μιά έκκλησιά θάνέβαινα στο σ τα 
σίδι τού ψάλτη, πού θά μουδινε τό ψωμί γιά νά τελειώσω τό Γυ
μνάσιο.

Κείνη τή βραδυά δέ μπόρεσα πάλι  νά κοιμηθώ άπό τή χαρά μου. 
Κιδλοι μέσα στο σπίτι εϊταν χαρούμενοι άπό τήν άνέλπιστη αυτή ευ
τυχία, πού θά μέφερνε στά θρανία, δπου πλιά στάληθινά θά μάθαινα 
τά γράμματα, πού χρειαζότανε νά γίνω δάσκαλος άληθίνός.

"Ενα γρήγωρο πρωί μέ ξεπροβοδοΰσαν γιά τό μακρυνό ταξίδι. 
Έ κε ΐ  στά ξένα παλεύοντας μέ τήν πε ίνα πότε καί πότε μέ τις στέ
ρησες, μπόρεσα νά κερδίσω τό περίφημο δ α σ κ α λ ί κ ι .  ’Έ γ ινα  τέ
λος πάντων δάσκαλος μέ δίπλωμα !
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Είναι  τό μπακίρι, πού κράτησα παιδί γιομάτο αγιασμό άμέτρη- 
τες φορές τρέχοντας πίσω άπό τον πατέρα μου—τον Παπαχριστόλδο. 
Μπαίναμε στα σπίτια κάθε πρωτομηνιά, εκείνος μέ τη φωτιστήρα του 
καί τό σταυρό του άπό τίμιόξυλο κι’ άσημοδεμένο καί γώ μέ τό μ π α 
κίρι, δπου ό άγιασμός μυρωμένος μέ του βασιλικού τούς μόσχους.Έ- 
κεΐ μέσα βουτοΰσε τή φωτιστήρα του καί στο κάθε βούτημά της φώ
τιζε τά εικονίσματα, τούς τοίχους τινάζοντας σταυρωτά, τά μέτωπα 
των σπιτικών, καί την αύλή τού σπιτιού καί το κλήμα, ψέλνοντας «Σώ- 
σον, Κύριε, τον λαόν σου».

Τό μπακίρι αύτό τό κράτησαν μέ τή σειρά τους στά χρόνια τής 
παπαδικής τοΰ πατέρα μου τάδέρφία μου δλα άπό τον πρώτο ’ίσια 
μέ μένα. Μά έγώ έτυχε νά τό κληρονομήσω γιά νά μοΰ θυμίζει χρό
νια περασμένα, παλιές άναμνήσεις, παλιά ζωή.

'Έ να  μπρούντζινο καί γανωμένο μπακιράκι, κομψό, κι’ άλαψρό, 
πού είχε τό σκοπό του κι’ αυτό γιά μάς, γιά τό σπίτι μας. Στήν κάθε 
πρωτομηνιά, πού ό πατέρας μου τήν πρόσμενε μέ άγωνία, γιατί άπό 
τήν ήμέρα αυτή κρεμόταν τάγόρασμα τού τσουβαλιού μέ τό χάσκο 
άλεύρι άπό τον άλευρόμυλο τού Χατζηπαρασκευά, μετά τον πρωινό 
άγιασμά, πού παρευρίσκονταν στήν εκκλησία γ ι ’ αύτόν λίγες γριές, 
γιόμιζε ό πατέρας μου τό μπακίρι. Μέ ωραίο βασιλικό έδενε μια 
φωτιστήρα καί έβγαζε άπό τό κουτί τον άσημοδεμένο σταυρό του — 
κειμήλιο, όπως έλεγε, δπως δλα τά παπαδικά είναι κειμήλια κΓ άγια 
λείψανα—καί ξεκινούσαμε γιά τό φώτισμα, παίρνοντας τά σπίτια μέ 
τή σειρά. Πρώτα-πρώτα  τής θειάς μου τής "Αννας, δξω άπό τήν έκ- 
κλησιά, γιατί ή θειά μου ει'ταν έχούμενη καί μάς φιλοδωρούσε μέ τό 
παραπάνω. Φωτίζοντας ό πατέρας μου πάνω κάτω τό σπίτι κι’ δλους 
στό μέτωπο καθότανε λιγάκι νά πάρει ένα καφέ μερακλίδικο. 'Η θειά 
μου μοΰ έρριχνε καί μένα μέσα στον άγιασμό τό φιλοδώρημά μου: 
ενα όχταράκι καί καμμιά φορά ένα σουλταμαμούτι,  πού μέσα στόν 
άγιασμό μεγάλωνε καί γινότανε διπλό, καί γώ τδβλεπα καί τό χ α ι 
ρόμουν καί λαχταρούσα νά βουτήξω —δέν τδκαμνα άπό ντροπή—τό 
χέρι μου καί νά τό πάρω, γιά νά τό κρύψω στήν τσέπη μου, δικό μου, 
καθαρό δικό μου φιλοδώρημα.



Τό μπακίρι τ ’ αγιασμού 67

—Καλό μήνα, "Αννα, έλεγε ό πατέρας μου τής αδερφής του καί 
ξεκινούσαμε από σπίτι σε σπίτι. Κι' άνοίγοντας πόρτες, κι’ Ανεβαί
νοντας σκαλιά, έβλεπε ό πατέρας μου μαζί καί εγώ ευτυχίες καί δυ 
ατυχ ίες .Άλλου τ' αγαθά  τού θεού  κι’ άλλου φτώχειες άβάσταγες.

—Νά με σχωρέσς, π α π ά μ ’, σήμερα δεν έχουμ5...
Ό  πατέρας μου καταλάβαινε καί βουτώντας τό χέρι στην τσέπη 

του Αντεριού του, κάτι έβαζε στη χούφτα τής δύστυχης άμνιας Ξα- 
θής, πού ϋφαινε καί ιστορούσε τά υφάδια τά σαντρατσωτά καί τά 
κατριλωτά, μιά καί είχε τά χίλια βάσανα άπό τά πολλά παιδιά. Καί 
γώ άποτραβιόμουν καί δεν άπλωνα τό μπακίρι για τό φιλοδώρημα.

Στο κάθε άνοιγμα μιας πόρτας άντικρύζαμε τού κάθε σπιτιού 
τή χαρά ή τη λύπη. Κι’ ό πατέρας μου σάν ξεμολογητής καί ψυχών 
γιατρός, ήξαιρε τά μυστικά καί τά πάθη ή τις χαρές. Γι’ αύτό παρη
γορούσε, καλοτύχιζε κι’ έλεγε δυο λόγια καλά στην κάθε μιά νοικο
κυρά. Στην άκρη τής συνοικίας μας, όπου τά σπίτια ε ίχαν φράχτες 
κι’ δπου τελείωναν τά δριά της, μάς άντίκρυζαν σκυλιά, κι’ άλλα 
μάς γαύγιζαν,  άλλα μάς κουνούσαν τή νουρά, άλλα μάς ρίχνουνταν 
μέ τά δόντια έξω, μά εμείς έπρεπε νά μπούμε, νά φωτίσουμε, νά 
παρηγορήσουμε, ν ’ Ακούσουμε Ατέλειωτα βάσανα καί πίκρες. Διακό
σια καί πλέον σπίτια έπρεπε νά μπούμε. Διακόσιες φορές νά πούμε 
τό «Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου», διακόσιες φορές ν ’ άπλωσω τό μ π α 
κίρι μου, διακόσιες νά μπή μέσα ή φωτιστήρα γιά νά βγή σταλάζον 
τας τον μυρωμένο Αγιασμό.

Ό  πατέρας μου κουραζότανε, άλλά καί μέ υπομονή άνοιγε τις 
πόρτες, γιατί άπό τούτη τήν ήμέρα κρεμότανε ένα μεγάλο ζήτημα 
τού σπιτιού μας : τό ψωμί μας, τ ’ άλεΰρι μέ τό τσουβάλι, πού δλο τό 
μήνα—60 οκάδες—μάς έφτανε γιά νά ζυμώνει ή μητέρα μου για δυο 
οκάδες τήν ήμέρα άσπρο χάσικο ψωμί, πού εννιά στόματα μέσα στό 
σπίτι έτρωγαν.

Κατά τό μεσημέρι γυρίζαμε στό σπίτι σκονισμένοι, ίδρωμένοι ή 
παγωμένοι, κατά τον κα ιρό .Ό  πατέρας μου καλόθετε τό σταυρό του, 
έβαζε τή φωτιστήρα του στό εικόνισμα, κΓ άδειαζε τήν τσέπη του, 
στό τραπέζι. ΚΓ άρχιζε βάζοντας τά γυαλιά του, νά μετρά χωρίζον
τας τά σουλταμαμούτια άπό τά κάρτα, άπό τά όχταράκια τά γρο- 
σάκια τάσημένια καί τούς φτωχούς παράδες, Ακόμα καί τά μεταλλί
κια καί λογάριαζε άν έβγαλε τά 60 γρόσια, πού τού χρειαζότανε γιά 
τό τσουβάλι τάλευρι.

Πολλές φορές έβγαιναν, μά πολλές φορές δέν έφθαναν. Καί τότε 
άδειαζαν καί τού μπακιριού μου τά φιλοδωρήματα.’Ά ν  δέν χρειαζό
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τανε, τά μετρούσαμε καί τά ρίχναμε στον κουμπαρά μας, πού θά- 
νοιγε τίς παραμονές του Πάσχα καί τής Πρωτοχρονιάς γιά νά φτιά- 
σουμε τά ρούχα μας ή νάγοράσουμε τά κατίρια ή τά τσόχινα μποτί
νια έφτά άδελφών μικρών μεγάλων.

'Ιστορικό θά μάς μείνει τού σπιτιού μας, πού κάποια Φώτα μετά 
τό νυχτερινό αγιασμό βγήκαμε νά φωτίσουμε τά σπίτια. Φυσούσε βο
ριάς φοβερός καί τρομερός. Χιονόνερο έπεφτε τσουχτερό. Κι’ ό π α 
τέρας μου κουκουλωμένος μέ σάλια στο κεφάλι καί τή γούνα του τυ
λιγμένος, μέ τά χέρια μέσα στα ζεστά του χειρόχτια, πήγαινε μέ τή 
φωτιστήρα του στο χέρι. Ό  ένας μου άδερφός — πού έγινε ράφτης, 
σάν έμαθε τά γράμματά του—πήγαινε μπροστά καί βροντοκοποΰσε 
τΙς πόρτες μ’ ένα μεγάλο ρόπαλο νά μάς άνοίξουν. Οι δρόμοι π α 
γωμένοι γλυστροΰσαν, σωστό γυαλί. Πού ν ’ ανεβούμε άνηφοριές καί 
πώς νά κατεβοΰμε στά σκοτεινά κατηφοριές; Καί δμως άν δεν π ή γ α ι 
νε ό πα πά ς  νά φωτίσει νύχτα τά σπίτια, εϊταν ή μεγαλύτερη περιφρό
νηση καί προσβολή.

Σ ’ ένα τέτοιο άνεβοκατέβασμα γλύστρησε ό πατέρας μου κι’ έ 
πεσε καί χτύπησε τόσο δυνατά, πού μέ κλάματα τον πήγαμε στο 
σπίτι, διακόφτοντας τό φώτισμα. "Ενα μήνα έμεινε κρεββατωμένος. 
’Ό χ ι  μόνο πόνεσε, δχι μόνο έχασε τά τυχερά του καί μεΐς τά φίλο- 
δωρήματά μας, μά τον μήνα τούτο δέ μπορέσαμε ν ’ αγοράσουμε τό 
τσουβάλι τάλεΰρι ! Τό μπακίρι μου τό κρέμασα άπό τό χερούλι του 
ψηλά καί άπαρηγόρητος καθισμένος πλάγ ι  στον πονεμένο πατέρα μου, 
τού δ ιάβαζα τίς προσευχές του : « Ά π ό  ρυπαρών χειλέων, άπό βδε- 
λυράς καρδίας».

Μεγαλώσαμε δλοι. Οί μεγάλοι ξενητεύτηκαν. '’Ήρτε καί ή ώρα, 
καί τών μικρών. Κι’ ό πατέρας μου τότε φωτίζοντας, έδινε στο χέρι 
τό ιστορικό μας μπακίρι κανενού γειτονόπουλου, πού μάζευε τώρα τά 
μπαξίσια καί τά πήγαινε τής μητέρας του τρελλό άπό χαρά.

Πέρασαν χρόνια πολλά, καταλύθηκαν φαμίλιες, χώρες χάλασαν, 
σπίτια ρήμαξαν, οι νέοι έγιναν γέροι, καί δμως τό μπακίρι σωστό, ά 
κατάλυτο, άγγ ιχτο  θαρρείς άπό τού χρόνου τά περάσματα, ύπάρχει, 
βρίσκεται κληρονομικά δίκιά μου. Τδφερε ό καιρός νά γίνει χτήμα δι
κό μου.

'Η μητέρα μου άπό τό στρώμα της γερασμένη κ’έκατόχρονη μού 
είπε :—Σκύψ’ κεΐ κάτ’ πέ τό τραπεζόπλο.’Έ ν  κεΐ πέ κάτ’ τό μπακίρ, 
πού φώτζετε. Πάρτο νά τδχς γιά θύμησ’ τή πατέρα σ ’. Σύ φώτζες μαζί 
τ ’πολλά χρόνια, πάρτο νά τδχς, μά νά μή βάλς φαγί μέσα. Γώ τόσα 
χρόνια τό κράτσα σάν άντίκα, κειμιά, ένε δυσεύρεστο... Πέ τήν εύκήμ’.
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Καί γώ τό πήρα, σά δισκοπότηρο αγιασμένο, στα χέρια μου. Τό 
σήκωσα ψηλά μέ δάκρυα στα μάτια. Τό σήκωσα σάν ύδρία πού είχε 
τη σκόνη τόσων χρόνων περασμένων, πού χάθηκαν καί παν, σάν τά- 
για των άγιων. Ό  νους μου, ή θύμησή μου, γύρισε στά περασμένα. 
Καί χίλιες ανύμνησες άνέβηκαν στο μυαλό μου. Τί πρώτα νά πρώτο· 
θυμηθώ ; Πλημμύρισε ή παιδική μου ζωή, κατεβατό κατεβατό καί ή 
ζωή τού σπιτιού μας βγήκε μέσ’ άπό τά περασμένα. ’Έκλαψα. — Τί 
είμαστε !, είπα.. . .

’Άτριφτο μέ τά σημάδια του καιρού άπάνω του, πού ζωντανεύ
ουν χρόνια περασμένων γενεών, τδχω στήν προθήκη τής βιβλιοθήκης 
μου νά μου μιλά, να μου θυμίζει τά περασμένα, πού παν καί χάθη
καν άγύριστα. Νά μου θυμίζει τά Φώτα τής Θράκης : ^Σήμερα τά 
Φώτα κι’ ό φωτισμός.» Τά παγωμένα Φώτα, τά χιονισμένα, τά κρυ
σταλλωμένα, άπό τό κρύο καί τούς πάγους, πού ό πατέρας μου εϊ- 
ταν ύποχρεωμένος νά περπατήσει, γιά νά φωτίσει, καί νά άγιάσει τά 
σπίτια, πλουσιόσπιτα, καί φτωχόσπιτα, γιά νά κερδίσει τό τσουβάλι 
του άλευριοΰ του μήνα, πού θέλαμε εννιά στόματα νά φάνε ψωμί ζυ 
μωμένο άπό τή μάννα μας τήν παπαδ ιό  καί πλασμένο καί φουρνισ
μένο άπό τον φουρνάρη μας τόν κύρ Βασίλ’ τό φουρουντζή. Έ δ ώ  στή 
βιβλιοθήκη μου θά στέκει ώς δτου καί γώ τό παραδώσω σε κάποιον 
πού θά συγκινιέται, δπως εγώ άπό τις άναμνήσεις. Ώ ς  τότε συντρο
φιά μέ κάτι μικροπράγματα ιερά άδελφωμένο θά μου μιλά μέσα στήν 
ψυχή άπό τή βιβλιοθήκη μου τά περασμένα.
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Συνήθεια ε’ίχανε στον τόπο μας τον καιρό κείνο έμάς τά πα ι 
διά, μόλις τελειώναμε τά μαθήματα, τον Ιούλιο, νά μάς βάζουν δλο 
τό καλοκαίρι σέ δουλειά. Τά μαγαζιά δλα κάτω στήν άγορά έπαιρ
ναν άπονα δυο παιδιά. Κέτσι γινόμασταν άλλοι πραματευτάδες,  ά λ 
λοι μπακαλόπαιδα,άλλοι λογής λογιών τεχνίτες.’Εμένα παπαδοπαίδ ι ,  
πού με τά γράμματα τής έκκλησιάς μερόνυχτα καταγινόμουν, μέβα- 
λαν γιά πρώτη φορά κοντά στον ξάδερφο τής μητέρας μου — τό με
γάλο πραμματευτή στήν άγορά κάτω,—γιατί τό ζήτησα εγώ.

—θ έ λ ω  νά γίνω πραματευτής. Θά πάω, είπα, στο θειό μου, καί 
τάλλο πουρνό, πού έγιναν οί εξετάσεις καί πήρα καί μέσα στο τού
λινο τουρμπαδάκι τά κουφέτα μου,—έτσι τά μικρά μάς μοίραζαν κου- 
φέτα στο τέλος των μαθημάτων με τις έξετάσεις— παρακαλώντας τον 
πατέρα μου, τον έπεισα νά μόδηγήσει χειροπιαστά άπό τό μαχαλά μας 
στο τ σ α ρ σ ί .  Κατεβαίνοντας τούς 'Αγισαρανταμάρτυροι  μπήκαμε 
μέσ’ άπό τά Τούρκικα, περάσαμε μπροστά άπό τό τζαμί, μέσ’ άπό τά 
χασάπικα, μέσ’ άπό τήν άγορά. Είδα άπό μακρυά τοϋ χαλβατζή Ό -  
σμάνη τούς χαλβάδες — σάν πυραμίδες — μπήκαμε μέσα άπό τον 
ά ρ ασ τά —τή θολωτή άγορά μ α ς -  βγήκαμε μέσα στον έβραιομαχαλά 
μέ τάμέτρητα μαγαζιά. ΈκεΤ είδα κιάλλα παιδιά του σχολείου μας 
νά στέκουν στις όξώπόρτες των μαγαζιών. Προχωρήσαμε τό μεγάλο 
δρόμο καί προχωρώντας ολίγο άκόμα, φτάσαμε στή δεξιά πλευρά, 
στο μεγάλο π ρ α μ α τ ε υ τ ά δ ι κ ο  του θ α ν α σ ά κ ’ του Ντελήγκια- 
ούρη,—του θειου μου.

Τό μεγάλο τούτο πραματευτάδικο ε’ίταν άπό τά καλύτερα κέ- 
καμνε δουλιές μέ τις χανούμισσες καί τά χαρέμια. Χιλιάδες χ ιλ ιά
δων πήχες τό χρόνο πουλούσε τσίτια, μεταξωτά, καί λογιών ύφάσματα 
στό γυναικόκοσμο τών χαρεμιών, δπου κουβαλούσαν τα τόπια στον 
ώμο καλοί κιώραΐοι νέοι—οί κ α λ φ ά δ ε ς  συνοδευμένοι άπό τ σ ι 
ρ ά κ ι α  μόλόκληρα βουνό τόπια στούς ώμους.

Τό μαγαζί  μεγάλο γύρω γύρω μέ παράθυρα άπό μεγάλα γ υ α 
λιά, μέ προθήκες, μέ κρεμασμένα ύφάσματα άπό ψηλά ώς κάτω, μέ 
βγαλμένα τόπια στήν όξώθυρα καί στιβαγμένα σά στήλη άπό μαρ
μαροσπόνδυλους, δπως ό πεσμένος «τού ’Ολυμπίου Διός».
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Έ κε ΐ  μέσα μέ πήγε ό πατέρας μου. Μπήκαμε με τό θάρρος τό 
συγγενικό καί τραβήξαμε ίσια στο γραφείο, δπου καθότανε ό θ α ν α -  
σός ό ξάδερφος τής μητέρας μου—ό νοικοκύρης τοϋ πραματευτάδικου.

Ό  πατέρας μου βουτηγμένος μέσα στάντεριά του καί στο ράσο 
του, ξανθός κιώραΐος, μέ τό μπαστούνι τό δεσποτικό σιό χέρι, καί 
γώ ένας τοσοδούλης, ξανθός καί σγουρομάλλης, μέ τά μποτινάκια 
τά γαλάζια  καί τό κοντό πανταλόνι  ώς τό γόνατο καί τά γαλάζια  
μάτια σά σπίθες.

— Καλώς τον παπά,  είπε ό θανασάκης  ό Ντεληγκιαούρης. Δ ι’εύ- 
χών σας, έτσι έλεγαν τότε καλημερίζοντας τούς παπάδες,  πρόσθεσε. 
—Καλοί κα ιρο ί !

—Μέ τήν ευχή τή θεού, καλημέρα. θ α ν α σ ά κ ’, άπάντησε ό πα τέ 
ρας μου, μπαίνοντας στό γραφείο. Σου τον έφερα νά τον πάρς δικό 
σ ’ για τό καλοκαΐρ’, νά τον κάνς πραματευτή έμπορο. Νά σέ μοιάσλ

—Καλώς τόνε, καλώς τόνε' εΐπε καί μέ χάΐδεψε στον ώμο. Μεύ- 
χαρίστησ’ θά τον κρατήσω νά γίν’ ένας πραματευτής καλός.

Καί μονομιάς μέ παράδωκαν στό τμήμα, πού πουλούσαν τά τσί
τια σένα παιδί καλό τής γειτονιάς μας, πού φορτωμένος πήγαινε στά 
σπίτια νά πουλήσει ύφάσματα — γ ια τ ’ οί γυναίκες δέ γύριζαν σαν 
τώρα μέσα στούς δρόμους καί τις άγορές — .Ή  γλώσσα του ψαλίδι, 
καί τό μάτι του φωτιά. Σά μιλούσε άφριζε τό στόμα του, καί τό μάτι 
του άκούραστο πηγαινοέρχοντανε μή κάνει φτερά άπό μπροστά του 
κανένα άπό τά τόπια πού κοβαλοΰσε στά ξένα σπίτια μέσα.

Οί χανούμισσες δύσκολα έβγαιναν έξω νά πάν στά μαγαζιά. 
Μέσα στά χαρέμια τους καλοπερνώντας τή ζωή, έκεΐ προσκαλοΰσαν 
τούς έμπορους νά στείλουν τά πανικά τους φορτωμένα σέ όμορφα 
παιδιά, πού ήξαιραν νά κάνουν τόν έμπορο καί μέ τά λόγια τους 
« π ι ά ν α ν  π ο υ λ ι ά » .

Οί γυναίκες τών χαρεμιών, ωραίες κιάσκημες, μεγάλες καί μι
κρές, πάντα  κλεισμένες μέσα στά σπίτια καί πίσω άπό τά καφάσια, 
μέ τή φαντασία, γιομάτες πυρετό γιά τό άγνωστο, σχημάτιζαν κό
σμους ιδανικούς καί πλάνους, όπου πετοΰσεν ή ψυχή τους κι’ ονειρεύ
ονταν πάντα  νέους γαλατερούς καί μάγους, πού θά μπορούσαν νά 
ήσυχάσουν τόν πυρετό αύτό, πού τις βασάνιζε, τόν πυρετό, τόν πόθο 
τού άγνωστου.

Ό  θ α νασάκης  ό Ντεληγκιούρης είχε τά ωραιότερα παλλικάρια 
γιά καλφάδες. Τέτοιος είταν κιό γείτονάς μας ό Νικολάκ’ς, πού μέ 
τόν πήχη στό χέρι τό δεξί, καί τή στοίβα άπό τόπια μεταξωτά στον 
ώμο, πήγαινε καί έμπαινε στά άδυτα τών χαρεμιών, νά μοσκοπου 
λήσει τά μεταξωτά, τού πραγματευτάδικου.
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Κοντά του λοιπόν προσκολλημένος θά περνούσα τό καλοκαίρ ι— 
έτσι γλίτωνε ή μητέρα μου ένα άπό τά βάσανα του σπιτιού—μαθαίνον
τας την πραματευτική, μπαίνοντας στά χαρέμια, βαστώντας τον πή
χη, κουβαλώντας στόν ώμο ένα δυο τόπια καί συνοδεύοντας τό Νι- 
κολάκη, δσες φορές την ήμέρα θάμπαινε στά μεγάλα τούρκικα σπί
τια, ωραίος, κομψός, σαγηνευτής καί φοβερός πουλητής των πανιών.

’Έπειτα  ήμουν συνηθισμένος, εγώ άπό τό πραματευτιλίκι, γιατί 
πάντα τά καλοκαίρια άπό έξι χρόνων άγόραζα καί πουλούσα μέσα 
σένα κασονάκι κρεμασμένο άπό τό λαιμό μου, διάφορα ψιλικά, μα- 
καράδες, κουβαρίστρες, [μπρισίμια, βελόνια, καρφίτσες, τσιγάρα, τσι
γαρόχαρτο καί τόσα άλλα πράματα, γυρνώντας άπό σπίτι σε σπίτι 
τής γειτονιάς μας. ‘Ύστερα άπό τούτη τήν πραματευτική, μοϋ μπήκε 
μεράκι καί γύρεψα άπό τον πατέρα μου να μέ πάει στήν άγορά κάτω, 
νά μέ βάλει σε μαγαζί  μεγάλο, γιά νά κουβαλήσω τήν πραγμάτεια 
στόν ώμο, μέ τον πήχη άπό τον άλλο ώμο, νά κρατά τήν ισορροπία 
τής στοίβας των πασμάδων ή των κουτιών.

Μεύχαριστοΰσαν δλα σαύτή τή δουλειά. ‘Έ ν α  ά π ’ δλα πού μου- 
δινε τήν ήδονή—τήν πιο μεγάλη—εϊταν ή μυρωδιά τών ύφασμάτων, 
δπως ερχότανε άπό τήν Ευρώπη, μιά μυρωδιά του παρθενικοΰ, τού 
άνέγγ ιχτου .Ή  ευτυχία τή μέρα κείνη, πού πρωτομπήκα στο π ρ α μα 
τευτάδικο ε’ίταν μεγάλη, γιατί μέ πήραν σ ’ ένα τέτοιο ταξίδι μέσα στο 
χαρέμι τού πασά,  πού κατά τύχη γύρεψε νά σταλούν δλα τά νέα π α 
νικό τής εποχής. Δέν τό ξεχνώ τό πώς καί γώ συνώδεψα τήν πομπή 
φορτωμένος.

Ό  Νικολάκης σάν έτοίμασε δα τά αμέτρητα τόπια τών πανικών 
μέ τά χίλια χρώματα καί τά μύρια σχέδια, τοίμασε καί τήν πρώτη 
μεγάλη στοίβα πού θά φορτωνότανε ό ’ίδιος στόν ώμο. Τοίμασε καί 
τή δεύτερη γιά τον βοηθό του, τοίμασε καί μιά μικρή γιά μένα, μέ 
τρία τέσσερα τόπια.

— Πάρ’ καί σύ, μοΰ είπε, τό δήχ’ σου, καί μουδωκε στο χέρι, ένα 
ξυλένιο πήχη μέ τά ρούπια σχηματισμένα στίς δυο έπιφάνειές του, 
καί μοΰ φόρτωσε καί τά τόπια, στόν ώ μ ο .Έ γώ  σήκωσα καί έστριψα 
τό άριστερό μου χέρι κέπιασα τά τόπια άπό τήν μπροστινή μεριά.

— Βάλ’ τό δήχ’ σου τώρα κ ά τ ’ πέ τήν ά λ λ ’ μεριά, μού είπε, καί 
κούδσέ τον στο δεξιό σ ’ τον ώμο.

Μέ μιά ισορρόπησα τό φόρτωμα καί μέ σβελτάδα έκανα δλη αύ- 
τή τή δουλειά έτοιμος νά ξεκινήσω. ’Έ πλεα  σέ μιά ευτυχία: ’Ήμουν 
πραματευτής, βαστοΰσα πήχη στο χέρι καί ήμουν φορτωμένος, άπό 
πανικό ! ! Μιά λαχτάρα ε ίχα τώρα πώς θά μετρούσα τό ύφασμα μέ 
τον πήχη. Κείνη ή σβελτάδα τών καλφάδων νά ξεποτυλίγουν τό π α 
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νί καί μέ τον πήχη νά τό μετρούν γρήγορα,  είχε γίνει τό μεράκι μου, 
τδνειρό μου. — Κάποτε, έλεγα μέσα μου, θά μετρήσω καί γώ έτσι τό 
τόπι του πανιού !

Κείνο τό κόψιμο τής αρχής μέ τό ψαλίδι, κδστερα τό τράβηγμα 
μέ τό χέρι καί τό χράτς του πανιού ποϋκαμνε στο σχίσιμό του, ήθε 
λα τέλος πάντων νά τάξιωθώ καί γώ.

Καμαρωτοί λοιπόν ξεκινήσαμε. Χίλια φλωριά άν μου χάριζαν 
δέν εί'ταν τίποτε μπροστά στήν ευτυχία μου αυτή, μέ τον πήχη νά 
κρατώ στον ώμο, τά πανικά ’Έτσι  φτάσαμε στο μεγάλο σπίτι μέ τΙς 
μεγαλόπορτες. 'Ένας αράπης—μαύρος, μάς άνοιξε τή θύρα, καί μπή
καμε σιωπηλοί. Προχωρήσαμε σέ μιά πλακόστρωτη αυλή, μπήκαμε 
μιάν άλλη θύρα κιάντικρύσαμε ένα μεγάλο κήπο, δπου φωνές άργυ- 
ρές καί γέλια καί χάχανα  γυναικήσια άμέριμνα γέμιζαν τόν άέρα.

— ’Από δώ (μπουράάν), είπε ό μαύρος.
Καί μεΐς άκλουθούσαμε, τρεις στή γραμμή. Προχωρήσαμε μέσα 

στόν κήπο καί φτάσαμε σένα ωραίο χαγιάτι,  άνάμεσα άπό χίλιων 
λογιών λουλούδια καί δέντρα, δπου πολλές γυναίκες καί δούλες γε
λούσαν, κακάνιζαν, κουβέντιαζαν, άλλες απλωμένες, άλλες καθισ 
μένες σέ ντιβάνια.’Όμορφα χρυσά κλουβιά, κρέμονταν άπό ψηλά καί 
καναρίνια κίτρινα σά φλουρί, τραγουδούσαν λυγερά. "Ενας πίδακας 
άνάμεσα στόν κήπο πετοΰσε ψηλά τό νερό του καί σχημάτιζε καί μιά 
πηγούλα, πού έτρεχε στά λουλούδια. Ποτέ μου ώς τότε δέν είχα δεΐ 
τόσο ωραίο μέρος. Στο λεφτό άπό τις μεγάλες πόρτες πρόβαλαν γυ
ναίκες, ξεσκέπαστες, γυναΐκεςσάν άγγελοι ωραίες, παιδιά μικρά καί 
δούλες μαύρες. Μάς περιτριγύρισαν μόλις κατεβάσαμε τά τόπια, πού 
μέ τά πολλά καί ωραία τους χρώματα σαγήνεψαν τις γυναίκες τού 
χαρεμιού.

Μιά νέα γυναίκα, πολύ όμορφα ντυμένη, πρωτοπλησίασε τά π α 
νιά καί έρριξε πάνω μας τά ώραΐα της μάτια. Μάς έβλεπε κατάμα
τα κι’ άρπαχτικά.  Καί πριν ό Νικολάκης — πού εϊταν μαθημένος 
σαύτές τις εκστρατείες — λύσει τά τόπια κι’ άρχίσει νά τά ξεποτυ- 
λίγει, άρχισε καί τούς έπαινους τών ύφασμάτων του Σάν πηγή γ ά ρ 
γαρη ήξαιρε νά τούς τά ιστορεί άκούραστος. Φτάνοντας κοντά μου 
ή ώραία χανούμισσα μοΰ χάϊδεψε τά σγουρά μαλλιά. Σάν στάρια 
χρυσά σγουραίνουν τούφες - τούφες στό κεφάλι του, ψιθύρισε καί 
πρόσθεσε Ντιλμπέρ, τσοτζούκ! (χαριτωμένο παιδί). Καί μέ περέχυσε 
μέ τήν καφτερή ματιά της. Κρύος ίδρωτας μού χύθηκε. Ζάρωσα καί 
φοβισμένος κοίταξα νά χωθώ άνάμεσα στούς δυο καλφάδες, πού τούς 
συνώδεψα καί γώ μωρό π α ιδ ί .Ό  έπαινος τής χανούμισσας άπό στόμα 
σέ στόμα λογήθηκε, κιδλες οί χανούμισσες κι’οί μαύρες πέρασαν άπό



κοντά μου νά μέ δουν ξαναλέγοντας τό λόγο:—Ντιλμπέρ τσοτζοόκ! 
καλόπαιδο!

Τί έγινε δε μπόρεσα νά νιώσω, γιατ'ι ντροπιασμένος μέ τά μάτια 
χαμηλωμένα έβλεπα τή γης καί τό πλακόστρωτο κιάκουα τΙς φωνές 
καί τά γέλοια τόσων όμορφων γυναικών νάνακατεύωνται μέ τό τ ρ α 
γούδι των πουλιών, πού τό καθένα άγωνιζότανε, μέσα στο περιβάλλο 
κείνο νά τραγουδήσει γλυκύτερα, κιάκουα τόΝικολάκησά λυσσασμέ
νος νά παινά τά πανικά καί νά τά ύψώνει στον τέταρτο ούρανό. Τί 
εύγλωτία ! Πώς γύρισα στο πραματευτάδικο δέ θυμάμαι, θυμάμαι 
μόνο, πώς οΰτε τό γλυκό πού μου πρόσφεραν μπόρεσα να φάω, γιατί 
μέπιασε—παιδί πράμα — ένας κεφαλόπονος δυνατός, πού ποτέ μου 
δέν τον γνώρισα. 'Ως πού νά βραδυάσει ήμουν άρρωστος πιά. ’Έτρεμα 
σύγκορμος καί βογγοΰσα.

’Έτσι  σακατεμένο μ’ ερριξαν στο κρεβάτι. Ή  γειτόνισσά μας, ή 
γιάτρισσα, πάνω στο κεφάλι μου σκυμμένη, κυττουσε νά μαντέψει 
τήν άρρώστεια μου.

—’Έ ναι  ματιασμένο, είπε στα υστερνά, ματιασμένο! Φέρτε τούτο 
φέρτε κείνο, ζητούσε άπανωτά, νά κάνει τά γητέματά της, καί τά 
ξόρκια της. Καί μέ διάβασε παίρνοντας λάδι τής κανδήλας, καί μέ 
ξόρκισε, ρίχνοντας γαρύφαλα στή φωτιά καί μίλησε μέ τά τελώνια 
καί τις νεράιδες καί φοβέρισε τά κακά πνεύματα καί μέ πότισε λάδι 
τής καντήλας. — ’Ό ξ ω  τό κακό, είπε στο τέλος, καί μέ σκέπασε νά 
κοιμηθώ.

Ποιά μέρα εϊταν όταν ξύπνησα ; Μού εϊπαν πώς κοιμόμουνα έ
να τρίμερο, Σά μέ διάβασε κιό πατέρας μου τίς ε υ χ έ ς  άπό τό εύχο 
λόγι του, φορώντας τό πετραχεΐλι  του, έφαγα κιέγινα καλά. ’Έ γ ινα  
καλά, μά ή μητέρα μου δέ μέ ξανάστειλε στο πραματευτάδικο πιά.

— ’Ά φτο  τό παιδί, είπε στον πατέρα μου, άφτο στο σπίτ’, δέ 
χρειάζται άπό τώρα στή δουλειά Δέ γ λ έ π ’ς πού τό μάτιαξαν ;

Καί πιά δέν ξαναπήγα  στον πραγματευτάδικο. Στό σπίτι έψελ
να τά εκκλησιαστικά, έγραφα, ζωγράφιζα, έπαιζα. Τόνειρό μου να 
γίνω πραματευτής έσβυσε.

Τί ήθελε νά μέ χαϊδέψει, ή όμορφη κείνη γυναίκα ; ’Αληθινά θά 
μέ μάτιαξε, μέφαγε τό άχόρτάγό της μάτι. Έ ξ  αιτίας της δέν έγινα 
πραματευτής κέμπορος ϊσως καί πλούσιος.

74 Παρ’ ολίγο πραματευτής
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"Ολη τή σαρακοστή ή μητέρα μου ΰφαινε. Μέ την άνοιξη μαζί, 
πού γλάστρες λογής-λογής τριγύριζαν τον άργαλειό της, καί βασι
λικοί καί ζουμπούλια πλημμυροΰσαν άπό μόσχους τό χαγιάτι  τού σπι
τιού, έβαλε τό πανί  στο δρόμο Μασούριασε, καλάμιασε, διάστηκε στή 
διάστρα, έστησε τό λάκκο της, πέρασε κλωστή κλωστή τό στημόνι στά 
χτένια καί πεταχτή -  ύστερα ά π ’ ύλες τις δουλειές της—κάθησε στο 
λάκκο, πήρε στο δεξί τή σαγίτα, καί μέ τ '  άριστερό έσυρε τό χτένι. 
Δεν καταλάβαινες πότε τό ρούπι γινότανε πήχη καί ή πήχη τόπι. Τί 
δούλεψη, τί φάσιμο ! Ά π ό  τά νιάτα της, ή μητέρα υου, ΰφαινε στού 
πατέρα της τό σπίτι τού κόσμου τά πανιά. Τσεγίζια καί στρωσίδια 
καί προικιά !

'Έτσι τό μισοσαράκοστο τελείωσε τό πανί, πού θα μάς έρραβε τά 
ρούχα τής Πασχαλιάς: ενα άλαφρό ντόκ’, μέ μαύρη καί άσπρη κλω
σ τή —σάν τού Ρετσίνα τά πανιά — πυκνοφαμένο καί δυνατό. Τώρα, 
κάποια μέρα θά έκοβε τά πανταλόνια  καί τά ζακετάκια. Καί σιγά- 
σιγά θ’ άρχιζε τό ράψιμό τους τό υπόλοιπο τής σαρακοστής.

'Εμείς τά παιδιά παρακολουθούσαμε μέ καρδιοχτύπι καί λαχτάρα 
δλη αυτή τή φοβερή δουλειά τής μητέρας μας.

Πότε νά όφάνει τόσο πανί, πότε νά τό στείλει στο ντολάπ’ μέ τό 
ντολαπτσή, πότε νά τό κόψει καί πότε νά τό ράψει.

Στο κόψιμο δσες φορές άδειαζε, βοηθούσε τή μητέρα μου ό θείος 
μου ό πραματευτής, πού είχε πραματευτάδικο στήν άγορά. Μάς έ
παιρνε μέτρο, έκοβε τό σακάκι μας καί τό πανταλόνι  μας—στούς μι
κρούς κοντό, στούς μεγάλους μακρύ—καί ή μητέρα μου ύστερα ά ρ 
χιζε τό ράψιμο.

"Εβαζε τά γυαλιά της καί σάν καθότανε, χίλιες φορές σηκωνό
τανε για νά δή καί τό φαγί, τήν μουσαφίρισσα πού ήρθε, τή φτωχή 
τήν Ξαθώ πού γύρευε ένα κομάτι ψωμί, τού μπακάλι τό παιδί, πού 
έφερε τό πετρέλαιο, τή γειτόνισσα τήν Έλέγκω, τον πα πά  της, πού 
γύριζε άπό τήν εκκλησία, εμάς έφτά στόματα πού γυρίζαμε άπό τό 
σχολείο καί τόσους άλλους. Καί δμως έρραβε κι’ έρραβε ως τά με
σ ά ν υχτα .Ά π ό  δω ψαλίδιζε, άπό κεΐ τρύπωνε, παρέκει ριμπάτευε, ώς 
πού κατάφερνε νά φτάσει στις κουμπότρυπες.

Ή  χαρά μας εϊταν άπερίγραπτη καί γλυκύτατη, χαρά πού τώρα 
δέ μπορώ μέ τίποτε νά τή δοκιμάσω.
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’Έφτανε  ή μεγάλη Εβδομάδα,  καί νά, τά ρουχαλάκια μας δ'λα 
με τό χέρι ραμένα, κρεμότανε άπό τό κρεμαστάρι τους, έτοιμα γιά 
τή μεγάλη μέρα, άνήμερα Πασχαλιά, νά τά φορέσουμε στη μετάληψη.

Ό  πατέρας μου πάλι  ειταν έτοιμος νά μάς ξεμολογήσει, νά μάς 
σχωρέσει, νά μάς διαβάσει την ευχή του και νά μάς μεταλάβει καλον
τυμένους, καλολουσμένους, καί χτενισμένους, καί νά μάς φιλοδωρή
σει με τό «σουλταμαμούτη» τής πασχαλιάς,  πού θά μάς έδινε τήν 
ευτυχία νά άπολαύσουμε τά θεάματα τέτοιων ήμερων — τζαμπάζη- 
δες νά περπατούν στο σχοινί, κούνιες πού κουνούσαν, μαλεμπιτζή· 
δες πού πρόσφεραν μαλεμπί με γκιούλ - σουγιού θέατρα καί τό «γέ
νη ντουνιά» δπου με τό φακό έβλεπες τήν Ιερουσαλήμ, τό Βίσμαρκ, 
τή Ρώμη, τό Ναπολέοντσ καί τόσο άλλα του κόσμου θεάματα. Τί 
παιδική ουράνια χαρά καί ευτυχία !

ι

Τό Μεγασάββατο κατεβήκαμε μέ τον πατέρα μου, οί τρεις πιό 
μικροί, ν ’ άγοράσουμε μποτίνια, τά τσόχινα μποτίνια μέ γαλάζια,  
κόκκινη, άσπρη τσόχα, πού φανταχτερά κρέμονταν άπό τούς γάν 
τζους έκατοστές στά μαγαζιά, κάτω στή θολωτή άγορά — τό μπεζε- 
στένι—καί λαχταριστά μάς τραβούσαν

—Νά τέτοια θέλω, άφεντίτς, είπα.
— Έ γ ώ  θέλω τετοιανά, είπε ό μικρότερος μου άδερφός.
— Έ γ ώ  θέλω γαλάζια ,  είπε ό μεγαλύτερος μου.
Έ κ ε ΐ  στού Καβάφ’ τοΰ Νικολάκ’ άγοράσαμε τά μποτίνια, σέ τρία 

διάφορα χρώματα.
Κουρασμένοι ά π ’ τά ψαλσίματα τής μεγάλης Εβδομάδας ,  μετά 

τό ψώνισμα τών μποτινκων μας, πέσαμε νωρίς νά κοιμηθούμε γιά τήν 
’Ανάσταση. Ή  ακούραστη μητέρα μας άπίθωσε στού καθενός τό 
προσκέφαλο τά άσπρόρρουχά του, καί τά καινούργια ρούχα, μέ τά 
μποτίνια τα θαμπερά.

Μετά, στολισμένοι κι’όλοκάθαροι άπό τό λούσιμο, πού μάς έκα
νε άποβραδύς ά π ’τήν κορφή ως τά πόδια, θά πηγαίναμε στήν έκκλη- 
σιά νά βοηθήσουμε τον πατέρα μας, νά μεταλάβουμε, νά ψάλλουμε, 
νά πιούμε τό γαλατερό σαλέπι τού ’Αρβανίτη τού μουσταφά, ν ’άγο- 
ράσουμε «κουλικάκια σαν μπαμπάκια», κάτι στρογγυλά κουλουρά- 
κια μέ κροκάδι κι’ άλευρι φτιαγμένα καί περασμένα στήν τριχιά, καί 
νά πάμε στο σπίτι νά φάμε τή νυχτερινή σούπα, καί τό ωραίο φ α 
γητό καί νά τσουγκρίσουμε τ ’ άβγά μας.

Νύχτα, πέρα μεσάνυχτα, ξυπνήσαμε άγουροξύπνητοι γιά τήν έκ- 
κλησιά. ’Αλλάξαμε καί στολιστήκαμε. Στή γραμμή μέ τά κεριά στά 
χέρια, κρατώντας άτιό τον τζουμπέ τον πατέρα μας, μπήκαμε τον
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αυλόγυρο τής εκκλησίας.
ΟΕ κληματαριές μέ τά φώτα άπό κάτω, κρεμούσαν, σαν ξωτικά 

τοΟ άλλου κόσμου φαντάσματα, τά κλαδιά τους. 'Ήσκιοι εδώ καί εκεί 
στους τοίχους, μά καί άλλαλαγμός τών παιδιών, τών κουλουρτζήδων 
τών σαλεπιτζήδων, του κόσμου, πού ερχότανε άπό τά μακρινά, μ ετά  
φαναράκια στο χέρι.

Ό  πατέρας μου, μετά τό ψάλσιμο τοϋ μεγάλου κανόνα, ως πού 
ό κόσμος μαζεύτηκε καί γέμισε την έκκλησιά, την αυλή τήν πλακο
στρωμένη καί τήν πίσω αύλή, βγαίνοντας τά Δημόθυρα λαμπροστο- 
λισμένος έψαλλε μέ τό άναμμένο τρικέρι του τό: «Δεύτε λάβετε φώς» 
βαρυόφωνα καί κατανυκτικά. Έ λαμψε τό φώς καί ό Ούρανοβάμων 
άπό τό θόλο χαμογέλασε στο λαό, καί ή Παναγία  ιλαρά είδε τον 
άπειρο λαό χαρούμενο γιά τήν ’Ανάσταση, θ α ρρ ε ίς  καί παρηγορη- 
μένη νάλεγε; «Παρηγοριά μου ό λαός μου!»

Ό  ζγουράφος ό Άνεστός,  πού έψελνε αριστερά, μέ τήν πελώ
ρια φωνή του κραύγαζε τώρα: «Τήν Ά νάστα σ ίν  σου, Χριστέ Σωτήρ», 
μαζί μέ τον πατέρα μου. θαρρε ίς  κι’έβγαινε άπό τά έγκατα τής γής 
ή φωνή του, ν ’ άναγγείλει  στή γή επάνω: «’’Αγγελοι ύμνοΰσιν έν ου-
ρανοΐς καί ήμάς τούς έπί γής καταξίωσον........». Ή  άνάστασή του,
πού ζωγράφιζε άπό χρόνια μέ τήν άγιονορίτικη τεχνοτροπία του, έλεύ· 
θέρη πιά άπό τό κόκκινο κιλίφι, πού τή σκέπαζε δλη τή χρονιά, μέ τά 
τερτίλια καί τά χρυσά στολίδια της, ύψώθηκε μαζί μέ τά ξαφτέρυγα, 
νά βγει μέ πομπή στον αύλόγυρο.

'Έ να  φώς—χίλια φώτα μαζί—απλωνότανε τώρα στήν αύλή, πού 
κάτω άπό τις κληματαργιές γινότανε ξωτικό, μέ μιά χαρά άπέραν- 
τη γιά τήν ’Ανάσταση, βροντοφωνήθηκε τό «Χριστός άνέστη» κι’ ά- 
κούστηκαν οί τουφεκιές τού δούλου λαού, πού ποθούσε τήν έλευθε- 
ρία. Ή  ψυχή μου μ5 αύτό τό φώς γινόταν εύαίσθητη τόσο, πού τά 
παιδικά μου μάτια, βρέχονταν άπό δάκρυα χαράς, δάκρυα μιάς α 
νείπωτης ευτυχίας.

Τώρα πιά, πού τά κοκόρια ξυπνούσαν κι’άψηναν εύθυμο τό λά “ 
λημά τους, έτελείωνε γοργή κή λειτουργία. ’Έ ξω  στον αύλόγυρο ά- 
κουγες:—Κουλικάκια σαν μπαμπάκια !

—Σ αλέπππ  !
Καί τά παιδιά, δσα μεταλάβαιναν, τσούγκριζαν τ ’ άβγό τους 

στον αύλόγυρο, έτρωγαν σιμήτια, έπιναν σαλέπι, καί μέ τά κεριά ά- 
ναμένα τραβούσαν στά σπίτια τους. Τί ευτυχία, τί χαρά !

Κι’ άφοΰ άκούσαμε τή μεγάλη ευχή άπό τό δεσποτικό άπό τον 
πατέρα μου «νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες...» καίό  κόσμος έπα- 
νέλαβετό:  «καί γάρ έπικράνθη...» καί περιμέναμε τον πατέρα μας νά
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ξεντυθή τά ίερά του άμφια καί νά αποτελειώσει τις ευχές του, πρόσ
χαροι, γεμάτοι φώς καί ευτυχία, μπήκαμε τή μεγάλη μας πόρτα, όπου 
μάς πρόσμενε χαμογελαστή ή μητέρα μας, μέ τά μάγουλα ροδοκόκ
κινα καί τά μάτια λαμπερά.

—Χριστός άνέστη παπαδιά  !
—’Αληθώς άνέστη, πα πά  !
Τό τραπέζι  στρωμένο... «'Η τράπεζα γέμει».

Τήν άλλη μέρα τό πρωί, σάν ξαναφόρεσα τά ρούχα καί τά μπο 
τίνια μου τα γαλάζια,  και τοιμάστηκα νά έβγαινα μέ τ’ άδέρφια μου, 
είδα ένα βαρύ σφάλμα τής μητέρας μου στο ράψιμο τοϋ πανταλονιού. 
Πώς τά κατάφερε ή καημένη, νά έρχεται ή δεξιά ραφή όχι στο κλάγι, 
παρά νά γυρίζει άριστερά πάνω στήν τσάκιση ;

Κι’ άρχίνησα τό κλάμα. Κλάμα παράπονου θλιμμένο...Τίποτε δέ 
μέ παρηγορούσε. Κι’ όσο έσκυβα μέ βουρκωμένα μάτια κι έβλεπα τό 
σφάλμα, τόσο έκλαιγα γιά πιο πολύ τήν άτυχία μου.

—Σώπα παιδί μ’, θά τό διορθώσουμ’ ! Σώπα !
—’Έ λ α  νά διώ καί γώ, είπε κι ό πατέρας μου.
Καί προσπάθησε νά σιάξει τραβώντας τό πανταλόνι μου, μά αύτό 

ξαναπήγε πάλι  στήν ϊδια θέση.
’Έ κλα ιγα  άπαρηγόρητα, ως πού ήρτε νά μάς εύχηθή κι’ ό θειος 

μου ό Κωνσταντής ό πραματευτής, πού μάς είχε κόψει τά ρούχα. ' Ό 
λοι τον χαιρέτησαν καί τον εύχήθηκαν. Μόνο εγώ άκουμπισμένος μέ 
τό κεφάλι στήν πόρτα καί τό χέρι στον τοΤχο έκλαιγα άπαρηγόρητα.

—Γιατί κλα ίγ ’ τό παιδί ; ρώτησε.
—Τό πανταλόν’ όου κάτ’ κουσοϋρ’ έχ ’ καί κλα ίγ ’, είπε ή μητέ

ρα μου. —’Έ λ α  νά διώ εγώ, έλα. είπε κΓ ό θειος μου.
Δέν κράτησε τά γέλοια του, σάν είδε τής μητέρας μου τήν άτυ

χία. Μά γιά νά μέ ήσυχάσει, πρόσθεσε : — ”Α, δέν εν  τίποτε, έγώ
νά τό διορθώσω αύριο δέν πε ιράζ’......  Πώς θά περνούσαν οι τρεις
ήμέρες τής Πασχαλιάς, γιά νά μπορέσει να πιάσει βελόνι καί ψαλίδι 
ό θειος μου. Τέλος πάντων, εκείνη τή χρονιά δέν ένοιωσα Πασχαλιά. 
Ξεντύθηκα τά ρούχα μου καί βάζοντας τό παλιό μου πανταλόνι  κά- 
θησα στο σπίτι. Καί σεργιανώντσς άπό τό παράθυρο, περνούσα τις 
ώρες μου καί παρηγοριόμουν. Καί σάν μοΰ πέρασε ή ώρα κείνη τής 
δυστυχίας, καί σέ λίγες μέρες σχολιάζαμε όλοι μαζί τό ράψιμο τού 
πανταλονιού μου, γελούσαμε μέ τήν καρδιά καί δάκρυα στά μάτια, 
για τό πάθημα τής μητέρας μου, πού όσα κι άν έρραψε πανταλονά 
κια στή ζωή τών παιδικών χρόνων, ποτέ δέν είχε πέσει σέ τέτοιο 
σφάλμα: νάρθει τόσο άνάποδα τό μπατζάκι τού πανταλονιού μου!.·.
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Στην πατρίδα μου σ ο ύ ρ β ι σ μ α  έλεγαν την ημέρα τής πρωτο
χρονιάς, τη συνήθεια να κραταμε μιά βέργα άπό βάγια, πού μ’ αυτή 
χτυπούσαμε τούς διαβάτες στή ράχη ή στή μέση, τόσες φορές, δσες 
βαστουσε τό φωνόσυρτο ρυθμικό τραγουδάκι:

Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί, σαν άσήμ’, 
σά κρανιά, καί τη χρόν’ γοθλ’ γεροί καί καλόκαρδοι.

Λέγοντάς το σουρβίζαμε μέ σούρβα, καί παίρναμε τό φιλοδώ
ρημά μας. Εϊταν ή μοναδική χαρά μας, δταν δλη τήν ήμέρα πιάνον- 
τας τό σταυροδρόμι, δέν άφήναμε άνθρωπο νά περάσει άσούρβιστο. 
’Έτσι  μαζεύαμε κάμποσα γρόσια καί σουλταμαμούτια καί σχηματί
ζαμε τά πρώτα κεφάλαια τού κουμπαρά μας.

Γ ι’ αυτό καί πόθος κΓ όνειρο των παιδιών εϊταν νά βγουν στο 
σούρβισμα. Τοίμαζαν μιά καλή βέργα καί άπό σπίτι σε σπίτι μπαί
νοντας, σούρβιζαν τούς γερόντους, τις γριές, πού για νά σουρβιστοΰν 
έγύριζαν τήν πλάτη τους νά τις φάνε καί νά... φιλοδωρήσουν. Αυτό 
βαστουσε δλη τή μέρα τής Πρωτοχρονιάς.

Εϊταν παραμονή τής πρωτοχρονιάς 1888. 'Έ να  κρύο μεγάλο π λ ά 
κωσε κείνη τή χρονιά. Χιόνια, άνεμοι βροχεροί, τρικυμίες, χαλασμός.  
‘Ό μω ς  αύτά εϊταν άπό τά συνηθισμένα κΓ ό κόσμος γλεντούσε μέ 
χαρά κι’ ελπίδα. Τό βράδυ εκείνο ό πατέρας μου κοιμήθηκε νωρίς, 
γιατί οάν ιερέας, έπρεπε νά ήαυχόισει για τή λειτουργία. Πριν κοιμη- 
θή μάς έβαλε καί διαβάσαμε τά ιερά γράμματα. Καί διαβάζοντας καί 
τά δικά του «τον απόδειπνο» έπεσε νά κοιμηθή. Τήν ώρα κείνη χτύ
πησε ή πόρτα τού σπιτιού μας. Πετάχτηκε ένας άδερφός μου ν ’ ά- 
νοίξει, Στο άνοιγμα άντίκρυσε τον ’Αποστόλη τό γειτονόπουλό μας, 
πού έρχότανε νά κολέσει τό μεγάλο μου άδερφό νά κόψουν τήνπήττα 
μέ τούς φίλους των.

—Νάρτω καί γώ, ε ίπα μέσ’ άπό τό στρώμα μου. ‘Έ να  παιδί δέκα 
χρονώ.

—Νά νάρτ’ς.—Νά πάς. —’Έ λ α  καί σύ. Τρία στόματα μίλησαν.
Τό ενα μέ προσκάλεσε, τό άλλο μοϋ έδωκε τήν άδεια καί τό τρίτο 

μέ δέχτηκε μαζύ του. Πέρασα τό παντελόνι μου, φόρεσα τό πουκά
μισό μου μέ τό γυριστό γιακά καί ντύθηκα τό παλτουδάκι μου.

’Έ τσ ι  βρέθηκα μαζύ μέ τό μεγάλο μου άδερφό στο πλούσιο σπίτι 
τού γείτονά μας, πού κερδίζοντας χρήματα τό καλοκαίρι στήν ξενει- 
τιά μέ τά παιδιά του δλα, τό χειμώνα έστηνε τά γλέντια καί τά τ ρ α 
πέζια, προσκαλώντας φίλους.
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Πηγαίνοντας πήρα καί τή σούρβα μου καί μπαίνοντας στο σπίτι 
τήν άπόθεσα σέ μια γωνιά .’Από παιδί ήξαιρα πολλά πράματα. Αυ
τός ό μεγάλος μου άδερφός, σά γραμματιζούμενος, μέ μάθαινε μου
σική, κωμωδίες, απαγγελίες, τραγούδια. Μέσα σέ μια συντροφιά τέ- 
τοιτία, πού έρχεται κάποτε καί ή κόπωση άπό τό λέγε-λέγε καί τρώγε 
—πίνε, ένα παιδί, μπορούσε ’ίσως κάτι νά προσφέρει.

—Έ ,  σύ καλό παιδί, δέ θά μάς πής τίποτα; Μ= έρώτησε ό κυρ 
Νικολής, ό νοικοκύρης, μέ τις μουστάκες τίς μεγάλες καί τό λουλά 
στο χέρι, κόβοντας τήν όμιλία του.

— θ ά  μάς πή, πώς δέ 8ά μάς πή; Ε ίπαν  οί άλλοι γύρω του μ’ 
ενα στόμα.

Καί γώ μέ τό θάρρος πού είχα, σαν παπαδοπαίδ ι ,  νά ψέλνω ε
λεύθερα καί νά διαβάζω στην έκκλησία τόν έξάψαλμο, άρχισα νά 
άπογγέλω  ένα μονόλογο, πού είχε κάμει για μένα ό δάσκαλός μου 
ό Παντολέων, δταν ήμουν δεύτερη τάξη κι’ έφευγα άπό τό σκολειό. 
Τόν άπήγγειλα μια χαρά. «Έ γώ  είμαι κείνο τό παιδί», χτυπώντας 
καί τό στήθος μου. "Υστερα τραγούδησα τό τραγούδι τής καρδερί- 
ρίνας, κατόπι ε ίπα  καί τό κάλανδο:

’"Ανοιξε, κόρη μ’, άνοιξε, τήν πόρτα σ ’ τήν κερένια.
’Έ χ ω  δυο λόγια νά σου πω καί κείνα ζαχαρένια.

'Όλοι  μ’ ευχαρίστηση μ’ άκουσαν καί μ’ ευχαρίστηση ζητούσαν να 
τούς πώ καί τίποτα άλλο. Τότε τούς είπα καί τό τροπάρι τού Ά η  
Βασίλη. Καί στο τέλος παίρνοντος τή σούρβα μου, πού ε ίχα φέρει μαζύ 
μου άπό τό σπίτι, σούρβισα όλους γέρους, γριές νιές, μεστωμένες, 
καί μάζεψα τό φιλοδώρημά τους.

Δέν θά ξεχάσω πώς ό σπιτονοικοκύρης βγάζοντας μέ τό σούρ- 
βισμα μιά φούχτα νομίσματα, λογής λογιώ, μοΰ είπε : —Πάρε όποιο 
θέλ’ς.

Καί γώ, απλώνοντας τό χέρι, διάλεξα ένα άσημένιο μετζήτι κι’ 
ένα χρυσό τέταρτο τής λίρας.— Αυτά θέλω, είπα.

—Δικά σ ’ ένε, μ’ άπάντησε καί μέ χάϊδεψε στα σγουρά ξανθά 
μαλλιά μου.

Τό βράδυ εκείνο εΐχα γίνει πλούσιος. Ό  κουμπαράς μου πλημ
μύρισε άπό γρόσια, όκταράκια, σουλταμαμούτια κι’ άνάμεσα τό χρυσό 
κάρτο τής λίρας καί τό μετζηδιέ τόν άσημένιο.

Τήν άλλη μέρα πιάνοντας τό σταυροδρόμι τού σπιτιού μας, σούρ- 
βισα, όποιον περνούσε.’Αμέτρητες φορές ε ΐπα καί ξαναείπα: 

Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί, σαν άσήμ’, 
σά κρανιά, καί τή χρόν’ γο ΰ λ’ γεροί, καί καλόκαρδοι.
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