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Μέ τον Σ Τ ' τόμον του τό « Άρχεΐον τον Θρακικοΰ Ααο- 
γραφικον και Γλωΰοολογικον Θηαανρον» εμφανίζεται βραβευ- 
μένον με τιμήν, πού ή ’Ακαδημία Άϋ'ηνων έθεώρησε πρέπον νά 
τό τίμησή, διά την μέχρι τοΰδε επιστημονικήν του σταδιοδρομίαν 
και τάς προς την 'Ιστορίαν και λαογραφίαν υπηρεσίας του.
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ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ή  ηθική και υλική αυτή τιμή καθιστά τό έργον μας εύκολώ- 
τερον. Ή  άναγνώρισις τοΰ έργου μας άπό τον πρώτον πνευματι
κόν οργανισμόν τοΰ ελληνισμού, μάς δίδει τήν δύναμιν νά συνεχί- 
σωμεν τον αγώνα μας μέ νέας δυνάμεις, μέ νέαν προσπάθειαν καί 
μέ τήν ελπίδα δτι θέλει έκτιμηθή άπό τούς πάντας ή προσγενομένη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



τιμή είς το έργον, πού τόσας προσφέρει υπηρεσίας είς την πνευμα
τικήν ζωήν τοΰ έθνους.

Απόσπασμα της έκθέσεως τοΰ Γεν. Γραμμ. της ’Ακαδημίας ’Α
θηνών, άναγνωσθείσης κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 23ης 
Μαρτίου 1939 :

«Μετά γνώμην τής Τάξεως τών Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών 
καί άπόφασιν τής όλομελείας.

«Το ύπ’ άριθ. 15 βραβεΐον τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 10.000 δρχ. 
είς περιοδικά άσχολούμενα έπιστημονικώς περί τήν Ελληνικήν ιστο
ρίαν καί λαογραφίαν. Τό βραβεΓον τούτο άπονέμει ή ’Ακαδημία είς 
τό «ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ 
ΘΗΣΑΥΡΟΥ», τό τριμηνιαϊον περιοδικόν σύγγραμμα, τό έκδιδόμενον 
ύπό έπιτροπής Θρακών καί διευθυνόμενον ΰπό τοΰ κ. Πολ. Παπα- 
χριστοδούλου καθηγητοΰ καί λογοτέχνου καί αριθμούν πέντε μέχρι 
τοΰδε τόμους. Τό Άρχειον τούτο, άσχολούμενον περί τήν ιστορίαν, 
τήν γλώσσαν καί τήν λαογραφίαν τής Θράκης καί δημοσιεΰον επι
στημονικός συλλογάς καί πραγματείας πρωτοτύπους, προάγει ση- 
μαντικώς σπουδαίους κλάδους τής Ελληνικής επιστήμης.

’Ακριβές άπόσπασμα 
Έν Άθήναις τή 23η Μαρτίου 1939

'Ο Γεν. Γραμματεύς 
Γ. π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έκφράζοντες ήδη τήν ευγνωμοσύνην μας προς τήν ’Ακαδη
μίαν Άΰ'ηνών διά τήν άναγνώρισιν ταύτην, δι’ ής τό « Άρχειον 
τον Θρακικον Δαογραφικον και Γλωσσικόν Θησανρον» είσέρ- 
χεται είς τον επίσημον κύκλον τών έργων τής άρμοδιότητός του, 
ύποσχόμεθα δτι θέλομεν διά τών δημοσιευόμενων εργασιών κατα
στήσει τό περιοδικόν επί μάλλον χρησιμώτερον καί αντάξιον τής 
προσγενομένης τιμής.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ



Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΥ ATTΟΣΤΟΛΙΔΟΥ δ. φ.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΡΑιΚΟΣ ΙΤΤΤΤΕΩΣ Ή ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΡΩΟΣ

§ 1. Ούδενός θεοΰ λατρεία εν τε τή Θράκη καί τή Μοισία κατέλιπε τοσοΰ- 
χον πολυάριθμα ίχνη, δσον ή του Θρακός Ίππέως  ή τοΰ Κυρίου “Ηρωος, ώς 
φέρεται συνήθως έν τοΐς ένεπιγράφοις άναθηματικοΐς αύτοΰ άναγλύφοις. Τά μέ- 
χρις έσχατων άνευρεθέντα άνεπίγραφά τε καί ένεπίγραφα αναθηματικά άνά- 
γλυφα, τά άπεικονίζοντα αυτόν, ύπερβαίνουσι τά χίλια καί όλονέν έκάστοτε 
άνευρίσκονται καί άλλα. Μόνον τό έθνικόν τής Σοφίας μουσεϊον κέκτηται περί 
τά τετρακόσια, ούκ όλίγα δέ τό τής Φιλιππουπόλεως και τά των άλλων έπαρ- 
χιακών έν τή Βουλγαρία πόλεων(’). Τά πλεϊστα τούτων των άναγλύφων άπδ 
τεχνικής άπόψεως είναι βαναυσουργήματα, δυνάμενα νά παραβληθώσι πρός τά 
πολλώ βραδύτερον Βυζαντιακά άνάγλυφα τής παρακμαζούσης Βυζαντιακής τέ
χνης, ως τά έπί 'Ιουστινιανού Β' φθίνοντος τοΰ έβδομου αίώνος.

Τά άνάγλυφα τού θρακός Ίππέως είναι συνήθως έντυπα, γεγλυμμένα έπί 
τετράπλευρων εξ έπιχωρίου μαρμάρου ή ασβεστόλιθου πλακών, ύψους άπό 0,10 
μέχρι 0,70 τοΰ μέτρου καί έχουσι τήν άνω πλευράν κυκλοτερή καί σπανίως 
έν μορφή άετώματος καί περιθέονται υπό πλαισίου, έφ’ ου άνωθι καί κάτωθι 
υπάρχει παρά τισιν έπιγραφή. Όλίγα τούτων είναι λίαν έκτυπα δίκην άγαλ- 
ματίων, ών τινων τό πεδίον είναι τετρημένον(* 2), τινά δ’ είναι καί κεράμεια. 
Ή  όπισθία πάντων πλευρά είναι άκατέργαστος, οπερ δηλοϊ δτι άνηρτώντο ή 
έπηρείδοντο εις τούς τοίχους των Εερών, ώσπερ σήμερον αί των αγίων εικόνες 
είς τούς ναούς τών ορθοδόξων χριστιανών. Τινά τών άναγλύφων διατηροΰσιν 
άκόμη ίχνη χρωμάτων, έξ ο0 τεκμαίρεται δτι έχρωματίζοντο, ώσπερ παρά τοΐς 
Έλλησιν ένίοτε τά γλυπτά έργα.

Τά πλεϊστα τών άναγλύφων τούτων άνευρέθησαν τυχαίως' άλλ3 έκ τοΰ 
πλήθους τών έν τψ αύτω τόπφ συνανευρεθέντων δυνατόν νά καθορισθή ιερόν τοΰ 
θρακός Ίππέως, ήρωο>\ είς δ άνετίθεντο. Τοιούτων ήρωων καθωρίσθη ό τό
πος είκοσι μέν έν τή βορείω Θράκη, δεκαέξ δέ έν τή Μοισία έν γε τψ παρόντι. 
Ενδέχεται δμως έν τούτοις τοΐς ίεροΐς νά έλατρεύοντο καί άλλοι θεοί, είς ους 
οί λάτρεις των προσέφερον άναθήματα, τήν πρωτίστην δμως θέσιν μεταξύ τού
των πάντως κατεΐχεν ό Ίππεύς. Έ κ  τών γενομένων έρευνών άπεδείχθη δτι

§ 1. 1) ”Ιδε, Seure G. R e v u e  des  e tu d e s  G req u es ,  τόμ. X X V ,  Ιτ. 1912, σελ. 41.
2) ”Ιδε, K azarozv G. Re sa n c tu a ir e  du c a v a l ier  T hra ce  pres du  v i l la g e

D i in ich i ,  R e cu e i l  B. D ia c o v it c h ,  lx .  1927, σελ. 135 κέξής, ένθα παρέχεται ή μετά 
εικόνων περιγραφή 32 τοιούτων άνεσρεθέντων έν τή κώμιτj Διΐνικλή παρά τφ Χαρμανλή, έν 
τφ κέντρφ τής Θράκης.
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γερμένου έμπροσθίου άρισχεροΰ ποδός καί έκ των διεστώτων οπισθίων χοΰ ίπ 
που, καί διά δόρατος πλήχχονχα λέονχα έπερχόμενον, καθ’ ου έρμα καί ό χόν 
ιππέα ακολουθών κύων. Δεξιά δέ καί άρισχερά χοΰ ίππου καί κάτωθεν χοΰ δλου 
συμπλέγμαχος είναι κεχαραγμένη έν άνωμάλοις στίχοις Ελληνική επιγραφή, ής 
ού μόνον γράμμαχα, άλλά καί λέξεις καί σχίχοι δλοι είναι υπό χοΰ χρόνου χε- 
λείως χεχριμμένοι. ίΐρώχος, δσχις μνημονεύει χό άνάγλυφον, είναι ό Ούγγρος
περιηγητής Kanitz δίδων ____ _______ ...
καί Ιν δυσί σχεδιαγραφη- 
μασι χήν εικόνα αυχοΰ, ύπο- 
λαμβάνει δέ αύχό Ρωμαϊκόν 
καί χήν έπιγραφήν λατινι
κήν ('), καθ’ δσον διά τη
λεσκοπίου άνέγνω χήν λέ- 
ξιν Sever.  Ό  Jirecek κα
τόπιν θεωρών αύχό ως άνά
γλυφον του Θρακός Ίπ· 
πέως διακρίνει διά τηλεσκο
πίου χήν έπιγραφήν ώς 'Ελ
ληνικήν, άλλά τετριμμένην 
καί δυσανάγνωστον (* 2 3). Ό  
Skorpilxfi) 1895 εξ ικριώματος άντιγράφει τό τε άνάγλυφον καί τήν έπιγραφήν, 
έν ή άναγινώσκει δίς τό όνομα χοΰ ήγεμόνος τών Βουλγάρων Κροόμου καί χοΰ 
Όμορτάγ καί «κατά μείζονα ή έλάττονα πιθανότητα» δέκα μέχρι δεκατριών με- 
μονωμένας λέξεις καί διακρίνει πολλά γραμμάτων ΐχνη(8), μετά πολλών δ’ έτών 
μελέτην καταλήγει είς τό συμπέρασμα δτι είναι «άδύναχον νά έξαχθή έκ τής έπι- 
γραφής'γενική τις έννοια(4)». Καθώρισεν δμως δτι τό μέγα τοΰτο άνάγλυφον έλα- 
ξεύθη υπό τοΰ ήγεμόνος Όμορτάγ(5 6 *) ώς έπιτάφιον μνημεϊον πρός τιμήν τοΰ πατρός 
του Κρούμου, άπεικονιζομένου έφίππου(“) έπί τοΰ βουνού, δπου πιθανώς ύπήρ- 
χον άνάκτορα τών ήγεμόνων (χανών) τής Βουλγαρίας και συνοικισμός' ύποθέ-

§ 2. 1) K a n itz ,  D o n a u -B u lg a r ie n  und  der B a lk a n ,  L e ip z ig ,  £x. 1882 εκδ. 
2α, III ,  αελ. 112—114.

2) J irecek , Arch-ep igr.  M itth e i l ,  aus  O sterre ich — U n g a re n  W ien ,  χόμ. X, 
£x. 1886, σελ. 196 καί J irecek—A rg y ro w , 'Οδοιπορικόν Βουλγαρίας, αελ. 869.

3) S korp il, Arch ,—epigr. M itthe i l ,  κ χ.λ. τόμ. XIX, lx. 1896, αελ. 248.
4) Τ ο ν  α ντο ν ,  A b o b a -P l isk a ,  Δελχίον χοΰ έν Κωνσχανχινουπόλει Ρωσικού αρ

χαιολογικού ΐνσχιχούχου, χόμ. X, Ιχ. 1905, σελ. 401.
5) Τ ο ν  α ν το ν ,  I z v e s t ia  V arn .  archeol .  d r o u jestv o  (Δελχίον χης έν Boipvqi άρ- 

χαιολ. Ιχαιρείας), χόμ. V II ,  έτ. 1921, Παράρχ. I (1920) σελ. 18.
6) Τ ο ν  α ντο ν ,  P a in etn its i  na grad O de sso s -V a r n a  (=Μνημεΐα χής πόλεως

Όδησσοΰ— Βάρνης) σελ 12.



4 Κ. Μορτίλου Άποστολίδσυ

τει δέ δτι 'παρά τφ  άναγλύφψ ένεκα τοΰ από τοΰ εδάφους ύψους του υπήρχε 
ξύλινου ικρίωμα, εις δ έλευθέρως άνήρχοντο πρός θέαν τοΰ άναγλύφου καί άνά- 
γνωσιν τής επιγραφής οί βουλόμενοι(7), δπερ δ F eh er  δέν παρεδέχεται. Βρα
δύτερου δέ ιδρυτήν τοΟ μνημείου αντί τοΰ Όμορτάγ καθορίζει τόν Μαλαμήρ(8).

Ή  γνώμη τοΰ Skorp il  έπεκράτησεν έπιρρωσθεΐσα και υπό τοΰ δτι ού μα
κράν τ©ν Μαδάρων κεΐται έν τή πεδιάδι ή κώμη Aboba, οπού μετ’ έρεύνας 
εύρέθησαν τά έρείπια τής παλαιάς τών προχριστιανών Βουλγάρων ήγεμόνων 
πρωτευούσης Πλήσκας, έν ή εκειντο τά εύρέα καί μεγαλοπρεπή λιθόκτιστα 
τοΰ Όμορτάγ ανάκτορα (9 10 11 12) καί υπό τοΰ δτι πλησίον τής ρίζης του βουνού, έφ= 
ού τό άνάγλυφαν, γενομένων άνασκαφών άνευρέθησαν λείψανα συνοικισμών ού 
μόνον τών νεολιθικών καί τών Ρωμαϊκών χρόνων, τοΰ δευτέρου μέχρι τοΰ τε
τάρτου μ. X. αίώνος, άλλά καί τών Βουλγαρικών, εξ ού εικάζεται ή έκεϊ που 
υπαρξις Βουλγαρικής μεσαιωνικής πόλεως, ής και ίκανώς μεγάλου κτιρίου τά 
λίθινα θεμέλια άπεκαλύφθησαν(’°). Τψ 1905 το έθνικον τής Σοφίας Μουσεϊον 
έλαβε γύψινον τοΰ τε άναγλύφου καί τής επιγραφής έκτύπωμα, έφ“ ού έγένετο 
σύντομος μελέτη, άλλ’ ή άνάγνωσις καί συμπλήρωσις τής τετριμμένης έπιγρα- 
φής, ής κατά τον Skorpil «τό ύπ’ αύτοΰ γενόμενον άντίγραφον είναι τό πρώ
τον καί τελευταΐον, διότι κατά την υπό τοΰ εθνικού τής Σοφίας μουσείου λή- 
ψιν γυψίνου έκτυπώματος διάφορα τής επιγραφής τμήματα εξέπεσον(” )», ού 
μόνον Δηλίου κολυμβητοΰ, άλλά καί μάντεως έδεΐτο. Όθεν καί ό Βούλγαρος 
ιστορικός Zlatarsky ούδεμίαν μνείαν ποιείται τοΰ άναγλύφου ώς Βουλγαρικού 
έν τή Βουλγαρική του ίστορία(72), έν ή καί τάς έλαχίστας λεπτομέρειας μαρ
τυριών καί ειδήσεων περί τών προβουλγάρων συνέλεξε, μή παραδεχόμενος προ
φανώς την Βουλγαρικήν αύτοΰ προέλευσιν καί ύπολαμβάνων τήν έπιγραφήν 
δλως άκατάληπτον.

Τφ 1924 ό Ούγγρος Άσιανολόγος καθηγητής F eh e r  G. εν τινι άνακοι- 
νώσει του γενομένη έν τφ άρχαιολογικψ τής Σοφίας ίνστιτούτφ έχαρακτή- 
ρισε τήν τής έπιγραφής αντιγραφήν τοΰ Skorpil ώς ανακριβή καί πλήρη σφαλ
μάτων έλλείψει ή άνεπαρκεία γλωσσικών καί έπιγραφικών γνώσεων, έρειδόμε-

7) Τ ο ΰ  α ν το ν ,  V i f  z a sc h t i ta  n a  b u lg a rsk a ta  narodni star ina,  V a r n a ,  έτ. 1924, 
σελ. 9 (=πράς ΰποστήριξιν των Βουλγαρικών εθνικών αρχαιοτήτων).

8) Τ ο ΰ  α ντο ν ,  αυτόθι.
9) Ίδε ,  Feher G. D e n k m a le r  der K u ltu r  der U r b u lg a r e n ,  B ull ,  de  l'inst.  

arch eo l .  B u lg .  'Γόμ. I l l ,  Ιτ. 1925, σελ. 89 κίξής.
10) ”Ιδε, Ρορροζυ R . M a ter ia u x  de  la s ta t io n  Podgrada  pres du v i l la g e  Ma-  

dare, a r ra n g em e n t  de  C h o u m la ,  Bull ,  de  la soc iete  archeol .  B u lg .  χίμ. I l l ,  ετ. 
1912, σελ. 107.

11) Sko rp il, I z v e s t ia  Varn.  arch eo l .  dro u jestv o ,  τόμ. V I I ,  ετ, 1921 (Παράρ
τημα I, Ιτ. 1920, σελ. 9).

12) Z la ta rsk y  V. Is toria  n a  B u lg a r sk a ta  d y r g e a v a  (='Ιστορία του Βουλγαρι
κού Κράτους), S o p h ia ,  ετ. 1918.
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νος εις βαθειαν καί λεπτομερή μελέτην αυτής, ής δείγματα παρέσχε τρία τής 
επιγραφής χωρία, άπερ άνέγνω καί συνεπλήρωσεν : «εδωκ(εν) ό ΠΑΤήΡ Μου 
έσμεΤεΜΕ», τ. έ. «εδωκεν δ πατήρ μου έσμετεμέ» (=δεΐπνον, έστίασιν κατά 
τήν προβουλγαρικήν γλώσσαν)' «ΕΣΜΕΤΕΜΕ κΑΛΑς εδωΚ(εν) ό ΚΙΣίνας», 
τ. ί. «έσμετεμέ καλάς εδωκεν & Κισίνας», (=λαμπράς εστιάσεις εδωκεν ό Κι- 
σίνας, δ αδελφές τοΟ Κρούμου) καί «καΝΑΡΑΝ εΕΣΕΠΟΙΗΣΕ ΕΜΕ Ομουρ- 
τάΓ Ο ΒΙΟδωρός μου», τ. έ. «κανάραν είσεποίησεν εμέ Όμουρτάγ δ βιδδωρδς 
μου», (— κανάραν (άξιωματοΰχον κατά τήν προβουλγαρικήν γλώσσαν) άνηγό- 
ρευσεν εμέ δ Όμουρτάγ δ δωρησάμενός μοι τήν ζωήν)(13 14 15). Παραβάλλων δέ τδν 
ιππέα πρδς δύο προβουλγαρικδύς ανδριάντας άνευρεθέντας εσχάτως παρά τή 
κώμη E n d jh e  τής περιφερείας Σούμλας συμπεραίνει θετικώς δτι τδ άνάγλυφον 
τοΰ ίππέως είναι Ιργον Βουλγάρου γλύπτου τής προβουλγαρικής τέχνης, ήν οι 
πρώτοι Βούλγαροι συναπεκόμισαν μεθ’ έαυτών Ικ τής κοιτίδος των εις τήν Μοι- 
σίαν καί ύπολαμβάνει αύτδ ώς μεγαλειώδες μνημεΐον τοΰ προ βουλγαρικού πο
λιτισμού, δπερ κατά τδ έθος των ΐουρανικών εθνών άνήγειρεν δ Όμορτάγ ώς 
επιτάφιον μνημεΐον είς τδν πατέρα του χάν-Κροΰμον, τδν νικητήν τών Βυζαν
τινών καί τών Άβάρων. Τοΰτο δέ διαπιστοΰται καί έκ τοΰ δτι δ Εππεύς κρατεί 
έν τή αριστερά χειρί θυτήριον κύπελλον, ώς ούτος διακρίνει (!), κατά τδ έπι- 
κρατοΰν παρά τοΐς Τουρανικοΐς εθνεσιν έθος(14), τδ δέ δόρυ ή άκόντιον φέρει 
παρά τή αιχμή ΐππουριν ώς σημαίαν (!).

Ό  δέ A. Pro ti tch  χωρών τολμηρότερον ετι περαιτέρω,—άτε Ιχων τήν 
γνώμην δτι οΕ Βούλγαροι εγκαθιστάμενοι είς τήν Μοισίαν συναπεκόμισαν άπδ 
τής κοιτίδος των τήν παράδοσιν τής τών ίίερσοσασανιδών τέχνης έν τή αρχιτε
κτονική, τή γλυπτική καί τή διακοσμητική, διατηρηθεΐσαν επί μακρδν πρδ καί 
μετά τδν έκχριστιανισμόν αυτών, έξ οΰ εχοντες τδ πνεΰμα καλλιτεχνικώς πα- 
ρεσκευασμένον έδέξαντο εύχερώς καί άνέπτυξαν τήν Βυζαντιακήν τέχνην κατά 
τδν δέκατον τρίτον καί δέκατον τέταρτον αιώνα,—υπολαμβάνει τον άνάγλυφον 
ιππέα δμοιον πρδς τά τδν Σασανιδών ανάγλυφα, τά διασωζόμενα έν Naksk-y- 
Roustem , Naksk-y-Redjeb καί Tak-y-Bostan, ύπδ τήν έπίδρασιν δμως ει
κόνων έπΐ δίσκων καί παροψίδων τών Σασανιδών, άφθονουσών άναμφιβόλως έν 
τή Βουλγαρική αύλή(!) έν αίς παρίστανται παρόμοιοι θηρευτικαί σκηναί, τ. ε. 
θήραι λεόντων ύπδ βασιλέων(1δ) (!).

13) Διά μέν τίδν μικρών γραμμάτων δηλοδνται αί συμπληρώσεις τοΰ συγγραφέως, 
διά δέ τών κεφαλαίων τά διακρινόιιενα γράμματα ή κεραΐαι καί 'ίχνη γραμμάτων της επι
γραφής. ’Ίδε, Feher G. F o rm e s  prebu lg a res  a l ’ia scr ip i io n  du  ca v a l ie r  de  Ma-  
dara. Atinuaire  de la b ib l io tk eq u e  de P lo v d iv ,  ετ. 192ό, σελ. 273—294.

14) Feher G. M a da rsk ia  K o n ik  i n o v o o tc r it i te  pra bu lg a rsk i  s ta to u i  pri 
se lo  E n d jh e ,  έφημ. M ig  Σοφίας άρ. 8052—53, Μαΐου 4, ετ. 1927 (==Ό Μαδάριος Ίπ- 
πεύς καί οί άποκαλυφθεντες εσχάτως ανδριάντες παρά τη κώμη Ένδζέ).

15) P rotitch  A . L a  trad it ion  d ’art S a s sa n id e  c h e z  les  a n c ien s  B u lgares .  
Bull,  de  l ’inst .  archeol .  B u lg .  τόμ. IV , Ιτ. 1926— 27, σελ. 211— 235.
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Έ π Ι τέλους ή τοΰ άναγλύφου έπιγραφή άνεγνώσθη, συνεπληρώθη καί ήρ- 
μηνεύθη ύπό του F eh e r  μετά τετραετή σύντονον επ’ αύτης έργασίαν κατά νέαν 
έπιστημονικήν νΰν άντιγραφήν γενομένην δπ αύτοΰ τφ θέρει του 1924 καί μετά 
μελέτην αύτης επί τόπου τη βοήθεια καί τοΰ ιστορικού Kazarow. Έ κ  τής άνα- 
γνώσεως δέ ταύτης έξήχθη τό συμπέρασμα δτι οι ήγεμόνες τών Dpοβουλγάρων 
ού μόνον άνήγειρον καλλιτεχνικά μνημεία εις τούς προγόνους των, άλλ’ έχά- 
ρασσον περί αύτά προς διαιώνισιν ώς έν έπισήμοις άρχείοις καί τά μάλλον αξιο
μνημόνευτα τής αύλής γεγονότα. ΟΟτω λοιπόν καί περί τό μνημεΐον τοΰ Κρού- 
μου έν μέν τφ πρώτψ μέρει τής Ιπιγραφής δεξιά καί άριστερά τοΰ ιππέως χα- 
ραχθέντι υπό τοΰ αδελφού καί διαδόχου τοΰ Κρούμου χάν Κισσίν, έξιστοροϋνται 
αΕ πράξεις τοΰ Κρούμου, ιδία αΕ κατά τοΰ Νικηφόρου καί Μιχαήλ νίκαι αύτοΰ, 
είτα ή μετά τήν στηθείσαν ύπδ τοΰ Λέοντος καί άποτυχοΰσαν ένέδραν κατά 
τοΰ Κρούμου νίκη αύτοΰ κατά τοΰ Λέοντος καί ή κατάληψίς τής Άδριανου- 
πόλεως πολιορκουμένης υπό τοΰ Κισσίν, είτα ό θάνατος τοΰ Κρούμου έτοιμα- 
ζομένου νά προσβάλη τά Βυζάντιον, δ υπό τοΰ λαοΰ θρήνος αύτοΰ καί τό με
γαλοπρεπές μνημόσυνον αύτοΰ κατά τό προβουλγαρικάν έσμειεμε ( =  φαγο
πότι). Έν δέ τφ δευτέρφ μέρει, τ. ε. έν τή πρώτη καί τή δευτέρα ύπό τόν Επ- 
πέα στήλη χαραχθέντι διαταγή τοΰ χάν Όμορτάγ, δηλοΰται δτι ό πατήρ αύ
τοΰ Κροΰμος (ίΓρου/ίής=έξυψωμένος) ήτο τά μάλιστα γενναιόδωρος καί πολ- 
λάκις έποιεΐτο εις τούς ακολούθους του μεγάλας δωρεάς καί προσηγόρευσεν αύ- 
τόν κανάραν, τ. ε. μέγιστον πρεσβευτήν καί δικαστήν. Καί έν τφ τρίτψ καί 
τελευταίο) μέρει, χαραχθέντι ύπό τοΰ υΕοΰ καί διαδόχου τοΰ Όμορτάγ τοΰ Μα- 
λαμήρ, λέγεται δτι έκ τών υιών τοΰ Όμορτάγ μόνος αύτός άπέμεινε ζών, τοΰ 
άδελφοΰ του Σβηνίκ προαποθανόντος τοΰ πατρός των(16).

§ 3. Ούτω λοιπόν καί ή περιλάλητος αΰτη περί τόν Μαδάριον Ιππέα  τε
τριμμένη έπιγραφή άναγνωσθεϊσα, συμπληρωθεΐσα καί έρμηνευθεΐσα προσέθηκε 
νέαν χρυσήν σελίδα εις τόν πολιτισμόν τών Προβουλγάρων έν τή Μοισίφ. Τοΰτο 
δ’ όμολογουμένως δφείλεται εΕς τήν όξυδέρκειαν ώς Λυγκέως, τήν μαντικήν ώς 
Κάλχαντος καί τήν βαθεΐαν τοΰ Feher γνώσιν τής Έλληνικής(!) καί τών Του- 
ρανικών γλωσσών, τής παλαιογραφίας καί τής Βουλγαρικής ιστορίας, ού μήν 
άλλά καί εΕς τήν βουλγαροφιλίαν αύτοΰ διά τήν στενήν φυλετικήν συγγένειαν 
Ούγγρων καί Προβουλγάρων, ώς έν άλλαις πραγματείαις του προσπαθεί ν’ από
δειξη καί εις τήν εμμονον γνώμην αύτοΰ δτι τά έγκατασταθέντα εις τήν Εύρώ- 
πην μετ’ έπιδρομάς Τουρανικά έθνη,’ Αβαροι, θύννοι, Βούλγαροι, Χάζαροι, Ούγ
γροι, ΙΙετσενέγοι καί Κούμανοι, αΕ μάστιγες έκεϊναι τότε τής Βυζαντιακής αύτο- 
κρατορίας καί όλετήρες τοΰ Ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, άφήκαν μνημειώδη 
■λείψανα τοΰ πολιτισμοΰ των!. Ή  δλη περί τής έπιγραφής τοΰ σοφοΰ Τουρανα-

16) Fecher G. P ra b u lg a r i ,  proisl iod , istoria,  b it i  K oultoura  ( ~ o i  Προβούλγα- 
ροι, προέλευσις, ιστορία, έθιμα καί πολιτισμός), S o p h ia ,  έτος 1929, σελ. έν όλψ 110.
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λόγου μελέτη Ιδημοσιευθη πολυτελως καί μετ’ εικόνων 6πό του εθνικού τη; Σο 
φίας μουσείου^), μικρά δέ δείγματα ταυτης παρενετέθησαν ανωτέρω τρία χω
ρία της επιγραφής, ά'τινα καί προεδημοσιεύθησαν της μελέτης^).

Ώ ;  είκός, ή τοιαύτη συμπλήρωοις καί ερμηνεία τής επιγραφής έχαιρετί- 
σθη μετά μεγάλου ενθουσιασμού υπό των λογίων Βουλγάρων ως διαπιστοΰσα 
ιστορικά γεγονότα καί σήμερον γενικώς πιστεύεται καί διδάσκεται δτι τό μέν

§ 3 1) Feher G. N a d p is a t  na  M a da rsk ia  k o n ik  ( = ή  xoB Μαδαρίου Ίππέως 
έπιγραφή), S o p h ia ,  ix. 1928, εις 4ον σελ. 144.

2) Άναγράφομεν ενταύθα χήν επιγραφήν δλην κατά χήν γενομένην υπό χοΰ F el ler  
άνάγνωσιν καί συμπλήρωσιν, δπως γνωοθή αΰτη καί παρ’ η μ ΐν  προσθέχομεν μόνον δχι πολλά 
των γραμμάχων αΰχής έσχεδιάσθησαν έπί μόλις διαφαινομένων ιχνών τινων, ένιαχοΰ δέ ή 
αυμπλήρωσις είναι δποθεχική καί γίνεχαι έπί χή βάσει παραδιδομένων ήμΐν ειδήσεων δπό 
χών Βιιζανχίνων ιστορικών καί χρονογράφων, όπως έξαχθή εννοιά χις καχά χό μάλλον ή 
ήχχον καταληπτή, έξ ο5 προέρχονχαι καί χά ανακόλουθα καί αί άσυναρχησίαι αί άπανχωσαι 
οΰ μόνον εν τή γλώσση, άλλά καί εν χή συνδέσει χων εκτεθειμένων έννοιών, αί’χινες θά 
έπρεπε νά περιέχωαι καί σπουδαιοχέρας ίσχορικάς πράξεις χων καχά F e h e r  μνημονευόμε
νων, άφοΰ ή έπιγραφή είναι χρονικόν οδχως είπείν χής ήγεμονικής αυλής.

Ή  έπιγραφή, ώς φαίνεχαι, άποχελεΐχαι έκ τριών μερών, συνεχάχθη δέ καχά χόν συμ- 
πληρωχήν καί έρμηνευχήν δπό χριων ηγεμόνων, ώς προερρήθη, διαδεξαμένων άλλήλους, 
δπερ χεκμηριοϋχαι καί δπό χής μικράς έν χή γραφή διαφοράς χων γραμμάχων, χαραχθέν- 
χων δπό διαφόρων προσώπων. Διότι, ένψ χοΰ πρώτου μέρους χά γράμματα είναι μακρά καί 
στενά μάλλον, χό Ρ είναι γωνιώδες καί ή ένοδσα χά σκέλη χοΰ Α κεραία είναι σφηνοει
δής, χοΰ δευτέρου χά γράμματα είναι ευρύτερα καί σχρογγυλώχερα καί χοδ τρίτου εδρύ- 
χαχα. Ή έπιγραφή έχει ώς ακολούθως τής συμπληρώσεως δηλουμένης διά μικρών γραμ
μάχων.

Α°ν μέρος

. νικηφόροΣ Ο ΒΑΣΙΑ τ. I. . . Νικηφόρος δ βασιλ-
έβς . . .  ΝΙ κιφ ΟΡΟ εδς . . . . Νικηφόρο .

. . . . .  έπΙΧΙΡΙΣΕΝ . .
βασιλέβΣ Ο ΑΕον τ. I.
......................... Γ ...............................
. . Ε . Ις χόν ΤΕΡ6ΕΛ
IN ΑΠΙΛΘΕΝ χΟΝ ΡιΝΟΚΟ- 
ΠΙΜΕΝΟΝ ΤΟΝ βασΙΛΕΑν 
ΟΓΚ ΠΙΣΤΕΒον δ ΘΙΓ Μου 
έκ ΘΟΓ ΙΣΘΕΣΑμΕνου ΚΙΣίνα 
χόχε ΚΙΣΙΝΑΣ ό καβχΑνΟς 
δ αδελφός αβΤΟΓ ΕΝ ΑΔΡΙανουπόλι διέ- 
μινεν χήν καχεΚΤΑ Ο ΤΕΡάσχιος 
. . . . Λ . . . βαΣΙΑΕΑν . .
......................................ΕΘΕ . . X . ·
......................................Ο ΚΙΣίνας . . .
ΕΣΜΕΤΕΜέ κΑλάς εδοκ δ ΚΙΣίνας.

. . έπεχείρησεν. (αριστερόθεν χοΰ Ίππέως).  
Βασιλεύς δ Λέων

είς χόν Τερβελ- 
ην άπήλβεν, χόν ρινοκο- 
πημενον χόν βασιλέαν 
οΰκ (έ)πίσχευον ο£ θείοι μου, 
έκ θ(ε)οΰ εΐσθεσαμένου Κισίνα.
Τόχε Κισίνας δ καυχάνας 
ό αδελφός αύχοΰ έν Άνδριανουπόλει διέ. 
μ(ε)ινεν, χήν καχέκχα δ τεράστιος
......................... βασιλέαν . . . .
. . . . . αι θέ
......................... δ Κισίνας
έσμεχεμέ καλά; Ιδωκ(εν) ό Κισίνας.

(δεξιόθεν χοΰ Ίππέω ς)
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άνάγλυφον είναι σπουδαϊον λείψανον της προβουλγαρικής τέχνης, ό δ’ Ιν αύτφ 
άπεικονιζόμενος ίππεύς είναι δ θρυλικός αυτών ήγεμών Κροϋμος καί ώς τοιοΰ- 
τος, κεκοσμημένος μάλιστα διά κράνους, φαρέτρας καί θώρακος, έχαράχθη ώς 
σΰμβολον Ιπί της όπισθίας δψεως τών έκκοπέντων τφ 1930 μετάλλινων πεντα
δράχμων καί δεκαδράχμων νομισμάτων μετά της επιγραφής Κρονμ 814 (έτος).

Έ ν  τούτοις δ καθηγητής Bessevliew κατ’ άνακοίνωσιν Ιν τινι τής Βουλ
γαρικής Άκαδημείας συνεδρεία φθίνοντος του 1931 άποκρούει τήν υπό τοΰ 
F eh e r  γενομένην άνάγνωσιν, ερμηνείαν καί συμπλήρωσιν τής επιγραφής, ώς 
προσκρούουσαν εις αυτό τδ πνεύμα τής Ελληνικής γλώσσης, ισχυρίζεται δέ δτι 
τδ τε άνάγλυφον καί ή επιγραφή ούδέν τδ κοινόν έχουσι πρδς τον ήγεμόνα 
Κροΰμον. Επειδή δέ αί γενόμεναι περί τδ άνάγλυφον άνασκαφαί άπεκάλυψαν 
ερείπια καί λείψανα ιερών λατρευομένης θεότητος έπί τών Ρωμαϊκών χρόνων, 
πιθανώς δέ καί πολλφ πρδτερον, ής ή λατρεία μετεβιβάζετο κατά παράδοσιν 
άπό γενεάς εις γενεάν εις τά παροικοΰντα Ιθνη, παραδέχεται δτι δ άπεικονιζό- 
μενος ίππεύς είναι ϋ·εός τις καί διακρίνει περί αυτόν τρεις επιγραφάς, χαρα- 
χθείσας κατά τρεις διαφόρους έποχάς, ών ή πρώτη μετά τού άναγλύφου φυσικφ 
τφ λόγψ έχαβάχθη ούχί ύστερώτερον τοΰ πρώτου τετάρτου τοΰ δγδόου αίώνος, 
ήτοι ένα δλον αίώνα προ τοΰ Κρούμου. Εικάζει δέ δτι πιθανώς ή πρώτη έπι- 
γραφή άναφέρεται εις τήν στρατείαν τοΰ ’Ιουστινιανού Β' (ρινοτμήτου) κατά τοΰ 
άρχοντος τής Βουλγαρίας Τερβελή I (687), ήν μνημονεύει δ χρονογράφος θεο-

Β°ν μέρος

ΑΡχΟΝ x . i ................................................................αρχών
χρυσΑ Τ Ε ........................................................................ χρυσά τ'

. . Ε Σ ...................................................................................................
. . . χΡΓΣα ΝΕΔΟΚΚΑΒ χάνον ιόν κ
ισίναν . . . ΧΡΓΣα . . . ΝΕ .
. . χρυΣΑ ΤΕ δοκεΝ ΕΡΑΤΟΣ Εκ θοϋ ίσθε-
σάμενΟΣ ΑΡΧΟν ΚΡουμες ΤΕΚΟΓ ΣΕΚτέμ 
. . ΡΑΣΟΓΗΤΉ ΕΔΙδουν κ' έφέΤΟΣ Δ1ΔΟ

[ΕβθυνΙΣ ΕΣΜετεμ 
έ ΤΟΓΣ δΙΔΟΓΜΕν ΚΡουμεσιν δΡΧΟΝταν δ 

βαΣΙΑΕΒΣ ΚΡΟΓ- 
μΕΣΙΝΤοΝ ΑρΧΟΝΤαν προσ- 

[ΕΚΑΑΕΣΕν Ις χό ΙΣΟΝ Μετα- 
σχΟΝ ΤΑ ΧΡΓΣΑ Εδοκ ό ΠΑχίΡ μου εσμε-

ΤεΜΕ κ' φρ- 
ούΡΙΑ ΕΔΟΚ ΕΚ ΤΟΓ Ορου . .

χρυσά %3' (άν)έδωκ(εν): Καυχάνον χόν Κ-
ισίναν . . . χ ρ υ σ ά ................................
. . χρυσά τ' έδωκεν έρατός εκ θ(ε)οϋ εΐσθε- 
σάμενος αρχών Κρουμές τ ε κ ο ν  ο εκ τε μ  

. ρ α σ υητή  εδίδουν καί εφέτος δίδω 
[εύθοινεϊς έσμεχεμ- 

έ, τούς διδοΰμεν Κρουμεσιν άρχονχαν. Ό  
βασιλεύς Κρου- 

μέσιν χόν άρχονχαν προσ- 
[εκάλεσεν εις χό Ισον, μεχα- 

αχών χά χρυσά Ιδωκ(εν) ό πατήρ μου έσμε- 
χεμέ καί φρ

ούρια έδωκ(εν) έκ χοΰ όρου .

. . . ΤΟΓ'ΓΙ ΝΑΙΜΑΝΟΝ εδοκεν ΧΡΓΣά . . χουτή(ν) Ναιμάνον Ιδωκεν χρυσά .
δΡΧΟν κρουΜες δ παχίρ μΟΓ . . . συνθ- αρχών Κρουμές ό πατήρ μου . . . συνθ- 
ήΚας ΙλΓΣΑΝ Λ ΠΟΛΕ . . ήκας έλυσαν . . . .  πόλε

(πρώτη στήλη κάτωθεν του άναγλύφου αριστερόθεν)
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φάνης. Ταυτην δέ την εικασίαν του στηρίζει είς τά σψζομένας λέξεις ψόρον 
καί έπεχείρησεν, ών ή πρώτη προέρχεται πιθανώς εκ φράσεως, εν η έδηλοΰτο 
ότι δ ’Ιουστινιανός παραβαίνων τάς συνθήκας άπεφάσισε νά μή καταβάλλη τοϊς 
Βουλγάροις τον τεταγμένον 6πό τοΰ πατρός του φόρον καί έπεχείρησε νά έπα- 
νακτήση τάς παραχωρηθείσας αύτοΐς χώρας. Το δεύτερον της πρώτης έπιγρα- 
φής μέρος τδ δεξιόθεν το0 ίππέως εικάζει έκ των σφζομένων λέξεων: ιόν ρινο- 
κοπημένον βασιλέα ονκ έπίατενον οι ϋειοί μου καί εις τον Τερβέλην δτι άνα- 
φέρεται εις τήν βοήθειαν, ήν παρέσχεν ό Τερβελής είς τον ρινότμητον ’Ιουστι
νιανόν τόν έξόριστον είς τήν Χερσώνα, δπως έπανακτήση τόν πάτριόν του έν τφ 
Βυζαντίφ θρόνον, δν άπώλεσεν ένεκα στάσεως υπό τόν Λεόντιον.Ό μνημονευό
μενος δ’ έν τή έπιγραφή Κισσήν, προφανώς θά ήτο πρόσωπόν τι δράσαν ένερ- 
γώς έν τοΐς συμβάσιν. "Οσον δ5 αφορά είς τήν υπό το ανάγλυφου δευτέραν έπι- 
γράφήν, ήν ύπολαμβάνει όλίγφ ΰστερον τής πρώτης χαραχθεΐσαν, φρονεί δτι ή 
σψζομένη λέξίζ.,μέοιν καί ή Κρονμεσ.. πιθανώς άνήκουσιν είς κύριόν τι όνομα 
Κρουμέσις ή Κρονμέσιος, δπερ κατά τό πνεΰμα τής Ελληνικής γλώσσης μάλ
λον φαίνεται δτι είναι αύτο τό Κορμέαις ή Κορμέσιος καί ούχί τό Κροΰμος. 
Πιθανώς δέ δ Κορμέσιος ούτος ήτο ό άγνωστος ήμΐν νΰν διάδοχος του Τερβελή. 
'Η  τρίτη καί τελευταία έπιγραφή, έν ή μνημονεύεται το όνομα Όμοριάγ,  έχα-

τΟ ΑρχονχΟΣ 
..........................ΧΙΣ
. . έΧΑΡΙΣΕΝ ο ΚΡΟΓΜΕΣ άρχον χρυσΑ . . .
. . . .  A ............................... ...............................
. . . κανΑΡΑν ϊΕΣΕΠΓΙΣΕ ΕΜέ Ομουρχάγ Ο Βιό-
δορός μου . . .  ......................................................
.........................PEN τΟΤΕ ΕΣΜετεμέ
. άρχΟΝ Ο Μ ο υ ρ χ ά γ ...............................
...............................Κ Ρ ο υ μ έ ς .....................................·

τοΰ άρχονχος

. . εχάρισεν ο Κρουμές άρχων χρυοα

. . χανάραν εΐσεποίησε έμέ Όμουρ-
χάγ δ βιόδωρός μ ο υ ........................
. . . ρέν(α)ν χόχε έσμεχεμέ
. . . άρχων Όμουρχάγ
........................Κρουμές . .

Γ°ν Μέρος

(δεύτερα σχήλη κάτωθεν χοδ ανα
γλύφου εν χφ μέαψ)

τ. ε

. . εΤΡΑΦΙΝ . . . .
Σ Μ Α Λ Ε μ ίΡ .........................

σΒΙΝΙκΑς χό
ζιν καχΕΛΓοεΝ κ Εκ-ΘΟΓ 
. . Ο ΟμουΡΤαΓ A ΡΧΟΝ

. καλά ΕπενθΕΝ ΤΟΝ 
Εκ ΘΟΓ ΑΡΧον ΘΟΗΣΟς ΜΕ 
λ ε μ ί ρ ..........................................

. . έ χ ρ ά φ η ν ............................................
. . Μ ε λ ε μ ϊ ρ ............................................
. . Σβινίκας χό
ζηυ καχέλυαεν κ(αί) έκ θ(ε)οδ 
ό Όμουρχάγ άρχων 
καλά ΙπενΒεν χον.
Έ κ  θ(ε)οδ αρχών θ(ε)όϊσος Με- 

λεμί?...................................·. . .
(τρίτη στήλη κάτωθεν τοΰ αναγλύφου δεςίόθεν)
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ράχθη κατά τόν αυτόν ένα αιώνα ύστερον επί τών χρόνων τοΰ χάν Όμορτάγ(’). 
Ό  αυτός εν άλλφ άρθρψ του μετ’ έπιτόπιον τών επιγραφών μελέτην καθορίζει 
ακριβώς τάς χρονολογίας αυτών, ήτοι της πρώτης έπί Τερβελή (701— 718), τής 
δευτέρας Ιπί Κορμησοΰ(739— 756)καί τής τρίτης επί Όμορτάγ(815—831)καί 
ισχυρίζεται δτι έν τή πρώτη άναγινώσκει τό έθνικάν όνομα Βούλγαροι^).’Απορ
ρίπτει δέ εύθαρσώς πάσας σχεδόν τάς συμπληρώσεις τοΰ F eher  ώς Αυθαιρέτους 
επιμόνων ότι α£ έπιγραφαί ενεκα τής βλάβης, ήν υπό τοΰ χρόνου υπέστησαν, 
είναι δυσσυμπλήρωτοι(3 4 5).

’Αξιοσημείωτος είναι καί ή περί τοΰ άναγλύφου γνώμη τοΰ ιστοριοδίφου 
Μπαλάστσεφ' διότι οΰτος μόνος διϊστάμενος πρός πάντας τούς λογίους ομοεθνείς 
του, οίτινες ισχυρίζονται δτι είναι εργον τής προβουλγαρικής τέχνης, λέγει δτι 
τό άνάγλυφον είναι Θρακικον καί άπεικονίζει τήν θεάν Βενδίδα (’Άρτεμιν) έφιπ
πον θηρώσαν' ούδαμώς δέ άσχολεΐται περί τάς περί αυτό έπιγραφάς, άς πιθα
νώς υπολαμβάνει δλως άσχέτους πρός τό άνάγλυφον(6).

§ 4. Κατά τήν προειρημένην ήδη γνώμην ήμών, έσχηματισμένην έξ άκρι- 
βοΰς κατά τό δυνατόν αυτοψίας, ό ίππεύς είναι ό Κύριος “Ηρως των Θρακών, 
ώς ύπέλαβεν δ τε J ireck  καί ό Dobrusky, προερχόμενος από τών Ρωμαϊκών 
χρόνων, καθ’ οδς παρά τφ βουνφ, Ιπί τής πλευράς ούτινος είναι κεχαραγμένος, 
ύπήρχε συνοικισμός, ώς άπεδείχθη έκ τών γενομένων άνασκαφών. Αί μικραί 
διάφορά!, αΐτινες παρεκκλίνουσι τούτον τών συνήθων τοΰ Θρακός Ίππέως τύ
πων ουδέν σημαίνουσιν, άλλως τε άπαντώσι τοιαΰται καί έν πολλοΐς άναγλύφοις 
αύτοΰ(').ϊό θυτήριον ποτήριον, δπερ υποτίθεται δτι κρατεί εν τή αριστερά χειρί 
καί δπερ φέρεται ώς άναμφισβήτητον τεκμήριον τής Τουρανικής παραδόσεως 
ουδέν άλλο είναι ή τό άνω μέρος άποτριβέν τής κυκλοτερούς άσπίδος, ήν έκρά- 
τει διά τής κεκρυμμμενης άριστεράς δπισθεν τής κεφαλής τοΰ ίππου, ώς άπαντφ 
έν άλλοις άναγλύφοις. Σημειωτέον δέ δτι έν τφ σχεδιογραφήματι τοΰ Kanitz 
ούτε ποτήριον ούτε δόρυ ή άκόντιον είκονίζεται, Ή  δέ υποτιθεμένη ίππουρις 
παρά τφ άκρφ τοΰ άκοντίου καί άνωθι ακριβώς τής κεφαλής τοΰ λέοντος πι
θανώς είναι μέρος τής ήνωρθωμένης χαίτης τοΰ πληττομένου θηρίου, τριβέν ύπό 
τοΰ χρόνου καί μεταμορφωθέν πως. Ή  έλλειψις δέ τοΰ τυπικοΰ πρό τοΰ ίππου

3) Velcow Iv a n ,  έν τή έφημ. Ζορα  Σοφίας άρ. 3756, Ίανουαρ. 7 §τ. 1932 καί Ves- 
sevlieu> V. Ή  περί χό άνάγλυφον τοϋ Μαδαρίου ιππεως επιγραφή, βουλγαριστί έν τψ δελ- 
τίφ τής Βουλγαρικής ιστορικής έχαιρείας, έχ. 1931—32, σελ. 1—32. Τ ο ϋ  α υ τό ν  χό αΰτό 
γερμανισχΐ έν χφ B y z -n e u g r ie ch isch e  Jahrbiichern ,  χόμ. IX. έχ. 1932, σελ. 1—35.

4) Τ ο ϋ  αύζοϋ , αί περί χόν Μαδάριον Ιππέα επιγραφαί, έν χή έφημ. Μ'ιρ Σόφιας, 27 
Νοεμβρ. 1935.

5) Τ ο ϋ  α ϋτο ϋ , Ζ η  den jnschrift  des R e iterre l ie fs  v o n  M adara ,  έν χή έπεχη- 
ρίδι χοδ έθνικοΰ πανεπιστημίου Σοφίας, έχ. 1934, χόμ. XXX, 10, ίσχορ-φιλολογικόν τμήμα

6) B a la stsch eu > Β . G. Παλαιά Θρφκικά ιερά καί θεότητες έν Μεζέκ, Γλάδα, Πα- 
νέγα, Μάδαρα κλπ. καί ή σημασία αΰχων, έτ. 1932, Σοφία, βουλγαριστί.

§ 4. 1) ”Ιδε κατωτέρω, § 5.
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βωμοΰ, έφ’ ου συνήθως ό ίππος έπιθέτει τον ένα τών έμπροσθίων ποδών, τοΰ 
δένδρου παρ’ αύτψ, τοΰ χνειλιγμένου περί αυτό δφεως καί άλλων τινών παρα
στάσεων δυνατόν νά έρμηνευθή εύχερώς.

ΟΕ ΙΙροβοόλγαpot, λαός πολεμοχαρής καί ειδωλολάτρης, κατελθόντες είς 
τήν Μοισίαν Ιλάτρευσαν πιθανώς τόν Θρακα 'Ιππέα ώς άρηίφιλον, συνταυτί- 
σαντες πρός τινα ϊδτόν των θεόν. 'Ότε δέ ό περί τό άνάγλυφον τοΰ 'Ιππέως χώ
ρος κατψκήθη καί ύπ’ αυτών καί οΕ ήγεμόνες των άνήγειραν εκεί ενδιαιτήματα 
ένεκα τής τερπνής τω δντι τοποθεσίας, ώς έκ των άνασκαφών δποτίθεται, φαί
νεται δτι τό άνάγλυφον περιεκλείσθή έν τή περιοχή των ενδιαιτημάτων (άνα- 
κτόρων=αύλής), ό δέ Ίππεύς έθεωρήθη ώς θεός προστάτης τής ήγεμονικής 
αυλής, έξ Ου καί Ικρίθη εύλογον νά χαράσσωνται πρός διαιώνισιν αύλικά τινα 
άξιοσημείωτα γεγονότα (χρονικά—annales) περί αυτόν ώς έν άρχείοις διά τής 
έπισήμου τότε παρ’ αύτοΐς αύλικής γλώσσης, τής Ελληνικής. Κατ’ άνάγκην 
λοιπόν άπεξέσθησαν αΕ μη συνάδουσαι προφανώς πρός τάς θρησκευτικάς των 
δοξασίας περί τόν 'Ιππέα παραστάσεις (βωμός—δένδρον—όφις—πιθανώς καί άλ- 
λαι), έλειάνθη τό μέρος αυτών καί έχαράχθη τό πρώτον έπ’ αύτοΰ, δηλ. έκα- 
τέρωθεν τοΰ 'Ιππέως μέρος τής επιγραφής· μετά διάστημα δέ χρόνου έχαρά
χθη τό κάτω τοΰ άναγλύφου μέρος τής έπιγραφής καί πιθανώς οΰτω θά έξηκο- 
λούθουν σύν τω χρόνψ προϊόντι γραφόμενα τά χρονικά τής αυλής λειαινομένου 
τοΰ βράχου βαθμηδόν πρός τήν ρίζαν του, άν μη έτέρα σκέψις ή συμβάν διέ- 
κοπτε τό εργον.

’Εάν δέ δποτεθή δτι τό άνάγλυφον έχαράχθη μετά τοΰ πρώτου μέρους τής 
έπιγραφής, ώς φρονεί ό καθηγητής Bessevliew καί έπομένως άνήκει είς θεόν 
τινα τών ΙΙροβουλγάρων ή τών περιοικοόντων είδωλολατρικών έθνών, πάλιν ώς 
πρότυπον αύτοΰ έχρησίμευσεν ό Κύριος 'Ή ρω ς , ούτινος άναμφιβόλως τά άνά- 
γλυφα ήφθόνουν καί τότε ώς νΰν άνά τήν χώραν, ληφθέντος έξ αυτών δ,τι συ- 
νήδε πρός τάς ιδιότητας τοΰ θεοΰ των καί τάς θρησκευτικάς των δοξασίας. Πάν
τως δέ ό τεχνίτης δέν ήτο ΙΙροβούλγαρος, διότι άναμφιβόλως μετά τής Ε λ λ η 
νικής γλώσσης υφίστατο είσέτι καί ή Βυζαντιακή τέχνη άσκουμένη υπό τών 
ιθαγενών έν τή τέως τής αύτοκρατορίας έπαρχία μεθ’ δλον τόν κατακλυσμόν 
αυτής υπό τών Σλαύων καί ΙΙροβουλγάρων.

Ή  έν τω άναγλυφω δέ άπεικόνισις τοΰ Κρούμου μετά θάνατον ώς ίππέως 
θηρώντος λέοντας καί μετά θυτηρίου ποτηριού έν τή άριστερα δλως άποκλείε- 
ται, διότι ούτε ό Εππεύς φέρει τά χαρακτηριστικά (έλλείπουσιν οΕ μόστακες) καί 
τόν όπλισμόν ΙΙροβουλγάρου, ούτε λέοντες ΰπήρχον κατά τούς χρόνους εκείνους 
πλέον έν τή Μοισία, οδτε έξερχόμενός τις είς Θήραν λεόντων έφιππος καί άκον- 
τίζων λέοντα έφορμώντα ή πλήττων αυτόν διά δόρατος δύναται νά κρατή έν τή 
άριστερα τι, δι’ ής κατ’ άναπότρεπτον άνάγκην όφείλει νά κρατή στερρώς τάς 
ήνίας τοΰ ίππου πρός άποτροπήν άφηνιασμοΰ αύτοΰ έκ τοΰ τρόμου πρός το έπερ- 
χόμενον θηρίον.
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§ 5. Τά ανάγλυφα τοΰ Θρακδς 'Ιππέως δυνατόν νά διαιρεθώσιν είς τρεις 
κυρίας συνομοταξίας :

α') Ό  'Ιππεύς παρίσταται ήρεμος, έστραμμένος πρός τά δεξιά, έφιππος έν 
πορεία ή εν στάσει. Συνήθως κρατεί έν τή δεξιά χειρί φιάλην, προ αύτοΰ δ’ ί- 
σταται βωμός, παρ’ φ ένίοτε ύψοΰται δένδρον, περί τόν κορμόν ούτινος είναι 
περιειλιγμένος δφις προβάλλων τφ Ίππε ΐ τήν κεφαλήν. Ένίοτε λειπούσης τής 
φιάλης ό Ίππεύς στηρίζει τήν δεξιάν επί τοΰ τραχήλου τοΰ ίππου, ό δέ βωμός 
ενδέχεται καί νά μη ύπάρχη. Ένίοτε προ τοΰ 'Ιππέως ΐσταται πεπλοφόρος 
γυνή, υπό δέ τόν ίππον μεταξύ τών ποδών αύτοΰ κύων ή σΰς ή καί άμφότεροι.

6') Ό  'Ιππεύς καλπάζει έφιππος πρός τά δεξιά, σπανιώτατα δέ πρός τά 
άριστερά, πάλλων τό άκόντιον εν τή δεξιά, 8περ δέν έγλύφετο, αλλά μόνον nt- 
θανώς έγράφετο διά χρώματος. Αί συμπληρωματικαί τοΰ αναγλύφου σκηναί 
ποικίλλουσΓ προ τοΰ 'Ιππέως ΐσταται τετράπλευρος ή κυλινδροειδής βωμός, έφ’ 
ου πολλάκις δ ίππος επιθέτει τόν δεξιόν ή τόν αριστερόν έμπρόσθιον πόδα' ύπό 
δέ τόν ίππον διακρίνεται λέων ή κύων, ή λέων επιτιθέμενος κατά ταύρου, συ- 
νηθέστατα δέ έλαφος ή σΰς διωκόμενος ύπό κυνός. Πολλάκις παρά τφ βωμφ 
δψοΰται δένδρον, περί τόν κορμόν ουτινος ή τούς κλάδους είναι περιειλιγμένος 
δφις' ένίοτε δέ παρά τφ δένδρφ, άφ’ ού λείπει ό δφις, κατάκειται ελαφος. Έ 
νίοτε πάλιν ΐστανται πρό τοΰ 'Ιππέως μία ή δύο πεπλοφόροι γυναίκες, κεκα- 
λυμμέναι τό πρόσωπον καί δπισθεν αύτοΰ έφηβος ακόλουθος κρατών τήν ου
ράν τοΰ ίππου ή κρατούμενος ώς κατάκοπος έξ αυτής.

γ') Ό  'Ιππεύς παρίσταται επανερχόμενος έκ Θήρας' εν τή δεξιά κρατεί θή
ραμα, ού ή κεφαλή κρέμαται πρός τά κάτω πλησίον τοΰ σκέλους του' συνήθως 
τό θήραμα είναι δορκάς ή λαγωός, δπερ κύων καί λέων ή δύο κύνες ή λέον
τες δσφραίνονται' ύπό δέ τούς πόδας τούτων των ζφων υπάρχει άγγεΐον άνε- 
στραμμένον, εξ ού εκρέει ύδωρ. Ένίοτε παρίστανται προσέτι καί αί πεπλοφό- 
ροι γυναίκες καί ό τήν ουράν τοΰ ίππου κρατών άκόλουθος' άλλοτε δέ πάλιν 
προστίθεται καί ό βωμός ή τό δένδρον μετά τοΰ περιειλιγμένου εις αύτό δφεως

’Αλλά πλήν τούτων τών τύπων άπαντώσι καί έτεροι σπανιώτεροί' οίον : 
γυνή πρό τοΰ 'Ιππέως ίαταμένη, πεπλοφόρος καί ασκεπής τήν κεφαλήν, προσ
φέρει τι τω 'Ιππεΐ διά τής δεξιάς, ετέρα δέ δπισθεν κρατεί τήν ούράν τοΰ ίπ
που’ ή ΐστανται περί τόν καιόμενον πρό τοΰ 'Ιππέως βωμόν δύο πεπλοφόροι γυ
ναίκες, δπισθεν δέ τοΰ 'Ιππέως τρεις άνδρες, &>ν ό πρώτος κρατεί τήν ούράν 
τοΰ ίππου, έν ένί δέ άναγλύφω προερχομένφ έκ Τσιρπάν, πρό τοΰ 'Ιππέως ΐ- 
σταται ή 'Γγίεια καί ό ’Ασκληπιός μετά τών συμβόλων τωνί1). ’Άλλοτε παρί- 
στανται ύπό τόν ίππον ζφα έπιτιθέμενα κατ’ άλλήλων, οίον : λέων κατά ταύ
ρου ή άρκτου ή Ιλαφος διωκομένη ύπό άρκτου. ’Ενίοτε ύπό τόν ίππον έρπει 
δφις. Σπανίως δέ ό 'Ιππεύς έν τή άριστερά χειρί καλυπτομένη ύπό τής κεφα- *

§ 5. 1) A n n u a ir e  de  la b ib l io th e q u e  nat .  a P lo v d iv ,  It. 1934, σελ. 138.
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λής τοΰ ίππου φέρει κυκλοτερή ή ώοειδή ασπίδα προέχουσαν όπισθεν της κεφα
λής τοΰ ίππου. Ωσαύτως άνευρέθησαν καί άγαλμάτια τοΰ ίππέ-ως μετά συνε
χόμενης βάσεως (βάθρου), έφ’ ής ή αναθηματική επιγραφή, πάντα έξ εύτελοΰς 
μαρμάρου καί βαρβαροτεχνή(2).

§ 6. Ό  'Ιππεύς έν τοΐς άναγλύφοις παρίσταται συνήθως υπδ νεανικήν

μορφήν, άγένειος καί κομών, πολλώ δέ σπανιώτατα γενειών" εχει τδ πρόσω- 
πον πρός τόν θεατήν Ιστραμμένον, φορεΐ βραχύν χιτώνα καί χλαμύδα κυματί- 
ζουσαν δπιαθεν αύτοΰ ή κρεμαμένην επί τα νώτα τοΰ ίππου, είναι γυμνδπους 
άλλ’ Ινίοτε φέρει κρηπίδας ή ταπεινά ύποδήματα, έχει τήν κεφαλήν άσκεπή 
καί σπανιώτατα φέρει φρύγιον πίλον. 'Ωσαύτως σπανίως φέρει άναξυριδας καί 
σπανιώτατα παρίσταται ώς ή θεά Εκάτη τρικέφαλος καί δή έν άναγλύφοις κα- 
κοτεχνεστάτοις.

2) Αυτόθι, έτ. 1925, σελ. 135 κέξης έν αρθρφ τοΰ καθηγητοϋ K a za ro w .
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Έ πί πολυαρίθμων έπιταφίων μνημείων (στηλών) δ 'Ιππεύς μέν καταλαμ
βάνει τό άνω τού άναγλύφου μέρος, τό δέ νεκρικόν δεΐπνον τό κάτω, υφ’ δ 
κεΐται καί ή επιγραφή. Έ ν  τούτοις τοΐς άναγλύφοις άναμφιβόλως δ νεκρδς 
άπεικονίζεται ώς ‘Ιππεύς, "Ηρως, τ. έ. άφηρωίζεται, έξ ού εικάζεται ή κατά 
τόπους λατρεία ήρφων. Ό  άφηρωισμένος νεκρδς προσονομάζεται λαμπρότατος, 
άγα&οποιός, νέος ηρως. ’Αξιοσημείωτος δέ είναι δ προμνημονευθείς φυσικοΰ 
σχεδόν μεγέθους άνδριάς (Ίππεύς)(ι) άφηρωισμένου θρακος διά τα ίδιά του χα
ρακτηριστικά, κόμην κεκαρμένην καί πώγωνα, έξ ου τεκμαίρεται δτι ούτος έ
χει τά αύτά χαρακτηριστικά τοϋ νεκρού αντί των τυπικών του "Ηρωος(β).

Έ ν  τοΐς άναγλύφοις δ ί'ππος (Θρακικός), δστις ήτο ιερόν ζφον, παρίστα- 
ται μάλλον μικρόσωμος, ευτραφής, έχων βραχύν τον τράχηλον καί ώρθωμένην 
την κεφαλήν καί μακράν την ουράν.

§ 7. Τό δνομα τού Τππέως είναι "Ηρως λατινιστί ώσαύτως IJeros ("Ηρως- 
Heroi), επίθετα δ’ αύτοΰ άπαντώσι τά : άγριος, αρχηγέτης, επήκοος, (θαυμα
τουργός, θεός, Ισχυρός, καταχϋ-όνιος, κύριος συχνότατα, πάτριος, πατρώος, 
προπύλαιος, σφζων, σωτήρ, καί λατινιστί : augustus, deits, (Minis, dom i-  
nus, invictus, sanctus. θρακικά αύτοΰ έπίθετα άπαντώσι τά : Αΰλαρχηνός, 
Ανλωνείτης, Βαργιδένθης, Βασκιδιθίας , Βδήκονρος, Βετέσπιος, Βουρν,ηι- 
Μας, Brigantius  Γεριηνός, Ζεινδρονμηνός, Ζυμιδρηνός, Ithiosllci, Κεν- 
δρ(ε)ιοός (;), Κνραίκνης, Μανίμαζος, Οντάσπιος, ΙΙαλαδεινηνός, Πουρδ..., 
Πνρμηρονλας καί Πνρνμηρύλας, Σαλδοβνσσηνός, Σαλδοκεληνός, Σεινουλαζίης, 
Σκοπηί..,, Σονιτηληνός, Σ π . . ,ήιλα, Στ ονρούλιος, Ταρσοζίεις. Τούτων τά μέν 
Ελληνικά καί Λατινικά πάντα είναι ίδιότητος σημαντικά, των δέ θρακικών τά 
μέν Αύλαρχηνός, Αύλωνείτης, Γεριηνός, Ζεινδρουμηνός, Ζυμιδρηνός, Κενδρι- 
σός(') (αντί Κενδρισεύς=Κενδρισηνός), ΙΙαλαδεινηνός, Σαλδοβυσσηνός, Σαλδο
κεληνός, Σουιτηληνός είναι τοπωνυμικά τοΰ "Ηρωος επίθετα' περί δέ τών μη 
παραδεδομένων ήμΐν πλήρων ούδέν ασφαλώς είναι δυνατόν νά ρηθή' τών δέ υπο
λοίπων είναι δυνατόν νά ύποληφώσιν τά μέν ώς δνόματα επισήμων Θρακών ά- 
φηρωισθέντων μετά θάνατον ή δευτερευόντων τοπικών Θρακικών θεών, οϊτινες 
σύν τφ χρόνφ ένομίσθησαν ή έκλήθησαν ή'ρωες, τά δέ ώς έπίθετα ιδιότητάς τί
νος τοΰ "Ηρωος σημαντικά καί ούσιαστικοποιηθέντα σύν τφ χρόνφ.

"Ενεκα δέ τής μεγάλης λατρείας, ής άπήλαυε παρά τφ Θρακικφ λαφ καί 
ίδια παρά τφ έν τοΐς άγροΐς καί έν τή ύπαίθρφ έν γένει χώρα διαιτωμένφ δ δη-

§ 6. 1) Ίδε  ανωτέρω, § 1.
2) *Ίδε, D o h ru sky , S b o rn ik ,  τόμ. X V III .  Ιτ, 1901, σελ. 808.
§ 7. 1. Έ  ονομαστική Κ ενδρ ισ δς  σχηματίζεται εκ της κατά βαρβαρισμόν άπαντώσης 

δοτικής εν επιγραφαίς : Κ νρ ίω  Κ ενδρ ισ ω  (Άπόλλωνι) αντί Κ εν δ ρ ισ εΓ, ώς δηλοι καί το 
υπ'άλλον τύπον άπαντών τοπωνυμικόν του θεού έπίθετον Κ εν δ ρ ισ η ν ό ς = Κ εν δ ρ ισ εν ς  ( Κ ν  
ρίω  Κ ενδρ ισ η νφ  3 Α π ό λ λ ω ν ι) . ’Ίδε Μ ν ρ τ. 3 Α π ο σ το λ ίδ ο υ , περί Φιλιππουπόλεως, Θρςι- 
κικά, τόμ. Α'. 1928, σελ. 348, § 5.
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μοφιλέστατος οδτος "Ηρως, δπελήφθησαν ώς ή'ρωες καί άλλοι θεοί καί συνεταυ- 
τίσθησαν αύτώ. Ουτω δ τε ’Απόλλων καί δ Διόνυσος παρίστανται εν τισιν άνα- 
γλύφοις ώς ιππείς. Κυρίως δμως κατά πάσαν πιθανότητα συνεταυτίσθησαν τφ 
Ήρωι οί τοπικοί δευτερεύοντες θρακικοί θεοί, έξαφανισθέντες οδτω έκ της συ- 
νειδήσεως των Θρακών, διότι έν τφ Θρακικφ πανθέφ μόνος δ "Ηρως εχει σα
φώς τοπικόν καί εθνικόν χαρακτήρα(!), οί δέ λοιποί θεοί είναι πάντες Ελληνι
κοί καί αυτής της Βενδιδος συνταυτισθείσης πρωίμως τη Άρτέμιδι. Σημειωτέον 
δέ δτι τά τοΟ "Ηρωος 'Ιππέως ανάγλυφα άνετίθεντο ού μόνον αύτφ, άλλά καί 
άλλοις θεοΐς, ώς δηλοΰται έκ τών έπ’ αύτών αναθηματικών επιγραφών. Καί αυ
τοί οί Διόσκουροι παρεστάθησαν ώς "Ηρωες.

§ 8. Άλλά τις ήτο οδτος δ "Ηρως; Άγνοηθείσης είδήσεώς τίνος περί αύ- 
τοΟ Φιλοστράτου του νεωτέρου εγένοντο διάφοροι υποθέσεις καί εικασίαι. Οΰτω 
ένομίσθη δτι ήτο δ κύριος τών Θρακών θεός, δν οδτος ώς λαός κατ’ εξοχήν πο
λεμοχαρής καί περί τήν Θήραν καί τήν ιππευτικήν αείποτε άσχολούμενος,—δ "Ο
μηρος ήδη καλεΐ αδτούς ί/τποηόλους(’),δ δέΣοφοκλής φιλίππονς^),— έλάτρευσαν 
ώς ίππέα καί αδτόν. Ύπετέθη δέ δτι τό δνομα τοΟ θεοΰ δεν παρεδόθη ήμΐν, είτε 
διότι ήτο τοϊς πάσι γνωστόν καί δέν έμνημονεύετο, είτε διότι οδδέποτε έξεφέ- 
ρετο, δπως μή άκουσθη ύπό βέβηλων καί γείνη υπ’ αυτών χρήσις αύτοΰ πρός 
ζημίαν τών άκραιφνών τοΰ Θρακός θεοΰ λάτρεων, καί έκ τούτου συν τφ χρόνφ 
περιέπεσεν εις γενικήν λήθην. Βραδύτερον δέ δτε οί Θράκες παρέλαβον παρά 
τών Ελλήνων τόν τύπΟν τοΰ ήρωος ίππέως(8) πρός παράστασιν έν τη τέχνη τοΰ 
έθνικοΰ των θεοΰ, συμπαρέλαβον καί τό δνομα "Ηρως, δπερ μετέδωκαν τφ θεφ 
των ώς κύριον αυτοΰ δνομα (Κυρίφ "Ηρωι, πρβλ. Κυρίφ Διί, Κυρίφ Άπόλλωνι, 
Κυρίφ Άσκληπιφ κτλ.), καί ώς τοιοΰτον Ιγλυψαν καί έπί τής άναγλύφου στή
λης, έφ’ ής έχαράχθη ή μεταξύ Αθηνών καί τοΰ βασιλέως Κετριπόρεως (356- 
355 π. X.) συνθήκη(2 3 4).Ή  δέ κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους διακόσμησις τών 
τάφων δι’ άναγλύφων άπεικονιζόντων τόν νεκρόν ώς "Ηρώα ίππέα προήλθε κατά 
τόν Kazarow(5) έκ τής πίστεως τών Θρακών εις τήν μετά θάνατον ζωήν τοΰ 
άποθανόντος, διότι διά τής τοιαύτης παραστάσεως έξεδήλουν τήν έλπίδα δτι δ

2) νΙδε, K a za ro w  G. H o m a g e  in tern a t io n a l  a l ’U n iv e r s i t e  d ’A th e n e s .  Ξένια, 
Άθήναι, Ιτ. 1912, τόμ. I, σελ. 108.

§ 8. Ι Ό μ ή ρ ο ν ,  Ίλ .  Ν, 4. Ξ, 227, Κ, 436 καί αλλαχού. 2) Σ ο φ ο κ λ έ ο ν ς , fr. 428.
3) Πρβλ. τό έν τφ Κεραμεικψ των Αθηνών καλλιμάρμαρον μνημεΐον τοΰ ίππέως ή

ρωος εφήβου Δεξίλεω τοΰ Λυσανίου θορικίου, φονευθεντος κατά τόν Κορινθιακόν πόλεμον 
έπί άρχοντος Εύβουλίδου (394—393 π .  X.).

4) CIA, τόμ. II, 66β'.— D um ont-H om olle, ένθα άνωτ. σελ. 509,— Σ α μ ο θ ρ ά κ η  Ά χ .  
Κετριπορις βασιλεύς των Θρφκων, ΆρχεΓον θρςικικοδ θησαυρού, τόμ. Δ' Ιτ. 1937—38, σελ. 
43 καί έξης.

5) K azaroui G ., H e r o s  (T h ra k isch er  Reiter)  έν τή R e a l -E n c y k l .  Paulj'-AVis- 
s o w a ,  S u p p l.  I l l ,  Ιτ. 1918, σελ. 1131.
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άποθανών έμελλε ν’ ακολουθήσω ώς μακάριος ίππεύς τδν θεόν των άπολαόων 
άθανάτου καί εύδαίμονος μετά θάνατον ζωής.

Ούτοι δμως οί κοινοί θνητοί, οί λατρευόμενοι μετά θάνατον ύπδ των οικείων 
των ώς ή'ρωες είτε έξ υπέρμετρου εύσεβείας είτε έκ ματαιοφροσύνης, δέον νά 
διακρίνωνται των έπαξίως άρχαιόθεν αφηρωισμένων, των άληθών ήρώων, τών 
συνταυτισθέντων, ώσπερ οί τοπικοί καί οί άλλοι θεοί, τφ θεφ Ίππεϊ, τφ "Ηρωι, 
οί'τινες άναμφιβόλως έτύγχανον παρά των Θρακών θείων τιμών (πρβλ. τδν ΓΙρω- 
τεσίλαον έν τή Χερρονήσφ),(“) ώσπερ εν τή Έλλάδι οί άρχαιοι ή'ρωες καί ήμί- 
θεοι, ών ή ζωηρά λατρεία διηωνίσθη καί έν τή δρθοδόξψ ήμών θρησκεία(6 7 8).Έκ 
τούτου δέ καί ή λατρεία τοΰ Ίππέως “Ηρωος παρέμεινεν έν τφ προσώπφ τοΰ 
αγίου Γεωργίου, ώς εικάζεται έκ τοΰ 8τι έν τή είκόνι αυτοΰ άκοντίζοντος 
δράκοντα μέλλοντα νά καταβροχθίση την κόρην βασιλέως,— εί καί άναγνωρί- 
ζεται ό Ιίερσεύς σφζων την ’Ανδρομέδαν,— ανευρίσκεται ένεκα τής μεγάλης καί 
άναμφισβητήτου όμοιότητος τής παραστάσεως αύιδς ό 'Ήρως ‘Ιππενς, οστις 
πιθανώς έχρησίμευσεν ώς πρότυπον τοΰ αγίου εις τούς χριστιανούς άγιογράφους.

Ή  γνώμη δ’ α'ύτη έπιρρωνύεται καί ύπδ του δτι ανάγλυφα τοΰ ι1ππεως 
ϋ·εον προσκυνοΰνται πολλαχοΰ ώς εικόνες τοΰ άγιου Γεωργίου κατά παράδοσιν 
ύπδ τοΰ όρθοδόξου έν τή Θράκη χριστιανικού λαοΰ. Οίπω μέχρι έσχατων άνά- 
γλυφον αυτοΰ έντετοιχισμένον έν τφ νάρθηκι τής ’Αρμενικής έν Φιλιππουπό- 
λει ύπδ τδ τείχος τής άκροπόλεως έκκλησίας, άλλ’ άλλοτε Ελληνικής τιμω- 
μένης έπ’ όνόματι τοΰ άγιου Γεωργίου, προσεκυνεΐτο ώς είκών αυτοΰ τοΰ άγιου 
Γεωργίου καί λαμπάδες έκαίοντο πρδ αύτοΰ(ρ). Σήμερον ακόμη έτερον τοιοΰτον 
κείμενον έν τή έκκλησία τής κώμης Eli-dere τής περιφέρειας Τατάρ-Οαζαρ- 
τζικίου (άρχαίας Βησσαπάρας) τιμάται ύπδ τών χωρικών ώς είκών ώσαύτως 
τοΰ άγιου Γεωργίου(9). Επίσης παρ’ Ιλληνική οικογένεια Φιλιππουπολίτιδι έν τφ 
είκονοστασίφ της μεταξύ τών άλλων έν αύτφ Εερών εικόνων ύπήρχε μικρόν τοΰ 
'Ιππέως άνάγλυφον λατρευόμενον κατά οικογενειακήν παράδοσιν ώς τδ τοΰ ά
γιου Γεωργίου, ένώπιον ούτινος έκαίετο άνέσπερος ύπδ τής οικογένειας κανδήλα, 
έξ οΰ καί λίαν ήμαυρίσθη. Ή  γραία οικοδέσποινα μετά δακρύων παρέδωκεν 
αύτό εις τδν διευθυντήν τοΰ μουσείου Φιλιππουπόλεως άπαιτήσαντα, άφοΰ τρις 
έσταυροκοπήθη καί μετ’ εύλαβείας ήσπάσθη αύτό(10).

6) Ηροδότου, IX, 116.
7) ”Ιδε, B ern h a rd  S ch m id t, D a s  V o lk s le b e n  der N e u g r ie c h e n  u n d  das H e l -  

l en is ch e  A lter tum , κεφ. I καί II die  H e i l ig e ,  L e ip z ig ,  ετ. 1871.
8) D um ont-H om olle , ένθα άνωτ. σελ. 218 καί 518.
9) Bataclie-w, Grad T a ta r -P a za rtz ik  ( = ή  πόλις Τατάρ-Παζαρτζίκιον), σελ. 40, 

S o p h ia ,  ετ. 1923.
10) D iacovitch  Β .  B as-re l ie fs  du  C a va l ier  T h a c e ,  A n n u a ire  de  la  b ib lio the-  

q u e  nat .  P lo v d iv ,  ετ. 1924, σελ. 163, άρ. 34. — ”I8e καί Σ ω τή ρ ιο ν ,  άνάγλυφον άγιου 
Γεωργίου έξ 'Ηράκλειας της Προποντίδος, Θρφκικά τόμ. Α. £τος 1928, σελ. 33 καί έξ^ς 
γλυφέν επί των Βυζαντιακων χρόνων κατά πρότυπον τοΰ Θ ραχός 'Ιπ π έ ω ς .
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§ 9. Ένεκα λοιπόν τοΰ συνταυτισμοΰ τοΰ θεοΰ "Ηρωος άλλοις θρακικοϊς 
καί Έλληνικοΐς θεοϊς καί τοΰ άφηρωισμοΰ κοινών θνητών, ών ή λατρεία παραμεί- 
νασα παρά τοις άπογόνοις των, φιλοτιμουμένοις νά Ιχωσι προγόνους ή'ρωας, κα- 
τήντησεν ίδιος τύπος της τών Θρακών θρησκείας, οί 'Ήρωες έπληθύνθησαν έν 
τη χώρα, διό καί δρθώς ό D um ont σημειοι δτι πρέπει νά λέγηται ούχί 6 Θραξ 
‘Ήρως,  άλλ’ οί Θράκες ’Ήρωες. Έ κ  τούτου δέ είναι άδύνατον έν άνεπιγρά- 
φοις άναγλύφοις νά διακρίνηται, άν 6 παριστάμενος 'Ιππεύς είναι άφηρωισμέ· 
νος τις κοινός θνητός ή αύτός δ αρχικός θεός "Ηρως η άλλος τις άρχαΐος ήρως 
κοινός τοϊς Θραξί, συνταυτισθείς τώ θεφ "Ηρωι καί τυγχάνων λατρείας.

Ούτος δέ ό μετά θάνατον τών θνητών,—έπισήμων κατ’ άρχάς καί άσημων 
ύστερον,—άφηρωισμός ή είσήχθη είς τήν Θράκην έκ της Ελλάδος ή παλαιόθεν 
συνετελεΐτο υπό τών Θρακών, ώς ύπό τών Ελλήνων. Διότι καί οί "Ελληνες, 
οί'τινες κατ’ άρχάς άποδίδοντες θείας τιμάς είς τούς έξόχους άνδρας, τούς πολ- 
λαπλώς τήν πατρίδα εύεργετήσαντας, τ. I. άφηρωίζοντες, ού μόνον αύτοΐς άν- 
δριάντας, άλλά καί νΛούς-ήρώα άνήγειρον(“), έπί τών χρόνων τής ρωμαιοκρα
τίας ήρξαντο ένιαχοΰ τούς πλείστους τών νεκρών καλοΰντες ήρωας(* 2), ώστε σύν 
τφ 5(.p0vq> ή λέξτς ηρως άπώλεσε τήν πραγματικήν της σημασίαν, τήν άρχικήν 
καί κατήντησεν άπλοΰς τύπος ίσοδυναμοΰσα τψ χρηστός (—μακαρίτης). "Οθεν 
έν έπιγραφή άπαντα καί έπί γυναικός ήρώϊσαα(3 4). Κατά ταΰτα φαίνεται μοι 
δτι έπί ρωμαιοκρατίας οί έπί τών έπιταφίων μνημείων γεγλυμμένοι Θράκες ή 
ρωες (ιππείς) άσχέτως τής ύπό τοΰ K azarow  άνωτέρω έκφρασθείσης γνώμης 
περί τής αιτίας τής τοιαύτης παραστάσεώς των(*) ώς κοινοί θνητοί ούδαμώς 
διαφέρουσι τών καλούμενων ηρώων έν έπιγραφαΐς έπιταφίων μνημείων τής Θεσ
σαλίας καί Βοιωτίας, οίον : «"Ηρως χρηστέ, χαΐρε» ή «έπί τψ... ή'ρωι)(5 6) καί 
άλλαχοΰ τής Ελλάδος καί τών έπί Θράκης Ελληνικών άπαικιών, οίον : «νέος 
τελευτών ή'ρως χαΐρε» ή «νέος ήρως χρηστέ, χαΐρε»)*) κτλ, Τοΰτο δέ διαπιστοΐ

§ 9. 1) ΟΙ "Ελληνες μή περιορισθενιες είς τήν λατρείαν των περιφανέστερων ήρφων 
της μυθολογίας ανύψωσαν είς ήρωας καί ιστορικούς δνδρας εύεργετήσαντας λαμπρώς 
τήν πατρίδα, ώς τον Λεωνίδαν, τόν Παυσανίαν, τόν Λύσανδρον (Π α υ σ α ν ίο ν , III, 32, 4), 
τόν Μιλτιάδην (Η ρ ο δ ό τ ο υ , V I ,  38), τόν Βρασίδαν (Θ ο ν κ υ δ ίδ ο υ , V ,  11), τόν "Αρατον 
καί τόν Φιλοποίμενα, (Π ο λ ν β ίο υ ,  V III ,  Δ ιοδώ ρου, X X I X ,  18, Π λ ο υ τά ρ χ ο υ  "Α ρατος 
III). Ά λ λ ’ ωσαύτως καί τοΰ πνεύματος άνδρες, ώς δ 'Ησίοδος, ό νομοθέτης Λυκούργος, δ 
Βίας έτιμώντο παρ’ αύτοΐς ώς ήρωες. Ό  Δημόκριτος είχε ναόν πρός τιμήν του έν Άβδή-  
ροις καί δ ’Αριστοτέλης έν Σταγείροις. ( Π α υ σ α ν ίο ν , III, 16, 6. Δ ιογ. Α α ερ τ ίο υ  I, 78 
καί IX 36).

2) Bull ,  de  la correspondatice  H e l le n iq u e ,  τόμ. X V I I I ,  σελ. 423.
3) Αύτόθι, σελ. 443, άριθ. 6.
4) “Ιδε άνωτέρω § 8 σημ. 5.
5) ”Ιδε, D echarm es Inscr iptions  in e d i te s  de  B eo t ie ,  άρ. 19—20 καί K eil Μ. 

S y l l o g e  in scr ip t io n u m  B aeotiie ,  σελ. 153, άρ. 37.
6) “Ιδε, K a lin k a ,  D e t ikm aler  in B u lg a r ie n ,  άρ. 286, 287, 293 κτλ.
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καί ή έπί έπιταφίου άναγλύφου εύρεθέντος περί τήν άρχαίαν Βησσαπάραν επι
γραφή : «[Ιό(πλιος) Αίλιος Σεύθης, ή'ρως»(7).

§ 10. Κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, ώς ύπό τινων εικάζεται έκ των άνα- 
γλύφων, δ Κύριος °Ηρως ήτο θεός τις καιαχϋόηος καί τής &ήρας· ανεξακρί
βωτο'/ όμως τυγχάνει άν ώς τοιούτος έλατρεύετο καί έν τοΐς παλαιοτέροις χρό- 
νοις. Ωσαύτως Ινεκα τής επί των νομισμάτων τών άρχαίων Θρακών βασιλέων 
Σεύθου I καί Κότυος I παραστάσεως τοϋ Ίππέως, πολλοί ένόμισαν δτι ό "Ηρως 
είναι ό κατά τήν έλληνικήν παράδοσιν μέγιστα τιμώμενος παρά τοΐς Θραξίν 
Άρης(*). Άλλα τό παράδοξον είναι δτι μέχρι τοϋδε ούδέν άνάγλυφον άνευρέθη 
τοϋ κατ’ εξοχήν τούτου των Θρακών θεοΰ^), έν άντιθέσει πρός τούς άλλους 
θεούς, εί καί ή είκών αδτοϋ είναι λίαν συνήθης επί νομισμάτων τής τε Θράκης 
καί τής Μοισίας κεχαραγμένη ποικιλοτρόπως(* 2 3). Τό δ’ ευρεθέν παρά τή κώμη 
Σαλαδίνοβον Φιλιππουπόλεως έν τψ ίερψ τών Νυμφών άνάγλυφον μαχητοΰ, έ- 
ρειδομένου επί δόρατος διά τής δεξιάς καί κρατοϋντός τι διά τής άριστεράς καί 
φέροντος θώρακα, ύψηλά δποδήματα καί κράνος ί’ππουρι, αμφίβολον είναι, άν 
naptom τδν Άρην, ώς υποθέτει ό Kazarow συμπληρών τήν τετριμμένην άνω
θεν έπιγραφήν έκ μόνου τοΰ σψζομένου γράμματος Ω «[Κυρί]φ [Άρει]»(4) 
διότι ένδέχεται νά παριστά καί στρατιώτην τινά ήρωα. Διό άλλοι κρίνουσιν 
εύλογώτερον 8τι δέον ή έπί των νομισμάτων τοΰ Ίππέως είκών νά μή άποδίδη- 
ται εις τον θεόν ’Άρην καί μάλιστα τοΰ τύπου τούτου απαντώντας καί έπί νο
μισμάτων βασιλέων καί άλλων έθνών(5).

§ 11. Ή  τελευταία περί τοϋ θρακβς Ίππέως γνώμη είναι ή τοΰ καθηγη- 
τοϋ D. Detschew(‘). Ούτος υπολαμβάνει τόν "Ηρώα ώς θεόν τινα καιαχϋόνιον 
ψυχοπομπόν, άγοντα δηλαδή τάς ψυχάς των νεκρών εις τόν "Αδην καί φρονιί- 
ζοντα περί τής έκεΐ άνέτου ζωήςαύτών, οίονείΈρμήν μετά πλειόνων καθηκόντων'

1$

7) K a za ro w  G. B n l l .d e  l ’inst .  arch eo l .  B u lg .  τόμ. IV ,  σελ. 84.
§ 10. 1) νΙδε, Μ ν ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ίδ ο υ , περί της θρησκείας των Θρακών, θρρικικά 

τόμ. V ,  Ιτ. 1924, σελ. Β3 § 8, ’Άρης.
2) Εδρέθη μόνον κεκομμένη τις έπιγραφή επί βάθρου ανδριάντας εις τόν Άρην. Vel- 

cow  / .  Bull ,  de  l ’inst. arch. B ulg .  τόμ. IV ,  !τ. 1926—1927, σελ. 316. Ή επιγραφή 
καθ’ ήμετεραν άνάγνωσιν καί συμπλήρωοιν ίχει : [’Αγαθή Τύχη. Υπέρ ύγείας καί σωτη
ρίας καί αιωνίου διαμονής τοϋ μεγίστου καί θειοτάτου αύτοκράτορος Λουκίου Κομμόδ[ου Με- 
τίης Σέρδων εύξάμενος άνέστησα τόν Άρεα.

3) “Ιδε M ouchm ow  Ν .  A n nu a ire  de la b ib l io th eq u e  nat.  a P lo v d iv ,  Ιτ. 1924 
σελ. 202.

4) K a za ro w  G. Bull ,  d e  l ’inst .  arch eo l  B u lg .  τόμ. IV ,  σελ. 81.
5) "Ίδε πλείονα καί λεπτομέρειας παρά K a za ro w  G. H eros;  έν τή Real ,  encykl .  

τοΰ P a u l y — W isso w a  έν τή λ.
% 11. 1) Detschev D. O tscherk  n a  r e l ig u ia ta  na  dr e v n ite  T raki (=Σχεδιογρά-  

φημα περί τής θρησκείας τιδν άρχαίων θρφκων), εν τή ιστορική βιβλιοθήκη τόμ. III,  Ιτ. 
Α', 1928, S o p h ia .
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δθεν ό Ιν τοϊς άναγλύφοις προ το0 Ίππέως βωμός είναι προωρισμένος διά τάς 
παρά των συγγενών τοΟ νεκροΰ θυσίας πρός έξιλέωσιν τοΰ θεοΰ υπέρ τη; τοΰ 
νεκρού ψυχής, παρισταμένης ύπό τήν μορφήν τοΰ περί τό δένδρον περιειλιγμέ- 
νου δφεως. Έ κ  τούτου δέ σύν τφ χρόνψ κατήντησε θεάς θηρατής ανθρωπίνων 
ψυχών, ώς παρίσταται έν τοϊς άναγλύφοις και ώς θεάς καταχθόνιοί, τ. I. 
θεός των υπό την γην πλούτων (=Πλούτων) καί τής γονιμότητος, άρα καί τοΰ 
φωτός, επομένως θεός άνεξίκακος καί Ιατρός, (δταν έπιστρεφη λ. χ. έκ τής Θή
ρας, τό θήραμα παριστφ τήν νόσον υπό μορφήν θηρίου, δπερ έφόνευσε σφσας 
καί παρατείνας τήν ζωήν τοΰ κάμνοντος) καί θεός τοΰ πολέμου. Ιίάσας δέ ταύ- 
τας τάς ιδιότητας τοΰ θεοΰ 'Ήρωος κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους ό προειρη
μένος καθηγητής ευρίσκει συνυπαρχούσας Ιν τω προσώπψ τοΟ μυθολογουμένου 
τών Θρακών βασιλέως Ρήσου κατά τάς παρ’ Όμήρψ, Πινδάρψ καί Ευριπίδη 
παραδόσεις. 'Όθεν τόν Ρήσον υπολαμβάνει ώς τον άρχικόν θεόν 'Ήρωα, τό δ5 
έπιγραφόμενον συνήθως Ιπί τών αναγλύφων Κυρίφ "Ηρωι νομίζει δτι είναι 
Ελληνική μετάφρασις τοΰ όνόματος Ρήσος (=βασιλεύς, άναξ, κύριος) ήρως, 
τ. έ. αντί τοΰ Ρήαορ ήοωι. ’Αλλά το Κύριος μόνον εις τόν θράκα 'Ιππέα, τόν 
"Ηρώα άποδίδεται; δεν είναι κοινή προσηγορία πάντων τών θεών παρά τοϊς 
θραξί κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους μηδέ τών Νυμφών έξαιρουμένων; ’Ίσως 
ή έρμηνεία τοΰ Ρήσος (Ραΐζδος—Ράσκος— Ραισκούπορις—Ρήβας κτλ.) διά τοΰ 
"Ηρως θά ήτο εύτοπωτέρα ύπό τήν έννοιαν τοΰ άναξ-βασιλεύς, διότι κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους οί άνακτες ήσαν καί ήρωες.

‘Η γνώμη καί ή εικασία τοΰ Detschew περί τοΰ Ρήσου ώ: τοΰ άρχικοΰ 
θεοΰ 'Ήρωος είναι Ιπιτυχής καί δρθή, διότι έπιβεβαιοΰται υπό τοΰ κατά τόν 
γ ' — 5' αιώνα άκμάσαντος σοφιστοΰ Φιλοστράτου τοΰ νεωτέρου, δστις διελθών 
τήν Θράκην ήπόρησε διά τάς τιμάς ών έτύγχανε παρά τοϊς θραξίν 6 άφηρωι- 
σθείς Ρήσος, τιμώμενος ώς θεός τής Θήρας, τών ίππων, τών όπλιτών καί ώς 
ιατρός καί άλεξίκακος έν γένει, καίπερ ούδέν άξιοσημείωτον έν τή ζωή του δια- 
πραξάμενος: «Ρήσος γάρ, δν έν Τροία Διομήδης άπέκτεινε, λέγεται οίκεϊν τήν 
Ροδόπην καί πολλά αύτοΰ θαύματα άδουσιν ίπποτροφεΐν τε γάρ φασιν αύτόν 
καί όπλιτεύειν καί Θήρας άπτεσθαι. Σημεΐον δ’ είναι τοΰ Θήραν τόν ή'ρω τό 
τούς σΰς τού; άγριους καί τάς δορκάδας καί όπόσα έν τφ δρει θηρία φοιτάν 
προς τόν βωμόν τοΰ Ρήσου κατά δύο ή τρία, θύεσθαί τ’ ούδενί δεσμώ ξυνε- 
χόμενα καί παρέχειν τή μαχαίρα εαυτά. Λέγεται δ’ ό ήρως ούτος καί λοι- 
μοΰ έρύκειν τούς δρους' πολυανθρωποτάτη δ’ ή Ροδόπη καί πολλαί περί τό ιε
ρόν κώμαι. "Οθεν μοι δοκεΐ καί βοήσεσθαι υπέρ τών εαυτοΰ ξυστρατιωτών ό 
Διομήδης, εί τόν μέν θράκα τοΰτον, δν άπέκτεινεν αυτός, μηδέν εύδόκιμον Ιν 
Τροία έργασάμενον μηδέ δείξαντα Ικεΐ λόγου άξιον πλήν ίππων λευτών, είναι 
τι ήγοίμεθα καί θύοιμεν αύτώ διά Ροδόπης καί Θράκης πορευόμενοι, τούς δέ 
θεΐά τε καί λαμπρά είργασμένους έργα άτιμάζοιμεν, μυθώδη τήν περί αύτούς



So K. Μ υρτίλου Ά π ο σ τολ ίδου

δόξαν ήγούμεναι καί κεκομπασμένην(2)».
§ 12. Σκηνήν τής πρός τόν Κύριον "Ηρώα λατρείας των Θρακών, σχετι

κήν προς τά ύπό τοΰ Φιλοστράτου είρημένα, απεικονίζει ανάγλυφος παράστα- 
σις, δυστυχώς έν πολλοίς τετριμμένη καί έν μέρει κεκομμένη, επί τμήματος 
κωνοειδούς μαρμάρινης στήλης ύψους 0,52 τοΰ μέτρου, ευρεθέντος περί τά μέρη 
τής Ροδόπης έν τω χωρίψ Κοβάτσεβο, ού μακράν τής αρχαίας Βησσαπάρας. 
Τοΰτο τό πολύτιμον άνάγλυφον εύρεθέν τω 1935 εναπόκειται σήμερον έν τώ έ- 
θνικψ τής Φίλιππουπόλεως μουσείψ καί είναι διηρημένον εις δύο ζώνας έπαλ- 
λήλους διακρινομένων παρ’ αύτψ καί ίχνών Ελληνικής έπιγραφής, τετριμμέ- 
μένης ολοτελώς καί κεκομμένης. Έν τή άνψ ζώνη έξ αριστερών προς τά δεξιά 
παρίσταται ό "Ηρως έφιππος μετ’ άνεμιζομένης προς τά όπίσω τής χλαμύδος 
κρατών διά τής δεξιάς φιάλην καί έλαύνων. Μεταξύ τών δύο έμπροσθίων τοΰ 
ίππου πόδών κεΐται βωμίσκος, ΰπερθεν δέ τής κεφαλής τοΰ ίππου κορμός πι
θανώς τής Σελήνης καί παρ’ αυτή υπέρ τόν ίππον ύς προσκλίνουσα πρός τά 
νεογνό'/ της. "Εμπροσθεν τοΰ 'Ιππέως ί'σταται κατ’ ένώπιόν του άνήρ έν ίματίψ, 
σχεδόν ισοϋψής τψ Ίππεϊ, σπένδων έπ! τον βωμίσκον καί παρ’ αύτφ παιδάριον 
κρατούν διά μέν τής άριστεράς στέφανον, διά δέ τής δεξιάς κύπελλον άπωτέρω 
κεΐται μέγας κρατήρ, έφ’ 8ν γυνή κρατοΰσα έκκενοΐ ασκόν (έ κορμός τής γυ- 
ναικάς είναι κεκομμένος) καί παρ’ αύτή πρόβατον ή αΐξ άγομένη προφανώς 
πρός θυσίαν υπ’ άνδρός, ούτινος μόνον ό έτερος τών ποδών διασφζεται. Έν τή 
κάτψ ζώνη έξ αριστερών ώσαύτως προς τά δεξιά παρίσταται βοΰς αγόμενος υπό 
δούλου πρός βωμόν ευμεγέθη, έφ’ ού καίεται πυρά, εις ήν ίερεύς έν ίματίψ έπι- 
χέει θυμίαμα ή ούλοχύτας διά τής ανυψωμένης δεξιάς εχων τήν άριστεράν τε- 
ταμένην πρός τά κάτω' παρ’ αύτψ ί'σταται έτερος άνήρ ταπεινότερος κρατών 
διά τής δεξιάς άγγεΐόν τι καί άπωτέρω τρίτος άνήρ υψηλότερος κρατών διά 
τής άνυψωμένης δεξιά; κέρας προφανώς πρός λοιβάς' παρ’ αύτψ ί'σταται άντι- 
θέτως ύς καί άπωτέρω τέταρτος άνήρ, δστις ύποτίθεται ότι ήγε τό ζψον πρός 
θυσίαν, ώς καί έτερον ή καί δύο, διότι κάτωθεν τής ύός τό άνάγλυφον είναι 
κεκομμένον(’).

2) Φ ιλο α τρ ά το ν , λόγ. span. 3, 16. — Περί τοΰ φόνου τοΰ Ρήσου υπό τοΰ Διομήδους 
καί τής άρπαγής των 'ίππων του υπό τοΰ Όδυσσέως ϊδε: ‘Ο μ ήρο υ  Ίλ .  Κ, 470—515.

§ 12. 1) Ή  περιγραφή τοΰ αναγλύφου είναι τοΰ γράφοντος, δστις είδε καί περιειρ- 
γάοθη αύτό άμα τή εις τό μουσεϊον μεταφορφ του. Ό  καθηγητής Κατσάρωφ Γ. εδημοσίευ- 
σεν ώσαύτως περιγραφήν αΰτοΰ εν τή έφημερίδι τής Σοφίας Μ ίρ , τής 7 Νοεμβρίου τοΰ 1936 
(άριθ. 10.891) παραθείς καί σχεδιαγράφημα τοΰ αναγλύφου, άντιγραφέντος 6πό τοΰ ζωγρά
φου Α. Πουλέβσκυ κατά τήν άντίληφίν του.”Ιδε ωσαύτως K azarozv G. IJin n e u e s  D e n k -  
m a l  zum  K u lt  d es  T h r a k isch en  R eiter s ,  Jah rb u ch  d es  D e u ts c .  archaol.  Inst.  
Berlin,  ετ, 1936, σελ. 419—426.



Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

I

Η ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ ΩΣ ΕΤΤΙΣΚΟΤΤΗ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

Κατά την διασωζομένην ίεράν παράδοσιν, διαπιστουμένην και υπό τοϋ 
εν Όδησσω (Βάρνη), επί Ίουλιανοΰ τοϋ παραβάτου μαρτυρήσαντος ίεροϋ

Ό  Μαργ. Κωνσταντι νίδης έγεννήθη έν Μεσημβρία τής Θράκης τό 1850 έκ γο
νέων άπορων.Έν τή αστική σχολή τής πατρίδος αύτοϋ διεκρίνετο επί έπιμελεία καί 
μεγάλη κλίσει πρός μάθησιν, ήναγκάσθη δμως ν’ αποφοίτηση αυτής δωδεκαετής μό
λις. Άποβλέπων δέ εις βελτίωσιν τής καταστάσεως αΰτοΰ μετέβη τφ 1874 εις Κων) 
πολιν, ένθα μετελθών επί τρία έτη τόν έντολοδόχον έκτήσατο Ικανήν περιουσίαν. 
Κατά τά τέλη δμως τοΰ Ρωσσοτουρκικοϋ πολέμου τοϋ 1877—78 μάτην άνεζήτησε 
άνακούφισιν. Κατά τόν καθορισμόν τής αυτονόμου ’Ανατολικής Ρωμυλίας, διορί- 
σθη γραμματέας τής επαρχίας Άγχιάλου, άλλ’ άπειληθείς τήν ζωήν υπό τοϋ βουλγα
ρικού κομιτάτου κατέφυγεν εις Τεργέστην. Έμποροϋπάλληλος κατ’ άρχάς τη προστα
σία των αυτόθι ομογενών καί ιδία τοϋ ’Αλεξάνδρου Βυζαντίου, προσελήφθη ώς 
γραμματέας τής 'Ελληνικής κοινότητος τφ 1891, ήν θέσιν έτήρησεν επί 26 έτη. Κατά 
δέ τάς ώρας τής σχολής αΰτοϋ, έχων εις τήν διάθεσίν του πλουσίαν καί καλώς συγ- 
κεκροτημένην βιβλιοθήκην, έν τω στοιχείω ήδη αΰτοϋ ευρισκόμενος, δεν έπαυε με
λετών καθ’ δλον τό εικοσαετές διάστημα τής υπηρεσίας αΰτοΰ, καταρτισθείς δέ αρ
κούντως, μετά τόν θάνατον τοΰ αειμνήστου Άλ. Βυζαντίου συνειργάσθη έπιτυχώς 
έν τη «Νέα Ημέρα» μέχρι τής μεταφοράς αΰτής εις ’Αθήνας. Διάφοροι πραγματεΐαι 
αΰτοΰ ώς καί αί περί τών Έλληνίδων πόλεων τής Θράκης έν τφ Εΰξείνω, Μεσημ
βρίας, Άγχιάλου, καί ’Απολλωνίας (Σωζουπόλεως), ή περί τοϋ Άγχιαλέως Μιχαήλ 
καί Κατακουζηνοΰ, ή περί τοΰ Μητροπολίτου Πλεύνης ’Αμβροσίου, ή περί Ίωάννου 
Μανιάτου, ή ‘Ιστορία τής Ελληνικής κοινότητος Τεργέστης από τής ίδρΰσεως αΰτής 
(1748) μέχρι τής ένάρξεως τοΰ ίεροΰ άγώνος καί εφεξής διακοπεΐσα έξ άνωτέρων λό
γων, καί τινες βιβλιοκρισίαι ανώνυμοι δημοσιευθεΐσαι έν τή έπιφυλίδι καί έν ταΐς 
στήλαις τοΰ διακεκριμένου φύλλου, προσέτι δέ καί ή δημοσίευσις τής ιστορίας τής 
έν Πόλα τής Τστρίας Ελληνικής κοινότητος, ίδρυθείσης τφ 1575 άλλ’ ήδη μή υφι
στάμενης, πλήν τής εκκλησίας κατεχομένης σήμερον ύπό τών Σλαβορθοδόξων, δια
φόρων έγγράφων άνεκδότιον έκ τίνος Κωδικός τής 'Ελληνικής κοινότητος Τεργέ
στης καί άλλων πραγματειών έν τε τφ έκκλησιαστικφ Φάρφ».

Συνταξιούχος συνέγραψεν τά εξής συγγράμματα ανέκδοτα είσέτι,
' α) 'Ιστορίαν τριμερή τής Μεσημβρίας, Άγχιάλου καί Απολλωνίας, άπό τών 

χρόνων τής έποικήσεως αΰτών μέχρι τών καθ’ ημάς.
β) Περί τής έριδος τών Τριών Κεφαλαίων, τοϋ σπουδαιοτάτου, άλλά καί άνια% 

ρωτάτου τούτου επεισοδίου τής έκκλησιαστικής πολιτικής τοΰ αΰτοκράτορος ’Ιουστι
νιανού τοΰ Μεγάλου.

γ) Οί άρχαϊοι "Ελληνες συγγραφείς περί τοϋ Έβραϊκοΰ Λαοΰ. 
δ) Στίχοι καί έπιγράμματα άπό τής Άλώσεως. 
ε) Δοκίμιον εβραϊκής γραμματολογίας, 
ς-) Σύμμικτα κ. λ. π.
Μετά τό πέρας τοΰ γενικού πολέμου προσληφθείς ώς γραμματεΰς τοΰ έν Τερ

γέστη Έλληνικοΰ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου καί ΰπηρετήσας έπί πενταετίαν, άπε· 
σύρθη τής υπηρεσίας τφ 1925 έ'νεκα τοϋ προβεβηκότος τής ηλικίας αΰτοΰ.

Σ· τ· Δ. Τά χειρόγραφά του εύρίσκονται έν τή Έθν. Βιβλιοθ. τμ. χειρογράφων.
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Δωροθέου επισκόπου Τΰρου, <5 Θείος λόγος έκηρΰχθη εις την ποντικήν πα
ραλίαν τής Θράκης, υπό τοΰ ακαταπόνητου 'Αγίου Άνδρέου του Πρωτοκλή
του' έπεκταθεις δέ ταχέως καί είςτά Μεσόγεια ένισχΰθη και έπερρώσθη διά 
τής συστάσεως επισκοπών εις τάς σημαντικωτέρας πόλεις τής Θράκης καί τής 
κάτω Μοισίας, ών τινες έσχον ως πρώτους επισκόπους καί έκ τών έβδομή- 
κοντα αποστόλων ως π. χ. ή Φιλιπποΰπολις, τον Έρμαν, ή Βερόη τον Κάρ- 
πον, ή ’Οδησσός τον Άμπλίαν. "Οτι δέ καί ή Μεσημβρία από τών πρωτων 
ετι αιοόνων τοΰ Χριστιανισμοί, άνεδείχθη έδρα επισκόπου, άποδεικνιίεται 
καί έκ τής υπογραφής τοΰ επισκόπου αυτής Πέτρου, εις τους κανόνας τών 
318 Πατέρων, τής εν Νικοία α ' 'Αγίας Οικουμενικής Συνόδοτι, καί έκ τής 
περί Πρωτεκκλησιών' εκθέσεως τοΰ κατά την ε εκατονταετηρίδα άκμασαν- 
τος αρχιεπισκόπου ΚύπρουΈπιφανίου (ουχί τοΰ περιφανούς Πατρός τής’Εκ
κλησίας), ήτις θεωρείται ως ή αρχαιότερα διασωθεΐσα. Έ ν  τή εκθέσει δμως 
ταύτη έν φ έν τή β' περί τών αυτοκέφαλων αρχιεπισκοπών παραγράφιρ ση- 
μειοϋται ώς αρχιεπισκοπή λβ' την τάξιν, επαρχίας Αιμιμόντου, έν τή γ ' πα
ραγραφή) τής αυτής εκθέσεως περί επισκόπων, βλέπομεν αυτήν υποκειμένην 
ως επισκοπήν τφ μητροπολιτικφ θρόνφ τής Άδριανουπόλεως, επαρχίας Αί· 
μιμόντου.

Κατά πάσαν πιθανότητα, τό εν τή β' παραγράφω σημειοΰμενον, είναι 
προσθήκη μεταγενεστέρα, διότι εις τινας εφεξής συγκροτηθείσας ίεράς συνό
δους άπαντώμεν επισκόπους καί οΰχί αρχιεπισκόπους τής Μεσημβρίας, πα- 
ρευρεθέντας καί υπογεγραμμένους εις τά διάφορα αυτών πρακτικά. Καί εκ 
τοΰ χρυσοβοΰλλου δέ τοΰ αύτοκράτόρος’Ιουστινιανού τοΰ Μεγάλου, προς τον 
’Αρχιεπίσκοπον Κατηλιανόν περί τών επαρχιών και τών προνομίων τής ’Αρ
χιεπισκοπής Άχρίδος, εξάγεται δτι ή Μεσημβρία ήτο έδρα επισκόπου, εις 
τον επίσκοπον τής οποίας ΰπέκειτο ό τής Άκβής, επαρχίας τής Όχθείας Δα- 
κίας. ’Αλλά τό χρυσόβουλλον τοΰτο έξηκριβώθη δτι είναι πλαστόν.

Έ ν  δέ τή διατυπώσει Λέοντος Σοφοΰ (583), ή Μεσημβρία σημειοΰται 
αρχιεπισκοπή αυτοκέφαλου λγ' τήν τάξιν. Ίσ ω ς  όλίγψ προγενεστέρα είναι ή 
έκθεσις τοΰ Συραρμενίου βασιλείου έν τή οποία ή Μεσημβρία άπαριθμεϊται 
αρχιεπισκοπή έπίσης αυτοκέφαλος οδ’ τήν τάξιν έπαρχίας Αιμιμόντου. ’Ά π ο 
ρον όμως δτι εν τή αυτή εκθέσει, σημειοΰται καί ως επισκοπή υποκείμενη τή 
μητροπόλει Άδριανουπόλεως επαρχίας Αιμιμόντου. Καί έν τοΐς Νέοις Τα- 
κτικοϊς, περί ών υπάρχει γνώμη δτι συνετάγησαν μέν επί Κωνσταντίνου τοΰ 
Πορφυρογέννητου, κατ’ ουσίαν όμως έπανέλαβον τήν έπΐ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ 
διαγραφεΐσαν τάξιν, ή Μεσημβρία σημειοΰται αρχιεπισκοπή αυτοκέφαλος μδ' 
τήν τάξιν. Έ ν  άλλη εκκλησιαστική χωρογραφία δημοσιευθείση υπό τοΰ Η. 
Gelzer, έν τφ Βυζαντινή) Περιοδική) τοΰ K rum bacher, ή Μεσημβρία ση- 
μειοΰται ως έδρα μητροπολίτου νη' τήν τάξιν, είναι δέ τής γνώμης ό Gelzer 
δτι τήν έκθεσιν ταύτην έσχεν ώς βάσιν δ τφ 1163 τή κελεΰσει τοΰ βασιλέως
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τής Σικελίας Ρογήρου τοΰ Β ' συντάξας στατιστικήν καί ιστορίαν των πα- 
τριαρχικών και μητροπολιτικών θρόνων Νείλος ό Δοξαπατρής. 'Ως δέ πασαι 
αί προηγηθεΐσαι εκκλησιαστικά! χωρογραφεΤαι, ουτω και.τό έργον τοΰ Νεί
λου, προΐοντος τοΰ χρόνου φαίνεται ότι ΰπέστη πολλάς μεπαβολάς και άλλοιώ 
σεις κατά τε τον αριθμόν καί την τάξιν των μητροπόλεων, αρχιεπισκοπών κα! 
επισκοπών.

Κατά δέ την έκθεσιν τοΰ αΰτοκράτορος 'Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ 
Πρεσβυτέρου (1282 —1320), ήτις είναι μάλλον διασκευή των προηγουμένων 
εκθέσεων ή Μεσημιβρία οΰσα τέως μητρόπολις, πγ' την τάξιν έγένετο ρ' τοΰ 
μητροπολίτου αυτής υπερτιμάν μόνον προσφωνονμένον. Έ ν  τή εκθέσει ταύ 
τη υπάρχει και παρασημείωσις, ότι ή Άγχίαλος πρότερον ήτο ηνωμένη τή 
αρχιεπισκοπή Μεσημβρίας, ταΰτης δέ τιμηθείσης εις μητρόπολιν έγένετο και 
ή 'Αγχίαλος αρχιεπισκοπή. Καί έν τή εκθέσει των υποκειμένων τή Βοσιλίδι 
Κωνσταντινουπόλει Μητροπόλεων έπ! τής Βασιλείας τοΰ αοιδίμου κΰρου’Αν- 
δρονίκου τοΰ Β. τών ΓΙαλαιολόγων, τή περισωθείση υπό τοΰ Δικαιοφΰλακος 
Θεοδώρου 'Αγαλλιανοΰ, γράψαντος αυτήν τφ 1453, μικρόν προ τής 'Αλώ- 
σεως, έξαχθείσης δέ έκ τοΰ κώδικας τοΰ Νικολάου Καρατζο, (Έκκλ. Φάρος 
'Αλεξανδρείας τόμ. ΣΤ. τ. Λ. Τ.) ή Μεσημβρία σημειοΰται ώς μητρόπολις.

Ουτω έξάγομεν έκ τοΰ συνηγμένου καταλόγου τών ιεραρχών τής Μεσημ
βρίας, ότι αΰτη διετέλεσεν ώς επισκοπή μέχρι τής θ '  εκατονταετηρίδας, τε
λευταίος δέ ήμΐν γνωστός επίσκοπος ό Τιμόθεος, ώς τοιοΰτος υπογράφεται 
εις τι! πρακτικά τής έν 'Αγία Σοφίοι, τώ 879 συγκροτηθείσης συνόδου. ’Ε 
φεξής τιμηθεΐσα εις αρχιεπισκοπήν αυτοκέφαλοι', ώς τοιαΰτη διετέλεσε μέχρι 
τής ιγ' έκατονταετηρίδος, τοΰ αρχιεπισκόπου αυτής Γρηγορίου άναφερομέ- 
νου εις την περί χώρισμοΰ τών ’Εκκλησιών συνόδου, συγκροτηθεΐσαν τώ 
1053 έπί τοΰ ΓΙατριάρχου Μιχαήλ Κηρουλαρίου, ώς μητρόπολις δέ κατά την 
ιβ' εκατονταετηρίδα, τοΰ μητροπολίτου αυτής Γρηγορίου υπογεγραμμένου 
όντος εις τήν κατά τών συγγραμμάτων τοΰ Κωνσταντίνου ΧρυσομάλΑη πρά- 
ξιν τοΰ ΓΙατριάρχου Λέοντος τοΰ Στυπή τφ 1140.

'Ως έδρα μητροπολίτου μετ' εΰρείας έκκλησιαστικής περιφέρειας, άνε 
γνωρίσθη ή Μεσημβρία και μετά τήν “Αλωσιν δυνάμει τοΰ Φιρμανίου όπερ 
ό Πορθητής παρεχώρησεν εις τον Πατριάρχην Γεννάδιον τον Σχολάριον ώς 
τοιαΰτη διατελέσασα μέχρι τοΰ Ρωσσο-Τουρκικοΰ πολέμου τφ 1827 — 1828. 
"Οτε έλαττωθέντος σημαντικακ τοΰ πληθυσμού τής περιφερείας ένεκα τής με- 
ταναστεΰσεως μεγάλου μέρους τών κατοίκων, εις τάς παραδουνάβιους χώρας

Σημ. τ Δ. Ή  μελέτη ώς καί ή επομένη είναι γεγραμμένη πολύ προ τού διωγ
μού τών Έλίιήνων τής Άνατ. Ρωμυλίας (1906) και τής καταργήσεως εντεύθεν τής 
Μητροπόλεως μετά τών άλλων τής Βουλγαρίας καί Άνατολ. Ρωμυλίας, κατασχε- 
θείσης καί τής πλούσιας Κοινοτικής περιουσίας τον όλου Ελληνισμού τοΰ Βουλγ. 
Κράτους.
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ηγεμονίας και εις Ρωσσίαν, συνεχωνεύθη τη μητροπόλει Βάρνης, άπεχωρίσθη 
δέ τφ J835. Κατά τό ήδη υφιστάμενον Συνταγμάτων ό μητροπολίτης Με
σημβρίας είναι λ'ξ' την τάξιν.

II

Η ΣΩΖΟΥΤΤΟΛΙΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟ ΠΗ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

"Οτι και η Σωζούπολις άνεδείχθη έδρα επισκόπου από των πρώτων τοϋ 
χριστιανισμοί αιώνων άρυόμεθα εκ της υπογραφής τοϋ επισκόπου αυτής Π έ
τρου εις τούς X' κανόνας των Πατέρων τής εν Νικαίμ Α' Οικουμενικής Συνό
δου. Λίαν όμως πιθανόν ότι επίσκοπός τις αυτής είχε παρευρεθή πρότερον εις 
την κατά τό δεύτερον ήμισυ τής Β' εκατονταετηρίδας συγκροτηθεΐσαν έν Ά γ- 
χιάλφ εκ 13 επισκόπων επαρχιακήν σύνοδον κατά των Μοντανιστών, εις ήν 
είχε παρευρεθή καί ό τής μεταξύ τής Σωζουπόλεως και Άγχιάλου μεσογείως 
κείμενης Δεβελτοϋ Αΐλιος Πούπλιος Ιούλιος.

Εις την άπόφασιν τής έν Έφέσω γ' Οικουμενικής Συνόδου, συγκροτη- 
θείσης τώ 431 ώς επίσκοπος τής κατά Δεβελτόν και Σωζούπολιν εκκλησίας 
υπογράφεται ό ’Αθανάσιος, είτε ώς έπέχων τον τόπον τοΰ Σωζουπόλεως, 
είτε διότι έγένετο ενωσις των δύο συνορευουσών τούτων επισκοπών' προσκαί- 
ρως όμως, διότι έν τή συγχρόνφ σχεδόν περί Πρωτεκκλησιών ’Εκθέσει Έ -  
πιφανίου τοϋ Κυπρίου, βλέπομεν την Σωζούπολιν επισκοπήν ύποκειμένην 
τφ μητροπολιτικφ ίίρόνφ τής Άδριανουπόλεως, ώς τοιαύτη δέ σημειοΰται 
και έν τή εκθέσει τοΰ Συραρμενίου Βασιλείου καί έν τή διατυπώσει Λέοντος 
τοϋ Σοφοΰ ώς καί έν τοις Ν ίοις  Τακζικοΐς Κων)τίνου τοΰ Πορφυρογγεννήτου.

Κατά δέ τήν έκθεσιν τοΰ Αύτοκράτορος ’Ανδρονίκου τοΰ ΙΙρεσβυτέρου, 
ή Σωζούπολις άποσπασθεΐσα τής μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, εις ήν τέως 
ύπέκειτο, έτιμήθη καί αυτή εις μητρόπολιν, εκ δέ των πρώτων μητροπολι
τών αυτής, βλέπομεν τον Θεοδόσιον, ύπογεγραμμένον εις τήν συνοδικήν πρα- 
ξιν κατά τών φρονούντων τά τοΰ Βαρλαάμ καί Άκινδύνου. Διετέλεσε δέ καί 
μετά τήν άλωσιν μητρόπολις, άλλ’ έπελθούσης μεγάλης ελαττώσεως τοΰ πλη
θυσμού τής επαρχίας συνεπεία τών ληστοπειρατικών επιθέσεων τών Κοζά 
κων τφ 1623 καί τών βιαιοπραγιών τών Τούρκων, συνηνώθη τή μητροπόλει 
Μήδειας, έξ ής άπεσπάσθη. Άπεχωρίσόη δέ τφ 1632 άλλα τώ 1824 μετά 
τήν συνομολόγησιν τής έν Άδριανουπόλει συνθήκης, μεγάλου μέρους τών 
κατοίκων άναγκασθέντος έκ φόβου άντεκδικήσεως από μέρους τών Τούρκων, 
ΐνα μετοικήση εις Βλαχίαν καί Ρωσσίαν, ή μητρόπολις Σωζουπόλεως συνε- 
χωνεύθη τή τής Άγαθουπόλεως, τοΰ μητροπολίτου αυτής τιτλοφορούμενου 
Σωζουαγαθουπόλεως μδ' τήν τάξιν, κατά τό ήδη υφιστάμενον Συνταγμά
των τής Μ. τοϋ Χριστού ’Εκκλησίας.
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Η ΙΕΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΙΤΤΤΤΟΥΤΤΟΛΕΩΣ ΜΗΤΡΟΤΓΟΛΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΑΥΤΗΣ

(Συνέχεια εκ τοΰ Ε ' τόμου)

Ά ρ. 17
Υ π ό μ νη μ α  μητροπολίτου Νικηφόρου
(Κώδ. I, σελ. 357 ή τμθ', έτ. 1824, IX, 26)

’Αξιώσει τοΰ παναγιωτάτου οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυρίου 
Χρύσανθού, ψήφιρ τε και εκλογή της ίερας συνόδου των σεβασμίων αγίων 
γερόντων εκ πρωτοσυγγέλου της αΰτοΰ Παναγιότητος έχειροτονήθην αρχιερεΰς 
τιμηθείς τφ θρόνω τής επαρχίας ταύτης Φιλιππουπόλεως, έκδουλεύσας πρότε- 
ρον κα'ι εις τό τοΰ μεγάλου αρχιδιακόνου αξίωμα εν δλφ τφ διαστήματι τής 
τοΰ αοιδίμου κυροΰ Ευγενίου Φιλιππουπολίτου πατριαρχείας. Γέγονε δέ ή 
τής άρχιερατείας μοι χειροτόνησις τω χιλιοστφ οκτακοσιοστή) εϊκοστω τετάρτφ 
αωκδφ' ετει από χριστογονίας, Σεπτεμβρίφ κς-' κατά την ημέραν τοΰ αγίου 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου έν τοΐς πατριαρχείοις εμπιστευθεις ποιμένος δίκην τό 
λογικόν τοΰτο ποίμνιον' όπερ εύχομαι διά παντός προς Κύριον ένισχΰσαί με 
ποιμαναι εις νομάς σωτηρίους εϊρηνικώς τε καί ήσΰχως βιώσαντα, δσον Θεω 
φίλον. Έ κ  τοΰ θρόνου τούτου προς αυτόν πάλιν έκδημήσαι. Διό εις ύπό- 
μνησιν οικεία χειρ! ύποβεβαιώ καί έγραψα.

δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος.

Σημείωοίς. 'Ο Νικηφόρος έποίμανε τήν επαρχίαν μέχρι τοΰ θανάτου του έπι- 
συμβάντος τη 17η Αύγουστου 1850. ’Επ’ αύτοΰ είσεχώρησαν εϊς τήν μητρόπολιν οΐ 
νεήλυδες έν τή πόλει Βούλγαροι μπεγλικτζήδες, οιτινες ίσχύοντες παρά τοΐς Τούρ- 
κοις έπροστάτευσαν μέν τούς καταδιωκομένους τότε, ως έρρήθη έν τή σημειώσει 
τοΰ ΰπ’ άριθ. 14 άνιοτέρω γράμματος, "Ελληνας, κατέστησαν δμως υποχείριόν των 
καί τόν μητροπολίτην. 'Ο σύγχρονος Γ. Τσουκαλάς, δστις τφ 1832 άνέλαβε τήν διεύ" 
θυνσιν τοΰ Έλλ. κεντρικού σχολείου καί μετά τριετίαν παραιτηθείς διέζησεν έν Φι- 
λιππουπόλει μέχρι τοΰ θανάτου του καί εΐργάσθη υπέρ τής Ελληνικής κοινότητος 
κατά τούς όξυτάτους αυτής αγώνας πρός τούς Βουλγάρους, πειρωμένους νά καταλά- 
βωσι τά ευαγή της ιδρύματα καί νά έκβουλγαρίσωσιν αυτήν, γράφει τά ακόλουθα 
περί τοΰ μητροπολίτου τούτου ολίγα έτη μετά τόν θάνατόν του : «Ή Φιλιππούπο- 
λις λαβοΰσα ανέκαθεν έξ αυτών των άποστολικών χρόνων τόν χριστιανισμόν καί τι- 
μηθεΐσα εις θρόνον μητροπολίτου ηύτύχησε κατά καιρούς, 'ίνα λάβρ επ’ αρετή και 
παιδεία διαπρέποντας άξιους αρχιερείς' αλλά κατ’ ατυχίαν τής πόλεως προ τοΰ 1850 
έτους ή πνευματική κυβέρνησις αυτής ένυπήρχεν εις χεΐρας άρχιερέως άμοιρου παι
δείας καί μή φιλομοΰσου, τοΰ μακαρίτου Νικηφόρου Λεσβίου.

» ΙΙρό ήμισείας περίπου έκατονταετηρίδος ήλθον καί κατφκησαν εις Φιλιππού- 
πολιν καί «νες Βουλγαρικοί οΐκογένειαι εκ τίνος κώμης Άβράδαλα (Κοπρίστιτσα)



26 Κ. Μυρτίλου Ά ποσ τολ ίδου

καλούμενης, άπεχούσης τής Φιλιππουπόλεως 12 που ώρας προς τό βόρειον μέ
ρος κείμενης εις την δυτικήν πλευράν τοΰ Αίμου. Οί νεήλυδες ούτοι εις βεηλεχ- 
τζίας άναμειχθέντες έπλούτησαν καί μεταξύ των πολιτών είσεχώρησαν καί βαθμη
δόν προώδευσαν καί παρά τή τοπική αρχή έσυστήθησαν, ως έχοντες απόλυτον α
νάγκην, 'ίνα ένεκα τοΰ έργου αυτών είσχορώσι καί προχωρώσιν παρ’ αυτή. Οί βεη- 
λεκτζήδες ουτοι υπό τάς εΰνοϊκάς ταυτας περιστάσεις προστατευόμενοι ύπερίσχυσαν 
καί μεταξύ των πολιτών επιρροήν έλαβον καί εις τά κοινά πράγματα τής πόλεως 
άνεμείχθησαν καί εις τήν μητρόπολιν είσεχώρησαν καί τόν μητροπολίτην Νικηφό- 
ρον υπό τά νεύματα αυτών παρέσυρον καί τάς τυχυύσας διαφοράς των χριστιανών 
έν τή μητροπόλει αυτοί διεξήγον καί έδίκαζον. Διότι ό μητροπολίτης ανίκανος ων 
τάς ήνίας αύτοΰ είς αυτούς παρεχώρησεν, όπως παρ’ αυτών προστατεύηται καί δια- 
τηρήται επί τής θέσεώς του ταύτης, οϊτινες έκραζον αείποτε πρός αυτόν : «δει, δει 
χρημάτων καί άνευ τούτων ούδέν ύμϊν γενέσθαι των δεόντων» καί τάς προσόδους 
αύτοΰ άπλήστως κατερρόφουν είς ανταμοιβήν τών κόπων καί τής βίας αυτών, ήν έ- 
ξήσκουν επί τών λοιπών χριστιανών τής μητροπόλεως καί άπάσης τής επαρχίας. 
Οί δέ λοιποί χριστιανοί πολϊται τήν ανοίκειον ταύτην διαγωγήν τοΰ μητροπολίτου 
μέ λύπην αύτών βλέποντες καί διά τήν ληστρικήν έπέμβασιν τών νεηλύδων τούτων 
βεηλεκτζήδων άγανακτοΰντες καί τούτου ενεκα έκ τής μητροπόλεως άποκλεισθέντες, 
δίς κατά τοΰ μητροπολίτου καί εκείνων δι’ εκτενών αναφορών αυτών πρός τήν Υ 
ψηλήν Πύλην διά τοΰ πατριαρχείου άνεφέρθησαν, όστις τότε καί έξωρίσθη ύπό τής 
μεγάλης ’Εκκλησίας, αλλά μετ’ ού πολύ τά πάντα υπέρ εκείνου μετεστράφησαν. "Ο- 
θεν ό μακαρίτης εκείνος μητροπολίτης νυχθημερόν προσηλωμένος είς τάς διαθέσεις 
τών βεηλεκτζήδων εκείνων, 'ίνα ταύτας θεραπεύση, άδιαφόρως είχε πρός παν κοινω
φελές έργον καί πρός πνευματικήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τοΰ ποιμνίου καί ευνο
μίαν καί πνευματικόν καλλωπισμόν τοΰ ίεροΰ κλήρου, όστις ήν άκοσμος καί παρη- 
μελημένος' διότι Ιερείς έγίνοντο εκ τής κατωτέρας τάξεως καί γενόμενοι δέν καθο
δηγούντο είς τά ιερά αύτών καθήκοντα καί μάλιστα είς τήν έκτέλεσιν τών υψηλών 
καί φρικτών μυστηρίων τοΰ Ύψίστου. Τό χριστιανικόν πλήρωμα καί αγαθόν ποί- 
μνιον τής Φιλιππουπόλεως κατ’ εκείνην τότε τήν εποχήν νεμόμενον παρ’ αύτών ά- 
φθόνως δεν καθωδηγεΐτο είς τούς σκιερούς καί πίονας λειμώνας τής πνευματικής 
τροφής. Είς τοιαύτην δέ κατάστασιν ευρισκόμενοι οί χριστιανοί κάτοικοι τής Φι- 
λιππουπόλεως αμέσως μετά τον θάνατον τοΰ μακαρίτου Νικηφόρου διώρισαν τόν έν 
Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημούντο τότε, νϋν δέ αείμνηστον Δημήτριον Ά θαν. 
Γκιουμουςγερδάνη, 'ίνα μεσιτεύση πρός τήν μεγάλην τοΰ Χρίστου Εκκλησίαν, ό
πως ψηφίση καί διορίση άξιον αρχιερέα είς τήν χηρεύουσαν θέσιν τής μητροπόλεως 
Φιλιππουπόλεως. Καί αγαθή τύχη έφάνη ευτυχής τότε ή Φιλιππούπολις καί ή κοινή 
καί ένθερμος εύχή καί επιθυμία τών πολιτών επληρώθη. Ή  θεία πρόνοια περί πολ- 
λοΰ ποιησαμένη τήν ευημερίαν καί σωτηρίαν τής Φιλιππουπόλεως ένέπνευσεν είς τήν 
μεγάλην τοΰ Χρίστου Εκκλησίαν καί έκ τής αρχιερατικής μάνδρας έλαβε καί έψή- 
φισε μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως τόν Κρήτης Χρύσανθον, άνδρα διαπρέποντα επ ' 
αρετή καί παιδείφ». (Γ. Τσουκάλα, ή Βουλγαροσλαυική συμμορία, έτ. 1859, Κων
σταντινούπολή, σελ. 11 —13).

Αί τοΰ Τσουκαλά αύται κατά τοΰ Νικηφόρου μομφαί φαίνονται ύμΐν υπερβο
λικοί πως καί μεροληπτικαί. Είναι αληθές ότι ό μητροπολίτης δέν ήτο κάτοχος εύ- 
ρείας παιδείας, άλλά δέν έστερεΐτο διοικητικής ίκανότητος καί διπλωματικής ιδιο
φυίας, δι’ ών κατώρθωσε νά ποιμάνη τήν επαρχίαν επί 27 ολα έτη μέχρι τοΰ θανά
του του. "Αν προσηταιρίοθη τούς Βουλγάρους μπεγλικτζήδες, έπραξε τούτο κατ’ ά- 
δήρίτον ανάγκην ενεκα τών τότε χαλεπών καιρών διά τό γένος. Διαδεξάμενος τόν
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Σαμουήλ, οπότε οί 'Έλληνες Φιλιππουπολϊται κατεδιώκοντο ΰπό των τουρκικών αρ
χών ως μεμυημένοι εις τήν 'Ελληνικήν έπανάστααιν, είσήγαγεν εις τήν διοίκησιν 
τής πολιτείας τούς Ισχυρούς διά τοΰ πλούτου των παρά τε ταΐς τουρκικαΐς άρχαϊς 
καί τφ Πατριαρχεία) αΰτφ νεήλυδας Βουλγάρους πρός τδ συμφέρον τής πολιτείας 
καί εαυτού. "Αλλως τε τότε Βουλγαρικόν ζήτημα δεν ύφίστατο’ οί Βούλγαροι ήσαν 
τέκνα τής εκκλησίας καί μέλη τής Ελληνικής πολιτείας, υπέρ ής είργάζοντο ώς προε- 
στώτες, επίτροποι καί έφοροι. ’Άν άπό τοΰ 1842 ήρξαντό τινες άφυπνιζόμενοι έ- 
θνικώς καί υπό τήν πίεσιν τής εθνικής των προπαγάνδας κατέστησαν σύν τφ χρόνιρ 
τήν Φιλιππούπολιν κέντρον τών πρός χειραφέτησίν των άπό τής μεγάλης ’Εκκλησίας 
αγώνων, τοϋτο δέν προήλθεν έκ τής άνικανότητος τοΰ Νικηφόρου. Ή  ιστορική τών 
πραγμάτων έξέλιξις ήτο τοιαύτη, ώστε τό άναπτυσσόμενον τών Βουλγάρων εθνικόν 
ρεύμα έν τή Φιλιππουπόλει περιβαλλόμενη υπό Βουλγαρικών χωρίων καί έχούση 
Βουλγάρους ελληνίζοντας ήτο αδύνατον ν’ άναχαιτισθή. Άπόδειξις οί αγώνες τοΰ 
διαδόχου του Χρύσανθού οϊτινες άπέτυχον. 'Οπωςδήποτε ό Νικηφόρος είργάσθη τό 
κατ’ αυτόν υπέρ τής Ελληνικής πολιτείας τής Φιλιππουπόλεως καί άποθανών έκλη- 
ροδότησεν αυτήν τοϊς διαδόχοις Ελληνικήν.

Άρ. 18
rIa o v  άναφοράς μητροπόλεως καί έοναφίων πρός τον οίκ. πα

τριάρχην κ α ίίερά ν  αύνοδον κατά της έπανόδου τοϋ 
έξορίατου Ά να σ τ . Παπάζογλου

(Κώδ. I, σελ. 112 ή ρδ', έτ. 1827, IX, 20)
Τήν Ύμετέραν θειοτάτην καί σεβασμιωτάτην ήμΐν Παναγιότητα. σύν τή 

περί αυτήν αγία και ιεροί συνόδφ τών σεβασμιωτάτων γερόντων δουλικώς 
προσκυνοϋμεν καί τήν χαριτόβρυτον αύτής δεξιάν πανευλαβώς άσπαζόμεθα, 
ήν διατηροίη τό θειον εν άκροτάτη υγεία καί διηνεκεΐ ευημερία μετά μα
κροζωίας καί ακλόνητου διαμονής επί τοϋ παναγίου οικουμενικού αυτής θρό
νου πρός σύστασιν καί καταρτισμόν παντός τοϋ ορθοδόξου πληρώματος, καύ
χημά τε. καί προστασίαν ημών τών έν Φιλιππουπόλει ευτελών δούλων της. 
Μετά τήν δουλικήν ημών εδάφιά (;) προσκΰνησιν άναφέρομεν εις τό ένθεον 
ύψος της διά τής παρούσης κοινής ημών δουλικής άναφοράς περί τοϋ ’Ανα
στασίου Παπάζογλου, δτι δ άνθρωπος αυτός δέν συμφέρει νά έπιστρέψη 
πλέον εις τον τόπον μας, καθότι είναι άνθρωπος ακατάστατος καί ταραχο
ποιός καί ήμπορεΐ μέ τον καιρόν νά προξενήση εις τόν τόπον άλλο τι χείρι- 
στον. Διά τοϋτο παρακαλοϋμεν τόν παναγιώτατον ημών αύθέντην καί δεσπό
την σύν τή περί αυτόν αγία καί ιερά συνόδω ώς πατέρα κοινόν καί φροντί- 
ζοντα διά τήν ησυχίαν όλων τών χριστιανών νά κάμιη έλεος και εις ημάς 
τούς ευτελείς δούλους της, οπού δ ρηθείς ΓΙαπάζογλους νά μήν έπιστρέψη 
πλέον ούτε νά πατήση εις τόν τόπον μιας' διότι όλοι απλώς οι έντόπιοι άπό 
μικρού έ'ως μιεγάλου δέν εΐμιεθα ευχαριστημένοι άπό αυτόν. Ταϋτα μέν προ- 
σκυνητώς, αί δέ πανάγιαι καί θεοπειθεΐς αύτής εύχαί καί εύλογίαι εΐησαν ή
μΐν διά βίου σκέπη καί σωτηρία, 

αωκζ' Σεπτεμβρίου κ'. .
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Τής θειοτάτης και σεβασμιωτάτης ήμίν αυτής παναγιότητος δούλοι τα
πεινότατοι :
ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος 
οικονόμος Κωνσταντίνος, ιερεύς 
σακελλάριος Ιωάννης, ιερεύς 
πρωτονοτάριος Βασίλειος, ιερεύς 
ρεφερενδάριος Βασίλειος, ιερεύς 
ύπομνηματογράφος Γεώργιος, ιερεύς 
Στογιάννης Θεοδώροβιτζ 
Βοϋλκος Θεοδώροβιτζ 
Άγγελής Κοκώσης 
Χρήστος Νικολάου
’Αθανάσιος Χ'Άημητρίου Γκιουμούς-

[γκερδάνης
Ίσνάφι τών άμπατζήδων 

πρωτομάστορης τών άμπατζήδων,
[Στογιάννης Θεοδώρου 

Σταύρης Μήτζου βαρούς-κεχαγιάς 
X" Γιοβανής Χρήστου 
X ” Παύλος Τζόνη 
X" Μιχαήλ Παπά Δημητρίου 
X ” Κοσμάς Γεωργίου 
Χριστόδουλος Γεωργίου 
Μήλιος Πέτρου

Μπετζλήδων 
Στογιάννης Αόσκογλου 
Γεώργιος Σαγκούνη 
’Αναστάσιος Άγγελή

Γονναράδων
Άγγελής Γεωργίου, πρωτομάστορης 
Γκάντζιος Μιχαήλ

ο Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος ύποβεβαιοϊ.
Ύ πό τό αυτό πνεύμα τφ 1843 ’Ιουνίου 9 συνετέθη καί έτέρα αναφορά 

προς τον Πατριάρχην, όπως κωλυίίή ή επάνοδος τού ωσαύτως κακοποιού 
X" Χριστοδούλου ’Αργυρίου εις την πατρίδα του Φιλιππούπολιν, δστις εξό
ριστος ών εις Έ γ ρ ί  Παλάγγα εδραπέτευσεν εις Κωνσταντινούπολιν καί εσκό- 
πει νά επανέλθη. Ύπογραφαί μετά τών σφραγίδων των τού Φιλιππουπόλεως 
Νικηφόρου καί τών προκρίτωνΣτογιάννου Κούρτοβιτζ, Δημητρίου Μήτσορα 
καί Ευσταθίου Τζιρώνη. Σφραγίδες ΐσναφίων άμπατζήδων, καυταντζήδων, 
γουναράδων, μπακάληδων, κουγιουμτζήδων, ακτάρηδων, ραπτάδων, καζαν

Ίωάννης Θεοδώρου 
Νικόλαος Μήλιου 

ραπτάδων
Δημήτριος, πρωτομάστορης 
Νικόλτζος Στογίλου 
’Αθανάσιος Γεωργίου 
Δημιητράκης

μπακάληδων 
Γρηγόρης Μπακάλης 
Θεόδωρος 
X ” Μήλιος
Κωνσταντίνος X ” Άργύρης 

καυταντζήδων
’Αθανάσιος, προιτομάστορης 
Νικόλαος Δημητρίου Γιαζατζής 
X "  Στογιάννος 
Παναγιώτης ’Αναστασίου 
Κωνσταντίνος Χρήστου 
Κιτάνης Καυταντζής 

ααταρτζήδων 
Μάρκος Μαρίνου 
Παναγιώτης Μπλαδένου 
Βοϋλκος Στόγιου

καζαντζήδων 
Διαμαντής Στογιάντζου 
Πέτκος Νικολάου 
Χ " ’Αθανάσης Νικολάου 
Κωνσταντίνος Στογιάννου
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τζήδων, τακατζήδων καί άσταρτζήδων. 'Ωσαύτως, καί αναφορά των προκρί- 
xojv Ιδιαιτέρα από 15 ’Ιουνίου τοΰ 1843 Δη μητριού Κυριάκου Μήτζορα, 
Στογιάννου Κοΰρτη, Ευσταθίου Τζηρώνη, Στάντζιου Ίωάννου καί Δη μη
τριού Π. Καζαντζόγλου (Κώδ. I, σελ. 355 ή τμζ').

Σημείωοις. Δέν καθορίζονται έν ταϊς άναφοραΐς τά εγκλήματα των έκ τής γε- 
νετείρας των διά τοΰ πατριαρχείου έξορισθέντων τούτων Φιλιππουπολιτών προτάσει 
τής μητροπόλειος, τών προκρίτων καί των έσναφίων. Έκ τής φράσεως δμως δτι έ
καστος αυτών είναι «ακατάστατος (=άσυνείδητος) καί ταραχοποιός καί ήμπορεϊ νά 
προξενήση είς τόν τόπον άλλο τι χειρότερον», εικάζεται δτι άμφότεροι οί κακοποιοί 
ήσαν συκοφάνται καί καταδόται τών συμπολιτών τιον πρός τάς τουρκικός άρχάς. 
Πρός ησυχίαν λοιπόν τής πολιτείας έξευρέθη τό σύστημα τής εξορίας τών τοιοΰτων 
πολιτών, ώς παρά τοΐς άρχαίοις Άθηναίοις τό τοΰ εξοστρακισμού.

Έκ τών υπογεγραμμένων μετά τους κληρικούς πέντε προκρίτων (δημογερόν
των) τής πολιτείας οί δύο πρώτοι Στογιάννης καί Βοΰλκος Θεοδώροβιτζ είναι οί 
νεήλυδες μπεγλικτζήδες Βούλγαροι έξ Άβραδάλων τό πρώτον (1827) άπαντώντες έν 
τοΐς κώδιξιν ώς δημογέροντες. Έκ τών 36 μαϊστόρων τών άναγραφομένων οκτώ έσ
ναφίων οί 13 είναι βουλγαρώνυμοι ή βουλγαρεπώνυμοι. Έκ δε τών έν τή δεύτερα 
αναφορά πέντε προκρίτων ό Δ. Κυρ. Μήτσορας ήτο "Ελλην Μετσοβίτης μπεγλικτζής, 
γαμβρός έπί θυγατρί τή Μαριώρα τοΰ Στογιάννου Θεοδώροβιτζ, έκ τής δευτέρας 
του συζύγου Έλέγκως θυγατρός τοΰ καραμπατζή Γ. Πολίτογλου καί χήρας τοΰ 
Χ"Σωτηρίου Κεντιντένογλου, έξ οΰ είχε καί υίόν τόν Κωνσταντίνον Κεντιντένογλου. 
Ό  Στογιάννης Κούρτης ή Κούρτοβιτζ Τσαλόγλου ήτο πρεσβύτερος αδελφός τοΰ λε
γομένου μικροΰ Βούλκου Κούρτοβιτζ Τσαλόγλου, μπεγλικτζή, ταμίας τότε διατελών 
τής Ελληνικής κεντρικής σχολής. Ό  Ευστάθιος Τζηρώνης μεγαλέμπορος έξ Η π εί
ρου, έξ αγχιστείας συγγενής τοΰ Πολίτογλου. *0 Στάντζιος Ίωάννου, μεγαλέμπορος 
καραμπατζής έξ έξηλληνισμένου πατρός, διατελέσας καί πρωτομαΐστωρ τών άμπα- 
τζήδων τφ 1840—1841. Καί ό Δημήτριος Π. Καζαντζόγλου Έλλην μεγαλέμπορος κα
ραμπατζής, διατελέσας μιλέτ-βεκίλ καί επίτροπος έπί έτη τής εκκλησίας άγ. Μαρί- 
νης, ήτις άνεκτίσθη έκ βάθρων έπί τής έπιτροπείας του, ώς έ'χει σήμερον. Έ ν τοΐς 
άρχείοις τών άμπατζήδων ό Κούρτοβιτζ, ό Στάντζιος καί δ Καζαντζόγλου σημειοΰν- 
ται πότε άνηγορεύθησαν πρωτομαίστορες καί παρά τίσιν έμαθήτευσαν. .

Ά ρ .  19

'Ομολογία πρώτο μαϊστόρων περί άπολήψεως 
τών δανειοϋ'έντων είς το κονάκι διά χειρός τοΰ τξελεμπή Γρηγοράακου

(Κώδ. I, σελ. 150 ή ρμβ', έτ. 1830, II, 2)
Διά τοΰ παρόντος εκκλησιαστικού εξοφλητικού αποδεικτικού και εμμαρ- 

τΰρου γράμματος γίνεται δήλον οτι παραστάντες ενώπιον ημών καί τών περί 
ημάς εντίμων κληρικών καί τών υπογεγραμμένων αξιόπιστων μαρτΐίρων οί 
μιαΐστορες τών κάτωθι διαλαμβανόμενων έσναφίων ωμολόγησαν ίδίοις αυτών 
χείλεσιν δτι δι’ δσα έδάνεισαν προ καιρού είς τό μεγάλον κονάκι τοΰ υψη
λότατου Σουλειμάν πασά έφένδη μας ήδη ελαβον είς μετρητά τριάντα μίαν 
χιλιάδα καί παράδες 20 Νου 31000.20, είς πουσουλαν τοΰ Λαούτ μαχαλέ δτίο 
χιλιάδας εξακόσια τριάντα επτά Νου 2637 καί δι’ έξοδα τής συνάξεως αυτών
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εδόθησαν τφ τζελεμπή Γρηγοράσκφ ομοίως και διά κόπον του από μέρους 
των ΐσναφίων χίλια τριακόσια εξήντα δυο καί ήμισυ Νου 1362.20, συμπο- 
σοΰμενα δλα όμοΰ τριάντα πέντε χιλιάδες Νου 35,000, άτι να παρέλαβον σφα 
διά χειρός τοΰ διαληφθέντος τζελ. Γρηγοράσκου και ουκ έχουσι τοΰ λοιποΰ 
ζητεί ν παρ’ αυτοί ουδέν μέχρι καί οβολοί, άλλ’ έξοκρλησαν παρ’ αυτοί κατά 
τελείαν έξόφλησιν καί τουρκικώτερον ειπείν Ιμπραλάστησαν. Διό εις ένδειξη1 
εγένετο το παρόν επιβεβαιώσει ήμετέρα καί μαρτυρία των υπογεγραμμένων 
εντίμων κληρικών καί λοιπών αξιόπιστων μαρτύρων καί εδόθη τφ διαλη- 
φθέντι τζελεπή Γρηγοράσκφ, ινα έχη τό κΰρος καί την ίσχύν εν παντί κριτη- 
ρίφ δικαιοσύνης. Έ ν  Φιλιππουπόλει αωλ', Φεβρουάριου β? .

Σ τοήδρης τοΰ Μήτζιου προτουμάστουρης τόν «μπατζίδον βεβαιώ 
Βασίλιος Παπά Ίωάννου προτουμάστουρης τόν καφταντζίδον βεβαιώ 

Γεώργιος Δημητρ. Στογιάννη βεβαιώ ό ρεφερενδάριος Κωνσταντίνος ίερευς 
Γάντζιου Μιχαήλ βεβαιώ [μάρτυς
Σωτήριος Οικονόμου βεβαιώ ό ύπομνηματογράορων Γεώργιος ίερευς
Διαμαντής Καζαντζίς βεβαιώ (μάρτυς
ό σακελλάριος’Ιωάννης ίερευς μάρτυς ό πρωτοπαπας Νικόλαος μάρτυς 
όπρωτονοτάρ. Βασίλειος ίερευς μάρτυς

ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος υποβεβαιοΐ.

Σημείωοις. Ό  2ταΰρος ή 2ταυρίτσας Μήτσου (Καρπουζάκογλου) διετέλεσε πρω 
τομαΐστωρ τών άμπατζήδων από 12 Μαρτίου 1829 μέχρι 1 Απριλίου 1832 τό δεύ
τερον εκλεγείς. Έ ν τφ ίσολογισμφ τής πρωτομαατορείας τον κατεστρωμένφ εν τφ 
III βιβλίφ τοΰ αρχείου τοΰ ρουφετίου των άμετατζήδων (σελ. 27 καί έξ.) ούδείς λό
γος γίνεται περί τοΰ δανείου τούτου καί τής επιστροφής του. Ό  τζελεμπής Γρηγο
ράσκου οΰδαμοΰ άλλαχοΰ των κωδίκων τής μητροπόλεως ώς καί των αρχείων τών 
άμπατζήδων μνημονεύεται. Εικάζεται δτι ήτο κάτοικος τής Κωνσταντινουπόλεως. 
Ό  Βλ. Χκορδέλης έν τη τελευταία σελίδι χειρογράφου βιβλίου έναποκειμένου έν τή 
βιβλιοθήκη τής έλλην. σχολής Φιλιππουπόλεως, καταστραφείσης τφ 1906, άνέγνω 
τήνδε τήν σημείωσιν : «Έλαβον κατ’ άρχάς έκ τοΰ οικοδεσπότου μου τζελεμπή Γρη
γοράσκου γρ. 20 καί έπειτα έν Θεραπεία χωρίφ 3, αυδ-ις έν τφ Φαναρίω γρ. 20». Τό 
βιβλίον άνήκεν εις τινα ίεροδιάκονον Χριστόφορον έξ Άνδριτσαίνης τής Πελοπον 
νήσου, δστις τφ 1783 ’Απριλίου α' ήνοιξε σχολεϊον έν τη πατρίδι του. (’Ίδε χρονο- 
γραφικά Φιλιππουπόλεως, έν τφ Θρακικφ άρχείφ, τόμ. Α' έτ. 1934—35, σελ. 80). 
Τό δνομα Γρηγοράσκου Ρουμανικόν.

Άρ. 20
Σ ιγ ίλλ ιον  πατριαρχικόν καί συνοδικόν περί δωρεάς 

φιλοπτώχου Φ ιλιππουπολίτον χάριν τών συμπολιτών του πτωχών
(Κώδ. II, σελ. 106, έτ. 1830, VI)

’Αγαθάγγελος ελέφ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώ 
μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Τά έργα τής κατά Θεόν αρετής άτε ψυχωφελή καί μακαρισμοί πρόξενα
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αξία δήπου και άντιλήψεως καί συστάσεως' οΰτω γάρ αυτά τε κρατύνεται καί 
πάσαν φιλόθεον ψυχήν εις μίμησιν διεγείρει. Πολυειδών δέ δντων των ενα- 
ρέστων Θεω υπερέχει δμολόγως τδ τής ελεημοσύνης θεοδίδακτον εργον, ρυό- 
μενον ψυχάς έκ θανάτου και αμαρτιών κατακαλύπτον πλήθη, καθά φησί τά 
ιερά λόγια. Διό και ή καθ’ ήμας τοΰ Χρίστου μεγάλη εκκλησία τάς παρά 
των φιλελεημόνων ευσεβών προσαγομένας καί επί συστάσει τοΰ θεοφιλούς 
τούτου έργου άφορώσας αιτήσεις εΰμενώς αποδεχόμενη οΰκ άπαναίνεται καί 
διά γραμμάτων αυτής κατοχυροΰν, την ευσεβή εκείνων διαίτησιν άγαμένη τε 
καί θαυμάζουσα. "Επειδή τοίνυν καί είς των φιλοπτώχων καί φιλελεημόνων 
ευσεβών, τέκνον γνήσιον τής αγίας τοΰ Χρίστου εκκλησίας τό μέν δνομα αυ
τού εν άφανεΐ κεΐσθαι ιθελήσας, την δέ χριστιανικήν καί φιλάδελφον προαί- 
ρεσιν έπιδεικνΰμενος καί την προς τον πλησίον αγάπην έργφ επιδεΐξαι προη- 
ρημένος προήχθη χάριν ψυχικής καί σωματικής αυτού σωτηρίας καί υγείας 
καί αιωνίου μνημοσύνου αυτού, [προήχθη] άφιερώσαί τε καί άναθέσθαι κοι
νόν καί αναπόσπαστοι1 ανάθημα καί αφιέρωμα διηνεκές τής §.ν τή θεοσώστφ 
πολιτεία Φιλιππουπόλεως διατελούσιν οίαςδήποτε τάξεως καί βαθμού ένδεέσι 
καί πτωχοΐς χριστιανοϊς άδελφοΐς ημών και οδελφοίς τοΰ Κυρίου ημών. Καί 
δή εξ ών ό πλουσιόδωρος θεός έ,χαρίσατο αύτφ αγαθών έξελόμενος δέκα χ ι
λιάδας γρόσια κεφάλαιον καθαρόν, συνιστάμενον εις δύο αύλικάς ομολογίας 
τής αυτής θεοσώστου επαρχίας Φιλιππουπόλεως άνά γρόσια πέντε χιλιάδας 
εκάστην προς πεντήκοντα γρόσια ιώ  πουγγίφ τον χρόνον καί έπ’ όνόματι τών 
αυτών πτωχών χριστιανών γεγραμιιένας, ταΰτα προς τό θεοφιλές εργον προσε- 
διωρίσατο έγκρίνας καί επιτρόπους καί έπιστάτας τόν τε κατά καιρούς αρχιε
ρέα τής επαρχίας ταύτης ίερώτατον μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως καί τούς 
θεοσεβεστέρους καί εΰσυνειδητοτέρους τών εξής πέντε έσναφίων τής πολιτείας 
ταύτης, δηλ. τών άμπατζήδων, τών καφταντζήδων, τών τσοχατζήδων, τών 
γουναράδων καί τών τζελέπηδων, έτι δέ καί τούς κατά καιρόν τιμιωτάτους 
δημογέροντας τοΰ τόπου καί προκρίτους, δπως έν έκαστου χρόνου συμπληρώ
σει λαμβάνοντες τόν εκ τοΰ διαληφθέντος κεφαλαίου ετήσιον τόκον είς χίλια 
Ν° 1000 γρόσια συμποσούμενον διανέμωσιν άφιλοπροσώπως έν φόβω Θεού 
καί καθαρή) συνειδότι τοϊς ως αληθώς χρείαν έχουσι καί ελέους καί βοή
θειας άξίοις χριστιανοϊς τής πολιτείας ταύτης δίς τοΰ ενιαυτού, δ εστι τά 
μέν πεντακόσια γρ. έν ταΐς πανσέπτοις ήμέραις τών Χριστουγενών, τά δέ λοιπά 
πεντακόσια κατά τάς ημέρας τήί λαμπροφόρου άναστάσεως τοΰ Σωτήρος η
μών έν είδήσει προ πάντων καί γνώμη καί θεοσεβεΐ παραστάσει τοΰ κατά 
καιρούς άρχιερέως καί γνησίου κυριάρχου τής επαρχίας ταύτης, επαγρυ- 
πνούντος εις τε την άφιλοπρόσωπον ευσυνείδητοι' καί άρμοδίαν ενέργειαν καί 
διανομήν τής ελεημοσύνης καί επί τη άναποσπάστφ, αναφαίρετη) τε καί ά- 
μετακινήτφ διατηρήσει καί διανομή τοΰ κεφαλαίου, φυλαττομένων έν άσφα- 
Υεΐ μέρει τών συγκροτουσών αυτό εϊρημένων δύο αύλικών ομολογιών ή έν τφ
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κιβωτίφ των πτωχών έναποτιθεμένων. Ταΰτα τοίνυν διαποάςασθαι προθέ- 
μενος ό θεοφιλής ανώνυμος χριστιανός και τοιωδε τρόπφ τής γνώμης τό φι· 
λόπτωχον έπιδεικνΰμενος άνεκοινώσατο τη καθ’ ημάς τοΰ Χριστού μεγάλη 
εκκλησία, τή των ευσεβών απάντων μητρί, και εξητήσατο τοΰ θεοφιλούς αυ
τού έργου την έπικΰρωσιν καί δ ι’ ήμετέρου πατριαρχικού και συνοδικού σιγ- 
γιλιώδους γράμματος προς ασφάλειαν μείζονα και διηνεκή καί άμεταποίητον 
ενέργειαν. Τοΰτου χάριν την αιτησιν αυτού εΰμενώς προσηκάμενοι ως εύλο
γον καί δικαίαν, Θεώ τε φίλην και άνθρώποις επαινετήν και προς βοήθειαν 
καί παραμυθίαν ενδεών ομογενών άποτεινομένην γράφοντες άποφτηνόμεθα 
συνοδικώς μετά τών περί ήμας ίερωτάτων αρχιερέων καί υπερτίμων τών εν 
άγίφ πνεΰματι αγαπητών ημών αδελφών καί συλλειτουργών, ίνα ή παρά τοΰ 
θεοφιλούς ανώνυμου χριστιανοΰ διαληφθεΐσα άφιέρωσις τών δέκα χιλιάδων 
γροσίων έχη τό κΰρος καί τήν ίσχΰν βεβαίαν καί άμετάθετον εις αιώνα τον 
άπαντα είτε επί ζωής τοΰ άφιερωτοΰ είτε καί μετά τήν προς Κύριον αύτοΰ 
έκδημίαν, ή δέ άφιερωθεΐσα ποσότης τοΰ κεφαλαίου δέκα χιλιάδες No 10000 
γρ. διαμένη εις τό διηνεκές άπαραχάρακτος καί διασώζηται ανέπαφος καί α
νελλιπής συνισταμένη διά παντός έν ταϊς δυσίν εϊρημέναις αΰλικαΐς όμολο- 
γίαις τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως έπ’ όνόματι τών ενδεών γεγραμμέναις 
καί φυλαττομέναις έν τφ άσφαλεστέρφ μέρει ή έν τφ κιβωτίφ τών πτωχών. 
Όφείλωσι δέ οι διοριζόμενοι επιστάται καί επίτροποι τοΰ θεοφιλούς αφιε
ρώματος τοΰτου ο,τε ίερώτατος ήδη μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως υπέρτι- 
μος καί εξαρχος Θράκης Δρογοβοιτίας έν άγίψ πνεΰματι αγαπητός καί περι
πόθητος ημών αδελφός καί συλλειτουργός κΰριος Νικηφόρος καί οί μετά 
ταΰτα κανονικώς διαδεξόμενοι τήν επαρχίαν αυτήν, οί κατά καιρούς τιμιώ- 
τατοι πρόκριτοι καί δημογέροντες τής πολιτείας ταΰτης καί οί πρόκριτοι έκ 
τών πέντε έν αυτή ευλογημένων ρουφετίων τών άμπατζήδων, καφταντζήδωνι 
τζοχατζήδων, γουναράδων καί τζελέπηδων έπιστατεΐν μετά ζήλου καί διενερ- 
γείν άπαρατρέπτως τάς διαταγάς τοΰ άφιερωτοΰ λαμβάνειν τε έν έκαστου 
χρόνου συμπληρώσει τον δεδουλευμένον τόκον τον ετήσιον τοΰ κεφαλαίου, 
δντα γρόσια χίλια καί διανέμειν δίς τοΰ ένιαυτοΰ κατά τό Πάσχα δηλονότι 
καί τά Χριστούγεννα άνά 500, ήτοι πεντακόσια γο. μή μέντοι απλώς καί οίς 
έτυχεν ή κατά φιλοπροσωπίαν, άλλ’ έν φόβιρ Θεοΰ καί καθαρφ τής ψυχής 
συνειδότι ποιεΐν τής ελεημοσύνης τήν διανομήν τοΐς ως αληθώς ενδεέσι καί 
ελέους άξίοις όμογενέσι χριστιανοίς τής πολιτείας ταΰτης Φιλιππουπόλεως, 
οΐας δήποτε τάζεως καί βαθμού, προσέχοντος επί πάσι καλώς τοΰ κατά και
ρούς κανονικοΰ άρχιερέως τής έπαρχίας ταΰτης, ώσπερ δή καί τών λωιπών 
επιτρόπων καί συνεπιστατοΰντος επί τφ μένειν άναπόστατον καί άθικτον μέ
χρι καί τοΰ λεπτού τό κεφάλαιον, αύξανόμενον μάλλον εϊ δυνατόν, έλαττοΰ- 
μενον δέ μηδόλως είς αιώνα τον άπαντα. Ταΰτα άπεφάνθη καί κεκΰρωτάι 
συνοδικώς. Ό ς  δ’ αν καί όποιος τών απάντων είτε έκ τοΰ ιερού καταλόγου
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είτε εκ τοϋ συστήματος τών λαϊκών γνώμης σκαιότητι καί ίδιορρυθμίοι νικώ- 
μενος τολμήση ποτέ ένανηωθήναι, διασεΐσαί τε καί παρεμποδίσαι την αφιε- 
ρωσιν ταυτην, ή ίδιοποι,ηθήναι καί «φελεΐν εξ αυτής πολύ ή ολίγον ή την 
ενέργειαν και εξακολούθησιν τής διαιτησίας ταύτης παραχαράξαι καί μετα- 
ποιήσαι και ολως θέληση άνατρέψαι τά εν τφ παρόντι συνοδικώς έχπεφα- 
σμένα, δ τοιοΰτος, δστις και αν ή, ώς αλαζών καί κακότροπος καί πολέμιος 
τών θεοφιλών έργων αφωρισμένος ύπάρχη παρά τής αγίας και δμοουσίου 
καί ζωοποιού καί αδιαιρέτου τριάδος τοϋ ενός τή φύσει μόνου Θεοΰ καί κα- 
τηραμένος καί ασυγχώρητος και άλυτος μετά θάνατον καί πάσαις ταΐς πατρι- 
καΐς καί συνοδικαϊς άρχαΐς υπεύθυνος και ένοχος τοϋ πυρός τής γεέννης καί 
τφ αίωνίφ άναθέματι υπόδικος. "Οθεν εις ένδειξιν καί διηνεκή την ασφά
λειαν άπελΰθη καί τό παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγγιλιώ- 
δες γράμμα, καταστρωθέν καν τφ κώδικι τής καθ’ ημάς τοϋ Χρίστου μεγά
λης εκκλησίας.

Έ ν  έτει σωτηρίφ χιλιοστφ δκτακοσιοστω τριακοστφ κατά μήνα ’Ιούνιον 
επί νεμήσεως γ'.

’Αγαθάγγελος έν Χριστφ τφ Θεφ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
νέας Ρώμης καί οικουμενικός Πατριάρχης άποφαίνεται. Πατριάρχης Ίερο- 
σαλύμων καί πάσης Παλαιστίνης ’Αθανάσιος. Χαλκηδόνος Ζαχαρίας. Δέρ- 
κων Νικηφόρος. Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος. Ρασκοπρεσρένης Άνανίας. 
Στρωμνίτζης Κωνστάντιος.

Σημείωαις. Ό  ανώνυμος δωρητής εικάζεται ΰφ’ ημών δτι είναι ό φιλάνθρω
πος καί φιλόθρησκος έλληνίζων καραμπατζής καί βεγλικτζής μικρός Βοΰλκος τζορμ- 
πατζής Κοΰρτοβιτζ Τσαλόγου, ό και 'ιδρυτής τής αλληλοδιδακτικής 'Ελληνικής σχο
λής τής αγίας Τριάδος (1834) καί χορηγός κατά τήν άνοικοδόμησιν τής ένοριακής 
του έκκλησίας τής αγίας Κυριακής (1832). Ο! αδελφοί Στογιάννης, μικρός (κιουτσουκ) 
Βοΰλκος καί Παύλος Κούρτοβιτζ Τσαλόγλου ήσαν υιοί του έκ Κοπριστίτσης ευκα
τάστατου άμπατζή—εμπόρου Κουρτη, έξαδέλφου τών Θεοδώροβιτζ-Τσαλίκογλου, έγ· 
καταστάντος έν Φιλιππουπόλει οίκογενειακώς άρχομένου τοϋ 19ου αίώνος. Έζεπαι- 
δεΰθησαν έν τοϊς σχολείοις τοϊς πόλεως (έλληνικοΐς) καί μαθητεΰσαντες παρ’ έλλη- 
σινή  ελληνίζουσι μαΐστορσι κατά τά είθισμένα πρός έκμάθησιν τής τέχνης ττον άνη- 
γορεΰθησαν μαίστορες άμπατζήδες ό μέν Στογιάννης ή Στόγιος Κουρτη τφ 1815 
’Ιουνίου 11 ως τσιράκι τοϋ πατρός του (Αρχεία άμπατζήδων, βιβλ. III, σελ. 3), ό 
δέ Βοΰλκος Κουρτη τφ 1819, Ιουλίου 10, ώς τσιράκι τοΰ Θεοδωρή Άβρανταλή καί 
Γεωργ. Φαρέση (αυτόθι, σελ. 18) καί ό Παύλος Κουρτη τφ 1826, ’Ιουλίου 19, ώς 
τσιράκι τοΰ Πέτκου Κιλίτζη (αυτόθι, σελ. 25). Ζώντες έν ελληνική) περιβάλλοντι ήλ- 
λήνιζον καθ’ δλα, οθεν καί εΰτυχήσαντες έν ταΐς έμπορικαΐς των έπιχειρήσεσι καί 
πλουτήσαντες (οί δυο πρεσβύτεροι, ό τρίτος ήτο υπάλληλος τών αδελφών του, έφ’ 
δσον έζων) άπήλαυον ένεκα τής ήν έκτήσαντο δυνάμεως παρά τοϊς Τουρκοις τιμής 
καί ΰπολήψεως έν τή πολιτείφ έκλεγόμενοι καί δημογέροντες. Ό  Στογιάννης ήτο τα
μίας τής ελληνικής σχολής άπό τοΰ 1841 μέχρι τής άνοικοδομήσεώς της τφ 1846 
(ϊδε ανωτέρω, § 10). Ό  Βοΰλκος, δστις συνήθως άπεδήμει διά τάς υποθέσεις του 
(μπεγλίκ), ώς καί ή σόζυγός του ’Ελισάβετ, ή έπονομοζομένη μεγάλη κοκκώνα, ήτο
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δημοφιλέστατος διά τά φιλάνθρωπα, φιλόθρησκα καί φιλόμουσα αισθήματα του. Δυ
νατόν είπεΐν δτι ό Βοΰλκος μέχρι τέλους τοΰ βίου του εΤχεν ελληνικά αισθήματα, διότι 
άπέθανεν τφ 1837 (εν Άδριανουπόλει) πρό τής εθνικής άφυπνίσεως τών Βουλγάρων 
καί τής ενάρξεως τοΰ περί τής εκκλησιαστικής των καί εθνικής άνεξαρτησίας άγώ- 
νος, δι’ ά δεν έκρινεν αυτούς ακόμη ωρίμους κατά τινα δήλωσίν του. Τρανή άπό- 
δειξις τούτου είναι ή εντολή, ήν κατέλιπεν άποθνήσκων εις τήν σύζυγόν του καί 
τούς συγγενείς, νά διατηρώσι τήν 'Ελληνικήν σχολήν τής αγίας Τριάδος. *0 Παύ
λος, ούτινος άνέγνωμεν σειράν αύτογράφων ελληνικών επιστολών, έναποκειμένων έν 
τοΐς άρχείοις τοΰ οίκου Γκεμισγερδάνη, εί καί άνεμείχθη ένεργώς δι’ ίδιοτελεΐς 
σκοπούς εις τον εκκλησιαστικόν των Βουλγάρων κατά τοΰ πατριαρχείου αγώνα ώς 
μέλος τής τριμελούς διοικητικής έν τή πόλει επιτροπείας, παρέμεινεν έν τφ οίκογε- 
νειακφ του βίφ "Ελλην. Υιός αύτοΰ ήτο έκ τής πρώτης του γυναικός, τής έκ Δαμα
σκού Γραμματικής θυγατρός "Ελληνος ίερέως, ό 'Αλέξανδρος Ζωηρός πασάς, ακραι
φνέστατος "Ελλην, σπουδάσας τήν ιατρικήν έν Άθήναις καί Παρισίοις, συγγραφεύς 
εθνικών δραμάτων καί επιστημονικών μελετών, ιατρός τσϋ Σουλτάνου Χαμίτ καί κα
θηγητής τής έν Κωνσταντινουπόλει ιατρικής σχολής. At δέ έκ τής δευτέρας του γυ- 
ναικός, τής αξιέραστου Έλέγκως, αδελφής τών μεγαλεμπόρων έξ Άγράφων Γεωργια- 
δών, δύο καλλίμορφοι ελληνοπρεπείς θυγατέρες του Ραλλοΰ καί Μαριγώ έξεδόθησαν 
υπό τών συγγενών των άποθανόντος τοΰ πατρός των έν έτει 1870 εις "Ελληνας με- 
γαλεμπόρους, ή μέν εις τόν "Ελληνα υπήκοον Κωνσταντίνον Ταχτατξή, ή δέ εις τόν 
Ίωάννην (Γιάγκον) Κούρτοβιτζ. Οι έξ αύτών έγγονοί του Παύλος Κωνσταντίνου 
καί Γεώργιος Κούρτοβιτζ έξεπαιδεύθησαν ελληνοπρεπώς καί άπεφοίτησαν τών έν 
Φιλιππουπόλει Ζαριφείων διδασκαλείων κατά τά έτη 1891 καί 1892. Ό  ελληνισμός 
τοΰ Παύλου φαίνεται καί έκ τούτου : Τφ 1844 εις μνημόσυνον τοΰ αδελφού του Βούλ- 
κου ζωγραφήσας τήν αριστερόν πτέρυγα τοΰ νάρθηκος τής νεόκτιστου έκκλησίας 
τής μονής Ρήλας δαπάνη ιδία καί τής νύμφης του ’Ελισάβετ υπέγραψε τήν κτιτο 
ρικήν έπιγραφήν ελληνιστί Τφ δέ 1846 έξέδωκεν έν Κωνσταντινουπόλει μετά τοΰ 
Γεωργίου Παπά Κωνσταντίνου τού καί Μουσικού έπονομαζομένου, διδασκάλου τής 
σχολής αγίας Τριάδος, ανθολογίαν πάσης τής ένιαυσίου εκκλησιαστικής άκολουθίας- 
Ή  μεγάλη κοκκώνα Ελισάβετ είχεν έν τή οικίρ. της τήν ελληνικήν γλώσσαν μέχρι 
τοΰ θανάτου της έπελθόντος έν βαθεΐ γήρατι ολίγα έτη πρό τοΰ ρωσοτουρκικοΰ πο
λέμου τοΰ 1877. Τά δέ δΐίο άρρενα τέκνα της έχοντα μητρικήν γλώσσαν τήν ελληνι
κήν έξεπαιδεύθησαν καλώς καί έγένοντο ιατροί, έπανελθόντες δέ εις τόν εθνισμόν 
των μετά τήν άπελευθέρωσιν τής ΙΙατρίδος των κατέλαβον ΰψηλάς θέσεις υπό τό 
δνομα Βούλκοβιτζ, ών ό μέν πρεσβύτερος έδολαφονήθη ώς διπλωματικός πράκτωρ 
τής Βουλγαρίας έν Κων)πόλει καταλιπών μίαν εύειδεστάτην θυγατέρα τήν κυρίαν 
στρατηγού Βινάρωφ, ής θυγάτηρ ή σύζυγος τοΰ νΰν έν Λονδίνφ Βουλγάρου πρε- 
σβευτοΰ Ράδεφ, ό δέ νεώτερος άπέθανεν έν Φιλιππουπόλει ώς στρατιωτικός ιατρός 
καταλιπών δύο υιούς τόν ένα αρχιτέκτονα, τό δ’ έτερον αγρονόμον, άποθανόντας 
άμφοτέρους. ΑΙ δύο θυγατέρες τοΰ Βούλκου ένυμφεύθησαν "Ελληνας, ή μέν τόν με- 
γαλέμπορον γείτονά του Φιλιππουπολίτην Παπασαοΰλ έκ τών προκρίτων, ής θυγά
τηρ ή κυρία Κ. Άχλανλή μεγαλεμπόρου-κτηματίου, ή δέ τόν Στενιμαχίτην ωσαύτως 
μεγαλέμπορον ’Ιάκωβον Παυλίτην, ού ό υιός Βασίλειος ελληνιστί έκπαιδευθείς καί 
τήν ελληνικήν γλώσσαν μητρικήν έχων άπέθανεν ώς συνταξιούχος διπλωματικός τής 
Βουλγαρίας υπάλληλος άφείς τέκνα έκ Γαλλίδος γυναικός ΰπό τό δνομα Παυλίτωφ.
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Ά ρ . 21

Πατριαρχικόν γράμμα προς εξ προκρίτους της πολιτείας 
όριζομένους πρός έπιστασίαν έπί τής έκτελέσεως των ό'ρων τοΰ δανείου

(Κώδ. II, σελ. 105, ετ. 1830, VI 21)

’Αγαθάγγελος έλέφ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρ ώ 
μης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Τιμιώτατοι ό τε κυρ Βοϋλκος Θεοδώρου, δ κυρ ’Αθανάσιος Γκιουμούς 
γκερδάν, δ κυρ Χ"Ν ένος, δ κυρ X " Γιοβάννης, δ κυρ Νικόλας Γιαζιτζής καί 
δ κυρ Βλασάκης Τόντζουλος, πρόκριτοι τής πολιτείας Φιλιππουπόλειος, τέκνα 
έν Κυρίω αγαπητά τής ημών μετριότητος χάρις εΐη ΰμΐν καί ειρήνη παρά 
Θεοΰ. ’Έστω γνωστόν δτι θεοφιλής τις καί φιλόπτωχος χριστιανός άφιερώ- 
σας πρός τούς πτωχούς ομογενείς τής πολιτείας ταΰτης γρ. δέκα χιλιάδας συ- 
νισταμένας εις δύο αύλικάς ομολογίας Φιλιππουπόλεως επί τφ διανέμεσθαι 
τον ετήσιον αυτών τόκον τοΐς πτωχοίς δίς τοΰ ενιαυτού κατά τό Πάσχα καί 
τά Χριστούγεννα, έξητήσατο καί γράμμα πατριαρχικόν ημών καί συνοδικόν 
επί μεμβράνης σιγγιλιώδες, δ ι’ ού διατάττονται τά τής άφιεριοσεως ταύτης εν 
ρηταΐς περιλήψεσι καί συγχρόνως άποκαθίστασθε ή τιμιότης υμών έφοροι 
καί προστάται τοΰ θεοφιλοΰις έργου ή τιμιότης σας μετά τοΰ κατά τόπον άρ· 
χιερέως έπί τε τή ένεργεία καί διηνεκεΐ αύτοϋ εξακολουθήσει καί έπ'ι τή άφι- 
λοπροσώπφ καί πρός τούς καθ’ αυτό πτωχούς διανομή τής ελεημοσύνης, κα
θώς πληροφορηθήσεσθε καί υμείς έξ αύτοΰ τοΰ σιγγιλιώδους γράμματος, 
στελλομένου ήδη αυτόθι διά τοΰ έντιμοτάτου κύρ Δημητρίκα. Τούτου χάριν 
γράφοντες διά τής παρούσης πατριαρχικής ημών επιστολής έντελλόμεθα καί 
παραγγέλλομεν ύμίν δπως άναλαβόντες την θεοφιλή ταύτην έπιστασίαν κατά 
την βούλησιν τοΰ άφιερωτοΰ καί τάς έννοιας τοΰ σιγγιλιώδους ήμετέρου γράμ
ματος έξακολουθήτε την άπαράλλακτον ενέργειαν τής διανομής τής ελεημοσύ
νης δίς τοΰ ενιαυτού κατά τό Πάσχα καί τά Χριστούγεννα λαμβάνοντες κατά 
τάς δύο ταύτας έποχάς τον άποφερόμενον τόκον άνά πεντακόσια γρόσια καί 
δίδοντες άφιλοπροσοόπως τή γνώμη καί τοΰ κατά καιρούς άρχιερέως σας πρός 
τούς καθ’ αυτό πτωχούς χριστιανούς τής πολιτείας ταύτης, μενόντων διά 
παντός άνεκποιήτων καί άμετακινήτιον τών κεφαλαίων, τών δέ συγκροτου- 
σών αυτά δύο ομολογιών καί τοΰ σιγγιλιώδους φυλαττομένων έν τφ άσφα- 
λεστέρφ μέρει τής πολιτείας σας, δηλ. εις την κάσσαν τοΰ κοινού σας. ’Οφεί
λετε δέ προσέτι την γενομένην διανομήν τής έλεημοσύνης νά την μεταγρά- 
φητε έν καθαρώ καταστίχω, δπως ζητητθέντος ποτέ λογαριασμού παρά τής 
έκκλησίας δυνηθήτε προχείρως νά παραδοισητε αυτόν. "Ενεκα δέ τής θεοφι
λούς αυτής επιστασίας σας μεθέξετε άναμφιβόλως καί υμείς τών μισθών, 
εΐ γε είλικρινώς καί άφιλοπροσώπως διατηρήσετε τό έργον αυτό. Ή  δέ τοΰ
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Θεού χάρις και τό άπειρον έλεος εϊη μετά τής τιμιότητάς σας. 
φωλ^, ’Ιουνίου κα'

ό Κωνσταντινουπόλεως και εν Χριστώ ευχέτης 
ό Νικηφόρος βέβαιοί (αΰτόγραφος).

Σημείωσις. 01 υπό τοϋ πατριαρχείου καθ’ ΰπόδειξιν τοΰ δωρητοΰ όρισθέντες 
έφοροι επί τής διανομής τών τόκων τής δωρεάς πρόκριτοι τής πολιτείας ό μέν 
Βοΰλκος Θεοδώρου είναι ό μέγας Βοΰλκος Θεοδιόροβιτζ-Τσαλίκογλου, ό ’Αθανάσιος 
Γκιουμουσγερδάνης ό γενάρχης τής μεγάλης εΰγενοΰς οικογένειας, τής επί ένα αιώνα 
δρασάσης έθνικώς καί κοινωνικώς, ό X" Νένος είναι καραμπατζής μεγαλέμπορος 
έξηλληνισμένος διατελέσας πρωτομαΐστωρ τών άμπατζήδων υπό τό όνομα X" Ράϊ- 
κου τφ 1835—1839 (ΐδε αρχεία άμπατζήδων βιβλ. III, σελ. 32—33), ό X" Γιοβάν- 
νης είναι ό μεγαλέμπορος καί ζάπλουτος καραμπατζής X" Γιοβαννής Χρήστου Κοϊμ- 
τζόγλου, δεύτερος έξάδελφος τοΰ Γρηγορίου Μαρασλή πατρός καί ’Αντωνίου Κομι- 
ζοποΰλου, ό Νικόλαος Γιαζατζής διετέλεσε πολλάκις πρωτομαΐστωρ τών καυταντζή- 
δων, “Ελλην, καί ό Βλασάκης Τόντσογλου έξηλληνισμένος πατρόθεν, έμπορος, γαμ
βρός επί θυγατρί τοϋ ’Αθανασίου X" Δημ. Γκεμισγερδάνη.

*Αρ· 22
Δήλωσις Νικηφόρου περί ληψεως δανείου

(Κώδ. II, σελ. 104, έτ. 1830, VII, 1Τ)
Ή  ταπεινότης ή έμή διά τής παρούσης αυτής ενυπόγραφου και ενσφρα

γίστου αΰλικής ομολογίας χρεωστικής δηλοποιεΐ, ως έλαβεν ήδη δανειακώς 
διά χρείαν και ανάγκην τής επαρχίας αυτής παρά τών εν τή πολιτεία ταύτη 
Φιλιππουπόλεως διατελούντων πτωχών χριστιανών γρ. τον αριθμόν πέντε χι
λιάδας Ν° 5000, κεφάλαιον καθαρόν, επί συμφωνία τόκου πεντήκοντα γο. 
τφ πουγγίφ τον χρόνον, ών τινοτν άσπρων έχόντων διαμένειν διά παντός α
νεκποίητων τοΰ τοκισμού καί αμετακίνητων από τής επαρχίας ταύτης κατά 
την έννοιαν τοΰ περί τούτου έκδοθέντος ιερού πατριαρχικού καί συνοδικού 
σιγγιλιοόδους επί μεμβράνης γράμματος υπόσχεται ή έμή ταπεινότης πληρούν 
καί διδόναι τον ετήσιον αυτών τόκον προς τούς τιμιωτάτους πρωτομαΐστο- 
ρας τών έν τώ αύτώ ίερώ σιγγιλίω διαλαμβανόμενων ευλογημένων έσναφίων 
τής πολιτείας ταύτης καταμετρήσε ανελλιπώς τή αυτών τιμιότητι κατά την κ' 
Δεκεμβρίου έκάστου χρόνου, επί τφ διανέμεσθαι τοϊς ρηθεΐσι πτωχοΐς κατά 
την έν τφ σιγγιλλιώδει περίληψιν. "Οθεν εις ένδειΞιν καί διηνεκή την ασφά
λειαν· έγένετο καί ή παρούσα αυτής ενυπόγραφος καί ενσφράγιστος αύλική 
χρεωστική ομολογία επί μαρτυρία τών παναγιωτάτων αυτής συναδελφών σε 
βασμίων αρχιερέων καί έδόθη τοΐς εϊρημένοις έσναφίοις επί τώ έναποτεθήναι 
έν τφ κιβοτίφ τών πτωχών.

(τόπος σφραγίδος) ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος υπόσχεται 
Χαλκηδόνας Ζαχαρίας μάρτυς, Δέρκων Νικηφόρος μάρτυς, Ρασκοπρεσ- 

ρένης Ά νανίας μάρτυς, Στρομνίτζης Κωνστάντιος μάρτυς.
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Καί ή ετέρα ομολογία ωσαύτως γεγραμμένη άπαραλλάκτως, to δέ δ ιά 
φορον αυτής θέλει πληροϋται κατά τήν Κυριακήν των Βαΐων έκαστου χρόνου 
έν όποίφ αν συμπέση μηνί.

Αί ά'νωθεν δυο όμολογίαι μετά τοΰ σιγγιλιώδους γράμματος και τής πα
τριαρχικής επιστολής ένσφραγισμένα παρά των πέντε εσναφίων έτέθησαν εις 
τήν κάσσαν των άμπατζήδων προς φύλαξιν.

1830, ’Ιουλίου 17.
ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος (αυτόγραφος)

1831 ’Ιουνίου 21. «Καταγραφή τών τόκων των επ’ όνόματι πτωχών Φι- 
λιππουπόλεως δυο ομολογιών άνά πέντε χιλιάδων, διδομένων εις δύο επο- 
χάς κατά τά Χριστούγεννα και τό Πάσχα άνά 500 γρ. κατά διαταγήν τοΰ 
άφιεροόσαντος», Έδόθησαν ως σημειοΰται από τοΰ έτους 1830 ΙΟβρ. 17 
μέχρι τοΰ 1847 Μαρτ 18, οπότε λήγει ό δεύτερος τοΰ Κυρίλλου κώδιξ, 
γρ. 17.500.

Σημείωσις. Οί τόκοι τής δωρεάς ταότης από τοΰ 1831 έλαμβάνοντο τακτικδς 
δίς τοΰ έτους κατά τήν συμφωνίαν υπό τοΰ έσναφίου τών άμπατζήδων καί διενέ- 
μοντο διά τών επιτρόπων τών πέντε εκκλησιών άγ. Δημητρίου, άγ. Κυριακής, άγ. 
Κωνσταντίνου, άγ. Μαρίνης καί Παναγίας εις τούς ενδεείς ένορίτας κατά τήν εντο
λήν τοΰ διαθέτου. Έ ν τοϊς άρχείοις τών άμπατζήδων (βιβλ. XIΓ, σελ. 26) σημειοΰν- 
ται οί ληφθέντες τόκοι μέχρι τής 20 Δεκεμβρ. 1840.

Ά ρ . 23

τΙαον της διαϋ'ήπης τον μακαρίτου Κωνοταντίνον Μανδρατζόγλον
(Κώδ. I, σελ. 157 ή ρμθ', ετ. 1830, VIII, 27)

Προσήκει τούς γε έμφροΐ'ας καί καλούς τών άνθράίπων μάλιστα δετούς 
χριστιανούς μή μόνον κατά τον βίον άμεμπτα ως ο!όν τε καί ειρηνικά πα- 
ρέχεσθαι, άλλα καί τοϊς κληρονόμοις μετά θάνατον άστασίαστον καί ειρηνι
κήν τήν Ουσίαν αύτοΐς καταλείπειν. Ταΰτα συλλογιζόμένος καί ό ενταύθα έν 
Κωνσταντινουπόλει διατριβών τιμιώτατος εν έμπόροις κύρ Κωνσταντίνος 
Μανδζρατζόγλους Φιλιππουπολίτης καί τό άωρον τοΰ θανάτου διανοούμενος, 
σφας εχων τάς φρένας καί ύγιά τον νοϋν έγνω διαθέσθαι τά καθ’εαυτόν διά 
τής παρούσης νομίμου οίκειοθελοϋς ενυπόγραφου καί ένσφραγισμένης έμμαρ- 
τύρου αύλικής διαθήκης. Καί δή φησί : πρώτον μέν άφίημι καί συγχωρώ 
από πόσης ψυχής καί καοδίας πάσι τοϊς άδελφοΐς μου χριστιανούς, δσοι εις 
εμέ έξήμαρτον λόγψ ή έργφ έξαιτούμενος κάγώ τήν παρά πάντων συγχιόρη- 
σιν έφ’ οις προσκέκρουκα αύτοΐς ως αμαρτωλός περί τον βίον τούτον" έπειτα 
δέ περί τής περιουσίας αυτού διορίζει τάδε : ήτοι προς βεβαίωσιν τής παροΰ- 
σης αυτού διαθήκης καί συντήρησιν καί προστασίαν τών έν αυτή διαταγών 
αυτού καταλείπει τώ παναγιωτάτφ καί σεβ. ημών αύθέντη καί δεσπότη τφ 
οικουμενικφ πατριάρχη κΦ κΦ Κωνσταντίφ γρόσια 500, τή αύταδέλφη αύ-
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τοΰ Ρωξάνδρα Γεωργίου γρ. 500, τή ανεψιά αυτόν Ραλοΰ Xικολάου γο. 
5000, τι) έτέρα ανεψια αΰτοΰ Μαριώρα γρ. 5000, εις τά νοσοκομεία Κων
σταντινουπόλεως γρ. 1000, εις τό κιβώτιον της ελεημοσύνης γο. 1Γ·00. εις τό 
έν τη ενορία τοΰ άγ. Νικολάου Τζουπαλί σχολεΐον γρ. 250, εις τό παγκάρι τής 
εκκλησίας τοΰ αγίου Νικολάου Τζουπαλ'ι γρ. 250, εις την φυλακήν τοΰ ζιν- 
τανιοϋ γρ. 1000, περί ών διατάττει, ΐνα έπισιατήσωσιν οί επίτροποι αΰτοΰ, 
δπως έν τη ήμερα τοΰ θανάτου αΰτοΰ δοθώσιν εις εξαγωγήν φυλακισιιένων 
χριστιανών, εις την έν Φαναρίφ σχολήν έλλ. τοΰ γένους γρ. 1000, διά την 
κηδείαν αΰτοΰ 1000, τή Παρασκευή δούλη του 500, τή ετέρα δούλη του Ρω
ξάνδρα γρ. 200, εις τά έν Φιλιππουπόλει νοσοκομεία γο. 2000, εις τήν σχο. 
λήν Φιλιππουπόλεως 2000, εις τάς φύλακας Φιλιππουπόλεως 1000, εις τάς 
πέντε εκκλησίας Φιλιππουπόλεως 250, εις πέντε μοναστήρια ένοριακά 250, 
είς τρία έτι μοναστήρια Κρυτζίμων 150, διά μνημόσυνα αΰτοΰ περί ών διο
ρίζει νά έκτελεσθώσιν έν Φιλιππουπόλει μέχρι τριετίας διά τής άνεφιάς του 
Μαριώρας γρ. 1500. Ταΰτα πάντα από σημειισματος αΰτοΰ ιδιρχείρως γε- 
γραμμένου ίδίοις χείλεσιν ωμολόγησε και παρήγγειλεν, άτι να συμποοοΰνιαι 
είς γρ. 29.350" ή δέ άπόδοσις αυτών γενήσεται κατά τήν διαταγήν αΰτοΰ 
από τιμής τής παΛήσεως τοϋ εξωθι μεταξύ Τρικαποϋ καί Γενιπαποΰ προς 
τήν θάλασσαν κειμένου ιδιοκτήτου όσπιτίου αΰτοΰ. 'Ομολόγησε δε ό διατιθέ
μενος δτι έχει λαμβάνειν παρά μέν τοΰ Στάντσου Τζεγκενέ Φιλιππουπολίτου 
άμπατζή είς τό έσκί γιάγ καπόνι γρ. 1500 διά δυο ομολογιών, παρά δέ τοΰ 
κερεστετζή Μάρκου Καισαριέως καί τοΰ υίοΰ αΰτοΰ 5Γ ομολογίας αυτών γρ. 
869, έν τουρπουνι δεδομένον τφ κυρ Μιχαλάκη «ΰταδέλφφ τοΰ γέρ. άγιου 
’Εφέσου, ΐνα πωληθή. Έ π ί  τοΰτοις προσωμολόγησεν ότι έχει καί ύλην τινά 
όσπιτικήν καί ασημικά" καί τά μέν ασημικά ωμολόγησε ρητώς δτι-είναι καφέ 
ίμπρίκι άσημένιον, δυο ταπλάδες άσημ., δυο χουλιάρια άσημ-, μία χουλιάρα 
άσημ. μεγάλη καί πιατάκια καί χουλιαράκια άσημ. δεν ένεθνμήθη πόσα. 
Περί δέ τής όσπιτικής αποσκευής παρήγγειλε νά λάβωσι τήν φροντίδα οι ε
πίτροποι αΰτοΰ νά τά καταγράψωσι καί δλα αΰτά πιοληθέντα νά δοθώσιν εις 
τά διοριζόμενα ελέη ή καί είς άλλα πτωχά μέρη. Διοριζόμενος άποχαθίστησι 
καί έπιτρόπους τούς τιμιωτάτους τόν τε κύρ χατζή Ίωάννην Φάχρη καί τόν 
κύρ Κωνσταντίνον Ίπλικτζήν καί έπ’ αυτούς προστάτην καί ναζίρην τήν αν- 
τοΰ θεοφρούρητον καί σεβ. παναγιότητα δεόμενος θερμώς καί παραχαλών 
ΐνα διατηρηθώσι καλώς καί διανεμηθώσιν άμετατρέπτως πάντα τά έν τή πα 
ρουση οίκειοθελώς ΰπ’ αΰτοΰ τεταγμένα. Ταΰτα μέν οΰν διέθετο διοριζόμε
νος δίκαια βουλή καί αυθαιρετώ γνώμη δ είρημένος κύρ Κωνστ. Μανδρα- 
τζόγλους. 'Όστις δ’ αν των συγγενών καί κληρονόμων αΰτοΰ ή άλλος τις ό 
ποιαςοϋν τάξεως έπιχειρήση άνατρέψαι ή διασεϊσαι τά έν τή παροόση διατι
θέμενα, τόν τοιοΰτον φησί προκαλείσθαι είς τό αδέκαστοι· τοΰ Θεοϋ κριτή- 
ριον έν τή φρικτή ήμερα τής κρίσεως "Οθεν είς ένδειξιν έγένετο καί ή πα-
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ροϋσα ενυπόγραφος ενσφράγιστος καί εμμάρτυρος διαθήκη επιβεβαιώσει τής 
αυτού παναγιότητος και τών εντιμολογιωτάτων κληρικών τής τοϋ Χριστού με
γάλης εκκλησίας καί εδόθη τοΐς διαληφθεϊσιν επιτρόποις. 

αωλ® Αύγουστου κζ'.
Κωνσταντίνος Γεωργίου Μανδρατζόγλου βέβαιοί (ή σφραγίς αυτόν) 
ό πνευματικός αύτοϋ Σεραφείμ παρών μάρτυς 
ό ρεφερενδάριος Γεώργιος μάρτυς 
ό μέγας πριμμικήριος Παναγιώτης μάρτυς. 
δ πρωταποστολάριος Νικόλαος μάρτυς

δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος ύποβεβαιοΐ.

Σημείοοσις. Έκ τής διαθήκης ταύτης συνταχθείσης έν τοΐς πατριαρχείοις Κων
σταντινουπόλεως τεκμεριοϋται δτι ήτο μΰθος τό γραφέν άρχομένου τοϋ ένεστώτος 
αίώνος εν τινι τής Καλκοότας Αγγελική έφημερίδι καί έπαναληφθέν εν Εύρωπαϊ- 
καίς δτι ή έκεΐ κυβερνητική τράπεζα έζήτει τούς κληρονόμους Μανδρατζόγλου τίνος 
Φιλιππουπολίτου πρός παραλαβήν κατά τήν διαθήκην του τής έν αυτή κατακειμέ- 
νης έντόκως περιουσίας του άνερχομένης εις μυθώδη ποσά. Ό  Κ. Μανδρατζόγλου 
άναγορευθείς μαΐστωρ άμπατζής τφ 1756 Ιουλίου 27 (Άρχεΐον, βιβλ. I, σελ. 91) 
είργάζετο πράγματι ώς έμπορος έν Ίνδίαις έχων υποκατάστημα καί έν Κωνσταντι- 
νουπόλει. Έ ν τή ’Ινδική άλληλογραφίρ. Γρηγορίου τοϋ Σιφνίου, διατελέσαντος ίε· 
ρέως τών έν Δάκκα τής ’Ινδικής άπφκισμένων Ελλήνων (1812—1818) μνημονεύεται 
ό τιμιώτατος κυρ Κωνσταντίνος Γεωργίου Μανδρατζόγλου (Ή λία Τανταλίδου, ’Ιν 
δική αλληλογραφία Γρηγορίου ίερομονάχου Σιφνίου, σελ. 45, Κωνσταντινούπολή 
1852). Φαίνεται δέ δτι συνειργάζετο μετά τοϋ επί τή αδελφή του Ρωξάνδρρ γαμ
βρού του X" Γεωργίου Μποζατζόγλου, ωσαύτως Φιλιππουπολίτου, μαΐστορος από 
Ίουν. 20 έτ. 1775 (αρχεία II, σελ. 10), δστις τφ 1783 έπανήλθεν εις Φιλιππούπο- 
λιν (Κωδικός I, σελ. 11 ή δ') δΡ ολίγον χρόνον. Έκ τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει θα
νάτου τοϋ Κωνστ. Μανδρατζόγλου καί τής έλλείψεως οΐασδήποτε έν τή διαθήκη του 
μνείας περί τών έμπορικών του επιχειρήσεων εικάζεται δτι έν τφ γήρατί του ήσύ- 
χαζεν έν τφ ίδίιο του οΐκφ έν Κωνσταντινουπόλει άποστάς πάσης έργασίας. Ό  
Μποζατζόγλου παρέμεινεν έν Ίνδίαις καί έν τή πρός τήν έν Φιλιππουπόλει δια 
μένουσαν σύζυγόν του Ρωξάνδραν αλληλογραφία μνημονεύεται υίός αύτοϋ ’Εμμανουήλ 
έγγονος ’Ιησούς καί δισέγγονος 'Εμμανουήλ. (Ίδε, Μυρτ. Άποστολίδου, τά αρχεία 
τοϋ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων, Ά ρχεΐον Θρρκικοΰ λαογραφικοΰ 
θησαυρού, έτ. 1936—1937, τόμ. Γ', σελ. 183 κ. εξ.). Σημειωτέον δτι επί τή είδήσει 
τής έφημερίδος ένεφάνησαν πλεϊστοι κληρονόμοι τοϋ Μανδρατζόγλου, ού έν Φιλιπ- 
πουπόλει ή οικογένεια έξέλιπεν ήδη, καί εκατοντάδες έπιστολών έλήφθησαν υπό τοϋ 
εφημερίου τής έν Καλκούτα έλλην. ορθοδόξου εκκλησίας αρχιμανδρίτου 'Αθανασίου 
Ν. ’Αλεξίου έκ πάσης γωνίας τής οικουμένης παρά συγγενών δήθεν τοϋ κληροδό- 
του αίτουμένων πληροφορίας. Ού πρό πολλών δ’ ετών έδημοσιεύθη έν Βουλγαρι- 
καΐς έφημερίσι τής Φιλιππουπόλεως καί Σοφίας δτι ό Μανδρατζόγλου ήτο γνήσιος 
Βούλγαρος καί συγγενείς αύτοϋ σώζονται έν Βουλγαρία, νόμιμοι κληρονόμοι. Έκ 
τής διαθήκης του όμως, τών πρό αίώνος συγγενών του έν Φιλιππουπόλει καί τών 
γνησίων οικογενειακών ονομάτων Μαυρουδής, Ρωξάνδρα, Σοφία , Ραίου, Μαριώρα, 
Μανδραεζόπουλλος καί έκ τών άρχείων τών άμπατζήδων, διαπιστοϋται ή ελληνική 
καταγωγή τής παλαιάς ταύτης έν Φιλιππουπόλει οικογένειας.
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Ά ρ . 24

Έκτέλεσις τής δια&ήκης Kcovat. Μανδρατζόγλου

(Κώδ. I, σελ. 153 η ρν, ετ. ]830, XII. 15)
1830 Δεκεμβρ. 1δ. “Οσα σννήχθησαν εκ Γης καθαρίσεως τής περιουσίας 

τοΰ μακαρίτου Κωνστ, Μανδρατζόγλου εκτός των διά τον Κασίμη πωληθέν- 
των κα'ι ευρισκομένων παρ’ αυτφ.
24.000 γρ. από της πωλήσεως τοΰ όσπιτίου, τό όποιον αυνεφωνηθη μέν 

διά γρ. 25.000, έπειτα δέ άφείθησαν τφ  αγοραστή τά 1000 γρ. 
διά τά συμβάντα αυτω υπέρογκα έξοδα ήτοι τη απαλλαγή καί με
ταγραφή των χουτζετίων.

5.000 » από πωλήσεως δυο κομματιών διαμαντιων μή διαλαμβανόμενων
τελείως έν τη διαθήκη του.

1.100 » από πωλήσεως των ασημικών του, ατινα μή όντα χαθαρά έπω 
λήθησαν προς παράδ. 50 τό δράμι.

300 » από πωλήσεως τουρπουνίου.
400 » από πωλήσεως μερικού μαλλιού καί τινων μχαχιριχών.

4.000 » εύρεθέντα εις μετρητά, μή διαλαμβανόμενα καί ταντα εϊ; την 
34.800 » διαθήκην του.

Τά διοριζόμενα νά δοθώσι κατά την διαθήκην, 1830 Δεκεμβρίου 15. 
500 τφ οικουμενική} πατριάρχη.

1.000 είς τά νοσοκομεία Κων)πόλεως.
1.000 είς τό κιβώτιον ελεημοσύνης ωσαύτως.
1.000 είς τό ζιντάνι τής Κων)πόλεως είς του; φυλακωμένους.

250 εις τό σχολεΐον τοΰ Τζιμπαλιοΰ τής ενορία; του.
250 είς τό παγκάρι τής εκκλησία; Τζιπαλιοΰ διά μνημόσυνα.

Τ ο ο δ "
1.000 τά γενόμενα έξοδα τή ήμερα τής κηδείας του.
1.000 τή έν Φαναρίφ σχολή τοΰ Γένους.

500 τή δούλη του Παρασκευή
200 τή δούλη του Ρωξάνδρα.
200 τφ πνευματικφ του Σεραφείμ.
100 τφ πνευματικφ Βαρθολομαίο}.

1.500 έξοδα διά νά μεταγραφή τό όσπίτιον είς τον αγοραστήν κτλ.
Τ 5 δ ο

200 τφ άρχιερεΐ τής πατρίδος του Φιλιππουπόλεως.
2.000 είς τό νοσοκομεΐον τής πατρίδος τον
2.000 είς χήν Ελληνικήν σχολήν ώσαυτιος.
1.000 είς τάς φυλακάς Φιλιππουπόλειος.
5.000 τή αδελφή του Ρθ}ξάνδρρ.
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5.000 τή ανεψιά του Ραλοϋ Νικολάου.
5.000 τή ανεψιά του Μαριώρμ Νικολάου.

250 εις τάς 5 εκκλησίας Φιλιππουπόλεως
250 εις τά 5 ένοριακά μοναστήρια.
140 εις τά 3 μοναστήρια Κρυτζίμων

2.500 εις τριετή μνημόσυνα γενησόμενα διά τής ανεψιάς του Μαριώρας 
23J55CT

2.950 ταϋτα περισσεύματα διενεμήθησαν κατά την διαθήκην του διά των 
34.800 διορισθέντων επιτρόπων, εις διάφορα πτωχά μέρη και βαπτιστικά 

τοΰ μακαρίτου := ήτο ι τριάντα τέσσαρες χιλιάδες καί οκτακόσια 
ως αντίκρυ. 1830 Δεκεμβρίου 15.

’Ιωάννης Φάχρης, επίτροπος τής διαθήκης 
Κωνσταντίνος Ίωάννου, επίτροπος τής διαθήκης 

ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος υποβεβαιοΐ.

Άρ. 25
ΣυνδρομαΙ και έρανοι ύηέρ τής 'Ελληνικής κεντρικής αχολής 

(Κώδ. II, σελ. 121—122, ετ. 1831, IX. 26)
Ε π ειδή  ή σοφία και μάθησις πασών τών αρετών πηγή ουσα καί τοΐς 

πάσι διδάσκαλος τών κατά τον βίον πέφυκεν, συνωδά δέ και τφ σοφφ Σολο· 
μώντι βαδίζοντες «τιμιωτέρα χρυσίου και λίθων πολυτελών», δός δ’ είπεΐν 
κα'ι κατά τον ’Απόστολον «απ’ άγριελαίου εις καλλιέλαιον και ψυχαί τών 
ταύτη φοιτούντων έγκεντριζόμεναι μεταπλάττονται», ώστε δι’ αυτής ό χρι- 
σθεις άνθρωπος τφ δντι Θεοϋ εΐκών άναδείκνυται και τήν κατ’ άμφω ευδαι 
μονίαν πορίζεται' διό δή πολλών χαρίτων άξιοι οί τον κρατήρα τούτον τής 
σοφίας κεραννυντες, πλειόνων δέ τών αμοιβών παρά τε Θεοϋ και ανθρώπων 
οί άγωνιζόμενοι τούτον τον αύλακα τής σοφίας εις τήν ιδίαν πόλιν έκαστον 
μεταγαγεΐν διά συνδρομής προς σΰστασιν και καλλιέργειαν ελληνικών σχο
λείων. Τοΰθ’ έ'νεκα και οί κάτωθι φιλόμουσοι και φιλάνθρωποι συνδρομη- 
ται τής θεοσώστου ταυιης πόλεως τοΰ τοιουτου καλού έργου όρεγόμενοι συ- 
νέδραμον φιλοτίμως μέ τήν εξής συνδρομήν και έρανον εις μνημόσυνον αυ
τών αιώνιον.
ό άγιος Φιλιππουπόλεως κύριος Νικηφόρος γρ. 2000
ό άγιος Λεύκης κυρ Σεραφείμ » 500
δ πρωτοσύγκελλος κυρ ’Αθανάσιος » 500
δ κυρ Βοΰλκος Θεοδώροβιτζ » 3000
δ κυρ Βοΰλκος Κούρτοβιτζ 5000
δ κυρ Στογιάννος Θεοδώροβιτζ » 1500
δ κυρ Βλασάκης Τόντζογλου » 1500
δ κύριος Νικολάκης Μιχαήλ Κύρου » 500
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δ κύριος ΆΟανασάκης Χ " Δ ϊ | μ .  Γκεμίς γκερδάνη » 400
δ κύριος Χρηστός Νικολάου Κΰρογλου » 1500==  5400
δ κύρ Λάμπρος καί Γεώργιος Πέτρου Παπά Σαούλ » 1000
δ κυρ Παναγιώτης Δημητρίου καί Γειοργιος Σεγγοΰνη » 800
δ κυρ Στέφανος Μουτιόγλου καί Τόσκογλου » 1500
δ κυρ ’Αντώνιος Στογιάννοβιτζ » 600
ό κυρ ’Ιωάννης Λ. Νέμτζογλους » 600==  4500
δ κύριος X " Γιοβαννής καί Άργύριος Κουγιμτζόγλου » 1200
δ κυρ Θεόδωρος Παρασκευά » 500
δ κτιρ Τόσκος Παρασκευά » 500
δ κυρ X " Πέντζος Παπαδάκη » 500
δ κυρ Γιαννάκης Γεωργίοχι Πολίτη » 1000== 3700
δ κύρ Χ"Νένος Ράτη » 400
δ κυρ Χρηστός Ζαιπάνου καί Γ’εώργιος Σαμαράς » 400
δ κυρ Πέτκος Βουλκοβιτζ » 400
δ κυρ Γκάντζου καί Πέγιοΐ'ς σύντροφοι » 500
ό κυρ X " Δημήτριος Κουγιουμτζόγλους » 400== 2100
δ κυρ Φίλιππος ’Αποστόλου » 500
δ κυρ Σταύρος Κοσμά καί Στάντζιος Ίωάννου » 400
δ κυρ X " Γεώργιος Μπαγδατλής » 200
δ κυρ Άγγελής Κοκκώσης » Ο Ο

δ κύρ Πέτρο; Μιχτζής » 300== 1700
δ κύρ Βασιλάκης Τζοχατζής » 200
δ κύρ Κυργιάκος Νικολάου » 350
δ κύρ Πέτκος Καλίτζη » 250
δ κύρ Μήλος Πέτρου άμπατζής » 250
δ κύρ Θεόδωρος καί δ κύρ Νεδέλιος Βουλκοβιτζ 
δ έν Βιέννη διατριβών κύριος Σωτηράκης ’Αντωνίου Φι

550== 1600

λιππουπολίτης » 3000
ήτοι τριάκοντα τρεις χιλιάδες γρ. τά όποια έσυνάχΟησαν ως φαίνονται 33000

δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βέβαιοί.
δ κύρ Εύστάάιος Ίωάννου Υ Q- 250
δ κύρ Κωνσταντίνος Σωτηρίου » 400

Το δλον » 33650

Σημείωοις. Έκ των αναγραφόμενων υπέρ τοΰ ελληνικού σχολείου χορηγών οί 
μέν "Ελληνες έχορήγησαν γρ. 19000, οί δέ Βουλγαρώνυμοι, ών άλλοι μέν ήλλήνιζον, 
άλλοι δέ ειχον την εθνικήν των= συνείδησιν άνεπτυγμένην, γρ. 14650. Ό  Βοϋλκος 
Θεοδώροβιτζ είναι ό μέγας Βοΰλκο; Τζορμπατζής, ό δέ Στογιάννης είναι ό αδελφός 
του, βεγκλιιζήδες καί έ'φοροι τότε χής σχολής μετά τοΰ ’Αντωνίου Σχογιάννοβιτζ 
συνεταίρου τοϋ μεγαλεμπόρου Γ. Μαυρίδου. Ό  Βοϋλκος Κοΰρχοβιχζ είναι ό έλληνί"
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ζων καί φιλάνθρωπος μικρός Βοΰλκος Τσαλόγλου, (ϊδε ανωτέρω, σημ. έγγρ. 20). Ό  
Βλασάκης Τόντσογλου ήλλήνιζε πατρόθεν καί ήτο γαμβρός επί θυγατρί τοϋ Ά θαν. 
Δημ. Γκεμισγερδάνη' οί δυο αύτοϋ υιοί Βλασάκογλου, ών δ νεώτερος είχε σύζυγον 
τήν Θεανώ αδελφήν των κυριών τών Ελλήνων Πάντσοβιτζ καί Καρδερίνη, έπανέλα- 
βον τόν εθνισμόν των καί κατέλαβον θψηλάς κυβερνητικός θέσεις επί τοϋ αύτονο- 
μιακοΰ καθεστώτος υπό τό όνομα Βλασάκωφ. ή δέ θυγάτηρ του ένυμφεύθη τόν Κ. 
Παπαδάτην καί άπέθανεν έν βιιθεϊ γήρατι ουδέ γρύ βουλγαρικόν γνωρίζουσα. Οί 
έγγονοί της νϋν έν Έλλάδι. Ό  X'' Νένος Ράτη ή Ράΐκου είναι ό κατόπιν εκλεγείς 
πρωτομαίστωρ τών άμπατζήδων (1835—1839), ώς καί ό Στάντζιος Ίωάννου πρωτο- 
μαΐστωρ (1840 — 41), άμφότεροι έλληνίζοντες. Οί σύντροφοι Γκαντζίου καί Πέγιους 
ήσαν γουναράδες. Ό  Θεόδωρος καί Νεδέλιος Βούλκοβιτζ, ήσαν υιοί τοϋ μεγάλου 
Βούλκου Θεοδώροβιτζ, άνατεθραμμένυι ελληνοπρεπώς. Κατά τόν χρόνον τοΰτον δέν 
εΐχεν ακόμη έγερθή Βουλγαρικόν ζήτημα έν Φιλιππουπόλει καί οί άναμιχθέντες εις 
τά κοινά (πολιτικά) Βουλγαρικής καταγωγής εϊργάζοντο υπέρ τής ελληνικής εκκλη
σίας καί έθνότητος άνυστεροβούλως.

Άρ. 26
«Στίχοι πολιτικοί διά τόν νεοκτισϋ'έντα ναόν της άγιας Κυριακής» 

ϋπ ό το ΰ  μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Νικηφόρου τοϋ Λεσβίου

(Κωδ. I, σελ. 48 ή μ', ετ. 1832 VIII)

Ί·'Ιεραρχοϋντος πόλεως τής Φιλίππου 'Έτεροι ίαμβοι έμμετροι
τοϋ θειοτάτου Νικηφόρου Λεσβίου, 
ό ναός οΰτος τής αγίας ενδόξου 
καί χριστοάθλου Κυριακής τής θείας 
σεσαθρωθείς τελείως ήπείλει πτώσιν, 
δστις τή σπουδή καί πλούσια δαπάνη 
τών φιλοχρίστων τής ενορίας ταύτης, 
συνδρομησάντων καί λοιπών απάντων 
τών ορθοδόξων τής πόλεως Φιλίππου, 
ζήλφ ένθέφ άνηγέρθη εκ βάθρων, 
ώς νϋν όράται, εις μιέγεθος καί κάλλος, 
οίςπερ τό θεΐον δώη μισθούς απείρους 
υγείαν εν γή, βασιλείαν δ’ έν πόλφ 
ταΐς άθληφόρου εύπροσδέκτοις πρεσβείαις

|Θείρι συνάρσει καί αγαθή τύχη 
δ ναός οΰτος έκ βάθρων άνηγέρθη 
τής χριστοάθλου Κυριακής τής θείας 
τή προστασία ευλαβείς* καί πόθφ 
τοϋ άρχιθΰτου πόλεως τής Φιλίππου 
κυροϋ Νικηφόρου τε τοϋ Λεσβιόθεν, 
διά δαπάνης οΰκ ολίγης άδράς τε 
τών φιλοχρίστων τής ενορίας πάσης 
συνδρομησάντων τε ένθέορ σθένει 

τών εΰσεβοϋντων ευλαβών ευπατριδών 
συν τοϊς κοπιάσασι, θειόθεν γέρα 
εύβράβευσον χριστομάρτυς παρθένε, 

αωλβ', έν μηνί Αΰγοΰστφ
μωλβ1*’ έν μηνί Αΰγούστα>

f  Ναός ό παρέαν έκ βάθρων άνηγέρθη κόπου καί μόχθου καί συνδρο
μής ήνέχθη Νικηφόρου τε τοϋ πανιεροτάτου μητροπολίτου τής πόλεως Φι
λίππου.

αωλβ', Ά πριλλίου α'.
Ζώοις μαθουσάλια, Σουλτάν Μαχμούτ, γαληνότατε, ήμεροότατε άναξ, 
διιβώντι λαώ έμφορήσας ΰδάτων κρήνης ναούσης γλυκερόν νάμα τής δε 
έπιμελεία καί γε σπουδή άτρύτφ τού ήγεμόνος ευκλεούς τε υπάτου
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Χουσεΐν πασά εφέντη μα:, φ /α ο ι: ,  έπισταιονντο; σΰν πόνψτε καί ιιό/θιρ
τοΰ Ναζίρ «γα, δν το θειον cpv/.cirtoi. αωλβφ εν μηνί Αυγουσαρ

Σημείωσις. Έκ τών άναγεγραμμένων ένταΰθα τριών κτιτορικών επιγραφών ή
πρώτη χαραχθεΐσα συνεχώς ύπό χρονολογίαν 19. IX, IS32. επί μαρμάρινη; πλακός 
ένετοιχίσθη άνωθι τής μεσαίας εξωτερικής τοΰ ιάρθηκος πύλης τής εκκλησίας εν ή 
θέσει άκριβώς νϋν από τοΰ 1892 είναι ή Βουλγαρική επιγραφή, ακριβή; μετάφρα- 
σις τής 'Ελληνικής. Ή  εκκλησία αΰτη τής αγίας Κυριακής κεϊται άνατολικώς τοΰ 
λόφου Μουσαίου έν τή υποκείμενη πόλει άνεγερθεϊσα έκ βάθρων κατά τήν επιγρα
φήν (ΐδε καί ανωτέρω § 8) επί τοΰ τόπου παλαιοτέρας ετοιμόρροπου, μή μνημονευό
μενης υπό τοΰ Qerlach (1578) άρα μή ύπαρχούσης φθίνοντας τυϋ Ιβουαίώνος. Κατά 
τήν μαρτυρίαν τοΰ πατρός τοΰ γράφοντος ταΰτα, ενορίτου καί επιτρόπου τής εκκλη
σίας, κατά τήν άνέγερσίν της εΐργάσθησαν έκ περιτροπής κάντες οί ένορΐται ημέ
ρας καί νυκτός μηδέ των πρεσβυτέρων γυναικών έςαιρουμένβν βοηθοίντες τούς τε- 
χνίτας. Είς τήν άποτελείωσιν καί διακόσμησιν τής έκκλησίας έχορήγηοεν άδρώς καί 
ό ενορίτης ζάπλουτος βεγλικτζής μικρός Βοΰλκος Κοιρτοβιτζ Τσαλόγλου (ΐδε ανωτέρω, 
έγγρ. 20, σημ.), τή ένεργείφ οΰτινος έςεδόθη ύπό τής υψηλής Πύλης καί τό σχετικόν 
περί άνεγέρσεως αύτοκρατορικόν φιρμάνιον. Ό  μητροπολίτης Χικηφόρος Ιχων καί 
τήν συγκατάθεσιν τής δημογεροντίας μετά τά εγκαίνια τής εκκλησίας τελεσθεντα 
πανηγυρικώς προέτεινεν έν γενική συνελεύσει τών πολιτών είς ένδειξιν ευγνωμο
σύνης πρός τον χορηγόν, όπως ό αριστερός ψάλτης άναγιτώσκη τήν άκολουθίαν 
σλαυιστί. Πρός μεγάλην όμως έ'κπληξιν τών παρισταμενταν λαβών τόν λόγον ό έν τή 
συνελεύσει παριστάμενος χορηγός άπέκρουσε τήν πρότααιν τούτην, τήν άναμφιβολως 
κολακευτικήν δι’ αυτόν ώς βουλγαρικής καταγωγής, είπών: «Ηανιερώιατε. δέν πρέ
πει νά γείνη τοιοΰτόν τι. Οί Βούλγαροι δεν είναι άκόμη Ικανοί τό μειέχιοσι τής δι- 
οικήσεως τών κοινών. ’Εάν διορίσοιμεν είς τήν εκκλησίαν φ ιϋ  III  καί επιτρόπους 
Βουλγάρους, ούδέν καλόν θά προκΰνη έκ τούτου. Φοβούμαι μήκ*»ς δ ευσεβής μας 
ζήλος καί ή προθυμία πρός ευπρεπή λειτουργίαν τής έν τή ενορία μας εκκλησίας μα- 
ρανθώσι καί τό θεάρεστοι1 έργον μας όλον εντός ολίγο· καταστροφή». Ό  εσωτερι
κός τής καταρρίφθείσης εκκλησίας διάκοσμος έχρησιμοκαιήθη έν μέρα εις τό παρα
κείμενον παρεκκλήσιον τοΰ άγιου Αθανασίου, i»f' ό έκειτο τό ossaiim n τή; εκκλη
σίας. Δέκα έτη μετά τήν άνοικοδόμησιν τής εκκλησίας ήγοράσθη »* ’ αυτής καί ή 
παρακείμενη πρός άνατολάς καί βορραν μεγάλη παλαιό οικία μετ’ εύρυχοιρου αυλής 
άνήκουσα είς τούς Μαρκοβηνούς μπέηδες Ισμαήλ και Μαχμαϋτ καί καταρρίφθείσης 
ταύτης ώς έτοιμορρόπου άνηγέρθησαν έν τφ χώρψ της οικιακοί πρός Ινοικίασιν Ιπε- 
κταθέντος άμα καί τοΰ έν τφ περιβόλφ τής εκκλησίας νεκροταφείου τών ενοριτών 
της. Έκ τούτου καί σήμερον έτι ό περίβολος της εκκλησίας είναι μέγας. Τφ 1892 
ένεκα τής πληθύνσεως τών έν τή ενορία τούτη Βονλγάρατ. έγκατασταθέντων είς 
τάς τέως περί αυτήν τουρκικά; συνοικία; έκ πόσης Βουλγαρικής γής, κατελήφθη 
ύπ’ αυτών καί δέν άπεδόθη είς τούς Έλληνας αχό της κυβερνήσει»; άναγνωρισά- 
σης τό πραξικόπημα μεθ’ ολας τάς πρός αυτήν διαμαρτυρίας τής 'Ελληνικής μητρο- 
πόλεως καί κοινότητος. Χαρακτηριστικός τής δημιουργηθείσης νέας τών πραγμάτων 
καταστάσεως έν χή πόλει μετά τήν άπελευθέρωσιν είναι ό ακόλουθος διάλογος, δια- 
μείφθείς μεταξύ τών Ελλήνων Φιλιππουπολιτών καί τοΰ τότε Βουλγάρου υπουρ
γού έπί τών Θρησκευμάτων καί βραδύτερον πρωθυπουργσύ Γραίκωφ. πατρόθεν καί 
μητρόθεν "Κλληνός τήν καταγωγήν, δν μεταδίδομεν ενταύθα χάριν τής ιστορίας. 
Τφ 1893 ήλθεν ό υπουργός δι’ υπηρεσιακούς λόγους είς τήν Φιλιππούπολιν έκ Σοφίας· 
Έ πί τή ευκαιρία, ταύτη επιτροπεία συσταθείσα από εξ προκρίτων μελών τής έλλη-
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νίκης κοινότητος παρουσιάσθη είς αυτόν καί άπήιησε τήν άπόδοσιν τής εκκλησίας, 
καταληφθείσης ήδη πρό έτους, ώς ήτο δίκαιον καί νόμιμον. 'Ο Γραίκωφ, άφοΰ ή- 
κουσε μετά προσοχής τήν αΐτησιν καί τά επιχειρήματα τής επιτροπείας άπήντησε 
μειδιων : «’Απορώ, κύριοι, πώς σκέπτεστε ακόμη. Τά πράγματα μετεβλήθησαν σή- 
μβρον. Πρό δέκα-εϊκοσιν ετών ή πόλις ήτο Ελληνική λαλουμένης τής 'Ελληνικής 
γλώσσης" σήμερον όμως υπερισχύει ή Βουλγαρική γλώσσα καί οί Βούλγαροι όλονέν 
πληθύνονται. Πρός τό συμφέρον σας αυτό είς τάς πρός αυτούς σχέσεις δέον νά ύπο- 
χωρήτε. Ή  εκκλησία αϋτη σάς περισσεύει" μετά δέκα-εικοσιν έτη δεν θά ύπάρχω- 
σιν ικανοί "Ελληνες καί διά τάς άλλας εκκλησίας" διότι ό ελληνισμός φθίνει άκατα- 
σχέτιος καί θά έκλίπη. Πρός τί λοιπόν εγείρετε ζητήματα ;» Τότε ό έκ τής επι
τροπείας Άχιλλεύς Μαυρίδης, δικηγόρος, άπήντησεν αΰτφ : «Άφοΰ κ. υπουργέ, εί- 
σθε βέβαιος δτι ό Ελληνισμός τής πόλεως θά Ικλίπη τόσον ταχέως, διατί δέν μάς 
άφίνετε ν’ άποθάνωμεν ήσύχως, αλλά μάς θέτετε τόν βρόχον είς τόν λαιμόν ;» "Ον
τως ό ελληνισμός έξέλιπεν έν τή πόλει, ούχί όμως έκ φθίσεως, άλλ’ έκ βιαίου θα
νάτου. Τό έν τφ άνατολικφ τής αυλής τής εκκλησίας μέρει κωδωνοστάσιον μεθ’ 
ωρολογίου έκτίσθη τώ 1906 υπό των Βουλγάρων. (Περί τής καταλήψεως τής εκκλη
σίας ταύτης καί τών πρός άπόδοσιν ενεργειών τής μητροπόλεως, ϊδε Φωτίου Μα
νιάτου αρχιμανδρίτου, ένθα ανωτέρω § 5. σημ. 2, σελ. 65—79).

Ά ρ . 27

Ά π ό φ α σ ις  τής κοινότητος προς έκ ίογήν  
δύο Αντιπροσώπων της νπευ&ύνων ένώπιον τών άρχών τοϋ κράτους

(Κώδ. I, σελ. 171 ή ρ!γ', έτ. 1838, III, 15)
Διά τοϋ παρόντος ήμών συμφωνητικού γράμματος δήλον γίνεται δτι α

πόντες ημείς οι κάτοικοι Φιλιππουπόλεως κοινή γνώμη και ιδία προαιρέσει 
ενεκρίναμεν καί άπεφασίσαμεν δύο επιτρόπους τοϋ γένους ήμών τούς κυρίους 
X " Νένον Ράϊκου καί ’Αργύρων Κωνσταντίνου Δαδάτζιου άνδρας τιμίους 
καί υποί,ηπτικούς, ϊνα έπιστατώσιν είς τάς έμπιπτούσας υποθέσεις τοϋ γένους 
ήμών έν καθαρφ συνειδότι καί "χωρίς τίνος μισθού είς διάστημα ενός ολο
κλήρου χρόνου από σήμερον έχοντες κάθε ελεύθερον από μέρους ήμών, ώστε 
είς κάθε ύπόθεσιν πολιτικήν τοϋ γένους ήμών νά άποκρίνωνται κατά τόν 
καιρόν, δπως τό πανάγιον πνεύμα φωτίση αυτούς. "Αν δέ (δ μή γένοιτο) ή
θελε προκόψει κάτι άπευκταίον ή από τάς ερωτήσεις ή αποκρίσεις αυτών 
κατά τήν φοράν τοϋ καιροϋ, καί τοϋτο νά άνάγηται εις τό γένος, καθότι δλοι 
οι υποφαινόμενοι συναπεφασίσαμεν τό νά εΐμεθα ηνωμένοι είς εν μετά τών 
είρημένων επιτρόπων τού γένους ήμών είς κάθε καιρόν και είς κάθε περίστα- 
σιν διά τό κοινόν συμφέρον, εχοντες πρός τούτοις κατά πάντα άντιλήπτορα 
και υπέρμαχαν βοηθόν τόν παντοδύναμον Θεόν ήμών καί κύριον. Έ γγυώ- 
μεθα λοιπόν αύτοΐς τοΐς ρηθεΐσιν έπιτρόποις μας διά τήν ασφάλειαν τής τε 
ζωής, τιμής, δπολήψεως καί χρηματικής ζημίας των, ώστε είς τό παραμικρόν 
τούτων νά άποκρί'ώμεθα χωρίς τίνος ένοχλήσεώς των. Διό και εγένετο τό 
παρόν συμφωνητικόν εκκλησιαστικόν ήμών γράμμα διπλοϋν ομοιον, επιβε
βαιωθεί' μέν παρά τοϋ πανιερωτάτου καί σεβασμιωτάτου ήμών άρχιερέως &■
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γιου Φιλιππουπόλεως κυρίου κυρίου Νικηφόρου, ένσφραγισθέν δέ τά κάτωθι 
κα'ι παρ’ όλων ημών των υποφαινομένων, εξ ών τό μέν έμεινεν είς την ίεράν 
μητρόπολιν καταγραφέν καί εν τφ κώδικι αυτής, τό δέ έτερον έδόθη τοΐς α
νωτέρω έπιτρόποις τοΰ γένους ημών κυρίοις Χ"Νέν<ρ Ράϊκου καί Άργυρίιρ 
Κωνσταντίνου Δαδάτζιου είς πλείονα ένδειξιν καί ασφάλειαν.

Έ ν  Φιλιππουπόλει 1833 Μαρτίου 25.
τόπος σφρ. ρουφέτι άμπατζήδων τ. σ. ρ. καυταντζήδων τ. ο. ρ. γουναράδων 

βέβαιοί βέβαιοι βέβαιοί
τ. σφρ. ρουφ. μπακάληδων τ. σφρ. ρ. άκτάρηδων τ. σ. ρ. κουγιουμτζήδων 

βέβαιοι βέβαιοί βέβαιοί
τ. σφρ. ρουφ. καζαντζήδων τ. σφρ. ρ. άσταρτζήδων τ. σφρ. ρ. ραπτάδων 

βέβαιοι βέβαιοι βέβαιοί
Βοϋλκος Θεοδώροβιτζ, Α θανάσιο: Γκιουμούς γκερδάνης, Βοΰλκος Τόντζο- 
βιτζ, Λάμπρος Παπά Σαούλ, Γεοόργιος Λ. Σιαγκούνη, Γκάντζος Μιχαήλ, 

’Αναστάσιος Άγγελή, ’Αναστάσιος X ” Βλάντος. 
ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται

Ή  αυτή άπόφασις επαναλαμβάνεται έν τή σελ. 219—227 άντικαταστα- 
θέντων τών προειρημένων διά τοΰ Βασιλείου Παπά Ίωάννου καί Φιλίππου 
’Αποστόλου από 1836 ’Απριλίου 10, βεβαιοΰντος τοΰ μητρ. Νικηφόρου.

Σημείωσις. Ό  X" Νένος Ράϊκου είναι ό γνωστός ήδη έκ τών προηγουμένων 
άμπατζής καί πρωτομαΐστωρ, ό δέ Δαδάτζιο; ήτο "Ε/./.ην καυταντξής. ου οί έγγο- 
νοι Δαδάτσογλου ζώσιν ενταύθα καί έν Έλλάδι.

Άρ. 28
Ά πόφ α σις  της πολιτείας

περί δοκιμασίας τών βονλομένων ίερατεν&ήναι είς ιερείς 

(Κώδ. I, σελ. 176 ή ρξη', ετ. 1833, V, 1)

Διά τοΰ παρόντος εκκλησιαστικού κοινού αποδεικτικού γράμματος γίνε
ται δήλον δτι, επειδή κατά διάταξιν άποστολικήν, τους βουλομένους ίερατευ- 
θήναι, ούδείς άνεξετάστοτς έγκαταλέγεσθαι τω ίερατικφ κλήρω, διά τοϋτο ινα 
μη τό μέγα τούτο καί θειότατον τής ίερωσΰνης μυστήριον υπό αδαήμων (;) 
καί απείρων τών άρμοζόντων τφ ίεροπρεπεΐ πολιτεύματα καταχρήται, κοινή 
γνώμη καί άποφάσει άπαντες οί έν Φιλιππουπόλει διατρίβοντες χριστιανοί 
εθέσπισαν δρον, ώστε από τοΰ νύν καί είς τό εξής, δστις θέλει ίερατευθήναι, 
πρώτον οφείλει ινα δοκιμάζηται παρά τε τού κατά καιρόν διδασκάλου τής 
Ελληνικής σχολής καί τών επιτρόπων ομοίως τής σχολής’ καί εί μέν φανείη 
αίιτοΐς δόκιμος καί ικανός διά τον ιερατικόν κλήρον, τότε διδώτωσαν τφ 
τοιοΰτω άπόδειξιν δ,τε διδάσκαλος μετά τών επιτρόπων, συνεπιφέροντι καί 
την τού πνευματικού αυτού συμμαρτυρίαν καί ούτω προσερχόμενος τφ πατά
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καιρόν άρχιερεί νά χειροχονήται κατά την χής εκκλησίας διάταξιν, χωρίς νά 
τολμήση τις μικρός ή μέγας νά μεσιτεύση εις χειροτονίαν προσώπου μή φέ- 
ρονχος την τοιαύτην άπόδειξιν, ώς εΐρηχαι. Διό εϊς ενδειξιν καί διηνεκή δια- 
χήρησιν χοΰ δρου τούτου εγένετο τό παρόν εκκλ. ενυπόγραφου κοινόν γράμμα 
τή βεβαιώσει τή ήμετέρα καί τό μεν πρωτότυπον τούτο ετέθη εν τφ κοινφ κι- 
βωχίψ τής ιεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, τό δέ Ισον αυτού καχεσχρώθη 
εν τφ ίερφ κώδικι αύιής, ΐνα εχη τό κύρος και την ϊσχύν έν παντί κριτηρίφ 
δικαιοσύνης. Έ ν  Φιλιππουπόλει αωλγ' Μαΐου a .

δ σακελλάριος Ίιοάννης ΐερεύς 
δ σακελλίου Γεώργιος ΐερεύς 
δ ρεφερενδάριος Κων)χΐνος ΐερεύς 
δ πρωτοπαπας Νικόλαος 
Βοΰλκος Θεοδώροβιχζ 
’Αθανάσιος Γκιουμούς γκερδάνη 
Λάμπρος Παπά Σαούλ 
Γεώργιος Λ. Σιαγκοΰνης 
Γκάντζιος Μιχαήλ 
Φίλιππος ’Αποστόλου πρωτομάστο

Μπόντζιος Μήλου πρωτομάστορης 
[των γουναράδων 

Κων)τινος Ζώκου πρωτομάστορης 
[των μπακάληδων 

’Αναστάσιος Άγγελή 
δ Καρλόβου ’Αναστάσιος Χ'Έλάδου 
Βασίλειος Πάνου τής επιτροπής χής 

[αγίας Κυριακής 
δ άρχιδιδ. τής έλλ. σχολής Φ)πόλεως 

Γ. Τσουκαλάς
δ ύποδιδάσκαλος Γ .Π .Κ . Μουσικός 
X " Νένος Ράϊκου

[ρης των άμπατζήδων 
Ζαφείρης Κωνσταντίνου πρωτομά-

[στορης των καυταντζήδων Άργύριος Κωνσ)τίνου (Δαδάτζιος)
δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται.

Σημείωσις. Προφανώς ή άπόφασις αϋτη άφορφ εις τούς έν Φιλιππουπόλει ιε
ρείς μόνον, διότι εν ταϊς Βουλγαρικαΐς κωμοπόλεσι και κώμαις τής επαρχίας ή ά- 
κολουΦία έτελεΐτο σλαυισα- *0 ύπογραφόμενος 6 Καρλόβου ’Αναστάσιος X" Βλάδον 
ήτο πατήρ τοΰ φιλανΦρώπου καί πολλαπλώς έΦνικιδς δράσαντος Μιχαήλ Ά ν. Βλά- 
δου, ιατρού. Ό  ’Αναστάσιος Βλάδος έκ Μακεδονίας καταγόμενος πριν ή έγκατα- 
σταΦή έν Φιλιππουπόλει ώς έμπορος, διετέλεσεν ελληνοδιδάσκαλος έν τή σχολή τοΰ 
Καρλόβου, έξ οΰ έπωνομάσφη Καρλοβηνός. 01 μετά τούς ιερείς ύπογραφόμενοι πέντε 
πολϊται ήσαν δημογέροντες.

Άρ. 29

Καθήκοντα ίεθέων κατά γενικήν άηόφααιν αύτών

(Κώδ. I, σελ. 177 ή ρξΦ', έτ. 1833, VI, 1)
Δια τού παρόντος εκκλησιαστικού ενυπόγραφου γράμματος γίνεται δή- 

λον δτι, επειδή κατά τον απόστολον Παύλον προς τον Τιμόθεον «δει τούς 
ποεσβυτέρου; νηφάλιους είναι, διδακτικούς, χρηστοήθεις, σώφρονας, ευλαβείς 
καί σννελόντι φάναι καθάπερ φως λάμποντας τή εναρέτφ πολιτεία μεταξύ 
των λαϊκών», διά τούτο προς αποφυγήν παντός εναντίου τφ ίεροπρεπεΐ χα-
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ρακτήρι συμβάματος έθεσπίσθησαν καί διωρίσθησαν εκκλησιαστική ψήφιρ εν 
κεφαλαίοις οί εξής δέκα κυριώτεροι δροι, τούς οποίους οφείλει έκαστος των 
ιερέων, οποίας αν ή τάξεως ή ηλικίας, φυλάττειν μετά προσοχής μεγάλη; ως 
αρμόζοντας τώ ιερατική) ατ'τών πολιτεΰματι. Και

α') Καθημερινώς άπαντες οί ιερείς να εύρίσκωνται εις την εκκλησίαν 
πρωί καί εσπέρας εις την διωρισμένην ώραν, απ’ αρχής τής ακολουθίας, έκτος 
μεγάλης ανάγκης.

β') Να πείθωνται, νά ύποτάσσωνται καί νά σέβωνται τούς προεστώτας 
αυτών κατά πάντα' εις έλλειψιν δε τού προεστώτος τον έπέχοντα τον τόπον 
αύτοϋ.

γ') Νά είναι πρόθυμοι εις τό έργον αυτών, ό καθείς κατά την σειράν 
καί τάξιν, δπου έλαχε καί νά τιμώσι τούς ένορίτας αυτών χωρίς νά αύθαδιά- 
ζωσιν εις τινα ή παροργίζωσι δ ι’ όποιανδήποτε αιτίαν καί χωρίς νά περιφέ- 
ρωνται έν ταύτφ άνευ αιτίας εις τούς δρόμους καί εις τά όσπίτια τής πολιτείας.

δ') Νά έκτελήται κατά πάσαν τετραδοπαρασκευήν ή θεία καί ιερά λει
τουργία καί ένή) εύρίσκονται οί ιερείς έν τή εκκλησία είτε ψαλλόμενης ακο
λουθίας είτε μη νά είναι ήσυχώτατοι χωρίς την παραμικρόν φτονήν ή κραυ
γήν «ό γάρ οίκος κυρίου, οίκος προσευχής».

ε’) Νά προσέχωσιν έκαστος ν’ άποφεύγοτσι την μέθην' καί σχεδόν ή οι
νοποσία καί ρακοποσία εις τά όσπίτια τών χριστιανών καί ή μεταχείρισις τών 
καπνιστηρίων (τζιμπουκιών) νά λειψή εις τό παντελές.

g')  Νά φυλάττη έκαστος τον τίτλον του καί τον ιεροπρεπή χαρακτήρά 
του άποφεύγων τά συναλλάγματα καί λοιπά άλισφερίσια ώς ανοίκεια εις τό 
παντελές καί σχεδόν έκτος χρείας τυχούσης νά μή περιφέρωνται εις τήν αγο
ράν καί εργαστήρια λαϊκών, αλλά νά έργάζηται έκαστος τό έργόχειρόν του 
μέσα εΐς τό όσπίτιόν του άποφεΰγοντες έν ταύτώ τούς προξενισμούς περί συ
νοικεσίων χωρίς νά τολμήση τις νά Ινεργήση ή έκτελέση.

ζ ) Νά φέρωνται μέ σεμνότητα άκραν τόσον κατ’ ιδίαν όντες, δσον καί 
ευρισκόμενοι μεταξύ λαϊκών χωρίς νά όμιλώσιν δ,τι φθάσωσιν ή νά γελώσιν 
άτακτα ή εις γάμοΐ'ς παρευρισκόμενοι νά πολυπίνωσιν ή νά χορεΰωσιν νά 
τραγωδώσι ποσώς, αλλά μάλιστα δσον τό δυνατόν από τούς γάμους καί συμ
πόσια νά φεύγωσιν έν καιρφ-

η') Νά μελετώσι μέ επιμέλειαν τήν διάταξιν τής ακολουθίας έρωτώντες 
εις τά άπορήματα τούς προεστούς των διά νά μην ακόλουθή παρρησία ατα
ξία καί χασμφδία' νά φυλάττωσι προς τούτοις έκαστος τούς συνήθεις έκπα
λαι ορούς τής ενορίας του χωρίς νά έκτείνεται δ ι’ αισχροκέρδειαν εις δικαιώ
ματα ξένης ενορίας καί γίνωνται αιτία σκανδάλων ή νά άποπλανώσι τούς 
ξένης ενορίας χριστιανούς, αλλά μάλιστα καί ερχομένους κατά άγνοιαν είτε 
διά βάπτισμα ή στεφάνωμα είτε άλλο ένοριακόν δικαίωμα νά τούς διευθύνω-
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σιν εις την ενορίαν των, δπου ανάγονται χωρίς νά τολμώσιν αΰτο'ι να τούς 
άγιάζωσιν.

θ') Νά μή τολμήση τις άνευ τής άδειας τού προεστώτός του νά ύπάγη 
έξω τής πόλεως εις χωρίον ή εις άλλο τι μέρος δ ι3 δποιανδήποτε αιτίαν' ο
μοίως καί δ προεστώς άνευ τής άδειας του άρχιερέως, είμή διά μίαν καί μό
νην ημέραν.

Γ) Καί τελευταΐον' όφείλουσι καί οί προεστώτες ταΰτα πάντα παρα- 
φυλάττοντες νά προσέχωσι καί οί ύπ’ αυτούς ιερείς εις τδ νά μή παραβαίνωσι 
ταΰτα' αν δέ οί φαινόμενοι παραβάται των ανωτέρω χρεών έπιπληττόμενοι 
άπαξ παρ’ αυτών μή διορθώνται αμέσως, διδόντων την εΐδησιν τώ κατά 
καιρόν άρχιερεΐ, ώστε παιδεΰειν τούς τοιούτους άτάκτους, ϊνα τοΰ λοιπού μή 
ύπεραίροιντο' εί δέ κατά φιλοπροσωπίαν οί προεστώτες άποκρύπτουσι τα 
πταίσματα των ύπ3 αυτούς καί επομένως παρ3 άλλων φανερωθώσι, θέλουσι 
παιδεΰωνται άμφότεροι.

Εις ά'παντα δέ ταΰτα τά ανωτέρω κεφάλαια των δρων δ'στις ήθελε προσ
κρούσει, θέλει παιδεύεται εκκλησιαστικός, χωρίς νά έχη τό δικαίωμα δ πταί- 
σας νά προσφέρη μεσίτας λαϊκούς, άλλα προσπίπτων τώ έλέει τής εκκλησίας 
νά διορθώται ώς μέλος τής άγιωτάτης τοΰ Χριστού εκκλησίας. Διό καί έγέ- 
νετο τό παρόν εκκλησιαστικόν αποδεικτικόν γράμμα βεβαιώσει μεν απάντων 
των εν Φιλιππουπόλει ένοριακών ιερέων, τίποβεβαιώσει δέ τοΰ νΰν εύδοκίφ 
θείφ ίεραρχοΰντος σεβασμιωτάτου αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου κυρίου Ν ι
κηφόρου καί τό μέν πρωτότυπον αύτοΰ ετέθη έν τφ κοινφ κιβωτίιρ, τό δέ Ισον 
αυτού κατεστριόθη έν τφ κώδικι τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως εις 
πίστωσιν, βεβαίωσιν καί διηνεκή διατήρησιν.

Έ ν  Φιλιππουπόλει 1833 Ιουνίου 1. 
δ σακελλάριος’Ιωάννης ίερεύς βέβαιοί Κωνσταντίνος ίερεύς βέβαιοι
δ παπά Νικόλα uzSeciuSo (Βούλγαρος) 
εγώ δ παπά Παναγιώτης Σακελλίου

[βεβαιώ
παπά Νικόλαος Δαμιανού βέβαιοι 
παπά Θεόφιλος παπά Χριστοδούλου

[βέβαιοί
παπά Παναγιώτης Μικρού βέβαιοι 
δ Σακελλίων Γεώργιος ίερεύς βέβαιοί 
Χρυσάφης ίερεύς βέβαιοί 
Στέργιος » » ■
’Αθανάσιος » »
δ πρωτονοτάριος Βασίλειος ίερεύς βε

[βαιοί

δ Λάμπρος ίερεύς βέβαιοί
δ Σωτήριος » »
δ Δη μητριός » »
δ Στέφανος » »
δ ρεφερενδάριος Κωνσταντίνος ίε- 

[ρεύς βέβαιοί 
δ παπά Γεώργιος Άγγελή βέβαιοί 
Νικόλαος ίερεύς βέβαιοί 
παπά Στέφανος βεβαιοΐ(Βούλγαρος) 
δ πρωτοπαπάς Νικόλαος βέβαιοί 
δ παπά Χριστόδουλος βέβαιοί 
δ παπά Δημήτρης βέβαιοί 
δ παπά Μιχάλης βέβαιοί

δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται.
4
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Σημειακής. At ΰπογραφαί πασαι είναι αύτόγραφοι. Αί των δυο Βουλγάρων ε- 
χουσι καί σλαυικά γράμματα.

Ά ρ . 30

Πατριαρχικόν αιγγίλλιον περί ίδρύσεως τής <fχολής άγιας Τριάδος

(Κώδ. I, σελ. 205 ή ρφξ', ετ. 1834, VII)

Κωνστάντιος ελέψ Θεοί αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας Ρώ 
μης και οΐκουμ. πατριάρχης.

Τάς προς κοινήν ωφέλειαν άφορώσας κατ’ επίγνωσιν δε ζήλου προσα- 
γομένας των φιλόκαλων αιτήσεις, περ'ι τούτων μάλιστα οσαι φροντιστηρίων 
κοινών πραγματεύονται συστάσεις και προβάλί,ονται την έπαΰξησιν τοΰ εξαί
ρετου των αγαθών χρήματος τής θεοσδότου παιδείας, ταύιας εΰμενώς άποδέ- 
χεσθαι κ,αί προθύμως επικυροΰν μάλα καλώς εΐωθεν ή καθ’ ημάς τοΰ Χρί
στου μεγάλη εκκλησία τό κοινή συμφέρον καί την βελτίωσιν των πνευματι
κών αυτής τέκνων έπίπροσθεν άγουσα, καθά και ημείς επί τοΰ παρόντος 
ποιοΰμεθα. Καί γάρ θεοφιλής τις χριστιανός έκ τών ιθαγενών τής πολιτείας 
Φιλιππουπόλεως την οικογένειαν Τζαλόογλους ζήλφ χριστιανική) και φιλοκάλφ 
προαιρέσει κεκινημένος προήχθη, ΐνα συστήση κοινήν σχολήν εν τή πολιτεία 
ταΰτη, πατρίδι αυτοί, χάριν εκπαιδεΰσεως καί μαθήσεως τών πτωχών καί α 
πόρων εκεΐσε ομογενών τέκνων. Καί δη έξ ών ό πλουσιόδωρος θεός εχαρί- 
σατο αυτφ άγαθών εξελόμενος ποσότητά τινα χρηματικήν προσενέγκατο καί 
προσεδιώρισεν επί οικονομία τής σχολής καί άποτίσει τών διδασκαλικών μι
σθών καί λοιπών αναγκαίων εξόδων' ου μήν δε άλλα καί περί τής διηνεκούς 
αυτής συντηρήσεως καί αρμονίας φροντίζων μάλα καλώς καί φρονίμως έξέ- 
θετο έν ρητοΐς κεφαλαίοις τά περί.τής διοικήσεως αυτής καί λοιπής άπάσης 
εσωτερικής τε καί εξωτερικής οικονομίας καί εϋρυθμίας καί ακολούθως έμ- 
φανισθείς τή ημών μετριότητι προκαθήμενη συνοδικώς ταΰτά τε πάντα δια- 
κοινώσας έξητήσατο θερμώς έπικυρωθήναι τάς περί τής νεοσυστάτου ταυτης 
σχολής διατάξεις καί δροθέσεις δι’ ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικοί σιγ- 
γιλλιώδους επί μεμβράνης γράμματος.

Καί δή την αΐτησιν αυτοϋ εϋμενώς προσοικειοΰμενοι καί πληροφορηθέν- 
τες ακριβώς από τοΰ εμφανισθέντος ήμίν δροθετικοΰ γράμματος περί τής άρ- 
τισυστάτου σχολής ταΐς τε από βαθείας ψυχής πατρικαΐς ημών ευχαΐς καί εΰ- 
λογίαις καταστέψαντες τον πρώτον συνίστορα καί κτίτορα τοΰ κοινωφελούς 
τοΰτου καταστήματος γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ημάς 
ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων τών εν άγίφ πνεΰματι αγαπητών ημών 
αδελφών καί συλλειτουργών ινα : Α °ν) πρώτον ή ρηθεισα σχολή ή κατά την 
πολιτείαν Φιλιππουπόλεως συσταθεΐσα υπό τοΰ φιλογενοϋς καί φιλοκάλου 
χριστιανοί Τζαλόογλου δι’ ιδίας αυτοί καταβολής επί διδασκαλία τών ενδεών 
καί απόρων ομογενών τέκνων υπάρχη από τοΰ νΰν καί εις τον εξής άπαντα

Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου
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χρόνον πεπλουτισμένη t fj πατριαρχική] προνοία καί επιακέψει καί τη προστα- 
αίρ τοϋ κατά καιρούς τον οικουμενικόν θρόνον διέποντος, εφορευομένη δε 
καί εποπτευόμενη παρά τοΰ κατά καιρούς ίερωτάτου μητροπολίτου Φίλιππου- 
πόλεως, όφείλοντος έπαγρυπνεϊν εις την διαμονήν αυτής καί ουντήρησιν τη 
εκ τοϋ σύνεγγυς παρουσία αύτοϋ.

Βον) Οι μισθοί των διδασκάλων της σχολής ταυτης καί δσα μικρά μέν, 
άλλ’ αναγκαία έξοδα, πληρώνται παρά τοΰ κυρ Γεωργίου Σαονλ, διορι- 
σθέντος επιστάτου τής αυτής σχολής υπό τοΰ κτίτορος Τζαλόογλου. Εις δέ 
την ελλειψιν αΰτοΰ έχει άναλαμβάνειν την επιστασίαν ό εκ τής αυτής οικο
γένειας έγκριθησόμενος υπό τοΰ ίδιου, ώστε διά παντός γίνεσθαι την τοΰ ε
πιστάτου εκλογήν από τής κτιτορικής.

Γ °ν) ’Έστωσαν δε επίτροποι μετά τοΰ είρημένου έπισΐάτου οί παρά τοϋ 
αΰτοΰ φιλογενοΰς διορισθέντε:, ώς λόγου άξιοι και ζηλωταί, φαμέν δέ τιμιώ- 
τατοι δτε κυρ Στογιάννης Κουρτοβιτς Τζαλόογλους εκ των τζελέπιδων, ό κυρ 
X” Γιοβάννης έκ τοΰ συστήματος των άμπατζήδων κα'ι ό κυρ ’Αντώνιος 
Στογιάνοβιτς έκ τοΰ συστήματος τών έν Βιέννη εμπορευόμενων. Συμβάν δέ 
άποδημήσαί τινα έξ αυτών, αντικαθίστατο) έτερος, δν αν δ ίδιος έγκρίνη, 
άναπληροΰντα τά τής επιτροπής μέχρι τής επιστροφής αΰτοΰ. Χρείας δέ γε- 
νομένης άλλαγήναι κοινώς ή έν μέρει άναλαμβανέιω την φροντίδα τής τών 
νέων επιτρόπων άποκαταστάσεως ό ίερώτατος μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως 
και οί τιμιώτατοι καί φιλόμουσοι προύχοντες τών έν αυτή έσναφίων συναι- 
νέσει καί τών ένδημούντων έκ τής κτιτορικής οικογένειας καί κοινή πάντων 
γνώμη γενέσθω ή εκλογή τής άποκαταστάσεως τών νέων επιτρόπων.

Δον) Ε π ειδή  επί τοΰ παρόντος ή τής σχολής πρόσοδος συνίσταται εις 
γρόσια 2200 από ετησίων διαφόρων δι’ αΰλικών ομολογιών, ήτοι από μέν 
τής επαρχίας Σαμμοκοβίου γρόσια χίλια διακόσια, από δέ τής επαρχίας Φι- 
λιππουπόλεως γρ. 1000, οφείλει έξ αυτών ό προειρημένος επιστάτης τής 
σχολής άποστέλλειν έτησίως τώ αεί πατριαρχεύοντι λόγω προνοίας καί έπι- 
σκέψεως τής σχολής γρ. 50, διδόναι δέ καί τφ άγίω Φιλιππουπόλεως έτερα 
50 επί τώ έκτελειν μίαν κατ’ έτος αρχιερατικήν λειτουργίαν κατά τήν εορτήν 
τής αγίας Τριάδος, ήτις έσται ή πανήγυρις τής σχολής καί μνημονευειν τών 
κτιτόρων καί επιτρόπων καί τών διδασκάλων καί τών μαθητών τής αΰτής 
σχολής.

Εον) Ό ριζόμεθα, ΐνα οί μαθηταί τής σχολής ταυτης μηδέποτε ΰπερβαί- 
νωσι τον αριθμόν 100, διδάσκωνται δ ’ έν αΰτή τά ίερά γράμματα εκπαιδευό
μενοι εις τό γράψιμον καί τήν πρακτικήν αριθμητικήν.

ς-ον) Ή  κτιτορική τών Τζαλοογλήδων οικογένεια εν άπάσαις ταΐς συ- 
νελεόσεσι καί σκέψεσι περί τών έν τή σχολή άφορώντων είτε δηλ. προσθή
κης είτε άφαιρέσεως είτε διορθώσεως καί άλλης οποιοσδήποτε αλλαγής ή με- 
ταποιήσεως έχέτω τό δικαίωμα τής γνωμοδοσίας.
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Ζ°ν) Οί διδάσκαλοι τής σχολής ταύτης έ'στωσαν διά παντός τρεις τον α
ριθμόν, ών ό μέν έσται σχολάρχης, Ιωάννης Μουσικός δνόματι, οι δέ λοιποί 
δύο υπάλληλοι και έξηρτημένοι απ’ αυτού, έχοντος δικαίωμα τή γνώμη και 
τή είδήσει των επιτρόπων άποβάλλειν αυτούς εξ αιτίας εύλογου περί την μέ
θοδον ή την διαγωγήν αύτών. Χρείας δέ γενομένης τοΰ σχολάρχου καί ετέ
ρου άντικαταστάσεως άναλαμβανέτω την περί τούτου φροντίδα ό ίερώτατος 
μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως μετά τοΰ επιστάτου καί τών επιτρόπων τής 
σχολής.

Η°ν) Εΐγέ ποτέ, δ μή γένοιτο, μισόκαλοι καί σκανδαλοποιοί άνθρωποι 
υπό έθελοκακίας ή άλλως πως κινηθέντες διαταράξωσι την καθεστώσαν εύτα- 
ξίαν τής σχολής επί ανατροπή τοΰ θεοφιλοΰς σκοπού τοΰ κτίτορος, δς εστίν 
ή βελτίωσις τοΰ κοινωφελούς καταστήματος, καί ή πρόοδος τών έν αύτφ 
σχολαζόντων, τότε έ'χη εν πάση άδεια καί άπολύτφ εξουσία ή κτιτορική ο ι
κογένεια μεταβιβάζειν καί μεθιστρν την σχολήν ένθα αν βούληται καί εν άλλη 
ένορίφή κώμη ή πόλει άνακτίζειν νέαν σχολήν παιδαγωγικήν έχουσαν τά αύτά 
προνόμια καί τάς τάξεις επί φωτισμφ καί μαθήσει τής εκεί απόρου καί εν
δεούς νεολαίας.

Θον) δέ καί τελευταΐον άποφαινόμεθα, ϊνα πάντες οί επί τής σχολής οΐ τε 
διδάσκαλοι καί οί διδασκόμενοι ώσιν υπόχρεοι διατηρειν άπαρασαλεύτως τούς 
επιβάλλοντας ένί εκάστφ αύτών ορούς καί θεσμούς τούς εν τή ιδιαιτέρα τοΰ 
κτίτορος όροθεσίφ εν κεφαλαίοις εκτεθειμένους καί συνοδικώς επιβεβαιωμέ
νους καί προς διατήρησιν καί άρίστην τής σχολής αρμονίαν συντείνοντας. 
Ταΰτα τοιγαροΰν τά έν εννέα κεφαλαίοις διειλημμένα καί αναγκαία δόξαντα 
τή εύρύθμφ διοικήσει τής άρτισυστάτου ταύτης σχολής διαταξάμενοι τφ μέν 
είρηαένφ κτίτορι καί συνίστορι αύτής φιλοκάλιρ άνδρί καί δή καί τοις υπέρ 
τής διαμονής αύτής καί εύσταδείας προθυμοποιούμενους καί τά ανωτέρω έκ- 
τεθέντα διατηρήσουσιν εύχόμεθα έκ βαθέων ψυχής τά σωτήρια δοίη αύτοϊς 
κύριος ό θεός αντάξιον τον μισθόν τής αγαθοεργίας καν τφ νϋν σίώνι καν 
τφ μέλλοντι καί καταπέμψαι αύτοϊς άνωθεν την εύλογίαν τοΰ ’Αβραάμ, τοΰ 
’Ισαάκ καί ’Ιακώβ καί πάντα τά προς σωτηρίαν αιτήματα κληρονόμοι άπερ- 
γαζόμενοι αύτοί καί τής ούρανίας αύτοΰ βασιλείας άνθ’ ών τήν κοινήν ωφέ
λειαν καί τον φωτισμόν τών ενδεών ομογενών προείλοντο φιλογενώς καί φι- 
λοκάλως επαίνων κοινών άξιοι φανέντες. ’ Αν δέ τις άδοκήτφ μοχθηρίφ γνώ
μης εις τοσοΰτον έλεύση κακεντρεχείας καί σκληράτητος, ώστε εχθρά βουλεύ- 
σασθαι κατά τής σχολής ταύτης καί κρυφίως ή φανερώς, αμέσως ή εμμέσως 
κινηθή κατ’ αύτής καί κατά τής καλής αύτής αρμονίας καί επήρειαν αύτή 
προξενήσαι καί άνατρέψαι μέχρι κεραίας βουληθή τά έν τφ  παρόντι συνοδι
κώς εκπεφρασμένα, ό τοιοΰτος ως άλαζών καί πολέμιος τών θεαρέστων έρ
γων καί κοινωφελών πράξεων άφωρισμένος ύπάρχη παρά τής αγίας καί ό- 
μοουσίου Τριάδος, τοΰ ενός τή φύσει μόνον θεοΰ καί κατηραμένος καί ά-
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συγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί τυμπανιαΐος και πάσαις ταΐς συνο- 
δικαϊς άραΐς υπεύθυνος και ένοχος τοϋ πυρός τής Γεέννης και τφ  αϊωνίφ 
άναθέματι υπόδικος. 'Ό θεν εις ένδειξιν και διηνεκή την ασφάλειαν έγένετο 
και τό παρόν ήμετερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγγιλλιώδες γράμμα επί 
μεμβράνης καταστρωθέν καν τφ ιερφ κώδικι τής καθ’ ημάς τοϋ Χριστού με
γάλης εκκλησίας καί εδόθη προς την νεοσύστατου έν Φιλιππουπόλει σχολήν. 
Έ ν  ετει σωτηρίφ χιλιοστφ δκτακοσιοστφ τριακοστφ τετάρτφ κατά μήνα 
’Ιούνιον Ίνδικτιώνος Ζΐΐ· f  Κωνστάντιος ελέφ θεοΰ αρχιεπίσκοπος Κων
σταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. Χαλκηδόνος 
Ζαχαρίας, Δέρκων Νικηφόρος, Φιλαδέλφειας Πανάρετος, Μαρωνείας Δανιήλ.

άρ. 31

Κανονισμός τής αχολής τής άγιας Τριάδος
(συνεχεία, ούτως εϊπεΐν τοϋ πρ. σιγγιλλίου)

(Κώδ. I, σελ. 209 ή σα', ετ. 1834, I)

Κωνστάντιος αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης, 
οικουμενικός πατριάρχης.

Σχολής παιδαγωγικής ταΰτης τής μεγαλουπόλεως Φιλιππουπόλεως τιμώ
μενης έπ’ δνόματι τής αγίας Τριάδος κατά την ενορίαν τής αγίας Κυριακής, 
ίδρυθείσης παρά τίνος άνδρός φιλομαθούς καί φιλομοΰσου χάριν τής νεο
λαίας τών ενδεών υπό την έπίσκεψιν τοϋ παναγιωτάτου οικουμενικού πα- 
τριάρχου καί την επιτροπήν τοϋ πανιερωτάτου Φιλιππουπόλεως. 

α') απαγορεύεται εις αυτήν νά μαθητεΰσωσι πλουσίων τέκνα, 
β') οι μαθηταί δεν θέλουν ύπερ^βη τον αριθμόν 100 ονομάτων. Είς 

τήν έλλειψιν δέ τοϋ ρηθέντος ποσού χρεωστεΐ νά δέχηται προς άποπλήρωσιν 
αύτοΰ αμισθί.

γ ') τά παιδία τής ενορίας τής αγίας Κυριακής θέλουσι προτιμιόνται εις 
τήν υποδοχήν δλων τών άλλων ενοριών καί χωρών.

δ') ή σχολή χρεωστεΐ νά έορτάζη τάς έορτάς τάς δεσποτικάς καί τάς 
Κυριακάς, Έ άν  δέ συμπέσωσι τρεις κατά συνέχειαν εορταί, ή μία θέλει κα- 
ταλιμπάνεσθαι.

ε') ό μαθητής εισερχόμενος είς τήν σχολήν ταύτην χρεωστεΐ νά παρου- 
σιάση εγγυητήν δτι τουλάχιστον θέλει σχολάσει χρόνους τρεις.

Τ ') δ εγγυητής ή εύγενής ή πατήρ ή μήτηρ ή καί τις τών χριστιανών 
χρεωστεΐ νά δώση τήν έγγύησιν έγγραφον καί δταν ό μαθητής παραιτηθή 
προ τριών χρόνων, χρεωστεΐ νά πληρώνη διά δσον καιρόν έκάθισεν ίκανο- 
ποίησιν τής παραβάσεως τον μήνα γρ. 10.

ζ') οί μαθηταί άφ’ ής ώρας καταταχθώσιν εις τον κατάλογον τών εφό
ρων τής σχολής χρεωστοϋν δλοι τό εσπέρας καί πρωί νά είναι είς τήν άκο-
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λουθίαν, λειτουργίαν και εσπερινόν μαζύ μέ τον διδάσκαλον κατά χρέος και 
ή έλλειψις μικρού η μεγάλου η ενός η πολλών ύπόκειται είς άπολογίαν.

η') χρεωστεΐ προς τοΰτοις να φυλάξω άπαρασαλεΰτως τα εξής θετικά 
κεφάλαια τών νόμων της σχολής :

1) δστις φιλόμουσος επιθυμεί νά μαθητεΰση είς την σχολήν ταυτην, 
χρεωστεΐ νά λάβη την άδειαν πρώτον τών εφόρων τής σχολής και δεύτερον 
νά φυλάττη την νομοθεσίαν ταυτην.

2) χρεωστεΐ νά είσέρχηται εις τό σχολεΐον καθαρισμένος.
3) εισερχόμενος είς τό σχολεΐον δεν έχει την άδειαν ν’ άπέλθη χωρίς τής 

άδειας τού διδασκάλου.
4) χρεωστεΐ νά έ’ρχηται είς τό σχολεΐον την ώραν τής παραδόσεως και 

εις τάς ημέρας εις τάς οποίας δεν γίνεται παράδοσις.
5) χρεωστεΐ νά άκολουθή επιμελώς τά μαθήματα, έν οΐς ήθελεν έγκριθή.
6) χρεωστεΐ νά φέρηται εύτάκτως και τιμίως είς τους συμμαθητάς του 

θεωρών αυτούς ώς αδελφούς του.
7) χρεωστεΐ νά έρχηται είς τό σχολεΐον προμελέτη μένος είς τά μαθή- 

ματά του.
8) χρεωστεΐ εισερχόμενος είς τό σχολεΐον νά χαιρετά τον διδάσκαλον 

καί τούς συμμαθητάς του μέ τό κίνημα τής κεφαλής του.
9) χρεωστεΐ νά μή συνομιλή μετά τών συμμαθητών του.

10) χρεωστεΐ νά άναφέρη τάς αταξίας καί τάς ελλείψεις τών συμμαθη
τών του, προς τόν διδάσκαλον.

11) χρεωστεΐ νά φυλάττη τά βιβλία του καί τά τετράδιά του παστρικά.
12) χρεωστεΐ νά φέρηται κοσμίως είς τάς οδούς καί τάς οικίας.
13) χρεωστεΐ νά προσηκώνηται εις τό σχολεΐον, δταν έρχηται 6 μητρο

πολίτης ή άλλος τού ιερού κλήρου ή τών εφόρων.
14) χρεωστεΐ νά πηγαίνη είς τόν ναόν τού θεού είς τάς εορτασίμους η

μέρας προσφέρων τάς εύχάς του είς τόν ΰψιστον θεόν.
15) χρεωστεΐ νά φέρηται εύτάκτως καί κοσμίως είς τόν ναόν τού θεού 

γενόμενος παράδειγμα είς τούς λοιπούς.
16) χρεωστεΐ νά τιμφ καί νά σέβηται τούς γονείς καί διδασκάλους καί 

ιερείς καί συμμαθητάς του καί άπαντας τούς λοιπούς ανθρώπους.
17) χρεωστεΐ νά τιμά εκείνον είς τό σχολεΐον, δστις είς έλλειψιν τού δι 

δασκάλου φέρει πρόσωπον αυτού.
18) ούδείς έχει τό δικαίωμα νά πάρη τόν καταδικασμένον είς χάριν 

[χατήρι].
19) δστις τών μαθητών λείψει από τό σχολεΐον, δεν είναι πλέον δε- 

κταϊος, αν δεν απόδειξη διατί έλΛειψε.
20) χρεωστεΐ δστις κάμει ζημίαν νά την πλήρωσή.
21) ό διδάσκαλος μετά τών μαθητών νά προσεύχωνται καθ’ έκάστην
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καί νά ψάλλωσι τόν παράκλητον κανόνα.
22) δ παραβάτης των άνω εΐρημένων θέλει παιδεύεται άναλόγως τοϋ 

εγκλήματος προς ίκανοποίησιν των νόμων. Τφ 1834, τη αΌ ’Ιανουάριου. 
Ά ποφαίνεται.

Χαλκηδόνος Ιερόθεος, Δέρκων Νικηφόρος, Φιλαδέλφειας Πανάρετος, 
Μαρωνείας Δανιήλ. * 1 * 3

Σημείωσις. Έκ τοΰ σιγγιλλίου καί τής κατωτέρω άπαντήσεως τής κοινότητος 
διαπιστοΰται διι ή σχολή ίδρύθη υπό τοΰ Βούλκου Τσαλόογλου χάριν των παίδων 
των ενοριτών του κυρίως, όπως εκπαιδεύονται ελληνιστί. Ή  σχολή άρα ήτο άρχή- 
θεν ελληνική, αλληλοδιδακτική κοινοτική. 'Ως σχολικόν δέ κτίριον έχρησίμευσεν ή 
μεγάλη οικία τοΰ πρωτομαΐστορος τών άμπατζήδων Ά θαν. Μπουλγούρογλου, ήτις 
έπωλήθη τφ κτίτορι άντί εύτελοΰς τιμής υπό τόν δρον, όπως χρησιμοποίησή ιός 
κοινοτική σχολή. Παραθέτομεν ενταύθα τόν κατά τάς ένιαυσίας εξετάσεις άδόμε- 
νον έκάστοτε υπό τών μαθητών ύμνον, ποιηθέντα καί τονισθέντα υπό τοϋ διδα
σκάλου τής σχολής Γεωργίου Π. Κωνσταντίνου, Μουσικού :

1) Ώ  φιλοπάτριδες Φιλιππουπολΐται, 2) Καί σεις οί έφοροι καί έπιστάται
συν τφ δεσπότη μας πάντες χαρήτε 
είς τό γυμνάσιον πτωχονεολαΐας 
εις τήν έξέτασιν ταύτης τής ημέρας. 
Φημίζεται γάρ ή πατρίς. (δίς)

εις τά προς πρόοδον πάντα όρμάτε 
νά διευθύνητε σΰν τοΐς διδασκάλοις 
τά φροντιστήρια πόλεως μεγάλης. 
Φημίζεται γάρ ή πατρίς. (δίς)

3) "Οθεν προσφέρομεν σήμερον εύθυμος 4) Στεφάνους πλέκομεν τάς παιδαριώδεις 
τήν προσφοράν αυτήν πάντες προθύμως, φωνάς, δεήσεις μας τάς σωτηριώδεις 
τήν υμνωδίαν μας ψάλλοντες ύμνοΰντες καί ίκετεύομεν καί παρακαλοΰμεν 
καί τό φιλόμουσον πάντων έπαινοϋντες. τόν Θεόν λέγοντες καί εΰχαριστοϋμεν. 
Φημίζεται γάρ ή πατρίς. (δίς) Φημίζεται γάρ ή πατρίς. (δίς)

Φωνάς υψώσατε (δίς) καί εκφωνήσατε (δίς), χεΐρας κροτήσατε (δίς) καί εύςρη- 
μήσατε (δίς). Είτα ήδετο τρις τό : αίωνία ή μνήμη τοΰ κτίτορος. (’Ανθολογία Γ. Π. 
Μουσικοΰ, έτ. 1846, έν Κων)πόλει). Άποθανόντος τοΰ κτίτορος τφ 1837 ή οικογέ
νεια αύτοΰ έξηκολούάει διατηρούσα τήν λειτουργίαν τής σχολής διά τοΰ κληροδοτή- 
θέντος κεφαλαίου μέχρι τέλους τοΰ σχολικοΰ έτους 1846. Τοΰ κεφαλαίου τοκιζομέ- 
νου παρ’ έμπόροις καί άπολεσθέντος, ή σχολή έκλείσθη καί τφ 1848 παρεδόθη ύπό 
τής οικογένειας είς τούς Βουλγάρους. Εις αυτήν πρώτον έλθών έκ Κοπριστίτζης ό 
μετακληθείς Νάϊδεν Γέρωφ μετά τών μαθητών του 'ίδρυσε τό πρώτον μέσον Βουλ
γαρικόν σχολεΐον έχων καί δύο ! μαθητάς έκ Φιλιππουπόλεως. Μετά τήν μεταφο
ράν τοΰ σχολείου τούτου τφ 1850 είς τό επί τής άκροπόλεως κτίριον, δπου επί τοΰ 
αύτονομιακοΰ καθεστώτος άνηγέρθη τό Βουλγαρικόν τών θηλέων γυμνάσιον, ή σχολή 
παρέμεινε κεκλεισμένη μέχρι τοΰ 1860. ”Εκτοτε άνακαινισθέντος τοΰ κτιρίου της 
δαπάνη τοΰ Δούσσου X" Δέκωφ ήρξατο πάλιν λειτουργούσα ώς προκαταρκτική σχολή 
συντηρουμένη ύπό τών Βουλγάρων ύπό τό όνομα τοΰ άνακαινιστοΰ της. Ή δη άπό 
δεκάδων ετών λειτουργεί ώς τετρατάξιος δημοτική Βουλγαρική σχολή ύπό τό αρχι
κόν της όνομα σχολή τής αγίας Τριάδος.
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Ά ρ. 32

Ά ηόκρισ ις  τής κοινότητας είς το σιγγιλλιώδες γράμμα 
περί τής σχολής Ά γ .  Τριάδος 

(Κώδ. I, σελ. 211 ή σγ', ετ. 1834 X 20)

Την ύμεχέραν θειοχάχην καί προσκυνηχήν ήμΐν Παναγιόχηχα χαπεινώς 
προσκυνούνχες δουλικώς άσπαζόμεθα χήν χαριχόβρυχον αυχής δεξιάν.

Ύ πχίαις χερσί καί μεθ’ δσης χής εύλαβείας καί ψυχικής άγαλλιάσεως εδε- 
ξάμεθα χό εις ημάς χούς ταπεινούς δούλους χης Φιλιππουπολίχας σχαλέν ύμέ- 
χερον πατριαρχικόν και συνοδικόν οιγγάλιώδες γράμμα διακελεύον ήμΐν πα- 
χρικώς περί χών εν εννέα κεφαλαίοις διειλημμένων χών αναγκαία δοξάνχων 
χή χε εξωτερική και εσωτερική διοικήσει xfjc άρχισυσχάχου εν χή ταπεινή πα- 
χρίδι ημών κοινής σχολής παρά χινος ιθαγενούς ημών φιλοπάχριδός χε και 
φιλομοΰσου έκ χής οικογένειας χοΰ Τζαλόογλου καχαγομένου ίδρυθείσης χά- 
ριν έκπαιδεύσεως και μαθήσεως χών πχωχών και απόρων ένχαϋθα ομογενών 
τέκνων. Έ φ ’ ψ πρώχον χάριχας όμολογοϋνχες xfj άγιωχάχη χοΰ Χρισχοΰ με
γάλη έκκλησίφ δχι ως κοινή μήχηρ ου παύει χό κοινή συμφέρον και χήν βελ- 
χίωσιν χών πνευμαχικών αυχής χέκνων αεί πρόσθεν άγειν, έπικαλοϋμεν είχα 
θερμώς χόν υψισχον δπως, χφ μεχά πάσης χής γενεαλογίας χου επισήμφ κχί- 
χορι χοΰ κοινωφελούς χουχου καχασχήμαχος αεί δαψιλεύη άνχάξια χοΰ μισθού 
χής αγαθοεργίας χου και μακράν καί εύδαίμονα υγείαν καί δσα αγαθά, δσα 
επωφελή, δσα σωχήρια καί δσα εν ενί λόγιρ επιθυμίας χρισχιανικής καί ευ
χής εϊσιν αξία έν χε χφ νύν καί εν χφ μέλλονχι αΐώνι. 'Ό θεν διά χής παρού- 
σης ημών χαπεινής γραφής καχά χρέη άποδίδονχες προηγουμένως χάς δουλι- 
κάς ημών προσκυνήσεις χή υμεχέρφ θειοχάχη παναγιόχηχι καί χοΐς σεβα- 
σμίοις γέρουσιν άναφέρομεν χαπεινώς δχι, δσχις εθελοκάκως ή άλλως πως τ\- 
θελε κινηθή καχά χής σχολής χαΰχης, ώσχε διαχαράξαι χήν καθεσχαίσαν ευχα- 
ξίαν αυχής καί άναχραπή χοΰ θεαρέσχου σκοπού χοΰ κχίχορος, ό χοιούχος ως 
εχθρός χών θεοφιλών έργων καί σκανδαλοποιός χών κοινωφελών πράξεων έ
στω εν χφ άναθέμαχι καί υπεύθυνος πάσαις χαΐς παχριαρχικαίς καί συνοδι- 
καΐς άραΐς· ό δέ φιλοκάγαθος κχίχωρ έχη χόχε πάσαν χήν άδειαν καί χήν ά- 
κώλυχον εξουσίαν μεχαβιβάζειν καί μεθισχάν χήν σχολήν ώς ίδιον κτήμα αύ- 
χοΰ ούσαν ένθα αν βούληχαι. Ά λλ’ ημείς πάνχες οί χαπεινοί δούλοι χης ευ- 
γνώμονο* μένονχες καί μέχρι τελευταίας ημών αναπνοής καί υπόχρεοι χφ 
χοιούχφ εύεργέχη ήμών καί άξιαγάσχφ κχίχορι χού κοινωφελούς χοΰχου συ- 
σχήμαχος πεπείσμεθα καί μέλει καλώς χή πεπλουχισμένη παχριαρχική πρό
νοια καί έπισκέψει και χή προσχασίφ χού καχά καιρόν χόν οικουμενικόν θρό
νον διέπονχος, χή χε εφορεία καί έπαγρυπνίσει εις χήν διαμονήν αυχής καί 
κυβέρνησιν χού καχά καιρούς πανιερωτάχου μηχροπολίχου Φιλιππουπόλεως 
δχι ούδέν χοιούχον άπευκχαΐον γενήσεχαΓ διό καί έξαιχούμείία χάς παναγίας



Ή Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής 57

αυτής εύχάς καί ευλογίας, σκεπήν ήμΐν καί σωτηρίαν διά βίου διατελοΰμεν 
μετά βαθύτατου σέβας. Tfj 20 8βρίου 1834.

τής ύμετέρας θειοτάτης καί προσκυνητής πανιερότητος δοΰλοι ταπεινοί 
δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος δ ’Αθανάσιος Γκιουμούς Γκερδάνης
δ σακελλάριος Ιω άννης ίερευς δ Άντωνάκης Στογιάννοβιτς
δ σακελλίου Γεώργιος ίερευς δ Γεώργιος Σαγγοΰνης
δ πρωτονοτάριος Βασίλειος ίερευς

*Αρ. 33
τΙσον άπαβάλλακτον τοϋ πρωτοτύπου τής άναφορας 

διά τό δέκατον των σταφνλών

(Κώδ. I, σελ. 213 ή σε', ετ. 1834 VIII 29)

’Εκλαμπρότατε και περίβλεπτε ήμών αυθέντα !
Τά άφθονα ελέη, τά δποΐα δαψιλώς καθ’ έκάστην επιχέει δ κραταιός καί 

πολυχρόνιος ήμών άναξ, (ου τό κράτος εΐη άήττητον καί θριαμβεΰον εις τούς 
αιώνας), πρός τούς πιστούς καί ευπειθείς ραγιάδες τής θεοσυντηρήτου κρα- 
ταιάς βασιλείας του, ενέπνευσαν καί εις ημάς τό θάρρος διά νά έμφανισθώ- 
μεν πρός την ύμετέραν εκλαμπρότητα διά τής παρούσης ταπεινής καί κοινής 
ήμών αναφοράς καί νά ζητήσωμεν ένθέρμως δΓ αυτής τό έλεος τής κραταιάς 
βασιλείας διά τό δ'περ ήδη δ Ναζήρ αγάς μας ζητεί δέκατον διά τά σταφύ
λια τών άμπελίων μας. Ή μεις εκλαμπρότατε αυθέντα άρχήθεν κανένα τοιοϋ- 
τον φόρον διά τά σταφύλια δεν επληρώναμεν' πληρώνομεν δμως γιουμπρούκι 
δΓ αυτά κατά τον βασιλικόν προσκυνητήν δρισμόν 181.000 καί έτι καί τό λε
γόμενον ίντισάπι καί έτερον όνομαζόμενον τουλούμ χακί, τό όποιον τούτο δ ί
δεται τφ δντι ενταύθα ζαπήτη. Ά λλ’ ήδη δ Νεζήρ αγάς μας άποφεΰγων τό 
εΐθισμένον τουλούμ χακί εϋγαλε βασιλικόν φιρμάνι ΐνα πληρώνωμεν εις αυ
τόν τό δέκατον αυτών καί μάς άφεθή τό τουλούμ χακί' πλήν, περίβλεπτε ήμών 
αυθέντα, ύστερον από τόσους φόρους καί μάλιστα καί τό δόσιμον τό όποιον 
πληρώνομεν τον καθ’ έκαστον χρόνον δΓ αυτά, νά πληρώνωμεν έπειτα καί 
αυτόν τον φόρον, γίνεται εις ήμάς τούς ευτελείς ραγιάδες μία μεγάλη αδικία. 
Διό καί θαρρούντες ήδη ε’ις την μεγάλην εύσπλαγχνίαν καί τό έλεος τού πο
λυχρονίου κράτους του καταφεύγομεν εις την κηδεμονικήν πρόνοιαν τής ύμε- 
τέρας έκλαμπρότητος άποστέλλοντες περί τής ύποθέσεως ταυτης τον Παναγιώ
την ’Αναστασίου Μουσικόν Φιλιππουπολίτην καί τον ΓΙρίμον Κέλογλου Στε- 
νιμαχιάτην καί τον ’Αργυρήν Τουούντζογλου καί παρακαλούμεν σΰμπαντες 
μετά θερμών δακρύων δπως έπινεύσασαι εις τάς οίκτράς ήμών ικεσίας άνα- 
φέρη πρός τό υψηλόν Δεβλέτι, ΐνα μ ή γείνη μία τοιαύτη μεγίστη πρός ήμάς 
τούς ευτελείς ραγιάδες ζημία εξηγούσα ή εκλαμπρότης της την ανάγκην ύφ’ ής 
περιστοιχοΰμεθα ένεκα τών τοιούτων βαρυτάτων φόρων καί έκζητήση την
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συγκατάνευσιν τοϋ κραταιοϋ Δεβλετίου to νά έκδοθή υψηλός βασιλικός προ·, 
σκυνητός ορισμός, ϊνα πληρώνωμεν τά δσ« μέχρι της σήμερον πληρώνομεν. 
Διότι μέ τόσους φόρους των σταφυλίων δεν θά ήμπορέσωμεν, αΰθέντα, νά 
βαστάξωμεν τά αμπέλια μας, εί μη θά τά άφήσωμεν πάντη αδούλευτα. Οϋτω 
τοίνυν θερμώς εξαιτούμενοι καί έπιμόνως δεόμενοι μένομεν. 1834 Αύγ. 29. 

δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος 
τό ισνάφι τών άμπατζήδων 
τό ισνάφι τών καυταντζήδων 
τό ισνάφι τών ραπτάδων
τό ισνάφι τών (μ)πακάληδων δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βέβαιοι

(αυτόγραφος)
Ά ρ . 34

Πατριαρχικόν γράμμα περί συνοικεσίων,
Ισον άπαράλλακτον τοϋ πρωτοτύπου

(Κώδ. I, σελ. 216 ή ση \ ετ. 1831 XI)

Κωστάντιος έλέφ Θεοϋ αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως Νέας Ρώμης καί οϊ- 
κουμ. πατριάρχης.Εντιμότατοι κληρικοί τής άγιωτάτης μητροπόλεως Φιλιπ- 
πουπόλεωςκαι ευλαβέστατοι Ιερείς καί δσιώτατοι ιερομόναχοι καί τίμιοι προε- 
στώτες καί χρήσιμοι πρόκριτοι καί τζορμπατζήδες καί λοιποί άπαξάπαντες 
ευλογημένοι χριστιανοί τής επαρχίας ταυτης, τέκνα έν Κυρίφ ήμΐν αγαπητά 
χάρις εΐη τ'μΐν καί ειρήνη παρά θεοϋ. Αί άρχαιαι συνήθειαί μας καί τάξεις, 
οσαι κατά καιροίις επωφελείς καί συντείνουσαι τφ χριστιανικφ πληράίματι 
άνεφάνησαν καί εκ τών πραγμάτων καλά προήγαγον τά αποτελέσματα, πρέ
πει άναγκαίως νά διατηρώνται και νά φυλάττωνται καί υπό τών μεταγενε 
στέρων καί μάλιστα όταν ή παράβασις αυτών έπιφέρη οϋ μόνον ζημίαν καί 
βλάβην ύποληπτικήν, αλλά καί ψυχικήν κατάκρισιν. Ό θ εν , επειδή καί επε 
κράτησεν ανέκαθεν τάξις, ώστε είς τά συγκροτούμενα συνοικέσια, δσα πράγ
ματα ή κτήματα ήθελον δωρηθή τφ γαμβρφ παρά τοϋ πεθεροϋ έν τφ προι 
κοσυμφώνφ γράμματι, νά μή άνατρέπωνται ύστερον μετά τούς γάμους μήτε 
νά γίνηται δυσκολία εις τήν άποκατάστασιν αυτών, καθώς καί δ γαμβρός νά 
μή λαμβάνη προ τών γάμων τά τοιαϋτα μήτε νά ζητή τήν άσφάλειάν των δ ι’ 
εξωτερικών κριτηρίων, αλλά μετά τήν έκτέλεσιν τών γάμων ά'νευ λογομαχίας 
καί ειρηνικφ τρόπφ νά τφ  δίδωνται δσα ύπήρχον έν τώ προικοσυμφώνφ, 
ήτις συνήθεια καί τάξις ανέκαθεν ένεργεΐτο καί διεφυλάττετο μετά τιμιότη 
τος χριστιανικής καί ευσυνειδησίας, από τίνος καιρού ά'λλοι μέν από τούς 
πενθερούς έκτελεσθέντων τών γάμων ήρνήθησαν τά έν τφ προικοσυμφώνφ 
χαρισθέντα, άλλοι δέ από τούς γαμβρούς έκίνησαν αγωγήν είς έξωτερικά κρι
τήρια καί ή λαβόντες πριν τών γάμων έζημίωσαν τούς πενθερούς, μή φθά- 
σαντος γενέσθαι τοϋ συνοικεσίου ή μή λαβόντες επέφερον άλλην ταραχήν,



ώστε ή αρχαία εκείνη ιερά τάξις και συνήθεια, ήτις άπεδείκνυε την άνήκου- 
σαν τφ ιερφ μυστηρίφ τοΰ γάμου σεμνοπρέπειαν παρεβιάσθη επί ψυχική 
βλάβη τών κατατολμάιντων. Διά ταΰτα εκ προνοίας εκκλησιαστικής γράφον- 
τες πρώτον μεν συμβουλεύομεν και παραγγέλλομεν πάσιν ύμΐν τοΐς αυτόθι 
χριστιανοΐς νά έπανακαλέσητε καί νά διατηρήτε εις το εξής άπαράτρεπτον 
την παλαιάν εκείνην τάξιν καί συνήθειαν καί οί μέν γαμβροί πριν τής εκτε- 
λέσεως τών γάμων να μη ζητώσι παρά τών πενθερών τά χαρισθένχα καί 
προικισθέντα κτήματα ή πράγματα μήτε νά άπαιτώσιν ασφάλειαν καί κρι
τήρια εξωτερικά και νά φαίνωνται πραγματευόμενοι τό ιερόν τοΰ γάμου μυ
στήριον, μετερχόμενοι κέρδος άδικον την απάτην τών πενθερών, αλλά νά εΰ- 
χαριστώνται εις την διά τοΰ προικοσυμφώνου διδομένην αΰτοΐς ασφάλειαν, 
εως δτου μετά τους γάμους νά λάβωσι τά χαρισθέντα' οί δέ πενθεροί νά μη 
άναιρώσι μετά τούς γάμους τάς εν τώ προικοσυμφώνφ γράμματι υποσχέσεις 
των, άλλα φυλάττοντες αύτάς ως ίεράς καί άπαραβάτους ευθύς μετά τήν έκ- 
τέλεσιν τοΰ συνοικεσίου νά παραδίδωσι καί διά πολιτικής ασφαλείας προς 
τούς γαμβρούς των τά άπαξ προικισθέντα κτήματα καί άλλα πράγματα καί 
ένί λόγφ άποφεύγοντες κάθε σκοπόν δολιότητος τόσον τό έν μέρος δσον καί 
τό άλλο νά διατίθενται μέ αίσθημα ειλικρίνειας φυλάττοντες τήν άρχαίαν συ
νήθειαν καί τάξιν διά νά έπιδαψιλεύη καί ό πανάγαθος θεός αύτοΐς τήν ου
ράνιον αύτοΰ χάριν καί ευλογίαν. ’Ακολούθως δέ άποφαινόμεθα ϊνα, δστις 
από τοΰ νΰν καί εις τό εξής τολμήση νά προσενεχθή απ’ εναντίας τής πα
λαιός συνήθειας καίτάξεως καί είτε γαμβρός ών πριν τών γάμων κινήση άγω- 
γάς καί άπαιτήση ασφαλείας εξωτερικός παρά τοΰ πενθεροΰ, μή διδούς πί- 
στιν εις τό προικοσύμφωνον γράμμα είτε πενθερός θελήση νά άνατρέψη τάς 
έν τφ προικοσυμφώνφ υποσχέσεις του καί δεν άποδώση μετά τούς γάμους τά 
προικισθέντα, οί τοιοΰτοι όποιοι άν ώσιν ως δόλιοι καί τον γάμον πραγμα
τευόμενοι, άφωρισμένοι ύπάρχωσιν από θεοΰ καί κατηραμένοι καί ασυγχώ
ρητοι καί άλυτοι μετά θάνατον καί τυμπανιαΐοι καί προκοπήν μή ΐδοιεν ε- 
χοντες καί τάς άράς πάντων τών άπ’ αιώνων αγίων καί τών οσίων καί θεο- 
φόρων πατέρων. Ό θ εν  διά νά άποφύγητε τάς φρικτάς ταύτας άράς, ποιή
σατε φρονίμως καί χριστιανικώς καθώς ύμΐν γράφοντες συμβουλεύομεν' ή δέ 
τοΰ θεοΰ χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά πάντων υμών.

Έ ν  μηνί Νοεμβρίω ίνδικτιώνος η ' αωλδφ.
Ό  Ήρακλείας Διονύσιος, ό Νικομήδειας Πανάρετος, ό Χαλκηδόνος 

'Ιερόθεος, ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος, ό Φιλαδέλφειας Πανάρετος, ό Κο
ρνιζάς Βησαρίων, ό Πόσνας Βενιαμίν, ό Βελας καί ΙΙωγωνιανής ’Ιωσήφ.

άρ. 35
' Απόφαοις κοινοτική περί δρων ουαχάαεως ουνοικεσίων

(Κώδ. I, σελ. 218 ή σι', ετ. 1835, I, 10)
Ε π ειδή  καί κατά πατριαρχικόν προσκυνητόν ορισμόν γνώμη τε τής ίε-

Ή Ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αύτής 5 ί
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ράς συνόδου των σεβασμίων αγίων γερόντων έξεδόθησαν δροι περί συστά- 
σεως συνοικεσίων κα'ι προικοσυμφώνων, δια τοΰτο και ημείς κοινή γνώμη 
και άποφάσει θεσπίζομεν τούς έξης ορούς εις αποφυγήν των τυπικών κατα
χρήσεων. 'Ό θεν λέγομεν ρητώς δτι, δταν γίνηται ή αρραβώνα, να παρευρί- 
σκηται ό προεστώς τής εκκλησίας και λοιποί μουχτάρηδες τοϋ μαχαλά. 'Ο 
μοίως καί τά προικοσύμφωνα νά γίνωνται παρόντων αυτών τών ιδίων κα
θώς καί ή προικοπαράδοσις καί νά παρρ?;σιάζωνται εις την μητρόπολιν διά 
νά επιβεβαιώνωνται από τον αρχιερέα καί νά μαρτυρώνται παρά τών προκρί
των τής πολιτείας, τά οποία έγγραφα θέλουν άκολουθοΰσιν ούτως.

Εις την αρραβώνα από μέρους τοΰ γαμβρού νά στέλληται μόνον έν δα
κτυλίδι χωρίς άλλο τι, ομοίως καί άπό μέρους τής νύμφης' καί δχι μόνον επί 
τής αρραβώνας, αλλά καί έπειτα νά μη τολμήση μήτε ό γαμβρός μήτε ή 
νύμφη νά προσφέρη παραμικρόν άλλο δώρον. Τά ποχτζαλίκια νά λείπουν 
διόλου. Προς τούτοις κεντήματα, δηλαδή τζεβρέδες καί βρακοζώνες καί άλλα 
δμοια νά λείπουν εις τό παντελές. Ή  δέ προίκα νά συνίσταται εις τρεις τά
ξεις. Ή  μέν πρώτη τάξις νά δίδη υποκάμισα 15, ή δευτέρα 10 καί ή τρίτη 
5 καί τά λοιπά τής προίκας άναλόγως μέ λιτότητα. Τά χρυσά νά λείψουν διό
λου, ήγουν αντεριά καί φουστάνια άπό σεβαγί καί σελιμιγέ. Τόσον καί εις 
τά άλλα φορέματα, χρυσά σειρήτια καί γαϊτάνια, ομοίως καί αί άτόφικες (;) 
γούνες νά λείψουν, αλλά δλανά γίνωνται σαδέδικα καί χωρίς νά είναι κανέν 
φόρεμα πράσινον. Προς τούτοις τά σινιά τών δώρων νά λείψουν διόλου άπό 
μέρους τού γαμβρού καί άπό μέρους τής νύμφης. Καί προίκα νά μήν άπλώ- 
νηται κατά τήν παλαιάν συνήθειαν εις θεωρίαν άνθρώπων. Έ τ ι δέ τραχώ
ματα νά μή δίδωνται παντελώς, έκτος αν ή νύμφη έχη πατρικήν ή μητρικήν 
περιουσίαν, τό όποιον είναι καί γνωστόν.

Τά τεπελίκια καί τζακατλίκια φλωρίων καί μαργαριταρίων νά λείψουν 
άπό γυναίκας, κορίτζια καί μικρά παιδιά. Ό μοίω ς γούνες μακρυές άπό πρά
σινον κάπο καί σχεδόν πρασινάρικον τόσον ανδρες όσον καί γυναίκες καί πα ι
διά νά μή τολμήσουν νά φορέσουν. Προς τούτοις δεσίματα πράσινα καί φου
στάνια και αλλα νά λείψουν, άλλά καί δσοι έχουν έτοιμα φορέματα άπό χρυσά 
νά τά χαλάσωσι καί τά πράσινα νά βάψωσι εις άλλα ρέγγια. Προς τούτοις· 
γυναίκα χωρίς φερετζέ καί γιασμάκι νά μήν εύρεθή είς τό σοκάκι, άν είναι 
καί τό πλέον πλησιέστερον μέρος, ’Αλλά καί οί ραπτάδες νά μή τολμήσουν 
νά χωρίσουν ή ράψουν πράσινον καί χρυσόν φόρεμα χριστιανών.

Λοιπόν δλα αυτά, ευλογημένοι χριστιανοί, ώς έντολάζ τής άγιωτάτης τού 
Χριστού άποστολικής εκκλησίας μας καί άνήκοντα είς τό χριστιανικόν πρέ
πει νά τά φυλάξητε άπαρασάλευτα καί νά τά βάλητε εις πράξιν άμέσως, καθ’ 
δτι δστις τών χριστιανών άνήρ ή γυνή δέν ήθελε φυλάξει τούς άνωτέρω ο
ρούς, οΰς εΐπομεν καί παρηγγείλαμεν τόσον είς τον εαυτόν του, δσον καί εις 
τό τέκνα του, έχει νά παιδευθή έκκλησιαστικώς χωρίς καμμίαν φιλοπροσω-
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πίαν' προς τοΰτοις και ώς απειθείς και μισόκαλοι άνθρωποι, καθ’ οτι προσ
κρούουν είς τό κοινόν όφελος, οί τοιοΰτοι δμοΰ άφωρισμένοι είεν από θεοϋ 
και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά θάνατον στένοντες και 
τρέμοντες επί τής γης ως Κάϊν κα'ι έξω τής χριστιανικής εκκλησίας, μηδείς τε 
των ιερέων άγιάση αυτούς ή θυμίαση ή άντίδωρον δώση, άλλ’ ού'τε των χρι
στιανών τις όμιλήση αυτούς, κληρονομήσειεν καί την λέπραν τοϋ Γιεζή και 
προκοπήν ού μήν ΐδοιεν.

Διό έγένετο και τό παρόν ενσφράγιστον κοινή γνώμη καταστρωθέν και 
εν τφ κώδικι τής ίεράς μητροπόλεως, τό δέ πρότυπον τοϋτο ετέθη εν τφ 
κοινφ κιβωτίφ εις ασφαλή των ανωτέρω διατήρησιν.

1835 ’Ιανουάριου 10. δ Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος

Ά ρ .  36

Σύατααις Ιοναφίον μπουγιατζήδων

(Κώδ. 1, σελ, 261 ή σνγ', ετ. 1835, XII. 20)

Διά τοϋ παρόντος εκκλησιαστικού, συμφωνητικού, αποδεικτικού και εμ- 
μαρτύρου γράμματος γίνεται δήλον δτι παραστάντες ενώπιον ημών τε και τών 
λοιπών προκρίτων και πρωτομαϊστόρων τών εν τή πολιτείφ ταύτη έσναφίων 
οί υποφαινόμενοι μαΐστορες μπουγιατζήδες μέ κοινήν γνώμην και εύχάριστον 
διάθεσιν συνεφώνησαν, ώστε από τής σήμερον καί εις τό εξής ώσιν ήνωμέ- 
νοι εις σύστημα ϊσναφίου, άκολουθοΰντες έκαστος έξ αυτών τό γιόλ έρκιανι 
τής τέχνης του, είς φύλαξιν τοϋ δποίου νά άποκαθιστώσι κοινή γνώμη πρω- 
τομαΐστορα τοϋ ίσναφίου των καί ακόλουθον αυτού (ήτοι τζαούσην), ως ανέ
καθεν συνήθειαν τών ίσναφίων, δστις πρωτομαΐστωρ νά εχη κάθε πληρεξου
σιότητα μέ τήν συνήθη συνέλευσιν τών μαϊστόρων (ήτοι λιόντζιαν) νά παιδεύη 
τούς παραβαίνοντος τό γιόλ έρκιάνι καί εν ένί λόγφ νά φυλάττη τήν συνήθη 
ϊσναφικήν τάξιν. Προς τούτοις καί δστις τών καλφάδων ήθελεν εϋγη μαΐ- 
στωρ, εί μέν είναι μαϊστόρου υιός, νά πληρώνη είς τήν κάσσαν τοϋ ίσναφίου 
εκατόν γρ. Ν° 100, εί δέ μή 200 γρ. διακόσια. Θέλει δέ έξαρτάται τό ίσνάφι 
των από τό ίσνάφι τών καυταντζήδων κατά τήν διά τοϋ στόματος αυτών ο
μολογίαν καί κοινήν συμφωνίαν των. Διό εις ένδειξιν καί διατήρησιν τών α 
νωτέρω έγένετο τό παρόν εκκλησιαστικόν συμφωνητικόν αποδεικτικόν καί εμ 
μάρτυρον γράμμα βεβαιώσει μέν αυτών, βεβαιώσει δέ ήμετέρμ καί μαρτυρίμ 
τών υπογεγραμμένων προκρίτων καί πρωτομαϊστόρων τών λοιπών ίσναφίων, 
καταστρωθέν καί έν τώ κώδικι τής καθ’ ημάς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως, 
ϊνα έχη τό κύρος καί τήν ϊσχύν έν παντί κριτηρίφ δικαιοσύνης. Έ ν  Φιλιπ- 
πουπόλει 1835, Δεκεμβρίου 20.
εγώ δ . ’Αντώνιος Λοϋμπεν βεβαιώ. εγώ δ Θεόδωρος Γεωργίου βεβαιώ. 
εγώ δ Δημήτριος Χ "Ζέλιο βεβαιώ. εγώ δ Διαμαντής Χριστοδούλου βεβαιώ.
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εγώ ό ’Ιωάννης Τριαντάφυλλου βεβακΰ. 
εγώ 6 ’Αποστολής Κωστάκη βεβαιώ. 
εγώ ό Στέργιος Άνδρέα βεβαιώ. 
εγώ ό ’Αθανάσιος Χριστοδούλου βε- 

βαιώ.
εγώ ό Ίάγκος ’Αποστόλου βεβαιώ. 
ό σακελλάριος Ιωάννης ίερεύς μάρτυς 
δ σακελλίου Γεώργιος ίερεύς μάρτυς 

δ ρεφερενδάριος Κωνσταντίνος ίε
ρεύς μάρτυς

ό Φιλιππουπόλεως 
Το παρόν γράμμα έσχίσθη μέ το 

φίου τών καυταντζήδων.

δ πρωτονοτάριος Βασίλειος ίερεύς 
μάρτυς

ό πρωτοπαπάς Νικόλαος μάρτυς 
δ X "  Νένιος Ράϊκου (πρωτομάστο- 

ρης άμπατζήδων), μάρτυς 
δ Ζαφείρης Κωνσταντίνου (πρωτο- 

μάστορης καυταντζήδων) μάρτυς 
δ X "  Γεώργης X" Ίωάννου (πρωτο- 

μάστορης τών γουναράδων), μάρ
τυς.

ίικηφόρος βέβαιοι
ά μην έγεινεν εύχαρίστησις τοΰ ΐσνα-

Σημείωαις. Έκ τοΰ εγγράφου τοΰτου τεκμηριοΰται δτι τά μικρότερα ίσνάφια 
συνιστώμενα έξηρτώντο πολλάκις έκ παλαιοτέρων καί μεγαλύτερων ίσναφίων, ών εΐ- 
χον τήν ύποστήριξιν. Ώς φαίνεται ή ολομέλεια τοΰ ΐσναφίου τών καυταντζήδων δέν 
άπεδέξατο τήν έξάρτησιν ταύτην καί διά τοΰτο ήκυρώθη τό πρακτικόν.

Άρ. 37
Ά π ό δ ε ιξ ις  έξοφλητική τοΰ ξυλό γλυπ το υ  Ίω ά ννο υ  Παοκονλη  

κατασκεναστοΰ τον τέμπλου  τής έκκλησίας  'Α γ ίο υ  Κ ω νσταντίνου
(Κώδ. I, σελ. 93 ή πδ’ ετ. 1836, III, 17)

Διά τοΰ παρόντος εκκλησιαστικού εξοφλητικού αποδεικτικού καί έμμαρ- 
τυρου γράμματος γίνεται δήλον ότι παραστάς ενώπιον ημών τών τε περί η
μάς εντιμοτάτων κληρικών καί τιμιωτάτων προκρίτων τής πολιτείας ταύτης 
δ μάστορα Γιάννης Πασκούλης Μετζοβίτης ταληδοΰρος ώμολόγησεν ιδίφ στό- 
ματι δτι κατά τό ενυπόγραφων χο>·δραιο>· του μέ τό νά έσυμφώνησε μετά τών 
ενοριτών τού αγίου Κωνσταντίνου διά νά κασκευάση τό τέμπλον τής έκκλη 
σίας τοΰ αγίου Κωνσταντίνου κατά τό σχέδιον τής Βιέννης δμοΰ μέ τον δε- 
σποτικόν θρόνον καί τό κουβοΰκλιον τής αγίας τραπέζης διά γρ. 22370, μέ 
τό νά έτελείωσεν ήδη κατά κοινήν αρέσκειαν, έλαβε σώα αυτά τά 22370 γρ. 
παρά τών ιδίων ενοριτών καί Ιξώφλησε κατά τελείαν έξόφλησιν μη έχων τοΰ 
λοιπού ζητεϊν παρ’ αυτών ούδέν μέχρις οβολού. 'Ό θεν εις ένδειξιν έγένετο τό 
παρόν εξο<ρλητικόν και έμμάρτυρον διπλούν γράμμα τή μαρτυρία τών κάτω
θεν αξιόπιστων μαρτύρων καί τη ήμετέρα επιβεβαιώσει καί τό μέν έδόθη 
τώ μάστωρ-Γιάννη, τό δέ τή εκκλησία, ΐνα έχη τό κύρος καί τήν ίσχύν έν 
παντί κρίτηρίφ δικαιοσύνης. 1836 Μαρτίου 17.
Μάστωρ ’Ιωάννης ΓΙασκούλης Μετζοβίτης, ταληδοΰρος βεβαιώ τά άνωθεν.

Σημείωσές : Ή  εκκλησία τοΰ αγίου Κωνσταντίνου καί Ελένης κεΐται παρά τη 
ανατολική πύλη τής άκροπόλεως επ’ αυτών σχεδόν τών τειχών της καί είναι, ώς εί-
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κάζεται, έκ των παλαιότέρων πολλάκις άνακτισθεΐσα. Κατ’ Άρμενικήν παράδοσιν, 
μνημονευοιιένην καί εν τινι 'Αρμενική εγκυκλοπαίδεια έκδόσεως Βενετίας έτους 1769 
έν τή λ. Φιλιπηοΰπολις έν τώ χώρφ τοΰ ναοΰ παρά τη πύλη τοΰ φρουρίου επι τοΰ 
Διοκλητιανοΰ έμαρτύρησαν φονευθέντες 38 χριστιανοί, έν οίς καί οί Φιλιππουπολΐ" 
ται Σεβεριανός καί Μέμνων. Μετά τήν έπικράτησιν τοΰ χριστιανισμού ώς επισήμου 
έν τή αυτοκρατορία θρησκείας ίδρύθη έκεΐ εκκλησία εις μνήμην τών μαρτύρων Σε- 
βιριανοΰ καί Μέμνωνος, ήτις βραδύτερον μετωνομάσθη τών αγίων Κωνσταντίνου και 
'Ελένης. Ό  Gerlach μνημονεύει τήν έκκλησίαν φθίνοντος τοΰ δέκατου Ικτου αίώ- 
νος. Άνεκτίσθη έκ βάθρων, ώς νΰν έχει, τφ 1832 μεγαλύτερα καί μεγαλοπρεπέστερα. 
"Ανωθεν τής πύλης τής βορείου πλευράς αυτής σώζεται είσέτι επί πλακός έντετοι- 
χισμένης ή ακόλουθος κτιτορική επιγραφή : «Ούτος ό ναός τοΰ άγιου Κωνσταντίνου 
έκτίσθη τφ 1832 σωτηρίφ έτει, ’Οκτωβρίου 30 καί έγκαινιάσθη επί Νικηφόρου τοΰ 
άρχιερέως ημών» έφ’ ής τοιχογραφία ’Αγγέλου κρατοΰντος άνεπτυγμένην δέλτον έν 
σχήματι ταινίας μετά τής έπιγραφής μικροϊς γράμμασι : «Τό στερέωμα τών επι σοι 
πεποιθότων στερέωσον Κύριε τήν έκκλησίαν, ήν έκτίσω τφ τιμίω σου αΐματι».

Ό  έσωτερικός ξύλινος διάκοσμος τής έκκλησίας ταύτης ώς καί τών τής αγίας 
Μαρίνης, αγίας Κυριακής καί Παναγίας έν Φιλιππουπόλει καί άλλων τινών άλλαχοΰ 
τοΰ νΰν Βουλγαρικού Βασιλείου είναι πολλής μελέτης άξιος διά τήν έπί τουρκοκρα
τίας εκκλησιαστικήν τορευτικήν καί ξυλογλυφίαν, ιδίως τής πρώτης πεντηκονταετίας 
τοΰ 19ου αΐώνος, έξ ής προέρχεται. Τά τέμπλα, οί άμβωνες, οί αρχιερατικοί θρό
νοι, τά κιβούρια τών αγίων τραπεζών καί τά εικονοστάσια έν γένει τετορευμένα καλ- 
λιτεχνικώς άπό τε συνθέσεως καί επεξεργασίας παριστώσιν άρμονικώς συμπεπλεγ- 
μένα φυτά, άνθη, καρπούς, πτηνά, ζώα καί χερουβείμ. Τινά τούτων ώς τοΰ αγίου 
Κωνσταντίνου, τής Παναγίας έν Φιλιππουπόλει, Παναγίας Στενιμάχου, αγίου Ίωάν- 
νου Ρήλας είναι θαυμασίως καί έπικεχρυσωμένα. Ό  άρχιτέκτων Κόϊτσεφ. (Ή  ξυ- 
λογλυφική έν Βουλγαρίρ, Bull, de la societe arch. Bulg. τόμ. I, έτος 1910, σελ· 
81—110, βουλγαριστί), ώς καί πάντες οί Βούλγαροι αύταπατώμενοι έκ τής νΰν Βουλ
γαρικής τών έκκλησιών ίδιότητος νομίζουσιν δτι ό διάκοσμος ούτος είναι εργον τής 
Βουλγαρικής έπί Τουρκοκρατίας τορευτικής, ξυλογλυφίας και διακοομητικής, έκλι- 
πούσης νΰν καί δτι οί τεχνϊται ήσαν αύτοδίδακτοι Βούλγαροι ιθαγενείς. Ή  ολοσχε
ρής δμως εκλειψις τής τέχνης ταύτης έντός μιας γενεάς, ώς τεκμηριοΰται έκ τών 
άνεγερθεισών Βουλγαρικών έκκλησιών άπό τοΰ χρόνου τής άπελευθερώσεως, τών 
όποιων τά τέμπλα είναι tabula rasa, καί τό παρόν έγγραφον, ώς καί ή μαρτυρία 
τοΰ συγχρόνου Κ. Μωραβένωφ (ΐδε άνωτέρω, γράμμα 2, σημ.) μαρτυροϋσι περιτρά- 
νως δτι ή τέχνη ήτο έπείσακτος άσκουμένη υπό μετακαλουμένων άλλοθεν τεχνιτώνι 
ών άπελθόντων συναπήλθε καί έκείνη.

Ή  τέχνη αυτή συνεχίζουσα τήν Βυζαντιακήν παράδοσιν ίιπό ’Αραβικήν τινα 
καί τής Αναγεννήσεως έπίδρασιν ήσκεΐτο ιδίως έν Κωνσταντινουπόλει έν τή μα 
κρρ λεγομένη άγορρ, δπου ήσαν τά έργαστήρια τών ξυλογλυπτών, πάντων 'Ελλή
νων : «"Αλλοι ('Ελληνορρωμαΐοι) γλύπτουσι καρυόξυλα κατά τήν χρείαν εις διά
φορα ξόανα καί σχήματα διά τά τέμπλα τών έκκλησιών, εικονοστάσια, θρόνους, 
αμβωνας, αναλόγια καί άλλα γλυπτά έπιπλα ή στολίσματα τών οικιών οΰιοι έπι- 
τηδεύονται καί εις τό μωσαϊκόν έξωκόλλημα πολυσχήμων κοχλοστράκων (σαδεφίων) 
καί θαλασσίων χελωνών...» (  Παπαδοπούλου Ν., Έρμης ό κερδφος, τόμ. II, έτ. 
1817, Βιέννη, σελ. 410). 'Η ύποτιθεμένη λοιπόν Βουλγαρική ξυλογλυφία καί τορ- 
ευτική είναι αύτή ή παρακμάσασα Βυζαντιακή άσκηθεϊσα έπί τουρκοκρατίας έν 
Βουλγαρίρ, — ώς έν Θρφκη, Μακεδονίρ, Μικρά ’Ασία, Έλλάδι καί αλλαχού—υπό έλ- 
λήνων τεχνιτών μετακληθέντων έκ Κωνσταντινουπόλεως καί άλλοθεν, δπου ήσκεΐτο-
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Τοΰτο δέ είναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως- πάντες οί διά ξυλογλυφιών κεκο- 
σμημένοι έν Βουλγαρίφ ναοί ήσάν ποτέ ελληνικοί, κτισθέντες καί δισκοσμηθέ.ντες 
υπό των κατά πόλεις Ελληνικών κοινοτήτων δι' Ελλήνων τεχνιτών, διατηρούντων 
τήν Βυζαντιακήν παράδοσιν, καταληφθέντες δέ είτα υπό τών Βουλγάρων, οί μέν 
κατά τόν παρελθόντα αιώνα, δτε διεκρίθησαν φυλετικώς οί ομόδοξοι καί συνεκκλη- 
σιαζόμενοι “Ελληνες καί Βούλγαροι, οί δέ κατά τό 1906, δτε κατελύθησαν αί έν τφ 
Βουλγαρικφ κράτει ελληνικοί ορθόδοξοι κοινότητες καί οί ναοί αυτών μετά τών 
κτημάτων καί ευαγών ιδρυμάτων περιήλθον είς τάς χεΐρας τών Βουλγάρων. Οΰτω 
οί μνημονευόμενοι υπό τοΰ Κόϊτσεφ ναοί τής αγίας Μαρίνης, άγιας Κυριακής, τής 
Παναγίας έν Φιλιππουπόλει, τής Παναγίας έν Στενιμάχφ, τής αγίας Παρασκευής έν 
Τυρνόβψ, τοΰ Σωτήρος έν τή παρακείμενη τώ Τυρνόβφ κωμοπόλει Άρβανάσι (Άρ- 
βανιτοχωρίφ). άλλοτε άποκλειστικώς οικουμένη υπό 'Ελλήνων, τοΰ αγίου Νικολάου 
καί τής Παναγίας έν Σιστοβίω, τής Παναγίας έν Τατάρ-Παζαρτζικίιρ, τών οποίων 
οί έξυλογλυςρημένοι άμβωνες, άρχιερατικοί θρόνοι, εικονοστάσια, τέμπλα καί κιβού
ρια είναι αξιοθέατα καί έλέγχουσι τέχνην, ήσάν ποτέ ελληνικοί. ’Αλλά καί ό Βουλ
γαρικός ναός τής μονής Ρήλας καί δύο-τρεΐς άλλοι, οΐτινες άνηγέρθησαν καί διε- 
κοσμήθησαν καθ’ οΰς χρόνους καί οί Ελληνικοί, πάντως έσχον τόν ξυλογλυπτικόν 
των διάκοσμον παρ’ Ελλήνων μετακλήτων τεχνιτών, άφοΰ είναι ό αυτός τφ τών 
άλλων ναών. Ό  αυτός δέ ξυλογλυφικός διάκοσμος άπαντφ καί έν πολλοΐς άλλοις 
ναοϊς έν Έλλάδι, ταΐς νήσοις, τή μικρφ ’Ασία, τή Συρίφ καί άλλαχοΰ, δπου Βουλ
γαρικός ποΰς δέν έπάτησεν.

Ά ρ . 38

Πατριαρχικόν καί συνοδικόν αιγγίλλιον περί τής έχκληαίας τής άγιας 
Παρασκευής άποσπωμένης άπό τής μητροπόλεως

(Κώδ. II, σελ. 160, έτ. 1836, IX)

Καί προς πάσαν μέν αΐτησιν τό εύλογον συνεπαγομένην ΐδοιτε αν τήν 
εκκλησιαστικήν εΰμένειαν πρόχειρον, τάς δέ υπέρ τών κοινών ιερών καταστη
μάτων τεινοΰσας τών ευσεβών αιτήσεις και ου μόνον τό φιλάδελφον επιδει
κνυόμενος άλλα και προς ψυχικήν συμβαλλόμενα; ωφέλειαν εΰμενέστερον α
ποδεχόμενη ή κοινή φιλόστοργος μήτηρ τής προσηκούσης άξιοι προστασίας 
καί δσα μονιμότητος καί εΰσταίίείας εκείνων παραίτια προθυμως επιδαψι
λεύει διά γραμμάτων αυτής πατριαρχικών καί συνοδικών άπαρέμπτωτον καί 
τφ> χρόνω συμπροϊοΰσαν τήν εξ αυτών ωφέλειαν πραγματευομένη καί όμοΰ 
τό προνοητικόν αΰτής ποιουμένη διάδηλον, ως κάν τοις έξης. Έ ν  γάρ τή πο
λιτεία Φιλιππουπόλεως είς μαχαλέν Τέπ άλτη λεγόμενον διετέλει κείμενον προ 
πολλών χρόνων παρεκκλήσιον τιμώμενον επ’ όνόματι τής αγίας Παρασκευής, 
δπερ εκ τής παλαιότητος κινδυνενον έρείπιον κατασταθήναι εσχάτως οί τής 
πολιτείας ταΰτης πρόκριτοι χριστιανοί έπεχείρησαν μέν διά κοινής αυτών φ ι
λότιμου συνδρομής καί δαπάνης άνοικοδομήσαι καί έπισκευάσαι καί υψηλός 
τής επί τούτφ» άδειας έξεδόθη βασιλικός ορισμός, συσκεψάμενοι δέ μετά τοΰ 
γνησίου κυριάρχου τής επαρχίας ταΰτης ίερωτάτου μητροπολίτου Φίλιππου- 
πόλεως, ΰπερτίμου καί έξάρχου Θράκης Λρογοβητίας, εν άγίφ πνεύματι ά-
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γαπητού ημών αδελφού και συλλειτουργού κυρ Νικηφόρου Ινέκριναν κοινώς 
εύλογον και αναγκαίου ένώσαι κα'ι προσηλώσαι την από παρεκκλησίου εις ά- 
νάλογον ήδη λαμπρότητα νεοδομουμένην εκκλησίαν μετά τών νοσοκομείων 
τής πολιτείας ταΰτης Φιλιππουπόλεως, ού μόνον διά λόγους μείζονος εύστα- 
θείας αύτής και καλής διεξαγωγής, άλλα και όπως τά εξ αύτής είσοδήματα 
άποδειχθώσιν ώς τε πόρος εις τάς τών νοσοκομείων άνάγκας, συντελοΰσης 
παρά ταΰτα καί εις τάς πνευματικός χρείας τών (εν) έκείνοις ασθενών χρι
στιανών. 'Γαΰτα ούτως εγκρίναντες καί διαταξάμενοι οί ρηθέντες χριστιανοί 
κοινή γνώμη καί συγκαταθέσει καί τού γνησίου άρχιερέως αύτών ανήγγειλαν 
τή ημών μετριότητι προκαθήμενη συνοδικώς διά τών ενταύθα τιμιωτάτων 
όμοπάτρων αύτοΐς, έπιδόντων ήμΐν καί γράμμα ενυπόγραφου αρχιερατικόν 
τής εκείνου ίερότητος, παραστατικόν τής κυριαρχικής αύτού συγκαταθέσεως 
επί τή ενώσει ταΰτη καί εκθεμένων περιστατικώτερον τά περί τής είςτό εξής 
διοικήσεως τής ιερός ταύτης εκκλησίας κοινώς εγκριθεντα καί αναγκαία δό- 
ξαντα, άπερ καί εξητήσαντο όμοφώνως επικυρωθήναι καί κατασφαλισθήναι 
δ ι5 εκδόσεως ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού σιγγιλλιώδους εν μεμ- 
βράναις γράμματος. Καί δη την αΐτησιν αύτών εύμενώς προσηκάμενοι ως 
εύλογον καί προς φιλάδελφον άφορώσαν σκοπόν διά τε την εκ τής ένώσεως 
ωφέλειαν τών εν τή ρηθείση πόλει κοινών νοσοκομείων καί την πνευματικήν 
τών άσθενοΰντων επικουρίαν προς τή έπαγγελλομένη άρίστη διεξαγωγή τής 
ιερός ταΰτης εκκλησίας, γράφοντες άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί 
ημάς ίερωτάτων αρχιερέων καί ύπερτίμων τών έν άγίφ πνεΰματι αγαπητών 
ήμΐν αδελφών καί συλλειτουργών, ΐνα

α )  ή έν τή πολιτεία Φιλιππουπόλεως εις μαχαλέν Τέπ·άλτή κείμενη 
νεόδμητος ιερά εκκλησία τής αγίας Παρασκευής ύπάρχη τού από τούδε καί 
λέγηται καί παρά πάντων γινώσκηται μετά πάντων τών πραγμάτων καί αφιε
ρωμάτων αύτής ηνωμένη άδιαλΰτως καί προσηρμοσμένη άδιασπάστως μετά 
τών έν τή πολιτείφ ταΰτη κοινών νοσοκομείων καί γνωρίζηται μέλος αύτών 
αναφαίρετου καί αναπόσπαστου εις αιώνα τον άπαντα άπολαμβάνουσα παν 
δικαίωμα καί προνόμιον τής εκείνων ανεξαρτησίας καί λοιπής αμέσου τε καί 
εμμέσου προστασίας.

β') ή κάσσα τής εκκλησίας ταΰτης έχη συνυπάγεσθαι εις την γενικήν κάσ- 
σαν τών νοσοκομείων, ε!ς ήν περιερχόμενα πάντα τά εκκλησιαστικά αύτής εί
σοδήματα καί δικαιώματα, κΰρια καί τυχηρά, έχωσι λογίζεσθαί τε καί γνω- 
ρίζεσθαι ώς εισόδημα καί πόρος τών νοσοκομείων, αναφαίρετος καί ανεκ
ποίητος εις τό διηνεκές.

γ') τήν επιτροπήν, διοίκησιν καί τελείαν διεΰθυνσιν τής ιερός ταΰτης 
εκκλησίας έχωσιν όλοσχερώς οί κατά καιρούς έφοροι καί επίτροποι τών νο
σοκομείων, εκλεγόμενοι καί ούτοι υπό τού κοινού τών έν τή πόλει ταΰτη ορ
θοδόξων καί ούτοι μόνοι έχωσιν έπιστατεΐν εις τάς δοσοληψίας αύτής, συνυ-

5
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παγομένης τοϊς γενικοΐς λογαριασμοϊς των νοσοκομείων.
δ') οί ιερείς τής εκκλησίας ταΰτης κα'ι λοιποί υπουργοί εχωσιν έκλέγε- 

σθαι καί άποκαθίστασθαι υπό των κατά καιρούς επιτρόπων, οΐτινες μόνοι 
έχοντες καί τής αποβολής αυτών τό δικαίωμα όφείλωσι παραλαμβάνειν την 
κυριαρχικήν γνώμην καί τοΰ κατά τόπον αρχιερέως επί τό ένεργεΐσθαι εύφή- 
μως διά τής πνευματικής αρχιερατικής παρατηρήσεως ή εΐσαξις ή ύποχώρη- 
σις των ίερατευόντων.

ε') δ κατά καιρούς άρχιερεύς Φιλιππουπόλεως ούδαμώς έχη έπιμίγνυ- 
σθαι εις τάς υποθέσεις τής εκκλησίας ταΰτης καί λοιπάς οίασδήποτε περί αυ
τής διατάξεις τών κατά καιρούς επιτρόπων αυτής μήτε δύνηται παρενοχλεΐν 
καί κατεπεμβαίνειν τό σΰνολον, δικαιωμάτων άπαιτήσεσιν ή άλλη τινί αιτία 
καί προφάσει. ’Έστω δε αύτφ ωρισμένον αρχιερατικόν δικαίωμα παρά τε 
τής εκκλησίας ταΰτης καί τών εν ταύτη ιερέων ποσότης γροσίων εκατόν κατ’ 
έτος καί έκτος τούτων ούκ έχη άπαιτείν οΰδέν έν ούδενί καιρφ, λόγφ φιλότι
μου, ή έφ’ οίαδήτινι αιτία καί προφάσει μήτε παρά τής εκκλησίας καί τών 
επιτρόπων μήτε παρά τών ιερέων αυτής, οφειλών επί τοΰτοις έκτελεΐν έν αυτή 
τή ίερ<? έκκλησία τρεις αρχιερατικός λειτουργίας αμισθί προς μνημόσυνου τών 
έν τοΐς νοσοκομείοις ζώντων τε καί τεθνεώτων χριστιανών.

Ταϋτα άπεφάνθη καί κεκΰρωται συνοδικώς, δς δ’ αν καί οποίος τών 
απάντων ιερωμένος ή λαϊκός κακοβουλία κινούμενος τολμήση κρυφίως ή φα- 
νερώς, εμμέσως ή αμέσως διασείσαι την έ'νωσιν ταΰτην τής ρηθείσης έν Φι- 
λιππουπόλει ίεράς εκκλησίας μετά τών έκεΐσε κοινών νοσοκομείων καί άπο- 
σπάσαι καί διαιρέσαι καί άφελεΐν άπ’ αυτών και από τής διοικήσεως τών 
κατά καιρούς έπιτρόπων τών νοσοκομείων ή τών πραγμάτων αυτής καί αφιε
ρωμάτων ίδιοποιηθήναι ή ένόχλησιν καί επήρειαν προξενήσαι τοΐς έπιτρό- 
ποις καί τοΐς ίερεϋσιν, τοΐς λοιποΐς αυτής ύπουργοΐς καί έπιστάταις καί δ- 
λως βουληθή άνατρέψαι μέχρι κεραίας τά έν τφ παρόντι συνοδικώς εκπεφα- 
σμένα, δ τοιοΰτος ως αλαζών καί μισόκαλος καί μονογενής καί κακότροπος 
άφωρισμένος ύπάρχη παρά τής αγίας καί δμοουσίου καί ζωοποιού καί αδιαι
ρέτου μακαρίας Τριάδος, τού ενός τή φύσει μόνον θεού, καί κατηραμένος 
καί ασυγχώρητος καί άλυτος μετά θάνατον καί τυμπανιαΐος καί πάσαις ταΐς 
πατρικαΐς καί συνοδικαΐς άραΐς υπεύθυνος καί ένοχος τού πυρός τής γεέννης 
καί τφ αιωνίφ άναθέματι υπόδικος. "Οθεν εις ένδειξιν έγένετο καί τό παρόν 
ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγγιλλιώδες έν μεμβράναις γράμμα, 
καταστρωθέν καν τφ ίερφ κώδικι τής καθ’ ήμας τοΰ Χριστού μεγάλης Ε κ 
κλησίας καί έδόθη τοΐς κατά καιρούς έπιτρόποις τών έν Φιλιππουπόλει κοι
νών νοσοκομείων.

Έ ν  έτει σωτηρίφ αωλς-' κατά μήνα Σεπτέμβριον επί νεμήσεως ι'.
*0 Γρηγόριος έλέφ Θεού αρχιεπίσκοπος νέας Ρώμης καί οικουμενικός 

πατριάρχης. Ό  Ήρακλείας Διονύσιος, δ Κυζίκου ’Άνθιμος, δ Νικομήδειας



Πανάρετος, ό Δερκων Γερμανός, ό Προύσης ’Άνθιμος, ό Φιλιππουπόλεώς 
Νικηφόρος, ό ’Άρτης ’Ιγνάτιος, ό Φιλαδέλφειας Πανάρετος, ό Μαρωνείας 
Δανιήλ, ό Λήμνου 'Ιερώνυμος, ό Σωζοαγαθουπόλεως Νεόφυτος, ό Νυσσά- 
βας Νεκτάριος.

Ό  Φιλιππουπόλεώς Νικηφόρος υποβεβαιοΐ (αυτόγραφον)
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Σημειακής. Ή  εκκλησία της αγίας Παρασκευής είναι έκτισμένη επί βράχου 
νοτιανατολικώς τοϋ λόφου τών Σχοινοβατών έν τή υποκείμενη τή άκροπόλει πόλει. 
Είναι έκ τών παλαιών καί μνημονεύεται υπό τοΰ Gerlach, Tafernern καί Riccaut 
κατά τόν 16ον καί Π ον αιώνα. Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους κατά τάς ειδήσεις 
τών περιηγητών ήτο ή κατ’ εξοχήν συχναζομένη υπό τών ^ιλιππουπολιτών, διότι 
έπιστεύετο ότι εν αυτή ό ’Απόστολος Παύλος έκήρυξε τόν λόγον τού θεού. Ή το 
Βυζαντιακοΰ ρυθμού θολωτή καί πλινθόκτιτος. Τφ 1835 καταρρίψαντες αυτήν οί 
ανιστόρητοι καί απειρόκαλοι τής πόλεως πρόκριτοι άνιηκοδόμησαν ώς μέχρι σήμερον 
σφζεται δαπάνη τής κοινότητος καί χορηγίςι καί έπιστασίςι τοΰ Βούλκου Θεοδώρο- 
βιτζ, δημογέροντος τότε καί εφόρου τής Ελληνικής σχολής, Βουλγάρου έκ Κοπρι- 
στίτσης καί άλλων. Άνωθεν τής εκ δεξιών εις τήν εκκλησίαν πύλης σώζεται μέχρι 
σήμερον επί πλσκός έντετοιχισμένης ή ιστορική επιγραφή: «Ό ιερός οθτος ναός 
τής άγιας Παρασκευής ίδρύθη δι’ έξόδων τής Κοινότητος Φιλιππουπόλεώς κατά τό 
συνοδικόν σιγγιλλιώδες γράμμα αυτού τφ αωλζ'». Τό μνημονευόμενον γράμμα είναι 
τό καταχωριζόμενον. Κατά τόν Μωραβένωφ (ένθ. άνωτ. σελ. 125) ή πρώτη κτιτο- 
ρική έπιγραφή ήτο συντεταγμένη βουλγαριστί καί έπί Χρυσάνθου άντικατεστάθη διά 
τής 'Ελληνικής.’Εν τή μεγάλη περιοχή αυτής ύπήρχον έκτισμένα εργαστήρια καί οί- 
κίαι, ών τά εισοδήματα μετά τών τοΰ παγκαριού διετίθεντο πρός συντήρησιν τοΰ 
νοσοκομείου κατά τό άνωθι συνοδικόν γράμμα μεταβληθείσης μετά τήν άνάκτισίν 
της εις σταυροπηγιακήν. Έ ν τή περιοχή αυτής έκτίσθη καί ή μεγάλη Ελληνική 
σχολή τού Μαρασλή τφ 1899. Άπασαι αί έπί τών εικόνων ελληνικοί έπιγραφαί δια
τηρούνται ανέπαφοι μέχρι τοϋ νΰν. ’Αξιοσημείωτος είναι ό αρχιεπισκοπικός της θρό 
νος διά τήν παλαιότητα, διακεκοσμημένος άπας δι’ δνυχος.

Οί Βούλγαροι διϊσχυρίζονται δτι ή έκκλησία άνεκτίσθη δαπάνη τοΰ Βούλκου 
τζορμπατζή Θεοδώροβιτς καί άλλων Βουλγάρων. Ευτυχώς ό κώδιξ τών έσόδων καί 
έξόδων τής άνακτίσεως αυτής σώζεται έν τή Βουλγαρική μητροπόλει άφαιρεθείς 
καί ούτος μετά τών κωδίκων τής ίεράς μητροπόλεως. Κατά τόν κώδικα τά μέν έ
σοδα άνήλθον εις 50.713.30 γρ., τά δέ έξοδα εις 13.837,16 γρ. Έθεωρήθησαν υπό 
τοϋ Μητροπολίτου Νικηφόρου, δστις υπογράφεται.Ό σεβασμιώτατος έπίσκοπος Δρο- 
γοβητίας κ. Χαρίτων, ΐνα απόδειξη δτι ή έκκλησία έκτίσθη υπό Βουλγάρων, ώς μαρ
τυρεί καί ό Μωραβένωφ, παραθέτει έν τή προμνημονευθείση περί τών έκκλησιών 
τής Φιλιππουπόλεώς μελέτη τήν φωτογραφίαν τής έκ τοΰ κώδικος σχετικής σελίδος 
τού λογαριασμού τής λογοδοσίας τής κτίσεως τής έκκλησίας. Έκ τούτου πράγματι 
δισπιστοΰται δτι οί χορηγήσαντες πλήν ολίγων Ελλήνων ήσαν Βούλγαροι, εί καί 
τότε οΰτοι ώς μέλη τής ελληνικής κοινότητος παρουσιάζοντο ώς Έλληνες ή έλληνί- 
ζοντες. Ζήτημα περί βουλγαρικής έθνότητος δέν είχεν είσέτι έγερθή έν Φιλιππου- 
πόλει. Ά λλ’ έκ τών χορηγιών αυτών δέν ήτο δυνατόν νά κτισθή ή έκκλησία, αν μή 
διετίθεντο καί κεφάλαια τής κοινότητος συγκροτούμενα κατά τούς κώδικας άπό τοϋ 
παρελθόντος ήδη αίώνος, πριν ή οί χορηγοί Βούλγαροί τζορμπατζήδες έγκαταστα- 
θώσιν εις τήν Φιλιππούπολιν έκ τών χωρίων των. "Αν οί νεήλυδες Βούλγαροι 
τζορμπατζήδες έπί τοΰ Νικηφόρου, δι’ οΰς λόγους έν προηγουμένως σημειώμασι
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προείπομεν, άνεμείχθησαν εις τά κοινά, έγένοντο δημογέροντες, επίτροποι καί έ 
φοροι τών σχολείων καί νοσοκομείων καί ένεκα τοΰ πλούτου των καί τής εμπιστο
σύνης, ής άπέλαυον, διεχειρίζοντο αυτοί ώς ταμίαι τήν περιουσίαν τής κοινότητος, 
είσπράττοντες καί δαπανώντες υπέρ τής κοινότητος έκ τοΰ ταμείου της, τοΰτο δέν 
σημαίνει ότι τά ύπ’ αυτών καταβαλλόμενα χρήματα προήρχοντο έκ τών θυλακίων 
των. Βεβαίως έχορήγουν καί αυτοί, ώς προεστώτες καί πλούσιοι τών άλλων περισ
σότερον, άλλ" οΰτε ή συντήρησις ούτε ή άνέγερσις τών ευαγών τής κοινότητος ι 
δρυμάτων ώφείλοντο επί τών χρόνων των είς αυτούς, ώς νομίζει ό μακάριος Μω- 
ραβένωφ καί τόν πιστεύει e σεβασμιώτατος κ. Χαρίτων.

Πρός άπόδειξιν τών λεγομένων άντιγράφομεν τόν φωτογραφηθέντα υπό τοΰ 
σεβασμιωτάτου λογαριασμόν τών εσόδων τής εκκλησίας τής άγιας Παρασκευής κατά 
τήν άνάκτισίν της πρωτοβουλία καί επιστασία τοΰ τζορμπατζή Βοΰλκου Θεοδώροβιτζ.

«Έν Φιλιππουπόλει 1837 Μαρτίου 15, λογαριασμός τής ληψοδοσίας :
Νό λάβη

2.000 Υ6· από
5.000 » »

2.000 » s

1.000 >

500 * »

800 » »
11.300 »

500 » »

300 » »

200 »

300 » »
200 > »
50 » »

200 » »

300 % >
100 > »
250 »

13.700 »
500 > »

600 » »
500 > »
500 » »
500
600 » »

άγιον Φιλιππουπόλεως κύριον Νικηφόρον (Έλλην Λέσβιος). 
τζιορπατζή Βοΰλκον Θεοδώροβιτζ (Βούλγαρος, μπεγλικτζής, δη
μογέρων, ταμίας κοινότητος).
τζιορπαρτζή Στογιάννον Θεοδώροβιτζ (αδελφός τοΰ προηγουμέ
νου, μπεγλικτζής, δημογέρων).
τζιορπατζή Στογιάννον Κούρτοβιτζ (Βούλγαρος μπεγλικτζής, α
δελφός τοΰ μικροΰ Βούλκου Τσαλόγλου).
τζιορπατζή Βλασάκην Τόντζοβιχζ (Βούλγαρος έμπορος, γαμβρός 
έπί θυγατρί τοΰ Ά θ . Γκιουμουσγερδάνη).
Δημητρίκαν Μήτζιοραν (“Ελλην μπεγλικτζής, Μετσοβίτης).

τόν κΰρ Θεόδωρον Βούλκοβιτζ (Βούλγαρος, υιός πρεσβύτερος τοΰ 
Βούλκου Θεοδώροβιτζ).
τόν κΰρ Νεδέλτζιον Βούλκοβιτζ (Βούλγαρος, υιός νεώτερος τοΰ 
αύτοΰ).
τόν κΰρ "Ισκρον (Βούλγαρος παραυιός τοΰ αΰτοΰ επονομαζόμενος 
Κεσιάκωφ).
πρωτοσύγκελλον τοΰ άγιου Φιλιππουπόλεως Κύριλλον ("Ελλην). 
αρχιδιάκονον αΰτοΰ "Άνθιμον ("Ελλην).
πρωτοπαπαν Νικόλαον Οίκονομίδην ("Ελλην, υιός τοΰ ίερέως 
Κωνσταντίνου Οικονόμου).
Ευστάθιον ("Ελλην επονομαζόμενος Τζηρώνης, μεγαλέμπορος έκ 
Κωνσταντινουπόλεως).
Γεώργιον Παπασαοϋλ ("Ελλην, μεγαλέμπορος-δημογέρων). 
Λούλτζιον Τόλιου (Βούλγαρος, ώς βουλγαρώνυμος).
Σταύρον Μανουήλ (Έλλην).

Κωνσταντίνον καί 'Αθανάσιον Νέσιοβιτζ (Βούλγαροι έμποροι, ό
έτερος γαμβρός έπί θυγατρί τοΰ Ί . Νέμτσογλου).
χωρίον Άβράδαλι (Βουλγαρικόν).
χωρίον Πρασαδίν Δερβέντι (Βουλγαρικόν).
χωρίον Χατζιάρι (Βουλγαρικόν).
Στογιάννον Μερτζιάν (Βούλγαρος).
Συμεώνα, Νέϊκον καί Μάρκον (Βούλγαροι).
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100 » » Ράσκον Σήμπον (Βούλγαρος).
635 » διά χειρός αγίου Φιλιππουπόλεως (έρανος έξ 'Ελλήνων διά τοϋ μη

τροπολίτου).
3.000 » από διάφορα κονδύλια τζιορπατζή Βούλκου (κονδύλια τής κοινότητος, 

άρα Ελληνικά διά τού ταμίου).
20.635 »

200 » » Νικόλα μπαχτζηβάνον (Βούλγαρος).
100 » τά μέν 50 Στέργιος μπακάλης και 50 : άραπατζήδες ("Ελλην ό Στέρ- 

γιος, οί άραπατζήδες Βούλγαροι).
35 » τά μέν 20 γρ. Κωνσταντίνος, τά δέ 14 Γιάντζιος ("Ελληνες άμφότεροι). 
28 » Ζαφείρης καυταντζής ("Ελλην).
15 » X” Σωτήρης (Έλλην).

100 » άπό Βασιλάκην X" Μανώλη γαμβρόν (Έλλην).
42:30 » Στεφανάκην μηχανατζήν ("Ελλην, πατήρ τοΰ καθηγ. Στεφανίδου).
10 γρ. » Πέγιον Γούναρην (Βούλγαρος).
15 » » καλφάδες παπουτζήδων (Βούλγαροι).
25 » » Γιάνκον Λεύκης (Έλλην).
40 » » Πασχάλην βαλσοματζήν (Έλλην).

101 * » Νάϊδην γαμβρόν ’Αποστόλη (Βούλγαρος).
21.346:30 γρ.

1.000 γρ. άπό σύναξιν εγκαινίων (κοινοτικά—εκκλησίας).
196 » » πώλησιν σανιδίων (τής εκκλησίας).

15.000 » » κεφάλαιον-καπιτάλι νοσοκομείου τής ομολογίας Άβράνταλι (κοι
νοτικά).

1.000 » » τόκους αυτών (κοινοτικά).
4.000 » δι’ ομολογίας τοΰ είς Κωνσταντινούπολιν Νεφ'ιζ έφένδη μασουρή τε- 

_________  φτηρτάρη (κοινοτικά).
42.542:30 γρ.
5.000 γρ. άπό κεφάλαιον καπιτάλι σχολής τής ομολογίας Πρασαδίν-Δερβέντι 

(κοινοτικά).
500 » » τό παγκάρι τής εκκλησίας Παναγίας (κοινοτικά-έκκλησίας).
864 » » επίτροπον Νένον άπό εγκαίνια καί λοιπά (κοινοτικά έκ τής έκ-

48.906:30 γρ. κλησίας.
1.407 δρ. διά χειρός τζιορπατζή Βούλκου Θεοδώροβιτζ, άτινα καί μένουν λαμ- 

βάνειν (έρανοι έκ Βουλγάρων, ΰποτεϋείσ&ω).
50.313:30 γρ.

400 γρ. άπό Πάτσκοβον (Ελληνική μονή Πετριτσονιτίσσης).
50.713:30 ήτοι πενήντα χιλιάδες επτακόσια δέκα τρία γρόσια καί παράδες 

τριάκοντα.
Έ ν Φιλιππουπόλει 1837 Μαρτίου 15, έΦεωρήθη καί έπεράσθη εις.....

ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος, ό σακελλίου Γεώργιος ίερεύς μάρτυς, ό πρωτονοτά
ριος Βασίλειος ίερεύς μάρτυς, ό πρωτοπαπάς Νικόλαος ίερεύς μάρτυς, ό δευτε- 
ρεύων Στέργιος ίερεύς μάρτυς, ό X" ’Ιωάν. Χρήστου Κοϊμτζόγλου μάρτυς, ό πρω- 
τομαΐστορης των άμπατζήδων Βέλιος Ράϊκου μάρτυς, Βασίλειος Παπα Ίωάννου 
πρωτομάστορης των καυταντζήδων μάρτυς, X" Γκάντζιος Μιχαήλ πρωτομάστορης 
τών·γουναράδων μάρτυς, Γρηγόρης πρωτομάστορης των ραφτάδων μάρτυς».

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται ότι Έλληνες άναμφισβήτητοι έχορήγησαν είς άνά- 
κτισιν τής εκκλησίας γρ. 5470. Βούλγαροι (τοιούτους δέ λογίζομαι πάντας τούς
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βουλγαρωνύμους ανεξαιρέτως, εί καί τούτων τινές ενδέχεται νά ήσαν Έλληνες ή έλ- 
ληνίζοντες, ώς πράγματι ήσαν, ώς έπί παραδείγματι οί γαμβροί τών ’Ελλήνων προ
κρίτων Ά θαν. Γκεμισγερδάνη καί Ίωάννου Νέμτσογλου) καί Βουλγαρικά χωρία γρ. 
14.683, έξ ών οί αδελφοί Θεοδώροβιτς, οΰς τινες παρουσιάζουν (Π) ώς κτίτορας γρ. 
7000 μόνον, είσεπράχθησαν έξ εγκαινίων, πωλήσεως σανιδίων καί εισφοράς εκκλη
σίας τής Παναγίας γρ. 2560, ήτοι έν ολφ γρ. 22.713, τά δέ λοιπά 28.000 κατεβλή- 
θησαν ύπό τής Ελληνικής κοινότητος έκ τών υπαρχόντων άπό ετών κεφαλαίων της, 
ήτοι 15.000 έκ τοϋ κεφαλαίου τοϋ νοσοκομείου, άτινα ήσαν τετοκισμένα παρά, τή 
κοινότητι τών Άβραδάλων καί 1000 τόκοι αυτών, 5000 έκ τοΰ κεφαλαίου τής 'Ελ
ληνικής σχολής, άτινα ήσαν τετοκισμένα παρά τή κοινότητι τοΰ Πρασαδίν-Δερβέντ, 
3000 έλήφθησαν έκ διαφόρων κοινοτικών κονδυλίων, άτινα ώς ταμίας είσέπραξεν ό 
Β. Θεοδώροβιτζ καί 4000 έδανείσθη ή έκκλησία μετά τοϋ ΰπ’ αυτήν νοσοκομείου 
παρά τοΰ έν Κων)πόλει Νεφίζ έφένδη (ϊδε ανωτέρω, § 10). Κατά ταΰτα λοιπόν οί 
μέν Έλληνες καί ή Ελληνική κοινότης κατέβαλον εις άνάκτισιν τής έκκλησίας γρ. 
36.030, ήτοι πλείονα τών δύο τρίτων τής δλης δαπάνης, οί δέ λογιζόμενοι ώς Βούλ
γαροι μόνον 14.683. Διά τών Βουλγαρικών λοιπόν χρημάτων άνεκτίσθη ή έκκλησία ; 
ήτις ευχής έργον Όά ήτο νά μή άνεκτίζετο, αλλά νά κατελείπετο ώς είχεν, έστω καί 
εις έρειπιώδη κατάστασιν, ώς μόνον λείψανον τής Βυζαντιακής αρχιτεκτονικής.

Άρ. 39
Γράμμα πατριαρχικόν πρός τους έφόρονς καί έπιτρόηους  

τών έν Φιλί}τπονπόλει κοινών νοοοκομείων

(Κώδ. II, σελ. 163, έτ. 1836, IX, 9)

Τιμιώτατοι έφοροι καί επίτροποι τών εν τή πολιτεία: Φιλιππουπόλεως 
κοινών νοσοκομείων, δ,τε κύρ Βονλκος Θεοδώροβιτς, ό Χ "Γιοβαννής, ό κυρ 
Γεώργιος Παπά Σούλ, ό κυρ Κωνσταντίνος X” Σωτηρίου καί ό κυρ Νένος 
Ράτης, τέκνα έν Κυρίφ ημών αγαπητά, χάρις εΐη ύμΐν καί ειρήνη παρά 
θεού, παρ’ ημών δ’ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις. Έκδοθέντος ήδη κατά 
κοινήν ζήτησιν τοϋ τε γνησίου άρχιερέως καί τιμιωτάτων προκρίτων συμπο
λιτών σας ήμετέρου πατριαρχικού καί συνοδικού σιγγιλλιώδους έν μεμβρά- 
ναις γράμματος, άποφαινομένου την προσήλωσιν καί έ'νωσιν τής νεοδμήτου 
ίεράς έκκλησίας τής αγίας Παρασκευής εις μαχαλέν Τέπ-άλτή μετά τών αυ
τόθι κοινών νοσοκομείων, επειδή ή έννοια αύτοϋ άνατίθησι ταΐς κατά και
ρούς έπιτρόποις αυτών δλην τήν διοίκησιν καί επιστασίαν αυτής τής ίεράς 
έκκλησίας, διά τούτο γραφοντες διά τής παρούσης εκκλησιαστικής ημών επι
στολής εΰχόμεθα καί εύλογοϋμεν πατρικώς τήν τιμιότητά σας τούς ήδη τήν 
θεοφιλή ταύτην έπιστμσίαν καί επιτροπήν έχοντας καί προτρεπόμεθα, δπως 
λαβόντες εις χεΐράς σας τό συνοδικόν σιγγιλλιώδες γράμμα Ιξακολουθήτε κατά 
τάς έννοιας καί περιλήψεις αυτού καί γνωρίζοντες τήν ρηθεΐσαν εκκλησίαν 
μέλος τών κοινών νοσοκομείων προΐστασθε μετά ζήλου έν πάσαις ταΐς τ'πο- 
θέρεσιν αυτής καί άγωνίζεσθε μέ προθυμίαν νπερ τής ώφελείας καί εύστα- 
θ ΐίμς αυι,ϊς επί τά πρόσω αύξήσεως τών εισοδημάτων της έκτελοϋντες πι-
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στώς και άόκνως τό τής θεοφιλούς επιστασίας σας χρέος προς έπαινον τού 
ονόματος σας καί άπόλαυσιν μισθού ουρανίου παρά θεοϋ, ου ή χάρις και τό 
άπειρον έλεος εΐη μεθ’ υμών.

αωλΤΦ Σεπτεμβρίου θ ' 
ό Κωνσταντινουπόλεως καί εν Χριστά) ευχέτης

ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βέβαιοί (αύτόγραφον)

Σημείωαις. Έκ των έκλεγέντων καί ίιπό τοΰ πατριαρχείου έγκριθέντων πέντε 
επιτρόπων τής νεόδμητου εκκλησίας καί των προσαρτηΦέντων αυτή νοσοκομείων 
τής πολιτείας δύο είναι Βούλγαροι ό Βοΰλκος Θεοδώροβιτς, ό γνωστός ήδη τζσρ- 
μπατζής, καί ό Νένος Ράτης, πρωτομαΐστωρ των άμπατζήδων, οί δέ λοιποί τρεις 
ακραιφνείς "Ελληνες ό X" Γιοβαννής Χρήστου Κοϊμτζόγλου μεγαλέμπορος «αρα
μπατζής, ό Γεώργιος Παπα Σαοϋλ μεγαλέμπορος καί ό Κωνσταντίνος X ” Σωτηρίου 
καραμπατζής έκ Στενιμάχου, πάππος πρός μητρός τοΰ χαράσσοντος τάς γραμμάς 
ταύτας, οίκων εν τή συνοικίφ Γενί-μαχαλέ ού μακράν των νοσοκομείων.

Ά ρ .  40

Υ ψ η λ ο ί  δρισμοί πρός τόν Καδή τοΰ καζα Φ ίλ ιππον  πόλε ως

(Κώδ. II, σελ. 250, ετ. 1838) ,

Μετά τάς ευχάς και ασπασμούς ειδοποιεί δτι οι υπό τόν καζάν τούτον 
τελοϋντες ραγιάδες έδωκαν αναφοράν εις τό κράτος του, δτι οί καδήδες, οί 
δντες υπό την εξουσίαν τοΰ μεγάλου καδή τής Φιλιππουπόλεως σηκιόνανται 
από τούς μεχκεμέδες και περιφέρονται εις τά χωρία τοΰ καζα καί προξενοΰσιν 
έξοδα καί άρπαγάς εις τά δσπίτια των πτωχών ξεγυμνώνοντες αυτούς, όπως 
δΰνανται καί εύρίσκοντες προφάσεις, δτι έκρυψαν τούς ανθρώπους, οί όποιοι 
άπέθανον καί δτι τάχα δεν τούς εφανέρωσαν, με τοιαΰτας προφάσεις δυνα- 
στικώς λαμβάνουσι τό νομιζόμενον ε!ς αυτούς δίκαιον. Καί δτι καί άλλα α
κόμη παρόμοια μέ αυτά άτοπα και άδικίαι ακολουθούν εις τούτον τόν κα
ζάν, τά όποια διά την συντομίαν δεν τά απαριθμεί. Δι’ αύτάς λοιπόν τάς 
δυναστείας, μέ τάς οποίας καταδυναστεύονται οί πτωχοί, ειδοποίησαν εις τό 
κράτος του δτι κατήντησαν εις απελπισίαν καί ζητούν νά μετατοπίσωσι. 
Τοιαύτα άτοπα μέχρι τής σήμερον δεν ενθυμείται τό Δεβλέτι νά συνέβησαν 
καί άλλοτε' καί διά τούτο δεν θέλει ουδέ αυτά νά άκολουτθούν εις τούτον τόν 
καζάν. Ό θ εν  προστάζει δτι άμα ως φθάση ό υψηλός’ορισμός του οΰτος, ό 
Καδής καί δλοι οί προύχοντες διοικηταί τοΰ καζά Φιλιππουπόλεως νά λάβω- 
σιν αμέσως την φροντίδα νά παιδεύσωσι τούτους τούς ξεγυμνώνοντας τούς 
πτωχούς. Καί δταν ήθελε συμβή καμμία υπόδεσις έξω εις τά χωρία, νά μή 
στέλληται άνθρωπος έκ μέρους τού καδή διά νά την διορθώση, αλλά οί άν
θρωποι οί έχοντες αυτήν την ύπόθεσιν νά έρχωνται μόνοι των εις τόν καζάν 
καί νά την θεωρώσιν υπό την ό'ψιν τού μεγάλου καδή. Καί αν είναι καμμιά 
υπόδεσις τοιαύτη, ώστε εκ μέρους τού καδή είναι ανάγκη νά άποσταλή άν
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θρωπος διά νά την θεώρηση, οΰτος δ άποσταλεΐς άνθρωπος νά εύχαριστήται 
εις to κονάκι, τό όποιον τον δίδουν διά νά κονεύση και εκτός τοΰτου νά μή 
ζητή περισσότερον. Και αν άποθάνη τις είτε πλούσιος είτε πτωχός, νά μη ζη- 
τωσιν από την κληροδοσίαν του δσα θέλουσιν, άλλ’ δσα είναι διωρισμένα άνέ 
καθεν άπό τά ιερά σερίφια. Ά ν  δέ άποθάνη τινάς άφίνοντας χρέος, άφοϋ 
πρώτον άπό τά έναπολειφθέντα υπάρχοντά του άποδοίίή τό χρέος του, έπειτα 
άπό εκείνο, τό όποιον ήθελε περισσεύσει, νά λαμβάνη και ό καδής άπό τό 
κανονικόν του, τό όποιον άνέκαθεν είναι διωρισμένον, εις τά χίλια άσπρα νά 
λαμβάνη ό καδής μόνον δεκαπέντε καί πέντε άσπρα διά τό κασίμι καί δυο 
ήμισυ άσπρα διά τον γραμματικόν καί δυο ήμισυ άσπρα διά τόν μεζοόρην.. 
’Εκείνος δέ ό όποιος θέλει κληρονομήσει τό πράγμα τοΰ άποθανόντος νά 
πληρώνη εις τόν γραμματικόν έν γρόσι διά τό χουτζέτ παρασί. Διά δέ τό ζευ
γάρι τοΰ άποθανόντος γεωργού νά λαμβάνωσιν ένα γρόσι. Έ ά ν  δέ άποθάνη 
τις έχοντας κληρονόμους άνηλίκους, διά τούς οποίους άφίνει επίτροπον, ό ε
πίτροπος διά τό επιτροπικόν γράμμα, τό όποιον ίΐέλει λάβει παρά τοΰ καδή, 
νά δίδη μισόν γρόσι. Ά π ό  αυτά τά διωρισμένα εδώ ένα οβολόν περισσότε
ρον νά μή λαμβάνωσι. Τοιουτοτρόπως νά γνωρίζωσι. Καί τούς αδίκους αν
θρώπους, τούς οποίους έκατάλαβαν, δτι άδικοϋσι τόν λαόν, νά τούς άποβάλ- 
λωσιν άπό την δούλευσίν των. Τοιουτοτρόπως νά κάμωσι, καθώς διαλαμβά
νει ό υψηλός ορισμός. Ε ί δέ καί έναντιοπραγήσωσιν εις αύτάς τάς διαταγάς, 
θέλουσι δοκιμάσει την βασιλικήν οργήν.

Έξεδόθη εις τά 1251 έγείρας εις μήνα Ζιλκαδέ άρχόμενον.

Σημείωσις. Ώς φαίνεται τό παρόν είναι περίληψις σουλτανικοΰ φιρμανίου άπο- 
σταλέντος πρός τόν καδήν (ιεροδίκην) τοΰ καζά Φιλιππουπόλεως κατόπιν αναφο
ράς τών χριστιανών πρός τήν 'Υψηλήν Πύλην διά τάς γενομένας πιέσεις καί αδι
κίας εις αυτούς ύπό τών κρατικών υπαλλήλων.

Άρ. 41
Διαϋ'ήκη τοϋ προκρίτου

Φιλιππουπόλεως  ’Α&αν. X " Δημ. Γκιουμούς-γκερδάνη

(Κώδ. I, σελ. 294 ή σπ?’, έτ. 1838, I, 19)

Γρηγορεΐτε, φησίν, ό Κύριος δτι ούκ οΐδατε τήν ημέραν ουδέ τήν ώραν, 
έν ή ώς κλέπτης ό θάνατος έρχεται’ διά τούτο κάγώ ό αμαρτωλός δούλος τού 
Θεού Αθανάσιος X "  Δημητρίου Γκιουμούς Γερδάνη τό άδηλον τού θανάτου 
φοβούμενος έγνων έτι σφας καί υγιείς έχων τάς φρένας διατάξασθαι τά κατ’ 
εμαυτόν δπως έθέλω μετά θάνατόν μου γενέσθαι' καί δή πρώτον μέν ζητώ 
συγχώρησιν παρά πάντων τών χριστιανών, καθώς κάγώ άφίημι αύτοΐς τήν 
άπό καρδίας συγχώρησιν, επομένως διατάττω τήν χρηματικήν ποσότητα εκα
τόν πενήντα χιλιάδας Ν° 150.000.
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(έδόθησαν)

(έδόθησαν τφ 
τζορμπατζή 
Βούλκφ)

(έδόθησαν)

250 τφ σείΐασμιωτάτφ μοι άρχιερεΐ άγίφ Φιλ)λεως 
50 τοΐς διακόνοις

500 εις τά νοσοκομεία μετά τής άγ. Παρασκευής 
700 εις τό Ελληνικόν σχολείον Φιλιππουπόλεως

40.000 τφ υϊφ  μου Μιχαλάκη
20.000 τφ υΐφ μου Γεωργίφ
20.000 τφ υ ΐφ  μου Δημητρίφ
10.000 τή θυγατρί μου Ραλοΰ
10.000 τή θυγατρή μου Θεόπεμπτη 

1.300 τοΐς τέκνοις τής θυγατρός μου Ραλοϋς
700 τφ Άθανασάκη τέκνφ τής θυγατρός Θεό

πεμπτης
500 τή δούλα Μήνφ 
200 τή Λούμπφ 
150 εις τά παιδιά αυτής 
100 τή δούλα Μήλα
150 τή παραμάνμ (100 και 50 εις τό παιδί της)

2.000 τή έκκλησίμ τοΰ αγίου Δημητρίου 
500 τή έκκλησίμ τοΰ αγίου Νικολάου (έδόθησαν τω τζορπατζή Βούλκφ) 
500 εις τό μοναστήριον τής αγίας Παρασκευής Βοδινών (έδόθησαν)
300 εις τό μοναστήριον των αγίων Αναργύρων Κουκλένης (έδόθησαν) 
200 εις τό μοναστήριον τοΰ αγίου Γεωργίου (έδόθησαν)
250 εις τό μοναστήριον των αγίων Θεοδώρων (έδόθησαν)
500 εις τούς ιερείς των πέντε εκκλησιών, παρρησίαν άνά 100, ήτοι τοΰ 

άγ. Δημητρίου, τοΰ άγ. Κωνσταντίνου, αγίας Κυριακής, Παναγίας 
καί αγίας Μαρίνης (έδόθησαν)

400 εις τά τέσσαρα παγκάρια τών εκκλησιών άγ. Μαρίνης, άγ. Κων
σταντίνου, άγ. Κυριακής καί Παναγίας (έδόθησαν).

50 εις τους ιερείς τής άγιας Παρασκευής (έδόθησαν)
150 τω πρωτοπαπα Νικολάφ Οικονόμου (έδόθησαν)

3.000 διά κηδείαν καί λοιπά μνημόσυνα έως τους τρεις χρόνους 
2.500 εις διάφορα ελέη πτωχών καί έξοδα.

(έδόθησαν)

115.000 ήτοι εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες γρόσια, ώς φαίνεται ά 'νω θι: 115.000.
Τά δέ κτήματά μου, δηλ. τό όσπίτιον, δπου κάθημαι μέ δλα τά όσπι- 

τικά, ήτοι ασημικά, μπακιρικά, ρουχικά, στρώσεις καί λοιπά, ομοίως καί τά 
δύο ντίγκια εις Δερμένδερε μέ δλα τά μπακιρικά καί λοιπά, δηλ. παχτζέδες 
καί τζαήρια, άφίνω εις τούς τρεις υιούς μου μόνον Μιχαλάκην, Γεώργιον 
καί Δημήτριον χωρίς νά ένέχωνται εις αυτά καί αί θυγατέρες μου Ραλοΰ 
καί Θεοπέμπτη εις τό παντελές. Εις δλα ταΰτα τό νά διενεργηθώσιν άφίημι 
καί διορίζω έπιτρόπους καί κουράτορας τούς ανωτέρω τρεις υιούς μου Μι-
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χαλάκην, Γεώργιον και Δημήτριον, ώς ηλικιωμένους όντας και ήγαπημένους 
αδελφούς. Μηδε'ις δέ των συγγενών μου η ξένων τολμήση άνατρέψαι χά Ιν 
τή οϊκειοθελεΐ μου ταύτη διαθήκη διοριζόμενα, καθότι δσχις αν η καί αυ
τών σχεδόν χών τέκνων μου, άφίημι αΰχίρ κατάραν και απολογίαν δόχω εις 
χό αδέκαστου κριχήριον υπέρ της αμαρτωλής μου ψυχής. Διό καί έγένετο ή 
παροΰσά μου διαθήκη επιβεβαιώσει χοΰ σεβαστού μου δεσπότου και μαρ- 
χυρίαις χών εντίμων κληρικών καί λοιπών αξιόπιστων μαρτύρων, ΐνα έχη το 
κΰρος καί την ισχύν έν παντ'ι κριτηρίιρ δικαιοσύνης.

Έ ν  Φιλιππουπόλει μωλη®, ’Ιανουάριου ιθ .
Ναζήρην χε καί επιτηρητήν διορίζω την θυγατέρα μου Ραλοΰν εις χό νά 

ένεργηθώσι άπαντα ώς διαταχτώ.
(τόπο; σφραγίδος) ’Αθανάσιος Γκιουμούς-γκερδάνη βεβαιώ.

Ραλοϋ ’Αθανασίου Γκιουμούς-γκερδάνη βέβαιοι δΓ έμοϋ Ίωάννου 
Παπά Νέσογλου ώς καί μαρτυρώ.

Θεοπέμπχη ’Αθανασίου Γκιουμούς-γκερδάνη βέβαιοί δ ι’ έμοϋ χοΰ πρω- 
τοπαπά Νικολάου, ώς καί μαρτυρώ.
Μιχαήλ ’Αθανασίου Γκιουμούς-γκερδάνη βεβαιώ. Γεώργιος ’Αθανασίου 
Γκιουμούς γκερδάνη βεβαιώ. Δημήτριος ’Αθανασίου Γκιουμούς-γκερδάνη 
βεβαιώ. Ό  Σακελλίου Γεώργιος ίερεύς μάρτυς. Δημήτριος Κυριάκου Μή- 
χζορα μάρτυς. Βοΰλκος Θεοδώροβιχζ μάρτυς. Γεώργιος Δ. Σιαγγούνη μάρ
τυς. ’Ιωάννης Δ. Σιτζιάνη μάρτυς. ’Ιάκωβος ’Αργυρίου μάρτυς. Γεώργιος 
Τόνχζοβιτζ μάρτυς.

ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βέβαιοί.

14

Σημείωοις. Οΰδεμία των έν τοΐς κώδιξι καταγεγραμμένων διαθηκών παρου
σιάζει τοσοΰτον μεγάλην κληροδοσίαν είς ρευστόν χρήμα, ώς ή τοΰ ‘Αθανασίου 
X" Δημητρίου Γκιουμούς-Γκερδάνη, τοΰ γενάρχου τής εύγενοΰς έν Φιλιππουπόλει 
οικογένειας των Γκιουμούς-γκερδανών (ΐδε Θρρκικά, τόμ. I l l ,  ετ. 1932, σελ. 409 κ. 
εξ.). Ούδενός δέ λόγου γενομένου περί των εμπορικών αΰτοΰ εργασιών, έπεται ότι 
ζώντος αΰτοΰ είσέτι τήν διεόθυνσιν τοΰ μεγάλου καταστήματος άνέλαβον οί υιοί 
του. Ό  ’Αθανάσιος κατά τήν επιτάφιόν του επιγραφήν έγεννήθη τφ 1778 καί απί
θανε τφ 1838 καταλιπών τρεις υιούς καί δυο θυγατέρας. Άνηγορεύθη μαΐστωρ άμ- 
πατζής τη 6η Μαΐου 1793, νεαρώτατος ώς υιός μαΐστορος, διό καί κατέβαλε τό ή- 
μισυ τοΰ τέλους γρ. 20 ('Αρχεία άμπ. βιβλ. II, σελ. 26). Ό  θείος αΰτοΰ X" Γεώρ- 
γις Γκιουμούς-γκερδάνης, όστις πιθανώς συνειργάζετο μετά τοΰ άδελφοΰ του X" 
Δημητρίου, πατρός τοΰ ’Αθανασίου, μνημονεύεται ώς μαΐστωρ τφ 1769 (Άρχ. άμπ. 
βιβλ. I, σελ. 113) καί ώς πρόκριτος υπογράφεται υπό τό όνομα X” Γεώργις ’Αθα
νασίου μάρτυς έν πρακτικό) τής μητροπόλεως έτους 1793 (ΐδε άνωτέρω, έγγραφον 2.) 
’Επειδή δέ ούτε οϋτος ούτε ό αδελφός του Αναγράφονται Ιν τοΐς άρχείοις των άμ- 
πατζήδων ότι άνεκηρύχθησαν μαΐστορες, επεται ότι άμφότεροι οι αδελφοί έγκατέ- 
στησαν άλλοθεν είς τήν πόλιν ώς άνεγνωρισμένοι μαΐστορες. Κατά τήν οικογενεια
κήν τών Γκιουμούς-γκερδανών παράδοσιν πατρίς των προγόνων των ήτο ή έν Μα- 
κεδονίρ Βέρροια. Ό  Κ. Μωραβένωφ, όστις τετυφλωμένος έξ έθνικοΰ πάθους πρός
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τήν 'Ελληνικήν ταύτην οικογένειαν μυρία ψευδολογεί, λέγει δτι αΰτη προήρχετο έκ 
τής έπί τής Ροδόπης κώμης Μποΐκοβο καί δτι ό Αθανάσιος ήτο πένης (I) καί οΰδε- 
μιάς ύπολήψεως άπήλαυεν έν τή κοινωνία ώς ιδιότροπος καί ραδιούργος. 'Ο Άθα- 
νασάκης έξακολουθήσας ώς καραμπατζής τήν έργασίαν τοΰ πατρός του φαίνεται 
δτι ταχέως ηύδοκίμησε και συνεδέθη μετά τής εύγενοϋς Ιθαγενούς ο’ικογενείας τοΰ 
τζελεμπή Μιχαήλ Κόρου λαβών σύζυγον τήν θυγατέρα αΰτοΰ Ζωήν καί προίκα τό 
μέγα έν τή κώμη Δερμέν-δερέ υπό τήν Ροδόπην αγρόκτημα. Οΰτω εισήχθη εις τήν 
τάξιν τών εΰγενών καί κληθείς εις τήν μητρόπολιν ώς αρχών μετείχε τής διοική- 
σεως τής πολιτείας έπί τριάκοντα καί πλέον έτη, ώς διαπιστοΰται έκ τής έν τοΐς 
κώδιξι τής μητροπόλεώς υπογραφής αύτοΰ. Έ ν τοΐς άρχείοις τών άμπατζή^ων ή 
υπογραφή αυτού άπαντά έν τισι πρακτικοΐς μεταξύ τών πρώτων υπογραφών. Τό 
έπί μαρμάρινης πλακός, έν τφ οίνοι μέρει τής οποίας είναι έγγεγραμμένος ό δικέφα
λος αετός καί έν τφ κάτω τράπεζα μετά μελανοδοχείου, έπιτάφιόν του έπίγραμμα 
έχει ώς εξής :
«+ ΜνημεΧον, είπε τίνα καλύπτεις ένδον ; άμφω βιώσαντας γε λαμπρώς, κοσμίως, 
’Αθανάσιον τόν Χατζηδημητρίου τόν μέν έι’ εξήκοντα, τήν δέ πεντήκονθ’,
Γκιουμούς γκερδάνη, άνδρα γενναΐον μάλα ούς, Χριστέ, τάξον έν χορφ τών δικαίων, 
καί φιλόπατριν πρός δέ τήν σύζυγον τούτου κόλποις ’Αβραάμ καί ζωής τής άγήρω 
Ζωήν, Μιχαήλ Κύρου εύγενή γόνον, τών αρετών άξια λαβεΐν βραβεία».

1838, Ιουνίου 27.
Έ πί τής έν τφ άγροκτήματι κρήνης υπήρχε μέχρις έσχάτων έντετοιχισμένη 

μαρμάρινη πλάξ διαστάσεων 0,50X0,60 τοΰ μ. έχουσα έν τφ άνφ μέρει άνάγλυφον 
έγχρωμον κύκλον μεταξύ κρίνων, ύφ’ δν ή ακόλουθος έπιγραφή μαρτυρούσα τόν 
πρώτον ιδιοκτήτην : «Ετών πριν όγδοήκοντα τήν βρύσιν ταύτην | έφερ’ ό Κύρου 
Μιχαλάκης, πάλιν δ’έγγονοι τούτου ό Μιχαήλ | Ά θαν. Γκιουμούς-γκερδάν καί οί α
δελφοί ] παντελώς τεφρωθεϊσαν|έκτισαν ταύτην, | ΐ845Ώκτομβρίου, λ’». Κατά τήν έπι- 
γραφήν ή κρήνη κατεσκευάσθη τφ 1765. Περί τού αγροκτήματος ίδε Μυρτ. Άπο-  
στολίδου, τα αρχεία τού έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων, Άρχει ον 
Θρακ. Λαογρ. Θησαυρού, τόμ. I, έτ. 1936—37, σελ. 149,

άρ. 42

Ά η ό σ η α β μ α  δια&ήκης τον έν Βιέννη  
άπο·&ανόντος Φ ίλιππου no λιτού Σωτηρίου Ά ντω νιάδου (ΐαον)

(Κώδ. II, σελ. 304, έτ. 1841, I, 8)
Τελευταία διαταγή μου

1) Ά φ ίνω  εις τήν ενταύθα εκκλησίαν τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωρ
γίου τών ανατολικών ορθοδόξων Γραικών ’Οθωμανικών υπηκόων εις αιώ
νιον καπιτάλι φιορ. 3000 ήτοι τρεις χιλιάδας φιορίνια εις είκοσάρια, τών ο
ποίων ό τόκος ό χρονικός νά μοιράζηται εις τους ενταύθα ομογενείς μου 
πτωχούς Γραικούς τήν ήμέραν τής Μεταμορφοισεως.

2) Ά φ ίνω  εις τήν ιδίαν εκκλησίαν τοΰ άγιου Γεωργίου ετερα φ. 2500, 
ήτοι φιορίνια δυο χιλιάδας πεντακόσια εις είκοσάρια εις αιώνιον καπιτάλι 
καί έκ τοΰ χρονικού τόκου αυτών νά γίνηται τόν καθ’ έκαστον χρόνον εν μι
κρόν μνημόσυνον τήν ήμέραν τής θανής μου.
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3) Ά φ ίνω  εις την εκκλησίαν τής αγίας Τριάδος των ενταύθα εντοπίων 
ορθοδόξων Γραικών φ. 500 ήτοι φιορίνια πεντακόσια εις εικοσαριά εις αιώ
νιον καπιτάλι διά νά μνημυνεύηται τό όνομά μου εις τό ετήσιον μνημόσυ- 
νον τής εκκλησίας.

4) Ά φ ίνω  εις τό Ελληνικόν σχολεΐον τής πατρίδος μου Φιλιππουπό- 
λεως φ, 2000, ήτοι φιορίνια δυο χιλιάδας εις 20 εις αιώνιον καπιτάλι, τά 
όποια νά τοκίζωνται μέ ασφάλειαν καί ό χρονικός τόκος αυτών νά συντείνη 
εις τό νά κρατούν διδασκάλους καλούς προς παιδείαν τής νεολαίας. Έ τ ι  εις 
τό νοσοκομεΐον τής Φιλιππουπόλεως φ. 1000 ήτοι χίλια φιορίνια εις είκοσά- 
ρια, εις την εκεί φυλακήν φ. 1000 ήτοι χίλια φιορίνια εις 20, τά όποια νά 
τοκίζωνται μέ ασφάλειαν καί μόνον ό χρονικός τόκος αυτών νά έξοδεΰηται. 
Ά φ ίνω  ωσαύτως εις τάς εκεί επτά εκκλησίας 3500 φ. ήτοι φιορίνια τρεις χ ι
λιάδας καί πεντακόσια, δηλ. εις τήν αγίαν Μαρίνην, εις την Παναγίαν, εις 
τον άγιον Δημήτριον, εις τον άγιον Κωνσταντίνον, εις τήν αγίαν Κυριακήν, 
εις τήν αγίαν Παρασκευήν καί εις τον άγιον Νικόλαον προς φ. 500 ήτοι 
φιορίνια πεντακόσια εις τήν κάθε μίαν εκκλησίαν. Τά είρημένα χρήματα θέ
λουν τά περιλάβει οΐ έν Φιλιππουπόλει προεστώτες καί επίτροποι τών εϊρη- 
μένων καταστημάτων καί μόνον μέ τήν υπογραφήν αυτών νά πληρωθώσι.

5) Τήν σύζυγόν μου Ραλλού άφίνω φ. 40.000, ήτοι φιορίνια σαράντα 
χιλιάδας εις εϊκοσάρια, τήν δέ θυγατέρα μου Σμαράγδαν, σύζυγον τού κυ
ρίου κ. Νίκολιτζ φ. 21.000, είκοσι μίαν χιλιάδας φιορίνια εις είκοσάρια.

Αύτη έστίν ή τελευταία διαταγή μου καί θέλησις, τήν οποίαν θέλουν 
εκτελέσει οί κληρονόμοι μου εν συνειδότι καί φόβψ Θεού.

Έ ν  Βιέννη τή 13η Μαϊου 1839. Σωτήριος Άντωνιάδης
’Ιάκωβος Διαμαντίδης μάρτυς, ’Ιωάννης Β. Όμιπρίσκου μάρτυς.

Ό  υποφαινόμενος διερμηνεύς επικυροΐ διά τής εξ επαγγέλματος υπο
γραφής του οτι τό προκείμενον άντίγραφον διαθήκης Ισόν έστιν αυτολεξεί 
καί άπαράλλακτον τή πρωτοτύπφ διαθήκη τού φδε άποβιώσαντος κυρίου 
Σωτηρίου Άντωνιάδου, τή ευρισκόμενη έν τφ  γραφείφ τού έν Βιέννη εν
δόξου Μαγιστράτου ήτοι δημαρχίας.

Βιέννη, τήν 8 Ίαννουαρίου 1841. Γεώργιος Γκιλάνης
Παρά τώ Καισαροβασιλικφ δικαστηρίφ τών εύγενών ένορκος γραικιστί 

διερμηνεύς.

Σημείοοαις. *0 Σωτήριος Άντωνιάδης ή ’Αντωνίου, Φιλιππουπολίτης εμπο
ρευόμενος έν Βιέννη, τφ 1835, άπέστειλεν εις τήν μητρόπολιν 25.000 γρ. πρός άνοι- 
κοδόμησιν τής έπΐ τής Ροδόπης μονής τών άγιων ’Ανάργυρων (ϊδε ανωτέρω § 9). 
Είναι έκ τών ευεργετών τής 'Ελληνικής κοινότητος. Εις τόν άνοιχθέντα έράνου υπέρ 
τής 'Ελληνικής σχολής κατάλογον είναι εγγεγραμμένος διά 3000 γρόσια (ϊδε, ανω
τέρω έγγρ. 25).
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Άρ. 43
5Αηόδειξις Ιωνική

τών έν tfj έπαρχία Φ ίλιππου πόλεως κατοίκων χριστιανών

(“Έτος 1811, Φεβρουάριου 24)

ΔΓ ής γίνεται δήλον δτι δλοι μικροί τε και μεγάλοι κάτοικοι της Φιλιπ- 
πουπόλεως, έμποροι και ΐσναφλήδες καί οί έν ταΐς διαφόραις χώραις κατοι- 
κοΰντες ευπειθείς ραγιάδες τοΰ Κραταιοτάτου, Γαληνοτάτου, Εύσπλαγχνικω- 
τάτου καί Δικαιοτάτου "Ανακτος Σούλι άν Ά π ιο νλ  Μεοδϊτ ίφέντη μας, (οΰ 
το κράτος εΐη άήττητον καί άκαταμάχητον είς τούς αιώνας), δλοι κοινώς συ- 
νεφωνήσαμεν μεθ’ δρκου τοΰ έν Ά γ ίφ  Πνεΰματι και συνετάχθημεν εις σώμα 
άμέριστον καί άχώριστον έφ’ δρου ζωής, ϊνα γράψανιες είς την Πανσέβα- 
στον ήμΐν Παναγιότητα άπαιτήσωμεν μέ μέσον της τό από τοΰ Κράτους 
μέγα έλεος καί άκραν φιλανθρωπίαν του προς σΰστασιν καί καταρτισμόν μιας 
Ε θνικής Έξάδος, αν ούχί Δωδεκάδος, ήτις νά έπαγρυπνή προς τά κατά την 
επαρχίαν ταύτην Βασιλικά έσοδα καί έξοδα μεθ’ δρκου κατά τά βασιλικώς 
ώρισμένα Νέα Σιουροΰτια καί την τών ετησίων Δωσιμάτων μας, τό Ταμεΐον 
κρατούσα νά γνωρίζη είς τό έθνος τό κατά καιρούς Βασιλικώς όρισθησόμε- 
νον χρέος. Οί έν τή Έ ξάδι ή Δωδεκάδι συστηθησόμενοι ιθέλει έκλέγωνται 
έτησίως υπό τοΰ έθνους καί θέλει πληρώνηται είς έκαστος μισθόν συμφωνη- 
θησόμενον κατ’ αξίαν. Οί τοιοϋτοι χρεωστοΰσι κατά τάς διαταχθησομένας ώ 
ρας τής ημέρας νά παρευρίσκωνται έν τφ υπό τοΰ έθνους ωρισμένιρ τόπφ 
δρχευμένοι δντες έν όνόματι τοΰ θεοϋ καί τοΰ Άνακτος νά φυλάττωσι τό δί 
καιον ενός έκάστου τών πτωχών χωρίς τίνος προσωποληψίας ή δωροδοκίας. 
”Αν δέ τις έξ αυτών ή άλλος τών από τοΰ έθνους μας λάβη τινά καταδρομήν 
από τίνος τών Ζαλήμηδων, ή έκ τίνος διαβολής καταντήση ή εις εξορίαν ή 
όποιανδήποτε παιδείαν ή ζημίαν τινά, εις τοιαΰτην περίστασιν χρεωστοΰμεν 
δλοι κοινώς, ώς έν σώμα έν μια \|ιυχή νά δικαιώσωμεν, έλευθερώσωμεν καί 
άποζημιώσωμεν τον τοιοΰτον έως οβολού' διότι δταν τινές παιδεύονται διά 
έθνος, ή παιδεία εννοείται τοΰ έθνους. ”Αν δέ τις έκ διαβολής τίνος ή συκο
φαντίας καν δΓ ίδικά του ίντερέσα ύποπέση είς οίανδήποτε παιδείαν, δλοι 
κοινώς χρεωστοΰμεν νά συνδράμωμεν λόγιρ καί έργφ είς βοήθειαν καί τήν 
από τής δεινότητος απαλλαγήν, καί άποζημίωσιν. Χρεωστοΰμεν δλοι κοινώς 
ως σώμα νά πονώμεν καί νά φροντίζωμεν διά καθένα, ως τό σώμα διά τά 
ίδιά του μέλη, ομοίως καί τά μέλη νά συνδράμωσιν εις βοήθειαν και άντί- 
ληψιν τοΰ σώματος.

Γίνονται οΰν δύο δμοια αντίγραφα γράμματα έσφραγισμένα άπότε τών 
προκρίτων τοΰ έθνους μας καί από τών ϊσναφίων τής πόλεακ, από τών ’Ε 
πιτρόπων τοΰ έθνους καί Μουχτάριδων τών Μαχαλέδων, προεστώτων καί 
τών μεγαλ»?τέρων χωρίων τοΰ Καζά Μουχτάριδων προς ένδειξιν καί άσφά-
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λείαν ενός έκαστου των από τού έθνους μας, ών τό εν φυλάττεται εις την 
Κάσσαν τής Δηποτηζιώνης τού εμπορικού συστήματος, τό δέ άλλο εις την 
Κάσσαν τού Ίσναφίου των Άμποίτζήδων.

Άμφότερα έχουσι τό κύρος και την ϊσχύν εν παντ'ι κριτηρίφ Δικαιοσύνης.
Έ ν  Φιλιππουπόλει, τη 24η Φεβρουάριου 1841.

Σημείοοσις. Τό έγγραφον τοϋτο εναπόκειται νΰν έν τοίς χειρογράφοις της εθνι
κής βιβλιοθήκης Φιλιππουπόλεως. ΆποτελεΤται εκ 36 στίχων, πυκνώς γεγραμμένων 
επί παχέος χάρτου ϋψ. 0,36 καί πλ. 0,24 τοΰ μέτρου. Είναι κεκυρωμένον διά 28 
σφραγίδων, έζ ών 10 Έλληνικαί τών ρουφετίων Φιλιππουπόλεως άχτάρηδων, κουϊμ- 
τζήδων, ραφτάδων, γουναράδων, μπακάληδων, μποσταντζήδων, καζαντζήδων, πα- 
πουτζήδων, τακιτζήδων, άσταρτζήδων, 4 Βουλγαρικοί τών κωμοπόλεων Καρλόβου> 
Κλεισούρα?, Κοπριστίτσης καί Σόποτ καί 14 τουρκικοί. Τό περίεργον είναι ότι έλ- 
λείπουσι έν αύτφ αί σφραγίδες τών κυριωτάτων έν Φιλιππουπόλει ρουφετίων, τοΰ τών 
άμπατζήδων καί τοΰ τών καυταντζήδων. ’Επειδή δέ είναι τό πρωτότυπον καί οΰχί 
άντίγραφον, εικάζεται ότι δέν διεξεπεραιώθη δι* αγνώστους ήμΐν λόγους. Αί τουρκι
κοί σφραγίδες εικάζεται ότι είναι αί τών επιτρόπων τοΰ έθνους, τών μουχτάριδων 
τών μαχαλέδων καί τών προεστώτων τών μεγαλύτερων χωρίων τής έπαρχίας (καζά). 
‘Από ιστορικής άπόψεως τό έγγραφον έχει σπουδαιότητα, διότι μαρτυρεί τόν συνα
σπισμόν τών χριστιανών πρός ύπεράσπισιν τών συμφερόντων των έναντι τών αυ
θαιρεσιών τών κυβερνητικών υπαλλήλων ως πρός τήν κατανομήν καί εϊσπραξιν τών 
κρατικών φόρων καί τήν συνεργασίαν καί ομόνοιαν τών έν Φιλιππουπόλει έσναφίων, 
πάντων ‘Ελληνικών, μετά τών έν τη έπαρχίφ κωμών καί κωμοπόλεων Βουλγαρικών.

Ά ρ . 44
’Ισολογισμός τής άνοικοδομήσεως τής Έ λλ. κεντρικής σχολής

(Κώδ. II, σελ. 196—197, έτ. 1846, XI 1)
1846 Φεβρουάριου 1. Παλάνζιον ληψοδοσίας τής άνοικοδομής τής Ε λ 

ληνικής σχολής Φιλιππουπόλεως έπιστατήσαντος τοΰ τε κυρίου "Ιωάν. Κ. Ου-
σιακλή και κυρ. Λεωνίδα Σακελλαρίου, ώς καί χαιριστά εν πρός εν φαίνεται.
Λαβεΐν οσα από κυρ Στοϊάννον Κούρτοβιτζ από καπιτάλι τής σχολής 40.592

» » από ΙΙαπά Κυριάκον (πάντως χρέος πρός τήν σχολήν) 5.000
» » ή προσφορά τού Κομιζοποΰλου διά τού Πασχάλη Παπα-

δάτη 5.000
» ή προσφορά τού πρίγκηπος ’Αλεξάνδρου Ζερβαΐδου δ ίά

Γ κέσογλου 5.200
» » από άγιον Φιλιππουπόλεως 1.000
» » τό έσνάφιον γουναράδων καί μπακάληδων από 250 500
» » από Κωνσταντίνου X” Σωτηρίου 10.000
» » ενοίκια καπηλειών τού 1846 1.600
» » από Νεδέλτζον 5.000
» » » δωρεάν Στοϊάννου Θεοδώρου 4.000
» » » τόκους καί κεφάλαια από μοναστηριού Βατσκόβου 7.576

Τό δλον 85.470 (όρθώς 85.468)
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(Εις τριάκοντα στήλας καταγράφονται αί δαπάναι καθ’ εκάστας αί γε- 
νόμεναι διά τδ υλικόν και την εργασίαν, καλυφθεΐσαι πασαι υπό τοϋ ανω
τέρω ποσοϋ των είσπράξεων).

Υπογράφονται ως μάρτυρες : Στοϊωάννος Θεοδώροβιτζ μάρτυς, Κων. 
X" Σωτηρίου μάρτυς, Ευστάθιος Τζηρώνη μάρτυς, ’Ίσκρος Βούλκου μάρτυς, 
Πέγιος Γεωργίου μάρτυς, Δημήτρ. Π . Καζαντζιόγλου μελέτ βεκίλ, Στάντζιος 
Ίωάννου Μελέτ-βεκίλ, X” ’Ιωάν. Χρήστου Κοϊμτζόγλου, Γ. Κ. Κεντιντένο- 
γλου μάρτυς, Στοΐλας Δημητρίου πρωτομ. καφταντζήδων, Δημήτριος Βουλ
κου πρωτομ. γουναράδων, Ά ργυρ. Κ. Χριστοδούλου πρωτομ. μπακάληδων.

Σημείωαις. Έκ τοΰ ισολογισμού τούτου μεμαρχυρημένου υπό χών χόχε δημο
γερόντων καί χών πρωχομαϊστόρων χών έσναφίων διαπισχοΰχαι όχι ή καεϊσα "Ελ
ληνική σχολή άνεκτίσθη έπιστατοϋντος χοΰ πρωχομαΐσχορος χόχε χών άμπατζήδων 
Ίωάννου Κωνσχ. Ούσιακλή (1846—1851) καί χοΰ εμπόρου Λεωνίδα Σακελλαρίου δα
πάνη αύιής τής Κοινόχητος.Διότι εξαιρούμενων χών προσφορών Κομιζοπούλλου (5000)· 
πρίγκιπος Ζερβαΐδου (5200), μητροπολίτου (1000), δύο έσναφίων (500) καί τής δω
ρεάς χοΰ Στογιάννου χζορμπαχζή Θεοδώροβιτζ (4000), χ. έ. ποσοΰ 15.700 γρ. ή 
λοιπή δαπάνη έκαλύφθη έκ χοΰ κεφαλαίου τής σχολής, όπερ τότε άνήρχετο εις γρ. 
167.557, ταμιεύοντος χοΰ Σχογιάννου Κούρχοβιτζ Τσαλόγλου, πρεσβυχέρου άδελφοϋ 
του μικροΰ Βούλκου χζορμπαχζή, καί έξ άλλων χρημάτων τής κοινόχητος διαχειρι- 
ζομένων υπό Ιδιωτών καί Ιπισχραφέντων. Διότι τά ληφθέντα παρά χοΰ Κυριάκου 
Παπά (5000), Κωνσταντίνου X" Σωτηρίου (10000) καί Νεδέλτσου δευτεροτόκου υίοΰ 
τοϋ έν έχει 1841 άποθανόντος μεγάλου Βούλκου Θεοδώροβιτζ μή δηλούμενα ώς προ
σφορά ή δωρεά δέον νά ύποληφθώσι καθ’ ημάς χρήματα τής κοινόχητος τετοκισμένα 
παρ’ αύτοϊς καί έπιστραφέντα. Τοϋτο δέ φαίνεται μοι εύλογοφανές, διότι άν ο Πα
πάς καί ό Νεδέλτσος πλούσιοι έμποροι ήδύναντο νά προσφέρωσι χά σημειούμενα 
ποσά, ό Κωνσταντίνος X" Σωτηρίου, πάππος μητρόθεν τοΰ χαράσσοντος τάς γραμμάς 
ταύτας, απλούς έργαστηριάρχης καραμπατζής δέν ήδύνατο νά κάμη τοιαύτην ηγε
μονικήν δωρεάν άνευ κλονισμού τής έργασίας του. Δέν ήτο πλούσιος' άποθανών 
μετά δεκαπενταετίαν ούδέν άλλο πλήν τοΰ έργαστηρίου του καί μιάς οικίας κατέλι- 
πεν εις τήν πολυμελή οΐκογένειάν του, συγκειμένην έκ συζύγου, πέντε θυγατέρων 
(τών τεσσάρων ανεκδότων) καί ενός υίοΰ τοϋ X" Σωτηρίου, άναλαβόντος τήν έργα- 
σίαν. ’Ά ν όμως καί τά ληφθέντα παρ’αυτών 20.000 γρ. ύποληφθώσιν ώς προσφορά, 
τότε ό μεγαλύτερος χορηγός διά τήν άνέγερσιν τής σχολής είναι ό καραμπατζής 
Κωνσταντίνος X" Σωτηρίου, Στενιμαχίτης καί ίσως διά τοϋτο μετά τόν παντοδύνα
μον καί ζάπλουτον δημογέροντα τότε Στογιάννον Θεοδώροβιτζ υπογράφεται αύτός 
δεύτερος. ’Εν τοιαύτη περιπτώσει ή όλη δαπάνη τής σχολής άνελθοΰσα εις 85.470 
έκαλύφθη έκ προσφορών 35.600 γρ. έξ ών μόνον τά 9.000 προήρχοντο έκ Βουλγάρων, 
καί έκ τοϋ κεφαλαίου τής σχολής καί τής κοινότητος. Τά μνημονευόμενα καπηλεία, 
ών τά ένοίκια τοϋ 1846 διετέθησαν υπέρ τής σχολής, ήσαν προσοδοφόρα τής κοινό- 
τητος κτήματα' γνωστόν δέ έκ τών κωδίκων είναι ότι ή μονή τοΰ Βατσκόβου εΤχεν 
έκπαλαι τής κοινότητος χρήματα, προωρισμένα διά φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Ίδωμεν νϋν τί γράφει περί τής άνοικοδομήσεως τής έλλ. σχολής ό κύρ Κωστά" 
κις τούπίκλην Μωραβένογλου (Μωραβένωφ) έν τφ περιπύστφ ιστορική) του έργψ (!) 
«υπόμνημα περί τοϋ χριστιανικού πληθυσμοϋ τής Φιλιππουπόλεως·, έκδ. δήμου 
Πλόβδηφ, έτ. 1930, σελ. 136.
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«‘Εν τοιαύτη καταστήσει διετέλουν οΐ Γκουντελάδες (οί έλληνες Φιλιππουπολΐ- 
ται όί κατ’ αυτόν έκ Βουλγάρων πάντες καταγόμενοι), οϊτινες σήμερον ύπερηφα- 
νεύονται καί δέν ήσαν εις θέσιν νά έκκαθαρίσωσι μετά τήν πυρκαϊάν τόν χώρον τής 
κατακαείσης σχολής. Ά λλ’ ό τζορμπατζής Στογιάννος Θεοδώροβιτζ Τσιαλόγλου συγ
κινήσεις προσεκάλεσεν ημέραν τινά εις τήν μητρόπολιν τούς προκρίτους καί ήνοιξε 
κατάλογον εράνων πρός άνέγερσιν νέου τής σχολής κτιρίου καί ένέγραψεν *ίς αυτό 
τό όνομα τοϋ άρχιερέως Νικηφόρου διά 20.000 γρ. ον διαμαρτυρηθέντα διεβεβαίω- 
σεν ότι αυτός θά καταβάλη τό ποσόν μετά τούτο ένέγραψε τό ϊδιόν του όνομα διά 
μέγα ποσόν, τό τού υίοΰ του (Γεωργίου) τοϋ ανεψιού του Σάλτσου, τοϋ γαμβρού 
του (Μήτσορα). Μετά τούτους ένεγράφησαν οί Χατζή Γιοβανής Χρ. Κοϊμτζόγλου, ό 
Στάντζιος (Ίωάννου), ό Πέγιος (Γεωργίου), οί αδελφοί Γκέσογλου, ό Νέμτσογλου 
καί άλλοι. Μετά τούτο αμέσως έγραψεν είς Μπέλοβον, Περιστεράν, Μπατάκ καί αλ
λαχού διά τήν οίκοδομήσιμον ΰλην καί οΰτω άνηγέρθη ή σχολή, ώς έχει σήμερον 
Μετά τήν περάτωσιν τού κτιρίου προσεκάλεσεν είς τήν μητρόπολιν τούς πολίτας είς 
νέαν συνέλευσιν, όπως συσκεψθώσι περί των μέσων τής συντηρήσεως ιής σχολής καί 
τού διορισμού διευθυντοϋ αυτής, αν μή είναι ικανοποιημένοι έκ τοϋ διωρισμένου 
Διαμαντάκι. Ώς πρός τά μέσα ώρισε τό έναπομεϊναν τής σχολής κεφάλαιον νά το- 
κισθή καί έκ τοϋ τόκου νά συντηρήται ή σχολή, μή έπαρκοΰντος δέ τούτου ν’ άνα- 
λάβωσι τά έσνάφια τήν συμπλήρωσιν τής συντηρήσεως πληρώνοντα τόκους ετη
σίους δΓ εικονικά γραμμάτια χρέους αύιών πρός τήν σχολήν γρ. 5—10 χιλιάδων...»

Έκ παντός τού ίστορουμένου ενδέχεται νά είναι αληθές ότι τή προτάσει τοϋ 
Στογιάννου Θεοδώροβιτζ, δημογέροντος τότε, έλήφθη άπόφασις έν γενική συνελεύ- 
σει τής κοινότητος περί τής άνοικοδομήσεως τής πυρποληθείσης σχολής. Πάντα τά 
άλλα είναι έκ των συνήθων ψευδολογιών τοϋ κύρ Κωστάκι, όστις βουλγαροποιήσας 
άπαξ τήν ελληνικήν κοινότητα τά πάντα αποδίδει είς τούς Βουλγάρους, τήν τε ϊδρυ- 
σιν καί συντήρησιν τών ευαγών τής κοινότητος ιδρυμάτων, ώς ποτέ ό μανιακός 
Θράσυλλος Άϊξωνεύς κατερχόμενος καθ' έκάστην έξ ’Αθηνών είς Πειραιά κατέ
γραφε τά είς τόν λιμένα είσπλέοντα καί έκπλέοντα πλοία λεπτομερώς μετά τοϋ φόρ
του των καί ύπελάμβανεν αυτά ώς ίδια μακαρίζων εαυτόν διά ιόν πλούτον του !!!

Τό νέον κτίριον τής σχολής, διώροφον, έστέγασε μέχρι τοϋ 1900 τό ελληνικόν 
σχολεϊον, τό γυμνάσιου καί τά Ζαρίφεια διδασκαλεία τών άρρένων' μετά δέ τό 1900 
ίδρυθείσης τής Μαρασλείου σχολής καί περιλαβούσης πάντα τά τών άρρένων σχο
λεία μετεβλήθη είς παρθεναγωγείου περιλαβάν τήν αστικήν σχολήν τών θηλέων ε
ξατάξιον καί τό τριτάξιον Ζαρίφειον διδασκαλείου, τοϋ παλαιού κτιρίου τοϋ παρθε
ναγωγείου Σαρή Σταύρου μεταβληθέντος είς οίκοτροφεΐον τών θηλέων. Μετά τήν 
κατάλυσιν τής "Ελληνικής κοινότητος τφ 1906 διετέλεσε παράρτημα τοϋ παρακειμέ
νου Βουλγαρικού παρθεναγωγείου καί από τινων ετών διατελεΐ δημοτικόν Βουλγα
ρικόν σχολεϊον υπό τήν προσωνυμίαν τοϋ Τσαλίκωφ, διότι πάντες οί Βούλγαροι πι- 
στεύουσιν, άφοϋ το λέγει ό κυρ Κωστάκις, ότι έκτίοθη ύπό τοϋ Στογιάννου Θεο
δώροβιτζ, Τζαλίκτοφ Η! Οΰτω γράφεται ή ιστορία.

Έρανος υπέρ τής ελληνικής σχολής, περί ου ήκουσε προφανώς ό κύρ Κωστά
κις, έγένετο τφ 1831, έτη 15 πρό τής άνοικοδομήσεως τής σχολής (ΐδε άνωτ. έγγρ. 
25), αλλά τήν πρωτοβουλίαν τούτου έλαβεν ό μητροπολίτης καταβολών πρώτος 2000 
γρ. καί ούχί ό τζορμπατζής Στογιάννος Θεοδώροβιτζ καταβαλών μόνον 1500, τοϋ α
δελφού του Βούλκου καταβαλόντος 3000, τοϋ έξαδέλφου του Βούλκου Κούρτοβιτζ 
5000 καί άλλων άνά 1500 καί 1000. Έν τφ καταλόγω τού εράνου έκείνψ αναγράφονται 
τά ονόματα τών συγγενών τοϋ Στογιάννου Θεοδώροβιτζ, δηλ. τοϋ υίοΰ του, τού γαμ
βρού του καί τοϋ άνεψιοΰ του, οϋς μνημονεύει ό κύρ Κωστάκις. Ό  Χατζή Γιοβαν-
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νής Κοϊμτζόγλου τότε προσήνεγκε γρ. 1200, ό Στάντζιος Ίωάννου 200, ο Πέγιος 
Γεωργίου 250, ό Ί . Νέμτσογλου 600. Οί αδελφοί Γκέσογλου ουδέ οβολόν. Ταΰτα 
χάριν τής άληθ-βίας.

Άρ. 45
Διοριστικόν ϋπό τής Ιερ&ς μητροπόλεως Φίλιππουπόλεως 

έφόρου έ φ ’ έκάστου τών έν χή περιφέρεια κειμένων ευαγών μοναατηρίων
(άριδ. πρωτ. 357)

Εντιμότατε κύριε Κωνταντίνε Πατερικέ, τέκνον ήμών έν Κυρίφ λίαν 
αγαπητόν καί περιπόθητον χάρις εΐη τη ϋμετέρα τιμιότητι καί ειρήνη παρά 
θεοΰ, παρ’ ημών δέ ευχή, ευλογία καί συγχώρησις.

’Έ θος έπεκράτησεν ενταύθα, ώστε έφ’ έκαστου τών ευαγών μοναστη- 
ρίων, τών άνά την ήμετέραν περιφέρειαν κειμένων, νά διορίζωνται καί έφο
ροι έκ τών γειτνιαζουσών χωρών καί πόλεων, άνδρες ευυπόληπτοι, χρηστοί 
καί τίμιοι, θεοφοβούμενοι καί ευλαβείς, έργον έχοντες α \ )  τό νά έπιτηρώ- 
σιν εξ άπόπτου την ηθικήν πορείαν τοϋ ηγουμένου και κατά την υλικήν δια- 
χείρισιν νά μή συμβαίνη κατάχρησίς τις καί άμα ήθελον παρατηρήσει τοιοΰ- 
τόν τι συμβαΐνον νά σπεΰδωσιν ή δΓ ιδίων συστάσεων καί συμβουλών νά 
προλαμβάνωσι τούτο, ή νά είδοποιώσι τήν μητρόπολιν, ήτις εστιν ό κυριάρ- 
χης τών μοναστηρίων, διά νά λαμβάνη τά κατάλληλα μέτρα, καί β'.) κατά τήν 
έτησίαν έξέλεγξιν τών λογαριασμών, γινομένην αείποτε υπό τοϋ μητροπολί
του, παρόντες μετ’ αΰτοϋ παρέχωσιν αύτφ τάς αναγκαίας βοηθητικός τής πεί
ρας αυτών πληροφορίας εις άκριβεστέραν καί έντελεστέραν έξέλεγξιν αυτών. 
Γενικώς δέ συνιστώσι τφ μητροπολίτη τάς έπενεκτέας βελτιώσεις τφ έφορευο- 
μένφ μονασιηρίφ, δσας ή πείρα ήθελε καταδείξει ώς ωφελίμους προς τήν α
γαθήν καί εϋδόκιμον ϋπαρξιν καί πορείαν τοϋ μοναστηριού.

Τώ έθει τούτφ επόμενοι καί ημείς προεξελεξάμεθα τήν ύμετέραν εν
τιμότητα μεταξύ τών κατοίκων Φιλιππουπόλεως καί έν τφ  κυριαρχικφ ημών 
δικαιώματι διορίζομεν υμάς έφορον επί τοϋ ήμετέρου ένοριακοΰ μοναστηριού 
τοϋ αγίου Γεωργίου, ως ανδρα καί πολλαχόθεν ήμΐν συσταθέντα, αλλά καί 
ήμΐν έγνωσμένον, ως έχοντα τά ανωτέρω διαγραφόμενα προσόντα, καί ικα
νόν καί άξιον, ΐνα μετέλθητε λίαν εύδοκίμως τό άνατιθέμενον ύμΐν τοϋτο κα
θήκον. Προτρεπόμενοι τοίνυν τήν έντιμότητά της, ΐνα άποδεχθή ευχαρίστως 
τό θεάρεστον τοϋτο καθήκον, άξιοΰμεν παρ’ αυτής ΐνα μετέλθη τοϋτο συνφδά 
τοΐς τεθεΐσιν δροις. Συνιστώμεν δ’ ύμΐν νά καταβάλητε πολλήν προσοχήν, 
ΐνα μή ύποπέση εις χρέος τό μοναστήριον, αλλά δύνηται έκ τοϋ περισσεύμα
τος αϋτοϋ νά βοηθή τά άπορα σχολεία’ προς πρόληψιν δέ τοϋ πράιτου καί 
έπιτυχίαν τοϋ δευτέρου θεσπίζομεν καί προς ύμετέραν γνώσιν τον άπαράβα- 
τον τούτον δρον: δτι ούδέν ομόλογον καί ούδέν έγγραφον καί ούδεμία πρδ- 
ξις άφορώσα κατά τό μάλλον ή ήττον σπουδαία συμφέροντα θεωρείται έγ
κυρος, έάν δεν φέρη τήν ήμετέραν έγκρισιν καί τήν ήμετέραν υπογραφήν, άλλ’
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επιβαρύνει άχρμικώς χόν ϋπογράψαντα αυτό, και διά χήν σπουδαιόχηχα αϋ- 
χοϋ επιφέρει και χήν άπόλυσιν χοϋ ενεργήσαντος εκ χής θέσεως, ήν κατέχει.

Πολλά χά καλά εϋελπιζόμενοι εκ χής εφορείας ημών, ώς προεγράφη, επι- 
καλοϋμεθα υπέρ υμών άνχιλήπχορα χδν Θεόν, ου ή χάρις καί χό άπειρον έλεος 
εΐη μεχά χής ύμεχέρας ένχιμόχηχος.

Έ ν  Φιλιππουπόλει τη 13η Αύγουστου 1882
χ. σφρ. δ Φιλιππουπόλεως Γρηγόριος

Σημεΐωσις. Τά υπό χήν ίεράν μητρόπολιν Φιλιππουπόλεως υπαγόμενα ένο- 
ριακά μοναστήρια μετά τήν σύστασιν τής ’Εξαρχίας καί ϊδρυσιν τής ΰπ’ αυτήν 
Βουλγαρικής μητροπόλεως τής ΙΙλόβδηφ ήσαν τά επί τής Ροδόπης τοϋ άγιου Γεωρ
γίου Μπελαστίτσης, αγίων ’Ανάργυρων Κουκλένης καί'σγίου Κηρύκου Βοδενών, πρός 
δέ καί ή σταυροπηγιακή τοΰ Βατσκόβου Ιστορική μονή.

Περί τοΰ μοναστηριού τοΰ αγίου Γεωργίου ϊδε : Μυρτίλου Άποστολίδου, 
Θρρκικά τόμ. V, ετ. 1934, σελ. 236—245.

*0 διοριζόμενος έφορος τής μονής Κωνσταντίνος Πατερικός διετέλεσεν έπί δε" 
κάδας ετών γραμματεΰς τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως. Ή το λόγιος καταγόμε
νος έκ Στενιμάχου.Έμαθήτευσεν εν τή μονή τοΰ Βατσκόβου καί είτα έν τή ελληνική 
κεντρική σχολή Φιλιππουπόλεως. Άπέθανεν εβδομηκοντούτης τφ 1886.

Ή  σφραγίς τοϋ μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως Γρηγορίου (1880Νοεμβρ. 14— 
1884 Δεκεμβρ. 29) ήτο κυκλοτερής έχουσα έν τφ μέσιρ σταυρόν, ού άνωθι περιστερά 
καθιπταμένη πρός αυτόν, εκατέρωθεν 18—81 καί κάτωθι ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, πέριξ δέ 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Ά ρ . 46

Ό  λόγος τον ηροέδρον της Έφοροδημογεροντίας Ιατρόν κνρίον Σωτή
ριον Ά ντω νιάδον κατά τήν τελενταίαν γενικήν οννέλενοιν τής 

Ε λληνικής Κοινότητας Φιλιππονττόλεως 9  Μάρτιον 1 9 0 3 .

Ταχθένχες διά χής ύμεχέρας ψήφου εις χήν διαχείρισιν χών κοινοχικών 
ημών πραγμάτων δφείλομεν νά δώσωμεν ύμΐν εύθυνας χών πράξεων ημών, 
δπως καχαδειχθή, κατά πόσον εφάνημεν άξιοι χών ϋμεχέρων προσδοκιών ή 
ανάξιοι αυτών. Τό καθ’ ημάς θεωρήσαντες ίερώχαχον ημών καθήκον νά ύπη- 
ρεχήσωμεν χήν ήμεχέραν κοινότητα μετά τής δεοΰσης προθυμίας καί άφοσιώ 
σε ως, πάσαν καχεβάλομεν προσπάθειαν δπως άνχαποκριθώμεν εις τάς άνάγ- 
κας αυτής, συνισχαμένας ιδία εις χήν διατήρησιν χών εκπαιδευτηρίων της εις 
χήν εμπρέπουσαν αυχοΐς θέσιν, φρονοΰντες δτι παρ’ αυτών καί μόνων έξήρ- 
τηχαι ή εθνική ημών ΰπαρξις καί ή διαχήρησις σφας καί άσινοϋς χής ίεράς πα
ρακαταθήκης χών πατέρων ημών καί δχι έν τώ μέσφ ποικίλων περιστάσεων, 
ήκιστα ευνοϊκών, δφείλομεν νά έξευρίσκωμεν μέσα πρός υπερνίκησιν προσ
κόμματος παρακωλύοντας τήν τακτικήν λειτουργίαν χής εκπαιδευτικής κινή- 
σεως.

Κατά χό διετές διάστημα απ’ αρχής τοϋ 1901 μέχρι τέλους χοϋ 1902 κα-
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τεβλήθη πάσα ενέργεια προς έξασφάλισιν τής κοινοτικής περιουσίας, βέβαιον 
δέ είναι δ η  μέχρι τής σήμερον τά σχολεία ημών παράγουσι τούς προσδοκω- 
μένους καρπούς, μορφοΰντα έλληνοπρεπώς την ομογενή νεολαίαν καί παρα- 
σκευάζοντα πολίτας χρηστούς καί σκαπανείς τής ελληνικής προόδου καί τοΰ 
ελληνικού πολιτισμού. Έλπίζομεν δέ άδιστάκτως δτι ταύτα θα έξακολουθή- 
σωσιν έκπληρούντα τόν ιερόν αυτών σκοπόν καί έν τώ μέλλοντι, εάν άναγνω- 
ρίζοντες την υψηλήν αυτών αποστολήν μή παύσωμεν εργαζόμενοι μετά ζήλου 
καί εθελοθυσίας υπέρ τής διατηρήσεως αυτών.

Ή  έφοροδημογεροντία άπεφάσισε νά έκφραση τήν ευγνωμοσύνην τής 
Κοινότητος προς τόν έρίτιμον καί ψιλογενέστατον άνδρα κ, Γρηγόριον Μαρα- 
σλήν, τόν μέγαν αυτής ευεργέτην, δστις ηύδόκησεν έν τή μεγαλοφροσύνη αυ 
τοΰ νά ίδρυση έν τή γενετείρα τήν ομώνυμον αύτφ μεγαλοπρεπή σχολήν, τό 
καλλιπρεπές μέγαρον τών Μουσών, δΓ επί τούτω εις ’Οδησσόν μετάβασης 
κατά Σεπτέμβριον τού 1900 επιτροπείας, ήτις καί έξετέλεσε πιστώς τήν εντο
λήν της ταύτην. Τή δέ 10η Σεπτεμβρίου τού αυτού έτους έτελέσθησαν δημο- 
τελώς τά εγκαίνια τής περί ής ό λόγος σχολής, έν ή έγκατεστάθησαν πάντες 
οί άρρενες μαθηταϊ τής ήμετέρας κοινότητος, ενώ προς έγκατάστασιν τών μα
θητριών μετεβλήθη τό δαπάνη τού φιλογενεστάτου συμπολίτου ημών κ. Κο
σμά Κατσίγρα άνακαινισθέν καί επί τό υγιεινότερου μεταρρυθμισθέν τέως γυ- 
μνάσιον τών άρρένων εις παρθεναγωγεΐον, περιλαμβάνον «πάσας τάς τάζεις 
αυτού, έκτος τών δύο κατωτέρων τάξεων, δ ι’ ας ώρίσθη κατόπιν ριζικής άνα 
καινίσεως ή παλαιά σχολή τής αγίας Παρασκευής, έν ή νά τελή τάς εσπερί
δας καί τάς διαλέξεις αυτού ό φιλαρμονικής σύλλογος Όρφεύς, δ συνδυάζων 
τοσούτον άρμονικώς τό τερπνόν μετά τού ωφελίμου, ό διδάσκων τήν θείαν τού 
Όρφέως τέχνην εις τήν ομογενή νεολαίαν καί ευεργετών τούς πένητας, αλλά 
χρηστούς καί επιμελείς μαθητάς. Τό δέ παρθεναγωγεΐον διασκευασθέν καταλ
λήλως χρησιμεύει ώς οικοτροφείου τών θηλέων, έκπληροϋν δλους τούς ορούς 
τής υγιεινής, ώς κείμενον έν λαμπροτάτη θέσει. Οΰτω δέ κέκτηται ή κοινό- 
της ημών ίδια οικοτροφεία τών Ζαριφείων διδασκαλείων, διά τά όποια ήναγ 
κάζετο πρότερον νά ύφίστατοι σπουδαίας δαπάνας.

Κατά τόν ’Ιούνιον τού 1901 έπανηγύρισεν ή ήμετέρα κοινότης τήν εί- 
κοσιπενταετηρίδα τών Ζαριφείων διδασκαλείων μετά πάσης τής δυνατής έπι- 
σημότητος, ώς ήρμοζεν εις τά εύεργετικώτατα ταύτα διά τόν άνά τήν Θρφ- 
κην ελληνισμόν καί) ιδρύματα, άτινα ΐδρυσεν ή φιλοχένεια τοΰ μεγάλου τής 
ήμετέρας κοινότητος ευεργέτου, τού αοιδίμου Γεωργίου Ζαρίφη, δστις δια- 
φλεγόμενος υπό τού ιερού πυρός τής φιλοπατρίας έγνω νά εξασφάλιση τήν ε
θνικήν ύπαρξιν καί πρόοδον τών καιά τήν Θρμκην ομογενών διά τών ομωνύ
μων αυτού διδασκαλείων, άτινα από εϊκοσιπενταετίας ώς τηλαυγείς φάροι έξα- 
κολουθούσι διαδίδοντα τά φώτα τής παιδείας μέχρι τής τελευταίας καλύβης 
τών Ελλήνων καί παρέχοντα ά'φθονα τά νάματα τής προγονικής μορφώσεως.
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Προικοδοτηιθέντα δ’ άρμοδίως θέλουσι λειτουργεί εις τδ διηνεκές και εφόσον 
ή ΰπαρξις αυτών μη παρακωλυ&η υπό ανωτέρας δυνάμεως και θά παρουσιά- 
ζωσι πολίτας χρηστούς και άξιους των ελπίδων τοϋ ίδρυτού αυτών.

Και ταΰτα μεν έγένοντο πανηγυρικώς συμμετέχοντος τοΰ ομογενούς κοι
νού μετ’ ενθουσιασμού και ικανοποιήσει»; των εθνικών του αισθημάτων και 
αναπτερώσει»; τών ελπίδων αυτού περί αισιωτέρου μέλλοντος. Ά λλ’ αί άλλαι 
άνάγκαι τής έφοροδημογεροντίας κατά το διετές τούτο διάστημα δεν υπήρ
ξαν δυστυχώς άμοιροι δυσχερειών, πικριών καί αδημονιών' διότι έσχε τό ά- 
χαρι καθήκον νά ύπερασπίζηται τά πολλαχώς προσβαλλόμενα δικαιώματα ενώ
πιον δυσμενών κριτών, αλλά διά τούτο ουδόλως άποδειλιώσα δεν έπαυσεν 
αμυνόμενη καρτερώ; υπέρ αυτών.

Ούκ ολίγα; δε δυσκολίας άπήντησεν ή έφοροδημογεροντία εις την Ιξί- 
οωσιν τών εσόδων καί εξόδων, διότι τά μέν έσοδα προερχόμενα εξ ενοικίων 
ακινήτων καί διδάκτρων έλαττούνται όσημέραι ένεκα τής γενικής χρηματικής 
αμηχανίας, τά έξοδα δέ τουναντίον αύξάνουσιν ένεκα τής αδήριτου ανάγκης 
τής διατηρήσει»; τών σχολείων άναλόγως τών αναγκών, εξ ου προκύπτει τό 
τρομερόν δίλημμα τή; υπάρξει»; αυτών ή τής διακοπής. ’Αλλά τά σχολεία 
άποτελοΰσι την ζωήν τής ήμετέρας κοινότητος, άρα απαραίτητος ανάγκη εί
ναι νά διατηρήσωμεν αυτά αντί πάσης θυσίας. 'Γην εθνικήν δέ ταΰτην ανάγ
κην άναγνωρίζοντες όφείλομεν νά έντείνωμεν άπαντες τάς δυνάμεις ημών, 
όπως έπαρκέσωμεν εις τας άνάγκας τής κοινότητος ημών. Καί δμολογούμεν 
μέν δτι οι συμπολΐται ημών άξιεπαίνως καταβάλλουσι τον οβολόν αυτών προς 
διατήρησιν τών σχολείων, αλλά δεν πρέπει νά παρασιωπηθή, δτι τό πλεΐστον 
βάρος τών συνεισφορών επιβαρύνει τούς έχοντας τέκνα, ήναγκασμένους νά 
προσφέριοσι τον οβολόν των κατά την εγγραφήν τών τέκνων των, ένφ οί μή 
έχοντες τέκνα άπηλλαγμένοι τών αναγκαστικών τούτων μέτρων ύποχρεοΰνται 
νά καταβάλλωσι τήν συνδρομήν αυτών, άλλα ώς προαιρετικήν οί πλεΐστοι δεν 
θεωρούσι καί υποχρεωτικήν καί οΰτω έκ τών προαιρετικών λεγομένων συν
δρομητών ελάχιστα μόνον εϊσπράττονται, ενώ μεταξύ αυτών ύπάρχουσι πολλοί 
δυνάμενοι νά βοηθήσωσι σπουδαίε»; τό ταμεϊον τής κοινότητος, δπερ δυστυ
χώς, ως θ ’ άκούσητε, στένει υπό τό βάρος τών ελλειμμάτων, άτινα ποτέ δέν θά 
λείψωσιν, εάν μή προσέλθωσιν αρωγοί οί δφείλοντες προαιρετικά; σύνδρο
μά;, μέχρι; ου τουλάχιστον παρουσιασθή νέος ευεργέτης τής κοινότητος ημών, 
εφάμιλλος τού αοιδίμου Ζαρίφη, τοΰ μεγατίμου Γρηγ. Μαρασλή καί τού 
αοιδίμου Χρυσοβέργη. Έλπίσωμεν δέ, δτι οί πολλάκις δόντες δείγματα τής 
γενναιοδωρίας εν περιστάσεσιν εθνικής ανάγκης συμπολΐται ημών δέν θά 
μένωσιν αδιάφοροι καί εις τήν περίστασιν ταύτην, απαιτούσαν τήν βοήθειαν 
δλων ανεξαιρέτως.

Ό  αξιότιμος κ. Έράστης Χριστόπουλος, δημογέρων, αναλαβών μετ’ α
ξιέπαινου προθυμίας τό βαρύ έργον τού ταμίου από πολλών ετών θέλει ύπο-



βάλει ύμΐν έν λεπτομερείς): την οικονομικήν κατάστασιν τής κοινότητος. Ε π ι 
τροπεία δε εξελεγκτική εκλεγόμενη σήμερον ακόμη, αν γείνη δεκτός δ σήμε
ρον ύποβληθησόμενος κανονισμός τής κοινότητος, θέλει εξελέγξει τήν διαχεί- 
ρισιν τής κοινοτικής περιουσίας. Έ ξ  αυτοΰ θέλετε πεισθή περί τής καταστά- 
σεως τοΰ κοινοτικού ταμίου καί τής απαραιτήτου ανάγκης τής βελτιώσεως 
αυτής έκ παντός τρόπου, ίνα άποβή δυνατή ή εξακολοΰθησις τής τακτικής 
λειτουργίας των σχολείων ημών, άτινα άποτελοϋσι τήν μόνην άγκυραν σωτη
ρίας τής ήμετέρας κοινότητος.

Όμολογουμένως ή διατήρησις των εκπαιδευτηρίων ημών εις τήν εμπρέ- 
πουσαν αυτοΐς θέσιν απαιτεί δυνάμεις μείζονας των ήμετέρων, πολλαχ,ώς έλατ- 
τωθείσας ώς έκ των δυσμενών περιστάσεων, υφ’ ας διατελοΰμεν' άλλα κατά 
τον φυσικόν νόμον ή έντασις των δυνάμεων δέον νά ή ανάλογος προς τήν αν- 
τίστασιν' επομένως καί αί ήμέτεραι δυνάμεις δέον νά ενταθώσιν άναλόγως 
των αναγκών. Όφείλομεν επομένως ν’ αυξήσωμεν έκαστος τήν συνδρομήν 
ημών, ΐνα ίδωμεν τά εκπαιδευτήρια ημών έκπληροΰντα ευχερώς τον προο
ρισμόν αυτών καί έξασφαλίζοντα τήν εθνικήν ημών ΰπαρξιν.

Σημείωαις. Αύτη ή λογοδοσία τού προέδρου της έφοροδημογεροντίας τής Ε λ 
ληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως ιατρού Σωτ. Άντωνιάδου κατά τήν τελευταίαν 
γενικήν συνέλευσιν των μελών τής κοινότητος (9 Μαρτ. 1903), ώς καί τά τής συ- 
νελεόσεως έδημοσιεύθησαν έν τή έπιχωρίιρ έφημερίδι Φιλιππουπόλει τής 11 Μαρ
τίου 1903. Ή  συνέλευσις έγένετο έν τή αιθούση τού νηπιαγωγείου τής άγ. Μαρίνης 
ύπό τήν προεδρείαν τής Α. Π. τού μητροπολίτου Φωτίου άρξαμένη τή 2 μ. μ. Έκ 
τών δικαίωμα ψήφου έχόντων πολιτών παρέστη μόνον τό έν τρίτον (63). Τοΰ λόγου 
τού προέδρου προηγήθη είσήγησις τού μητροπολίτου περί τού σκοπού τής γεν. συ- 
νελεύσεως. Μετά τόν πρόεδρον ό δημογέρων καί ταμίας τής κοινότητος Έράστης 
Χριστόπουλος έξέθηκεν έν πόση λεπτομέρεια τήν οικονομικήν κατάστασιν τής κοι- 
νότητος άναγνούς τούς ισολογισμούς καί απολογισμούς τών δύο τελευταίων ετών 
1901 καί 1902 καί διαφωτίσας καθ’ όλα τήν συνέλευσιν, κατέληξε δε τόν λόγον του 
ώς εξής : «Τοιαύτη παρίσταται έν γενικαΐς γραμμαΐς ή οικονομική θέσις τής ήμε
τέρας κοινότητος' ή δε εξελεγκτική επιτροπεία, ήτις πρόκειται νά διορισθή σήμερον 
συμφώνως τώ αμέσως ύ.τοβληθησομένω ήμΐν πρός έπιψήφισιν κανονισμφ τής δημο
γεροντίας, θά έχη όλην τήν ευκαιρίαν νά εξακρίβωση έν τοΐς βιβλίοις τής κοινότη- 
το; καί τοΐς σχετικοΐς έν τοΐς γραφείοις έγγράφοις πάσαν τήν ανωτέρω έκτεθεΐσαν 
κίνησιν καί εργασίαν καθ’ ολας αυτών τάς διασαφήσεις καί λεπτομέρειας. Καί ή 
μέν επιτροπεία θά είναι έλευθέρα νά έπιφέρη τάς κρίσεις αυτής. Ά λλ' εκείνο, τό 
όποιον επιβάλλεται εΐ; τά; παρούσα; κρίσιμους και αντίξοου; περιστάσεις, ας αγω
νιών τες διατρέχομεν, δέν είναι ούτε ό θόρυβος, ούτε αί προσωπικαί διαμάχαι καί 
επικρατήσεις, αλλά μόνον ή σύμπνοια, ό συνασπισμός, ή εργασία καί προ πάντων 
ή φρόνησις».

Κατόπιν είσηγουμένου τού έφορου τών σχολείων Γ. Κύρου, δικηγόρου, συνε- 
ζητήθη καί έψηφίσθη ό νέος κανονισμός τής κοινότητος, δυνάμει τοΰ οποίου έξελένη 
εξελεγκτική τού κοινοτικού λογαριασμού επιτροπεία συγκείμενη ύπό τών κυρίων Κυ- 
ρίλ. Τσιτσίνια, "Οθωνος Κωνσταντινίδου, Δημ. Μέγα, Ά θ . Γεωργιάδου απάντων 
λογιστών «αί Κυρ. Μαριντσίδου βιομηχάνου μετά πέντε άλλων αναπληρωματικών
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μελών καί είτα διορισθέντων δύο ψηφολεκτών έγένετο εκλογή τών τεσσάρων δημο
γερόντων, άναδειχθέντων τοιούτων διά μυστικής ψηφοφορίας τών κ. κ. Δημ. Ά ρ- 
γυριάδου πρώην βουλευτοΰ καί προέδρου τής κοινότητος, 'Αλεξάνδρου Λίποβατς με- 
γαλεμπόρου, Σκαρλάτου Κωνσταντινίδου ίατροΰ καί Δημ. Άχλανλή δικηγόρου. Ή  
νέα αίίτη δημογεροντία μετά τής υφιστάμενης τετραμελοϋς εφορείας τών σχολείων 
κατά τόν βουλγαρικόν νόμον Σωτ. Άντωνιάδου ίατροΰ, Γ. Κάρου δικηγόρου, Δημ. 
Δούλά ίατροΰ καί Ά θ. Γκιουμουσγερδάνη μεγαλοκτηματίου άπετέλεσε τήν τελευταίαν 
έφοροδημογεροντίαν τής έλλ. κοινότητος Φιλιππουπόλεως, ήτις υπό τήν εποπτείαν 
τοΰ άρχιερέως διηΰθυνε τά πράγματα αυτής μέχρι τής κατά τόν ’Ιούλιον τού 1906 
οριστικής υπό τοΰ Βουλγαρικού κράτους καταλύσεώς της καταληφθένιων τών ευα
γών αυτής ιδρυμάτων.

Έκ τών λόγων τοΰ τε προέδρου καί τοΰ ταμίου καταφαίνεται δτι ό βίος τής 
ελληνικής κοινότητος καθίστατο όλονέν δυσχερέστερος τό μέν ένεκα τών προσκομ
μάτων, άτινα παρενέβαλλεν έκάστοιε εις αυτόν τό Βουλγαρικόν κράτος, τό δέ ένεκα 
τών οικονομικών δυσχερείων, ΰφ’ ας εστενε τό κοινοτικόν ταμεϊον. Καί τό μεν δεύ
τερον διωρθώθη εντός διετίας πληρωθέντων τών έλλειμάτων καί επιτευχθέντος καί 
περισσεύματος έν τφ ΐσολογισμφ τής κοινότητος ταμιεάοντος τεΰ Άλεξ. Λίποβατς, 
τά προσκόμματα δμως καθίσταντο ανυπέρβλητα, μέχρις ού έπήλθε τό μοιραΐον τέ
λος τής κοινότητος διά τοΰ ανθελληνικού καθ’ όλον τό Βουλγαρικόν κράιος κατ’ 
’Ιούλιον τοΰ 1906 κινήματος.

Ό  κ. πρόεδρος τήν δυσχερή οικονομικήν κατάστασιν τοΰ κοινοτικού ταμείου 
άπέδωκεν εις τήν έλάττωσιν τών προσόδων τών κοινοτικών κτημάτων καί τήν γενι
κήν χρηματικήν αμηχανίαν ένεκα τής όποιας τά μέλη τής κοινότητος δέν συνέτρε 
χον αυτήν ώς έπρεπε. Τοΰτο είναι έν μέρει αληθές ’Εκείνο, τό όποιον κατέστησε 
πολλά τών μελών τής κοινότητος αδιάφορα πρός αυτήν, ήτο ή έπί δεκαετίαν σχε
δόν λυμηναμένη αυτήν διαίρεσις καί οί κομματικοί αγώνες πρός κατάληψιν τής διοι
κητικής αυτής αρχής. Τά μέλη τής κοινότητος ένεκα τών γενομένων οικονομικών α
τασθαλιών διηρέθησαν είς δύο παρατάξεις, τήν τών εύγενών (ΐζαμπαστεπελήδων) 
υπό τόν ιατρόν Σ. Άντωνιάδην καί τήν λαϊκήν υπό τόν εΰγενή Δημ. Άργυριάδην. 
Έκαστη παράταξις είχε τήν εφημερίδα της ώς οργανον των φρονημάτων της, ή μέν 
πρώτη τήν « Φίλιππου πολιν» τοΰ Δημ. Κουμαριανοϋ, παλαιμάχου δημοσιογράφου, ή 
δέ δευτέρα τόν «Μηνύζορα τοΰ Αίμον» τοΰ καθηγητοΰ Γ. Μουσαίου καί είτα τάς 
« Ειδήσεις τον Αίμου» τοΰ ίατροΰ Σκαρλάτου Κωνσταντινίδου. Ό  αγών ήτο οξύς. 
’Από τοΰ I960 δμως άποχωρησάντων έν τφ μεταξύ τών αδιαλλάκτων στοιχείων τοΰ 
λαϊκού κόμματος ήρξαντο έπικρατοΰσαι μετριοπαθέστεροι εκατέρωθεν σκέψεις καί 
τάσεις σύμπνοιας xui συνεργασίας τών δύο παρατάξεων. Τό πρώτον βήμα συναλλα
γής έγένετο διά τής συγχωνεύσεως τοΰ συλλόγου «Αναγεννήσεως», θεωρούμενου ορ
γάνου τοΰ λαϊκοΰ κόμματος, τή πρωτοβουλίφ τοΰ προέδρου αΰτοΰ καθηγητοΰ Μυρτ. 
Άποστολίδου μεθ’ δλην τήν δυσαρέσκειαν ένίων τών μελών του μετό τοΰ συλλόγου 
«Όρφέως»,  οργάνου τών εύγενών, κατεχόντων τότε τήν διοίκησιν τής Κοινότητος. 
Μετά έ’τος έπηκολούθησεν ή τελείσ ομόνοια καί σύμπραξις έν τή διοικήσει τών κοι
νοτικών ψηφισθέντος τοΰ νέου κανονισμού τής κοινότητος έν τή προμνησΟείση γε 
νική συνελεύσει τής 9 Μαρτίου 1903 καί έκλεγέντων κατά προηγουμένην συνεννόη- 
σιν τών δύο τέως παρατάξεων τών προμνησθέντιον δημογερόντων, έξ ών ό Δημ. 
Άργυριάδης καί Σκαρλ. Κωνσταντινίδης άνήκον εις τούς λαϊκούς, ό δέ. Άλ. Λΐπο- 
βατς ήτο ουδέτερος. Οΰτω ή κοινότης κατά τά τελευταία έτη τού βίου της πρό τοΰ 
έπαπειλοϋντος αυτήν Βουλγαρικού κινδύνου ώμονόησε καί συνησπίσΟη καί ώρθο- 
πόδησεν.

36
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Άρ. 47
Κανονισμός της έν Φιλιππουπόλει 'Ελληνικής όρ&οδόξον 

Κοινότητος ( 9  Μαρτ. 1 9 0 3 )

“Αρθ. 1. Ή  Ελληνική ορθόδοξος κοινότης Φιλιππουπόλεως άποτε- 
λεϊχαι εκ πάντων έν γένει τών έν τη όμωνύμψ πόλει κα'ι τοΤς προαστείοις 
κατοίκων αυτής τών υπαγόμενων εις την πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοΰ'Έλ- 
ληνος μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως.

“Αρθ. 2. Διοικητικά σώματα τής κοινότητος έργαζόμενα υπό τήν προ- 
εδρείαν τοΰ μητροπολίτου ή τοΰ αντιπροσώπου αύτοϋ είναι ή δημογεροντία 
κα'ι ή εφορεία.

“Αρθ. 3. Ή  δημογεροντία άποτελεΐται έκ τεσσάρων λαϊκών προσώ
πων εκλεγόμενων διά μυστικής ψηφοφορίας τής εκλογικής γενικής συνελεΰ- 
σεως και διά πλειοψηφίας τών παρόντων αυτής μελών, έν περιπτώσει δέ ίσο- 
ψηφίας ρίπτεται κλήρος.

“Αρθ. 4. Ή  προς έκλογήν δημογεροντίας γενική συνέλευσις καλείται 
καί προεδρεύεται υπό τής Α. Σεβασμιότητος τοΰ μητροπολίτου Φιλιππουπό- 
λεως' κωλυόμενου δέ ή άπουσιάζονιος αυτοΰ υπό τοΰ αντιπροσώπου αυτοΰ. 
Ή  συνέλευσις αυτή", εις ήν προσκαλούνται επί τή βάσει τοΰ υπάρχοντος έν 
τή ιερά μητροπόλει βιβλίου τών συνδρομών πάντες ανεξαιρέτως οί έκ τών 
μελών τής κοινότητος φορολογούμενοι, οί πληρώνοντες τακτικώς τήν έτησίαν 
αυτών συνδρομήν τήν έκάστοτε υπό τών διοικητικών σωμάτων τής κοινότη- 
τος όριζομένην, ήτις δεν πρέπει νά είναι κατωτέρα τών πέντε λεβίων (χρ.), 
προβαίνει εις τήν έκλογήν τής δημογεροντίας, οίοσδήποτε καί αν είναι ό α
ριθμός τών εις αυτήν προσελθόντων κατά τήν έν τοϊς προσκλητηρίοις όρισ- 
θεΐσαν ημέραν καί ώραν. u

“Αρθ. 5. 'Ό πως έκλεγή τις δημογέρων δέον νά είναι μέλος τής Ε λ 
ληνικής ορθοδόξου κοινότητος πληρώνων τουλάχιστον τεσσαράκοντα λεβίων 
έτησίαν συνδρομήν εις τήν κοινότητα, νά έχη δέ συμπεπληρωμένον χό τρι- 
ακοστόν τής ηλικίας του έτος. 'Ο  έφορος δέν δΰναται νά έκλεγή δημογέρων, 
ό δέ δημογέρων έκλεγόμενος έφορος παύει ών δημογέρων καί αντικαθίστα
ται υπό τοΰ πρώτου έπιλαχόντος κατά τό αμέσως επόμενον 6ον άρθρον.

“Αρθ. 6. Ό  έπί δυο κατά συνέχειαν μήνας καί άνευ δεδικαιολογημέ- 
νης αίτιας άπουσιάζων τών τακτικών συνεδριάσεων δημογέρων αντικαθίστα
ται υπό τοΰ πρώτου τών έπιλαχόντων, ών κατάλογος τηρείται έν τή μητρο- 
πόλει. Ε π ίσ η ς προσκαλείται ό πρώτος τών έπιλαχόντων είς τάς ένεκα θανά
του ή παραιτήσεώς τίνος τών δημογερόντων κενουμένας θέσεις.

“Αρθ. 7. Ή  διάρκεια τής υπηρεσίας τών δημογερόντων είναι διετής.
“Αρθ. 8. Δυο μήνας τουλάχιστον προ τής λήξεως τής περιόδου τής δη

μογεροντίας καλείται γενική τών μελών τής κοινότητος συνέλευσις παρά τοΰ
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μητροπολίτου η τοϋ αντιπροσώπου αυτοϋ, καθ’ ήν δίδεται λογοδοσία των 
πεπραγμένων υπό τής έφοροδημογεροντίας καί εκλέγεται έπιτροπεία προς 
θεώρησιν καί έξέλεγξιν τής οικονομικής διετούς διαχειρίσεως τής κοινότητος. 
Ή  έπιτροπεία αυτή παρουσιάζει τό αποτέλεσμα τής εξελέγξεως έν τή γενική 
προς εκλογήν νέας δημογεροντίας συνελευσει.

’Ά ρθ. 9. Ή  εφορεία συνίσταται έκ τεσσάρων λαϊκών μελών εκλεγομέ- 
νων κατά τούς κειμένους νόμους τοϋ κράτους.

’Ά ρθ. 10 Ή  έφοροδημογεροντία συνεδριάζει τακτικώς δίς τής έβδομάδος 
έν τή ιεροί μητροπόλει' εκτάκτως δέ οσάκις προσκληθή ι>πό τοϋ μητροπολί 
του ή τοϋ αντιπροσώπου αυτοϋ' Θεωρείται δέ έν απαρτία, έάν ώσι παρόντα 
πέντε τών μελών τής έφοροδημογεροντίας έκτος τοϋ προεδρεΰοντος.

’Ά ρθ. 11. Αί αποφάσεις τής έφοροδημογεροντίας λαμβάνονται κατά 
πλειονοψηφίαν τών παρόντων μελών' έν περιπτώσει ίσοτβηφίας υπερισχύει 
ή γνώμη, υπέρ ής έψήφισεν ό προεδρεύων.

’Ά ρθ. 12. Τά πρακτικά τών συνεδριάσεων κρατοϋνται υπό τοϋ γραμ- 
ματέως έν οίκείφ βιβλίφ πρακτικών καί υπογράφονται μετά την έγκρισίν των 
υπό τών παρόντων μελών έν τή αμέσως επομένη συνεδριάσει.

’Ά ρθ. 13. ΓΙρός λεπτομερεστέραν διακανόνισιν τών εργασιών αυτής ή 
έφοροδημαγεροντία δύναται νά συντάξη εσωτερικόν κανονισμόν επί τή βάσει 
τοϋ παρόντος.

’Ά ρθ. 14. Ό  παρών κανονισμός ισχύει επί εξ έτη, δύναται δέ νά τρο- 
ποποιηθή μετά παρέλευσιν τοϋ χρονικού τούτου διαστήματος μόνον τή α ι
τήσει τής προς εκλογήν νέας δημογεροντίας τακτικής εκλογικής συνελεύσεως. 

Έ ν  Φιλιππουπόλει τή 9η Μάρτιοί' 1903.

Σημ^ίωοις, Κανονισμός τής Ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
δέν ύπήρχεν, ώς φαίνεται, μέχρι τών αρχών τοϋ δευτέρου ήμίσεος τοϋ 19ου αΐώνος 
ρυθμιζομένων τών τής διοικήσεως αυτής κατά τήν έκπαλαι επικρατούσαν παράδο- 
σιν υπό τών προεστιότων (δημογερόντων) συνερχόμενων εις τήν ίεράν μητρόπολιν 
ύπό τήν προεδρείαν τοϋ έκάστοτε μητροπολίτου. (”Ιδε, Μνρτ. ΆποοτοΧίδον, ό άπό 
Σηλυβρίας Φιλιππουπόλεως Παΐσιος, Θρακικά, τόμ· Γ', έτ. 1932, σελ. 18 καί εξής). 
Έπί τής άρχιερατείας τοϋ μητροπολίτου Χρύσανθού έν γενική συνελευσει έξελέγη 
τφ 1857 δωδεκαμελής έπιτροπεία πρός σύνταξιν κανονισμοϋ. Επειδή δέ ούτος συν- 
τσχθείς τή είσηγήσει τών διευθυνόντων τότε τήν Βουλγαρικήν κατά τής Ίίλληνικής 
εκκλησίας κίνησιν ύπεβοήθει τάς Βουλγαρικός βλέψεις, άπερρίφθη παμψηφεί έν τή 
άκολούθιρ γενική συνελευσει, εις ήν υπεβλήθη πρός έπικύρωσιν, άποδοκιμασθείση; 
παταγωδώς τής συντακτικής επιτροπείας. (Ίδε, Γ. ΤαουπαΧα, ή Βουλγαροσλαυική 
συμμορία κτλ. σελ. 42). Βραδύτερον, ότε άπεχώρησαν οί Βούλγαροι τής κοινότητος 
(1862), συνετάχθη τοιοΰτος επικυρωθείς έν γενική τής κοινότητος συνελεύσει, καθ’ 
δν ή δημογεροντία ώρίσθη οκταμελής έκλεγομένη κατά τετραετίαν ύπό τών μελών 
τής κοινότητος, τών έχόντων δικαίωμα ψήφου έπί καταβολή ετήσιας συνδρομής εί? 
τό ταμεΐον τής κοινότητος ή διδάκτρων διά τά φοιτώντα εις τά σχολεία τέκνα των. 
Ή  δημογεροντία έξέλεγεν ιδιαιτέραν πενταμελή εφορείαν διά τήν έπί τών σχολείων
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βποπτείαν έκ των λογίων καί έπιστημόνων συνήθως πολιτών, οπερ έξηκολούθησε 
καί επί τοΰ αύτονομικοΰ καθεστώτος, οπότε τό έργον τής δημογεροντίας περιωρί- 
σθη εις τήν διοίκησιν μόνον των κοινοτικών πραγμάτων, τοΰ δέ έν τή μητροπόλει 
εκκλησιαστικού δικαστηρίου, άποτελουμένου εκτοιε έκ κληρικών μόνον, εις τήν έκδί- 
κασιν διαζυγίων κατά τό εκκλησιαστικόν δίκαιον καί εις τήν εκδοσιν άδειών γάμου.

Μετά τήν ε'νωσιν τής ανατολικής Ρωμυλίας μετά τής Βουλγαρίας (1886) κατά 
τόν νόμον τής ήγεμονίας ή εφορεία τών σχολείων τετραμελής έξελέγετο έκάστοτε 
κατά τάς δημοτικός έκλογάς τής πόλεως υπό τών Ελλήνων Βουλγάρων ύπηκόων 
καί άπετελεϊτο εξ 'Ελλήνων Βουλγάρων ύπηκόων, υπευθύνων πρός τήν κυβέρνησιν 
διά τήν κατά τούς νόμους τοΰ κράτους λειτουργίαν τών σχολείων τής κοινότητος. 
Τούτου ένεκα ή εφορεία συνειργάζετο πλέον μετά τής δημογεροντίας περιορισθείσης 
είς τέσσαρα μέλη καί άπετέλεσε τήν έφοροδημογεροντίαν τής κοινότητος οκταμελή, 
ύπό τήν προεδρείαν τοΰ έκάστοτε μητροπολίτου, φροντίζουσαν περί πάντων τών 
κοινοτικών πραγμάτων. Ό  προκείμενος κανονισμός είναι mutatis mutandis άντί- 
γραφον τοΰ προϋπάρχοντος καί κατ’ αυτόν διιρκήθη ή κοινότης μέχρι τής καταλύ- 
σεώς της (1906) μή συγκληθείσης τής εκλογικής γενικής συνελεύσεως τφ 1905 πρός 
άνάδειξιν άλλης δημογεροντίας διά τό κρίσιμον τών καιρών.

’Ap. 48
Τά κατά τό πρώτον έτος 1 9 0 2 —1 9 0 3  ύπό την προεδρείαν τοΰ κα- 

ϋ'ηγητοϋ Μυρτίλου Άποστολίδου  πεπραγμένα τοΰ φιλολογικού  
τμήματος τού έν Φ ιλιππουπόλει 'Ελληνικού φιλαρμονικού  

συλλόγου «Όρφέως»

Διά τής παρουσης ομιλίας λήγουσι σήμερον (18 Μαρτίου 1903) αί έρ- 
γασίαι τής έφετεινής περιόδου (1902 —1903) τοΰ φιλολογικού τμήματος τοΰ 
Ό ρφέω ς, αΐτινες ήρξαντο τή 5η Νοεμβρίου τοΰ παρελθόντος έτους. Κατά τό 
χρονικόν τούτο διάστημα έγένονιο έν δλφ συνεδρίαι 17, έκ τών οποίων ή τής 
25ης Φεβρουάριου έματαιώθη ελλείψει ακροατηρίου ένεκα τοΰ δεινού χειμώ- 
νος κατά τήν νύκτα εκείνην. Γά διεξαχθέντα υπό επιστημόνων καί άλλων λο
γίων τής ήμετέρας κοινότητος θέματα άναφέρονται είς πάσαν έπιστήμην καί 
σκοπούσι κυρίως τήν έκλοΐκευσιν τών επιστημονικών γνώσεων πρός άνάπτυ- 
ξιν ή έπαυξησιν τών γνώσεων παντός άκροατοϋ, οίαςδήποτε μορφώσεως καί 
αν τυγχάνη οΰτος, επομένως τήν πνευματικήν, ηθικήν καί πρακτικήν αΰτοΰ 
ωφέλειαν. Έ κ  τούτου προφανής είναι είς πάντα ή έπιδιωκομένη καί έπιτυγ- 
χανομένη ωφέλεια τών μελών τής ήμετέρας κοινότητος έν τφ ίδιωτικώ, κοι
νωνικά», ήθικοθρησκευτικφ καί έθνικω αυτών βίφ. Ή  τών θεμάτων άπαρί- 
θμησις χρονολογικώς θά δικακύση τούς λόγους ημών. ’Ιδού τούτα :

Νοεμβρ. 5. 1) Ή  διαφορά καί όμοιότης τών αθλητών ιού χριστιανισμού 
πρός τούς τής αρχαίας Ελλάδος, ύπό τοΰ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου ημών 
Φωτίου. 2) Τό όριθιϋς άκουειν κατά Πλούταρχον, ύπό Κ. Κωνοχαντινίόου, 
διευθυντοΰ τής Μαρασλείου κοινοτικής αστικής σχολής.

Νοεμβρ, 12. 3) Ό  προορισμός τής γυναικός έν τή κοινωνίφ, ύπό Ά ρ ι -  
οιύδου  ’Ανδρονίκου, ιατρού.
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Νοεμβρ. 19. 4) Τυφλοί καί κωφάλαλοι καί ή έκπαίδευσις αυτών, υπό 
Δημητρ. Δούλά, ίατροΰ. 5) Αί ακτίνες τοΰ Ραίντκεν, υπό Δημηιρ. Στέψου, 
καθηγητοΰ εν τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις.

Νοεμβρ. 26. 6) Ή  ορθοπεδική τοΰ πνεύματος ή ή μέλλουσα παιδαγω
γική τοΰ παρόντος αίώνος, υπό Γεωργ. ’Ανδρονίκου, ίατροΰ. 7) Περί τρο
φής, υπό Ίωόνν. X "  Βασιλείου, ίατροΰ.

Δεκεμβρ. 3. 8) Ό  έκπολι τιστικός χαρακτήρ τής εμπορίας των αρχαίων 
Ελλήνων, υπό Μυρτίλου ’Αποστολίδου, καθηγητοΰ έν τοΐς Ζαριφείοις δι- 

δασκαλείοις.
Δεκεμβρ. 10. 9) Ή  υπό Νικηφόρου τοΰ Φωκά άνάκτησις τής άραβοκρα- 

τουμένης Κρήτης, υπό Γεωργ. Κύρου, νομικοΰ καί δικηγόρου. 10) Εισαγωγή 
περί τοΰ έργου τοΰ εν τφ έθν. πανεπιστήμιο) καθηγητοΰ τής ιστορίας Σ πυ
ρίδωνος Λάμπρου, ως ίστορικοΰ καί έθνικοΰ ρήτορος καί άνάγνωσις άρθρου 
αυτοΰ περί τής 29ης Μαΐου 1453, υπό Μυρτίλου Άποστολίδου.

Δεκεμβρ. 17. 11) Περί ζωής καί θανάτου, υπό Ά ποστ.  Δοξιάδου, ίατροΰ.
Ιανουαρ. 14. 12) Εισαγωγή εϊς τούς Περσικούς πολέμους, υπό Εναγ. 

Τόνου, καθηγητοΰ εν τοΐς Ζαριφείοις διδασκαλείοις.
’Ιανουαρ. 21. 13) Ή  εν Μαραθώνι μάχη, υπό τοΰ αυτοΰ. 14) Γρηγό- 

ριος ό Ε ' πατριάρχης Κων)πόλεως, δπό Άριστείδου Ανδρονίκου, Ιατροΰ.
Ιανουαρ. 28. 15) Τα μετά τήν έν Μαραθώνι μάχην συμβάντα καί τα 

αποτελέσματα αυτής, υπό Εύαγ. Τόνου, καθηγητοΰ. 16) Συμβουλαί προς 
κοινωνικόν βίον, υπό Νικολάου Ευϋυμιάδου, καθηγητοΰ έν τοΐς Ζαριφείοις 
διδασκαλείοις.

Φεβρουαρ. 4. 17) Τά αίτια τής γεννήσεως μεγάλων άνδρών έν τφ κο
σμώ, υπό Σκαρλάτου Κωνστανζινίδον, Ιατροΰ καί δημοσιογράφου.

Φεβρουαρ. 11. 18) Περί θρέψεως καί πέψεως κατά τά νεάπερα τής έπι- 
στήμης πειράματα, υπό Ίωόνν. X "  Βασιλείου, ίατροΰ. 19) Τό έργον τοΰ 
Νεοκλέους Καζάζη, πρυτάνεως τοΰ έθν. Πανεπιστημίου, ως προέδρου τής έν 
Ά θήνα ις εταιρείας «Έλληνισμοΰ» καί έθνικοΰ συγγραφέως καί ρήτορος, υπό 
Μ υριίλου Άποστολίδου, καθηγητοΰ.

Φεβρουαρ. 18. 20) Οί από τής άλώσεως τής Κων)πόλεως υπό τών Τούρ
κων μέχρι σήμερον προς ελευθερίαν αγώνες τών Ελλήνων, υπό Μυρτίλου 
Άποστολίδου, καθηγητοΰ.

Μαρτίου 4. 21) ’Ανάλυσις τοΰ ’Αετιδέως (Aiglon), τοΰ περιπΰστου δρά
ματος τοΰ Έ δμ . Ροστάν, τοΰ μεγίστου τών συγχρόνων έν Γαλλία δραματι
κών μετ’ εισαγωγής περί τοΰ συγγραφέως καί τοΰ πρωταγωνιστοΰντος προ
σώπου, τοΰ υίοΰ τοΰ μεγάλου Νσπολέοντος, υπό Σκαρλάτου Κωναταντινίδου, 
ίατροΰ καί δημοσιογράφου.

Μαρτίου 12. 22) ’Ανάλυσις τοΰ πατριωτικού δράματος τοΰ Χρ. Χριστο- 
βασίλη, «Γιά τήν πατρίδα», ή «αγώνες τοΰ Σουλίου προς τον ’Αλή πασά»,
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υπό 5Αποστ. Δοξιάδον, ϊατροΰ, 23) Άνάλυσις τοϋ δραματικωτάτου ειδυλλίου 
τοϋ Δημ. Κορόμηλα «τοϋ άγαπητικοϋ τής Βοσκοπούλας», υπό τοϋ αυτόν.

Μαρτίου 18. 24) Περί τών δυο πολιτικών ακολουθιών τής εκκλησίας η 
μών, ήτοι τοϋ Ακαθίστου ΰμνου καί τής ύψώσεως τοϋ τιμίου σταυροϋ καί 
περί τών προς τούς Πέρσας αγώνων τοϋ αύτοκράτορος Ηρακλείου, υπό Μνρ- 
τίλου Άποστολίδου.

Τό διοικητικόν συμβούλιον τοϋ Συλλόγου εκφράζει δημοσία τον έπαι
νον καί την ευγνωμοσύνην του άμα εις άπαντας τούς δμιλητάς, οΐτινες ούδε- 
νός κόπου φειδόμενοι παρέσχον την πνευματικήν των συνδρομήν, ύποστηρί- 
ξαντες προθύμως τό κοινωφελές τοΰτο έργον. Είναι δε ούτοι 13 τόν αριθμόν' 
ό σεβαστός ημών μητροπολίτης κύριος Φώτιος, ό Κ. Κωνσταντινίδης, διευ
θυντής τής αστικής σχολής, ό ’Αριστείδης ’Ανδρόνικος, ιατρός, διαπραγμα- 
τευθείς θέματα δύο, δ Δημ. Δούλας, ιατρός, δ Δημ. Στέψου, καθηγητής, δ 
Γεώργ. ’Ανδρόνικος ιατρός, δ Μυρτίλος ’Αποατολίδης καθηγητής, διαπραγ- 
ματευθείς θέματα πέντε, δ Ίωάνν. X "  Βασιλείου ιατρός, διαπραγματευθείς 
θέματα δύο, δ Γεώργ. Κόρου νομικός, δ ’Απόστολος Δοξιάδης ιατρός, δια
πραγματευθείς θέματα τρία, δ Ντκόλ. Ευ&νμιάδης καθηγητής καί δ Σκαρ
λάτος Κωνσταντινίδης ιατρός καί δημοσιογράφος, διαπραγματευθείς θέ
ματα δύο.

Εύ'χεται δε καί ελπίζει δτι έν τώ μέλλοντι καί οί λοιποί ημών επιστήμο
νες καί λόγιοι δεν θά δκνήσωσι να μετάσχωσι τών διαλέξεων διδάσκοντές τι 
τό ωφέλιμον τούς συμπολίτας των, διότι καθ’ ημάς ή αποχή αυτών από 
τοιούτου, οιον επιδιώκει δ σύλλογος, σκοπού είναι ανεξήγητος καί αδικαιο
λόγητος άμα. Τ ί δέ νά εΐπωμεν περί τών νομικών τής ήμετέρας Κοινότητος, 
οΐτινες πάντες πλήν τοϋ αξιότιμου κ. Κύρου άπέσχον τών διαλέξεων, ενώ ή- 
δύναντο έκ τής εύρείας των επιστήμης καί ιδίως έκ τής πλουτολογίας καί πο
λιτικής οικονομίας τοσαϋτα ωφέλιμα καί τής καθημερινής ανάγκης πράγματα 
νά διδάξωσιν ημάς ; Καθήκον όμως απαραίτητον ύπολαμβάνομεν νά ύπο- 
μνήσωμεν καί τό κοινόν, ΐνα έν τώ μέλλοντι διά πλείονος συμπάθειας καί 
ζήλου περιβάλλη τάς διαλέξεις φοιτών τακτικώς καί ανεξαιρέτως εις πάσας 
καί μετά προσοχής παρακολουθούν τά θέματα, άτινα εξίσου έν τφ εΐδει των 
είναι τερπνά καί ωφέλιμα, διότι, αν κατά τόν αθάνατον "Ομηρον είναι εν
τροπή νά μένη τις επί μακρόν χρόνον που καί ν’ άπέρχηται άνευ ώφελείας, 
«αισχρόν τοι δηρόν τε μένειν κενεόν τε νέεσθαι», ούχ ήττον εντροπή είναι κα
τά τόν ρήτορα Ίσοκράτην καί τό νά μή μανθάνη τις χρήσιμόν τι δίδασκά- 
μενον υπό τών φίλων καί νά μή δέχηται αγαθόν tl διδόμενον παρά τών 
αυτών, «χρήσιμον λόγον μή μαθεϊν καί διδόμενόν τι αγαθόν παρά τών φ ί
λων μή λαβεΐν.»

Ταΰτα έχοντες έν κεφαλαίψ νά εΐπωμεν περί τοϋ έργου τοϋ φιλολογικού 
τμήματος τοϋ φιλαρμονικοΰ ημών συλλόγου Όρφέως κλείομεν τάς συνέδριά-
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σεις αυτού και ευχόμενα από καρδίας αΰτφ τελεσφορωτέραν και κοινωφε- 
λεστέραν εν τφ μέλλοντι επιτυχίαν

Μαρτίου 18, ετ. 1903. Ό  πρόεδρος τοϋ φιλολ. τμήματος τοϋ συλλ. Ό ρ - 
φεως Κ. Μυρτ. Άποστολίδης δ. φ. Έ ν  Φιλ]πόλει.

Σημεΐωοις. Ό  έν Φιλιππουπόλει Ελληνικός φιλαρμονικός σύλλογος Όρφεύς 
ίδρύθη τφ 1892 ύπό φιλομούσων νέων καί έσκόπετ χήν διάδοσιν τής μουσικής καί 
χήν καλλιέργειαν καί άνάπτυξιν τού μουσικού αισθήματος τών ενεργών μελών του. 
Συγκροτήσας έν βραχεί χρόνφ άρίστην πνευστών καί εγχόρδων οργάνων ορχήστραν 
μετά χορωδίας υπό τήν διεύθυνσιν δεδοκιμασμένων μουσικοδιδάσκαλων, ήρξατο από 
τού 1900 διοργανών τόν χειμώνα συναυλίας καί χοροεσπερίδας έν τή αιθούση τής 
κοινοτικής σχολής τής άγ. Παρασκευή; μετασκευασθείση καταλλήλως.Άπό τσΰ 1902, 
οπότε συνεχωνεύθη μετ’ αύιοΰ ό φιλολογικός σύλλογος "Αναγέννησις, τή ένεργείφ 
τοϋ προέδρου του Μυρ. Άποστολίδου καί τή συναινέσει τών διοικητικών συμβου
λίων άμφοτέρων τών συλλόγων διά λόγους οικονομικούς καί συγκεντρωτικούς, ό Ό ρ 
φεύς ηΰρυνε τόν αρχικόν του σκοπόν. Κατά τόν συνταχθέντα νέον κανονισμόν αυ
τού ύπό τού είσηγητοΰ τής πρός τούτο έκλεγείσης τριμελούς επιτροπείας Μυρτ. Ά 
ποστολίδου καί ψηφισθέντα παμψηφεί έν γενική τών μελών συνεδριάσει ό Όρφεύς 
συναπετελέσθη έκ τεσσάρων τμημάτων : α') τού μουσικού ύπό τόν άρχικόν του 
σκοπόν, β') τοϋ φιλολογικού, διατηρήσαντος τόν σκοπόν τής Αναγεννήσεως, δηλ. 
τήν κατά τόν χειμώνα διοργάνωσιν κοινωφελών διαλέξεων" γ') τού φιλανθρωπικόν, 
σιτίζοντος δωρεάν τάς μεσημβρίας τών εργασίμων σχολικών ημερών καί ένδύοντας 
κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων καί τού Πάσχα τούς άποδεδειγμένους απόρους 
τών αστικών σχολών μαθητάς καί μαθήτριας καί δ') τού γυμναστικόν, οδ ή κατάρ- 
τισις άνεβλήθη μέχρι τής ίδρύσεως καταλλήλου γυμναστηρίου έν τώ παραχωρηθέντι 
ύπό τής κοινότητος οίκοπέδιρ τής κατεδαφισθείσης έκκλησίας τών άγ. Ταξιαρχών.

Κατά τόν νέον κανονισμόν τό διοικητικόν συμβούλιον έκλεγόμενον κατά διε
τίαν άπετελεΐτο ύπό ενός προέδρου, ενός αντιπροέδρου, ενός γεν. γραμματέως, ενός 
ειδικού, ενός ταμίου καί τεσσάρων συμβούλων, ών έκαστος προήδρευεν ενός έκάστου 
τών τεσσάρων τμημάτων έχόντων ιδίαν όργάνωσιν, τών αποφάσεων λαμβανομένων 
ύπό τού διοικητικού συμβουλίου συνερχομένου καθ’ έκάστην Κυριακήν κατά τήν έρ- 
γάσιμον τού συλλόγου περίοδον συμπίπτουσαν πρός τήν σχολικήν. Πρώτος πρόε
δρος τού μεταρρυθμισθέντος συλλόγου έξελέγη ό έγκριτος δικηγόρος Άχιλλεύς Μαυ- 
ρίδης, αντιπρόεδρος ό ιατρός Δημ. Δούλάς, τέως πρόεδρος επί έτη, γεν. γραμματεύς 
ό λογιστής Κ. Κλεοβούλης, ειδικός ό Ί . Καρκαλίκης δημοδιδάσκαλος, ταμίας ό με- 
γαλοκτηματίας Δημ. Κοντοδήμος καί σύμβουλοι ό ιατρός Άχιλλεύς Αρμόδιος, 
πρόεδρος τού μουσικού τμήματος, ό καθηγητής Μυρτίλος Άποστολίδης πρόεδρος τοϋ 
φιλολογικού τμήματος, ό καπνεργοστασιάρχης Πολυμέρης Δημητριάδης πρόεδρος τού 
φιλανθρωπικού τμήματος καί ό Κ. Σταυρίδης έμπορος, πρόεδρος τού μήπω συστα- 
θέντος γυμναστικού τμήματος.

Αί έργασίαι τού συλλόγου ήρξαντο άπό τού μηνός ’Οκτωβρίου 1902 μετά με
γάλου ενθουσιασμού καί ζήλου καί αμα μετά θαλερών ελπίδων περί τή; εθνωφε
λούς έν τφ μέλλοντι δράσεώς του μή διαψευσθεισών μέχρι τής καταλύσεώς του ύπό 
τής Βουλγαρικής λαίλαπος τής έπισκηψάσης εις τήν τλήμονα άνθηράν κοινότητα 
κατά τό γενικόν έν τφ Βουλγαρικφ κράτει ανθελληνικόν κίνημα τού "Ιουλίου 1906. 
Αί ασκήσεις τού μουσικού τμήματος έγίνοντο έν ταΐς αίθούσαις τής προειρημένης 
σχολής παραχωρηθείσης προφρόνως τφ συλλόγφ ύπό τής Κοινότητος, αί δέ συνσυ-
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λίαι καί χοροεσπερίδες, δέκα τουλάχιστον τόν χειμώνα, έν τή μεγάλη αιθούση αυτής, 
έν ή κατεσκευάσθη καί σκηνή, συχναζόμεναι οίκογενειακώς μέχρι ασφυξίας υπό των 
μελών τής Κοινότητος. Τό συσσίτιον τοΰ φιλανθρωπικού τμήματος τοΰ συλλόγου 
έλειτούργει έν τώ ίδρυθέντι εκ βάθρων έστιατορίφ έν τή παρακείμενη αυλή τής αυ
τής σχολής σιτίζοντος καί ένδύοντος κατ’ έτος περί τούς εκατόν άπορους μαθητάς 
καί μαθήτριας. Αί δέ διαλέξεις έγίνοντο έν τή μεγάλη αιθούση τοΰ νηπιαγωγείου 
τής αγίας Μαρίνης έν τφ προαυλείφ τής φερωνύμου έκκλησίας. Ό  Όρφεΰς ήτο τό 
κάρφος είς τούς οφθαλμούς τών συνοίκων Βουλγάρων, δθεν κατά τό ανθελληνικόν 
κίνημα τό κατάστημα αύτοΰ έλεηλατήθη βανδαλικώς καταστραφέντων ή άρπαγέντων 
πάντων τών μουσικών αύτοΰ οργάνων, επίπλων, σκευών, βιβλίων κτλ.

Είς τήν άρχήθεν πρόοδον του καλού τούτου συλλόγου, μοναδικού άνά τό πα
νελλήνιον, συνέβαλε τά μέγιστα ό μόνιμος γενικός αύτοΰ γραμματεύς, δστις άφιέ- 
ρου δλας τάς διαθεσίμους του ώρας είς αύτόν, Κωνστ. Κλεοβούλης, τελειόφοιτος τών 
Ζαριφείων διδασκαλείων xui ό μέχρι τής μεταρρυθμίσεως αύτοΰ πρόεδρος ιατρός 
Δημ. Δούλάς, Εύγενεϊς δέ δέσποιναι καί δεσποινίδες, μέλη τοΰ φιλεκπαιδευτικού 
συλλόγου Εύρυδίκης, παρεΐχον εκ περιτροπής τάς υπηρεσίας των προφρόνως κατά 
τάς ώρας τοΰ συσσιτίου. Σημειοΰμεν ενταύθα έν όλίγοις—έξ αφορμής τής ανωτέρω 
μικράς έκθέσεως περί τών πεπραγμένων τού φιλολογικού τμήματος τοΰ έτους 1902— 
1903, δημοσιευθείσης τότε έν τή έπιχωρίω έφημερίδι Είδήσεσι τοΰ Αίμου (21 Μαρτ. 
1903) —τά τής δράσεως τοΰ Συλλόγου πρός μνήμην άνεξίτηλον τών έπιγινομένων.

*Αρ. 49
Διαθήκη τοϋ οίκονόμου Κωνσταντίνου Ιερέως Φ ιλιππουπολίτου  

καί τής πρεσβυτέρας α ύ το ΰ 1) άπό 1 8 2 7

Διά τή; παοούσης οικειοθελοϋς ημών διαθήκης διατιθέμεθα ημείς οί 
υπογεγραμμένοι δτε οικονόμος Κωνσταντίνος ίερεύς κάγώ ή πρεσβυτέρα αυ
τού Ταϊσία Κωνσταντίνου Μουμτζόγλου ύμϊν τοΐς τέκνοις ήμών τό πώς μετά 
θάνατον ημών καί τών διίο ίίέλομεν ΐνα ποιήσητε, εΐ τις περιουσία ημών μέ
νει. ’Επειδή δμως έξ ών έχαρίσατο ήμίν ό πολυέλεος θεός επιγείων αγα
θών συνεκοπιάσαμεν καί έπροικίσαμεν τά θήλεα ημών τέκνα τήν Ευγε
νίαν, Αικατερίνην, Ελένην καί Θεοφανώ, δσον έβοήθησεν ήμίν ό Κύ
ριος, είς δέ τά άρσενα Σωτήριον, ’Αθανάσιον καί Νικόλαον διδόναι ουκ 
έχομεν, άλλ5 ο τε Σωτήριος καί ’Αθανάσιος καί συνεβοήθησαν ήμίν εν πολ
λούς, διά τούτο παραγγέλλομεν πάσι τοΐς τέκνοις ημών, ΐνα τό δσπίτιον, έν 
ω καθήμεθα, δπερ έστίν έπ’ όνόματι έτι τοϋ μακαρίτου Κωνσταντίνου Μα
νουήλ Μουμτζόγλου, πατρός τής μητρός υμών Ταϊσίας Κωνσταντίνου Μουμ- 
τζόγλ,ου, λάβωσιν ιδιαίτερον πατρφον καί μητρώον κλήρον μόνον οί τρεις υιοί 
ημών Σωτήριος, ’Αθανάσιος καί Νικόλαος άπό ενός τρίτου μεριδίου έκαστος 
μηδενός τών θηλέων τό παράπαν ενεχόμενων ή άντιλεγόντων. "Αν δέ ό Ά -

1) Ή  διαθήκη φέρεται καταγεγραμμένη ίδιοχείρως υπό τοΰ οίκονόμου Κων
σταντίνου έν τφ κώδικι τής ίεράς μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως (1781 —1845). Οΰ- 
τος λογιώτατος καί εύσεβέσταχος ών είναι δ πρώτος χής Φιλιππουπόλεως ιστοριο
γράφος τύποις έκδούς έν Βιέννη τφ 1819 τό περί αυτής έγχειρίδιον. Σελ. κώδ. ρα' (128).
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θανάσιος μή δυνηθή έπανελιθεΐν εις τήν πατρίδα αυτοΰ και δπερ άπευχόμεθα, 
τότε οί δυο αδελφοί Σιοτήριος και Νικόλαος, ΐνα προσφέρωσιν αύτφ προς 
ύπόμνησιν πατρώαν καί μητρφαν χίλια γρόσια περί τοΰ μεριδίου αυτοΰ καί 
κατάσχωσιν αυτοί οί δυο μόνοι τό όσπίτιον έξ ήμισείας "Οση δέ άλλη κάδο· 
ρισθή ή περιουσία ημών τών δυο (καθότι χρηματικήν κατάστασιν γινώσκετε 
δτι δεν εχομεν), έξαγαγόντες τά τής κηδείας ημών, δσα πράγματα μένιοσιν, 
ΐνα ποιήσητε αυτά εις επτά μερίδια ίσα καί λάβητε καί τά επτά τέκνα ημών 
άφ’ ενός μεριδίου εξ ίσου. Οϋτω θέλομεν, ΐνα ποιήσητε περί ταύτης τής μι- 
κράς ημών περιουσίας καί μή δι’ αισχροκέρδειαν άθετήσητε τήν εντολήν η 
μών, ΐνα μή εις άράς πατρικός καί μητρικός ύποπέσητε: «εύχαί γάρ γονέοιν 
στηρίζουσι θεμέλια οίκων». Τοιγαροΰν καί έν τή έσχατη ήμουν πνοή εύχόμεθα 
υμάς τά αγαπητά ημών τέκνα από ψυχής καί καρδίας, γαμβρούς τε καί νύμ- 
φας καί εγγόνους: σέ τον πρωτότοκον ημών υιόν Σωτήριον συν τή συζύγορ 
σου Ζωή καί τέκνοις τιμών, καί τον δεύτερον μέν τή γενέσει, ίσον δέ τφ φίλ- 
τρφ υιόν ημών πολυπόθητον Αθανάσιον συν τή συζύγω σου Μαριώρα καί 
τοΐς τέκνοις υμών, καί τούς γαμβρούς μέν τή κλήσει, υιούς δέ αγαπητούς τή 
σχέσει, τόν τε Γεώργιον Δημητρίου συν τή συζύγφ σου καί θυγατρί ημών 
πολυπάθει Ευγενία καί τοΐς τέκνοις υμών, καί τόν X " Δημήτριον Πέτρου 
σύν τή συζύγω σου καί τή θυγατρί ημών Αικατερίνη καί τοΐς τέκνοις υμών 
καί τόν Βασίλειον Θωμά σύν τή συζύγω σου καί θΐ'γατρΐ ημών Ελένη καί 
τοΐς τέκνοις υμών καί τόν X" Γεοοργιον X " Ίωάννου σύν τή συζύγοο σου καί 
θυγατρί ημών Θεοφανοΐ καί τέκνορ υμών, και τόν έσχατον μέν τή τάξει, ούκ 
έλάττονα δ’ εν τώ φίλτρα) καί τή στοργή, υιόν τοΰ γήρως ημών Νικόλαον, καί 
καθικετεύομεν αυτόν τόν τρισυπόστατοι’ θεόν, τήν Παναγίαν καί όμοούσιον 
Τριάδα, (ήν από προγόνων λατρεύομεν κατά τό δόγμα τής αγίας τοΰ Χριστού 
καθολικής καί άποστολικής εκκλησίας καί παραγγέλλομεν ήμΐν, ΐνα τά αυτά 
φρονοΰντες φυλάξητε τήν τοΰ Χριστού πίστιν στερεάν μέχρι τέλους), ΐνα δια- 
φυλ,άξη υμάς από πάσης συμφοράς καί δυστυχίας καί ταλαιπωρίας καί έκ τών 
ακένωτων αυτοΰ θυσαυρών καταπέμπη ύμΐν δαψιλώς πάντα τά επί γης άγαθά 
προστιθείς ύμΐν τά ελέη αυτοΰ, ΐνα καί υμείς άφθόνως τούτων απολαύοντες 
άφθόνως μεταδιδώτε καί τοΐς χρείαν έ'χουσι, καί τέλος αξίωση πάντας ημάς 
τής ουρανίου αυτοΰ βασιλείας διά μετάνοιας καί άπολαύσεως, δπως συγχο- 
ρεύοντες ψάλλωμεν εις δόξαν τοΰ σωτήρος ημών Χριστού τό: «ιδού ημείς καί 
τά παιδία, άπερ ό Θεός ήμΐν έδωρήσατο». Τά τής κηδείας ημών καί μνημό
συνα πλήν τών λειτουργιών τά λοιπά μετά λιτότητος γενέσθω ως περιττά' 
αγάπην έχοιτε μετ’ άλλήλων ως αδελφοί, ΐνα καί ή τοΰ Θεού χάρις καί ή 
ήμετέρα ευχή εϊη μεθ’ υμών. ’Έρρωσθε άπαντες καί ύγιαίνοιτε έν Κυρίορ, 
αμήν. Έ ν  Φιλιππουπόλει αωκζ, Δεκεμβρίου ις·’.

Ό  οικονόμος Κωνσταντίνος ίερεύς (τόπος σφραγΐδος αυτού) 
κάγώ ή πρεσβυτέρα αυτοΰ Ταϊσία Κωνσταντίνου Μαυμτζόγλου βέβαιοί (τ.σφρ.)
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Ευγενία Οικονόμου βέβαιοι, Αικατερίνη Οικονόμου βέβαιοι, 'Ελένη Οικο
νόμου βέβαιοί, ’Αθανάσιος X" Δημητρίου Γκουμουσγερδάνη μάρτυς, 

ό σακελλάοιος ’Ιωάννης, ΐερευς, μάρτυς ‘)·

Άρ. 50
Σ υμ φ ω νη τικ ό ν  ηροικοδοτήσεω ς ( ηρο ικοχά ρτι) Μ αριώρας, ΰ'υγατρδς Β α 

σ ιλείου  Θωμά, μεγαλεμπόρου, συζευχϋ·είσης μετά  τοϋ  Γ εω ργίου  
Χ ρήστου  τοϋ έπ ικαλουμένου Κλεάνΰ·ους, ώσαύτως μεγα - 

λεμπόρου, συντα χϋ ·ίν  έν Φ ιλ ιππο υπό λει τ φ  1 8 4 3 ,
Μ αΐου Ιδ τ]* )

'Ο  Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος άποφαίνεται 
f  Εις δόξαν πατρός, υΐοϋ καί αγίου πνεύματος τοΰ ενός καί μόνου τρι

συπόστατου Θεοϋ, δς εν άρχη ιδία φιλανθρωπία κινούμενος έπλασε τον άν
θρωπον καί έξ αυτοΰ την γυναίκα εποίησεν ώς βοηθόν αύτοϋ κάκ τουτου άπαν 
τό γένος των ανθρώπων άλληλοδιαδόχως τό αυτό ποιειν ήκολουθησεν δθεν 
καί δ τιμιώτατος κύριο; Βασίλειος Θωμά τοΐς ίεροις πειθόμενο; επιτάγμασιν 
ην έχει θυγατέρα όνόματι Μαριώραν εις γάμου ήδη φθάσασαν ηλικίαν, συ- 1 2

1) Έ ν τη σελ. ρκι/ (129) ξίπέναντι της άλλης έν η ή διαθήκη, φέρεται τό πρω- 
τόκολλον τής διανομής τοϋ κλήρου: * Έν Φιλιππουπόλει αωλβ', Ιανουάριον κγ', 
καταγραφή τής διανομής των έναπολειφθέντων πραγμάτων των μακαριτών γονέων 
μας, άτινα καί διεμοιράσαμεν έξ ίσου οί κάτωθι πέντε αδελφοί καί έξωφλήσαμεν, 
ώς φαίνεται κατά τήν διαταγήν των ιδίων μας γονέων, καθότι άπέθανον οί δύο α
δελφοί 'Αθανάσιος καί Θεοφανώ πριν τής μητρός». ’Ακολουθεί ή διανομή των 
πραγμάτων εις πέντε ισότιμα μερίδια. Έ ν τέλει φέρονται αί ύπογραφαί των λαβόν- 
των τόν κλήρόν των πέντε αδελφών μετά τής λέξεως βέβαιοί καί αί τών μαρτύρων 
τής διαθήκης, μεθ’ δ: «Ή  διανομή αΰτη έγένετο μετά πενταετίαν από τοΰ θα
νάτου τοΰ πατρός μας, καθ’ δν δηλαδή καιρόν άπέθανεν ή μήτηρ μας Ταρσία». Ό  
Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος βέβαιοί.

2) Τό έγγραφον διαφυλάσσεται παρά τώ δικηγόρφ Άλεξάνδρφ Κ. Πέεφ, έγ- 
γόνΐι) μητρόθεν τοΰ κ. Κλεάνθους. Είναι γεγραμμένον έπί επισήμου χάρτου πλάτους 
0,18 καί ύψους 0,45 τοΰ μέτρου καί καταλαμβάνει δύο σελίδας, τήν έμπροσθίαν καί 
όπισθίαν. Έν τφ άνω τών σελίδων μέρει άφείθη κενόν πλάτους 0,07, εις δ τής πρώ
της σελίδος έτέθη ή ιδιόγραφος τοΰ μητροπολίτου Νικηφόρου υπογραφή, Ή  πρώτη 
σελίς περιέχει στίχους πλήν τής είρημένης υπογραφής 45, ών οί πρώτοι 10 περιλαμ- 
βάνουσι τό κείμενον τοΰ εγγράφου, οί δέ λοιποί τά προικφα, ή δέ δευτέρα 49, ών 
οί πρώτοι 23 περιλαμβάνουσι συνέχειαν τών προικφων, οί επόμενοι 9 τήν ευχήν καί 
οί λοιποί 8 τάς ύπογραφάς τών μαρτύρων, εκατέρωθεν δέ τής τελευταίας υπογρα
φής είναι άνά μία τουρκική σφραγίς, προφανώς τών μουχτάρηδων τής συνοικίας καί 
έν τή άριστερφ γωνίφ ό αριθμός τής σελίδος τής εις τόν κώδικα τής ίεράς μητροπό- 
λεαις Φιλιππουπόλεως καταχιορίσεως τοΰ εγγράφου, 148 καί 149.

Τό έγγραφον έδημοσιεύθη ύφ’ ημών μετ’ έπεξηγήσεως τών προικφων έν τοΐς 
Θρακικοϊς ’Αθηνών, τόμ. II, έτ. 1929, σελ. 364 καί εξής. Νομισματική μονάς είναι 
τό γρόσιον.
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νεφώνησε μετά τοΰ κυρίου Γεωργίου Χρήστου επί τώ δοϋναι αυτφ ταΰτην 
ως γυναίκα νόμιμον' καί δή πρώτον μέν επιβραβεύει τή ρηθείση θυγατρί 
αυτού την από καρδίας ευχήν δτι «εύχαί γονέων στηρίζουσι θεμέλια οίκου»' 
επομένως δε δίδωσιν αυτή χάριν προικός, ΐνα έχη καί χρήται μετά τοΰ εί,ρη- 
μένου άνδρός αυτής τα κάτωθι ως φαίνονται:
"Οσα εις μετρητά εδόθησαν εις χείρας τοΰ γαμβρού οκτώ χιλ. No 8000 

1 πεταλούδα διαμαντένια 300
1 ζευγάρι σκουλαρίκια διαμαντένια μέζουμπροΰτια σουργκούτ λουλούδια 500 
1 έτι ζευγάρι δμοια μικρότερα 300

10 έξάγια μαργαριτάρι 1000
25 έξάγια έντισέδες βενέτικον μάλαγμα 1600

11700
1 δακτυλίδι διαμαντένιον 300
1 έτι δακτυλίδι μέ πράσινην πέτραν 50
1 βοΰλλαν μαλαγματένιαν 60
1 άντίκαν κόκκινην μέ μάλαγμα  30

12140
1 φερετζές τζόχινος μέ τά γιασμαλίκια 300
4 φέσια 40

10 δεσίματα γιαζμάδες 200
1 μόδα τζόχινη μέ νοϋρκες 400
1 έτι μόδα τζόχινη μέ μήλον 650
1 έτι μόδα γκρίζου μέ τακίμι 300
1 έτι μόδα τζόχινη μέ ναφέν 150
1 ζακέτον ατλάζι κεντητόν μέ νοϋρκες 150
1 ζακέτον τζόχινον μέ μήλον 100
1 έτι ζακέτον τζόχινον μέ τακίμι 80
1 έτι ήμερινόν 40
1 αντερί ατλάζι σηδέδικον γκιουβεζί μέ κουλέδες 400
1 φουστάνι μουχαρές 300
1 αντερί χινδιστανήσιον 150
1 φουστάνι λιγλιές τής Πόλεως 200
4 φουστάνια ατλάζι Σάμικα 700
4 φουστάνια ήμερινά 160
1 ζευγάρι μακρύ τζιάρι 120
1 ντιγκερμί ινδιστανήσιον καί κ'. κορδέλας ζωνάρι  30

19610
30 υποκάμισα, τά 25 μεταξωτά καί 5 βαμπακινά 1800
30 μανδήλια μεταξωτά 600



15 σώβρακα καί τουμάνια 375
15 βρακοζώνας 375
10 μπόγους 100
10 χειρομέσαλα και 1 τραπεζομέσαλον 80

1 κυκλομέσαλον 30
2 χαυλιά λουτρικά μέ σιλιτζή μποχτζιάν 100
1 δουσεμέ κεντητόν 40
1 κασσετίνα μικρά μέ καθρέπτην 20
2 σεπέτια τής Πόλεως 80
2 στρώσεις τής Κοιμήσεως μέ 6 προσκέφαλα, 4 μαξιλάρια καί σιν-

δόνι κεντητόν 620
1 κλίμι σιαρκιογιχόν μεγάλον 150
1 σινί τραπέζιου μεγάλον 130
1 λεκανοϊμπρίκιον τής Πόλεως 80
6 σαχανικά καπακίδια τής Πόλεως 120
4 σαχανικά άπλατα 40
3 τεντζερέδες τής Πόλεως 120
4 τάσια τοΰ λουτροΰ κίτρινια 40
4 σανδάνια καί πηλοκοΰτι ________

έστησαν είκοσι μία χιλιάδες τετρακόσια σαράντα γρόσια‘) 21440
Τοΰ δέ γαμβρού:

1 δακτύλιος διαμαντένιος 400
1 λουλούδι διαμαντένιον 1400
1 ζουργκούτζι διαμαντένιον 1600
1 φουστανλίκι άκροαζέτ φίνον 250
1 ζαινάρι μακρύ άσπρον τζιάρι 120
1 ταμπαρικά ασημένια 100
1 πιστιμάλλι 50

3920
Τό δλον γρ. 25360

Ή Ιερά της Φιλίππουπόλεως μητρόπολις καί οΐ κώδικες αύτής ·§1

*0 δέ θεός των δλων δ εύδοκήσας αΰτους εις γάμου κοινωνίαν έλθεϊν 
αΰξήσειεν αΰτους καί διρη κλίσιν εις παν έργον αγαθόν' πρεσβείαις τής υπε- 
ραγίας Θεοτόκου, των αγίων ενδόξων ’Αποστόλων, τών αγίων ενδόξων θεο- 
σέπτων μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, τοΰ έν άγίοις πατρός 
ήμών Νικολάου, τής αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Κυριακής, τοΰ αγίου εν
δόξου μεγαλομάρτυρος Προκοπίου καί πάντων τών αγίων. ’Αμήν. Διό καί 
έγένετο ή παρούσα προικοπαράδοσις τή βεβαιώσει τού πανιερωτάτου αγίου 1

1) Έ ν τφ άθροίσματι τών προικώων τής νύμφης υπάρχει αθροιστικόν λάθος, 
διότι τό όλον τής άξίας αυτών ποαόν άνέρχεταί είς 21.510 γρ. καί οΰχί εις 21.440.
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Κ. Μυρτίλου Άποατολίδου

Φιλιππουπόλεως κυρίου κυρίου Νικηφόρου καί μαρτυρίαις των υπογεγραμ
μένων αξιόπιστων μαρτύρων καταστρωθεΐσα καί εν τώ κώδικι τής ίερας μη- 
τροπόλεως εις ένδειξιν, Έ ν  Φιλιππουπόλει αωμγ, Μαΐου ιε'.

Ό  σακελλάριος Γεώργιος ίερεύς μάρτυς. Ό  σακελλάριος Νικόλαος ίε- 
ρεύς μάρτυς. Ό  ρεφερενδάριος Στέργιος Ιερεύς μάρτυς. 'Ο ιιπομνηματογρά- 
φος Θεόφιλος ίερεύς μάρτυς. Χριστόδουλος Θομά μάρτυς. Ιω άννης ΙΙανα 
γιώτου μάρτυς. Στάβρος X " 'Ιω σ ή φ  μαρτυρώ, (τόπος σφραγΐδος) Π "  Δη- 
μήτρης Π ” Ίωάννου μάρτυς (τόπος σφραγΐδος).

Έ ν  δέ τή αριστεροί γωνία κάτωθι πλαγίως εκ τών κάτω προς τα άνω :
Κατεστρώθη εις Ν. 148 καί 149.

Ά ρ . 51
Αύτόγραφος διαθήκη τοϋ ίερομονάχον Αρχιμανδρίτου Νικοδήμου, Φι- 

λιπουπολίτου, ήγουμένου τής μονής τών άγιων ’Αναργύρων Κ ο 
σμά καί Δαμιανού Κουκλένης έπ ΐ  τής Ροδόπης καί μεγάλου  

εύεργέτου τής Έ λ λ .  κοινότητος Φιλιππουπόλεως. ')

«Ε ις τό όνομα τοϋ πατρός καί τοϋ υιού καί τοϋ αγίου πνεύματος, τό 
ύπερευλογημένον καί υπερένδοξον, 'Αμήν. Έ ν  έτει σωτηρίφ 1852 : 1 2)

Ό  έπουράνιος Θεός έδωκεν εις ημάς τούς ανθρώπους τά επί τής γής α
γαθά, ϊνα μεταχειριζώμεθα αυτά έκαστος καί εις την ιδίαν του χρήσιν καί 
διά νά μεταδίδη έξ αυτών καί εις άλλους' καί ζών μεν νά έχη αυτά υπό την 

: εξουσίαν του, όσα εδόθησαν εις αυτόν από τον θεόν, μετά δέ θάνατον νά ά- 
φίνη αυτά εκεί, όπου θέλει.

Συλλογιζόμενος λοιπόν καί εγώ ό ηγούμενος τών αγίω ν’Αναργύρων Κου
κλένης Νικόδημος, αρχιμανδρίτης τοϋ πρώην αγίου Φιλιππουπόλεως μακαρί
του Νικηφόρου, τό άωρον τοϋ θανάτου, έτι σφας έχων τας φρένας μοτ',εστο- 
χάσθην νά κάμω την παροϋσάν μου διαθήκην καί νά άφήσω τά παρά θεοϋ 
δεδομένα μοι καί άνά χεΐράς μου εύρεθέντα τε υπάρχοντα μετρητά χρήματα 
καί δι’ ομολογιών εις διωρισμένα πρόσωπα καί εις διωρισμένους ιερούς τό
πους. Καί πρώτον μέν παρακαλώ τον πανάγαθον θεόν καί πολυεύσπλαγχνον

Μ

1) Ή  διαθήκη εύρέθη έν τοϊς άρχείοις τής οικογένειας Γκιουμουσγκερδάνη, 
ής ό Μιχαήλ-βέης ώρίσθη υπό τοΰ διαθέτου εις των τεσσάρων εκτελεστών.

2) Ά νω θι τής αρχής αριστερόθεν είναι άποτετυπωμένη ή σφραγίς τής μονής 
τών άγιων ’Αναργύρων Κουκλένης κυκλοτερής, έν η ορθοί οί άγιοι, ώς συνήθως ά- 
γιογραφοΰνται, μετά τών φωτοστεφάνων περί τήν κεφαλήν των καί τών έπιγραφών 
Κ Ο Σ-ΔΑ, κύκλω δέ ή έπιγραφή t  ΣΦΡΑΓΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΥΚΛΑΙΝΗΣ. ΕΙτα ακολουθεί κενός χώρος, έν φ έδει νά 
τεθή ή υπογραφή τοΰ Μητροπολίτου Φιλ)πόλεως, ώς ορίζεται έν τή διαθήκη. Έλ- 
λείπουσιν ωσαύτως έν τφ τέλει τής διαθήκης αί ύπογραφσί τών τεσσάρων έκτελε- 
στών τής διαθήκης.



εξ δλης μου τής ψυχής καί καρδίας και εξ όλης μου τής δυνάμεως και διά
νοιας μου προσπίπτων εις to αμετρον πέλαγος τής εύσπλαγχνίας αυτού, δπως 
μή δώση μοι και άνταποδώση κατά τά κακά και αισχρά μου έργα, αλλά νά 
με έλεήση κατά τό μέγα έλεος αυτού καί νά μοι συγχώρησή δλα τά αμαρ
τήματα μου, τά εκούσια καί τά ακούσια, δσα εις αυτόν ήμαρτον εκ νεότη
τάς μου μέχρι τής σήμερον ημέρας καί ώρας ταΰτης. Δεύτερον δέ παρακαλώ 
δλους τούς έν Χριστφ συναδέλφους μου καί συλλειτουργούς, ίερομονάχους, 
καί μοναχούς, συγγενείς καί φίλους καί δλους τούς ευσεβείς χριστιανούς, μ ι
κρούς τε καί μεγάλους, εξ δλης τής ψυχής καί καρδίας μου, εις δσους έσφαλα 
ώς άνθρωπος εν λόγιο ή έργιρ ή τή διανοία, νά μοι συγχωρήσωσι καί αυ
τοί δλοι τά σφάλματά μου, ΐνα συγχωρήση καί αυτούς δ πανάγαθος θεός 
τά ίδια αυτών αμαρτήματα. Καί τρίτον σαφηνίζω σημειών δλην μου την κα- 
τάστασιν, ήν μοι έχάρισεν ό πανάγαθος θεός καί εύρίσκεται εις τάς χεΐράς 
μου κατά τό παρόν εις μέν μετρητά, δπου είναι εις τό κυπαρισσένιόν μου 
σινδούκιον, δπου είναι καί τά φορέματά μου, εις ένα μουσιμάν ραμμένα καί 
βουλλωμένα μαιζιαροβενέτικα κομμάτια εξακόσια : 600 τον αριθμόν, δπερ 
συμποσοϋνται εις γρόσια χιλιάδας τριάκοντα, τ. έ. 3 ..., εξ ών τάς μέν δέκα 
πέντε χιλιάδας θέλουν κρατήσει οί κάτωθεν γεγραμμένοι μου επίτροποι με- 
ταχειριζόμενοι καί υπερασπιζόμενοι αύτάς μέ τον άνήκοντα αυτών τόκον μέ
χρι καιρού τίνος, καί αν τύχη ό διάδοχός μου νά είναι ζηλωτής τού μονα
στηριού καί θερμουργός εις τό νά προετοιμάση μερικήν ύλην ή περί τής με- 
νούσης λοιπής σεσαθρωμένης οικοδομής ή περί τής ιστορίας τής εκκλησίας τού 
αυτού μοναστηριού (καί) άνακαινίσεως, τότε θέλουν δοθώσιν όμού μέ τον τό
κον των άνά δώδεκα τά °/0, τάς δέ άλλας 1...θέλουν τάς διανείμει εις τρία 
μερίδια' τάς εξ (χιλιάδας) θέλουν δώσει τή Ελληνική σχολή, τά μέν χίλια 
γρόσια διά έξόφλησιν τής χρεωστικής μου ομολογίας, τάς δέ πέντε χιλιάδας 
θέλουν δώσει τή σχολή τής εκκλησίας τής αγίας Παρασκευής' καί τάς άλλας 
πάλιν θέλουν διανείμει εις τρία, χίλια γρόσια να δοθώσι τή τού Μαρασίου 
σχολή καί χίλια τή τού Καρσί— Γιακά σχολή καί τά επίλοιπα  νά δοθώσι τή 
νεωστί συστηθείση σχολή τών κορασίων. "Εως φδε δίδεται τέλος τών μετρη
τών τής καταστάσεώς μου.

Καί έρχεσθε (εις) τά τών ομολογιών, οπού έχω νά λαμβάνω δικαίως κατά 
τήν τής άνθρωπότητος δοσοληψίαν μου καί καθώς θέλουν φανή εις τά έγ
γραφά των καί ε!ς τάς άποσημειώσεις μου, τί καί πόσα έδωσα αύτοΐς καί τί 
έλαβον παρ’ αυτών: Είναι δύο όμολογίαι τού X '' Κάλτσιου, χιλιάδες δκτώ και 
πεντακόσια, κεφάλαιον από 1848 έως 1851 Νοεμβρίου 15. Θεωρώντας τον 
λογαριασμόν δλης τής δοσοληψίας, οπού εΐχομεν αναμεταξύ μας τριάντα πα
ρελθόντων χρόνων, έμειναν νά μοι δίδη μέ κεφάλαιον καί τόκον τών δύο αυ
τών ομολογιών του καί τής άλλης δοσοληψίας ακόμη ένδεκα χιλιάδας καί 
επτακόσια πέιτε γρόσια, δηλ. λέγω άσπρα 11705 έως τή 15η Νοεμβρίου τού

Ή ίερά τής Φιλιππουπόλεως μητράπολις καί οί κώδικες αυτής
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.1852 έτους. [Τό ποσόν τοΰτο διατίθεται ως εξής: 1000 γρ. δια τον μητρο
πολίτην Φιλιππουπόλεως, 700 διά τους εν τή μητροπόλει εργαζομένους ιερω
μένους καί κοσμικούς, 500 διά τό νοσοκομείου τής Κοινότητος, 2500 διά 
χρέος προς την αύταδέλφην του Ελένην, 1880 ωσαύτως διά χρέος προς την 
έξαδέλφην του Εύγενίαν’Αντωνίου καί 700 διά μισθόν εις την υπηρέτριαν του 
"Ανναν. Έ ν  δλφ 11.700 γρόσια]. [Τά έν τφ  κιβωτίφ ενδύματα του κληρο
δοτούνται εις τους συγγενείς του προς τέλεσιν μνημοσύνου του διά κολΰβων. 
— Έτέρας ομολογίας έκ 1000 γρ. ’Αργυρίου Δαδάτσογλου προς αυτόν δια
τίθενται άνά 500 γρ. εις τάς επί τής Ροδόπης μονάς των αγίων ’Αναργύρων 
Κρυτζίμων Κύρου καί Ίωάννου καί των Είσοδίων τής Παναγίας προς μνη
μόσυνου του, Νικοδήμου ίερομονάχου, γονέων καί αδελφών αύτοϋ.— Έ τ έ 
ρας ομολογίας έκ 1500 γρ. Κωνστ. Παπά ’Αργυρίου προς αυτόν διατίθεν
ται τά μέν 100 γρ. εις την ίεράν μονήν των αγίων Θεοδώρων Περιστίτζης 
προς μνημόσυνου του, τά δέ 500 γρ. διά χρέος προς τον ράπτην του. Έ τέ 
ρας ομολογίας έκ 2200 γρ. Νικολάου ’Αργυρίου καί τοΰ υίοΰ του Κωνσταν
τίνου προς αυτόν διατίθενται τά μέν 200 έκ τον έξάδελφόν του Γεώργιον ’Α ρ
γυρίου, τά δέ 1000 εις την ανεψιάν του Ελένην Δημητρίου Μποσματζή, ορ
φανήν, προς προίκισίν της, τά δέ 1000 χαρίζονται εις τους έξαδέλφους του, 
τους δφειλέτας τής ομολογίας Νικόλαον ’Αργυρίου καί τον υιόν αύτοΰ Κων
σταντίνον.— Ετέρω ν πέντε ομολογιών έκ 3000 γρ. καί πλειόνων, τεσσάρων 
ιερέων καί τοΰ αμαξηλάτου τοΰ μητροπολίτου προς αυτόν, διατίθεται τό μέν 
ήμισυ τοΰ ποσοΰ διά τούς ιερείς τών οκτώ εκκλησιών τής Φιλιππουπόλεως προς 
τέλεσιν σαρανταλειτούργου, τό δέ έτερον ήμισυ διά τάς έκκλησίας τής αυτής 
πόλεως *]. Δόξα τφ τρισυποστάτφ θεώ, τφ ποιητή τών απάντων καί πλά
στη μου, τή παναγάθφ αύτοΰ ευδοκία: καί συνεργίφ τοΰ παναγίου πνεύματος 
έως φδε στοχάζομαι δτι καλώς διεταξάμην τάς έν Φιλιππουπόλει δοσοληψίας 
μου κατά την έμήν κρίσιν καί καθαράν συνείδησιν.

"Οθεν συν θεφ  έρχομαι διατάττων καί τάς έν Στενιμάχφ δοσοληψίας 
μου. ['Ομολογίας έκ 5000 γρ. τοΰ ’Αποστόλου Γεωργίου Τζιώτογλου προς 
αύτόν διατίθενται τά μέν 2000 γρ. διά τήνέν Στενιμάχφ σχολήν, τά δέ 2000 
διά την έν Ά μπελίνφ καί τά 1000 διανέμονται] τοΐς έν τφ  μοναστηρίω Κου- 
κλένης ένασκουμένοις συνεδέλφοις μου καί πνευματικοΐς τέκνοις τή τεσσα
ρακοστή ημέρα [προς έπιτέλεσιν τοΰ μνημοσύνου] κατά τό έθος τής εκκλη
σίας' δίδονται εκάστφ άναλόγως κατά τό επάγγελμά του διά νά μοι συγχω- 
ρήσωσιν εις δσα τούς έπέπληξα ενίοτε ώς άνθρωπος δικαίως ή αδίκως όργι- 
ζόμενος κατ’ αυτών καί ό πολυεύσπλαγχνος θεός θέλει συγχωρήσει αύτοΐς. 
[ετέρων δύο ομολογιών γρ. 10.000 τοΰ Χατζή Σταύρου Δημητρίου Καζαν- 1

1) Τά έν άγκύλαις είναι περιλήψεις τών έν τή διαθήκη διατεταγμένων γενό- 
μεναι υπό τοΰ εκδότου χάριν συντομίας.



Ή ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αύτής 101

τζιόγλου καί δυο άλλων ομολογιών γρ. 1.500 συγγενών του προς αυτόν τα 
μέν 3500 γρ. διατίθενται διά χρέος τοϋ διαθέτου καί τοΰ μοναστηριού του 
προς την X " Θεοφανώ X " Παναγιώτου, τών δε υπολοίπων 8000 γρ. διατί
θενται 1000 διά την ίεράν μονήν τοΰ αγίου Γεωργίου Μπελαστίτζης, 1000 
διά την τής αγίας Παρασκευής Μολδάβας, 1000 διά την τοΰ άγ. Κηρΰκου 
καί ’Ιουλίας Βοδενών, 3000 διά την σταυροπηγιακήν τής ΙΙετριτσονιτίσσης, 
τής τοΰ Βατσκόβου έπονομαζομένης], οί δέ ενασκούμενοι έν ταΐς ίεραΐς ταύ- 
ταις μοναις συνάδελφοί μου θέλουν καταγράψει εις τάς παρρησίας των διά 
νά μνημονεύουν είς τάς ίεράς των τελετά? τό όνομά μου Νικοδήμου, γονέων 
καί αδελφών, [1000 διά τους ιερείς τών επτά εκκλησιών τοΰ Στενιμάχου προς 
τέλεσιν σαρανταλειτοΰργου εις μνημόσυνόν του καί 1000 χαρίζονται τφ> προ- 
ειρημένφ X " Σ « ύ ρ φ  Καζαντζιόγλου], διά νά μήν δυσαρεστήται διά τον τό
κον, όποΰ άνεβιβάσθη, επειδή τό σφάλμα είναι τοΰ ίδιου, αν έπληρώνετο εν 
καιρφ, δεν άνεβιβάζετο' ό λογαριασμός, λέγω, είναι αγιασμός, όταν είναι δ ι
καίως, δταν δε αδίκως, τότε γίνεται παροξυσμός. ’Ιδού συν Θεφ άγίφ διέ
ταξα καί τάς έν Στενιμάχφ δοσοληψίας μου.

Προς τούτους είναι δύο κουτία ιερών λειψάνων τοΰ μακαρίτου παπά 
’Ιωακείμ καί είς σταυρός άργυρόχρυσος, τά οποία τά έχω παρμένα έτι ζών- 
(τος) πληρώνοντας τό χρέος του γρ. δύο χιλιάδας καί εκατόν ένδεκα (2111) 
καί έμειναν επάνω μου' μετά δέ τον θάνατόν του έμέτρησα τή μητρί αύτοΰ 
καί αύταδέλφη δι’ επιταγής τοΰ μακαρίτου αγίου Φιλιππουπόλεως Νικηφό
ρου γρ. επτακόσια (700) καί τώ μακαρίτη Δημητρίφ X " Μήλκου άλλα εξακό
σια (600) καί έξωφλήθη τό χρέος του' ώστε συμποσοΰνται δλα τά γρόσια, ό
ποΰ έδωσα σοΰμμα άσπρα 3411 καί χωριστά, όποΰ έχρεωστοΰσεν είς τό μο- 
ναστήριον διά τό τοΰ Χάσκιογιου ταξείδιόν του.'Όθεν διατάττω ή μέν σιδη- 
ρένια θήκη μετά τοΰ σταυροΰ νά δοθώσι τή ιερά καί σεβασμίμ μονή τής 
Παναγίας Βατσκόβου εις μνημόσυνόν αύτοΰ τε καί έμοΰ τοΰ αμαρτωλού, ώς 
γνησίων τέκνων ό'ντων τής αύτής μονής1 ή δέ αργυρά θήκη καί ό έτερος 
σταυρός μετά τής άργυράς θήκης, δν έχω προίκισμα παρά τοΰ μακαρίτου γέ- 
ροντός μου, έτι έν πολυκάνδηλον, ιό όποιον έχω αγοράσει παρά τοΰ Νεοφύ
του Μάρκου διά (1000) χίλια γρόσια, αύτά θέλουν μείνει εν τή ιερά μονή 
τών αγίων ’Αναργύρων Κουκλένης, τή δευτέρα μου μετανοία, ώς προίκισμα 
ήμέτερον, καθώς καί τά έξαπτέρυγα μετά τοΰ σταυροΰ των, κτήματα μέν δυ
νάμει τοΰ αύτοΰ μοναστηριού, έπιμελεία δέ καί δαπάνη ήμετέρα.

Δι’ δλα αύτά, όποΰ διέταξα, καθώς είπον ανωτέρω, εις τά διωρισμένα 
πρόσωπα καί διωρισμένους ιερούς τόπους, άφίνω επιτρόπους πρώτον μέν 
τον τζελεμπή Μιχαλάκιν ’Αθανασίου Γκιουμούς—Γκερδάνου, δεύτερον τον 
κύριον Γιάνκον ’Αθανασίου Κοτζιάζη, τρίτον τον συνάδελφόν μου Ίωάννην 
Μουσικόν καί τέταρτον τον κύριον Βασιλάκιν Παπάζογλουν, έξ ών ζητώ τήν 
συγγνώμην διά τό βάρος, όποΰ τούς έπιφορτίζοη καθ’ δτι καί ζώντός μου πολ-
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λάκις τούς ύπερεβάρυνα εις κάθε ανάγκην τοΰ μοναστηριού. Ό θ εν  καί μετά 
τον θάνατόν μου εύελπις ειμΐ δτι ως ζηλωται τών αγαθών και άοκνοι θ έ 
λουν επιστατήσει δίδοντες καλόν τέλος τής πενιχρός μου διαταγής άπαρασα- 
λεΰτως. Κα'ι οποίος τών οικιακών και συγγενών μου ήθελε διασείσει τήν δ ια 
θήκην μου ταΰτην και τήν μεταβάλει από δσα διώρισα. θέλει έχει τήν κα- 
τάραν τοΰ θεοϋ και εμοΰ τοΰ αμαρτωλού. Εί δέ τις ξένος φιλοτάραχος θ ε 
λήσει νά βάλη σκάνδαλα εις τους συγγενείς μου νά χαλάσωσιν αυτήν, νά έ- 
χωσι τήν οργήν τοΰ κυρίου ημών Ίησοΰ Χρίστου κα'ι πάντων τών αγίων. 
"Οθεν εις ένδειξιν βεβαιοτέραν καί ασφάλειαν στερεωτέραν έβαλον άνωθεν μεν 
εις τήν αρχήν, δπου ιθέλει γένει και ή έπιβεβαίωσις τοΰ σεβαστοΰ μοι γέρον- 
τος αγίου Φιλιππουπόλεως, τήν τοΰ μοναστηριού ίεράν σφραγίδα, κάτωθεν 
δέ προσεβεβαίωσα μετά τής Ιδίας μου σφραγίδος βάζοντας *αι τους υπογε
γραμμένους μάρτυρας. Ό  Νικόδημος αρχιμανδρίτης καί ηγούμενος τών α
γίων ’Ανάργυρων Κουκλένης»‘)·

Ά ρ. 52
’Αναφορά τών 'Ελλήνων Φίλιππου πολιτών προς τό οίκονομ. πατριαρ- 

χεϊον  καί τήν Ιεράν σύνοδον άπό 2 8  ’Ιουνίου 1 8 6 7  κατά τοΰ 
ψηφια&έντος άπό έπταετίας καί μή έρχομένου είς τήν έ 

παρχίαν του μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως κ Ι£α- 
ναρέτου άπό Ξάνϋ·ης, ώς βουλγαρίζοντος.

Προς τόν παναγιώτατον καί &ειότατον οικουμενικόν πατριάρχην 
κύριον κύριον Γρηγόριον κα'ι τήν περ'ι Αυτόν άγίαν και Ιεράν ούνοδον.

ΙΙαναγιώτατε δέσποτα, 
άγια καί ιερά σύνοδος,

Μετά βαθυτάτου σεβασμού καθυποβάλλοντες ύπ’ ό'ψιν τής Ύ . Θ. Πα- 1

1) Κάτωθεν τής -υπογραφής φέρονται άποτετυπωμέναι αί σφραγίδες τοΰ δια
θέτου διαμέτρου 0.05 τοΰ μ. Ή  μέν έχει μεταξύ άνθέων τό μονόγραμμα ΑΡΧ, όφ'δ  
περιστερά, περί ήν κάτωθεν ήμισιέφανος, ή δέ μεταξύ άνθέων τό μονόγραμμα 
ΝΚΜΔ, ΰφ’ δ άνθη. Έκκαθαρισθείσης τής περιουσίας τοΰ διαθέτου υπό τών εκτε
λεστών τής διαθήκης τφ 1864 τό πρός τήν μονήν καί τήν κοινότητα έν γένει κλη
ροδότημά του μετά τών τόκων άνήλθεν είς γρ. 81.479. Άποφάσει τής δημογερον
τίας ίδρΰθη δι’ αΰτοΰ έν τή συνοικία τής αγίας Κυριακής ή φερώνυμος τοΰ ευεργέ
του αλληλοδιδακτική σχολή μεταβληθεΐσα τφ 1876 είς νηπιαγωγείου. Κατά βιβλίον, 
άποκείμενον νΰν έν τοΐς χειρογράφοις τής έθνικής βιβλιοθήκης Φιλ)πόλεως, ληφθέν 
πάντως έκ τής έλλ. μητροπόλεως, τά έξοδα τής οίκοδομήσεως τής σχολής πάντα ά- 
νήλθον είς γρόσια 43.057.75, έπιστατοΰντος έμμίσθως τοΰ Ν. Φωτεινού καί ταμιεύ- 
οντος τοΰ προκρίτου Ίωάννου Ά λ. Κοτζιάσογλου, τοΰ δευτέρου έκτελεστοΰ τής δια
θήκης τοΰ αοιδίμου.

Μερί τής μονής τών αγίων ’Αναργύρων ϊδε : Μυρτ. Άποατολίδον, Άρχεϊον 
Θρακικοΰ Λαογρ. θησαυρού, τόμ. Β' ετ. 1935—36, σελ. 16—40.
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ναγιότητος την όδυνηράν κατάστασιν των καθ’ ημάς εκκλησιαστικών πραγ
μάτων εξαιτοΰμεθα θερμώς ταχεΐάν τινα έφ’ ημάς έπίβλεψιν τής μητρός ημών 
ταΰτης Μ. τοϋ Χριστού Εκκλησίας.

Μετά την καθαίρεσιν τοϋ Παϊσίου ή μεγάλη Εκκλησία εψηφίσατο μη
τροπολίτην Φιλιππουπόλεως τον τέως Ξάνθης κ. Πανάρετον, άπεκδεχομένη 
έκ τής ίκανότητος αύτοΰ την κατάπαυσιν τών ταραχών κιίί την δυνατήν έπα- 
νόρθιοσιν τών κακώς γενομένων. Ά λλ’ ό κ. Πανάρετος μένει μέχρι τής σήμε
ρον εν τή βασιλευούση προβαλλόμενος τό εκκρεμές τοϋ βουλγαρικού ζητήμα
τος’ ημείς δέ έβδομον τούτο έτος μένομεν ούτως εκτεθειμένοι εις πάντα τά 
δεινά, δσα διαρκής, ούτως είπεϊν, εκκλησιαστική αναρχία έν ούτω πονηραΐς 
ταις ήμέραις είναι επόμενον νά προξενήση.

Η μ ε ίς  δεν έννοοΰμεν, πώς τό Ικκρεμές τού βουλγαρικού ζητήματος δό- 
ναται νά άναγκάζη τον κ. Πανάρετον ινα απόδημη, ένφ αυτό τούτο ή θερα
πεία τών έκ τοϋ ζητήματος αυτού κακών είναι ή μόνη προσδοκία έφ’ ή έψη- 
φίσατο αυτόν ή Μ. ’Εκκλησία. Είναι δέ λόγοι κενοί, ίκανο'ι ινα πείσωσι μό
νους τους ελάχιστα περί τών ήμετέρων πραγμάτων γινοόσκοντας, αί δυσκολίαι 
δσας προφασίζεται 6 κ. Πανάρετος ως προκυπτοΰσας έκ τού βουλγαρικού ζη
τήματος. Οί ενταύθα δπωσδήποτε βουλγαρίζοντες παυσαντες από τής καθαι- 
ρέσεως τοϋ Παϊσίου νά άναγνωρίζωσι την Μ. ’Εκκλησίαν έχωρίσθησαν και 
άφ’ ημών καί έχουσιν ήδη καί ιδίαν τινά εκκλησιαστικήν αρχήν, τό δή λεγό
μενον Μετόχιον. "Ωστε δέν δύνανται, άλλ’ ούδ’ αυτοί θέλουσι νά φέρωσι ψή
φον περί παραδοχής ή μή άρχιερέως στελλομένου υπό τού πατριαρχείου' καί 
ό χωρισμός ουτος ου μόνον δέν εμποδίζει, αλλά καί ευκολύνει την έπιδημίαν 
τοϋ άρχιερέως ποθοϋντος τήν προκοπήν τού ποιμνίου του. ’Εννοείται δέ δτι 
ουδόλως προσβάλλεται ή αξιοπρέπεια αυτού, αν δέν άναγνωρισθή κατ’ άρχάς 
ύπ’ εκείνων, δσοι υπό τήν επήρειαν κακόβουλων εισηγήσεων ούδ’ αυτήν τήν 
Μ. Εκκλησίαν θέλουσι νά άναγνωρίσωσιν. ’Άλλην δυσκολίαν προτείνει ό κ. 
Πανάρετος δ τ ιο ίέν  Φιλιππουπόλει Γραικοί, τοΰτ’ έστιν οί πιστοί τή Μ .’Εκ
κλησία, είναι ολίγοι, ώστε νά άποτίωσι τήν όφειλομένην αρχιερατικήν έπιχο- 
ρήγησιν. Δέν άναφέρομεν δτι τούτο μόνος ό κ. Πανάρετος μετά τών βουλγα- 
ριζόντων χαίρει διαδίδων, ούδ’ εΐμεθα αρμόδιοι ινα ύπενίίυμίσωμεν τή Α. 
Πανιερότητι δτι ό ποιμήν ό καλός ούδέποτε ποιείται πορισμόν τήν εύσέβειαν 
απέναντι τής ώφελείας, ήν άπεκδέχεται παρ’ αυτού ή ’Εκκλησία. ’Αλλά τούτο 
άποροϋμεν, πώς διορθοΰται τό μέγα τούτο κακόν μένοντος αύτοΰ μακράν τού 
ποιμνίου του καί ταύτα έν Κωνσταντινουπόλει. Ά λλ’ όχι' είναι καί αύτη μία 
πρόφασις κενή, ώσπερ καί εκείνη, δτι διαμένων έν Φιλιππουπόλει ήθελεν 
άπανιρ έν πάσι μέν μάλιστα δέ έν ταις πολιτικαις ύποθέσεσιν άντίδρασιν έκ 
μέρους τών Βουλγάρων πολλφ ίσχυροτέρων τής επιρροής, ήν ή θέσις ήθελε 
δίδει αύτώ. Πώς είνσι δυνατόν νά ύποθέση τις δτι ή επιτόπιος αρχή θέλει 
μέν καταφρονήσει μητρόπολιν άνεγνωρισμένην καί μητροπολίτην ψηφισθέντα
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υπό τής Μ. Εκκλησίας καί θέλει δώσει μείζονα βαρύτητα εις τδ μετόχιον, δτε 
βλέπομεν καθ’ έκάστην τρανότατα τεκμήρια τοϋ άκρου προς τα αρχαία προ
νόμια τοΰ πατριαρχείου σεβασμού τής Ά .  Ά .  Μ. τοϋ φιλολάου ήμΐν άνακτος; 
Ου μόνον οί φόβοι οΰτοι είναι ανυπόστατοι καί αί δυσκολίαι προφάσεις, άλλα 
καί αυτή ή αυθαίρετος υφιστάμενη εκκλησιαστική αρχή, τό Μετόχιον, θέλει 
αυτόματος διαλυθή, αν διευθΰνη τά τής μητροπόλεως εκ τοΰ πλησίον άρχιε- 
ρεΰς, όποιος πρέπει ήμΐν. ”Αν ύπάρχη παρ’ ήμΐν τοιοΰτος άρχιερεύς, εΐμεθα 
βέβαιοι, παναγιώτατε δέσποτα, καί δυνάμεθα να τό ύποσχεθώμεν δτι εντός 
ολίγου άπαντα νά χωρία, βεβαρημένα ήδη έκ τής έκρυθμου ταύτης καταστά- 
σεως, εις ήν κρατεί ταΰτα ή απάτη, θέλουσι προσέλθει εις τήν μητρόπολιν. 
Οϋτω δέ άνευ πολλών δυσκολιών λύεται παρ’ ήμΐν έπιτοπίως τό βουλγαρικόν 
ζήτημα, περιοριζόμενον εις μόνους τους ύποκινοϋντας αυτό, οΐτινες λίαν ευά
ριθμοι εισίν.

Ά λλ’ αυτό τοΰτο τό εκκρεμές τοΰ βουλγαρικού ζητήματος καθίστησεν 
έπαισθητήν τήν στέρησιν ποιμαντορικής έπισκέψεως. Νΰν μάλιστα έχομεν α
νάγκην άρχιερέως' διότι καί μόνη αΰτοΰ ή παρουσία θέλει εξομαλύνει έπιτο· 
πίως δσας δυσκολίας παρουσιάζει τό βουλγαρικόν ζήτημα' ένφ τουναντίον ά
νευ γνησίου άρχιερέως ούδεμία άντίδρασις δυνατόν νά γείνη προς τούς τά'· 
ναντίφ τή τε Μ. ’Εκκλησία καί τή πατρίδι ήμών μελετώντας, οΐτινες όσημέ- 
ραι κραταιοΰνται άπροσκόπτως συγκεντρούμενοι. Ναί, έχομεν ανάγκην άρχιε- 
ρέως- άλλ’ οποίου; άνδρός ευσεβούς, ικανού, άμερολήπτου, φίλου άληθοϋς καί 
ειλικρινούς τής τε Μ. τοΰ Χριστού ’Εκκλησίας καί τών προαιώνιων καθεστώ
των τής ήμετέρας πόλεως καί επαρχίας. Ό  δέ κ. Πανάρετος ου μόνον δεν εί
ναι τοιοΰτος, άλλα καί πάν τουναντίον. Ε π τά  ετών πείρα έπεισεν ήμάς αρ
κούντως περί τούτου. ‘Ο κ. Πανάρετος ούδέπω από τής ψηφίσεώς του κατε- 
δέξατο νά γνωρισθή μεθ’ ήμών διά γραμμάτων, ε’ι καί ήμεΐς ύπακούοντες εις 
τήν εκλογήν τής Μ.’Εκκλησίας έξακολουθοϋμεν έτι μνημονεύοντες τοϋ ονόμα
τος αυτού εν ταΐς ίεραΐς τελεταΐς. Ουδέποτε ήθέλησε νά κάμη λόγον περί τών 
τής μητροπόλεως κωδίκων καί πολλών άλλων πολυτίμων πραγμάτων, άτινα 
επί Παϊσίου ήρπάγησαν καί μέχρι τοΰδε κατακρατούνται υπό τών Βουλγάρων. 
Δεν κατεδέχθη νά εΐδοποιήση ήμας ουδέ τήν τής Ύ . Θ. Π . άνάβασιν εις τον 
οικουμενικόν Θρόνον. ΓΙρός τούτοις δέ καί πολλοΐς άλλοις, άπερ πολλάκις καί 
διά μακρών άνεφέραμεν τή Μ. ’Εκκλησία, ό κ. Πανάρετος δέν έπραξεν ούδ’ 
δσα ήδύνατο καί άποδημών νά πράξη. Ά λλ’ άπέδειξεν δτι καί έν προθέσει 
άφίνει νά προχωρώσι τά εναντίον τής ’Εκκλησίας σχέδια καί προσπαθεί διά 
παντελούς άπραξίας, ΐνα κραταιωθή μέν δτι πλεΐστον τό Μετόχιον, άποδει- 
χθή δέ δτι είναι άδύνατον νά ύπάρξη έν Φιλιππουπόλει μητρόπολις, πριν ή 
λυθή τό βουλγαρικόν ζήτημα, δτι δηλαδή καί ή Φιλιππούπολις βουλγαρίζει 
καί βουλγαρική είναι. Περί τών πράξεαιν καί διαθέσεων τοΰ κ. Παναρέτου 
δτι τοιαϋταί είσιν, εΐμεθα πλέον ή βέβαιοι. "Ωστε ό κ. Πανάρετος ΐσως εΐ-



Ή ιερά της Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες αύτής 105

ναι ικανός και κατάλληλος διά καθαρώς βουλγαρικήν τινα επαρχίαν, άλλα διά 
την ήμετέραν Φιλιππούπολιν οΰ μόνον δεν είναι ό καταλληλότατος, άλλ’ είναι 
και ό μόνος, όστις και αποδήμων βλάπτει αυτήν καιρίως, καί, άν ποτέ κατά 
παραχώρησιν θείαν έπιδημήση, θέλει ωθήσει τά πράγματα εις μεΐζον και 
άνεξίτητον βάραθρον. 'Γούτο γινώσκοντες καλώς πολλάκις άναφερόμενοι εις 
την Μ. Εκκλησίαν έξεφράσαμεν δτι ό κ. Πανάρετος είναι δλως απαράδεκτος 
ήμΐν ώς μητροπολίτης. Και διά ταυτης δέ τής ταπεινής ημών αναφοράς το 
αυτό έξαιτοΰμεθα θερμώς, ως έξης.

Πέρυσι διά ταπεινής ημών αναφοράς έξητησάμεθα παρά τής Μ. Ε κ 
κλησίας, ΐνα, μέχρις οΰ εύρεθή τρόπος τις, δπως παΰσηται ό κ. Πανάρετος 
τιτλοφορούμενος Φιλιππουπόλεως, έκλέξη Αυτός και άποστείλη ήμΐν Ε π ίσ κο 
πόν τινα, τοιοϋτον άνδρα, οίον έδείξαμεν ανωτέρω- και ΰπεσχόμεθα δτι θέ- 
λομεν παρέχει αΰτω έπιχορήγησιν χρηματικήν, δση ικανή εις αξιοπρεπή δια- 
τήρησιν αυτού. Ή  δέ μήτηρ ημών Μ. τού Χριστού Εκκλησία έσπευσε τότε 
νά άναγγείλη ήμΐν, δτι θέλει έκπληρωθή ή αΐτησις ημών. Ά λλ’ οΰκ οΐδαμεν 
δπως αίφνης έμάθομεν δτι άνεχώρησεν ερχόμενος προς ημάς αντί επισκόπου 
δ πρωτοσΰγκελλος καί ανεψιός τού κ. Παναρέτου. Οΰχ ήττον ΰπακουοντες τή 
Μ. Εκκλησία ΰπεδέχθημεν και αυτόν. Ά λλ’ ενιαύσιος πείρα έ'δειξεν δτι και 
δ πρωιοσΰγκελος οΰτος έχει τάς αΰτάς οδηγίας παρά τού κ. Παναρέτου, οΐας 
και δ προ αυτού επίτροπος, και έπεκύρωσε τήν πεποίθησιν ήμών δτι ούτε 
επίτροπος ούτε επίσκοπος άποστελλόμενος υπό τού κ. Παναρέτου ούτε αυτός 
δ κ. Πανάρετος είναι δυνατόν νά διευθύνη τήν ήμετέραν μητρόπολιν μετά 
ζήλου καί ειλικρίνειας. "Οθεν καθικετεΰομεν και πάλιν τήν Ύ . Θ. Παναγιό- 
τητα, ΐνα περί μέν τού κ. Παναρέτου εύρη τρόπον, δπως παύση τού νά όνο- 
μάζηται μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως, άχρις οΰ δέ ψηφισαμένη άποστείλη 
ήμΐν άλλον μητροπολίτην ή Μ. ‘Εκκλησία, έκλέξη επί τού παρόντος καί άπο
στείλη ήμΐν επίσκοπόν τινα, άνδρα τοιούτον οίον ΰπεδείξαμεν άνωτέρω. Ύ - 
ποσχόμεθα δέ αΰτφ οΰ μόνον χρηματικήν έπιχορήγησιν τήν άρκοΰσαν, αλλά 
καί πάσαν ηθικήν καί υλικήν ΰποστήριξιν προς τό αγαθόν τής τε Εκκλη
σίας καί τής Πατρίδος ήμών.

Πεπεισμένοι δτι θέλει είσακουσθή ή ταπεινή ήμών αΐτησις αύτη άπεκ- 
δεχόμεθα πατρικήν Αυτής άπάντησιν καί ΰποσημειούμεθα εΰσεβάστως τής Ύ . 
Θ. Παναγιότητος τέκνα έν Χριστώ πειθήνια.

Έ ν  Φιλιππουπόλει τή 28η ’Ιουνίου 1867.
’Ιωάννης X " Κοϊμτζόγλου, ’Ιάκωβος Στεφάνου, Κωνσταντίνος ’Αργυρίου, 
Νικόλαος X " Βασιλείου, ’Ιωάννης Ν. Οίκονομίδης, Έράστης Χρήστου, Π έ
τρος Ίωάννου, X "  Δήμος Κοσταντίνου, Γεώργιος Χρηστίδης, ΙΙαναγιάτης 
Κοσταντίνου, Γεώργιος Ρ. Καλλισθένης, Άργύριος Γεωργίου, Βασίλειος 
Άγγελ»/, Ά θανάσις Μαρούλις, Κωνστ. ΙΙαππά Σαούλ, ’Ιωάννης Ί .  Βαφεΰς, 
Γεώργ. Κωνστ. Χαλεπλής, ’Ιωάννης Δ. Μάρδας, Διμιτριος Ζλάτου, Ά ργ.
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Βαρουσιάδης, Μιχαήλ Γκιουμουσγκερδάνη, Ευστάθιος Τζιρόνης, Χριστόδου
λος Κοόμα, Ν. Πέτρου προτομάστορ των άμπατζήδων, Κωνστ. Βελιάδης, 
Κ. Παπαδάτης, Κυριάκό; Δ. Μήτσορας, Ά .  Ί .  Βενθΰλος. Ζ. I. Νέμτσο- 
γλου, Ά θ . Μ. Γκιουμουσγκερδάνης, Γεώργ. Ά . Πολίτογλου, Δημήτριος 
Σλαβιδης, ’Ιωάννης Δ. Κύρου, Άνδρέας Γεωργιάδης, Βλ. Γ. Σκορδέλης, 
Δημήτριος Γεωργιάδης.

Έ ν  τή όπισθία άγράφω σελίδι κατά το άνω μέρος είναι όριζοντίως εκ- 
τετυπωμέναι δέκα κυκλοτερείς σφραγίδες ρουφετίων Φιλιππουπόλεως : 
2ΓΝΤΕΧ. ΧΡΓΣΟΧΟ. ΦΙΛΠ., t  ΡΟΓΦΕΤΙ ΠΑΚΑΛΙΔΩΝ ΦΙΑΠΙΠΟΓΠΟΛΙΣ 1843 (κυ
κλοτερούς καί έν τώ κέντριο τουρκιστί), f  ΡΟΓΦΕΤΙ ΑΜΠΑΤΖΗΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΓΙΙΟΛ. 
1843 (δμοίως) ΡΟΓΦΕΤΙ ΡΑΠΤΑΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΓΠΟΛ. 1851 (δμοίως), ΡΟΓΦΕΤΙ ΚΑΠΙ- 
ΛΑΔΩΝ 1841 (δύο κλάδοι δάφνης διασταυρούμενοι κάτωθεν της έπιγρ), ΡΟΓΦΕΤΙ ΑΚΤΑ- 
ΡΙΔΩΝ 1840 (εν τφ μεσφ άγκυρα έφ’ ής πλάατιγξ), ΡΟΓΦΤ ΚΑΦΤΖΙΔΝ (χωοίζεται εις 
τέσσαρα τμήματα διά δύο διαμέτρων καθέτως τεμνομένων), ΡΟΓΦΤΙ ASPZ (άσταρτζή- 
δων), ΡΟΓΦΕΤΙ ΔΚΛΓΚΡ 1851 (Δουλγκέρηδων), ΡΦΤ ΨΩΜΑΔΝ 1851.

Σημείώσις. Ή  αναφορά γεγραμμένη καλλιτεχνικώς καί άψόγως συντάκτικώς 
καί ορθογραφικούς επί τής μιας δψεως χάρτου διαστάσεων 0,67X0,49 τοΰ μ. περιέ
χει στίχους 42 πλήν τής τρίστιχου διευθύνσεως καί προσφωνήσεως. Φαίνεται δτι 
συνετάχθη υπό τοΰ τότε διευθυντοϋ τής κεντρικής Έλλ. σχολής Βλ. Γ. Σκορδέλη, 
Στενιμαχίτου καί έθνωφελεστάτου άνδρός, άντεγράφη δέ υπό τοΰ διδασκάλου Γ. Ν. 
Καλλισθένους, οϊτινες καί συνυπογράφονται. Εύρέθη έν τοΐς άρχείοις τής οικογέ
νειας Γκεμισγκερδάνη. Ή  αποστολή τοΰ επισκόπου ΕΙρηνοπόλεως Στενιμαχίτου ‘Ι
γνατίου Καρκαλιά ίσως έματαίωσε τήν αποστολήν της είς τό πατριαρχεΐον. Δυστυ
χώς τά έν αυτή γραφόμενα έπηλήθευσαν. Διότι ό Πανάρετος ένεκολπώθη τόν Βουλ
γαρικόν αγώνα καί γενομένου τοΰ σχίσματος άνηγορεύΟη υπό τής εξαρχίας ό πρώ
τος Βούλγαρος άρχιερεΰς τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως. Ή  απληστία καί ή πρός 
τούς "Ελληνας Φιλιππουπολίτας μνησικακία διά τάς κατ’ αύτοΰ πρός τό πατριαρ- 
χεΐον ένεργείας των έτύφλωσε τόν γνήσιον ‘Έλληνα έξ ’Ηπείρου.

Μεταξύ τών υπογραφών ύπάρχουσι κενα'ι θέσεις προφανώς άφεθεϊσαι πρός 
υπογραφήν καί άλλων σπουδαίων συμπολιτών. Διότι αξιοσημείωτος είναι ή ελλειψις 
τών υπογραφών τώτ μεγαλεμπόρων καί μεγαλοκτηματιών ■ Ά θ . Φιλιππίδου, Τσου
καλά, Σιαγκούνη, Κοσμίδου, Θωμίδου, Κλεάνθους, Άχλανλή, Μαυρίδου, X'' ’Ανα
στασίου, Κατσίγρα, Άργύρογλου, Κοτζιάσογλου, Κάβρα, Βλάδου, Παυλίτου, Άργυ- 
ριάδου καί άλλων. Σημειωτέον δτι τό οίκουμ. πατριαρχεΐον καίπερ δικαιοΰν τήν α’ί- 
τησιν τών Φιλιππουπολιτών δέν ήδύνατο ν’ άντικαταστήση τόν συμπράττοντα τοΐς 
Βουλγάροις Πανάρετον, ένεκα τής πρός αυτό τότε δυσμενείας τής υψηλής Πύλης 
διά τήν Κρητικήν έπανάστασιν καί ένεκα τής ίσχυράς ύποστηρίξεως τών Βουλγάρων 
παρά τής έν Κων)πόλει Ρωσικής πρεσβείας.

Ά ρ. 53
’Αντέγγραφον εΙκονικών

Ιδιοκτησίας τίτλων κτημάτων τής Έ λλην. Κοινότητας Φιλ)πόλεως

Ό  υποφαινόμενος Σωτήριος Άντωνιάδης ιατρός, κάτοικος Φιλ]πόλεως, 
δίδω τό παρόν αντέγγραφων είς τήν Ελληνικήν ορθόδοξον κοινότητα Φιλ]πό-
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λεως προς πιστοποίησιν δτι άνήκουσιν εις αυτήν κατά πλήρη, απεριόριστον 
και άδιαφιλονείκητον κυριότητα καί ιδιοκτησίαν τα ακόλουθα εν Φιλ]πόλει 
ακίνητα κτήματα τά είκονικώς επ’ όνόματί μου εγγεγραμμένα εις τά φορο
λογικά βιβλία καί τό κτηματολόγιον, διά τά όποια επίσης έξεδόθησαν είκο
νικώς έπ’ όνόματί μου οί τίτλοι τής ιδιοκτησίας. Τά κτήματα ταΰτα είναι τά 
ακόλουθα : Ιον) τό πρφην έν Τζαμπάς—τεπέ οικοτροφείου τών άρρένων τών 
Ζαριφείων διδασκαλείων μετά τοϋ παραρτήματος του, τών οποίων οί εικο
νικοί έπ’ όνόματί μου τίτλοι ιδιοκτησίας είναι ό ΰπ’ άρ. 20 απ’ 19 ’Ιανου
άριου 1898 καί ό ύπ’ άριθμ. 524 από 2 Νοεμβ. 1898. 2ον) ή πρώην έν 
Μαράς οικία τοΰ ίερέως Δημητρίου Χρήστωφ, τής οποίας ό εικονικός έπ’ ό
νόματί μου τίτλος ιδιοκτησίας είναι ό υπ’ άρ. 815 ά π ό 2 ’Οκτωβρ· 1892 καί 
3ον) τό πρφην οϊκόπεδον τής Ελένης Γεωργίου Γκεμισγκερδάν παρά την εκ
κλησίαν τοϋ άγ. Κωνσταντίνου, τοΰ όποιου ό έπ’ όνόματί μου εικονικός τί
τλος παρέπεσεν. Κατά συνέπειαν ή ελληνική ορθόδοξος Κοινότης Φιλ]πόλεως 
ως πλήρης απεριόριστος καί άδιαφιλονείκητος ίδιοκτήτρια τών άνω ακινή
των κτημάτων δικαιούται άνευ τής ελάχιστης άναμείξεώς μου άπ’ ευθείας νά 
ένοικιάζη, ύποθηκευη, έκποιή καί έν γένει διαθέτη τά κτήματα ταΰτα καθώς 
καί νά είσπράττη τά ενοίκια καί εισοδήματα αυτών ώς καί τήν άποζημίωσιν 
καί τό τίμημα αυτών έν περιπτώσει άπαλλοτριώσεως, πυρκαϊάς ή πωλήσεώς 
των. Ε π ε ιδή  όμως τά κτήματα ταΰτα είναι είκονικώς επ’ όνόματί μου, δΓ 
αυτό ή ένοικίασις, ασφάλεια καί εκποίησίς των θά γίνηται μέν έξ ονόματος 
μου, άλλ’ ό έκάστοτε έν Φιλιππουπόίσπ έν απουσία μου πληρεξούσιός μου θά 
είναι ύπόχρεως προκειμένου περί τών άνω ακινήτων κτημάτων νά συμμορ- 
φώται απολύτως, καί ά'νευ άντιρρήσεως πρός τάς οδηγίας καί έντολάς τής 
ελληνικής ορθοδόξου κοινότητος Φιλιππουπόλεως, εις τήν οποίαν έπίσης κοι
νότητα θά καταβάλλη άπ’ ευθείας καί μετρή δ,τι ως πληρεξούσιός μου ήθελεν 
είσπράξει έκ τών κτημάτων τούτων ως καί τήν άποζημίωσιν καί τό τίμημα 
αυτών έν περιπτώσει άπαλλοτριώσεως, πυρκαϊάς ή έκποιήσεώς των.

Σ. Άντωνιάδης
Έ ν  Φιλ]πόλει τή 12 Μαρτίου 1914, οί μάρτυρες Γεώργιος Κύρου.

Σημείωσις. Ή  Έλλ. κοινότης Φιλ)πόλεως φοβουμένη μετά τήν ένωσιν τής 
Ά ν. Ρωμυλίας μετά τής Βουλγαρίας κατάλυσίν της υπό τής Βουλγαρίας καί κατά- 
σχεσιν τής κτηματικής της περιουσίας κατέγραφεν είκονικώς άπό τοΰ 1890 τά δω- 
ρούμενα αύτή ή αγοραζόμενα κτήματά της έπ’ όνόματί αξιόχρεων μελών της, ώς επί 
τοϋ προκειμένου. Μετά τήν κατάλυσίν της τφ 1906 καταληφθέντων πάντων τών επ’ 
όνόματί της κτημάτων τά υπό ξένον όνομα τιτλοφορούμενα έσώθησαν. Τών μνημο
νευόμενων ενταύθα τό μέν οικοτροφείου έπωλήθη τή 15 ’Ιουνίου 1915 ΰπό τοϋ πλη
ρεξουσίου τοΰ εικονικού ιδιοκτήτου 2. Άντωνιάδου-Γεωργίου Κόρου δικηγόρου εις 
τόν Π. Πράτανωφ αντί 12.500 χρ. φρ. διατεΟέντων, ώς λέγεται, είς φιλανθρωπι
κούς σκοπούς, τών δέ άλλων ή τύχη αγνοείται. Ωσαύτως καί ή παρά τή έκκληαίφ 
τής άγ. Μαρίνης οικία τοΰ Κυρτζίκογλου άγορασΟεΐσα ΰπό τής κοινότητος μετά τό
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1903 καί δηλωθεΐσα είκονικως έπ’ όνόματι τοΰ τότε ταμίου της Λίποβατζ έπιολήθη 
καί αυτή μή καταληφθεΐσα, άλλ’ άγνωστον είναι πώς διετέθη τό τίμημά της. Δρυός 
πεσούσης....

Άρ. 54
’.Αναφορά τών έν Φ ιλιππουπόλει ‘Ελλήνων πολιτών άπδ 7  Ί α ν .  1 9 3 1  

πρδς τδν υπουργόν έπί των έξωτερικών τής ‘Ελλάδος διεκδικούν- 
των καί αϋτών ώς μελών τής διαλυϋ'είσης Έ λλ. κοινότητος Φι- 

λιππουπόλεως τήν έκκαϋ·αρια·&εΐααν περιουσίαν αϋτής, έν 
περιπτώαει έφαρμογής τής τοϋ διαιτητικού δικαστη

ρίου τής Χάγης άποφάαεως.
Προς τον έξοχώτατον επί των εξωτερικών τής ‘Ελληνικής δημοκρατίας 

υπουργόν κύριον Άνδρέαν Μιχαλακόπουλλον.
Οί μετά σεβασμού υπογεγραμμένοι 'Έλληνες πολΐται, διαμένοντες εν Φι- 

λίππουπόλει της Βουλγαρίας και ενεργά μέλη η υιοί καί απόγονοι τοιυυτων 
της πρφην Ελληνικής ορθοδόξου Κοινότητος Φιλιππουπόλεως εχομεν τήν τ ι
μήν νά ύποβάλωμεν τη Ύμετέρα έξοχότητι τήν παρούσαν αΐτησιν συν τή 
θερμή παρακλήσει, δπως αυτή τύχη τής ευμενούς και προσηκοΰσης τψ δι- 
καίφ Ύμετέρας προσοχής προς περιφροόρησιν των παραγκωνιζομένων δι
καιωμάτων ημών.

Άνέγνωμεν έν ταΐς έφημερίσιν άνακοίνωσιν τοΰ παρά τή μεικτή Ε π ι 
τροπεία έπί τής Έλληνοβουλγαρικής μεταναστευσεως 'Έλληνος αντιπροσώ
που άξιοτίμου κ. Εξηντάρη από 8ης ’Οκτωβρίου π. έτ., δ ι’ ής προσκαλούν
ται πάντα τά από τού 1900 μεταναστεΰσανια εις τήν Ελλάδα μέλη τών έν 
Βουλγαρία ελληνικών Κοινοτήτων, δπως ύποβάλωσιν αυτφ ονοματικόν κα
τάλογον εαυτών’ διότι κηρυχθεισών εν διαλύσει τών προειρημένων Έλλην. 
Κοινοτήτων αι έκκαθαρισθεΐσαι περιουσίαι αυτών δέον κατ’ άπόφασιν τού 
διαιτητικού τής Χάγης δικαστηρίου νά περιέλθωσιν εις τά μέλη αυτών ή τους 
κληρονόμους αυτών ως μόνους δικαιούχους.

’Εάν όντως τό άντίτιμον τής καταληφθείσης υπό τών Βουλγάρων κτη
ματικής περιουσίας τήςήμετέρας έν Φιλιππουπόλει Κοινότητος,— ήν από τεσ
σάρων και πλέον αιώνων συμπήξαντες οί πρόγονοι ημών διετήρησαν αείποτε 
προάγοντες μέχρι τών αρχών τού παρόντος αϊώνος, οπότε κατελΰθη βία υπό 
τοϋ νεοπαγούς τών Βουλγάρων κράτους,— πρόκηται νάπεριέλθη ουχ'ι είς τήν 
κοινήν ήμών μητέρα 'Ελλάδα, τήν ύποστασαν επί ενα δλον αιώνα τοιαύτας 
καί τηλικαύτας ϋυοίας χάριν τοΰ υποδούλου έλληνιομοϋ, (έν αις καί δεκάς 
εκατομμυρίων χρυσών δραχμών προς διατροφήν έπί χρόνον τών εις αυτήν κα- 
ταφυγόντων εκ Βουλγαρίας ομογενών μετά τάν πυρπόλησιν τής Άγχιάλου 
καί κατά τους ανθελληνικούς διωγμούς εν άπάση τή χώρα τώ 1906), άλλ’ είς 
τους ουμπολίτας ήμών τούς είς τήν 'Ελλάδα δυνάμει τών ουν&ηκών μετανα- 
ατεύσαντας, λαμβάνομεν έκ τοϋ άπαραγράπτου ήμών δικαίου τό θάρρος νά
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διαμαρτυρηθώμεν έπί τή προσγινομένη αδικία ήμΐν, ών ή ΰπαρξις δλως ή- 
γνοήθη καί αγνοείται υπό των αρμοδίων. · ;

Έ ά ν  ύπάρχωσι δικαιούχοι επι τής κοινοτικής ήμών περιουσίας, τοι- 
οϋτοι δεν είναι μόνοι οί εις την Ελλάδα μεταναστεΰσαντες συμπολΐται ημών 
Βούλγαροι υπήκοοι (’Οθωμανοί προ τοϋ 1878)' είναι καί οί άλλων κρατών 
καί δη τής Ελλάδος πολΐται, είτε αυτοί οΰτοι κτησάμενοι τό τοΰ πολίτου δι
καίωμα είτε πατρόθεν κληρονομήσαντες αυτό. Ουτοι πάντες δντες αναπό
σπαστα μέλη τής πολύπαθους ημών Κοινότητος ουδέποτε έπαΰσαντο,— ημείς τε 
καί οί πατέρες ήμών, ώσπερ καί οί πρόγονοι—δ ι’ αδιάλειπτων φροντίδων 
καί υλικών αρωγών συντελοΰντες εις την διατήρησιν καί προαγωγήν αυτής, 
•δυνατόν δ’ είπεΐν έν μείζονι μοίρα των συμπολιτών ημών Βουλγάρων υπη
κόων δντες ευπορώτεροι αυτών, άτε εμπορευόμενοι καί εις την αλλοδαπήν 
άποδημοϋντες, Προς διαπίστωσιν τών λεγομένων μνημονεΰομεν εύεργέτας τι- 
νάς τής Κοινότητος τών ήμετέρων συμπολιτών από τοϋ παρελθόντος αΐώνος, 
οϊτινες ούτε ’Οθωμανοί ούτε Βούλγαροι πολΐται ήσαν. Έ λλην πολίτης ήτο 
δ αοίδιμος ’Αντώνιος Κομιζόπουλλος, 6 εις Μόσχαν άποδημήσας, εις τών 
ιδρυτών τής Φιλικής εταιρείας, δστις πολλάκις συνέδραμε χρηματικώς την 
Κοινότητα πρός τε άνέγερσιν καί διατήρησιν τών ευαγών αυτής ιδρυμάτων 
καί ποικίλοις βαρυτίμοις δώροις έκόσμησε τούς ναούς αυτής καί αποθνήσκουν 
κατέλιπε σεβαστόν ποσόν τή εν Ά θήναις Ριζαρείφ σχολή, δπως από τών 
τόκων αυτού έκπαιδευωνται έν τή σχολή Φιλιππουπολιτών παΐδες, μέλλον
τες νά μετέλθωσι τό διδασκαλικόν καί ιερατικόν επάγγελμα. Έ λλην πολίτης 
ήτο δ μεγαλέμπορος Σαρή-Σταϋρος Κοσμάς, δστις έκτισε τφ  1857 τό παρθενα- 
γωγεΐον τής Κοινότητος καί έκληροδότησε ποσόν τι πρός διατήρησεν αυτού. 
Ρώσσος πολίτης ήτο δ έν Όδησσφ εθνικός ευεργέτης αοίδιμος Γρηγόριος 
Μαρασλής, δστις έκτισε τφ 1900 τό καλλιπρεπές τής Κοινότητος γυμνάσιον- 
Έλλην πολίτης ήτο δ ’Ιωάννης Γεωργίου Πολίτης, δστις διεκόσμησε τον ναόν 
τού αγίου Δημητρίου διά τοϋ λαμπρού μαρμάρινου τέμπλου καί λοιπού 
θαυμάσιου διακόσμου. "Ελλην πολίτης ήτο δ έν Κωνσταντινουπόλει μεγα
λέμπορος, δ σχεδόν συμπολίτης ημών Στενιμαχίτης Χρυσοβέργης, δστις έπε- 
χορήγει έτησίως 200 λίρας πρός διατήρησιν τής αστικής σχολής. Γερμανοί 
καί Αυστριακοί πολΐται ήσαν οί έπί ένα καί πλέον αιώνα μεγαλέμποροι Κοϊ- 
μτζόγλου, οί έν τή Ευρώπη καί τή ’Ανατολή έμπορευόμενοι, οϊτινες πολλα- 
χώς συνέδραμον την Κοινότητα, "Ελληνες πολΐται ήσαν οί μεγαλέμποροι Σ ι- 
τσάναι, Νέτμσογλου, Γεωργιάδαι, Φιλιππίδαι, Σταματιάδαι, καί άλλοι αρω
γοί καί στυλοβάται τής Κοινότητος καί τής ’Εθνικής ιδέας. Γάλλος πολίτης 
ήτο δ έν Μασσαλία άποδημών τραπεζίτης Κοσμάς Κατσίγρας μέγας ευεργέ
της τής Κοινότητος.

Οί πολλοί τών Ελλήνων τό γένος Φιλιππουπολιτών, έξοχώτατε, ανέκαθεν 
εις την έμπορίρν έπιδίδοντες καί άποδημοϋντες ου μόνον εις την Ευρώπην,
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αλλά και εις την ’Ανατολήν (εν Καλκούτη των ’Ινδιών φθίνοντος τοϋ 18ου 
α’ιώνος ίδρυσαν αποικίαν) χάριν τών υποθέσεων των έκτώντο από των αρ
χών τοΰ παρελθόντος αϊώνος την υπηκοότητα ισχυρών κρατών προς ασφά
λειαν από τής Τουρκικής τυραννίας και πλεονεξίας. "Οτε δέ συνέστη τό μι
κρόν τής Ελλάδος βασίλειον πολλοί έφιλοτιμήθησαν νά λάβωσι την ελληνι
κήν ιθαγένειαν, οί μέν ως εκ τών άπελευθερωθέντων ’Ελληνικών μερών ει'τε 
αυτοί ουτοι είτε πατρόθεν όρμώμενοι, οί δέ μεταβαίνοντες εξ ενθουσιασμού 
εις τήν Ελλάδα και θητευοντες εν τφ στρατιό.

'Ο  αριθμός δέ τών Ελλήνων πολιτών ως μελών τής Κοινότητος ηυξήθη 
μετά τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου τφ 1880, δθεν οί γονείς 
πολλών ώρμώντο, προς δέ και τών νέων χωρών τφ 1913, τών έκεΐθεν ορ
μισμένων τέως ’Οθωμανών πολιτών γενομένων Ελλήνων. Έ κ  τοΰτου κατήν- 
τησεν ή Κοινότης ημών κατά τά τελευταία τής ζωής αυτής έτη, — προσελ- 
θόντων καί άλλων μεταναστών εκ τής Ελλάδος επί τοΰ αυτονομιακοϋ καθε
στώτος τής Ρωμυλίας,—ν’ άποτελήται κατά τό ήμισυ σχεδόν έξ Ελλήνων πο
λιτών, οΐτινες καί πλείονα τών ύπολαμβανομένων ιθαγενών ως ευπορώτεροι 
συνεισέφερον εις διατήρησιν τών ευαγών ιδρυμάτων αυτής, τής διοικήσεως 
ών καί μετείχον αείποτε ως δημογέροντες καί επίτροποι τών ναών, κωλυομέ- 
νης μόνης εσχάτως υπό τών Βουλγαρικών νόμων τής εκλογής αυτών ώς εφό
ρων τών σχολείων.

Προσσημειωτέον δέ δτι οί "Ελληνες πολΐται προς ταΐς προς τήν Κοινό
τητα καί τό έπιτόπιον κράτος ύποχρεώσεσι καί τών προς τήν μητέρα ιερών 
καθηκόντων δεν έπελανθάνοντο, ερχόμενοι αυτή κατά δυναμιν αρωγοί καί εις 
τήν φωνήν αυτής κινδυνευοΰσης μή κωφειίοντες, αλλά προστρέχοντες πρόθυ
μοι,—οί δυνάμενοι νά φέρωσιν δπλα—καί διακινδυνεΰοντες εν τοίς πεδίοις 
τών μαχών (Κρητική επανάστασις 1866 — 68, έπιστράτευσις τοΰ 1885, πόλε
μοι τοϋ 1897, 1912— 13, 1917— 1922). Άλλα καί κατά τό ανθελληνικόν εν 
τη χώρφ κίνημα οΰχί δλιγωτέρας τών συμπολιτών των Βουλγάρων υπηκόων 
ζημίας υπέστησαν λεηλατηθέντων οίκτρώς τών καταστημάτων πολλών.

Ούτως έχόντων τών πραγμάτων κατάφωρος είναι ή αδικία ή πρσγινο' 
μένη εις ημάς, αγνοουμένους ώς μέλη τής Κοινότητος καί διά τοΰτο έχομεν 
τό θάρρος διά τής παρουσης νά παρακαλέσωμεν τήνΎμετέραν εξοχότητα,δπως 
υποστηρίξητε τά αναφαίρετα ημών δικαιώματα κατά τήν εκκαθάρισιν τής κοι
νοτικής ημών περιουσίας, διότι επ’ ουδενί λόγιο δίκαιον είναι νά στερηθώ- 
μεν αυτών προς ωφέλειαν τών εντεύθεν εις τήν Ελλάδα μεταναστευσάντων 
συμπολιτών ημών, Βουλγάρων δέ πολιτών, ών οί πολλοί ενταύθα, είρήσθω 
έν παρόδω, άπέλαυον τών κοινοτικών αγαθών ούδέν ή ελάχιστα συνεισφέ- 
ροντες, τών Ελλήνων πολιτών έχόντων τά πλείονα βάρη κατά τους τελευ
ταίους χρόνους.

Είιελπιστοϋντες, Έξοχώτατε, δτι θέλετε λάβει υπ’ δψιν τήν παρούσαν



ημών αΐτησιν καί θέλετε ενεργήσει οπού καί όπως δει υπέρ τής δικαίας ημών 
ύποθέσεως διατελοϋμεν μετά τοΰ προσήκοντος ύμϊν σεβασμού καί τιμής.

Έ ν  Φιλιππουπόλει τή 7η ’Ιανουάριου 1931
Κ. Μυρτ. Άποστολίδης δ. φ., πρώην καθηγηγής.'Έπονται περί τάς 30 

ΰπογραφαί Ελλήνων πολιτών κατοίκων απάντων Φιλιππουπόλεως.

Άρ. 55

‘Ο Τρηγόριος Μαρασλής

Ά λλ’ ούν έχει τοι σχήμα, καν άπωθεν ή, 
άνήρ ό χρηστός δυστυχοΰντας ώφελεΐν.

Ε υρ ιπ ίδη ς

Στον κόσμο, πού τής αδικίας τάγκάθια ριζωμένα 
κάμνουν τον δρόμο τής ζωής δύσβατα μονοπάτια 
κι’ δ χείμαρρος τοΰ υλισμού στοιβάζει καταπάτια, 
πού πνίγουν με τή βώχα τους αισθήματα κρυμμένα,

φυτρώνουν άναπάντεχτα λουλούδια μυρωμένα, 
φερμέν’ απ’ άλλα κλίματα, τού ήλιου τά παλάτια, 
καί φώς σκορπούν ανέσπερο ς τών ασθενών τά μάτια 
καί βάλσαμο παρηγοριάς σέ στήθεια πονεμένα.

Είναι διαμάντι τούρανού, ήλιόφεγγη αχτίδα, 
πνοή Ζέφυρου άσβεστη ς τον κόσμο ή καλωσύνη 
κ ι’ αν ζή ς τή γή, τή θεία της θάχη αλλού κοιτίδα.

Μέσα ς αυτά τά λούλουδα κι' ό Μαρασλής προβάλλει.
Τής φτώχειας καί τής δυστυχίας τούς πόνους ελαφρύνει.
Πόσον τού πρέπουν τής ψυχής καί τού κορμιού τά κάλλη !

/  Μ νρτίλος

Σημείωσις: Φθίνοντος τοΰ Αΰγούστου τοΰ έτους 1900 ή έν Φιλιππουπόλει έκ- 
διδομένη έφημερίς Είδήοεις τοΰ Αίμου έξέδωκε πανηγυρικόν εικονογραφημένου τεύ
χος επί τή μελλούση κατά Σεπτέμβριον ένάρξει τής λειτουργίας τών σχολείων τών 
άρρένιον τής πολύπαθους εκείνης 'Ελληνικής Κοινότητος έν τφ μεγαλόπρεπε! τριώ
ροφοι σχολικφ μεγάρφ, όπερ πρόφρων άδρρ δαπάνη άνήγειρε χάριν τών έλλήνων συμ
πολιτών του ό έν Όδησσφ ομογενής Φιλιππουπολίτης καί μυστικοσύμβουλος τής Ρω
σικής αυτοκρατορίας Γρηγόριος Μαρασλής, ό μέγας εθνικός εύεργέτης- (ΐδε καί ανω
τέρω εγγρ. άρ. 46). ’Εν τή πρώτη σελίδι τού τεύχους έτέθη ή είκών τοΰ ωραίου καί 
καλοκάγαθου πρεσβύτου, ύφ’ ήν έδημοσιεύθη το ανωτέρω δεκατετράστιχου.

Τό κτιτορικόν τής σχολής επίγραμμα, ποιηθέν ΰφ’ ημών τή εντολή τής έφο
ροδημογεροντίας τής Έλλ. κοινότητος, δπερ κεφαλαίοις χρυσοΐς γράμμασι χαραχθέν 
επί λευκότατης μαρμάρινης πλακός ένετοιχίσθη είς τά προπύλαια τής σχολής δεξιρ 
τφ είσερχομένφ, είχεν ώς εξής :

Η Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μηΐρόπολις καί οί κώδικες αύτής ΐΗ



” Ίον  δε δόμον Μουσών περικαλλέα ήδ’ άρίδηλον,
κυδαίνων πρόφρων πατρίδα τηλόθι έών, 
άμψότερον κόσμον τε πόλει και θαμβός όδίταις 
δείματο Μαρασλής τοΰνομα Γρηγόριος.
Τον μεγάλαυχες ενεικε Φιλίππου κΰδιμον αστυ 
τής γενεής μερόπων φέρτατον οίνδρα μάλα.
Γηράσκει καί χαλκός υπό χρόνου, άλλ5 αρετάων 
Γρηγορίοιο αεί τό κλέος αθάνατον.

Κατά τήν υπό τοΰ Βουλγαρικού όχλου κατάληψιν της σχολής επί τού ανθελ
ληνικού κινήματος τοΰ 1906 ή ενεπίγραφος πλάξ κατετεμαχίσθη, βραδύτερον δέ πρός 
κάλυψιν τής έπί τοΰ τοίχου άσχημίας άντικατεστάθη δΓ έτέρας άνεπιγράφου. ”Εκ- 
τοτε έν αυτή λειτουργεί Βουλγαρικόν προγυμνάσιον, δπερ άπό τριετίας φέρει τήν 
έπιγραφήν: Έ ϋ·ν ιχό ν  προγυμνάσιον τοΰ Γρηγορίου Γ ρηγορ ίεβ ιτς Μαραολή. Χάριν 
τής Ιστορίας είρήσθω καί τοΰτο. Ή  μετονομασία τοΰ προγυμνασίου έγένετο έν σχο
λική τελετή, καθ' ήν ό νΰν διευθυντής, Ροδοπαΐός τις, έξεφώνησε τόν πανηγυρικόν 
χαρακτηρίζων τόν Μαρασλή Βούλγαρον έπευφημοΰντος τοΰ ακροατηρίου του, εί καί 
τάς βιογραφικάς περί αϋτοΰ πληροφορίας ελαβε παρ’ έμοΰ. Φαίνεται όμως ότι τό έπι- 
χείρημα τοΰ αφελούς δασκάλου ότι: 6 Μαρασλής ώς γεννη& εις έν τώ  Μαρασίω, προα- 
α τε ίφ  Βουλγαρικοί τής Π λόβδηφ , δεν ήτο  δυνατόν να μ ή  είναι Βούλγαρος, δεν  κα- 
τέπεισε τούς λοιπούς δασκάλους καί κατά τινα χοροεσπερίδα των έν τή σχολή έν με- 
σονυκτίαις π οθ ’ ώραις έλαβον τήν δι* εράνων τών μαθητών στηθεΐσαν έν τή αιθούση 
των τελετών γύψινον προτομήν τοΰ κτίτορος καί κατέρριψαν εις τήν αυλήν διά τοΰ 
παραθύρου θρυμματίσαντες. (Βουλγαρισμός).

112 Κ. Μυρτίλου Ά ποστολίδου
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KONSTANTINOV Γ. ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ (Άδριανουπολίτου)

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΡΙΑΝΟΥΤΤΟΛΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
( 1 3 6 5 - 1 9 1 2 )

Ή  Άδριανούπολις κατά την Βυζαντινήν περίοδον ύπήρξεν, ως δεύτερα 
πόλις τής Ελληνικής εκείνης Αυτοκρατορίας, διάσημος διά τον πλούτον της 
και φημισμένη ως κατ’ εξοχήν οχυρά πόλις. Τά έρυμνά φρούρια, με τούς 
στρογγυλούς και ορθογωνίους πύργους κα'ι τάς επάλξεις των, έσώζοντο σχε
δόν ακέραια μέχρι τού Ρωσοτουρκικοΰ πολέμου 1878, τά περιέγραψε δε επα
κριβώς εΐς μονογραφίαν του ό αείμνηστος λόγιος Άδριανουπολίτης και κα
θηγητής Γεώργιος Λαμπουσιάδης. ’Αλλά και μέχρι τής κατά τό έτος 1922 
έκκενώσεως τής γηραιός πόλεως τού Άδριανοϋ ή βόρειος πλευρά των ισχυ
ρών τειχών της έσώζετο σχεδόν ολόκληρος, αν καί κατεσκαμμένη εις πολλά 
σημεΐά της.

Καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής Βυζαντινής περιόδου ή Άδριανούπολις 
διετέλεσεν άσβεστος εστία ελληνικού πολιτισμού και ελληνικών γραμμάτων. 
Διακεκριμένος μάλιστα λόγιος κατά τούς χρόνους τού Δεσποτάτου τής Νίκαιας, 
ό ’Ιωάννης Βατάτζης, έκ τής διάσημου τής Άδριανουπόλεως οικογένειας Βα- 
τάζη, ήτις μέχρι τής άλώσεως τής πόλεως ταΰτης υπό τών Τούρκων κατά τό 
1365 έδωκε πολλούς λογίους και στρατηγούς εΐς τό έθνος, έλθών εις τήν Ν ί
καιαν διωρίσθη ιδιαίτερος γραμματεύς καί μυστικοσύμβουλος τού αύτοκρά· 
τορος Θεοδώρου Λασκάρεως καί κατόπιν τον διεδέχθη, νυμφευθείς τήν θυ
γατέρα του, ως αύτοκράτωρ καί Δεσπότης εις τον θρόνον τής Νίκαιας.

Ή  Άδριανούπολις κυριευθεΐσα τό 1365 υπό τών Τούρκων κατέστη, διά 
τήν σπουδαιότητα αυτής, πρωτεύουσα τών κατακτητών. Ή  προσωρινή έδρα 
από τό Διδυμότειχον (1362 — 1365) μετεφέρθη εις αυτήν καί ό πρώτος σουλ
τάνος της Μουράτ Α' έκτισε πλησίον τού ήσυχου ρείθρου τού Τόνζου, ενός 
τών τριών βραχιόνων τού 'Έβρου, μεγαλοπρεπέστατον άνάκτορον, τό γνω
στόν μέχρι τών τελευταίων χρόνων Έ σκή Σαράι (Παλαιόν Άνάκτορον).

Τό άνάκτορον τούτο δ ποιητής Σούτσος, φιλοξενηθείς εΐς τήν γηραιόν 
πόλιν, διά λόγους άναμφισβητήτως εθνικούς, έπεσκέφθη καί έπροφήτευσε 
περί αυτού εΐς τούς άναγλύφους στίχους του :

Μέγαρον τής τυραννίας, σε ήφάνιαεν ο χρόνος.
Εΐ&ε μετά σου νά ηέστ] και ή δόξα κα'ι ό Θρόνος !

Τό άνάκτορον έσώζετο ακέραιον μέχρι τών τελευταίων ήμεραιν τού 1877. 
Όλίγας ημέρας προ τών Χριστουγέννων οί Τούρκοι όπισθοχωρούντες προ 
τών έπερχομένων Ρώσων τό άνετίναξαν, διότι ήτο αποθήκη πυρομαχικών, 
ΐνα μ ή τά παραδώσουν εις αυτούς.

Σ. τ. Δ. Περίληψις τής παροιίσης μελέτης έδημοσιεύθη εις τον Φάρον τής Β. 
’Ελλάδος Θεσσαλονίκης τοϋ 1938.
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Ή  εκλογή τής τοποθεσίας ταΰτης προς οικοδόμησιν τοΰ ανακτόρου ύ- 
πήρξεν εξόχως Ιπιτυχής.'Ο  Τόνζος εκεί πλησίον ευρισκόμενος σχηματίζει δυο 
μικράς νησίδας, ηνωμένας μέ ισθμόν μικρού μήκους καί μικρότερου πλάτους, 
εις τρόπον ώστε αΰται είναι άπαραλλάκτως μία μικρογραφία τής βορείου και 
νοτίου 'Αμερικής. 'Η  βόρειος, πολύ μεγαλύτερα τής νοτίου, ώνομάζετο μέ- 
χρις ημών Ταουκ Ό ρμανή, διότι περιωρισμένη κατά τους πρώτους χρόνους 
έχρησίμευσεν ως παράδεισος των Σουλτάνων τής μακρυνής εκείνης εποχής. 
Έ κεΐ, επί τής τρυφεράς χλόης, έσυρον την πολυτελεστάτην έσθήτά των λευ- 
κώλενοι τής Γεωργίας κόραι και έκπαγλοι τοΰ Καυκάσου καλλοναι και άρπα- 
γείσαι από τό παρά τό Χρυσοϋν Κεράς Παλάτιον πορφυρογέννητοι παρθέ
νοι έθρήνουν τά περασμένα μεγαλεΐά των.

Ή  νότιος νησις ενώνεται διά μεγάλης μέν γέφυρας μέ την περιοχήν τής 
πόλεως, διά μικροτέρας δε μέ τό ανάκτορου. Εις τήν μικράν νησίδα εσώζετο 
μέχρις εσχάτων πύργος ορθογώνιος, δυο οβελίσκοι αναθηματικοί καί βλέμ
ματα πέτρινα μικράς ολκής, 50— 100 οκάδων, στρογγυλά εξ εκείνων, τά ο
ποία ό περιώνυμος Ούγγρος Οΰρβάν μετεχειρίσθη κατά τήν άλωσιν τής βα- 
σιλευουσης. Πλάτανοι πολλών αιώνων βίον εΰσκιον διανΰσαντες, πτελέαι υ- 
ψικάρηνοι καί ευθυτενείς ώς 'Ανδαλουσίαι κόραι, χάρμα οφθαλμών, καί 
πνευμόνων εντρύφημα, έστόλιζον τό αιωνίως αειθαλές δάπεδον, τό όποιον έ- 
ξΰμνησεν ώς «Λειβάδι τών Κομνηνών» ό λόγιος ανακτορικός καί ολίγα έτη 
προ τής άλώσεως τής Άδριανουπόλεως εν Διδυμοτείχφ στεφθείς αύτοκρά- 
τωρ, ’Ιωάννης Κατακουζηνός εις τάς 'Ιστορίας του, τάς οποίας ολίγον βρα
δύτερου έγραψεν ώς μοναχός Ίω άσαφ εις τό "Αγιον Ό ρος.

’Έκτοτε, εις τήν πνευματικήν κίνησιν τοΰ ΰποδοΰλου ελληνισμού, προι- 
στατο, ώς εϊκός, ή νέα πρωτεύουσα. Έπεσκέπτοντο τήν Άδριανούπολιν Πα- 
τριάρχαι Οικουμενικοί, διά νά υποβάλλουν τά σέβη υποτελείας καί τήν άφο- 
σίωσιν τοΰ Γένους προς τούς σκληρούς αΰδέντας. Φαίνεται δέ, εις τήν πόλιν 
ταΰτην κατέφυγεν εκ τών πρώτων καί ό Γεώργιος Σχολάριος καί επί διετίαν 
έν αυτή παραμείνας έξελέγη Οικουμενικός Πατριάρχης υπό τό ό'νομα Γεννά
διος. Εις αυτήν εξωρίσθη ό αιχμαλωτισθείς Δεσπότης τής Τραπεζονντος Δα
βίδ μετά τής συζύγου του καί άλλοι πορφυρογέννητοι ήσαν εκεί περιωρισμέ- 
νοι καί ό διάσημος Μιχάλογλου, δστις έκτισε τήν ομώνυμον επί τοΰ Τόνζου 
γέφυραν (Μιχάλ Κωπρον), ήτις ενώνει, ακμαία μέχρι τής σήμερον, τήν μαρ
τυρικήν πόλιν μέ τό έλληνικώτατον προάστειον Γιλδιρίμ, ομώνυμον τοΰ τρο
μερού) Σουλτάνου Βαγιαζίτ τοΰ έπικληθέντος Γιλδιρίμ (Κεραυνοΰ). Συνέρ· 
ρευσαν εις τήν περικαλλή πόλιν πλήθος λογίων, και επιφανών Ελλήνων, οΐ 
όποιοι έχρησιμοποιήθησαν επί αιώνας, μέχρι τής Έπαναστάσεως καί πέραν 
ταΰτης, βαθμούχοι πολιτικοί, διερμηνείς, γραμματείς, μυστικοσΰμβουλοι καί 
εις έμπιστευτικάς πολιτικάς, διοικητικός καί διπλωματικός δέσεις τοΰ Ό θω - 
μανικοΰ κράτους άνυψωθέντες καί διακριθέντες.
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Κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1455, καθά ιστορεί ό Κ. Σάϋ·ας, δ εννοούμενος 
των άτυχων αύτοκρατόρων Μανουήλ και Ίωάννου των Παλαιολόγων επιφα
νέστατος Γεώργιος Φραντζης μειέβη εις Άδριανούπολιν παρά τω Σουλτάνιρ 
ΐνα έξαγοράση τήν αϊχμαλωτισθεΐσαν οικογένειαν του. Έξαγοράσας δε μό
νον τήν σύζυγόν του, άνεχώρησεν εις Πελοπόννησον. Έ ά ν  δέ πιστεύσωμεν, 
λέγει ό ίδιος Σάθας, τον Σχολάριον, ό Γεμισιός (Πλή&ων) φυγάς ήλθεν εις 
Άδριανούπολιν, έδραν τότε των Τούρκων, και δεξιωθεις τ'πό τίνος Ιουδαίου 
Έλισσαίου μέγα δυναμένου εν τή των βαρβάρων αυλή, έδιδάχθη παρά τού
του τήν πολυθεΐαν και συν τοΐς άλλοις τήν φιλοσοφίαν τοΰ Ζωροάστρου. 
Μετά δέ τον θάνατον τοΰΈλισσαίου, καέντος ζωντανού, ό Γεμιστός ήλθεν είς 
Σπάρτην και εξηκολούθησε τήν φιλοσοφικήν του διδασκαλίαν καί πολυθεΐαν.

Ό  Οικουμενικός Πατριάρχης Νήφων δ Πελοποννήσιος, διάσημος διά 
τήν αρετήν κα'ι διδασκαλίαν του, υποπεσών εις δυσμένειαν τοΰ Σουλτάνου ε- 
ξωρίσθη κατά τό 1490 εις Άδριανούπολιν.

«Αυτίκα δή κατά τήν Άδριανούπολιν, λέγει ό πολυμαθέστατος καί πο- 
λυγραφώτατος Ματ&αΐος Παραιίκας, γυμνασιάρχης Σμύρνης, Τραπεζοϋντος 
και Άδριανουπόλεως, κατά τήν Άδριανούπολιν εκατόν έτη μετά τήν άλωσιν, 
είμή πρότερον, διά τό επίσημον τής προ τής Κωνσταντινουπόλεως καθέδρας 
ταύτης τοϋ Κράτους, φαίνεται ύπάρχουσα εν τή Μητροπόλει Σχολή ‘Ελλη
νική» (Μ. Παρανίκα, Σχεδίασμα, σελ. 41).

’Ή δη από τοΰ 1550 είχεν ιδρυθεί έν αυτή κοινοτική βιβλιοθήκη κα'ι 
κατεβάλλετο σπουδαία μέριμνα διά τήν λειτουργίαν άνωτέρας, γυμνασιακής 
Σχολής, έτροφοδοτοϋντο δέ άμφότεραι έκάστοτε διά τής φιλομουσίας καί φι- 
λογενείας διαφόρων εύπαιδεύτων αρχιερέων και ευσεβών πολιτών.

Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως κατά τά έτη 1575— 78 φέρεται ό *Ιε
ρεμίας, οστις εν τφ καταλόγω Στεφάνου Γέρλαχ συγκαταλέγεται μεταξύ των 
λογιών και άξιων λόγου άνδρών τής εποχής εκείνης : D octi et clari viri ho- 
diernae Craeciae (T urcograeciae σελ. 506—507).

Κατόπιν τούτου άξιοι λόγου και μεριμνήσαντες άσφαλώς διά τήν έκπαί- 
δευσιν τής πόλεως λόγιοι άρχιερεΐς Άδριανουπόλεως εχρημάτισαν οί Ά ν θ ι 
μος (1620) καί Παρΰέΐ’ίος (1632), άμφότεροι πατριαρχεύσαντες.

Κατά τό Σχεδίασμα Παρανίκα, κατά τά τέλη τής δέκατης έκτης εκατον
ταετηρίδας εις τήν Ελληνικήν Σχολήν Άδριανουπόλεως έδίδασκεν δ 5Ιωάν
νης Ζυγομαλας, άνήρ λόγιος, νπδ'Ιω άσαφ  προσκληθείς, τοΰ τότε μένΆ δρια- 
νουπόλεως μητροπολίτου, άργότερον δέ Οικουμενικού Πατριάρχου τοΰ Με
γαλοπρεπούς, ώς δείκνυται έξ επιστολής σταλείσης υπό τούτου προς τον Ζυ- 
γομαλάν εκ Κωνσταντινουπόλεως.

Ό  δέ Μακαριώτατος Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Αοσίϋ·εος Νοταρας ευ
ρισκόμενος είς Άδριανούπολιν δΓ υποθέσεις τοΰ 'Ιεροσολυμιτικοΰ θρόνου 
κατά τό 1683, καθόσον ή ’Οθωμανική αυλή συνείτθιζε νά παραμένη είς τά
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ανάκτορα τής πόλεως τοϋ Ά δριανοϋ πολλάκις, έγραψεν εις τον ηγεμόνα τής 
Μολδοβλαχίας Ίωάννην Δούκαν επιστολήν, διά τής οποίας προέτρεπεν αυ
τόν, ΐνα φροντίση διά την έκτΰπωσιν εις τό εν Ία σ ίφ  Ελληνικόν τυπογρα
φείων τά “Απαντα Συμεών Θεσσαλονικέως (Συμεών Θεσσαλονίκης "Απαντα 
σελ'ις 11).

’Ή δη από των αρχών τοϋ δέκατου ογδόου αιώνος είς την Άδριανοϋ - 
πολιν μητροπολίτης ήτο ό εκ Κρήτης Αθανάσιος, Οικουμενικός Πατριάρχης 
κατόπιν κατά τό 1710. Οΰτος ήτο, ώς λέγει κατά Ζαβίραν ό Σάθας, άνήρ 
πεπαιδευμένος, είδήμων τής ελληνικής, λατινικής και αραβικής γλώσσης, ώς 
καί τής ίεράς γραφής καί τής μουσικής έμπειρος, ικανός νά καταλάβη τών 
λογογράφων καί φιλοσόφων τά συγγράμματα. Έσχόλαζε πάντοτε περί την 
άνάγνωσιν καί μελέτην τής θείας γραφής καί έκήρυττε τον λόγον τοϋ Θεού 
μετά πολλοϋ ζήλου καί χριστιανικής αγάπης. Εϋνόητον είναι, δτι άρχιερεύς 
τοιαΰτης μορφώσεως καί τόσου ζήλου έδωκε σπουδαίαν ώθησιν εις τά γράμ
ματα τής πόλεως.

Τούτον, άναχθέντα είς τον Οικουμενικόν Θρόνον, ώς εΐπομεν, διεδέχθη 
ώς άρχιερεύς τής πόλεως ό έξ Άδριανουπόλεως λογιώτατος, κατά τον Γερμα
νόν Σάρδεων, ιερομόναχος Αθανάσιος (1722) (Θρακικά, τόμ. 6, σελ. 42).

’Ολίγον προ αυτών, κατά τό 1688, καί δ Μητροπολίτης Νεόφυτος, έ- 
φρόντισε περί τής εν τή πόλει παιδείας. Έδίδασκε δέ κατά την εποχήν εκεί
νην καί ό Νεόφυτος Κανοοκαλυβίτης, έφοίτησαν δέ τότε, μεταξύ άλλων, ό 
Βασίλειος Βατάτζης, εκ τής ιστορικής τών Βατάτζηδων οικογένειας, περί τά 
τέλη τοϋ ΙΖ ' αιώνος, υιός ίερέως, άνήρ εύπαίδευτος καί λόγιος, ώς καί ό εκ 
Λαρίσσης ’Αλέξανδρος *Ελλάδιος.

Ή  Άδριανοΰπολις ήκμαζε τότε είς τά γράμματα καί προστάτης τών 
σχολείων ήτο προ πάντων, ποικιλοτρόπως βοηθών αυτά, ό μητροπολίτης Νεό
φυτος. Ή  σχολή ήκμασε καθ’ δλον τον ΙΖ ' αιώνα, έδίδαξαν δέ εύδοκίμως 
εις αυτήν Ευγένιος δ Αίτωλός καί κατόπιν ό ’Αναστάσιος Παντοδύναμος. 
Εύνόητον λοιπόν είναι, δτι καί δ Ελλάδιος προσήλθεν ώς μαθητής εις τήν 
τόσον φημιζομένην Σχολήν τής Άδριανουπόλεως καί κράτιστα κατηρτίσθη εν 
αυτή, ώς φαίνεται, κατά Παρανίκαν, έκ τοϋ γεγονότος, δτι κατ’ επιταγήν 
τοϋ Μητροπολίτου συνέταξε λόγον πανηγυρικόν εις τιμήν τοϋ Προφήτου Ή -  
λιού m eris L uciani et A ristophanis phrasibus. Ακολούθως εξεπαιδεΰθη 
είς τό Βυζάντιον καί κατόπιν είς τήν Α γγλίαν καί Γερμανίαν. Τον διάση- 
μον τοϋτον λόγιον δικαίως εγκωμίασαν ήμέτεροι καί ξένοι διά τήν σοφίαν 
του καί τά πολλά θεολογικά καί φιλολογικά συγγράμματά του.

Ή  Σχολή κατά τάς άρχάς ήδη τοϋ δεκάτου ογδόου αιώνος, τό 1711, ί- 
δρΰθη άπέναντι τής Μητροπόλεως, δπου καί μέχρις ημών τό Γυμνάσιον, είχε 
δέ είς τό μέσον τής μεγάλης της αυλής λιθόκτιστον βιβλιοθήκην, διατηρήσα- 
σαν άθικτον, κατά θείαν πρόνοιαν, τήν περιουσίαν ταΰτην τής κοινότητος.
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Έ δίδαξαν δέ εις αυτήν 6 εκ Λαρίσσης Μάρκος και ό εκ Λιτίτσης Δημήτριος, 
μετ’ αυτούς δέ δ εξ Ίωαννίνων λόγιος Ά&ανάοιος Βου&ροντης, διδάξας άπδ 
1715 μέχρι τοϋ 1725.

Έ κτοτε ή σχολή αρχίζει άκμάζουσα περισσότερον. Έ κ  των υπό τοϋ 
Βουθροντοΰ ήδη διδασκόμενων γυμνασιακών μαθημάτων γίνεται κατάδηλον, 
δτι οι μαθηταί, άκουοντες τούς αττικούς συγγραφείς μετ’ έξασκήσεως αυστη
ρός εις τήν τεχνολογίαν, γραμματικήν και τό συντακτικόν, στοιχεία αστρονο
μίας, φιλοσοφίας και αναλυτικής διδασκαλίας τής θείας Γραφής, κατηρτί- 
ζοντο με σοβαρά εφόδια. Μετ’ αυτόν επί δεκαετίαν εδίδαξεν δ εξ Ίωαννίνων 
Ζώης Ίωάννου.

’Από τοϋ 1733 ήρχισε διδάσκων μέχρι τοϋ 1744 δ έξ Ίωαννίνων επί
σης δρμώμενος ’Αλέξιος Τζέτζης Σπανός, μετ’ αύτοΰ δέ συνεδίδασκεν δ εκ 
Κορνοφωλέας λόγιος ΐεροκήρυξ Σταμάτιος Παπα. Φαίνεται, δτι δ Σπανός 
περιωρίζετο εις τά καθήκοντα τού καθηγητοΰ, δ δέ Σταμάτιος εΐχεν άναλά- 
βει τήν διεύθυνσιν τής Σχολής σύν τή καθηγεσίφ, διό άποκαλεΐ εαυτόν έπα- 
νειλημμένως «Γυμνασιάρχην». Και δ μέν Σπανός έδίδαξε μέχρι τοϋ 1744, δ 
δέ Σταμάτιος ΙΙαπά μέχρι τοϋ θανάτου του κατά τό 1762 ή 1763. 'Ο  μέν 
Σπανός διακρίνεται διά τήν κλασσικήν του μόρφωσιν, δ δέ Παπά διά τήν 
θρησκευτικήν και εγκυκλοπαιδικήν.

Ό  Σπανός κατέστη πασίγνωστος διά τήν μετάφρασιν τής έξαβίβλου τοϋ 
Άρμενοπούλου, εις τήν δποίαν προσέθηκε πλουσιώτατον πίνακα καί ιδίαν 
πραγματείαν περί συνοικεσίων, έκδοθεΐσαν εν Βενετίφ (Σάθα, Ν. Φιλ. 
σελ. 466).

Ό  δέ έκ Κορνοφωλέας Σταμάτιος Παπά, εδίδαξεν, ώς εΐπομεν, από τοϋ 
1733— 1762 καί ήτο «άνήρ σοφός καί πάσης άλλης επιστήμης εμπειρότατος». 
Έχρημάτισε προηγουμένως «ίεροκήρυξ τοϋ Ευαγγελίου έν Αϊγυπτφ, διορι- 
σθείς υπό τοϋ ΓΙατριάρχου ’Αλεξάνδρειάς Κοσμά διά τήν ευθύτητα τής ευλα
βούς αυτού διαθέσεως καί τό έν πάσι πρόθυμον».

« Ή  δράσις τοϋ Σταματίου, εύμοιροΰντος πολλής μαθήσεως, τής τε έσω 
καί τής θύραθεν, υπήρξε λίαν ευεργετική διά τήν Άδριανούπολιν καί όλό- 
κληρον τήν Θράκην, μεταξύ δέ τών πολλών αυτού μαθητών, διεκρίθησαν δ 
Σταύρος καί δ Θεοχάρης, υιοί Γεωργίου τοϋ προσκυνητοΰ, ’Ιωάννης δ Φω
κυλίδης καί τις ’Αθανάσιος δνόματι. Έ π ί  πόσον χρόνον διετέλεσεν δ Στα
μάτιος διδάσκαλος καί ίεροκήρυξ έν Άδριανουπόλει, άγνωστον. Ό  έκ τών 
μαθητών αυτού Σταύρος ή Σταυράκης, συγγράψας τό «μαθητάριον» αυτού 
τό 1758, αναφέρει τον Σταμάτιον. Έξηκολούθει καί τότε οΰτος διδάσκων, 
καί κηρύττων εν Άδριανουπόλει ')». 1

1) Σάρδεων Γερμανού Θρακικά Τόμ. Θ', σελ. 182. Περί Παπα δρα καί κα
θηγητοΰ Κ. Άμάντου Θρακικά Τόμ. Γ' Παρ. έκατοντ. 1931 σελ. 63.
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Τοϋ Σταματίου Παπά, σώζονται έργα πολλά. Έξέχουσαν θέσιν μεταξύ 
τούτων κατέχει τό «Γυμνάαιον άπερίεργον», ούτινος εσχάτως λεπτομερεστά- 
την άνάλυσιν παρέσχεν ήμΐν ό 'Άγιος Σάρδεων Γερμανός, ώς καί περί των 
λοιπών έργων του. (Θρακικά Τομ. Θ ' σελ. 181 κλπ.).

Κατά τούς χρόνους τούτους, ήτοι από τοΰ 1710— 1754, ήκμασε, καί ό 
Θεόκλητος Πολυειδής, γεννηθείς έν Άνδρισνουπόλει περί τά τέλη τοϋ ΙΖ ' 
αΐώνος. Μοναχός γενόμενος εις την Μονήν Ίβήρων, ακολούθως δέ αρχιμαν
δρίτης, περιηγήθη Ουγγαρίαν, ’Ιταλίαν, Γερμανίαν, Σουηδίαν και άλλας ευ
νομούμενος της Ευρώπης χώρας καί έγένετο είδήμων τής ελληνικής, λατινικής 
καί γερμανικής γλώσσης. ’Έγραψε πολλά έργα, ών έμπεριστατωμένην άνά- 
λυσιν έδωκεν εις τούς τόμους των «Θρακικών» ό νΰν Μητροπολίτης Κορυ- 
τσάς Εύλόγιος Κοριίλας. ("Ορα καί Κ. Σάθα Ν. Φ. σελ. 470 καί Κ. Ά μάν- 
του Θρακικά Παράρτ. Έκατοντ. σελ. 107).

’Ολίγον μετά τον Σταμάτιον ΙΙαπά, δ μητροπολίτης Άδριανουπόλεως, 
Διονύσιος συνέγραψε διαφόρους διδαχάς, έκδοθείσας έν Βενετία κατά τά έτη 
1775 καί 1778.

‘Η Σχολή τής Άδριανουπόλεως εξακολουθεί άκμαϊον τό εκπαιδευτικόν 
καί μορφωτικόν έργον της. Κατά τούς χρόνους τούτους, 1760— 1780 έδίδα- 
σκον έν αυτή, ως διάδοχοι τοΰ Παπά, ό ’Ιγνάτιος Σαράφογλον, «δ αγαπη
τός μαθητής καί ανεψιός» τοΰ Παπά, ως μαρτυρεί δ ίδιος καί δ έκ Σμύρνης 
’Ιερόθεος, παρά τώ δποίω έμαθήτευσαν δ Στέφανος Βογορίδης καί Κύριλ
λος δ Σ Τ ' αργότερον.

Καί δ μέν Βογορίδης έγεννήθη εις τό Μέγα Τύρνοβον τής Βουλγαρίας καί 
έξεπαιδεύθη έν Άδριανουπόλει, έχρημάτισε δέ κατά τό 1834 πρώτος Ή γεμών 
τής Σάμου.Ό  δέ Κύριλλος Σερμπετσόγλου, έγεννήθη έν Άδριανουπόλει, κατά 
τό έτος 1773 καί έσπούδασεν έν αυτή τά ελληνικά γράμματα εΰδοκίμως. Έ -  
χειροτονήθη διάκονος υπό τοΰ τότε μητροπολίτου Καλλινίκου (1780 —1792), 
δστις μετέπειτα δίς επί δέκα έτη έχρημάτισεν Οικουμενικός Πατριάρχης.Κα
τόπιν δ Κύριλλος έξελέγη μητροπολίτης Ίκονίου, καί τό 1810 μητροπολίτης 
Άδριανουπόλεως, δπου ως εϊκός, είργάσθη μετά πολλοϋ ζήλου, υπέρ τής Ι
διαιτέρας του πατρίδος. ’Εντεύθεν άνηγορεύθη Οικουμενικός Πατριάρχην 
τύν ’Ιούνιον τοΰ 1813, διετέλεσε δέ τοιοϋτος μέχρι τών αρχών τοΰ 1819, δ- 
πότε έλθών εις τήν πατρίδα του έφησύχαζεν έν αυτή μέχρι τής 18ης Α π ρ ι
λίου 1821, δτε άπηγχονίσθη υπό τών Τούρκων από παραθύρου τής ιστορι
κής ίεράς Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, μάρτυς τής θρησκείας καί τής ε
λευθερίας τοΰ ευσεβούς ημών Γένους γενόμενος.

Ό  αοίδιμος Κύριλλος Σ Τ ' ήτο άνήρ πεπαιδευμένος καί άφήκεν αρκετά 
έργα, μεταξύ δέ τούτων περιγραφήν τής Άδριανουπόλεως, καί τών πέριξ τής 
Θράκης μερών ‘) .Ό  Κύριλλος ήτο κάτοχος εύρείας έκκλησ. παιδείας, έγνώριζε 1

1) Βλέπε Θρακικά τ. Β'.



καλώς τήν Τουρκικήν καί κατά Σάθαν, κοσμιώτατος.
Ώ ς εΐπομεν ή Σχολή Άδριανουπόλεως ήκμασε κατά τον δέκατον Ογ

δοον αιώνα, καθότι όνομαστοί υπήρξαν οί έν αυτή διδάξαντες και προ πάν
των ό ’Αλέξιος Σπανός καί ό Σταμάτιος Παπά, τον όποιον ολίγον άργότε- 
ρον διεδέχθη ό ανεψιός του ’Ιγνάτιος Σαράφογλου, δστις κατόπιν έξελέγη ε
πίσκοπος Ναζιανζοΰ, άποθανών εν Καινσταντινουπόλει τό 1818. Ουτος είρ- 
γάσθη εϋδοκιμώτατα διά τήν κοινότητα καί τά σχολεία τής Άνδριανουπό- 
λεως, έγραψε δε πολλά περί τής καιά τήν εποχήν εκείνην κοινότητος τής Ά ·  
δριανουπόλεως.

Κατά τήν εποχήν ταυχην μητροπολίτης Άδριανουπόλεως ήτο ό Γρη- 
γόριος Βυζάντιος (1830— 1840), δστις ήτο ευπαίδευτος, συγχρόνως δέ καί 
ύποστηρικτής τών γραμμάτων. Έ π ’ αυτοϋ, κατά πάσαν πιθανότητα, εΐ- 
σήχθη εις τά προκαταρκτικά σχολεία ή αλληλοδιδακτική μέθοδος, πρώτος 
δέ διδάσκαλος τοϋ συστήματος τούτου φέρεται εις τήν πόλιν ό ’Αλέξανδρος 
κατά τό 1835. Κατά τά έτη ταΰτα συνεδίδασκεν εις τήν άνωτέραν Ε λληνι
κήν Σχολήν μετά τοΰ εξ Ά νδρου Κωνστ. Κόδρου ό εξ Άδριανουπόλεως 
Κωνστάντιος Νικολαΐδης. Λόγιοι δέ ήσαν ό έξ Άδριανουπόλεως επίσης 'Ιε 
ρομόναχος Κοσμάς, άπελθών κατόπιν καί προσκολληθείς εις τήν διακονίαν 
τής μητροπόλεως Ναυπλίας καί οι Ά γιοταφΐται Δανιήλ καί Πρωτοσυγκελλος 
Παναγίου Τάφου Νεόφυτος διαμένοντες εις τό Ά γιοτ. Μετόχιον τής Α γία ς 
Παρασκευής.

Μαθηταί τών δυο άνωτέρων (γυμνασιακών) τάξεων τής ελληνικής Σχο
λής κατά τό έτος 1839 καί 1840 ήσαν οί ’Ιωάννης Γεωργιάδης Άβατσί- 
μπασης (κατόπιν διδάσκαλος), Γεώργιος Κ. Κουρτίδης, έμός πατήρ, Διαμα
ντής Ταβακώβ, Γρηγόριος Σπανός, Γ. Πολίτσογλου, Χρ. Ά θ . Κώστογλου, 
X. Σωτήριχος, ’Ιωάννης Θ. Παρασχίδης, Μιχ. Άμηράς, Ά π . Μίνογλους, 
καί άλλοι ποικιλοτρόπως έργασθέντες έν τή κοινωνία τής πόλεως.

Μετά τον ’Ιγνάτιον, από τοϋ 1868 μέχρι τοϋ έτους 1919 έδίδαξαν, κατά 
διαφόρους χρονολογίας, ό μοναχός ’Ιωακείμ Τβηρίτης, ό μοναχός Νικόλαος 
ό Κώος, ό ’Ιθακήσιος Ευγένιος, ό ΆδριανονηοΜτης Γεώργιος Ονζούμογλονς 
ό γραμματικός, ό ’ Αδριαν ον πολίτης επίσης Γρηγόριος Μιχαήλογλου μέχρι τοϋ 
1898, οπότε τον διεδέχθη καί αΰθις ό Ουζοΰμογλους.

Κατά τήν εποχήν εκείνην πολλοί έδιδάχθησαν τά ελληνικά γράμματα εις 
τήν σχολήν ταΰτην καί πολλοί λόγιοι καί άλλοι επίσημοι άπεφοίτησαν έξ αυ
τής, ως ό ιατρός Γεώργιος ό ιατροφιλόσοφος καί ό υιός αυτοϋ ’Ιωάννης ια
τρός, ό Σταμάτιος Θάσιος καί ό Πολυχρόνιος Νοταράς, ά'παντες έν Ευρώπη 
σπουδάσαντες, ό ’Ιωάννης Σωτήριχος ιατρός καί ό Βλάσιος ιατρός.

Έξήλθον δέ κατά τά έτη ταϋτα έκ τής Σχολής κράτιστα κατηρτισμένοι 
ό Χρηστός Ντκολαίδης *Αδριανονπολίτης, οστις άποφοιτήσας άνεχώρησεν εις
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120 Κωνσταντίνου Γ. Κουρτίδου

'Ελβετίαν και έσποΰδασε νομικά. Κατελθών έπειτα χό 1828 εις χήν Έλευ- 
θέραν 'Ελλάδα διωρίσθη δικαστής.

Ε π ίσ ης ό ’Ιωάννης Νικολαΐδης ’Αδριανουπολίτης, άνήο λόγιος, δσχις με- 
ταβάς εις 'Ιεροσόλυμα κα'ι ’Αντιόχειαν και εις την υπηρεσίαν, ως έθος τότε, 
των εκεί Πατριαρχείων ταχθείς, είργάσθη μετά ζήλου και άφιλοκερδείας προς 
έξυπηρέτησιν των ’Εθνικών καί εκκλησιαστικών ζητημάτων τοϋ Γένους.

Ό  ’Αγαθάγγελος, ό κατόπιν Οικουμενικός Πατριάρχης.Έγεννήθη οΰτοε 
εις την Άδριανούπολιν καί εσποΰδασεν εν τη Σχολή αυτής συμμαθητήν έχων 
τον πατριαρχεύσαντα επίσης Άδριανουπολίτην Κτϊριλλον Σ Τ '. Άκολουθήσας, 
ως πλεΐστοι λόγιοι τής μεγάλης εκείνης εποχής, τό εκκλησιαστικόν στάδιον 
διωρίσθη εφημέριος εις την Μόσχαν, δπου έξέμαθε την Ρωσικήν.’Ακολούθως 
έχειροτονήθη μητροπολίτης Βελιγραδιού τό 1815, γενόμενος κατόπιν τό 1825 
Χαλκηδόνος καί τό 1826 Οικουμενικός Πατριάρχης μέχρι τοΰ 1830, οπότε 
πεσών υπό δυσμένειαν τής Υψηλής Πύλης έξωρίσθη εις Καισάρειαν, δθεν 
έπέστρεψε συντόμως εις την πατρίδα του Άδριανούπολιν, ένθα καί άπέθανε 
τό 1 8 3 2 /0 ’Αγαθάγγελος ήτο άνήρ πεπαιδευμένος, γνωρίζων καλώς την Ρω
σικήν, Βουλγαρικήν, Γαλλικήν καί Τουρκικήν, προς τουτοις δέ κόσμιος, ευ
σεβής καί αυστηρών αρχών.

Εΐπομεν ανωτέρω, δτι ό ’Αδριανουπολίτης Κύριλλος άνήχθη εις τον Ο ι
κουμενικόν θρόνον κατά ’Ιούνιον 1813. Τότε τον διεδέχθη ό έκ Χίου δ ια 
πρεπής λόγιος μητροπολίτης Αωρό&εος Πρώιος, επί τοϋ οποίου άνεκαινίσθη 
τελείως ή ιερά μητρόπολις καί ή Σχολή άνήχθη εις περιωπήν ήμιγυμνασίου, 
μάλιστα κατά τό έτος 1819, δτε δηλαδή έπαϋθη ό Κύριλλος ΣΤ' καί έφησυ- 
χάζων εις τήν πατρίδα του συνειργάσθη μετά τοϋ Δωροθέου προς τελειο- 
ποίησιν καί προαγωγήν τήν Σχολής, τήν οποίαν μέχρι τοϋ 1821 διηΰθυνεν 
ό έξ Ευρώπης έπιστρέψας 'Αδριανουπολίτης ιατροφιλόσοφος Στέφανος Κα· 
ραθεοδωρής, Έδίδασκε δέ έν αυτή καί δ μητροπολίτης Δωρόθεος ανώτερα 
μαθήματα φιλοσοφικά, θρησκευτικά, θεολογίαν, μαθηματικά καί φυσικά, 
διότι ήτο ό αοίδιμος ιεράρχης σοφώτατος, εκπαιδευθεΐς εις τήν Γαλλίαν καί 
’Ιταλίαν.

Ή  μητρόπολις επί Πρωίου κατέστη κέντρον εθνικής καί θρησκευτικής 
διδασκαλίας. Ή  μέριμνα τοΰ σοφοΰ ιεράρχου έστράφη προς μόρφωσιν τοϋ 
κλήρου, πιστοποιείται δέ τοϋτο καί έκ πολλών εγγράφων, ιδίως δέ από τήν 
έν τή έπαρχίφ Άδριανουπόλεως ίδρυθεΐσαν Μονήν τών 'Αγίων ’Αποστόλων 
(γνωστήν κατόπιν καί σωζομένην ε’ισέτι υπό τό δνομα Μονή Λαμπώ ή Μονή 
Λαμποϋς), τήν οποίαν, ως έξ έγγράφου τοϋ σεπτυΰ άρχιερέως έξάγεται, ΐδρυ- 
σεν δ άγιος « π ρ ο ς  ά σ κ η σ ι ν  α ρ ε τ ή ς » ,  ΐνα δηλονότι χρησιμεϋση ως σε- 
μινάριον, έν φ φοιτώντες ϊεροσπουδασταΐ καί έναρέτως καί θεαρέστως μορ- 
φούμενοι, χρησιμοποιώνται άργότερον ως ιερείς έγγαμοι.

Τοιουτοτρόπως κατά τούς δυσχειμέρους εκείνους χρόνους, τούς προ τής
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έπαναστάσεως, ή Σχολή κατέστη διάσημος, καθόσον έδίδασκον έν αυτή ό 
Στέφανος Καραθεοδωρής, ό Δωρόθεος Πρώιος και ό πρώην ΟΙκ. Πατριάρ
χης Κύριλλος Σ Τ ', οστις ήτο πολύ πεπαιδευμένος και βιβλιοθήκην σπανίαν 
και πλουσιωτάτην είχεν, ολίγον δέ άργότερον ό εξ Ε πιβατώ ν Σαράντης Ά ρ -  
χιγένης.

ΙΤαραλλήλως προς τήν προαγωγήν τής Σχολής εις ήμιγυμνάσιον επί Δω
ροθέου ήρξατο προαγομένη καί ρυθμιζομένη καί ή κατωτέρα έκπαίδευσις, 
ίδρυθέντων πέντε προκαταρκτικών σχολείων, έκ των οποίων τά δυο εις τό 
ά'στυ (ενορία Χρίστου καί ενορία 'Αγίου Νικολάου, δπου έλειτοΰργουν καί 
δυο προκαταρκτικά παρθεναγωγεία) καί τά άλλα τρία εις τά προάστεια Κι- 
γίκ, Κιριτσχανέ καί Γιλδιρίμιον.

Εις τήν Σχολήν, κατά τήν εποχήν εκείνην καί ολίγα έτη βραδΰτερον μέ
χρι τοϋ 1850, έδίδαξαν, μετά τον Στ. Καραθεοδωρήν καί Σαρ. Άρχιγένην, 
ό Μάρκος Βερώνης, ό Κ. Κόδρος, ό Μελενοίκιος Πολυζώης, ό Έ μ μ , Χαρι
λάου καί ό Ή πειρώτης Γ . Λογοϋετίδης κατά διαλείμματα (διδάξας μέχρι 
τελευτής του 1878).

Διέπρεψαν δέ πολλοί μαθηταί τής σχολής ταυτης είς τά γράμματα, έκ 
των οποίων όνομαστότεροι κατά τήν εποχήν ταΰτην (1800— 1856) υπήρξαν 
οϊ εξής :

Στέφανος Καρα&εοδωρής, οστις, ως εΐπομεν, διετέλεσε καί διευθυντής 
αυτής έπί Πρωίου. Σοφώτατος, είδήμων έκ των ολίγων τής αρχαίας 'Ελλη
νικής καί Λατινικής γλώσσης καί λόγιος ιατρός, έκλήθη είς Κωνσταντινοΰ- 
πολιν καί διωρίσθη ιατρός τών Σουλτανικών ανακτόρων έπί Σουλτάν Μαχ- 
μούτ διακριθείς έπί φιλογενεία.

Κωνσταντίνος Καρα&εοδωρής, Ιξάδελφος τοϋ Στεφάνου, έγεννήθη έν’Α- 
δριανουπόλει, έσποΐ'δασεν ιατρικήν εις Ευράίπην, διεκρίθη έν αυτή καί διω- 
ρίσθη ιατρός τών Σουλτάνων Μαχμουτ καί Μεδζίτ.

Στέφανος Κονμανούδης, έγεννήθη έν Άδριανουπόλει (συνοικία 'Αγίου 
Δημητρίου παρά τό Καφές-Καποΰ) τό 1818. Έσπουδασε τά ελληνικά γράμ
ματα είς τήν πατρίδα του καί ακολούθως εις Γερμανίαν καί Παρισίους. Κα- 
τελθών εις τήν έλευθέραν πατρίδα διωρίσθη τό 1851 καθηγητής τών Λατι
νικών Γραμμάτων είς τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον, έκδούς καί Λεξικόν Λ α
τινικόν καί λιθογραφημένην Λατινικήν Γραμματολογίαν. Ό  Κουμανουδης 
ήτο ου μόνον διάσημος λατινιστής, αλλά καί σοφώτατος αρχαιολόγος, πολλά 
συγγράψας έργα σοφά καί δοκιμώτατα.

Δαμιανός Λιβερόπουλος, έγεννήθη έν Άδριανουπόλει. Άποφοιτήσας από 
τήν Θεολογικήν Σχολήν ’Αθηνών κατά τό 1842, διωρίσθη καθηγητής έν 
αυτή κατά τό 1852, δπου έδίδαξε μέχρι τοϋ 1896, δτε προσκληθείς διωρίσθη 
προϊστάμενος ιερατικός τοϋ έν Βιέννη ίεροΰ ναοΰ.

’Αλέξανδρος Παπά Γεωργίου Ευμορφόπουλος, πασίγνωστος Δαυριώτης,



Έ γεννήθη έν Άδριανουπόλει τό 1835 και έσπούδασε τά ελληνικά γράμματα 
εις την πατρίδα του, κατόπιν εις την Μ. τοϋ Γένους Σχολήν και επί δυο έτη 
εις την φιλοσοφικήν Σχολήν Α θηνώ ν διατελών υπό την προστασίαν τοΰ σο
φού συμπολίτου Στεφ. Κουμανούδη. Κατά τό 1860 λόγω τοϋ επισφαλούς 
τής υγείας του μετέβη εις "Αγιον ’Όρος, ό'που επί δεκαετίαν διακριθείς ώς 
άρχιγραμματεύς τής ίεράς Συνάξεως τοΰ 'Αγίου ’Όρους άπεχοίρησεν έξ αυ
τής ως μοναχός εις τήν Μονήν Λαύρας, δπου μετά ζήλου πρωτοφανούς καί 
αγαστής έμβριθείας έπεδόθη εις τάς Βυζαντινολογικάς καί Μεσαιωνολογικάς 
σπουδάς. Τάς πληροφορίας ταΰτας μοί μετέδωκεν ό αείμνηστος προφορικώς 
κατά τήν έπίσκεψίν μου τοϋ 'Αγίου ’Όρους τό 1898. (’)

Ό  Κριμαϊκός πόλεμος (1854) ύπήρξεν αφετηρία μεταρρυθμίσεων εις 
τήν βάρβαρον Τουρκικήν πολιτείαν. "Αν καί εξήλθε νικήτρια ή Τουρκία, διά 
τής στρατιωτικής καί πολιτικής ύποστηρίξεως τής Γαλλίας καί ’Αγγλίας, οϋχ 
ήττον ΰπεχρεώθη νά εκδώση τό γνωστόν Χ ά τ ι  Χ ο υ μ α γ ι ο ύ ν ,  διά τοϋ 
οποίου έξησφαλίζοντο εις τους εν τή αυτοκρατορία χριστιανούς ευρύτερα εκ
κλησιαστικά καί σχολειακά προνόμια.
ί: Κατά τήν εποχήν ταύτην ή μάλλον τήν περίοδον ταύτην (1854 —1878)

τό ήμιγυμνάσιον Άδριανουπόλεως αποκτά πολύ μεγαλυτέραν σπουδαιότητα 
καί εξέρχονται έξ αυτού, ως καί ολίγον ένωρίτερον, σπουδαίοι παράγοντες εις 
όλης τάς εκφάνσεις τοϋ κοινωνικού τής πόλεως βίου.

Κατά τό 1858 έπέστρεψαν εις τήν Άδριανούπολιν εκ Γερμανίας, δπου 
μετέβησαν δαπάναις τής ελληνικής κοινότητος προς συμπλήρωσιν τών φιλο
λογικών των σπουδών, οί κατά τό 1835 εν Άδριανουπόλει γεννηθέντες καί 
τάς γυμνασιακάς των σπουδάς είς τήν πατρίδα των καί τάς Α θήνας διανύ- 
σαντες Χρηαιος ίΐαπαδόπονλος καί Βασίλειος Γρηγοριάδης. Τό ήμιγυμνάσιον 
αποκτά καί άλλας τάξεις, δευτέραν καί τρίτην γυμνασιακήν, ύπολειπομένης 
μόνον τής τελευταίας τετάρτης. Εις τάς κατωτέρας τάξεις έδίδασκον τήν επο
χήν εκείνην οί Κ. Χρονίδης, Π . Κυριτζίδης, Κάκαρις καί προ πάντων ό Ή -  
πειρώτης Γ. Λογοθετίδης, άνήρ δεινός είς τά γραμματικά καί αυστηρός, έξ 
ού καί διετέλεσε ώς σχολάρχης υπεύθυνος μέχρι τοΰ 1878. Είς τάς κατωτέ
ρας τάξεις έδιδάσκετο ό Ξενοφών, ’Ισοκράτης, Λυσίας, Δημοσθένης καί Μέ- 
γας Βασίλειος, εις δε τάς δύο άνωτέρας δ 'Όμηρος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, 
Ευριπίδης καί Σοφοκλής, Ελληνική γραμματολογία, Λατινικά καί ’Εμπει
ρική ψυχολογία καί άλλα εγκύκλια μαθήματα καί ανάλογα μαθηματικά.

Ό  Χρήστος Παπαδόπουλος, επί δύο έτη μόνον είς τήν πατρίδα του δι- 
δάξας, έφάνη αχάριστος καί άναχωρήσας είς τήν πρωτεύουσαν διωρίσθη κα

ί) Πλείονα περί τοϋ σοφοϋ τούτου καί άκουράστου μεσαιωνοδίφου δρα Κ. Ά- 
μάντου Θρακικά Παραρτ. Έκατοντ. σελ. 155 καί έμά «"Εβρος» έφημερίς έν Άδρι- 
ανουπόλει έτος 14 άρ. 987.



θηγητή; είς τάς Σχολάς της Χάλκης, αργότερου δέ άνεδείχθη καθηγητής τής 
φιλοσοφίας εις το Έ θν . Πανεπιστήμιου. Διεκρίνετο δέ διά την μελετηρό- 
τητά του καί την επιστημονικήν του έμβρίθειαν καταλιπών αρκετά έργα τής 
ειδικότητάς του.

Ό  δέ Βασίλειος Γρηγοριάδης έξηκολούθησε, μετά διετή απουσίαν, δ ι
δάσκων εις τήν πατρίδα του μέχρι τοϋ Βαλκανικού σχεδόν πολέμου, μαθη- 
ταί δέ αυτού υπήρξαν δλοι ανεξαιρέτως οί οπωσδήποτε μορφωμένοι, πεπαι
δευμένοι καί λόγιοι Άδριανουπολΐται κατά τήν περίοδον ταΰτην.

Άφήκεν άρκετάς πραγματείας καί μελέτας φιλοσοφικός καί παιδαγωγι
κός, διακρινομένας διά τήν έμβρίθειαν καί γλαφυρόιητα. Τον σοφόν διδά
σκαλον τού Γένους διέκρινε βαθυτάτη κλασσική μόρφωσις, μεγάλη φιλοσο
φική μάθησις, πρότυπος πρωτοτυπία, γλαφυρότης απαράμιλλος, ήθος φιλο
σοφικόν, ψυχή ειλικρινής, μετριοφροσύνη παραδειγματική καί ευγένεια χα
ρακτηριστική.

Μετά τόν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον τού 1878 έκτίσθη διά συνδρομής 
τών Άδριανουπολιτών τό μέγα καί ωραίον Ελληνικόν Γυμνάσιου καταντικρυ 
τής μητροπόλεως, εις τήν πα
λαιόν του θέσιν. Ή  τέταρτη 
τού Γυμνασίου τάξις προσετέ- 
9η κατά τό 1884, γυμνασιαρ- 
χούντος τού Χριστόφορου Σα 
μαρτσίδου καί μητροπολίτου 
Άδριανουπόλεως δντος τού 
φιλομούσου καί πεπαιδευμέ 
νου Νεοφύτου, τού μετά τού
τα ΟίΗουμ, Πατριάρχην. Κα
τά Σεπτέμβριον 1885 τρεις 
τελειόφοιτοι τού Γυμνασίου, 
οί Περικλής Κουρτίδης, Γ ε
ώργιος Θεοφιλίδηςκαΐ 'Γριάν.
Φίλτσιος μεταβάντες εις ’Α
θήνας καί ύποστάντες τήν νενομισμένην δοκιμασίαν, αυτοί μέν έκρίθησαν &  
ξιοι τής εις τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιου φοιτήσεως, τό δέ Γυμνάσιου άνε- 
γνωρίσθη μετά δύο μήνας, επί Ματθαίου Παρανίκα ισότιμον καί ομότιμου 
μέ τά έν τη έλευθέρα Έλλάδι.

Καί Γυμνασιάρχαι μέν διετέλεσαν από τού 1879 καί εφεξής οί ’Ιωάν
νης Βεργάδης έξ Η πείρου, Γ. Παγίδας έκ Νάξου, ό έμπν. ποιητής Χριστό
φορος Σαμαρτζίδης έκ Σκύρου επί 4 έτη, Ματθαίος Παρανίκας επί 8 έτη, 
Ν. Παπαγεωργίου έκ Βαλμάδων, Ά θα ν . Φυλακτός έκ Κάτω Τζουμαγιάς, Ί .  
Βεργάδης τό δεύτερον, Άλεξ. Ζιουμετίκον εκ Μοναστηριού, Έ μ μ . Δαβίδ,
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Τό Γυμνάσιου Άδρ)πόλεως όπως έγκατελείφθ-η'



Δημ. Σάρρος Ή πειρώ της και Ά λ. Ζιουμετίκου το δεύτερον επί πολλά έτη 
μέχρι τοΰ 1922.

Καθηγηταί δέ οί Μιχαήλ Μιχαλόπουλος Κρής την καταγωγήν, Νικόλ. 
Λουτράρης έκ Χίου, Πετρέας έκ Μάνης, τρεις κληρικοί διδάσκοντες ελληνικά 
και θρησκευτικά οί Γερμανός Βασιλάκης εκ Κρήνης, Βασίλειος ΓΙαπαχρίστου 
Ή πειρώτης (Δρυϊνουπόλεως) καί ’Ιωακείμ Μαρτίτοης Βορειοπειρώτης (νϋν 
Ξάνθης), Κωνστ, Κέκκος έκ Καστοριάς, Ά θα ν . Ρίζος έίί ’Εδέσσης, ’Απόστο
λος Κωνσταντίνου έκ Πρεμετής, Δημ. Βασιλειάδης εκ Στρωμνίτσης, Φ ίλιπ
πος Σακελλαρίου, Δημ. Τριανταφυλλίδης έκ Πυλαβοΰ Ό ρτάκιοϊ, ’Αθανάσιος 
Πρίφτης Ή πειρώτης, Κυριάκός Ζάμπας έκ Περιστάσεως, Δημ. Ζώιος έκ 
Σουφλίου, Τοΰσας έκ Βερροίας, Χριστόφ. Δρακοντίδης Πόντιος καί Νικόλ. 
Βασικΰρος έκ Σερρών.

Ούτως από τοΰ 1864 — 1878 από τό ατελές Γυμνάσιον Άδριανουπόλεως 
καί από τοΰ 1878— 1912 (ήτοι μέχρι τοΰ ακραίου σταθμοΰ τής συνοπτικής 
περί τής πατρίδος μου καί των γραμμάτων της ταΰτης μελέτης), από τό πλή 
ρες Γυμνάσιον αυτής άπεφοίτησαν μαθηταί διακριθέντες, ως προείπομεν, εις 
δλα τά κοινωνικά έπίπεδα. ”Ας άρχίσωμεν έν πρώτοις από τους κληρικούς.

Διονύσιος, γνωστότατος ώς Οικουμενικός Πατριάρχης Διονύσιος Ε '.Έ -  
γεννήθη έν Άδριανουπόλει, οπού και έσπουδασε καί γενόμενος διδάσκαλος 
ήσπάσθη εγκαίρως τό κληρικόν στάδιον. Έ ργασθείς ευδοκίμως ώς πατριαρ
χικός κληρικός προυβιβάσθη εις μητροπολίτην Κρήτης, Διδυμοτείχου (1868) 
Άδριανουπόλεως (1873), Νίκαιας (1878), τό δεύτερον Άδριανουπόλεως (1886) 
καί τότε «κοινή ψήφτρ τοΰ ίεροϋ κλήρου καί των λογάδων τοΰ εΰσεβοΰς η
μών Γένους» άνήλθεν εις τον Οικουμενικόν Θρόνον, ύπεραμυνθείς σθεναρώ- 
τατα επί Σουλτάν Χαμίτ τών προνομίων τοΰ Γένους καί τής ’Εκκλησίας. Τον 
Διονύσιον διέκρινεν ευρεΐα εκκλησιαστική παιδεία καί αΰστηρότης ήθους καί 
πολιτείας.

Αθανάσιος Μεγακλής. Έγεννήθη εις την Άδριανοόπολιν τό 1848 έξ 
εγκρίτου οικογένειας. Έσποόδασεν εΐς τό σχολεΐον τής πατρίδος του καί κα
τόπιν εις την Θεολογικήν Σχολήν Χάλκης, έξ ής άποφοιτήσας διωρίσθη άρ- 
χιγραμματευς τής Ίεράς Συνόδου καί Μέγας Πρωτοσυγκελλος καί μετά ταΰτα 
έξελέγη Μητροπολίτης (1882) Σισανίου καί Σιατίστης, ειτα Θεσσαλονίκης καί 
τελευταΐον Κυζίκου. Διεκρίνετο διά τήν έμβρίθειαν καί μεγάλην έκκλησιαστι- 
κήν παιδείαν του.

Μιχαήλ Κλεόβουλος. Έ γεννήθη έν Άδριανουπόλει (προάστειον Ίλδιρί- 
μιο\') τό 1848 εκ πτωχοτάτων γονέων. Έσποόδασεν εΐς τήν πατρίδα του, ειτα 
εΐς τήν Ζωσιμαίαν Σχολήν Ίωννίνων καί Θεολ. Σχολήν Χάλκης καί Γερμα
νίαν. Διωρίσθη καθηγητής εΐς τήν Θεολ. Σχολήν, κατόπιν Σχολάρχης τής Μ. 
Γ. Σχολής, διευθυντής τής Θ. Σχ. Χάλκης καί πάλιν τής Μεγ. Γένους Σχο
λής. χειροτονηθείς επί ψιλφ όνόματι Μητροπολίτης Σάρδεων. Διεκρίνετο μεν
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διά την μάθησιν καί χρηστότητα τού ήθους, αλλά και διά την νωθρότητα και 
αδιαφορίαν του διά την πατρίδα του και τούς πενεστάτους οικείους. Ούδέν 
επίσης αντάξιον τής μορφώσεώς του έπαρουσίασεν έργον.

* Αλέξανδρος Παηαϊωάννου Ρηγόπονλος, υιός ϊερέως ευλαβούς.Έγεννήθη 
εν Άδριανουπόλει (πρ. Κιρισχανέ) και έσπούδασεν εις την πατρίδα του και 
Θεολ. Σχολήν Χάλκης, έξ ής άποφοιτήσας διεκρίθη έν τη εκκλησιαστική ύπη- 
ρεσίςι εις την Μακεδονίαν ως ϊεροκήρυξ και βοηθός επίσκοπος Βοδενών. ’Α
κολούθως ώς μητροπολίτης Βάρνης,Θεσσαλονίκης και τελευταΐον Νικοδημείας.

Κωνσιαντΐνος Άλεξανδρίδης. Έγεννήθη εξ εύπορων γονέων εν Ά δρ ια- 
νουπόλει. Σπουδάσας εν αυτή και άποφοιτησας τής Θεολ. Σχολής Χάλκης, 
άνεδείχθη Μέγας Πρωτοσΰγκελος εν τοις Πατριαρχείοις και κατόπιν εξελέγη 
μητροπολίτης Ρόδου και είτα Κυζίκου, ένθα και άπέθανεν εν τή ακμή τής 
ηλικίας του.

Νικόδημος Πατταδόπουλος (Δημήτριος Παπαγεωργίου). Έγεννήθη έν 
Άδριανουπόλει (πρ. Κιρισχανέ) περί τά 1860. Έσπούδασεν εις την πατρίδα 
του και μετά ταΰτα εις την Θεολογικήν Σχολήν Σταυρού 'Ιεροσολύμων. ΕΙτα 
έσπούδασε μαθηματικά εις Ά θήνα ις και έπιστρέψας εις την πατρίδα του διω- 
ρίσθη καθηγητής τών μαθηματικών εις τό Γυμνάσιον και Ζάππειον Παρθε- 
ναγωγείον. Ακολούθως επί ’Ιωακείμ Γ ' διωρίσθη Σύγκελλος καί ειτα Μέ
γας Αρχιμανδρίτης τών Πατριαρχείων, τελευταΐον δέ μητροπολίτης Λιτίτσης.

’Αλέξανδρος Ζώτος. Έγεννήθη έν Άδριανουπόλει 1874 έξ έγκριτου οι
κογένειας. Έσπούδασεν εις τό Γυμνάσιον τής πατρίδος του καί άποφοιτήσας 
κατόπιν από τήν Θεολ. Σχολήν Χάλκης έχρημάτισεν έπι πολλά έτη Μέγας Κα- 
τηχητής τού Οικουμενικού Θρόνου καί προϊστάμενος τής έν Βερολίνφ ελλη
νικής έκκλησίας, Τελευταΐον εξελέγη βοηθός επίσκοπος Ρόδου, μή γενόμενος 
δεκτός έκεΐ υπό τών επιδρομέων Λατίνων. Ά πέθανε προ ολίγων ετών έν Κων- 
σταντινουπόλει. Διεκρίνετο διά τήν έξαιρετικήν του ευφυΐαν, εύρεΐαν έγκυ- 
κλοπαιδικήν μόρφωσιν καί ά'κραν ευγένειαν.

Νικόλαος Κονρονπέτρογλου, έξ έγκριτου οικογένειας. Μετά τά έν τή πό- 
λει έγκύκλια μαθήματα έφοίτησεν εις τήν Θεολ. Σχολήν Χάλκης, τήν οποίαν 
άφήκε μετά τινα έτη άσθενήσας. Ούχ ήττον ήκολούθησε τό κληρικόν στάδιον 
καί γενόμενος αρχιμανδρίτης άπέθανεν έν τή ακμή τής ηλικίας του. Εύπαί- 
δευτος καί μελετηρός υπήρξε σεμνός καί ήθικώτατος, λεπτότατος τούς τρόπους 
καί εύγενής.

Άδριανουπολΐται ιατροί, έσπούδασαν εις τάς Α θήνας καί έξήσκησαντό 
ιατρικόν επάγγελμα από τού 1878— 1912 οί εξής :

Ηρακλής Άργυριάδης, ιατροφιλόσοφος πολύγλωσσος, Θωμάς Καλλίβου- 
λος, Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Ναούμ Ζουπάν καί ό αδελφός Γ εώ ργιος,Α 
λέξανδρος Κ. Δήμεσσας, Σταύρος Βαλασίδης, Αριστοτέλης ΙΙαπακωνσταντή 
Κωνστ. Κυριαζόπουλος, Χρηστός Δούλάς, Μιχαήλ Γκρούγιος, Κωνστ. Ά μ η-
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ράς, Πάναγιώτ. Σιάσιος, Δημήτρ. Μαστράφης, Περικλής Κουρτίδης, Κωνσ. 
Βαλασίδης, Σωκράτης Βουλκίδης, Κυριάκός Σκίζας, Κωνσταντίνος Κουρτί
δης, Ρητορίδης Χατζόπουλος, Κωνσταντ. Παντσίδης, ’Ιωάννης Ίωαννίδης, 
Κωνστ. Σοφιανίδης, Θεμιστ. Ά . Ίωαννίδης, Ιωάννης Βουλκίδης, Πέτρος 
Δουκίδης, Κωνσταν. Γ. Μελετίου, Μενέλαος Μαργαριτίδης, Δημ. Χρηστίδης 
Ά ριστ. Τσιβιδής και ή δεσποινίς Κ. Σκαλλιέρη.

Έ ν  Ευρώπη έσπούδασαν οί εξής: Κωνστ. Χατζόπουλος, ’Ιάκωβος Θεο- 
φιλίδης, Ξενοφών Ζώτος, Παναγ. Τζηρίτης, ’Επαμεινώνδας Φάσος και Δημ. 
Ματθαίου.

Άδριανουπολΐται δικηγόροι έσπούδασαν έν Ά θήνα ις οί έξης :
Κωνστ. Καλλίας, Γεώργιος Βασιλειάδης, νομομαιθής εν Αιγύπτιρ, έξα- 

σκήσας άπέθανεν έν τή ακμή τής ηλικίας του, ’Ιωάννης Καραμανλής (πρ. 
Κιρισχανέ), Γεώργιος Θεοφιλίδης, νομομαθής εμβριθέστατος καί λογοτέχνης 
καλλιεπής, Πέτρος Άξιωτίδης, Κωνσταντ. Γεωργιάδης, λογοτέχνης καί φ ιλό
λογος, Χριστόφορος ΓΙανταζίδης, Παναγ. Χατζηαναστάσης, Δημ. Χατζηκυ 
ριαζής. Καί έκ τής Νομικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως άποφοιτήσαντες, 
Κ. Περίδης, εμβριθής νομικός, Κωστάκης Άλεξιάδης νομομαθής καί ’Αρι
στοτέλης Βουλκίδης.

Φαρμακοποιοί έν ’Αθήναις σπουδάσαντες οί εξής :
Ευστάθιος Άργυριάδης, δυνατός ελληνιστής καί γλωσσομαθής, Ά θ . Λε- 

μονίδης, Κώστας Άλτιναλμάζης ’Απόστολος Μιχαλόπουλος έν Αιγύπτφ έρ- 
γασθείς, Δημ. Σωτηριάδης, Νικόλ. Κουμβακάλης, Θωμάς Ίωαννίδης, Κλέαρ
χος Ευστ. Άργυριάδης και Ά γγελος Βαλασίδης.

Μαθηματικοί καί μηχανικοί έν Ά θήνα ις σπουδάσαντες οί εξής : 
Τηλέμαχος Ό ρφανίδης, δστις επί πολλά έτη, έχργ|μάτισε μηχανικός έν 

Κρήτη, Τουρκία καί Βουλγαρίφ, κατόπιν δέ καί καθηγητής τών μαθηματι
κών (1887) εις το Γυμνάσιον καί το Ζάππειον, καθότι έσπούδασεν εις τό 
Πολυτεχνεϊον καί τό Πανεπιστήμιον, Γεώργιος Σπόρου, διακριθεΐς κυρίως 
έίς τήν αρχιτεκτονικήν. Πέτρος Χατζόπουλος, Γεώργιος Δούλάς, Κ. Χατζή 
στεφάνου, Ί .  Φάσος καί Άλέξ. Χατζηστεφάνου διδάσκων από μακροΰ εις τό 
Γυμνάσιον Αλεξάνδρειάς.

Έ ν  Ευρώπη δέ σπουδάσαντες εις διαφόρους κλάδους μηχανικοί : 
Κυριάκος Ό ρφανίδης, δ'στις διορισθείς ΰπό Ευρωπαϊκής Ε τα ιρείας δ ι

ευθυντής σιδηροδρομικού δικτύου εις Κίναν καί έκτιμηθείς διά τήν τελείαν 
έκτέλεσιν διωρίσθη καί υφυπουργός τών δημοσίων έργων τής Σινικής αυτο
κρατορίας, άποθανών νέος. Αλέξανδρος Άντωνιάδης, απόφοιτος τής περιω
νύμου Κεντρικής Σχολής Παρισίων, διακεκριμένος μεταλλειολόγος καί μηχα
νικός, Ί .  Καλλίας, Νικόλαος Πίσας, Όρέστης Γ. Άσημάκης, Όρέστης Γ. 
Παπαδόπουλος καί Δημ. Ά . Δημητριάδης.

. Άδριανουπολΐται διακριθέντες ως διερμηνείς ελληνικών Προξενείων ύ-
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πήρξαν δ ’Ιάκωβος Κωνσταντινίδης και ό ’Αντώνιος Ζώτος.
Εις άνωτέρας δέ θέσεις: δ λόγιος Χρηστάκη έφένδης Παπαδοπούλας, 

(Γεν. Διοίκησιν) ’Αριστοτέλης Μαυρίδης γραμματεύς τοΰ Πολυτεχνείου ’Α
θηνών, Κ. Βαλασίδης καί Κ. Πασχαλίδης, διευθυνταί Μονοπ. Καπνών εις 
’Ιωάννινα και Δαμασκόν, διευθυνταί δέ Τραπεζών, διακεκριμένοι δ Διομή
δης Βαρλαμίδης, δ Άβατζήμπασης και δ Γεώργιος Πετράκης, δ δέ Σταυρί- 
δης διευθυντής τών ’Αρχείων τοΰ Οΐκουμ. Πατριαρχείου.

Άνωτέρας μορφώσεως και έν Ευρώπη έκπαιδευθέντες ή μετεκπαιδευ- 
θέντες και ως Τραπεζΐται και άρχιλογισταί διατελέσαντές εϊσιν δ Μιλτιάδης 
Άλτιναλμάζης, ’Εμμανουήλ Δούλάς, ’Ιωάννης Άντωνιάδης, Γεώργιος Δου- 
κίδης, ’Εμμανουήλ Ί .  Άλτιναλμάζης, Θεόδωρος Βαφειάδης, ’Ιωάννης Χα- 
τζημιχαήλ καί Άλεξ. Καραπαναγιώτης.

Διεκρίθησαν επίσης δ Ν. Παρασχίδης, υπομνηματιστής κα'ι ιστορικός, 
Κωνστ. Χατζηκυριαζής, μετ’ έπιμελείας ασχοληθείς εις τήν ιστορίαν τής Ά δρια- 
νουπόλεως, ως εύπαίδευτοι δέ έμποροι δ Θεόδωρος Παρασχίδης,Γαβριήλ Θεο 
δωρίδης, ’Ιάκωβος Στεφανίδης και Γιάνκος Λαμπουσιάδης δ επιλεγόμενος 
Πριμίδης,

Εις τήν ίεράν Μητρόπολιν ως γραμματείς τής Δημογεροντίας διεκρίθη
σαν οϊ εύπαίδευτοι Βλάσιος Άλεξιάδης καί δ Γεώργιος Κωνσταντινίδης, αύ- 
τοδίδακτος εγκυκλοπαιδικός, έπονομασθείς διά τάς παιδαγωγικός του γνώ
σεις Πεσταλότσης, συμβολαιογράφος από τοΰ 1920 έν Άδριανουπόλει καί 
νΰν εν Θεσσαλονίκη.

Εϊπομεν ανωτέρω, δτι από τοΰ 1819, ήτοι από τής εποχής, καθ’ ήν έπέ- 
στρεψεν εις τήν γενναίτειραν δ τέως Οΐκουμ. Πατριάρχης Κύριλλος δ ΣΤ', ή 
Σχολή ηύξήθη είς τάξεις, καθόσον ύπήρχον αί τρεις τάξεις τοΰ Έλληνικοΰ 
λεγομένου καί αί αμέσως άνώτεραι 2—3 γυμνασιακαί τάξεις. Εΐχον ιδρυθεί 
από τής εποχής εκείνης, πέντε προκαταρκτικά! σχολαί, δύο είς τό Ά σ τυ  καί 
άνά μία είς τά τρία προάστεια, αί δποΐαι είχον άνά ένα διδάσκαλον μεθ’ ενός 
βοηθοΰ καί 2 —3 τάξεις. Άργότερον εΐσήχθη τό αλληλοδιδακτικόν σύστημα, 
έδιδάσκοντο δέ είς αυτά άνάγνωσιν, γραφήν, γραμματικήν, θρησκευτικά καί 
καλλιγραφίαν. (Βλ. Πνευματική Ζωη Α θηνώ ν έτος 1938 φύλλ. 35, 36, 37, 
38, 39. «Τά Ελληνικά γράμματα πώς έδιδάσκοντο κατά τον ΙΗ ' αιώνα». 
Πολυδ. Παπαχριστοδούλου).

Ά π ό  τοΰ 1856—1878, προαγομένης τής Σχολής έτελειοποιοΰντο καί αί 
προκαταρτικαί αλληλοδιδακτικοί σχολαί. Διεκρίθησαν δέ κατά τήν εποχήν 
ταύτην οί έκ τής ενορίας Α γίου  Γεωργίου ’Ιωάννης Ραπτάρχης, (Άμπατζή- 
πασης),όστις άπεκαλεϊτο γενικώς «μεγάλος δάσκαλος» καί έδίδαξεν ακατάβλητος 
■μέχρι βαθέος γήρατος γενεάς δλοκλήρους καί δ Κωντσταντϊνος Περιστεράκης, 
σεμνός καί έπιμελέστατος διδάσκαλος, ενωρίς άποθανών. Εις τό έλληνικώτα- 
τον καί μέγα προάστειον διεκρίθησαν οϊ εντόπιοι Χατζηστέφανος, διδάξας
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μέχρι βαθύτατου γήρατος και δ Φωκίων Ίωαννίδης, χρηστός καί επιμελής.
Ά λλ’ από τοΰ 1878 καί εφεξής είς την δημοτικήν έκπαίδευσιν επέρχεται 

ουσιώδης καί σπουδαία μεταρρΰθμισις, είσαχθέντος τοΰ εξαταξίου αστυκοΰ 
συστήματος είς την Άδριανοΰπολιν τό πρώτον καί έπεκταθέντος κατόπιν εις 
δλην την Θράκην σχεδόν.

‘Ως γνωστόν, ειχον ΐδρυθή δυο διδασκαλεία άρρένων εις την έπίμαχον 
Μακεδονίαν, τό έν Θεσσαλονίκη υπό την ηγεσίαν τοΰ Μακεδόνος Χαρισίου 
Παπαμάρκου καί τό έν Σέρραις υπό την διεύθυνσιν τοΰ Μακεδόνος Μαροόλη. 
Τρεις έκ τών πρώτων τελειόφοιτων έστάλησαν είς Άδριανοΰπολιν καί την 
διεΰθυνσιν και ρΰθμισιν τής Κεντρικής Άστυκής Σχολής τό 1879 άνέλαβεν 
ό έκ Βελβενδοΰ τής νοτίου Μακεδονίας Χριστόδουλος Φυληκτός, σχεδόν επί 
δεκαετίας τρεις διδάξας έν αυτή. Σεμνός καί Ανεπιτήδευτος, επιμελής καί 
χρηστός, αυστηρός, αλλά δίκαιος, ακούραστος καί μεθοδικώτατος ύπήρξεν 6 
Λούθηρος, άλλα καί 6 Κοραής ταυτοχρόνως τής Θράκης.

Κατ’ άντίθεσιν τών δημοδιδασκάλων, τών τελειόφοιτων Γυμνασίου ή 
'Ημιγυμνασίου, οί τών Διδασκαλείων απόφοιτοι ώνομάζοντο διδασκαλισταί, 
έδίδαξαν δε ως τοιοΰτοι εις τήν Κ. Άστυκήν Σχολήν, είς τάς τετρατάκτους 
τών προαστείων καί δμοροΰσας κατόπιν πόλεις, οί εξής κατά χρονολογικήν 
σειράν : Θεόδωρος Παπαϊωάννου έκ Καταφυγής,’Εμμανουήλ Ίωάννου έκ Κο
ζάνης, μετά τριετίαν άπελθών είς Βιέννην καί σπουδάσας τήν ιατρικήν έ- 
μεινεν όριστικώς έν αυτή, Γεώργιος Τσιρώνης Ή πειρώτης, ’Ιωάννης Περι- 
σοράτης έκ Νιαοΰσης, Γεώργιος Δήμου έκ Καβακλή Άνατολ. Ρωμυλίας, 
Άστέριος Ζήκος έκ Κοζάνης, ’Απόστολος Διαμαντή καί Κωνσταντίνος Πα- 
παδόπου?Λς καί Απόστολος Θεοδωρίδης, τρεις Άδριανουπολϊται (μεταβάν- 
τες είς Αλεξάνδρειαν οί δυο τελευταίοι καί διδάξαντες είς τήν Κενιρικήν 
Σχολήν), Κωνσταντίνος Αθανασίου έκ Βραστών Χαλκιδικής καί Γεώργιος 
Δαμπαλακίδης έκ Σωχοΰ, άμφότεροι διδάξαντες έπί μακρόν είς τήν ’Αλε
ξάνδρειαν μέ τους δυο Άδριανουπολίτας, Παπακωνσταντίνου, Ά λ. Ναουμ 
έκ Μοναστηριού, ’Ιωάννης Βαρβαγιάννης έκ Νιαοΰσης, Ν. Καναβΰς Μακε. 
δών καί τοΰ τελευταίου έτους τ,οΰ Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης (1889) δ εξ 
Άδρ|λεως Άλέξ. Χαρακόπουλος.

’Ε π ί διετίαν φοιτηταί τής φιλολογίας έν τφ Έ θ ν . Πανεπιστημίιρ δια- 
τελέσαντες έδίδαξαν είς τάς άστυκάς σχολάς Άδριανουπόλεως δ γράφων ταϋ- 
τα έπί εν έτος, δ Κ. Ζιώγας έκ Μοναστηριού καί δ έξ Άδριανουπόλεως Α 
ριστόβουλος Χρηστίδης, έπί πολλά έτη διευθυντής τής Άστυκής Σχολής καί 
έπειτα καθηγητής τών ελλην- γραμμάτων εις Άδριανοΰπολιν καί Άλεξαν- 
δροΰπολιν.

Διδάσκαλοι δε είς τάς άστυκάς καί δημοτικάς σχολάς τής Άδριανουπό- 
λεως έχρημάτισαν οί εξής : Ή λίας Ή λιάδης έκ Καβακλή, Γ . Σαββοπουλος 
έκ Πέτρας Σαράντα Εκκλησιών, Μιλτιάδης Λουκίδης έκ Σιατίστης. Αδρια
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νουπολΐται δέ δ Ηρακλής Άναστασιάδης, τελειόφοιτος τής Μ. Γ, Σχολής, 
κράτιστος ελληνιστής, Όδυσσευς Γιαρίμης, ’Αριστείδης Κυριαζόπουλος, ‘Ιπ 
ποκράτης Χαρόπουλος, Περικλής Κουρτίδης, Σωκράτης Βουλκίδης, ’Α θανά
σιος Σπανός, Παναγ. Παπαευθυμίου, διδάσκαλος τής Βυζαντινή; Μουσικής, 
Β, Παπαδόπουλος, Κωνστ. Βουγιουκλόγλου, Κ. Παντσίδης, Μιχαήλ Νικο- 
λαίδης (από τό προάστειον Κιουμ Μαχαλέ, διαδεχθείς εκεί τον γραμματοδι
δάσκαλον Χρήστον, τον κατόπιν καλλίφωνον και ευσεβέστατου Παπαχρήστον), 
Δημ. Μαυρίδης, Λυμπεράκης Διαμαντή, Στέφανος Γεωργιάδης, Θεόδωρος 
Άραϊτζής, Χρ. Φωτιάδης, Γεώργ. Κωνσταντινίδης, από τό προάστειον Γ ιλ- 
διρίμ, "Αριστοκλής Βουλκίδης, Κ. Δραγγίδης, Ά θα ν. Άποστολίδης καί Ά θ . 
Χατζηστεφάνου.

«Δυστυχώς, λέγει ό καθηγητής Κ. "Αμαντος, ως έκ τής αυστηρότητος 
των ηθών έν Άδριανουπόλει τά κοράσια σπανίως έξήρχοντο τών οικιών, α
σχολούμενα περί τά οικιακά έργα καί διά τοϋτο ή θηλεία Ικπαίδευσις καθυ
στερεί μέχρι τών μέσων τοϋ ΙΘ ' αίώνος, μόνον δέ πλούσιοι παρθένοι ειχον 
οικοδιδασκάλους». (Θρακικά, Παρ. Έ κατ. 1931, σελ. 66).

Τούτο έν μέρει είναι αληθές. Ναι μέν δεν υπήρχον επίσημα τρόπον 
τινά καί κοινοτικά σχολεία θηλέων, ουχ ήττον τά γράμματα δεν ήσαν απο
κλειστικόν προνόμιον τών πλουσίων μόνον κορασίων. Εις τάς συνοικίας τοΰ 
ά'στεος, αί δποϊαι ήσαν πάντοτε, από τής άλώσεως μέχρι τών τελευταίων χρό
νων, σμίγεις καί καθ’ ολοκληρίαν ελληνικοί, ή διδασκαλία ήτο σχεδόν γενι- 
κευμένη εις τά θήλεα. Αί έκκλησίαι όλαι σχεδόν ειχον ευρυτάτας αΰλάς, στο
λισμένος πάντοτε μέ εΰσκίους ακακίας καί ευκάρπους συκομωρέας, ειχον δε 
δλαι, ά'νευ έξαιρέσεως, ευρυτάτας αίθουσας καί ευπρόσωπα δωμάτια, τά πα
σίγνωστα αρχονταρίκια, δπου συνεδρίαζον μέν δι’ δλα τά ζητήματα τής συ
νοικίας οί προύχοντες καί οί επίτροποι, μετετρέποντο δμως εις πρόχειρα γραμ- 
ματοδιδασκαλεΐα, δπου έδιδάσκοντο γραφήν, άνάγνωσιν καί προσευχάς, άρ- 
ρενα καί θήλεα. Τά μαθήματα έγίνοντο τον χειμώνα μέν εις τά αρχονταρί
κια καί τους νάρθηκας, τό δέ καλοκαίρι υπό τά δένδρα. Φαίνεται, δτι επί 
αιώνας έδίδασκον κατά τον τρόπον τούτον εις τάς εκκλησίας οί ιερείς καί 
εις τούτο οφείλεται, δτι εις τήν Άδριανοΰπολιν οί ιερείς γενικώς ώνομάζοντο 
δάσκαλοι. Ε πικουρίαν καί σημαντικαπάτην ένίσχυσιν προσέφερον εις τά 
γράμματα καί τά Μετόχια, τό Λαυριωτικδν ‘Αγίου Στεφάνου, τό Σιναϊιικον 
καί τής 'Αγίας Παρασκευής τοΰ Παναγίου Τάφου, εις τό κέντρον τοΰ άστεος, 
έχοντα κατά τό πλεΐστον ευπαιδεύτους καί σεβασμίους ηγουμένους καί πολλά 
δωμάτια, ανοικτά πάντοτε εις φιλοξενίαν καί πρόθυμα εις διδασκαλίαν. ’Εκ
τός τουτου, υπήρχον καί τά συνοικιακά οίκοδιδασκαλεΐα, εις τά όποια έδίδα
σκον γυvαΐκεc άνάγνωσιν καί προσευχάς εις τά άρρενα καί θήλεα νήπια. Φαί
νεται δέ, δτι τό επάγγελμα τής οικοδιδασκάλου μετεβιβάζετο οϊκογενειακώς 
από μάμμης καί μητρός εις τήν πρεσβυτέραν θυγατέρα. Τούτο τουλάχιστον
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συνέβαινε ε!ς την όνομαστοτέραν εξ αυτών, την Φωτάκηνα. Έ φοίτησα κατά 
το 1875 ε’ις τό σχολεΐόν της και μετά τινα έτη μοί διηγήθη, δτι δ Στέφανος 
Κουμανούδης, δ γείτων της, έδιδάχθη τά πρώτα γράμματα εις την οικίαν της 
μαζύ μέ αυτήν από την μάμμην της, ή όποια ήτο δασκάλα πολύ προ τής Έ λ- 
λην. έπαναστάσεως. Τοιαΰτα γραμματοδιδασκαλεΐα έλειτούργουν μέχρι τοΰ 
1878 και πολύ άργότερον ακόμη λαθρόβια εις ιδιωτικός οικίας.

Τό βέβαιον είναι, δτι τό πρώτον συστηματικόν παρθεναγωγεΐον έλει- 
τούργησε μέ τρεις τάξεις επί πολλά έτη τό 1840, έδίδασκον δέ εις αυτό οί 
κατά καιρούς διδάσκαλοι καί προ πάντων δ εκ Μελενοίκου Πολυζώης καί ό 
εύπαίδευτος ιερομόναχος Αμβρόσιος Σιναΐτας.

Μετά δέ τον Κριμαϊκόν πόλεμον τοΰ 1854, δπότε αί κοινοτικοί, εκπαι
δευτικοί καί εκκλησιαστικοί προνομίαι Ιπερίσσευσαν, ίδρύθη καί δεύτερον, 
τό όποιον διηύθυνεν δ Σταυράκης Άμηρας, εξ εγκρίτου τής Άδριανουπό- 
λεως οικογένειας. Μετά τό 1878 αμέσως τά δύο παρθεναγωγεία συνεχωνεύ- 
θησαν εις έ’ν Κεντρικόν Παρθεναγωγεΐον.Καί προ τής συγχωνεύσεως μέν αί 
όνομαστότεραι διδασκάλισσαι ήσαν ή Ελένη Καλοπόδη, ή Ά θηνα ΐς Αινάρ- 
δου, Καλλιρρόη Σιγανού (Παρρέν) καί ή έξ εγκρίτου τής πόλεως καί εύπορου 
οικογένειας ’Ασπασία Αποστόλου, σεμνοτάτη καί επιμελεστάτη Άρσακειάς, 
διδάσκουσα δωρεάν, μετά δέ την συγχώνευσιν καί δη από τοΰ 1885, δτε ή 
φιλοπατρία τοΰ Κωνσταντίνου Ζάππα, έστησεν εις την αυλήν τής εκκλησίας 
Χριστού καλλιμάρμαρον τό Ζάππειον Παρϋεναγωγεΐον, έδίδασκον οί κατά 
καιρούς καθηγηταί τοΰ Γυμνασίου. Έ π ί  πολλά έτη έδίδαξε καί δ εύπαίδευ
τος, σεβάσμιος καί κόσμιος ηγούμενος Κοσμάς Λανριώ ιης, έκ Παγγαίου όρ- 
μώμενος. Μόνιμοι καθηγηταί τών ελληνικών γραμμάτων, εις τάς τέσσαρας 
άνωτέρας τάξεις τοΰ έννεαταξίου Παρθεναγωγείου έπί τρεις καί πλέον δεκαε
τίας έχρημάτισαν οί λόγιοι Άδριανουπολΐται καθηγηταί Βασίλειος Γρηγορι- 
άδης καί Γεώργιος Ααμπονοιάδης. Διηύθυναν δέ τό Παρθεναγωγεΐον από 
τής συστάσεώς του πάντοτε διδασκάλισσαι, ένπρώτοις ή έξ ’Αθηνών σεμνο
τάτη καί εύπαίδευτος ’Ασπασία Γρηγοράκη, μετ’ αυτήν έπί πολλά έτη ή έκ 
Μεγάρων Ελένη Μελετίου, ή ’Ασπασία Ζήση, ή Εύτέρπη Φάσου καί Ζηνο
βία Νέστορος, αί δύο τελευταίοι έξ εγκρίτων τής Άδριανουπόλεως οικογε
νειών. Κατά τούς χρόνους τούτους, έφοίτησαν εις ανώτερα Παρθεναγωγεία, 
’Αθηνών, Κωνσταντινουπόλεως καί Φιλιππουπόλεως, αί δεσποινίδες 'Ελένη 
Πανουσίου, ’Αγλαΐα Ραπτάρχου, Δραγγίδου, Μαρία Παπαδοπούλου Ά μ η- 
ρά, καί Χαρίκλεια Καραγιάννη, αΐτινες έδίδαξαν εις τό Ζάππειον Παρθενα
γωγεΐον καί αλλαχού. Εις τό Ζάππειον έδίδαξε καί ό Γερμανός Άθανασιά- 
δης, (άγιος Σάρδεων).

Είς τήν πνευματικήν κίνησιν τής πόλεοτς, ταύτοχρόνως δέ καί τήν τόνω- 
σιν τοΰ εθνικού φρονήματος τά μέγιστα συνέβαλε καί δ έν τή πόλει Φιλεκ
παιδευτικός Σύλλογος. 'Υπήρξεν οΰτος έπί πεντήκοντα σχεδόν συναπτά έτη
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τό σεμνόν κέντρον, εις τό όποιον έξετάζοντο με ζήλον τά την πόλιν και τό Γ έ
νος ενδιαφέροντα, εθνικά, εκκλησιαστικά, πολιτικά κα'ι κοινωνικά και από 
τοΰ βήματος ενώπιον ασφυκτικού πάντοτε πλήθους ωμίλουν άγορητα'ι λόγιοι 
και εύπαίδευτοι Άδριανουπολΐται και μή και έκαμνον διαφόρους ωφελίμους 
διαλέξεις. Ό  Σύλλογος διετήρει εις τό προάστειον Ίλδιρίμιον τρίτακτον αστι
κήν σχολήν. Κατά τό τραγικόν έτος 1922 τά τέκνα τής πόλεως τοΰ Ά δρ ια - 
νοΰ, μιμηθέντα τον ευσεβή υιόν τοΰ Ά γχίσου, έκόμισαν εις την φιλόξενον 
νύμφην τοΰ Θερμαϊκού τά λευκά είδωλά των, την βιβλιοθήκην και ό,τι άλλο 
είχον εθνικόν και έστησαν εκεί, μέ την αρωγήν και συνδρομήν τοΰ Κράτους 
και των πολιτών, τήν καλλιμάρμαρον προσφυγικήν Στέγην των, τον έν Θεσ
σαλονίκη Φά.εκπαιδευτικόν Σύλλογον ’Δδριανουπόλεως, όστις χορηγεί τάς ευ
ρύχωρους αίθουσας του εις τούς φιλομουσους καί φιλαναγνώστας φιλοτιμώ- 
τατα.Άνάλογον έκδοΰλευσιν προσέφερεν εις τήν πόλιν και ό μετ’ αυτόν ίδρυ- 
θε'ις Σύλλογος τών Κυριών, δστις επροστάτευσεν ι'λικώς πολλάς όρφανάς καί 
πτωχάς μαθήτριας και συνετήρει τό έν Όρτά-Καπού νηπιαγωγεΐον, ως καί 
τό εις τήν άπομεμακρυσμένην άκραν τοΰ Ίλδιριμίου, τό Γενή Ίμαρέτ, νη- 
πιοπαρθεναγωγείον.

Εις τήν γραμματολογικήν τής πόλεως κίνησιν έδωκεν σοβαράν ώθησιν 
ό «"Εβρος·», έβδομαδιαΐον περιοδικόν, τό όποιον κατά τό έτος 1892 έξέδω- 
κεν ό έκ Διδυμοτείχου εύπαίδευτος Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος. Εις τάς χι- 
λίας περίπου σελίδας του έδημοσίευσαν πραγματείας, έπιστημονικάς, φιλο- 
σοφικάς, φιλολογικάς, ίστορικάς καί κοινωνικού περιεχομένου, κατά χρονο
λογικήν σειράν, ό γυμνασιάρχης Ματθαίος ΙΙαρανίκας, ό καθηγητής Βασίλειος 
Γρηγοριάδης, Βασίλειος Παπαχρίστου, καθηγητής καί μετά ταΰτα Μ ητροπο
λίτης Λιτίτζης καί είτα Δρυϊνουπόλεως, Κωνστ. Κουρτίδης σχολάρχης Σου- 
φλίου, Κ. Ζιώγα: διευθυντής τής Άστυκής Σχολής, Αλέξανδρος Ζώτος μα
θητής Θεολ. Σχολής Χάλκης, Μ. Δήμιτσας καθηγητής τής Γεωγραφίας εν ”Α- 
θήναις Μακεδών, Μ. Φιλανθίδης διδάσκαλος έκ Βιθυνίας καί άλλοι σύντομα 
δημοσιεύματα. Μετά έν έτος ό «"Εβρος» ήρχισεν έκδιδόμενος ώς έφημερις 
δίς τής έβδομάδος μέχρι τοΰ Βαλκανικού πολέμου τοΰ έτους 1912.

Σουφλίον, Μάρτιος 1939



f  I. Α Δ Α Μ Α Ν ΤΙΟ Υ  (Διδασκάλου)

I

«ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝ ΘΡΑΚΗ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ 
ΤΗΣ ΤΤΑΡΟΥΣΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ Ο»·

(Έκ χειρογράφων τοΰ Ιδιου έτος 1885)

Περί τής κατά την παρούσαν εκατονταετηρίδα καιαστάσεως τού ελληνι
κού ενοριακοΰ σχολείου καίτοι πολλά εγράφησαν μέχρι τοΰδε, γνωρίζοντα ή- 
μΐν την μορφήν αυτού κατά τδ μάλλον και ήττον, ουδέποτε όμως άνέγνωμεν 
περιγραφήν ακριβή αυτού, δπως εξ αυτής όρμώμενοι σταθμίσωμεν δικαίως 
τάς μέχρι τοΰδε δι’ αλλεπαλλήλων μεταβολών προσγενομένας αυτή βελτιώσεις 
καί κρίνωμεν ακολούθως όρθότερον καί περί τού μέλλοντος αυτού.

Το σχολεΐον κατά τον χρόνον, εν ω μέλλομεν νά έξετάσωμεν αυτό, έφερε 
μέν μορφήν τινα, πού μεν τοιαύτην, άλλοθι δέ έτέραν, έν μεν ταΐς πόλεσι τε- 
λειοτέραν εν τοΐς χωρίοις δέ άτελεστέραν, άλλ5 άπασαι αί ποικιλίαι αΰται α 
ποτέλεσμα φυσικώς τών άφθονων ή ανεπαρκών πόρων μάλλον ή τοΰ διδα
κτικού συστήματος, τήν μορφήν δμως τούτου παρέλαβεν ιυς είκός έκ προη
γουμένων χρόνων ώς τύπον ωρισμένον υπό τών αναγκών τής κοινωνίας καί 
διαμορφωθέντα υπό τών ιδεών καί τών γνώσεων τής εποχής. Ή  κατάστασις 
δμως τού σχολείου κατά τάς άρχάς τοΰ παρόντος αιώνος δεν ήν διάφορος 
κατά πολύ τών κατά τον 17ον αιώνα καί 18ον, διότι αί από τών αρχών τού 
18ου αιώνος έπελθοΰσαι μεταβολαΐ εν αΰτφ καί αί κατόπιν, δεν μετέβαλον 
τήν ουσίαν αυτού, παρατηρηθεΐσαι αχρι προ ολίγων εκατονταετηρίδων. Έ ν  
άποκέντροις μάλιστα χωρίοις έτηρήθη αμετάβλητος καί άκεραία ή κατά τήν 
δεκάτην έ'κτην εκατονταετηρίδα μορφή. Ή  περιγραφή άρα τής εποχής ήν 
προτιθέμεθα, συνοψίζει διά τών γενικών αυτής χαρακτήρων πολλών ετέρων 
εποχών καί πολλών κατά τόπους ποικιλιών σταθεράν μορφήν καί κατάστα- 
σιν. Έ ν  τφ μέσφ τών πολλών ποικιλιών, ας φυσικώς ήδύναντο τά σχολεία 1

1) ’Εγράφησαν είς Βαφεοχώριον 1885.
Σ. χ. Δ. Ό  ’Ιωάννης Άδαμαντιάδης έγεννήθη το 1833 στό Βαφεοχώριον καί 

κατήγετο άπό τή Θράκη. ‘Ο πατέρας του ήταν μπογιατζής, καί ανήκε στή συντε
χνία τή μεγάλη τών Βαφέων, πού ήρθαν πρόσφυγες άπό τή Θράκη καί έγκατε- 
στάθηκαν στην Πόλη, περί τά τέλη τοΰ 1780. Ό  ίδιος έσπούδασε στή Μεγάλη τοΰ 
Γένους Σχολή, καί συνέχισε τίς σπουδές του στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών.

Διετήρησε ιδιωτική σχολή επί 15 χρόνια στό Μέγα Ρεΰμα, καί όταν ή σχολή 
του κάηκε, μετεφέρθη σχολάρχης στήν πατρίδα του καί πατρίδα τοΰ Πατριάρχου 
‘Ιωακείμ τοΰ Γ', τό Βαφεοχώριον.

Διετέλεσε 40 χρόνια δάσκαλος καί έργάσθηκε μέ μεγάλη αγάπη καί ζήλο. Εί
ναι ό πρώτος πού έδίδαξε στό χωριό του μαθηματικά, καί δημιούργησε γενεά μορ
φωμένων ανθρώπων ανώτερη. Άπόχτησε πολλά παιδιά. Κόρη του είναι ή κ. Τα
τιάνα Σταύρου, πού διαπρέπει στή νεοελληνική φιλολογία.
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ταΰτα νά έχωσι, τοπικών ένεκα λόγων, εν άπασιν όμως υπήρχε κοινόν τι, 
κοινοί τινες χαρακτήρες κα'ι ευδιάκριτοι υπό τοϋ πνεύματος τής εποχής μορ- 
φουμενοι καί επιβαλλόμενοι εις πάντα ως ανάγκη αναπόφευκτος.

Διαίρεσις σχολείου ‘). Τό οχολεΐον διηρεΐτο εις κοινόν σχολεΐον, έν ω δη
λονότι έδιδάσκετο μόνον ή άνάγνωσις, ή γραφή καί ή άρίιθμησις, καί εις ελ
ληνικόν, προσωνυμίαν, ήν έ'λαβεν από τοΰ μέσου τοΰ 18ου αίώνος, καί αν
τιστοιχούσαν προς την έν Γερμανία ΐδίρt Λατινικήν σχολήν, έν φ προς τά τοΰ 
κοινού σχολείου μαθήματα εδιδάσκετο ή κατήχησις καί ερμηνεία αρχαίων τι- 
νών πεζογράφων καί συγγραφέων. Ή  διαίρεσις αΰτη, αναγκαία ώς εκ των 
πνευματικών αναγκών, προήλθεν καί εκ τής τελειοποιήσεως τοϋ κοινού σχο
λείου, δπερ ήν ή βάσις τής έκπαιδεΰσεως, καί έκ μιμήσεως, ώς προε.ίπομεν, 
τών έν Ευρώπη σχολείων, διηρημένων καί τούτων εις κοινόν σχολεΐον και 
λατινικόν, εν φ προς τή μητρική γλώσση συνυπήρχε καί ή λατινική. Καί αι 
μεν άποροι κοινότητες ε!χον μόνον τό κοινόν, αί δε όπωσοΰν εΰποροΰσαι, άμ- 
φότερα. Ή  διαίρεσις δε αυτή ήν άγνωστος μέχρι τοϋ 18ου αιώνος, χωρι- 
ζομένων τών σχολείων τότε εις μικρόν καί άνώτερον, ή εις κοινόν καί γυμνά- 
σιον, κατά την έν ’Ιταλία κατά τον 17ον α’ιώνα εϊσαχθεΐσαν διαίρεσιν.

Ή  ·9·έαις τοϋ σ χο λείο υ ,Ή  θέσις τοΰ σχολείου ήν συνήθως έν τή περιοχή 
τής εκκλησίας, τοΰ μέρους τούτου θεωρηθέντος από τής άλώσεως τής Κων
σταντινουπόλεως καί έφεζής ώς καταλληλότερου ένεκα τών δεινών περιστά
σεων, οικονομικωτέρου καί άσφαλεστέρου από πάσης προσβολής τών ΰπο- 
βλεπόντων τυράννων. Εις έν ή δυο δωμάτια τών κελίων άπήρτιζον τό σχο
λεΐον, εν οις πεντηκοντάς μαθητών ήδυνατο άνέτως όπωσοΰν νά συναγελά
ζεται. Έ ν  προγενέστεροι όμως εποχή, κατά την 16ην καί 17ην εκατονταετη
ρίδα, δ νάρθηξ τής εκκλησίας απετέλει τό σχολεΐον, καί έν άρχαιοτέρφ, 
αυτά τά δωμάτια τοΰ ίερέοις μετά δεκάδος μαθητών εκ τών έγγυτέρω κειμέ
νων οικιών άπήρτιζον τό δλον σχολεΐον τής κοινότητος, έφ’ ου ώς έκ φυ- 
τρας, δι’ αλλεπαλλήλων καί μικρών κατά καιρούς βελτιώσεων προέκυψεν ή 
τελειοτέρα μορφή κατά τήν έποχήν ήν πραγματευόμεθα, καί ή έτι τελειοτέρα 
επί τών ημερών ημών κατάστασις τοΰ σχολείου, καθ’ ήν περικαλλείς καί κεν
τρικός οικοδομάς ήγείρομεν πανταχοΰ. Ή  οικοδομή άρα καί ή θέσις τοΰ σχο
λείου ήκολούδησε τφ γενικφ νόμφ πάσης προόδου καί βελτιώσεως. Ά ρξά- 
μενον τό πρώτον έν τώ δώματι τοΰ ίερέως, άνεπτύχθη έν τφ νάρθηκι, προεεε- 
τάθη έν τφ κελίφ, έβελτιώθη έν οικία ιδιαιτέρα; τής κοινότητας καί επί τέ
λους έφθασεν είς τελειότητα σπουδαίαν, καθιδρυθέν τό σχολεΐον έν ιδιαιτέρα) 
επί τοΰτισ οίκήματι συντελοΰντι διά τής καταλληλίας αύτοΰ καί εις πν^υμα- 1

1) Βλέπε Πολύδ. 'Παπαχριστοδοόλου μελέτη: «Τά *Ελληνικά γράμματα κατά 
τον ΙΗ' αιώνα-, «Πνευματική Ζωή», λογοτεχνικό καί βιβλιογραφικό Περιοδικό, χρό
νος Β' άριθ. 34, 35, 36, 37, 38, 39.
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τικήν πρόοδον ταχυτέραν και εις αγωγήν και μόρφωσιν τοΰ έθνους κάλλιον.
ΟΙ μα& ηταΐ. Οί προσερχόμενοι μαθηται εν τοΐς σχολείοις, ιό  τριακοστόν 

μόλις άποτελοΰντες τών δλων κατοίκων τής κοινότητος, ούτε τακτικώς έφοί- 
των, καί καθ’ δλας τάς ώρας τοΰ ενιαυτού, οΰτε ό διδάσκαλος έθεώρει την 
απουσίαν καί αταξίαν ταυτην πολΰ έπιζήμιον, διότι καί αυτός τά κατά μέρος 
πολλάκις άπουσίαζεν, ότέ μεν ασχολούμενος οίκοι, άλλοτε δε τον αγρόν του 
σκαπτών. Καί τακτικώς μίαν ημέραν καθ’ εβδομάδα εις την αγοράν μεταβαί- 
νων ωνουμενος τά τής δλης έβδομάδος τρόφιμα, καί εις άλλα έργα κοινοτικά 
κατατριβών τον χρόνον, έκλειεν εξ ανάγκης τό σχολεΐον. Έ ν  τοΐς πέριξ τής 
Κων)πόλεως χωρίοις ή φοίτησις τών μαθητών ήν αραιά λίαν καί εν τοΐς λοι- 
πόϊς χωρίοις τοΰ Βοσπόρου έποικίλετο πολλαχώς. Έ ν  Φαναρίιρ τοΰ άνω Βο- 
σπόρου, ή φοίτησις έγίνετο μόνον τον χειμώνα, τών κατοίκων καί τών πα ι
διών δλων άσχολουμένων επί πολΰ έν τή άλιείμ. Άλλαχοΰ οι παΐδες παρελαμ- 
βάνοντο εν τοΐς άγροΐς ύποβοηθοΰντες τούς γονείς των. ’Αλλά δ διδάσκαλος 
πολλάκις έχων αγρόν παρελάμβανε μεθ’ εαυτού έν τουτφ καί την πνευματι
κήν αγέλην, ήν τοποθετών έν καταλλήλψ θέσει είργάζετο αυτός καί έκ δ ια 
λειμμάτων παρώτρυνε δ ι’ ήχηράς φωνής τούς μαθητάς του, δπως άναγινώ- 
σκωσι μεγαλοφώνως. Έ ν  Άρετζοΰ οί μαθηται εν τή συγκομιδή τών έλαιών 
ήσχολοΰντο έν τφ  έλαιώνι μετά τών γονέων αυτών, ωσαύτως καί έν καιρφ 
τοΰ τρυγητού. Έ ν  Νεοχωρίφ τοΰ Βοσπόρου οί παΐδες εϊργάζοντο μετά τών 
γονέων των έν τφ τρυγητφ καί έν τή άποξηράνσει τών τζίρων (σκομβρίων 
ξηρών) καί άλλοθι άλλως. Έ ξ  ών συμπεραίνομεν δτι οί μαθηται, ουδέ πάν- 
τες, ουδέ διαρκώς καθ’ δλον τό έτος έσΰχναζον έν τφ σχολείφ, τοΰ πράγμα
τος κοινοτάτου δντος καί επομένως άτοπου μή θεωρουμένου.

Δ ιδάσκαλοι. 'Ο  διδάσκαλος δέν έθεώρει ειδικόν έργον καί μόνιμον τό δι- 
δάσκειν, διό καί παραμελών αυτό έξ ανάγκης ή έκ προαιρέσεως δέν συνεπέσυρε 
τον ψόγον τών πολιτών, οΰτε τάς παρατηρήσεις τής έφορείας, σωματείου τοι- 
ουτου έπιστατοΰντος καί έπιτηροΰντος τήν κανονικήν λειτουργίαν τών σχολείων 
μή ύπάρχοντος τότε.Ό  διδάσκαλος ένεκα οικονομικών λόγων έξήσκει δυο καί 
πολλάκις τρία έπαγγέλματα, έξ ών τό πρωτεύον δέν ήτο φυσικώς τό τοΰ δ ι
δασκάλου. Ή ν  ιεροψάλτης τό συνηθες, ενίοτε κανδηλανάπτης ή ζωγράφος, 
τών δυο τούτων έργων συνδυαζομένων εύκολώτερον προς τό τοΰ διδασκάλου. 
’Άλλοτε ήν ράπτης ένδυμάτων, έξασκών τό έργον αυτού καί έν τή παραδόσει, 
ένίοτε μηλωτής Καί πολλάκις ίεροδιάκονος τής έκκλησίας, έκπληρών καί διά 
τοΰ σχολείου έν τφ διαλείποντι χρόνφ, εις οΰς οί γονείς έστελλον τά τέκνα 
αυτών τακτικώς εις τό σχολεΐον, ως άζημίου οΰσης τής απουσίας. Διότι κατά 
τάς κυριαρχοΰσας Ιδέας τότε ή παιδεία καί πάσα τοΰ πνεύματος μόρφωσις 
έν τφ πρακτικφ βίφ ούδεμιάς χρησιμότητος ήν πάροχος, αλλά τουναντίον 
βλάβης μάλλον πρόξενος καί άπομάκρυνσις από τών παραδεδεγμένων, άτινα 
οί αιώνες άσαλευτως ώρισαν άμετάτρεπτα.
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Διδάσκαλος μή έχων κύριον έργον τό διδάσκειν καί έν αύτφ άφοσιούμε- 
νος δεν ήδύνατο οΰτε τάς μούσας νά θεραπεύση αρκούντως, ουδέ τό επάγ
γελμα αυτού νά βελτιώση καί νά καταστήση αυτό έπωςρελέστερον. Καί αν ό 
προς τά γράμματα ζήλος καί δ προς τήν μόρφωσιν τοΰ πνεύματος έρως δεν 
έπαυσεν άδιαλείπτως ύποκαιόμενος καί αναρριπιζόμενος, τοϋτο οφείλεται εις 
όλιγίστους ά'νδρας, οΐτινες άφοσιωθέντες τή παιδεία τοΰ έθνους, καίπερ 
πίενόμενοι καί κατατριχόμενοι ούκ’ άπέστησαν τοΰ σκοποΰ αύτοΰ, έμμένοντες 
τω διδασκαλικά) μόνον έργιρ μικρά τότε, ως καί πάντοτε πορίζοντι. Καί προς 
ούδέν άλλο άπέβλεψαν βιοποριστικόν έργον, αλλά προς αυτό, ως θείαν τινα 
εντολήν έξασκοΰντες, απόστολοι τής παιδείας καί των γραμμάτων, ταπεινοί 
καί πολλάκις διωκόμενοι, πανταχοΰ όμως έδίδασκον, ένουθέτουν, παρώτρυ- 
νον πάντας εις άμιλλαν των καλών, δΓ ών καί μόνων διετηρήθη κατά τους 
ζοφερούς αιώνας τής άμαθείας ύπολανθάνων τις έρως καί ενθουσιασμός προς 
τήν άρχαίαν εύκλειαν καί προς πάσαν τοΰ πνεύματος άνάπτυξιν έν γένει. 
Τοιοΰτους διδασκάλους ολίγους μέν απέκτησε τό γένος, άλλ’ ήρκουν οί ευάρι
θμοι ούτοι, ως σκεύη εκλογής, νά εκπληρώσουν τήν ύψίστην εντολήν εις τό 
έθνος, ήν αί περιπέτεια! καί αί μεγάλοι συμφορά! έπέβαλλον αύτοΐς. Ή  Ι 
στορία τοΰ σχολείου, αν ζητήση τούς λόγους, δ ι’ οΰς τό έθνος, καί έν Υη*β!α- 
θυτάτη άμαθείφ καί βαρβαρότητι αύτοΰ, έτήρησε σπουδαία εντευκτήρια 
φωτός, ειτα τίνι τρόποι δι’ αυτής διεδόθη από τοΰ ενός άκρου μέχρι τοΰ ε
τέρου τό φως τής παιδείας, σελαγίζον νΰν έν πάση ελληνική γωνία γής, τόν 
λόγον θ ’ άνευρη έν τή ιδέφ τής είδικότητος τοΰ επαγγέλματος, δπερ είδικώς 
τινες αυτό καί μόνον τό διδάσκειν εκ νεότητος έπαγγελλόμενοι καί προς ού- 
δέν άλλο άποβλέποντες, έγίνοντο οί κατ’ έξοχήν διδάσκαλοι τοΰ γένους, οί 
μέγιστοι παιδαγωγοί τής νεότητος καί οί ιεροί πρόδρομοι τής εθνικής έξε- 
γέρσεως.

'Γοιούτους διδασκάλους κατά τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος 
έν Κων)πόλει καί τοϊς περιχώροις, μεταξύ δηλονότι εκατόν ίσως καί ολίγον 
πλέον, μόλις δεκάδα τινά δυνάμεθα νάριθμήσωμεν. Οί λοιποί, δύο ή καί 
τριών έπαγγελμάτων οπαδοί, ότέ μέν προς τούτο ότέ προς τό έτερον ταλαν
τευόμενοι, τούς θεούς καί τόν Μαμωνά λατρεύοντες, ούδέν αγαθόν ήδύναντο 
νά κατεργασθώσιν εις τήν πρόοδον τοΰ σχολείου, καί νά συντελέσωσι κατά τι 
εις τήν προκοπήν καί βελτίωσιν τοΰ έθνους. Ή  μόρφωσις των διδασκάλων, 
μή υπαρχόντων ιδιαιτέρων προς τούτο σχολείων, έγίνετο έν τοις όπωσοΰν ά- 
νωτέροις σχολείοις. Οί μέν των κοινών σχολείων έγίνωσκόν τινα, ταπεινά ό
μως καί λίαν πενιχρά, πολλοί δέ αυτών ήσαν καί ούτως εϊπεΐν, αύτοδίδα- 
κτοι, Οί δέ των ελληνικών σχολείων μαθηταί τινες ίκανωτέρου διδασκάλου, 
ή τελειόφοιτοι τής τοΰ Γένους Σχολής, ή τών αλλαχού καθιδρυθέντων έλ· 
ληνικών σχολείων από τών μέσων τοΰ 18ου αίώνος, ών τινα έξ αυτών ύπήρ- 
χον αληθείς έστίαι γραμμάτων καί αρετής ούχ’ ήκιστα.
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Σχολεϊον.  Οΐ μαθηταΐ ήρχοντο εις χό σχολεΐον όίνευ σάκκου, άνευ τίνος 
τών σήμερον εν χρήσει οργάνων και μέσων προς σκοπιμωτέραν και ταχυτέραν 
μάθησιν, άτινα 6 μαθητής φέρει μεθ’ έαυτοΰ μεταβαίνων εις τό σχολεΐον. 
Την όκτόηχον ή τον ψαλτήρα μόνον φέρων υπό μάλης, οΐ δε μικρότεροι την 
ηλικίαν την πασίγνωστον φνλλόδα και την πινακίδα τινές αυτών, συνήγοντο 
εν τφ  σχολείω από πρωίας, τινές μεν έκόντες, πολλοί δέ και άκοντες υπ’ άλλων 
μαθητών, ή και ύπ’ αυτών τών γονέων εν ραβδισμφ και κραυγαΐς φερόμε 
νοι. Οΐ μαθηταί, τουλάχιστον οΐ έν Κωνσταντινουπόλει, τοΐς προαστείοις καί 
αλλαχού τής Θράκης και τής Βιθυνίας έ'φερον βρακίον οί πλεΐστοι, ποικίλους 
τό χρώμα έκαστος, έν οΐς τό κυανοΰν και έρυιθρόν χρώμα έπεκράτει, κόμην 
μακράν πολλοί αυτών καί έπανωφόριον μέχρις όσφύος. Έκάθηντο επί σισυ- 
ρών έν τφ σχολείφ έν γένει καί δκλάξ, τινές δέ οί άπορώτεροι έπί τών γυ
μνών σανίδων τοϋ εδάφους ένθα καί ανυπόδητοι καί άνευ βιβλίου ουδενός 
συνηγελάζοντο τοΐς λοιποΐς καί συνεσπούδαζον τή βοήθεια τών άλλων. Μη 
υπαρχόντων θρανίων έν τφ σχολείφ έκάθηντο ταξιθετοΰμενοι ουταις : Μία 
πρώτη σειρά έπακουμβοϋσα επί τών τεσσάρων πλευρών τοϋ σχολείου συνή
θως σχήμα παραλληλόγραμμον έχοντες, καί δυο ή τρεις έν τφ μέσω όριζον- 
τίως. Τό δέ μέσον τή; μιας πλευράς κατείχετο υπό τοΰ διδασκάλου, καθημέ- 
νου έπί βάθρου τιψηλοτέρου κατά είκοσι εκατοστά κειμένου έπί τοΰ έδάφους, 
δπως έκεΐθεν κατοπτεύηται άπαν τό λογικόν ποίμνιον. Τό σχολεΐον ήν έρη
μον παντός δ,τι διδάσκει καί τέρπει τήν δρασιν καί διά τής έποπτείας δυνάμε- 
νον νά διεγείρη ωφελίμους παραστάσεις έν τφ νφ καί νά ήδυνη τήν δρασιν. 
Ουδείς χάρτης έν αυτφ, ουδείς πίναξ, ή άπλοΰν τι γεγραμμένον καν χαρ- 
τίον, έμφαΐνον καί ύποδηλοΰν τό έργαστήριον τών γραμμάτων. Ό  μέγας μό
νον σκούφος τοΰ διδασκάλου ό έπί υψηλής τίνος θέσεως καί ό παραπλευρως 
αυτού κρεμάμενος τζουμπές, ήσαν τά δυο αντικείμενα έν τή έρημία έκείνη καί 
τά μόνα διακεκριμένα πράγματα, έφ’ α έπέπιπτον διά παντός τά βλέμματα 
τών μαθητών άκορέστως περιεργαζομένων ταΰτα καί πολλιχχώς φιλολογοΰν- 
των περί τούτων. Έ ν  τή έτέρα δέ πλευρά έστέκετο έξηρτημένος εξ άπλοΰ 
καρφιού ό σοβαρός καί πολυθρύλλητος φάλαγγας, σύμβολον άπαίσιον τοΐς 
οφθαλμοί; καί μαρτύριαν τής σκληρότητος τών χρόνων, ούτινος ή άνάμνησις 
άναπαρίστησιν ήμΐν τήν θλιβεράν έκείνην έποχήν καί τά μαρτύρια βίου τα
πεινού καί κτηνώδους. Ή  πτωχεία τοΰ σχολείου καί πενιχρότης ήν εΐκών π ι
στή τής τότε κοινωνικής πτωχείας καί έλεεινότητος, έν ή διέκειιο τό δλον έ
θνος, δτε τό πάν ήν άσχημον καί σκαιόν. Τις ιθά ήδύνατο νά φροντίση περί 
τής ώραιότητος καί τοΰ στολισμού τοΰ σχολείου έν εποχή, καθ’ ήν αυτό τό 
κομμάν έθεωρεΐτο απρεπές καί ή κεφαλή κειρωμένη ή ψιλουμένη έβυθίζετο 
είς σκούφον παμμέγιστον, τις θά έθεώρει δτι ή λεύκανσις τών τοίχων τοΰ 
σχολείου δ ι’ ασβέστου ήν ευπρεπεστέρα ή τό μέλαν χρώμα ;

Ή  τοΰ ελληνικόν σχολείου δέ γυμνότης δέν ήτο κατώτερα τής τοΰ κοι-
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νον. Τά αυτά και εν αύτφ, πλήν της μεγαλύτερος έδρας, άφ’ ής δ διδάσκα
λος έδίδασκεν καί των δύο-τριών βιβλίων επ’ αυτής, τοΰ Γεωργίου δηλονότι 
τοΰ μεγάλου ετυμολογικού, καί τίνος γραμματικής τοΰ Λασκάρεως, τούτων 
καί μόνον θεωρουμένων των ιδιαιτέρων διακριτικών σημείων τοΰ ελληνικού 
σχολείου. Γεωγραφικός τις χάρτης ήν δυσαπόκτητόν τι χρήμα καί κατά τι 
περιττός, διότι ούτε ή γεωγραφία έδιδάσκετο ουδέ δ διδάσκαλος είχε γνώσίν 
τινα τού μαθήματος τούτου. Καί άλλα βιβλία ήσαν σπανιώτατα, δυσεύρετα.

Τά μαϋ'ήματα . Τά μαθήματα ήρχοντο από πρωίας, ούχί δμως καί από 
χρόνου ωρισμένου υπό τίνος προγράμματος έν τή χρήσει τής διδασκαλίας, έ- 
ληγον δέ την μεσημβρίαν. Προ τής ένάρξεως έγίνετο έπιθεώρησις, δύο κυρίων 
πραγμάτων θεωρουμένων τότε άναγκαιοτάτων προσόντων παντί μαθητή, 
τό έχειν δηλονότι κεκομμένους τούς όνυχας καί φέρειν ρινόμακτρον. Ή  χρή- 
σις αυτού ήν ώς δείγμα καθαριότητος καί τεκμήριον πολιτισμού, διότι την 
έλλειψιν άντικαθίστων οί δάκτυλοι τής χειρός. Ό  παραβάτης τών δύο τού
των διατάξεων έτύπτετο επί τών δακτύλων. Μετά την πλήρη φόβου καί ούχί 
ολίγων δακρύων έπιθεώρησιν εγίνετο προσευχή καί μετά ταύτην έναρξις τού 
μαθήματος. Ό  διδάσκαλος προσεκάλει την άνωτέραν τάξιν πλησίον του. Οί 
μαθηταί διά τής μιας χειρός κρατούντες τό βιβλίον διά τής ετέρας δέ την 
σισύραν, έφ’ ής έκάθηντο, έσύροντο βαθμηδόν προ αυτού, καί μετά την βρον
τώδη φωνήν: «λέγε συ» ήρχιζεν δ μαθητής άναγινώσκων, οί μέν τής άνω- 
τέρας τάξεως *αυλλαβάς», οί δέ τής κατωτέρας «καπακώς» ‘). Ό  μή γινώ- 
σκων τό μάθημα μαθητής, άνευ ενδοιασμών καί λόγων έδέχετο επί τής ρά- 
χεως ραβδισμούς τινας καί άπήρχετο κλαυθμυρίζων. Οί λοιποί εξηκολούθουν 
αυτό καί μετά τό πέρας έσείροντρ διά τοΰ αυτού αύθις τρόπου προς τήν θέ- 
σιν των. Ή  δεύτερα τάξις έλέγετο ή τής φνλλάδας, ώς ή πρώτη τής όκταή- 
χον, αντιστοιχούσα ή μία προς τήν τού αλφαβηταρίου, ή δέ έτέρα προς τήν 
τοΰ νύν αναγνωστικού, εκ δύο μόνον τάξεων συγκειμένου τού κοινού σχολείου. 
Ό  διδάσκαλος αφού ήκουεν αυτήν τής ήλλασσε τό μάθημα. Καί ή μέν τάξις 
άπεχώρει άπασα, μένουσα αργά, δ δέ διδάσκαλος ήρχετο τού έργου του, δτέ 
μέν κόπτων, δτέ δέ ραπτών ή έμβαλόίνων τό ΐμάτιόν του, ή άλλο τι έργον 
ασκών μέχρι μεσημβρίας. Τό σύνηθες δέ επάγγελμα ήν τό τοΰ ράπτου ώς εύ- 
χερώς εν παντί τόπφ εξασκούμενον. Ό  διδάσκαλος καί εργαζόμενος επετήρει 
τήν τάξιν καί καθησύχαζε τούς θορυβούντας μαθητάς, δτέ μέν διά τών κραυ
γών αυτού ενίοτε δέ διά τής παρ’ αύτφ κειμένης ράβδου. Τήν μεσημβρίαν ά- 
πελύοντο ή μάλλον εξεχύνοντο σκορπιζόμενοι άνά τάς δδούς, μηδέν μεθ’ εαυ
τών συναποφέροντες έκ τών χρησίμων.

Έ ν  τφ έλληνικφ σχολείφ, δπερ συχνότερον έκειτο παρά τφ κοινφ, ή ερ
γασία ήκολούθει τή αυτή μεθόδφ. Ό  μαθητής άνεγίνωσκε τό μάθημα, δπερ 1

1) Οί ανώτεροι δηλονότι κατά τήν συλλαβήν, οί δέ κατώτεροι κατά γράμματα, 
Σ. τ. Δ. Ή  λέξις καπακώ; δυσανάγνωστος καί δυσερμήνευτος.
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ειχεν αντιγράψει εκ τοϋ βιβλίου τοΰ διδασκάλου Trj προτεραία τό καλουμε- 
νον κείμενον η εξ άλλου τίνος βιβλίου, εξηγεί αυτό, και εΐτα ήρχετο ή τεχνο
λογία, εν fj 6 διδάσκαλος έδείκνυε άπασαν την γραμματικήν αϋτοϋ πολυμά- 
ιθειαν. ΑΙ παρεκβάσεις a t συχναί τοΰ διδασκάλου εκ τοϋ μαδήματος άφορ- 
μώμεναι πολλάκις άπέπνιγον την ουσίαν αΰτοΰ. Ή  παράδοσις εγίνετο κατό
πιν έν ή ήρμηνεύοντο ή έκτίδεντο ποικίλα μυθολογικά και αρχαιολογικά 
πράγματα μηδεμίαν συχνάκις σχέσινέχοντα προς αυτό τό μάδημα καίέλέγοντο 
ίδέαι και γνώσεις δεκαπλασίως άνώτεραι τών δυνάμεων τοϋ μαδητοϋ, ου ή 
πνευματική άντίληψις ουδέποτε έλαμβάνετο ως μέτρον τών λεγομένων. Ή  έκ- 
μάδησις φράσεων τής αρχαίας Ιδεωρείτο ως σπουδαία προάσκησις εις τό ελ
ληνιστί γράφειν. Εις τήν καθωμιλουμένην ουδεμία άσκησις εγίνετο, τής αρ
χαίας θεωρουμένης ως κυριωτάτης γλώσσης, εν ή ό μαθητής ώφειλε νά γυ- 
μνάζηται και ήν ουδέποτε έμάνδανεν, αλλά μόνον σωρόν λέξεων και φ ρά
σεων. Διό και αποφοίτων ό μαδητής έκ τοϋ έλληνικοΰ σχολείου και τά κοι
νότερα πράγματα δεν ήδΰνατο νά εκδέση διά γλώσσης. Ή  ατέλεια αυτή 
προήρχετο δχι μόνον έκ τής άμεδοδίας, αλλά και έκ τής έλλείψεως διδακτι
κών βιβλίων, γεγραμμένων εις γλώσσαν καταληπτήν τώ μαδητή. Τά μόνα ως 
διδακτικά βιβλία δεωροτίμενα, ήσαν έν τφ κοινφ ή φνλλάδα, ή δκτόηχος, τό 
ψαλτήριον, αί ίπιστολα'ι τοϋ αποστόλου Παϋλου και ένιαχοϋ τό ώρολόγιον, εν 
δέ τφ έλληνικφ συνήθως ή χρηστομάθεια τοϋ Πατούσα και ή γραμματική 
τοϋ Λασκάρεως. Τά τελευταία ταϋτα οΰχΐ ευαπόκτητα και πρόχειρα. Έ κ  πεν- 
τήκοντα μαθητών έλληνικοΰ σχολείου, έν τή πρωτευουση κειμένου, δέκα μό
λις ειχον γραμματικήν και έτεροι τόσοι ή έλάσσονες χρηστομάθειαν. "Οδεν 
προς άναπλήρωσιν τής έλλείψεως οί μαδ·ηταί άντέγραφον τά κείμενα τοΰ 
μαδήματος, όπερ παρεδίδετο. "Αλλο τι βιβλίον έγκυκλίου μαδήσεως ή υπο- 
βοήδημα ήν άγνωστον έν τοΐς σχολείοις. Ή  αριθμητική άνευ βιβλίου έδι- 
δάσκετο έν παρέργφ, ή κατήχησις δίς τής έβδομάδος, άνευ βιβλίου, ή γεω
γραφία άγνωστον μάδημα έν τή διδασκαλίςι, ως καί ή ιστορία. "Ωστε ή με
γίστη μάθησις και τό άνώτατον κεφάλαιον τών γνώσεων, ήν ή λεξιλόγια και 
αϋτη άγονος ως έκ τής φΰσεως, καί άχρηστος ως έκ τής άτελείας τοϋ τρόπου 
τής διδασκαλίας.

Μετά μεσημβρίαν, έν τφ κοινφ σχολείφ, έδιδάσκετο ή γραφή καί ή α
ριθμητική .Ό  διδάσκαλος έπί τεμαχίου χάρτου έγραφε λέξεις τινάς ή φράσεις 
έν μορφή τής ιερατικής γραφής, ήν καί μέχρι τοϋδε χρώνταί τινες. Τό παρά
δειγμα τοΰτο, επιτηδειγ μη  καλοΰμενον, 6 μαδητής προσεπάθει έπί τοϋ γόνα- 
τος γραφών, νά μιμηδή. ’Αγνώστου όντος τοϋ κανόνος προς χαράκωσιν με- 
τεχειρίζοντο πίνακας ξυλίνους ή χαράττοντες περί τά άκρα έν ΐσαις άποστά- 
σεσι, περιετϋλισσον νήμα έκ τής έκτομής, έφ’ οΰ δέτοντες έπιτηδείως τον χάρ
την, έσειρον τον όνυχα οί μαδηταί πατοϋντες ισχυρώς καί οϋτω 6 χάρτης έ- 
χαρακοϋτο. Τινες τών μαθητών αντί χάρτου, δαπανηρού θεωρουμένου τότε,
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έφερον σανίδας, είδος τι ξύλινων άβακίων, λείας καί φερούσας κάτωθεν λα
βίδας. Ε π ’ αυτών έγραφον διά τουρκικής μελάνης, έσπόγγιζον ειτα τά γραφό
μενα διά τοΰ ύγροΰ σπόγγου, δστις, διά θΰμιγγυς έξηρτάτο από τοΰ άκρου 
τής πινακίδος. Ή  νΰν διδασκαλία τής γραφής εν τή λεπτομερεία αυτής καί 
τή μεθόδφ δι’ ής ό παϊς έν βραχεί κτάται την έξιν καί γνώσιν τοΰ γράφειν, 
θά ήν καταπληκτικόν τι εν τή εποχή έκείνη.Όργανον γραφής έχρώντο τοΐς 
πτεροΐς τοΰ χηνός, ένιοι δέ καί τφ κοινώ καλάμιρ. Μελανοδοχεία έν χρήσει 
ήσαν τά καί σήμερον εισέτι παρ’ ένίοις Μωαμεθανοί; έν χρήσει δ'ντα, ό φω 
κάς δηλονότι τό καλαμάρι ‘).

Ή  άριϋ·μηιΐκη μέχρι τών τεσσάρων στοιχειωδών πράξεων βαίνουσα καί 
ώς πάρεργον θεωρούμενη έδιδάσκετο επί χαρτιού, έλ,λειπόντων τών πεινά- 
κων καί άβακίων. Ή  δέ μέθοδος τών τριών, έπεφυλάσσετο τοίς εΰφυεστέ- 
ροις μαθηταΐς ως τό άνώτερον μάθημα θεωροΰμενον έν τφ σχολείφ.

Έ ν  τώ έλληνικφ σχολείφ μετά μεσημβρίαν έδιδάσκετο ή γραμματική, 
έγράφετο ή έξήγησις, καί έπιδιορθοϋτο ή άντεγράφετο τό κείμενον. Περί τόν 
εσπερινόν δέ έν πλείστοις σχολείοις ή εκκλησιαστική μουσική.

Κατά τάς θερινάς ημέρας οί μαθηταί ήναγκάζοντο μετά μεσημβρίαν επί 
ώραν νά κοιμώνται κατά γής έξαπλοΰμενοι ή έπί τοΰ γυμνού σανιδώματος 
τού σχολείου, καί τοΰ διδασκάλου πράττοντος τό αυτό. ΟΰαΙ εις τόν μήκλεί · 
οντα τους οφθαλμούς μαθητήν, ή εις τόν ψιθυρίζοντα κρυφ ά .'Η  ηχηρά φ ω 
νή τοΰ δασκάλου καί απειλητική, κατόπιν ό ραβδισμός έν ανάγκη, άπέφερεν 
τήν απόλυτον σιγήν, άναγκαίαν έπί τή λειτουργίμ ταυτη.

Ή  ηει&αρχία τών μαθητών ήν σιδηρά καί δ διδάσκαλος αμείλικτος έν 
τή παραβάσει αυτής, κυριαρχών ως δεσπότης απόλυτος, χάριν τής σχολικής 
ησυχίας, πιέζων άχρις όστέων καί τιμωρών, οΰδενός τών γονέων δικαιουμέ- 
νου ΐνα μεμφθή αύτφ έπί τή αύστηρότητι τής διοικήσεώς του, τούτων αυ
τών μάλιστα χορηγοΰντων τό δικαίωμα αυτών, έν τή αρχή τής έν τοΐς σχο
λείοις φοιτήσεως διά τοΰ γνωστοΰ καί συνήθους έναρκτηρίου λογίου «τό αώ- 
μα Ιδικόν σον τά data ϊδικά μου». Καί ό διδάσκαλος έξεπλήρου ανελλιπώς, 
τήν ρήτραν έν άταράχφ τή συνειδήσει ξυλοβροντών τούς μαθητάς έπί τφ έ- 
λαχίστφ πλημμελήματι καί ακρωτηριάζων έστιν δτι τά απαλά μέλη τοΰ παι
διού καί τηρών αυτό πεφοβισμένον καί έντρομον αείποτε προ τών όμμάτων 
του καί ό πατήρ μετ’ ευγνωμοσύνης έδέχετο καί χαράς τήν έξευγενιστικήν ταύ- 
την υπηρεσίαν, ως φιλίαν καί περί τής ανατροφή; και μορφώσεως τοΰ παι- 
δός πατρικήν μέριμναν. Καί ούδέν παράπονον, ούδεμία δυσαρέσκεια προς τόν 
διδάσκαλον, εί δ παΐς έπανερχόμενος οΐκαδε τό εσπέρας, έφερεν τήν παρειάν 
οίδαίνουσαν, τό ους καταπόρφυρον καί ήματωμένον καί τάς πλευράς κατεα- 
γείας. 'Έ ν, «καλά νά σέ κάμη γάιδαρε», ήν ή μόνη διαμαρτύρησις τοΰ πα- 
τρός έπί τή διά βίου ίσως στρεβλώσει τοΰ πάιδός του. Ταΰτα λέγοντες, δεν 1

1) Σ. τ. Δ. Έξ σδ καλαμαράδες οί φέραντες καλαμάρια, οί έγγράματοι.
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ψέγομεν οΰτε τον διδάσκαλον ουδέ to  παράπαν τούς γονείς.Διότι ό έκτος τοΰ 
σχολείου κοινωνικός βίος δεν ήτο άπηλλαγμένος τοΰ εν τω σχολείφ συστήμα
τος. Αί έξεις τής εποχής καί ή συμπεριφορά των ανθρώπων ήσαν τοιαϋται. 
Ή  συζήτησις έπερατοΰτο συνήθως διά ξυλοκοπήματος, αί μεταξύ των αν
θρώπων διάφορά! έλΰοντο δ ι’ όμοιου τρόπου. Αί ύβρεις καί κατόπιν, ανα- 
ποφεύκτως τό ράβδισμα ήσαν, αί μέν ή αρχή τής αγωγής, τό δέ τό τέλος. 
Ό  μαθητής ήτο ούχί παιδίον, νεαρός βλαστός, όν δ ι’ ηπίων καί απαλών 
κάμψεων έδει νά άναπτΰξωσιν, εύθύν καί άστραβή εις πρέμνον ισχυρόν καί 
ευθυτενές, νά έμπνεύσωσιν εις αυτόν χαρακτήρα καί φρόνημα ανδρικόν, α
γωγήν εΰγενή καί δικαίαν, αλλά καί προ τοΰ διδασκάλου ήν μικρόν τι καί 
ταπεινόν, άνουν καί αμαρτωλόν τι πλάσμα, εις ό'ν εν δνόματι τής κηδεμονίας 
καί δπως «γίνη άνθρωπος» ό πρεσβύτης καί ό εν ήλικίςι ών έφιλοδώρει τον 
ταλαίπωρον έν κολάφισμα.’Ά ρα διά τοΰ αδιάκοπου δαρμού ώφειλε καί εν τω 
σχολείφ καί έν τφ βίφ «νά γίνη ταχύτερον άνθρωπος».

Διδαακάλου  μισθός. Ό διδάσκαλος έμισθοδοτεΐτο υπό τής εκκλησίας, 
εργαζόμενος επί εύτελεστάτφ μισθφ, καί άρκούμενος έν δλίγοις. Έ ν  πολλοίς 
δέ χωρίοις καί ένορίαις έλάμβανε δίδακτρα παρά των εύπορωτέρων γονέων, 
καί αλλαχού έπληρώνετο εις είδη, σίτον, τυρόν κ.λ.π. Ό  μισθός έποικίλλετο 
πολλαχώς. Έ ν  Κων)πόλει καί τοΐς πέριξ εύρηται ή μαρτυρία, δτι διδάσκα
λος συνεφωνήθη διά 102 γρόσια κατά μήνα, αλλαχού 20 , έκ τού διδασκά- 
λικοΰ επαγγέλματος 10 καί 10 έκ τοΰ ιεροψάλτου, πλήν τώντυχηρών. Εύρην- 
ται καί μαρτυρίαι αμίσθων διδασκάλων.’Αλλά καί αί άνάγκαι τής ζωής ήσαν 
λίαν μικραί καί δλίγαι. Πολλοί των διδασκάλων δέν έφόρουν περιπόδια. 'Η  
κίδαρις, ήν έφόρουν πάντοτε, σχεδόν ήν ευαπόκτητος καί εύωνος. Τά υποδή
ματα αυτών πενιχρά, ό σκούφος κατασκευάζετο ως καί τά ίμάτια ύπ’ αυτών 
έν γένει. Μέρος τής τροφής των έλάμβανον έκ προσφοράς τών γονέων. Κατά 
τάς έπισήμους ημέρας τού ενιαυτού, εΐστιάτο υπό τών γονέων καί έφιλοδω- 
ρεΐτο' ένιαχού έλάμβανεν καί τινα κέρματα έκ τών βαπτίσεων, γάμων, καί 
λοιπών ιεροτελεστιών.Έν τή προαγωγή τού μαθητού από τής μιας εις άλλην 
τάξιν ή έν τή αλλαγή βιβλίου άνωτέρου όρίζοντος πρόοδον τού μαθητού, έ
λάμβανον δώρα, κατά τό Πάσχα καί λοιπάς έορτάς ώά, πήτας, λαμπάδας, τή 
πρώιη τοΰ έτους χρήματα. Πάντοτε σχεδόν προσφοράν οίνου, έν ταΐς συνε- 
λεύσεσιν καί εΰωχίαις πρωτοκαθεδρίαν, τίτλον «λογιωτάτου» καί σέβας «αν
θρώπου άνωτέρου καί γραμματισμένου».

Οί δημογέροντες καί πάντες οί ένορΐται καί πολΐται έσέβοντο αυτόν. 
Αυτός ήν ό φωστήρ τής κοινότητος, πάν γράμμα έγράφετο ύπ’ αυτού, καί 
αί μητέρες, οί πατέρες ως έκ τούτου ήσαν υπόχρεοι εις αυτόν. Αυτός έοτέλ- 
λετο εις τον αρχιερέα δι’ ύπόθεσιν κοινοτικήν, ώμίλει προς τά έπίσημα πρό
σωπα, έρμηνεύων τά τής κοινότητος. Έγίνωσκε τό τυπικόν τής Εκκλησίας, 
καί προελάμβανε τού αγραμμάτου συνήθως ίερέως τά λάθη έν ταΐς τελεταΐς.
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Αυτός εξηγεί καί ήρμήνευεν τά ενίοτε συζητούμενα μεταξύ των χριστιανών 
ευαγγελικά ρητά, η έθιμά ΐινα  της ακολουθίας, ήν αυτός 6 θεολόγος, ό κα- 
τηχητης καί δ οδηγός τοΰ πνεύματος. Πότε ήν τό Πάσχα έμάνθανον υπό τοΰ 
διδασκάλου. ’Ά ν τό έτος ήν δίσεκτον, πότε ήν ή ισημερία, ποια έπιτρέποντο 
είς βρώσιν, πώς έπρεπε νά ονομάζεται τό δείνα άντικείμενον τουρκικήν ονο
μασίαν φέρον, πώς γράφεται ή δείνα λέξις καί άλλα ποικίλα ερωτήματα- έ- 
λάμβανον λύσιν παρά τω διδασκάλφ.

Τό ταμεΐον δηλονότι τών τότε κυκλοφορουσών γνιόσεων εν τόρ λαώ αυ
τός έδει νά είναι, δ κάτοχος και δ ερμηνευτής. Ούδεμία έξέλεγξις ήν δυνατή 
τών λεγομένων ύπ’ αύτοΰ, άφοΰ αυτός μόνος ήν δ μεταξύ χιλίων βρωτών δ 
άναγινώσκων καί γραφών καί δ μεταξύ τρισχιλίων γυναικών επιδεικνυόμενος 
ως μόνος εγγράμματος καί πεφωτισμένος, τών λοιπών ό'ντων αγραμμάτων 
καί άναλφαβήτων.

’Εξετάσεις. Τό σχολεϊον ώς μή έχον πρόγραμμα τών μαθημάτων, α έδι- 
δάσκοντο κατά τό σχολικόν έτος, ούτω δεν έδιδε καί εξετάσεις. “Αλλά προς 
τίνα σκοπόν δ έλεγχος δ ετήσιος, εάν δ διδάσκαλος δεν έξετιμάτο έκ τής ίκα- 
νότητος καί εμπειρίας αύτοΰ, ήν είχε περί τό διδάσκειν, αλλά έκ τής επιτή
δειας συμπεριφοράς αύτοΰ προς τούς ίσχύοντας έν εκάστη κοινότητι; Διό καί 
έπαύετο ούχί έκ τής έλλείψεως τών διδασκαλικών προσόντων ή τής μή χρη- 
σιμοποιήσεως αυτών, άλλ’ έκ τυχαίων δλως περιστατικών καί τό πλεϊστον 
έκ τών ιδιοτροπιών τών κατά καιρούς ίσχυόντων. Μία ιδιοτροπία ενός ισχυ
ρού τζορβατζή ήρκει νά παύση τον διδάσκαλον, καί τοιαυτη τις ετέρα ν ’ άνα- 
βιβάση είς τήν έ'δραν τον ξυλοσχίστην. Ή  παϋσις τοΰ διδασκάλου προεκα- 
λεΐτο υπό δυο ή τριών και έξετελεΐτο δέ υπό τοΰ ισχυρότερου έν τή κοινότητι, 
δ ι“ άπλουστάτου τρόπου καί λίαν αρχαϊκού. “Αναφέρομεν μίαν τοιουτότρο- 
πον παΰσιν, ήν ήκοΰσαμεν παρ’ αξιόπιστου μάρτυρος καί συμβάσαν έν τινι 
προαστείφ τής Κων)πόλεως, κατά ταΰτην τήν έποχήν, ήν έπραγματεύθημεν. 
Ό  τζορβατζής τής κοινότητος, κρατών ϊσχυράν βακτηρίαν, έρχεται περί τήν 
μίαν τής νυκτός είς τό δωμάτιον τοΰ διδασκάλου καί στηρίξας τήν βακτηρίαν 
εις τό κατώφλιον καί έπ’ αυτής έπακουμβήσας τάς χείρας καί τήν κεφαλήν, 
«αύριο τό πρωί, είπε, ά πάρεις τά ροΰχα σου καί ά παγαίνεις». Καί έξετελέ- 
σθη ή παΰσις τήν επαύριον ακριβώς. Ό  διδάσκαλος έλαβε τό στρώμα αύτοΰ 
καί τό ζεμπίλι επ’ ώμων καί ό'ρθρου βαθέως άπήλθε άλλοσσε, μηδέν είπών 
καί άντιτείνας, διότι έγίνωσκε τά έπακό?ωυθα τής τοιαύτης απείθειας.

Έ ά ν  πρόκειται ήδη μετά τά ρηθέντα νά συγκρίνωμεν τήν κατάστασιν 
τοΰ σχολείου εκείνου προς τήν παρούσαν, ήτις από δεκαετίας σχεδόν ακολουθεί 
έτέρας πορείας, παραλλήλως βαίνουσα προς τά έν Εύρώπη σχολεία, θέλομεν 
ευρει καταπληκτικήν πρόοδον έπελθοΰσαν έντός τοΰ χρονικοΰ τούτου διαστή
ματος καί τό σχολεϊον άπαλλαχθέν πλέον τής τέως σχολικής μορφής, ήν έφε- 
ρεν έκ τών άρχαιοτάτιον χρόνων. Τό σχολεϊον έν ταΐς ποικίλαις μορφαΐς, ας



142 Ί. Άέαμαντιά&ου διδασκάλου (1885)

έλαβεν από τοϋ Ίσοκράτους μέχρι τοϋ Πλουτάρχου καί εντεύθεν καί)’ ό'λους 
τούς μέσους αιώνας καί εφεξής άχρι τών προ εικοσαετίας χρόνων, έτήρησεν ί- 
διάζοντά τινα χαρακτήρα καί διακεκριμένου, δν άποκαλοϋμεν φιλολογικόν, 
καί δστις έμεινεν αείποτε εν τή πολλαχώς τροποποιηθείση μορφή, κατά τάς 
έκάστοτε πνευματικός χρείας, ό πρωτεύων αυτού χαρακτήρ καί τό κύριον αυ
τού γνώρισμα. Ή  έτέρα δε μορφή, ή επιστημονική, ή αντίθετος τή προηγη- 
θείση άρχεται κατά τούς νϋν χρόνους καί καθ’ έκάστην εξακολουθεί βελτιου- 
μένη πάντοτε, προαγομένης τής πολιτείας καί μετ’ αυτής συμπροαγομένου καί 
προοδεύοντας τού έθνους. Τό σχολείου άρα, καίπερ έν καταστάσει δν πενιχρά 
εν παραβολή προς τό νϋν, ήν ή μόνη πνευματική εστία, δ ναός, ένθα διαμορ- 
φοΰται ό λόγος καί τό προς τήν αρετήν αίσθημα.

Καίπερ αγεωγράφητου, άγειομέτρητον καί άνεπιστήμον, γυμνόν παντός 
ύποβοηθοϋντος στολισμού, πάσης φιλοκαλίας, ήν δμως τό ταμεΐον τής εθνι
κής συνειδήσεως καί τής προς τον Θεόν άκραδάντου έλπίδος, έξ ών έπήγα- 
σεν ή μεγάλη αυτού αναγέννησις καί ή έν ελευθερίφ καί πίστει περαιτέρω 
πρόοδος αυτού.

II
ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΝ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΩ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

(Έκ χειρογράφων του ίδιου 1884 έτος)

Ό  πρώτος διδάξας έν τφ  σχολείφ τού Βαφειοχωρίου μετά τήν ενταύθα 
συνοίκησιν τών κατοίκων ήν Γρηγόριός τις ίεροδιάκονος Βαϊμάκης, επί πολλά 
έτη χρηματίσας έν αύτφ καί άποθανών τφ 1835 έν Κύπρφ έπανακάμπτων 
έξ 'Ιερουσαλήμ, ένθα είχε μεταβή προς προσκύνησιν τών Α γίω ν  Τόπων. Τό 
χωρίον δέ έν φ  εγένετο ό πρώτος διδάσκαλος, έκτίσθη τφ 1800 υπό τών νύν 
είσέτι κατοίκων, βαφέων, καί έκ Σκοπού καί Εύκαρύου όρμωμένων τών πε
ριχώρων τών Σαράντα Εκκλησιών.

'Ένεκα σφαγών και διαρπαγών γενομένων έν τοις χωρίοις τούτοις υπό 
τών Κιρτζαλίδων καί Πομάκων, κατοίκων μωαμεθανών τής Ροδόπης, οί κά
τοικοι πανοικεί έφυγον καί έλθόντες έν τή πρωτευούση τινές αυτών κατ’ άρ- 
χάς κατώκησαν έν Διπλοκιονίφ, έτεροι έν Άϊναλή-καβάκ καί άλλοι άλλο σε, 
έως ου λαβόντες τήν άδειαν παρά τής Τουρκικής κυβερνήσεα)ς, συνφκησαν 
υπό τών διαφόρων μερών, ένθα τό πρώτον είχον καταφύγει, έν τφ αύτφ χω- 
ρίφ, δπερ καί ωνόμασαν Βαφειοχώριον έκ τού έπαγγέλματος δπερ ήσκουν^.Τόν 1

1) Τό επάγγελμα τοϋ βαφέως έξήσκουν οι κάτοικοι τών χωρίων τούτων έκ τών 
Βυζαντινών χρόνων, ως έκ παραδόσεως διεσώθη. Ούδεμίαν δμως γραπτήν μαρτυ
ρίαν περί τούτου έχομεν. Έκ γραπτής μόνον μαρτυρίας διασωθείσης μέχρι τής 
πυρκαϊάς, δι’ ής έγένοντο παρανάλωμα τά έν Φασλί-πασα εργαστήρια τών βαφέων, 
βεβαιοΰται δτι τφ 1728 ημέρα Παρασκευή τής Ζωοδόχου Πηγής τή 18η ’Απριλίου 
συνφκίσθησαν τά άλλαχοΰ τής πρωτευούσης μεταξοβαφεΐα έν τφ ρηθέντι μέρει.
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πρώτον άρα διδάσκαλον έφερον μεθ’ εαυτών, οστις ήρξατο τό έργον αυτού 
τφ 1804. Πάντως οι πρώτοι κάτοικοι ήλιΊον τφ 1800. Ποιος ήν δ Γρηγόριος 
ουτος, ποιαν μορφήν είχε τό πρώτον σχολεΐον, αγνοείται. "Οτι ήν τό κοινόν 
σχολεΐον, ένθα ολίγοι τινές παϊδες από εξαετούς ηλικίας μέχρι τού δεκάτου 
έτους έδιδάσκοντο άνάγνωσιν και γραφήν καί ενίοτε και άριθμητικώς τάς τέσ- 
σαρας πράξεις, τούτο γίνεται δήλον εκ πολλών κα'ι μάλιστα εκ τών πανταχού 
υπαρχόντων σχολείων τότε, έχόντων τήν αυτήν ώς έγγιστα μορφήν.

Τφ δέ 1818 προσελήφίΐη ως πνευματικός τής αυτόθι εκκλησίας και δ ι
δάσκαλος τής άρτισυστάτου ελληνικής σχολής Παπαβασίλειός τις, άφ’ οΰ ά’ρ- 
χεται και ή σειρά τών διδασκάλων τού ελληνικού σχολείου. Ή  σΰστασις έλλ. 
ενταύθα σχολείου έβράδυνεν έν σχέσει προς τά παρακείμενα χωρία τού Βο- 
σπόρου ένεκα τού ευαρίθμου τών κατοίκων, μή δυναμένων, ως είκός, είσέτι 
νά έπαρκέσωσιν εις τάς άνάγκας τής εκκλησίας κα'ι συνάμα τάς τών δύο σχο
λείων. Τό παρακείμενον Νεοχώριον, τά Θεραπειά κα'ι τό Μέγα Ρεύμα απέ
κτησαν έλλ. σχολεία από τού παρελθόντος ήδη αίώνος, τό μεν Νεοχώριον από 
τού 1785, τά δέ Θεραπειά από τών αρχών τού παρόντος αίώνος 1804.

Ό  Παπαβασίλειός μετά τριετή διδασκαλίαν άποσυρθε'ις άντεκατεστάθη 
υπό τού ίεροδιακόνου Γρηγορίου Σιφνίου τήν πατρίδα, άνδρός λογίου, ίκα- 
νωτάτου καί ως εκ τού συγγράμματος του, δπερ μετά θάνατον έξεδόθη ι), 
φαίνεται ού μόνον παιδείας κάτοχος, αλλά καί άρεταΐς κεκοσμημένος πολλαΐς. 
’Ε πί τών ημερών αυτού τό ελληνικόν φαίνεται οτι προσέλαβε χαρακτήρα 
σπουδαιότερον, ως δυνάμεθα νά είκάσωμεν έκ τών μαθητών αυτού, έν οις 
καταλέγεται καί ό έπί πολλά έτη διδάξας έπ’ ωφελεία τών κατοίκων Γεώρ
γιος Λημητριάδης, περί ου γενήσεται λόγος μετά ταύτα.

Καί τούτον άποχωρήσαντα καί ε!ς ’Ινδίας άπελθόντα μετά τετραετή καρ
ποφόροι’ διδασκαλίαν διεδέξατο τφ 1825 Παντελής τις, Χίος τήν πατρίδα, 
παιδείας τίνος κάτοχος ό άνήρ καί καλλιγραφικώτατος. Έ π ί τών ημερών 
τούτου ώς καί έπί τού προκατόχου, έξηκολούθει έν τφ κοινφ σχολείφ ων δ 
Γρηγ. Βαϊμάκης, άπολαύων τής γενικής τιμής καί αγάπης καί ώς γνώριμος 
τοΐς πλείστοις τών κατοίκων καί ώς μετασχών τής φυγής καί τών δεινών τής 
έκ τής πατρίδας έποικίσεως. Μετά διετή αυτού διαμονήν έν τφ έλληνικφ σχο
λείφ διεδέξατο αυτόν ό Γ. Δημητριάδης τφ 1827, μηθητεύσας ώς προέφη- 
μεν παρά τφ Γρηγορίιρ Σ ιφνίφ  κυρίως καί παρά τφ άποχωρήσαντι ήδη 
Παντελή πολλά τινα μαθών. Ό  άνήρ ουτος συγγενής τυγχάνων πολλών έγ- 
χωρίων καί αυτού τού από τών αρχών τής κτίσεως, τού χωρίου εύδοκίμως 
διδάσκοντος Γρηγορίου, καθ’ δλον τόν βίον αυτού καρτερικός υπήρξε φιλερ- 1

1) Τό σύγγραμμα τούτο περιέχον λόγους ούς έξεφώνησεν έν τή έκκλησή τής 
Καλκούτας, έπιθεωρηθέν νομίζω ύπό τού μακαρίτου Τανταλίδου, έξεδόθη αγνοώ 
ύπό τίνος.
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γός και είς άκρον τιμιώτατος. Κατά τά 27 έτη της διδασκαλίας αΰτοΰ, καί 
πολλά έπραξεν υπέρ τών σχολείων και οΰκ ολίγα εν rfj κοινότητι. 'Ιεροψάλ
της ών συνάμα καί εΐδήμων τών τής εκκλησίας έτήρει αΰστηράν ακρίβειαν 
έν τή αυλή καί εν τφ σχολείφ σύντονον επιμέλειαν. Οικονόμος ών, ως καί πάν- 
τες οί τής εποχής του άνθρωποι, έζη μάλλον έκ τοΰ μισθοϋ τής εκκλησίας ή 
εκ τών διγρόσων διδάκτρων, άτινα οί εΰπορώτεροι μαθηταί άνά πάντα μήνα 
έδιδον αΰτφ. Διότι οί διδάσκαλοι καί επί τών ημερών αΰτοΰ καί προ αΰτοΰ 
καί μέχρι τοΰ 1848 σχεδόν, οΰδένα μισθόν έλάμβανον έκ τής κοινότητος, αλλά 
μόνον μηνιαία δίδακτρα έκ τών μαθητών, καί ταΰτα μόνον έκ τών εΰπορούν- 
των. Παρά δε τών απόρων καί ένδεών οΰ μόνον οΰδέν ελάμβανον, άλλ’ έπί 
τοΰτοις έδιδον έκ τών ιδίων καί βιβλία καί εΐτι χρήσιμον προς την έκπαί- 
δευσιν. Τά σχολεία έκειντο έν τώ περιβόλφ τής εκκλησίας Ιν αΰτοΐς τοΐς κε- 
λίοις. Δυο δωμάτια έν τώ κατωτέρφ ήν τό κοινόν σχολεΐον, έν δέ τώ άνω- 
τέρφ, τό ελληνικόν, ήρκουν προς την καθίδρυσιν τοΰ σχολείου. Προ τής κτί
σεως δέ τής εκκλησίας ένοικιάζοντο ιδιαίτεροι οΐκίαι. Άποβιώσαντος δέ τφ 
1835 τοΰ ρηθέντος Γρηγορίου προσελήφθη έν τφ κοινφ ως διδάσκαλος καί 
ιεροψάλτης ό Δημήτριος Δεβεδζής, πατήρ τής Α. Θ. ΙΙαναγιότητος ’Ιωακείμ 
τοΰ Γ '. Ά νήρ ΰψηλοΰ αναστήματος φέρων τζουμπέ καί στρόφιον μέλαν περί 
την κεφαλήν. Άποσυρθέντος καί τούτου μετά έν έ'τος, διωρίσθη άντ’ αΰτοΰ 
ό γνωστός τοΐς πολλοΐς καί ιδιόρρυθμος έπί τοΐς άγαθοΐς θρόνοις αΰτοΰ 
Μ. Γεωργιάδης, δστις πρώτος αΰτός έγένετο διδάσκαλος, φέρων πτυχίον, 
άγνωστόν τι τοΐς προτέροις. Νεαρός τότε την ηλικίαν καί μαθητής τοΰ διδά
σκοντος ήδη Γ. Δημητριάδου, μετ’ έπιμελείας έπελάβετο τοΰ έργου καί οΰ 
μικράς αΰταπαρνησίας. Έ π ί διδάκτροις καί οΰτος διδάσκων ώμολόγει πολ
λοΐς δτι τούς πρώτους μήνας τοΰ διδασκαλικοΰ του έργου μόλις έλάμβανεν 
τριάκοντα γρόσια έξ απάντων τών μαθητών κατά μήνα, ειτα μετά πολύν 
χρόνον ήρξαντο ταΰτα άνερχόμενα είς τριάκοντα πέντε καί οΰτω προϊόντος 
τοΰ χρόνου ηΰξήθησαν τά κατά μήνα δίδακτρα άχρι τών εκατόν γροσίων. 
Άλλ’ ή ολιγάρκεια τών καιρών καθίστα τά πενιχρά ταΰτα δίδακτρα άρκοΰντα 
καί ή οικονομία τοΰ ίδιου αΰτοΰ, έν φ κατά τον αΰτόν χρόνον έν Νεοχωρίφ 
ό ’Απόστολος, ελληνικός διδάσκαλος, έλάμβανε τρεις χιλ. γρόσια τό έτος, καί 
δ τοΰ κοινοΰ σχολείου 2500. Έ κ  τών δυο τούτων άνδρών, διδασκάλων καί 
ιεροψαλτών, ή κοινότης, είναι δίκαιον νά δμολογήσωμεν, ώφελήθη τά μέγι
στα. Διότι άμφότεροι έγχώριοι συγγενείς δέ τοΐς πλείστοις, καί φιλοτίμως είρ- 
γάζοντο καί άφιλοκερδέστερον. 'Ο  τοΰ Δημητριάδου μάλιστα ζήλος υπέρ παν
τός καλοΰ έν τφ χωρίφ γινομένου ήν γνωστός τοΐς πάσι καί έπί πολλών έρ
γων όμολογοΰμενος. Βλέπων οΰτος δτι τοΰ χωρίου αΰξηθέντος κατά τον πλη
θυσμόν, τά τών κελίων δωμάτια δέν έπήρκουν πλέον είς άμφότερα τά σχο
λεία καί ένήμερος διατελών τών άλλαχοΰ υπέρ βελτιώσεως τών σχολείων γι- 
γνομένων, ένήργει άκαμάτως προτρέπων καί παρακινών πάντας προς εΰρε-



αιν χρημάτων και αγοράν οικίας καταλληλότερος διά τά σχολεία, καί οϊ κό
ποι καί ένέργειαι αΰτοϋ δεν έμειναν άγονοι. Οί ένθερμοι αύτοΰ υπέρ παι
δείας λόγοι, ους πολλάκις καί επί μακρόν έλεγεν, δεν έπεσαν επί αγόνου γης. 
Κατευνάζων τάς μικροπαθείας των εγχωρίων, συνάπνων τά διεστώτα, παρο- 
τρΰνων, γραφών, καθικετεύουν καί προσλιπαρών πάντας, κατώρθωσεν δ'πως 
διά συνδρομών οΰκ ευκαταφρονητών διά τούς καιρούς εκείνους, ν’ άγορασθή ή 
οικία τοΰ Ζαχαράκη τώ 1849, καί μετενεχθώσιν εκεί τά σχολεία. ΔΓ αύτοΰ 
άνεδιωργανώθη ή σχολή ή ελληνική, τρεις σχηματίσασα τάξεις, Εισήχθη τό 
αλληλοδιδακτικόν σύστημα έν τώ κοινφ σχολείφ παραιτηθέντος τοΰ Μιχαλάκη 
καί προσκληθέντος τοΰ εϊδικώς σπουδάσαντος την θαυματουργόν τότε θεω- 
ρουμένην μέθοδον τής αλληλοδιδακτικής. ΙΙροσελήφθη ιδιαίτερος διά την 
Τουρκικήν, έτερος διά την Γαλλικήν γλώσσαν, καί βοηθός έν τφ έλληνικφ 
σχολείφ δ ’Ιάκωβος.

ΔΓ αύτοΰ έ,γένετο ιδιαίτερος κανονισμός τοΰ δλου σχολείου, ώρίσθη πρό
γραμμα των διδασκόμενων μαθημάτων, άγνωστον πράγμα άχρις τής εποχής 
εκείνης, καί έπωνομάσθη τό σχολεΐον «Σχολή τής Ευαγγελίστριας». ΓΙρώτην 
ήδη φοράν συνεστήθη εφορεία διά διαγεγραμμένων καί σαφών καθηκόντων. 
Ή γοράσθη κώδηξ, ένθα κατ’ έτος έγράφοντο αί εισπράξεις καί δαπάναι τοΰ 
σχολείου. Καί ταΰτα πάντα κατώρθωσεν ό γενναίος οΰτος άνήρ προς πολλά 
ενάντια παλαιών, προς τήν αμάθειαν τών πολλών, τήν Ιδιοτροπίαν, τήν α
ναλγησίαν καί αδιαφορίαν, άλλα καί αυτός ό ίδιος άποφαίνεται : «δ ζήλος 
κατισχύει πάντων». Καί πράγματι κατίσχυσε διά τής άφοσιώσεως καί τοΰ 
ζήλου του καί τά σχολεία τοΰ χωρίου επί πενταετίαν ήκμασαν αληθώς παρα- 
γαγόντα καρπούς πνευματικούς σπουδαίους καί ανέλπιστους. Άλλ’ ένεκα λό
γων πολλών άποχωρήσαντος τοΰ Γ. Δημητριάδου κατέλαβεν τήν έδραν τφ 
1855 δ Κ. Γεωργιάδης προσκληθείς επί τούτφ εκ Ραιδεστοΰ ’)· ’Αλλά καί 
τούτου μετά ενιαύσιον διδασκαλίαν άποσυρθέντος τφ 1885 προσελήφθη δ 
Κωνσταντίνος Γερμανός Γρήγορός, τρόφιμος τής θεολογικής σχολής τής 
Χάλκης καί νΰν διευθυντής αυτής. Αυτόν μετά δύο ενιαυτούς διεδέξατο έτε
ρος τελειόφοιτος τής αυτής σχολής, δ Κ. ΙΊαλαμάς. Καί μετά τοΰτον τφ 1875 
έδίδαξεν δ έκ τοΰ αύτοΰ χιορίου καταγόμενος II. Άδαμαντιάδης, τελειόφοι
τος τής έν Φαναρίφ Μ. τοΰ Γένους Σχολής. Ή  εποχή τοΰ άνδρός τούτου εΐ 
ναι άξιοσημεάυτος. Νεαρός πάνυ ήρξατο τοΰ διδασκαλικοΰ έργου έν τφ χω- 
ρίφ του τό πρώτον, έχων συνάδελφον έν τφ άλληλοδιδακτικφ τόν προμνη- 
μονευθέντα Μ. Γεωργιάδην, νέον ένταΰθα καί εκ τοΰ αύτοΰ χωρίου. Ζήλος, 
αφοσίωσις καί εγκάρδιος πόθος άμφοτέρων ήν πώς νά ΐδωσιν τήν μικράν αυ
τών πατρίδα εύδαιμονοΰσαν καί τά σχολεία αυτής άκμάζοντα καί προαγόμενα. 
Ή  σκέψις καί ή διάνοια αύτοΰ ήν τό σχολεΐον καί οί μαθηταί, οΰς έμελλε νά 
διδάξη καί φωτίση.

Τά Σχολεία έν Θράκη τόν Ιθ' αιώνα Ι4ί>

1) Ό  Γεωργιάδης επί έξάμηνον έργασθείς σχεδόν άπεσύρθη εις Ραιδεστόν.

10
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Ή  ιδιαιτέρα αυτοΰ στοργή προς το διδάσκειν καθίστα αυτόν φιλεργώ- 
τατον και επιμελέστατου διδάσκαλον. Και κατ’ άρχάς τό σχολεϊον έβαινε κα
λώς, αλλά βάσκανος δαίμων ίιπέθαλψε και μετ’ ολίγον έξήγειρε τηλικαυτην 
έριν μετάξι; τών εγχωρίων, ώστε εις δυο ερίζοντα κόμματα και άλληλομα- 
χοϋντα διαστάντες επί επτά έτη τοσούτω σφοδρώς διεπληκτίζοντο, ώστε πα- 
ρημελήθη κα'ι σχολεϊον και πρόοδος καί παν ό,τι τρέφει και αυξάνει την παι
δείαν. ’Επειδή ή έρις προέκυπτεν έκ τής διχογνωμίας περί τοΰ γηπέδου, έφ’ 
ου έμελλον νά άνεγείρωσι νέαν οικοδομήν τοΰ σχολείου, τής άγορασθείσης ο ι
κίας παρά τοΰ Ζαχαράκη έρειπωθείσης, τό Ελληνικόν σχολεϊον περιεφέρετο 
από οικίας εις οικίαν καί τέλος κατέληξεν εις παλαιόν τι καψενεΐον, ακατάλ
ληλον όλως προς την εργασίαν τήν σχολικήν καί απόκεντραν. Μετά πολλάς 
διαμάχας καί έριδας ήγέρθη νέον σχολεϊον εν τή θέσει τών κελίων, ένθα έγ- 
καθιδρυθη ή Ελληνική, άπαλλαγεΐσα τοΰ νά είναι φερέοικος. Μετά δεκαετή 
εν τώ νέφ σχολείφ κορποφόρον καί φιλότιμον διδασκαλίαν, άπεχώρησε καί 
ουτος, δώδεκα έτη διδάξας καί προαγαγών τήν σχολήν ταυτην είς βαθμόν ζη
λευτόν. Τώ 1869 διεδέξαντο δυο άλληλοδιαδόχως διδάσκαλοι, άλλ’ επ’ δλίγας 
μόνον ημέρας διδάξαντες έπαυθησαν ‘). "Εως οΰ προσεκλήθη ό Περικλής 
Οϊκονομόγλου, γνωστός ών τοΐς έγχωρίοις. Καί τοϋτον μετά διετή εργασίαν 
άντικατέστησεν δ ’Αλέξιος Κωνσταντινίδης Ή πειράηης. Ουτος επί εξαετίαν 
έργασθε'ις άπεχά)ρησε, προσκληθέντος τοΰ Ί .  Άδαμαντιάδη τφ 1877.

’Από τοΰ άνδρός τούτου άρχεται νέα πορεία έν τή ιστορία τών σχολείων. 
Διότι υπ’ αυτοΰ, διορισθέντος τφ 1877, μετά ένα ενιαυτόν κατηργήθη ή αλ
ληλοδιδακτική τέως μέθοδος. Διωργανώθησαν άμφότερα τά σχολεία, ένωθέντα 
εις έν, επταετή παίδευσιν χορηγοΰν, καί τοΰ μέν προκαταρκτικοΰ διδάσκαλος 
ήν δ Μ. Γεωργιάδης, τοΰ δέ Έλληνικοΰ, τρεις τάξεις περιέχοντος, αυτός δ 
σχολάρχης. ’Ε π ’ αυτοΰ ε’ισήχθησαν έν τώ σχολείφ μαθήματα μή διδαχθέντα 
τέως, ή φυσική, ή φυσική ιστορία, ή παιδαγωγική, ή ψυχολογία, διδαχθεΐ- 
σαι εις τινας μαθητάς, μοοφωθέντας ουτω είς διδασκάλους. Ή  Γαλλική πα- 
ρημεληθεΐσα από τής άποχωρήσεως τοΰ Π . Αδαμαντιάδου, έλαβεν ήδη σπου- 
δαίαν έπίδοσιν. Ή  τουρκική έδιδάχθη υπό τοΰ ’Ασκληπιού Βαφειάδη, 
επί τριετίαν. Παραιτηθέντος δέ τοΰ Μ. Γεωργιάδου διεδέξατο αυτόν δ Σ π υ 
ρίδων Ή λιάδης, διδασκαλιστής, μετά τριετή τούτου διδασκαλίαν 6 Περικλής 
Ζερβός, καί μετά τοΰτον δ Πρόδρομος Ζαχαριάδης. ’Επειδή δεν έπήρκουν 
δυο έργάται προσελήφθησαν βοηθοί έτεροι δυο, μορφωθέντες δ ι’ ειδικών μα
θημάτων επί τουτιρ, δ ΐεροδιάκονος Κωνστάντιος μίαν τάξιν άναλαβών τοΰ 
προκαταρκτικοΰ καί δ Ζ. Ίωαννίδης δυο τάξεις τοΰ νηπιαγωγικοΰ. Αμφο- 1

1) Ό  εις αυτών ήν Περφύριός τις αμαθής καί τυχοδιώκτης, ό δεύτερος Ιερεϋς 
οΰχί κρείσσων τοΰ πρώτου, Άβέρκιος ονομαζόμενος. Τό περίεργον δ’ έστί τοΰτο δτι 
ούτοι συνιστώντο ώς ελληνικοί διδάσκαλοι υπό τής έν τοΐς Πατριαρχείοις έδρευού- 
σης εκπαιδευτικής επιτροπής.

Ί. Άδαμαντιάδου διδασκάλου (1885)
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τεροι εύδοκίμως διδάξαντες, δ μέν επί τριετίαν ειδικώς εν τφ νηπιαγωγεία) 
καί αποσυρθείς μετά ταϋτα,
ό δέ εΐσέτι έξακολουΟών νά \  ^
διδάσκη εν τφ προκαταρκτι- 
κφ. Τφ δέ 1884 συσταθέν- 
τος ιδιαιτέρου νηπιαγωγείου 
άπεχιόρησε τό τμήμα τοϋτο έκ 
των σχολείων, άπαρτίσαν ι 
διαίτερον σχολεΐον, ένθα ύπδ 
γυναίκα νηπιαγωγόν διδάσ
κονται 52 νήπια,

Τά σχολεία τοΰ ήμετέρου 
χωρίου, ενενήκοντα ετών βίον 
άριθμοϋντα,καί ποικίλας κατά 
διαφόρους χρόνους μορφάς 
λαβόντα, τρεις περιέχουσιν ε
ποχής ακμής καί προόδου α
ξιοσημείωτους, καί των τριών 
τούτων δέ εποχών προς τοΰτο 
ανδοες ζηλωταί, φιλοτιμώτα- 
τοι καί εϊς άκρον φιλόπονοι, 
ους δέον νά διακρίνωμεν με
ταξύ των είκοσι καί πέντε δ ι
δασκάλων, οίτινες κατά τό 
χρονικόν τοΰτο διάστημα εδί- 
δαξαν. Οί ά'νδρες ουτοί είσιν 
δ μακορία τή λήξει Γ Δημη 
τριάδης 1), ό Π . Άδαμαντιά- 
δης καί ό νΰν άκαμάτως διευ- 
θύνων’Ι. Άδαμαντιάδης. Κα
τά δέ τά κατόπιν αυτών των
δυο κυρίως χρονικά διαστήματα τά σχολεία ήσαν έν..... s). 1 2

‘Υπόγραφα! Μητροπολιτών τής Μητροπόλειος 
Φιλιππουπόλεβις έκ των κωδίκων αυτής.

1) Ό  Δημητριάδης, δτε έγένετο διδάσκαλος, έφόρει μέλανα σκούφον και τζουμπέ' 
είχε χρηματίσει κιινονάρχης έν τοΐς Πατριαρχείοις, ένθα καί έμόρφωσεν ΰφος εκ
κλησιαστικόν, δπως πολλοί των ψαλτών έμιμοϋντο.

2) Τό χειρόγραφον τελειώνει εδώ καί είναι έλλειπές.



ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ANA ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ

I

Le V icom te de M arcelle εις τό έργον του «Souvenirs de l’O rient» 
δημοσιευθέν έν Βρυξέλλαις τό 1840 εις τον τρίτον τόμον δίδει την κάτωθι έν- 
τόπωσίν του περί τοΰ Έθνομάρτυρος Άδριανουπόλεως Πρωίου καί της έκ- 
παιδευσεως κατά τους χρόνους τής Έπαναστάσεως εν Άδριανουπόλει. (Ή  
μετάφρασις τής κυρίας ’Αναστασίας Θ. Κοκόλη, τό γένος Σταμούλη).

«Ειδον τον 'Έλληνα αρχιερέα Πρώιον, τον όποιον είχα καί προηγουμέ
νως γνωρίσει. Διηόθυνε έπιτυχώς και μέ σύστημα την έκπαίδευσιν των ομο
φύλων του. Τό σχολεΐον τής Άδριανουπόλεως, μο'ι έλεγε, υπάρχει προ άμνη- 
μονευτων χρόνων. 'Ο τελευταίος πατριάρχης Κύριλλος, τώρα εξόριστος εις τό 
ό'ρος “Αθως, άνήρ μεγάλης παιδείας, εδώ διήλθε την νεότητά του. Ή  πόλις 
μας, τό βλέπετε, είναι μεγάλη, άλλα τό έμπόριον άτονεΐ καί ή πτωχεία είναι 
γενική. Ίδρόσαμεν σχολεία δια την θρησκευτικήν διδασκαλίαν δωρεάν καί 
την δημοτικήν έκπαίδευσιν. Οί διδάσκαλοι, έξαρτώμενοι καί από έπόπτας 
τής εκλογής μας, μισθοδοτούνται από ημάς. Τά παιδία, τά όποια έμαθον νά 
άναγινώσκουν καί νά γράφουν καί έπιθυμοΰν άνωτέραν έκπαίδευσιν, πηγα ί
νουν εις τό δημόσιον σχολεΐον, όπου υπό τήν διευθυνσιν τριών καθηγητών 
μελετούν αρχαία ελληνικά, γραμματικήν, ποίησιν, ρητορικήν καί φιλοσοφίαν. 
"Εως τώρα εις τήν’Ανδριανουπολιν δεν υπάρχουν μελέται πληρέστεροι».

«’Από αυτάς τάς λεπτομέρειας συμπεραίνει τις, δτι ή έκπαίδευσις τών 
Ελλήνων δεν ήτο παρημελημένη τό 1820, εις αυτάς τάς βαρβάρους χώρας.

« Ό  αρχιεπίσκοπος τής Άνδριανουπόλεως ΙΙρώιος, άφοΰ έδίδαξε φιλοσο
φίαν καί φυσικήν εις τήν Ελληνικήν σχολήν τοΰ Κουροΰ Τσεσμέ, ανυψωθείς 
εις τάς άνωτέρας τιμάς τής συνόδου, έφονεΰθη εις τήν αρχήν τής έπαναστά
σεως τοΰ 1821».

II
Ό  κόμης de Caylus, 1672— 1765, συνοδεόων τον Γάλλον πρεσβευτήν 

έφθασεν έπί τοΰ πλοίου le T ou leux  εις Κωνσταντινουπολιν, έκεΐθεν έφ ιπ
πος μετέβη εις Άνδριανουπολιν. Τάς εντυπώσεις του δίδει εις τό έργον του 
«V oyage de C onstantinople» δημοσιευθέν τελευταίως εις περιοδικόν Γαλ
λικόν. (Ή  μετάφρασις υπό τής ιδίας).

« Ή  πλευρά τής ’Ασίας τήν οποίαν ακολουθήσαμε διά νά άποφυγιυμεν τά 
ρεύματα εις τά Δαρδανέλλια, είναι πολύ ευχάριστος καί παρουσιάζει μίαν με
γαλοπρεπή χόιραν. Τήν έγκαταλείψαμεν εις τήν άκραν τών Barbiers, ινα δια- 
σχίσωμεν τον πορθμόν καί παραπλευσωμεν τήν Ευρωπαϊκήν ακτήν καί ήγ-
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κυροβολήσαμεν ασφαλώς εις τον δρμον των Cypres η τής Νέκρας θαλάσσης 
(sic), εΐμεθα ευτυχείς, διότι δεν έξωκείλαμεν. Πήραμε νερό από δυο βρυσεις 
μαρμαρίνας κατασκευασμένος κατά τον τουρκικόν τρόπον, μέ δεξαμενάς. Ή  
Πύλη τάς κατασκεύασε προς ευκολίαν τών Όθωμανικώ ν στόλων, οι όποιοι 
συνήθως έρχονται καί αγκυροβολούν. Παρετήρησα αρκετά τερπνά ερημητή
ρια κατοικοΰμενα παρ’ ενός γέροντος ερημίτου ή δερβίσου, τοϋ οποίου τά 
λευκά γένια ήσαν πολύ μακρά.

’Επειδή ό άνεμος μάς έγκατέλειψε καί ήγκυροβολήσαμεν αρκετά πλησίον 
τοΰ ορμου τών Cypres, έπωφελήθην τής ευκαιρίας νά έπισκεφθώ δύο αρχαίους 
πύργους τών Δαρδανελλίων, δπου ό Ξέρξης έκαμε τήν γέφυραν του, έλπίζων 
νά ευρώ ερείπια τής Σηστοϋ καί τής Άβύδου. ’Ή λπιζα τουλάχιστον διά με
ρικά λείψανα τοϋ πύργου, δπου κατώκει ή δυστυχής Ή ρώ . Τά οχυρώματα 
δμως καί αΐ οίκίαι τών Τούρκων δλίγην εύχαρίστησιν μέ έπροξένησαν.

Ή  πόλις (ή τό χωρίον) τής Ευρώπης είναι κτισμένη εις τήν κλιτύν τοϋ 
βουνοϋ, τό όποιον τήν δίδει κάποιαν εμφάνισιν από τήν διώρυγα. Τό φρου
ρών έχει τό άνοιγμα αυτών τών κακώς κατασκευασμένων μεγάλων κανονιών 
εμπρός εις τοίχον, επίσης κακώς κατασκευασμένον. Αυτά τά ανοίγματα κλείουν 
μέ θύρας. Δέν είδα κανένα πυροβόλον εις τήν δευτέραν γραμμήν τών ανοιγ
μάτων' αλλά τό κέντρον τοΰ περιβόλου τοΰ φρουρίου είναι ένισχυμένον από 
πύργον στερεώτερον καί παχυτερον. Είναι είδος ιππότου, ό όποιος επιβλέπει 
τό δλον έργον.

Αυτή ή μικρά πόλις είναι κτισμένη εις περιοχήν αρκετά εύφορον, αν καί 
λοφώδη, καί κατοικεΐται από Τούρκους. Τό φρούριον τής ’Ασίας είναι με- 
γαλύτερον. ’Επίσης καί ή πόλις είναι κτισμένη εις εύφορον πεδιάδα, καλλιερ- 
γημένην καί γεμάτην από ωραίους κήπους, ό μικρός δέ ποταμός Charm es εκ
βάλλει εις τήν θάλασσαν. Εΰρίσκονται εκεί είκοσι περίπου δυστυχείς "Ελλη
νες καί μερικοί ’Ιουδαίοι, οί λοιποί είναι Τούρκοι. Ή  στερεότης εδώ τών 
πύργων είναι μεγαλυτέρα, αλλά πάντοτε τής ιδίας καλαισθησίας. Νομίζει τις 
δτι οί πύργοι οί ευρισκόμενοι έν τφ ίδ ίφ  περίβολοι θά ήσαν ασφαλείς από 
βλήματος, αλλά δέν είναι καθόλου επιχωματωμένοι. Τό φρούριον τής Ευρώ
πης δέν έχει παρά ένα. Αυτά τά δύο οχυρώματα δέν έχουν καμμίαν έμφάνι- 
σιν από τήν ξηράν, αλλά χρησιμεύουν ως φόβητρον. ’Από τήν θάλασσαν τά 
πυροβόλα φθάνουν ευκόλως από τής μιας πλευράς εις τήν άλλην, αλλά τά πυρά 
των δέν συναντώνται. Έχαιρετήααμεν αυτά τά δύο φρούρια μέ 7 κανονιο
βολισμούς. Τό τής ’Ασίας πρώτον μάς άνταπέδωκε τον χαιρετισμόν και άντα- 
ποκρινόμενα κατόπιν μεταξύ των μάς άπέδοσαν άλλους τόσους. ’Έρριψαν 8 
διά τον Πρεσβευτήν, ό όποιος έχάρισε εις καθένα οκτώ γρόσια. Οί χαιρετι
σμοί πάντοτε γίνονται μέ σφαίρας, αί όποΐαι πότε πηγαίνουν εμπρός καί 
πότε πίσω, είναι νομίζω τρόπος εύγενής δχι άσχημος. "Ολαι αί σφαΐραι είναι 
από μάρμαρον καί αί μεγαλύτεραι από γρανίτην.Είναι έως 25 δακτύλων δ ια 
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μέτρου, εκείνοι όμως τάς οποίας συνήθως μεταχειρίζονται δεν έχουν παρά 
μόνον 15—18. Νομίζω δτι δεν τά γεμίζουν παρά κατά τό ήμισυ, διότι δεν 

ευρισκα νά έκαμνον τον κρότον τον οποίον έπρεπε νά κάμουν. Οι Τούρκοι κά- 
μνουν καλά μη έπιτρέποντες τήν είσοδον εις τοΐις ξένους, διότι ανεξαρτήτως 
τής μεγάλης των σημασίας, τά πολεμικά των πλοία άφίνουν εκεί τήν πυρί
τιδά των και όταν αναχωρούν από τήν Κωνσταντινούπολή φέρουν διαταγήν 
νά πάρουν δση τους χρειάζεται. Έ ν  τοότοις, πλησιάζει τις τόσον, ώστε εί
ναι εύκολον νά τά αναγνώριση πολύ εύκρινώς-

Ήγκυροβολήσαμεν μεταξύ των δυο φρουρίων, τά όποια απέχουν έως 
ήμίσειαν λεύγαν, διότι τά ρεύματα μάς ήσαν ενάντια και ό άνεμος δεν ήτο 
αρκετά δυνατός. Ό  πορθμός ομοιάζει τήν κοίτην ενός ποταμού καί δυσκό- 
λως αντιλαμβάνεται τις βλέπων τήν γήν από τάς δυο πλευράς, δτι είναι πέρα
σμα. Διημερεύσαμεν έκεΐ, καί επειδή ό καιρός ήτο ευνοϊκός ανοίξαμε τά πα
νιά καί ταξιδεύαμε εις τήν παραλίαν τής Α σίας, διά νά άποφύγωμεν τήν δύ- 
ναμιν των ρευμάτων, περάσαμε τήν Καλλίπολιν, πόλιν τής Ευρώπης. Μοί έ- 
φάνη αρκετά μεγάλη καί καλώς κείμενη, δπου εναυπηγοΰντο άλλοτε αί γαλέ- 
ραι τοΰ G rand S egneur. Περάσαμε αρκετά πλησίον, καί εμέτρησα 16 — 17.

Όλίγον κατόπιν, περάσαμε εις τήν ’Ασιατικήν ό'χθην καί εξήτασα τά 
εκεί χωρία εις θέσιν υψηλήν δεσπόζουσαν τής θαλάσσης. Μολονότι είχαμε 
δλα τά πανιά εις τά πλοΐά μας, δεν προχωρούσαμε παρά δυο λεύγας τήν ώ
ραν. Καί διά νά άποφυγωμεν αυτήν τήν δυσάρεστον κατάστασιν έκάμαμε δ,τι 
ήτο δυνατόν. Έ π ΐ δύο ημέρας ήναγκάσθημεν νά άγκυροβολήσωμεν καί έπω- 
φελήθην αυτής τής ησυχίας εις τά πλοία, διά τήν παράστασιν κωμωδίας, διότι 
δεν παραμελούσα καμμίαν ευκαιρίαν, ή οποία θά ήδύνατο νά μάς διασκε- 
δάση. Ό  άνεμος ηύξησε αρκούντως τήν δευτέραν νύκτα καί ή κατάστασις κα- 
τήντησε πολύ ανησυχητική, διότι τό πλοΐον έταράσσετο φοβερά. Εϊμεθα ευτυ
χείς, διότι τό «le Touleux» ήτο νέον πλοΐον καί έκτυπούσαμε εις παραλίαν ή 
οποία δεν είχε κανένα βράχον, άλλως τό πλοΐον άφεύκτως θά ήνοιγε. Ή  
καταιγίς ήτο τόσον δυνατή, ώστε ό άνεμος μάς ωθούσε από τήν ακτήν εις τά 
κύματα. Ήγκυροβολήσαμεν εϊς όλίγην άπόστασιν ενώ ή καταιγίς ήτο φοβερά 
συνοδευομένη και από κεραυνούς.’Ανοίξαμε πανιά, αλλά χωρίς νά δυνηθώμεν 
νά περάσωμεν τήν νήσον τού Μαρμαρά, τήν οποίαν έβλέπομεν από πολλοϋ. 
Ήγκυροβολήσαμεν πλησίον τής B eristachi (Περίστασις) εις άπόστασιν έξ λευ 
γών άπό τήν Καλλίπολιν εις τήν ιδίαν πλευράν, Ούτω ονομάζεται ελληνιστί, 
(οί Τούρκοι τό ονομάζουν Καδήκιοϊ). ’Έστειλα τήν βάρκαν νά φέρη νερό καί 
ήμουν εκ των πρώτων πού άπεβιβάσθησαν.

'Η  γονιμότης καί ή ώραιότης των πέριξ τήν καθιστούν εύχάριστον, τά 
τρόφιμα είναι άφθονα καί επομένως φθηνά. Οί κάτοικοι είναι δλοι Τούρκοι 
καί είναι οί καλλίτεροι άνθρωποι τού κόσμου. Μερικοί απ’ αυτούς μοΰ έλε- 
γαν δτι θά ευρισκα μαρμάρινους στύλους και έπιγραφάς, εάν ήθελα νά με
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ταβώ μίαν ώραν μακράν. ’Έλαβα δυο αλόγα και μέ ένα άνθρωπον χοϋ τό
που έπήγα πέραν τής ώρας εις τό όρος, εις τούς πρόποδας τοϋ οποίου κεΐται 
ή B eristachi καί άφοϋ διήλθον από τό χωρίον Arapli, έφθασα εις δύο τεμά
χια στύλων, τά όποια έσημείωναν τάφους Τούρκων, και είχαν χρησιμοποιηθή 
εις Ελληνικήν εκκλησίαν, διότι έβλεπε τις εις ένα τεμάχιον σταυρόν τετράγωνον 
αρκετά καλόν. ’Ιδού τά δυσάρεστα εις τά όποια είναι εκτεθειμένος ό τ α ξ ι
διώτης. Αλλά τί υπάρχει εις τον κόσμον χωρίς ανωφελή διαβήματα ; Μέ διε- 
βεβαίωσαν δτι υπάρχουν ερείπια όπισθεν τής Καλλιπόλεως. Νομίζω μάλιστα 
ότι τά διέκρινα εις τό βουνό, άλλ’ ίσως ήσαν όμοια μέ τά περιγραφέντα.

Κατόπιν τριών ημερών πλοΰν εναντίον άνεμου, ήγκυροβολήσαμεν εις αυ
τόν τον όρμον καί όλη ή Ευρωπαϊκή παραλία μάς έφάνη χαριτωμένη. Έ φ θ ά - 
σαμεν εις τό χωρίον Γανάχωρα (Ganocora) τόπον αμπέλων, χάρμα οφθαλμών, 
διότι ή γαλήνη μάς ήνάγκασε νά μείνωμεν εκεί. Τήν έπομένην περάσαμε 
τήν νήσον τοϋ Μαρμαρά, ή οποία φέρει τό όνομα τών λατομείων της καί 
τό έδωσε είς τήν μικράν θάλασσαν, ή οποία χωρίζει τήν Μεσόγειον από τήν 
Μαύρην θάλασσαν. ’Άλλοτε ωνομάζετο Προποντίς. Είναι δυνατόν νά πε- 
ράση τις άνωθεν καί κάτωθεν τής νήσου. Πλησίον της εύρίσκονται μερικαί 
μικρα'ι νήσοι, αλλά ή διάβασις προς τό μέρος τής Ευρώπης είναι πλατυτέρα 
καί περισσότερον συχνάζεται, συνήθως δέκοπιάζουν πολύ είς τήν διέλευσιντής 
νήσου, διότι οί άνεμοι καί τά ρεύματα έναντιοννται εις τήν ναυτιλίαν. Ή - 
ναγκάσθημεν νά άράξωμεν είς ένα ορμίσκον είς τό βάθος τοΰ οποίου είναι 
κτισμένη ή πόλις Σηλυβρία (Silim bre), είς μικρόν ύψωμα προς τό μέρος τής 
θαλάσσης. Δεν μοί έφάνη σπουδαία, είναι εν τούτοις επί τής όδοΰ Κωνσταν
τινουπόλεως είς Άνδριανούπολιν και όλα τά στρατεύματα τά όποια πηγαί
νουν είς Ουγγαρίαν διαβαίνουν έκείθεν.

Τήν έπομένην ταίΕειδεύοντες εϊδομεν τήν άρχαίαν πόλιν Ήράκλειαν εις 
τήν οποίαν θά εύρισκέ τις αρχαιότητας σχεδόν αγνώστους, άλλ’ ό ταξειδειώτης 
οφείλει νά είναι κύριος ενός μικρού πλοίου, άλλως δεν είναι δυνατόν νά ίκα- 
νοποιήση τήν περιέργειαν του.

Ό  Σουλτάνος (G rand Seigneur) εύρίσκετο τότε είς Άδριανούπολιν, 
τήν δευτέραν πόλιν τής αυτοκρατορίας του, είς τήν οποίαν κατοικούν οΐ 
Σουλτάνοι αρκετά συνήθως, όταν έχουν πόλεμον μέ τήν Γερμανίαν. Έ πω - 
φελήθην τής ευκαιρίας τής άναχωρήσεως ενός γιανιτσάρου, τον όποιον ό 
κύριος deB onac έστειλεν εις αυτήν τήν πόλιν καί άνεχωρήσαμεν οί δύο έφ ιπ
ποι, χωρίς νά είναι δυνατόν νά συνεννοούμεθα.

Έκοιμήθην τήν πρώτην ημέραν εξ λεύγας από τήν Κωνσταντινούπολή 
είς G uchnaykeuye, όπως λέγεται ό Μεγάλος Τσεκμετζές (G rand Pont), 
έξ αιτίας τών τεσσάρων γεφυρών, αϊ όποϊαι εύρίσκονται είς τό βάθος τοΰ 
στομίου τοΰ κόλπου. Έ κεΐ υπάρχει μεγαλοπρεπές καραβάν σαράι.

Τρεις λεύγας πριν φθάσομεν έκεΐ, έπέρασα από τήν κωμόπολιν τοΰ Gu-
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chu  C h ekraedge η P e tit P ont. Είναι κτισμένη είς την εκβολήν τοΰ κόλ
που, πολύ στενήν κα'ι σχηματίζει τό ακρωτήριου τοΰ 'Αγίου Στεφάνου.

Ή μίσειαν λεύγαν πρίν να φθάσωμεν, συνήντησα γέφυραν, τής οποίας 
τά ανώτερα μέρη των αψίδων είναι στολισμένα μέ σταυρούς, τό όποιον σημαί
νει δτι είναι τής εποχής των Ελλήνων.

Ά π ό  τον Μεγάλον Τσεκμετζέν εις Έ πιβάτας (Boucodoux) είναι τέσσα- 
ρες λεΰγαι, άπό τούς Έ πιβάτας εις Σηλυβρίαν (Seurilly), αρκετά μεγάλην κω- 
μόπολιν, είναι δύο λεΰγαι. Βλέπει τις εκεί αρχαία φρούρια ερειπωμένα. Ε ί
ναι τής εποχής των Ελλήνων. Οί Τούρκοι δεν τά κατέστρεψαν.

Τά πλοία τοΰ Βασιλέως ήσαν εκεί πλησίον αγκυροβολημένα, διότι εγώ 
ήκολούθουν ακόμη επί τρεις λεύγας τήν παραλίαν τοΰ Μαρμαρά. Μίαν λεύ
γαν εις τό εσωτερικόν, εύρίσκεται ένα αρκετά αντιπαθητικόν χωρίον, άλλης 
τέσσαρας λεύγας μακρύτερα ή Τσορλοΰ (T churli) μέρος αρκετά σημαντικόν 
οπού και άνεπαύθημεν. Εΰρον εκεί ερείπια αρχαίου τείχους και άπομεινάρια 
κτιρίου άπό πλίνθους- Τήν επαύριον έκαμα εξ λεύγας χωρίς να συναντήσω- 
μεν οΰτε νά άνακαλύψωμεν είς αύτάς τάς ωραίας πεδιάδας εντελώς έρειμω- 
μένας, κανένα δένδρον, καμμίαν οικίαν. Διέρχεται τις ποτάμι τό όποιον εί
ναι επικίνδυνον τον χειμώνα καί τό όποιον κατέστρεψε μάλιστα ένα αρκετά 
ωραίο γεφύρι καί ένα αρκετά ωραίον λιθόστρωτου. Διότι οί Τούρκοι κατα
σκευάζουν κάποτε, άλλ’ ουδέποτε συντηρούν. Κατόπιν άπό αύτάς τάς έξ λεύ
γας διήλθομεν άπό ένα άρκετά ωραιον χωρίον μακράν άπό τον δρόμον. Σ υ 
νήθως δεν σταθμεύουν εκεί, άν καί μοί έφάνη άρκετά σημαντικόν. Ειδον 
μίαν βρύσιν μέ τρεις κρουνούς σχήματος πυραμίδος, τής οποίας ή δ'ψις εί
ναι άρκετά παράξενη. Προχώρησα επτά λεύγας μακρύτερα διά νά κοιμηθώ 
είς Βουργάζ (Bourgaze) μεγάλην κωμόπολιν καλώς κτισμένην. ’Έχει ένα ω 
ραίου τέμενος (τζαμί) επίσης καλώς κτισμένου καθώς καί τά κτίρια, τά όποια 
έξαρτώνται άπό αυτό. Τήν έπομένην έκαμα τέσσαρας λεύγας νά φθάσω εις τό 
Babaesquice καλήν κωμόπολιν, όπου είδα δπως καί είς τό B ourgaze μίαν 
στοάν, ή οποία συγκοινωνεί μέ τό τέμενος καί τά κτίρια τά οποία έξαρτών- 
ται άπό αυτό. Αυτά έχουν κάποιαν καλαισθησίαν.

Ά π ό  τό Babaesquice υπολογίζουν τέσσαρας λεύγας έως τό K ouleli- 
queue, μικρόν μέρος κτισμένον είς τερπνήν καί εύμορφον κοιλάδα. Ά π ό  ε
δώ εις δύο λευγών άπόστασιν έφθασα είς Χάφσαν. Αυτό τό χαριτωμένου 
χωρίον είναι άρκετά καλόν καί δεν άπέχει άπό τήν Άδριανούπολιν παρά 
τέσσαρας λεύγας δπου έφθασα καλώς, καίτοι εύρισκόμην συχνά εν τω μέσιρ 
λειψάνων τοΰ Τουρκικού στρατοΰ, ό οποίος είχε νικηθή. Δέν έδέχθην παρά 
περιποιήσεις άπό εκείνους πού συνήντησα είς διάφορα μέρη, αν καί ήμην 
ένδεδυμένος κατά τόν γαλλικόν τρόπον.
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ΑΝ. Θ. ΚΟΚΟΛΗ (ΣΤΑΜΟΥΛΗ)



DE QUELQUES FAITS PHONltTlQUES DU DlALECTE MODe RNE
DE SAMOTHRACE

Parm i les parlers sep ten trionaux  du grec m oderne, celui de Γ lie 
de Sam othrace offre pour le Iinguiste  un in tere t particu lie r. A cote 
des a ltera tions du vocalisrae, ferm eture de 1’ e a tone en i e t de Γ o 
a tone en w, am uissem ent des i  e t u  anciens a to n e s—changem en ts 
com m uns a tous les parlers sep ten tionaux  et qui on t p rovoque dans 
ces parlers la m in e  du system e vocalique anc ien— ,le sam othracien  p re 
sente ega lem ent un bouleversem ent du system e consonantique ancien, 
qui a donne naissance a des innovations vocaliques rem arquables, ne 
se ren co n tran t pas ailleurs dans les parlers de la Grece sep ten trionale , 
et telles q u ’elles font ressortir Γ o rig ina lite  de ce parler.

L a seule m ention du parle r de S am othrace dans V an tiq u ite  se 
rencontre chez D iodore de Sicile, qui ecrit que les ind igenes ava ien t 
un parler propre a leu r lie, don t on re tro u v a it encore de son tem ps 
de nom breux vestiges dans la langue des sacrifices. 1 M ais ce p a r 
ler, avec ces elem ents archai’ques, qui, du tem ps de D iodore subsi- 
s ta it encore dans la langue sacerdotale des m ysteres de Sam othrace, 
a n atu re llem en t d isparu  avec les au tres dialectes anciens et avec la 
relig ion pai’enne. Le sam othracien  actuel, issu, comrr.e tous les parle rs 
neo-grecs, a Γ exception du tsakonien , de la κοινή, ne peu t avo ir au- 
cune paren te  avec le parle r cite par D iodore. U n docum ent ecrit du 
parler em ploye dans ce tte  lie au  M oyen-Age eu t ete pour nous un  te- 
m oignage d ’une g rande valeur. M alheureusem ent le sam othrac ien  
n’est pas represen te  par des docum ents m edievaux; nous n ’en posse- 
dons aucun tex te  an te rieu r a la seconde m oitie du dix-neuviem e siecle. 
Les h ab itan ts  actuels de cette lie raco n ten t que leu rs ancetres, ayan t 
pris p a rt a la R evolu tion  N ationale  de 1 8 2 1 , fu ren t, en 18 24 , vain- 
cus et com pletem ent decim es; les hom m es fu ren t m assacres, e t les 
femm es, avec leurs eufants, vendues com m e esclaves a C onstan tino 
ple et ailleurs. Q uelques annees plus tard , un p e tit nom bre de ces 
esclaves, ay an t pu se racheter, v in ren t s’installe r de nouveau  dans leur

1) Diodore de Sicile 5, 47, 3. έσχήκασι δέ παλαιάν Ιδίαν διάλεκτον οί αΰτό- 
χθονες, ής πολλά έν ταΐς θυσίαις μέχρι τοΰ νΰν τηρείται.
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He natale , auxquels s’ajou teren t plus ta rd  des em igres venus de la cote 
voisine de la T h race  occidentale.

Ainsi Γ orig ine du  sam othracien  actuel reste  obscure; on ne sa it 
si ses tra its  particu liers rem onten t au parle r des hab itan ts  qui occu- 
paien t Γ ile av an t les m assacres de 1824 , ou s’ ils se sont in trodu its  
avec le parler des nouveaux- venus; une ressem blance particu liere  dans 
le consonantism e du parler de S am othrace avec celui de Tai'firion, 
v illage situe pres de Callipolis en T h race  orientale, insuffisam m ent 
constatee, n ’ a pas encore perm is d ’ e tab lir une paren te  decisive en tre  
ces deux parlers, paren te  due a une o rig ine  com m une. 1

La bibliographic du sam othracien  actuel est som m aire. Les p re
m iers docum ents de ce parler se trouven t dans le livre du sav an t al- 
lem and August Conze, in titu le  Reise in  den Inse ln  des thrakischen  
Meeres, H annover, i 860. Au cours de ses recherches archeologiques 
sur les lies situees au  nord de la m er E gee, Conze fu t frappe par l’ori- 
g inalite  de ce parler, et il insera quelques phrases dans son ouvrage 
in titu le  Sam othrakische Redensarten  (pp. 5 2—54). V ing t ans plus 
ta rd , le savan t Sam othracien  N . P hardys, au teu r d ’un  livre tres u tile  
su r Thistoire et le parler de la colonie grecque de C argese en Corse, et 
tres  connu de ses contem porains su rtou t pour ses theories fort justes 
su r la question de l’o rth o g rap h e  du neo grec, a publie dans la revue 
litte ra ire  de Sm yrne ’Ανατολή, tom e 1 {1880), pp. 149— 15 0 , une e tude 
ayan t pour titre  Περί τοϋ γλωσσικού Ιδιώματος των Σαμοδράκων και της 
προφοράς αυτών, ainsi que quelques «m irologues», chansons populaires 
funebres, redigees dans le parler local, sous le titre  Περί των εν Σαμο
θράκη μοιρολογιών. ’Ανέκδοτα μοιρολόγια τής νήσου Σαμοθράκης, ibid. pp. 
179 — 183). Mais la no ta tion  de ces textes, com m e celle des tex tes pu- 
blies par A. Conze, donne l ’im pression de n 'e tre  pas tou jours fidele et 
le po in t de vue linguistique, au  sens m oderne du m ot, est m alheureu- 
sem ent com pletem ent neglige. Q uan t a l’e tude du  parler, elle est ex- 
trem em ent breve et peu scientifique.

D ix ans plus tard  un glossaire m anuscrit du sam oth rac ien  fu t 
envoye au Σύλλογος de C onstan tinop le  par N . Venetis. Ce glossaire 
s’est perdu avec la b ib lio theque du Σύλλογος au  cours de la guerre  
m ondiale, m ais nous possedons une courte analyse critique de ce m a ll

l l  Voir Σύλλογος t. 24 (1892—1893) p. 88. Ι/a u teu r  du glossaire manuscrit 
de ce village, A. Oeconomides, suppose que les habitants de Tai'firion seraient 
orig inates de Samothrace, mais cette supposition n ’est pas demontree par 
Thistoire.
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nuscrit, publiee par A. Papadopoulos— K eram eus  dans la revue du 
Σύλλογος, t. X IX  (1889—1890) pp. 144— 14 7 .

L a m em e annee, l’A nglais H . F. Tozer, qui, au  cours de ses 
voyages dans les lies de la m er E g ee  a visite aussi l’ile de Sam othrace, 
s’occupa aussi en passan t, dans son livre The islands ot the Aegean, 
Oxford 1890, p. 334 , du parler actuel des bergers de ce tte  lie; ilaffirm e 
qu ’il est tres archai’que, q u ’il contien t p lusieurs m ots anciens perdus 
ailleurs et qu ’il est le plus rem arquable des parlers neo-grecs, 1 tandis- 
que G. Deville, dans son R apport sur tine m ission dans Vile de S a 
m othrace  (Archives des Missions Scientifiques, serie II, tom e IV, 1867 , 
p. 256), affirm e que le sam othracien  «n’offre aucun  in tere t pour la 
philologie».

Le prem ier qui s’occupa specialem ent de l’etude scientifique du 
sam othacien est August Heisenberg. Le reg re tte  byzan tin iste , officier 
de l’arm ee allem ande au cours de la guerre  m ondiale, com m andait les 
soldats grecs prisonniers du  IV e corps d’arm ee, qui fu t em m ene a 
G orlitz. II eu t ainsi l’oceasion d ’etud ier les parlers actuels de p lusieurs 
regions represen tees par ces soldats prisonniers. Du precieux m aterie l 
qu ’il a ainsi recueilli sur disques et dont une g rande p artie  reste  en - 
core inedite, il a publie de son v iv an t quelques elem ents, dans un li
vre tres in teressan t, ayan t pour titre  Dialekte und Umgangssprache im  
Neugriechischen  (F estrede gehalten  in der offentlichen S itzung  der K. 
A kadem ie der W issenschaften zur F e ier des 15 9 . S tif tu n g stag es  am  29 
Mai 19 18 ), paru  av an t la fin de la guerre. D ans ce livre A. H eisenberg , 
sous le titre  Gesprdch zweier H irten  in  der M undart von Sam othrake, 
pp. 39—41 a presen te pour la prem iere fois en a lphabe t phonetique un 
tex te  absolum ent exact du sam othracien , accom pagne d ’une traduc tion  
en neo g rec  com m un et de quelques notes in teressan tes D eux ans p lus 
tard , le meme au teur, frappe par le g ran d  in tere t que ce parle r of- 
fra it pour la lingu istique neo-grecque, lui consacrait une etude spe- 
ciale, in titu lee: Die liqu ida  q im  Dialekt von Sam othrake  et publiee 
dans le ’Αφιέρωμα εις Γ. Χατζιδάχιν, A thenes 19 2 1 , pp. 8 7—99, 011 il don- 
ne une excellente analyse du phenom ene, aussi ra re  q u ’ orig inal, de 
l’am uissem ent du o en sam othracien .

E n  1934 fu t publie par MM. E duard  Schw gzer, professeur a 
l’U niversite de Berlin et Joh. K alitsunakis, professeur a l’U niversite

1 ) «....while the language of the shephers, who probably date back to a 
very considerable antiquity, is the most remarkable of all the Modern greek  
dialekt, and retains some Hellenic words which have been lost elsewhere*.
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d ’A thenes, un livre tres in teressan t, in titu le  Neugriechische Dialekttexte, 
con tenan t un certain  nom bre de tex tes d ialectaux  neo grecs, transcrits  
d ’apres les disques enreg istres par H eisenberg , que le savan t allem and 
n ’ava it pas eu l’occasion de pub lier de son v ivan t, e t deposes au- 
jourd’hui a la b ib lio theque phonetique de ΓIn s titu t fu r  L autforsehung  
deP U niversite  de Berlin. P arm i ces textes, qui p rov iennen t de diverses 
provinces grecques (Ios, Z agora (Pelion), Laconie du Sud, Skyros, L em 
nos), se tro u v en t cinq tex tes p rovenan t de Pile de S am othrace et in 
titu les : 1 ) Dialog u n d  Geschichten im  H irtendialekt von Samothralce 
pp. 5 7—59 , 2) Geschichte vom  Ursprung der samothrakischen W ildzie- 
gen  pp. 6 0 —62 , 3) Eine Vampirgeschichte pp. 63—64, 4) Die Vam pir- 
hohle pp. 65—66, et 5) Die beiden Schm iede  pp. 67—68. Ces tex tes 
ecrits en a lphabet phonetique et accom pagnes d ’une double t ra d u 
ction, en neo-grec com m un et en allem and, sont, m algre quelques 
fau tes d’im portance secondaire, tres exacts et precieux pour Petude du 
sam othracien .

Les dern iers trav au x  qui concernent le sam othracien  et speciale- 
m ent son vocabulaire sont deux etudes que nous avons publiees, l’une 
dans la revue Glotta t. XX V  (1936) pp. 1 1  — 20 , sous le t i t re E tgm olo- 
gische E rklarungen  neugriechischer D ialektworter aus den Tnseln des 
iigaischen M eeres; Pautre sous le titre  Beitrage zu r  neugriechischen  
W ortforschung  dans la revue Zeitschrift fu r  vergleichende Sprach for-  
schung, t. 64 (1937) pp. 163— 176 ; quelques m ots rares du sam othracien  
y sont etudies au  po in t de vue etym ologique.

U ne au tre  etude, ayan t pour titre  Σαμοθράκη, concernan t P e ta t ac- 
tuel de Pile de Sam othrace, la vie e t les m oeurs de ses h ab itan ts , m ais 
qui ne s’occupe pas du parler de Pile, a ete recem m ent publiee par nous 
dans la revue ΑΙγαΐον, t. 1 (1936), pp. 290 — 299, 350—359 .

A ces travaux  doivent etre  ajoutes les rap p o rts  de la com m ission 
de la Societe de lingu istique d ’A thenes (CH έ ν ’Αθήναις Γλωσσική ‘Eton* 
ρεία) publies dans la revue Ά ϋ η να ,  tom es 42 (1930), pp. 235— 237 , 
e t 43 (19 3 1), pp. 89—9 2 , ou sont analyses et d iscutes les elem ents les 
plus in teressan ts du vocabulaire de Sam othrace recueillis par moi et 
par m a sceur, H elene A ndriotis, dans tro is glossaires dates de 19 27 , 
1928 , 1930 .

A cote de ces tex tes, qui co n stitu en t a eux seuls to u t ce qui a ete 1

PS6

1) Ce titre complet de ce livre e s t : Neugriechische Dinlekltexle, aufgenom- 
tnen von August Heisenberg, unter \erwertung der Vorarbeilen von Joh. KatiUuna- 
kis, bearbeitet von Ed. Schwyzer, Berlin 1 9 3 4 ·
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publie ju sq u ’a presen t sur le sam othracien  et qui sont tres u tiles a 
consulter pour celui qui s’occupe de ce parler, je me fonde, dans l’e· 
tude qui va suivre, sur des investigations faites a p lusieurs reprises sur 
place par m oi-meme: La prem iere d ate  de 19 23 : m on lie natale , Im - 
bros, e tan t passee sous la dom ination turque, m a fam ille v in t s’instal- 
ler a S am othrace; j ’eus alors l’occasion de v isite r l ’ile a p lusieurs re 
prises au  cours de m es vacances d ’etud ian t, et de recueillir de riches 
m ateriaux  concernant le parle r et le folk-lore de ses h ab itan ts . Ce tra 
vail fu t com plete plus ta rd  au cours d’une m ission scientifique spe- 
ciale, que j ’ai en treprise  en 1928 com m e redacteur du D ictionnaire  
h istorique de la langue grecque publie sous les auspices de l’Acade- 
m ie d ’A thenes.

Ainsi j ’ai eu l’occasion, au  cours de mes longs sejours dans Tile, de 
m e m eler a la population, de p artag er sa vie pendan t des mois, de suivre 
les sujets dans leur propre m ilieu, d ’aller voir su r place les objets et les 
travaux , e t d ’am ener les su jets  a p a rle r sans m etiance. On sa it que le 
p lus g rand  ennem i de l’enqueteu r est l’incapacite des gens a com- 
p rendre ce q u il  veut d ’eux, et leur effort pour «bien parler»  d ev an t l’e- 
tra n g e r  dans la crain te de se rendre ridicules par l’em ploi d’un lan- 
gage  grossier. Les Sam othraciens savent que leur parle r est tres al- 
tere, que les h ab itan ts  des lies voisines le trouven t g ro tesque et q u ’ils 
se m oquent d ’eux en les eeou tan t parler; d ’oix leu r tim id ite  quand  ils 
do ivent parler devan t un e tran g er et su rtou t devan t un lingu iste . J ’ai 
reussi a vaincre cette difficulte grace a la g rande am abilite  de la po 
pulation  de Sam othrace, a son am itie  envers m a fam ille, g race enfin 
a l’in telligen te com prehension du bu t et de l’u tilite  de mes recherches 
que j ’ai rencontree parm i mes am is de S am othrace.

Ainsi m on expose des faits reposera sur des observations faites 
d irectem ent sur des ind ividus parlan t la langue ind igene, controlees 
et verifiees plus d’une fois, et par consequent absolum ent exactes.

Le plan p rim itif de ce travail e ta it d ’ecrire une gram m aire com 
plete du sam othracien . Sans avoir renonce a cette am bition  je m e bor- 
nerai dans la presente etude a la phonetique, e t specialem ent a l’e- 
tude de quelques fa its rares et isoles qui donnen t lieu a d ’im portan tes 
rem arques sur la phonetique d ialectale du neo-grec.

Je  dois av an t to u t no ter ici que je n ’ai em ploye pour m on trava il 
que le procede acoustique. M alheureusem ent, en G rece, au jourd’hui, 
fau te d ’un in s titu t de phonetique et d ’instrum en ts d ’in v estig a tio n  mo- 
dernes, nous continuons, et nous eontinuerons longtem ps encore peut- 
etre, a u tiliser exclusivem ent pour nos recherches les donnees de l’audi-
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tion. C ette m ethode com porte un certain  notnbre d ’avantages, m ais elle 
est aussi pleine de defauts. E n  effet les faits observes par l’enqueteur 
sont souvent tres subjectifs; c’est ainsi que G illieron disait: «Envoyez 
v in g t d ialectologues dans le m em e endro it e t vous aurez v in g t resul- 
ta ts  differents». E n  outre, quand il s’ag it de l’etude de groupes voca- 
liques, com m e c’est le cas dans le p resen t trava il, l’oreille en reg istre  
une synthese qu’il est im possible d ’analyser exactem ent et en detail au 
po in t de vue de la quan tite . II sera it par exem ple de hau te  im portance, 
pour la com prehension des faits de ferm eture dans les g roupes voca- 
liques qui seron t e tud ies plus bas, de pouvoir se rendre com pte de la 
q u an tite  exacte des voyelles qui en tren t en jeu ; car on sa it, par la 
phonetique experim ent ale, que le tim bre des voyelles est lie a leur 
longueur ou a leur brievete . Mais ce trava il n ’est possible qu’a l’aide 
d ’un appareil en reg isteu r m oderne, dans un  in s titu t de phonetique ou 
des sujets parlan ts dev ra ien t e tre  conduits.D ans ce travail, qui rem place 
la synthese aud itive  par une synthese g raphique, les elem ents compo- 
san ts des phonem es et des groupes de phonem es sont separes et e tu 
dies au tom atiquem ent; on peu t savoir alors quels sont les organes qui 
sont en tres en jeu, a quel m om ent com m ence et cesse Taction de cha- 
cun d ’e u x ; on peu t analyser dans le detail les resu lta ts  ob tenus et ar- 
river a des conclusions dont l’au to rite  est toujours objective. M alheu- 
reusem ent, com m e nous l’avons dit, l’etude phonetique d’un dialecte 
dans les provinces grecques, reste toujours l’acte d’in itia tive  d ’un seul 
individu, depourvu de tous appareils scientifiques, ainsi que de ressour- 
ces financieres, e t pour qui I’appareil en reg istreu r et les instrum ents 
m odernes d ’investigation  phonetique sont inaccessibles,

II y a lieu, av an t d ’aborder m on sujet, d ’observer que, contraire- 
m ent a ce qui se passe dans les lies voisines, com m e Im bros, oil les 
parlers des d ivers villages p resen ten t en tre  eux de nom breuses e t im- 
portan tes differences phonetiques, le parle r de S am othrace est un 
parle r un. Les quatre  petits  villages d 'A lonia, Laccom a, XSropotamo  
et Courbeti, situes tous dans la partie  occidentale de r i le ,  ne p resen 
ten t aucune difference fondam entale dans leurs parlers. I! est a peu 
pres su r d ’ ailleurs que ce sont la des colonies de la capitale , la Chora, 
fondees a une date recente, hypothese qui s’appu ie  sur le fait que plu- 
sieurs h ab itan ts  de ces villages possedent encore une m aison dans la 
capitale, ou ils dem eurent en h iver. L a difference en tre  le parle r de 
ces quatre  villages et celui de la cap ita le  consiste en ce que le p a r
ler de la capitale est m oins pur par su ite  de l’in fluence de la langue 
com m une, due a E adm inistration , a l’instruction , an  contact des indi-

158



De quelques faits du dialecte de Samotrace W

genes avec l’ex te rieu r et avec de nom breux e tran g ers , qui, g race au  
developpem ent recen t du tourism e, frequen ten t l'ile  pendan t les mois 
d ’ete; due enfin aux  «Am ericains», Grecs qui, s’e tan t expatries dans 
le N ouveau Monde pour echapper a la pauvrete  de leu r lie natale , re- 
v iennent apres de longues annees, plus ou m oins riches, s’ installe r 
de nouveau dans leur village.

E n  ce qui concerne la d isparition  du g et du λ en sam othracien , le 
travail excellent de A. H eisenberg  me dispense de m ’ en occuper ici 
de nouveau. Je  me borne seulem ent a faire une rem arque qui a echappe 
a l’a tten tio n  du savan t allem and: c’est que Fam uissem ent du λ, tel q u ’il 
le decrit, ne s’observe pas dans la capitale. Ici ce tte  consonne ne s’a- 
m uit pas, m ais elle se prononce avec une nuance bien perceptible: 
P endan t son articu la tion  le bout de la langue effleure legerem en t le 
palais, m ais il ne le touche pas reellem ent, et le son p rodu it est un  ρ 
re troflexe faib lem ent articu le . Les e trangers qui F en tenden t croient 
percevoir v ra im ent un ρ, p. ex. καρά au  lieu de καλά, μιράν’ au  lieu de 
μελάνι, Πιραγία au  lieu de Πελάγιο. E ta n t donne que dans le parler 
de la cap ita le  quelques consonnes an terieu rem en t disparues, com m e le 
ρ, se sont re in trodu ites sous Finfluence de la langue com m une, on pour- 
ra it adm ettre  que le λ aussi, apres avoir d isparu , s’est re in tro d u it recem- 
m en t dans la cap itale . Mais, pour des raisons que j’au rai l ’occasion 
d ’exposer plus bas, je crois que Fam uissem ent du λ est de date  recente, 
posterieure a F am uissem ent du ρ, et qu’il y a lieu d’ad m ettre  que les 
fondateurs des q u atre  pe tits  v illag es—qui ne sont pas an terieu rs a la 
seconde m oitie du  X IX e siecle—avaien t em porte  de la cap ita le  un  ρ 
retroflexe a la place du λ, confondu plus tard avec ρ et tra ite  com m e 
lui, tandis que le parle r de la capitale , plus conservateur, n’a pas en
core perm  is cette  evolution.

La plus g rave innovation  dans le system e phonetique du sam o- 
th racien , a  cote de Fam uissem ent des consonnes g e t λ, consiste dans 
quelques changem ents vocaliques qui n ’ont pas ete ju squ ’ici l ’objet 
d ’une e tude speciale et que je vais tacher de decrire et d ’in terp re ter.

Q uand, p a r su ite de Fam uissem ent du g in tervocalique, certai- 
nes voyelles qui precedent et su ivent cette  consonne se tro u v en t en 
presence et form ent des groupes vocaliques nouveaux, ces g roupes ne 
resten t pas in tac ts  m ais subissen t des a ltera tions singulieres.

Ainsi dans des m ots tels que χώρα, ώρα, apres 1’am uissem ent n o r
mal du ρ intervocalique, le g roupe vocalique nouveau  ώα se change en 
ova  ; voici les exem ples recueillis : δώρα^>δώο^>(5οΰα, Θεοδώρα^>Θου- 
δο')α^>Θουδονα, χώρ«]>χώα^>χονα, ώρα^>ώα^>ουα, εξ ώρας^>’ξώας^>ξούαί,
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καλή ώρα σου^>καληώα α’^-καληονας, κατά την ώρα^>κατά ά ’ώ α ^κατα . 
άούα, ψώρα/>·ψώα^>ι/’οι5α, μώρανα^>μώανα^>μονανα, ξαναμώρανα^>|αΐ'α- 
μούανα etc. 1

Com m e on le voit dans les exem ples qui v iennen t d ’etre  cites, 
l’apparition  de la ferm eture du co ton ique en ov ne depend po in t de la 
position de ce tte  voyelle dans le m o t ; le ch angem en t se p roduit indif- 
ferem m ent en position in terieure ou en position in itiale , et les deux 
voyelles du  groupe m ain tiennen t leur valeur syllabique. Q uelle est la 
cause de cette  ferm eture ? U ne prem iere explication  p o u rra it e tre  a- 
vancee, qui consiste a d ire que, puisque la voyelle qui se modifie re 
pose sur un co ancien, il n ’est pas im possible q u ’on ait a faire ici a une 
persistance de la prononciation d ialectale ferm ee de 1’ co ancien. On 
sait en effet que le thessalien  ancien offre un tra item en t pareil de 1’ co 
en ov, com m e un fait constan t et independan t de la n a tu re  des p h o 
nem es voisins 1 2. Mais le phenom ene m oderne ne p eu t po int passer pour 
une survivance dialectale ancienne, car rien  n’ind ique que le p a rle r de 
Sam othrace a it la m oindre re la tion  directe ou indirecte avec un dia- 
lecte ancien. L a ferm eture de ω en ov ne se rencon tre  au  cours de l’his- 
to ire  de la langue grecque que dans le thessalien  ancien et p lus tard  
dans le neo -lacon ien ; et les seuls restes de cette  ferm eture qui aien t 
ete constates avec quelque vraisem blance sont le tra item en t de co en 
ov en  tsa k o n ie n 3 e t p eu t-e tre  aussi dans le m aniote m eridional, selon 
l’avis de M. A. M iram bel 4. Le sam othracien , issu de la κοινή, confond, 
com m e tous les au tres parlers neo-grecs, Γ co avec Γ o dans un  m em e 
phonem e. U ne pareille explication est d’ailleurs v ite  ecartee p a r le fait 
que la ferm eture dont nous parlons se p rodu it en sam othrac ien  non 
seulem ent dans les groupes ώα, m ais aussi dans les groupes όα, ou o 
repose su r un o ancien, don t le tim bre n ’a jam ais ete ferm e. E n

ι  do

1 ) II y a pourtant un cas exceptionnel qui semble echapper a cette regie, 
c ’est le mot τώρα, qui se prononce ζώο et non *zova, comme on s ’y attendrait. 
Je pense que le fait que l’emploi de cette forme est tres restreint en sam othra
cien, le mot couramment employe pour τώρα etant dans ce parler le mot εδία, 
laisse supposer que τώρα a ete emprunte recemment a la langue commune, a 
une date ou la tendance du changem ent ώ α>ούα n ’etait plus en vigueur, et 
que, pour des raisons qui seront eclaircies plus has, il a subi un developpement 
particulier.

2) Cf. Ch. L a m b ert, Etude sur le ' dialecte eolien, Dijon, 1 9 0 3 , p. 26  ; F. 
Bechtel, Die griechischen Dialekte, Berlin, 1 9 2 1 , t. I, p. 1 3 6 , § 3 .

3) G. A nagnostopoulos , Tsakonische Grammatik, Berlin—Athen, 1 9 2 6 , p. 2 1 .
4) A. M iram bel, Etude descriptive du parler maniote meridional, Paris, 

1 9 2 9 , p. 5 8 .
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voici quelques exem ples : αγόρασα^>άγόαβα'^>άγονασα, μττόρα^>μπόα^> 
μ π ova, ύφόρασις^>άφόασ,^>άφονασ’,παμπόρα^>παμπόα^>παμπονα, φόρα^> 
φόα^χρονα  etc. Q uan t a la ferm eture de Γ co ton ique en ov dans la de
sinence verbale -ώ, telle que άγαπώ^>αγαποϋ, γελώ^>γελοΰ, θαρώ^>θοί~ 
ροΰ, qui est a ttestee  dans certains parlers sep ten trionaux , on sa it que 
les lingu istes on t deja renonce a y voir le reste  d’une p rononcia tion  
ancienne; ces cas sont au jou rd ’hu i consideres p lu to t com m e des chan- 
gem ents recents, dus a Panalogie avec la desinence verbale a tone ov, 
qui est regu lie re  dans ces parlers \  ou com m e l’effet d ’une influence 
de l’aceent, qui au ra it allonge puis ferm e la voyelle desinentielle ω *, 
ou enfin com m e une consequence de Paffaiblissem ent de la force arti- 
cu lato ire  a la fin du  m ot s.

Aucune explication  du fa it en question  n ’est done satisfaisante, a 
m oins qu ’elle ne rende com pte de la ferm eture de Γ o tonique ainsi que 
de Γ ω tonique, qui ne constituen t depuis longtem ps q u ’un seul et 
m em e phonem e en neo grec.

Q ue la ferm eture de o tonique, qui nous occupe ici, ne soit po in t 
de la m em e n a tu re  que celle de o atone, reguliere  et com m une a tous 
les parlers sep ten trionaux , e’est ce qui m e p ara it probable, car la d is tin 
ction en tre  le tra item en t de o atone, qui se ferm e en principe, et de o 
tonique, qui reste  in tact, est dans ces parlers si vive, que non seule- 
m en t o tonique, dans les conditions regulieres, ne se ferm e jam ais en 
ov, m ais il arrive encore tres souvent qu’un ov o rig inal a tone, passan t 
a la tonique, dev ien t o; ainsi le balancem ent de l’accent com porte une 
a lternance vocalique dans la declinaison et dans la conjugaison, p. ex.: 
λουλούδι^>γηλιουλόλ’δου, pres, σιγουράρου—ao r. σιγόραρα, pres, καβουρ- 
di^ou—-aor. καβόρτσα, pres. διχάζω^>δουχάζοΐ'—aor. δόχαξα etc. etc., p a r 
ana log ie avec les correspondances regulieres dans ces parlers, com m e 
p. ex.: pres, πουνώ—aor. πόνισα, pres, μπουρώ— aor. μπόρισα, χουριό— 
Ληλιουχώρ’ etc., com m e je Pai indique dans une recente e tu d e .1 2 3 4 Ce se- 
ra it done une erreur de croire que la fe rm eture de o ton ique en ov soit 
de la m em e n a tu re  que celle de o atone. Mais une fausse exp lication  
est encore possible qu ’il convient d ’e lim iner aussito t.

L a d isparition  du  ρ en tre  une voyelle et une consonne est tou jours 
com pensee en sam othrac ien  par une espece d ’allongem ent com pensa-

1) G. H a tz id a k is , Einleitung, p. 3 1 , Γλωααιχαί μελέτat, p. 4 5 .
2) M. P h ilin d a s , Γλωοοογνωβία κ α ί γλωβοογραφία ελληνική 2 , 102.
3) A. M iram bel, op. cit., p. 7 1 .
4) N. A n d rio tis , Φωνητικά τω ν βορείων ιδιω μάτω ν. Ά φ η ν α  45 (1933) p. 261 

et suiv.
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to ire de la voyelle voisine, qui se prononce double; p. ex. τρέχω^>τέεχου, 
δρόμος^>δόομους, etc. '. Or, cela e tan t donne, on p o u rra it au  prem ier 
coup d ’oeil penser que nous n ’avons a faire q u ’a un  allongem en t de 0 
qui, su iv an t les regies phonetiques generates, conduit a une ferm eture. 
Mais ce ne sem ble pas etre  le cas ici, car bien que l ’am uissem ent du 
ρ  en tre  voyelle et consonne soit tou jours accom pagne d ’un allonge
m ent de la voyelle, il ne Test po in t quand  ρ est in tervocalique. D ans 
tous les exem ples cites par A. H eisenberg et par moi, la d isparition  
d u  g in tervocalique n ’est jam ais com pensee par un  a llongem en t pareil; 
dans des form es telles que κάρα^>κάα, λΰρα^>λΰα, μοΐρα^>μοΐα, χήρα^> 
χηα, τυρι^>τυί, χάρος^>χάους, χωράφι ̂ >χουάφ’ etc. nous n ’avons pas 
trace  d’allongem ent. II serait m alaise de com prendre pourquoi la fe r
m etu re  de o et de ε, si elle e ta it un p rodu it de leu r a llongem ent, de- 
v ra it ap p a ra itre  seulem ent aupres de a. U ne pareille  fe rm eture  dev ra it 
e tre  absolum ent independante de l ’espece du phonem e voisin.

Ainsi la cause qui a ag i do it e tre  cherchee ailleurs. E n  exam i
n an t en effet de plus pres les exem ples de fe rm eture  que le sam othra- 
cien nous fourn it, nous voyons que le tra item en t differe, selon que o 
est su ivi d ’un a ou d’un au tre  phonem e. L a ferm eture, dans tous les 
exem ples, se p rodu it constam m ent et sans exception devan t la voyelle 
a ; dans tous les cas ou la voyelle o o u a i  est suivie d’un a la reg ie  
de l’altera tion  s ’applique sans defaillance. Au con tra ire  la ferm e
tu re  ne se p rodu it pas quand  le son qui su it est une au tre  voyelle 
m oins ou v erte—com m e il arrive dans des formes casuelles des m ots 
cit£s dans les exem ples p reced en ts—ou une consonne. E n  voici quel- 
ques exemples:

1) D evan t voyelle: boqa^>boua m ais plur. Μ ρ ε ς /^ ό ϊς , δώρ«^>δοΰα 
m ais sing. δώρο^>δώου, χώρα^>χοΰα m ais plur. χώρες^>χώϊς, ωρα^>οΰα 
m ais plur. ώρες^>ώϊς, έχόρεψα^>χόϊψα, επόρεψα^>πόϊψα, πόρεψη^>πόϊψ’, 
έφόρεσα^>φόϊσα, ήμπόρεσα^^όϊσα, στειρόγα^>στειόγα, δρεξη^>οϊξ’, οχι^>3ο 
etc.

2) D evant consonne: βόδια, δόάια, Γιώργης^>Γιώρ’ς, Γληγόρης^>Γλη- 
γόρ’ς, χωρις/>χώρ’ς, παλιοχώρι^>πλιουχά)ρ’ etc.

Il resu lte  de to u t cela que la ferm eture de o tonique en ovf en sa- 
m othracien , tro u v e  sa condition de term inan te  dans la presence de a, 
e t  que par consequent le vo isinage im m ediat de ce tte  voyelle est la 
cause de l’apparition  de cette  ferm eture.

P our fixer la date  de ce fait nous possedons deux donnees; l’une est 1

1) G. A . H eisenberg , op . c it . p . 94.
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que le fa it se p rodu it exclusivem ent dans les groupes vocaliques on, 
issus de l’am uissem ent d ’un  o in tervocalique reg u lie r en sam othracien ; 
si au con tra ire  o tonique est separe de a par une consonne, qui ne s’a- 
m u it pas dans ce parler, il reste  in tact, p. ex. γόβα, κόλλα, μόδα, ρόδα, 
στόμα, γλώσσα, κλώσσα, λώβα, πρώτα, ρώγα, σώπα, φώτα, χώμα, etc. O r 
le fa it est posterieur a ram u issem en t du ρ. L a  seconde donnee, pour la 
d ate  de la fe rm eture  en question, est le fait que cette ferraeture ne se 
p rodu it pas dans les groupes vocaliques όα, issus de ram u issem en t 
d ’un λ in tervocalique; dans ce cas le g roupe vocalique oa se m ain tien t 
in tac t; ainsi on prononce Ν ’κόας pour Νικόλας, κόα pour κόλλα, βιικόα- 
κης pour βρικόλακας φόα pour φόλα et non pas * Ν’κοόας, *κοΰα, *βιικού* 
ακας, *φοΰα. On salt que les changem ents phonetiques sont lim ites dans 
le tem ps et q u ’une fois que le ch angem en t a a tte in t tous les m ots su r 
lesquels il po rta it, la lo i qui l’exprim e est abolie. Les com binaisons nou- 
velles, sem blables a celles que le changem ent a tte ig n a it precedem m ent, 
ne tom bent plus sous le coup de la l o i '. Il y a done lieu de croire que 
la ferm eture est an terieure  a ram uissem en t du  λ in tervocalique dans 
le m em e parler. Ceci pose, e t e tan t adm is que la ferm eture de o tonL  
que en ου est le re su lta t de l’action de 1’a voisin, il reste  a trouver e t 
a fixer la cause purem ent phonetique qui p rodu it ce changem en t. M ais 
av an t d ’aborder ce problem e, il fau t rap p ro ch e r le fa it en question d’un 
au tre  fa it sem blable, qui s’observe dans le m em e parler, appara issan t 
sous les m em es conditions, et dont l’e tude com parative avec le p rece
den t nous aidera a m ieux com prendre la n a tu re  de l’un et de l’au tre .

D ans les m ots ou un ρ e ta it precede d ’un ε tonique et su ivi d’un 
a atone, apres l’am uissem ent du  ρ, le e en con tac t avec le a, to u t en 
m ain ten an t sa valeur syllabique, se change en t ; la reg ie  est infailli- 
b l e ; en voici quelques exem ples ; αγέρας^>αγέας^α γ ία ς ,  α9έρας^>αθέας 
^>ά#ίας, αλατιέρα]>άλατιέα/·αλατΐία, bavTiepa^>badiea^>6ati/ia, Λεύτερα 
Διφτέα^>/ίιφιία, γέρακας^>γέακας^>/ιακας, γέρασα^>γέασα^>/ιασα, 9υγα^ 
τέρα^>9υγατέα^>#υχαπα, κακοπέραση^κακουπέασ’^κακουπίασ3, καλοπέ- 
ραση^>καλουπέασ’/ >«αλουπίασ’, κέρασα ^>κέασα κίαοα, κέρασμα^>κέα- 
ομα^>κίαομα, κέρατο^>κέατου^>κίαΓου, λέρα^>λέα^>λία, μαχαίρα^>μαχαία 

μαχία , μέρα^>μέα^> μία, καλημέρα/>καλημέα^κα λη μ ία , ξέρα^>ϋέα 
ξέρασε_>ξέασε^>|ιασί, παλιοκέρασο^>παλιουκέασου^>παλίουκιασου, πετρο- 
κέρασο^>πιτουουκέασου^>πιτουοι;κίασου, πέρασα^>πέασα^>πίασα, πέραση 
πέασ’^>π«ασ’, πέρατα^>πέατα'^π ίατα , έσπέρα^>σπέα^>σπια, καλησπέρα^> 
καλησπέα^>καλησπία, σκλαβοκέρασο^>σκλαβουκέασου^>σκλα/3ου«ιασου, συμ- 1

1. J. Vendryes, Le langage. Paris 1 9 2 1 , p. 5 2 .
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πεθέρα^>, ζ 'ύ ι& έα '^ζ^ ι^ ία , χέρα^>χέα^>;ρα etc. etc. ‘)
Ces exem ples, qu’il se ra it facile de m ultip lier, suffisent pour mon- 

tre r  la frequence et la regu la rite  du  fait. L a ferm eture de ε ton ique 
en 1 se p roduit abso lum ent dans les m em es conditions que la ferm e
tu re  de o tonique en ov. C om m e pour cette  derniere, elle est inde- 
p endan te  de la place que le groupe έα occupe dans le m ot, e t n e s ’ob- 
serve que dans des g roupes vocaliques hysterogenes, 3 issus de l’a- 
m uissem ent du ρ in tervocalique et, ce qui est im portan t, tou jours de- 
v an t la voyelle a. La preuve que c’est le voisinage de a qui p ro d u it 
la ferm eture, ici com m e dans le cas precedent, est fournie p ar le fa it 
que lorsque le phonem e su ivan t est une au tre  voyelle m oins ouverte , 
com m e il arrive dans les formes casuelles des m ots cites plus h au t, 
ou une consonne, ε tonique se m ain tien t in tact; p. ex. μέρα^>μία  m ais 
p lu r. μέρες^μέϊ·:, θυγατέρα^θυχαιία  m ais p lu r. θυγαιέρες^θυ^αιέί'ς, ξέ- 
ρ«^>£ία m ais p lur. ξέρες^>|εϊς, σ υ μ π ε θ έ ρ α ^ > £ mai s  plur. συμπεθέ
ρες 'β>ζ'ϋιϋ,έϊς, χ ε ρ α ^ χ ία  m ais plur. χ.έρες^>χέϊς, ’ξέραμε'^* ξία μ ’ m ais ξέ- 
οω^>ξέον, ξέ ϊη ,  φ ί ρ α μ ε ^ φ ία μ ’ m ais φέςιζτε^>φέϊτι etc. U ne au tre  p reuve 
a l’appui de m on explication est fournie p a r le fa it que lorsque ε est se- 
pare  de a par une au tre  consonne persistan t en sam othracien , e reste 
in tac t, p. ex. ένας^/ενας, εμένα^>ιμένα, ανέβα, καιέβα, μέγας, γέννα, αϊ-  
μα^>]αϊμα, άνέσα, οζέκα, τρέξαμ’, τρέχα etc.

L a difference de tra item en t de ε tonique su ivan t la n a tu re  de la 
voyelle qui su it est ici, com m e dans le cas de o, d ’ une g rande clarte. 
N ous som m es en presence de deux faits phonetiques de m em e natu re; 
dans Tun com m e dans l 'au tre  une voyelle tonique (ε, o) suivie d’un a 
atone, se redu it au phonem e im m ediatem ent plus fe rm e : ce phonem e 
est t pour ε, et ου pour o.

Ces deux faits ne sont encore attestes, dans aucun  parle r neo- 
grec  en dehors du sam othracien , sous un aspect aussi regu lie r. T ou- 
tefois, bien qu ’isoles, ils ne re sten t pas sans equivalen t dans le do- 
m aine de la langue neo-grecque; quelques tra item en ts analogues, spo

164

i l  N . S. Venetis, dans son glossaire manuscrit du samothracien, cite 
plus haut (cf. Σύλλογος 1 9 (1 88 4—8 5 ) p. 146  — 1 4 7 ), cite aussi des formes telles 
que Ιήΐμήη, (έΙαπήη pour ήμερα, εσπέρα. Ces formes, que d ’ailleurs il ne serait 
pas impossible de rencontrer dans ce parler, je ne les ai jamais entendues, au 
cours de mes investigations. Il est a noter que le materiel fourni par Ie 
glossaire de Venetis n ’est pas toujours exact et que, selon A . Heisenberg, de 
sa  collection «nurweniges der Nachpriifung Stand halt».

2 ) Car un groupe vocalique έα ancien n ’existe plus dans ce parler, ayant 
evolue, comme dans la plupart des parlers neo-grecs> en la, id, jd.



rad iquem ent observes dans la langue com m une, ainsi que dans ce r
tains parlers, nous p erm ettro n t d ’e tu d ier les faits sam othraciens dans 
u n  cadre p lus large , ce qui rend ra  leur in te rp re ta tio n  plus facile.

Term eture de o en ov aupriis d 'u n  a, e t de e ( ε, a i)  en i 
aupres de a, o, dans les parlers du  S u d  e t d a n s la  langue com m une

Le groupe vocalique 6a n ’e tan t pas frequen t en neo-grec com m un, 
nous som m es oblige, pour e tu d ier un tra item en t pareil, de recourir aux  
idiom es dans lesquels Fam uissem ent de certaines consonnes intervoca- 
liques a en tra ine  de nouvelles rencontres de voyelles inaccoutum ees, 
com m e c’est le cas dans le g roupe oa. De tels idiom es se tro u v en t dans 
Tile de Chypre, dans le D odecanese et dans quelques au tres iles de la 
m er E gee . D ans ces parlers, les deux fa its en question, fe rm eture  des 
voyelles o en ου e t e en i aupres de a, se produ isen t sous u n  aspect plus 
large  qu ’en sam othracien; dans ce parler, com m e on v ien t de le voir, 
no tre  recherche se borne a Fetude du tra item en t des voyelles o e t ε to- 
niques. On ne peu t m alheureusem ent se rendre eom pte du  tra i te 
m en t de o et ε atones, car les voyelles o e t ε atones ne subsisten t plus 
norm alem ent dans les parlers sep ten trionaux ; elles sont depuis long- 
tem ps, e t independam m ent des phonem es voisins, passees a ov e t t, en 
vertu  des regies phonetiques fondam entales de ces parlers; e t ce chan- 
gem ent qui, je le repete, n ’a rien  de com m un avec le tra item en t 
don t nous nous som m es occupe dans ce travail, m asque Γ action de 
a sur o e t s atones en  sam othracien . Mais dans les parle rs du  Sud, 
com m e ceux de Tile de C hypre et du  D odecanese, qui ig n o ren t la fe r
m eture des voyelles o et ε atones, caracteristique des parlers sep ten trio 
naux , la fe rm eture  due a Taction de a non seulem ent a la tonique, m ais 
aussi a Fatone, ap p a ra it tres clairem ent, e t nous aide a m ieux com- 
prendre la n a tu re  de ces faits.

j ’ai constate  dans ces parle rs  une fe rm eture  de o en ov e t du  ε en 
■t dans la p lu p a rt des cas ou les voyelles, q u ’elles soient atones ou  to- 
niques, se tro u v en t en contact avec un a; la fe rm etu re  s'observe ici non 
seulem ent dans le cas ou a suit, com m e il arrive  en sam othrac ien , m ais 
aussi dans les cas ou il precede. J ’env isagerai dans la descrip tion  de 
ce tra item en t deux poin ts de vue, i°  su ivan t que la voyelle qui sub it 
la ferm eture est ton ique ou atone, 2° su iv an t qu ’elle precede un a ou 
q u ’elle le suit.

A. T ra item ent de o pres de a

x) Traitem ent de o tonique. a) Q uand il est suivi d 5un α: άπόγαλος/- 
'άπόαλος'^άπούαλο; Rhodes, ελόγιαζε^>λό«ε^>/Ιουαε Carpathos,ej-rQ0PaAgv^>
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επρόαλεν^>^προνα^ν) C arpathos, ορίγανον^>άρόανος e t άρονανος Carpa- 
thos, δρόγαλο^>δρόαλο^>όροήαλον et άροναλος Rhodes, (κόαξ)/>κόακας^> 
χοναχας'^κονβακας C h io ', πόδας^>πόας^>7ΐοή«ς Cos, Crete, πρόβατο^> 
πρόσ.τα'^>προνατο Rhodes, ρόδα^>ρόα^>ρονα e t εροΰα C arpathos, ρώγα^> 
ρώα^>ροϋα Andros, Calyranos, C arpathos, L ibyssion, Myconos, ρουά 
R hodes, ρώγος—ρώγα^ερώα^>εροΰα C arpathos, στειροπρόβαιο^>στειρο- 
πρόατο^>στειρο7ΐρούατο C arpathos, ώα^>ουα (deja chez G alene, et au jou rd 5 
hui a Amissos, P o n t)~^>ovyta com m un. 

b) Q uand o est precede d’un a :
dY opaaa^aoQ aoa^ixot^aaaC arpathos.C astel’crizo ,8 αναβόλΐ/>αναόλι 

et avaovh  C arpathos, αρραβώνιασμα^>αρράώνιασμα^>αρραοή>'ίασμα Rho- 
des(Aphantos), μανδρα'/άρας^>μαντραόρας^>μαπραονρας Cos, ital. m aona  

μαούνα com m un, m ais μαονέρης *, παραγώγι^>παραώϊ^>παραοι5ϊ C arpa
thos, σαγόνι^>σαόνι^>σαον>Ί S iphnos, τράχ[όνια^>τράώνιά^>τραονπα C ar
pathos, χάος—χαόνι^>χαούνι Castellorizo.

II) T raitem ent de o atone, a) Q uand  o est su ivi d ’un a : 
όίλογα^>αλοα ^α λονα  C arpathos4, ανάροδα^>ανάροα^>άνάρονα C arpa

thos, ανάρωγα^>ανάρωά^>ανάρουα C arpathos, ’Ά ροα^>’Ά ρονα  (toponym e) 
C arpathos, βοδάκι^>βοάκι^>/5ουάτσι m ais βόδι C arpathos, δ ιποδα^λιποςί 
'y-vinov& R hodes, (Castellos) 5, εδώ δά^>εδωά^>εδονά Cos, R hodes, ital. 
Zovanno'y-Ζοάννος^>Ζουάννος C arpathos, κακή όδός^>κάκοδας^>κάκοας 
^>κάκουας m ais plur. κακόδια C arpathos, κολλά^>κοα^>*ουα (m ais κόλλα 
^>κόα) Cappadoce (P h a rassa )6, λογάρι^>λοάρι^>λουάρι C arpathos, λογα- 
ριααμδς^>λοαριασμος'^λοναριασμός C arpathos, λογαχαι^>λοαται^>/Ιουαιαί 
C arpathos, Μοάτσος^>Μοχ/άΓσος Crete, νοδάρος^>νοάρος^>)'ουάρο£ Carpa· 1

1) Cette etym ologie du mot κονβακας, qui signifie «grenouille», issu de la 
glose hesychienne κάαξ, a ete proposee par A. Corals ("Ατακτα 1,122), qui avait 
cru que le β intervocalique etait un digamma ancien. II est probable que le 
digamma ancien n ’a rien a faire ici. M. G. Hatzidakis, dans son Einleitung p. 
1 1 4 , admet qu’il s ’agit plutot d ’un mot neuf, independant de κόοξ et forme 
par onomatopee. M. Pbilindas partage l ’opinion de Corals et admet que le 
changem ent de 0 en ov serait provoque par l ’action de la consonne gutturale 
qui precede. Mais Faction du « sur la voyelle suivante est tres rare et jamais 
necessaire, et elle s ’observe seulement sur les voyelles atones, tandis que Tac
tion de a sur les voyelles voisines moins ouvertes, que je propose, est, comme 
il sera demontre dans cette etude, inevitable.

2) N . P o litis , Π αροιμίαι 3, 576.
3) Έπετηρις Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 5 (1928) p. 339.
4) Ε. Manolakakis, ΚαρπαΐΗακά ρ. 167.
5) Pour l’etym ologie de ce mot cf. N . A n d rio tis . Glotta 2 5 , 1 6 .
6 ) R. M. Dawkins, Modern, Greek in Asia Minor p. 6 1 2 .
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thos, ποδάρι^>ποάρι^>πουάρι et ποναρι  Rhodes, ποδαρικό^>ποαρικό^> 
πουαρικό  C arpathos, ποδας^ποάς^ττονας (mais πόδι^>ποϊ, κεροπόης, τρι- 
πόης) C arpathos, πολλά^>ποά^>πουά Cappadoce (Pharassa) *, προαύλιο^» 
προνανλιο'^’πονρανλιο  Cephalonie, προβάλλω^>προάλλω προυάλλω  C arpa
thos, προβάλωμα^προάλωμα^προυάλαιμα C arpathos, προβατΐνά^>προατΐ- 
\α^>ηροναιι>α  C arpathos, προβιά^>προά^>προυά (m ais προβέα^>προέα) 
C arpathos, ρογάτορας^>ροάτορας^>ρου<ύορας (mais ρογενω^>ροενγω)  Cos, 
ρογατουρι^ροατουρι^ρουατουρί. Calym nos, Cos, ital. β οα ζα ^ οονά τζα  et 
σουατίάκι Naxos (A piranthos), στοά^>στουα Chio, K ythnos, Pont, τά ωά 
τά σϊ)ά^>τά ουγά^>τά βγά^>τ’ αβγό  com m un, ’ τοντο δά^>τουτοά^>τουτουά 
C arpathos, φοβάτα ι^φ οάται^ρω υάτα ί (mais φόβος^>φόος) C arpathos, Ni- 
syros.

b) Q uand o est precede d’un a :
αγοράζω^αοράζω^>άοι>ρά£ω Castellorizo, άγρωστη ̂ >αγρωστρη^>αγωστρη 
^>δίωστρη^>αοί;σΓρας N axos (A piranthos) «γωγίζω^>αωίζω^>άου<ζ'«> C ar
pathos, άωγεν^>άωμεν et αουμεν Chypre, άλλο^>άο^>άου^>αβον C ap p ad o 
ce (P harassa) 3 άλογο^>άογο '^>αονγο'^>αβγο C appadoce (Pharassa), αναγω- 
νίδι^>αναωνίι'βραναυννίι C arpathos, από μέσα^αομέσα^άουμεσα C arpa
thos, Castellorizo, από πέρα^>αοπέριι^>άονπέρα  C arpathos, από ’πόξω^> 
doπόίω^>αονπόξω  C arpathos, άωρος^>άουρος^>αγουρος  com m un, αρρα- 
βωνιάζω^αρραωνιάζω^ραουιαάία» Rhodes, για ωρας^>γιάως>ας'β>γιάονρας 
R hodes, ζαβοκέρα^>ζαοκέρα^>£αοιικέρα C astellorizo, R hodes, Ζΰγορια- 
νός^>Ζαοριανός 'βρΖαονριανος C arpathos, κάδος^>κάος^>κάους R hodes, 
Κάης^>ΚάοςβρΚάονς  4, κάί)ομαι^>κάομαι'βρκάονμαι Rhodes, καράβολας^> 
καράολας^>καράουλας Nisyros, καλάουρας C arpathos, R hodes, λαγός^>λάος 

λάους Rhodes, λαγωνιάρης^>λαϋ)νιάρης^>Ααου»Ίάρ};ς C arpathos, λαγωνικό 
^>λαωνικό^>λαου>'ΐκό Sym i, λαγωνιό^>λαωνιό^>λαοιο<(ό Chio, δμορφο- 
καμωμένος^>όμορφοκαωμένος^>άμορφοκαουμενο£ C arpathos, πάρωρα^>πά- 
ωρα^>πάυνρα  C orfo u 5, ραντονράω^Ρρανιονράον  C arpathos, τά δρη— 
άoρ ιav 6ς^Pάovρcafός C arpathos, αονρίτικος  C arpa thos, τράγος/>τράος^> 
τράονς Rhodes, ψαβολυτης^-φαολυτης^χραοι/λιήης C arpathos *, χάος^> 
χάοι>£ Cappadoce (Sinassos). 1

1) Η. G rtgoire, Note sur le dialecte de Pharasha. Bull. Corr. hell. 33  (1 9 0 9 ) 
P· IS4.

2) M. Philindas, op. cit- 2, 45.
3) /?. M. Dazvkins op. cit. p. 1 4 9 , 1 5 8 .
4) Λαογραφία 11 (1934—37) p. 574.
5) Ibidem 8  (1921—25) p. 5 3 3 .
6 ) Parmi les exem ples provenant du Dodecanese, qui sont cites plus haut 

ou qui seront cites plus bas dans l ’examen du traitement de ε pres de a, la
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Au m em e principe de changem ent do it e tre  ram enee la fe rm etu re  
de ω a tone en ov dans la term inaison  verbale de la iere pers. du sing, 
de Tindicatif p resen t — άω, qui se p rodu it norm alem ent dans quelques 
parlers du  Peloponnese (M essenie [Androussa], Arcadie), dans Tile de 
L eucade et ailleurs, p. ex. άκονάον, βαατάον, βοη&άον, γελάον, κρεμάου, 
λνγάον, μαδάον, με&άον, νογάον, ξεφτάον, ττάου, πεινάον, σιονράον, χηράον, 
tand is  que Γω de la m em e term inaison  dans les m em es parle rs reste  in 
tact, dans les cas ou le phonem e preceden t n ’est pas un a, p. ex. ακώ* 
αρμέγω, βάζω, γιομίζω, ζιώ, ημερεύω, θέλω, κενώνω, λυώ, μένω, νηστεύω,, 
παλεύω, στέργω, τάζω, φέρω etc.

T outefo is il y a des cas οά la fe rm eture  de o en ov ne se p rodu it 
po in t; cela arrive, m em e dans le parle r de C arpathos, qui, apres celui 
de S am othrace, applique la fe rm eture en question plus rigoureuse- 
m ent qu ’ aucun  au tre  p arle r, dans les cas ou ce tte  voyelle ap p a rtien t 
a un elem ent gram m atical, com m e la term inaison  du nom inatif masc. 
s in g .—ος, et du nom . neu tre  sing, -o (p. ex. κάρα-ος, τρά-ος, μά-ος, πα- 
σήμα-τος, πετρόλα ο, κακόπλα ο, πέλα-ο, ou en com position, quand  1’σ 
est la voyelle qui u n it le prem ier com posant avec le second, soit par 
jux taposition  ou par construction, p. ex. ανεμο-άμης, άπο αΰλι, γλυκο- 
αλίζω, έκαλόά, (ή)λιο ασίλεμα, μερό-αλο, φραγκο-αζάνα etc. Cela a rriv e  
aussi dans le cas oil Γο ap p a rtien t a l’in itia le  du m ot qui en com posi
tion  tien t la place du second com posant, p. ex. παρα-οσκεΐο, κατα ώτης 
etc.. (U ne persistance identique de la voyelle s’observe, dans les m em es 
conditions, dans le tra item en t de e (e ai) en i, com m e nous allons le 
vo ir p lus bas).

D ans ces cas o est p ro tege par des facteurs psychologiques, qu i 
ten d en t a m ain ten ir p a rto u t la form e g ram m aticale , telle q u ’elle 
s’em ploie dans les cas ordinaires, ou une fe rm eture pareille n ’est p as  
possible. Mais la tendance phonetique exercee par la  p resence du a 
su r o est quelquefois plus forte et l’em porte  su r le  sen tim en t con- 
servateur des sujets parlan ts, e t o se red u it a ov m em e dans les cas 
cites ci-dessus, com m e άλλο^μαβον, κάδοςβ>κάονς, λα·γος^>λάονς, τράγοςζ>

plupart de ceux de Carpathos, qui sout les plus frequents, sont empruntes aux  
livres de M. M icha'ilidis Nouaros, Δημοτικά τραγούδια ΚαρπάΟ-ου et Λαογραφικά 
σύμμεικτα Καρπάθου ι — 2 Athenes 1932  34> ceux des autres lies du Dodecanese 
et des Cyclades du Sud sont empruntes au livre de K. D ie terich , Spracbe und 
Volksiiberlieferungen der sudlichen Sporaden in Vergleich mit denen der iibli- 
gen Inseln des agaischen Meeres, AVien 1 9 0 8 , et a des glossaires manuscrits, 
qui se trouvent dans les archives du Dictionnaire historique de l ’Academie 
d'Athenes.  ̂ ;..,
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τράονc, χάος^>χάονς etc., φαβολύτχ]ς^>φαουλνιης, από μέσα^άουμέσα  etc.
Ε η  neo g rec  coram un, le tra item en t en question est, com m e on 

le voit d ’apres ces exem ples, tres rare, m ais cela ne tien t qu ’a la ra re te  
du g roupe oa en neo grec coram un; ce qui est im p o rtan t pour nous ici, 
c’est qu ’un groupe vocalique on n ’existe plus dans la langue com m une, 
et que les rares cas ou un pareil g roupe ex ista it anciennem ent, com m e 
dans les m ots ώα, άωρος, τα ωά, n ’offrent au jou rd 'hu i q u ’un ov a la place 
de to. Q uan t a la persistance du groupe no dans la term inaison  verbale 
-άω, je suppose que co s’appu ie  sur la term inaison verbale generale  ω, 
qui l ’a em peche de s’alterer.

D ans les au tres parlers le tra item en t de o pres de a est tres clair. 
Comme on le vo it, l ’accent n ’exerce, a l apparition  du  fait, aucune 
action; Γ o ton ique est traite , devan t ou apres un a, com m e l’atone, ce 
qui m ontre que la presence de l’accent n ’est pas la condition determ i- 
nan te  de l’apparition  du fait, com m e c’est le cas par exem ple dans la 
ferm eture de o dans les parlers sep ten trionaux . On en peut deduire 
q u ’en sam othracien  aussi o atone pres de a serait tra ite  com m e o to 
nique, si la ferm eture generale de o atone ne m asquait pas le pheno- 
m ene. L a  preuve que la presence de la voyelle a est la condition de- 
term in an te  de l’apparition  de la ferm eture est fournie p ar la diffe
rence de tra item en t de o dans les formes du m em e m ot, ou, pour des 
raisons differentes, le phonem e voisin  de o est au tre  que a ; ainsi nous 
avons p. ex ρώγα^>ροΰα, ρουάτορας m ais ρωγεΰω^>ρωγεΰγω (et non pas 
*ρουευγω), φοβαταιζ>φουατ«ι m ais φόβος^>φόος (et non pas *φοίος), ε- 
πρόβαλα^>πρού«λα m ais προβέλλωζ>π;ροέλλω (e tnon  pas *προυέλλω), τοΰτο 
δά^>τοϋτου<χ mais τοΰτο, εδώ δά/·έδούα m ais εδώ^>εβώ, λόγιαζεζ>λοόαε 
m ais λογοΰταιζ>λοοΰται, βοδάκι^>βου«τσι m ais βόδι, κάκοδας^>κάκουας 
m ais κακόδια, ποδ5ς/·πουας m ais πόδιζ>πόί et ποδόνυχα/·ποόνυχα etc. 
N ous allons voir plus bas la m em e difference de tra item en t dans l’e- 
xam en du tra item en t de ε pres de n.

Le tra item en t de <> en ov dans les parlers du Sud n ’a pas ete jus- 
qu’ a present envisage dans la to ta lite  des cas ou il se rencontre . C er
tains linguistes, n ’ay an t sous les yeux que peu de cas, ou Vo qui se 
ferm e repose sur un ω ancien, com m e dans ρώγ«/·ροΰα, on t cru q u ’il 
s’ag issait d ’une evolution de ω ancien, telle que dans les m ots σα- 
πώνιονζ>(ϊαποόνι, ρωθώνιον^>ρουθοΰνι, σκωρία^>σκουριά e tc .1 D ’autres, 
ayant sous les yeux des cas ou un o se ferm e en ov apres une conson- 
ne labiale ou g u ttu ra le , on t ete portes a voir, p arto u t ou une pareille

1) It. N. Hatzidakis, Μεσαιωνικά καί νέα ‘Ελληνικά 2,289.
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fe rm eture se rencontre, Γ influence d ’une consonne precedente labiale 
ou gutturale: c’est ainsi que M. P h ilin d a s 1 a in terp re te  le cas de κόαξ^> 
κοόβακας et beaucoup d’au tres. II y a, en effet, plusieurs cas dans les 
parlers du Sud, ainsi que dans le neo-grec com m un, ou Tinfluence 
d ’une pareille consonne est possible. Mais il est a mon sens indiscu- 
table que la fe rm eture de o dans les exem ples cites ci-dessus ne peut 
e tre  a ttribuee a Taction de la consonne labiale ou g u ttu ra le  precedente, 
ca r cette  explication, dans tous les cas ou elle a e te  proposee, n ’est 
valable que pour le tra item en t de o a tone 1 2 3 e t ne rend pas com pte du  
tra item en t de o tonique, tand is que la ferm eture que nous exam inons 
ici ap p a ra it dans des conditions absolum ent differentes. E n  sam othra- 
cien elle est si reguliere  pres de «, et si independan te de la consonne 
precedente, qu’on doit exclure tou te  influence de cette consonne. Dans 
les au tres parlers, com m e il resulte de la to ta lite  des exem ples deja 
cites, la ferm eture se produit, quelle que soit la place de Taccent, in- 
dependam m en t de  la n a tu re  de la consonne qni precede, m ais toujours 
aupres d ’un  a. Si la ferm eture, dans ces cas, e ta it le re su lta t de Taction 
de la consonne precedente, elle devrait se produire seulem ent a 1’atone 
et seulem ent dans le vo isinage im m ediat d ’une consonne labiale ou 
g u ttu ra le ; dans ce cas tous les exem ples ou une pareille  consonne fa it 
defaut, ainsi que les cas ού Γ o qui se ferm e se trouve a Tinitiale du 
m ot, sera ien t inexplicables. M ais un sim ple regard  sur nos exem ples 
perm et de constater que o se ferm e apres β, γ, δ, κ, λ, μ, ν, π, ρ, σ, 
c’est a dire apres presque tou tes les consonnes. E nfin  il ne fau t pas 
onblier que dans les cas ou la consonne precedente est une liquide, ρ 
ou λ, une pareille  action sur T o su ivan t doit e tre  exclue, car on sa it 
fo rt bien que la seule influence que ces consonnes pu issen t exercer 
su r une voyelle precedente ou su ivan te est de la ch an g er en e; je m e 
borne a quelques exem ples : 1 ) ρο> ρε : βροχή>βρεχή, τροχουλι>τρε- 
χοΰλι, Προκόπης^>Πρεκόπης, φρόνιμος^>φρένιμος, κατρόπιης^>καθρέφτης, 
etc. 2) ορ^>ερ : αντίδα)ρο^>αντίδερο, καλόθωρος^>καλόθερος, πανώ ριος/· 
πανέριος etc. 3) λο^>λε : αλογο^>οίλεγο, όίροτρο^>όίλοτρο^>οίλετρο, άλωποϋ 
^ολεποΰ , λιοπρίνι^>λεπρί.νι, λοπουντιά/»λεπουντιά etc. 4) ολ^>ελ : θολός 
/•θελός, καθολικός^>καθελικός, καθόλου^>καθέλου, μολόχα^>μελόχα, "Ολυμ- 
πος^>’Έλυμπος, Πολΰκαρπος/»Πελΰκαρπος, απολ(ολός^>πελελός, πόλεμος/» 
πέλεμος *. T ous ces exem ples m on tren t que la tendance de o pres d ’une
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1) M. Philindas, op. cit. 3.158 et suiv.
2) G. /V. Hatzidakis, Einleitung, p. 104
3) M. Philindas, op. cit. 2 , 2 0 6 .



consonne liquide est de devenir ε et non pas ov.
Ainsi le nom bre des cas ou, dans nos exetnples, fin fluence  de la 

consonne precedente sur le 0 qui se ferm e en ov est possible, est tres  
restrein t. R t le seul fait qu’on puisse conceder ici c ’est que le passage 
de o a ov, provoque p ar le voisinage de a, a ete peu t-e tre  dans quel
ques cas favorise aussi par le voisinage im m ediat d’une consonne la- 
biale ou g u ttu ra le , et que, dans ce cas cette  consonne a ete capable de 
faire passer Γ o su ivan t a ov, si n n’e ta it pas la; m ais, la presence de 
a pres de o e tan t donnee, F influence de la consonne precedente ne pou- 
vait e tre  que secondaire.

Le phenom ene ne se laisse pas in te rp re ter, a m oins q u ’on n ’etu- 
die la ferm eture dans la to ta lite  des exem ples ou les consonnes labia- 
les et g u ttu ra le s  font defaut, m ais on rencontre  de nom breux  cas 011 
Finfluence de la consonne precedente doit e tre  exclue. Le principe de 
Fexplication est d ’ailleurs fourni p ar le sam othracien , ou le fait ap- 
p a ra it clairem ent dans son independance absolue a l ’egard  de la con
sonne precedente.

J ’ai indique, dans l’exam en des form es sam othraciennes, com 
m ent la frappan te  analogie de la reduction de ε au  phonem e imme- 
d ia tem en t plus ferm e en presence de a facilite la com prehension de la 
n a tu re  de ces faits. Nous allons voir que cette  analogie frappan te  dans 
le tra item en t de ces m em es voyelles pres de a se re trouve dans les 
parlers des lies du D odecanese et ailleurs; ce sera la m eilleure p reuve 
que les deux tra item en ts  ex igen t la m em e in terp re ta tion . II sera ev i
den t et clair ici, m ieux que dans Fexam en du tra item en t de o en ov, 
que la ferm eture de la voyelle ne tien t po int a la presence de telle ou 
telle consonne, car nous savons que la reduction  de e en t, due a Fac
tion de la consonne voisine, est inconnue dans les parlers neo grecs.

Traitem ent de ε p res de a.

1) Traitement de e tonique: a) Q uand ε est suivi d ’un a : Άνδρέας 
^ Ά ν τ ρ ιά ς  com m un, αποκρέββατος^>αποκρέατος^>άποκρί'αι:ος C arpathos, 
αποστερνέας^άποστερνίας  Pont, αραιά^>αραία^>άρϊα Zante, γραία^>γρία  
Rhodes, Zante, γριά  com m un, Δίκαιακας^>/1 ικίακας  M agne, έλέγασι^> 
ελεααι^>λίασι Cos *, εξέχασα^>εξέααα^>εξίασα Sym i, θέατρο^>ι^ιάτονρο Ρέ- 
loponnese (V ourvoura), καραβέα^>κ<ιραβία Rhodes, καραβζας^>καραβιάς  
C arpathos s, κρέ«ς^>κρίας^>κρ(άί com m un, κρέββατος^>κρέαιος^>κριαιος 1 2
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1) Κ . D ieterich , Sprache, p. 449·
2) Λεξικογραφικόν Άρχεΐον 6 , 274.
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Cos, μέγα;^>μέας^>μ(ας C arpathos, Seriphos, (cf. aussi les toponym ies 
M in  χωριό, Μία λιβάδι, Μίαν άηλάϊ  C arpathos, Μία νερό Myconos), όλοξέα- 
σπρος^όλοξίασπρος  P ont (Cotyora) ', 6 ατέατα^>αταιάτα C appadoce (Ara- 
van.), π«ρέ«^>παρία C arpathos, φλέβα^>φλέα^><ρλία Calym nos, Cos 1 2 3 et 
Φλ[α~^>Βλία (mais Φλεώνης l’h ab itan t du  village Φλία) C arpathos et 
<ρλεβότανρον'β>ψλεότουρον C arpathos, φοέαρ^χρρια  A pulie (Bova), ωρι
αία '/■ώρία *.

b) Q uand ε est precede d’un a : άγέλη^άέλη^>άιλχ; Rhodes, άγέμω- 
τος^>αεμωτος^>άΐμα>Γος Sym i, αέριπμα^>αΐρ<σ/ία Pont, άναγέρνω^>άναέρ- 
νω^>άναΐρνω  C arpathos, Sym i, ελυμος^>άέλαμος^>αίλαμος Calym nos, 
Cappadoce, C arpathos, Crete, R h o d e s4 5 6 7, (cf. ζονφαΐλαμος  C arpathos, 
μαλλαΐλαμος  Carpathos), χας>ε·γλα^>χαέγλα^>καίγλα C arpathos δ, παραγέ- 
μωση^παραέμωση^>παραΐμα)α^ Castellorizo.

2) Traitem ent de ε atone : a) Q uand ε est suivi d’un a : 'Αγία ”Av- 
να ^ > Έ -”Αννα et ’I  ’Άννα  Cappadoce (Pharassa), άγκιστρεά^άγκιατρία 
Sym i, ανεβάζω^>άνεάζω]>ά»'ίαίω m ais άνέβησε^ένε^τσε C arpathos, άνε- 
βάτης^χχνεάτης άνϊάιης C arpathos, άποβαλλώνομαι άπεαλλώνομαι ^> 
'πϊαλλώνομαι Rhodes, άποκρεββατή^άποκρεατή^άποκρίαχ») Cos, βέβαια/· 
βέβϊα C orfoue, Peloponnese (Vourvoura), βέ̂ 8ja Peloponnese, γελάω^>γεά- 
γ ω ^ γ ϊ ά χ ω  Cappadoce (Pharassa), δίκαια^><5ήσϊα Castellorizo, δωρεά 
δωρϊά Chio 1, ειχυτός^χαυιός E ubee (Avlonari), Calym nos ', Cos, Pont, 
γϊανιός Cappadoce (Aravani, Silli), νϊαυτός C arpathos, εβραιακή^>έ- 
βρϊακή S iphnos et ailleurs, έλάτη^έάτΐ/·;ά'£»σί C appadoce (Pharassa), 
ελάτε^>ϊάτε^>72α(ίε Cappadoce (Pharassa) 8, ήθελα^>ϊ\0 εα^>ή$ϊα  C arpa
thos, κατεβάζω^>καιεάζα>^>καΐίά£α>(ηιαί3 έκατέβη^>ε’κατέ»7)ΕηΓρηί1·ΐ03, κρεβ- 
βατίνα^>κρεατίν« χρϊατίνα C arpathos, λεγάμενος ̂ >λεάμενος λϊάμενος 
Cos, μεγάλος^>μεάλος/-μίνχλος C arpathos, Cos et ailleurs, μεγαλώνω^· 
μεαλώνω^>μϊαλώνω C arpathos, Thera, μεγαρισμένο^>μεαρισμένο^>/χϊα- 
ριαμένο Naxos, παιδάκι^>παιάκι^>πϊά«< (mais παιδί^μπαιί) Cos, πετρεά^> 
πετριά com m un, προστεγάδα^>προστεάδα^προατϊά δα  A m orgos, ρεγά- 
λια^>ρεάλια^>ρϊχίλία m ais ρέγουλα^>ρέουλα Chios, C hypre 9, C rete, Σε

1) Άρχεΐον Πόντου 7, 155.
2) Κ. Dieterich, op. cit., p. 1 2 .
3) S . M yriv ilis , *Η ζωή εν τ ά φ φ , ρ. 37·
4) Λαογραφία 12, 110.
5) Μ. M icha ilid is—N ouaros, Δημοτικά  τραγούδια Καρπά&ον, p. ι γ.
6) G. S a lva n o s , op. cit., ρ. 24.
7) A . Corats, "Α τακτα  41 , 109.
8 ) /?. Μ. D a zvk in s , op. cit., ρ. 157·
9) Κ . Papa'ioannou, Π ερί των εν τη μεσαιωνική και νεωτέρα Κ υπριακή ξένων γλωσ

σικώ ν στοιχείω ν  (Athenes, 1936)1 Ρ· 99·
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βαστός^Σεαστδς^-Σι'αστός, Σϊαστη C arpa thos, σκελδ^σκεά^>στσία Cap- 
padoce (Pharassa), στεγάδα^>στεάδα^>στία(5α et σιϊάντζα S iphnos, στε· 
γάδι^>στεάδι^>στια<5ι (mais οτέ·γϊ]^>στέη) C hypre ’. στεγάζω^>στεάζω^> 
σύ’άζω Cypre, K im olos 1 2 3, Naxos, Seriphos, S iphnos, ατεγασιά^>στε- 
ασιά^> ατϊαοιά Cypre, ατϊααμένος, στϊασιός N axos, τσακρεά/τσακρϊά 
Cypre, Φλεβάρης^>Φλεάρης^>ΦΑίαρ»;ς C alym nos, Cos, R hodes s, ψρε- 
γάδα^φρεάδα^φρϊάδα^>/?ρ'ια<5α C hypre 4, φρεγάδι^>φρεάδι^>φρεά(· et 
φριάϊ C arpathos 5 6, ψεγάδι^>ψεάδι^>ψίά<5ί N axos (A piranthos), ψεγα- 
διάζω^>ψεαδιάζω^>ψία(5ίάίω C arpathos, N axos (Apiranthos).

b) Q uand ε est precede par un a : άγε^>άε^>ά<· Cos, Peloponese, 
P ont, S iphnos, άγελάδα^άελάδα^άϊλάάα Paros, άϊλάδα Andros, αλιάδα 
S ip h n o s,άγελάδι^>γεάδι^>/ία(5ί Cappadoce (Pharassa), άγελιά^>άελιά^>άϊ· 
h a  Crete, R hodes, α·γετε'^>αετε'^>άϊάε com m un, αδερορός^>αερφός^>άϊρφόί 
Rhodes, άνιράϊρφος Rhodes, άερισμδς^>ά'·ρίσμός Pont, άετός^>άίτός · 
com m un, αναγερμός^>αναερμός^>αναίρ/ίός Chypre, άνάϊρμα C arpathos, 
άνάιρτοζ Sym i, απεπάνω^>αεπάνω^>άίτιάι<ω Cephalonie, ας εΤχεν^>σάεν^> 
οάϊν C hypre 7, δεκαεννιά^άεκαϊνπά m ais εννιά Cappadoce (Pharassa), 
δεκαεφτά^δεκαίφιτά m ais εφτά^>όφτά Cappadoce (Pharassa), έβδομά- 
δες^>βδομάες^>/?(5ομάϊς R hodes, εις πολλά ετη^>σπολάϊιη Peloponnese, 
καθετή^>καετή et καϊτή Sym i, καθετευω ^καετεΰω ^καϊτευ/ω  Sym i, κλα- 
δετήρες^>κλ«ετηρες^>κ/αΪΓ^ρες Chio, κλάδευτήρι^>κλαευτηρι^>κλαί<ρΓϊ)ρί et 
κλαϊχτήρι R hodes, Λ άδερμ«/Ά άερμα et Αάϊρμα  (nom de lieu) R hodes, μα- 
γεριά^>μαεριά^>μαιριά C arpathos, μ«ζεΰω^>μαευω^>/ίάί^ιω R hodes, με-

1) A. Sakellariou, Κυπριακά, p. 7 9 7 .
2) K. Dieterich, Sprache, p. 5 1 .
3) Λαογραφία 12, 115.
4) K. Papaioannou, op. cit., p. 6 9 .
5) M, Michailidis Nouaros, Δαογραφικά σύμμεικτα Καρπάϋνν 2, 90.
6 ) Le mot αϊτός doit etre ecrit avec 1 et non pas η, comme on Γ ecrit 

couramment ; c ’est ce qu’a indique K. D ieterich , Untersuchungen, p. 7 7 , car il 
ne s’ agit point de la forme poetique ancienne αητός, mais d’une forme repo- 
sant sur le commun αετός. Quand au precede de revolution vers dries, Μ. H. 
P ern o t, Phonetique p. 1 9 8 , accepte une, diphtongaison recente de a devant le r, 
en partant de la forme dialectique άτός ; on aurait ainsi revolution άετός>  
άτός>άϊιός. Je crois aussi pour di'ros a 1’ infuence de Γα precedent.

7) On notera que dans les parlers de Chypre s ’observe parfois, sporadi- 
quement et sans consequence la fermeture de a atone en i, independamment 
de l ’espece des phonemes voisins et que la cause de cette fermeture n’est pas 
encore claire. II est par consequent possible que dans certains des exem ples 
chypriotes cites ci-dessus, et sans que nous puissions rien affirmer a\'ec certi
tude, l ’e etait deja change en i avant l ’amuissement de la consonne qui la 
separait de a
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γαρίζω ^-μαγερ ίζω ^μαερίζω ^μαίρ ιτζω  C arpathos, μεγαρισιά^>μαγερισιά 
^>μαερισιά^>μαί'ρίσιά C arpathos, νά ειχεν^>νάεν^>νάίν Chypre ', νά εχω 
^>νάϊχα> Cappadoce (Sinassos) 3, παπάδες ̂ >παπάες^>παπάϊς Rhodes *> 
παγαινάμενος^>πααι.νάμενος^>παί>ά/χενος C arpathos, παραγεμίζω^>παρα- 
εμίζω^>παραϊμίζω  Castellorizo παραγεμιστός^>παραεμιστος^>τιαραϊμι· 
ατός Castellorizo, σχαχχομάζεμα^σχαχχομάεμα^-σΓα^ιοΜάίμα Rhodes 4, 
τά ένάνχια^>χαϊνάνχια^>τ’ αγνάντια com m un, φάγε^>ρ)άε^>9,(*' Pelopon- 
nese (Coroni), φάγεχε^>φάεχε^>9?άίτε Sym i, φοράδες^>σουράες^>σουράίς· 
R hodes.

Le fait que la presence de la voyelle a est ici aussi la condition de- 
te rm inan te  de Fapparition  de la ferm eture d u «  en t se dem ontre par la  
difference de tra item en t dans le m em e parle r chez les form es du me· 
m e m ot quand  le phonem e voisin est au tre  que a; p. ex. άνεβάζω^>ά>’<α- 
τζω  m ais άνέβ\\σζ^>ενέψσε, καχεβάζα)/>καπα£α> m ais εκαχέβη^εκατε?;, δε- 
καεφχά^>δεκαϊφτά m ais έφχα^><5<ρτά, δεκαεννιά/'όεκαπ'ίά mais εννιά, παι- 
δάκι^>πί'άκι m ais π α ιδ ι^ π α ιί, στεγάδι^>σιϊάδι m ais σχέγη^>οχε'ρ etc.

L a m em e explication ex ige un i epen the tique dans les form es di- 
alectales m aniotes, telles que δαγκωματέα^δαγνω μα ϊτά , δερμαχαρέα^> 
δερματαϊρά, ζω ναρεα^ζωναϊρά, λαβ(ύματέα^>λαβωμαϊτά, λαδέα^>λαϊδά, 
μαγερέα'^-μάγειρά, δμματεα^>μαϊτά, ραβδέα^>οίο. 5 L ’ ι ici n’est que 
Γ ε de la term inaison  εα, qui probablem ent apres le deplacem ent 
de P accen t sur a, s’est ferm e en t sous l ’action  de Γα su ivan t, puis, 
av a n t de perdre sa valeur vocalique, s’est deplace par voie d’epen these 
su r la syllabe precedente. Le fait de Pepenthese est sans doute poste- 
rieu r au deplacem ent de l’accent sur Γα d es in e n tie l; s ’il est an te rieu r 
a la transfo rm ation  de Γε deja atone en i devan t a, cela ne peu t se pre- 
ciser avec certitude, car le passage de ε a i e ta it possible aussi ap res 
Γ epenthese sous Taction de Γα du rad ical qui precede.

T o u t cela, a cote des formes com m unes, com m e άποκρέα^>άπο- 
κρϊά, γραί«^>7ρία, κοπρέα^κ ο π ρ ιά , κρέας/*Γίρίάς, μακρέα^ μ α κ ρ ϊά  etc., 
dans lesquelles ι garde encore sa valeur syllabique, nous perm et 
de com prendre par quel precede Γ ε en elision est passe a i, d ev an t a 
et o, dans le grec du m oyen-age, pour ab o u tir p lus tard , dans la 1 2 3 4 5

1) Λαογραφία 6 , 538.
2) P. L a g a rd e , Neugriechisches aus Kleinasien, p. 3 8 .
3) Le groupe ώ dans les mots βδομά(δ)ες, παπά(δ)ες etc. a, a Rhodes, e- 

volue en έ ΐ ; il est hors de doute que ce traitement est de date posterieure au 
traitement a8> a t  et que le groupe et' est une evolution du groupe άε>άί.

4) Λαογραφία 12, 17.
5) Cf. G. N. H a tz id a k is , Neugriechische Studien, K.Z. 34 (1897) p. 136 et suiv.
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p lu p art des parlers, ainsi que dans le neo-grec coram un, a j  ap res les 
consonnes voisees, a χ palata l apres les consonnes devoisees, a v p a 
la ta l ap res u ,  ou a d ispara itre . L e passage de la term inaison  i a  a 
-jd, apres une sonore, χιά apres une sourde, -νΐά apres un μ  (p. ex. κα- 
ραβέαββ>καραβ]ά, σπαΰέασ^>παϋ·χΐά, χαλαμέα^>καλαμvia) en neo-grec com- 
m un, a -κΐά, dans les parlers de Tile de C hypre et ailleurs (p. ex. ποδέα 

Λοδκΐά, καρέα^>καρκ»α etc.), et la d isparation  de e apres A et v en neo- 
grec com m un, (p. ex. μηλέα^>μηλιά, $α.σύάαςβ> βασιλιάς, \ίαβ>νΐά  etc.) e t 
apres plusieurs au tres consonnes dans les parlers du N ord, (p. ex. κα- 
ρεαβ>καρά, κεράσεά^>κερασά, σπα9ΐΑ^>σπαϋ·ά etc.) supposent p a rto u t -<α 
com m e etape in term ediaire; cela pen t se dem ontrer de la fagon sui- 
v an te  : 1 ) les consonnes χ, κ, v ne peuven t jam ais se tire r im m ediate- 
m en t d ’un ε, 2) dans les cas ou e est represen te par zero, la consonne 
precedente est palata le  et ce tte  pala ta lite  ne pouvait se produire que 
dans le voisinage im m ediat d ’un  t e t jam ais d ’un ε.

C’est done une erreu r de croire que e 'est e, dans les term inaisons 
-ia , qui est devenu consonne, ou qui a d isparu , e t d ’ecrire les form es 
neo-grecques, issues par elision des formes anciennes en -έα ou -αία, 
avec e, ou avec at, p .ex . βασιλέας, καλαμεά, νεά, γραιά, παλαιόγραια, etc., 
com m e font les partisans rigoureux  de F o rth o g rap h e  h istorique. N on 
seu lem ent parce que ε phonetiquem en t n ’existe plus dans ces cas, et 
q u ’ il est absurde et incorrect d ’em ployer dans des trav au x  de lin- 
gu istique une ecritu re  aussi inexacte, m ais aussi parce que la vo- 
yelle qui ex ista it la av an t de devenir consonne ou de d ispara itre  e ta it 
un  1 et non plus un ε. L ’ ε e tan t en neo-grec un phonem e assez ou- 
vert, non  seulem ent ne peu t im m edia tem ent deven ir consonne ou d is
paraitre , m ais il y a des cas ou il est capable d ’assim iler des phonem es 
com m e le a et le ov (voir plus bas). S ’il est done necessaire d ’ecrire  
la voyelle qui ex ista it jadis, chose que la phonetique m oderne ne saura 
jam ais adopter, c ’est un  1 et non pas en ε qu ’ il fau t ecrire.

J ’insiste particu lierem en t su r le fait de la ferm eture de ε en eli
sion pres de a, car ce fait, e tan t un fait phonetique qui s’observe dans 
presque to u t le dom aine du neo-grec, donne un po in t d ’ap p u i tres 
solide et sur pour l ’explication  des faits d ialectaux  que je propose 
dans ce trava il.

Il y a p o u rtan t des cas, m em e dans le parler de C arpathos, qui 
apres celui de Sam othrace est le plus rigoureux  dans F application  de la 
tendance phonetique en question, ou la ferm eture de s en t ne se pro- 
du it pas ; ces cas sont ceux ou ε est un  elem ent g ram m atical, com m e 
p. ex. dans la term inaison  du  fem. plur. -ες (αγριά-ες, κουταλά-ες, χα-
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λασμά-ες, χοντρά-ες etc.) ou dans la particu le  p rivative  ξε- (ξε-άφω).
L a defaillance de la tendance phonetiqne en question doit s’expli- 

q u er ici, de m em e que dans les cas sem blables de la non ferm eture du 
o, (p. 168) com m e un resu lta t de la reaction de facteurs psychologi- 
ques, c ’est a d ire  p ar le sen tim ent des snjets parlan ts  qui pensent a la 
term inaison -ες ou au  prefixe ξε- com m e telles, ay an t sous les yeux 
les au tres cas d ’ em ploi de ces elem ents pres d ’une consonne, p. ex. 
χάρες μάννες, in fin im ent plus nom breux que ceux ou une telle fe r
m eture est im possible.

C ependent quelques exceptions nous m ontren t que la pro tection  
de s dans ces cas n’est pas toujours possible et que m alg re  ce tte  p ro 
tection  la tendance phonetique est quelque fois victorieuse; en voici 
des exemples· βδομάϊς, αονράϊς παπάϊς, φάϊ, νά ν. (cf. les cas ana logues 
dans le tra item en t de o p. 168).

II est in teressan t et tres im p o rtan t pour la com prehension des 
faits en question que la fe rm eture de e en i se produise dans plusi- 
eu rs parlers de C hypre et du Dodecanese, non seulem ent en presence 
de a m ais aussi en presence d ’une au tre  voyelle ouverte, qui est o; 
en voici quelques exem ples.

Traitem ent de ε pres de o.

1) T raitem ent de ε tonique.a) Q uand ε est suivi d ’un o ·. απολέγω^> 
άπολέω^>(Χ7ΐοΙία) 1 Cos, άστερέωτος^χίσιερίακος P ont (Cerasonte), δίκαιος— 
Δικαΐος^/ΙίκΓος Peloponnese (Magne), ί)ρέω^>$ρία> Paros, Rhodes, Si- 
phnos, χλα ίω ^κλίω  Chypre, Cos, κλιώ Chypre, λέγω^>λέω^>λι'ω, C hy
pre, Cos, παλαίω^Ρπαλίω Chypre, φρέαρ ̂ >φρέος^>φρίος Sym i, φταίω 
~̂ >φτί.ω 8 e t φτιώ, φκιώ C hypre, φτζώ  Symi, χρέος^>χρίος Cos.

b) Q uand ε est precede d ’un ο : άγριοέλι^άχροίΑι et άγροΐλιο C ar- 
pathos, άποδέλοιπος^>άποέλοιπος^>άποΜοιπος Calym nos, κεροτοδέτης^> 
κερατοέτης^κερατοιτ^ς R hodes, το αιμα^>τόίμα Cappadoce, φοβέρα 
^>φοέρα^>φοΐρα C arpathos, ώ ΨΚοΤρώϊλα e t χώϊλα Cos.

2) Traitem ent de ε atone, a) Q uand ε est su ivi d’un o : άνεβαστάρι 
^>άνεβοστάρι^>άνεοστάοι^>άνί'οστάρί C arpathos, άνεβόστιο^>άνεόατιο^> 
άνΐόοτto C arpathos, άνεβοστώ^>άνεοστώ^>άιϊοστώ (mais άνελνδιώ, άνε- 
καπνιά) Calym nos, άνεβολιάζω^>άνεολιάζω^>άν(ολίάίω C arpathos, άνε- 
βόλιασμα^>άνεόλιασμα^>ά»ίόΑασμα C arpathos, άνεγορεΰω^>άνεορεΰω^> 
άή'ορενω T hera, νϊορεύγω Cos, R hodes, νϊορεύγω Rhodes, βεβαιώνω^» 1 2

1) Κ . D ieterich, Sprache, p. 379-
2) A. Sakella rio s , Κυπριακά, ρ. 4 1 6 .
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βεβιώνω 1 Cos, βελόνι^>βεόνι^>/?ίω'« 1 2 3 Cappadoce (Pharassa), εγώ^>εώ 
^>Ί'ώ  C arpa thos, C hypre, Rhodes, εορνη^ιορτη^>/ορτή  com m un, 
θεός^>#«ος Chio, Sym i, οϊός Chio (Nenita), Cos (Kephalos), αίος Chio 
(Nenita), κάθε ώρα^>«α#ιώρα R hodes, σκευοφΰλακας^>σκεοφΰλακας^>2νίθ- 
φύλακας (surnom) C arpathos, χρεωφειλέττις^>χρίωρ>«λ«π7ς N axos (Api- 
ranthos), &ραιότατος^>ώρϊώτατος Castellorizo,

b) quand ε est precede d ’un ο : άγριοελιά^>άγροελια^>αγροϊλιά
m ais ih d  Naxos (A piranthos), άγριοελάκι^ά/ροϊλάχί Cassos, από έτοΰ 

άποϊτοϋ Naxos (Apiranthos), άπροετοίμαστος^άπροΐ'ιοίμασΓος Arca- 
die, άσφόδελος^>άσπόελας/>άσπόϊλας et ασποίλιά Calym nos, Cos, καλό 
νερος^>καλόερος^>«αλοί'ρος, καλοϊράκι, καλοϊρίσηκα Sym i, προς εσπέραν 
'/■προζαπΐ.ρα'/’προϊοπέρα Icarie, προεστώ ς^προϊστώ ς  C arpathos, Pont, 
τό έ.μαυτό μου^>τοί'μαυτό μου N axos (A piranthos), φλογερός^>φλοερός^> 
φλοϊρός Cos, φοβερίζω^φοερίζω^ρ?οί:ρί£ω 3 Cappadoce.

E n  dehors du parle r de Sam othrace et de ceux de Chypre et du 
Dodecanese, il est un  au tre  dom aine du neo-grec, dans lequel on peut 
observer un pared tra item en t des voyelles o et e en presence de voy- 
elles plus ouvertes qu ’elles, com m e Γα, et que j ’ai cru  necessaire 
d’exposer a part; c’est le tsaconien. II est vrai qu’ en ce qui concerne 
ja  reduction  de 0 devan t a dans ce dialecte, il est difficile de se rendre 
com pte avec ce rtitude de la cause de ce tte  reduction, ca r la persi- 
stance du tim bre ferm e de Γω ancien m asque le phenom ene; dans des 
cas tels que όρώσα^>όροΰα, φορώσα^φ ο ρο να , θα χαλάσω^>#ά χάου 
καλώς^>καονρ etc., il est m alaise de d ire si le passage de ω a ου est 
l’effet de Pinfluence de Pa voisin, ou bien si Ρω m ain tien t ici le tim 
bre ferm e qu ’il ava it anciennem ent av an t la d isparition  des λ et o in- 
tervocaliques. Ces groupes oa, ao n ’e tan t pas frequents dans ce d ialec
te, on ne peu t pas trouver de nom breux exem ples du tra item en t de 
o pres de a, qui seraient plus surs; les seuls exem ples que j’en connais 
sont ηούα issu de πόδα e t προύατε, issu de πρόαιο'^-πρόβαιο, m ais deux 
hirondelles n’ap p o rten t pas le prin tem ps. Ce qui est clair e t sur dans 
ce d ialecte c’est le tra item en t de e (e, ai) tonique devan t a, o, ou d e 
van t ου reposant sur un ω ancien; en voici quelques exem ples :

1 ) D evant a : άσπαλαQ ia ^ a a n a k ta ,  άχλαδέα^>άχραΐα, βσ.σιλέας^>βα- 
σιλίας, βορέας'/*βοριάς, γονεα^>γονία, ^ραία^>γρία, δαφ νέα^αφ ρία , δεκα- 
ρεα^> δεκάρι a , ελα^χ'α, ελαία ̂ >έΕα, §vvsa^>sma, Ιτεα^>ειία, καλογραία^· 
καογρία, μυρταλία^>μουνταλία, Μορέας^>Μορία, μαλέαΑ μαλία , νομέα^>ΐΌ-

1) Ch. Pantelidis, Φωνητική Κύπρον και Δωδεκανήσων, p . II.
2) Μ. R . D a w k in s , op. cit., ρ . 156 .
3) Ibidem.
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μία, στερεά^>στερία, φονέα^χρονία, πτεΧεαΖ^φιελία, φωλεα^χρωλία  etc.
2) D evan t ο : γβέος^χρίε. 3) D evant ον issu de ω : κασσέω^>κασ- 

σ/ου, ποιέω^>ποίον, ααλενω^'σαλίου etc.
Μ. Deffner, qui a le prem ier constate  ce tte  ferm eture, av a it su p 

pose qu ’elle devait e tre  ram enee a la prononciation ferm ee de Γ e long 
ancien. «W ir werden also, ecrit-il, 1 als durch  V okaltriibung  aus lan- 
gem  e (weil betont) en tstanden  betrach ten . W ie das agr. η (e) allm ah- 
lich  zu t g e tru b t wurde, so auch das zak. e in obigen Substan tiv is»  *. 
M. G. H atzidak is rem arque dans son T 'inhilung in die neu.gr. Gram- 
m a tik , p. 9 . que la ferm eture de ε en tsaconien doit s’e tre  accom plie a 
une date assez reculee dans des groupes vocaliques anciens, car elle 
ne s’observe poin t dans ceux qui se sont form es par suite de Tamms- 
sem ent du  λ in tervocalique. «Dieser W andel, ecrit -il, des e E autes 
m uss in  eine ziem lich alte  Zeit versetzt w erden, denn, wo in neuerer 
Zeit durch  Schw und eines K onsonanten vor die Vocale a, 0 , u  zu 
stehen  gekom m en ist, b leib t er in tak t; cf. άγέα=αγέλα, χεούνα=χελώνα, 
καβεάρι=καβελάρις..., έαφο=έ.λαφος, πέαγο=πέλαγος etc. E s ist also n icht 
nur fiir a lter als das Gesetz des W egfalls des l E au tes zu halten , son- 
dern  wohl dem  alten  L akonischen  selbst zuzuschreiben, da sich solche 
Form en  bekann tlich  im E akonischen finden». D ans les Άκαδημεικά 
αναγνώσματα1 tom e 1 p. 163 il ajoute encore : «”Αν τις λάβη προ οφθαλ
μών την γλώσσαν τοΰ Η συχίου «δηα'ι προσαγορεύονται υπό Κρητών αξ 
κριθαί», εΰστόχως μεταβληθεϊσαν εις διαι ινδ. yavas, καί τα τσακωνικά νο- 
μία, φονία, χρίε, κρίε κττ. πείθεται δτι εν τοΐς μεταγενεστέροις χοόνοις έπέ- 
δαχκεν ή κλειστή αυτή τοΰ ε προ των αδρότερων φθόγγων προφορά παρά 
τοΐς δωριεϋσι ετι μάλλον, ώστε και δσα ε διά τοΰ F  το πάλαι χωριζόμενα 
υπό των ακολουθών φωνηέντων α, ο, ω παρέμενον εν τοΐς δοκίμοις χρόνοις 
άτρεπτα έτράπησαν έν τοΐς μεταγενεστέροις» s. Ainsi H a tz idak is croyait 
que le tra item en t de Γ « est de date assez ancienne; telle e ta it aussi 
l’opinion de T h u m b  (Dial. 92). Mais quelques annees plus tard , dans 
une etude publiee sous le titre: Z u r  Synizesis im  Neugriechischen  dans 
la revue K u h n ’s Zeitschrift 34 (1897) p. 1 1 4 , on com prend m al pour- 
quoi il a abandonne cette  explication et en a propose une au tre . E n  
c itan t les formes tsaconiennes χρίε, κρίε, φονία, il ecrit: «Es handelt 
sich also offenbar um eine U n ifo rm ierung  beider A usgange -ia und 
-ία, die w ir auch im Z akynth ischen  und z. T . auch  im K ym aischen 1 2

t7& Ν. Ρ. Andriotis

1) M. O effner, Zakonische Grammatik, p. 1 4 2 .
2) Cf. aussi G. jV. H a tzid a k is , Zur Wortbildungslehre des Mittel-und Neu

griechischen, B. Z. 2, 285 et suiv.,  et Μεσαιωνικά και Νέα ‘Ελληνικά I, 34°. 3^7·
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gesehen haben*. G. A nagnostopoulos, dans sa g ram m aire  du  tsaco 
nien *, en parle avec circonspection; il voit dans le tra item en t de ε en 
i en tsaconien un fait sim plem ent analogue a celui qui s ’observe dans 
le laconien ancien et il rem arque que la date  oil la ferm eture de ε s’est 
operee de nouveau dans le tsakon ien  ne peu t e tre  fixee; m ais rem ar - 
q u an t que cette ferm eture s’observe ega lem en t sur la d ip h to n g u e  a i , 
ainsi que sur ε, nous pouvons adm ettre  avec certitude q u ’elle a eu 
lieu apres re v o lu tio n  de la d ip h tongue  ai en ε et av an t I’am uissem ent 
des consonnes γ, δ, λ, car elle ne s’observe po int dans les groupes vo- 
caliques issus de ram u issem en t de ces consonnes. Μ. H. P ernot, dans 
son In troduction  d Velude du dialecte tsakonien  \a c c e p te  aussi que le 
fait tsakon ien  est independant du laconien, car les deux evolu tions sont 
separees par bien des sieeles et rien  n’indique qu ’elles soient identi- 
ques dans leu r principe, tandis que Μ. E . B ourguet dans une e tude sur 
le laconien, parue quelques annees avan t, g arde le m em e po in t de vue 
en c itan t la form e tsakon ienne ivria  1 2 3.

J ’accepte aussi que le tra item en t de ε devan t des voyelles plus ou- 
vertes (a, o) dans les parlers m odernes, le tsakonien  com pris, est his- 
to riquem ent independant de celui qui s ’observe dans le laconien et 
les au tres dialectes anciens. Je  n ’ai cependant pas le m oindre doute 
sur le fait que les causes phonetiques qui Pont provoque et p roduit 
jadis sont les m em es que celles qui Pont rep rodu it encore une fois, 
et a des dates differentes, dans certains parlers actuels; les deux faits, 
ancien et m oderne, sont non seulem ent ex terieu rem en t sem blables, 
m ais aussi phonetiquem ent de m em e na tu re . Ceci pose, il y a lieu, a- 
v an t de nous occuper de Pexplication phonetique de ce tra item en t, de 
ne pas exclure sa phase ancienne, qui exige aussi une explication  de 
la p a rt de la phonetique m oderne et qui ne lui a pas encore ete don- 
nee par ceux qui s’en son t occupes.

C’est pour cela que j ’ai eru necessaire de citer ici, dans le m em e 
ordre qu ’au p a rav au t et aussi b rievem ent que possible les exem ples 
connus du tra item en t ancien, afin que le lecteur puisse considerer les 
fa its qui nous occupent dans tou te  leur etendue, aussi bien dans Pes- 
pace que dans le tem ps.

Le tra item en t en question, c’est a d ire la tendance a ne to lerer

1) G. A nagnostopulos, Tsakonische Grammatik, p. 12.
2) H . P erno t, Introduction ά I’etude du dialecte tsaconien. (Collection de Γ 

Institut neo-liellenique de rU niversite de Paris. Paris 1984), p. 65.
3) E. Bourguet, Le dialecte laconien. (Paris 1927), p. 134.
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un g roupe de deux voyelles ouvertes, s’observe non seulem ent en la- 
conien ancien, m ais aussi sur un dom aine tres e tendu  des dialectes 
doriens de la m etropole et des colonies, ainsi q u ’ en beotien. D ans ces 
dialectes Τε tonique ou atone devan t line voyelle plus ouverte que lui, 
com m e α, ο, a>, abou tit a i et quelquefois a ει, qui represen te un p h o 
nem e long situe en tre  le ε et le t, c5est a dire un ε tres ferm e. Ce trai- 
tem en t s’observe dans les groupes vocaliques εη, εο, εω originels, ou 
hysterogenes, formes par su ite  de Γ am uissem ent d ’un a ou d’u n / in -  
tervocaliques anciens. Le m em e tra item en t, dans les groupes vocali
ques p rovenan t de l’am uissem ent du d igam m a in tervocalique ne s’ob 
serve qu’en beotien et dans le thessalien  du Sud. D ans les divers par- 
lers du dorien f  ε se m ain tien t, dans ces cas, in tac t, com ne il a ete 
constate  par A. Skias b E t  c’est le m ain tien  du ε dans les cas ou la 
consonne qui la separait du  a  e ta it un d igam m a, qui nous enseigne 
m ieux que to u t au tre  que la cause de la ferm eture est Taction de Γ a, 
car on voit clairem ent que c’est la persistance du d igam m a a Te- 
poque ou le a et le j  e ta ien t deja d isparus qui avait p ro tege le ε de 
Taction de T a,

L e tra item en t de cet ε a ete deja etudie par F . S o lm sen 1 2, qui en 
a donne une analyse exacte selon les au teu rs chez lesquels il apparait, 
e t selon les form es gram m aticales ou il se produit, m ais non pas, ce 
qui pour m oi est le plus im portan t, selon les voyelles aupres desquel- 
les il apparait, c’est a dire en regard  des causes qui le p ro d u isen t3.

Le tra item en t a ete constate sur des m onum ents ep ig raph iques 
p rovenan t de Lacedem one, de Crete (a Texception de villes d ’H iera- 
py tna, Praesos, Itanos, Olleros), d ’Argos, d ’E p id au re , d’H eraclee, de 
C hypre (Idalion, Tam asos, Arsinoe, G olgo’f), de P am phylie , de Mes-

18ο

1) A . S k ia s , Π ερί τής  Κ ρητικής διάλεκτον, ρ. 96.
2) F. So lm sen , Der Uebergang von ε in i vor Vokalen in den griechischen 

Mundarten. K. Z. 32 (1893) 513 553. Cf. aussi J. B rause, Lautlehre der kretischen 
Dialekte. (H alle a. S. 1 9 0 9 ), p. 75  et suiv.

3) F. Solmsen a cherche a fixer aussi la date de l ’apparition de ce fait; 
ainsi, en partant de l ’observatioii que le fait ne se produit pas dans les grou
pes ou la consonne disparue etait un digamma, il suppose qu’il doit etre 
apparu dans les dialectes doriens apres la fondation des colonies doriennes 
en Crete et a Tarente, et apres la disparition du a et du j  intervocaliques, 
mais certainement avant la disparition du digamma, tandis qu’en beotien et en 
thessalien du Sud, ou s ’observe une tendance a un pared traitement, elle doit 
etre apparue a une date posterieure et notamment apres la disparition du di
gamma, car elle s ’observe aussi dans les groupes vocaliques formes par l ’a
muissement du digamma intervocalique.



De quelques faits du dialecte de Samothrace 18 1

sene, de T hessalie (H estio tis et Pelasgiotis)
Voici com m ent les fa its se rep artissen t selon la voyelle qui pro- 

d u it la fe rm etu re:
A) Traitem ent de ε d eva n t a.

1) T raitem ent de ε tonique: εαρ^>Γαρ P am phylie , αχελέα^>αχελία^> 
a tsk t ja  Chypre, κέατύι^>κίαται Crete.

2) Traitem ent de ε at n e :  δωρεάν^>(5α>ριάν Crete, εάχχα (att. oiioq) 
^>ιάχχq, έανοβλεφάρων/’ίαΐ’ο^Αερράρα»’ Laconie, ζεαι^>διαΙ Crete, Θεάρης

Θιάρης A rgos, Ρέπεα/>Ρέπιa ^ F e m j a  C hypre, F e x ea ^ F e u ia  P am 
phylie, μεγάλϊ)'β>μει}ιάλη, Μεγαλίνα'βμΜιαλίνα P am phylie , μέρεα^> μέρια 
Crete, καχέθεαν^>καχέθιαν^>καΓέ#ι/α>> Chypre, χέρχνεα^>χέρχνια^>τέρχ>Ί/α 
Chypre, χρΰσεα^>χρυσια Crete.

Β) Traitem ent de ε devan t ο.

1) T ra item ant de a tonique : αδικέομ ες^ α δ ικ ίομ ες  et αδικιωμες  La- 
conie, αναγγελέονχι'^>άναγγελίοντι H eraclee, αννέοιχο^άενοίιτο Crete, 
απορέομ ες^άπορίομες  Laconie, εμεχρέομες^>έμετβίομες H eraclee, επικα- 
ταβαλέοντι^επικαταβαλίοντι  Heraclee, Θέοπος^μΘίοπος  Argos, καλέονχι 
~^>καλίοντι Crete, κοσμέοντος^>κοσμιοντος C rete , λυχνοφορέονχες^λυχνο- 
ψορίοντες Laconie, μογέομες^>μογίομες Laconie et μογίομερ  (A ristoph. 
L ysistr. 1002), π,αρακαΚίοντβ^μπαρακαλίοντι Crete, πλέον^>πλίον Crete, 
ποέοντες^ποίοντες  H eraclee, φονεοντι'βχρονίοντι Crete, cpctmoi^>99am01 
Crete.

2) T raitem ent de ε atone : άδελερεος^μάδελφιός Crete, αργυρεον^>άρ- 
γύριον  Laconie, εθνεος ^ ε ϋ ν ιο ς  Crete, εκόομεον^>εκόσμιον Crete, έόνχα^> 
Ιόντα Crete, Chypre, &εος'^>&ιός Chypre, θεοφόρος^μαιοφόρος Laconie, 
Θεοκλείδας^>Θιοκλείδας Argos, Θεοτελευς^-Θιοτέλενς  Argos, Θεοκλήι^> 
Θιοκλήι Laconie, χορμεόντων^>κορμιόντων  Crete, μεχεροεόμενον^>μεχερ- 
αιόμενον Crete, όμεόμεθα^>δμιόμε#α Laconie, παγχρΰσεος^πα^ρυσιος 
Laconie, πυάνεον^τινίίπον Laconie.

C) Traitem ent de ε devan t co.

1 ) T raitem ent de ε tonique : αδικέων^>άδικίων H eraclee, άνιοχέων 1

1) Cf. G. N . H a tz id a k is , ’Ακαδημαϊκό. αναγνώσματα 2, tome 2 . p. 1 6 3 . /■>. B e
chtel, Die griechischen Dialekte, t. 2 p. 3 0 4 , 4 0 5 , 4 4 6 , 6 7 4 . A . T h u m b — E. K ic 
kers, Handbuch der griechischen Dialecte s, p. 149  et suiv. G. M eyer, Griechische 
Grammatik s, p. 1 0 9  —1 1 3 . F .S o lm sen  K. Z. 3 2 , 5 5 0 , 3 3 , 5 13  etsu iv . 0. H o ffm a n n ,  
Die griechischen Dialekte 1, 161., 2, 385. C. D. B u ck , Introduction to the Study 
o f  the Greek Dialekts 2, (Boston I9 2 8 ), p. 19 et suiv. Ed. S c h w y ze r , Griechische 
Grammatik, (Miinchen 1 9 3 4 ), p. 2 4 2 .
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άνιοχίων Laconie, εγ'Ρ·γ]Ιϊ}$έωντι'^>εγΡηλη&ίονϊΐ Heraclee, εμμενέω^> 
εμμενίω  Crete, επαινέ(ϋ^>επαινίω Laconie, εωντι^>ί'ω>τ< Crete, Εετέων^> 
F s iImv Crete, γ\μιαέων'^>ήμισίων Laconie, Θέων^>Θία>ν A rgos, Σίων La- 
conie, μογέω^>μογίω Laconie, τειχέων^>Γειχίων Laconie, υμνέωμες^>ν- 
μνίωμες Laconie.

2) Traitem ent de ε atone : γαλεώχης^-^αλίαηας Laconie (selon He- 
sychius), ϋεώ^>ΰιφ  Laconie, θεών^>σί(δν Laconie, Θ εω ν ίς /Θ ιω π 'ς  A r
gos, Θεωνίδας^-Τίωηόας Laconie, λεγεών^>λεγιών Laconie (selon He- 
sychins), μεχεών^πεδιών A rgos ‘.

L e m em e tra item en t de ε a tone on tonique s’observe en beotien ’, 
en Thessalien  du Sud. dans les m em es conditions, c’est a d ire  pres d ’une 
voyelle plus ouverte que lui (a, ο, ω), m ais non seulem ent dans les 
groupes vocaliques dus a ram uissem en t du a ou du j  in tervocalique, 
com m e cela a ete le cas en dorien, m ais aussi quand  la consonne dispa 
rue e ta it un  digam m a, ce qui m ontre que dans ce dialecte, contraire- 
m ent a ce qui s’est passe en dorien, la tendance de ε a se reduire  
sous l’influence d ’une voyelle voisine plus ouverte, a survecu  jusque 
et apres l’epoque de la d isparition  du digam m a· E n  voici quelques 
exem ples :

A) Traitement, de ε devant «. 1 ) T onique : Βορέας^>Βορίας, Έ ρο- 
τοχλεας^Έ ροτοκλίας. 2) a to n e : ανέθεσαν^άΐ'ε'^είαι·, άστεα^>ααηα, θεα 
ρός^>#ιαρός, Βέχεα^>.Ρεπα.

Β) T raitem ent de ε dev nt ο. ι)  T on ique : Ριληρχέονχος^-Ριλαρχίον- 
τος, νέος^>>·ιοί, ρέονχος^>ρ<οΐΊος. 2) atone : Θεογίτα^>Θειογίτα, θεός^> 
&ιός, Θεόφειστος^>Θιόψειστος, Κλεόμαχος^>Κλιόμαχος, Κλεονίδεος^>Κλιο 
νίδιος, Κλεοφάνεος^>Κλειοφά>·ειος.

C) Traitem ent de ε devant ω. ι)  T onique : άμέων^>άμίων, Κλέων^> 
Κλίων, λέων^>Λίω>', Νέων^>ΛΓίω»’. 2) A tone : έγών^>εών^>ίώ»' et ίωνεί en 
face du  dorien  εγωνεί, εώσας^>ίώαας.

On salt que l ’ionien et P attique obvient o rd inairem ent au  be- 
soin de reform er les groupes constitues par deux voyelles ouvertes 1 2

1) On pourrait se demander si dans les exem ples donnes ci-dessus P 1 
que le dorien fournit en face de P ε ionien-attique repose vraiment sur un « 
ancien, et s ’il ne s ’agit pas plutot d’un t prodialectal maintenu en dorien. 
Pour ecarter ce doute il suffit de rappeler que les mots correspondant a nos 
exemples en Sanscrit offrent, en face de P 1 dorien, un a, qui ne pent reposer 
que sur un e indo-europeen (p. ex. att. ζεαί : dor. διαί : sanscr. yavas) et que 
cet ε indo-europeen s’est conserve partout oil la persistance d ’une consonne in
tervocalique lie lui a pas permis de se ruettre en contact avec une voyelle  
plus ouverte.

2) Cf. Butteinzvieser, I. F. 2 8 , 4  et suiv.
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par un procede different, c’est a dire par une dissim ilation q u a n tita 
tive, p. ex. βασιλήων^>βασιλέων, ήώς^>έ'ως etc. II y a cependant dans 
ces dialectes aussi quelques exem ples, dus peu t-e tre  a rin fluence du 
beotien, ind iquan t que le tim bre de Γε devan t a, ο, ω e t m em e devan t 
ov e ta it souvent tres ferine; c’est pour cela que dans ces cas on em- 
ployait dans Tecriture la le ttre  ει, qui rep resen ta it a cette  epoque le 
e long ferine, p. ex. βασιλέα^>βαοιλεία, γραμματία^> γραμματεία, εάν^> 
είάν , εαυτόν^ε ία ντο ν , νέα^>νεία, κατ£ύ.·γότων^>κατειαγότων etc., δεόμενος 
^>δειόμενος, ϋεοΙν^>&ειοϊν, Τιμόθεος'^Τιμό&ειος, ιερέως^>1ερείως, ίδρΰ- 
σεως^>ί<5ρυσειως, κέωνται^>κείω?Ίαι, νεωκορίον^>νειοκορίον, Σοφοκλέους 

Σοφοκλείους etc. 1
C ette dem i-ferm eture est phonetiquem ent de la m em e espece 

que la ferm eture com plete du dorien, mais pour des raisons qui nous 
ecliappent elle n ’a pas pu avancer au-dela d ’une etape in term ediaire ; 
notre affirm ation s’appuie en tre au tres sur le fait que cette  dem i ferm e
tu re  est a ttestee  souvent en beotien, ou la ferm eture com plete de ε en 
t ap p a ra it nettem ent.

Ainsi la tendance a la ferm eture des voyelles o e t ε aupres d ’une 
voyelle plus ouverte  n ’a pas abso lum ent d isparu  avec les dialectes an- 
ciens, m ais a survecu, quoique tres sporad iquem ent et avec des effets 
m oindres, dans le grec com m un de la periode alexandrine, ju sq u ’au 
debut du m o y en -ag e;' c’est ce que Ton peut voir dans une quan tite  
considerable de formes qui se rencon tren t dans des tex tes vulgaires sur 
papyrus, su r des inscrip tions et dans des glossaires rem o n tan t a cette 
epoque. E n  voici quelques exem ples ;

A) F erm eture de 0 (et ω) en ου : Ίωάννης^> Ίονάννης, Λαοδίκη^>Λα- 
ουδίκη (ecrit Λαυδίκη) 2, Ίωννάκιος^>Ούανάκιος 8, ωα~^>ονα chez Gale- 
ne, άλοα^>αλουα chez Hesycliius, δα, τα προς πολλών ουα καλοιίμενα Ga- 
lene G loss., δη ιό δένδρον, ής ό καρπός δα καλείται, υπό δέ των πολλών 
οΰα, μετά τοϋ υ G alene De sim pl. pharm . 8 p. 2 14 , την προτέραν συλλα
βήν τοΰ τών οτίων ονόματος υπό τών παλαιών ’Αθηναίων διά μόνου τοΰ ο

1) C f. G. Ν . H a tz id a k is , op. cit.,  I, 2 3 2 . F. B lass. Ueber die Aussprache des 
Griechischen1 2 3 * *, p. 33  et suiv. K. M eisterhans, Grammatik der attischen hischrifterd, 
p. 45  et suiv. E d. S c h w y ze r , Grammatik der perg. Inschriften, p. 44  et suiv. O. 
H o ffm a n n , op. cit. 3t 384 B ru g m a n n , I. F . 9 , 3 4 4  et suiv.

2) Cf. K . D ieterich , Untersuchungen zur Geschichte der griechischen Spra- 
che, p. 7 7 .

3) Sur une inscription du 6 e siecle : Κύριε βοη·θ·]ησων τω δουλω σου ου«-
νακίω. Cf. G. A gnello , Architettura rupestre bizantina. 11 Cenobio di S. Marco
net siracusano (Per l ’Arte Sacra. Tuglio-Decembre 1935  p. 53—62).
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γράμματος γράφεσθαί τε χα'ι λέγεσθαι G alene, op. cit. 6, p 351 δά in- 
terj. eadem , u t v idetur, quae apud recentiores οΰά (T hesaurus).

B) Ferm eture de ε en i et et. i )  Pres de a : εάν^>ήάν, εαρινό ν^ ία ρ ι-  
νόν, επηρεάααντος^>εττηρειάσαντος, ετεα^>ετια, com m eatum ^>xopiatov, ce- 
τέΆ ΐΐε^κεριάλις, κραταιαβ>χοατειά, L,aureati^>daogidtot;, νεανισκάρχης^> 
νιανισκάρχης, horrea^>oppta etc. \

2) Pres de ο : άβέβαιος^>ά/?έ/?ίος, άναβόλαιον^αναβόλιον, εορτή^>ίορτή 
ou Ιόρτη, λ έ ω ν λείων1 2 (cf. neogr. λιόντας, λιοντάρι). Ici peuven t e tre  ajou- 
tes un certain  nom bre de m ots com poses de #εός, qui offrent la form e 
§ειο-, m ais ou d’ailleurs il est tres vraisem blable que dans la p lu p art des 
cas l’influence du m ot θείος a it ete en jeu, p. ex. a) Sur des inscriptions: 
Γεωλόγος, ϋειψ . b) D ans des tex tes : ϋ·ειόδομος, ΰειόδοιος, ΰειογενής, ·&ειο- 
ποιέω, ΰειότης, ΰειοφανής, &ειόω etc. 3. Meme dans les tex tes de la fin 
du m oyen-age nous rencontrons quelquefois des form es analogues, 
com m e ώρήας 4 (ωραίας), παλήος 5 (παλαιός), νεϊος 6 (νέος), οτίαια 7 8 (όστέ- 
ατα), ενιαυτός s (ενεαυτός).

P our resum er tou t ce qui a ete expose jusqu’ici, nous d irons que 
nous som m es en presence de phenom enes phonetiques de m em e n a 
tu re , apparaissan t, sans qu ’il y ait dependance en tre  eux, avec une 
consequence et une rep artitio n  geograph ique fort inegales, dans plu- 
sieurs parlers grecs, anciens et m odernes, e t se m an ifestan t dans un 
certain  nom bre de faits qui peuven t se ram ener a la m em e form ule : 
Une voyelle ouverte atone ou tonique se reduit au phoneme im m edia te-  
m ent p lus ferme, en presence d ’une voyelle p lus ouverte.

Voici com m ent, en bref, les faits se re p a r tis s e n t:
1) D ans le parle r de S am othrace tou t o et e tonique en presence 

de a se redu it constam m ent et sans exception au  phonem e im m ediate- 
m ent p lus ferm e: o en ou et ε en i; ees fa its  s’obervent dans les grou- 
pes vocaliques dus a P am uissem ent du ρ intervocalique, m ais non 
chez ceux qui sont dus a Pam uissem ent du λ in tervocalique. On ne peut

1) Cf. K. Dieterich, op. cit., p. 4 5 .
2) Sur une inscription magique : ορκίζω σε εις τόν θεόν τον μάγον, τον 

αιώνιον... δι’ δν ό λείων άφείησιν τό άρπασμα καί τά δρη τρέμει ; voir Rich. 
Wunsch, Antike Fluchtafeln 2, (Bonn. 1 91 2 ), p. 2 5 .

3) K. Dieterich, op. cit., p. 4Si
4) A . Diacrousis, Κρητικός πόλεμος, vers 2 5 , p. 1 10

5) K. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 2, 623.
6 ) Ibidem 2 , 6 2 0 .
7) /. Glycas, chez Du Cange.
8 ) D. C. Hesselirtg, Le roman de Digenis Acritas, vers 741  : Λαογραφία 

3, 575.
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pas se rendre com pte, dans ce parler, du tra item en t de o e t de ε a to 
nes dans les m em es conditions, car ce tra item en t est m asque par la 
ferm eture generale  de ces deux voyelles a l’atone, accom plie depuis 
longtem ps dans tous les parlers sep ten trionaux  e t en v ertu  d ’une re 
gie phonetique de n a tu re  differente.

2) D ans les parlers des lies du Dodecanese le o et le ε toniques 
ou atones, en presence de a (le ε aussi en presence de o), se redu isen t 
egalem ent au  phonem e im m ediatem ent plus ferm e, c’est a d ire  o en 
ov et e en 1; ces faits se produ isen t quelle que soit la consonne inter- 
vocalique disparue, e t non settlem ent quand la voyelle p lus ouverte  
suit, com m e c’est le cas en sam othracien , m ais aussi quand elle p re 
cede. Q uoique en sam othrac ien  les faits se p resen ten t avec des effets 
plus profonds, c’est toutefois dans ces parle rs  que les phenom enes 
phonetiques qui nous occupent s’observent le plus nettem ent, car tou t 
souppon d’une ferm eture due a la presence ou non de I’accent e tan t 
exclu, il nous est pertn is de voir les fa its au  reg ard  de la veritab le  
cause de leur apparition . De tra item en t se m anifeste dans les d iver - 
ses ties avec une frequence et des effets inegaux; les parlers oft il 
sernble etre le plus frequent son t ceux de C arpathos, R hodes, Cos; plus 
rares sont les exem ples p ro v en an t de Chio et de N axos. En chypriote 
les exem ples du tra item en t de 0 en ov font defaut; ceux du tra item en t 
de e en 1 son t sporadiques.

3) E n  neo-grec com m un le tra item en t de o pres de a, e t de ε pres 
de a et de o se m anifeste de fa.9on plus rigoureuse. L es tres rares 
groupes orig inels oa ont, sans exception, evolue en ουα. On ne trouve 
pas de groupes hysterogenes oa, qui p ourra ien t nous renseigner sur la 
surv ivance ou non de ce tte  tendance, a cause de la persistance des 
consonnes en neo-grec com m un. Les groupes εα, εο anciens, qui etai- 
en t ex trem em en t frequents, on t evolue partou t, des le m oyen-age, 
en ia, /a, de sorte q u ’au jo u rd ’hu i presque aucun  m ot d ’orig ine pure- 
m ent populaire n ’a conserve in tac ts  les groupes oa, εα, εο.

4) E n  tsaconien il n’est pas aise de nous rendre com pte du trai- 
tem en t de o devan t «, a cause de la persistance du  tim bre ferm e de o, 
qui repose su r un ω ancien; les cas ou il s’ag it d ’un o ancien, qui seuls 
pourra ien t etre surs, sont tres rares. Mais le tra item en t de ε tonique 
en ( devan t a e t o est tres clair.

5) D ans les parlers doriens anciens les exem ples du  tra item en t de 
ο, ω, devan t a font defau t; m ais les exem ples du tra item en t de ε to 
nique ou atone devan t a et o, dans les cas ou les groupes εα, εο sont 
dus a la d isparition  du σ et du /  intervocaliques, sont si nom breux  et
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instructifs, q u ’ils ne laissent aucun  doute su r la na tu re  phonetique du  
fait. L e m ain tien  de e dans le cas cm la consonne qui le separait jadis 
de a e ta it un digam m a, nous m ontre m ieux que tou t au tre  fait que 
c’est Taction de a qui p roduit la ferm eture de e. On voit c lairem ent en 
effet que c’est la persistance du  d igam m a in tervocalique qui Fa p ro tege 
de Faction destructrice de a e t de o a une epoque ou la d isparition  du a 
e t du /  intervocaliques a laisse Fe de ces groupes succom ber sous Faction 
de ces voyelles.

6) E n  beotien et en thessalien du Sud le m em e tra item en t se p ro 
du it dans tous les groupes vocaliques εα, so, sov, m em e dans le cas ou 
la consonne in tervocalique arauie e ta it un d igam m a.

7) I /io n ie n  et Fattique offrent aussi quelques exem ples sporadi- 
ques de ferm eture de Fe a tone ou tonique devan t a e t o, non pas 
com m e le dorien  et le beotien  en t, m ais en st, qui est aussi un ε tres 
ferm e, e tape in term ediaire  de rev o lu tio n  de e vers 1 . Le fa it que cette  
dem i-ferm eture est de m em e na tu re  que la fe rm eture com plete trouve 
sa confirm ation dans Fobservation qu’elle se p roduit aussi en beotien, 
a cote d e  la ferm eture com plete.

8) Le grec com m un de Fepoque a lexandrine et rom aine offre q u e l
ques exem ples de ferm eture de o et de ε pres d’une voyelle p lus ou- 
verte, m ais la provenance geograph ique et la date  des tex tes sur les- 
quels s ’observent ces tra item en ts sont si diverses qu ’il ne nous est pas 
perm is d ’en tire r de conclusions decisives.

N ous pouvons done, en nous ap p u y an t sur ces faits, e tab lir la 
reg ie  generate suivante, po rtan t su r une tendance synchronique et dia- 
clironique, p lus ou m oins universelle, de la langue grecque, e t vala- 
ble pour les parlers anciens et m odernes cites c i-dessus:

Le neo-grec ne souffre pas de groupes vocaliques constitues p a r deux  
voyelles ouvertes; en vertu de cette regie Vo et l ’e atones ou toniques 
en presence d ’un  a, l ε m em e en presence d ’un o, tendent. avec une re
gu lar ite inegale dans les divers parlers, a se redidre au  phoneme im m e- 
diatem ent plus ferm e, c ’est ά dire o en ov et ε en 1 . Ce phSnomene est 
historiquem ent independant m ais phonetiquement de la m em e nature  
que la reduction de ε en t ou en ei en dorien, et, sporadiquem ent, en 
beotien et en ionien-attique ancien.

Mais Fetablissem ent d’une tendance ou d ’une loi phonetique ne 
suffit pas pour nous renseigner sur la na tu re  du changem en t dont 
elle en reg istre  le resu lta t. Le linguiste  ne pen t pas se con ten ter d’e- 
tab lir une tendance ou une loi, il do it aussi fixer les causes mecani- 
ques, qui, dans la fonction du langage, p rodu isen t cette  reduction . C’est

1 86
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cela que je tacherai de faire dans les pages suivantes.
Mais av an t d ’aborder ce problem e je veux ecarte r une objection 

que Ton pourra it avancer. D ans les parlers de quelques lies de l’E g ee  
com m e Naxos, Icarie, Skyros, et dans celui du M agne m eridional \  
quoique l’am uissem ent des consonnes intervocaliques ait deja donne 
naissance a plusieurs groupes de voyelles ouvertes, com m e oa, ea, eo, 
la fe rm eture de o en ov et de s en t, qu’on s’a tten d ra it a trouver dans 
ces parlers, en vertu  de la regie que je  viens de proposer, ne s’observe 
po in t. S ’il s’ag it v ra im ent d’une tendance universelle de la langue 
grecque, a quoi tien t cette  difference de tra item ent, et com m ent ex- 
p liquer l’irregu la rite  de la ferm eture dans les d ivers parlers, anciens 
et modernes?

A cette objection je crois devoir repondre ceci. II est vrai q u ’on 
n ’a pas encore tache de fixer, au  m oyen d ’un appareil eu reg istreur, 
le degre d ’ouvertu re  de ces voyelles dans les parlers ou la ferm eture 
fait defau t, car il est possible que les voyelles o et ε, au voisinage 
d’une voyelle plus ouverte, ne soient pas prononcees aussi ouvertes 
que d’ordinaire. Mais adm ettons qu ’elles g a rd en t leur tim bre ouvert 
ancien. T ous ceux qui s’oceupent de problem es phonetiques saven t que 
les changem en ts phonetiques n ’apparaissen t pas a la m em e date  dans 
les diverses reg ions d ’une un ite  linguistique, et n ’a tte ig n en t pas d ’un 
seul coup tous les m ots sur lesquels ils porten t, m ais qu 'ils s’e tenden t 
g raduellem ent sur eux. Nous savons que dans quelques-uns de ces 
parlers les consonnes intervocaliques qui separaien t des voyelles ou
vertes on t d isparu  des le m oyen-age; ailleurs le phenom ene s’est pro- 
d u it a une epoque posterieure, e t dans certains parlers ils sont en 
tra in  de d isparaitre  de nos jours. II y a done lieu d’adm ettre  que la 
date  de 1’am uissem ent des consonnes in tervocaliques dans les parlers 
ou le tra item en t des groupes vocaliques oa en ova  et εα en ta ne s’ob- 
serve pas, est tres recente. N ous savons en outre que reu sem b le  des 
m ots qui, par suite de changem ents an terieurs, passe, a une date don- 
nee, dans le dom aine de Taction d’une loi ou d ’une tendance phone- 
tique, ne succom be pas d’un jour a l’au tre  a l’action de cette loi ou 
tendance, car le sen tim ent conservateur que les su jets p arlan ts  on t de 
chaque m ot, s’y oppose. Je me borne a quelques exem ples em prun tes 
a la phonetique neo grecque. D ans l ’ile de K ea le m ot πονλολόγος, 
apres la d isparition  du y in tervocalique se prononce ηονλολός,  le g roupe 
des deux 00 s’e tan t sim plifie en un o sim ple, tand isqu’ en Crete, ou la 1

1) A. Mirambel, op. cit. p. 163  et suiv.



1 88 N. P. Artdriotis

d isparition  du γ  in tervocalique s’est accom plie a une date posterieure, 
le m em e m ot se prononce encore πονοόος. D ans le d ialecte tsaconien 
le m ot παλάμη , apres la d isparition  du λ in tervocalique, qui, nous 
som m es en e ta t de le savoir, s’est accom plie a une epoque assez re 
culee, se prononce πάμη, tand isqu ’ en Crete, ou la d isparition  de la 
m em e consonne est un  fa it recen t, le m ot se prononce encore παάμη.  
D ans le parler de C arpathos, ou la d isparition  des β, γ, δ, s’est accom 
plie depuis longtem ps, on prononce ψά pour φάβα, στάρι pour σχαβάρι, 
πή pour πηγή, και αψύ pour καταφύγι, φί  pour φίδι,  έβδομά  pour εβδο
μάδα  et il ne fau t pas s’etonner que ce soit dans ce parler que la fer- 
m eture de o et de « dans les groupes oa, εα, so est la plus frequente, 
tand is que dans d’au tres parlers, com ine celui de Naxos, oil la d ispa
ritio n  de β, γ, δ est selon tou te apparence recente, les m em es m ots se 
p rononcen t φάα, σταάρι, πηή, καταφνι, φίι.  De mem e, dans plusieurs 
parlers, les m ots τρώγω, λόγος, φόβος  se prononcent, apres la d isp ari
tion  du γ, τρώω, λόος, φόος, tandis que dans le d ialecte grec de Bova, 
en Ita lie  m eridionale, ou le γ a, sem ble-t-il, d isparu  a une date  an te ri-  
eure, les m em es m ots on t deja abouti a τρώ, λό, φ ό ' .

D ans les parlers sep ten trionaux  les voyelles t e t ov anciennes dis- 
paraissen t regu lie rem en t a l’atone, m ais non pas celles qui sont issues 
de la ferm eture de ε et o atones ; cedes ci se sont ju sq u ’ a nos jours 
so igneusem ent conservees. Toutefois, dans certa ins de ces parlers, ces 
t et ov hysterogenes, ay an t ete absolum ent confondus avec les i et ov 
anciens, on t deja com m ence a d isparaitre , com m e je 1’ai m ontre dans 
une e tude speciale 1 2.

U n dern ier exem ple. D ans quelques parlers sep ten trionaux  les 
groupes consonantiques tels que κτ, issus de l’am uissem ent d ’une 
voyelle in terconsonantique, com m encent deja a subir Taction de la loi 
universelle du neo-grec, qui ne souffre pas le voisinage im m ediat de 
deux consonnes explosives, et se sont changes en χτ, com m e les g ro u 
pes anciens; p. ex. κουτί ̂ >κΥιζ>χΥι, κουτάβιΤ>κτάβ’^>χτάβ’, com m e κτί
ζω/►χτίζω, κτένιζ>χτένι, tandis que dans la p lupart de ces m em es parlers 
la  d istinction  en tre  les groupes anciens et hysterogenes persiste encore 
et le g roupe κτ hysterogene reste in tact.

C ecipose , Texistence de quelques parlers, com m e ceux de N axos, 
d ’Icarie et de quelques au tres endroits, ou les groupes vocaliques oa,

1) G. Morosi, Studi sui dialetti di Bova, p. 164, 116.
2) N. Andriotis, Περί τής αποβολής r<5>' νό&ων φωνηέντων ί και ιι εν τή Νέα 'Ελ

ληνική : Άΰ-ηνα 43 (1931) ρ. 171  et suiv.
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εα, εο subsisten t encore in tacts, ne sau ra it avoir aucune valeur dem on
stra tive  contre mon explication. L ear persistance ne tien t q u ’au fait 
que les groupes vocaliques en question se sont produits a une da te  po- 
sterieure aux  changem ents survenus dans les au tres parlers. T ro u v an t 
un appu i dans le sen tim ent conservateur de sujets parlan ts, ils ont pu 
reste r refrac ta ires et rebelles a Taction de la tendance generale. II ne 
fau t pas d ’ailleurs oublier q u ’un e ta t phonetique est toujours un syste- 
m e de tendances et jam ais un ensem ble de resu lta ts m orts, e t que «les 
lois phonetiques», com m e le d it M. Vendryes, «n’exprim ent jam ais que 
les m oyennes, aussi bien dans 1’espace que dans le tem ps». Ce n ’est pas 
d’un seul coup ni au  m em e m om ent que, sur une vaste etendue de te r
rain , s’accom plit une transform ation  phonetique. L ’apparition  de quel
ques form es isolees, dans les parlers qui ne son t pas encore a tte in ts  par 
la reg ie  que j’ai fixee, com m e p. ex. αγελάδα/·α<Μ(5α Paros, άγελιά^> 
άϊλιά  Crete, άραιά^>άρία  Z ante, εαυτός^>ίαντός E ubee (Avlonari), μεγα- 
λννω^>μϊαΙύνω  T h era , ατεγάζω^>οτϊάζω  Kim olos, N axos (A piranthos), 
ψεγάδι^>ψϊάδι ibidem , άγροελια^ά/ροϊΛιά ibidem , άνεαρενγω^>άνϊορεύγω  
ibidem , από ετον^>άποϊτοϋ ibidem , ΰρέω^>&ρίω  Paros, S iphnos προεσπέρα 

προϊσπέρα  Icarie, τό εμαυχό μον^>τοϊμαντό μον  Naxos (A piranthos) 
χρεοφειλέτης^χρϊοφειλέτης  ibidem  etc., nous autorise a croire que Tac
tion de la tendance que je viens d’etab lir ne tardera  pas a se m anife- 
ster, dans ces parlers com m e ailleurs. Les tra item en ts phonetiques qui 
nous occupent ici s’accom pliront ils un jour d’une m aniere absolue, 
com m e il est arrive  en sam othracien: c’est la une question qui echappe 
a la com petence du linguiste . Son devoir est de constater avec tou te 
la precision possible une tendance ou une loi phonetique dans tou te  
son etendue, dans Tespace et le tem ps.

Je  crois done, apres to u t ce que nous venons d ’observer, que la 
tendance de o et de ε a se reduire en presence d ’une voyelle p lus ou- 
verte, que j ’ai p resen tee com m e un fait universel de la phonetique 
grecque, est une rea lite  indiscutable.

II nous fau t m ain ten an t rechercher la cause m ecanique du pheno- 
mene, e’est a dire T in terp reta tion  phonetique de !a predom inance des 
voyelles ouvertes a et o dans les changem ents phonetiques et de T ac
tion destructrice qu ’elles exercen t sur les voyelles voisines m oins 
ouvertes.

Les lingu istes qui se sont occupes des parle rsjneo  grecs ou s’ob- 
servent les faits en question, quoiqu5 ils sem blent ne pas ignorer ces 
faits, n’ont pas daigne les e tu d ier a part, et ne d isent rien sur la cause 
qui les a produits. Ainsi A H eisenberg , dans l ’etude speciale q u ’il a
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consacree a la d isparition  du ρ en sam othracien  \  tou t en citan t quel- 
ques exem ples ou les faits en question s’observent clairem ent, ne sem - 
ble pas avoir com pris q u ’il s’ag it la d ’un  phenom ene phonetique re- 
gu lier. M.A.A. Papadopoulos cite dans sa g ram m aire  des parlers se- 
p te n tr io n a u x 1 2 quelques exem ples des tra item en ts  en question, m ais 
il a jou te que la cause de ces tra item en ts lui echappe. M. Ch. Panteli- 
dis, dans son livre deja cite p. n ,  en n o tan t le passage de ε a t en h i
atus dans les parlers de Chypre et du Dodecanese, voit avec raison 
dans ce fait la voie par laquelle l’e ancien a evolue en h ia tu s  en ; dans 
le neo-grec com m un, m ais il ne s'occupe pas de la cause phonetique 
de ce changem ent. Μ. P. Lorentzatos, qui a rencon tre  des form es tel- 
les que κρέας^>κρ(α£, Άντρέας^> Ά ντρ ίας  dans le parle r de Cephalo- 
nie s, d it aussi q u ’il ignore la cause de ce tra item en t. Μ. H , G regoire 
ec rit a propos de la form e πουά (<^πολλά) qui s’em ploie dans le parler 
de P harassa  en Cappadoce: «Je  ne sais si dans πουά^πολλά Γου est 
an te rieu r a la chu te  des deux λλ. Mais il est vraisem blable qu’il y eu t 
une form e in te rm e d ia te  πο«ά» 4.

Le seul qui ait essaye d ’expliquer phonetiquem ent ces faits est 
K . D ieterich . Dans ses Untersuchungen zu r  Geschichte der griechischen 
Sprache, p. 71 et suiv. oil presque toutes les innovations phonetiques 
du grec vu lgaire  de l’epoque hellen istique et rom aine sont Fobjet d 3un 
exam en detaille, l’au teur, en e tu d ian t des form es anciennes telles que 
Ίουάννης, Λαουδίκη, ΐαρινόν, ετια, Ίορτή, νιανισκάρχης, κεριάλις, α(3έβιος 
κρατειά, κομιατον etc. en regard  d ’une dizaine d ’exem ples paralleles en 
neo g rec, les seuls qui lui fussent alors connus, com m c  ά'(γ)ουρος, ιώ, 
μιιάλος, προστιάδα, αϊτός, σπολλάϊτη, άϊρισμός etc. a donne de ces faits 
1’explication  suivante. «W enn nun in diesen sechs V erb indungen  ε zu 
i und o zu ου w ird, so bedeutet das n ich ts  anderes, als dass der star- 
kere der beiden K om ponenten  den anderem  zu dern ihm  entsprechen- 
den ex trem sten  Vokal lierabdruck t. Beide T eile  g ingen  zu leicht in 
e inander fiber, ih re  F arb e  hob sie n ich t scharf genug  non einander 
ab. ε und o werden daher in V erbindung m it dem  vollen, s ta rk en  a 
zu 1 und v geschw acht, da sich zwei V okale von an nahrend  gleicher

1) A . H eisenberg, D ie  liq u id a  q m i  D ia lek l von  S a m o th ra k e :  ’Αφιέρωμα εις 
Γ. Χ ατζιδάκιν, p. 89 e t  su iv .

2) A . A. Papadopoulos, Γ ρα μμ ατική  των βορείων Ιδιω μάτω ν τής νέας ’Ε λληνικής> 
ρ . 1 2 .

3) Ρ . Lorentzatos, Ά ν ά μ ε ιξ ις .  Ά θ η ν α  16 (1904) ρ. 2 18 .
4) Η . G regoire , N o te  su r  le d ia lec te  de P h a ra sh a . B u ll .  corr. h e llen . 33 (1909) 
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A rtiku la tionssta rke n ick t nebeneinander vertragen . Oder allgem ein ; 
ein schw acherer V okal w ird neben einem  starkeren  noch m ehr ges- 
chw acht, falls er noch w eiter geschw acht werden kann».

A cette excellente explication, qui, com rae nous allons le voir, 
nous aidera a com prendre tous les faits tra ites  jusqu5 ici, je n ’ aurais 
rien a objecter, si D ieterich  n ’avait pas, p. 77 not. 2 ajoute. «U nser 
G esetz ist also, wie m an sieht, im  P rinzip  dasseble wie im  N ordgri- 
echischen, wo auch ε und o zu t und u geschw acht w erden, diese 
aberganz schw inden, n u r dass es in unserm  Falle auf Vokalv e r b in -  
d u n  g e n beschrankt ist».

C ette identification est a mon avis absolm nent erronee. Car les 
causes phonetiques qui ont provoque la ferm eture generale  des vo- 
yelles o et s atones dans les parlers sep ten trionaux  neo-grecs, resten t 
encore obscures, e t on ne peut pas in te rp re ter un phenom ene phone- 
tique par un p ared  procede de com paraison. Ce que nous connaissons 
bien, ce sont les conditions dans lesquelles les faits apparaissen t, et 
ces conditions sont, dans les deux cas, absolum ent differentes. D ans 
l’un la fe rm eture  se p roduit regulierem ent et sans exception a l’atone, 
jam ais a la tonique, et sans egard  a la na tu re  du phonem e voisin, 
dans P au tre  cas Papparition  ou non de la ferm eture est determ inee 
p ar la n a tu re  de la voyelle voisine, et elle se rencontre  ega lem ent a 
Patone et a la tonique. Or, en principe, deux faits phonetiques exte- 
rieu rem en t pareils, dont Pun est determ ine par une ou plusieurs con
ditions, que Pautre n ’ex ige point, ne peuven t pas etre de la m em e 
espece.

Les conditions dans lesquelles apparaissen t les changem ents 
phonetiques qui nous occupent ici, sans avoir rien de com m un avec 
cedes de la ferm eture dans les parlers sep ten trionaux , sont cependant 
cedes que K. D ieterich  a discernees. C ar, en exam inan t de plus pres 
la na tu re  phonetique des voyelles qui constituen t les groupes vocali- 
ques dans lesquels les faits en question apparaissen t ea, so, as, os, oa, 
as, nous constatons qu ’elles ap p a rtien n en t aux voyelles dites moyen- 
nes (M ittelvokale) et qu’elles occupent, au po in t de vue de Pouverture 
buccale, les places im m ediatem ent voisines, a cote du cen tre  du sche
m a phonetique de la p. 19 2 .

Or ces voyelles, chaque fois qu ’elles en tren t en contact avec le 
phonem e qui occupe le centre, e t qui est a, ch an g en t en s’e lo ignan t 
du centre, com m e poussees par une force cen trifuge vers les phone
m es occupant les points extrem es sur la ligne phonetique: ces points 
extrem es sont 1 pour ε e t ου pour o.
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Ce fa it est considere en phonetique conim e un phenom ene de d if- 
ferenciation. L a d ifferenciation a en principe pour effet de rom pre la 
con tinu ite  d ’un m ouvem ent articu la to ire  dans un ensem ble de deux p ho
nem es differents m ais contigus. E lle  tend  a rendre d istincts Tun de 
l’au tre  deux m ouvem ents a rticu la to ires plus ou m oius sem blables. E lle  
est d ’une m aniere generale  une tendance a pallier l’h ia tus constitue 
par deux voyelles ouvertes, com m e pour ev iter que deux  phonem es 
se confondent en s’assim ilant; elle accentue ainsi le carac tere  d if
ferent de deux phonem es qui se ressem blent, p ar une p eu r inconsci 
en te  de ce tte  assim ilation, qui p o u rra it a lte rer l’econom ie syllabique 
des mots.

La preuve que ee cas n ’est pas im aginaire , et que chez les grou- 
pes constitues par deux voyelles ouvertes la m oins ouverte court tou- 
jours le d an g er d ’etre assim ilee p ar la plus ouverte , si la d ifferencia

tion n ’in te rv ien t pas, nous la trouvons dans les form es sam othracien- 
nes particu lierem en t instructives: τώω  ',  issue de τώα^>τ<ήρα p ar voie 
d’assim ilation, au  lieu de la form e a ttendue  τοΰα, a une date  ou la te n 
dance a la d issim ilation av a it deja cesse d ’etre  en vigueur, απόοφt ’ i s 
sue de από εφττοΰ par la m em e voie, ainsi que dans des form es pro- 
venan t d ’au tres parlers, com m e όίάαΑος<^διά(β)ολος C appadoce (My- 
lassa), όμάαλη<^όμό(γ)αλΐί] Libyssion, άάκο<^αέκο Sym i, ά π ο ο ρ γ ο ν ^ ά π υ  
εργοϋ C arpathos, μα«λος<^με(γ)οίλος O hio (Pyrgi) etc. Ces cas sont d’au- 1

1 ) L,e traitement du groupe oa en oo (co) a son parallele en grec ancien; 
cf. les formes attiques αίδόα αιδώ, αΰτοαδύς-αύτώδης, ήόα-ήόδ, ίππο-άναξ, npoFa- 
τος-πρώτος χειρο-άναξ-χειρώναξ etc. En dorien au contraire c ’est l ’a qui assi- 
mile l ’o; cf. πρό-Εατος-πράατος πράτος, αυΓΟ αδΰς-αυΓααδΰς αΰθ-άδης. λοχο-αγός- 
λοχ«αγόςλοχογός, ξενο-αγός-ξενααγός·ξεναγός etc. cf. Ν. Hatzidakis, Άΐιαδημειχά 
αναγνώσματα8 1, 532, Ed. Schzvyzer, Griechische Grammatik, p. 1 0 4 , 2 5 0 .
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tau t plus in teressan ts qu ’ils nous m on tren t le re su lta t ob tenu  par la 
non-m ise eu v ig u eu r de la d ifferenciation; ra ss im ila tio n  qui a eu lieu 
est le prem ier pas vers la destruction  de Peconom ie syllabique du m ot, 
car, a en ju g e r par des cas comrne άλωπός άωπός^>άαπός^>άπυς Cap- 
padoce (Pharassa), διάβολε^>διάολε^>διάαλε^><3ίάλ6 Crete, E ubee, έχά' 
ωσα^>έχάασα^>εχάσα com m un, κάθομαι^κάομαι^>κόομαι./·«0Μ«4, Chio 
(L ithi), καχίονάρης^>καχωάρης/·κατωώρης^>καχώρης Laconie, λαδς^>λ«άς 
^ >λάς Cliypre, πανωγάοης^>π«νωάρης^>παναάρης^>/τατηρ?;ς M. P h ilin tas 
Γλωπσογνωσία 1,75, προάστιον^>Λραάστιο^>πραοτιό Lesbos, πρόβαχα^> 
πρόατα'^>πράατα^>πρατα Chio, E ubee, χάος^>χάας^>χάς C arpathos, Chy- 
pre b χλοάζω ̂ >χλαάζω^>χλά£ω Naxos (A piranthos), χλοάζω^>χλοόζω^> 
χλόζω Peloponese (Calavryta), άέκο^>άάκο et ακο Sym i, αναγέλαστος^> 
άναέλαστθζ^>άνεέλαστος^>άνέλαστος R hodes, άν«δερή^>άνεερή^>άνερί; Chy- 
pre, άνεβατη^>«νεατή^>ανεετη^>άΐ'εΓ^ C arpathos, θεδς^>δοός^>?9ός Crete 
Peloponese, P on t, θεδς^>θεές^>#ες Crete, κάθεται^>κάεται^>«<«αί com 
m un, μεχέωρα^μεχώωρα^>,Μ«χωρα Peloponese, νεοσσός^>νοοσσός^>ΐ'οσ- 
αός etc., e t par d’au tres exeinples de contraction, tres  frequents dans 
le neo-grec, il ne serait pas tem eraire  de d ire  que, conform em ent aux 
regies phonetiques du neo-grec, qui ne souffrent pas la coexistence de 
deux voyelles pareilles, les formes xoio), άπόοφτ’, όμάαλη, μαάλος etc. 
ab ou tiron t to t ou tard  a *χώ, *άπόφχ’, *δμάλη, *μάλος etc., si une d is
sim ilation  secondaire ou le developpem ent d ’un /  ou d ’un  β en tre  les 
deux  voyelles n’in te rv ien t pas pour ev iter P h ia tus et sou ten ir leur au- 
tonom ie syllabique. Ces exem ples,'qui n ’apparaissen t qu ’a l’e ta t de te n 
ta tiv e  isolee, reposent sur un tendance qui est au fond negative , car 
elle ne s’observe que la ou la tendance a la d issim ilation fa it defaut. 
C ependant cette  tendance n eg a tiv e  est tres frequen te dans p lusieurs 
parlers neo-grecs, car chaque parle r obvie au  besoin d ’ev iter Phiatus 
de deux voyelles ouvertes p ar un  procede d ifferen t. On sait par exeni- 
ple qu’ en grec ancien, tandis que le dorien em ployait la fe rm eture  de 
la voyelle m oins ferm ee, P ionien-attique em ployait o rd inairem ent, 
si les deux voyelles e ta ien t longues, la d issim ilation  qu an tita tiv e , qui 
consiste dans P abregem ent de la voyelle longue precedente; p. ex. 
βασιλήων^>βασιλέων, ηώς^>εως, dor. θάδ^>ϊοη. δέη, a tt. θέα etc. Le do- 
m aine des parlers neo-grecs presen te la m em e difference dans le p ro 
cede em ploye pour ev iter Phia tus; certains parlers em ploient la diffe
renciation , qui, comrne il a ete dit, a pour effet de sau v eg ard er l’eco- 
nom ie syllabique des m ots; d ’au tres p referen t la voie facile de Pas- 1

1) A. Sakellarios, op. cit ,  2,858, cf. G. H a tz id a k is  ’Αφηνα 25, 280, ^6, 4.

13
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sim ilation, cPautres enfin le developpem ent d ’un elem ent phonique 
em bryonnaire, o rd inairem ent /  ou γ, quelquefois β, qui ap p a ra it spon- 
tanem en t en tre  les deux  voyelles et, com m e une sorte de phonem e ta- 
bou, fait obstacle aux  actions reciproques.

Les figures su ivantes offrent une im age plus claire du contraste  
des resu lta ts obtenus par la mise en v ig u eu r des deux  tendances op- 
posees, qui en tra inen t, Tune, par voie de dissim ilation, la sauve- 
garde de l’econom ie syllabique des m ots, l’au tre , par voie d is s im i la 
tion, la destruction  de cette economie.

R esu lta ts  obtenus par R esu ltats obtenus par
le procede de la dissim ilation le procede de Passim ilation

ova <--------------o a --------------- y  aa^>a

i<M

λουαριάζω C arpathos λογαριάζω λααρζάζω C alym nos
λουϋται C arpathos λογαται λαάταιSymi^>λάται Calym nos
πουάρι Naxos (A piranth.) ποδάρι παάρι Calym nos
bpiaAAq Cephalonie προάλλη πράλλη Pelopon. (Soudena)
προύαλε C arpathos πρόβαλε bpdaXc Calym nos
προΰατα Rhodes πρόβατα πράατα^>πράτα

ova <------- ------ σ α -----------— y  ooy>o

προύατα R hodes πρόβατα πρόοτα^>πρότα Cliio, E p ire
τώρα τάκο S am othrace

aov <------------- α ο ---------------y  αα^>α

διάουλος C arpathos διάβολος διάαλος C appadoce (Mylas-
sa), διάλο; Crete, E ubee

καουμένος C arpathos καμωμένος-κά- κάαμαν Eibyssion
μωμα

λαουνευγω Symi λαγωνεΰω-λα- λααναροϋς C arpathos
γωνάρης

χαουνι Castellorizo χαόνι-χάος χάς Chypre

aov <------ ------- α ο ---------------y  οοζ>ο

κάομαι et κάουμαι Symi κάθομαι κομαι Chio (E ith i)

ϊα -<------ -------  ε α 1-------- -----y  εάζ>ε

ανίατης C arpathos άνεβάτης-άνε- άνετη C arpathos
βατή

1) Cf. le traitement ancien Lav εάν—y  εν Pamphj'lie.
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άπιδία T sak o n ie άπιδέα άπιδέά Icarie, άπιδέ Crete,
γρία T sak o n ie γραία γραΐά Icarie, γραϊ C rete
δαφνία T sakon ie δαφνέα δαφνέα Icarie, δαφνέ Crete
έλία T sakon ie ελαία έλαιά Icarie, έλαί Crete
κρϊάς com m un κρέας κρές C rete,A pulie (Calim er )
μερία Z ante, K ym e μερέα μερέά Icarie, μερέ Crete
φρία Calabre (Bova) φρέαρ φρές Crete

ϊα -<-------- --------- ε α ----------— —> αα^>α

μϊάλη C arpathos, C hypre μεγάλος μαάλος Chios (Pyrgi) μάλη
κρίας Zante, C h y p re κρέας κράς Crete
Φρίασι Syros φρεάτί *φραάτι^>φλάτσι Chio

a t <------------- α ε ----------- — > αα^>α

άντράϊρφος Rhodes αδερφός άρφή Chypre
αϊτός com m un αετός άτός Chypre, D odecanese
κάϊται Sym i κάθεται κάται T hrace
καϊνά P on t (Ophis) κα(ν)ένας κάνας com m un
κλαϊφτήρι Rhodes κλαδευτήρι κλαχτήρι Rhodes
σπολάϊτη Peloponese εις πολλά έτη σπολλάτη com m un

to ------- ------  εο (εω )  - ΟΛΟΟ

ιθιός Chio, σίος Chio θεός θός Crete, Pont
(Nenita)
λίω Cos λέγω λώ Crete, Rhodes
χριωφειλέτης Naxos χρεοφειλέτης χρεοφειλέτης Cappadoce (Si-
(A piranthos) nassos).

φλεβοτομώ φλοοτομώ Naxos (Apiran-
thos), βλοτομώ Chypre

to <--------- ----  ε ο ----------- —>■ εε^>ε

θιός Chio θεός θές C rete , Pont

Ο Ϊ  -<------- ------  οε --------- ---- > εε

καλοϊρίν Chypre καλογερίν καλεερίν Castellorizo
καλόϊρος Sym i καλόγερος καλέερος Castellorizo

ot <------- ■ οε — 0ΛΟΟt1

τόϊμα Cappadoce τό αιμα *τόομα^>τόμα C arpathos
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L esystem e vocalique du neo grec, com m e il a ete deja dit, ne souf- 
fre pas de groupes vocaliques constitues par deux voyelles ouvertes; c’ 
est pour cela que de tels g roupes n’ex isten t plus en neo gree com m un, 
puisque la plus grosse p art de son vocabulaire est depuis longtem ps 
conform e a son nouveau system e phonique. Mais chaque fois qu ’une 
evolution phonetique, com m e l’am uissem ent d ’une consonne intervo- 
calique, am ene une rencon tre  inaccoutum ee de phonem es, le nouveau 
groupe, fo rm ant un h iatus, n ’est pas durable ou bien la d issim ila
tion in terv iendra pour rem edier a cet e ta t de choses et ram enera a la 
norm e ce qui fait tache dans l’ensem ble, ou bien l’assim ilation de- 
tru ira  feeonom ie syllabique du m ot. L a dissim ilation s’opere par 
la d ifferenciation de Tune des deux voyelles qui constituen t le groupe 
vocalique inaccoutum e. La d ifferenciation est d ’un earactere pre- 
ventif, en ce sens qu ’elle em peche une evolution destructrice et rend 
les voyelles plus capables de se p ro teger m utuellem ent; c’est un phe- 
nom ene in te llig en t, bien qu ’il s’accom plisse d ’une m aniere incons- 
ciente ‘. C ’est une espece de Quanidltsrellunstjesetz, que H . H irt a- 
vait inven te pour expliquer des cas d’allongem ent com pensatoire, co m 
m e pedas'ypeds , tuedo roy  veddr etc. Les organes vocaux cherchent 
inconsciem m ent a supprim er la ressem blance, en accen tuan t la d iffe
rence qui existe deja eu tre les deux voyelles2. La differenciation se re a 
lise par le renforcem ent du m ouvem ent a rticu la to ire  de la langue dans 
rem ission  du phonem e m oins ouvert, c’est a dire par l’augm en ta tion  
de ra rro n d issem en t labial que ce phonem e exige, ce qui fa it reculer 
le phonem e d ’un degre vers Tarriere. Cette fonction s’accom pagne 
d ’une elevation du debit m oyen d ’a ir q u ’exige la production  de la vo- 
yelle Le procede ne repose pas sur le principe du m oindre effort; car, 
con tra irem ent a ce qu ’011 pense d’ordinaire et a 1 inverse de ce que nos 
sens nous laissent croire, le debit m oyen d ’air croit avec le degre de 
ferm eture des voyelles; plus l’orifice buccal est fertile, plus le debit 
m oyen d’air est g ra n d ',  or les voyelles qui ex igen t le plus g rand  debit 
m oyen d ’a ir sont le 1 et le ου, qui sont les plus ferm ees, et celles qui 
ex igen t le plus p e tit debit m oyen d ’air sont o et «, qui sont les plus 1

1) M. G ranm ont, T ra ite  de p h o n e tiq u e . P aris 19 3 3 , p . 229 .
2) L a  m em e  ex p lica tio n  e st d o n n ee  par le s  l in g u is te s  pour le  tra item en t  

d es g ro u p es v o c a liq u es  εα, εο etc . d a n s le s  d ia lec te s  g recs  a n c ien s  «H er W an- 
del v o n  so zu  to u sw ., ecr it L . S ch w y zer , G riecb . G ram m atik , p. 24 2 , s te l lt  sich  
w oltl ein  a ls P ro p liy a x e  g e g etiiib er  der s ich  a n b a lm en d en  K o n tra k tio n » .

3) R oudet, D epense d ’a ir ,  p .  1 7 , / / .  Rernot, P honetique  des p u r le r s  des Chio. 
P aris 1905 , p. 6 2 .
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ouvertes et dont rem ission  n ’exige presque aucuti m ouvem ent articu- 
la to ire  de la langue. Les consonnes qui ex igen t un m ouvem ent arti- 
culato ire plus g rand  que les voyelles ex igen t aussi un  debit d ’air plus 
g ran d  q u ’elles.

Ainsi, dans les deux directions contraires de la ligne vocalique,

la difference qui d istingue chaque phonem e de celui qui le precede 
est une difference de debit moyen d ’air et, en m em e tem ps, une dif
ference de degre de ferm eture de l ’orifice buccal et de Taction de la 
langue; t ex ige en tre la langue et le voile du palais une distance 
m oindre que e, par consequent un trava il de la langue plus grand  
et un deb it m oyen d’a ir plus g rand  que ε; j  occupe dans cette  d i
rection  le po in t d ’articu la tion  le plus avance que connaisse le system e 
vocalique neo grec; il ne peut pas etre  artieu le  plus av an t sans per- 
dre son caractere vocalique; en s’elo ignan t du cen tre  encore d’un de
gre il devient, su ivan t les dialectes, une consonne voisee j  ou devoisee 
x  ου χ; dans ces deux phonem es le debit d’air est p lus grand  que celui 
q u ’ex igeait rem ission  de i\ le travail de la langue est ega lem ent plus 
g rand  et la distance en tre  la langue et le voile du palais est egale 
a zero.

On re trouve absolum ent les m em es rapports  dans la ligne con- 
traire . L ’em ission de ov exige un debit d ’air plus grand  que celle de o, 
un travail de la langue et des levres plus grand , et une ouverture 
des levres plus etro ite. E n  s’e lo ignan t d’ un degre encore dans cette 
direction, on obtien t une consonne, un β (= v )  voise ou un φ  de- 
voise, selon que le phonem e qui su it est sonore ou m uet. D ans remis
sion du β e t du  φ le debit m oyen d ’air est plus grand  que dans celle 
de ου, le travail des levres egalem ent plus g rand  et leur ouvertu re est 
egale a zero.

Ceci pose, les voyelles i et ov sont celles qui, p ar leur natu re , 
com m e voyelles de m oindre ap ertu re  et de plus g rand  trava il des or- 
ganes buccaux, sont les plus voisines des consonnes, et com m e telles 
elles sont plus fortem ent articulees que e et o; or la reduction de e en 
i et de o en ov n ’est au  fond q u ’un renforcem ent de leur articu la tion , 
qui, en les rapp rochan t des consonnes, les rend plus capables de resi
ster et de se m ain ten ir pres d ’une vcyelle plus ouverte .

L ’etude ana ly tique de ces faits nous a m enes tres loin et elle a
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d e tru it l’ordonnance de cette etude, qui ne po rta it au fond que su r les 
faits sam othraciens. Mais je crois que ces faits ne peuvent pas etre 
eclaires isolem ent, et que la seule explication satisfaisan te est celle 
qui les envisage dans le cadre de leur etendue synchronique et dia- 
chronique.

Traitement de u atone apres un e ou un i toniques

Avec la fe rm eture des voyelles s et o devan t a, il existe a Sam o- 
th race un au tre  phenom ene phonetique non m oins im portan t, qui, en 
dehors du sam othracien , n ’est a ttes te  nulle p a rt dans les parlers neo- 
grecs: L orsqu’ un ov hysterogene, issu de la ferm eture reguliere  de o 
atone, se trouve en contact avec un ε tonique 1 ou avec un 1 tonique 
ou atone, cet ov se redu it a u  (francais). Bien que tres delicat et m oins 
aise a observer pour un au d iteu r qui ne s’in teresse pas a la p h o n e ti
que, le fait est tres discernable pour l’oreille du linguiste . Be change- 
m en t affecte egalem ent les groupes so, 10 , anciens et hysterogenes, et 
il s’applique sans defaillance; en voici quelques exem ples :

Pres de ε ton ique: γ έ q 0 c γ ε ο υ ς /> y « ί·; , γεο όντας yeovd ας γέι αίας, 
ί)έρος^>θέους^>#ίΐκ, μέρος^>μέονς^>μέΐΐίι νέος^>νέονς^>νέίί;, ιρέος^>γοέους 
y -χρέιΐς, l·έρoυμε^>%εovμ’^>ξέuμ, , φέρουμε^>φέουμ’ / ιρ έ ίί/Λ  ξημέρωσε^> 
^  μεουσι^> p  μεαοι, σκ.έλωσα^-σχέοναα'^σκέκσα, λέρωσα^>λέουσοί^>λεΗσα, 
μέρωσα^>μέο\>σα/>μ£Ησα, αλέρωτος^>αλέουτους^>άλ«η,Γους, αμέρωτος^>αμέ- 
ουτονς^>άμέιΐτονς, αξημέρωτος^αξ’μέουτους^>ά|’μ£̂ (,Γθυς etc.

Pres de ι tonique'. γ ϋ ρ ο ς^ γ ΰ ο υ ς^ /ϋ ίίί, δΰο^>δΰου^><5υΗ, Οεΐος^>θεΐ- 
ους^>& εΐιι;, θηρίο^>θηρίου/·#ί7ρι'«, κρΰος^>κρΰους^>κρνμς, κρΰθ/>κρΰου 
^>κρύιι, πηρος^>πηους^>7ΐ^μς, τελείωσε^>τιλείουσι^>Γίλίί%σί, χτίρος^>χήους 
^>χήιΐς, etc.

Pres de ι atone:  αγιος/>αγιους/-αytu;, άλάκερος^>άλάκιους^>αλά- 
κιιις, «ντίδωρο^>αντίδεοο^>αντίδιου^>α(ί''όίΜ, αυριο^>αυριου^>αυρ(ί<,, Ι ο ύ 
ν ιο ς /· Ιο υ ν ίο υ ς /·’/ow m s, κΐ)ριος^>κΰριους^>κυρηίς, Μ αίος^Μ αϊους/·Λ /α- 
ϊας, παλιόχαιρος^>παλιόχιους^>ηαλιόκηι:, περιουσιακήεριίεσία, σίδερο^> 
σ'ώ ιου'^οίδιη, τέλειος/·τέλειονς^>τέλειιι,; etc.

Ces exem ples, qu ’il sera it aise de m ultiplier, sont suffisants pour 
faire com prendre le fait, sans qu ’il soit u tile  d’en invoquer d’autres. Le 
changem ent affecte, comrne on voit, non seulem ent les formes d’ori- 
gine populaire, mais aussi celles qui se son t in trodu ites dans le lan-

198

1) N o u s  n e  p o u v o n s p as non  p lu s  ic i n o u s reu d re  co m p te  de l ’a c tio n  de  
ε a to n e , eo m m e d a n s T etu d e  du  p h en o m en e  p reced en t, car un  ε a to n e  n ’e x is te  
p lu s d a n s le s  parlers du  N ord , s ’e ta n t  d e p u is  lo n g te m p s  c h a n g e  e n  t.
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gage par la langue savante, comme άγιΰς, κυριϋς, Μάϊϋς, Ίοΰνιύς, πι- 
ριύσία. Cela m ontre que la tendance a ce changem ent est encore en v i. 
gueur dans le parler. L a condition indispensable pour T apparition du 
fait est que le ov soit atone. II est im portan t, pour la com prehension 
de la na tu re  phonetique de ce changem ent, d ’observer que la re d u c 
tion  de ov en u  se p roduit constam m ent et exclusivem ent apres un e ou 
un i, e t q u ’elle fa it defaut apres d ’au tres voyelles com m e a ou o; p.ex. 
χάροζ^>χάονς, χάος^χράονς, γλάρος^>γλάονς, ηαυμπάοος^μ'Ιιάονς, φόρος^> 
φόους, δωοο^>ίώο« etc. Q ue le vo isinage im m ediat de ε ou de t soit 
indispensable pour Tapparition  du changem ent, la chose est prouvee 
par le fait qu ’il ne se p roduit po in t dans les cas ou ov est separe de 
ces voyelles par une consonne; ainsi nous avons p. ex. γέρος^>γέίίς, 
μέρος^>μέϋς m ais τέλος^>Γε2ουί,άε m em e Εέρουμε^>£έΜη\ φέροημε^^εΜ η’ 
m ais, έχουμε^>εχο?;//, ίΐέλονμε^& έλονμ”, γέμωσ«^>χέ,«οι;σα, κένουσα^>κε- 
νονσα, de m em e άξημέρωτος^>ά|’/(ε'Μ,ιους, m ais άμεΐαηος^άμέλοντονς, de 
m em e πήρος^>πί]μ:, κρυος^>κρυΜς, μέρωσα^>μίηοα, m ais δρίλος^>^ρ«λους, 
λύκοζ /Ίύ κ ο ν ς ,  μέλωσα^>μέλονσα etc.

II resu lte  de tou t cela que le vo isinage im m ediat de ε ou de i est 
la condition determ inante de l’apparition  du fait, et que par conse
quen t c’est sous Taction de ces voyelles que la reduction de ov s’ac- 
com plit.

Q uelle peu t etre  la na tu re  phonetique de ce phenom ene. Sans 
doute, avons-nous affaire ici a un fait d ’assim ilation. Les groupes εον 
e t ιόν constituen t un h ia tus qui ne sau rait se m ain ten ir longtem ps. 
C om m ent obvier a cette  situation? II n ’y a que deux m oyens: ou bien 
le procede de la d issim ilation, par reduction de ε en i et de i en j  ou 
a zero, ou bien le procede de Tassim ilation, par Taccom m odation de 
la voyelle posterieure ov a la position articu la to ire  des voyelles ante- 
rieures ε et «. C ’est le deuxiem e procede qui a ete prefere dans no- 
tre  cas, et cela s’accom plit par voie de substitu tion  de la position 
p repalatale  de la langue, propre a la production de ε et de <, a la po 
sition  postpalatale  de la langue, p ropre a la p roduction de ov, avec 
m ain tien  de I’arrondissem ent et de Γ avancem ent des levres. Le resul- 
ta t de cette accom m odation est le phonem e u.

L ’evolution de ov en u  dans no tre  cas est un fait d’assim ilation; 
cette assim ilation n ’est pas encore defin itive m ais elle se trouve a 
une etape in term ediaire , e t ten d  toujours vers Tassim ilation com plete. 
Qn s’en rend  com pte par le fait que dans le m em e parle r s ’observent 
quelques exem ples isoles ou Tassim ilation p ara it deja accom plie; p. 
ex. πυροστιά/>πυουστιά/>πυυσΓίά, νερομελοΙ^>νιουμιλοι^>κίί/ηλοί, ξερό-



200 Ν’. Ρ. Andriotis

νομή^>ξιουνοιιμή^>ί(ίνου/((;, ξεοοπόταμος^>Ηιουπόταμους^>ίπποταμούς etc. 
II y a done lieu de croire que la tendance a Passim ilation con tinuan t 
d ’etre  en v igueur, l ’assim ilatiou com plete ne ta rd e ra  pas a s’etendre, 
a Pavenir, aux  cas ou elle est encore inachevee.

U ne evolution sem blable de ov en t a cote d ’un ε a ete depuis 
longtem ps observee dans le d ialecte du P ont par D . Oeconom ides, qui 
Pa decrite dans la revue Ά θη νΰ  t. 2 (1889) p. 237 et su iv ., et Pa re 
prise plus tard  dans son livre Die Lautlehre den Pontischcn (Leipzig  
1908) p. 209 . L ’au teur, s’appuyan t sur des form es de gen itif m asculin  
singulier, com m e τί νέι au  lieu de τον νέου, τί παλαίι au lieu de τον πα 
λαιού, ainsi que sur des form es d’ accusatif m asculin  pluriel τί νέϊς au 
lieu de τον: νέους, τί γονείς, au  lieu de τους γονέους, τί κρύϊς au  lieu de 
τους κρύους, ainsi que Χριστιεννάρις au  lieu de Χριαιον(γ)εννάρις etc., a- 
vait ete porte a supposer une evolution phonetique de ου en t, (il ecrit 
cet t avee v pour Popposer a Pi ancien) et il croit que e’est par la m em e 
voie que ov a disparu a Patone : «W as die B ildung, ecrit il, der Ak- 
kusativform en dv&qcojpc, οίίλ’τς usw. anbe lang t, ist lieber anzunehm en, 
dass bei diesen das synkopierte eigen tlich  kein  ov sondern ein v ist, 
welches aus ov durcli S chw achuug  liervorgekom m en ist. Auf diese 
W eise erk laren  sich natiirlicher a u c h d ie  Form en γονέ]ς ^ .ί.γονέους=γο- 
νεΐς), νε]'ς (=νέους) etc.». Il ava it estim e aussi pouvoir d a ter ce tra ite- 
m ent, en invoquant quelques form es sem blables, citees dans un  ma- 
nuscrit de 17 18 . L a vraisem blance de cette evolu tion  est renforcee 
p a r une form e que E . K ousis av a it a ttestee  au trefo is dans la revue 
Πλάτων 5 (1882) p. 408 : la form e du genitif m asculin singu lie r de 
Particle n i  au lieu de τον, oh u  p o u rra it e tre  considere com m e une 
e tape in term ediaire  de revo lu tion  de ov vers 1 . G. H a tz idak is  av a it 
alors conteste la possibilite d ’une pareille  evolu tion . A Pegard de la 
forme γονεϊς<^γονέους, κρΰϊς<^κρνους il accepte avec E . K ousis que Pi 
n ’est p a s le re su lta t d’un changem en t m ais p lu to t le reste  d ’un deve- 
loppem ent intervocalique: νέος^>νέϊος, gen . plur. νέϊων, nom . νέϊ, acc. 
νέϊς *. Q uan t a la form e m ,  il av a it fait deux hypotheses : a) Ce ch an 
gem ent e ta it l’effet d ’une influence de la phonetique turque, b) U  se- 
ra it un produit de la contraction  d ’une form e an terieu re  *τίου. G. 
H atzidakis, ainsi que D. Oeconom ides, av a it envisage Pevolutian de 
ov comme un fait isole, sans ten ir com pte de l’espece des phonem es 
voisins.

Bien des annees plus tard  A. B outouras tacha de renouveler la 1

1) G. N. H a tz id a k is ,  ΓλωοσολογικαΙ ερευναι 1 , 638.
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theorie  de rev o lu tio n  de ov en t, dans une d issertation  speciale con- 
sacree a ce phenom ene D ans ce trav a il 1’au teu r explique par le 
procede de la fe rraetu re graduelle de ov en u, puis en i , ju sq u ’a la dis 
p aritio n  com plete, des form es pontiques telles que u  κοομί pour τοΰ κο- 
σμίου<^τοϋ κόσμου, τί άϋρεπί pour τοΰ άνθρωπίου<^τοΰ ανθρώπου etc. 
II ne se borne pas a app liquer cette explication aux  form es pontiques; 
il taclie de ram ener au m enie principe plusieurs cas differents, tels que 
celui, si frequent dans les parlers sep ten trionaux , ou Ton voit a la 
place d’un o ancien  un i, com m e p. ex. &ύός au  lieu de θολός, αλιγον 
au  lieu de άλογο, δ>·ιμα au lieu de δνομα, άλιηον au lieu de αλιοποϋ etc. 
Selon lui t est le p rodu it d ’une evolu tion  graduelle de o en ov puis 
en u  et enfin en i , tand is que G. H atzidak is et la p lu p art des linguis- 
tes cro ien t avec ra ison  que t dans ce cas n ’est que le p rodu it de la 
ferm eture d ’un « hysterogene, paru  a la place de o dans p lusieurs p a r
lers neo grecs du Nord, et m em e du Sud, sous l’influence d ’une con- 
sonne liquide ou nasale precedente ; cet ε s’est m ain tenu  d ’ailleurs 
ju sq u ’a nos jours dans les parlers du ,Sud, dans les m em es m ots que 
ceux ou les parlers du N ord p resen ten t un <; p. ex. &ελός, αλεγο, δ>·ε- 
μ α , άλεηοΰ etc. A. B outouras tache d’etablir line «loi laten te» , c’est a 
dire une tendance constan te de ov a evoluer en t puis a d ispara itre , dans 
un grand  nom bre de parlers neo grecs; il s’efforqe, a l’aide de cette hy- 
po these peu vraisem blable, d’expliquer aussi la d isparition  generale 
de ov a tone dans les parlers sep ten trionaux .

G. H atzidak is s’opposa de nouveau et avec vehem ence a cette 
m aniere de voir, en invoquant, en tre  autres, que nulle p a rt ne sont 
attestees de form es in term ediaires telles que *βινό pou r β ο υνό ^β ’νό, 
*ιιύήρ pou r μ ουλά ρ ι^μ ’λάρ’, *πιλλι pou r πο υ λλ ι^ π ’λλι etc., et que la 
p reuve que ου, dans les parlers du N ord, s ’am uit sans passer par une 
e tape in te rm e d ia te , com m e i, nous est fournie p ar le fait que dans 
tous les cas oil ov s’am uit dans ces parlers, des traces en subsisten t 
encore dans le tim bre velaire de la consonne precedente, tandis que, si 
ov, av an t sou am uissem ent, e ta it passe par i, le tim bre de la consonne 
precedente devrait e tre  palata l, com m e c’est le cas p arto u t ou un i 
v ient de s’am uir.

Il est hors de doute que la theorie  de B outouras telle qu ’elle a ete 
avancee, tac lian t de ram en er a un  principe des faits qui, en dehors de 
leur ressem blance exterieure, n ’on t v ra im en t rien de com m un, n ’est 1

1) A . B o u touras , Ό  όπολανΟάνων νομοί  r i}s εξαοθενήοεως τον ον ε ίς  ι πρό τής  
αποοιωπήοεω; και άιιοβολή; αντοΰ εν τοΐς  βορειοις ίδιώμασιν.  A th e n eS  1911.
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pas juste, et c’est avec raison q u ’elle a ete rejetee dans son en
sem ble par G. H atzidakis. T outefois, on ne peu t s ’em pecher au- 
jou rd ’hui de reconaitre  que revo lu tion  graduelle de ov  en u  puis en 
«, qui, theoriquem ent, n ’est pas un  fait im possible, p ara it e tre  dans le 
d ialecte du  Pont, ainsi qu ’a Sam othrace, un fait incontestable, et que 
ces deux tra item ents, m algre les differences qu’ils p resen ten t dans les 
deux cas, s’app u ien t et se com pleten t m utuellem ent. Loin de vouloir 
ten te r ici une solution defin itive de ce problem e, je m e borne a atti- 
re r P attention du lecteur sur cette ressem blance frappan te  des deux 
tra item en ts  de ov dans le P ont et a Sam othrace, et a exprim er l’espoir 
que P explication que je propose du tra item en t sam othracien  pourra 
etre u tilem en t controlee dans l’e tude du tra item en t pontique.

L ’assim ilation de ov  par ε et i en sam othracien  pourra it e tre  com- 
paree aussi a Passim ilation de o par ε (at) constatee par D. Oeconom ides 
dans le P on t (Trebizonde), p. ex. αραιός^>αραϊδς, π«λαιός^>παλαιός  et 
de a pres de ε, constatee par G. H atz idak is dans le p a rle r d ’Icarie, p. 
ex. έλαία^>έλαίά, μηλέα^>μηλέά, γραία^>γραΐά, πετρέα'^■πετρέά, τσουρομε- 
λέα^>τσονρομελέά etc., qui a deja abouti a ε dans les parlers de Crete 
occidentale, par la contraction  du g roupe εα p. ex. ελαί, μηλέ, γραΐ, πε
τρά etc. Dans ce cas, com m e on le voit, les voyelles ouvertes ε, a, au 
lieu de tire r p arti de leurs differences pour les exagerer, de fagon a 
se rendre d istinctes Pune de Tautre, com m e le fa it s’observe a Sam o 
th race  et ailleurs, on t accom m ode leurs elem ents au po in t d ’augm en te r 
leur ressem blance ju sq u ’a Tassim ilation com plete. Pourquoi cette  diffe
rence de traitem ent? P eut-etre  parce que le tim bre de a a la finale est, 
dans les parlers d’Icarie  et de Crete occidentale, plus ferm e qu’ailleurs, 
au  po in t de ne pouvoir pas resister a Paction d ’un  ε tonique.

M. G . H atzidak is a reconnu dans le tra item en t icario te Petape 
in term ediaire  du tra item en t de la Crete occidentale, e t il a com pare 
ce tte  evolution a l’assim ilation du a final a tone par le ε precedent 
tonique en grec ancien. «Den ersten S chritt, ecrit il, zur E rk eu n tn is  
habe ich auf Ikaros (Som m er 1892) gem acht, als ich F orm en  wie ε
λαία, μηλέα, γραϊά, πειρέά  gehort habe, dann bald habe ich erkann t, 
dass wie im alten  τά γένεα— γενεά— γένέ— γένη, so auch in diesem  eine 
A rt A ssim ilation des unbetonten  a an das beton te e stattgefunden  
h a t, also μηλέα und  ferner μηλέε— μηλέ. E s hande lt sich  also um  ein L aut- 
gesetz des W estk retischen  und Ikarischen, w onach m an n ich t nu r ή 
μηλέ, ελαί etc., sondern auch το κρές, το φ λ έ ς = τ ό  φρέαρ, 6 Ά ν δ ρ ές ,  δ βο- 1

1) D. Oekonomides, Lautlehre des Pontischen, p. 126.
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ρές etc. g esag t hat»
Mais cette explication des form es μη Ιέ, ελαί n ’est pas la seule. M. 

H atz idak is m em e av a it jadis pense a une analogie du pluriel. «Ich, 
ftir m einen T heil, ecrit-il, zweifle nicht, dass alle diese Bildungeri 
verschiedenen analogischen  E infliissen (vor allem  R iickbildungen  aus 
dem  Plural) ih re  E x istenz verdenkeu; es kann  sich ab er n u r darutn  
handeln , die m anigfachen , sich oft durchkreuzenden  A nalogien zu 
en tdecken, was aber vorerst ausserts schw ierig  ist» 1 2.

A. T h u m b  3 ava it p a rtag e  cette  opinion qui e ta it aussi celle de 
Jannaris, lequel exp liquait aussi les form es cretoises telles que μηλέ, γραΐ 
com m e des effets d ’analogie du pluriel (p. ex. nom. plur. οι μηλέες— 
μήλες—nom . sing, ή μηλέ4 5. C ependan t A. T h u m b  ne confondait pas ces 
formes avec les form es en -έας qu ’il considerait com m e une persistance 
de la prononcia tion  ouverte du η ancien issu de -έα, qui, com m e dans 
le m ot com m un νερό issu de νεαρόν/>νηρόν n ’a pas abouti a 1 m ais a 
e. M. H atzidak is ava it alors re je te  ce tte  m aniere de voir 6 7. Mais dans 
le second volum e de ses Άκαδημεικά αναγνώσματα, (A thenes 1930) p. 
n o  note 2 et p. 113  no te 2 , il rev ien t a P explication de A. T hum b, et 
il accepte que les form es cretoises m odernes telles que μηλέ au lieu de 
μηλέα ne sont que les restes de la p rononciation ouverte du  η ancien 
(issu de έ-α^>έα) connu dans des form es com m e κ ρ έα /κρ ή , έιχρος^>ήρος, 
γραμματέα^>γριχμματή etc s.

C ette opinion est p artag ee  enfin p ar M. S. K apsom enos dans une 
recente etude sur Phisto ire  du m ot φρέαρ dans laquelle les formes 
m odernes telles que μηλέ, γραί etc. signalees plus h au t son t conside- 
rees com m e des restes phonetiquem ent m orts du tra item en t dorien  ea 
^>ε, repandu  dans la κοινή de l’epoque alexandrine et rom aine, ott il est 
represen te par des exem ples innom brables, com m e γραμματέα Α γράμμα
τη, ίερέα^>ίερή,’0 ρφέα^>Όρφέ, προσκεφάλαια^>προσκεφάλαι, βεβαίαν^>βε- 
βαίν, κρεαδίων^κρεδίων, φρέατα^>φραΙτα, στέαρ^>στήρ, Κλεάνακτος^>Κλέ- 
νακτος etc. 8.

1) G. Ν. Hatzidakis, Zur Synisesis im Neugriechischen. KZ. 34, 18 et suiv.
2) G. N. Hatzidakis, Einleitung, p. 38 not. 1.
8) A. Thumb, Die griechische Sprache im, Zeitalter des Hellenismus, p. 97.
4) ,4. Jannaris, An Historical Greek Grammar (Londres 1897) § 272.
5) G. N. Hatzidakis, Μεοαιωπκα και νέα ’Ελληνικά 1, 345 not. 1.
6) G. N. Hatzidakis, Άκαδημεικά αναγνώσματα 2 p. 110 not. 2.
7) S. Kapsomenos, Ή  λέξις φρέαρ, εις την μεταγενεατέραν καί νέαν Ελληνικήν. 

Λεξικογρ. Δελχίον της ’Ακαδημίας ’Αθηνών 1 (1939) 40 et suiv.
8) Ibidem, p. 54.
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P our m a part, je m e borne a constater, ce qui est im portan t ici : 
que le tra item en t εu^>e est, ta n t dans le grec ancien que dans le neo- 
grec, l’effet d ’une assim ilation du a par ε en passan t par a, com m e le 
m ontre l’icariote actuel. Q u an t au  rap p o rt des exem ples m odernes avec 
les aneiens, j ’accepte q u ’ils sont phonetiquem en t de m em e nature , 
mais h istoriquem ent independants, car rien  n ’indique que les exem ples 
aneiens on t vecu a trav e rs  le m oyen age ju squ’a nos jours, par ailleurs 
la reapparition  du tra item en r £uj>e par voie d ’assim ilation est theori- 
quem ent, com m e celle du tra item en t εα^>ια, εο^>ιο, plus que possible.

. U n au tre  fait insolite, co n stitu an t aussi un tra it propre du samo- 
th rac ien  et m eritan t P a tten tio n  du lin g u is te  par sa ra re te  m em e, est 
le changem en t de la consonne labiodentale sourde φ en sonore β (v) 
pres de a. Le tra item en t differe selon que le φ  est precede ou suivi 
d ’un a : D ans tous les cas ou le a precede φ  la reg ie  du changem ent 
s’applique sans defaillance. E n  voici quelques exem bles : σφάζω^>α/?ά 
ζον, σφαλώ^>σβαλώ, σφαΐρα^>σβαΐρα, σφάλμα^>σβάάμα, σφεντάμι 
ά 'ιμ\ σφεντΰλι'^>αβ·(ΙύΧ', σφίγγω^>σ/?'ά/ου, σφ7\χα^>σβήβα, σφίδιχ^>οβίόα, 
αφιχτά^>σβιχτά, σφογγάρι^>σβονμάρ’, σφογγάτοξ>σ/?οι μάτον, σφογγί£ωξ> 
αβονβίζου, σφοΰγγια ξ>σ/1οώ/ια, σφυριξ>σ/5υ«, σφυρίζω^>σβυίζον, σφρα- 
γιδα^>σβααγΐδα, οφρα·γίζω^>σβααγίζου etc. P a r contre le fait ne s u b 
serve pas quand la position de ces deux consonnes est inverse, e ’est 
a dire quand le a su it le φ. On notera que Pon ne peut pas se rendre 
com pte de ce tra item en t sur les g roupes consonantiques φσ origi 
naux, car de tels groupes n’ex isten t po int dans le neo grec, le t r a i te 
m ent en question ne peut etre etud ie que sur des groupes con so n an ti
ques hysterogenes, form es par P am uissem ent d’un i ou d’un ου atone, 
norm al dans le sam othracien  ; p. ex. φνσώ^>φ’σώ, φουστάνι^>φ’στά>’’, 
άφησε^>άφ’σί, φ ο υ σ χ ώ ν ο ^ φ ’σκώνον, φούσταργ\ζ^>άφ’σταρής etc. D ans ce 
cas, com m e on le voit, le φ m ain tien t son tim bre sourd.

Le changem ent en question ne se p roduit pas non plus dans les 
groupes σφ facultatifs, com m e μας φώναξε, σάς φύλαξε, ένας φούρνος, 
ένας φονιάς etc.; le m ain tien  du  φ dans ces cas tien t sans doute a ce 
que le voisinage des consonnes οφ n ’e tan t pas constant, Pinfluence de 
Pune sur l’au tre  est plus restrein te.

Ce tra item en t insolite du φ  apres un a n ’a pas son pared  dans le 
dom aine du neo grec, excepte dans le parler de Libyssion, village 
situe sur la cote occidentale de Lycie. D ans ce parler le tra item en t 
en question s’observe sous les m em es conditions qu’en sam othracien , 
sans aucune exception dans tous les cas oil precede un σφ. E n  voici 
quelques exem ples : σφάζω^>σ/?ά>Όΐ>, σφαχτον^>σβαχτόν, σφήκα^>σβήκα,



De quelques faits du dialecte de Samothrace 20s

αφίγγωβ>οβίγγου, οφόγγος^>οβόγγους, αφνρίζ(θ^>αβυρίζον etc. 1 Le m em e 
tra item en t s ’observe sporad iquem ent dans Tile de Crete, p. ex. σφήκα^> 
oβήga dans le parler de T rip h y llie  (Peloponese), p. ex. σφήνα^> 
οβήνα 1 2. I^e parler de Lesbos connait aussi le changem ent du <p en β 
non pas quand il est precede m ais quand il est suivi d ’un a, p. ex. 
φ(ου)στάνι^>/5’σΓάν\ φ{ου)οχώνω^>β,σκώνου, ψόφ(ι)σε^>ΐμά/Γσί, άφ(ι)σε^> 
α β ’αι etc., ou d ’un  to, p. ex. τσίτσ(ι)φο'β>ταίταβου etc. L a sonorisation 
du φ  devan t une liquide λ, ρ , ap p a ra it aussi avec une certaine con
sequence dans les parlers de C hypre : a) devan t un λ. φ.αγ·Λ\ν^>βλανιζίν 
(ρΚάμκουροςβ>βλάμπουρος, φλάσκα^>βλάσχα, φλασκίάζω^>βλασοιάζω, παν- 
τόφλες~β>}ΐαντόβλες, etc. b) devant un  ρ : άφρίζωβ>ά βρίζω, έλαφροςβ>ά- 
λαβρός, μαλαφράντοα^μαλαβράνιοα, φρα\τζόλαβ>βραντζιόλα, φρεγάδα^> 
βριάδα etc. 3. Μ. G. H atzidak is a signale le changem en t du φ  en β 
pres d’une consonne liquide dans le parle r d ’Icarie, p. ex. φλέβα^>/5λέ/3α, 
φλόμος^>βλόμος, φράσοω^>βράσσω etc. 4.

Le changem ent du φ en β  devan t une liquide est du sans doute a 
l’accom m odation d ’une consonne sourde a une consonne voisine sonore, 
c’est a d ire  a un  fa it d’assim ilation. Mais le m em e changem en t pres d ’un 
σ est su rp renan t, car le o n ’e tan t en neo-grec q u ’un son sourd, non sett
lem ent ne peut point sonoriser une consonne voisine sourde (cf. σφάλμα 
σφίγγω, μάς φύλαξε, σάς θέλω, στιγμή etc.), m ais au con tra ire  c’est lui plu- 
to t qui assim ile quelquefois la consonne sonore, p. ex. εσβ(υ)σα^>έσ’φσα 
M acedoine (Vlasti), δ(ι)σάκκΐ/>·#’σάκκ’ Im bros etc.; ou bien il se laisse 
quelquefois assim iler par une consonne sonore voisine (cf. κόσμος^>κό£- 
μος, πες μου^>πέ£ μου,  τούς νέονζβ>τουζ νέους, τούς λόγουςβ>τουζ λόγους, 
προοβάλλω^>προζβάλλω, προσδοκ.ώ'β>προζδοχώ, ας ρω τήστι^αί ρωτήο\] 
etc.). On se dem ande done si c’est sous I’influence du a que le φ  s’est 
sonorise ou si nous avons affaire a une sonorisation spontanee du φ.

Je  pense que, la sonorisation spontanee du φ  e tan t peu vraisem - 
blable, il fau t adm ettre  p lu to t que le a en se tro u v an t a l’in itiale , s’est 
d ’abord legereinen t sonorise, peu t-e tre  sous l’action des nasales fin a
les des m ots precedents, et q u ’ensuite le φ  s ’est accom m ode a la sono· 
rite  du  σ. 11 est a no ter que le σ, cotnine j ’ai eu p lusieurs fois l’occa- 
sion de le rem arquer, se prononce en effet dans le groupe οβ  avec une 
legere sonorite, dont il serait difficile de dem ontrer q u ’elle est poste-

1) M. J. Mousaios, Βατταριομοί, p. 126.
2) J. Stamnopoulos, Βόλτες όνοματολογ ικές, p. 218.
3) Κ · Papa'ioantiou , op. c it. p. 38, 56, 69, 85, 90, 117.
4) G. Hatzidakis, Μεσαιωνικά και νέα * Ελληνικά 2, 421.
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rieu re  a une sonorisation spontanee d u  φ.
O n sera peut-etre porte aussi a supposer, en raison de la ra re te  

du tra item en t σφ^>σβ, qu ’une influence e tangere  n’est pas exclue ici. 
I / i l e  de S am othrace est situee non loin de la T hrace  con tinen tale , ou 
Pinfluence du slave est quelque peu sensible ; il sera it done possible 
que ce tra item en t insolite soit du  a une influence slave. On sait en ef- 
fet que dans le vieux bu lgare  la transcrip tion  des m ots grecs offre sou 
ven t un  B a la place du Φ grec, p. ex. IIPO C B O PA  pour προσφορά, 
BAACBHM AIATH pour βλασφημώ, Ν Ε Β Τ Α Λ Η Μ  pour Νεφΰαλήμ, 
ΟΛ ΟΚΑ ΒΤΟ Μ ΑΤ pour ολοκαυτωμάτων, Κ ΒΠ ΡΑ Κ Ο ΙΑ  pour ενπραξία 
etc. e t que les m ots bulgares qui con tienneu t le g roupe sv sont tres 
nom breux ; cf. svadba, cvaliam, svekfira, suoboda, svoda etc. M ais une 
telle supposition  est v ite a ecarter; on sait en effet que B dans les 
textes slaves n ’exprim e que le son f  et non pas v, com m e Pa dem on- 
tre dern ierem ent M. Boris G erov *. II est d ’ailleurs connu q u ’une 
particu la rite  phonetique ne passe d ’une langue a une au tre  que sous 
P influence d ’un g ran d  nom bre de m ots d’em prunt, alors que le sa- 
m othracien  n’em ploie presqu’aucun  m ot d’orig ine slave. E nfin  Pad- 
m ission d’une influence slave laissera it inexplicable le m em e tra ite  
m ent dans le parle r de E ibyssion en Lycie.

Ainsi il est plus plausible d’ad m ettre  que nous som m es en p re 
sence d ’un tra item en t purem ent grec, aussi in teressan t qu ’insolite et 
rare, du, com m e il a ete indique, a Paction de la consonne precedente.

U ne au tre  p articu la rite  du sam othracien  qu’il fau t citer ici est le 
developpem ent d’un i dans les groupes facultatifs de deux ou tro is 
consonnes, obtenus par la rencontre de la consonne finale et de la 
ccnsonne in itia le  de deux m ots consecutifs. E n  voici quelques exem- 
ples : τον μιχρό^>τονν·ι·μ’κρό, τον διχο^>τουν-ι-ϋ·’κό, δεν βλέπω^>δέι> 
-ι-βλέπον, δεν θέλω^>δέ»'-ι■'βέλον, δεν τρώγω^δεν-ι-τρώγον, δεν πίνω^>δεν 
-ι-τιίνον, δεν χάρηκα^>όέν-ί-χάρ’κα, δεν μεταφάνηκε^δέν-ι-μιταφάν’κι, νά 
μην afjc^>rd μην-ι-πης, νά μην βγΐ)ς^>νά μήν-ι-βγής, νά μην πδ!ς^>νά μην 
-t-πάς, νά μάς δής^>να μάς-ι-δγβς, νά μάς φέρης^>νά μας-ι-φέρ’ς, νά σάς 
δοΰμε^>ν« οάς-ι-δοΰμι, νά σάς σηκώσου με^>νά οας-ι-σκώσονμ’, κατά 
π(ού) βγη^κατά  π-ι-βγβ, κατά π(ού) δη^-κατά π ’-ι-δγη, νά πάς στην Κα- 
μαριώτισσα^>νά πάς-ι-ζ βαμαριώισα, πάγ(ει) στο σπίτι^ π ά μ ι  στον σπίι’, 1

1. Β. Gerov, Die Wiedergcibe des griechischen φ und des griechischen f~ 
Lautes im Mtbulgarischen. Studia historico-philologica Serdicensia I (1938) 130 
et suiv.
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τρώγει στής μάννας του^>τρώ/’-ι-ς τα μάννας, τ’, τις ελιές βγάλε^>τσ’ ΐλάς 
-ι-βγάλι, το σπίτ(ι) χτίσε^>τοΰ σττίΓ-ι-χτίσι etc.
Cet ι n ’ap p a rtien t ni au m ot precedent ni au  m ot suivant, comrne on 
p o u rra it le croire, car chaque fois que les m ots cites ci-dessus s’em· 
plo ien t isolem ent, il fa it defaut; on prononce p. ex. ordinairem ent βλέ- 
που, θέλου, χάρ’κα, μιταφάν’κι, στού σπίτ’ etc. e t non pas, *ίβλέπου, *ϊθέ- 
λου etc., qui ont depuis longtem ps laisse d ispara itre  le ι atone, a 
l’excep tion  de quelques cas, plus ou m oins rares, oil le ι a tone est 
m ain ten u  pour ev iter la form ation  de groupes consonantiques difficiles 
a p rononcer \  Le developpem ent de cet ι doit e tre  posterieur a la dis- 
p aritio n  generale de ov et de ι atones. C’est indubitab lem ent un fait de 
reaction contre l’e ta t phonetique cree par la d isparition  generale des ου 
et t atones, qui en tra in a  la predom inance des consonnes, et, pourrait- 
on dire, la suprem atie  du system e eonsonantique dans le langage. Le 
resu lta t en a ete de faciliter l’articu la tio n  independante des deux con
sonnes co n stitu an t un g roupe insolite, e t de les rendre capables de se 
p ro teger d ’une assim ilation ou d’une dissim ilation qui to to u  tard  serait 
in tervenue. U n pared developpem ent n’est pas inconnu dans les parlers 
du N ord. II y a p lusieurs parlers, com m e ceux des lies de Lesbos1 2, d’lm - 
b ro s 3,de Lem nos, et d ’ailleurs 4, ou un ι sedeveloppe, pour faciliterl’ar- 
ticu lation  d ’un groupe eonsonantique insolite, cree par 1’am uissem ent 
genera! de ov a tone ; p. ex. έχουν^έχ’ν ^ εχ ιν , θέλοι,ν^>θέλ’ν^>θέλι»’, δί- 
νουν^>δίν’ν̂ ><5ι'»’ί»', θά δώσουν^>θά δώσ’ν^>$ά δώσιν, θά πάρουν^>θά 
πάρ’ν^>#ά πάριν, ό πατέρας μου^>οΰ πατέραζ μ’^>ού πατέραζ-ι-μ’ etc. Mais 
ce developpem ent ne porte p resque.tou jours que sur les groupes con
sonantiques constan ts qui se tro u v en t a la fin ou a l’in te rieu r du 
m ot; il ne s’etend  pas, com m e c’est le cas en sam othracien, su r des 
groupes facultatifs. Il y a p o u rtan t dans les parlers d u  Sud, et parti- 
cu lierem ent dans les parlers des Sporades du Sud et de C hypre, ca- 
racterises par la p redom inance du system e vocalique sur le system e 
eonsonantique, des cas frequents de developpem ent de t, non seulem ent 
a l’in terieu r du m ot, com m e καπνος^>καπινός, ατμόπλοιο^ ά τ ιμ όπ λο ιο ,  
τμήμα ̂ τ ί μ η μ α ,  άλφα ̂ α λ ι φ α ,  δέλτα ̂ >δέλιτα, πνί·γω^>πινίγω, χέρσος^χέ-

1) G. Anagnostopoulos, Περί τον δυναμικόν τονισμού εν τώ Ιδιώματι τον Ζαγο
ρίου. Salonique 1915, p. 22 et suiv.

2) Ρ. Kretschmer, Der heutige lesbische Dialekt, p. 108 et suiv.
3) N. P. Andriotis, Περί τον γλωσσικόν Ιδιώματος τής “Ιμβρον. ΆΟηνα 12 

(1930) ρ. 149.
4) A. A. Papadopoulos, Γραμματική των βορείων Ιδιωμάτων, ρ. 12.
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ρισος etc. \  m ais aussi a l’initiale, com m e Ιβλάφτω, Ισιέκω, Ιατρέψω 
Ιφθάνω, et dans des groupes facu ltatifs, com m e τήν-ι-γή, την-ι-χάρη, Σάν 
-ι-πρέπει, δεν -ι.-βρέαει τσάι τδμ Μά δροοολοα, Τά δέν-ι φτάνει ή άλεποϋ κά- 
μνει τα κρεμαστάρια Castellorizo, νά τον -ι-σκοτώαονν, τις -ι-γλέττει, εν ι- 
βρέχει, τους -ι στρώνουν, νά τον -ι-φτερίση C hypre 1 2.

Le developpem ent de ι dans les groupes facu ltatifs inaccoutum es 
e ta it un procede dont le grec ancien ava it deja tire  p a r t i ; cela se 
voit dans quelques exem ples ep ig raph iques de Tepoque hellenistique, 
en Asie M ineure, com m e την -ι-ατήλην, ενεκεν ■ι-στοργής 3, ’Ιστεφανίων, 
Ίσιρατηγίς, ίσφαγέντι, ϊστρατιώτης etc. 4.

Les particu larites du sam othracien  sont loin d’etre  epuisees par 
ces rem arques. Mais je me borne a ces faits, qui concernent exclusive 
m eat la phonetique, et qui, avec le tra item eu t du ρ e tud ie par A. 
H eisenberg , sont les plus im portan ts. J ’ai insiste su rto u t su r ceux qui, 
ayan t leur parallele dans d ’au tres parlers, donnen t lieu a des rem ar
ques d ’in tere t general, et nous aident a m ieux com prendre leu r nature . 
P lusieurs faits phonetiques secondaires, qui o n t aussi leur, valeur ainsi 
que l’etude de la m orphologie, perm ettra ien t d’etab lir une gram m aire 
de ce parler, qui reste un travail a faire,

Le vocabulaire du dialecte de Sam othrace, qui p resente un grand  
in tere t et dont quelques specim ens ont ete donnes dans deux d isserta 
tions recentes, sous le titre  Etymologische Erlclcirungen neugriechi- 
scher Dialehtworter aus den Jnseln des ac/iiischen Meeres, G lo tta  2 5 , 
1 1 —20 , et BeUrdge zu r  neugriechischen Worlforschung, Zeitsehrift fiir 
vergleichende Sprachforschung  64, 136 — 176 depasse le cadre de cette  
etude.
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1) M. Philintas, op. cii. 2, 104.
2) Ch. Pantilidis, op. cit., p. 20.
31 K. Dieterich, Untersiichungen, p. 120 et sniv.
4) P. Kretschmer, Glotta 20, 221. Ed. Schwyzer, Griechische Grammatik, p. 

413 et E. . Locker, Ilemerkungen zn finer griechisch-kleinasiatischen Erscheinumj, 
Glotta 25, 167 et suiv.
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΩΝ ΣΚΟΠΟΥ

Μεταξύ τών κεφαλαίων της λαμπράς περί Σκοπού μελέτης τού καθηγη- 
τοΰ κ. Δ. Α. ΙΊετροπούλου «Λαογ ράφι κά Σκοπού ’Ανατολικής Θράκης» τής 
δημοσιευθείσης εις τον περυσινόν τόμον τού Θρακικού ’Αρχείου τού κ. ΓΙο- 
λυδ. Παπαχριστοδούλου (Τόμ. Ε ' οελ. 145—264, έτ. 1938— 1939) υπάρχει 
καί ιδιαίτερον κεφάλαιον υπό τον τίτλον, «Τοπωνύμια Παλαιού Σκοπού». 
Έ π ΐ  τού κεφαλαίου τούτου ακριβώς έπιθυμούμεν νά διατυπώσωμεν παρατη
ρήσεις τινάς καί ερμηνευτικός συμπληρώσεις δια την άρτιωτέραν έμφάνισιν 
τών πραγμάτων.

Κ αθ'ημάς τά τοπωνύμια ενός τόπου ή μιας περιοχής οφείλονται ή εϊς 
καθαρώς τοπογραφικά αίτια (φυσικά, γεωγραφικά, έδαφολογικά), ή εις γε
γονότα συμβάντα κατά τινα εποχήν εις ώρισμένον τι σημεΐον τής περιο
χής (αίτια ιστορικά θρησκευτικής είτε κοινωνικής φύσεως), ή εις ονόματα 
προσώπων τά όποια έκ τίνος πράξεώς των καλής ή κακής— ως επί τό πλεΐ- 
στον καλής — συνέδεσαν τό όνομά των μετά τής τοπωνυμηθείσης περιοχής, 
(ατομική ιστορία). Ά λλ’ έξ ίσου σχεδόν προς τά αίτια ταύτα πλουσίαν προ
σφέρουν την συμβολήν των καί ονόματα ή πράγματα ειλημμένα απ’ ευθείας 
έκ τού ζωικού ή φυτικού βασιλείου (ζώα, δένδρα, πτερωτά κλπ.),τών οποίων 
όμως τά περισσότερα δύνανται άκινδύνως νά υπαχθούν εις μίαν τόίν προη
γουμένων κατηγοριών καί δή την τελευταίαν. ’Από τής τριπλής ταύτης από- 
ψεως έκκινοΰντες θά έξετάσωμεν τά τοπωνύμια Σκοπού, κατατάσσοντες αυτά 
άναλόγως, καί παρέχοντες όπου τούτο είναι δυνατόν τάς αναγκαίας εξηγήσεις 
μετά τών σχετικών λαογραφικών καί ιστορικών παρεκβάσεων.

Α '
Εις την πρώτην κατηγορίαν (φυσικά καί έδαφολογικά αίτια) υπάγονται, 

κατ’ εκλογήν έκ τών πολλών, περίπου τά έξης τοπωνύμια.
Π ετρότονΰα , Μ αλλιαρότονΰα , Π νρπυρότονΰα  : τρεις γήλοφοι κατά 

σειράν κείμενοι επί τής αμαξιτής οδού τής άγούσης όλονέν άνηφορικώτερον 
προς τά βόρεια τού Σκοπού, προς τήν κατεύθυνσιν τών χωρίων Εύκαρύου καί 
Σάζαρα, καί ιδιαιτέρως προς τήν περιοχήν τής 'Αγ. Τριάδος, δύο ώρας περί
που από τής πόλεως Σκοπού, καί εις ήμιωριαίαν άπόστασιν τού ενός λόφου 
από τού άλλου. Οί μαστοειδείς ούτοι λόφοι διαμέτρου 50— 100 μέτρων καί 
ύψους περί τά 25—50, τεχνητοί μάλλον παρά φυσικοί, αποτελούν πιθανώς, 
συνέχειαν τών άλλων τριών ή τεσσάρων όμοιων καί κατά σειράν κειμένων 
γηλόφων (τούδες) προς τήν νοτιοδυτικήν κατεύθυνσιν (πλευρά Σαρ. ’Εκκλη
σιών) καί φαίνεται ότι υπήρξαν τεχνητά χωρογραφικά σύνορα, δημιουργίας 
’ίσως χρόνων βυζαντινών. Τό πρώτον συνθετικόν τών ονομάτων καί τών τριών

14
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γηλόφων οφείλεται εις την ϊδιάζουσαν εξωτερικήν έδαφολογικήν σύστασιν έ
καστου εξ αυτών, ήτοι εις τάς έπανωτάς πελώριας πέτρας πού έχει εις την κο
ρυφήν του ό πρώτος (πετρότουβα), εις την πυκνήν χαμόκλαδου βλάστησιν των 
πλευρών και τής κορυφής τοΰ δευτέρου, εις τρόπον ώστε ό λόφος να φαντά- 
ζη από άποστάσεως πολλών ωρών ως ένδεδυμένος δασύτριχου περιβσλήν 
(μαλλιαρότoυbα), κα'ι εις χήν ϊδιάζουσαν φυτείαν τοΰ τρίτου, συνισταμένην 
εις εν είδος καλαμοειδούς θάμνου—τό κατά τήν εγχώριον γλώσσαν καλούμε- 
νον παπύρ —· εξ οΰ κατά παρετυμολογίαν καί μετάθεσιν ή αναγραμματι
σμόν, πυρπνρότονδα αντί παπνρόιονϋα.

Σ τή  Χ ο ύνη  : πελώρια μισγάγκεια (δύο ώρας περίπου βορείως τοΰ Σκο
πού) δπου καταλήγουν αί ύψηλαί ράχεις των πέριξ βουνών, δίκην πολυέ
δρου ανεστραμμένου κώνου (χωνί), απαράλλακτα δπως τού πρωτογόνου νε
ρομύλου τό σανιδωτόν εξάρτημα, εντός τοΰ οποίου ρίπτεται τό σιτάρι κατ’ 
ευθείαν έκ τοΰ σάκκου, διά νά χυθή κατά σμικροτάτας συνεχείς δόσεις, εκ τοΰ 
στομίου τοΰ κάτω μέρους τοΰ ελαφρώς σειομένου τούτου εξαρτήματος, εις τό 
μέσον ακριβώς τών περιστρεφομένων πετρών (μυλόπετρες) δπου κυκλική οπή, 
καί νά μεταβληθή εις άλευρον. Τό κωνοειδές τοΰτο εξάρτημα τοΰ μύλου εις 
τήν εγχώριον γλώσσαν λέγεται χούνη, (ή), όπόθεν καί ή ονομασία τής ανω
τέρω θέσεως καί ολοκλήρου τής περιοχής, διά τήν πλήρη ομοιότητα τοΰ 
πράγματος.

ΙΓεταλοδί’ (τό) : άπομεμονωμένο βουνό (μικρόν όρος) τριακοσίων πε
ρίπου μέτρων ύψους από τοΰ εδάφους, προς τά βορειοδυτικά τοΰ Σκοπού, εις 
δίωρον άπόστασιν καί εν συνεχεία τών διακλαδώσεων τών βουνών τής ορο
σειράς τής Στράντζας (Μικρός Αίμος), δεσπόζων τής δλης περιοχής τής εν
τεύθεν καί έκεΐθεν τού Μεγάλου Ρεύματος. ’Έλαβε τό ό'νομα είτε έκ τού 
στρογγυλού σχήματός του ώς πετάλου από τής ανατολικής του πλευράς, είτε 
έκ τής λέξεως πεταλούδα (ή), καθ’ δσον φαίνεται ώς να στέκη μετέωρον, 
λόγιρ τής μονώσεοός του, έν τιρ μέσω τών άλλων ράχεων τής οροσειράς. Τό 
γένος τού ονόματος (ουδέτερον αντί θηλυκού) προφανώς έκ συνεκδρομής προς 
τήν λέξιν βοννδ (τό).

Ξεροδούλια  (ή) καί ή Ξεροδούλ’ : ξηρά ποταμώδης έκτασις πλάτους 
περί τά 100 μέτρα, διά τών συχνών πλημμυρών της άποστραγγίζουσα τά 
παρόχθια καί καθιστώσα αυτά εντελώς άγονα, όπόθεν καί τό ό’νομα. Άρχικώς 
ίσως νά ήτο «τά ξεροδούλια» (μέρη ή χωράφια), καί κατόπιν κατά συνεκδρο- 
μήν ή ξεροδούλια ή ξεροδούλη (ποταμιά). Πρβλ. τό μεροδούλι-μεροφάγι, άλ
λα καί ή σ κ α φ ο δο ύ λτό τετραπόδαρον ύπόβαθρον τής σκάφης τού πλυσίματος.

Σ τή  Γκαβάλλα  (ή Καβάλλα) : εκτενής δασώδης βουνοπλαγιά, ύψηλοτέρα 
τών άλλων γειτονικών ράχεων, έναντι ακριβώς τοΰ Πεταλονδ’— καταλήγουσα 
βαθμιαίως πρός τό δυτικόν αυτής μέρος εις τον Μεγάλον Ποταμοί’, ένώ εις 
τούς ανατολικούς της πρόποδας απλώνεται ή Ξεροδούλια. Τό ό'νομα «Καβάλ-
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λα» οφείλεται πιθανώς εις τό ίδιάζον σχήμά της, ως συνεχούς ράχεως αλό
γου ετοίμου προς ιππευσιν (καβάλλα). Ά λλ’ ίσως νά προέρχεται και εκ τοϋ 
«καβάλλι» (τό καβάλλ’) οπερ σημαίνει δγκον χοίματος, εκ σκαπτόμενου χάν- 
δακος, σχηματίζοντος «οχθο» και χρησιμεύοντος κυρίως ως σΰνορον άμπε- 
λ ιώ ν τό δέ θηλυκόν γένος ως μεγεθυντικόν, λόγφ τοϋ μήκους της. Διακρί- 
νεται δέ εις «Μεγάλη Καβάλλα» και «Μικρή Καβάλλα.»

Τό Μεγάλο Ρέμμα  ή ό Μεγάλος Ποταμός : ποταμός χωρίζων κατά ση
μαντικόν μέρος τής διαδρομής του τάς δυο περιοχάς Σκοπού και Σαρ. ’Εκ
κλησιών, πηγάζων εκ τών τελευταίων βουνών τής οροσειράς Στράντζας καί έκ- 
βάλλων μετά τών άλλων ποταμών τής περιφερείας Σαρ. Εκκλησιών εις τον 
Έ ργίνην (κοιν. ή ’Έργινα, δ σημαντικώτερος ποταμός τής Άνατολ. Θράκης) 
μεταξύ Λουλέ-Μπουργάζ (Άρκαδιοΰπολις) καί Άρτισκού (Βαβά-Έσκή). Τό 
Μ. Ρέμμα έχει πλάτος 50-200 μέτρων, και κατά τάς πλημμύρας του καθίστα
ται λίαν επικίνδυνον δικαιολογούν πολλαπλώς τό δ'νομά του (κυρίως ένεκα τών 
διαστάσεων του). Κατά μήκος τής άνατολ. πλευράς του (αριστερός) εΰρίσκοντο 
καί εξυπηρέτουν τάς άνάγκας τής περιοχής Σκοπού καί τών πέριξ τουρκοχω- 
ρίων, δίδοντες συγχρόνως καί τό όνομά του έκαστος ώς τοπωνυμικόν στενωτέ- 
ρας περιοχής, οί εξής νερόμυλοι '. «Τή [Ίαοαάκαλ’(ον)» ό μϋλος, δ πρφην 
«Τσατάλα άερμενϊ» (άερμέν τουρκ. μύλος) και κατόπιν «τή Κωσταάόπλον» 
ό μύλος, «τή Κομνηνοϋ» δ μΰλος ή «τή Γανίτ'» δ μϋλος, καί «τή Χαρτά» δ 
μύλος (τουρκ. Ούζούν-όλούκ).

Ή  Κραοοάβο καί Κρασαάβα: Κεφαλόβρυσον, (νερομάννα, κεφαλάρι) 
εξαίσιου εϊτ διαύγειαν καί ψυχρότητα ύδατος, άφθόνως έξερχομένου έκ τών 
ριζωμάτων πελωρίου παρόχθιου δένδρου, εντός βαθείας ποταμίας κοιλά- 
δος, εις τά βόρεια τού Σκοπού περί τάς δύο ώρας, καί εις δεκαπεντάλε 
πτον άπόστασιν από τής «Άγι-Τριάδας»  αγιάσματος καί Εκκλησίας μετ’ 
άλσους αφιερωμένου εις τον ναόν, δπου καί ή μεγαλυτέρα ετήσια πανήγυρις 
τού Σκοπού, συγκεντρούσα επί τριήμερον τούς έορταστάς όλης τής περιφέ
ρειας (βλ. Ά ρχ. Θράκης Τόμ. Ε ', σελ. 160).’Αναπόσπαστον μέρος τής εορ
τής ήτο καί ή κατά τό απόγευμα τής δευτέρας ημέρας (Κυριακή τής Πεντη
κοστής) δμαδική κάθοδος τών εορταστών υπό τούς ήχους τυμπάνων καί αυ
λών εις τήν Κραοοάβο «για να πιουν τό παγωμένο νερό που σπαν’ τά ποτή
ρια» καί ή εκεί παραμονή, παρά τήν πηγήν, μέχρι προχωρημένου δειλινού. 
Ή  λέξις Κραοοάβο είναι σλαβική καί σημαίνει ωραίος, δροσερός’ πράγματι 
δέ από τήο απέναντι προς βορράν βουνοσειράς αρχίζει οπωσδήποτε ή βουλ- 
γαρίζουσα μορφή τής περιφερείας «τά Βονργαροχώρια».

Μαύρη λίμνη : μικρά λίμνη (τουρκ. γκιόλ) νοτίως τού Σκοπού και εις 
ήμιωριαίαν άπόστασιν, επί τής οδού τής άγούσης εις Γένναν, Μπουνάρ-Χισ- 
σάρ, Βιζύην, Λουλέ-Μπουργάζ κλπ. χρησιμεύουσα κυρίως διά τον κατά τάς 
μεσημβρινά; ώρας τού θέρους δροσισμόν τών βουβάλων (καί ποτισμόν εις τό
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παρακείμενον φρέαρ) μέ λασπώδες μελαψόν ύδωρ, έξ ου και to όνομα.Άλλ’ 
ίσως κα'ι κατ’ έπέκτασιν έκ τοΰ ονόματος τής ολίγον νοτιώτερον άρχομένης 
περιοχής «τα Μαυρόγεια», εξ έπιδράσεως τοΰ πρώτου συνθετικού τής λέξεως 
ταύτης : μουράγια-μαύρη λίμνη.

Κοκχινόγεια - Μανρόγεια  (τά) : τοποθεσίαι ή περιοχαΐ διάκρινόμεναι, 
διά τό κόκκινο χρώμα της ή πρώτη, εις ώριαίαν σχεδόν άπόστασιν βορείως 
τοΰ Σκοποΰ, κατάλληλος κυρίως δΓ αμπέλια διά τό παχύ και μαΰρο χώμα 
της, ή δευτέρα νοτίως τής πόλεως καί πέραν τής Μαύρης λίμνης, όπου και τά 
καλλίτερα χωράφια τοΰ Σκοποΰ.

’ Αμδερή (άμμοδερή) : τοποθεσία βορειοανατολικώς τοΰ Σκοποΰ, κατά
σπαρτος υπό αμπέλων, λαβοΰσα τό όνομα καταφανώς έκ τής αμμώδους συ- 
στάσεως τοΰ εδάφους τής περιοχής, παράγοντος έκ τών σιτηρών μόνον σχε
δόν σίκαλιν.

' Αρμυροδιάκι  (τό) : κατ’ άνομοίωσιν αντί Άρμνρορνάκι  : Πατάμιος, 
ρΰαξ άνατολικώς τοΰ συνοικισμοΰ εις ήμίωρον άπόστασιν επί τής βατής όδοΰ 
προς Γένναν καί Μπουνάρ-Χισσάρ. ’Ίσως ή γεΰσις τοΰ νεροΰ του νά ήτο υ
φάλμυρος, εξ ου καί τό όνομα. Ό λίγον άνατολικώτερον αύτοΰ είναι «τής ’Α 
λεπούς το ρυάκι» καί έτι άνατολικώτερον εις άπόστασιν ώρας ακριβώς από 
τής πόλεως, τό «Λυκορυάκι», μετά παλαιας γεφύρας, χωρίζον τάς άγροτικάς 
περιοχάς Σκοποΰ καί Γέννας.

Γούρνα (ή): όνομα περιοχής δυτικώς τοΰ Σκοποΰ, εις άπόστασιν μι- 
κροτέραν τής ώρας επί τής όδοΰ προς Σαράντα Εκκλησίας. Τό όνομα έκ τοΰ 
μεγάλου ομωνύμου ρύακος, σχεδόν ποταμού, έχοντος καθ’ δλην την διαδρο
μήν του τό σχήμα γούρνας (λόγω τής έπιμήκους καί ισοπλατοΰς βαθείας κοί
της) ήτοι μακράς λεκάνης ή σκάφης ποτιστικής. Διά τούς κατοίκους Σκοποΰ ή 
τοποθεσία ώς καί τό όνομα άπέβησαν ιερά, αλλά καί μαρτυρικώς τραγικά, 
από τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1915, καθ’ όσον εκεί άκριβώς, επί τής δυτικής ό- 
χθης τοΰ ποταμού, έσφάγησαν οί τέσσαρες έκ τών έξ έθνομαρτύρων τοΰ Σκο
ποΰ (Αριστόδημος Κωνσταντόπουλος, Πελοπίδας Βαβατζανίδης, Ζαφείριος 
Ζαφειριάδης καί Θεόδωρος Κοκκάλας) άφοΰ προηγουμένως ύπεχρεώθησαν 
νά σκάψουν τον κοινόν τάφον των.

Β'

Τής δευτέρας κατηγορίας (αίτια ιστορικά) είναι τά εξής :
Σ τή ν  Ά γ ιο ϋ δ α  (ήτοι μικρά 'Αγία) : στενή περιοχή δφείλουσα τό ό

νομα εις τό ύπάρχον έκεΐ άγιασμα μετά προχείρου ιερού (κόγχη) έξωθεν τής 
πόλεως εις τά δυτικά τής συνοικίας Άλεμόνι, όπου καί έτελεΐτο έτησία πανή- 
γυρις τήν Δευτέραν τοΰ Θωμά μετά υπαιθρίου χορού υπό τήν σκιάν πελω
ρίων δρυών «οιής Βαλανιές», (τοπωνύμιον τής αυτής περιοχής). 'Ολόκληρος 
ή συνοικία Άλεμόνι ύπεδέχετο κατά τήν ημέραν έκείνην τούς έκ τών άλλων
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συνοικιών έορταστάς. Ή  πανήγυρις αΰτη έλέγετο καί «κϊζ πανεγηρϊ» ήτοι 
κοριτσοπανήγνρις, καθ’ δσον εις τον χορόν τής εορτής, έγίνετο ως επί τό 
πλεΐστον ή έπισήμανσις των κοριτσιών και ή εκλογή αυτών, εκ μέρους των 
ενδιαφερομένων (ύποτίιηφίων γαμβρών).

‘Α γ ι-Κ νρ ια κ ή  : συνοικιακή περιοχή και άγιασμα μετά έστεγασμένου 
ίεροϋ (παρεκκλησίου) έν τώ μέσιρ τών δυο συνοικιών «Κυριάκό» και «Παλα- 
τίνι» εις τήν θέσιν «Φανερωμένη», (βλ.Άρχ. Θρ. τ. Ε ', σ. 145). Τήν λειτουρ
γίαν εν τφ παρεκκλησίφ κατά τήν ημέραν τής εορτής (7 Ιουλίου), διεδέχετο 
τάς μεταμεσημβρινός Ιδίως ώρας συγκέντρωσις πλήθους και μάλιστα γυναικών.

‘ Αγι-Π αρασκευή : περιοχή και άγιασμα μετά προχείρου ίεροϋ, έξωθεν 
τής πόλεως καί εν συνεχεία τής συνοικίας Κυριάκου, επί τής ανατολικής ό
χθης (αριστερός) τοΰ διαρρέοντος καί εις δυο χωρίζοντος τήν πάλιν ποταμού 
(χειμάρρου), εις τά ριζώματα πελωρίου βράχου καί υπό τα φυλλιόματα ϋπε- 
ρυψήλων δένδρων, δπου έγίνετο καί ή συγκέντρωσις τών νέων κατά τήν ημέ
ραν τής εορτής (26 ’Ιουλίου).

Παρόμοιον άγιασμα μέ τό αυτό όνομα περιοχής «‘Αγι  - Παρασκευή». 
«Στή g0x’ τήν Άγιπαρασκευή») υπήρχε καί προς τό μεσημβρινόν μέρος 
τοΰ Σκοπού, εις εικοσάλεπτου άπόστασιν, επί τής αυτής πλευράς τοΰ ποτα
μού, έορτάζον κατά τήν ημέραν τής Άναλήψεως «οτίς σαράάα ιής Λαϋρής» 
(τοΰ Πάσχα).

‘ Αγι-Ν ικόλας : Περιοχή έξω τής πόλεως εις δεκάλεπτου άπόστασιν προς 
βορράν, δπου καί τό σχετικόν άγιασμα (πηγάδι), συχναζόμενον καί φωταγω- 
γοΰμενον διά κηρίων κατά τήν επέτειον τής εορτής (6 Δεκεμβρίου). Κάτωθεν 
τοΰ λόφου δπου ό Άγι-Νικόλας καί έκ τών σπλάγχνων τοΰ ΰπ’ αυτόν βρά
χου, εντός χαραδρώδους ρΰακος, άναβλΰζει ό «Τσονρτσονρος», πηγή έξαιρέ 
του καί αενάως ρέοντος ΰδατος, λαβοΰσα τό όνομα εκ τοΰ ήχώδους καί κτυ 
πητοΰ τρόπου καθ’ δν χύνεται άφ’ ΰψηλοΰ δ φυσικός κρουνός τής πηγής, δ- 
περ κατά τήν εγχώριον γλώσσαν λέγεται «τσονρτσανρίζ’» (όνοματοποιημένη 
λέξις)' έντεΰθεν καί τό όνομα.

Στον ‘Α γ ι  Στράτκο  ("Αγιος Ευστράτιος ή "Αγιος Στρατηγός ή ’Αρ
χιστράτηγος) : όνομα καί θέσις καί προορισμός έκ τών σπανίων που άπαν· 
τοΰν εις τήν ιστορίαν τής Λαογραφίας καί τών παλαιοτέρων θρησκειών.Εις 
δεκαπεντάλεπτον άπόστασιν βορείως τής πόλεως, εντός λόχμης σπανιώτατα 
βατής καί έπι τής νοτιάς πλευράς ξηροΰ ρΰακος, ΰπήρχεν υποτυπώδες ιερόν 
μετά μεγάλης πλακός έκ γρανίτου λίθου, έν σχήματι βωμοΰ, δπου κατά τήν 
ημέραν τής εορτής τών Ταξιαρχών (8 Νοεμβρίου) από βαθέος άρθρου ή καί 
άφ ’ εσπέρας προσήρχοντο οί γέροντες καί αί γραΐαι, έκ τών πλέον άμαθεστέ- 
ρων τών αγροτικών συνοικιών Σκοποΰ (παγανισμός), φέροντες έκαστος μεθ’ 
έαυτοΰ καί τον «πετνό» του (πετεινόν), διά νά τον σφάξη εκεί ό έν εΐδει ίε- 
ροφάντου προκαθωρισμένος καί κοινώς υπό τών παγανιστών άνεγνωρισμέ-
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νος γέρων (έκ τής προνομιούχου επί ιούτφ συνοικίας «Άλεμόνι» εις την ο
ποίαν ύπήγετο καί τό ιερόν) υπό τό φως άνημμένων κηρίων άνω καί κάτω 
τοϋ βωμοΰ, συνοδεύων την πράξιν καί μετά των σχετικών συμβολικών κινή
σεων καί ακατάληπτων ψιθυρισμών (ποππυσμοί). Ό  προνομιούχος γέρων 
ήτο τρόπον τινά ισόβιος, καθ’ ολην δέ την νύκτα της εορτής παρέμενεν εκεί 
αγρυπνών έν διαρκεΐ ασχολία ανάμματος καί σβυσίματος τών κεριών, τά ό
ποια προσεκόμιζον οί πιστοί τής μυήσεως. Ό  θύτης ως λειτουργικά έλάμ- 
βανεν αυτοδικαίως τάς κεφαλάς τών σφαζομένων πετεινών. ’Άγνωστον είναι 
εάν μετέβη ποτέ εκεΐ ιερεύς προς ιερουργίαν.

Σημ. Περιττόν να λεχθή δτι ή δλη πράξις υπενθυμίζει τό τοϋ Σωκρά- 
του; : «Φύσατε ’Αακληπιω αλεκτρυόνα». (Πλάτων, Φαίδ.)

Στη Θεόν το πανεγύρ’ : περιοχή βορειοανατολικούς καί εις ήμίωρον 
άπόστασιν από τοϋ Σκοποϋ, επί μικροϋ οροπεδίου, εις θέσιν περίοπτον, ό- 
πόθεν ως όραμα εκτείνεται προς νότον 6 απέραντος κάμπος, προς Λουλέ — 
Μπουργάζ καί Ραιδεστόν. Έλέγετο καί τουρκιστί «.πανεγύρ*-τεπε» ήτοι λό
φος πανηγύρεως. Είζ την κορυφήν τοϋ λοφώδους υψώματος υπήρχε λιθό- 
κτιστον ομοίωμα ΐεροϋ καί παλαιότερον ίσως καί άγιασμα, δπου έτελεΐτο ή 
πανήγυρις την Κυριακήν τοϋ Θωμά «στις οχτώ τής ΙΤασκαλιάς». Ή  προτί- 
μησις τής εορτής τοϋ Θωμά, ως καί τό όνομα, προήλθαν ασφαλώς εκ συμ- 
φυρμοϋ τών δύο ομοήχων λέξεων θεός, Θωμάς.

Ή  ιδρυτική τοϋ αγιάσματος παράδοσις είναι εκ τών ποιητικωτέρων καί 
τών πλέον συγκινητικών, φαίνεται δέ δτι σχετίζεται μέ τήν πρώτην καί πα- 
λαιοτάτην οΐκησιν τοϋ πρώτου Σκοποϋ.Εκεί, ως λέγει ή παράδοσις, προσήλθε 
κατά τήν έορταστικήν τελετήν «ιό λάφι» (έλαφος), σταλμένον από τον θεόν, 
θέλοντα νά δείξη τήν προς τούς κατοίκους εύνοιάν του. Ά λλ’ αυτοί υπό τό 
κράτος τοϋ οίνου, άλαλάζοντες κσί κορυβαντιώντες, έσφαξαν τό λάφι καί εύω- 
χήθησαν επ’ αύτοϋ. Έ κτοτε ένέσκηψεν ή κατάρα τοϋ θεοΰ καί επί πολλά 
έτη αφορία καί παντοειδής έλλειψις αγαθών έμάστιζε τήν πόλιν. Ή  πανή- 
γυρις έγκατελείφθη υπό τών πενθούντων κατοίκων προς εξευμενισμόν τοϋ 
θεοϋ, καί μόνον μετά πολλά έτη επανήρχισε καί πάλιν, διά νά συμβή δμως 
καί πάλιν κατά παράδοξον τρόπον παρόμοιον γεγονός καί επί τής ιδίας ακρι
βώς θέσεως. Κατά Φεβρουάριον τοϋ 1895 όμάς κυνηγών εκ Σκοποϋ, επιστρέ- 
φουσα έκ μακροϋ άλλ5 αγόνου κυνηγίου έσκότωσε «τη λαφίνα» ή οποία πα- 
ραπλανηθεΐσα έκ τών χιόνων συνανεμίχθη μετά τής αγέλης τοϋ χωρίου (κατά 
τήν επιστροφήν της έκ τής βοσκής) συνοδευομένη καί μέ τό μικρό «λαφάκι» 
της, έτοιμη νά είσέλθη καί αυτή μετά τών άλλων ζώων εις τήν πόλιν. Καί 
τό μέν λαφάκι (ό νεβρός) άφοΰ περιετριγύρισε κλαυθμηρίζον περί τό έγκα· 
ταλελειμμένον ιερόν έχάθη προς τά βουνά, οΐ δέ κυνηγοί μετά τοϋ οίκτροΰ 
θηράματος έφθασαν επιδεικτικώς εις τήν πλατείαν τής αγοράς, διά νά στρέ
ψουν δμως μετ’ ολίγον ως μαινόμενοι τά δπλα εναντίον άλλήλων ένεκα σφο·
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δράς φιλονικείας περί την διανομήν" «τους βρήκε ή αμαρτία». Έ κτοτε ίσχυ- 
ροποιήθη και πάλιν ή άμαυρωθεΐσα παλαιά παράδοσις και έπροφητεύθησαν 
υπό τών γεροντοτέρων απαίσια μηνύματα δια την μελλοντικήν τύχην τοϋ 
Σκοποΰ. Τό γεγονός τοϋτο εκτός τών άλλων χαρακτηριστικών του γραμμών, 
δύναται νά χρησιμεΰση και ώς κλασσικόν παράδειγμα άναζωογονήσεως πα- 
λαιωθείσης παραδόσεως, ως καί στερεοποιήσεως ύπαρχουσών προλήψεων εις 
βαθμόν πίστεως σχεδόν θρησκευτικής.

Σ τόν  'Α γ ισλ ιά  ("Αγιος Ή λίας) : περιοχή καί δάσος πυκνόν εκ παναρ
χαίων δρυών καί όξυών, έκτάσεως χιλίων περίπου στρεμμάτων, άλσος πραγ
ματικόν, καθωσιωμένον εις τον προφήτην Ή λίαν (τον κατ’ εξοχήν προστά
την τής κτηνοτροφίας) του οποίου μικρός ναΐσκος (έστεγασμένον ιερόν), ύ- 
πήρχεν εις τό μάλλον σύνδενδρον μέρος τοϋ άλσους. Ά πεΐχεν έκ τής πόλεως 
περί τήν μίαν ώραν προς βορράν επί όλονέν ύψουμένης εδαφικής στάθμης, 
ώστε νά γίνεται καταφανής δ μελανός ό'γκος του, εξ άποστάσεως πολλών ω 
ρών μέχρι Λουλέ - Μπουργάζ καί τής πεδιάδος προς Ραιδεστόν, χάρμα καί 
παρηγοριά τών ξενητευμένων Σκοπιανών επανερχόμενων έκ νότου εις τήν γε
νέτειραν. Ε κ ε ί κατά τήν παραμονήν τής πανηγυρεως (20 ’Ιουλίου) έσφάζοντο 
διά νυκτός τά «κουρμπάνια» ήτοι θυσίαι βοών καί κριών, μετά προηγου- 
μένην ευχήν τοϋ ίερέως, καί έβράζοντο έπιτοπίως εντός πελωρίων λεβήτων 
(καζάνια) ανάμικτα μέ «πληγονρι» (χονδροαλεσμένο σιτάρι) διά νά διανεμη
θούν εις τούς πανηγυριστάς ως καί τάς έν τή πόλει φιλικάς οικογένειας μετά 
τήν έκ τής πανηγυρεως έπιστροφήν.

Σ τόν  Ά γ ι-Θ ό δ ω ρ ο  : δάσος καί περιοχή περί τήν ώραν βορειοδυτικούς 
τής προηγούμενης, είς βαθεΐαν χαράδραν καί πλαγιάν — κατέναντι τοϋ «Πε- 
ταλοϋδι» καί είς δίωρον περίπου άπόστασιν από τοϋ Σκοποΰ — δπου καί έ- 
στεγασμένον ιερόν μετά πλουσίου αγιάσματος. Έ κ εΐ έτελεΐτο λαμπρά πανη- 
μέριος πανήγυρις, κατά τήν εορτήν τής Ζωοδόχου Πηγής (Παρασκευή τής 
Διακαινησίμου) μετά τυμπάνων καί χορών. Έπωνομάζετο καί «Κανλή πανε- 
γνρί» ήτοι πανήγυρις αίματος (αιματηρό πανηγύρι), διότι επί σειράν ετών 
εις παλαιοτέραν εποχήν έγίνετο κατά κανόνα καί αιματοχυσία, λόγφ  έξάψεως 
έκ τής υπέρμετρου οινοποσίας τών εορταστών. Ή  αιματοχυσία έδικαιολο- 
γεΐτο, λέγουν, έκ τών ύστερων ώς έκ τής στρατιωτικής ή πολεμικής Ιδιότη
τας τοϋ πανηγυριζομένου αγίου (Θεοδώρου τοΰ Στρατηλάτου). Κατά τήν πα- 
νήγυριν αυτήν έπεδεικνόοντο καί οί ωραιότεροι ίπποι μετά τών ικανότερων 
αναβατών, άμιλλωμένων κατά τήν πομπώδη έπιστροφήν εις έμφάνισιν καί 
ταχύτητα.

Σ το  Λαρνάκι : Τοποθεσία άνατολικώς τοΰ Σκοποΰ, είς ώριαίαν άπό- 
στασιν καί επί τής όδοϋ τής αγούσης είς Γένναν, μετά φρέατος αστείρευτου 
καί μεγάλης αρχαίας λεκάνης (λάρνακος) έξ ου καί τό όνομα. Έ κ εΐ έποτίζοντο 
κατά πυκνάς μάζας τά πρόβατα καί τά άλλα γεωργικά ζώα τής περιοχής. Πα-
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λαιότερον ήτο φερώνυμος συνοικισμός μεταναστεύσας εις Σκοπόν περί τά μέ
σα τοϋ ΙΗ ' αίώνος (1750) λόγφ ιών συχνών επιδρομών. Μέχρι τών τελευ
ταίων χρόνων εσώζοντο ακόμη αρκετά ερείπια οικιών και ά'λλα δείγματα του 
παλαιοτέρου συνοικισμού. (Βλ. και Θρακ. Ά ρχ. τόμ. Ε ', σελ. 265).

Ή  Ά γ ι -Σ ω τ ή ρ ω  (έκ τοϋ Σωτήρος Χρίστου) : η τό Κάστρο ή ό Κα
λές (τουρκ. λέξις σημαίνουσα τείχος). Ά γιασμα επ’ όνόματι της Μεταμορφώ- 
σεως τοϋ Σωτηρος Χρίστου (6 Αϋγ.) εντός ρωμαντικής παραποτάμιου τοπο
θεσίας δεσποζομένης έξ ολοκλήρου υπό τοϋ Κάστρου, ερειπωμένου βυζαντι
νού φοουρίου επί πελωρίου βράχου, παρουσιάζοντος προς νότον κάθετον το
μήν υψους υπέρ τά 150 μέτρα και φαινομένου έξ άποστάσεως ωρών ως γι- 
γαντιαΐος μονόλιθος τό δέος έμπνέων. Τό ολον φρουριακόν συγκρότημα πε
ριλαμβάνει τρία επάλληλα διαζιοματα με κέντρον και κορύφωμα τον μονώδη 
βράχον, υποκάτω τοϋ οποίου υπάρχει, έκ τής βορειοανατολικής πλευράς τοϋ 
μεσαίου διαζώματος, βαθύ σπήλαιον (σπηλιά καί κατά την εγχώριον γλώσσαν 
σπλοΰχα), δπου κατά την παράδοσιν εύρίσκεται ό κεκρυμμένος εις τά σπλάγ
χνα τοϋ βράχου εντός μεγάλου λέβητος θησαυρός «μαάοαγοΰνα» (ή), φρου- 
ρούμενος άγρΰπνως «απο το στοιχειό». Ή  θέα έκ τής κορυφής τοϋ βράχου 
άπολήγοντος προς τό άνατολ. μέρος άποτόμως εις βαθεΐαν φάραγγα, είναι ά- 
φαντάστως μεγαλοπρεπής, ό δέ συνοικισμός τοΰ Σκοπού καίτοι απέχει πλέον 
τής ώρας προς νότον, λόγφ τής πολύ χαμηλοτέρας στάθμης του φαίνεται έ- 
κείθεν ως νά συμπτύσσεται εις τούς πόδας τοϋ βράχου, έπιβλέποντος τά κατ’ 
αυτόν. Έ π ’ άμφοτέρων τών πλευρών τής σχηματιζομένης έκ τοϋ ρεύματος 
κοιλάδος τής Ά γι-Σωτήρως, ως και έντός τής περιοχής τοϋ κάτω διαζώματος 
τοϋ φρουρίου υπήρχαν μέχρι τοϋ 1922 πάμπολλα ερείπια σπιτιών, έκ τοϋ 
παλαιού συνοικισμού τοΰ «Κάστρου» μεταναστεύσαντες προ δύο αΙώνων εις 
Σκοπόν, ως μαρτυρούν πλεΐστα, έκεΐθεν αποδεδειγμένος προερχόμενα καί 
σωζομενα είσέτι έν Σκοπώ οικογενειακά επίθετα : οί Καστρινοί, οί Λασκα- 
ρήδες, οι Δούκαδες κ. ά. Έ κ  τών πηγών τής Άγι-Σ ω τήρω ς  σχηματίζεται 6 
έτερος τών δύο μεγάλων βραχιόνων οι όποιοι διά τής συνενώσεώς των νο· 
τιώτερον σχηματίζουν τον ποταμόν Σκοπού' ό δεύτερος σπουδαίος βραχίων 
σχηματίζεται εις την «Χούνη>>.

Στο Τζερεμετό : ήτοι στην Κακοτοπιά (έκ τής τουρκ. λέξεως τζερεμέ—  
ζημία, πρόστιμον, καί μεταφορ. κακή θέσις ή έπιχείρησις). ΙΙεριοχή προς ιά 
ανατολικά τοϋ Σκοπού εις άπόστασιν μικροτέραν τής ώρας, καί ε’ις τό τέρμα 
σχεδόν τών προς έκεΐ άμπελιών, όνομασθεΐσα οϋτω λόγιο προφανώς τοϋ κα
κού έδάφους, πετρώδους καί ανωμάλου, ακαταλλήλου προς αγοράν ή έκμε- 
τάλλευσιν. ’Ολίγον άνατολικώτερον τοϋ Τζερεμετοΰ ήτο ή θέσις «Βαταοννιές» 
ήτοι πληθώρα βάτων.

Στις Α νεμόμυλο ι  ή Άνεμόμλοι:  ήτοι ατούς Ανεμομύλους, οί όποιοι 
δύο τον αριθμόν καί επί έξεχούσης θέσεως, έδωσαν τό όνομα είς τήν γείτονα
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περιοχήν, ολίγον έξω τής πόλεως προς τά νοτιοανατολικά (συνοικία Παλα- 
τίνι)' λόγφ τοϋ μεγάλου όγκου των καί τοϋ υψωμένου εδάφους ήσαν ορατοί 
καί έκ των πέριξ γειτονικών χωρίων. Έ κ εΐ «στις ’Ανεμόμυλοι» έστάθμευε 
καί τό μεγαλΰτερον μέρος των ληνών (φορητών στερνοειδών ξύλινων δοχείων, 
κινουμένων επί στιβαρών αμαξών, περιεκτικότητος 1000— 1500 οκάδων, 
προς μεταφοράν τών σταφυλών) κατά τον μήνα τοϋ τρυγητοί) (’Οκτώβριος 
τοϋ νέου ήμερολ.), διά νά καταμετρηθή διά κυβισμοϋ τοϋ ληνοΰ τό ποσόν τών 
σταφυλών προς άνάλογον επί τόπου εΐσπραξιν τοϋ φόρου, δεκάτης τών στα
φυλών, εις χρήμα (τά λεγάμενα «σταφυλιάτικια») υπό τοϋ επί τοΰτω στήσαν- 
τος τό «τσαντήρι τον» ήτοι την σκηνήν του, τούρκου δεκατιστοΰ ή «οονμπα- 
ση». ΙΙαλαιότερον υπήρχε καί άλλος ’Ανεμόμυλος εις την βορινήν άκραν τής 
απέναντι πλευράς τής πόλεως (δυτικής) έν τή περιοχή τής συνοικίας Άλεμόνι 
(ιδιοκτησία Κωσταντή Κωτσόγλου), ό όποιος έξηφανίσίίη από σαράντα καί 
πλέον ετών, παρέμεινεν ό'μως τό δ'νομα ως τοπωνυμικόν τής περιοχής : 
«Στον παλιό τον’Ανεμόμυλο».

Σ τ ή  Φανερωμένη : αναπεπταμένη τοποθεσία, εντός τοϋ παλαιοϋ Σκο
ποϋ καί ακριβώς εις τό μέσον τής ανατολικής πλευράς τής πόλεως, χωρίζουσα 
αυτήν (τήν άνατολ. πλευράν) εις τάς δυο συνοικίας «Κυριάκό» καί «Παλα· 
τίνι» διά χειμαρρώδους ρΰακος ζευγνυμένου διά γεφΰρας πλησίον τής 'Α 
γίας Κυριακής. Έ κ εΐ καί τά «τονρκολήμορα» ή «τούρκικα λημόρια» (μνη
μούρια, μνήματα). Κατά τήν παράδοσιν ώνομάσθη Φανερωμένη εκ τοϋ γε
γονότος δτι εκεί εφανερώνετο σφος καί υγιής ό διερχόμενος οδοιπόρος άφοϋ 
διέσχιζε τό πυκνόν καί χαραδρώδες δάσος υπό τοϋ οποίου έκαλϋπτετο άλλοτε 
ολόκληρος ή περιοχή, ενδιαίτημα ληστών, προς άπόκρουσιν τών οποίων ήτο, 
λέγουν, κτισμένη σκοπιά (βίγλα, καραοϋλι) έξ ού κατόπιν καί τό όνομα Σκο
πός (βλ. καί Ά ρχ. Θρακ. Τόμ. Ε ' σελ. 265-266). Λείψανα τής παλαιάς ταϋ- 
της καταστάσεως ήσαν τά κατά μήκος τής ανατολικής όχθης τοϋ ποταμού, 
εντός τής πόλεως καί πλησίον τών γεφυριών, πελώρια καί πανάρχαια δένδρα 
«τά καραγάτσια (ήτοι πτελέαι, 7 ή 8 τον αριθμόν) άριθμοϋντα βίον τριακο- 
σίων καί πί,έον ετών.

Αί διά τής Φανερωμένης χωριζόμεναι δυο συνοικίαι «Περατκες» «Κ υ
ριάκό» καί «Παλατίνι» είχαν κατέναντι των τάς εντεΰθεν τοϋ ποταμοΰ (επί 
τής δεξιάς πλευράς) αντιζήλους των συνοικίας, τό Σακιζλή (δπου ή Ε κκλη
σία, τά σχολεία, ή αγορά κλπ.) καί τό Άλεμόνι'  χαρακτηριστικόν δέ τής αντι
ζηλίας των αυτής ήτο καί τό εξής λαϊκόν δίστιχον :

Στο Κυριάκό οί ώμορφες, στο Παλατίν’ οί άσπρες....
Στο Σακιζλή καί τ’ Άλεμόν’ γαρούφαλλα με γλάστρες.

Σχόν Ά ρ κ ο ν λ α  : θέσις εν τή εϋρυτέρμ περιοχή τής 'Αγίας Τριάδος εις 
ήμίωρον από τοϋ ναοϋ αυτής άπόστασιν προς άνατολάς και όπισθεν τής πρώ 
της από τοϋ Σκοποϋ βουνοσειράς τών διακλαδώσεων τοϋ Μικροϋ Αίμου (βου
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νά της Στράντζας). Τό όνομα το έλαβε προφανώς εκ των υπαρχόντων εκεί 
ερειπίων αψιδωτής καμάρας (arcus λατιν.=τόξον αψΐς) παρά τη όποίμ υ
πάρχει καί πηγή άφθονου και εκλεκτού ϋδατος.Τό ΰδωρ τοϋτο «τη Άρκουλά  
το νερό» προωρίζετο κατά τα τελευταία έτη διά τήν ϋδρευσιν τοϋ εκ λειψυ
δρίας πάσχοντος παλαιού Σκοπού, ματαιωθείσαν δμως, λόγιρ τοϋ αποτόμου 
εκτοπισμοϋ (Όκτώβρ. 1922).

Τό Καλογερκό ή τά Καλογερκά : περιοχή άμπελιών, κατά μήκος τοϋ 
ετέρου των προς βορράν τής πόλεως βραχιόνων τοΰ χειμάρρου Σκοποϋ, εις 
ήμίωρον άπόστασιν. 'Ολόκληρος ή περιοχή ήτο άρχικώς ιδιοκτησία, τοΰ έν 
Σκοπφ μετοχιού τής μονής Ίβήρων τοϋ 'Αγίου Ό ρους, όπόθεν προ 80 πε
ρίπου ετών έξηγοράσθη υπό των κατοίκων καί μετετράπη εις ωραίας αμπε
λοφυτείας. Έκεΐθεν τόό'νομα Καλογερικά ήτοι τών καλογήρων.

Ν%ονβάρ-μπαγ& : (κατά λέξιν εκ τοϋ τουρκ. «Στο περιτοιχισμένο αμ
πέλι») εις εϊκοσάλεπτον άπόστασιν δυτικώς τής πόλεως, επί τής βορειοτέρας 
των οδών προς Σαρ.Εκκλησίας, έκτάσεως 7-8 δεκαδικών στρεμμάτων. Ή το  
ιδιοκτησία τής οικογένειας Κωνσταντοποΰλου, λόγιο δέ τής εκ τριών πλευρών 
περιτοιχίσεώς του, ως εξαιρετικού γεγονότος, έδωκε τό δνομα καί εις ολόκλη
ρον τήν γείτονα περιοχήν.

Σ ίό  Πρωτογόνατο : τοποθεσία εις δεκαπεντάλεπτον άπόστασιν από τής 
πόλεως Σκοποΰ, κατά τό Άλεμόνι, ήτοι βορειοδυτικώς, θεωρουμένη οπωσ
δήποτε ιερά θρησκευτικώς καί φυσιολατρικούς, ώς καθωσιωμένη εις τήν γε- 
νέθλιον ημέραν τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοϋ (24 ’Ιουνίου). Έ κ εΐ εις 
παλαιοτέρους χρόνους εσΰχναζαν από τής παραμονής αίκόραι τής συνοικίας 
«Άλεμόνι» διά νά προμηθευθοϋν τά απαραίτητα «λουλούδια», διά ιά ριζι
κάρια τής καθιερωμένης ημέρας (κλήδονας) καί νά παραστοϋν κατόπιν εις 
τις «μπουμπούνες» (φωτιές τ’ 'Αγιαννιοΰ) μέ τάς οποίας έλαμποκοποϋσε μέ
χρι καί πέραν τοΰ μεσονυκτίου όλ,όκληρος δ Σκοπός. ’Άγνωστον επακριβώς 
πόθεν ή προέλευσίς τοϋ ονόματος1 τό πιθανώτερον δμως είναι δτι ή λέξις 
πρωτογόνατο έχει σχέσιν μέ τήν φυσικήν χρονικήν (ημερολογιακήν) ύπόστα- 
σιν τής ημέρας τοϋ εορτασμού, ώς ημέρας ένάρξεως τοϋ θερισμού1 «πέφτει 
τό πρώτο δεμάτ'».

Στά ΙΙα ιδόπ λα : τοποθεσία καί περιοχή προς τά βορειοανατολικά τοΰ 
Σκοποϋ, εις άπόστασιν μιας καί ήμισείας περίπου ώρας, επί τής όδοΰ τής 
άγοΰσης εις Σκεπαστόν καί Σαμάκοβον (Σαμακόβι). λεγομένη άλλως καί «τά 
δυο αδέρφια». Τοϋτο λόγιρ τής δυάδος τών πετρών (μεταξύ πλείστων άλλων), 
αί όποΐαι δμοιαι καθ’ ολοκληρίαν καί ισοϋψείς, όρθοϋνται πλησίον καί έ
ναντι άλλήλων, δίκην ήγαπημένων καί κατ’ ιδίαν συνομιλοΰντων άδελφών.

Πέραν τής τοποθεσίας ταύτης καί όλονέν άνατολικώτερον, εις τρίωρον 
περίπου από τοϋ Σκοποΰ άπόστασιν καί έξω τής γεωργικής αυτού περιοχής, 
πλησίον τοΰ τουρκικού χωρίου «Βαγιά» (ή τουρκ. Έβρέν) καί εντεύθεν
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τοϋ Σκεπαστού, είς την περιοχήν τοϋ οποίου και υπήγετο, εύρίσκεται το Με- 
λισσοπέτρι η Μελ’σσοπέτρι. Ή  ονομασία οφείλεται ίσως εις τον περίεργόν 
πως έδαφολογικόν σχηματισμόν σωρού εξεχόντων πετρωμάτων, ήτοι χθα
μαλών κωνοειδών βράχων έπ'ι εδάφους ελαφρώς επικλινούς προς άνατο- 
λάς και περίοπτου, οπού τά κενά ένίων εκ τών βράχων θά εχρησίμευον, φ α ί
νεται, καί ως πλούσιον ενδιαίτημα μελισσών. Τό πιθανώνερον δμως είναι 
δτι το ό'νομα προήλθεν εκ τής είκόνος την οποίαν εμφανίζει μακρόθεν τό 
σΰνολον τών συσσωρευμένων αυτών μικρών βράχων, ώς άθροισμα κυψελών 
έκ πέτρας, λόγω τής πυκνότητος αυτών καί τού κωνοειδούς των σχήματος ή
τοι πέτρινα μελισσοκόφινα. Έ κεΐ υπήρχε καί υποτυπώδες ιερόν—καθωσιω- 
μένον είς την μνήμην τού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου, —πλησίον τού ο
ποίου εγίνετο τό λεγόμενον «τάφιασμα» κατά την ημέραν τής επετείου εορ
τής (8 Μαίου). Ή το  δέ τό τάφιασμα (καί ρήμ. ταφιάζω «πήγε και ταφιάσκε 
στο Μελ,σαοπέτρι») ή εντός πεπυρακτωμένου τάφου επί ώρας έστεγασμένη 
παραμονή τού ασθενούς, ιδίως τού πάσχοντος εκ χρονιών ρευματισμών, γυ 
μνού, μέχρις αναισθησίας έκ τού ίδρώτος καί τής έξαντλήσεως καθ’ δλην 
σχεδόν την νύκτα, κατόπιν δέ, μέ την προχωρημένην άνοδον τού ήλιου, ε
πιμελής έκ μέρους τών οικείων περιτύλιξις αυτού, σχεδόν ημιθανούς, εντός 
μαλακών γουνωμάτων (σισσύραι) καί άφθονων μάλλινων κλινοσκεπασμάτων 
κουβέρτες) μέχρι πλήρους άνακτήσεως τών αισθήσεων' μεθ’ ο αποκομιδή 
έφ’ άμάξης (βοϊδάμαξο) τού ούτω περιτετυλιγμένου ασθενούς είς τά ίδια, 
υπό τάς καυστικός ακτίνας τού ήλιου περί τήν μεσημβρίαν τής ήμέρας τής εορ
τής. Ταύτα πάντα, εννοείται, υπό τήν προστασίαν καί μέ τήν χάριν τού πα- 
νηγυριζομένου 'Αγίου. *Ητο δηλαδή εν είδος "Ασκληπιείου, ό'που ή φυσιοθε
ραπεία προσφερομένη έν συνδυασμφ μετά τής θείας χάριτος, προσείλκυε τά 
πλήθη τών πιστών εις μεγαλειώδη εορταστικήν καί θεραπευτικήν συγκέντρο)- 
σιν εξ δλων τών περιχώρων' «Στο πανεγύρ τό Μελ’αοοπέτρι».

’Επίσης έκεΐ υπήρχε καί ή «λάσπη», παχύ στρώμα υδαρούς ΐλύος, εντός 
τής οποίας έβύθιζεν επί ώρας ό ασθενών τό πάσχον μέλος τού σώματός του. 
Πλήρης θεραπευτική.

Γ \
Είς τήν τρίτην κατηγορίαν (ατομική ιστορία) ανήκουν περίπου τά εξής:
Τή Βρανά to πηγάδ’ : φρέαρ παμπάλαιον επί τής οδού τής άγούσης 

είς τά «Κεραμιδαριά» εις ήμίωρον από τής πόλεως άπόστασιν, έν μέσω αμ
πελώνων καί ουχί μακράν τών μεγάλων τύμβων (τούόες). Δεν αποκλείεται να 
είναι τής εποχής τών Βρανάδων τού Βυζαντίου (ΙΑ ' αί. καί εξής).

Τη ΜαγκλαβΙτ τό πηγάδ’ : φρέαρ επίσης παλαιόν, είς αρκετήν από- 
στασιν βορειότερον τού προηγουμένου, έν μέσα) χλοεράς έκτάσεως, μέ γλυκύ- 
τατον καί διαυγέστατον ύδο)ρ. ’Έδωσεν εις δλην τήν πλησίον περιοχήν τό ό 
νομά του, όφειλόμενον ίσως καί αυτό είς ιστορικήν βυζαντινήν οικογένειαν
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των τελευταίων αιώνων.Μαγκλαβΐται, ώς γνωστόν, έν Βυζαντίφ έλέγοντο οί 
αύτοκρατορικοί εύταξίαι η σωματοφυλακές, οί κρατούντες σιδηράς βακτηρίας, 
τά λεγάμενα μαγκλάβια, καί διανοίγοντες την οδόν κατά την διάβασιν τού 
αύτοκράτορος.

Τή Σωφρόνιου to πηγάδ’ : ή σημαντικωτέρα πηγή ύδρεΰσεωςτοϋ πα
λαιού Σκοπού, φρέαρ άνορυχθέν περί τό 1878 υπό τού 'Ιεροδιακόνου Σ ω 
φρονίου, εξ Ηλιουπόλεως της Μ. ’Ασίας διδασκάλου, (τφ 1857— 8 διηύ- 
θυνε την Ελληνικήν Σχολήν Σκοπού καί πρακτικού ιατρού, ζήσαντος καί ά- 
ποθανόντος (1880) έν Σκοπώ, δπου λόγφι των επί μίαν τριακονταετίαν πολ
λαπλών έργων του άπέβη πρόσωπον ιστορικόν καί άφήκεν όνομα έσαεί ευ
λογητόν. Έ κ  τού φρέατος τούτου άπέχοντος δεκάλεπτου από τής πόλεως προς 
βορράν ύδρεύοντο κατά τούς θερινούς ιδίως μήνας τό ήμισυ καί πλέον τού 
πληθυσμού ήτοι περί τάς 2500 ψυχών (πόσιμον ύδωρ έξαιρέτου γευστικότη- 
τος). Έλέγετο καί «τό καινούργιο τό πηγάδ’».

Τήν αυτήν περίπου υπηρεσίαν προσέφερον καί δύο ή τρία άλλα φρέατα, 
ώς «Τή Γιαννάκ’ τά πηγάδια» (συνάμα καί όνομα περιοχής ό δέ πληθυντικός 
διότι υπήρχε καί δεύτερον φρέαρ πλησίον, άπεξηραμένο), εις τό άλλο άκρον 
τής πόλεως, τό ανατολικόν, έν τή συνοικία Κυριάκό, καί «ιή Αιαλιούρ’ τό 
πηγάδ’» (εις τριακοσίων περίπου μέτρων άπόστασιν νοτιώτερον τού πρώτου) 
τού οποίου τό ύδωρ έχρησίμευε κυρίως διά τό πότισμα των ζώων κατά τήν 
έπιστροφήν των έκ τής αγέλης (αγεληδόν έκ τής ήμερησίας βοσκής). Ε π ίσ ης 
δευτερεύοντα φρέατα, δηλωτικά συγχρόνως καί στενωτέρων περιοχών : «τό 
Χαοανιό», «τη Χαοιρτζή», «τής Κώσταινας τό πηγάδ’», «τή Ντίνογλου τό πη· 
γάδ’» (από τά ονόματα τών κατασκευαστών των ή τών δαπανησάντων διά 
τήν άνόρυξιν), «τή Τκαγκάτς» «τό Σχιοτοπήγαδο» ή «Σκιστοπούγαδο», λόγφ 
τού σχιστού στομίου του (ό πηγαδόχειλος) «τό Κοντλοπήγαδο» ήτοι κουτλό 
πηγάδι (κουτλός ή κουτουλός, ό μέ σπασμένο στόμιον ή χερούλι λ. χ. κουτλό 
αγγείο’ έντεύθεν καί κοντούλ.ικος— ανεν καλύμματος, ασκεπής)’ ή Μιζίτοα, ή 
Μπανέσσα (άμφότερα πλησίον τής Γούρνας) καί άλλα. Προς τούτοις δέ τό 
«Βαροϋλι» έντός τής πόλεως παρά τήν κάτω γέφυραν, «ατό κατ’ τό γεφύρ’» 
(τό νοτιώτερον καί στερεώτερον έκ τών τριών τού ποταμού), έκ τού νερού τού 
οποίου όποιος ξένος άνύπανδρος έπινε, δέν ήμπορούσε πλέον νά άπομακρυνθή 
από τον Σκοπόν’ έντεύθεν καί ή φράσις: «ήπιε νερό ’πέ τό Βαροΰλ’», λεγο- 
μένη έπί ξένων πού ερωτοχτυπημίνοι μέ τά κορίτσια τού Σκοπού έμενον καί 
άποκαθίσιαντο έκεΐ διά παντός.

Τό Δέκα τοεομεσί: ό τσεσμές (τουρκ.) ήτοι ή κρήνη τού Λέκα, όπόθεν 
καί τό όνομα τής όλης περιοχής, ιδιαιτέρως δέ τού ωραίου δάσους έντός τού 
οποίου έρρεεν άφθόνως ή πηγή έκ διπλών κρουνών, σχηματίζουσα ποτάμιον. 
Άπεΐχεν από τής πόλεως διάστημα ώρας προς βορράν, καί έκεΐ έγίνετο ή πα
νηγυρική μέχρι νυκτός σταύθμεσις τών έκ τής 'Αγίας Τριάδος έπιστρεφόντων
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εορταστών κατά την τρίτην ημέραν της πανηγυρεως. Ό  «Λέκας» (’Αλέξαν
δρος δ δαπανήσας διά την κατασκευήν τής κρήνης, φαίνεται δ'τι ήτο πα- 
λαιότατος προϋχων τοΰ Σκοπού και πλούσιος, τοΰ οποίου ή γενναιοδωρία 
δεν περιωρίσθη μόνον εις κατασκευήν κρηνών, άλλ’ έξεδηλώθη και εις άλλα 
επίπεδα, ώς μαρτυρεί παλαιόν λαϊκόν χορευτικόν ασμα τοπικής κατασκευής, 
άρχίζον οϋτω :

— Δοσία μ’ τό σαλβαράκι σου ποιος τό’χει ξεσκισμένο ;
(βάϊ Δοσία μ’— αμάν αμάν)

— Ό  Λέκας μέ τό ξέσκισε για νά τό κάν’ τζανφένιο....
(βάϊ Δοσία μ ’—αμάν άτάν).

Μ ε σ α ν ύ χ τ ’-κ ιοπρονοοϋ : (ήτοι τό γεφΰρι τοΰ Μεσονΰχτη (;)' μ ι
κρά γέφυρα εΙς ωριαίαν περίπου άπόστασιν προς νότον τοΰ Σκοπού, εν τφ 
μέσφ τών χωραφιών τής περιοχής «Μαυρόγεια» και επί τής όδοϋ τής άγου- 
σης προς τον μεγάλον δημόσιον δρόμον (chaussee) Σαρ. ’Εκκλησιών— Βι- 
ζϋης. ”Αν και λέγεται και ελληνιστί «τή Μεσανύχτ’ το γεφύρ’», δεν είναι εΰ· 
κολον νά έξακριβωθή αν τό όνομα δύναται νά έχη σχέσιν μέ τον βυζαντινόν 
στρατηγόν τοΰ Γ αΐώνος «Μεαονύκτην» ή μέλος τι τής ιδίας οικογένειας με
ταγενέστερον' όπως έχει ή φράσις, φαίνεται νά συγγενεύη, έστω κα'ι άνευ 
νοήματος, μάλλον προς τήν λέξιν μεσάνυχτα.

Π απας-μηαγιρη  (τό): κατά λέξιν «τό ύψωμα τοϋ Παπά». Μικρόν φα 
λακρόν όρος (ράχις βουνοΰ) εκ τής μακράς και πυκνής συστάδας τοϋ Μικρού 
Αίμου, εις δίωρον περίπου από τοϋ Σκοποϋ άπόστασιν, προς βορράν και 
εντός τής γεωργικής περιοχής του, άγνωστον διατί όνομασθέν οϋτω. ’Ολίγον 
χαμηλότερον καί έντεϋθεν αϋτοϋ ιιπάρχει άλλο βουνώδες ύψωμα, επί τής κο
ρυφής τοϋ οποίου διεκρίνετο εξ άποστάσεως ωρών δ μέγας ξτίλινος σταυρός 
έκ κορμών δένδρων, τον δποΐον ενέπηξαν οΐ Ρώσσοι διαρκοΰσης τής στρα
τιωτικής κατοχής τής Θράκης κατά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον (1877—78). 
’Ίσως έκ τοΰ θρησκευτικού τοϋτου συμβόλου κατ’ έπέκτασιν νά έλαβε τό ό 
νομα καί τό παρακείμενον ύψωμα, ως νψωμα τοΰ Παπά. Έ π ί τής αυτής 
σχεδόν παραλλήλου εύρίσκεται καί τό Καρά μπαγι'ρ, ήτοι μαϋρον ύψωμα 
ή μαϋρον δρος, πιθανώς έκ τής πυκνότητος τής δενδρώδους φυτείας του 
άλλοτε.

Σ τή  Κ ω τϋόγλον  τό ζαλαχανδ .: έκτασις καί περιοχή προς τό νοτιοδυ
τικόν μέρος τής πόλεως, μάλλον προέκτασις αυτής, εκεί όπου τ’ αλώνια καί 
μέχρι τελευταίως δ κυριόίτερος περίπατος τών Σκοπιανών, διδόντων καί δε
χόμενων τον πρώτον χαιρετισμόν τών έκ Σαράντα ’Εκκλησιών άφικνουμέ- 
νοον. 'Ο ζαλαχανάς (λέξ. τουρκ. σημαίνουσα τόπον κατεργασίας κρεάτων

Σημ. Δοσία ή Δοσίγια είναι ή Θεοδοσία, ό δέ τζανφές (λέξ. τουρκ.) είναι πολύ
τιμον μεταξωτόν ύφασμα, λεπτόν καί έγχρωμον.
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σφαζομένων ζώων) ήτο άρχικώς Ιδιοκτησία τοϋ παλαιού προΰχοντος Μιχα- 
λιοΰ η Μιχαήλου Κωταόγλου, έκ πατρός παππού των Κωνσταντοπούλων, με- 
ταποιηθέντος κατόπιν τοϋ ονόματος επί το έλληνικώτερον δ ι’ έκτοπισμοΰ τής 
τουρκικής καταλήξεως -oylov. Ή  μεταποίησις αυτή, χαρακτηριστική τοΰ τρό
που καθ’ ον μεταβάλλονται τα πατρωνυμικά, έγινεν ακριβώς τω 1888 υπό τοΰ 
αειμνήστου Ματθαίου Παρανίκα, τοϋ πανελληνίως γνωστού λογίου καί βυ- 
ζαντινολόγου, γυμνασιαρχεύοντος τότε εν Άδριανουπόλει, εξ αφορμής τής 
πρώτης εις τό εκεί Γυμνάσιον φοιτήσεως τοΰ ’Αριστοδήμου Κ. Κωνσταντο
πούλου (τοΰ πρεσβυτέρου των αδελφών τοΰ γράφοντος), κατά σύμπτυξιν τών 
δύο πατρωνυμικών επιθέτων, τοΰ οικογενειακού' «Κωταόγλου» (υιός ή από
γονος τοΰ Κιοτσή) καί τοΰ πατρικοΰ «το Κωσταάόπλο» (παιδί τοΰ Κωσταάή). 
ϊ ό  γεγονός τοΰτο ΰπήρξεν αφορμή διά νά μεταποιηθοΰν εντός ολίγων ετών, 
τή συμπράξει καί τοΰ σχολείου, τά πατρωνυμικά επίθετα τών περισσοτέρων 
οικογενειών τοΰ Σκοποΰ, ιδίως διά τής καταλήξεως -πονλος, συγγενοΰς καί 
σχεδόν όμοιοτύπου προς τήν εν γενική χρήσει εν τή περιφερεία Σαρ. ’Εκκλη
σιών πατρωνυμικήν (καί υποκοριστικήν επί πραγμάτων) κατάληξιν -όπλο, ως 
λ. χ. ό Νικολάκ’ς to Κωσταάόπλο, δ Άντρέας τό Μανωλιόπλο, ό Γιάν’κος 
τό Κονάοόπλο, ό Στα&ής τό Μπιλάιρόπλο καί οΰτω καθεξής (καί εις τον 
πληθυντικόν: τά Κωσταάόπλο, τά Μανωλιόπλα, τά Κονάοόπλο, τά Μ πιλάι· 
ρόπλα) ’Έτσι φυσικώς καί άβιάστως έγιναν : τό Άγαπητόπλο ή ’Αγαπητό- 
γλου—Άγαπητόπουλος' τ’ Άλεξόπλο— Άλεξόπουλος' τό Βεργιόπλο—Βερ- 
γιόπουλος' τό Γαβριηλόπλο ή Γαβριήλογλου—Γαβριηλόπουλος’ τό Γρήγορο- 
πλο ή Ληγορόπλο—Γρηγορόπουλος' τό Όοντσόπλο ή ϋόντσογλου—Δοντσό- 
πουλος' τό Zαgoυρόπλo ή Ζα^ούρογλου—Ζαγκουρόπουλος’ τό Ζαφειρόπλο 
ή Ζαφειράκογλου—Ζαφειρόπουλος' τό Θωμόπλο—Θωμόπουλος' τό Κωστα- 
άόπλο—Κωνσταντόπουλος’ τό Κωστόπλο— Κωστόπουλος' τό Λabριvόπλo— 
Λαμπρινόπουλος' τό Λασκαρόπλο—Λασκαρόπουλος" τό Μελ’σσηνόπλο— Με- 
λισσηνόπουλος' τό Μιχαλακόπλο—Μιχαλακόπουλος' τό Μπαχαρόπλο—Μ πα- 
χαρόπουλος' τό Νανιόπλο—Νανιόπουλος' τό Νικόπλο—Νικόπουλος' τό Ξα- 
θόπλο—Ξανθόπουλος' τό Ξαθουλόπλο ή Ξαθούλογλου—Ξαθουλόπουλος' τό 
ΓΙανιόπλο— Πανιόπουλος- τό Πολυχρονόπλο— Ποία'χρονόπουλος’ τό Πουλ’με- 
νόπλο ή ΓΓουλ’μένογλου—Πουλημενόπουλος' τό Ραδκόπλο—Ραδκόπουλος'τό 
Σιμόπλο—Σιμόπουλος' τό Σκαρλατόπλο—Σκαρλατόπουλος’ τό Στρατόπλο — 
Στρατόπουλος' τό Τζιγερόπλο ή Γζιγέρογλου—Τζιγερόπουλος' τό ϊσιρόπλο 
—Τσιρόπουλος’ τό Φανιόπλο—Φανιόπουλος' τό Φορόπλο ή Φόρογλου—Φο- 
ρόπουλος' τό Φωτόπλο—Φωτόπουλος' τό Χαμαλόπλο— Χαμαλόπουλος' τό 
Ψαθόπλο—Ψαθόπουλος κλπ. δλα ανεξαιρέτως υπάρχοντα καί σήμερον έν τφ 
Αέα> Σκοπώ  (παρά τάς Σέρρας).

Δ '
’Εν τέλει παραθέτομεν καί τινα τοπωνύμια ειλημμένα άπ’ ευθείας εκ
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τοϋ ζωϊκοΰ η φυτικού βασιλείου, δυνάμενα καί ταΰτα νά υπαχθούν εις μίαν 
τών άνω τριών κατηγοριών.

Το Κ α λ ά μ ’ : περιοχή αμπελώνων προς τα νοτιοδυτικά τοΰ Σκοποΰ, εις 
ήμίωρον περίπου άπόστασιν, λαβοϋσα τό δνομα εκ τών άφθόνως εκεί φυό
μενων καλαμιών. Ε π ίσης και τό φρέαρ τής περιοχής έλέγετο «τό καλάμ τό 
πηγάδ’».

Τά  Κ αβάκια  (καβάκ' λέξ. τουρκ. σημαίν. αϊγειρος ή λευκή) : Τοποθε
σία εις άπόστασιν τριών τετάρτων τής ώρας βορείως τοΰ Σκοποΰ, με περίσ
σειαν τοΰ δένδρου τοΰτου εις τους όχ&ονς τών άμπελιών, δπου καί φρέαρ 
φέρον τό αυτό δνομα τής περιοχής. Ή  αυτή περιοχή έλέγετο και «Στό με
γάλο δέάρο», διότι εκεΐ που πλησίον υπήρχε μέχρι τών τελευταίων ετών με
μονωμένη παντνψηλος δρΰς (υπέρ τά 40 ίσως μέτρα ύψους) ορατή εξ άπο- 
στάσεως πολλών ωρών.

Σ τΙς Κ αρυδιές : ή κυριωτέρα τοποθεσία περιπάτου τών παλαιοτέρων 
Σκοπιανών, παροχθίως τής αριστερός πλευράς τοΰ ποταμοΰ (ανατολικής) εις 
δεκάλεπτον άπόστασιν προς βορραν, μέ τρεις ή τέσσαρες καρυδιές εξαιρετι
κών διαστάσεων (ιδιοκτησία τής οικογένειας Χαρτά, μετά τοΰ περί αύτάς α
γροκηπίου) υπό τήν σκιάν τών οποίων έδίδοντο κατά τούς θερινούς μήνας 
εξοχικά γεύματα καί χοροί.Επίσης και «ΣτΙς σκαμνιες» παρά τήν δεξιάν ό
χθην τοΰ ποταμοΰ και πλησιέστερον προς τήν πόλιν, δπου κα'ι υδρόμυλος «τή 
Μπαλιούλ’ ό μύλος» (πετρελαιοκίνητος κατά τούς θερινούς μήνας) ιδιοκτη
σία τής οικογένειας Βασιλάκη Βαλιούλη. ’Ολίγον δέ άπώτερον από «τις Κα
ρυδιές», προς τά δεξιά, ήτο «τή Φ ώ ι’ τό ντοντλίκ’» ήτοι 6 μορεών τοΰ 
Φώτη, λεγόμενος επίσης «Στις αχαμνιες».

Σ ιη  λ ινα ρ ίν(η )  : μοναδική παραποτάμιος έκτασις σπειρομένη άλλοτε 
μέ λινάρι (λινόν) έξ οΰ καϊ τό δνομα, δλίγον έξω τής πόλεως προς νότον. 
Λόγφ τής σπανιότητος τοΰ πράγματος, τό δνομα άπέβη καί τοπωνυμικόν πε- 
ριωρισμένης γειτονικής περιοχής. ’Από σαράντα και πλέον ετών είχε μετα
τροπή εις άγροκήπιον.

Κ οϋκκο-μπονναρη  : (μπουνάρ λέξ. τουρκ. =φ ρέαρ , πηγή) ήτοι «τον 
κούκκον τό πηγάδι» ήμίσειαν περίπου ώραν νοτίως τής πόλεως έν τή περιοχή 
«Μανρόγεια». Τό δνομα παρετυμολογήθη εκ τοϋ πτηνού κούκκον (ό κόκ- 
κυξ), ένφ πρόκειται μάλλον περί φρέατος τής οικογένειας Κούκκον (ύπαρ- 
χούσης και σήμερον έν τώ Νέω Σκοπφ), δπως τοΰ Μάλαμα τό πηγάδι, τοΰ 
Γκλαβα τό πηγάδι και τόσα άλλα.

Σ τά  Κ όκκαλα : περιοχή άμπελιών τοΰ Σκοποΰ, εΐς είκοσάλεπτον άπύ- 
στασιν νοτιοανατολικώς, επί τής όδοΰ τής άγούσης προς Λουλέ-Μπουργάζ. 
Π ιθανώς τό δνομα οφείλεται εις τήν πληθύν τών οστών εκ θνησιμαίων ζώων 
πού έρρίπτοντο εκεί εις παλαιοτέρους χρόνους, και πριν ακόμη φυτευθοΰν τά 
μετέπειτα θαυμάσια αμπέλια τής περιοχής,με τά Αμέτρητα όπωροφόρα δένδρα.
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Σ τά  Τ σαγίρια  : (τσαγίρ λέξ. τουρκ. σημαίν. λειβάδι), θελκτική τοποθε
σία εντός εκτεταμένων λειμώνων (λειβαδιών) προς τά βορειοδυτικά τοΰ Σκο 
ποΰ, εις ωριαίαν περίπου άπόστασιν, ό'που από των αρχών Αύγουστου μέ
χρι τής 14 Σεπτεμβρίου έγίνοντο κατά Κυριακήν «τα κεμηάπια»—εξοχική 
εορτή μετά χορών καί άφθονου οινοποσίας, μέ κύριον είδος φαγητού 
έπιτοπίως παρασκευαζόμενοι* «το κεμηάπ» (τεμαχισμένον κρέας στή σοΰβλα) 
εξ οΰ καί τό διπλοΰν ό'νομα τής τοποθεσίας : «Στά Κεμηάπια» καί «Στά 
Τσαγίρια» αδιακρίτως.

Σ τό  Κ αρτάλ-τεπε  (τουρκ. καί σημαίνει λόφος αετών ή γυπαετών) : έ- 
δαφικώς έξέχουσα περιοχή, βορειοδυτικώς τοΰ Σκοποϋ εις ήμίωρον άπόστα- 
σιν, συχναζομένη, φαίνεται, παλαιότερον (προ τής φυτεύσεως των αμπελώ
νων) υπό πληθώρας αετών, όπόθεν καί τό όνομα. Ή  αυτή περιοχή ελεγείο 
καί «Άλογοπατιά», καθ’ όσον επί βραχώδους πέτρας κειμένης επί τής όδοϋ 
καί όχι μακράν τοΰ κυρίου υψώματος «Καρτάλ-τεπέ» υπάρχει άποτυπωμένον 
πραγματικόν πάτημα αλόγου (σχήμα πετάλου ίππου), άγνωστον πώς προελ- 
θόν, υπό δέ τών ανθρώπων τοΰ λαοΰ άποδιδόμενον είς τον "Αγιον Δημη
τρών, τον έφιππον προστάτην καί πολιούχον τοΰ Παλαιοΰ καί Νέου Σκοποΰ.

* Ενδυμασίες Μαλγάρων 9Α νατολικής Θράκης
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

I. Το Κωστή 
A! "IoxogiMb σημείωμα

“Ενα από τα αξιόλογα χωριά στην περιφέρεια τής Βυζας τής ’Ανατο
λικής Θράκης είναι και το χωριό Κωστή, πού από το 1914 καί δώθε κατέ- 
χεται από τούς Βουλγάρους. Οι παλαιοί του 'Έλληνες κάτοικοι, πρόσφυγες 
μετά το μεγάλο διωγμό τοϋ 1914, βρίσκονται σήμερα σκορπισμένοι στα διά
φορα χωριά τής Μακεδονίας οί περισσότεροι, κα'ι πολύ ολίγοι σέ πόλεις τής 
Παλαιάς και Νέας Ελλάδος. Τριάντα περίπου χιλιόμετρα ανατολικά τής 
Βερροίας πέρα από τον ’Αλιάκμονα στο χωριό Μελίκη ‘) είναι εγκατεστη
μένες περί τις εξήντα Κωστιανές οικογένειες. Μαζί μέ την αγάπη τους προς 
την εργασία καί την πρόοδο έχουν μεταφέρει εκεί οί Κωστιανοί καί πολλά 
από τα έθιμα τής παλιάς τους πατρίδας. Φιλόπονοι καί φιλήσυχοι, δπως καί 
οί όίλλοι Θρφκες, αποτελούν ένα πυρήνα προοδευτικό ανάμεσα στούς γηγε
νείς Μακεδόνες.

Χάριν τής λαογραφικής καί γλωσσικής έρευνης επισκεφθήκαμε τούς Κω- 
στιανούς τής Μελικής. Έζητήσαμε πληροφορίες γιά την ιστορία τους, τη ζωή 
τους στο παλιό τους χωριό, τά ήθη καί τά έθιμά τους. Λίγα πράγματα γνω
ρίζουν γιά την παλιά ιστορία τού χωριού τους. Εφτακόσια χρόνια, πάνω 
κάτω, λένε, είναι χτισμένο εκεί πού βρίσκεται τώρα το αγαπητό τους χωριό 
τό Κωστή. Έ κ ει στην εσχατιά αυτή τής Άνατολ. Θρφκης ζούσαν 480 πε
ρίπου οικογένειες Κωστιανών στον εύ'φορο τόπο τους ήσυχες, χωρίς ποτέ 
νά λησμονήσουν την Ελληνική τους καταγωγή, χωρίς νά παυσουν νά μιλούν 
την Ελληνική γλώσσα καί νά διατηρούν άσβεστη τη Χριστιανική τους π ί
στη. Τά ό'νειρα πού γαλουχούσαν δλο τον υπόδουλο Ελληνισμό έτόνωναν 
καί συγκρατούσαν καί τούς Κωστιανους. Γ ιά  τη μεγάλη εποποιία τού 1821 
καί τά άλλα μεγάλα γεγονότα τού περασμένου αιώνα, πού συνετέλεσαν στην 
εθνική αναγέννηση τής Έλλ.ηνικής φυλής, καί τή θέση πού πήραν απέναντι 
στά γεγονότα αυτά οί πρόγονοί τους, δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα οί ση
μερινοί Κωστιανοί. Ζωηρές αναμνήσεις διατηρούν από τούς αγώνες τής πα
τρίδας τους στήν εποχή πού αρχίζει ή δράση τών κομιτάτων.

Οί συχνές συμπλοκές μεταξύ Βουλγάρων καί Τούρκων κατά τό 1903— 1

1) Τό όνομα Μελίκη κατά τήν παράδοση έδόΟ-η πρός τιμήν κάποιας χανού
μισσας Μελικέ. Άλλοι λένε ότι έχει σχέση μέ τό μέλι, γιατί ό τόπος είχε πολλά με
λίσσια. Ή  πρώτη έξήγηση φαίνεται πιθανή.
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1904 είχαν άμεσο τον αντίκτυπο τους καί στους εκεί 'Έλληνες Κωστιανοΰς.
Τό έτος 1904 Ρωσικά πλοία κατέπλευσαν στη Νιάδα. Οί ολίγοι Τούρ

κ ο ι— οχτώ οικογένειες — πού είχαν τότε στα χέρια τους τη διοίκηση τοϋ 
τόπου, έταράχθηκαν. Οί Κωστιανοί τούς ύπεβοήθησαν νά φυγουν. Τούς έ-

δωκαν ανθρώπους νά τούς οδηγή
σουν στην Άγαθούπολη καί από ε
κεί μέ πλοίο έτράβηξαν γιά την Πό
λη. Ε π οχή  ταραχών καί αντεκδική
σεων. Φόνοι καί ληστείες δεν ήσαν 
σπάνια φαινόμενα. Οί Βούλγαροι 
κομιτατζήδες εκδηλώνονται μέ δλη 
τους την αγριότητα.

Ά π ό  τό 1911 κυρίως καί έπειτα 
δρά εκεί έντονα τό Ελληνικό κομι
τάτο. ’Αρχηγός στην περιφέρεια ε
κείνη δ καπετάν Θοδωράκης άπό 
τη Βύζα, πού ζεΐ ακόμη, καθώς μάς 
πληροφορούν, άπραγος γέρος πλέον 
στο Κιλκίς. Τό 1912 άνδρες τοϋ κο
μιτάτου ληστεύουν τό ταχυδρομείο, 
γιά νά μπορέσουν νά εξοικονομή
σουν χρήματα γιά τις ανάγκες τοϋ 
αγώνα. ’Αποτέλεσμα τής ληστείας 
αυτής ήταν ή φυλάκιση πολλών κα
τοίκων άπό τούς οποίους μερικοί 
ζοΰν ακόμη σήμερα, άποφυλακι- 
σθέντες τότε μέ την έκρηξη τοϋ Βαλ
κανικού πολέμου, έπειτα άπό τετρά
μηνη φυλάκιση. Τό έτος 1913 τό 
Βουλγαρικό κομιτάτο περισσότερο 
σκληρό στις άπαιτήσεις του, ανάγ

κασε τούς Κωστιανούς νά παραδώσουν δπλα, χρήματα καί δ,τι άλλο πολύ
τιμο είχαν.

’Ακολούθησε στο 1914 6 μεγάλος διωγμός. Οί Κωστιανοί διεσκορπί- 
σθηκαν εδώ καί κεί ώς πρόσφυγες. ’Άλλοι έφυγαν γιά τη Βάρνα, άλλοι γιά 
τον Πύργο, άλλοι γιά την Πόλη καί άλλοι γιά την Θεσσαλονίκη. Δέκα τέσ- 
σερες οικογένειες Κωστιανών άπό την εποχή εκείνη βρίσκονται στή Μελίκη. 
Στή Θεσσαλονίκη έμειναν έξι έτη σέ παραπήγματα. Τό έτος 1920 ξαναγύρι- 
σαν στή Θράκη στο χωριό Μπουνάρ Ίσάρ καί σέ άλλα χωριά τής Βύζας, δχι 
δμως στο Κωστή πού τό κατείχαν οί Βούλγαροι. Μέ τή μεγάλη καταστροφή

226 Λαογραφικά Κωστή ’Ανατολικής Θράκης

*0 Κωστιανός μουχτάρης Μαρίνος Μαρι- 
νέλλης μέ τά χειμωνιάτικα γιορτινά ρούχα 

του. Φορεΐ φέσι, καμουζέλλα, ζιπούνι, 
ζουνάρι, βρακί, κουντοΰρες.
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τοΰ 1922 έγινε δεύτερος διασκορπισμός σε διάφορα χωριά τής Μακεδονίας, 
στην Κακαράσκα ('Αγία Ελένη) των Σερρών, στο Μπούτκοβο, στο Καρακα- 
βάκι, στο ’Όρλιακο, στο Λαγκαδά, στη Μελίκη κ. ά.

Αυτά μάς πληροφορούν οΐ Κωστιανοί για την πρόσφατη ιστορία τους. 
'Όσο γιά την προέλευση τής ονομασίας Κωστή δ θρύλος έχει τό λόγο :

«Εκείνα  τά χρόνια τά καποτεινά, μάς διηγείται ό Κωστιανός ‘) Κω- 
σταντΐνος Γ. Πα παγιάννης, γήάανα όλόϋρα πολλά χωριά και χάλασάσι πέ 
τις πελέμ\ Οί χωριανοί ζέβηκάσι πά στά δάση πέ γούλα τά χωριά καί έκα- 
νάσι κoλύbες δώ καί κεΐ, μέσα στά ρυάκια πέάε φαμίλιες δώ, πέάε κεί, πέάε 
πάρα πέρα. Γήλεγάσι δ ένας τον άλλονα : —Πού έχ’ς εσύ κoλύbα ;— Έ γώ  
έχω στο τάδε τό ρυάκ\ γήλεγε ό ένας, καί έναι κεΐ καί άλλες κoλύbες. ’Ά λ 
λος γήλεγε, έγώ έχω στή Παχύ τό ρυάκ\ άλλος γήλεγε, έγώ έχω στο Τριπόρ’ 
κoλύba, άλλος γήλεγε, εγώ έχω στή Όαστανιά κoλύba. Στο χωριανό τό ρυάκ’ 
γειχε κoλΰba καί ένας Κωστής. Νάαμώθηκάσι μερικοί γύστερα καί γείπασι : 
Ά  πάμε καί μεΐς κεΐ πού έχ’ ό Κωστής κoλύba νά γίνουμ’ πολλοί. ’Έ τσ’ στο 
χωριανό τό ρυάκ’ πέ τις πολλοί πού νάαμώθηκάσι έγινε τό Κωστή. ’Έγινε 
τό χωριό λίγο do κατδλίγο μεγάλο καί ΐσιαμε σήμερα πόμνε τονομά θου 
Κωστή».

Β '.  ‘Η  ζωή μας ατό Κ ω σ τή
(αφήγηση Θεοδ. Στρουμπίνη ετών 40)

«Στο Κωστή τά καποτεινά τά χρόνια έζησάμε καλή ζωή. Πελέμιζάμε 
καί έκαμνάμε τά χωράφια πέ τις βώκ’, πέ τά βουβάλια κΓ έκανάμε φλά- 
σκα, στάρ’, φασούλια, σίκαλ’, βρώμ’, ρόβ’, κριθάρ’, κεχρί, καννάβ’, σκού
πες. Τό περίσσεγμα πέ τή φλάσκα γήφερνάσι γουρούνια τζελέπικα (χασάπικα) 
καί πουλιούσαμέ da στο τζελέπ’ καί τάϊζέ da τά γουρούνια. Πολλή φλάσκα 
πήγαινάμε καί πουλιούσαμέ στή Όρουλιά, στο Σαμακόβ’, στο Τσακνοχώρ’, 
στά Κλαδερά, στο Πυργόπλο, στο Βούργαρη, στο Ματζουρά, στή Μπλάτσα, 
στή Θαμήλα, στο Μεγαλό^ο, στο Gaσabά (40 Έκκλησιές) καί σ’ άλλα χωριά. 
Τό περίσσεγμα πέ τό στάρ’, φασούλια, σίκαλ’ καί πέ τάλλα τά πουλιούσαμέ 
πάλε σέ κείνα τά χωριά. Τό καννάβ’ πήγαινάμε καί έβγαζάμε do πέ τήν ήγή, 
τό έπλωνάμε πά στή γή καί λιάζουάου. Γύστερα ά πά τό γυρίσουμ’ πέ τήν 
άλλ’ τή μεργιά νά στεγνώσ’. Γύστερα ά τό δήσουμ’ δεμάτια, ά τό βάλουμ’ 
πά στ’ άμάξ’ καί ά τό πάμ’ στο boτaμό, ά τό λιμνιάσουμ’ οχτώ μέρες καί γύ
στερα ά-λ- τό ξελιμνιάσουμ’ καί ά βάλουμ’ κοάαρωτές, ά τό στήσουμ’ όλόρτο 1

1) Τό έκ τοΰ όν. Κωστή ’Εθνικό είναι Κωστιανός, Κωτσιανός, Κωστηλής. Συ- 
νηθέστερα άπό τούς νέους ακούει κανείς τό Κωστιανός, ένφ οι παλαιότεροι μετα
χειρίζονται περισσότερο τό Κωτσιανός. Στά διάφορα κείμενα πού δημοσιεύουμε 
έπροτιμήσαμε τό Κωστιανός σάν περισσότερο συνηθισμένο σήμερα άπό τούς άλλοτε 
κατοίκους τοΰ Κωστή.
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νά σχεγνοδσ’, χώρια το ψιλό και χώρια to χοάρό. Γύσχερα ά λα σχεγνώσ’καί 
ά χό πάμ’ πέ χ’ άμάξ’ σχό σπίχ’, ά χό δουλέψουμ’ καί ά βγάλουμ’ χό καν- 
νάβ’ κα'ι ά κάνουμ’ χίς σxρoϋbεc.

Έ κανάμε κερεσχέ (ξυλευχική) πέ χό βουνό, χήν Άγελαρίνα, χή Λιά, χίς 
Καζήδες, χό Ζούόουζγιάκ’. Γήάανε κεΐ άδρένιο, οξιά, δσχριά (γάβρο) μέλα-

άρο, σμήλιος (μελίη), δρανίκα, φχε- 
λιά, ζελενίκα, σφέάαιιος, σκλήθρο, 
βαγιές, λεΰκοι.... ’Έβγαζάμε σανί
δια, σχραβέχζες (ξυλά για χίς ρόγες 
χοϋ σιδηροδρόμου), σπιχόξυλα, πό
λους για λιοφΰρια, καχόρχια για χά 
καράβια, καμάρια για χά καράβια, 
πραχσόλια για χά καράβια, καραβό- 
πελες (για χά χοιχώμαχα χοϋ καρα
βιού), καψόξυλα, κάρβουνα, βάζγια 
(χονχρά ξυλά για μετακίνηση χοϋ κα
ραβιού πού εξώκειλε). Πουλιοΰσαμ’ 
χό £εοεσχέ στις έμπόρ’ καί γοί εμ- 
πόρ’ πήγαινά dova στη Βλαχιά πέ 
χό λιμόν’ τής Άγαθούπολης, τής 
Νιάδας και τη Βασιλικού. Γείχαμ’ 
βιό πρόβατα, χτηνά (άγελάδια), βου
βάλια, κατσίκες, γουρούνια καί χά 
πουλιούσαμ’ στις τζελέπηδες κ ι’ έ- 
παιρνάμε πέ Kaboaa γρόσια καί 
ζούσαμ’. ’Έβγαζάμε καί γάλα, μαλ
λιά πέ χά πρόβατα, τρίχα πέ χίς κα
τσίκες, κασκαβάλ’, βούχρο. ’Έ κα
νάμε καί ψάρεμα σχό ^ χ α μ ό . Έ -  
βανάμε χό δίφανο (δίχτυ) χό βράδ’ 
καί πήγαινάμε χό πουρνό καί έβγα
ζάμε do καί γήπαιρνάμε χά ψάρια. 

Γείχαμε καί κουβαράδες (κοφίνια), χίς έβαζάμε πέ βραδύς καί χό πουρνό έ
βγαζάμε άους καί γήπαιρνάμε χά ψάρια. Ψάρευγάμε καί χήν ημέρα πέ χό 
πλεμάχ’ (πλέγμα τετράγωνο) κι’ έβγαζάμε πολυλογία) ψάρια : Σαζάνια, κεφά- 
λους, μουστάκια, δόριάνες, βοβίδες, χσάχσες, ρεμαχίδες, πέστροφες, σκληθρΐ- 
χες, γλυσάρίδες, φειδόψαρα, λεβιοΰς, καραβίδες, τσαγανοί, κεφαλωνάρια, 
γράμμους.

Τά ψάρια έχρωγάμε da μονάχοι μας, δέ boυλιoύσaμε, γιατί γήάανε μα- 
κργιά ό K aoabi^. Γείχαμε καί δέάρα καρποφόρα : Κυδωνιές, καρυδιές πολ-

Κωστιανή μέ τήν καθημερινή ενδυμα
σία τής δουλειάς. Φορει μαμοΰκα, 

κροκιδά, πουκάμισο.
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λες, μουσπουλιές, ξυνομηλιές, άβραμηλιές, βαρυξυλιές, σουρβιές, άκρανιές, χρι· 
κουκκιές (μαύρα και κόκκινα τρίκουκκα εκανάσι), κερασιές, λεφτοκαργιές, τσα· 
ραπιές (άγριαχλαδιές). Τις καρποί έτρωγάμε μονάχοι μας μέσα στο χωριό και 
έδινάμε καί στα πράματα. ’Έ τσι ζούσαμε στο Κωστή πού γήάου πλούσιο τό 
μέρος».

Τ '. ’Επεξεργασία κανναβιοΰ atb Κωστή

Μια από τις κυριώτερες καλλιέργειες τοϋ Κωστή ήταν ή καλλιέργεια τοϋ 
κανναβιοΰ, ή οποία άφινε σημαντικά κέρδη στούς χωρικούς.Ή  κατωτέρω πε 
ριγραφή έγινε από τις ανακοινώσεις τον Κωσιιανον Θεοδ. Στρουμπίνη.

«Στο Κωστή έσπειράμε πολύ καννάβ’.Ό άες γήάου φτασμένο, έβγαζάμε 
do πέ την ήγή, έπλωνάμε do καί λιάζουάου, χώρια τό μικρό, χώρια τό μεγάλο, 
χώρια τό σκάρτο. Γύστερα μάζευγάμε do καί τό έστηνάμε δεμάτια. Γήπαιρ- 
νάμε τά δεμάτια καί έβανάμε da σε ένα στρατό νερό τή ποταμού.’Έρριχνάμε 
πάνου άμμδη για να βουλιάξει μέσ’ τό νερό καί να μή περνά πέ πάνου. "Η 
φινάμε do οχτώ μέρες μέσα στο νερό. Γύστερα πέ τις οχτώ μέρες ξελίμνιαζάμε 
do καί έβανάμε κοάαρωτές καί πά στις κοάαρωτές έρριχνάμε ξύλα καί πά στα 
ξύλα έπλυνάμε τό καννάβ’ καί στέγνωνε "Αμα στέγνωνε έδηνάμε do πάλε δε
μάτια, γήπαιρνάμε τις βά>κ’ πέ τ’ άμάξ’, φορτώναμε τό καννάβ’ καί πή- 
γαινάμε do στο σπίτ’. Κεί έβανάμε do μέσα σ ι’ άχούρ’. "(Με ίιίτιζάσι γού
λες οί δουλειές μας, κάθιζάμε καί ξεκανάβιζάμε do. Τό χodρό γήθελάμε do 
για σκοινιά. Τό ψιλό μελικιάζαμέ do πέ τις μέλικες καί τό νήμα πού έβγα
ζάμε, περνούσασί do οί γυναίκες στή χτένια καί γύστερα έβανάμε do μέσα 
στο νερό. Κάθιζε κεί δέκα πέάε μέρες καί γύστερα έβγαζάσι do οί γυναίκες 
καί στέγνωνε. "Εκανάσι do μικρές στροΰόες. Τ ις στροΰί)ες τσακιούσασι πέ 
τό govnavo καί γίvoυdoυ μαλακό σά do babdKi ’Έκοφτάσι do οί γυναίκες, 
βούρτσιζάσι καί εκανάσι do σκουλούτ’. Γύστερα έγνεΗάσι do καί έκανάσι γυ- 
φάσματα, ρούχα (τριπετσ ές, σακκούλια, μαάήλια, πουκάμισα, βρακιά). Τό 
σκάρτσο τσακιούσαμέ do πέ τις βέργες κι’ έβγαινε τό καννάβ’ to καταποδινό, 
πού κάναμε φ ά δ \ Πέ τό φάδ’ έκανάμε σακκούλια, τριπετσιές καί άλλα σά 
g ap a .’Έβγαζάμε πολύ καννάβ’. Κα&αείνας Κωτσιανός γείχε καί τή £ανν«βιά 
άου. Τό ένα στρέμμα έδινε διακόσιες πενήάα μέ τρακόσιες οκάδες καννάβ’. 
Πωλιούσαμε πολύ καί στις έμποροι.

Για νά κρατήσουμ’ σπόρο πέ τό καννάβ’, έσπειράμε τό καναβούρ’ (τό 
σπόρο τή κανναβιοΰ) μέσ’ τή φλάσκα ή μέσ’ τά baξέδιa, γιατί έτσι γίνου- 
άου Κεί πού έσπειράμε γούλο καννάβ’ δέν έκανε ά ίπ ’ σπόρο, άλλ’ άψήλωνε 
πολύ ίσαμε δυόμισυ μέτρα καί σβυούσε.

στρατό  ν*ρό=στάσιμο νερό. Kodagcoτες (οί)=δοκοι πού τις έστηναν σέ σχήμα 
τετραγώνου γιά ν’ απλώσουν τό καννάβι. μελικά (ή)=δργανο ξύλινο άπό τρία ξύλα 
παράλληλα δεμένα, μέ τό όποιον χτυπούσαν τό καννάβι' τό ρ. μελικιάζω. ατρούύα
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(ή)=ή τολύπα. σχουλούτι (τδ)=ή τολύπα. χα τα π ο ίινό ς  —ή—ό=τελευταϊος, τελευ
ταίας ποιότητος. oagaga (τά)—γενική ονομασία γιά τά σκεύη και έπιπλα.

II. Έ θιμα Κ,ωστιανών 
1. Ό  γάμος στο Κωβτή

Τά τοΰ γάμου στο Κωστή μας τά διηγήθη 6 Κωστιανός Γ. Πετικόπου-
λος μέ όσες μπορούσε περισσότερες

’Αντρόγυνο μέ τά γιορτερά του.

λεπτομέρειες, γιατί σήμερα οί Κωστια- 
νοι στις καινούργιες τους πατρίδες 
δεν κρατούν δλες τις παλιές συνή
θειες. Τά τραγούδια μάς τά απάγ- 
γειλε ό τριαντάρης Κωστιανός Δημ. 
Ροφίτης.

«'Ο γάμος στο Κωστή πήγαινε 
πολλές ήμερες. Ά ρκίνιζε πέ τό Σαβ- 
βάτο τό βράδ’. Τότε μαζεύγανται 
στη γαbρoΰ τό σπίτ’ οι καλεσμένοι 
και γλέάιζάσι. Τά χρειαζούμενα τή 
γλεάιοΰ γοΰλα γήάαν τή γαΒροϋ. 
"Αμα γλέάιζάμε λίγο, άλά πάρουμε 
τό gva νά τον bάμε στής νύφ’ς τό 
σπίτ’. Κεϊ ένα παιδί πού γεΐχε πα
τέρα καί μάννα έκνιαζε τής νύφ’ς 
τά νύχια. 'Όάες έκνιαζάμε τή νύφ’ 
τραγουδούσαμε και τραγούδι:

Ευχήσου με, μαννούλα μου, 
τώρα στά κνιάσματά μου, 
βάνω τό gfva στά χέρια μου, 
τά τέλια στά μαλλιά μου.

Γύστερα χόρευγάσι τά παλλικά- 
ρια, χόρευγάμε καί τή νύφ’ καί γή-

λεγάμε καί πολλά τραγούδια. Γύριζάμε στή γabρoϋ τό σπίτ’ και κεϊ πάλ’ ένα 
παιδί πού γεΐχε μάννα καί πατέρα, έκνιαζε καί τή γabρoΰ τά νύχια. Τραγου
δούσαμε, χόρευγάμε καί διαλούσαμε γιά τά σπίτια μας.

Τή Ουριακή τό πουρνό στής νύφ’ς τό σπίτ’ τά κορίτσια ^ύρλιαζασι 
τις σταφίδες, τά καρύδια καί άλλα γλυκά καί έκανάσι τό κλουβί πέ τό ba- 
στό. Γήπαιρνάσι και πήγαινάσι do γύστερα στή γabρoϋ τό σπίτ’. "(Μας 
άλα σέbει τ’ άάρόγυνο στό σπίτ’ πέ την εκκλησιά γύστερα πέ τό στεφάνωμα, 
κρεμούσασι τό baavo πέ τό ταβάν’ bρoστά στ’ άάρόγυνο. Στό σπίτ’ τή γabρoϋ 
τή Ουριακή τό πουρνό μαζεύγανται πολλοί καί γύστερα τό μεσημέρ’ πήγαι-
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Στολίζεται ή νύφη μας και βάνει τα χρυσά άης, 
βάνει τό γήλιο πρόσωπο καί τό η ^ ά ρ ι  αστήθος, 
και τή κοράκου τό φτερό βάζει do μαΰρο φρΰδι.
Παίρνει Βαΐτσες έμπροστά, Βαΐτσες κατά πόδι,

5 λυι'ίτσες πέ τα πλάγια άης στην εκκλησία νά πάγει.
ΓΙαπάς άήν είδε κι’ έσφαλε, διάκος δέ ^αλανάρχα, 
και τά μικρά ψαλτόπουλα, έχάσα τά χαρτιά θους.

—-Ψάλε, παπά, πώς έψελνες, διάκο πώς καλονάρχας, 
καί σεις, μικρά ψαλτόπουλα, εύρήτε τά χαρτιά σας.

’Έπαιρνάμε γύστερα τό τσεΐζ’ καί τό πήγαινάμε στή Yabpoit τό σπίτ’. 
Μάζευγάμε do γοΰλο μνιά κουμουλιά bpoove πέ to Yabpo. Πέ πάν’, πέ πάν’, 
πέ τή ^ουμουλιά έπλωνε ένα παλλικάρ’ τό χέρι άου γιά νά βάλει ό γabρός τό 
χάρισμα. Γυστερα ό γabρός χτυπούσε τή £ουμουλιά τό τσεΐζ’ πέ τό ποδάρ’ 
άου, κρεμνοΰσε τή £ουμουλιά καί γήλεγάμε: «’Έ τσ’ ό γαμπρός τή νΰφ’. 'Ό 
πως Εέγειρε τά ρούχα, έτσ’ νά ξεγείρ’ καί τή νύφ’».

Άρκίνιζάμε γύστερα νά στολίζουμε τό γabρό : Σηκώνουτου όγabρός bρo- 
στά κι’ έβανε τρεις μετάνοιες στήν Παναγιά, φιλούσε τό χέρ’ τή baba άου καί 
τής μάννας άου, φιλούσε καί τ’ άδρέφια καί γούλους τις συγγενήδες, έκανε 
καί πέ μνιά τόκα γούλα τά παλλικάρια καί τραγουδούσαμε:

’Έλα, Χριστέ καί Παναγιά μέ τό μονογενή σου,
δός με, μαννέ μ’, τό χέρι σου, δός με καί την εύκή σου,
καί πέ πώς δέ μέ γέννησες καί δέ μ’ έχεις παιδί σου.

Στο σπίτ’ τής νύφ’ς στόλιζάσι άηνά καί γήλεγάσι τό γίδιο τό τραγούδ’. 
’ Αν ή νύφ’ ή ό γαόρός γήάου ορφανός πέ μάννα, τραγουδούσασί dova πα
ραπονιάρικο τραγούδ’ :

Πά στα νύχια πορπατεΐς καί πά στή ματζουράνα, 
από μακρυά γνωρίζεσαι πού γεϊσε δίχως μάννα.

’ Αν γήάου ορφανός πέ πατέρα, τραγουδούσασί dova :

Νά στό'ξαιρε b ab i^  σου πού κάνεις τή χαρά σου, 
γιά νά σέ στείλει όργανα, νά παίξουσι bρoστά σου.

Ό ά ες  στόλιζάμε τό γabρό καί τή νύφ’ έκοφτάμε πά στο κεφάλ’ άους 
τά κουλήκια. Κρατούσε da πέ πάν’ πέτο κεφάλ’ άους ένα παλλικάρ’ καί οί 
συγγενείς πήγαινάσι κΓ έ'ρριχνάσι μεταλλικά, πού γήπαιρνέ da  τό παλλικάρ’ 
στή φούχτα άου.

Τό γabρό dov έβανάμε δυο πουκάμισα, ένα bρoστήθ’ (μέ όψη προς τά
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εμπρός) και ένα ξεστρεμμένο πέ πίσω. 'Έ να μαάήλ’ στο λαιμό κ ι’ ένα στο 
ζουνάρ’. Ό ά ες  άλα Ιητίσει τό στόλισμα τή yabpoi, ξουράφιζάμε dova και 
τραγουδούσαμε :

bapbέpη μου, τά ξυράφια σου καλά νά da τροχίσεις, 
νά μή ματώνεις τό vabpo, γιατί εναι αμαρτία.

’Έτρωγάμε στη Yabpoo τό σπίτ’ τό μεσημέρ’ κι’ δάες άλα νέρτει η ώρα 
τέσσερις, πηγαίναμε γοΰλ’ ή παρέα μαζί πέ τό γαόρό νά πάρουμ’ τη νύφ’. 
"(Μες έβγαζάμε τό γαόρό πέ τό σπίτ’ τραγουδούσαμε :

Πραματευτής -νεξέβηκε πέ μέσα πέ τη Μπόλη, 
σύρνει μουλάρια δώδεκα, καμήλια δέκα πέάε.
Τά κεΐ τό δρόμο πήγαινε, στη στράτα πού περπάτγε, 
έπηλογήθηκε ό νιος κι’ αυτό τό λόγο λέγει :

5 — Γεΐδες βουνά, καλά βουνά καί κρούσαρους δέν έχου.
Τά κόμα λόγος έστεκε και συνάυχιά κρατιούάου, 
γλέπει τις κλέφδες πέ όροστά, τις κρούσαροι κατόπι.
Πρώτα χτυποΰ d η μαχαιριά κι’ ύστερα τό ρωτοϋσι :

— Γιά δέ μάς λές, πραματευτή, ποιο έναι τό χωριό σου ;
10—Ή  μάννα μου πέ τό Σκούταρι κι’ δ κύρης πέ τη Μπόλη 

κι’ έχω και πρώτον άδρεφό στις κλέφδες καπετάνιο.
—Γιά δέ μάς λές, πραματευτή, πού γεισαι άδρεφός μου !

Στο νώμο τον εβάλασι και στο γιατρό τό baoi.

"(Μας έφτανάμε πόξω πέ τής νύφ’ς τό σπίτ’, κλειούσασι τη ήόρτα. 'Ο 
γabpός ρώτα άους : — Τί θέλτε ; — Θέλουμ’ δέκα γελάδες. — Είκοσι σάς δί- 
νουμ’. —Θέλουμ’ ένα bpaao  π ’ ένα κέρατο. —"Ετοιμος και π ’ ένα κέρατο.

Χτυπούσε γύστερα τη bopTa πέ τό ποδάρ’ άου καί σέbaιvε μέσα ό γα- 
bpός και γοί ά'λλ’ γοΰλ’. Ό  γαόρός κερνούσε πέ τό ποτήρ’ τη συγγένεια 
τής νύφ’ς. Έ ρριχνε και ρίζ’ πέ πάνω πέ τής νύφ’ς τό κεφάλ’ γιά νά ρι- 
ζώσ’ τ’ άάρόγυνο. Γήπαιρνάμε γύστερα τή νύφ’ κι’ έβγαινάμε δ'ξω. "Οάες 
γη νύφ’ ξέβαινε πέ τό σπίτ’, γυρνούσε κι’ έβανε τρεις μετάνοιες στη bopva 
τή σπιτιού. Τραγουδούσαμε και τραγούδ’ :

Σάββατο βραδί μέ διώξα οί γονείς μου, 
πέ τό σπίτι μας, πέ τά γλυκά μ’ άδρέφια, 
δρόμο δέ γηύρα, χωριό νά πά νά μείνω.
Παίρνω τό δρομι τ’ άργιό τό μονοπάτι,

5 βρίσκω ένα δεάρι τή κάboυ κυπαρίσσι.
— Δεάρί μου, δείξε με χωριό νά πά νά μείνω.
—Νά γη ρίζα μου και δήσε τ’ άλογό σου, 

νά γοϊ κλώνοι μου και κρέμα τ’ άρματά σου,
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νά κι’ δ γήσκιος μου κα'ι πλάγιο5 ή άφεάιά σου.
10—Σήκω τό πρωί to νοίκι νά πλιερώσεις,

χίλια στ’ άλογο καί δυο για ι ’ άρματά σου, 
καί για λόγου σου αμέτρητο λογάρι.

—Φρίξε θάλασσα, καί γης πώς τ’ απομένεις, 
ώς καί τό δεάρί τό νοίκι (Ιου γυρεύγει.

Διάβαινάμε καί πήγαινάμε στην Εκκλησία κι’ άρκίνιζε κεΐ τδ στεφά
νωμα. "Οάες στεφάνωνάσι μέσα στην έκκλησιά, πόξω πέ την εκκλησία τά 
παλλικάρια χόρευγάσι στην αυλή. "Οάες άλα b iu o ’ τό στεφάνωμα, ξέβαι- 
νάμε πέ την έκκλησιά, διάβαινάμε για τή Yabpoi τό σπίτ’ καί τραγουδούσαμε :

— Μωρ’ Άάριανοπολίτισσα, Γαλαζιανή κουρτέσα, 
πολλές φορές σέ μήνυσα, πολλές φορές σέ γείπα, 
κράτγε τά περιστέρια σου μην έρτου στην αυλή μου, 
ρίχνω κουκιά καί τρώσι da, βάζω νερό τό πίνου,

5 καί παίρνου καί στά πόδια άους τό χώμα τής αυλής μου. 
’Εγώ  τό χώμα θέλω do, τό χώμα χρειάζουμαί do, 
νά κάνω σπίτι μάρμαρο κ ι’ αυλές μαρμαρωμένες, 
γιά  νά κονεΰγει Ά λή bεης καί τή βεζύρ’ ή μάννα.

“(Μες έφτανάμε στο σπίτ’ τή γabρoϋ ό'ξω πά στην αυλή έστρωνάσι 
πανί, πάτζε ό γabρός πέ τή νύφ’ καί περνουσασι. "Ενα παλλικάρ’ μάζωνέ 
do τό πανί πέ πίσω ό'άες περνουσασι. Γη νυφ’ bρoστά νά σέb ’ μέσ’ τό σπίτ’, 
έλειφε τό δαχτύλ’ πέ τό βούτρο κι’ έκανε ένα σταυρό στον πέ πάνω τόπο 
τής πόρτας. Σέbaιvάμε μέσ’ τό σπίτ’. Γη νυφ’ φιλούσε τό χέρ’ τής πεθεράς, 
τή πεθερού καί τ’ άάραδρέφια, Χόρευγάμε καί τραγουδούσαμε πολλώ λογιώ 
τραγούδια '). Γύστερα πήγαινάσι τά παλλικάρια στο σπίτ’ τής νύφ’ς, γή- 
παιρνάσι τό σεάούκ’ καί γήφερνάσι do στή γabρoϋ. Τό βράδ’ μaζευάvdaι 
γοϋλ’ οΐ καλεσμέν’ καί γλέdιζάμε. Γή νυφ’ στο τραπέζ’ δέν έτρωγε. Μονάχα 
δυο τρεις βούκες καί παρατούσε. ’Έτρωγε bρoστέ πέ τις άλλ’ στο σπίτ’ γιά 
νά μήν πεινάσει. Έ τ σ ’ άλα b m a ’ τής Κυριακής τό γλέάιο.

Τό πουρνό τής Δευτέρας άλα πάγει ή g a id a  στή γabρoϋ τό σπίτ’ καί γύ
στερα πέ κεΐ στής νύφ’ς τό σπίτ’ νά πάρ’ τή μάννα, τό baba καί τις συγ
γενείς τής νύφ’ς νά τις πάγ’ στή γιΛρού τό σπίτ’, νά γνωριστοΰ τά συbε-

1) "Ενα από τά τραγούδια : 
Συνάέκνισσα μαναγουδιά καί νύφη Κα-

[ρυοφύλλι,
yabpo; έναι γαρύφαλλο π’ ανοίγει τον

[’Απρίλη,
πάνου στά νύχια πορπατεΐ σά νάναι

[περιστέρι,

κι' άπό μακριά γνωρίζεται πδναι δικό
[άης ταίρι.

Λάόει ό ήλιος λάόει στά κάλλη άους, 
λάάου καί τά στεφάνια πά στό κεφάλι

[άους.



θεριά καί νά γλεάήσου γούλ’ την ήμερα. Προτού νά μαζωθού γούλ’ οί συ- 
βεθέρ’, ή νύφ’ έκοφτε to βαστό, έδινέ do σένα μικρό κορίτσ’ κι’ έστερνέ do 
στα σπίτια πέ τις συγγενείς.

"Ωρα φαγιού τή Δευτέρα άλα πάρ’ τής νύφ’ς ο πατέρας τις συβεθέρ’
να τις πάγ’ στο σπίτ’ άου νά τις 
φιλέψ’. Γύστερα πηγαίναμε στή 
νουνοΰ τό σπίτ’. Έ τρω γάμε κα'ι κεΐ 
καί πηγαίναμε γύστερα πάλε στή 
γabρoύ τό σπίτ’ κι’ έκανάμε χορό. 
Τό βράδ’ τής Δευτέρας κάθε καλε
σμένος άλα πάρ’ τό φαγί άου, τό 
κρασί άου, τό ρακί άου και άλα πά
γ ’ στο σπίτ’, πού γήάου καλεσμέ
νος, τή γabρoΰ ή τής νύφς νά γλε- 
άήσ’. Γούλα τά έξοδα ΐσιαμε τή 
Δευτέρα πουρνό έβανέ da 6 γabρός.

Τή ϋετράδ’ άλα φουγιάξου ένα 
παλλικάρ’ πού γεΐχε πατέρα και μάν
να, νά βγάλ’ τό γαβρό πέ τό σπίτ’ 
νά πάσι στή συγγένεια. Στο δρόμο 
πέ ένα βουκάλ’ κερνούσε δ γαμπρός 
πέ ένα ποτήρ’ γούλ’ τή συγγένεια 
και τής νύφς καί τή δική άου. 
Κερνούσε κόμα καί τίς άλλ’ πού 
γηύρισκε στο δρόμο.

Τή Ουριακή άλα νέρτ’ ένα κο
ρίτσ’, έπαιρνε τή νύφ’ νά άή βά- 
γ ’ πέ δυο σβάνους στο πηγάδ’. 
Γιύμοζε τίς σβάνους τό κορίτσ’ και 
ό'άας άλα βιτίσ’ τό γιόμισμα άλα 

φέρ’ τρεις λογυργιές τό πηγάδ’ ή νύφ’ πέ τό κορίτσ’. Έ βανε γύστερα ρίζ’, 
σταπίδες καί μεταλλικό πά στο πηγάδ’ καί κόσευγάσι τά παιδιά νά άά πά- 
ρουσι. Γήπαιρνάσι τίς σβάνους καί βροστά τό κορίτσ’ καί ή νύφ’ καταπόδ’, 
πήγαινάσι στο σπίτ’. Κεΐ άλα σταθούν πόξω νά πάρ’ ή νύφ’ τό σβάνο, νά 
πάγ νά ποτίσ’ τό γαβρό μέσ’ τό σπίτ’. Τρώγασι καί τό κορίτσ’ διάβαινε, 
αμα γήπαιρνε ένα μεταλλικό. ’Έ τσ ’ βίτιζάσι γούλα τή γάμου τ’ άάέτια».

χ*ας (ό)=τό κοκκινάδι. *κιά£<»=βάφ(ϋ μέ τό κοκκινάδι. παστός  (ό)=εΤδος γλυ
κίσματος πού κατεσκευάζετο είδικώς για τό γάμο, τσ ε ΐζ ι (τό)=τά προικιά, ό ρουχι
σμός τής νύφης, χουμουλιά  (ή)=ό σωρός (Λατ. cumulus), χο νλή χ ι (τό)=ή κουλούρα 
τό ψωμί, χρονσαρος (ό)=ό κουρσάρος, πρΐταος  (ό)=ό τράγος, αβάνος (ό)=ή  στάμνα.
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Κωστιανή μέ τήν ντόπια της ενδυμασία.
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2 .  Ή  ταφή τοΰ νεκροϋ ατό Κωστή ')

Τά περ'ι τής ταφής τοϋ νεκρού καί τών σχετικών λαϊκιΰν δοξασιών εγρά- 
φησαν κατά την αφήγηση τοΰ Κωστιανοϋ Πουλημένου Λιοΰρου ετών 50.

«"(Μας πέθνησκε κανείς έβανάμε dova μέσ’ τό κιβοΰρ’ και κλειούσαμε το 
στόμα πέ τό κερί. Μέσα στο στόμα έβανάμε ένα φλουρί καί κρατοΰσαμέ dova 
στο σπίτ’ ϊσιαμ’ ει'κοσι τέσσερις ώρες. Ο ί συγγενείς του έκλαιγάσι dova. 
Γΰστερα γήπαιρνάμε dova πέ τό 5απά 5ροστά και πέ τά ξεφτέργια και πη
γαίναμε στην εκκλησία. Έ κεΐ διάβαζ’ ό παπάς την ακολουθία τή πεθαμέ
νου καί γΰστερα πάλε πέ τό όαπά καί τά ξεφτέργια 5ροστά πήγαινάμε στα 
μνημόργια. Διάβαζέ dova πάλε ό παπάς καί κατεβάζαμέ dova μέσ’ τό λάκκο. 
’Έβρεχάμε dova πέ τό κρασί καί άρκινίζαμ’ να dov σκεπάζουμε πέ τό χώμα. 
Καθαείνας έρριχνε πέ μνιά βωλάκα καί γήλεγάμε: «Θεγός σχωρέσ’ dova».O - 
λόπρωτος τό φκυάρ’ γήπαιρνέ do ό παπάς κι’ άρκίνιζε νά σκεπάζ’ πέ τό 
χώμα τό 5εθαμένο. Γΰστερα γΰριζάμε στο σπίτ’ τή πεθαμένου κΓ έτρωγάμε 
κόλλυβα καί φασούλια. Χαιρέτιζάμε τις σπιτικοί, γήλεγαμ’: «ζωή έλόγου σας» 
καί διαβαίναμε. Γΰστερα πέ τρεις μέρες, έκανάσι όονά τό 5εθαμένο μνημό
συνο. Στις εννιά έκανάσι όονά πάλε μνημόσυνο, στις σαράόα, στις έξι μή
νες, στα δυο καί στά τρία χρόνια. Ή  ψυχή τή πεθαμένου γήλεγάμε ότι γυ- 
ρίζ’ σαράάα μέρες καί γΰστερα κλειέται στον "Αδη. Καμνιά φορά λέσι ότι 
βρυκολακιάζ’ ό πεθαμένος, γίνεται βρυκόλακας, ξαναγυρίζ’ στο gόσμo, πα- 
γαίν’ στά σπίτια, πνίγ’ άθρώπ’ καί ζώγα καί άλλα κακά κάν’».

3 .  'Ο 'Αγιοβαοίλης

Την περιγραφή που ακολουθεί γιά τ’ 'Αγιοβασιλιάτικα κάλαντα πού έ
ψαλλαν περισσότερα επίσημα από τά Χριστουγεννιάτικα οί Κωστιανοί, έκά- 
ναμε κατά τις ανακοινώσεις τοΰ Κωστ. Γ. Παπαγιάννη.

«Πέ βραδίς τ’ Άϊβασιλειού, πήγαινάσι τά παιδιά στο δάσος κι’ έκοφτάσι 
βέργες πέ τις άκρανιές και γΰριζάσι πίσω στά σπίτια άους. Πολύ πουρνό τήν 
άλλ’ τή μέρα σηκώνανάαι καί γήπαιρνάσι πέ τήν αράδα τά σπίτια, χτυποΰ- 
σασι πέ τήν άκρανιά τήν ίοόρτα τή σπιτιού, σέβαινάσι μέσα καί πέ τήν άκρα- 
νιά πάλε χτυποΰσασι στή ράχ’ τό γέρο, τή γριά, τά παιδιά καί γουλνούς μέσα 
στο σπίτ’. Γΰστερα τραγουδοΰσασι:

1) Τά γραφέντα στό Δ' τόμο τοΰ Αρχείου σελ. 71 σχετικά μέ τό κάψιμο τών 
νεκρών στό Κωστή, έπροκάλεσαν τή δυσφορία τών Κωστιανών, γιατί, καθώς ισχυ
ρίζονται, δέν είναι ακριβή καί δυσφημίζουν (!) τό χωριό τους. Δέν είναι δυνατόν, 
λένε, νά είναι αληθινά αυτά τά πράγματα, διότι τά δάση τής Στράντζας στά ό
ποια, καθώς γράφεται στό ’Αρχείο, μετέφερναν τούς νεκρούς, απέχουν εΐκοο1 
πέντε ολόκληρες ώρες, ιό δέ δαδί ήταν εντελώς άγνωστο στό Κωστή, γιατί δέν 
υπήρχε πουθενά πεΰκο. Καί αυτά τά ονόματα πεύκο, δαδί, τ’ αγνοούσαν οί παλαιό- 
τεροι Κωστιανοί.
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"Αϊβασίλης έρκεται Γεννάρης ξημερώνει.
Σέ τοΰτο σπίτι πού'ρταμε πέτρα νά μή ραγίσει, 
κι’ δ νοικοκύρης τή σπιτιού χρόνια πολλά νά ζήσει, 
γοϋλο γειά καί δΰναμη και τή χρόνου ...

"Εδιδάσι da  πέ τό σπίτ’ ένα μεταλλικό, καρύδια γή ζαχαροκούκκια. 'Γά 
παιδιά γήλεγάσι: «καί τή χρόνου καλύτερα» καί διάβαινάσι γύστερα καί στ’ 
άλλα τά σπίτια τή χωριού. Τραγουδούσασι καί κεΐ τά γίδια καί άμα Μτιζάσι 
γούλα τά σπίτια, μοίραζάσι μεταξύ άους τά μεταλλικά καί τά γλυκά.

Τά τραγούδια πού τραγουδούσασι τά παιδιά τή Βρώτη πέ τό μεγάλο μήνα 
γήλεγάμε d a  «"Αϊβασίλ’».

4 .  Τό Λαζαροοάββατο

Στο Κωστή, καθώς καί σέ ά'λλα μέρη τής Θράκης πολύ επίσημα οί νέοι 
γιόρταζαν τό Λαζαροσάββατο Ή  περιγραφή πού ακολουθεί έγινε κατά την 
αφήγηση τού Κων. Γ. Παπαγιάννη ετών 45·

«Τό Λαζαροσάββατο πουρνό πουρνό τά μικούτσικα τά κορίτσια καί τά 
παιδιά ώς δέκα δώδεκα χρονώ έκανάσι Λάζαρ’ πέ ένα ξύλο άυλιγμένο πέ μα- 
άήλια σά goύκλa καί πήγαινάσι στά σπίτια τή χωριού πέ τή σειρά. Σέ κάθα 
σπίτ’ τραγουδούσασι καί γήλεγάσι πέ ένα τραγούδ’ γιά  τό νοικοκύρ’ τή σπιτιού:

Ή ρ τε  δ Λάζαρης, ήρτ’ δ Όαβάγιος.
— Καλή μέρα σας, καλή σ’ ημέρα,

νά σένα πρέπει, άφέάη μου, ν’ αυτά τά τργιά ζευγάρια, 
πού κάμνεις ’) τήν ημέρα χίλιω μεργιώ 2) χωράφι.

5 Καί σκάλωσε τ’ αλέτρι σου στής λεμονιάς τή ρίζα, 
καί σκάλωσε κι’ δ κάτσινος στής νερατσιά; τό £λώνο.

—II ίσου, Μαύρε, πίσου, Ξαθέ, πίσου, Στεφανοκύρη, 
μή θάρω τά κουδούνια σου καί βάλω τα τή Μαύρου.
Έ γώ  τό Μαύρο θέλω do, τό Μαύρο χρειάζομαι do,

10 γιά νά άού στέρνω στο γιαλό, νά κουβανή τά τούβλα, 
νά χτίσω σπίτι μάρμαρο κι’ αυλές μαρμαρωμένες, 
γιά νά κονεόγει Ά λή bεης καί τή Βεζύρη ή μάννα.

"(Μας δ νοικοκύρ’ς γεΐχε ένα παιδί μονάκριβο τραγουδούσασι γιά τή 
νοικοκυρά καί γήλεγάσι:

Κυαρά μου, τον ύγιόκα σου γabρό νά τον στολίσεις,
, πέ τά χρυσά τά στέφανα πέ τις χρυσές λubάδες,

καί πέ τά συρμoτoύbava καί πέ τις boυκaγιάδες. 1

1) χάμνεις= δονλενεις . 2) ίσιος μοδιώ  χωράφι.
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Ή  μάννα πούχε τον ύγιό, τον ένα do μονάχο,
5 dov έλουγε, dov χτένιζε στα γράμματα dov στέρνει.

Τά γράμματά ναι στο χαρτί κι’ 6 νοϋς του πέρα Τρέχει, 
πέρα στ'ις μαυρομμάτισες, στις κttgελoφρυδoϋσες, 
πδχουν τό μάτι σά gaoxi, τό φρύδι σά δαχτάνι 
κι’ έχουν τό ματοτσάόουρο σαν τής ελιάς τό φύλλο.

"(Μας τό σπίτ’ γεΐχε ένα κορίτσ’ τραγουδούσασί do κα'ι γήλεγάσι :

"Οάε σέ γέννα ή μάννα σου κι’ οάε σέ κοιλοπονά, 
ή τύχη πόξω στέκουάου κι’ δ Θγιός ’ν έπαρακάλειο.

— Θεγέ μ’, και δώσ’ τό ριζικό, Θεγέ μ’, κα'ι δώσ’ το τύχη, 
νάχει στη τζέπη άου φλουργιά και στη ποδιά άου γρόσια, 
και μέσ'τή μέσ’ τό σπίτι άου διπλά, τριπλά σεάούκια.

"(Μας τό κορίτσ’ γήάου μεγάλο για νύφ’ τραγουδούσασί κα'ι γήλεγάσι :

Κυαρά μ’, τη θεγατέρα σου σά νύφ’ νά άή στολίσεις, 
πέ τά χρυσά τά στέφανα, πέ τις χρυσές λabάδες, 
και πέ τ’ άργυρoτoύbava καί πέ τις boυκaγιάδες.

Σέ κάθα σπίτ’ άμα βίτιζάσι τό τραγούδ’ γήλεγάσι «καί τή χρόνου τσορ-
baτζή, κυαρά......» γήπαιρνάσι μέσ’ τά καλάθια τ’ αβγά, τά καρύδια καί δ,τι
άλλο έδινάσι da, πήγαινάσι στά σπίτια doυς καί έκανάσι μοιρασιά».

Οαβάγιος (ό)=Τά Βάγια, ή εορτή τών Βαΐων. χάταινος (ό)=βοίίκεντρο, (βου- 
κέντρα, φκένάρι), Σ τεφ ανοχϋρης  ονομα βοδιοΰ, πού έχει τά κέρατα κυρτωμένα σέ 
σχήμα στεφάνου, bovxayιάς (ό)=σιδηρένια πόρπη.

III. ’Α γροτικά έθιμα
1 . Δ ιμ ισ ιάριηα  χω ράφια

"Οταν ένας είναι ιδιοκτήτης πολλών χωραφιών, δίνει σέ άλλον νά καλλιερ
γήσει ώρισμένη αγροτική του έκταση. Τό χωράφι αυτό πού δίδεται γιά καλ
λιέργεια ονομάζεται διμισιάρικο. Ό  σπόρος διατίθεται κατά τό ήμισυ από 
τον καλλιεργητή καί κατά τό ήμισυ από τόν εκμισθωτή. Ό  καλλιεργητής ο
νομάζεται διμισιάρης καί έκτος από τό μισό σπόρο καταβάλλει δλους τούς κό
πους καί τά έξοδα καλλιέργειας μέχρι τής εσοδείας. Ή  εσοδεία μοιράζεται εξ 
ίσου, ό καθένας παίρνει τό μισό, τό μερίδιό του (τή μοίρα).

2 . Χ ω ρά φ ι μέ μορτή  (πέ τή μορτή)

Τά χωράφια δίνονται πολλές φορές γιά καλλιέργεια μέ ώρισμένο ενοί
κιο πού ονομάζεται μορτή. Ή  μορτή αυτή ορίζεται κατά στρέμμα 10, 12, 
20 οκάδες άναλόγως. 'Ο Ιδιοκτήτης δέν διαθέτει ούτε σπόρο, ούτε κόπους,
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οΰτε έξοδα καλλιέργειας. Ό  χρόνος τής καλλιέργειας με μόρτη ορίζεται εκ 
των προτέρων και είναι συνήθως 1, 2, 3 χρόνια.

3 .  Διμισιάρικα ζφα  (πράματα)

Σπανιώτατα και ιδίως σε περιπτώσεις άνικανότητος δίνονται μισιακά 
(διμισιάρικα) ζώα. Έ ά ν  π. χ. ένα παιδί μείνει ορφανό και είναι ανίκανο να 
έπιβλέψει ζφα που έκληρονόμησε, αν είναι άρσενικά συνήθως πωλούνται, αν 
είναι θηλυκά δίνονται διμισιάρικα. Τά κέρδη από τά διμισιάρικα ζώα κα
θώς και τά νεογνά μοιράζονται μεταξύ έκμισθωτού καί μισθωτού. Α φ ού  τε
λειώσει δ χρόνος τής μισθώσεως τά ζώα περιέρχονται πάλι στον ιδιοκτήτη, 
δσα φυσικά ζοϋν.

4 .  Όρτακλίκ ι  (συντροφιά)

Συνήθως δυο ποιμένες σμίγουν τά πρόβατά τους καί ονομάζονται δρ- 
τάκηδες. ’Επίσης μπορεί ένας τσομπάνης νά παίρνει πρόβατα από ενα άλλο 
υπό ωρισμένους ορούς, μέ τη ρόγα (πέ τό χάκι). Ή  ρόγα (τό μίσθωμα) πού 
καταβάλλει ό τσοπάνης στον ιδιοκτήτη, είναι δυο γρόσια γιά τό κάθε πρό
βατο καί ενα κιλό αραβόσιτος (φλάσκσ) γιά τά 10 πρόβατα. 'Ο  τσομπάνης 
νέμεται τό γάλα καί τό τυρί, μετά την εορτήν τών 'Αγίων Αποστόλων δμως, 
γιατί μέχρι τότε πρέπει νά βυζαίνουν τά αρνιά (κουζιά), δ ιδιοκτήτης (τσορ- 
θατζής) παίρνει τά αρνιά και τά πρόβατα πού έχει δώσει. Ή  απώλεια προ
βάτων είναι εις βάρος τού ιδιοκτήτη.

Τά επόμενα αγροτικά έθιμα έγράφηκαν Κωστιανά κατά την αφήγηση τού 
γεωργού Πουλημένου Λιούρου.

5 .  Σπορά

« 'Ά μ ’ άρκινίζ’ ή σπορά άξελλάξουμ’ καί ά βάλουμ’ τά πλυμένα τά ρούχα 
νά μη γείμαστε ακάθαρτοι, γιά νά γίν’ καί τό στάρ’ παστρικό. Γύστερα δια- 
βαίνουμ’ στο χωράφ’, κάνουμ’ τό σταυρό μας καί λέμε : «Ά π ό  μένα λίγο 
καί πέ τό Θεγό πολύ, έλα Χριστέ καί Πανέϊία, καλό θερεκέτ’». Κάνουμ’ 
μνιά άπολυσιά καί άρκινίζουμ’ τη δουλειά.

6 .  Ή  γεωργική έορτή ζοΰ άγιου Μάδεατου

«Τ’ "Αϊ Μόδεστου γιόρταζάμε. ’Έκανάμε άρτους καί πήγαινάμε <3ους 
στην έκκλησιά. Διάβαζ’ δ παπάς, γήπαιρνε κείνος δυο τρεις καί μοίραζάμε 
τό gόσμo. Γείχαμ’ καί κόλυβα καί μοίραζάμε d a  στο gόσμo, άμα πελιούσε 
ή έκκλησιά.

7 . Τό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

«Μπροστέ ν’ άρκινίσ’ τό φαγί στο τραπέζ’ τά Χριστούγεννα, έβανάμε θυ-
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μιάμα μέσ’ τό ’νί, καίγουνάου πέ τή φωτιά, γυρίζαμε do λόϋρα πά στο τρα· 
πέζι και γύστερα άρκίνιζάμε νά τρώμ’.

8 .  Τό πέταλο  τ ’ "Α ϊ Γ ιά ννη

«"Αμα άλα Ofib’ άθρωπος τσίτσιδο; (γυμνός) μέσ’ τό χωράφ’ οάες γή·
άου για θέρο και άλα κόψ στα- 
χυα, πίστευγάμε δτι χάνουάου γού- 
λ’ ή εσοδεία πέ τό χωράφ’. Γιά να 
μή γεν’ αυτό τις είκοσι τέσσερις τη 
Θεριστή τ’ Ά ϊγ ιάνν’, πηγαίναμε στο 
χωράφ’ κι’ έρριχνάμε πέταλα για νά 
μή Βορά νά γεν’ τό κακό.

Q. Μ ετζΙ  ')

«"Οάες κανείνας γήάου άρρωστος 
ή ά γεΐχε καμνιά άλληνα ανάγκη, 
γήλεγάσι γοί άλλ’ πέ τό χωριό νά 
βοθήσου τόν άρρωστο, νά σκάψου 
τά χωράφια άου, νά βοτανίσου, νά 
θερίσου ή δ,τι άλληνα δουλειά που 
γεΐχε νά κάμουσι. Πήγαινάσι πολ
λοί άθρώπ’ κι’ έργάζουνάου στο 
χωράφ’ άου. Αυτό γήλεγάμε do με· 
τζί. Γίνονάου πλειότερα στά καλα· 
Βόκια, στο ξεφλούδισμα. Τά έξοδα 
γήάανε τή νοικοκυρ’.

1 0 ,  Τ ό  στεφάνω μα  
τω ν ποντίκω ν

(’Ανέκδοτο Κωστιανό επεισόδιο)

Τό επεισόδιο που περιγράφουμε 
πάρα κάτω έγινε τά τελευταία χρό
νια προτοΰ έγκαταλείψουν οί Κω- 
στιανοι την πατρίδα τους. Μέ θρη
σκευτική τελετή οι Κωστιανοι ήθέ- 
λησαν ν’ απαλλάξουν τόν τόπο τους 
ποντικιών. Μάς τό διηγήθη ό Θυμι 1

Κωστιανές μέ τήν καθημερινή τους εν
δυμασία γύρω στό πηγάδι. Ή  μεσαία 
εκτός από τή συνηθισμένη ενδυμασία 
(μαμοΰκι, κροκιδά, πουκάμισο) εχει καί 
θροστέλλα (ποδιά) πού διακρίνονται πά

νω της καί κεντήματα.

ιό τό μεγάλο κακό τής έμφανίσεως των 
Στρουμπίνης ετών 73 αγράμματος.

1) Τό μετζι στην Πελοπόννησο ονομάζεται ξέλααη καί γίνεται κατά τόν ίδιο 
άκριβώς τρόπο.
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«Κατέβηκάσι κάποτε οϊ ποτκοί καί μάς έφαγάσι τά στάρια μας. Κατα- 
στράφηκάμε, τά στάρια μας πάσι. Λέσι οί τσορβατζήδες.— Τί ά κάνουμ’ ! ’Έ 
πρεπε νά φΰγουσι οί ποτκοί. Γείπασι οι τσορβατζήδες : — Ά  πάμ’ νά πιά- 
αουμ’ ένα ποτκδ σερνικό πέ κάτ’ τδ χωριό, την Έλένιτσα. Ά  παμ’ και πέ 
τδ Τριπόρ’ νά πιάσουμ’ άλλονα ποτκδ θηλυκό. Γύστερα ά παμ’ νά τις στε- 
φανώσουμ’ στδ λειβάδ’ τής Πατήλας. Πήγαμε, έπιασάμε τις ποτκο'ι και τις έ- 
βαλαμ' μέσα στδ καφάσ’, τδ σερνικδ χώρια καί τδ θηλυκό χώρια.

«Πήραμ’ τή ga'i5u, τή λύρα και τδ άαβούλ’, πήραμ’ και τδ baπΰ  μας 
καί γοϋλο τδ χωριδ πέ κοάά.—’Ά ϊάε, χωριανοί, τραβάτε βροστά, φώναζάμε. 
Διάβηκάμε καί πήγαμε στδ βουνί, πά στη Μπατήλα. Έ βαλάμε κεϊ ένα νουνό, 
τδ'νομά του Διαμαάής, έβαλάμε καί νουνά, τό'νομά άης Σταματούδα. ’Άλλο 
δ'νομα Διαμαάής καί Σταματοΰδα δένε γεΐχε μέσα στδ χωριό. Φοΰγιαξάμε γύ· 
στερα τδ βαπά κι’ έβαλε τδ πετραχήλ’ (3ου. — ’Ά ϊάε, παπά, στεφάνωσε τις 
ποτκοί. Γείπαμέ dova. — Ά  μέ δώστε μνιά λίρα νά στεφανώσω, λέγ’ δ πα
πάς. Εκατόν τριάάα εννιά γρόσια πήγαινε ή λίρα. Γείπασι γυστερα οί τσορ
βατζήδες: — ’Ά ϊάε, παπά, βάλ’ τδ βλογητός. Σκώθκε δ παπάς κΓ έβαλε τδ 
βλογητός. Γοΰλος δ κόσμος λόγιαζε στολισμένος πέ τά καλά τά ροϋχα σά άή 
βασκαλιά. Τον ένανα ποτκδ βάστα άονά ένας ά'θρωπος καί τδν ά'λλονα βά- 
στα άονά άλλος άθρωπος. "Αμα 6 παπάς έβαλε τδ βλογητός, έβγαλάμε τις 
ποτκοί πέ τδ καφάσ’ καί τις δώκαμ’ δρόμο στδ βουνί, ένανα πέ δώ καί έ
νανα πέ κει καί καταρήστηκάμε άους: «οργή καί κατάρα νά σάς πάρ’, νά μη 
βατήστε στο χοοριό μας πιά.

«Τργιά χρόνια δένε γήρτε ποτκδ; νά μάς πειράξ’. Πέ τά τργιά χρόνια 
πάλε γήρτασι λίγοι, μά πολύ λίγοι γήρτασι. Ό  δεσπότς μας έμαθέ do καί 
γήθελε νά κάν’ τδ βαπά μας άργόννα. "Εμαθάσι do καί οί τσορβατζήδες δτι 
γήθελε νά κάν’ τδ βαπά άργόννα. Πήγασι στδ δεσπότ’ καί γείπασί dova : 
—Τί θέλ’ς, εσύ νά κάν’ς, δέσποτά μου ; — Θέλω νά κάνω τδ βαπά σας 
άργόννα. —Τδ βαπά άργόννα δέ ά do gdv’;, ό'χ’. "Ενα χωριδ dov έβαλάσι 
νά στεφανώσ’ τις ποτκοί καί συ ά do gdv^ άργόννα ; Δέ ά άή gdv’; αύ- 
τήνα τή δουλειά. Σά do £αν’ς άργόννα ά διαβείς καί σύ πέ δώ, δέ ά νέρ- 
τεις πειά μέσ’ τδ χωριό μας τδ Κωστή. — Δέ dove κάνω, λέγει δ δεσπότς. 
Φουγιαξε γύστερα τδ βαπά καί ρώτησέ dova, γιατί στεφάνωσε τις ποτκοί. 
—«Δέσποτά μου, γεΐπε άονά 6 παπάς, εγώ τ’ "Αϊ Τρύφωνα τήν εύκή διά
βασα καί άλλο τίποτα. ‘Ο δεσπότς φήκε dova τδ βαπά λεύτερο».

φονγίάζω=φ(ανάζκ>, προσκαλώ, πδίοι—πάν. λέσι—λέγουν. χα φ ά α ι= χ\ουβί. λ<5- 
)>ια{«=έβλεπε. δώχαμε δρόμο=άπ,ολύσαμε. φηκε~άφτ]χε.

IV. ΆσΘένειε5 καί τρόπος 8εραπεία$

Τήν περιγραφή τών ασθενειών καί τοϋ τρόπου τής θεραπείας τους εκά-
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ναμε σύντομα, στη Κωστιανή διάλεκτο, κατά τις ανακοινώσεις τοΰ Κωστια- 
νοΰ Πουλημένου Μουσκοτά ετών 60.

1 .  Άσ&ένειες άνΰ'ρώπων
1. Κεφαλόπονος. "(Με πονοϋσε τό κεφάλ’ άλα βάλουμ’ προζϋμ’ πά σέ 

άσπρο μαμούκ’ (μαάήλι) γυναικείο και άλα βάλουμ’ πά στο κεφάλ’ νά κρυο- 
σινίσ’. "Αμα πονοϋσε πολύ άλά ρί- 
ξουμ’ βδέλλες γιά νά τραβήξου τδ 
αίμα. 'Γράβηζάσι τό κακό τό αίμα 
και λάφρυνε τό κεφάλ\

2. Ματόπονος. "(Μες πονοϋσασι 
τά μάτια άλα τηγανίσουμ"1 εν’ αβγό 
μόν’ τ’ άσπράδ’ καί άλά φκειάσουμ’ 
πιταροΰδ’ καί άλά βάλουμ’ πά στο 
μάτ’. ”Η άλλο άλά κάνουμ’. Ά λά 
μασήσουμ’ τό ψωμί πέ τό ζάχαρ’ 
μαζί καί άλά βάλουμ’ πά στο μάτ’ 
νά τό δήσουμ’. ”Η γήπαιρνάμε κά 
dio τό'σπανάμε ψιλό ψιλό καί έβα- 
νάμε do μέσ’ τό μάτ’. "(Μες πο- 
νοΰσε τό μάτ’ τή ζώγου, άλα τό βά
λουμ’ στη μοϋρ’ Οροστά πέ τή φοΰ- 
χτα μας, φυσούσαμε do καί πήγαινε 
μέσ’ τό μάτ’.

'ό. Φτόπονος. "(Με πονοϋσε τό 
φτί άλά πάμ’ σέ καμνιά γυναίκα 
που βυζαίνουάου νά στάξ’ κανένα 
gobo γάλα πέ τό βυζί άης μέσα στο 
φτί καί γιάνισκε.

4. Τριχόπτωση , "(Με έπεφτάσι 
τά μαλλιά μας, άλα πάρουμ’ ζελε- 
νίκα πέ τό βουνό καί τό φύλλο (κά- 
booa φύλλα) άλα τό βάλουμ’ μέσ’ 
τό τέτζερη νά βράσ’. Γήπαιρνάμε τό ζουμό κείνο καί λουζόμαστε.

5. Δοντόπονος. "(Με πονοϋσασι τά δόάια έβανάμε τή τσίτα (σιδερένια 
βελόνη πλεκτικής) μέσ’ τή στιά. "(Μες λιαλιοΰριζε ή τσίτα πέ τή φωτιά έβα
νάμε άη πά στο δόνά’. "Αμα δεν έπαυγε δ πόνος καί πέ τ’ αυτό, άλά βά
λουμ’ μέσ’ τό δόά’ πού γήάω τσουρούκικο, σκαρπι καί άλά πάψ’ δ πόνος 
καί άλά θριβή κΓ ό'λας, άλά χωνέψ’ τό δόνά’.

6. Πόνος τής γλώσσας."(Με πονοϋσε γη γλώσσα γήπαιρνάμε άλογόπετρα,
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Πάνω στή δουλειά γέροντας χωριανός 
μέ πουκάμισο καί βρακί άπό πανί φασ- 

μένο στό χωριό.
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έσπανάμε άηνα ψιλήννα ψιλήννα καί έβανάμε άηνά πά στη γλώσσα. Γΰστερα 
όλα βάλουμ’ λίγο μέλ’. ’Έψηνε θηνα τη γλώσσα γη άλογόπετρα καί γιάνισκε.

7. Σιη& όπονος ."(Μεπονούσε τό στήθος, άλά πάρουμ’ κάνα δυο αβγά τό 
άσπράδ’ μόνε, άλα βάλουμ’ πάν’ καί σαποΰν’ τριμμένο καί έκανάμε βλάστρ’. 
Γΰστερα εβανάμε do πά στο μανάήλ’ καί έπλωνάμε do πά στο στήθος.

8. Β ήχας.'Ό άε  γείχαμε βήχα, γήάουένα στάρ’ πού γήλεγάμε do ψιμοστό 
(δψιμο). "Εβανάμε do μέσ’ το τζισβέ κΓ έβραζε. Έ π ινάμ ε τό ζουμό πέ κείνο 
τό στάρ’ τό βρασμένο καί μαλάκωνε 6 λαιμός.

9. Σ τα φ υ λές .’Ό άας έπεφτε ή σταφυλή γείχαμε ένα χουλιάρ’ ξυλένιο."Ε
βανάμε do μέσ’ τη στάχτ’ καί μνιά γυναίκα γριά άλά τό βάλ’ μέσ’ τό λαιμό, 
νά σκώσ’ τη σταφυλή.

10. Φονικό. "Αμα έβγαζάμε φονικό (μεγάλο βοΰζουνο), άλά πάρουμ’ ένα 
βάλωμα γριζίτικο (μάλλινο) άλά τό βρέξουμ’ πέ τό νερό καί άλά τό βάλουμ’ πά- 
νου ά'λας ψιλό καί άλά τό βάλουμ’ πά στο γιαρά.

11. Κ ρυολόγημα . "(Μες κανείνας άλά κρυοσινίσ’ πά στο βουνό, ένα- 
φτε μνιά στιά.’Έβγαζε χώμα πέ τό χορτάρ’ μαζί, έβανέ do πά στη στιά νά κά- 
ψ’ καί γΰστερα πά στο κργιάς πού πονοϋσε. "Αμα γεϊχε κανένα κέdημα καί 
δέν έπαυγε, έναφτε τή στιά κι’ έβανε μέσα τοΰβουλο. "(Μες άλά κοκκινίσ’ 
τό τοΰβουλο, έβγανέ do πέ τή στιά κ ι’ έβανέ do μέσ’ τό νερό νά κρυοσινίσ’· 
Γΰστερα άΰλιζέ do πέ τό ποδοπάν’ ή πέ τό μανάήλ’ κΓ έβανέ do πά στο 
κέάημα.

12. Κ αρδιόηονος. "(Με γεϊχε ή καρδιά άαλωσιά (ζαλάδα), έβανάμε πέ 
δώ καί πέ κεΐ βδέλλες γιά νά τραβήξου τό αίμα πέ τή §αρδιά.

13. Πόνος γεννητικώ ν μορ ίω ν ."(Μες πονοΰσασι τ’ άχαμνά τηγάνιζαμ’ 
κουφόκερο (άμα καθαρίσ’ τό καλό τό κερί, άπομέν’ 6 χουράάς τή κεριοΰ. 
Αυτό γήάου τό κουφόκερο)- έπλωνάμε do πά στο πανί, έβαναμ’ πά στ’ άχα
μνά καί γιάνισκάσι.

14. Π έσιμο άπό κρημνό. "Αμα έπεφταμ’ πέ κάνα ^ρέμο, άλά σφάξουμ’ 
καμνιά ρνίθα καί ζεστήννα άλά άή βάλουμ’ άυλιγμέν’ πέ ένα πανί πά στο 
γιαρά, στή μαυριά κείνηνα καί γιάνισκε.

15. Δαρμός "Αμα έδερνά άονε κανείνα πολΰ, άλά σφάξουμ’ ένα πρόβατο. 
Γήπαιρνάμε τό τομάρ’ άου καί έβανάμε dova μέσ’ τό τομάρ’ πέ τό κργιάς 
μεργιά τή τομαργιού.

16. Κ ό ψ ιμο  ποδιοϋ ij χεριού. "Αμα έκοφτάμε τό πόδ’ ή τό χέρ’ πέ τό 
βαλτά ή τό άξινάρ’, γήπαιρνε τό αίμα δρόμο. Γήπαιρνάμε πέ τ’ άδρένιο τό 
δέάρο δβρή, (χνοΰδι πέ τή φλοΰδα, μοΰσκλια) κατουροΰσαιιέ άηνα κ ι’ έβα
νάμε άηνα πά στο κόμμα καί σταματούσε τό αίμα. "Αμα γήάανα λίγο τό 
κόμμα, έβανάμε πάνου καπνό καί σταματούσε τό αίμα.

17. Χ τύ π η μ α .'Ό ά ε χτυποΰσαμ’ τό ποδάρ’ καί πονοΰσαμ’ πολΰ, άλα σπά- 
σουμ’ κρομμύδια κ ι’ ελιές πέ τις κούκους μαζί, ά γίν’ άλοιφή μέσα στο
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γουδί και άλα άή βάλουμ’ πά στο ποδάρ’ νά τραβήξ’ to bovo.
18. Δάγκωμα λυσσασμένου σκύλου.'Όάες άλα δαgάσ’ κανείναν λυσσια- 

σμένο σκυλί, έβανάμε πά στη βληγή ασημένιο μεταλλικό, έδηνάμε do και γιά- 
νισκε ή πληγή. ’ Αν στις 35—37 μέρες έδειχνε πώς γήάου λυσσιασμένος γοί 
παποΰδες πού γήξεράσι, κόφτασι πέ
ένα νιστέρ’ τά νεύρα πέ κατ’ πέ τή 
γλώσσα και γιάνισκε.

19. Φουσκάρμενο. "Οάες πρή- 
σκονάου ή μΰτη ή τό χέρι λέγονάου 
φουσκάρμενο.Έβανάμε ένα γριζίτκο 
(μάλλινο) όάλωμα άπάνου και σκα- 
μακ’ (βαμβάκι). Χτυπούσαμε do 
στιά, καίγονάου και πόφευγε τό κα
κό κείνο. Ο ι βάβες οάες χτυπούσασι 
στιά, γήτευγάσι καί γήλεγάσι: «Στ” 
άκαρπα τά δέάρα, στ'ις άκαρπες τις 
πέτρες, και στ’ άγρια βουνά».

2 .  Άο& ένειες  ζφων

1. Ορίλιταα (ή). Ή  άρρώστεια 
αυτή πιάν’ τά βουβάλια και τά γου
ρούνια στό λαιμό. Γείχαμ’ τό gρι- 
λιτσοβότανο πού γήάαν δμνοιο με 
δάφνη. Τή ρίζα τή gριλιrσoβότavoυ 
έβραζάμε άηνά καί πέ τό ζουμό πό- 
τιζαμ’ τό ζώγο καί γιάνισκε.

2. Κλήκα  (ή ).Ή  άρρώστεια αυ
τή πιάν’ τά ζώγα δάες άλά κρυοσι- 
νίσου. Γείχαμ’ τό χορτάρ’ σκαρπί 
πού γήάου πολύ πικρό. Έ κοφταμ’ 
πέ τή ρίζα ένα μικούτσικο κομμάτ’.
Στή μνιά τήν άκρα έδηναμ’ μνιά 
κλωστή καί τήν άλλ’ τήν άκρα εβα- 
νάμε άηνα πέ κάτω πέ τό δέρμα στα δυο φτιά κοάά καί στή νουρά. "Η φι- 
νάμε do έτσι είκοσι τέσσερες ώρες. Δέν έδιναμ’ στό ζώγο ούτε νά φάγ’ ούτε 
νά πγή."Αμ’ πιά περάσου 24 ώρες έβγενάμε τό σκαρπί καί ά γήάου πέ κρυο
λόγημα τό ζώγο γιάνισκε. “Αμα έμνησκε τό σκαρπί πλειότερο πέ 24 ώρες, 
τό μέρος κείνο σάπιζε.

3· Σαβανίδα  (ή).’ Έ να ι μνιά κάβια πού τρώγουσί άηνα τά ζώγα καί σκά* 
ζουσι. Λέμε άηνά σαβανίδα. Μερικοί άθρώπ’ καταπίνου τό σκου?^ήκ’ ζου-

Πάνω στή δουλειά χωριανός τοϋ Κω
στή. Ό  Κωστιανός Πουλημένος Λιοΰ- 
ρος μέ τήν εργατική του ενδυμασία 
μπροστά στ* αμάξι. Φορεΐ βρακί καί 

πουκάμισο.



244 Λαογραφικά Κωστή Ανατολικής Θράκης

davo και αυτοί έναι οί γιατροί. 'Ά μα ένα ζώγο φάγ’ σαβανίδα, φτύν’ do 
κείνος πού κατάπιε σαβανίδα μέσα στο στόμα και γίνται καλά.

"(Μες καταπίν’ κανείνας σαβανίδα για νά γεν’ γιατρός boQel νά σκάσ’. 
Γ ι’ αυτό πρέπ’ νά έναι bgoaxe ένας άλλος πού έφαγε σαβανίδα, για νά dov 
φ τυσ \ άμα πιάσ’ dova ή σαβανίδα.

VI- Προλήψεις και δεισιδαιμονίες
(Τις προλήψεις πού ακολουθούν ακούσαμε από διαφόρους Κωστιανούς).
1. —'Ά μα σέ περικόψ’ λαγός στο δρόμο σ’, έναι κακό σημάδ’.Ά λά  πάτθ’ς 

κάποια μπερδεψιά.
2 . —'Ά μα πηγαίν’ς στο χωράφ’ και σέ περικόψ' τό δρόμο μνιά γυναίκα 

έναι κακό σουμάδ’. Ά λα  σπάσ’ τ’ άμάξ’ ή άλλο κακό άλα πάθ’ς. Οί γυναί
κες ξερού do και δέ bερvoϋσι πέ bρoστέ.

3 . —“(Με φεύγει τ’ άστέρ’ πέ τό άόπο doo στον ουρανό, λέμ’ πώς κλουθα 
διάβολο.

4 . —Τή bpon’ τή Μάρτ’ δήνουμ’ τό χέρ’ πέ μνιά κλωστή μαύρ’ κι’ άσπρ’ 
μαζί καί λέμ’ «νά βάλ’ς Μάρτ’ νά μή σκιστού τά χέρια».

5 . —“(Με λαλεΐ ή όρνιθα έναι κακό για τό νοικοκύρ’. Σφάζουμέ άηνα 
καί τρώμε άηνά.

6 . —"(Με μνιά όρνιθα γεννήσ’ μικρό αβγό δίχως τσέφλ’ άλα πάθ’ ό νοι- 
κοκύρ’ς κάποια ζημνιά,

7. ·—"Ode λαλεΐ ή χουχλουβάγια, λέμ’ πώς ά χαλάσ’ ό καιρός.
8 . —"Ode γουργιάζ’ δ σκύλος λέμ’ δτι δέν έν’ καλό για τό νοικοκύρ’.
9 . —Ά μ ’ ακούσει κανείνας τό £ούκο για πρώτ’ βολά χωρίς νά έν’ φ α

γωμένος, Koba>v’ dova ό κούκος καί έν’ κακό.
VII. Κοττάρες

I. Γιά τούς άνΰ·ρώηους
—Νά πάγεις καί νά μή γυρίσεις.— Νά πάγεις καί νά μήν έρτεις. (Νά μή do 

έφτανες νά έρτεις).—Νά γέν’ς ξίκ’. —Νά μή ’χε ήσου καί νά μήν βρισκόσου 
παλιομισκίν’ (μύξαρη). —Νά κοπεί ή γλώσσα τ’ καί νά πέσ’.—Νά φάγεις τό 
κεφάλ’ σου.—Νά ξίβου τά μάτια σου. —Νά dove δώσ’ δ Θεγός πανούκλα. 
— Νά μή συλλογιστή κεΐ πού προπατεϊ. —Νά πόρον οί κατσιβέλ’ τά κεφά
λια σας. —Ό σ ο  μαλλί έχ’ ή χούφτα μ’, τόσ’ προκοπή νά κάν’ς. — Ή  στιά 
νά σέ κάψ’.—Χαΐρ’ καί προκοπή νά μή δγής. — Νά τσακιστή τό ποδάρ’ σου. 
—Στραβό καί τυφλό νά σέ δγιώ.—Τό στεφάν’ σου νά μή χαρεΐς.—’Αστραπή 
νά σέ κάψ’. —Νά σέ φάγ’ δ Χάρος. —-Νά μή πομείν’ς (νά μή ζήσεις)— 
Διάβολος νά πάρ’ τό κεφάλ’ σου.—Νά μή σέ διώ μέ τά καλά —Νά μή 
σ’ εύρ’ δ χρόνος, —Νά μή χάρης τά παιδιά σ’. — Νά σέ κάψ’ δ Χάρος.— 
Ρά σέ στραποκάψ’. —Νά σέ στραβώσ’ δ Θεγός. —Νά μή ξημερωθής.— Κα
κία ώρα νά σ’ εύρ’.— Νά σέ φαρμακώσου.
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II. Γιά τά ζώα

Νά ρημάξεις. —Νά σε φασι οι σκύλ’. —Νά γέν’ς κομμάτια.—Πανά- 
θεμα χό gEQUtoi πού τά σένα πούλιε, μ ' έκαψες. —Νά σέ φάγ’ δ λύκος.— 
Χαμάμ’ νάναι οί παράδες πού dove δώκα.— Χαΐρ’ και προκοπή νά μή δγεΐ 
ό gt'paxag πού χά σένα πούλιε.—’Έρημο και καμένο.— Νά σέ γδάρω, νά σέ 
κάνω τσερβούλια.

VIII. Παραμυδια
1 . Ό  Γιάννς το φτωχόπαιδο

(Τό παραμύθι αυτό καί χό επόμενο άφηγήθη ό Νικ. Παπαθεοδώρου έτων 40).
Μνιά φορά κι’ ένα gaipo γήάανε ένα παιδί φτωχό πού τό γήλεγάσι 

Γιάνν’. Μνιά ήμερα πέρασε πέ χή βασιλέ τό πσλάτ’ καί σά do γεΐδε τό βα- 
σιλοκόριτσο χό δλόμικρο, γήθελε νά do πάρει άάρα. Φουγιάζει do τό baba

Κωστιανό αμάξι. 1=ξγός, 2=ζγόξυλα, 3=έρμός (ριιμός), 4=παρ- 
μάκια, 5=άψίδα (περιφέρεια τοϋ τροχοί), 6=τροχός (τό δλον), 7 =  
άξόνι, 8=φάλια, 9=κρεββατίνα, 10=κλιμνιές, 11=βραχιόλι, 12=  

προσκεφαλάδι, 13=συροκαρδιά·

dou καί λέγει dova :—’Εγώ, baba, αυτό τό παιδί ά τό πάρω άάρα κι’ άμα 
δέ μέ τό πάρ’ς εγώ ά σκοτωθώ.Ό babac doo δένε γήθελε' γήθελε νά πάρ’ 
τη βεζύρ’ τον ύγυιό γabρό. Έ πειδής επέμενε τό κορίτσ’ καί γήθελε αύ- 
τόνα γεΐπε do : — Κορίτσ’ μου,ά άόνε πάρουμ’. Φούγιαξε τό παιδί στο σπίτ’ 
καί λέγει do : — Έ γώ  ά σέ κάνω γaboό, αλλά ά σέ δώκω σαράάα λαγούς νά 
φυλάγ’ς κι’ άμα τις φέρ’ς τό βράδ’ καί τις σαράάα ά σέ κάνω γαδρό' 
κ ι’ άμα δέ dig φέρ’ς ά σέ σφάξω. Τό παιδί πήρε τις λαγοί καί πήγε νά 
τις φυλάγ’· "Αμα πήγε στο βουνό οί λαγοί έφυγάσι γοϋλ’ καί έχασε άους
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τό παιδί. Σάνε γεΐδε που έφυγάσι γοΰλ’ γοί λαγοί έκατσε νά κλαίγ’ πού 
άλα το σφάξ’ ό βασιλές. ΚεΙ πού έκλαιγε πήγε μνιά bdbo) καί λέγει do : 
— Γιατί κλαίγ’ς, παιδί μ’ ; — Κλαίω για τό βασιλέ' δώκε με σαράδα λα
γοί να φυλάγω καί γεΐπε με ένανα άμα χάσω ά μέ σφάξ’ γΰστερα. Έ γώ  έ
χασα άους γούλους. Λέγει do ή bdbio : —Μη κλαίγ’ς, παιδί μ’. Π άρ’ αυτό 
τό σφυρί καί σφύριζε καί ά νέρτου γοΰλ’ γοί λαγοί, καί νά πουλεΐς πέ κανεί- 
νανα, άμα σφυρίζ’ς, πάλε ά γίνουδαι σαράδα. Τό παιδί πήρε τό σφυρί καί 
σφύριξε καί μαζώθηκάσι οί σαράδα λαγοί, Τό βράδ’ γύστερα πήρε δους καί 
πήγε στο βασιλέ. Ό  βασιλές μέτρησε δους τις λαγοί καί γηΰρε δους σα
ράδα. Την άλλ’ την ημέρα πού πήγε πάλε νά βόσκει τις λαγοί λέγ’ τό κορίτσ’ 
δου τό μεγάλο : — Σήμερα νά πάγεις πέ τό Γιάνν’ νά γοράσ’ς ένανα λαγό. 
"Οσο καί νά σέ γυρέψ’ νά δόνε πλιερώσεις. Τό κορίτσ’ πήγε κει πού έβοσκε 
δ Γιάνν’ς τις λαγοί καί λέγειδονα : — Ά  μέ δώκ’ς ένανα λαγό κι’ δσο γυ- 
ρέβ’ς ά δόνε πλιερώσω, γιατί πάντα έναι ζαboύvισσα γή μάννα μ’ καί θέλ’ 
λαγό νά φάγ’.—Δέ σέ δίνω, λέγει δηνα, γιατί άμα σέ δώκω ά μέ σφάξ’ δ βα- 
σιλές γύστερα. Τό κορίτσ’ πάλε επέμενε νά do δώσ’ ένανα λαγό. Λέγει δηνα : 
— Ά φ ο ΰ  επιμέν’ς νά σέ δώκω, ά σέ δώκω, άμά όχ’ μέ παράδες, ά μέ δώκ’ς 
ένα φιλί καί ά κοιμΟοΰμ’ μαζί. Τό κορίτσ’ γεΐδε πού δένε γήδανε καί gavt-ίς 
εκεί καί έστρεξε. Πήρε τό λαγό γύστερα καί διάβκε. Τό βράδ’ δ βασιλές γή* 
λεγε : —Τώρα ά δόνε σφάξιο πιά. Οί λαγοί έναι μόνε τριάδα εννιά. Τό 
παιδί όμως σφύριξε πέ τό σφυρί κΓ έγινάσι πάλε σαράδα. 'Ο  βασιλές άμα 
γήρτε γεΐπε do : —Οί λαγοί, Γιάνν’, έναι μόνε τριάδα εννιά. —’Ό χ ’ ένάι 
σαράδα πάλε, λέγει δόνα δ Γιάνν’ς. Μέτρησέ δους δ βασιλές καί γηΰρε δους 
πάλε σαράδα. Φουγιάζ’ τό κορίτσ’ καί λέγει do :—Δένε πήρες πέ τό Γιάνν’ 
λαγό, πήρες π’ άλλονα ; Τό κορίτσ’ έπέμενε, ότι πήρε πέ τό Γιάνν’ λαγό. Την 
άλλ’ την ημέρα δ βασιλές έστειλε τό δεύτερο τό κορίτσ’ δου νά πάρ’ λαγό. 
Πήγε τό κορίτσ’ γιά νά πάρ’ καί δ Γιάνν’ς γύρεψε do πάλε φιλί καί νά κοι- 
μηθοϋσι μαζί καί νά do δώκ’ λαγό. Τό κορίτσ’ έστρεξε πάλε καί δώκε do 
λαγό. Σφύριξε πάλε δ Γ ιάνν’ς καί έγινάσι γοί λαγοί πάλε σαράδα. Τό βράδ’ 
πήγε δους στο βασιλέ κι’ δ βασιλές γήλεγε δτι δέν έναι σαράδα. — Μέτρησέ 
δους λέγει δόνα δ Γ ιάνν’ς καί άμα δέν «ναι σαράδα, σφάξε με. Ό  βασιλές 
μέτρησέ δους καί γηΰρε δους σαράδα. Μάνισε δ βασιλές καί άρκεψε νά τσα
κώνεται τά κορίτσια δου. —Θέλετε dova καί σείς γιά Yabpo καί δένε πήγετε 
νά πάρτε πέ τό Γιάνν’ λαγό. Τ ί ά κάνει δμως ! Γεΐπε dova τό Γ ιάνν’ :— Ά  
σάς δώσω πέ ένα παπόρ’ πέ τή βεζύρ’ τον ύγυιό καί πέ χίλια γρόσια. "Ο
ποιος ά φέρ’ μέσ’ σ’ ένα χρόνο πλειότερες παράδες, εκείνος ά τό πάρ’ τό κο
ρίτσ’. Δώκε δους πέ έ'να παπόρ’ καί πέ χίλια γρόσια, άμά τό Γ ιάνν’ δώκε 
dova πέ ένα τρύπιο παπόρ’, γιά νά μη boQ«i νά ταξιδέψ’ λήγορα. Τή βεζύρ’ 
δ γυιός διάβκε bρoστέ. Στο δρόμο πού πάγαινε γηΰρε ένα baππoΰ σ’ ένα 
νησί καί παρακάλιε τή βεζύρ’ τον ύγυιό νά do πάρ’ γιά νά μη χαθή σ’ έ·



Λαογραφικά Κωστή ’Ανατολικής Θράκης 247

κείνο τό νησί. Τη βεζύρ’ 6 γυιός δέ άόνε πήρε to bc/πποΰ. Την άλλ’ την ή
μερα πέρασε κ ι’ 6 Γιάννης πέ to παπόρ’ ά ο υ .Ό  παποΰς παρεκάλιε πάλε to 
Γιάνν’ για νά άόνε παρ'. — Ά  σε πάρω, παποΰ, άλλα to παπόρ’ μου έναι 
τρύπιο καί νά μη βουλίσουμ’ καί πνιγοΰμ’.— Μη φοβάσαι, αφού ά γεΐμαι καί 
γ<ί> δέ δνιγόμαστε. Ό  παππούς γήάανε ό Θεγός, άλλα δέ φανερώθκε στο 
παιδί. Στο δρόμο που πήγαινάσι ρώτησε do τό παιδί <5 παππούς για ποΰ 
π ά γ \ —ΙΙάγω στη Μπολ’, γείπε dova τό παιδί. Λέγει do ό παππούς τό 
παιδί :— Στη Μπολ’ πού ά πάμ’ έναι ένας πολύ νοικοκτίρ’ς άθρωπος κ ι’ έναι 
στραβός, δέν έχ’ μάτια. Πήγασι γοϋλ’ οί γιατροί καί δένε Ιτόρεσάσι νά τό 
γιάνου. Έ σΰ, ά κάψουμ’ αυτό τό κουτσουνί (γείχασι κουτοουνί μαζί άους) 
καί τη μουτζιά ά άή όάρ’ς καί ά άή βάλ’ς μέσα σ’ ένα όουκάλ’ καί ά περάσ’ς 
πέ τ’ αύτό τον δίίρωπο καί νά φωνάζεις: «Καινούργιος γιατρός γήρτε για τά

Κωστιανοί μέ τις ντόπιες ντυμασιές μπροστά στ’ αμάξι φορτωμένο.
Οί δυό ακραίοι φοροϋν ζουπούνι, πουκάμισο, βρακί, κουντοΰρες.

μάτια». Αυτός ά σέ πάρ’ γιά νά άόνε γιάν’ς καί ά σέ δίν’ παράδες δσους 
ίίέλ’ς. ’Αλλά σύ νά μη στρέξ’ς νά πάρ’ς παράδες, παρά νά άόνε γυρέψεις νά 
σέ γιομόσ’ τό παπόρ’ σου άλας. Γύστερα ά σέ φουγιάξου σ’ ένα άουγούν’ 
νά πάγεις καί νά πάρ’ς μέσ’ τή τζέπ’ σου άλας κι’ odu φέρου φαγί γιά νά 
φάτε, νά βγάλ’ς πέ τή τζέπ’ σου άλας καί νά βάλ’ς σέ γούλα τά πιάτα πέ πό
νον. Μόλις ά φάσι καί ά ιδού πού ά νέναι τό φαγί νόστιμο, ά σέ ρωτούν 
πού τό γηΰρες. Σύ νά τούς πεις :—’Έχω πολύ, ά μά έ'ναι πολύ ακριβό. Ό 
πως γείπε δ παππούς έτσι έκανε δ Γιάνν’ς.

Ξέβηκε δ Γιάνν’ς στη Μπόλ’, πήρε κείνο τό γιατρικό πού έκανε δ παπ
πούς πέ τό κουτσούν’, πέρασε πέ τή στραβού τό σπίτ’ καί άρκίνησε νά φου- 
γιάζ’: «Καινούργιος καί πολύ καλός γιατρός γιά τά μάτια γήρτε».Ό  στραβός



248 Λαογραφικά Κωστή ’Ανατολικής Θράκης

σάνε γήκουσε νά φουγιάζ’ καινούργιος γιατρός, έστειλε τη δούλα dou να dovs 
φωνάξ’ νά πάγ’ πάνω στο αφεάικό άης. 'Ο  ψευτογιατρός δ Γιάνν’ς πήγε 
πάνου, γλέπει dova καλά τά μάτια dou και λέγει dovd : —Μή φοβάσαι, σέ 
πέάε λεπτά τής ώρας ά σέ κάνω καλά. —'Ά μα μέ κάν’ς καλά, δσους παρά- 
δες τθέλ’ς, εγώ ά σέ δώκω. — Δέ θέλω νά μέ δώκ’ς παράδες, αλλά ά μέ γιο- 
μόσεις τό παπόρ’ μου άλας. — Μόνε καλά νά μέ κάν’ς και ά σέ δώκω και 
άλας. 'Ο  Γιάνν’ς πήρε dovd σέ άλλο voda, γύστερα σά μένε γοί δυό doup, 
έβγαλε κείνη τή μουτζιά πέ τό κουτσουνί, έλειψε τά μάτια dou και έγινε πέ 
τό πρώτο καλά. "Αμα έγινε καλά, φοΰγιαξε τις χαμάληδες και κουβανούσασι 
τ’ άλας μέσ’ τό παπόρ’.

Σέ καίοόσες μέρες έγινε κΓ ένας γάμος μέσα στη Μπολ’ και φιωναξάσι 
καί τό Γιάνν’. Πήγε δ Γιάνν’ς και πήρε και άλας μαζί dou. Τό μεσημέρ’ 
έκατσάσι νά φάσι κι’ δ Γιάνν’ς σηκώθηκε κι’ έβαλε σέ γοΰλα τά φαγιά άλας. 
Γοί άθρώπ’ σάνε γείδασι πού γήάανε τόσο νόστιμο τό φαγί, ρωτούσασι τό 
Γιάνν’ πού τό γηϋρε κι’ άμα νά έχ\ νά πουλήσ’ κι’ δλα. —’Έ χω  πολύ, ά 
μά έναι πολύ ακριβό, λέγει άους. Πέ τή μνιά τή μεργιά ά βάλουμ’ άλας καί 
πέ τήν άλλ’ τή μεργιά τή ζυγαριά λίρες. Έστρεψάσι καί πήρα do γοΰλο τό 
άλας καί γιόμοσε τό παπόρ’ dou λίρες.

"Αμα γιόμοσε τό παπόρ’ dou λίρες διάβκε γιά τή b«Tpi0a dou. Πήγε 
στή b « p i0 a  dou καί φώναξε τό βασιλέ νά φέρ’ αμάξια καί χαμάληδες νά 
δειάσ’ τό παπόρ’ πού γήάανε γιομάτο λίρες. Ό  βασιλές δένε πίστεψε καί 
γεΐπε dovd : —Τή βεζΰρ’ ό γυιός πήρε καινούργιο παπόρ’ καί δένε γήφερε 
κάν άίποτες καί σύ πέ τρύπιο παπόρ’ γιόμισές do λίρες ; — Κείνος όορεϊ νά 
μήνε γήφερε, αλλά γώ γιόμισά do τόνε λέγ’. Πήγε καί γεΐδε ό βασιλές καί 
γήdavε αλήθεια γιομάτο λίρες τό παπόρ’.

Πήρε χαμάληδες κ ι’ αμάξια καί άδειασέ do, μά πάλε δένε γήθελε νά do 
gdv’ γabρό, έπειδής γήdavε bpoaT0 φτωχός καί γείπε dovd : —Πόψα ά κοι
μηθείτε πέ τή βεζύρ’ τον ύγυιό σ’ ένα voda. Καί ά νέρτ’ τά μεσάνυχτα τό 
κορίτσ’ μου καί σ’ δποιονα ά πέσ’ κοάά, κείνονα ά πάρ’. ’Έ φαγάσι τό βράδ’ 
κΓ ό Γιάνν’ς έβαλε κι’ ένα κομμάτ’ ψωμί μέσ’ τή τζέπ’ dou καί γεΐχε κΓ ένα 
boυκάλ’ λεβάάα.Άμα έφαγάσι πήγασι νά κοιμηθούν καί κλείδωσα dou; μέσα 
στο voda. Σέ λίγ’ ώρα τή βεζύρ’ δ γυιός γήθελε νά πάγ’ προς νερό dou, 
αλλά γήάανε κλειδωμένα καί λέγει dova τό Γιάνν’ : — Μπρε, άρκαάάσ’, εγώ 
θέλω ά κάνω τό νερό μ’ καί πού νά π άγω ; Λέγει dova δ Γ ιάνν’ς : — Καί 
γώ τά γίδια έπαθα, άλλ’ ά κάτσουμ’ δώ σέ μνιά άκρη... Πήγασι καί οι δυό 
στήν άκρη τό voda, αλλά δ Γιάννης έκοφτε ψωμί κΓ έρριχνέ do κάτω. Ά μ α  
Μτισάσι. —Τί ά κάνουμ’ τώρα, λέγ’ τή βεζύρ' δ γυιός, πού ά νέρτ’ δ βασι- 
λές τό πουρνό καί ά τό δγή. Λέγει dova ό Γιάνν’ς :— Ά  τά παστρέψουμ’ νά 
μή άά δγή. Τή βεζύρ’ ό γυιός βρώμησε πέ τά κάτουρα, δ Γιάνν’ς λείφτηκε 
πέ τή λεβάάα. Τά μεσάνυχτα πήγε ή βασιλοπούλα γιά νά πέσ’ κοάά στον
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ένανα, νύχτα σκοτίδια. "Αμα σέίιηκε έπεσε κοάά στο Γιάνν’, γιατί τή βεζύρ’ 
6 γυιός βρωμούσε, Ό  βασιλές γΰστερα π ’ αυτά δώκε άηνά τό Γιάνν’ γυ
ναίκα.

“Οσο γήμου γώ κεΐ, τόσο νά πιστέψτε καί σείς.
σφνρί (τό)=ή σφυρίχτρα.—ματι'^ω=όργίζομαι, αγανακτώ.—κουτσουνί (τό)— 

τό μικρό σκυλάκι, άρκα</άσ’=φιλε, σύντροφε.

2 .  Τά σαράίΐα βαοιλόπαιδα

Κόκκινη κλωστή δημέν’ παραμύθι ν’ άρκινήσ’.
στην ανέμη άυλιμέν’ Καλησπέρα τή παραμυθιού
δώσ’ τη κλώτσο νά γυρίσ’ πρόμα πλώρα, τά παλλικάρια δλα.

Μνιά φορά κι’ ένα gaipo γήθανε ένας βασιλές καί δεν έκανε παιδιά. 
Παρεκάλιε μέρα καί νύχτα τό Θεγό νά άόνε δώκ’ ένα παιδί για νά φήσ 
στο θρόνο άου. ’Έκανε θυσίες στο Θεγό γοΰλ’ μέρα γιά νά άόνε δώσ’ παιδί·

*0 Κωστιανός Κωνσταντίνος Παπαγιάννης μέ τή ντόπια ντυμα- 
σιά του πάνω στ’ αμάξι.

‘Ο Θεγός λυπήθκέ dova καί πόμεινε ή γυναίκα τ’ ^αστρωμέν’. Ά νά ίς  
παιδί όμως έκανε ένα τουλούμ’. 'Ο  βασιλές σάνε γεΐδε τό τουλούμ’ πάλε φχα- 
ριστήθκε. —Ό  Θεγός πού μέ δώκε τό τουλούμ’ ά μέ δώκ’ καί παιδί. ’Έ 
βαλε do το τουλούμ’ μέσα σ’ ένα χρυσό σεάούκ’ καί παρέγγειλε τή δούλα 
άου νά do θυμνιάζ’ κάθε μέρα. Γή δούλοι θύμνιαζέ do κάθε μέρα. Σέ σα- 
ράάα μέρες πέ μέσα πέ τό τουλούμ’ Εέβκασι σαράάα παιδιά. 'Ο  βασιλές 
σάνε γεΐδε τά παιδιά, έκανε μεγάλ’ θυσία στο Θεγό καί πόλκε γούλ’ τις φυ- 
λακωμέν’ πέ τή φυλακή. Γύστερα πήρε καί σαράάα παραμάννες γιά νά κη- 
δέψουσι τά παιδγιά .“Αμα μεγάλωσάσι τά παιδιά, πήρε καί σαράάα δασκάλ’,
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κάθε παιδί και δάσκαλος, παιδί και παραμάννα. Παρέγγειλε τις δασκάλ’ μέ
χρι νά βιτίσου πέ το σκολειό, νά μή d ’ αφήσου νά ξέβγου οξω. Τά παιδιά 
κάθονται γοΰλα μέσ’ τό σκολειό.

'Α μα έγινάσι είκοσι χρονώ, τό δλόμικρο τό παιδί παρακάλεσε τό δά
σκαλο νά τό δώσ’ δυο ώρες άδεια γιά νά συργιανίσ’. Ό  δάσκαλος δένε εδινέ 
do άδεια. Φοβουνάου τό βασιλέ' αλλά πέ τά πολλά τά παρακάλια λυπήθκε do 
ό δάσκαλος καί δώκε do τό βράδ’ δυο ώρες άδεια. Τό παιδί άνάίς δυο ώρες 
έκανε γούλ’ τή νύχτα. Τό πουρνό πού πήγε στο σκολειό έγραψε ένα γράμμα 
στο baba άου καΐάόνλέγ’:—Μπαβά, εμείς μεγάλωσαμ’ καί θέλουμ’ παάρειά, 
νά κάνς δ,τι κάνς νά νεύρεις τά σαράάα τά κορίτσια νά μάς παάρέψς.Ό  ba- 
bάς άους γιά νά μή θέλ’ νά χαλάσ’ τό χατήρ’ πέ τά παιδιά, έγραψε da καί 
τά λέγ’ :— Κάντε γυπομονή, ό γράψω δεξιά καί ζερβά, γιά νά νεύρω τά κο- 
ρίτσα. ’Έγραψε δ βαβάς άους πανάγιου, αλλά δένε βόρσε νά τά εΰρ’ καί λέγ’ 
στά παιδιά άου :— Π αιδιά μ’, δένε βόρσα νά τά εύρω τά κορίτσια, άλλα ά 
νεύρουμ’ άλλα κορίτσια νά σάς παάρέψω. Τό όλόμικρο τό παιδί έπιμέν’ καί 
λέγ’ νά τά βγάλ’ πέ τό σκολειό καί ά τά εύρουσι μονάχα τά κορίτσια.'Ο βα
βάς άους έβγα?,έ da πέ τό σκολειό καί δώκε da πολλούς παράδες καί π ’ ένα 
άλογο γιά νά πάσι νά νεύρουν τά κορίτσια. Στο δρόμο πού πήγαινάσι, τό 
βράδ’ γηύρασι ένα βύργο καί γείπασι νά κοιμηθοΰ κεΐ τό βράδ’. Τά παιδιά 
έφαγάσι καί κοιμήθκασι. ’Αλλά τό όλόμικρο τό παιδί ένοιξε τό σπαθί άου 
καί στάθκε πέ πίσω πέ τή βόρτα νά δγή τί έχ’ ό πύργος.

Τά μεσάνυχτα πήγε ένα θερίο πέ τργιά κεφάλια καί λέγ’ :— Ποιοι κε- 
ρατάδες γήρτασι στο βύργο ; Τό όλόμικρο τό παιδί δεν έχασε καιρό έσφαξε 
τό θερίο καί έκρυψέ do. Τ ’ αδέρφια άου δέν έπήρασι χαβάρ’. Τό πουρνό 
σκώθκασι πάλε καί τράβηξάσι γιά τά κορίτσια. Στο δρόμο γηύρασι πάλε ένα 
βύργο καί γείπασι νά κοιμηθοΰ πάλε κεΐ. Έκατσάσι πάλε κεΐ και κοιμήθ- 
κασι. Τ ’ όλόμικρο τό παιδί στάθκε πάλε πέ πίσω πέ τή βόρτα. Τά μεσάνυ
χτα πήγε πάλε ένα θερίο π ’ έξ’ κεφάλια γιά νά φά τά παιδιά. Τό παιδί σκό
τωσε do κι’ αυτό. Τό πουρνό τράβηξάσι πάλε γιά τά κορίτσια. Στο δρόμο 
γηύρασι πάλε ένα βύργο καί κοιμήθκασι πάλε κεΐ. Τ ’ όλόμικρο τό παιδί στά
θκε πάλε πέ πίσω πέ τή βόρτα. Τά μεσάνυχτα πήγε πάλε ένα θερίο μ’ εννιά 
κεφάλια. Πήγε τό παιδί νά σκοτώσ’ πάλε τό θερίο, αλλά γήάανε πολύ δυ
νατό καί δένε βόρσε νά do σκοτώσ’. Τά οχτώ τά κεφάλια έκοψέ da, αλλά τό 
ένα δένε βόρσε. Γύστερα έβγαλε σκοινιά καί έδησέ do καί γεΐδε μιά στιά πολύ 
μακριά καί πήγε πέ κεΐ νά πάρ’ στιά γιά νά νάψ’ νά δγή τί έκανε τό θερίο. 
Στο δρόμο πού πήγαινε νά πάρ’ στιά γηϋρε μνιά βάβω καί γεΐχε ένα κου- 
βάρ’ σπάgo καί μάζωνέ dova. — Γιατί do μαζών’ς βάβω τό σπά^ο ;— Γιά 
νά ξημερώσ’ λήγορα. — Μπάβω, δώσ’ με μένα τό σπά£ο γιά νά μή ξημε- 
ρώσ’ λήγορα, γιατί έχω μεγάλ’ δουλειά.'Η βάβω δώκε άονά τό aKdgo. Γ ύ
στερα πήγε νά πάρ’ στιά καί στή σιιά γεΐδε ένα καζάν’ καί έβραζάσι γοΰλο
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λαγοί καί πέρδικες. Λόϋρα στο καζάν’ γεϊχε σαράάα δράκ’ καί φύλαγάσι. Τό 
παιδί πήρε σιιά για νά διαβή άλλ’ επειδής ’πείνα πολύ λέγ’ : — Ά  ξυπνήσω 
χά παλλικάρια ίσως καί μέ δώσου κάνα λαγό καί φάγω. Τό παιδί ξύπνησε da 
χά παλλικάρια καί λέγει da :— Σάς παρακαλώ πολύ, πέθανα πέ χή όεϊνα, δώ- 
σχε με sva λαγό νά φάγω καί ά σάς χό 1)λιερώσω δσο Οέλτε. Τά παιδιά γεί- 
πασι : — Γοϋλ’ γοΐ λαγοί καί γοι πέρδικες ένε δικοί σ’. Μόν’ ά μάς φέρ’ς χή 
βασιλοπούλα δώ. Τό παιδί γεϊπε : —Τραβάχε 5ροσχέ νά μέ δεΐξχε χό πα- 
λάχ’ άης καί γώ ά χό πάρω χό κορίχσ’. Πήγασι κι’ έδειξάσι χό παλάχ’, αλλά 
γεϊχε μεγάλο Ιούργο καί δένε Μ ργιε νά σέό' μέσα. —Νά μέ φέρχε σαράάα 
καρφιά νά κάνω σκάλα νά σέbω μέσ’ χό Μ ργο, νά πάρω χή βασιλοπούί.α. 
Πήγασι καί γήφεράσι χά καρφιά καί έκανε σκάλα. Σέbκε μέσα σχό bύργo 
και σχάθκε κρυφά πέ χά σαράάα παλλικάρια καί λέγει da : — Άνεβάχε καί 
σείς νά άή bάρoυμ’, αλλά ν’ άνεβαίνχε πέ ένα ένα. 'Ό πω ς νέβαινάσι έσφαζέ 
da πέ ένα ένα καί έρριχνέ da σχήν άκρα. Γύσχερα γεϊπε : —Ά ς  πά νά δγιώ 
εγώ χή βασιλοπούλα, νά δγιοΰμ’ χί κορίχσ’ έναι.'Ά μα σέbκε μέσ’ χό νοάά άης, 
καχέβαιν’ ένα θερίο γιά νά φά χή βασιλοπούλα. Τό παιδί παίρν’ χή βασιλέ χό 
σπαθί καί σκοχών’ χό θερίο καί φ ίν ’ καί χό σπαθί μέσ’ χό κεφάλ’ χή θερίου. 
Γύσχερα σκώθκε καί διάβκε χό παιδί. Πήγε καί πήρε σχιά καί πήρε λαγοί 
καί πέρδικες πολλές καί πήγε νά νάψ’ χή λάba νά δγιή χί έγινε χό θερίο. Δώκε 
καί χή bdbco χό σπά^ο καί λέγει άηνά : —-Ούλιζε χό σπάgo νά ξημερώσ’ 
λήγορα χώρα. Νάφχ’ χή λάba καί γλέπ’ χό θερίο σκοτωμένο.’Έκρυψε do καί 
κείνο χό θερίο καί χό πουρνό τράβηξάσι πάλε γιά νά νεύρωσι χά σαράάα κο- 
ρίχσια. Λέγ’ χ’ όλόμικρο παιδί σχίς άλλ’ : — Ά  γένω εγώ αρχηγός γιά νά πά- 
ρουμ’ τά κορίτσια. Ό  μεγαλύτερος δένε γήθελε νά δώκ’ τήν αρχηγία στον 
όλόμικρο. Γύστερα λέγ’ ό μικρότερος : —Έ γώ  ά φύγω καί ά τά εύρεχε σείς. 
Γιατί σά δένε γήμου έγώ σχίς τρεις χίς πύργοι πού κοιμήθκαμ’, άλά σάς φάσι 
χά θεριά. Σά δέ όισχεύγτε έλα πάμ’ νά σάς χά δείξω. Πήγασι στον ένα χό 
bύργo κι’ έδειξε χό θερίο μ’ εννιά κεφάλια καί φοβήθκασι γοϋλ’. Γύσχερα 
λέσι χ’ αδέρφια άου νά γέν’ αυτός αρχηγός. "Αμα έγινε αρχηγός τράβηξάσι 
γιά τά κορίτσια καί λέγ’ τ’ άδρέφια άου :— Γλέπχε κείνο χό βουνί χό μεγάλο; 
Νά, εκεί έναι τά σαράάα χά κορίτσια κΓ έχου καί σαράάα άδρέφια πού τά 
φυλάγου κι’ έχου κι’ ένα άδρεφό, τό μεγαλύτερο θερίο τη κόσμου, τό Όεμίρ- 
boo"5dv’, αλλά μή φοβάστε, εγώ ά χίς σκοτώσω γοϋλ’ καί ά χά πάρουμ’ χά 
κορίτσια. Μόνο νά μέ κοϋσχε χί ά πώ γώ, κείνο νά γέν'.

Σχό δρόμο πού πήγαινάσι πήρασι ένα χαρτί κι’ έγραφε ;—'Όποιος bo- 
ρέσ’ καί βγάλ’ τό σπαθί πέ μέσα χή θερίου χό κεφάλ’, ά άονέ δώκω τό μισό 
χό βιό μ’ γή χή θυγατέρα μ’ γυναίκα. Γύσχερα λέγ’ χά παιδιά ; — Ά  πάμ’ 
καί μεΐς νά δγιοΰμ’ εκεί, γιατί κι’ αυτό χό ιθερίο σκόχωσά do έγώ. Γιά νά πι- 
σχέψχε ά βγάλω χό σπαθί πέ χή θερίου τό κεφάλ’ πέ χό μικροδάχτυλό μ’. 
Γ ιά  νά πιστέψουσι αυτοί πήγασι νά ίδοϋ. Πήγασι στο βασιλέ καί άονέ λέγ’
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τό παιδί γούλ’ τήν ιστορία πού έπαθε το κορίτσ’ άου.—Νά δγιής πώς ά το 
βγάλω τό σπαθί πέ τή θερίου τό κεψάλ’ άονέ λέγ\ Πήγε τό παιδί κα'ι πέ τό 
μικροδάχτυλό άου δπως τράβηξε, τό σπαθί έκατσε μέσ’ τό ταβάν’. Γύστερα δ 
βασιλές gdXiaoe τό παιδ'ι και λέγει do : — Και τό κορίτσ’ δικό σ' εναι και 
γοΰλος μου δ βιος δικός σου εναι, ά σέ κάνω γabρό. Τό παιδί δεν έστερξε. 
—Δέ θέλω κανάίποτα πέ τα σένα, βασιλέ μ’, μόν’ έχω άλληνα δουλειά καί πέ
ρασα καί πέ δω. Γύστερα πήρε τ’ άδρέφια dou καί πήγε για τά σαράάα τα 
κορίτσια. Τό μεσημέρ’ πήγασι στα σαράάα τά κορίτσια καί γήdavε πάν’ άπ’ 
ένα μεγάλο βύργο. Χτΰπσε τή βόρτα καί ξέβκε γή μάννα άους ό'ξω καί λέγει da: 
—Τί θέλτε, παιδιά μ’ ; —Θέλουμ’ τά κορίτσια σ’. ’Ένοιξε τή βόρτα καί λέ
γει d a :  — Ε λάτε πάν’ νά τά πάρτε τά κορίτσια μ’. Γεΐχε σκοπό νά άά σκο- 
τώσ’ τά παιδιά. Τ ’ δλόμικρο τό παιδί έβαλε ένα κομμάτ’ σφoυgάρ’ μέσα στό 
στόμα άου. Γύστερα γή μάννα τώ κοριτσιώ γήκανέ da  gaβέ κΓ έβαλε φαρ- 
μάκ’ μέσα για νά τά φαρμακώσ’. Τή δλόμικρου τή παιδιού τό g ^ e  γήπγιε 
άονά τό σφoυgάρ’ καί δένε φαρμακώθκε. Γοί άλλ’ γοΰλ’ φαρμακώθκασι. 
’Έκανε κι’ αυτό πώς φαρμακώθκε. Γύστερα παίρνει άους πέ τό ποδάρ’ ή γυ 
ναίκα καί βγάζ’ άους όξω. Σέ λίγ’ ώρα πήγασι καί τά παιδιά άης για νά 
φάσι. "Αμα πήγασι πάνω λέσι τή μάννα άους: — Μάννα, άθρωπιάς μοσκίζ’ 
δώ. —Φάτε, παιδιά μ’, κι’ έχω καί σαράάα άθρώπ’ νά πάρτε πέ ένα μεζέ.

Τ ’ δλόμικρο τό παιδί άμα πήγασι γοί σαράάα δράκ’ πάνω, έβγαλε τό 
σπαθί άου καί στάθκε πέ πίσω πέ τή βόρτα. "Αμα τίς έσφαξε γουλνούς πήγε 
πάνω καί τσάκωσε τή μάννα άους πέ τά μαλλιά. — Νάνεστήσεις τ’ άδρέφια 
μ ’, γιατί ά σέ κάνω παρτσάλια. Γή δράκισσα γεΐπε τό παιδί : — Πάρ’ αύ- 
τήνα τή βίτσα καί δώσ’ τα πέ μνιάνα στό gilAo καί ά νεστηθοΰσι.—Νά τά 
δώκ’ς εσύ, γεΐπε τό παιδί, γιατί σ’ έκανα παρτσάλια. Γύστερα πήρε γή δρά
κισσα τή βίτσα, δώκε da πέ μνιάνα στό gaAo καί νεστηθήκασι τά παιδιά. 
Πιάνει άηνα πάλε πέ τά μαλλιά καί λέγει άηνά :—Νά μάς φέρ’ς καί τά σα
ράάα τά κορίτσια σ’. Γή δράκισσα δέ γήθελε νά τά δώσ’. "Αμα σήκωσε τό 
σπαθί νά άή σφάξ’, φοβήθκε καί δώκε τά κορίτσια άης στά παιδιά.

Λέγει στ’ αδέρφια άου : —Ά  πάρουμ’ τά δαχτυλίδια πέ τά κορίτσια νά 
τά νεκατώσω κι’ όποιανής δαχτυλίδ’ πάρ’ δ καθένας, κείνη ά ν’ εναι ή γυ' 
ναίκα άου. Πήρε, τό παιδί τά δαχτυλίδια καί νεκάτωσέ da καί λέγ’ στ’ ά" 
δέρφια άου:—Τραβάτε, καθένας τή άύχ’ του. Λέγ’ πάλε στη δράκισσα : —Νά 
μάς δώκ’ς καί σαράάα αμάξια νά κάτσουμ’ νά πάμ’ καβάλα. Γή δράκισσα 
δώκε τά σαράάα αμάξια χρυσά, "Αμα πήοασι τ’ αμάξια, τσάκωσε τή δρά' 
κισσα νά άή σφάξ’. Τ ’ άδρέφια άου δέ άόνε φίκασι νά άή σφάξ’ καί άόνε 
γείπασι :—’Ά φισ’ άηνα, εναι μάννα μας τώρα.—Ά  άήνε σφάξω, γιατί ά νεύ- 
ρουμ’ βελά, λέγ’. Γύστερα όμως ήκσε τ’ άδρέφια άου καί φήκε άηνά. — Ά  
δγιήτε δμως τί ά πάθουμε, τίς λέγ’.

Έκατσάσι στ’ αμάξια καί πήγασι γιά τό παλάτ’ άους. Τή γυναίκα άου



ό δλόμικρος έβαλε πέ τή μάννα άης μαζί. Αυτός γηάανε καταποδνός καβάλα 
πά στ’ άλογο. “Αμα ξέβκασι πέ τό σόνερο της δράκισσας μακριά, γύρισε γη 
δράκισσα και φώναξε χό μεγάλο άης χό παιδί.— ϋεμ ίρ  όουζάν’ φτάσε νά μάς 
βοθήσ’ς, χάθκαμζ Ό  Όεμίρ Βουζάνς σ’ ένα λεφτό έφτασε και φουγιάζ’ πίσω 
τ’ άμάξ’. —Σάς έφαγα γοΰλ’.Ό  δλόμικρος λέγει άονά : —Τ ’ αμάξια bpoστά, 
κι’ αν γεΐσαι παλλικάρ’ έλα νά παλαίψουμ’ μαζί. Κατεβαίν’ καί τό παιδί πέ 
τ’ άλογο και πιάστικάσι στη bαλαίστρια. Μπάλευγάσι γουλ’ την ημέρα. Ούτε 
τό παιδί σκότωσε τό δράκο, ούτε κ ι’ ό δράκος τό παιδί. Λέγει do δ δράκος 
τό παιδί :—Γεΐσαι γabρός μου πιά. ’Αλλά έλα νά κάτσουμ’ τρεις μήνες μαζ^ 
καί γΰσιερα πάνε στη γυναίκα σ~. Λέγ’ τό παιδί στ’ άδρέφια άου : — Πανέτε 
στο babu εσείς καί ά νέρτω και γώ· Νά μή χολοσκάν’ δ babaς γιά τά μένα. 
Πήγε τό παιδί στο παλάτ’ τή Όεμίρ βουζάν’. Λέγ’ δ Οεμίρ boυζάvς τό
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Μαξιλάρι τοϋ Κωστή, χειροτέχνημα.
παιδί: — Ά  πας γabρέ, νά μέ φέρς τή bεdάμoρφ’. ’Έχω δέκα χρόνια τώρα 
καί δέ bogco νά άήνε πάρω. Τό παιδί λέγ’ : —Σέ δέκα μέρες έναι δική σ’. 
ΙΙήγε τό παιδί γιά τή bεdάμoρφ’. Στο δρόμο που πήγαινε σ’ ένα boτaμό 
γηΰρε ένα άχόρταγο, πού τραβούσε γούλο τό boτaμό μέσ’ τή £θΐλιά άου. Οΐ 
μερμήγκ’ καί οί μέλισσες φΰλαγάσι νά πγιοΰσι νερό καί λέσι στο παιδί : 
— Π άρ’ αύτόνα τον αχόρταγο γιά νά πγιοΰμ’ καί μεΐς λίγο νερό. Λέγ’ στον 
αχόρταγο τό παιδί :—Σήκω, bp0 άαή, νά δγιώ τά μούτρα σ’. Αυτός δπως σκώ 
θκε, πήγε δ ποταμός σιακάτ’ καί γήπιασι οΐ μερμήγκ’ καί γοΐ μέλσσες νερό. 
Λέγει dova τον άχόρταγο : —’Έλα νά κάνουμ’ μαζί παρέα.Ό  αχόρταγος πήγε 
μαζί άου. Οί μερμήγκ’ καί οί μέλσσες λέσι do παιδί : — Αυτό τό καλό πού 
μάς έκανες, πάρ’ ένα φτερό πέ τά μάς κΓ άμα μάς χρειαστείς, νά τά τσιούξς 
καί μεΐς ά φτάσουμ’ εκεί. Τό παιδί πήρε da κΓ έβαλέ da μέσ’ τό πορτο-
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φόλ’ <3ου. Στο δρόμο που πήγαινε, βρίσκει έ'να καρτάλ’ κι’ έ'να botKO, πού 
τσακώνουάαι για νά φασι έ'να κομμάτ’ κργιάς. Τό παιδί πήγε καί μοίρασε 
ιίους to  κργιάς. Λέσι το καρτάλ’ κι’ ό ί>οτκός :— Γ ι’ αυτό το καλό πού μας έκα" 
νες, πάρ’ πέ τα μέ ένα φτερό λέγ’ τό καρτάλ’ καί κομμάτ’ νουρά λέγ’ δ 
boTKOc καί άμα μας χρειαστείς νά τά τσιούξς νά φτάσουμ’ κεΐ. Πήρε κι’ αυτά 
κι’ έβαλε da  μέσ’ τό πορτοφόλ’ άου. Τράβηξε γΰστερα νά πάγ’ γιά άή bεdά- 
μορφ’. Τον αχόρταγο φίκε μέσα σ’ ένα μεγάλο βουνί' έκρυψε dova. Χτυπσε 
τή bopxa τής bεdάμoρφης, ξέβκε ή bεdάμoρφ’ πέ το παραθύρ’ καί ρωτά 
ποιος έναι. —Έ γώ  γεϊμαι τό βασιλόπαιδο, γήρτα γιά τά σένα. — Καλά έκα
νες πού γήρτες, αλλά θά χάσς τή ζωή σ’. Νά νουνίσς καλά καί γύστερα νά 
’ποφασίσς γιά νά μέ πάρς. Χωρίς στοίχημα δέ bσρεΐς νά μέ πάρς. Γλέπς αύ- 
τόνα τό biipxo ; ’Έ χ ’ εννιακόσια ενενήάα εννιά κεφάλια. Κόμα ένα κεφάλ 
θέλ’ γιά νά b itia ’ δ πύργος. Τό παιδί λέγει άηνά : -—’Εγώ ά σέ πάρω, γεΐ* 
μαι σίγουρος πού ά κερδίσω τά στοιχήματα, —’Έλα πόνου τότε, λέγει άονά. 
Πήγε πάνου καί λέγει άηνά τή bεdάμoρφ’. —"Ο,τι στοίχημα θέλς πέμε, 
εγώ ά τό κάνω. —Τότες πόψα νύχτα νά πας νά κρυβηδεΐς δπου ίίέλς κι’ άμα 
δέ σέ γηύροί ά μέ πάρς γυναίκα, κι’ άμα σέγηϋρω ά σέ πάρω τό κεφάλ’. Πήγε 
καί κρυβήθκε μέσ’ τό δρόμο. Τό πουρνό γή bεdάμoρφ’ πήρε τό ρραθρέφτ’ γιά 
νά γηύρει τό παιδί."Αμα γεΐδε μέσ’ τό gai)p0(pT’ γηϋρε do τό παιδί. ΓΙάγ’ τό 
παιδί στο παλάτ’ άης καί λέγ’ : — Γείδες με ; — Γηΰρα σε, λέγει do, γήσου 
μέσ’ τό δρόμο, αλλά λυπάμ’ πού γεΐσαι πολύ έμορφο καί δέ θέλω νά σέ 
σφάξω. Πάν’ νά κρυβτεϊς κόμα μνιά φορά. "Εκαψε τό φτερό πέ τό καρτάλ’ 
τό παιδί καί τό καρτάλ’ πήγε κεΐ. —Τί γυρεύς τώρα πέ τά μένα ; Λέγει do : 
— Θέλω νά μέ νεβάσς στον ουρανό νά μέ κρύψς. Τό καρτάλ’ νέβασέ do στον 
ουρανό, έβαλε καλογέρικα ρούχα καί μνιά φυλλάδα καί διάβαζε. Τό πουρνό 
γή Εεάάμορφ’ πήρε πάλε τό gaθρέφτ’ γιά νά γηύρει τό παιδί.Ξέταξε παντγιοϋ, 
γύρισε καί στον ουρανό καί γηΰρε πάλε τό παιδί. Πήγε πάλε στη bεdάμoρφ’ 
καί λέγ’ : — Γηΰρες με τώρα ; — Γηΰρα σε, γήσου στον ουρανό, αλλά πάλε 
δέ σέ σφάζω. Τή άρίτηνα τή φορά άμα σέ γηύρω δέ ά γλυτοόσς.— Δυο φορές 
μέ γηΰρες, γήθελα γώ καί γηΰρες με. Τώρα δέ μέ βρίσκεις κι’ α τσακίσς καί 
τό §αθρέφτ’, λέγει άηνα. Τό παιδί κάάου στο μαγαζί, γήπινε καί τραγού- 
διε μέχρι τά μεσάνυχτα. Γύστερα έκαψε τή boTKOO τή νουρά κι’ έφτασε ό 
βοτκός κεΐ. —Τί ιΤελς τώρα πέ τά μένα ;— Θέλω νά μέ κρύψς γιατί α μέ γηύ- 
ρει ά μέ σφάξ’ γή bεdάμoρφ’.— ’Έλα μαζί μ’ καί γώ ά σέ κρύψω, δέ σέ βρί
σκει, λέγει do.

Πήγασι μαζί πέ τό boTKO στή bεdάμoρφ’. Κείνη κoιμoύdoυ. ’Έβαλε ό 
boTxoc τή νουρά άου μέσ’ τό λάδ’ καί τό πιπέρ’ κι’ έβαλε άηνα μέσ’ τή μύτ’ 
τής bεdάμoρφης Γή bεdάμoρφ’ έφτηρε κι’ έπεσε ένα κλειδί πέ τό στόμα άης. 
Πήρε do τό παιδί τό κλειδί, άνοιξε τό σενάούκ’ dης καί κοιμήθκε μέσα. Ό  
boτκός κλείδωσε τό σενάούκ’ dης κι’ έβαλε do τό κλειδί πάλε μέσα στο στόμα
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άης. Τό πουρνό πήρε πάλε γή βεάάμορφ’ to ^αθρέφτ’ για νά νεΰρ’ to παιδί. 
Ξέταξε παντγιοΰ, στον ουρανό καί στη θάλασσα, δένε βόρσε νά τό'βρ’. Τώρα 
πού όΐμοσα για νά τό σφάξω, δένε βάρεσα νά τό γηύρω. Μάνισε καί τσάκσε 
τό ^αθρέφτ’. Φύλαξε καβόση ώρα καί δένε πήγε τό παιδί. Γύστερα λέγ’ 
αυτή :—Δεν έναι πού δέ άόνε γηΰρα, μόνο δεν έρκεται κιδλα.—-Νοΐξε μ’ νά 
νέρτω, λέγ’ τό παιδί. Ξετάζ’ δεξιά καί ζερβά καί γυρεύγει τό παιδί. —Ποϋ 
γεΐσαι καί δέ βορώ νά σε γηύρω ; λέγ’.— Γείμαι μέσ’ τό σεντούκ’ σου. Γλέπ’ 
γή βεάάμορφ’ τό κλειδί μέσ’ στο στόμα άης καί τό σεάούκ’ κλειδωμένο. — 
Καλέ πώς έγινε καί σέβκες μέσ’ τό σεάούκ’, λέγ’.—’Έ γινα αγέρας καί σέβκα. 
—Τώρα δυο φορές γηΰρα σε καί μνιάνα δέ-σέ γείδα. Ά  σέ πώ κόμ’ ένα 
στοίχημα. Ά  σέ κάνω σαράάα καζάνια φαΐ, σαράάα φούρνοι ψωμί καί σα- 
ράάα βαρέλια κρασί. 'Ά μα τά φας αυτά γοΰλα ΐσιαμε τό πουρνό, ά μέ πάρς. 
—Άλλα ά τά πάτε μέσ’ τό βουνί νά τά φάγω κεΐ, λέγ’ τό παιδί. Πήγασί 
da γοΰλα μέσ’ τό βουνί, πήγε στον αχόρταγο γύστερα καί λέγει dova : — ’Έλα 
νά σέ δώκω νά φας. —Τώρα πού κονάεύγω νά πεθάνω πέ τη βεΐνα, τιόρα 
μέ νούνσες ;—’Έλα δώ καί ήφερά σε πολύ ψισμΐ καί φαγί. ΓΙήγε ό αχόρτα
γος κεΐ γεΐδε d a .—Τ ί νά μέ κάνουν αυτά. Ά  τά βάλω μόνε πέ κάτου πέ τή 
γλώσσα μ’. —Φάγε τώρα αυτά καί διάβε λήγορα πέ δώ. 'Ο  αχόρταγος πέ 
τή βεΐνα πού γεΐχε έφαγε καί τά καζάνια. Τό πουρνό πήγε πάλε γή βεάά. 
μορφ’ κεΐ γιά νά δγή αν έφαγέ da. Γεΐδε πού έφαγέ da καί έφαγε καί τά 
καζάνια. —Τώρα ά σέ πώ κόμ’ ένα στοίχημα, λέγει dova. Γλέπς αυτό τό ά" 
βάρ’ ; ’Έ χ’ πέ γοΰλα τά κουκιά μέσα. 'Ως τό πουρνό άμα τά διαλέξς γοΰλα, 
κάθα ένα στο άόπο άου, ά μέ πάρς. Γεΐπε τό παιδί : —Σέ μνιάνα ώρα ά τά 
διαλέξω. Πήγε πάλε στο μαγαζί, γήπινε καί τραγούδγιε καί δέ γήφινε τή βε- 
άάμορφ’ γιά νά κοιμηίίή. Γή βεάάμορφ’ μάνισε καί ξέβκε πέ τό παραθύρ’ 
καί λέγει do τό παιδί : — Κοιμήθτσε, νά κοιμθώ καί γώ, γιατί σάνε γήάανε 
νά σέ χαρίσω τή ζωή σ’, όρκώνουμ’ δτι αύρι ά σέ σφάξω. — Έ πειδής ά μέ 
σφάξς, γ ι’ αυτό τραγουδώ. Τά μεσάνυχτα παράτσε νά τραγουδεΐ. ‘Έκαψε τή 
μέρμηγκα τό φτερό καί πήγασι ο! μερμήγκ’ γοϋλ’ κεΐ. —Τί θέλς νά σέ κά- 
νουμ’ ; — Θέλα) αυτό τ’ άβάρ’ κάθε κουκί νά do βάλτε στο άόπο άου. Οί 
μερμήγκ’ σέ μνιάνα ώρα διάλεξά do γοΰλο τ’ άβάρ’. Τό πουρνό πήγε τό παιδί 
στή βεάάμορφ’ καί λέγει άηνά : —’Έλα νά πας νά τό δγής πρώτα τ’ άβάρ’ 
καί γύστερα νά μέ σφάξς. Γή βεάάμορφ’ πήγε καί γεΐδε κάθε κουκί στον 
άόπο άου. —Τώρα πού ώμοσα νά σέ σφάξω γλύτωσές do πάλε, λέγ’. Αλλά 
όρκώνουμ’ δτι άμα κάνς τό καταποδνό στοίχημα, γείμαι δική σ’. Ά  στολι- 
στοΰμ’ εκατό κορίτσια γοΰλα μνιά φορεσιά καί ά πάμ’ στο χορό καί πέ μα
κριά άμα μέ γηύρεις ά κοσέψςπάν’ μου, ά μέ πάρς. Στολίστηκάσι τά κορίτσια 
καί πήγασι στο χορό. Τό παιδί έκαψε τό φτερό τής μέλσσας καί ή μέλσσα 
πήγε κεΐ. —Τί γυρεύγεις νά σέ κάνω τώρα ; —Θέλω νά μέ γηύρεις τή βεάά- 
μορφ’ πέ τό χορό). —Νά γλέπς εσύ καλά μέσ’ τό χορό. "Οποιο κορίτσ’ σκώσ’
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το χέρι dou κείν’ έναι. Έ γ ώ  ά τή τσάοήσω πά στο χέρ’ κι’ έτσ’ ά την ευρεις. 
"Οπως γήγλεπε τό παιδί στο χορό, γή μέλισσα πήγε καί τσ^σε τή bεdάμoρφ, 
πά στο χέρ’ άης. Κόσεψε το παιδί καί πήρε άηνά.

—Γεΐμαι δική σ’ πιά, λέγει dov^. Διάβκασι καί πήγαινάσι. Πήγαινέ 
dηvα στο Όεμίρ-Τουζάν’. Κατάλαβέ do γή πεάάμορφ’ καί γεΐπε : — Δέ με 
πάεις στο baba σ’, μέ πάεις στο Όεμίρ Γουζάν’ ; —Μή φοβάσαι, λέγει dηva, 
bρoστέ ά πάμ’ εκεί, ά σκοτώσω το Οεμίρ-Τουζάν’ καί γΰστερα ά σέ πάγω 
στο baba σ’. "Αμα πάμ’ κεΐ σαράάα μέρες να μή στέρξς να κοιμθής μαζί 
dou, ώς που νά μάθς ποιάνα έναι γή δύναμή όου. Έ γ ώ  ά κρυφτώ κι’ oda 
διαβαίν’ αυτός ά νέρκουμ’ γώ.

"Αμα πήγε στο ΟεμίρΈ)υζάν’ κόσεψε καί ^άλιασέ dηva. — Καλώς τηνα 
που γήρτε, έχω τόσα χρόνια πού πελεμίζω νά σέ πάρω καί δένε Τόρσα. Καί 
συ, γabρέ μ’, πάνε τώρα στη γυναίκα σ’. *0 γabρός άου διάβκε και κρυ- 
βήθκε, δένε πήγε στη γυναίκα όου.

Τό βράδ’ ό Όεμίρ Τουζάνς γήθελ’ νά κοιμηθοΰσι μαζί πέ τή πεάάμόρφ’. 
— Ε κατό παρτσάλια νά μέ κάνς δέ στρέγω νά κοιμηθοϋμ’ μαζί, άμα δέ μέ 
πεις ποιά έναι γή δύναμή σ’ νά χαίρουμ’ καί γώ. — Χαμέν’ γή δύναμή μ’ 
έναι αύτή ή σκούπα. Τό πουρνό πού διάβκε ό Όεμίρ-όουζάνς καί πήγε στο 
κυνήγ’, τό παιδί πήγε πάλε σχό σπίτ’ καί ρώτηζε τή πεάάμορφ’ αν έμαθε τή 
δύναμή άου. — Γεΐπε με πού έναι αύτή γή σκούπα γή δύναμή άου, λέγ’. 
—Ψέματα σέ γεΐπε, δέν έναι αύτή, αλλά γιά νά do καταλάβς πού δεν έναι 
αύτή, στόλσε τή σκούπα καλά κΤ αύτός άμα νέρτ’ ά γελάσ’ καί σύ ά do πεις 
τί γελάς, άάρα ; Ά  σέ πή: — Γελώ πού στόλσες τή σκούπα.— Γιατί την έστόλ- 
σες τή σκούπα ; ά σέ ρωτήσ’. Καί νά dov πεις : —Χαίρουμ’ πού έναι γή δύ- 
ναμ’ σου. Διάβκε πάλε τό παιδί,

Γήρτ’ δ Όεμίρ Γουζάνς πέ τό κυνήγ’, γεΐδε τή σκούπα στολισμέν’ καί 
γέλασε. Γεΐπε dova αύτή : —Τί γελάς άάρα ; — Γελώ πού στόλσες τή σκούπα. 
Γιατί τή στόλσες ; — Πέ τή χαρά μ’ τή boλλή, ποΰναι γή δύναμ’ σου αύτή. 
— Γή δύναμή μ’ δέν έναι αύτή, αλλά έναι ένα γουρούν’ άγριο στο Σαμακόβ,’ 
πού έχ’ τργιά περιστέρια μέσ’ στή ^οιλιά άου κΓ οποίος ά σκοτώσ’ τό γου
ρούν’,τότε ά σκοτωθώ καί γώ. Τά δυο τά περιστέρια έναι τά μάτια μ’ καί τό 
ένα έναι γή ψυχή μ’.

Τό πουρνό πού διάβκε ό Οεμίρ^ουζάνς τό παιδί πήγε πάλε στο σπίτ’ 
καί ρώτηξε τή πεθάμορφ’ άμα θηνε γεΐπε τή δύναμή θου. —-Γεΐπε με πώς 
στο Σαμακόβ’ έχ’ ένα άγριο γουρούν’ κΓ δ'ποιος σκοτώσ’ τό γουρούν’, τότες 
ά σκοτωθή κ ι’ αύτός. Πίστεψε τό παιδί καί γεΐπε : — ’Αλήθεια αύτή έναι 
γή δύναμή doo.—Έ γώ  ά πάγω νά σκοτώσω τώρα τό γουρούν’. Σέ δέκα μέ
ρες ά νέρτω νά σέ πάρω. Μόνε νά μή στρέξεις νά κοιμθήτε μαζί.

Διάβκε τό παιδί καί πήγε στο Σαμακόβ’. Πήγε στή μουχτάρ’ τό σπίτ’ 
καί ρώτηζέ dova άμα έχ’ καμνιά δουλειά νά do δώσ’. —’Έ χω xabooa πρό
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βατα, λέγει dova, όίμα ξέρς νά τα φυλάγς, έλα τσιΛάνς.—Ξαίρω. Γώ γη δου
λειά μ3 έναι τσobάvς, λέγει dova. To πουρνό σκώθκε τό παιδ'ι και πήγε να 
βόσκει τά πρόβαια. Γεϊπε do ο μουχτάρς νά μή bgpao’ πιο πέρα πέ to bo- 
ταμό, γιατί έχ’ ένα άγριο γουρουν’ και a dove φάγ’. Γεΐχε κι3 ένα κορίτσ’ 
δμορφο ό μουχτάρς. Τό παιδ'ι μνιά και δυό πάει πέρα πέ τό boτaμό, κεΐ πού 
γήάανε τό γουρουν’. Τό γουρουν’ σάνε γεΐδε τό παιδ'ι έρκεψε νά φωνάζ’ : — 
’Εδώ δένε γήρτε γούτε πουλί καί σύ γήρτες πέ το πρόβατά σ’ ; Τώρα ά σε 
φάγω, δέ σέ φίνα» νά ζήσς. —"Αμα βορεΐς έλα νά μέ φας. Πιάστηκάσι στη 
baλaίστρa. Μπάλευγάσι γούλη την ημέρα καί δεν ένίκσε gaveig. Γ’εϊπε γύ- 
στερα τό γουρουν’: — Σάνε γεΐχα λούστρο νά κυλιχτώ καί βλαχνόρριζα νά 
δαγκάσω, άλα σέ κάνω κομμάτια. — Καί γώ, λέγ’ τό παλλικάρ’ σάνε γεΐχα όρ
νιθα ψημέν’, μοσκάτο κρασί καί τη μουχτάρ’ τό κορίτσ’ νά do φιλήσω, άλα σέ 
δώσω κάτω νά οκάσς. Διάβκε τό γουροτίν’, διάβκε καί τό παιδί πέ τά πρό-

Κωστιανή προσκεφαλάδα, φαμένη στό λάκκο, πάνω σέ κιλίμι, εγχώριας 
επίσης τέχνης. Τό ξόμπλι παριστάνει σεντούκι ή καΌρέφτη τσουγκρανωτό.

βατα. Τ ’ άφεάικό άου έκατσε ν’ άρμες’ τά πρόβατα καί γηύρε πέάε φορές πα- 
ραπάν’ γάλα. —Πού τά πήγες τά πρόβατα καί βόσκησές da κι’ έχουσι τόσο 
γάλα ; Μπάς καί τά πήγες πέ πέρα πέ τό βοταμό ; — Δέ άά πήγα, ά πάγιο 
νά μέ φά τό γουρουν’ ; Τό πουρνό πήγε πάλε τό παιδί νά βόσκει τά πρό 
βατα. Πήγε κι’ δ μουχτάρς κατά πόδ’ πέ κρυφά. Πιάστκασι πάλε τό παιδί 
πέ τό γουρουν’ καί γείπασι τά ιδία πού γήλεγάσι τη δρώτ’ την ημέρα. ’Ή - 
κουσέ da δ μουχτάρς, πήγε στη γυναίκα άου καί λέγει άηνα : — Αυτό τό 
παιδί έναι άξιο πολύ καί ά τό κάνουμ’ γα’ορό, άμα σκοτώσ τό γουρουν’. 
Την άλλ’ την ημέρα πήγε πάλε νά βόσκει τά πρόβατα. Ό  μουχτάρς έκανε χα- 
ζίρκια την όρνιθα καί μνιά τσότρα κρασί καί τό κορίτσ’ άου καί πήγε κατά 
πόδ’ κρυφά' "Αμα πιάστηκάσι στη bάλaίστρa τό παιδί πέ τό γουρουν’ καί
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γείπε to παιδί νάνε γεΐχε όρνιθα ψημέν’, μοσχάτο κρασί και τό κορίτσ’ τή 
μουχτάρ’ νά do φιλήσ’, σκώιθκε ο μονχτάος και λέγει do : —Νά, παιδί μ5, 
έχω da χαζίρκα γούλα. Τδ παιδί πήρε λίγ’ όρνιθα, γήπιε λίγο κρασί, φ ί
λησε καί τή μουχτάρ’ τό κορίτσ’, τσάκωσε γίίστερα τό γουρούν’, δώκε do κάτ’ 
καί έσκασε. ’Έσκισε γίίστερα άή κοιλιά άου καί πήρε τά τργι,ά περιστέρια.

"Αμα σκοτιόθκε τό γουροΰν’ δ ϋεμ ιο  όουζανς ζαόόνεψε. Τό παιδ'ι διά- 
βκε πέ τη μουχτάρ τό σπίτ’ καί πήγε στη ϋεμ ίρ  boυζάv’ τό σπίτ’. Σά do γείδε 
δ ϋεμίρΈουζάνς γείπε do : — Καλώς ώρσες, γabρέ μ’, έμαθες πού ζαπό- 
νεψα καί γήρτες νά μέ δγής. ’Έβγαλε τό παιδί τά περιστέρια καί λέγει dova : 
— Πήγα καί σκότωσα τό γουρούν’, τή δύναμή σ’. ΓΙέδεψέ dova πολύ γύστερα 
πέ τά περιστέρια, σκότωσε τά περιστέρια γΰστερα καί πέθανε κι’ ό ϋεμίρ- 
boυζάvς. Πήρε τή πεάάμορφη γύστερα καί πήγε στο baba doo. Πήρε τή 
πεάάμορφη γυναίκα άου καί την άλληνα τή πρώτ’ δώκε όηνα σ’ ένα μπασά.

’Έζησε αυτός καλά καί μεΐς καλύτερα."Οσο γήμου εγώ κεϊ, τόσο νά πι- 
στέψτε καί σείς.

κηδεύω=φροντίζω, περιποιούμαι, ανατρέφω τά παιδιά, στιά (ή)=ή φωτιά. 
παρτσάλι (τό)=μικρό κομμάτι, χαταπο&ινος -ή, -ό=τελευταΐος. />αληίοτρια (ή)=ή  
πάλη. ταιονξ<ο=καί(α. καρτάλι (τό)=ό αετός. νοννίζω=βάζω  μέ τό νοϋ μου, σκέ
πτομαι. πά=ποΰ θά. εφτηρτ=έπταρνίσθηκε· ερκεψε (άόρ. τοΰ άρκινίζω)=άρχισε. 
χαξίρικα=ετοιμα· ξαύουνεύχω=άδιαθετώ, άρωσταίνω, λιγνεύω, βλαχνόρριξα (ή)=ή  
ρίζα τής φτέρης (βλάχνο τό)=ή φτέρη.

Τό φτωχοκόρτσο «ού &γινε βααίλσσα
(’Αφήγηση Γεαιργ. Κυρπή πενηντάρη)

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη δώσ’ dva κλώτσο νά γυρίζει
στήν ανέμη άυλιγμένη παραμύθι ν’ άρκινίζει.

Μνιά φορά γήάανε ένας βασιλές. Τό βασιλόπαιδο πέ άλλα δυο πλουσιό- 
παιδα χόρευγάσι μνιά μέρα στ’ άλαν’. Στ’ άλαν’ γήάανε καί τργιά κορίτσια, 
πλούσια τά δυο καί τό ένα φτωχό. Ρωτιούάαν γοϊ δυο γοί πλούσιες αναμε
ταξύ άους:—ΓΙοιόνα γαπάς μωρή σύ πέ τ’ ατ’τηνούς τις τρεις; Γη φτώχιά κά- 
ται εκεί κοάά καί πέ τήν ιδέα τή δική της βάδίζ’. Στο τέλος γήθελάσι γοί 
δυο πλούσιες νά περιπαίξουσι τή φτώχιά καί τή ρωτοϋσι ;—Έ σ ύ  ποιόνα θά 
πάρς, μωρή;—Νά εμένα πού μέ γλέπς, λέγ’ ή φτώχιά, θά πάρω εκείνο να πού 
έναι πρόγοδος. Πρόγοδος γήάανε τό βασι?ωπαιδο. Γέλασάσι γοί πλούσιες 
γιατί γείπε νά πάρ’ τό όρόγοδο.— Αυτό πού σάς λέγω, λέγ’ ή φτώχιά, θά κάνω 
καί παιδί νάχ’ τό γήλιο στο τσακάτ’. Σαν ήκσε τό βασιλόπαιδο τό λόγο αυτό, 
έβαλε σεβάά στό φτωχό τό κορίτσ’ καί γε ίπε:— ’Εγώ ά άή όάρω καί άς έναι 
φτώχιά.

Πήρε do τό κορίτσ’ γυναίκα. ’Έγινε τό άουγούν’ μή θέλονάας, ό βασι- 
λές καί ή βασίλισσα. Γή νύφ’ πόμεινε πέ τό gaigo £αστρωμέν’. Τότε έγιν’
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ένας πέλεμος καί τό βασιλόπαιδο πάει στο θέλεμο νά πελεμίζ’. Φίκε λόγο στη 
μάννα d o n :—Μάννα, καλά νά άή γλέπς’ τή γυναίκα μ’, να ξελευτερωθή πέ 
τό καλό ώς που νά ερτω καί γώ.

Ή  γυναίκα γέννησε. "Οπως τό καυκίστκ’ όμως γήάανε τό πλάσμα. Γη 
πεθερά άης πήρε κείνο τό πλάσμα, έκανε ένα σενάούκ’ μικρό καί τό έρριξε 
στη θάλασσα. Πήρε ενα κουτσουνί πέ μνιά σκύλα καί έβαλε στη νύφ’ άης.

Γύρσε τό βασιλόπαιδο πέ τό θέλεμο. Ρώτσε τί έκανε γη γυναίκα άου. 
Γη μάννα άου γεΐπε άονά δτι σκύλα γήάανε καί κουτσουνί έκανε. Πρώτη 
φορά άή χάρσε Διάβκε πάλε δεύτερ’ φορά καί πάει στο όέλεμο. Γη γυναίκα 
πόμνε ^αστρωμέν’ καί πέ τό gaipo γέννησε κορίτσ’ πέ τό γήλιο στο τσακάτ’. 
Γη πεθερά άης πήρε τό πλάσμα τό έβαλε σ’ ένα σεντουκόπλο καί έρριξέ do 
στη θάλασσα. Γύοσε καί γήρτε τό βασιλόπαιδο πέ τό θέλεμο. Ρώτσε καί έ 
μαθε δτι πάλε γη γυναίκα άου γέννησε κουτσουνί, γιατί γή πειθερά τής νύφς 
έβαλε κουτσουνί στο σενάουκούδ’ τής νύφς. Τό βασιλόπαιδο έκανέ άηνα εξο
ρία πέ μέσα πέ τό σπίτ’ τή γυναίκα άου. ’Έκλεισέ άηνα κάτ’ μέσα σ’ ένα 
άουάρούμ’.

Στην άκρα τής θάλασσας γύρζε ένας γέρος. Γεϊδε τά σενάουκόπλα άπήρε 
da καί πάει σπίτι άου. Μαζί πέ τή babco άου ένοιξάσι τά σεντουκόπλα καί 
γηύρασι δυο κορίτσια πέ τό γήλιο στο τσακάτ’. Τράνεψάσι τά κορίτσια πέ τό 
gaipo μ^σ’ τή ^ολύθα τή παποΰ. Ό  βασιλές παίρνει άλλ’ γυναίκα. Γοΰλο 
τό gόσμo πέ μέσα πέ τό βασίλειο χούγιαζέ άονα στο άουγούν’. ’Έ μαθε καί 
γιά τ’ αυτά τά κορίτσια καί γήθελε νά έρτουσι στό άουγούν’. Κοίταξε όμως 
καί δέν τά γεΐδε. "Εστειλε μάνι-μάνι άνθρωπο πέ κει νά φέρ’ τά κορίτσια.

Πήγε ό άθρωπος στά κορίτσια καί τον γείπασ ι:—Έρκούμαστε μεΐς στό 
άουγούν’, αλλά πρέπ’ νά βγάλ’ πέ τή φυλακή γοΰλ’ τις φυλακωμέν’ άλλοιώς 
δέν έρκούμαστε. 'Ο παποΰς πέ τή γριά πήγασι στό γάμο και τά κορίτσια πό- 
μνασι στό σπίτ’. Ό  βασιλές διάταξε δεξιά καί ζερβιά στό κράτος νά βγάλουσι 
τις φυλακωμέν’ πέ τή φυλακή. ’Έβγαλάσι τις φυλακωμέν’ καί γοΰλ’ γήρτασι 
στό άουγούν’ τή βασιλέ: Ξαναπήγε άθρωπος νά πάρ’ τά κορίτσια. Ρώτηξάσι 
τά κορίτσια : —’Έβγαλάσι τις φυλακωμέν’ γοΰλ’; — Γοΰλ' γεΐπε δ άθρωπος. 
Σκώθκασι τότες τά κορίτσια καί πήγασι στό άουγούν’. Πήγασι μέσα στό go- 
σμο κι’ έκατσάσι. Γλέπουσι λείπ’ γή μάννα άους. Γήξεράσι, θέλημα Θεγοϋ, 
που γή μάννα άους γήάανε φυλακωμέν’ πέ τό βασιλέ. Δώκα άους ένα γλυκό 
καί δέν τό πήρασι. Γύστερα ρώτσε ό βασιλές, γιατί δέ do πήρασι τό γλυκό 
καί γείπασι τά κοράσια, δτι δέν έβγαλε γουλνούς τις φυλακωμέν’. Τότες νού- 
νισ’ό βασιλές τή θρώτ’ τή γυναίκα καί γεΐπε — Μπρέ δέ φέρνετε κι’ αυτή τήν 
πολλακαμέν’ νά έρτ’ πάν’. ΙΙόλκασι καί αυτήνα καί γήρτε πάν’ στό άουγούν’. 
"Αμα γείδασι άηνα τά κορίτσια σκώνουνάαι καί καθίζου κοάά στή μάννα άους. 
ΓΙήρασι γλυκό κι’ ένα ποξουμάδ’ γιά τή μάννα άους. Κείνη, έφαγε λήγορα 
τό ποξουμάδ’ γιατί πεινούσε. Γή βασίλσσα πού δέ άή γήθελε, άμα γεΐδε πδ-
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φαγε το ποξουμάδ’ γεΐπε :—Κοιλιά και κοίλαρος ! Τό ένα τό κορίτσ’ γεΐπε: 
— Κοιλιά καί κοίλαρος κι’ έπλεξα εγώ μέσα καί ξέβκα καί πήρες με εσύ καί έρ 
ριξές με στη θάλασσα. Σκόλασάσι τά παιγνίδια πέ αύτόνα τό λόγο. Ό  βασι- 
λές ρωτά τό κορίτσ’.—Τί γεΐπες κορίτσι μ’ ; Λέγει τό κορίτσ’ : — Αυτή έναι ή 
μάννα καί σύ γεΐσαι δ b ab a ; μ’. Τότε δ βασιλές έμαθε πώς γήάανε γή αιτία.

ΓΙήρε τη μάννα άου, διάταξε καί έδησά άηνα πέ δυο βαρβάτα άλογα καί 
έσκισά άηνα στη μέσ’. Πήρε τά κορίτσια καί τή boon’ τη γυναίκα.

"Οσο γήμου εγώ εκεί, τόσο νά πιστέψτε καί σείς.

Πρόγοδος (ό)=ό πρώτος πού σέρνει το χορό.

Ό  άί/ρειωμένος
(Αφήγηση Κων. ’Αραμπατζή εξηνταπεντάρη)

Μνιά φορά κι’ ενα gaipo γήάανε ένας παπάς πέ τή baπaδιά  άου. Γεί · 
χασι κι’ ένα παιδί πού τό γήλεγάσι Γιαννιό. Τό παιδί γήάανε πολύ δυνατό 
καί μαλλιαρό. "Εγινε δέκα πέάε χρονώ καί πήγαινε στο σκολειό. Μνιά μέρα 
γυρσε μαζί πέ τον εξάδρεφό του στο σπίτ’ καί δάε πήγασι τό μισό τό δρόμο 
γείδασι μνιά μυλόπετρα. Τότε παίρνει άηνα ό Γιαννιός στό χέρ’ άου και τή 
άινάζ’ δυο τρεις φορές καί γεΐπε καί τον αξάδρεφό άου νά άή άάρ’. —Δέ 
bopio, λέγ’ δ άξάδρεφός άου, εσύ γεΐσε άρκονδα και σέ λέγου άρκουδογιάνν’. 
Τότε μάνισ’ τό παιδί καί πήγε στο baba άου τό όαπά καί γεΐπε άονά νά πάγ’ 
στό κατσίβελο νά άόνε πει νά κάν’ ένα τοποΰζ’ σιδερένιο νά έχ’ τετρακόσιες 
οκάδες για νά παιδικιωθή τον ((ξάδερφό άου πού τον γεΐπε άρκουδογιάνν’. 
— Νά μή do κάνς. παιδί μ’, αυτό, γιατί εγώ ά πεθάνω άμα διαβεΐς, τόνε 
λέγ’ δ babac άου. — Προπάτγιε κεΐ πού σέ λέγω, παπά, γιατί....τόνε λέγλ

ΓΙ αίρν’ δ παπάς καί πάγ’ στό §ατσίβελο. "Αμα γεΐδε do band δ κα
τσίβελος, ρώτησε άονά τί θέλ’. Θάρε\1>ε πώς γήθελε κάνα σταυρό νά άόνε κάν’. 
—Θέλω ένα τοποΰζ’ τετρακόσιες οκάδες γιά τό Γιαννιό, λέγ’ δ παπάς, θέλ’ νά 
τό πάρ’ νά διαβεΐ. —Τί κάνς, παπά, τρελλάθκες, διάβα λήγορα, λέγ’ δ κα
τσίβελος. Πήγε ό παπάς καί γεΐπε do τό παιδί άου. Μάνισε τό παιδί πέ τό 
Ταπα καί πέ τό gaτσίβελo κόμ’ πολύ καί πήρε καί πήγε τό γίδιο. — Γιά δέν 
έκανες τό τοποΰζ’ πού σέ γεΐπε δ babάς μου κατσίβελε ; ’Έχασε da ό κατσί
βελος άμα γεΐδε τό παιδί μανιασμένο. ’Έβαλε πόστα καί έκανε τό τοποΰζ’.

Παίρνει do τό τοποΰζ’ τό Γιαννιό καί περνά πέ τό baπά.
— ’Εγώ διαβαίνω καί σείς νά γλέπτε αυτό τό τζεσουμέ μας πού έναι ξε

ρός γοΰλ’ μέρα. "Αμα άρέξ’ νερό μένα ά μέ σκοτώσου. Νά έρτετ’ νά μέ γυ· 
ρεΰγετε. ΙΙήρε τό δρόμο καί διάβκε.’Έφτασε μέσα σ’ ένα μεγάλο βουνί καί γλέπ’ 
μνιά bdboj νά άόνε φουγιάζ’ πέ πάν’ πέ ένα ξΰλο μεγάλο. Γή bάbω γεΐχε 
μνιά θελιά κρεμασμέν’ κι’ οποίος πάγαινε κοάά έπνιγέ άονα. Τό παιδί γεΐδε 
άηνά, γΰρσε μνιά φορά τό τοποΰζ’ άου καί χτΰπσε τό ξΰλο καί τσακίστκε.
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Π έφτ’ ή babm και όή λέγ’ to παιδί : Πέ δω ά περάσ' ένας παπάς πέ τή πα
παδιά ιίου, νά μή gave έτσ’ γιατί αυτοί έναι δυνατώτέρ' πέ τά μένα και ά 
σέ ρουφήξου πέ μακριά. Πέ με, babco, πού έχ’ τίποτα δράκ’ νά πάγω.—Έ χ ’ 
παιδί μ', σέ κείνο to βουνό, λέγει dova, μά έναι σαράάα και ά σέ χαλάσου.

Π αίρν’ και πά το παιδί. Βρίσκ’ ένα γέρο πού μαγέρευγε πέ ένα καζάν’ 
μέ σαράάα φτιά' καίίένας δράκος ένα φτί και κατέβαζάσι do πέ τή στιά.

— Καλημέρα παππού. —Τί θέλς, παιδί μ’ δώ, πού αν έρτουσι οί δράκ’ 
ά σέ φάσι ; —”Ας έρτουσι, παππού, γώ δέ φοβοΰμ". —-Για νά μή φοβάσαι, 
παιδί μου, θέλ’ ά bopeic νά κατεβάζς τό καζάν’ μονάχος σου πέ τή στιά. Βάν’ 
τά μικροδάχτυλά din) τό παιδί καί κατεβάζ’ do τό καζάνι. Κεϊ πού έκανάσι 
αυτά, γήρτ’ ένα τοποιίζ’ και έπεσε ήροστέ. —Τί είναι αυτό, παποΰ ; —Αυτό 
έρριξά do γοί δράκ’ νά πάρω χαόάρ’ πού έρκονάαι νά ετοιμάσω. Παίρνει do

Μαξιλάρι, χειροτέχνημα Ιίωστιανό, φαμένο στο λάκκο.

αυτός καί ρίχνει do πίσω."Αμα γείδασι οί δράκ’ γείπασ ι:—Παιδιά, άάριω- 
μένος γήρτε, να άόνε πάρουμ’ πέ τό καλό νά μή Τάθσυμ’ κακό. Πήγασι γοί 
δράκ’ καί γλέπου τό παιδί πέ τό baitov. Τό δέχτηκάσι καλά, έφαγάσι μαζί, 
γήπιασι καί σκοιθκε νά διαβεΐ πάλε. Ρώτσε άους για άλλους και κείνοι γεΐ- 
πασί do πού γεΐχε άλλους δγδόάα. Πήγε καί κεΐ κι’ εγινάσι τά γίδια. Τις έ- 
ρώτσε καί γείπασι do πού έχει σέ ένα βουνό μνιά σκρόφα, πού δέν πάει κα
νείς κονάά της. Φοβοϋάαι γοΰλ’. ΓΙαίρν’ καί πάει τό παιδί στο χωριό πού 
γήάανε κοάήτερα καί στοίχηοε σέ ένα baπά που γειχε πρόβατα. Γέρνετοι τό 
πουρνό νά πά στα πρόβατα και λέγει do : — Σέ κείνο τό βουνό νά μήν πάς. 
Τό παιδί τράβηξε γίσια σέ κείνο τό βουνό πού γήάανε ή σκρόφα. Γηΰρε τή 
σκρόφα καί πιάστηκε στή Ταλαίστρια. Λέγ’ γη σκρόφα.—Νά γεΐχαλίγη λάσπ' 
νά βρέξω τό σουρλά μου ά σ’ έτρωγα. Τότε λέγ’ καί τό παιδί. —Νά γεΐχα
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λίγο κργιάς ψημένο κι’ ένα κρασί και τή παπά τή θυγατέρα νά άή φιλήσω 
μνιά φορά, «λα σέ σκίσω στη μέσ’». Χώρσασι χωρίς νά νικήσ’ κανείς. Το 
βράδ’ πήγε τα πρόβατα τη παπά πολύ χορτάτα. "Αμα γεϊδε do ό παπάς την 
άλλη την ημέρα πήγε μαζί άου κρυφά. Γεϊδε πάλι τή βαλαίστρια πέ κρυφά. 
Πάλι δεν έγινε κάν άίποτα. Ό  παπάς χάσκε. Την άλνή την ήμέ^α παίρν’ 
κργιάς, κρασί, τή gop’ άου καί πάγ’ καί βρυβιέται. Γήρτε γη ώρα πάλε. Γείπε 
πάλε το παιδί τα λόγια άου, Τότε ό παπάς ξέβκε πού γήάανε κρυμμένος καί 
λέγ’ : —Νά τα παιδί μ’ γούλα, κργιάς, κρασί καί γή κόρη μ’. "Εφαγε τό 
παιδί το κργιάς, γήπιε το κρασί, φίλησε καί τή goo’ τή παπά καί πιάν’ τή 
σκρόφα καί άήνε σκεΐ στη μέσ’. Γλύτωσάσι τα χωριά γούλα πιά. Ρώτσε τό 
βαπά Εάς καί ξαίρ’ κόμ’ μεγάλα πράματα.

— ’Έ χ’ παιδί μ’ στο άάδε τόπο ένα παλάτ’ κι’ έχ’ μνιά πεάάμορφ’ πάν’. 
ΓΙήγασι βασιλέδες μέ ασκέρια καί δέ ίτόρεσάσι νά κάνου κάν άίποτε. "Εχ’ 
σπαθιά πού πέφτουσι μονάχα καί κόφτουσι. Χάρκε πάλι τό παιδί καί τραβά 
καί πάγ’. Γυρίζ’ μνιά φορά τό τουποΰζ’ άου καί τό χτυπά κάτ’ καί τινάζται 
καί ό γίδιος καί baiv’ πέ τό παραθόρ’ μέσα. Ή  πεάάμορφ’ κοιμοόνάου. 
Στάθκε πέ πά τό κεφάλ’ άης.'Άμα ένοιξ’ τα μάτια άης γείπε άηνά.— Μη συ- 
άιχαίνεις, γιατί σέ σκότωσα». Δένε πρόχτασε νά πει σπαθιά νά κατέβου καί 
έτσ’ πιάστκε.

Άρκίνησάσι νά ζοΰσι σάν αδρέφια χρόνια πολλά. Ό ποιος πήγαινε δένε 
άοροΰσε νά πάγ’ κοάά. Πήγασι πολλές φορές ασκέρια. Κατέβαζε αυτός μνιά 
δεξιά, μνιά ζερβά τό τουπουζ’ dou. Xavuvdai γοΰλ’. Μνιά μέρα κοιμοόνάου 
στη άοδιά τή κοριτσιού καί κείνο γεϊδε ένα gooTOO πού πήγαινε κατά τό πα
λάτ’ καί γέλασε. Ρώτσε άηνά κείνος τί γελά. — Γήρτασι ασκέρια καί βασιλέδες 
δώ καί δέν έκανάσι κάν άίποτα. λέγει άονά καί έρχεται κι’ αυτός ό κουτσός! 
—’Έ , τώρα πρέπ’ νά κλαΐς άήνε λέγ’, γιατί αυτός πού έρκεται μονάχος κάτ’ 
έν’. Θυμάσαι εγώ odε γήρτα πέ πόσους γήρτα ; ’Έ τσ’ κΓ αυτός.

Γήρτε δ κουτσός κοάά. Κατεβαίν’ τό παιδί χτυπά dova μνιά καί έγινάσι 
δυο άθρώποι. Χτυπά dova άλληνα κι’ έγινάσι έτσ’ πολλοί. "Επιασάσι τό 
παιδί καί έκανά do παρτσάλια. Πήρασι τη πεάάμορφ’ καί πήγασί άηνα τό 
βασιλέ καί άήν έκανε γυναίκα άου. Στο σπίτι τή baba του τή παπά έάρεξε 
νερό ό ξερός δ τζεσουμές. "Εοκεψε νά κλαίγ’ ό παπάς καί γή παπαδιά. ΙΙαίρ- 
νουσι ένα όουκάλ’ νερό αθάνατο καί τραβούσι. Περάσασι πέ τή bάbω πέ τις 
δράκ’ καί πέ τό χωριό πού σκότωσε τή σκρόφα καί έσοτσάσι στο παλάτ’ αυτό 
πού γήάανε τώρα έρμο. Βρίσκου τό παιδί άους παρτσάλια, παίρνουάα καί 
βάνου da στη σειρά άους γούλα καί χΰνουσι αθάνατο νερό. Μάνι-μάνι τό 
παιδί σκώθκε.—"Αάε,παιδάκι μ’, νά πάμε στο σπίτ’μας.—Νά πάρτε, τις λέγω 
νά πάτε στο σπίτ’ σας νά γλέπτε τή δουλειά σαα.Έγώ ά πάγιο πέ δώ καί πέρα.

Πήγε στη άρωτεόουσα πού γήάανε ή πεάάμορφ’' έμαθε καί κείν’ πού 
γήρτε κείνος. Φίκε μνιά βραδιά τό παραθόρ’ ανοιχτό καί ρίχτκε ό αρκούδά-
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γιαννος μέσα και σκότωσε dove γουλνούς και πήρε dηvα καί διάβκε.
’Έζησάσι καλά καί κόμ καλά, πέ τά μας καλύτερα.
Γήμουν καί γώ κεϊ κι5 έφαγα κι’ ένα κουπί φακή.

τοπούζι (χό)=μεγάλο τόπι, ξυλένιο βαρύ ραβδί μέ μεγάλο κεφάλι, παιίιχιώ- 
νουμαι=έκδικιέμαι. τοεοονμης (ό)—χό πηγάδι, οκρόφα (ή)=ή αγριογούρουνα. γέρτο- 
μαι—εγείρομαι, σηκώνομαι, οουρλας (ό)=ό λάρυγγας, παρτοάλι (χό)=μικρό κομμάτι.

Ό  χηρώ ς καί τό βασ ιλόπα ιδο
(’Αφήγηση Κωνστ. ΓεοΥργ. Παπαγιάννη σαρανταπεντάρη)

Κόκκινη κλωστή δεμένη δώσ’ τηνα κλώτσο νά γυρίσει,
στην ανέμη άυλιγμένη, παραμύιθι ν’ άρκινίσει.

Καλησπέρα τη παραμυθιού.

Μνιά φορά κ ι’ ενα gaigo γήάανε ένας χ,ηριός καί γεϊχε ενα κορίτσ’ καί 
δάες μεγάλωσ’ γήάαν’ έμορφο καί γήθελε νά το πάρ’ γυναίκα άου. Τό κο
ρίτσ’ δένε γήίίηλε καί γύρεψε τή baba άου νά τό κάν’ τρεις αλλαξιές ρούχα, 
γή μνιά τής θάλασσας τά ψάρια νά έχ’ ζγουραφισμένα, γή άλλ’ τή ουρανού 
τά άστρα καί γη άλλ’ τή κάbυυ τά λουλούδια και ’κόμα έναν ξυλένιο άθρωπο. 
Ό  babag γεϊχε τόσο μεράκ’ για νά τό πάρ’ τό κορίτσ’ γυναίκα άου καί τά 
έκανε γούλα αυτά που γύρεψε. Γύστερα πέ τοΰτα έστρεξε τό κορίτσ' καί άρ- 
κίνισε τό άουγούν’. Τό κορίτσ’ πήρε τό κλειδιά πέ τον ξυλένιο τον άθρωπο 
καί τά γεϊχε στη τζέπ’ άου. Τον ξυλένιο τον άθρωπο γεϊχε dova πέ πίσω πέ 
τή όόρτα. "Ode. γήdavε νά γεν’ τό άουγούν’ όροστά πέ τό στεφάνωμα, τά κο
ρίτσ’ ένοιξε τον ξυλένιο τον άθρωπο καί σέbκε μέσα. Χάθκε ή νύφ’. Γύρε· 
ψάσι τή νύφ’ πέ δώ πέ κεϊ καί δέν ’ν ηΰρασι κάμ πούποτες. Τί ά κάν’ γύ
στερα πέ τούτο καί ό babac πού γήάανε καί γabρός καί έχασε τή νύφ’! ΓΙαίρν’ 
τον ξυλένιο τον άθρωπο πέ καμνιά μέρα γύστερα στο νώμο καί πήγε νά dov 
πουλήσ’, έπειδής άνούφελος γήάανε πιά. Ό ά ες τον πήγαινε στο δρόμο πέ
ρασε πέ τή βασιλέ τό παλάτ’ πόξω καί φώναζε:— Πάρτε έναν ξυλένιο άθρωπο. 
Ξέβκε τό βασιλόπαιδο καί ρώτησέ dova. —Πόσο τό Γουλεΐς ; —Μνιά λίρα.

Τό βασιλόπαιδο δώκε dova τή λίρα καί πήρε τον ξυλένιο τον άθρωπο 
καί dov έβαλε στο voda άου πέ πίσ’ πέ τή όόρτα. Τή νύχτα τό βασιλόπαιδο 
δάε do πήγαινάσι φαί γοΐ δούλες, έτρωγε καί ό,τι πόμνησκε τό έβανε σε μνιά 
μεργιά φαί για ψωμί. "Οάε κοιμούάου τό βασιλόπαιδο ξέβαινε τό κορίτσ’ 
πέ τό ξυλένιο τον άθρωπο καί γήπαιρνε τό φαί καί τό ψωμί μέσα στον ξυ
λένιο τον άθρωπο καί κλείδωνε. Ξέβκε τή μνιά βραδιά τά μεσάνυχτα, ξέβκε 
καί τήν άλληνα. Θάμαζε τό βασιλόπαιδο τί γίνται τό φ αί καί τό ψωμί καί 
χωλόσκανε πολύ.’Έπιασε κΓ έκοψε τό μικρό τό δαχτύλ’ dov τή τοίτ’ βραδιά, 
για νά μή ίγορή νά κοιμηθεί, για νά δει τί γίνται τό φ αί καί δέ do βρίσκει 
τό πουρνό. Τά μεσάνυχτα γλέπ’ κΓ άνοίγ’ ένα πορτί πέ τόν ξυλένιο τον ά-
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θρωπο καί ξεβαίν5 μνιά δ'μορφ’ νυφ5 πέ μέσα στολισμέν5 τδ φούσταν5, πέ τη 
κάδου τά λουλούδια. "Αμα άή γεΐδε τδ βασιλόπαιδο φοβήθκε καί νούνζε τί 
ά κάν’. Ξέβκε πρώτα γή νύφ’ καί πήρε τδ φαΐ καί τδ έδειασε μέσα στον ξυ
λένιο χδν αθρωπο καί ξαναξέβκε νά πάρ5 καί χδ ψωμί. Δεν έβάσταξε τδ βα
σιλόπαιδο, πού γήγλεπε τή νυφ’ καί σκοόθκε καί έπιασέ άηνά πέ τδ φούσταν’. 
Κείν’ δέ δρόχτασ’ νά σφαλίσ5 τον ξυλένιο τον άθοονπο καί πόμνε στα χέρια 
τή βασιλόπαιδου. Γύστερα πήρε άηνά γυναίκα (3ου. Τή ρωτούσε πώς σέβκε 
μέσα στδν ξυλένιο τδν αθρωπο. Έ κείν5 άρκίνησε νά dov ’φηγιέται πώς καί 
τί βρέθκε μέσα στδν ξυλένιο τδν αθρωπο καί γήλεγε : —’Εγώ γήμου μονα- 
χοκόρτσο καί πέθανε ή μάννα μου καί πόμνα ορφανό καί έγινα δέκα οχτώ 
χρονώ κι’ δ δάδάς μου γεΐπε με νά μέ πάρ’ γυναίκα. Έ γώ  δένε γήθελα καί 
γύρεψα dova τρία φουστάνια καί αύτόνα τδν ξυλένιο τον αθρωπο καί δσα 
γύρεψα μέ τά έκανε γούλα. Γΰστερα άρκίνησε τδ άουγοΰν’. Έ γώ  σέβκα μέσα 
στδν ξυλένιο τδν αθρωπο καί κρυβήθκα. Γΰστερα πήρε με δ δάδάς μου, ξέβκε 
μέ πουλιοΰσε. Ξέβκες εσύ πέ τδ παλάτ’ καί dov γόρασες τδν αθρωπο.

Ζούσασι καλά τδ βασιλόπαιδο καί τδ κορίτσ’ μέσ5 τδ παλάτ'. 'Ο  δάδάς 
τδ έμαθε ότι τδ βασιλόπαιδο γηΰρε ένα κοριτσ5 μέσ’ τδν ξυλένιο τδν αθρωπο. 
Τ ί ά κάν’ γύστερα ; Γίνται ένας ζήτουλάς καί πέ χωριό σέ χωριό πήγε μέχρι 
τδ παλάτ’ κ ιί στάθκε στή δόρτα τή παλατιού καί γύρευγε καμνιά δουλειά καί 
τδ λέγ’ τδ βασιλόπαιδο πού γήάανε βασιλές τώρα :

— Καμνιά δουλειά νά μέ δώσς καί μένα νά ζήσω, γείμαι γέρος καί δέ μπο
ρώ νά γευρω δουλειά. Λέγ’ τδ βασιλόπαιδο : —Τί δουλειά νά σέ βάλω νά 
κάνς ; ’Έχω δυο άλογα, σά δορεΐς. νά τά χουσμεκιάνς, νά τά ταγιζς, νά τά 
ποτίζς ;— Καλά, δορώ, λέγει ό παππούς.

Πέ γάλια πέ γάλια πελέμα νά φτάσ’ ώς τή §άμαρ’ πού κοιμουάου ό βα- 
σιλές μέ τή γυναίκα dou. Τδ βράδ’ πού έτρωγάσι ψωμί γεΐδε πού ά βάλ’ τή 
βασάιέ ή γυναίκα τδ μαχαΤρ’ άης. ’Έστρωσάσι νά κυιμθοΰσι. Γή βασσίλσα 
γεΐχε κι’ ένα παιδί μικοΰτσκο. Έ πήρε τδ μαχαΐρ’ ό παποϋς καί έσφαξε τδ 
παιδί. Γύστερα έπεσε καί κοιμουάου στή στρώση άου. Σηκώθκασι τδ πουρνό 
καθανείς στή δουλειά dou. Φύλαξε γή βασίλσσα ώς τις οχτώ γή ώρα και τδ 
παιδί δεν ξύπνησε.Λέγ’ τδ βασιλέ : — Γιατί τδ παιδί δέν ξύπνησε, νά μή γεί- 
ναι άρρωστο ; Πήγαν μέσα καί γλέπ’ τδ παιδί σφαμένο. Φουγιάζ’ τδν αάρα 
άης καί λέγει άονά :— ’Έλα μέσα. Τό παιδί μας έναι σφαμένο ! Ποιος to έ" 
σφάξε δέν ξαίρω. Φουγιάζ’ τδν παποΰ τδ βασιλόπαιδο καί dove λέγ5: -— 
Γιατί, παπού, τδ παιδί μας έναι σφαμένο πόψα πού γήρτες καί σύ μέσα καί 
κοιμήθκες ; Λέγ5 δ παποΰς.—Έ γώ  δέν ξαίρω κάν άίποτα. — Σύ τδ έσφαξες 
τδ παιδί μας λέγει δ βασιλές. — Νά δοϋμ5 τά μαχαίρια μας λέγ5 δ παποϋς.

Γλέπουν τά μαχαίρια άους καί γήάανε τής γυναίκας τή βασιλέ ματω
μένο.—Νά ποιος τοσφαξε τδ παιδί σας, λέγ5 δ παππούς. — Σύ τδ έσφαξες λέγ’ 
δ βασιλές.— Πώς τδ έσφαξα έγώ, αφού τδ μαχαΐρ5 τής γυναίκας σου έναι μα
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τωμένο ; Δέ σφάζς καί αύτήνα. Αυτή έσφαξέ do.
Ό  βασιλές ήχσέ dova ιό ήαποΰ καί την έσφαξε. Παίς>νει κι’ ό παποΰς 

ένα κοφίν’ βάν’ τό παιδί καί τή μάννα μέσα και τό παίρνει στο νώμο καί πήγε 
και τις έρριξε μέσα στο άρατο τό βουνό. Διάβκε ό παποΰς πέ κείνο τό άόπο. 
Τό κοφίν’ έγινε παλάτ'καί νεστήθκασι και ή μάννα και τό παιδ'ι και τις δώκε 
δ Θεγός οσα καλά έχ’ στον κόσμο. Γή μάννα έκανε λάκκο και έφαιν\ Τό μι
κρό έβανε μασούρια καί τραγούδγε και νήλεγε, Θεγοϋ φώτιση : — Ό  babag 
μου κρίτς τή μάννα μου πέ τό bελέ κι’ δ παποΰς μου κρίτς μένα πέ τό bελέ. 
Και πήρε μας δ παποΰς μέσα στο κοφίν’ καί έρριξε μας στο αρατο τό βουνό, 
μά δ Θεγός δέ μάς άπόρριξε μάς δώκε γοΰλα τά καλά καί ζοΰμ’.

Γύστερα ζαόούνεψ’ δ βασιλές κι’ έστειλε στρατό νά πά νά κυνηγήσουσι 
δ ,τι κυνήγ’ εύρωσι Γηύρασι τοίγια τέσσερα πουλιά καί odvγύρσοσι γιά νά 
διαβοΰ γείδασι ένα gaπvό.—Τί καπνός νά έναι γήλεγάσι. Ά  πάμε γίσια πά 
στο gaπvό νά δοΰμ’ τί έναι. Πήγασι καί γείδασι ένα παλάτ’ καί χτύπσασι τή 
boQia καί ξέβκε, μνιά γυναίκα. —Τί Αέλτε καί βροάάτε τή όόρτα ; —Χτύ- 
πσαμ’ σήμερα τρίγια τέσσερα πουλιά, σά όορεϊς νά τά μαγερέψς, νά τά πά- 
ρουμ’ μαγερεμένα, νά τά πάμ’ τό βασιλέ, γιατ’ έναι 'Cabouvc.

’Έκατσε καί τά μαγέρεψεκΓ έβαλε πέ γοΰλα τά μυρωδκά καί γήάανε τόσο 
καλά πετυχημένα Τά πήρασι γύστερα καί πήγασι στο βασιλέ. "Αμα έφαγε δ 
baσιλές πέ αυτό τό φαΐ dov φάνκε τόσο καλό, πολύ νόστιμο καί φκαριστήΑκε. 
Τήν άλλ’ τήν ημέρα πήρε τις στρατιώτ’ δ γίδιος δ βασιλές καί πήγασι πάλε 
σέ κείνο τό άόπο νά κυνηγήσουσι. Σκότωσάσι πάλε κυνήγια καί πήρασί da 
τά κυνήγια και πήγασι πάλε στο παλάτ’. Χτύπσασι τή Μ ρτο και ξίβκε ή γυ
ναίκα έξω. Ρώτσε τί θέλουσι καί τή γείπασι νά μαγερέψ’ τά κυνήγια καί νά 
κάν’ πολύ φαΐ νά φάσι γοΰλ’ μαζί εκεί. "Εκανε do τό φαΐ καί έφαγάσι γοΰλ’. 
Τό παιδί τραγούδγε πάλε τό τραγούδ’ doi>. ’Ήκσε δ βασιλές καί λέγ’ άηνα 
τή γυναίκα: —Τί λέγ’ τό παιδί.—Π αιδί έναι καί χωρατεύγ’.—Μά αυτό λέγ’ 
τραγούδ’. —Τά παιδιά έτσι χωρατεύγουσι, δ,τι έρτ’ στο στόμα άους λέσι. 
Γήρτε γη ωρα πού έλα διαβοΰσι.Ό  βασιλές κατάλαβε τό τραγούδ’. Παίρνει 
τό παιδί στήν αγκαλιά dou καί λέγ’ : "Ad8 νά πάμ’ στο σπίτι μας, εσύ γεί
σαι γυναίκα μ’.—Έ γώ  δεν έρκουμ’ μαζί σ’, λέγ’ ή γυναίκα. — Εγώ ά πάρω 
τό παιδί μ’, λέγ’ δ βασιλές, καί σύ σά σέ ρέζ’ κάτσε δώ. Πήρε ό βασιλές τό 
παιδί στήν αγκαλιά άου καί διάβκασι μαζί πέ τή γυναίκα. ’Έτσι πού κατέ- 
βκασι πέ τό παλάτ’ χάΟκε τό παλάτ’. Πήγασι γύστερα στο παλάτ’ τή βασιλέ 
καί έκατσάσι. Λέγ’ ή βασίλσσα τή βασιλέ : — Γ’εΐδες τί μάς έκανε κείνος πού 
γήφερες στο παλάτ’ μας ; Σέ γήλεγα τέτοιοι παππούδες νά μή τς επρεμα- 
ζώνς ; — Γ ια τ ί; λέγ’ δ βασιλές.—-Αυτός γήάανε babac μ’ καί γήρτε, καί μάς 
έσφαξε τό παιδί καί έβαλε καί σένα κΓ έσφαξες καί μένα. Πρόσταζε ό βασι- 
λές και γήφεράσι τό bubo0 στο παλάτ’. Τον έπιασε καί dov έδησε πέ τά δυο 
χέρια και πέ τά πόδια στ’ άλογα καί χτύπησε da πέ μνιά καμτζικιά καί τον έ-
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κανάσι τέσσερα τσεγκρέκια. Έ ζησάσι αυτοί καλά καί μείς κόμ’ καλά. Γή- 
μου καί γώ κεΐ καί μέ δώκασι μνιά κούπα φακή.

χονσμεκίάνω—υπηρετώ, περιποιούμαι (ούσ. χασμεκιάρης). τσεγρέκι (τό)=κομ- 
μάτι, πελες (ό)=ή μπελίδα, δ σουγιάς, τό μαχαίρι.

IX . Κουτσου1>«κια ( δ ί σ τ ι χ α )

Τά κουτσουόάκια, γνωστά σέ άλλα χωριά μέ το δνομα κοτήματα, όεγί' 
τια, είναι δίστιχα ευτράπελα ή πειραχτικά πού τό τραγουδούν στα διάφορα 
γλέντια. Πολλά από αυτά είναι αποκόμματα ή τό γύρισμα μεγαλύτερων τρα- 
γουδιών καί έχουν αρκετή χάρη καί πρωτοτυπία στην έμπνευσή τους. Λόγια 
αγάπης είναι τό κύριο περιεχόμενό τους. Καί στη ρίμα καί στο περιεχόμενο 
μοιάζουν πολύ τις Κρητικές μαντινάδες.

1 —Θυμάσαι πού σέ φίλησα πέ πάνου πέ τή όόρτα
καί γήλεγες τή μάννα σου πώς φώναζες τή g'XiBxa ').

2 —θυμάσαι πού σέ φίλησα πέ πίσω τό κατοίκι 2)
καί γήλεγες τή μάννα σου πώς φώναζες τό ίιλίκι ®).

3 —ΙΙώς πρέπει τ ’ άσπρο τ’ άλογο σέ πράσινο λειβάδι,
έτσι πρέπει ή νυφάδα μας κοάά στό παλλικάρι.

4 — ΙΙώς πρέπει τό ριζόκουκκα μέσ’ σ’ άσημένια κούπα,
έτσι πρέπει ή νυφάδα μας πέ τά χρυσά τά ρούχα.

5 —Λιοφύρι θέ νά γένω καί σκάλα νά περνάς,
κι’ άπ’ τό δεξί σου χέρι κρασί νά μάς κερνάς.

6 —Τό μάρμαρο κλαδεύγω τή Ιυέτρα πελεκώ,
καινούργια άγάπη κάμνω, παλιά δέ όαρατώ.

7 — Κόρη μου, τό φεσάκι σου, πολύ μή do φουάώνεις
καί πέφτου τά τριανάάφυλλα καί μένα θανατώνεις.

8 —Ά π ά  στά νύχια πορπατεΐς καί πά στη ματζουράνα,
άπά μακριά γνωρίζεσαι πού γεϊσαι δίχως μάννα.

9 —Σύ π’ αυτού καί γώ πέ δώ νά χτίσουμε λιοφύρι,
γιά νά περνούν γοί έμορφες νά κάνουμε σεΐρι 4).

10 —Φειδία κι’ αγκάθια πάτησα δάες νά σέ γαπήσω,
καί τώρα πού σέ γάπησα πώς νά σέ παρατήσω.

11 — Βασιλικός πλατύφυλλος κάται άπά στό ρέμα,
πάν τά κορίτσια στο νερό, γυρίζουν ^αστρωμένα.

12 —’Έβγα, κόργ) μου, νά μέ δεις πούρτα στό μαχαλά σου,
χρυσές κορδέλλες σ’ ήφερα νά πλέξεις στά μαλλιά σου.

13 —Στό παραθύρι στέκεσαι κι’ έχεις κι’ άλλες κοάά σου,
Ισύ σαι ή τριανάαφυλλιά, γοί άλλες τά κλωνιά σου. 1

1) GXa5χα=κλ6>οαα. 2) κατοίκι ( τ ό ) = ή  κατοικία τοΰ χοίρου, ή κοτάρα. τό κου- 
μάαι.—3) Μ ίκ ι ( τ ό ) = τ ό  χοιρίδιο δέλφαξ. 4) σεΐρι ( τ ό ) = ή  διαακεδασις, σεργιοίνι.
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14 —Σά d ήν ελιά τή φου6ωτή κpεμoΰdαι τά μαλλιά σου,
καί σά d 0 μοσκολίβανο μυρίζει ή άβαλιά σου.

1 δ —Τή bapbouvioO τό κόκκαλο νά κάτσει στό λαιμό σου, 
ν’ άπού δέ μ’ έδωκες φιλί αϊτό χό μάγουλό σου.

16 —'Γης θάλασσας χά κύματα κχυποϋ στις καναράδες ’)
καί της άγάιτης τά βυζιά τρίζουν σά μακαράδες 2).

17 —’Άσπρο γαρύφαλλο κρατώ γυρεύγω νά χό βάψω,
κι’ ά do πεχύχω στή b ογιά πολλές καρδιές ά κάψω.

18 —’Αγάπη μου, πουλάκι μου, μικρό μου περιστέρι,
γιατί, πουλί, δέ μ’ αγαπάς, κάμ’ έχεις άλλο ταίρι,

19 —Τής τριανάαφυλλιάς τά φύλλα νά κάνω φορεσιά,
νά dά βάλω νά περάσω, νά σέ κάψω τή gxp5ix.

20 —’Αγάπες δέκα χέσσαρις μέ βάλασι στή μέση
κι’ δποια μέ δώσει τό φιλί εκείνη μέ κερδαίσει.

21 —Γαρύφαλλο γαρυφαλλιάς καί κανελιάς κανέλλα,
έχω άgάλες ανοιχτές, δποτε θέλεις έλα.

22 —’Έχεις τετράξαθα μαλλιά στις πλάτες σου ριχμένα,
άgέλoι τά χτενίζουσι μέ διαμαντένια χτένια,

23 — Καρσί μου γηρτες κι’ έκατσες σά γήλιος σά φε^άρι
καί ρούφηξες τό αίμα μου σά d 0 στεγνά σφου§άρι.

24 —’Έλα κο6ά μου κάθησε, τίποτα δέ σέ κάνω
τά μαγουλάκια σου ά φιλώ καί τά βυζιά σ’ ά πιάνω

25 —Δέ σ’ έλεγα πουλάκι μου, σά δέ σέ διώ πεθαίνω
καί τώρα, κακομοίρα μου, ψωμί δέ σέ χορταίνω.

26 —Εψές γεΐδα στον ύπνο μου, προψές στά όνειρό μου,
πού γεΐχες τά μαλλάκια σου τριγύρα στό λαιμό μου,

27 — Καμάρι, πού ταιριάζουμε έμεϊς μνιά έλικία,
σάν οί λα6άδες οί χρυσές φέγγου στή Μπανεγία.

28 —Τραγούδησε, τραγουδιστή, ν’ άκούαω τή λαλιά σου,
νά πεταχτώ σά Ισέρδικα νά ρτώ στήν ag-αλιά σου.

29 —Γήθελα νά σ’ ά6αμώσω μέσ’ τή σούδα τή στενή,
νά τσιμπήσω, νά φιλήσω, τό κορμί σου τό παχύ.

30 —Τά χέρι σου τό παχουλά πδχει φαρδύ μανίκι,
’Άς τό κοιμούμου μνιά βραδυά κι’ άς πλιέρωνα καί νοίκι.

31 — Σ’ αυτό τά σπίτι τ’ αψηλό πδχει σταυρό καί βούλλα,
δλοι γαποΰσι τή g-υρά καί γώ γαπώ τή δούλα.

32 — Κόρη μου, μή δικραίνεσαι ν άπού σέ λέσι μαύρη
καί τά πιπέρι μαύρο ναι πουλιέται μέ τό δράμι. 1

1) καναράς (δ)— δ βράχος. 2) μακαράδες  (ο ϊ)=τά  καρούλια από τά όποια πέρνα ή 
κλωστή πού σογκρατεΐ τά μιτάρια τοΰ αργαλειού.
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33 —Ζήτα ζώνουμαι τά φείδια ') 37 —Γιά σένα γώ, γιά σένα γώ,
γιά τά δυό σου μαΰρα φρύδια. τραβώ μαχαίρι νά σφαγώ.

34 —’Άλφα λέγω καί διαβάζω 38 — Γεΐπα το καί πάλ’ τό λέγω,
γιά τά σένα νεστενάζω. μέ τυραγνεΐς καί κλαίγω.

35 —Γιά σένα κι’ όχι γ ι’ άλλονα, Στό Κωστή ν’ έβγαίνου έμορφες
τραβώ καημό μεγάλονα. στδ Μπροάίγο οί τρυγόνες,

36 — Γιά σένα Ρούσσα καί ξαθή καί μέσ’ τό ΙΙαλιογάλαζο,
τραβώ μαχαίρι καί σπαθί. γιομάτο άχελώνες.

X. Τραγούδια Κωσπανά
Σημείωμα. — Είναι άλήθεια πώς από to τραγούδι, άμα λείπει ή μου

σική έχει πολύ μικρότερη κάνεις την καλαισθητική απόλαυση που μας χαρί
ζει ή π ιό γνήσια αυτή καλλιτεχνική εκδήλωση τής λαϊκής ψυχής. Οΐ στίχοι 
καταγραμμένοι μόνο μέ τα άψυχα γραφικά σημάδια μάς βοηθάνε στο να 
μπούμε στο νόημα τοΰ τραγουδιού και νά υπονοήσουμε τις ψυχικές διαθέ 
σεις πού θέλει ν’ απεικονίσει, άλλα δέ μπορούν νά μάς μεταδώσουν ακέρια 
τήν καλαισθητική συγκίνηση, τό βαθύτερο και αγνότερο έκεϊνο παλμό, που 
έδόνησε τήν ανθρώπινη ψυχή και τήν έκαμε να τραγουδήσει τή χαρά της, τή 
λΰπη, τον πόνο, τούς πόθους, τούς καημούς, τον ενθουσιασμό από τήν κα
θημερινή δουλειά καί τά όμοια. Τήν έλλειψη αυτή τήν παρουσιάζει και ή συλ
λογή μας από Κωστιανα τραγούδια. Μέ απλά λόγια μονάχα σημειώνουμε εδώ 
πώς είναι δύσκολο νά περιγράφει ή συγκίνηση πού δοκιμάζει κανένας, όταν 
ακούει τούς Κωστηλήδες νά τραγουδούν μέ τον αργό καί έκφοαστικώιατο 
ρυθμό τά τραγούδια τους, γεμάτοι έκσταση καί πάθος, σά λαός μέ πολύ μυ
στήριο στήν ψυχή, ορμές καί πάθη καταπιεσμένα, πού πλ.ηθωρικά έκδηλώνον 
ται σέ στιγμές τέτοιες.

Α ' .  Τ α ΰ  τρα ,πεζιοΰ  1η παιρέαις 
1. Τά δυο Αδέρφια

(’Απαγγελία Νικολ. ΙΙαπαΘεοδώρου)

’Άλλο τι δέ ζούλεψα εις τδν άπάνου κόσμο, 
σά d’ άλογο τό λήγορο και τάξια το ζευγάρι, 
καί τή γυναίκα τή b'-στή πού νά τιμά τόν adoa.
Εΐταν δυο αδέρφια §αρξιακά καί πολυαγαπημένα 

5 κι’ ό πειρασμός τούς βάλθηκε για νά ξεχωριστοΰνε.
Εΐταν μνιά λαήρή, μνιά Κυργιακή, μιά πίσημος ήμερα 
βγήκεν ή κόρη άπ’ τό λουτρό κι’ ό νιος άπ’ τ’ άργαστήρι, 
γοί δυό συναπαάήθηκαν σέ ξώμερα μονάχοι : 1

1) Υπάρχουν είκοσι τέσσερα δίστιχα πού ό πρώτος τους στίχος έχει άρ/ρκή λέξη ένα 
γράμμα τοΰ αλφαβήτου. Δυστυχώς δέν τά ενθυμούνται οϊ Κωατιανοΐ πού συναντήσαμε.
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—Νύφη μου κάπως σ’ αγαπώ, νύφη μου κάπως σέ θέλω.
10 — "Αν ίσως σύ μέ αγαπάς κι’ άν ίσως γώ σέ θέλω, 

τον αδερφό σου σκότωσε γυναίκα νά μέ πάρεις.
—Καί σάν di δίκιο νά του βρω για νά τονέ σκοτώσω ;
—Εσάς Θεγός σάς έδωσε άΒέλια καί χωράφια, 

σύρε γιά νά μοιράσετε τ’ άbελoχώpoφά σας, 
από τις άκρες δώσ’ τονα καί μέα’ τά παλιοπύργια, 
δπου βουρκλά καί καρπερά ατό μέρος τό δικό σου,
Τό μαύρο καβαλίκεψε καί ατό χωράφι πάγει.

—Καιρός γΰρτε, 5ρέ Κωσταάή, καιρός νά χωριστούμε, 
έλα γιά νά μοιράσουμε τ’ άbελoχώραφά μας.

20 ’Από τις άκρες πάρε σύ καί μές’ τά παλιοπύργια,
δπου βουρκλά καί καρπερά στό μέρος τό δικό μου.

— Γιατί, γιατί bp0 άδρεφέ, γιατί μοιράζεις έτσι ;
"Αν έν γιά νά μοιράσουμε δπως μοιράζ’ & κόσμος, 
πάρ’ απ’ τΙς άκρες άδρεφέ, γιατί ά σκοτωθούμε.

25 —Χαλάλι σ’ άδρεφούλη μου, δλα δικά σου γεϊναι,
παρά νά ξεχωρίσουμε, πάρε καί τά δικά μου,
Τό bfjp8 τά παράπονο καί κάθεται καί κλαίει, 
τό μαύρο καβαλίκεψε καί στό χωριό γυρίζει.

—Νύφη μου, φέρε μου νερό νά πλύνω τό σπαθί μου
30 άπο τό αίμα το πολύ το αίμα τ’ άδερφοΰ μου.

Αυτή άπ’ τή Ιυολλή χαρά κι’ άπ’ τη μεγάλη βία, 
τό μαστραπά ευθύς άρπαξε κρασί ’τανε γιομάτος.

’Α π’ τά μαλλιά την έπιασε λειανά λειανά τή οόβει, 
τήν έκοψε τήν έ>ιασε στό μύλο τή baγaίvει.

35 — Άλεσε, μύλε μ’ άλεσε, της κόρδας τό κεφάλι,
κάνε τ’ άλεύρι κόκκινο καί τή 5ασπάλη μαύρη, 
νάχουν φκιασίδι οί έμορφες νά βάνου κοκκινάδι, 
νάχου καί οί γραμματικοί μελάνι νά d 0 λέσι.

βουρκλά (τά)=χά ελώδη.

2 . 'Ο σκλάβος

Έρκόμαστε π’ ’Ανατολή σέ μνιά χρυσή φιργάδα, 
πέάε πασάδες γείχαμε π’ δμορφα τραγουδούσαν, 
καί είχαμε σκλάβους έμορφους, στά σίδερα δημένους, 
στά σίδερα, στις άλυσσες, στις κλάπες τά ποδάρια.

5 Τά κεΐ πού άρμενίζασι, τά κεΐ πού άρμενίζου, 
ό σκλάβος άναστέναξε και στάθηκ’ ή φιργάδα, 
κ ι’ ό 5έης τό κατάλαβε πέ μέσ’ τή £άμαρή dou
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καί πηλογήθηκε καί λέ κι’ αυτό τό λόγο λέγει :
— Ποιός εϊταν π’ άναστέναξε καί στάθηκε ή φιργάδα ;

10 ”Αν έν άπό τού; ναύτες μου τή ρόγα dou νά δώσω,
κι’ άν έν από τούς σκλάβους μου νά άόνε ξεσκλαβώσω.

—’Εγώ ήμαν η αναστέναξα καί στάθηκ’ ή φιργάδα.
—Σκλάβε μ’ πεινάς, σλάβε μ’ διψάς, σκλάβε μ’ ρούχα δεν έχεις;
—Ούτε πεινώ, ούτε διψώ, ούτε ρούχα μέ λείπου,

15 τό άόπο μου θυμήθηκα, τή δόλια μου γυναίκα,
πούμου τριγιώ μεργιώ γαΒρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος, 
καί τώρα τή γυναίκα μου μ’ άλλον την ευλογούνε.

—Σκλάβε μου γιά τραγούδησε, γιά νά σέ λευτερώσω.
— Πόσες φορές τραγούδησα, μά λευτεριά δέ γεϊδα,

20 μ’ άν έναι γιά τή λεφτεριά ά ξανατραγουδήσω.
“Ας πάρω το λαούτο μου, τό δόλιο ταίιουρά μου, 
νά τραγουδήσω θλιβερά, νά παίξω πικραμένα, 
νά τραγουδήσω καί νά πω γιά τής σκλαβιάς τά πάθη, 
πούμαν τριγιώ μεργιώ γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος,

25 καί τώρα τή γυναίκα μου μ’ άλλον άήν ευλογούνε.
Δώδεκα χρόνους έκανα στής ΒαρΒαριάς τάν άμμο 
κι’ εννιά καρυδιές έφύτεψα στής φυλακής τή 1}όρτα 
κι’ άπ’ τις εννιά καρπό ’φαγα, μά λευτεριά δέ γεϊδα.

“Αν έχεις γυναίκα καί παιδί, πασά, λευτέρωσέ με.
30 Χίλια φλουριά τοΰ χάρισε κι’ έν’ άλογο άόν δίνει.

Πήδηξε καβαλίκεψε σάν άξιο παλλικάρι
κι’ ώστε νά πελ έχετε γειά σαράάα μίλλια πήρε,
κ ι’ ώστε νά πούνε στό καλό άλλα σαράάα πέάε.
Στο δρόμο δπου πήγαινε, στή στράτα πού περπάτγε,

35 ένα γέροάα άάάμωσε πούχε άργατιά στ’ αμπέλι.
— ΓΙές με νά ζήσεις γέροάα, ποιανού ’ναι αυτό τ’ άΒέλι ;
—Τής ερημιάς, τής κουρουκλιάς, τοΰ γυιοΰ μου τοΰ Γιαννάκη, 

πουναι τριγιώ μεργιώ γαΒρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος, 
καί τώρα τή γυναίκα άου μ’ άλλο άήν εύλογοΰσι.

40 — Ιΐέ με, νά ζήσεις, γέρο μου, προχταίνω εις τούς γάμους ;
—”Αν έν ό Βάθιος ') σου γοργός στήν έκκλησιά τούς φτάνεις, 

κι’ άν έν ο Βάθιος σου δκνός, στό σπίτι τούς προκάνεις. 
Βαρεϊ βιτσιά τό άλογο στήν έκκλησιά τούς φτάνει, 
τ’ άλογο έχλιμίτισε στής έκκλησιάς τή bopca.

45 — Στή Βάντα Βάντα γοι άρχοντες, στή Βάντα καί παπάδες, 1

1) Βά·ΰ·ιος=ονομα άλέγου.



τ’ αλογο πού χλιμίτισε σάν τη καλού μου μνοιάζει.
Τά δυδ άγκαλιασθήκασι σά δυδ κεριά σβυστήκαν.

Σ η μ .— Παραλλαγή τοδ τραγουδιοδ βλ. λαογρ. ΙΑ' 615.

3 . Ή  κόρη μέ τ6ν πολλαγα πώ

Μάννα μου κεΐ πού κάθουμου at’ έκανα το πλουμί μου 
ζήτηξαν τά χείλη μου νερό νά πγιοΰ στη βρύση.
Πάγω στη χρυσοπηγή νά πγιώ καί νά γιομίσω, 
βρίσκω τον αγαπώ ΙκεΙ ατά ρόιδα πού κοιμούνάου.

5 Παίρνω νερό καί λούζω dov, μαάηλι καί σκουπιώ dov. 
—Τί μέ φιλεις, bps κδρη μου, τήν Κυργιακή βλογοΰμαι, 

κι’ ά δέ Περηφανεύεσαι, έλα κουμπάριααά μου. 
ϋ ή  πήρε τδ παράπονο στή μάννα Της πηγαίνει, 
κι’ ή μάννα άης τήν έρωτά κι’ ή μάννα Της τή λέγει : 

10 —Τ’ έ'χεις κόρη μου, καί θλίβεσαι καί γεϊσαι δακρυσμένη
—Μάννα τδν άγαπώ βλογοΰ καί τδν άρρεβωνιάζου, 

μέ κράζει καί κουμπάρισσα, τά στέφανα ν’ άλλάξω.
— Κόρη, έχεις πόδια νά σταθείς καί κεφαλή νά κλίνεις, 

έχεις καί γοργαδάχτυλα τά στέφανα ν’ άλλάξεις ;
15 —Μάννα έχω πόδια νά σταθώ καί κεφαλή νά κλίνω,

έχω καί γαργοδάχτυλα τά στέφανα ν’ άλλάξω.
Τρεις μέρες έστoλίζovdav, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες 
Βάζει τδ γήλιο πρόσωπο καί τδ 'psgάρι στήθος, 
τδν άμμο τδν άμέτρητο βάζει μαργαριτάρι,

20 κάνει στεφάνι όλόχρυσο κεργιά μαλαματένια,
καί δαχτυλίδι πυργωτό νά ’ρέαει τής κουμπάρας. 
Παίρνει καί πάει στήν έκκλησιά τά στέφανα ν’ αλλάξει, 
παπάς τή γείδε κι’ έσφαλε διάκος καί καλονάρχος 
καί τά μικρά ψαλτόπουλα πάψαν τδ κυριελέησον,

2 δ κι’ δ καημένος & γαδρός λιγοθυμνιά τού δίνει.
Ψάλε, παπά μου, πώς έψαλλες, διάκε καί καλονάρχα, 
καί σεις μικρά ψαλτόπουλα λέτε τδ κυριελέησον, 
καί σύ, καημένε μου γαbpi, κάτσε νά σέ βλογήσου.

—Παπά μ’, άν είσαι χριστιανός κι’ άν είσαι βαφτισμένος, 
μετάλλαξε τά στέφανα καί βάλτα τής κουμπάρας,

— Καλώς τή θυγατέρα μου, τή g-αλομοιρασμένη, 
πού πήγε γιά κουμπάρισσα κι’ ήρτε στεφανωμένη.

Λαογραφικά Κωστή ’Ανατολικής Θράκης

πλουμί ( τό )= τό  κέντημα (πλουμίζω, πλουμιατδς).
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4 . Ή  maxi} γννα ίκα

(’Απαγγελία Γ. Πητικόπουλου, λύρατζη καί gάϊdατζή τοΰ Κωστη)

Χάραξε γή ανατολή κι’ έφεξε γή δύση,
παν’ τά πουλάκια ατά βοσκιό καί γή αγαπώ στή βρύση,
παίρνει κι’ 6 νειάς το Βάθιο dou καί πά νά do ποτίσει.

—-Για διάσυρε, κόρη μου, νερό, νά πγιδ) εγώ κι’ ό Βάθιος.
5 Sapada στάμνες διάσυρε στα μάτια δέ drj γεϊδε, 

άλλες σαράάα τέσσερις άή γεϊδε δακρυσμένη.
—Τ’ έχεις, κόρη μου, καί χλφεσαι καί βαρυαναστενάζεις ;

—’Έχω adpa στή ξενιτείά τώρα δώδεκα χρόνια, 
ούτε γράμμα μ’ έστειλε, ούτε γραφή μέ στέρνει.

10 —Κόρη μ’ ό άάρας σου πέθανε στή; Πόλης τ’ άργαστήρι,
τά μάτια μου dov είδασι, τά χέρια μου div θάψα, 
καί γώ τοϋ δάνεισα πανί κ’ ήρτα νά μέ τό δώσεις.

—Σά άόνε δάνεισες πανί διπλό νά σε τό δώσω.
— Καί do'^ δάνεισα κερί κ’ ήρτα νά μέ τό δώσεις,

15 καί άόνε δάνεισα φιλί κ’ ήρτα νά μέ τό δώσεις.
—”Αν do’/ε δάνεισες κερί διπλό νά σέ τά δώσω, 

κι’ άν dov8 δάνεισες φιλί τρέχα καί γϋρευγέ do.
— Κόρη μ’ ό adpap εΐμ’ εγώ, εγώ ειμ’ ό καλός σου.

—"Αν είσαι σΰ ό adpac μου κι’ άν είσαι ό καλός μου,
20 πέ με σημάδια τής αυλής κ’ ‘υστέρα νά πιστέψω.

—’Έχεις μηλιά στή Μρτα σου καί κλήμα στήν αυλή σου 
καί μέα’ τή μέσ’ τό σπίτι σου χρυσή κadήλa ipsgsi.

—Διαβάτης γήσου πέρασες, γείτονος σέ τό είπα, 
πέ με σημάδια τή κορμιού κ’ ύστερα νά πιστέψω.

25 —’Έχεις ελιά στό μάγουλο, ελιά στήν άμασκάλη
καί μέσ’ τή μέση τό κορμί γήλιος καί τό φεgάpι.

5 .  Ή  Αγάπη

Σapάda πέdε Κυριακές, δέκα όχτώ Δευτέρες, 
δέ γεΐδα τήν αγάπη μου τώρα πέά’ έξι μέρες.

”Α δέ dή διώ καί σήμερα, στα ξένα μέ dή Πήρα, 
τώρα ά φάγω καί ά πιω, ά παίξω, ά γελάσω,

5 τώρα πούβρα τούς φίλους μου, πούβρα τούς έδικούς μου.

6 .  CH  Κ υαρά  Β δοκιά

’Ανάμεσα στό Μπέϊογλου κι’ άνάμεσα στήν Πόλη,
Κυαρά Βδοκιά πουλεϊ κρασί, πουλεϊ κρασί μοσκάτο,
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1 0 . Ό  Άγονρος
(’Απαγγελία Κωνστ. I'. Παπαγιάννη)

Άγουρος πέτρα πελεκά μέ τδνα dou τδ χέρι, 
κόρη ξαθή ν’ έπέρασε καί άά gαλημερίζει.

—Ν’ άγουρέ μ’, πδν’ τδ χέρι σου καί πελεκά; μέ τδνα ;
—Τί νά σέ πώ, κόρη ξαθή, τί νά σέ μολοήσω,

5 πέάε μικρές ν’ έφίλησα και δέκα παάρεμένες,
καί δέκα πέάε λεύτερες κι’ έννιά ρεβωνιασμένες, 
νά φίλου καί τού λόγου σου κι’ άς μ’ έκοφταν καί τ’ άλλο, 
στδ £ρεμδ άς μέ gpεμoύσaσι, στη θάλασσα άς πέφτα, 
άς μ’ έτρωγε ή θάλασσα, τής θάλασσας τά ψάρια,

10 πάλε τά κοκκαλάκια μου μονάχα άους ά σμίξου.

1 1 .  ’Ο άποδιω γμένος γυιός  
(’Απαγγελία Γ. Κυρπή)

Διώχνεις με, μάννα, διώχνεις με, κι’ άλήθεια λαχταράς με, 
σήμερα κι’ αυρι έδώ μαι κι’ ακόμη ένα Σαββάτο, 
τή Θυριακίτσα τδ πρωί ά πάρω νά παγαίνω, 
νά μαραθούν τά μάτια σου τις δρόμους νά φυλάεις,

5 νά μαραθούν τά χείλια σου διαβάτες νά ρωτάεις.
—Διαβάτες που διαβαίνετε καί που συχνοπερνάτε, 

κάμ’ είδατε τδ γυιόκα μου, τδ γυιό μου τδ Γιαννάκη ;
— Κά στδ γιαλδ τδν είδαμε, γήάανε ξαπλωμένος,

μαύρα πουλιά τδν έτρωγαν κι’ άσπρα τδν άριγυρίζου,
10 κι’ ένα πουλί καλά πουλί στέκεται καί λογιάζει, 

κι’ δ νιδς άπηλογήθηκε κι’ αύτδ τδ λόγο λέγει :
—Γιά δέν άρώεις καί σύ πουλί, πέ άάρειωμένου πλάτη, 

νά κάνεις πήχυ τδ φτερά καί πιθαμή τδ νύχι ;
Κάνε τδν ούρανδ χαρτί, τή θάλασσα μελάνι,

15 κάτσε καί γράψε μνιά γραφή, πικρή φαρμακωμένη, 
καί στείλε τήν άγάπη μου γιά νά μαυροφορέσει.

Σ η μ . — ’Ά λ λ η  παραλλαγή τοδ τραγουδιού μετά τόν τρίτο οτίχο λέγε ι :  
Μ έ τά πουλάκια τά καλά καί μέ τά χελιδόνια, 
πού πάσι κ ι’ Ιρκοοάαι στεργιάς μέ λάσπες καί μέ χιόνια, 
καί σύ, μαννέ μου, νά στολιστείς, στήν έκκλησιά νά πάγεις , 
νά ίδεΐς τις νιούς, νά ίδεΐς τις νιές, νά ίδείς τά παλλικάρια, 
νά ίδεΐς καί τό στασίδι μου μαύρο σκοτεινιασμένο, 
καί νά γυρίσεις νά σταθείς ατής έκκλησιάς τή θόρτα, 
καί τά πουλάκια νά ρωτάς κι’ ούλα τά χελιδόνια.

—Πουλάκια μ ’ τής ’Ανατολής, χελιδόνια μου τής Λύσης,
(συνεχίζεται τό τραγούδι στόν έβδομο στίχο τής παραπάνω παραλλαγής).



1 2 .  *0 Μ ικροκωβτατΙΐνος
(’Απαγγελία Κων. ’Αραμπατζή)

'0  Κωσταάϊνος & μικρές ό Μικροκωστατίΐνος, 
μικρό dov είχε ή μάννα dou, μικρό d’ άρρεβωνιάζει, 
μικρό d 0v γήρτε μήνυμα ατό Βόλεμα νά πάγει.
Νύχτα σελώνει τ’ άλογο, νύχτα τό καλιβώνει, 

ο βάζ’ άαημένια πέταλα μαλαματένιες λάθρες 
και τό τσικίτσι πού χτυπά δλο μαργαριτάρι, 
τή μάννα dou παρέγγερνε τή μάννα dou d^ λέγει.

— Μάννα μου, τή ^αλήτσα μοά, μάννα μου τή gαλή μου, 
άργά dή δίδε για πρωί, αργά τό μεσημέρι 

10 καί τό γηλιοβασίλεμα νά στρώνεις νά κοιμάται.
’Ακόμα δέν έξέβηκε κανένα μίλι τόπο, 
πά στό σκαμνί d^v έκατσε τριγύρω dήve παίρνει, 
παίρνει τ’ άργυροψάλιδο καί τά μαλλιά dr^ κόφτει 
καί go6gλa dήvε φόρεσε douyi&gx ά ψ ε  δά>κε,

15 dή δίνει δέκα πρόβατα καί κείνα ψωριασμένα, 
dή δίνει... δυο σκυλιά καί κείνα λυσσιασμένα, 
κάτσε καί τή παρέγγερνε, κάτσε άή παρεγγέρνει :

—”Α δέ da κάνεις έκατό κι’ ά δέ da κάνεις χίλια, 
τά σκυλιά βδoμήda δυό, στις κάΒους μή gaτέβεις.

20 Στό δρόμο δπου πήγαινε, τό νε σταυρό dης κάνει,
• έλα Χριστέ καί Παναγιά μέ τό μονογενή σου, 

στό βουνό πού βρίσκομαι νά φτάνει γή εύκή σου.
’Αρνάδα άρνάδα γέννησε, άρνάδα πέdε δέκα, 
γινήκαν πρόβατα έκατό χίλια καί πε5ακόσια,

25 καί τά σκυλιά βδoμήda δυό, στις κάΒους έκατέβη, 
κι’ ό Kωστadής έρχόμενος άπό τοΰ σεφεργιοϋ του, 
τό τσοΒάν’ άάάμωσε, τό τσόΒανο καί λέγει :

— Πιάνου ’ν αυτά τά πρόβατα πpaσιvogιopdavάτa ;
—Τή Kumadivou τή μικρού τή μικpoκωστadίvoυ,

30 μικρά d0v είχε ή μάννα dou, μικρό d’ άρρεβωνιάζει, 
μικρό d0v γήρτε μήνυμα στό Βόλεμο νά πάγει, 
κείνου έναι τά πρόβατα, κείνου εναι καί τά γίδια, 
κείνου έναι καί ό ταόΒανος, κείνου έναι κι’ ή γυναίκα.

— Γιά δέ μέ λές Βρέ τσόΒανε, πού γείσαι ή καλή μου !
Καί στ’ άλογο 5ήν έρριξε στό σπίτι dou τήν Βάει.

τσ ικ ίτσ ι ( τό )= τό  μικρό σφυρί πού καλιγώνουν, g o v g ia  (ή )= ε ίδ ο ς  πσιμενικοΰ κα- 
πελλου. dovyiaga  (ή)=ράβ5ο; ποιμενική. λά&ρα ( ή ) = τ ό  απόκομμα πού πετοδν άπό τά 
καρφί πού πεταλώνουν, τό καρφί τοΰ πετάλου, σεφέρι ( τό )= τά  ταξείδι.
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1 3 .  Ό  Μ ίκροχω σταάϊνσς

Χαίρεται ό Τούρκος τ’ άρματα κι’ δ Φράγκος τό καράβι, 
χαίρεται κι’ ένας νιος καλός τή gόpη πού κοιμάται, 
κ’ ή κόρη πού άόν άγαπά δεξιά μεριά άδν στέκει, 
βαστά κερί καί φέ^ει do, ποτήρι καί κερνά do.

“Οσα ποτήρια τδ gερvά τόσα λόγια d0v λέγει :
—’Εσύ διαβαίνεις, K um ad^, καί μένα που μέ φίνεις ;
— Φίνω σε πρώτα στδ θεγδ καί δεύτερα στις άγιους, 

φίνω σε κι’ δλογύστερα στήν δλδγλυκειά μου μάννα.
—Τί νά μέ κάνει ή μάννα σου, τί νά μέ κάνου οί άγιοι, 

τι νά μέ κάνει κι’ δ Θεγδς χωρίς τήν άφεάιά σου.
Πάρε καί μένα, KiDaTadrj, μαζί μέ τδ καράβι, 
νά μαγερεύω νά δειπνάς, νά στρώνω νά κοιμάσαι, 
νά κάτσω καί στδ gάβo σου νά λάμνω τδ κουπί σου.

— Κόρη μ’, έδώ πού πγαίνουμε, κοράσια δέ Ιυηγαϊνου, 
τρώ d 0 φαΐ στδ γόνατο καί τδ ψωμί στδ χέρι, 
καί πίνουσι καί τδ νερδ στή άλογιοΰ τδ χνάρι.

Άκόμ’ δ λόγος dou βαστά κ’ ή συ'^υχιά κρατιέται.
ΓΙά στδ σκαμνί τήν έκατσε καί τά μαλλιά dης κόφτει, 
καί goύgλa τήν έφόρεσε στά πρόβατα τή στέρνει. 
άή δίνει δέκα πρόβατα καί κεϊνα ψωριασμένα, 
τήν έδωκε καί τργιά σκυλιά καί κείνα λυσσιασμένα 
dήv παρεγγέρνει στά γερά, γερά dή συvdυχaίvεt :

—Νά πάεις άπάνου στά βουνά τά ύψηλοκορφάτα, 
πδναι τά κρύα τά νερά και δροσερός ό γή'σκιος, 
κι’ ά δέ dά κάνεις εκατό, χίλια καί πεάακόσια 
καί τά σκυλιά βδoμήda δυδ στις κάί)ους μή gaτέβεtς.

—’Έλα Χριστέ καί Παναγιά, μέ τό μονογενή σου, 
στδ βουνό πά βρίσκουμαι νά φτάνει ή εύκή σου. 

’Αρνάδα, άρνάδα γέννησαν, άρνάδα πέdε δέκα, 
γέννησαν τά πρόβατα έκατό, χίλια καί πεΠακόσια.
Στδ δρόμο δπου πήγαινε, στή στράτα πού προπάτγιε, 
ό Kωστadής ν’ έπέρασε καί τή καλημερίζει :

—Καλημερνώ σε λυγερή, πΰιανοΰ ’ν αύτά τά γίδια, 
ποιανού ’ν καί τά σκυλιά τά συpμogιpdavάτa ;

—Τή ΚωσταΠίνου τή Μικρού, τή ΜικροκωσταΤίνου, 
τώ τργιώ μερώ γαΒρδς ήdoυ, δώδεκα χρόνους σκλάβος, 
καί τώρα τήν αγάπη dou μάς dήvε παίρνει άλλος,

— Ν ’ εγώ είμαι ό άdρaς σου, ν’ εγώ είμαι ό καλός σου.



1 4 .  ‘Ο Μ ικροκω αταάΐνος

Ό  Κωσταάϊνος ό μικρός ό μικροκωσταθίνος, 
άπό μικρός στά γράμματα κι’ άπό μικρός στή άέχνη, 
τό χρόνο μάθε τό σπαθί, τό δεύτερο δοξάρι, 
τό dpixov έκαυκήστηκε κανένα δέ φοβάται,

5 μήτε φτωχό, μήτ’άρχοντα, μήτε τό βασιλέα. 
Βασιλοπούλα τ’ ακούσε άπδ ψηλό σαράγι, 
καί πηλογήθηκε καί λέ κι3 αυτό d 0 λόγο λέγει :

—Για σώπα, σώπα, Kiimadr], καί μή ίίολυκαυκιέσαι, 
κι3 ό βασιλές γεράκια χει κι3 ά στείλει καί σέ πιάσου, 

10 Κι3 ό βασιλές πού τ’ ακούσε λέγει καί διατάζει:
—Ποιδς εναι άξιος στό σπαθί κι3 άξιος στό μαχαίρι, 

τό Giooxadivo τό μικρό νά πά νά άόνε φέρει ;
Κανείς καί δένε ξέβηκε άπό τούς άΟρειωμένους, 
μνιάς χήρας γυιός μοναχογυιός, κείνος βγήκε καί λέγει : 

Ιό —Έ γώ  μαι άξιος στό σπαθί κι3 άξιος στό μαχαίρι, 
τό Gu>oxadivo τό μικρό νά πά σέ άόνε φέρω.
Δώσε με χίλιους πέ όροστά καί χίλιους κατά πόδι, 
καί χίλιους πέ τά πλάγια μου τό ΚωσταΟΐνο ά φέρω. 
Τά κεΐ τό δρόμο πήγαινε καί τό σταυρό dou κάνει.

20 ’Έλα, Χριστέ καί Ιΐαναγιά, νά πάγω νά τόν εΰρω,
νά πά νά βρώ τό Κωσταάή στάν ήσκιο νά κοιμάται, 
τό σπαθί dou στο κλωνί κι3 ό Βάθιος dou στό βόσκιο. 
Τά κει πήγε καί γηυρε dov στόν ή'σκιο πού κοιμούάου, 
επιασε καί τόν έδησε μέ τργιώ κουλιώ άλυσσίδα,

25 έβαλε καί στις πλάτες dou τή μύλου τό λιθάρι.
Τό δρόμο πού τό όήγαιναν ά μέ τό νοΰ dou λέγει :

—Δέν έναι κρίμα καί ντροπή στό βασιλέ νά πάγω ;
Καί τίναξε τά χέρια dou κοπήκαν οί άλυσσίδες, 
έσεισε καί τις πλάτες dou κι3 έπεσε τό λιθάρι 

30 κι3 άπό μακριά φωνάζασι: Χαρά στό παλλικάρι ! 
κονία  ( ή ) = ή  σειρά. — Βά&ιος (ό)=προσωνομία των ίππων.

1 5 .  Τ’ άδερφάκια  τά καλά
(Απαγγελία Γεωργίου Μαστροπουλημένου)

’Άλλονα δέν έζούλεψα πά στόν άπάνου κόσμο, 
τό κάτεργο πώς πορπατεΐ, τό κρυό νερό πώς τρέχει, 
σά d ’ άδερφάκια τά καλά τά πολυαγαπημένα, 
άΟάμα τρώ καί πίνουσι κι3 άάάμα ξεφαάώνου, 
άάάμα πγαίνου στό σκολειό, σ’ Ινα χαρτί διαβάζου.

Λαογραςηκά Κωστή ‘Ανατολικής Θράκης
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Εϊταν μνιά λαΐυρή, μιά Κυργιακή, μιά πίσημος ήμερα, 
ό δάσκαλος τά έστειλε νά πά νά κολυΒήσου, 
χτυποΰ τά τργιά, βγαίνου τά δυό, δ Κωσταάΐνος λείπει.
Κ’ ή μάννα dou περίμενε στό σπίτι dou δέ πήγε,

10 τόν δάσκαλο έρώτησε πού/αι ο Kωσταdΐvoς,
—Τρεις μέρες έχω νά άό ίδώ καί τρεις νά do διαβάσω, 

καίκόμα τρεις ά δέ do διώ τό νοϋ μου ά do χάσω.

Β '.  Χ ο ΰ  γάμ.οτ>
1 . ’Ερω τικός καημός

(Τό τραγούδι αυτό καί τό επόμενο άπηγγέλθη από τό Σ. Σταυράκη)

Ν’ άσπρε μου κρίνε, κρίνε με, γιατ’ ά κριθώ άτός μου 
κι’ δσες άγάπες έκανα σύ ααι ό θάνατός μου.
Κάτω στό μαρμαρόκαστρο κι’ αυλές μαρμαρωμένο, 
παναθυράκι τορνευτό κοράσι κουΐσισμένο,

5 κοράσι δώδεκα χρονώ τάν ύπνο άπαρνισμένο,
πούχε τό μόσκο στά βυζά, τό ζάχαρη στα χείλη, 
πολλούς άγούρους μάρανε πολλά παλλικαράκια, 
καί πέρασα καί γιο πέ κεΐ καί μάρανε καί μένα. 
Σφάζουμαι, μάννα μ’, σφάζουμαι, ά δένε dήvε πάρω.

10 Καί ή μάννα dou τάν έλεγε καί ή μάννα dou τον λέγει : 
— ΙΙάρε τής Πόλης τά διολιά, τής Πόλης τά λαβούτα, 

πάρε καί χίλιους νοματούς καί πά νά dήvε πάρεις.

2 .  Ό  κριματισμένος
Μάννα ν’ ύγιον έστόλιζε Σαββάτο γούλη μέρα, 
τη Θυριακίτσα τό πουρνά στην έκκλησιά τον στέρνει.
Σά Πόνε γεΐδε ή έκκλησιά λιχνά τά κεραμίδια :

— Ποϋ πας, σκύλε, ποϋ πάς, 'Οβριέ, ποϋ πά; κριματισμένε ! 
γ> Κ’ ή μάννα dou σά d ’ ακούσε, βαρειά dή gακoφάvη.

—Μωρέ ν’ ύγιέ, ν’ ύγιούτσικε, μωρέ μοναχογιέ μου, 
τό που ν’ εκριματίστηκες κ’ είσαι κριματισμένος ;

—Μάννα μ’, ήλεγα νά μη ατό πω, νά μή ατό μολογήαω, 
μά τώρα πού μέ ρώτησες θά σέ τό μαρτυρήσω :

10 θυμάσαι ν’ 8άας μ’ έστειλες σέ μακρινό σεφέρι,
ν’ δλοι έδησαν τούς Βαθιούς dou; σέ δάφνες, σέ μυρτζόνε:, 
καί γώ δησα το Βάθιο μου πά σέ ξαθής μνημόρι, 
κι’ ό Βάθιος γήάανε σοφός κι’ έσκαψε πέ τά πόδι, 
κι’ έσκαψε πέ τό πόδι dou καί φάνηκε ή κόρη,

15 κ’ ή κόρη γή<Ιου λήγορα τργιώ μέργιω πεθαμένη.
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Έ κ εϊ έσκυψα καί φίλησα ματάκια καμμυσμένα, 
εκεί έσκυψα καί φίλησα χειλάκια πουμωμένα, 
εκεί έσκυψα καί φίλησα χεράκια σταυρωμένα, 
κάί κεΐ έκριματίστηκα κι" είμαι κριματισμένος, 

αεφέρι ( τό )= τό  ταξβίδι.

3 .  Τό γεράκι σ ιό  κλουβί

(Απαγγελία Γιάννη Γεωργάκαρου. Τραγουδιέται δταν πηγαίνουν 
τά νιογάμπρια από την έκκλησία ατό σπίτι).

Λέσι μ’ ό κόσμος λέσι με, λέσι με γοί δικοί μου, 
λέσι με πάθια δεν εχω, φαρμάκια δέ 1>οτίζω, 
μά γώ χω πάθια νους βουνοΰ, φαρμάκια νους λαγκάδι, 
εχω καί παραπόνεση μέ τ’ άγριο τό γεράκι.

5 Γεράκι γεϊχα στό κλουβί, τό γεϊχα κλουβωμένο, 
καί φάϊζά do ζάχαρι καί πότιζά do μόσκο, 
καί πέ τό μόσκο τό 1>ολύ καί πέ τό καρυοφύλλι, 
πλιό σκαvdαλώθη τό κλουβί καί φύγε τά γεράκι, 
κι’ ό γερακάρης τό κλουθα ρέ τό Ιίλανό στό χέρι.

10 —Γύρισε, τά γεράκι μου, γύρισε τό πουλί μου, 
νά σέ φαγίζω ζάχαρι, νά σέ ποτίζω μόσκο.

νους—ένός. σκαΐ'</αλώ#»;= |πβσε τό ακαντάλι καί όίνςιξε τά κλουβί, πλανάς ( δ ) =  
τό πλάνεμα, τό μέσο με τό όποιο παραπλανά κανείς.

Γ ' .  Τ ο ϋ  χομοΰ 
1 . Πώς χο ρεύγο νν ...

(’Απαγγελία Γεωργίου Γούτση)
Τώρα κατάλαβα καί γώ, 
πώς χορεύγου τά παιδιά' 
πώς χορεύγου τά παιδιά, 
σά gaτσίκta, σά dpaγιά.

πώς χορεύγουσι οί γέροι, 
σά άις παλιοκαλογέροί. 
Τώρα κατάλαβα καί γώ, 
πώς χορεύγουσι οί γριές' 
πώς χορεύγουσι οί γριές, 
σά doμάpιa, σά 5ροβιές. 
Τώρα κατάλαβα καί γώ

5 Τώρα κατάλαβα καί γώ, 15
πώς χορεύγου τά κορίτσια1 
πώς χορεύγου τά κορίτσια, 
σά άά κουζιά, σά dά κατσίκια. 
Τώρα κατάλαβα καί γώ,

πώς χορεύγουσι οί παπάδες' 
πώς χορεύγουσι οί παπάδες, 
σά άίς παλιομασκαράδες.10 πώς χορεύγουσι οί γέροι, 20

2 . Π απαδιές κα ί καλογριές
(’Απαγγελία Κων. Γ. Παπαγιάννη)

I-Ud8 εξι παπαδιές κι’ άλλες τόσες καλογριές,
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XI. ’Έ διμο Ά π ο κ ρ ιά π κ β

'Ο καλόγερος

Μέ εξαιρετική ευθυμία οί Κωστιανοί γιορτάζουν τις αποκριές. Μια από 
τις καλτίτερες διασκεδάσεις τους είναι ό καλόγερος, Περιγράφουμε τον καλό
γερο, όπως μας τον αφηγήθηκε στη ντόπια διάλεκτο ό γέρον Θΰμιος Στρουμ- 
πίδης ή Λαγός, εβδομηντάρης.

1—Στο Κωστή τή Δευτέρα τής πρώτης αποκριάς έκαναμ’ τό gαλόερo για 
νά διασκεδάζουμ’. Κάνουμε do και τιάρα εδώ στη Μελίκη, μά πλειότερο κείνα 
τά καποτεινά τά χρόνια. Ζούσαμ’ καλά στο Κωστή καί γλέάιζάμε και πολΰ. 
Τό πουρνό τής Δευτέρας πηγαίναμε στο τσορόατζή — γείχαμε τσoρbaτζήδες 
κείνα τά χρόνια—καί γήλεγάμε όονά : — Tσoρbaτζή, ά κάνουμ’ τό gaλόερo 
σήμερα ; — Ά  άόνε κάντε, παιδιά, έναι συνήθειο τή χωριού μας.

Ά ό έτ’ γείχαμέ do νά ρωταμ’ τό τσoρbaτζή καί π αΰτόνα νά παίρνουμ’ 
την άδεια. Γήστερα άρκίνιζ’ τό γλέdιo : 'Ένας άθρωπος πέ τό χωριό έβανε 
τ’ άνοΰφελα τά ρούχα κι’ έκαμνε τό gaλόερo. Καί γούλα τάλλα τά παλλικά- 
ρια τ’ άνούφελα τά ρούχα κείνη την ημέρα έβανάσι, γιατί πάλευγάσι καί λέ. 
ρωνάσι da τά καλά τά ρούχα. Πέ όροστά στη μέσ’ έβανάμε ένα κουδούν’ τό 
gaλόερo καί πέ τά πλάγια πέ ενα κουδούνι’ δεξιά καί ζερβιά μεργιά, καί πέ 
πίσ’ πάλε ένα κουδούν’. Χωριανοί πέ κεΐ πέ τό χωριό πέ τό gaλόερo κά- 
μνουσι τό χωρό τρεις γύρους όροστέ στις τσορόατζήδες. Γήάανε τούτο γή 
πρώτ’ αρχή τή γλεάιοΰ. Οί TaopbaTC00E5 στέκουνάαν στο παρόν καί άμ' 
άλα όιτίσ’ ό χορός γήλεγάσι : «Νά'ρτ’ ό gaλόερoς νά φιλήσ’ τά Toopba- 
τζίδκα τά χέρια νά άόνε δώσουμ’ πέ ένα μεταλλικό.» ΙΙήγαιν’ ό gaλόερoς, 
φιλούσε τά τσoρbaτζίδκa τά χέρια, έκαμνε καί πέ ένα σταυρό πέ τή λάσπη 
στο τσακάτ’ τις τσορόατζήδες καί έδιδάσι άονά πέ ένα μεταλλικό. Γύστερα γή- 
παιρνάμε τό χωριό λόυρα. Σέ κάθα σπίτ’ πόξω πήγαινε ό gaλόερoς, χόρευγε, 
χτυπούσε τά κουδούνια δυνατά καί πάν’ πέ τό σπίτ’ έρριχνάσι άονά φλάσκα 
πά στά μάτια νά γελοΰσι. Σέ γούλα τά σπίτια πήγαινάμε πέ τήν αράδα καί 
παντγιού χόρευγε δ gaλόερoς, φώναζάσι καί γλεόούσασι τάλλα τά παλλικά 
ρια καί δ κόσμος γούλος. "Αμα γήγλεπε καμνιά γυναίκα έμορφη δ gaXoz 
ροε, σήκωνε καί βροντούσε τό bpooxivo κουδούν’. Ά ά έτ’ γείχαμέ do νά γλε- 
άίζουμ’ κείνη τήν ημέρα καί πολλά αγροίκα πράματα νά κάνουμ’. Νά σέ 
βρίσω κείν’ τήν ήμερα, τή γυναίκα σ’, τή θυγατέρα σ’,δέ όορεις νά κάν’ς τί
ποτα. Στό χοκιμάτ’ νά πάγ’ς κανάίποτε δέ ^ ρ ε ΐ  νά μέ κάν’ς. "Οποιος δέ 
άόνεφαίνται καλό, μή βγαίν’ στό μεγάάν’, στο γλέάιο αύτήνα τήν ήμερα.

Μαζί μέ τό gaλόερo γείχαμε καί δυό καπιστριάδες πέ τά καπίστρια. Γεί- 
χαμ’ κ’ ένα γραμματικό πέ κοάά. Γήλεγε δ γραμματικός στό δρόμο, άμα 
περνούσε κανείνας χωριανός : —Π ιάσ’ τό άάδε, καπίστρια, έπαρέ dova ένα 
μεταλλικό.Ό καπιστριάς έρριχνέ do τό καπίστρι στό λαιμό καί γήλεγέ dova :
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— Σά δέ δώσ’ς τδ μεταλλικό, ά σέ ρίξω μέσ’ τη λάσπ’. *0 κάθε άθρωπος 
κεί πού νά λασπωθή έδιδέ do τό μεταλλικό.

Γοΰλ3 τις άθρώπ3 αύτήνα την ήμερα έρριχνάμε άους στη λάσπ’. Γοΰλ’ 
πάλευγάσι. Και ξένος νάρτ3 άλα λασπώσουμ3 λίγο και κείνονα, ένα σταυρό 
άλα do gάvoυμ' πά στο τσακάτ3 και λίγο χώμα πά στο βρακί. “Αμα γήάανε 
κρυμμένος κανείνας άπά στο σπίτ3, νέβαινάσι πέ bρός γή πέ τα πλάγια τή 
σπιτιού, τσάκωνάσι dova, κατέβαζάσι dova, κα'ι έβανάσι μέσα στη λάσπ3, κεΐ 
πού έβανάσι γοΰλ3 τις άλλνούς. Σέ καθένα πού έδινε τό μεταλλικό, ό γραμ- 
ματκός έδινε dova μια θοΰσλα, δτι δέ a dov πειράξνα πιά. ”Αν έχανε τή 
Ιοοΰσλα, πάλε μέσ3 τή λάσπ3. Μαζώναάου γύρω κόσμος πολύς, διακόσιοι, τρα- 
κόσιοι νοματοί, άάρες, γυναίκες, παιδιά.

2—  Γείχαμεκόμα και ένα άλλο παιγνίδ3 : Γήάανε ένα παιδί στολισμένο 
στα γυναικίτκα τά ρούχα κΓέτρεχάσι αράδα τό χωριό πέ δώ καί πέ κεΐ πέάε 
δέκα παλλικάρια πού φύλαγάσιτό κορίτσ’ νά μή do κλέτ '̂ κανείς. Κανένα γερό 
παλλικάρ’ τσάκωνε καί φιλούσε do τό κορίτ’ στο δρόμο. Τάλλα τά παλλικά
ρια πού φύλαγάσι, γείχασι μαχαϊρες ξυλένιες και χτυπούσασι λίγο. Γύριζάσι 
πέ τό κορίτσ3 πέ γούλα τά σπίτια τή χωριού. Κάθα σπίτ3 πού πήγαινάσι άλα 
δώσ3 πέ ένα μεταλλικό καί πέ ένα αβγό. Τά μεταλλικά πού μάζωνάσι έδιδάσι 
da στην έκκλησιά. Πέ τ3 αβγά πού μάζωνάσι άλα φάσι τή gaλόερoυ γοί ά
θρώ π3 γοΰλ3. Γείχαμ3 κ ι’ ένα πέ τό σακκούλ3 νά μαζών3 ψωμί καί φλάσκα. 
Τή φλάσκα άλα άή θάμε στην έκκλησιά. Τά κομμάτια τό ψωμί μαζί μέ τ’ 
αβγά άλα τά φασι τή £'αλόερου γοί άθρώπ3.

3 — Σ 3 ένα μέρος τή χωριού γείχαμ3 κι3 ένα ζευγηλάτ3 πέ τ3 άμάξ3 πέ δυο 
τρεχοί. Πά στ3 άμάξ3 κάθ-avdai γοί τσορθατζήδες. Μαζώνανάαι καί οί γέρ’ 
καί τράβιζάσι τ’ άμάξ3 πίσω πέ τις τρεχοί, τά παλλικάρια πέ bρoστέ καί οί 
γέρ3 πέ πίσω. Δέ boρoύσ«σι νά πάρουσι τ3 άμάξ3 τά παλλικάρια. Πήγαινάσι 
καί παρακαλούσασι τις γέρ3 ν’ άφήσνα τ3 άμάξ3. Γήλεγε κι3 ό ζευγηλάτ’ς τις 
γέρ’ : —Τά παιδιά δέ boo3 ά βγάλουσι τ’ άμάξ’,μόνε σείς οί γέρ3, φταν3 μή 
άραβίζετε πέ πίσ3 τ’ άμάξ3, γιατί νύχτιασε καί θέλ’ ά σπείρουμ3, “Ηφηνάσι 
οί γέρ3 τ’ άμάξ’. Τά παλλικάρια ζεύγανάαι πέ τό ζγό, πέάε πέ δώ καί πέάε 
πέ κει νά κάμνουσι πέ τ’ άλέτρ3 τό άόπο κείνονα. Γείχαμ3 κ ι3 ένα βασιλέ. 
Ό  βασιλές πρόσταζε κι’ έσπερνε bρoστέ πέ τ3 άμάξ3. Ό ά α ς  έσπερνε γήλεγε 
λόγια αγροίκα : —« Ή  φλάσκα νά γεν’ χοάρή ΐσιαμ3 τής καλογριάς τά βυ 
ζιά». Οί άλλοι φώναζάσι «άμήήήήν». «Τά πεπόνια νά σκάσου σά άής καλο
γριάς....», «άμήήήήν». «Τ’ αγγούρια νά γένου σά άή §αλόερου τό βηλί», 
«άμήήήήν». Καί άλλα τέτοια αγροίκα γήλεγάμ’ αύτήνα τήν ημέρα, γιατί τό
τες δεν είχε νάροπή. Τά παλλικάρια πού ζετίγανάαι στο ζγό, τράβιζάσι τ ά
μάξ3, πααίνασι, πααίνασι καί άμα γήγλεπάσι τις γυναίκες, έπεφτάσι κάιω 
bρoύμυτa. Γύστερα πήγαινε δ βασιλές καί χτυπούσε πέ τό τσ^ούκ" γιομάτο 
καπνό καί πέ τό λουλά καί γήλεγέ da :—Τραβάτε, παιδιά, φτάν’ σας, παιδιά,
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αυτό. ’Έσπερνε γύστερα ό ζευγηλάτ’ς. 'Γράβιζάσι τα παλλικάρια τ’ άμάξ’ κ ι’ 
επεφτάσι πάλε όρούμυτα. Χτυπούσε da ό ζευγηλάτ’ς πέ τό άουγενέκ’. Γή- 
παιρνε χώματα πέ κεί πού κάθανάαι οι γυναίκες και ελειφε τά παιδιά πά 
στο τσακάτ’. Σηκώνανάαι τά παιδιά και κόσευγάσι και πάλε επεφτάσι κάτω. 
'Ο  ζευγηλάτ’ς έσπερνε καί γήλεγε λόγια πέ κείνα πού γήλεγε ό βασιλές : «Νά 
γεν’ ή φλάσκα σά άής καλόγριας τά βυζιά, νά γεν’ τ’ άγγούρ’ σά άή §αλόε-
ρου τό βηλί, νά σκάσ’ τό πεπόν’ σά άή ζευγηλάτ’ τ’ άρκίδια..... ». Και άλλα
τέτοια. ’Έτσι γλέάιζάμε τη Δευτέρα ημέρα τής πρώτης αποκριάς στο Κωστή, 
γοΰλο πέ χαρές καί γέλια.

τσακάτ’ (τό)=Γο μέτωπο, φλάσκα (ή)=ό αραβόσιτος, χοκιμάτ' (τό)=τό δικα
στήριο. ύονολα (ή)=ή άπόδειξη. άουγενίκ' (τό)=τό μαστϊγιο.

Σ. τ. Δ. (Βλ. Γ . Β ιζνηνον, Έβδομάς 1888 άρ. 35—36 : Οι καλόγηροι καί ή 
Διονυσιακή λατρεία εν Θράκρ).

X II, ’Ονόματα βαφτιατικά
Ά ρ ρ έ ν ω ν  : Μητρι (τό), Δημήτρης (ό). G ιoρgί (τό), Γακιό (τό), Γ ιώ ργ’ς (ό), 

Γιωργάκ’ς (ό), Cόgoς (ό). Γιαννιό (τό), Γιαννακιό (τό), Γιάνν’ς (ό), Γιαννάκ’ς 
(ό). Divio (τό), Κωσταάινιό (τό), ΚωσταάΙνος (ό), Κακουρί (τό), Κυριάκος 
(ό), Κυριάκός (δ). Xaρaλabί (τό), Aabl (τό), ΧαράλιΛος (ο). Ά άώ ν’ς (ό). 
Άλεξί (τό), Άλέξ’ς (δ). Στολιό (τό), Χριστόδουλος (δ). Νικολί (τό), Νικόλας 
(δ). Πεφτιτσιό (τό), ΙΙαΰλος (δ), Πεφτίτσης (δ). Σωτηρί (τό), Σωτήρ’ς (δ). 
Μενιό (τό), Πουλημενιό (τό), ΓΙου?ιημένος (δ). Θυμί (τό), Θύμης (δ), Θύ- 
μνιος (δ). Μαρινιό (τό), Μαρίνος (δ). Άποστολί (τό),’Απόστολος (δ). Σταυρί 
(τό), Σταύρος (δ). Παναγιωτί (τό), Παναγιώτ’ς (δ), Κρυωνάς (δ), Μποχω- 
ρέλλ’ (τό), Μποχώρης (δ). Όρτοδοξί (τό), Όρτόδοξος. Βασίλ’ς (δ), Βασιλάκ’ς 
(δ). Φωτάκ’ς (δ). Θανασί (τό), Θανάσ’ς (δ). Τασί (τό), Άναστάσ’ς (δ). Ά ν- 
τρέας (δ). Χρηστός (δ), Χρηστάκ ς (ό). Τσαλιό (τό), Μιχαήλος (δ), Μιχάλ’ς 
(δ) Μιχαλάκ’ς.

Μαγδαληνιώ (τό), Μαγδαληνή (ή). Μαρούλλ’ (τό), Μαρούλλα (ή), 
Μαργή (ή), Μαργώ (ή), Μαργιά (ή). Παναγιωτί (τό), Παναγιώτα (ή), Μπό- 
τισσα (ή) Μποτώ (ή). Καλλιώ (τό), Καλλιόπη (ή), Καλή (ή). Φιλιώ (ή, τό). Δέ
σποινα» (τό), Ποινιώ (τό), Δέσποινα (ή). Κατερινιώ (τό), Κατερίνα (ή). Έ ρ η ' 
νιώ (τό), Εΐρήν’ (ή). Κρούσταλλα» (τό), Κρούσταλλο (τό). Κρουστάλλ’ (ή). 
Diva (ή), Κωσταάινιά (ή). Λενιώ (τό), Έ λέν’ (ή). Σμαράγδι (τό), Σμαράγδα 
(ή) Κυρρανιώ (τό). Κυριακή (ή). Θοδωρνιώ (τό), Θοδώρα (ή). Σταμουλιώ (τό), 
Στοιμούλα (ή). Μελαχροινιώ (τό), Μελαχροινή (ή) Χρυσώ (τό), Χρυσή (ή), 
Πρεπιώ (τό), Πρεπιά (ή). Ξα&ώ (τό), Ξαθούλα (ή), Ξαθή (ή). Βενετία) (τό), 
Βενετία (ή). Κεραρινιώ (τό), Κεραρίνα (ή). Τασιώ (τό), ’Αναστασία (ή).

X III. ’Επώνυμα Κωατιανών
Κίτσινος, Φτοΰχος (από τή λ. φτί— αφτί), ΓΙαπαγιάνν’ς, ϊσαλής, Για-
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βαάρής, Μιχαλάκ’ς, Τζιβελής, Γιωργάκαρος, Πετικόπλος, Μοσκοτάς, Ζάβος, 
Λιοϋρος η Λιουρής, Βουτσας, Άραβατζής, Μαρινέλλ’ς, Παπάζογλους, Λα
γός η Στρουόίν’ς, Μαντζάρ’ς, Γούτσ’ς, Οουζής, Στρΐκος, Σανής. Θοδωρα- 
κέλλ’ς, Τσαράκλ’ς, Βάτσ’ς, MaXigo;, Μοΰτζελος, Πάσος, Όεληδημήτρης, Κα- 
ρελής, ’Άσπρος, Νοΰρ’ς, Gograc, Καράάιν’ς, Χατζής, Κόκολος, Μαρδάς, Λί- 
ζος, Κώσταρος, Τζούτ’ς, Μουσπουλής, Κοάήρ’ς, M agovv^, Κοσμάς, Μυτι- 
λιός, Λάντζος, Κομήτ’ς, Πασχάλ’ς, Καραμαλάκ’ς, Κόκκινος, Πάπαδος, Όοΰν- 
νάος, Ά λβάν’ς, Τσουτσουρβής, Ζουμής, Μποχώρ’ς,

XIV. Τοπωνυμία Κωοτή
Στην ’Απιδιά, στη Ουδωνιά, στο Τρυπόρ’, στο Κοΰρασμα, στο Κουρα- 

σματέλλ’, στοϋ Μπανάρ’ τό ρυάκ’, στο Πυργούν’, στή Πιργιονιοΰ τό ρυάκ’, 
στο Μπουτζιάκ', (μέρος κυκλωμένο πέ τό ποτάμ’, στή Καράγιωργη, στή Κα- 
ράγιωργα τό ρυάκ’, στή Βατάτση, στή Τάταρου τό σπίτ’, στή Κόκκινου τό 
λακκί, στή Ζερβού, στο Μπέτραρο, στή Μπέρα Ζερβού, στις Κανναβιέζ, στο 
Οιόλαρο, στοί Λαγοί τό θόρο, στή ϋρουλλωτή, στή Βαγιά, στή Διαμαάή τό 
Κουρί, στή Δεσποτάτου, στή Δεσποτάτου τό ρυάκ’, στή Ρουπωτή, στή Doo- 
χανου τό μύλο, στο Γιέζουρο, στή Όοπόλα, στή Διάβολου τό ρυάκ’, στή 
Κουζή τή λογκά, στή Στραβοχωριοΰ τό ρυάκ’, στάΛουργιά, στο Στραβοχώρ’, 
στό Καργυωτό, στις Δυοπόρους, στή Κιιργιάκαρου τό στένωμα, στή Δεσπότ’ 
τις καρυδιές, στή Στραβάδα (εκεί γήάανε χωράφια τής εκκλησίας), στή Βρΰσ’, 
στή Θάτω Στραβάδα, στή Θάτω βρΰσ', στή ϋούρκισσα, στό Βαρέλ’, στην 
Έλενίτσα, στής Έλενίτσας τό ρυάκ’, στις Ζίγρες, στό Θάπο, στό Βλάχοβο, 
στό Κοΰροβο, στις Σκουριές, στή Βαλτσάμ’ τό ρουχί, στή Μαυράγγελου, στό 
Πεδινό τό ρουχί, στή Ζαβεγιάνν’, στή Ξυδού, στα Ξώγεια, στής ’Εκκλησίας 
τό κουρί, στή Θαστανιά, στή Γλωσάρή Πλαϊνή, στις "Ελληνες,(Ή παράδοση 
λέγει : Έ κ εΐ σκοτώθηκάσι τρεις "Ελληνοι καποτεινοί. Συνεμποδιστήκασι πά 
στα βάτσινα κεΐ πού περπατοΰσασι κι’ έπειδής γήάανε πολύ αψηλοί έπεσάσι 
καί σκοτώθηκάσι. Τις έθαψάσι κεΐ καί φΰτρωσάσι τργιά δέάρα). Στή Σαρπή, 
στό Δοκίμ’, στή Γιωργάκ’ τό λιβάδ’, στό Οόρπατσο, στό Οοκκινόλουστρο, 
στή Παποΰ, στα Βουβαλαριά, στή Μαρίνου το τσιφλίκ’, στής Λοπόνιτσας τό 
ρυάκ’, στις Μαάάλους, στή Μελισσόπετρα, στό Μπεταλίτ’, στον "Αϊ-Λιά, 
στή Μπρίζου τό λακκί, στή Ολαδερή, στή Παχύ τό ρυάκ’, στή Μεγάλ’ πε
τρωτή, στή Στένωμα τή μύλου, στή Γιώρη τό μύλου, στό Μπαλιόμυλο, στή 
Μικρή Πετρωτή, στό Μονόξυλο, στό Άγιαννίτικο, στής Λακκας, στό Θε- 
φαλα, στή Σκουάή, στής Σκουάής τό Κάκαρο, στό Τσαΐρ’ (λειβάδ’), στό 
Κάργνωμα (ήσαν καρυδιές), στή Κυργιώργη τό μύλο, στό Κρύο νερό, στό 
Γύρο, στις Ροβιανούς κανναβιές, στή Μαριτσιά, στή Σελλάδα (έκανε σέλ- 
λωμα, τό έκεΐ βουνό περιτριγυρισμένο από τό ποτάμι Βελέκα), στό Τσού- 
τσουρο (ήταν βράχος από τον όποιον έπεφτε τό νερό), στή Τσαγκαρόπλου, στή
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MagQCotrj, στη Κυριάκου τό μύλο, στής Magpcotfic το ρυάκ’, στη Ζουμή, 
στο Θόρπατσο, στη Μπέτρα, στο Κλήμα, στη Μελοώρωτή (είχε μέλαάρα) στ’ 
’Αβγό, στη Ξαθόπλου, στη Κοώουρίτσ’, στή Βελίκου τό κάκαρο, στη Ορα- 
νωτή, στή Γαλαχτιοϋ το λειβάδ’, στα Βουργαρορουχια, στα Κπτσιβελέλια, 
στή Χωριανού τό ρυάκ\ στην 'Αγία Παρασκευή, στο Ζγό, στή Μπατήλα, 
στις Άκρανιές, στα Μασούρια, στή Μεγάλ’ τή θαλάστρια (ελίμναζε νερό), στή 
Μοσκοτά τό άολάπ’, στο Σφοϋγκο, στή Κρύωνα τό λειβάδ’, στα Προσκέφαλα, 
στής Μελαχροινίτσας τό ρουχί, στο Μπαπια, στή Μουσλή, στής Γριάς τ’ α
λών’, στή Βραχνωτή.

τσουρτ<*ουρί£’=τρέχει.

XV. Γλωσσάριο Κωστή
Στό σύντομο αύτό Κωσηανό γλωσσάριο περιλαμβάνονται λέξεις πού ειδικά 

άπαντοΰν στή Κωστιανή διάλεκτο, ή χρησιμοποιούνται δηλ άποκλειστικά στό 
Κωστή καί τήν περιφέρεια του ή παρουσιάζουν διαφορές αξιόλογες στό τυπικό 
τους.

A
"Αύράξς (ό)=5νομασία τού βουβαλιού πού έχει τό κεφάλι άσπρο ολό

κληρο ή μόνο κάτω από τά χείλη. "Οταν είναι μικράς ήλικίας άβρατζΐ (τό), 
βατζιό (τό), Γατζΐ (τό). — Στό Ά Κ ράζη! — Βάν’ Ά ό ρ ά ζη !

άβραμλιά  (ή )= ή  καρομηλιά. Ό  καρπός άβράμηλο(τό). — Ά  κόψουμ’ 
ένα κλωνί πέ τήν άβραμλιά. — Γείχαμ’ άβραμλιές φυτεμένες.

Άγουλος (ό)=σπυρΐ μικρά ξηρό (δχι πυώδες πού παρουσιάζεται στήν επι
δερμίδα (στήν Πελοπόννησο καρναβίτσα). —Άγοΰλ’ πά στό χέρ’. —’Έβγαλε ά- 
γοΰλ’ στό κορμί.

άγρια  (ή)=όνομασία τής πόας άγρωστις, άγριάδα. —’Έφαγάσι τά πρό
βατα άγρια.

άγριοκοοτριάβα  (ή)=όνομ. φυτού γνωστού αλλού μέ τό δνομα βέλιουρος. 
ά γρ ο ικ ίζω = χ αζεύω, λέγω ανοησίες. —Μήν άγροικίζ’ς. —ϊ ί  άγροικίζ’ς

*  3ετσ ;
άγροικιά  (ή )=τό  χάζεμα, ή άνοησία.—Μπόλικες άγροικιές γειπε άονά. 
Αγροίκος, —η, — ο=χαζός, ανόητος, ύποκορ. άγροικούλ’ς (ό). — Γεί

παμε πολλά άγροικα κάί διάβκαμ’. — Γοΰλο αγροίκα γήλεγάμ’.
άλάργ’— μχχρυά. — ΓΙ’ άλάργ’ γήρταμε. —Ά λάργ’ γήμεστε πέ δώ. 
άλογο  (τό)=δ ίππος. ’Ονομασίες ίππων από τό χρώμα. Γρίβας, ϋουρής, 

Μπάλιος, Σιδερόψαρο, Ψαρής, Ά λτζές (χρ. κοκκινωπού).
άνεμοδιώχν’ς (ό)=όνομασία φυτού πού τά φύλλα του, δταν ξηραίνωνται 

παίρνουν άπόχρωση βαμβακιού καί σκορπίζονται εύκολα από τόν αέρα.— Πήρε 
άονά ό αγέρας σαν άνεμοδιώχτ’.

άνεμακαλη  (ή)=άνεμούρα. —Σκώθηκ’ άνεμοκαλή.
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άνήχαρος — η —ο— κακομοίρης, άτυχης. — Σέ γούλ3 τή ζωή άνήχαρος. 
— Ά νήχαρ3 γυναίκα.

άπολυσιά  (ή )= ή  σποpea. — Κόφταυμ3 άπολυσιά. — Έκαναμ3 τρεις άπο- 
λυσιές χωράφ3.

άπρουνάρ3 (τό)=δ πρίνος, τά πουρνάρι. —’Έκοφτάμε άπρουνάργια. 
αρατος  —η —ο=κατηραμένος. —’Άρατο βουνό. —’Άρατος τόπος. 
άρσίζχος  — ια — ο=πολύ αστείος, βωμολόχος. — Αυτό τό τραγούδ’ Ιναι 

άρσίζκο. — Άρσίζκα λόγια λέσι.
άρκονδίζω=περιποιτ(ύ μέ τά χέρια καί μετά πόδια σαν τετράποδο, μπου- 

σιουλάω. —Τό παιδί άρκουδίζ3 ή τό παιδί πηγαίν3 άρκουδιστό. —Μην άρκου- 
δίζς, δέ γεΐσαι μικρός.

άσπριόβολος  (ό )=δ  άσπρόλιθος. — Πέ ιίς άσπριόβολ’ Ικανάμε τοίχο. 
άχερόδρομος (δ)=όνομ. τοΰ αστερισμού γαλαξίας. — Κοίταζάμ3 τόν άχε- 

ρόδρομο πά στον ουρανό. —'Όσ3αστέρια εχ3 δ άχερόδρομος, τόσα καλά νά εχ’ς.

Β

B a y  La (ή)=ίτέα. —Γείχαμε πολλές βαγιές κοάά στη βρύσλ 
β α ρ υ ξυ ί ιά  (ή)=δνομ. τοΰ φυτοΰ κουφοξυλιά.
βααιλόκουκος  (δ)=δνομ. τοΰ πτηνού τσαλαπετεινός. — Σκότωσάσι τρεις 

βασιλόκουκοι.
ύ ε ρ ά τ ’ (τό)=ξύλινος χονδρός μάνδαλος. —Βάλ3 τά bzpix στη ξ>όρτα. 
Β ίζ’ (τά)=τό σουγλί του τσαγκάρη. —Τρυπησέ dova πέ τό Βίζ’. 
ΙηρΒ ιλ ίδ '  (τό)=ράβδος από πάγο πού κρέμεται στή στέγη τό χειμώνα, 

—Τά bipbiXiStoe κρέμανάαι πέ τά κεραμίδια.
βλάχνο  (τό)=δνομ. τοΰ φυτοΰ φτέρη. —Δέ θρώγουσι βλάχνα (παροιμ.). 
βλαχνότοπος  (δ)=τά μέρος δπου υπάρχει φτέρη, φτεριώνα.—Έ δώ  Ιναι 

βλαχνότοπος, εχει πολλά βλάχνα.
βλαχνόρριζα  (ή )= ή  ρίζα τοΰ βλάχνου.
/?ο*ανί£ω=βγάζω τά ξένα χόρτα άπά τά δημητριακά, ψαρεύω μέ τό βο

τάνι, — ΙΙάμε νά βοτανίσουμ3 ψάρια πέ τό βοτάν3 —ά ρίξουμ3 τό βοτάν’ στό 
ξ>οταμό.

bovy&g (δ)=τό μή ευνουχισμένο βουβάλι. — Γεϊχε τρεις 1)ουγάδες. 
b o vy iira  (ή)=μικρή λιμνίτσα άπό τό νερό πού συγκεντρώνεται στά κοι

λώματα πού σχηματίζονται άπό τά πατήματα τών ζώων. Μεγεθυντ. ξιούγετο (τό). 
—"Επινάσι νερό πέ τή Ιυουγιέτα.

bovxXog (ό)=ξύλινο μικρά βαρέλι. —’Έβανέ do τό νερό μέσ3 τό ξιοΰκλο. 
βούτρο  (τό)=τό βούτυρο. — Έφαγάσι βούτρο πέ τό ψωμί doυς. 
bρoaτέλλa  (ή )= ή  ποδιά. — Φοροΰσε bpoστέλλa μαύρη. —Φόρεσε τή 

Βροστέλλα.
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Γ

ϋαβός  —ή —ό=στραβός. —Το χωριό μας γήάανε ga60 κείνα τά κα- 
ποτνά τά χρόνια. — Λένε γήξεράμε, gaSoi γείμεστε.

γαδαρί  (νό)=τό μικρό τοΰ όνου. — Αυτό τό γαδαρί δέ βρήκε ήσυχίγια σή
μερα. — Τό γαδαρί μας άρρωστο γήάου.

γαργιάζ’=βελάζε ι. —Τό πρόβατο (τό γίδι) γαργιάζ’. 
γαρίκια  (ή)=ήλιόλουστα μέρος. — Κάθησάμε στή γαρίκια. —’Έλα δω 

έναι γαρίκια.
γαροκέφαλος  (ό)=όνομ. πτηνοΰ όλίγον μεγαλύτερου άπό τό σπουργίτη. 
γ ιαλοπούλια  (τά)=έισ ι όνομάζονται γενικώς τά άσπρα πουλιά πού εμ

φανίζονται στις άκρογιαλιές.
γ ν λ ’ (τό)—ή τρυγία, τό κατακάθι. —Τό γύλ’ τή κρασιού, τό γύλ’ τή λα

διού. —’Έρριχνάσι το γύλ’.
γλυατρίδα  (ή)=δνομ. χόρτου πού χρησιμοποιείται ώς σαλατικό’ στην 

ΙΙελοπόννησο άντρακλα (ή), συνών. τρέβλα (ή). —Γείχαμ’ καί γλυατρίδα.
<7toycnJa’ (τά)—τά άνω μέρος τοΰ στήθους πρός τό λαιμό. —Δώκε dova 

μνιά πά στό §ιογοόσ\ — Χτύπησέ dova ατό gu^ouo’. —Τά gιoγoύσ’ πέ τήν 
όρνιθα.

Υοϋγος (ό)=όνομ. τοΰ πτηνού μπούφος. —Σά γοΰγος κάται. 
γουμάρ '  (τό)=τό φορτίο. —’Έ χει πολύ γουμάρ’ τ’ άμάξ’. —’Έ χει πολύ 

γουμάρ’ τό γαδούρ’. Συνών. φορτιά (τό).
μουρςουρίταα  (ή)=άγριοπερίστερο, φάσα.
0ουρλομάτς  (ό)=όνομ. τού βουβαλιού πού έχει μεγάλα μάτια. 
χρυ ί/ίζ ;’=γρυλίζει. —Τό γουρούν’ γρυβίίζ’.

Δ
Διαλ·υώ=δηλώ’ κυριολεκτεΐται γιά τά όνειρα. —Ιίολλά όνειρα διαλυοΰ. 

—Δένε διάλυσε τ’ όνειρο.
άούγια  (ή )= ή  δόγα τού βαρελιού. —Τή βαρελιού ή doόγta. —ΙΙετάχτη- 

κάσι οί doύγιες πέ τή diva.
Ζ

Ζηλεν ίκα  (ή)=όνομ. δένδρου πού φυτρώνει στά δάση τής όξυάς συνήθως. 
Τά άνθη του είναι παρόμοια μέ τά άνθη των κρίνων.

ξενγηλάτης  (ό)=δνομ τού πτηνού γκιώνης’ ό ζευγολάτης, έ γεωργός. 
ζίΒλουχος  (έ)=όνομ. ποντικού πού τρώγει τά καρύδια. —Ιίολλλά ζίί}- 

λουχα γήάου πέρσι. —Σά ζίΐυλουχος xa^ba.
ζόρκα  (ή)—τό ζαρκάδι. —Τά κάκαρα τή Κωστή γείχασι πολλές ζόρκες, 

πατσκούς (άρσεν. ζαρκάδια), λάφια, άγριογούρνα, λύκ’, άλεπές. στρίκια, κου
νάβια. —Οί ζόρκες dpέχoυat πολύ.
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<ρ«αιρώ»'ω=δημιουργώ ευκαιρία, αδειάζω. —Τά τσουβάλια εναι γιομάτα 
ά τά φκαιρώσω. —Τδ βράδ’ άλά φκαιρώσ’ τό ταγάρ’.

φαρμάκα  (ή)=δνομασία πρασινωπή: μεγάλης σαύρας. 
φκιοϋμαι= Ε ηγομα ι. —Φκιούμαστε τά παιδιά. —Φκιοΰνάαι τά παιδιά 

νά προδέψου.
φλάσκα  (ή )=δ  άραβόσιτος. — 'Η  φλάσκα έγινε νά πά άή μαζώξουμ’. — 

ΙΙά στη λασιά τσάκιζάμε τή φλάσκα.
φλαακίνα  (ή)=τό στέλεχος τοΰ άραβοσίτου, του καλαμποκιού. 
φορεσιά  (ή)=ένδυμασία.— Ή  άνδρική ενδυμασία άποτελεΐτο άπο τά φέσι, 

την καμουζέλλα (μάλλινος κοντδς επενδυτής), το ζιπούν’ (επενδυτής βαμβα
κερός σάν γελέκο), τό ζουνάρ’, το βρακί (βράκα), τά ποδοπάνια, τις κουντοΰ- 
ρες. Ή  γυναικεία από τό μαμούκ’ (μαντήλι), τον κροκιδά (εξωτερικός μακρύς 
επενδυτής), τό πουκάμσο.

φ ο υ γ ιά ζω=καλω, φωνάζω. —Στό γειρνοδικεΐο φούγιαζέ άονά πέ τ’ δ- 
νομά άου ό γειρνοδίκς.

φ ϊάνω=έρχομαι,  φθάνω, ωριμάζω .—’Έφτασάσι τά φρούτα. —Τά πίδια 
εναι φτασμένα.

φ νσ ο ύ  (ή )= ή  έχιδνα συνών. δχιιϊρα. —Μνιά φυσού μέσ’ τή άρύπα. 
φωτός (τού)—ή εορτή των θεοφανείων.

X

Χ α ΐνς  (ό)=ό τεμπέλης τό θηλ. ή χαίνω,—Χα'ίνς άθρωπος.—Αύτήνα τή 
χαίνω θά πάρς.

χαλατζής (δ)=δνομ. μικρού πουλιού, πού συνήθως γυρίζει γύρω άπό τά 
άποχωρητήρια (χαλέδες).

χάλιγα  (ή)=τό χαλίκι πού έχει άπό κάτω ή δουκάνα τού αλωνίσματος. 
—’Έβαλε τή χάλιγα στή δουκάν’.

χαραγή (ή )= ή  χαραυγή, ή άνατολή. —Ξέβκε ό γήλιος τή χαραγή. 
χ ά ψ ’ (ή )= ή  φυλακή. —Ά  σέ βάλω χάψ’. 
χιό τ (ή)=χαίτη. —Τ’ άλογοΰ ή χιότ’— τή γουρουνιού ή χιότ’. 
χλ ία ίνουμ’=ζεσταινομαι. — Νά πά νά κάτσω στό παραγιόν’ νά χλιαθω 

στή στιά.
χ λ ιμ ιτ ίξ ’=γ.υριο\. στούς ίππους. —Χλιμιτίζει τ’άλογο. 
χονράάς (ό)=τό κατακάθι, τό κατάλοιπο, άχρηστο πράγμα.—ΙΙόμνασι 

χουράάδες πέ τό λάδ’. —Ό  χουράΙάς τή χωριού.
χχηνά (τα)=τά άγελάδια. — Γείχαμε πολλά χτηνά στό Κωστή. — Ρώστη- 

σάσι τά χτηνά.
χωρν«*νκός-5)-ό=χωριάτικος. —"Εναι κακιά ή γή, χωργιανκιά ή δου

λειά.—Χωριανκοί γήάανε γοί άθρδποι.



»F

'Ψα&έλλο (τά)—τά ψάθινο καπέλο. — Βάλ’ τά ψαθέλλο σ’ νά μη σέ κάψ’ 6 
γήλιος. —Φάρεσάσι τά ψαθέλλα.

ψ άρια . =άνομ. ποταμίσιων ψαριών,—Σαζάν’, κέφαλος, κεφαλωνάρ’, μου- 
στάκ’, βούβιδος, τσάτσες, dbpiava, σκληθρίάς, δράμμος, πέστροφα, γλυστρίδα, 
ρεματίδα, καραβίδα, ίσαγανός, φειδόψαρο, λεβιός.

ψ αοτική  (ή)=τά δηλητήριο. — To gavn) φαί κι’ ά dove βάλω κομμάτ’ 
ψαστική μέσα.

ψ ιμόατο  (το)=δψιμο. — Φιμόστο στάρ’. — Ψιμόστα γεννήματα.
ψιλουδιανός- ή-ό=λεπχός, σπαθάτο;. — ’Έναι ψιλουδιανο τά βόδ’. — 

Φιλοιιδιανές δουλειές.
ψ όμα  (τά)=ψεϋμα. — Γήλεγάαι ψόματα. — Γοΰλο ψόματα λέσι,

Σημ. Για τόν αναγνώστη των λαογραφικών τοΰ Κωστή, πού δέν έχει έξοικειωθή 
με τό θρακικό γλωσσικό ιδίωμα,θά παρουσιάζεται σίγουρα κάποια δυσκολία στην προ
φορά των συμφώνων, έκεΐ πού γίνεται συγκοπή ή αποκοπή φωνηέντων, επειδή δέν 
έχουμε ιδιαίτερα σημεία στή στίξη μας πού νά δηλώνουν τήν προφορά. Μερικά σύμ
βολα καθιερωμένα από τήν 'Ακαδημία, εκτός τοΰ δτι μόνον εκείνοι πού είναι ει
δικοί μπορούν νά τά καταλαβαίνουν, παρέχουν καί πολλές τυπογραφικές δυσκολίες.

Γι’ αυτό νομίζουμε σκόπιμο νά δώσουμε εδώ μερικές πληροφορίες σχετικές μέ 
τήν προφορά: Ό ταν έπειτα άπό τά ούρανικά κ, γ, χ, άκολουθή άτονος φθόγγος ι 
ή ου, κανονικά ό φθόγγος αυτός χάνεται, δέν ακούεται στήν προφορά. Στήν περί
πτωση αυτή πρέπει νά ξέρουμε δτι τό ούρανικό πού απομένει, δέ θά προφέρεται 
ύπεριρϊκά μέ ανοιχτό τό στόμα, έτσι πού ν’ ακούεται εντελώς άτονα, αλλά ούρα
νικά μέ κλειστό τό στόμα, έτσι πού τά φωνητικά όργανα νά έχουν πάρει τήν ίδια 
σχεδόν θέση πού έχουν καί όταν γίνεται ή προφορά τών ούρα νικών μαζί μέ τόν 
φθόγγο ι καί ου.Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε στις λέξεις έχ(ει), σενάούκ(ι), μεράκ(ι), 
δράκ(οι), λόγ(οι), λέγ(ει), δουλεύγ(ει), χωρατεύγ(ει), κυνήγ(ι) κ.ο.κ.

Στις άλλες περιπτώσεις πού γίνονται συγκοπές καί αποκοπές φωνηέντων, νο
μίζουμε δτι δέν υπάρχει δυσκολία στήν προφορά, αρκεί νά έχει κανείς τό νέο ελλη
νικό γλωσσικό αίσθημα. Περισσότερα γιά τό φθογγολογικό καί τυπικό μέρος τής 
γραμματικής μπορεί νά ίδεΐ κανείς στά γλωσσικά τοΰ Σκοπού Άνατολ. Θράκης τό
μος Ε'. σελ. 229 καί εξής πού οί περισσότερες περιπτώσεις είναι οί ίδιες.

δ. πετροποΥΛΟΣ
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

1. — Καττακώς  (σ. 137) έχει καλώς ,διότι σημαίνει άνάγνωσιν συλλαβιστό Κ α·  
π α κ ί ζ ω  εις Ζάκυνθον σημαίνει συλλαβίζω, σιγοδιαβάζω επί αγραμμάτων λ.χ. — Κα 
πακίζω τόν ’Απόστολο. Τήν πληροφορίαν μάς έδωκε ό κ. Κ. Καιροφύλλας.

2 .  — Β ιβ λ ίο ν  ταμ ια κό ν  τής  'Ε κ κ λ η σ ία ς  των  *Α γ ίω ν  Π ά ντω ν  ( 1 9 0 1  —1 9 1 4 )  Σ α 
ράντα  'Ε κ κ λ η σ ιώ ν .  (Έκ τοϋ Ταμείου των ’Ανταλλαξίμων κοινοτικών καί κοινωφε
λών περιουσιών) .-’Απόσπασμα (0.33 >< 
0.18) συνερραμένον υπ’ αριθμόν κατα- 
λόγου411.Έχει σελίδας 49 μή ήρι,θμη 
μένας, έξ ων άφηρέθησαν αί μέγ,ρι τής 
14ης, τάς δέ λοιπός άπό τής 50 μέχρι 
87 ήριθμημένας καί γεγραμμένας πά 
σας πλήν των 57, 6 6 , 72 καί 78 ΙΙε 
ριέχει τά έσοδα καί τά έξοδα τη; εκ
κλησίας των 'Αγίων Πάντων, κατε- 
στρωμένα λογιστικώς (δούναι —λαβείν( 
τών ετών 1901 —1914 καί επιγράφεται 
έφ’ εκάστης τών σελίδων «Ταμεϊον τής 
εκκλησίας τών Άγιων Πάντων». ’Ισο
λογισμοί παραδεδομένοι καί υπογεγραμ
μένοι αύτογράφως υπό τοϋ ταμίου καί 
τριών ενοριτών φέρονται τών ετών
1909—1910 γρ. 13 289 παρ. 12, (σελ. 50 
—65), 1910—1911 γρ. 23.154 παρ. 33 
(σελ. 6 7 -7 1 ), 1911—1912 γρ. 25.071 
παρ. 13 (σελ. 7 3 -7 7 ), 1912-1913 γρ. 

13 676 (σελ. 79 -83) καί 1913-1914 γρ. 
14.204 παρ. 20, (σελ.84—87).

3.—Εΐδον εις την βιβλιογραφίαν τής 
Byzant. Zeitschrift'ότι ό φίλος Γεωρ- 
γακάς ετυμολογεί τό Κ α ρ ίτα ινα  (Καρί- 
τενα) έκ τοϋ Χ α ρ ίτο ιν α .  Βλέπω δτι καί 
< ί ήμέτεροι κάμνουν ό,τι καί οί έν 
Βουλγαρίςι. 'Ως οί φίλοι μας τίποτε τό 
ελληνικόν δεν θέλουν ν’ αναγνωρίσουν 
έν τη γλώσση των, ουτω καί οί ήμέτεροι 
τίποτε τό Σλαυικόν. Αλλά τοϋτο δέν 
είναι πλέον επιστήμη. Ούδαμοΰ τοϋ 
Ελληνισμού ό Χ α ρ ί το ς  καί Χ αριτ ίνα  λέ

m
.

Παλαιός τύπος διδασκάλου μετά τής συ 
ζύγου του έν Θράκη.Είναι ό Ευστράτιος 
Σεργιάδης, διδάσκαλος, τοϋ αλληλοδι
δακτικού συστήματος καί ιεροψάλτης 
έκ Τσορλοϋ τής Θράκης, δστις έδασκά- 
λευσε υπέρ τά 6 0  έτη καί είχε τρεις 
υιούς δασκάλους έν Θράκη. Τόν Γεώρ
γιον, φιλόλογον, άποθανόντα νέον έν 
Κων)πόλει, τόν Σέργιον καί τόν Δη
μόκριτον Σεργιάδην. Υίός του υπήρξε 
καί ό διάσημος έν Άθήναις ώρολογο- 

ποιός Κωνστ. Σεργιάδης.γονται Χ α ρ ί τ ο ς  κσί Κ αριτ ίνα .  Αυτά τά 
τοπωνύμια, καθώς έ'γραψα, δέον νά ό-
μολογήσωμεν δτι είναι λείψανα τών Σλαύων, τά μόνα ευτυχώς μετά τών εις οβο-οβα  
καί ί τσ α .  Αλλά άν προήλθον έκ τών ονομάτων γυναικών εις -αινα,  τότε πώς έλέ- 
γοντο οί άνδρες τών: Β ό δ ε ν α , Τ α έπ ε να ,  Κ ο ύ κ λ εν α ,  Τ α έρβ ενα ,  Μ όγλενα .  Β έ ρ β ε ν α ,
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Β ρ εο τε να ,  Κ ά π ρ ε ν α ,  Κ ό τ ίρ ε ν α , Τ ο ί ιο ε ν α . Τοαρί ΐηενα ,  Β άνενα,  Ρ όδενα ,  κ τλ .  Πάν
τως δεν έδει νά λέγωνται Βόδος ,  Τ ο έ π ο ς , Κ ο ύ κ λ ο ς ,  Τσέρβος ,  Μ όγλος ,  Β έρ β ο ς ,  
Β ρέοτος ,  Κ ά π ρ ο ς ,  Κ ό π ρ ο ς ,  Το ίτσος ,  Τοαρέζσος,  Βάνος ,  Ρόδος κλ .  Ά λλ’ ΰφίσταν- 
ται τοιαΰτα ονόματα ; Διατί νά κάμνωμεν τοιαύτας παρετυμολογίας καί νά γινώμεθα 
καί ημείς γελοίοι; ”Ετσι και μέ τό Ά ν δ ρ ΐ ζ ο ε ν α ,  όπερ προέρχεται Ικ συμφύρσεως: 
(Δρύφτσε-Δρύτσε) Δ ρ ϊβ ζ α εν α -Δ ρ ίζ σ ενα -Ά ν -δ ρ ίζα εν α .  '

Μ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ιδ Η Σ

4 .—Ό  σεβαστός φίλος κ. Ά χιλλ. Τζάρτζανος μάς γράφει :
«Θά σάς παρακαλέσω νά μή θεωρήσετε παρά ώς ένδειξη τοΰ θερμού ένδιαφέ ■ 

ροντός μου γιά τό έγκριτο περιοδικό σας τις παρακάτω μικροπαρατηρήσεις μου για 
μερικά, πού εΐνσι γραμμένα στις σελίδες 230—237 σχετικώς μέ τή γλώσσα τοΰ 
Σκοπού τής ’Ανατολικής Θράκης, υποκάτω από τις επικεφαλίδες «Γ’ Συγκοπή—Δ ’ 
’Αποκοπή». Γιά τή ζωντανή σημερινή μας γλώσσα, στήν προφορά των λέξεων της, 
ένας μόνο φθόγγος ι υπάρχει, αδιάφορο αν τον φθόγγον αυτόν τόν παριστάνουμε 
(σύμφωνα μέ τήν Ιστορική ορθογραφία) μέ ι ή μέ η ή μέ ν ή μέ ει ή μέ οι κλπ., 
”Ετσι ή συγκοπή τοΰ « στις λέξεις σιτάρι, πουκάμισο κλπ., τοΰ υ  στις λέξεις ζυγός, 
μπρόμυτα κλπ., τοΰ η  στις λέξεις άράπης, ψάλτης κλπ., τοΰ ει  σ τ ις  λέξεις γράφεις, 
παίρνεις, κλπ., καθώς και ή αποκοπή τοΰ ι στις λέξεις ποτήρι, χωράφι κλπ., ή 
τοΰ η  στις λέξεις βρώμη, κόρη κλπ. ή τοΰ ει στό γ’ ενικό πρόσωπο τής οριστικής 
τής ένεργ. φωνής των βαρυτόνων ρημάτων, γράφει, κόφτει κλ.», δέν είναι πολλές 
καί διάφορες συγκοπές καί αποκοπές (τοΰ ι, τοΰ ν, τοΰ η, τοΰ ει κλπ.), παρά μιά 
καί μόνη συγκοπή κι’ αποκοπή ενός καί μόνου φθόγγου, ήτοι τυΰ φθόγγου ι, πού 
γραπτώς παριστάνεται άλλοτε μέ αυτό τό ι, άλλοτε μέ τό η, άλλοτε μέ τό ν, άλ
λοτε μέ τό ει ή τό οι κλπ. Ό  φθόγγος λοιπόν ι, είναι εκείνος πού γενικά συγκό
πτεται καί άποκόπτεται καί όχι τό γράμμα ι ή η ή υ  κλπ.

Καί είναι τό φαινόμενο αυτό, δπως πολλά χρόνια τώρα, τό έ'χει διδάξει ό Χα- 
τζηδάκις, χαρακτηριστικό δλων τών βορειοελληνικών διαλέκτων, στις όποιες κανο
νικά κάθε αζονος  φθόγγος ι, (αδιάφορο πώς γράφεται ό φθόγγο? αυτός), συγκό
πτεται καί άποκόπτεται, δπως συμβαίνει στίς διαλέκτους αυτές καί μέ κάθε αζονο  
φθόγγο ον, σύμφωνα και μέ τά παραδείγματα, πού παραθέτει ό συντάκης τής προ- 
κειμένης πραγματείας μέ τις λέξεις κουμουλιά, ακόυσα κλπ.

Ό λες λοιπόν οί πέντε περιπτώσεις, πού ξεχωρίζει ό συντάκτης τής πραγμα
τείας στήν «Συγκοπή», καί οί τέσσερεις περιπτώσεις, πού ξεχωρίζει στήν «’Απο
κοπή» γιά τούς φθόγγους ι καί ου,  έπρεπε νά συνοψιστούν σέ μιά καί μόνη περί- 
πτωσι, καί τό πράγμα νά διατυπωθή γενικά έτσι : «Κά·θ·ε αζονος φ & ό γγο ς  ι (η, υ, 
ει κλπ.) ή ου  κανον ικά  κ α ζ α π ίν ε ζ α ι ' π. χ. (σιτάρι) στάρ’, (ζυγός) ζγός, (άράπης), 
άράπς, (ποτήρι) ποτήρ’, (γράφει) γράφ’ — (ακόυσα) άκσα, (ή μάννα μου) ή μ ά ν 
να μ ’ κ.λ.π.».

Ό  κ. Πετρόπουλος μάς γράφει εις τά παρατηρηθέντα άπό τόν κ. Τζάρτζανον.
«Είδα τις παρατηρήσεις τοΰ κ. Τζάρτζανου στα γλωσσικά τοΰ Σκοποΰ, τής α

νατολικής Θράκης, πού είχατε τήν καλωσύνη νά μοΰ κάμετε γνωστές άπό τήν επι
στολή του καί τόν ευχαριστώ πολύ, γιατί είχε τήν καλή διάθεση νά κάνει μιά τέ
τοια υπόδειξη ή υπόμνηση, άν θέλετε, πού δέν είναι καθόλου άνώφελη. Τό ούσια- 
στικό περιεχόμενο στίς παρατηρήσεις αυτές, καθώς βλέπει ό προσεχτικός άναγνώ- 
στης, είναι δτι θά έπρεπε ή συγκοπή καί αποκοπή τοΰ φθόγγου ι στίς λέξεις νά 
διατυπωθεί μέ τό σύντομο καί περιεκτικό κανόνα πού γράφει ό κ. Τζ. καί δχι μέ 
πολλές περιπτώσεις άναλυτικά. Ή  διατύπωση ή δική μου έγινε δπως έγινε, όχι
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άπό σύγχιση τής σημασίας πού έχουν οΐ λέξεις γράμμα καί φθόγγος, όπως θέλει νά 
υποπτεύεται ό κ. Τ ζ., αλλά επειδή ό φθόγγος 1 είναι συνδυασμένος ένεκα τής ισ
τορικής ορθογραφίας, μέ τά γραφικά σύμβολα ι, η, ει, οι, κλπ., καί έτσι αντί νά 
γραφή ότι κάθε άτονος φθόγγος ι ή ου καταπίνεται, έγράφηκε ότι συγκόπτονται 
ή άποκόπτονται (ανάλογα μέ τή θέση πού βρίσκονται), τά σημάδια μέ τά όποια 
συμβολίζουμε τό φθόγγο, τή φωνή αυτή. Φυσικά αύτό φαίνεται ένα πράγμα κά
πως ανάποδα γραμμένο, γιατί πρώτα χάνεται (συγκόπτεται—άποκόπτεται, καταπί- 
νεται) ή φωνή καί υστέρα παύουν νά γράφωνται, άπό εκείνους πού θέλουν ν ’ απο
δίδουν πιστά τή φωνή, τά σημάδια τής φωνής, δηλ. τά γράμματα. ’Αλλά καί άν 
γράψουμε όμως ότι συγκόπτονται ή άποκόπτονται τά γράμματα ει. οι, η, κλπ. ε
κείνος πού θά τό διαβάσει, δέ θά νομίσει φυσικά ότι χάνονται τά γραφικά σημά
δια άπό τό στόμα του κόσμου πού μιλάει, αλλά ή φωνή πού θέλουν νά παραστή
σουν τά σημάδια αύτά. Ή  ουσία δηλ. είναι ή ίδια, μέ τή διαφορά ότι ή διατύπωση 
τού κ. Τζ. είναι πιό άκριβολογημένη καί σαν τέτοια θά μπορούσε νά είπωθή, πιό 
επιστημονική, γιατί επιστήμη δέ θά είπεΐ μόνο άλήθεια, αλλά καί άκρίβεια».

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

I
Στίλττωνος H. Κυριακίόου, Βυζαντινοί Μελέται, Θεσσαλονίκη 1939, σ. 5—324.

Ό  καθηγητής κ. Σ. Κυριακίδης άπό μακροΰ χρόνου άσχολεΐται μέ ιστο
ρικά καί τοπογραφικά ζητήματα τής Μακεδονίας καί Θράκης. Καί τό νέον  
τοϋτο έργον τοϋ κ. Κυριακίδου ανάγεται εις τόν αύτόν κύκλον των ενδιαφε
ρόντων του. Συγκροτείται δέ άπό μίαν σειράν εμβριθών μελετών διαφωτι- 
ζουσών προβλήματα τής ιστορίας καί γεω γραφίας τής βορείου Ε λ λ ά δ ο ς  
κατά τούς μέσους χρόνους.

Ή πρώτη τούτων φέρει την έπίγραφήν : Ά π ό  τήν ιστορίαν τών τειχών 
της Θεσσαλονίκης (σ. 5—17). Ό  μοναδικός γνώστης τής ιστορίας τής πόλεω ς  
Θεσσαλονίκης Ο. Tafrali, καθηγητής τοϋ πανεπιστημίου τοϋ Ίασίου, ε 
ρευνών τήν ιστορίαν τών τειχών τοϋ προπυργίου τούτου τοϋ Ε λλη νισμού  
έσημείωσεν ’) έν δλω 17 έπισκευάς τών τειχών της. Τούτων αλλας μέν δ έ
χεται ώς πιθανάς άλλας δέ ώς βεβαίας. Εις ταύτας έρχεται τώρα ό κ. Κυ- 
ριακίδης νά προσθέση μίαν άκόμη, ή όποια διέφυχε τής προσοχής τοΰ Tafrali. 
Πρόκειται περί έπισκευής πρός τήν όποιαν σχετίζεται επίγραμμα τής Πα- 
λατίνης ’Α νθολογίας (έκδ. Diibnet 9,686), τό όποιον συμφώνως πρός τόν τί
τλον του ήτο έπιγεγραμμένον έπί τής ανατολικής πύλης τής Θεσσαλονίκης. 
Ά ναφ έρεται δέ εις επισκευήν τών τειχών γενομένην ύπό τίνος ύπαρχου  
Βασιλείου διακριθέντος εις τούς εναντίον τών ’Αράβων άγώ νας τοΰ Βυζαν
τίου καί τοΰ όποιου ή είκών είχεν έντειχισθή ύπεράνω τής άνατολικής πύλης. 
Δύο είναι τώρα τά άφ’ εαυτών προκύπτοντα ερωτήματα. Πότε Ιχινεν ή 
έπισκευή αϋτη καί ποιος δ διενεργήσας ταύτην ύπαρχος Βασίλειος; 
Έφ' δσον τό έπιγραμαα παραδιδεται έν τή Παλατίνη ’Α νθολογία τής 
όποιας τό σωζόμενον χειρόγραφ ο' είναι τοΰ 11 αίώνος ή έπισκευή δέν ε ί 
ναι δυνατόν νά είναι νεω τέοα τοΰ 11C0. Τούτου ούτως εχοντος ό συγγρα- 
φεύς έπιδίδεται εις τήν ταύτισιν τοΰ ύπάρχου Βασιλείου πρός ώρισμένον
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1) Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1 9 1 3 , a. 30 ίξ.
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ιστορικόν πρόσωπον. Ό  προτασσόμενος τίτλος τοΰ υπάρχου πολύ όρθώς 
άποτρέπει τόν κ. Κυριακίδην νά δεχθη τήν άποψιν τοΰ έκδοτου τής ’Α νθο
λογία ς Jacobs, δτι 6  μνημονευόμενος Βασίλειος είναι ό Βασίλειος Α' ό 
Μακεδών. Δέχεται δτι πρόκειται περί τοΰ Βασιλείου νόθου υίοΰ τοΰ Ρωμα- 
νο5 Λεκαπηνοΰ, τόν όποιον ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος άνόψωσε διά 
τήν σύνεσιν καί τάς άλλας άρετάς του εις τό αξίωμα τοΰ παρακοιμωμένου. 
Ό  Βασίλειος έπί Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου καί των διαδόχων αύτοΰ 
διεδραμάτισεν έξέχοντα ρόλον εις τήν διακυβέρνησιν τοΰ κράτους. Ήγήθη  
μάλιστα πλειστάκις έκστρατειών εναντίον των Αράβων. Λόγω δέ των π ο 
λυαρίθμων υπηρεσιών του έτιμήθη ύπό τοΰ Νικηφόρου Φωκά διά τοΰ νέου 
τίτλου τοΰ προέδρου. Έ ν συνεχεία ό συγγραφέας εξιστορεί τήν δρδσιν τοΰ 
Βασιλείου καί καταλήγει, έπί τη βάσει πλείστων δεδομένων έκ των πηγών 
εις τό δτι τό επίγραμμα καί επομένως καί ή έπισκευή τών τειχών τής Θ εσ
σαλονίκης έγένετο κατά τά νεανικά έτη τοΰ Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτό- 
νου καί δή μεταξύ τοΰ 976, τοΰ έτους δηλ. τής ανόδου εις τόν θρόνον τοΰ 
Βασιλείου, καί τοΰ 989 τοΰ έτους τής έξορίας τοΰ παρακοιμωμένου.

Ή  δεύτερα μελέτη άναφέρεται εις τό φιλολογικόν ζήτημα τοΰ : Π ό τε  
οννεγράφηααν  τά λ εγά μενα  ν α υ μ α χ ικ ά  τοΰ Β ασ ιλε ίο υ  (σ. 21—76). Μεταξύ τών ά λ 
λων τακτικών συγγραφών τών Βυζαντινών περιήλθεν εις ήμας καί ή ύπό τόν 
τίτλον ‘ Ναυμαχικά τοΰ Βασιλείου πατρικίου» γνωστή τοιαύτη. Ταύτης προ
τάσσεται προοίμιον καί τούτου έπίγραμμα μετ’ έπιγραφής μνημονευοΰσης τόν 
συγγραφέα (εις τά Ναυμαχικά συνταχθέντα παρά Βασιλείου πατρικίου καί 
παρακοιμωμένου). Ή  έπιγραφή αΰτη έπέτρεψεν εις τούς μέχρι σήμερον έκδό- 
τας τοΰ έπιγράμματος καί τών Ναυμαχικών ν ’ άποδώσουν ταΰτα εις Βασίλειόν  
τινα πατρίκιον καί νά έπιχειρήσουν τήν ταύτισίν του πρός διάφορα ιστορικά 
πρόσωπα. Ώ ς  προς τό δεύτερον αί άπόψεις των δεν συμπίπτουν. Ό  κ. Κυ- 
ριακίδης διαφωνών πρός πάντας δέχεται οτι ό Βασίλειος τής έπιγραφής καί 
τοΰ έπιγράμματος είναι ό Βασίλειος πατρίκιος καί παρακοιμώμενος, δ ν ό 
θος υιός τοΰ Ρωμανοΰ Α', ό τοΰ έπιγράμματος τής άνατολικής πύλης τής 
Θεσσαλονίκης. Καί πράγματι ή περιγραφή τοΰ Βασιλείου τοΰ έπιγράμματος  
συμπίπτουν μόνον πρός ταύτην τοΰ Βασιλείου παρακοιμωμένου τήν ύπό τών 
ιστορικών πηγών διασωθεΐσαν. ’Α λλά πότε είδε τό φώς ή συγγραφή αυτή ; 
Καί εις τό σημεΐον τοΰτο ό κ. Κ. είναι πειστικός. Terminus post quem είναι 
ή νίκη τοΰ Βασιλείου παρακοιμωμένου εναντίον τών ’Αράβων παρά τά Σα- 
μόσατα τό 958. Terminus ante quem δέ ή αλωσις τής Κρήτης τό 961, ήτις κατά 
τά λεγάμενα  αύτοΰ τοΰ έπιγράμματος εύρίσκετο έν σχεδίτρ. Έ ν τέλει ό συ γ
γραφέας άποδεικνΰει δτι ή έπιγραφή τοΰ έπιγράμματος είναι νόθος προελ- 
θοΰσα έκ παλαιογραψικής παραδρομής. Πιθανή είναι ή γνώμη του δτι τά 
Ναυμαχικά δέν συνεγράφησαν ύπό τοΰ Βασιλείου παρακοιμωμένου, άλλά  
διαταγή αύτοΰ.

Ή τρίτη κατά σειράν μελέτη ή καί έκτενεστέρα άναφέρεται εις τήν 
ιστορίαν καί γεωγραφίαν τής Μακεδονίας καί Θράκης έν γένει, είδικώτερον 
δέ τοΰ θέματος τοΰ Βολεροΰ. Περί τοΰ τί ήτο τό Βολερόν τών βυζαντινών 
πηγών, θέμα ή πόλις, ήσχολήθησαν πλείονες έρευνηταί, ομοίως καί περί τής 
γεωγραφικής αύτοΰ θέσεως. Περί δλων τούτων ό κ. Κυριακίδης είχε διαλά- 
βει τό 1923 έν ειδική μελέτη καταλήξας εις τό συμπέρασμα, δτι τό Β ολε
ρόν δέν ήτο πόλις, άλλά  γεωγραφική περιφέρεια, ή δέ θέσις του αντιστοι
χεί πρός τήν σημερινήν περίπου δυτικήν Θράκην, πλήν τής περιοχής τοΰ Έ ·
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βρου καί σχεδόν μέχρι τής σημερινής Ά λεξανδρουπόλεω ς, ή δέ ιτρωτεύουσά 
του ήτο ή Μ οουνόπολις (σ. 30). Έ ν  τφ μεταξύ τά στοιχεία τά συνηγοροΰντα  
ύπέρ τής άπόψεως ταύτης, τά όποια ό σ. συνεκέντρωσεν, ήσαν πολύ περισ
σότερα έκείνων τά όποια  6  κ. ’Ά μ α ντος  γράφων περί τοΰ αύτοΰ θέματος 
έλαβεν ύπ' οψιν του, ώστε πολύ όρθώς ποιων έπανήλθεν έπ’ αύτοΰ. Είχε τήν 
θαυμαστήν υπομονήν νά συγκεντρώση τάς μνείας των πηγών περί Βολεροΰ  
καί νά παραθέση ένταΰθα (σ. 31—232). Αΰται προέρχονται δχι μόνον έκ 
των συγγραφέων αλλά  καί εγγράφων καί μολυβδοβούλλων. Συνοδεύονται 
δέ ϋπό έμβριθεστάτων ερμηνευτικών σημειώσεων άναφερομένων εις τά μνη
μονευόμενα πρόσωπα καί τοπωνύμια.

Τά συμπεράσματα τής έρεύνης του κ. Κυριακίδου δύνανται νά συνοψι- 
σθοϋν εις τά εξή ς: Τό Β ολερόν άπαντά κατά πρώτον τό Αον ήμισυ τοΰ 
θ ’ αιώνος καί έφεξής μέχρι τοΰ 1Δ\ Δεν ήτο πόλις άλλά  περιοχή τής όποιας  
τά δρια κατά τόν ΙΑ' καί έπειτα αιώνας έξετείνοντο βορείως μέν μέχρι τών 
κορυφογραμμών τής Ροδόπης, δυτικώς δέ μέχρι τοΰ Νέστου καί άνατολικώς 
μέχρι τής Μάκρης. Δηλ. κατελάμβανε τόν σημερινόν νομόν Ροδόπης. Πρω
τεύουσα αύτοΰ ήτο τόν Γ μέχρι τοΰ II αιώνος ή Μ οσυνόπολις, κατά δέ τά 
μέσα τοΰ ΙΔ' ή Γρατιανοΰ. Ή περιοχή αΰτη άπό τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 
ίΑ' αιώνος μέχρι τοΰ 1204 ήτο διοικητικώς ηνωμένη μετά τοΰ θέματος Στρυ- 
μόνος καί τοΰ θέματος Θεσσαλονίκης εις εν ύπό τό όνομα θέμα Β ολεροΰ  
Σ τ ρ υ μ ό ν ο ς  και Θεσσαλονίκης.  Μετά τήν έπανάκτησιν τής περιοχής ταύτης ύπό 
τών Βυζαντινών τά θέμα εμφανίζεται μόνον ώς θέμα Β ο λερ ο ΰ  καί Σ τρ υμό νο ς .  
Κατά τούς χρόνους τοΰ Καντακουζηνοΰ καί όλίγον προ τής τουρκικής κα- 
τακτήσεως περιορίζεται τό θέμα εις μόνον τόν Βολερόν.

* 0  συγγραφεύς δέν περιωρίσθη μόνον εις τήν έρευναν τής ιστορίας τοΰ 
θέματος Βολεροΰ, έπεξετάθη καί εις τά θέματα τά έχοντα άμεσον σχέσιν πρός 
τό Βολερόν ώς είναι τά Θράκης, Μακεδονίας, Στρυμόνος, Θεσσαλονίκης 
κλπ., εύρωπαϊκά θέματα τοΰ βυζαντινού κράτους. Συνεκέντρωσε τά γνω 
στά μέχρι σήμερον μολυβδόβουλλα τών διοικητών τών άνω θεμάτων. Έ ν  
τέλει δέ τής εκτενούς ταύτης περί Βολεροΰ μελέτης προσέθηκε πίνακα τών 
μνημονευθέντων άρχόντω ν τών ανωτέρω έξετασθέντω ν θεμάτων.

Έ ν μια λέξει τά λεγάμενα αυτόθι τοΰ κ. Κυριακίδου βασιζόμενα επί 
τής έπιτοπίου έρεύνης διαλευκαίνουν πλείστα ιστορικά ζητήματα, ακόμη καί 
φυλετικά τής βορείου Ε λ λ ά δ ο ς.

Τό πέμπτον καί τελευταΐον τμήμα τών Βυζαντινών Μελετών αποτελούν  
τά Σ ύ μ μ ε ι κ τ α  (σ. 235-298). Τά άπασχολοΰντα καί ένταΰθα τόν συγγραφέα  
είναι έξ ίσου ένδιαφέροντα κεφάλαια τοΰ δημοσίου βίου τών Βυζαντινών. 
Συζητεΐ (σ. 235—241) τήν περί τοΰ χρόνου συγγραφής τοΰ Τακτικού τοΰ Us- 
penski γνώμην τοΰ Bury δεχθέντος ότι τοΰτο συνεγράφη κατά τό χρονικόν 
διάστημα άπό τοΰ 842—856. Ά νασκευάζει τά έπιχειρήματα τοΰ μεγάλου  
"Αγγλου ιστορικού καί διατυπώνει τήν γνώμην ότι τό Τακτικόν πρέπει νά 
συνεγράφη μεταξύ τοΰ 809 καί 828.

Έ ν σ. 242—250 γίνεται λόγος  περί τοΰ τίτλου τοΰ προέδρου καί τοΰ χρό
νου συγγραφής τοΰ Τακτικοΰ τοΰ Beneschevic. ’Αμφισβητείται ή γνώμη τοΰ 
Beneschevic ίσχυρισθέντος ότι ό τίτλος τοΰ προέδρου είναι παλαιότερος τής 
άρχής Νικηφόρου Φωκά. Εις τό σημεϊον τοΰτο ό Κεδρηνός είναι σαφής 
γράφων ότι ό Νικηφόρος Φωκάς θέλων νά τιμήση τόν Βασίλειον παρακοι
μώμενον, διά τήν συμβολήν τήν όποιαν παρέσχεν εις τήν έπικράτησίν του,
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άπένειμεν είς αύτόν τό αξίωμα τοΰ προέδρου, τότε πρώτον, ΰπ’ αύτοΰ ίδρυ- 
θέν. Τούτου τεθέντος καί ό χρόνος συγγραφής τοΰ ύπό τοΰ Beneschevic έκ- 
δοθέντος Τακτικού μνημονεύοντος τό αξίωμα τοΰ προέδρου πρέπει νά τοπο- 
θετηθή είς τους μετά τον Νικηφόρον χρόνους ή μάλλον εις τούς χρόνους αύ- 
τοΰ τοΰ ίδιου.

'Η αυτή έμβρίθεια χαρακτηρίζει τόν συγγραφέα καί είς τά επόμενα κε
φάλαια τδ ν  Σύμμεικτων Είναι δέ ταΰτα : Ή  Ά χ ρ ιδ ώ  και ή ε π ι σ κ ο π ή  της .  
Ο ί Τ ο ύ ρ κ ο ι  Β αρδαριώ τα ι .  Τό Σ δ ρ α β ίκ ιο ν  το ν  Σ τ ο ν  μόνος και δ π α ρ ά  τό Οοτρο  
β ο ν  τ ο ν  Μ α ρ μ α ρ ίο υ  θ ά ν α το ς  το ν  Γ ε ώ ρ γ ιο ν  Μ α ν ια κ ή .  Τό βάνδον τή ζ  Ζα β ά λτα ς  κα ι  
ή Π ο π ο λ ί α . Π α ρ α τη ρ ήσ ε ις  εκ  τής  έξελίξεως τής  θ ε μ α τ ι κ ή ς  διαιρέαεως των Β υ ζ α ν 
τ ιν ώ ν  κα ί  τω ν ονομάτω ν των ϋ -εματικώ ν α ρχόντω ν  ('Ως πρός τά ενταύθα α να 
πτυσσόμενα έχομεν έπιφυλάξεις τινάς). Ό  λεγό μ ε νο ς  κ α τε π ά ν ω  των 2-θ-λαβη- 
σιάνω ν  το ν  Ό ψ ι κ ΐ ο ν .

Λεπτομερής έν τελεί πίναξ προσώπων καί πραγμάτων ως καί χάρται 
ιστορικοί των έρευνωμένων περιοχών υποβοηθούν τά μάλιστα τήν μελέτην 
τοΰ έργου.

Ό  κ. Κυριακίδης διά τής άνά χεΐρας έρχασίας του ταύτης προσέφερεν 
άναμφισβητήτως πολύτιμον συμβολήν είς τήν ιστορικήν γεωγραφίαν καί διοι
κητικήν ιστορίαν τής Μ ακεδονίας καί Θράκης των μέσων αιώνων.

Σ α μο& ρά κη  Θ. Ά χιΧ Χ έω ς  ίατροΰ : ' Ισ το ρ ία  τής  Θ ρ ά κ η ς , τόμ. Α' Θ εσσαλο
νίκη, έτ. 1939, τύποις Ελληνικής ιατρικής, σελ. 203 είς δον.

Δεν είναι π ολλά  χρόνια, πού άνδρες λόγιοι άνέλαβαν νά μελετήσουν 
καί νά ερευνήσουν τήν ιστορία τής Θράκης. Οί έρευνηταί είναι ολοι Θ ρά
κες, ό Κ. Κουρτίδης ιατρός, ό μακαρίτης Γ. Λαμπουσιάδης, ό Σαμοθράκης 
Ά χιλ λ εύ ς  ιατρός, ό Μυρτίλος Ά ποστολίδης φιλόλογος καί ό Στύλπ. Κυρια- 
κίδης καθηγ. τοΰ Πανεπιστ. Θεσσαλονίκης. Βέβαια οί έργασίες των πρώτων 
μάλιστα, δέν είναι έρευνες καθαυτό ιστορικές" είναι συλλεκτική έργασία  
ιστορικής ΰλης.Έ ν τούτοις δμως καί τέτοια άποτελεΐ υλικό σπουδαίο γιά  τόν 
μέλλοντα ιστορικό τής Θράκης. Κυρίως έρευνηταί είναι ό Μ. Ά π ο σ τ ο λ ί
δης έργασθείς στή Φιλ)λη ακαταπόνητα, γιά  νά γράψει τήν ιστορία τής Στε- 
νιμάχου καί τής Φιλ)λεως καί νά καταρρίψει πολλά ψευδολογήματα των Βουλ
γάρων ερευνητών, πού όμολογουμένω ς, ώς καταφαίνεται άπό τή βιβλιογρα
φία, πού στούς τόμους των θρακικών δημοσίεψαν οί κ. Μιλτ. Σταμούλης καί 
Μυρτίλος Ά ποστολίδη ς, έργάσθηκαν πολύ καί π ολλές τύπωσαν έργασίες  
άξιόλογες γιά  τή Θράκη, έστω πάντοτε καί μέ τή δική τους άποψη.

Ή έρευνα τής θρακικής ιστορίας στή Βουλγαρία έπήγασε καί έστε- 
ρεώθηκε μέσα στό Πανεπιστήμιό τους, ένω ή δική μας προσπάθεια προήλθε 
άπό ιδιωτική πρωτοβουλία καί αγάπη πρός τις ιστορικές μελέτες φιλιστόρων 
κυρίως τοΰ Μ .Ά ποστολίδη, πού κατέγινε μέ τις περιόδους τής Ά ρ χα ίά ς  Θρά
κης έως τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας, πού τήν έθιξε λίγο, λαβαίνοντας α 
φορμή άπό τις δημοσιεύσεις των κωδίκων των έσναφίων τής Φιλ)λεως καί 
Θράκης, ό δέ Κυριακίδης πού έπεδόθη στήν έρευνα τής Βυζαντινής εποχής 
τοΰ μεσαιωνικού έλληνισμοΰ.

Τά ΘΡΑΚΙΚΑ καί τό ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ έδημοσίευσαν πολλά δείγμα
τα τοΰ άκαταπονήτου καί άληθινοΰ έπιστήμονα, κ. Μ .Ά ποστολίδη, πού τώ
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ρα άπό τή Φιλιππούπολη δπου εΐργάζετο,  έξόριστος έδώ στάς ’Αθήνας, χθες 
άκόμη έπεράτωσε έργαζόμ ενος τήν τακτοποίηση καί καταγραφή των κωδί 
κων τής Θράκης, πού  περιεσώθησαν άπό  τή έκκένωση τής Ά ν . Θράκης στό 
Ταμεΐον ’Ανταλλαξίμων καί Κοινωφελών έργων. (Φιλοθέης 16)

‘Α λλά δέν πρέπει νά καταφρονήσουμε καί τις εργασίες των άλλω ν ά- 
ξιολόγω ν Θρακών, πού χωρίς τάπό- 
λυτα έπιστημονικά έφόδια έργαζόμε- 
νοι, μας έδωκαν τις έργασίες των εις 
τόμους, κτήμα έθνικό χρησιμώτατο, 
πού θά χρησιμέψουν ώς συγκροτημένη 
ΰλη καί ταξινομημένη στόν μέλλοντα  
ιστορικό. "Ετσι έπιτυχέστατα έργά- 
σθηκε καί ό Σακελλαριάδης άρεοπαγί- 
της συγγράψας τά Θ έσ μ ια  τή ς  Θράκης ,  
έργο άξιόλογο άπό άπόψεως συ λλε
κτικής έργασίας, καί ό Κ. Κουρτίδης 
τήν ’Ισ το ρ ία  Θ ρά κης ,  έργο ά ξιόλ ογο  καί 
περισπούδαστο.

Ό  κ. Σαμοθράκης γνω στότατος διά 
τάς ίατρικάς μελέτας του καί τήν συ
νεργασία του εις τά μεγάλα  λεξικά  
τής περασμένης εικοσαετίας—τά νεο 
ελληνικά αυτά πνευματικά μνημεία— 
άποτελεΐ προσωπικότητα διά τά ςθ ρ α -  
κικάς ίστορικάς έργασίας του. "Αν τό 
έργον του δέν είναι καθαυτό έργο ι 
στορικό ώς ισ το ρ ία  τή ς  Θ ράκης ,  δμως 
διά τήν προϊστορική περίοδο τής Θρά
κης έχει έξαντλήσει ό άκούραστος αυ
τός άνθρωπος δλες τις παραδεδομένες  
μαρτυρίες, δπου καί μας παραπέμπει 
πάντοτε, λαβαίνοντας ύπόψει του καί τά επικρατέστερα πορίσματα τών νεω· 
τέρων έπιστημονικών έρευνών τής γλω σσολογίας καί άρχαιολογίας.

Τήν ' Ι σ τ ο ρ ία  του κ. Σαμοθράκη, δπως καί τήν  ' Ι σ το ρ ία  τή ς  Θ ράκης  του 
κ. Κ. Κουρτίδου, δπως τά Θ έσμ ια  τής  Θ ράκης  του κ. Σακελλαριάδου, δπως 
τήν Ι σ τ ο ρ ί α  τής  Σ τ ε ν ιμ ά χ ο ν  τοΰ κ. Ά π οσ ιολ ίδ ου  καί τήν αδημοσίευτη τής Φι· 
λιππουπόλεω ς, πού έλπίζουμε νά δημοσιευθή, πρέπει οί Θράκες νά τάναζη- 
τοΰν καί νά τά μελετούν, γιά  νά διδάσκωνται τό παρελθόν τής φυλής καί 
τής πατρίδος των. π ο λ υ δ . παπ α χ ριςτο δο υλο υ

Καβακλιώτισες Ά ν . Ρωμυλίας.
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Α Ν Δ Ρ Ο Ν Ι Κ Η  Κ. Κ Ο Υ Κ Κ Ι Δ Ο Υ

Ή  Άνδρονίκη Κ. Κουκκίδου, τό γένος Ίατροπούλου, γεννήθηκε στις Σαράντα 
Έκκλησίεί τό 1S93. "Εμαθε τά πρώτα γράμματα στήν πατρίδα της, μεγάλο φω
τεινό πνευματικό κέντρο τής περιφέρειας. Οί γονείς της έπιθυμοΰντες νά δώσουν 
άνώτερη μόρφωση στά παιδιά τους (εξόν άπό τήν Άνδρονίκη είχαν καί τέσσερα ά- 
γόρια, πού έγιναν έπειτα διδάσκαλοι καί καθηγηταί), μετοίκησαν στήν Άδριανού- 
πολη πού είχε γυμνάσιο καί επειτα στό προάστειό της Καραγάτς. 'Η Άνδρονίκη 
έσυνέχισε τις σπουδές της στό προάστειο καί κατόπι στήν Άδριανούπολη, στό Ζάπ-

πειο. Στά 1906 πήρε τό δίπλωμά της. Καί 
έπειτα έσπούδασε στό Αρσάκειο των ’Α 
θηνών, άπό τό όποιο άπεφοίτησε τό 1913 
αριστούχος. Μια ακατανίκητη κλίση τήν 
έσπρωχνε άπό τότε ν ’ άφιερώσει τή ζωή 
της στήν εκπαίδευση των μικρών παιδιών. 
Οί καθηγηταί της διέκριναν σ’ αυτήν τή 
γεννημένη παιδαγωγό : — «Έσύ, παιδί μου, 
τής έλεγαν, έχεις ψυχή διδασκάλισσας καί 
θέσε τό ταλέντο σου στήν υπηρεσία τής 
πατρίδος». Καί πραγματικά ή Άνδρονίκη, 
άφοϋέπί ένα διάστημα παρέδωκε ιδιαίτερα 
μαθήματα, διωρίσθηκε τον Δεκέμβριο τοΰ 
1916 διευθύντρια τοΰ προτύπου δημοτι
κού σχολείου τού Διδασκαλείου Θηλέων 
Θεσσαλονίκης. Πόσο ευδοκίμησε στό έργο 
της υποδεικνύεται άπό τήν μεγάλη προ
τίμηση πού έδειχναν οί γονείς. Παιδιά έ- 
κλαιαν, διότι δέν έταίριαζε νά είναι στήν 
τάξη της.

Γιά λόγους οικογενειακούς παραιτήθη
κε. Συγχρόνως όμως δέν έσταμάτησε τις 
παιδαγωγικές μελέτες της. Παντρεμένη 
πια άπό τό 1920 βρέθηκε στό Παρίσι τον 
Αύγουστο τοΰ 1923. Μόλις πάτησε τό πόδι 
της στήν πρτοτεύουσα των μεγάλων φώ
των, καταπιάστηκε εύθύς μέ νέα συστη
ματική σπουδή.’Εγγράφηκε στό ’Ινστιτούτο 

Ψυχολογίας (παιδαγωγικό τμήμα) τής Σορβόννης. Μολονότι πιασμένη άπό σπιτικές 
φροντίδες, δέν παραμέλησε καθόλου τις μελέτες της. Δέν έ'λειψε ποτέ άπό τά μαθή
ματα, άλλ’ ούτε ακόμη άπό τις πρακτικές ασκήσεις πού γίνονταν σέ μακρινά μέρη, 
ακόμη καί έξω άπό τό Παρίσι, δπως π. χ. σ’ ένα πρότυπο δημοτικό σχολείο τής 
Βουλώνης επί τού Σηκουάνα. ’Αφού έπήρε τό δίπλωμα τοΰ Ινστιτούτου τής Ψυ
χολογίας, κατευθύνθηκε στη Γενεύη, γιά ν’ άφιερωθή σ’ ακόμη ανώτερες παιδαγω
γικές σπουδές. Έγγράφηκε στήν ξακουσμένη σ’ δλον τον κόσμο παιδαγωγική άκα- 
δημία—τό ’Ινστιτούτο των Παιδαγωγικών Σπουδών (Ρουσσώ), πού έξαρτάται άπό τό 
Πανεπιστήμιο τής Γενεύης. Έφοίτησε δυό χρόνια καί παρουσίασε τούτο τό πρωτό-

Άνδρονίκη Κ. Κουκκίδου.
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τύπο : "Εκαμνε συνεχείς παρατηρήσεις ') επάνω στό παιδάκι της πού τό είχε μαζί 
της—παρατηρήσεις πού άρχιζαν σχεδόν από τή γέννησή του έως τήν εποχή τών 
σπουδών της στή Γενεύη. ’Από τις παρατηρήσεις αυτές πού είχαν ώς αντικείμενο 
δλη τή ζωή τοΰ παιδιού — πνευματική, αισθηματική, ήδική — έχρησιμοποίησε 6 ,τι 
έχρειαζόταν γιά νά γράψει μια διατριβή μέ δέμα : «Το παιδικό παιχνίδι». Τό όξύ- 
τατο παρατηρητικό πνεϋμά της έκαμε εντύπωση στους καδηγητάς της. Δέν έδίστα- 
σαν νά τής πουν δτι, άν ή διατριβή της ύπεβάλλετο γιά τήν απόκτηση διπλώμα
τος διδακτορίας, είχαν τήν υποχρέωση νά τής τό χορηγήσουν. Τόσο καδαρό φώς οί 
παρατηρήσεις αυτές—κατά τήν κρίση τών καδηγητών—έχυσαν στή σκοτεινή ακόμη 
ψυχολογία τών μικρών παιδιών.

"Ετσι έπήρε άπό τήν Γενεύη τό δίπλωμα τού ’Ινστιτούτου Ρουσσώ (δίπλωμα 
Παιδαγωγικών Σπουδών) καί τά ειδικά πιστοποιητικά σπουδών (πειραματικής ψυ
χολογίας, σχολικής όργανώσεως, έκπαιδεύσεως ανωμάλων παιδιών καί πειραματι
κής παιδαγωγίας) τοΰ Πανεπιστημίου τής Γενεύης (Faculte Tes Sciences). Μετά 
ταΰτα, ακούραστη καί πάλι, άρχισε τις παιδαγωγικές επισκέψεις της στή Γαλλία, 
στήν Ελβετία καί στό Βέλγιο, γυρεύοντας νά διαμορφώσει στό πνεΰμά της τό τέ
λειο πρότυπο σχολείο. Καί κατέληξε σέ δετικά συμπεράσματα. "Ιδρυσε τό σχολείο 
της δπως τό ώνειρευόταν στό Παρισινό προάστειο Κλαμάρ. Συγχρόνως ή Σορβόννη 
τής έπέτρεπε κατ’ εξαίρεση λόγφ τής σπουδαιότητος τών παρατηρήσεών της επάνω 
στό παιδί της, νά γράψει γιά τήν απόκτηση τοΰ τίτλου τής διδάκτορος εναίσιμο 
διατριβή μέ δέμα : «Ή προσωπικότης τού παιδιού».

Έπεδόδη μέ άμετρο ζήλο στήν οργάνωση τοΰ σχολείου της. Στό Γαλλικό ’Υ
πουργείο τής Παιδείας, άπό τό όποιο είχε ζητήσει τήν άδεια, τήν έκοίταξαν πε
ρίεργα. Πώς μιά ξένη, καί μάλιστα προερχομένη άπό τήν άμαδη ’Ανατολή, ερχόταν 
νά διαπαιδαγωγήσει τούς εύρωπαίους ; "Ενας άγων διεξήχδη άποκρυσταλλωμένος 
σέ μιά μακρά άλληλογραφία μεταξύ τοΰ υπουργείου καί αυτής ώς ίδρυτρίας. Στό τέ
λος ό τότε υπουργός κ. Ντέ Μονζί βρήκε τρόπο καί έπέτρεψε τήν ’ίδρυση. “Ενας 
έπιδεωρητής τοΰ 'Υπουργείου έπεσκέφδη τό σχολείο καί τής είπε : «Έργασδήτε καί 
μείς είμαστε μαζί σας».

Τό σχολείο πραγματικά ήταν μοναδικό σ ’όλη τήν περιφέρεια. Κτισμένο επάνω 
σ’ ένα ύψωμα, είχε ευρύχωρες α’ίδουσες (σχολικά όργανα τής νέας άγωγής καί εύ-

1) Οί παρατηρήσεις αυτές περιλαμβάνουν δλον τόν ψυχικό κόσμο τοΰ παιδιού. Τό 
παρακολουθούν άπό τήν εποχή πού ζεΐ τρόπον τινά σάν φυτά καί έπειτα φθάνοντας στή 
νόηση καί στή συνειδητή αίσθηση, σημειώνει όλονέν μεγαλύτερη τήν εξέλιξή του. ’Ά ρ
χιζαν άπό τά ξύπνημα τοΰ παιδιού καί έπεξετείνοντο σ’ δλη τήν ήμέρα, Ιως τήν ώρα τοΰ 
ύπνου του. Τά παιδί δέν έπαιρνε καμμιάν ιδέα. Σέ μιά μέρα έφθαναν νά πάρουν έκταση 
τριών καί τεσσάρων σελίδων. Οί ειδικοί, δ κ. Η. W allon, συγγραφεϋς καί καθηγητής 
τοΰ Κολλεγίου τής Γαλλίας στήν έδρα τής Ψυχολογίας τοΰ Παιδιού καί ό κ. J. P iaget, 
συγγραφεύς, διευθυντής τοΰ Διεθνούς Γραφείου Έκπαιδεύσεως καί καθηγητής στό ’Ινστι
τούτο Ρουσσώ, έκριναν ώς σπάνια τήν εργασία αυτή που άποτελεΐται άπό πολλές χιλιά
δες φύλλα μεγάλου σχήματος καί πού μπορεί νά δώσει αφορμή σέ πολλά παιδαγωγικά 
βιβλία, διότι γιά τήν εκτέλεσή της ήσαν ένωμένες ή επιστήμη καί ή αγάπη. Χαρακτηρι
στικά έπί τοΰ προκειμένου είναι τά συλλυπητήρια πού άπηύθυνε στήν οικογένεια τής άπο- 
θανούσης δ κ. καθηγητής Η. Wallon. ’Ιδού τί γράφει : «Εύχομαι νά έχη άντιληφθή προ 
τοΰ θανάτου της πόσο εγώ δ ίδιος άνεγνώριζα σ’ αυτήν τις Ικανότητες τής καρδιάς καί 
τής νοημοσύνης, πού απαιτούνται γιά τήν παρακολούθηση τής ψοχολογίας τοΰ παιδιού».
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ρυχωρότατο κήπο—ροδώνα a la frangaise, άλσος, δενδρόκηπο, λαχανόκηπο, πρα
σιές). Ανώτερος καθηγητής του Λυκείου Μισελέ έμπιστεύθηκε τό παιδί του στό σχο
λείο της. Ό  τότε καθηγητής τής Σορβόννης καί σήμερα τοΰ Κολλεγίου τής Γαλ
λίας κ. Η. W allon, άφού τό έπεσκέφθη, έσημείιοσε : «Ευτυχισμένα τά παιδιά τά 
όποια φοιτούν στήν φωτόλουστη αυτή σχολή μέ τόν γεμάτο τριαντάφυλλα κήπο της. 
Τά είδα νά έργάζωνται, νά χορεύουν, νά τραγουδούν καί νά παίζουν υπό τάς οδη
γίας μειλιχίου καί προσηνούς προσωπικού». Ή  Άνδρονίκη παρατηρούσε αδιάκοπα 
τά παιδιά, έπαιρνε σημειώσεις καί έδινε οδηγίες στις Γαλλίδες διδασκάλισσες.

Ά λλ’ ή υγεία της άρχισε πια νά σημειώνει κάποιο κλονισμό. ‘Υποχρεώθηκε 
νά διαλύσει τό σχολείο έχοντας τήν ελπίδα δα  γυρίζοντας στό γλυκύ ελληνικό κλίμα 
θά ξανάβρισκε τήν υγεία της. Έφθασε στάς ’Αθήνας τόν 'Απρίλιο τοΰ 1935. Στό 
νοσοκομείο έπαθε παραπληγία. Καί έμεινε καρφωμένη στό κρεβάτι μέχρι τοΰ θανά
του της. ’Από τό ψηλό σπίτι της, άπάνω άπό τήν Δεξαμενή, έχαιρε τό θείο θαύμα 
τής ’Αττικής μέ τή μεγάλη λαχτάρα νά τό απολαύσει μιά μέρα άπό πολύ κοντά, πη
γαίνοντας παντού μέ τά πόδια της.

Δεν έπαυσε ποτέ νά ελπίζει στή θεραπεία της καί νά εκδηλώνει ένα αδάμα
στο ηθικό—παράδειγμα τό άρθρο της πού έδημοσιεύθηκε στήν Εστία (25 Σεπτεμ
βρίου 1938) καί στό όποιο έδινε οδηγίες γιά τήν ενίσχυση τοΰ νευροψυχικού τόνου 
τοΰ "Ελληνος. Καταγινόταν συγχρόνως στις παιδαγωγικές μελέτες της. Έδημοσίευε 
άρθρα σέ διάφορα δημοσιεύματα (στό «Παιδί», στό «’Ελεύθερο Βήμα») καί ήταν 
έτοιμη νά ξαναρχίσει τήν ενεργό παιδαγωγική δράση της, μετακινουμένη μέ αμα
ξάκι. Άπέθανε τήν 25 ’Ιουλίου 1939.

‘Η Θράκη πενθεί γιά τό χαμό της καί ή ελληνική επιστήμη γιά τήν άφθαστη 
εργάτρια της, πού σά μέλισσα δούλευε καί σκεπτόταν αδιάκοπα καί άρρωστη ακόμα. 
Τό Ά ρ χ ε ΐ ο ν  Θ ράκης  κάμνει τό πνευματικό της μνημόσυνο μέ τήν ελπίδα δτι γιά 
τή μνήμη τής γυναίκας αυτής όπως καί γιά τό περισπούδαστο έργο της θά έπιτευ- 
χθή κάτι καλλίτερο, Εις τόν Ζ' τόμον θά δημοσιευθή λαογραφική εργασία της άπό 
τήν Άδριανούπολη.

ΣΟΥΛΤΑΝΙΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
(Πρεσβυτέρα)

Εις ηλικίαν 98 άπέθανεν ή γιαγιά τής Θράκης Σ ο υ λ τα ν ιώ  Ι Ια π α χ ρ ιο τ ο δ ο ν λ ο ν  
πρεσβυτέρα έν Ν. Σμύρνη καί έκηδεύθη σεμνοπρεπώς τήν 30 ’Οκτωβρίου 1939. Ή  
άποθανούσα, μητέρα τού διευθυντοΰ τού * 'Α ρ χ ε ίο υ  Θ ρ ά κ ης» Π ο λυ δ ,  Π α π α χ ρ ισ το δ ο ΰ -  
λου, άπό τής εποχής των σπουδών τών παιδιών της έζησε συνεχώς έν Άθήναις, έν 
τούτοις ήσθάνετο βαθύτατα τόν εκπατρισμόν τών Θρακών καί πάντοτε καί μέχρι 
τών τελευταίαιν ημερών της, ώμίλει περί τής Θράκης καί αυτήν έσκέπτετο.

’Απέθανε μέ τήν εύχαρίστησιν δτι άφίνει έξ υιούς—έκ τών επτά πού έφερεν εις 
τόν κόσμον—καί όνομα αγαθόν. Τόν Παπαχριστόδουλον, ίερατεύσαντα έπί 40 συ
ναπτά έτη εις τούς Σαράντα—Μάρτυρας, έκήδευσεν ή ιδία πρό 32 ετών έν Σαράντα 
—Έκκλησίαις είς ηλικίαν 75 ετών.

Τό χώμα τής ’Αττικής άς τής είναι έλαφρόν.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
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Καζαντζόγλου Δημ. 29, 79
Καζαντζόγλου X" Σταύρος 100, 101
Καλίτζης Πέλκος 42
Καλλίνικος ( Άδριανουπόλεως) 118
Καλλισθένης Γεώργιος 105
Καντακουζηνός Ιωάννης 114
καπακίδι (τό) 97
καπιτάλι (τό) 75
κάπο 60
Ιίαραθεοδωρής Κωνστ. 121 
Καραθεοδωρής Στέφανος 120, 121 
καραμπατζής 75 
Καρατζάς Νικόλ. 23 
Καρκαλιάς ’Ιγνάτιος 106 
Καρκαλίκης Π. 92 
Κάρπος Βεροής 22 
Καρπουζάκογλου 30 
Κασίμης 40 
κασίμι (τό) 72 
Κατσίγρας Κοσμάς 83, 106 
Καυσοκαλυβίτης (Νεόφυτος) 116 
καφταντζήδες 28, 30, 58, 6 1 , 46 
Καφταντζής Κιτάνης 28 
Κέλογλου Πρίμος 57 
Κενδρ(ε)λισός 14 
Κεντιντένογλου 29, 79 
κερεστεντζής 38 
Κεσιακώφ 6 8  
Κιλιτζής ΙΙέτκος 33 
κιρτζαλήδες 142 
Κισσίν 6 

Κλεάνθης 106 
Κλεοβούλης Κ. 92, 33 
Κλεόβουλος (Σάρδεων) 124 
κιλίμι (τό) 97 
Κόδρος Κωνστ. 113, 121 
κοϊμτζήδες βλ. κουγιουμτζήδες 
Κοϊμτζόγλου καί Κουγιουμτζόγλου 
Κόϊτσεφ 63
Κοκώσης Άγγελής 28, 42 
κονδράτον (τό) 62 
Κοντοδήμος Δημ. 42 
Κοριτσά 59 
Κορμέσιος 9 
Κορνοφωλεά 117 
Κοσμάς Σταύρος 42 
Κοσμάς (ίερομ.) 119 
Κοσμάς (Αλεξάνδρειάς) 117 
Κοσμάς (λαυριοιτης) 130 
Κοσμίδης 106
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Κοχξιάλης Γιάγκος 101 
Κοχζιάσογλου 102, 106 
Κόχυς 18
κουγιουμχζήδες 28, 46, 78
Κουγιουμχζόγλου Άργύριος 42
Κουγιουμχζόγλου X" Γιοβάσκος 36
Κουγισυμζόγλ,ου X" ’Ιωάννης 69, 79
Κουκλένης(μονή) 73, 82, 98, 100, 101, 102
Κουμανούδης Σχέφανος 121
Κούμας (Χρισχόδουλος) 106
Κουράχωρ 73
Κούρχης (Βοΰλκος) 33
Κούρχης (Παύλος) 33
Κούρχης (Σχόγιος) 33
Κουριίδης (Γεώργιος) 119
Κούρχοβιχζ Βοΰλκος 41
Κούρχοβιχζ Σχογιάνος 28, 29, 68, 78
Κουρουπέχρογλου Νικόλ. 125
Κρήχη 118, 124
Κροΰμος 3, 8
Κρυχζίμων (μονή) 100
Κύζικος 124, 125
κυκλομέσαλον (χό) 97
Κύπρος 22, 24
Κυρκήνης 14
Κύριλλος σχ' (Οίκ. Παχρ. Άδριαν. Ίκο- 

νίου) 118, 121 
Κύριος Ήρως 1 κ. έξ.
Κύρογλου Χρϊσχος 42 
Κύρου Γιώργος 68, 90, 91, 107 
Κόρου Ιωάννης 106 
Κύρου Νικολάκης 41 
Κώσχογλου Χρϊσχος 119 
Κωσχάκη Άποσχόλης 162 
Κωνσχανχινίδης (’Αλέξιος) 146 
Κωνσχανχινίδης Κ. 89, 91 
Κωνσχανχινίδης Μαργ. 21 
Κωνσχανχινίδης (Σκαρλάχος) 86, 90, 91 
Κωνσχανχΐνος (Ρόδου, Κυζίκου) 125 
Κωνσχανχΐνος (ρεφενδάριος) 47, 62 
Κωνσχανχΐνος (ίερεϋς) 93 
Κωνσχανχίνου ( Άπόσχολος) 124 
Κωνσχανχίνου (Γεώργιος) 55 
Κωνσχανχίνου (Ζαφείρης) 47, 62 
Κώος (Νικόλαος) 119 
Κωνσχανχίνου X ” Δήμος 105 
Κωνσχανχίνου (Παναγιώχης) 105 
Κωνσχάνχιος (Οίκ. Παχρ.) 50, 53, 58 
Κωνσχάνχιος (Σχρωμνίχξης) 33, 36 
λ. αποβολή 159 
λ. μεχαβολή είς ρ. 159 
Λαμιχοϋς (μονή) 120 
Λαμπουσιάδης Γεώργιος 130 
Λαούχ μαχαλέ 29 
Λάρισα 117
Λάσκαρης Θεόδωρος 113 
λεκανοϊμπρίκιον 97 
Λεύκη 41
Λεύκης Γιάγκος 64 
Λέων 6

Λιβερόπουλος (Δαμιανός) 121 
λιγλιά (ή) 96 
λιόχζια (ή) 61 
Λίποβαχσ (’Αλέξανδρος) 86 
Λίχιχζα 117, 125 
Λογοίΐεχίδης Γ. 121 
Λούμπεν Άνχώνιος 61 
Λουχράρης Νικόλ. 124 
Μάδαρα 2 
Μαδάριος ίππεύς 2 
Μαλαμήρ 4
Μανδραχζόγλου Κωνσχ. 37, 39, 40 
Μαλίμαλος 14
Μαρασλής Γρηγόριος 83, 84, 111, 112
Μάρδας ’Ιωάννης) 105
Μαρίνου (Μάρκος) 28
Μαρινχσίδης Κυρ. 85
Μάρκος (Λαρίσσης) 117
Μάρκος Καισαρινεύς, κερεσχεχζής 38
Μάρκος (Βούλγαρος) 68
Μάρκος Νεόφυχος 101
Μαρούλης Ά θαν. 105
Μαρχίχσης Ιωακείμ 121
Μαρώνεια 53, 55, 67
μαχζιαροβενέχικα 98
Μαυρίδης Άχιλλεύς 92
Μαχαλάς 77
Μεγακλής Αθανάσιος 124 
Μέγα ρεΰμα 132 
Μέγας Δημ. 85 
μεζούρης 72 
Μέμνων μάρχυς 63 
Μερχξιας Σχογιάννος 68 
Μεσημβρία 21, 22, 23 
Μεχόχιον 103 
μηχαναχζής 69 
μελέχ-βεκίς 29, 79 
Μίνογλου Άιχ. 119
Μιχαήλ (Κλεόβουλος) βλ. Κλεόβουλος 

(Σάρδεων)
Μιχαήλ Κιοπροΰ 114 
Μιχαήλογλου Γρηγ. 119 
Μιχάλογλου 114 
Μιχαλόπουλος Μιχ. 124 
Μιχχξής Βασιλάκης 42 
Μήδεια 24
Μηλιού Μπούχξιος 47 
Μηλιού Νικόλαος 28 
Μηνύχωρ χοΰ Αίμου (έφημερίς) 86 
Μήχσορας Δημ. 29, 68, 29 
Μήχσορας Κυριάκός 106 
Μήχσου (Σχαϋρος) 30 
Μολδάβα 101 
Μουσικός 47
Μουσικός Άνασχάσιος 57 
Μουσικός ’Ιωάννης 52 
μουσιμάς 99 
μουχαρές 96 
μουχιάρης 60, 77 
Μπελασχίχσα 82, 101



Εΰρετήριον 313

Μπαγδατλής (X” Γεώργιος) 42 
μπακάληδες 28, 46, 58, 78 
μπεγλικτζήδες (ρουφέτι) 25, 28, 29 
Μπαχτζηβάνης (Νικόλ.) 69 
Μπλαδόνου Παναγ. 28 
Μποζατζόγλου X" Γεώργιος 39 
Μποσμπετζής (Ελένη) 100 
μποσταντζήδες 78 (ρουφέτι) 
μπουγιατζήδες (ρουφέτι) 61 
μποχτζιάς (ό) 97 
Μυρτίλος 111 
Ναζιανζός 119 
ναζίρης 57, 74 
ναρίζης 38
Νά'ίδεν Γέρωφ 55, 69
ναφές (ό) 26
νέα σκουρούτια 77
Νεδέλτζος 78
Νεκτάριος (Νυσσάβας) 67
Νέμτζογλου ( ’Ιωάννης) 42, 81, 106
Νένος 69
Νεόφυτος (Άδριανουπόλεως) 116 
Νεόφυτος (Σωζοαγαθουπόλεως) 67 
Νεόφυτος (Παναγίου Τάφου) 119 
Νέσιοβιτζ ’Αθανάσιος 68 
Νέσιοβιτζ Κωνσταντίνος 68 
Νήφων (Οΐκ. Πατρ.)115 
Νίκαια 118, 124
Νικηφόρος (Δέρκων) 33, 53, 51, 36 
Νικηφόρος (Φιλιππουπόλεως) 28, 30, 32, 

57, 58, 59, 61, 62, 33, 36, 37, 39, 41, 
42, 46, 67, 69, 98, 101 

Νικόδημος (Λιτίτξης) βλ. ΙΙαπαδόπουλος 
(Νικόδημος)

Νικολα'ΐδης Κωνστ. 119
Νι/.ολαΐδης Χρίστος 119
Νικόλαος (Κώος) 119
Νικόλαος (πρωτοπαπάς) 30, 39, 47, 62, 69
Νικολάου Κυριάκος 42
Νικολάου Πέτκος 28
Νικολάου Χρίστος 28
Νικολάου (Χ'Θανάσης) 28
Νικομήδεια 125, 59, 67
νοσοκομεΐον Ά γ . Παρασκευής 73
νοσοκομεία Φιλιππουπόλεως 65
Νοταράς (Δοσίθεος) 115
Νοταράς (Πολυχρόνιος) 119
νοΰρκα (ή) 9
ντιγκερμ'ι 91
ντίγκι (τό) 73
Ξάνθη 112
ξυλογλυφία Βουλγαρική 63 
ο τονουμένου τροπή εις ου 160 
ΟΙκανομίδης ’Ιωάννης 105 
Οΐκονομίδης Νικόλαος 68 
Οίκονομόγλου Περικλής 164 
Οικονόμος Κωνστ. 28, 68 
Οικονόμου (Αικατερίνη) 95 
Οικονόμου ι Ελένη) 95 
Οικονόμου Νικόλαος 23

Οικονόμου Σωτήριος 30 
Όμιπρίσκου ’Ιωάννης 76 
Όμορτάγ 3, 9
Όρφεΰς (Σύλλογος Φιλιππ.) 36, 89, 92
Οΰζούζμουγλους Γεώργ. 119
Οΰσιακλής Ιωάννης 78
Οΰτάσπιος 14
Όχθεία (άακία) 22
Παγίδας Γ. 123
Παΐσιος (Φιλιππ.) 103
Παλαδηνηνός 14
Παλαμάς Κ. 148
Παναγία 63
Παναγία (μονή Βατσκόβου) 101 
Παναγία (Στενιμάχου) 63 
Παναγιώτης (πριμικύριος) 39 
Πανάρετος (Νικομήδειας) 59, 67 
Πανάρετος (Ξάνθης) 102 
Πανάρετος (Φιλαδέλφειας) 53, 55, 59, 67 
Παντοδύναμος Άναστ. 116 
Πάνου Βασίλειος 47 
11απααργυρίου Κωνστ. 100 
Παπαγεωργίου Ν. 123 
Παπαβασίλειος 143 
Παντελής (Χίος) 143 
Παπαδάκης Χ'ΊΙέντζος 42 
Παπαδάτης Κ. 106 
Παπαδάτης Πασχάλης 78 
Παπαδόπουλος Νικόδημος (μητρ. Λιτί- 

τζης) 125
Παπαδόπουλος Χρίστος 122 
ΤΙαπάζογλους Άναστ. 127 
Παπάζογλους Βασιλάκις 101 
Παπϊωάννου Βασίλ. 30, 69 
Παπαϊωάννου Δημ. 98 
Καπακυριάκος 78 
Παπα-Σαούλ Γεώργιος 41, 68 
Παπα-Σαούλ Κωνστ. 105 
Παπα-Σαούλ Λάμπρος 42, 46, 47 
Παπα-Σταμάτιος 117 
ΙΙαπαχριστου Βασίλειος 124 
παπουτζήδες (ρουφέτι) 78 
Παρανίκας (Ματθαίος) 123 
Παρασκευή Γεώργιος 42 
Παρασκευά Τόσκος 42 
ΙΙαρασχίδης ’Ιωάννης 119 
ΙΙαρθένιος (Άδριανουπόλεως) 115 
Πασκοΰλης 'Ιωάννης 62 
Πασχάλης 69 
Πατερικός Κωνστ. 81, 82 
Πατσκόβου (μονή) 69 
Παυλίτης 106 
Πέγιος 42, 81 
Περιστίτζα 100 
Πετρέας 124
Πετριτσονίτισσα (Βατσκόβου) 101 
Πέτρος (Μεσημβρίας) 22 
Πέτρου Ν. 106 
Πέτρου (Χ'Δημ.) 94 
Πέτρου (Μήλιος) 28, 42
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πηλοκούτι (τό) 97
πιστιμάλι (τό) 97
Πλήσκα 4
Πλόβδηφ 82
Πολίτης (Γιαννάκης) 42
Πολίτογλου (Γεώργιος) 29, 106, 119
Πολυξώης Μελενοίκιος 121
Πολυειδεύς (Θεόκλητος) 118
ΓΙομάκα 142
Πόσνα 59
πούσουλα 29
ποχτζαλίκι (τό) 60
Πρασαδΐν Δερεεντί 68
πρασινάρικος 60
Πρίφτης ’Αθανάσιος 124
προεστώτες 58
πρόκριτοι 58
Πρώ'ίος (Δωρόθεος) Γ20, 121, 148
πρωτονοτάριος 28, 30, 57, 69
Πυρμηροόλας 14
Πωγωνιανή 59
ρ αποβολή 159
Ράϊκου Βέλιος 69
Ρά'ίκου Χ ’Νένος 45, 62, 47
Ρασκοπρεσρένη 33, 36
Ράτης Χ”Νένος 42
ραφτάδες (ρουφέτι) 28, 58, 46, 78
Ρέγγι 60
ρεφενδάριος 28
Ρηγόπουλος Αλέξανδρος 125
Ρήλα 63
Ρήσος 19
Riccaut 67
Ρΐζος ’Αθανάσιος 124
Ροδόπη 100
Ρόδος 125
Ροικρέτια (Φιλιππ.) 46 κ· έ. βλ. κ. άκτά- 

ρηδες, άμπατζήδες, καφτατζήδες, (μ π α 
κάληδες, ραπτάδες, ψωμάδες κλπ. 

Ρωμυλία (’Ανατολική) 107 
Σαγγούνης (Γεώρ.) 28, 57, 42, 46, 47, 

74, 106 
σαδέδικος 60 
Σαλδοβυσσηνός 14 
Σαλδοκεληνός 14 
Σακελλαρίου (Γεώργιος) 74 
Σακελλαρίου (Φίλιππος) 124 
Σαμαράς (Γεώργιος) 42 
Σαμαρτζίδη; (Χριστόφορος) ί23 
Σαμοθράκης (διάλεκτος) 153 
Σαμουήλ (Φιλιππουπόλεως) 27 
σονδάνι (τό) 97 
Σαοΰλ (Γεώργιος) 51 
Σαράφογλου (’Ιγνάτιος) 118, 119 
Σάρρος Δημ. 124 
σαχανικά (τά) 97 
σεβαγι (τό) 60 
Σεβεριανός (μάρτυς) 63 
σελιμιγέ 60 
σεάστι (τό) 97

Σεραφείμ (Λεύκης) 41 
σερίφι (τό) 72
Σερμπιρτζόγλου (Κύριλλος) 118 
Σεϋθος 18
Σιαγκούνης βλ. Σαγκούνης 
σιαρκογικός 97 
Σιάτιστα 124 
σιαδέδικος 96 
σιλιτξής 97 
Σίμπος Ράσκος 69 
σνί (τό) 60, 97 
Σισάνιον 124 
Σιτζάνης ’Ιωάννη 74 
Σίφνιος (Γρηγόριος) 39 
Σκορδίλης Γ. 106 
Σλαβίδης (Δημήτρ.) 106 
Σουϊτηληνός 14 
Σπανός ’Αλέξιος Τζετζής) 117 
Σπανός (Γρηγόριος) 119 
Στάντζιος (Ιωάννης) 29 
Σταύρης (Μήτσος) 28, 30 
Σταυρίδης Κ. 92 
Σταύρο; (Μανουήλ) 68 
Στενίμαχος 63, 180 
Στέργιος (ίερεύς) 69 
Στέργιος (μπακάλης) 69 
Στεφανάκης (μηχανατζής) 69 
Στεφάνου (’Ιάκωβος) 105 
Στεφου (Δημήτριος) 90, 91 
Στογιάννης (Γεώργιος) 30 
Στογιάννης (Κωνστ.) 28 
Στογιάννης (Θεόδωρος) 28 
Στογιάννης (Θεοδώροβτς) 28 29 
Στογιάννης (Κούρτοβιτς) 28, 29 
Στογιάννοβιτς (’Αντώνιος) 42, 51, 57 
Στογιάντζου (Διαμαντής) 28 
Στογίλου (Νικόλτζος) 28 
Στόγιου (Βοΰλκο;) 28 
Στουρούλι >ς 14 
Στρώμνιτσα 33, 36 
Στυπής (Λέων) 23 
Συμεών (Βούλγαρος) 68 
Σχολάριος (Γεώργιος) 144 
Σχολεία (Θράκη;) 132 
Σχολεία ( Γζιμπαλιοϋ) 40 
Σχολεία (Φιλιππουπόλεως) 41, 50, 53, 73, 

76, 79, 81, 82
Σχολή 'Αγίας Παρασκευής 83, 92 
Σχολή ('Αγίας Τριάδος) 33 
Σχολή (Άδριανουπόλεως) 115. 116 
Σχολή (Άμπελίνου)
Σχολή (Ευαγγελίστριας) 115 
Σχολή (Μαρασλή) 67 
Σχολή (Στενιμάχου) 100 
Σωζοαγαθούπολις 24, 67 
Σωζούπολις 24 
Σωτηρίου (Κοτνστ.) 42 
Σωτήριχος (’Ιωάννης) 119 
Σωτήριχος X. 119 
Ταβακώβ (Διαμαντής) 119
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τακατζής (ό) 28, 78
τακίμι (τό) 96
τακιτζής βλ. τακατζής
ταληδοΰρος 62
ταμπερικά (τά) 97
Τάνος (Ευάγγελος) 90
Ταούκ-Όρμανί 114
Ταπλάς 38
Ταρσοζίεις 14
Τατάρ-Παζαρτζίκ 16
τεντζερές 97
τεπελίκι (τό) 60
Τερβελής 8
τζαήρι (τό) 73
τζακατλίκι (τό) 60
τζαλαογλήδες (οί) 51, 56
'Γζαλάουγλους 50, 51
τζεβρές (ό) 60
τζελέπης 31, 51
Τζεγκενές (Στάντσος) 38
τζιάρι (τό) 96, 97
Τζιότογλου (’Απόστολος) 100
Τζιροινης (Ευστάθιος) 28, 29, 68, 79, 100
τξορμπατζής (ό) 58, 67
τζοχατζής 36
Τζοχατζής (Βασιλάκης) 42 
Τιμόθεος 23 
Τόλιου Λούφηος 68 
Τόνιζογλου (’Αργυρής) 57 
Τόντζογλου (Βλασάκης) 86, 41 
Τόντζοβιτζ (Βοϋλκος) 46 
Τόντζοβιτζ (Γεόιργιος) 74 
τορευτική (Βουλγαρική) 63 
Τουμάνια 97 
Τούσας 24 
τουρποόνιον (τό) 40 
τραπεζομέσαλον (τό) 97 
Τραπεζοΰς 114 
τράχωμα (τό) 60 
Τριανταφυλλίδης (Δημ.) 124 
Τριαντάφυλλου Ι’Ιωάννης) 62 
Τσαλίκογλου (Θεοδώροβιτζ) 33 
Τσαλόγλου (Βοΰλκος) Κούρτοβιτσ) 29, 33 

55, 68
Τσαλόγλου (Παύλος Κούρτοβιτσ) 33 
Τσιρμπάν 12
Τσιτσίνιας (Κύριλλος) 85 
Τσουκαλάς 25, 47, 106 
Τΰρος 22 
Ύγίεια 12
Φαρεσης (Γεώργιος) 33 
Φάχρης 'Ιωάννης 38, 39 
Φιλιππίδης Ά θ . 106 
Φιλιππούπολις 25 κ.έξ. 
φορολογία (δεκάτη στσφυλών) 57

φουστανλίκι (τό) 97
Φραντζής (Γεώργιος) 115
Φυλακτός (’Αθανάσιος) 123
Φωτεινός Ν. 102
Φωκυλίδης (’Ιωάννης) 117
Φώτιος (Οίκ. Πατρ.) 85, 89
Χαλεπλής (Γεώργιος) 105
Χαρίτων (Δρογοβητέα) 67
Χάσκογιου 101
Χαριλάου "Εμμ. 121
X" Άργύρης (Κωνστ.) 28
X' 'Αναστάσιος (Μαυρίδης) 106
X'· Βασιλείου (Νικόλαος) 105
X" Βασιλείου ’Ιωάννης 90, 91
X" Βλάδος (Άναστ.) 46, 47
X” Βλάντος βλ. X" Βλάδος
X" Γιοβάνη; 28, 35, 51 36, 42
X" Γκάντζιος 69
X" Δέκωφ (Δοΰσσος) 55
X" Τέλιο (Δημήτριος^ 61
X" Ίωάννου (Γεώργιος) 62, 94
X" ’Ιωσήφ (Σταύρος) 98
X'' Κάλτσιος 99
X” Κοϊμτζόγλου (Ιωάννης) 105
X" Κοσμάς (Γεωργίου) 28
X" Μανώλης (Βασιλάκης) 69
X" Μήλιος (Δημήτριος) 28, 101
X" Μιχαήλ (Δημ.) 28
X" Νένος 35, 36
X" Παύλος (Τζούκη) 28
X" Στογιάννος 28
X" Σωτήριος 69
X" Σωτηρίου (Κωνστ.) 78, 79
X" Χριστόδουλος (Άργύριος) 28
χατζιάρι (τό) 68
χαυλί (τό) 97
χειρομέσαλο (τό) 97
χινδιστανήσιος 96
χοτξέτι βλ. χουτζέτι
χουτζέτι (τό) 40
χουτζέτ-παρασί 72
Χριστίδης (Γεώργιος) 105
Χριστοδούλου (’Αθανάσιος) 62
Χριστοδούλου (Άργύριος) 79
Χριστοδούλου (Διαμαντής) 61
Χριστόπουλος (Έράστης) 84, 85
Χρίστου (Έράστης) 105
Χρίστου (Γεώργιος) 95
Χρίστου (Κωνστ.) 28
Χρύσανθος (Κρήτης 23, 25, 26
Χρύσανθος (Φιλιππουπόλεως) 26, 67, 88
Χρυσοβέργης 84
Χρυσοχόοι (ρουφέτι) 106
ω τροπή εις ου 160
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α )  Κ ατά  συγγραφείς

Μυρτ. Άηοατολίδου, Περί τοϋ Θρακός ίππέως η τοΰ Κυρίου Ήρωος σ. 1—20.
f  Μ. Κωνοταντινίδου, Ή  Μεσημβρία ώς αρχιεπισκοπή, επισκοπή καί μητρόπολις 

σ. 21—24.
Μυρτ. 'Αποατολΐδον, Ή  ιερά τής Φιλιππουπόλεως Μητρόπολις καί οί κώδικες αυτής 

συνέχεια καί τέλος σ. 25—112.
Κώνοτ. Γ. Κουρτίδου, Τά γράμματα εις τήν Άδριανούπολιν έπί Τουρκοκρατίας 

(1365—1913) σ. 113—131
+ I. Άδαμαντιάδον, (διδασκάλου). Κατάστασις τών Ελληνικών εν Θράκη Σχολείων 

κατά τάς άρχάς τής παρούσης έκατονταετηρίδος σ. 132—142.
Τοϋ Ιδιον, 'Ιστορικοί σημειώσεις περί τών έν Βαφειοχωρίιρ σχολείων σ. 142—147.
Ά ν .  Θ. Κοχόλη, (Σταμοΰλη). Περιηγήσεις άνά τήν Θράκην σ. 148—152.
Λλ Ρ. Andriotis, De quelques faits Phonetiques da dialecte moderne de Samo- 

tlirace p. 153—208.
N. Κοονσταντοπούλον, 'Ερμηνευτικοί παρατηρήσεις καί συμπληρώσεις έπί τών το

πωνυμιών Σκοποϋ σ. 209—225.
Δ. Πετροποϋλου, (καθηγητοΰ) Λαογραφικά Κωστή ’Ανατολικής Θράκηςσ. 225—248.
Διευ&ύνσεως, Σημειώματα σ. 299—301.
Γ. Κάλλια, Βιβλιοκρισία σ. 301—304.
ΐίολυδ. Παηαχριοτοδονλου, Βιβλιοκρισία σ. 304—305.
Αιευ&ννοεοις, Μνημόσυνα σ. 306—308.
Εύρετήριον, σ. 309—315.

β )  Κ αϋ·’ ϋλην

’Αρχαιολογικά : περί Θρακός ίππέως ή τοΰ κυρίου Ήρωος 1—20 (Μ. Άποστολίδου).
Άσματα : τοϋ τραπέζιου ή τής παρέας 268—270, τοΰ γάμου 278—279, τοϋ χοροΰ 

279—280, τής κούνιας 280—281, νανουρίσματα 281, (Δ. Πετρόπουλος).
Τλτοσσιχά : Γλωσσάριο, Κωστή 287—298 (Δ. Πετρόπουλος), ονόματα βαφτιστικά 284, 

επώνυμα Κωστιανών 285, επώνυμα Κωστή 286 (Δ. Πετρόπουλος).
De quelques faits phonetiques du dialecte moderne de Samotlirace 153— 
208 (N. Άνδριώτης).

'Ιστορικά : 'Η Μεσημβρία ώς επισκοπή καί αρχιεπισκοπή καί μητρόπολις 21— 24 
(Μ. Κωνσταντινίδης). 'Η ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδι
κες αυτής 25—112 (Μ. Άποστολίδης). Τά γράμματα έπί Τουρκοκρατίας 113 
—131 (Κ. Κουρτίδης). Κατάστασις τών Έλλην. έν Θράκη σχολείων 132—142 
(Ί . Άδαμαντιάδης). 'Ιστορικοί σημειώσεις περί τών έν Βαφειοχωρίφ σχολείων 
142—147 (Δ. Άδαμαντιάδης). Περιηγήσεις άνά τήν Θράκην 148—152 (Α. Θ. 
Κοκόλη)

Λαογραφικά ■ Ή  ζωή μας στό Κωστή 227—229. Επεξεργασία Κανναβιοΰ στό Κωστή 
229—230, έθιμο Κωστιανών, ό γάμος στό Κωστή 230—235. 'Ο Άγιβασίλης 
235—236, τό Λαζαροσάββατο 236—237. ’Αγροτική 237—241. ’Ασθένειες αν
θρώπων 241—244. Προλήψεις—ευχές—κσιάρες 244—245, παραμύθια 245—261,

κουτσουμπάκια 266—268 (Δ. Πετρόπουλος).



Δ  Η  Λ  Ω  Σ  I Σ

Ή  επιτροπή τοΰ « Ταμείου ’Ανταλλαξίμων και Κοινωφε
λών έργων» (Φιλοθέης 16) διαχειριζομένη τήν προσφυγικήν πε
ριουσίαν, εις τον έφετεινόν προΰπο?α)γισμόν τοΰ Ταμείου ενώ α
νέγραψε πίστωσιν διά τα Θρακικά, Ποντιακά, Μικραοιατικά, έκ
δραχμών τριάκοντα χιλιάδων διά την έκδοσίν των, διά τδ Άρ- 
χεΐον Θράκης ήρνήθη νά άναγράψη τοιαύτην, μέ την πρόφασιν 
δτι εγώ καί ή Επιτροπή τοΰ περιοδικοΰ δεν άποτελοΰμεν νομικόν 
πρόσωπον έχοντες σφραγίδα καί μελάνην, ενώ μέχρι χοΰδε διά τήν 
ένίσχυσιν τής έκόόσεως τοΰ Δ' καί Ε' τόμ. έφρονεΐτο τό εναντίον.

Τήν αρνητικήν άπόφασιν τής Επιτροπής έπεχειρήσαμεν ν’ ά- 
νατρέψωμεν διά παντός μέσου τής ευθείας όδοΰ, άλλ’ ή άπόφασις 
παραμένει άνέκκ?ιητος καί οΰτω τό ‘Αρχεϊον Θράκης κλονίζεται 
βεβαρυμένον μέ χρέη δυσβάστακτα.

Επειδή ή πραξις αΰτη τής Επιτροπής ’Ανταλλαξίμων είναι 
χαρακτηριστική τών εχθρικών διαθέσεων της διά τό Ά ρχεϊον  
Θράκης, διά τοΰτο καί σημειώνομεν τό γεγονός ώς τον επίλογον 
τής δραματικής περατώσεως τής έκτυπώσεως τοΰ ΣΤ ', τόμου, διά 
νά πληροφορηθοΰν και οί σύγχρονοι καί οί μεταγενέστεροι μέ ποιας 
συνθήκας ζεΐ τό Άρχεϊον Θράκης καί μέ ποιον μέτρον καί μέ πό
σην μεροληψίαν μοιράζεται τό προσφυγικόν χρήμα από τούς άπο- 
τελοΰντας τήν Επιτροπήν τοΰ Ταμείου.

ΙΙληροφοροΰμεν δέ τήν Επιτροπήν τών ’Ανταλλαξίμων δτι 
καί μετά τό θανάσιμον πλήγμά της, πού ύπέστη τό Άρχεϊον Θρά
κης έκ τής άρνήσεώς της, δέν θά παύση νά ζή διά τής εύγενοΰς ε
παιτείας τήν όποιαν άκαταπαύστως διεξάγει ή διεύθυνσις αύτοΰ, 
διά νά φέρη είς πέρας τό εθνικόν της έ'ργον. ’Άλλως τε διά τήν 
προστασίαν τοΰ έθνικοΰ τούτου έργου ιδρύεται εντός ολίγου « Ή  
'Εταιρεία τών Θρακικών μελετών» καί διά τήν πνευματικήν έ- 
ξυπηρέτησιν τής Θράκης καί τήν οικονομικήν ένίσχυσιν αύτοΰ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ



Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

To ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ θεωρεί μεγάλην ευτυχίαν δτι τη 

συνεργασία τών δοκιμωτέρων αρχαιολόγων ξένων καί ήμετέρων 

μαθητών και φίλων ίου, εκδίδει ως έπίμετρον τοΰ ΣΤ ' τόμου το:

ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΝ
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ  Τ Σ Ο Υ Ν Τ Α  

Καθηγητοΰ χής αρχαιολογίας έν τφ Πανβπιστημίιρ 
’Αθηνών καί 'Ακαδημαϊκού

Το έργον θά είναι έτοιμον εντός τοΰ έτους 1940. Θά έκδο- 

θοΰν μόνον 300 αντίτυπα με πληθώραν εικόνων τών αρχαιολογι

κών καί ιστορικών μελετών τοΰ αναμνηστικού τούτου Τεύχους.

Οί βουλόμενοι δύνανται νά εγγράφουν από τοΰδε διά την ά- 

πόκτησιν τού έργου ζητούντες τούτο από τον Διευθυντήν τού 
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Κυψέλη Άθήναι (8).
Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ


