
ΑΡΧΕΙΟΝ
TOY

ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΚΑΙ

ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΡΑΚΩΝ

Διευθυντής HOUR ΠΑΠΑΚΡΙΣΤΟΛΟΥΛΟΐ 

Τ Ο Μ Ο Σ  Ζ \

ΒΡΑΒΕ10Ν ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 1939

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 
ΤΥΠΟΙΣ “ΠΟΛΥΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ,, 

1940—41



ΟΙ ΙΔΡΥΤΑΙ ΤΟΥ «ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
— — « ο »

ΑΛΕ,τ.. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Προσωπάρχης Έθν. Τραπ. Ελλάδος
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρηματιστής
ΔΗΜΟΣΘ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Πολιτευτής τ. Υπουργός
ΝΙΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτευτής
ΚΩΣΤ. ΠΑΠΑΔΑΤΗΣ Διευθ. Ύπουργ. Υγιεινής
ΚΩΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ *Αρχιτέκτων Ύπ. Διοικ. Πρωτ.
ΣΤΥΛ. X. ΑΛΒΑΝΟΣ Τοπογράφος Ύπουργ. Γεωργίας
ΜΕΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Όδοντοϊατρός
ΠΟΛΥΔ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Καθηγητής Σχ. Ναυτ. Δοκίμων



Τ Τ Ρ Ο Σ  Τ Ο  Ε Β Δ Ο Μ Ο Ν  Ε Τ Ο Σ
-----—«ο»----- —

Με τό θάρρος καί τήν ελπίδα, πού ποτέ δεν μάς άπέλιπαν, 
συνεχίζομεν τό εργον τής έκδόσεως τοΰ «3Αρχείου τον Θρακικοϋ 
Ααογραφικον καί Γλωσσικόν Θησαυρού» καί αισίως άρχόμεθα 
τής έκτυπώσεως τοΰ Ζ' τόμου.

*Ήδη είναι καιρός νά εύχαριστήσωμεν δημοσία εκείνους, οϊ- 
τινες κατά τό διάστημα τής έκδόσεως των εξ τόμων τοΰ 3Αρχείου 
προθύμως μάς έδέχθησαν έπάιτοΰντας διά τό εργον μας καί έκθύ- 
μως μάς συνέτρεξαν διά πολλών ή μικρών, μάς συντρέχουν δε καί 
θά μάς συντρέξουν έφ5 όσον τούτο συνεχίζεται μέ τόσην επιτυχίαν.

Καί κατά πρώτον εύχαριστοΰμεν εύγνωμόνως την Ιϊάγκειον 
*Επιτροπήν, καί ιδία τον κ. Φίλ. Στ. Δραγούμην, Ισόβιον ιδιωτι
κόν μέλος αυτής, διότι από τής έκδόσεως τοΰ Β' τόμου τοΰ 3Αρ
χείου Θράκης μάς ενισχύει έξακολουθητικώς, καθ’ έκαστον έτος, 
όπως καί άλλα όμοια περιοδικά, διά γενναίας ετήσιας εισφοράς, 
δυναμένης νά κάλυψη ικανόν μέρος των εξόδων τής έκδόσεως τοΰ 
3 Αρχείου.

Δεύτερον την Γεν. Διοίκησιν Θράκης καί τον υφυπουργόν 
αυτής Γεν. Διοικητήν κ. Ε. Καλλαντζήν, όστις συγκινημένος έκ τοΰ 
έργου μας, μάς έβοήθησεν είς την έκτύπωσιν τοΰ Ε' καί ΣΤ ' τό
μου, παρ’ όλας τάς δυσχερείας τής εύρέσεως σχετικού κονδυλίου.

Τρίτον την Έσίίτροοτην Ανταλλαξίμων καί Κοινωφελών 
”Εργων, ήτις μάς έβοήθησεν είς την έκτύπωσιν τοΰ Δ" καί Ε" τό
μου, άλλ’ ήρνήθη νά μάς ένισχύση είς την έκτύπωσιν καί τοΰ ΣΤ*



τόμου παρ άλας τάς εκκλήσεις μας, ενώ εις τάλλα προσψυγικά 
περιοδικά εδωκε γενναίαν εισψοράν.

Τέταρτον το Ύπουργεΐον τής Παιδείας, τον Δήμον Ξάνθης, 
Κομοτινής, Άλεξ)πόλεως, Σουφλίου, τάς Τραπέζας τής Ελλάδος 
και τής Εθνικής, τούς κ. αδελφούς Παπαστράτου, διά την μικράν 
των πρόθυμον όμως ένισχυσιν, δπως και πάντας, οσοι διά μικρών, 
άλλα προθύμων και εύπροσδέκτων δι’ ημάς εισφορών, εσπευσαν ν’ 
ακούσουν την ψωνήν και τάς επικλήσεις μας.

Προς πάντας τούτους δημοσία έκφράζομεν την ευγνωμοσύνην 
μας και διακηρύττομεν δτΐ ή Θράκη τούς ευγνωμονεί, δτι ημείς οί 
θυσιασθέντες μετ’ αύταπαρνήσεως διά τό εργον τούς εύγνωμονοϋ- 
μεν, διότι μάς δίδουν τό θάρρος Vs. αρχίσω μεν την έκτύπωσι,ν ήδη 
τοΰ Ζ/ τόμου καί τοΰ επιμέτρου τού ΣΤ" τόμου, τού *Επι%υμβίον 
τού Χρίατον Τσούντα, έργου πού θά τιμήση όχι μόνον τον άλη- 
σμόνητον διαπρεπή Θράκα αρχαιολόγον καί την επιστήμην του, 
αλλά καί την πατρίδα μας, Θράκην.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ



ΛΥΚ Α ΣΤΟ Σ ΤΤΡΩΤΟΣΤΓΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ Σ ΤΡ Α ΤΗ ΓΟ Σ  Μ ΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έ ν χφ παραρχή μάτι τοΰ ΙΓ ' τόμου τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως (σελ. 85—86) έδημοσιευθη υπό τοΰ M ordtmann μολυβδό- 
βουλλον, προερχόμενου εκ της ιδίας αΰτοΰ συλλογής, οπερ φέρει επί μέν της 
εμπρόσθιας οψεως σταυρόν κεκοσμημένον επί τετραβάθμου βάσεως μετά της 
επιγραφής πέριΕ — ... ΊΩΟω ΔΟΥΑώ—/ Α(υρη/δ β(οή)ϋ(ει)] τω οω 6ονλφ 
επί δέ της οπίσθιας την επιγραφήν :

- f  AVKA 
C T 'R 'A 'C IIA  
Θ SC TPA T 
Η Γ ' ΜΑ. € 

ΔΟΝ

— jlvxa
mfcpj β(ασιλικω) ποωτοαττα- 
ϋ·(αρίφ) και στρατ- 
ηγ(ω) Ma[x]e- 

δογ(ίας).
Ό  M ordtmann ανάγει τό μολυβδόβουλλον εις την εποχήν τής Μακεδο

νικής δυναστείας. 3Αλλ’ ή εποχή αΰτη έξικνεΐται επί δυο σχεδόν εκατονταετη
ρίδας (867— 1057), ώστε ή τοιαΰτη χρονολόγησις να είναι πολύ γενική καί 
αόριστος. Νομίζομεν όμως ότι δυνάμεθα άσφαλέστερον νά χρονολογήσωμεν 
τό μολυβδόβουλλον συγκρίνοντες αυτό προς έτερον δημοσιευθέν υπό τοΰ πα- 
τρός V. L aurent εν τη Byzantiniclie Zeitschrift (XXX, 350). Τοΰτο φέ
ρει επί μέν τής εμπρόσθιας ό'ψεως δμοιον σταυρόν μετά τής επιγραφής πέ
ριΕ ........ ΟΗΘΗΤΩ CQAOVA / Κ(νρι)ε β]οήϋει χφ σφ δονλ[ψ] καί επί
τής οπίσθιας την επιγραφήν

-f- AVKA -f- Άνκά
CTcoR'A'C σιω β(ασιλικφ) πρωτοα-
ΠΑΘ'. CTP 7ΐαθ(αρίφ>) [και] στρ-
Α Τ Η Γ' CT ατηγ(φ) Στ-

VMco νμώ[ν](ος).
'Ως γνωστόν ή κατηγορία των μολυβδοβουλλων ή έχουσα ώς κύριον γνώ

ρισμα επί τής εμπρόσθιας οψεως σταυρόν, άπλοΰν ή διπλοΰν, συνήθως έχοντα 
εκατέρωθεν ελικοειδή άποβλαστήματα, αποτελεί συνέχειαν τής παλαιοτέρας έν 
ή υπάρχει επί τής εμπρόσθιας οψεως σταυροειδές μονογράφημα άναλυόμενον 
εις Κύριε ή Θεοτόκος βοήϋ·ει μετά των λέξεων έν ταΐς γωνίαις των σκελών 
τφ-σφ-όου-λφ.Ή κατηγορία αΰτη χρονολογικώς ανάγεται εις την Η ' καί Θ' 
εκατονταετηρίδα, επικρατούσα κατά την εποχήν τής εΐκονομαχίας. Ή  δέ κα
τηγορία είς ήν εμφανίζεται ό σταυρός περί τα τέλη τής Θ'' έκατονταετηρίδος, 
αποτελούσα έξέλιξιν τής προηγούμενης έπεκτείνεται μέχρι των μέσων περίπου 
τής ΙΑ ' ώς καθίσταται φανερόν έξ ασφαλούς κατατάξεως μολυβδοβουλλων. Διά
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τοϋτο εις τήν άσφαλεστέραν κατάταξιν των μολυβδοβούλλων τής κατηγορίας 
ταύτης συντελεί ή εν γένει τεχνοτροπία αυτών καί ο ρυθμός των γραμμάτων.

Έ κ  τής φωτοτυπικής είκόνος ήν δημοσιεύει ό πατήρ L,aurent του μο· 
λυβδοβοΰλλου τοΰ στρατηγού Σρυμώνος Λυκάστου (αύτόθ. πίναξ IV. αρ. 12), 
εξάγεται δτι τοϋτο δύναται va άναχθή εις τά τέλη τής Θ 'ή 'τό  πρώτον ήμισυ 
τής Γ έκατονταετηρίδος, επειδή δμως τό όνομα Λΰκαστος είναι σπανιώταΐον 
τόσον εις τά μολυβδόβουλλα δσον καί τάς άλλας πηγάς \  επιτρέπεται νά θεω- 
ρήσωμεν πιθανώτατον δτι ο πρωτοσπαθάριος Στρυμώνος Λΰκαστος είναι ό 
αυτός προς τον ομώνυμον στρατηγόν Μακεδονίας, προαχιθείς εκ τοΰ πρώτου 
μικρού θέματος εις τό πολύ σπουδαιότερον καί μεγαλΰτερον τής Μακεδονίας. 
"Αλλως τε είναι γνωστόν δτι συχνότατα έγένοντο τοιαϋται μεταθέσεις στρα
τηγών από θέματος εις θέμα. Έ π ί Ρωμανού τού Λεκαπηνοΰ, διά νά περιο- 
ρισθώμεν εις εν μόνον παράδειγμα, ό διαδεχθείς έν ετει 921 τον στρατηγόν 
Πελοπόννησου Ίωάννην τον Πρωτεύοντα πρωτοσπαθάριος Κρηνίτης Α ρο
τρας, ό καταστείλας τήν στάσιν τών σλαυικών φυλών Μηλιγγών καί Έξερι- 
τών, μετ1 * * * 5 ού πολύ μετετέθη εις τό θέμα Ελλάδος, άντικατασταθείς έν Πελο- 
ποννήσφ υπό τού προηοσπαθαριου Βάρδα Πλατυπόδη.

Κατά ταϋτα, τό υπό τού M ordtmann δημοσιευθέν μολυβδόβουλλον τού 
στρατηγού Μακεδονίας Λυκάστου ανήκει εΐς τά τέλη τής Θ' ή τό πρώτον ή- 
μισυ τής I ' έκατονταετηρίδος.

Κ. Μ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΤΤΟΥΛΟΣ

1) Τό μόνον μολυβδόβουλλον έν φ άπαντα τό αυτό όνομα είναι τοΰ άναγρα-
φέως Πελοπόννησου Λυκάστου. Τοϋτο φέρει έπί τής εμπρόσθιας οψεως σταυροειδές
μονογράφημα άναλυόμενον είς Θεοτόκε βοή&ει μετά τών λέξεων έν ταΐς γωνίαις
τών σκελών τφ -οω -δούλφ  καί δύναται νά ταχθή είς τήν Θ' εκατονταετηρίδα 
(Schlum berger, S ig illograp lue d e l ’E m pire Byzantin  σελ. 181 άρ. 6. Κιονσταντο- 
πούλου Βυζαντιακά μολυβδόβουλλα τοΰ έν Ά θήναις ’Εθνικού Νομισματικού Μου
σείου σελ. 23 άρ. 26). Είς δέ τάς φιλολογικάς πηγάς μόνον άπαξ άπαντά τό όνομα 
τοϋτο έν επιστολή Θεοδώρου τοΰ Στουδίτου, δι.’ ής παραμυθεΐ τόν ύπατον Λύκαστον 
επί τφ θανάτφ τής γυναικός αύτοϋ (E au ren t αυτόθι).



ΕΤΤΙΓΡΑΦΑI ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
(Έ κ χειρογράφου Έ θ ν . Βιβλιοθήκης f  Μαργ. Κωνσταντινίδη)

1. "Ανωθεν της μεσημβρινής θυρίδας της εκκλησίας τής έπ’ όνόματι της 
Ζωοδόχου Πηγής τιμώμενης, ή τής Νέας Μητροπόλεως, άναγινώσκεται ή 
εξής επιγραφή, άναφερομένη εις τήν τοιχογράψησιν τοΰ ναοΰ.

«Τό Θειον και θεάρεστον και σεβάσμιον έργον τοΰ ευαγούς δόμου ελα- 
»βεν τέρμα διά συνδρομής τοΰ πανιερωτάτου μητροπολίτου τής άγιωτά- 
»της μητροπόλεως Μεσημβρίας, κυροΰ Χριστοφόρου ύπερτίμου καί έξάρχου 
»πάσης Μαύρης Θαλάσσης και τών ευλαβέστατων κληρικών και εΰγενεστά- 
»των αρχόντων και τών λοιπών χριστιανών δόσεως μερικής, ένεκεν ψυχικής 
»σωτηρίας. Τά δ’ άλλα τοΰ πανιερωτάτου διά ψυχικήν σωτηρίαν τής εαυτού, 
»άμα δέ και είς ευλογίαν και παραμΰθιον τών θεοσεβών τε και φιλοχρίστων 
»και απολαύσει αυτήν πανυπέραγνον και άειπάρθενον Μαρίαν καί Δέσποι
ν α ν  τοΰ κόσμου τήν Χρυσοπηγήν, άγρυπνον αεί τής ψυχής καί τοΰ σώμα- 
»τος και τής ποίμνης ταυτης φύλακα, σκεπήν εν κίνδυνοις, λυπηροΐς άμαχον 
»καί άντιλήπτορα και εν τφ ένεστώτι βίφ καί εν τφ μέλλοντι αιώνι δοξά- 
»ζειν Πατέρα και Υιόν καί "Αγιον Πνεΰμα, τήν μίαν θεότητα καί βασιλείαν 
»είς τούς αιώνας..’Αμήν, έτους ιξρδ' Ι· Ν. ΙΒ. εν μηνί Αΰγουστφ είς τούς 
στ' ήμερα β' ώρα θ'».

2 . Ή  κάτωθι επιγραφή, τμήμα έκτενεστέρας, άνηκουσης είς τούς χρόνους 
τής συμβασιλείας Άνδρονίκων τών Παλαιολόγων, άναγινώσκεται έπί μαρ- 
μαρίνης πλακός, έντετειχισμένης εν τή βόρεια πλευρά τοΰ εξωτερικού τοίχου 
τής ανωτέρω εκκλησίας. (Μήκ. 0,60 πλ. 0,28).

.. .ΟΛΙΝ ΕΘΝΩΝ XEPC....
.. .HC ΕΚ. ΒΑΘΡ. ΠΑΛΒ. ..
., .ΑΝΛΡ. ΟΙ ΘΕΟΩΊΈΠΤ....

3 . 'Η  επομένη επιγραφή άναγινώσκέται έπί ίεράς είκόνος τής Θεοτόκου 
ωραίας βυζαντινής τέχνης, άνηκουσης τή έκλειπούση ήδη μονή Θεοτόκου τής 
Έλεοΰσης εν τή Μεσημβρίφ καί διασωθείσης εν τή άνω είρημένη έκκλησίφ 
τής Ζωοδόχου Πηγής. "Από τοΰ 1890 εύρίσκεται κατατεθειμένη έν τφ Μου- 
σείφ τής Σοφίας

Έ κ  δεξιών : «Βασιλεύοντος τοΰ ευσεβέστατου μεγάλου Βασίλειος Ίωάν- 
»νου τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τοΰ υϊοΰ αΰτοΰ του εύσεβεστάτου Βασιλέως Μιχάλ 
»τοΰ Άσάνη τοΰ έκ Χρυσαργυρου τοϋτο ν κατασκευασθέντα κόσμον έν ταΰτη 
»τή πανσεβάστορ καί θεία είκόνι τής Θεοτόκου έξ αγάπης φιλ,οτίμως έθέμην».

Έ ξ  αριστερών: «Έ ν έτει ,στων' κάγά> ό περιπόθητος καί γνήσιος θειος 
»τοΰ πανυψηλοτάτου Βασιλέώς Ίωάννου ’Αλεξάνδρου άνεκαίνησα τον πάνσε- 
»πτον καί ιθεϊον ναόν τής ύπερευλογημένης Λεσποίνης ημών Θεοτόκου τής 
» Έλεοΰσης».
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«ΓΙροσέθηκα δέ τή αυτή μονή εΰαγγέλιον μετά κόσμου, θυμιαστήριον 
»άργυροΰν μετά σκεπάσματος. Ποδεάς γ ' χρυσοκλαβοιρικές καί αήρ, έτέρα 
»ποδέα καί έπιτραχ ήλιον μετά μαργάρου, δισκοποτήριον, άστήρ, λαβίδα 
»αργυρά, έπι μάνικα χρυσοκλαβοιρικά. Β ζυγάς μετά μαργάρου, οράρια στ' 
»άρα καί άλλα εΐτι προσθήσοιμεν, είτε άργυρον, είτε χρυσόν, ή βιβλία, εξ 
»αύτών, εΐτις νοσφίσειε, ινα κληρονομή τάς άράς των τριακοσίων δέκα καί 
»οκτώ θεοφόρων πατέρων, έστω καί ή μερίς αΰτοΰ μετά προδότου Ίουδα καν 
»φ πατριάρχης ή μητροπολίτης ή κεφαλή ή εξουσία ή τις των τυχόντων».

4. ’Άνωθεν τής μεσημβρινής Ουράς τής εκκλησίας τής Αγίας Άναλή- 
ψεως άναγινώσκεται ή εξής επιγραφή:

«Άρχιερατεΰοντος του πανιερωτάτου μητροπολίτου τής Άγιωτάτης 
>>μητροπόλεως Μεσημβρίας, κυροΰ Κυπριανού καί ΐερατευοντος, του ευλαβε-
»στάτου εν ιερεϋσι κυρ. Αγαπίου .....  καί Σακελαρίου Μεσημβρίας άνιστο-
»ρήθη ό θειος οΰτος καί πάνσεπτος ναός τής Δεσποίνης ημών Θεοτόκου καί 
»άειπαρθένου Μαρίας τής επονομαζόμενης Άναλήψεως, δ ί’ εξόδων τοΰ 
»τιμιωτάτου και εΰγενεστάτου άρχοντος κυρ. Θεοδώρου τοΰ Καπαδοΰκα εις 
»ώφέλειαν καί ψυχικήν περιποίησίν τε αΰτοΰ καί εις ευλογίαν καί παραμΰ- 
»θιον των θεοσεβών τε καί φιλοχρίστιον συνδρομησάντων άνδρών τε καί 
«γυναικών, των είσιόντων έν αυτή μετά φόβου Θεοΰ καί εΰλαβείας έ'ξουσι 
»6έ καί αυτήν τήν πανυπέραγνον καί άειπάρθενον καί μητέρα τοΰ φωτός 
«άγρυπνον αεί τής ψυχής φύλακα, πρέσβυν ευπρόσωπον προς τον γεννη* 
»θέντα εξ αυτής υιόν καί λόγον τοΰ Θεοΰ έν κινδΰνοις άντιλήπτορα καί βοη- 
»θόν εν τφ ενεστώτι βίφ και έν τφ μέλλοντι αΐώνι, δοξάζειν, Πατέρα, Υιόν 
»καί 'Άγιον Πνεΰμα, τήν μίαν θεότητα καί βασιλείαν εις τους αιώνας.Αμήν. 
»έτους ,ζριζ'»,

5. Έ ν  τφ μέσφ τής εκκλησίας ταΰ,της επί πλακός μαρμάρινης μήκ. 1,97 
πλ. 0,92 άναγινώσκεται ή έξης επιτύμβιος επιγραφή :

τ ΕΚΟΙΜΗΘΗ II ΔΟΥΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΗ 
Η ΓΙA Λ AI ΟΛΟ ΓΙΝ A ETOYC . . . ΜΗΝΙ ΝΟΕΜ.

■ Ή  πλάξ αΰτη υπήρχε πρότερον εν τή εκκλησία τής παλαιάς Μητροπό- 
λεως, ήρειπωμένης ήδη, καλΰπτουσα τον τάφον τοΰ πρυσαράξαντος τοΰτου 
εν Μεσημβρία περιφανοΰς ναυαγίου τής καταποντισθείσής Βυζαντινής Αυτο
κρατορίας.

6. Ε πιγραφή επί τής δυτικής θΰρας τοΰ 'Αγίου Γεωργίου :
«Έστορίσθη ό θειος οΰτος καί πάνσεπτος ναός τοΰ αγίου Μεγάλο μ άρ -

»τυρος Γεωργίου διά συνδρομής, κόπου καί εξόδου τοΰ εΰλαβεστάτου έν 
»ιρεΰσικυρίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου, μετά τής συμβίας’Ανάστας, άρχι- 
^ερατεΰοντος τοΰ πανιερωτάτου Μητροπολίτου Κυρίου Χριστόφορου».

Έ ν  ετει ,α.κ.δ'.



Κ ΜΥΡΠΛΟΥ ΑΤΤΟΣΤΟΛ1ΔΟΥ φ·

ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΦΙΛΙΤΤΤΤΟΥΤΓΟΛΕΙ ΕΣΝΑΦΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΠΑΤΖΗΔΩΝ
(Συνέχεια εκ τοΰ Γ '. τόμου)

Β ')  Τ ά  Ά ρ χ ϊ ί #

I

§ 1). Τό πρώτον τών αρχείων βιβλίον είναι κατάσχιχον πλάτους 0,15 
καί ΰψους 0,30 τοΰ μέτρου, δεδεμένον διά ναστοχάρτου κεκαλυμμένου διά 
λεπτού δέρματος καί πολλαχοΰ έφθαρμένον ένεκα τής χρονιάς χρήσεώς του. 
Έκτος ενιαχού κενών τινων είναι σχεδόν δλον γεγραμμένον περιλαμβάνον 
έν ολφ 67 φύλλα χάρτου, ήτοι 134 σελίδας ΰφ’ ημών ήριθμημένάς. Ώ ς 
φαίνεται προ πολλοΰ ήδη έκ τε τής αρχής καί τοΰ τέλους αΰτοΰ άφηρέθησαν 
φύλλα τινά περιέχοντα διαφόρους προχείρους σημειώσεις, ώς εικάζεται εκ 
τών σοτζομένων εν τελεί τοιοιίτων. ’Άρχεται από τοΰ 1701, οπότε άνεκαινί- 
σθη τό παλαίότερον βιβλίον, έδωρήθη δέ εΐς to ρουφέτιον ΰπό τοΰ κυρ 
Δροσινοΰ.:

«Έ π ί έτους χιλίους έφτακοσίους πρώτη έγεινεν σύνοδο τών μαστόρων 
τών α(μ)πατζήδων, μικροί καί μεγάλοι, καί έκαινοΰργησαν τό παλαιό ιό 
κατάστιχον καί τό άφιέρωσεν έτοΰτο ο κυρ Δροσινός εις τό ρουφέτι».

Έ κ  τοΰτου μεταγράφονται κατ’ έτη έν τφ νέφ βιβλίφ τά ονόματα τών 
άναγορευθέντων μαϊστόρων από τής σύστάσεως τοΰ ρουφετίου ΰπό τήν πρό
εδρε ί αν τοΰ Χατζηδήμου έν ετει 1685 Μαιου 15. «Εις ενδειξιν καί εΐς ένθΰ- 
μησιν έγένετο αΰτη ή επιγραφή, δηλονότι έκάθισεν πρωτομάστορης 6 Χατζη- 
δήμος». Τά είδη τής έν αΰτφ γραφής (χειρες) είναι εκατόν περίπου, άνδρών 
απαίδευτων, γινωσκόντων άνάγνοίσιν καί στοιχεία γραφής. Αί ανορθογρα
φία ι άπαντώσι σχεδόν έν έκαστη συλλαβή τών λέξεων. Σπαν ί ως σελίδες τινες 
είναι άπηλλαγμέναι αφορητών ανορθογραφιών.

§ 2. ΠQ<aτoμaϊσxoQεvQvτoς τον Χατζηδήμου, 1685—1703.
1685. Μαΐστορες 24, οι πρώτοι άναγορευθέντες κατά τήν ημέραν τής 

σύστάσεως τοΰ ρουφετίου. "Εκαστος αυτών καταβάλλει τέλος έφ άπαξ γρο- 
σια 10 «έδωσεν φιλειά». Εις εξ αΰτών δ Θόδωρος μνημονεύεται ώς μακα
ρίτης «συγχωρημένος», άτε τής μεταγραφής γενομένης μετά 16 έτη εν τφ 
νέφ βιβλίο;. (I, σελ. 1—3).

1688. Μαΐστορες 80: «έδωσεν» ή «έδωκεν τή φιλειά του ό...γροσια ή 
ασλάνια 10».

Αωρεαί έκ γρ. 75 «διά τήν ψυχήν του έδωσεν ό ...... «άφηοεν ό μακα’
ρίχης εις τό ρουφέτι» (σελ. 3—9).

1692. Μαΐστορες 15. (σελ. 9—10).



1693. Μα'ίστορες 28. Ό  Διαμαντής γράφεται ώς και ακολούθως Για- 
μαντής. (σελ.9—12).

1696. Μα'ίστορες 9. (σελ. 12).
1697. Μα'ίστορες. 35. (σελ. 12—15).
1699. «Αφιέρωσεν 6 μακαρίτης Χατζή-Δημητράκις Μαυρουδόγλους εις 

τό ρουφέτι σαχάνια 38, οκάδες 22 διά ψυχική του σωτηρία'ό μακαρίτης 
Χρηστός τοϋ Γραμματικού ανεψιός γρόσια 10. Μαΐστορες 11. (σελ. 15— 16).

1701. Μα'ίστορες 16. Γράφεται : αν&ψός, προγοννός. (σελ. 16—17).
1702. Μαΐστορες 7. Ανατίθεται εις τον Καρατζια «μεοάλες να φέρη 

από την "Αδανα" τές έφερε». (σελ. 17).
«Έ π ί έτει 1703, Ιουλίου 23. Έσυνάχτηκε τό ρουφέτι των άμπατζη- 

διον, μικροί καί μεγάλοι, καί εύρηκαν εύλογο ιερείς τε καί κοσμικοί καί 
εσυμφώνησαν τοιαϋτα' καί έβάλαμε η ολότη προεστό τον έντιμότατον Κυρί- 
τση Χριστοδουλάκι νά τον έχωμεν προεστόν εις (δ,τι) ύπόθεσι τύχη του ρου- 
φετίου νά μάς την κρίνη με τούς επίλοιπους δέκα, μέ τον εύλαβέστατον παπά 
κυρ Κωνσταντίνον καί κυρ Δροσινός καί κυρ Χατζή-Δήμος καί κυρ Δημη- 
τρις Μπένκλης καί κυρ Χατζή Ζάχος καί κυρ Χατζή-Πάππου καί κυρ \Αθα- 
νάσις Κασάμπο(γ)λους καί κυρ Κωνσταντινειός καί κυρ Βοϋλκο καί κύρ 
Δημήτρι. Αυτούς ηύραμε εύλογο, εΐ τι δέσουν καί λύσουν, είμαστε εις τά 
πάντα στρεχτοΐ, μέ θεό (καί) μέ ψυχή τους έως τού ερχομένου (έτους) καί 
βάνομε καί τζαοΰση τον ΓΙαπάζολου Κυρίτση Νικόλα». (σελ. 19).

§ 3) Πρωτομαϊστορενοντος τον Κυρίτση Χριστοδουλάκι μετά 10 συμ
βούλων, 1703—1706.

1703. Μαΐστορες 40. (σελ. 17—21).
1704 «έν έτος 1704, έν μηνί τοΰ Δεκεμβρίου 22», Μα'ίστορες 14. 

« f ’Αφιέρωσα ίγώ Χατζή-Νικηφόρος τοϋ Χατζή-Κώνσταντίνου, ό γαμπρός 
τοϋ Λογοθέτη ένα καζάνι έννά οκάδες νά εύρίσκεται εις τό ρουφέτι διά 
ψυχική σωτηρία», (σελ, 21).

1705. «έν μηνί Μα'ίου 30». Μαΐστορες 5. (σελ. 21).
« f Έ π ί έτους χιλίους έπτακοσίους πέντε έγεινα(ν) των μαστόρων τά 

τεστίργια καί έπάγησαν έξοδα γρόσια 90 καί ξοδιάστηκε κρέας οκάδες 26 
καί 400 ψωμιά καί 20 οκάδες βούτυρο καί τέσσερα κοίλα ρτίζι καί 50 στα
μνιά κρασί καί 6 σταμνιά ρακή' διά ενθύμησι», (σελ. 129).

«Έ π ί έτους χιλίους έπτακοσίους πέντε παραστάσα ή γυνή τοϋ μακα
ρίτη Κωνσταντίνου Τερζόγλου όνόματι Σοφή έμπροσθεν εις τούς μαστόρους 
καί έκαμε αγωγή μέ τον Μαρίνο διά τό τίποτες τοϋ άνδρός της καί τό ηϋραν 
εύλογο καί έσυβάσθη καί εξώφλησε. Μαΐου 31. Χατζή-Δούκας, Χατζή-Δήμος, 
Στέργιος, Διαμαντής, Μιχάλης, Πάντζιος». (σελ. 131).

«1706 Αύγουστου 3. ΈνΟύμησι τό πώς εσυνάχθηκαν οί μαστόροι των 
άμπατζήδων, γέροντες καί νέοι εις τον ναόν τοϋ αγίου ενδόξου καί μεγάλο-

10 . Κ, Μυρτίλου Άποστολίδου
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μάρτυρος Δημητρίου και έυραν εύλογο καί έκαμαν προεστό χόν κυρ Γεώργι 
Σοντάλιον, δικαιοφυλακα εις τά πάντα τοΰ ρουφετίου, εΐ τι άν ύπόθεσι τύχη., 
νά τά τελειώνη καλά, νά είναι καλά τελειωμένα καί οπωσδήποτε φανή κανείς 
απειθής, μέ εΐ τι φανή εύλογο νά παιδεύεται’ και εις τοϋτο έγένετρ τό παρόν 
συμφωνητικό γράμμα ενώπιον των εντιμότατων κληρικών και ευλαβέστατων 
ιερέων καί τιμιωτάτων μαΐστόρων. Καί άν τύχη καί έβγη· κανείς πασκαλής1 
ανερώτητα, νά εχη νά πλερώνη γρόσια ς*' εξω από την φιλειά του. Καί όψέ- 
ποτες, δταν έβγαίνη πασκαλής, νά δίνη καί τό περκουζάρι1 2 του μάστορή 
του' οσο δεν τό δώση νά μην έβγαίνη. (σελ. 24).

§ 4) Πρωτομαϊστορενοντος τον Γεώργι Σονταλίον. 1706—1710.
1706 Μα'ίστορες 25, ών εις αντί τέλους προσήνεγκε 19 σαχάνια. 

« f  έπροσήλωσεν δ Γιοβαννής εις τό ρουφέτι γρόσια 10, δταν εκοιμήθην, 
αφιέρωσε δ Πολυζώης δέκα γροσιών σαχάνια», (σελ. 22—27).

1707. «’Έτος 1707 μηνί ’Ιουνίου 14. Ένθυμησι, οποίος έδωσεν την 
φιλειά του». Μα'ίστορες 12 (σελ. 27).

1708. Μα'ίστορες 6. Ό  Κυριάκις Άμασειαλής «τή φιλειά του νά τή 
στείλη». (σελ. 27).

1709. «Έν ετει f  1709, έν μηνί Ιουνίου ς τις 18» Μαΐστορες 7. (σελ. 
28—29),

«Ένθΰμησι τό πώς άποθανόντας δ μακαρίτης Στόγιος εις τό Προυχάλι 
αφιέρωσε μία ομολογία τοϋ Δημήτρι εις τό ρουφέτι καί την εδώσαμε τον 
κύρ Κωνσταντίνο τον Σανίδουγλου νά παίρνη τά 30 γρόσια καί νά δίδη την 
ομολογίαν του», (σελ. 133).

1710. «Έ πί έτους χιλίους έπτακοσίους δέκα, Μαρτίου 12 έγειναν αρχή 
διά τές φιλειές τών νέων μαΐστόρων». Μα'ίστορες 12. «Ό  μακαρίτης Ή λίας 
άφησε εις τό ρουφέτι σαχάνια 5 διά τή ψυχή του καί δ Θεός νά τον συγ- 
χωρέση».

1710. «’Ιουνίου. 3. Εσυνάχθηκαν οί μαστόροι καί εύρηκαν εύλογο διά 
τά σαχάνια, δποιον χριστιανόν χρειασθοϋν, νά τά πάρη (καί) νά δίδη ενά 
ζλότι ς τό σαχάνι καί δσο δεν πλερωθή τό καλάϊ, νά μήν δίδουνται. Καί 
εβάλαμε τον Μάστορο-Θανάσι, τζιαουση, νά κυβερνφει καί ή ρόγα του γρό* 
σια 15 καί εΐ τι παίρνει από τούς πασκαλήδες, νά είναι δικά του τό μισό 
γρόσι». (σελ. 28).

1) Μαιστωρ, οΐονεί πασχαλινός, εορτάσιμος, καδ·’ δσον ή εις μαΐστορα άνα- 
γόρευσίς τίνος έωρτάζετο 6Γ ευωχίας καί δείπνου (φιλειά). Ό  μή αναγορευόμενος 
έπισήμως είς μαΐστορα, αλλά αυτός λαμβάνων τόν τίτλον (ανερώτητα) ώφειλεν έκτος 
τοϋ τέλους νά καταβάλη καί πρόστιμον εξ γροσίων.

2) Ή  λ. ιταλική' τό προς τον μαΐστορά του δώρον τοΰ αναγορευόμενου είς 
μαΐστορα μαθητου του διά την προφορικήν σύστασιν προφανώς είς την σϋνελέυσιν.
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§ 5. Κυβερνώντας τον τζαονοη -Μαοχρο θ  αν dot ώς ηρωτομαΐστορος, 
1710— 1716.

1711. «Έ τος 1711, εν μην! Μαρτίου 30». Μαιστορες 9. (σελ. 30).
1712. «Έ ν μηνΐ ’Ιουλίου 17». Μαιστορες 16. « Ό  Λάσκος έδωσε πα~ 

κίρι διά τή φιλειά του». Άπαντα μαχψης αντί μαθητής (σελ. 31—32),
1713. «’Ιουλίου 10. Άφιερωσεν 6 αρχών κύρ-Χατζή-Μαυρουδής εις τό 

ρουφέτι των αμπατζήδων σαχάνια 46 και ό Θεός συγχωρέση τον. Έ ν  μηνΐ 
Αύγουστού 1 εδωκαν τις φιλειές τους», μαιστορες 23 (σελ. 32—33).

1714. «Έ ν ετει» Μαιστορες 20. Γκίλιππος αντί Φίλιππος (σ. 33—35).
1715. «Έν ετφ άπού του Σ.τράτη τοΰ Κάσταγλη τού προγουνό εδωσε 

τή φιλειά του, 'Ο Γεώργις Στοΐλος τοΰ Ροΰπστα 1 τού τσηράκι εδουσε τή 
φιλειά του». Μαιστορες 7 (σελ. 35).

1716. «’Ετος, εν μηνΐ ’Ιανουάριου 19» Μαιστορες 6. «εδουσι» καί 
«εδωσε τή φιλειά του» έκ παραλλήλου. «Σπάσος αφιέρωσε .είς τό ρουφέτι 
γρόσισ ις1' άπεθαίνοντας και διά Ινβΰμησί του έδωσαν από τοΰ ρουφετιοΰ 
τά άσπρα γρόσια <γ ' διά τον σκλάβο, οπού εξαγόρασαν. Άφιερωσεν ό μακα
ρίτης Γεώργις είς τό ρουφέτι ασλάνια 50. Έδωσάμε ασλάνια 10 διά την 
σκλάβα τοΰ Χατζή-Αημητράκι. Άφιερωσεν δ κύρ Χατζή-Μαυρουδής ς τό 
ρουφέτι διά την υγείαν του φλουριά ματζάρικα 33». (σελ. 36—37).

1716. «Έ ν ετει 1716 εν μην! Φεβρουάριου Ιδ.Ένθύμησιν, δπου άφιε- 
ρώσαμεν είς χεΐρας τοΰ σακκελίωνος παπά ’Ιωάννη τοΰ ρουφετίου εν πρώ- 
τοις τό μεγάλο καζάνι οκάδες 33, έτερο τό μισό οκάδες 21, και τό μικρό 
οκάδες 9, κεπτζές ένας δράμια 35, έτερος κεπτζές ένας οκά 1, καί μισάλες 8 
καί μι σάλια 12, καλάϊ οκάδες 2, σαχάνια 225, ναλπάκια τρανά και μισιακά 
52, τά σαχάνια και τά λεγκέρια δλα οκάδες 145, ναλπίκια μικρά 64, κιλί* 
μια 3 και χάλι 1, έτερα σαχάνια 9, έ'τερα σαχάνια 10 καί ναλπίκια 5, έτερο 
κιλίμι ένα ,1». (σελ. 37).

§ 6. Κνβερνώντος τον οακκελίωνος παπά 5Ιωάνναν άντι πρωτομαΐστο- 
ρος, 1716— 1717. .

1716. «Έν ετει ς τούς 1716 Μαίου 16. Έ ν  πρώτοις τοΰ σακκιλίου τού 
κιρό τοΰ παπά κύρ Ιωάννη Ιλάβαμεν τής μαστορείας τήν φιλειά από τον 
Ζαχαρινό ασλάνια 10, τοΰ μαστόρου ’Ήλτσο τον κάλφα». Μαιστορες 7. 
(σελ. 38).

1717. «Έσυνάχθησαν μαιστορες τοΰ ρουφετίου αμπατζήδων, μικροί 
και μεγάλοι και ηύραμεν εύλογον νά βάλωμεν προεστούς τον έντιμότατον 
κύρ Χατζή-Άναστάσι, τον έντιμότατον κύρ Στέργιον, τον έντιμότατον κύρ 
Διαμαντή, τον έντιμότατον κύρ Χατζή-Χρυσόσκουλον, τον ΧατζήΊΊέτκον, τον

1) Ρούπστας—Ροΰπατος, αντί ΡοίίπΓσθ£=Ροδοπαΐος, ό τής Ροδόπης περί τον 
2τενίμαχον κάτοικος.

Κ. Μυρτίλου Άποστολίδου
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κυρ ’Ιώάννην, τον Χατζή-Γεώργι καί τον κύρ Κώστα καί τον κύρΈωνσταν- 
τινο καί τσαούση τον Κώστα καί τούς έχομεν εΐπει τρόπους όλοι κοινώς εις 
τά δίκαια καί εάν εύρεθή τινας αναμεταξύ μας ενάντιος, νά παιδεύεται μέ 
γνώμη κοινή», (σελ. 40).

§ 7, Πρωτομαϊστορενοντος τον Χατζή *Αναστάοι μετά οκτώ σνμβονλεον, 
1717—1719.

1717. Μαιστορες 27, (σελ. 40—41). «’Ιουλίου 18. Έδωκε λογαριασμό 
ό Χατζή Άναστάσις τά οσα κουλαουζλούκια επλερωσέ καί ελάβαμε τές από* 
δειξες καί τον εδώσαμε ετερα γρό,σια; 115 δανειακά χωρίς διάφορο δ.ιά χάριν 
φιλίας», (σελ, 129).

1718 «έτος ’Απριλίου 26. Ποιοςπασκαλής εδώ σε τή φιλειά του, άσλ. 
10». Μαιστορες 8. (σελ. 42).

1719, «Σ τούς 1719, Ιανουάριου ς τις 10. Έδωκεν ό Χατζή Άναστά- 
σις λογαριασμόν έμπροστεν των μαστόρων καί εςώφλησεν καί τά 62 τάσλά- 
νια, όπου Ιλαβεν από τό Πουτούρογλου ό Χατζή-’Αναστάσις, τά άφιερωσεν 
τοΰ δρδου ς τούς μαϊστόρους». Μαιστορες 12 καί «επί έτος 1719 Νοεμβρίου 
18» έτεροι 8, ήτοι εν ολφ 20. Έ κ  παραλλήλου άπαντα : «έδωκε, έδουσε, 
εδωσε». (σελ. 43—44).

§ 8. Κυβερνώντος τον εμμίσθου τσαούση Κώνοτα αντί τζρωτομαΐστορος, 
1719— 1723.

1721. Μαιστορες 15 άναγορευδέντες Ιν δυσί συνελεύσεσιν’ «οί φιλειές». 
(σελ. 44—45). «Νοεμβρίου 12. Έβγαλεν από τή σακκοΰλα, εδώσαμε ς τό 
μουκατά άσπρα 360. Έδωσεν κουλουγουζλοΰκια άσπρα 1030». (σελ. 127).

1722. «’Απριλίου 23. Έστοιχίσαμεν όλοι οί μαστόροι τον μαΐστορη 
Κώνστα ασλάνια 25» (σελ. 128). Μαΐου 26. Μαΐστ,ορες 9. «Άφιερωσεν τό 
ρουφέτι εις τον άγιον Λημήτριον άσλ. 30 διά νά μνημονεύουν τά ονόματα 
τους ολωνών παντοτεινά ρουφέτι άμπατζήδων μία παρρησία.Έδώκαμεν χαί 
διά τή μεγάλην Εκκλησίαν ασλάνια 100». (σελ. 45—47).

1723. « Έ π ί έτος 1723 Μαρτίου 22». Μαιστορες 2. (σελ. 47).
§ 8. Πρωτομαϊστορεύοντος τον Κώνστα καί ταμιεύοντας τον κνρ Στέρ- 

γιον , 1723— 1726.
1723. «Έ ν μηνΐ ’Ιουνίου 12. Διά ενθύμησι όπου ελάβαμε από τού 

Χατζή Χρυσόσχουλου τοΰ Χατζή-Πάππου, όπου είχαμε νά παίρνωμε άσλ. 
1C0. Ελάβαμε από τον Σάρογλου εκείνα πό χρεωσιοΰσι άσλ. 115». «Τοΰ 
ρουφετίου τά άσπρα είναι άσλ. 78, τά έτοιμα 270, ετερα ς τούς πανάδες 150».

«Τον πρωτομαΐστορα τον Κώνστα τον αφιέρωσαν ς τό ρουφέτι διά νά 
εύρίσκεται ς τό ύπηρισίαν καί τού ήρρωγιάσαν ασλάνια 25 καί τον άφέ(ν)τη 
τον κύρ Στέριο τον αφιέρωσαν οί μαστόροι μέ τό θέλημά του διά νά εχη 
τό πουγκί τό μαστορικό, 6,τι έξοδα είναι βασιλικά νά έχη νά παραστέκεται 
καί τον περκουζάρι των μαθητάδων νά δίνεται τον μαΐστορη του χωρίς άλλο..
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Καί τό ηύραν εύλογο οι μαϊστόροι, μικροί τε καί μεγάλοι, δτε γείνη σύναξι 
μαστορική καί πηγαίνη ο πρωτομαΐστορας νά λαλήση κανέναν κατά την ώρα 
καί δεν έλθη, ή μικρός ή μεγάλος νά σφαλνιέται τό άργαστήρι του ή καί (δ) 
δντάς του καί νά παιδεύεται», (σελ, 48).

1723, «Αύγουστου 17, Διά ένθύμησιν φανερώνομεν ήμεϊς οι Άνατολϊ- 
τες καί ήμεϊς οι άργαστηριάτοι δτι έσυνάχΟηκαν ομοΰ καί τό ηύραν εύλογο 
δτι νά δίνουν οί άργαστηριάτοι ασλάνια 20 διά τά έξοδα, καί εκείνοι, οπού 
κάμουν εις τό κάστρο 1 άλισφερίσι εξόχως τά 30 ασλάνια, καί τά επίλοιπα, 
όσα τρίξουν, νά πληρώνωνταί από τή μέση χοΰ ρουφετίου* τον κά&ε χρόνο 
νά πληρώνωνται τά 30 ασλάνια», (σελ. 49).

1724, « Εν ετει Μαιου 29». Μαΐστορες 18. ’Απαντα δίς «ανεψιός», 
(σελ. 50—51).

1725, «Έ ν μηνι Μαΐου ς τις 25». Μαΐστορες 5. «Έπήραν τά παιδιά 
τεστίρι, παιδιά τον αριθμόν 59 καί έξοδιάσαμε ασλάνια χιλιάδες 20, ήγουν 
χιλιάδες εΐκουσι. ’Αφιέρωσαν καί ς τούς αγίους Θεοδώρους 3 νά μνημονεύουν 
τό ρουφέτι άσλ. 50. Έδώσαμε καί ς. τον άγιον Δη μητριόν διά λάδι άσλ. 5. 
Θύμησι—έλάβαμεν άπό τον Χατζή-Δούκα από τό διάφορον άσλ, 16’ τά δέκα 
έδώσαμεν τον πνευματικόν των σκλάβων, δπου έδιέταξεν δ δεσπότης καί τά 
έξι ς τον άγιον Κωνσταντίνον διά άγικερι. Ά πό  τον δντά έλάβαμεν άσλ. 20, 
τά 10 έδώσαμεν τόν Λαμβριώτη διά ελεημοσύνη. Καί διά τής άγιας Μαρί* 
νης τά κεριά έδοόσαμεν τόν δεσπότη άσλ. 15- Τόν πρωτομάστορη διά τή 
ρόγα του έπήραν άπό τής σακκοΰλας τά άσπρα», (σελ. 51—53).

§ 10. Πρωτομαϊστορενοντος εμμίσ&ως τον3Αποστόλου Νέγκον, 1726*1727.
1726, «Έ ν μηνί ’Ιουνίου 15. Έσυμφώνησαν οί μαστόροι τό πώς, 

οποίος αν θέλη νά πάρη τό (μ)πακιρικά των μαστόρων, νά μήν έχη νά πλη* 
ρώνη τίποτα, χ θόρια αν χαθή τίποτα, να τό πλερώνη εκείνος, δπο τό έχασεν». 
Μαΐστορες 23 άναγορευθέντες έν τρισί συνελεύσεσιν’ εις τούτων αντί τέλους 
έδωκε 15 σαχάνια. «Έλογαριάστηκαν οί μαστόροι καί έδωσαν τόν λογαρια
σμόν οί τσιαρσιλήδες σώο καί άνέλλιπα έν μηνί Αύγουστου πρώτη», 
(σελ. 51—54).

§ 11. Πρωτομαϊστερενοντος του Κωνσταντίνον Κεντιντένογλον, 1727
—1730.

1727, ’Ιουνίου 1. Μαΐστορες 16. «Ιδού γράφομεν τές φιλειές, δπου 
έπλήρωσαν ό κάθι ένας», (σελ. 55)

1728, Ιουνίου 1. Μαΐστορες 8. (σελ. 55).
1729, ’Ιουνίου 1. Μαΐστορες 13. «Τού φετεινού τού χρόνου οί φιλειές». 

(σελ. 56). 1 2

1) Ή  Φιλιππούπολις.
2) Μονή επί τής Ροδόπης παρά τή κώμη Περοστίτσά- Νΰν κατεστραμμένη.
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1730. «Μαΐου 23. Σήμερα έδωσεν ο κυρ Κωνσταντίνος τόν λογαρια
σμόν σώον και άνέλλιπον και έξώφλησεν». (σελ. 56).

§ 12. Πρωτομαϊατορεύονιος τον άρχοντος τσελεμπή κυρίου Κωνσταντί
νου λογοθέτου, 1730— 1733.

1730. «’Ιουνίου 1 ς τήν Φιλιππούπολι. Κατασχαίνομεν τόν νάρχον τσε
λεμπή λογοθέτη κύριον Κωνσταντίνον προεστόν εις τό ρουφέτι μας και τόν 
κάμνομεν τεσλίμι» εις ομολογίας τρεις άσλ. 680, εξ ών είσέπράξεν 600, 
«έγεινεν ή σοϋμμά, οπού έλαβα τού ρουφετίου, έδωσα από τά τοσαΰτα διά 
to χάτι σερίφι γρ. 300, έμεινε τού ρουφετίου άσπρα εις του λόγου μου γρό- 
σια 300». (σελ. 57). Μαΐστορες 2. (σελ. 56),

1732, ’Ιουνίου 28. Μαΐστορες 15. «Καί επήραν οΐ μαϊστόροι τό λογα
ριασμό άπό τόν ένδοξότατον κυρ Κωνσταντίνο λογοθέτη. Σωστά, Ιουλίου 
πρώτη. Ένθυμησι τά άσπρα, δπο κάμομε τεσλίμι τόν ένδοξότατον τσελεμπή 
Κωνσταντίνο άσλ. 724» (σελ. 58—59).

1733, «Ένθυμησι τό πώς ς τούς 1733 Αύγουστου πρώτη έπήραμε 
λογαριασμόν τόν ένδοξότατον τσελεμπή Κωνσταντίνον και έμειναν σΐ λόγου 
του... έγειναν σούμμα άσλ. 979, άσπρα 77 εις ς τόν τσελεμπή». (σελ. 59).

§ 13. Πρωιομαϊατορεύοντος τοΰ Χατζή-Θανάσι Κεντιντένογλου 1733-1739.
1733, Αύγουστου πρώτη. Μαΐστορες 18 «γράφομε τις φιλειές, δπου 

πήραμε»,. Ελεημοσύνη άσλ. 130. (σελ. 60).
1734, Μαΐστορες 7, (σελ. 61).
1735, Μαΐστορες 27. (σελ. 61—62).
1737, έν μηνί ’Ιουνίου 22. Μαΐστορες 31. Άπαντώσιν : εδωσι καί 

εόωσε, άνιψός δίς, γνιός πολλάκις, τη φίλεί τον. (σελ. 62—64).
1739, έν μηνί ’Ιουνίου 22. Ένθυμησι (ο)τι έδωσε ο Χατζή‘Θανάσις ό 

Κεντιντένογλου λογάρια σι τούς μαστόρους δλους». (σελ. 65).
§ 14. Πρωτομαϊστορενοντος τον κυρ Χριστοδούλου (Τόκα) μετά 4 συμ

βούλων 1739— 1740.
1739 «έν έτει... εν μηνί ’Ιουνίου 21. Συνήχθησαν οί μαστόροι ροφέτι 

των άμπατζήδων ολοι κοινώς καί έσυμφώνησαν κοινή γνώμη καί έβαλαν 
προεστούς νά επιτηρούν καί νά διετηροΰν τό ροφέτι εις κάθε χρήσιν καί υπό- 
θεσιν έμ πρώτα τόν αίδισιμώτατον οίκονόμον παπά κυρ Μαργαρίτην, δεύ
τερον τόν αίδισιμώτατον άγιον σακκιλίων παπά Κωνσταντίνον, τρίτον τόν 
κύρ Χατζή-Κωνσταντίνον, τέταρτον τόν κυρ Χριστόδολον, πένχος ό κυρ Παύ
λος' καί τά άσπρα τά οσα συνάζονται τό ροφετ.ίο νά τά εχη δ κύρ Χριστό- 
δολος εις τήν φύλαξίν του' καί τά ο,τι πάρη ο,τι δώση νά έχη κατάστιχο νά 
διαλαμβάνη. Έ ν  πρώτοις ελαβεν ο προλογή (;) άπό τόν κύρ... γρ. 605, 
ήγουν εξακόσια πέντί». Μαΐστορες 8, έν οις καί ό Κωλάροχαρόογλου (σελ, 
65—67). «Έδωσα τή λογάριασι σωστή.εγώ ο Τόκας καί έξιφίλησα», Αύγ. 
20, έτος 1 740. (σελ. 68).
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§ 15 ΓΙρωΐομαϊστορενοντος τον κνρ Χριστοδούλου Τόκα, 1740—1747.
1740. «’Έτος... μην Αύγουστου 20. Έσυνάχθηκαν οι μάστοροι εύρί- 

σκοντας ς τού Χατζη-Κωνσταντίνου άσλ. 605 και εδωσι τά ίκάτό πέντι τό 
Τόκα διά τά έξοδα τού ροφιτίου νά τά ξοδιάζη καί έμειναν ς τού Χατζη- 
Κωνσταντίνου άσλ. 500, ηγουν πεντακόσια νά τρέχουν μέ τό διάφορου τά 
δέκα έντικα». Μαΐστορες 13 (σελ. 67—68).

1741. Αύγουστου 13. Μαΐστορες 14 (σελ. 68—69).
1742. Ιουνίου 16. Μαΐστορες 8. «Μην Αύγουστου 18. Έσυνάχθηκαν 

οι μάστοροι καί έλογαργιάσαν καί έμειναν ς τού Χριστόδουλο άσλ. 44, 
άσπρα 40 νά έχη νά ξοδιάζη διά τοΰ ροφέτι την ύπόθεσι δ,τι καί άν τύχη», 
(σελ. 69—70).

1743. « Έ τε ι... μηνΐ Ιουνίου πρώτη». Δάνεια εις εξ μαΐστορας : 
«έπηρα εγώ ό Χατζή Κωνσταντίνος ό Καρύδας από τό ρουφέτι μας της 
μέσης τά άσπρα άσλ. 100 μέ τό διάφορον άσλ. 12».«Μηνί Αύγουστου 17». 
Μαΐστορες 10. Ελεημοσύνη εΐς τό ρουφέτιον 80 άσλανίων τριών άποθα- 
νόντων : «Άποθαίνοντας ό... άπαρίασι {;) λεγμοσύνη εις τό ροφέτι άσλ...». 
«Έσυνάχθησαν οΐ μάστοροι καί έπηραν λογάριασι τό πρωτομάστορη καί 
εμ^ινεν εις τό πρωτομάστορη άσλ. 10 διά νά ξοδιάζη διά τη μέση την υπό- 
θεσι τό ροφέτι» (σελ. 70—72).

1744. Έ ν  μηνί Σεπτεμβρίου 18. Μαΐστορες 13. «’Έδωσα εγώ ό Χρι- 
στόδουλους την λογάργιασι τούς μαστόρους καί έμειναν άπάνου μου νά 
ξουδιάζου 28 διά τοΰ ρουφετιοΰ την ύπόθεσιν σέ δ,τι κάμη χρείαν» (σελ. 
7 2 -7 3 ).

1745. «ΙΙιθαίνοντας ή κυρά Μιλάχρω τό μακαρίτη Χατζη-Μάυροδη ή 
αρχόντισσα άφιέρωσι εις τό ροφέτι άσλ. 50 έν χεΐρας τό τσελεμπη Γιαννα- 
κάκι κι έστω ένθύμησι* έτει 1745, μηνί Μαρτίου 10». Μαΐστορες 6. «Αύ
γουστου 10». Έλογαριαστήκαμε μέ τό πρωτομάστορη τον κυρ Τοκα κι 
έμειναν σι λόγου του άσλ. 35 διά νά ξοδιάζη διά τό ροφετίου την ύπόθεσι 
τά δ,τι λάχη». (σελ. 74).

1746. ’Ιουνίου 21. Μαΐστορες 7. Αύγουστου 10. «Έσυνάχθησαν οΐ
μαστόροι καί έπηραν την λογάργιασι τοΰ πρωτομάστουρη τοΰ Χριστόδουλου 
καί έμειναν άπάνου του άσλ. 41 νά κάμη έξουδα διά τοΰ ρουφέτι την ύπό- 
θεσιν σέ δ,τι καί άν τύχη.Έ τι γράφομιν κί τά άσπρα, πού έ,χομεν τοΰ ρου- 
φετίου δοσμένα μί τό διάφορον... οπού γίνονται γρόσια. 550 κί έμινι τό 
διάφορόν τους έως τού έρχόμινου χρόνου Ιουνίου 20 δίνον διάφορο 59, 
άσπρα 4. ’Έγινεν ή όλότη ιά άσπρα τοΰ οουφετίου, πού έγειναν 650, 
άσπρα 100. Έπάγησαν έξοδα έως τού ερχόμενου χρόνο 1747 Ιουνίου 20 
γρόσια 102 άσπ. 90 κί ξι πέφτοντας αυτά έμειναν γρόσια 548, άσπρα 10 ‘ 
έτί ς τό Χριστόδουλο είναι γρόσια έτερα 20,’Ετοΰτα έμειναν τοΰ (Χ)ρ. γρό-
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σια 568 άσπ. 10. Τά έλ(α)βαν καί μαστορισειά δι“ έξι μήνις ό Χριστόδου
λος» (σελ, 74—75).

§ 16, Πρώτο μαϊατορεύονιος τον κυρ Παρασκενά, 1747.
1747. «Έ ν έτει... .Ιουνίου 24. Έσυνάχθησαν οι μάστοροι δλοι και 

έλογαριάστηκαν το τι έχει τό ρουφέτι, νά δίδτονται μέ διάφορο ή ολότη τά 
άσπρα τοΰ ρουφετιοΰ' νά είναι πρωτομάστορης ό Παρασχευάς». Έδόθησαν 
δάνεια εΐς 11 μαιστόρσυς άνά 50 γρόσια απέναντι έντοκων ομολογιών άνά 
57 γρ. (14 °/0). «Έγειναν σοΰμμα τά άσπρα, δπου είναι μέ τό διάφορόν 
του μαζύ γρ. 632. Έ τ ι  έμειναν τής μέσης άσπρα εΐς τον Παρασκευά τον 
πρωτομάστορη διά νά κάμη έξοδα διά τό ρουφέτι έως τού ερχόμενου χρόνου 
τον εδώσαμι γρόσια 55, άσπρα 90. Αυτά εξ ΐσου τά πίραμι».

Μαΐστορες 6. «Έ δώ γράφομι κι τις φιλειές, δπου ποιος έδωσι τή 
φιλειάν του».Έ τι έδόθησαν δάνεια εΐς 3 μαΐστορας υπό τούς αυτούς ορούς, 
«Έδώ γράφομε καί τά πακίρια τοΰ ρουφετίου, οπού τά έγχειρίζομι εις τον 
πρωτομάστορη1 είναι ς τό μέτρος λεγκίρια 365, καζάνια 3, κεπτζέδες 2, 
φανάρια 2, κιγιοΰμια 2, κιλίμια 2, χαλιά 2, μισάλες 3 καί πιάτα 5». 
(σελ. 76—77).

§ 17. Πρωτομαϊστορεύοντος Χριστοδούλου Οικονόμου, 1747—1748..
1747. «Έ ν έτει... Δικιμβρίου 17Έμίσιψεν ό κυρ Παρασκευάς διά την 

Ιερουσαλήμ καί έδοσι λογάριασι κί έξίκαμι από την ΰπερεσιαν τοΰ ρουφε
τίου. Έκάμαμι προεστόν τον Χριστόδουλου τον Οικονόμου κί τον έδώκαμι 
άσπρα τής μέσης διά έξοδα νά κάμνη διά τό ρουφέτι γρ. 84». Μαΐστορες 15. 
Δάνεια εΐς τρεις μαΐστορας άνά 50 γρ. ώς ανωτέρω (σελ. 77—78).

1748. «’Έτος “Ιουλίου 1. Διά ένθΰμησι εγώ δ κύρ Χριστόδουλους ότι 
πώς έδωσα την λογάργιασιν μου άνάμισα τών εΰριθέντων μαστόρων Χατζή- 
ΓΙαρασκευάς, Γεώργις ΙΙούκλο.γλους, Καραγιάννης, Χατζή-Τόλους-Ντιμιρ- 
τζόουλους. Έ δοσι την λογάριασι καί έξέκαμι» (σελ 79).

§ 18. Πρωτομαϊστορενοντος Χριστοδούλου Παηαζόολον, 1748—1750.
1749. “Ιουλίου 12. «Διά ένθΰμησι εδώ γράφομε τό ροφέτι τών άμπα- 

τζήδων έσυνάχθησαν μι την ολότη καί Ιβάλαμε τον κύρ Χριστόδουλου, 
λέγομε τού Παπαζόουλου πρωτομάστορη διά νά παίρνη, νά δίνη ο,τι κί νά 
λάχη καί τον δίνομε ασλάνια 55, άσπρα 30 καί έστω εις ένθΰμησι». Μ αΐ
στορες 11 (σελ. 79).

1750. «“Εν ετει... έν μηνί “Ιουνίου 18». Μαΐστορες 14, έν οις καί δ
υιός τοΰ πρωτομαΐστορος δι“ ον «δ πρωτουμάστουρης έδοσι τή φιλειά του 
άπού τή ρόγα του ασλάνια 5 κί τάλλα τά χάρισα(ν) οΐ μαστόρ». (σελ. 80).

§ 19. Πρωτομαϊστορεύοντος τον Χριστοδούλου Τόκα, 1750—1754.
1750. «“Ιουνίου 18. Διά ένθΰμησι άφίνουμε τοΰ ρουφιτίου τά άσπρα 

εΐς τον πρωτουμάστορή μιας τον Τόκα, άσλ. 59 νά τά εχη διά έξουδου τοΰ 
ρουφετίου σί δ,τι καί άν τύχη, ετερα έλαβε ασλάνια 4» (σελ. 81).

2
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1751 «εν μηνί·. Ιουλίου 20» Μαΐστορες 7. «Πεθαίνοντας ού Σαχτια- 
τζής Δημητράκις ου Σάλονικειός άφιέρωσι τό ρουφέτι των άμπατζήδων άσλ. 
5». «’Ενθάδε έσυνάχθησαν τό ρουφέτι άμπατζήδων καί έπηραν τού μάστορη- 
Τόκα τον πρωτομάστορη λογάριασι. καί τον άφιέρωσαν ασλάνια 65 διά νά 
ξοδιάζη την ύπόθισι τού ρουφέτι τό τί κάμη-λάχη (;)». (σελ. 82).

1752. «εν μηνί Αύγουστου πρώτη». Μαΐστορες 10. Κληροδότημα εν 15 
άσλανίων. «Έσυνάχθηκαν γοι μαστόροι καί πήραν από τον πρωτομάστορη 
μας τον Χριστόδουλο λογάριασι καί τον άφι(ε)ρώσαμε άσλ. 98 νά τά έξο· 
διάζη διά τού ρουφετιοΰ την άπόθισι». (σελ. 82—83).

1753. Αύγουστου αλ Μαΐστορες 18. «Τά άσπρα τού θεοφρουρήχουρου·· 
φετίου μας, οπού εδιαμοιράσθησαν εις τούς μασχόρους, γράφομεν τά ονό
ματα αύτών». Όμολογίαι 21 μαϊστόρων μετά τού ετησίου τόκου των (14%) 
προς 57 γρ. έκαστη. «Έσυνάχθησαν οΐ τιμιώτατοι μαστόροι δ τε 6 κύρ 
Μανωλάκις, κύρ Χατζή Γεώργις καί κύρ Χατζή-Χριστόδουλος Ντιμιρτζό- 
γλους και ολοι οΐ επίλοιποι καί έπηραν τον λογαριασμόν τόν μάστορ-Χρι- 
στόδουλον προεστόν και τόν αφιέρωσαν εις χεΐράς του ασλάνια 90 διά νά 
εξοδιάζη διά τού ρουφετίου την ύπόθεσιν ο,τι ηθελεν τΰχει χρονικής», (σελ.
8 3 -8 8 ).

1754. Ιουλίου 20. Μαΐστορες 13. «’Έλαβαν τού ρουφετίου τά άσπρα 
οΐ μαστόροι», 27 τόν αριθμόν απέναντι εντόκων ομολογιών προς 57 γρ, έκά. 
στης. «Εις τό αυτό έτος κατά τό 1754 Ιουλίου 20 έσυνάχθηκαν οΐ μαστό- 
ροι καί. έπηραν τόν λογαριασμόν από τόν μάστορ Τόκαν καί έςάκρλησεν καί 
έστω εις ένδειζιν». (σελ. 85 καί 88—89).

§ 20. Πρωτομαϊοτορενοντος τοΰ Χατζή-Χριστοδούλου Ντίμίρτζόγλον
J 754—1755.

1754. ’Ιουλίου 30. «Έσυνάχθησαν οΐ μαστόροι καί εύρον εύλογον τόν 
κύρ Χατζή Χριστόδουλον Ντιμιρτζόγλου εις τό νά είναι κυβερνήτης καί πρω 
τομάστορης εις τό ρουφέτι μας των άμπατζήδων καί τόν ένεχείρισαν άσλ. 
100, άσπρα 60 διά νά έζοδιάζη εις τάς χρείας τού ρουφετίου μας». Όμο- 
λογίαι δανείων 6 προς 57 άσλ. έξ ών μία διπλή 114 άσλανίων. (σελ, 89).

1755 ’Ιουλίου 22. «’Όντος 6 κύρ Χατζη-Χριστόδουλος προεστώς» άνη- 
γορεύθησαν μαΐστορες 12.· «Άποθαίνοντας ή μπάμπω Ράΐω άψιέρωσεν εις 
τό ρουφέτι άσλ. 5. ’Αποθαίνοντας 6 Άρναούτογλους έ'δωσεν εις τό ρουφέτι 
μας άσπρα 110. Ό  μακαρίτης Μαυρουδής ό Μανδρατζόγλους άφιέρωσεν εΐς 
τό ρουφέτι μας λιγγέρια 40 όμοΰ καί ναλμπικιά μι.σά.Έξώδιασεν διά τό ρου
φέτι τού ενός χρόνου εΐς τε έλεημοσΰνας εΐς τε ε.ζοδα καί έδωσε καί τά επί
λοιπα καί εξώφλησε». (σελ. 90).

§ 21. Πρωτομαϊοτορενοντος τον Χατζή-ΙΙαρασκενά, 1755—1760.
1755., ’Ιουλίου 27. «’Όντος ό κύρ Χατζή-Παρασκευάς προεστώς καί
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τόν άφιερώσαμι ασλάνια 83. νά δίνη διά του ρουφετίου την ύπόάισι», 
(σελ. 91).

1756, "Ιουλίου 21. Μαΐστορες 7 και "Ιουλίου 27 μαΐστορες 15, εν δλφ
22. Μαϊστόρων δυο πρόστιμα (παιδεΐαι) εκ 12 άσλανίων. «Εις μνημόσυνον 
της εδωσεν εις τό ρουφέτι μας ή μακαρίτισσα Σιτζητανόουγλου άσλ. 5, έτι 
ό Χατζή-Δημήτρις Τακιατζής μακαρειά ασλάνια 10». (σελ. 91—92).

1757, Αύγουστου a . Μαΐστορες 8, (σελ. 91).
1758, Αύγουστου 1. Μαΐστορες 6. Έλεημοσύναι τεσσάρων εΐς τό ρου· 

φέτιον ασλάνια 37.90. (σελ. 92).
1759, Αύγουστου 1. Μαΐστορες 8. «ετι έπήρα από τού... τη φιλειά». 

(σελ. 93).
1760, Αύγουστου 1. Μαΐστορες 8. «ετι πήρ.αμι» ή «πλέρωσι.» ή «έδωσι» 

(σελ. 93).
§ 22. Πρωτομαϊατορεύοντος τον Χατζή-Στογιάννη, 1760— 1763-
1760. Αύγουστου 21. «Άπεκατεστήσα(με) ήμεϊς οΐ άμπατζήδες εΐς τό 

έσνάφι μας πρωτομαΐστορα τον κύρ Χατζή-Στογιάννην εΐς τό νά εχη την 
φροντίδα τού εσναφίου και τού έκάμαμε τεσλίμι τάς ομολογίας βουλλωμένας 
εΐς μίαν σακκούλα». Έ πονται ονοματικά! μαϊστόροιν όμολογίαι 28 άνά 57 
άσλ. έκάστη πλήν μιας διπλής και έτέρας 132 άσλ., εν δλορ άσλ. 1728. «Και 
επί χεΐρας τού έκαμαν τεσλίμι άσλ. 91». (σελ. 96—97).

1761. 'Ομολογίαι δανείων τριών άσλ, 214. Μαΐστορες 13. Έλεημοσύ- 
ναι εΐς τό ρουφέτιον άσλ. 28 και δοίρεά 29 σαχανίων (σελ. 97—99).

1762. Μαΐστορες 12. (σελ. 100).
1763. Μαΐστορες 4. «ύ Έσυνάχτηκαν οΐ μαστόροι κί πήραν άπού τού 

προεστό μας τού Χατζή Στογιάννη τή λουγάργιασι σώα κι ξέκαμι». (σελ. 100).
§ 23, ΠροηομαΧοιορενοντος τον Χατζή-Χριστοδούλου Ντερμιοτζιόγλον, 

1763—1764.
1763, "Ιουλίου 26. «Έπικατέστησαν οΐ μαστόροι κι ηύραν εύλογου τού 

Χατζή Χριστόδου?Λυ τού Ντιμιρτζόουλου διά προεστόν τού ρουφετίου τού 
δεσμεΐν κι λ,όειν». Μαΐστορες 13. Διανομή δανείων εΐς 26 μαΐστορας απέ
ναντι ομολογιών ; «έμοιράσαμι τά μαστορικά τά άσπρα». Έκάστη έντοκος 
ομολογία έκ 57 άσλαν. πλήν τής τού πρωιομαΐστορος εξ 112. Οι ήμίσεις 
των μαϊστόρων τιτλοφορούνται χανιώτηδες *. «Λογαριάζοντας ό Χατζή-Χρι- 
στόδουλος και Χατζη-Στουγιάννης έδωσαν τόν λογαριασμόν σωστά και 
ξέχαμεν».

§ 24. Πρωτομαϊοτορενοντος τού Χατζή-Στογιάννη μετά συμβούλου τον 
Κωνσταντίνου Μηχανατζόγλον.

Τ<* αρχεία τοϋ έν Φιλιππουπόλει έσναφίο» των άμπατζήδων

1} Χανιώται Εκαλούντο των άμπατζήδιον οΐ εχοντες τά πρατήριά των εντός 
χανίων, οΐ δέ έν τή άγορρ τσαροιληδες (τσαρσί. τουρκ.=άγορά).
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1764, Αύγούστου 15. «Και ηΰραν εύλογον οί μαστόροι, κατάστησαν 
προεστόν τον Χατζή-Στογιάννην και τον Κωνσταντίνον τον Μηχανατζόγλου 
καί τους εγχείρισαν διά έξοδα άσλ. 100 καί ετερα (ά)φινον ς τή σακκοΰλα 
μαστορικά άσπρα ασλάνια 66». Μαΐστορες 15. «Συναχθέντες οί μαστόροι' 
θεωρηθηκεν ό λογαρισμός του Χατζή Στογιάννη έτος χιλιου εφτακοσίους 
εξήντα τέσσιρις καί ξέκαμεν καί εγχείρισαν ς τή σακκοΰλα άσλ. 600 καί διά 
έξοδα ξέχως άσλ. 116 καί ομολογίες, οπού έχουν οί μαστόροι σοΰμμα 34». 
(σελ. 103—104).

§ 25. Πρωτομαϊστορεύοντος τον Χατζή-Στογιάννη μόνον, 1765—1767.
1765, Αύγουστου 15. «Έπικατάστησαν ήμεΐς οί άμπατζήδες εις το 

έσνάφι προεστόν τον Χατζή-Στογιάννη εις τό νά έχη την φροντίδα του εσνα- 
φίου καί τοΰ κάμαμι τεσλίμι τές ομολογίες βουλλωμένες ς τή σακκοΰλα καί 
άσπρα ασλάνια 600, ετι διά έξοδα ασλάνια 116». Μαΐστορες 9. «’Έδωσεν 
τον λογαριασμόν ό Χατζή-Στογιάννης καί έξώφλησεν, 1766 Αύγουστου 10». 
(σελ. 105).

1766, Αύγουστου 19. «Δίνοντας τον λογαριασμόν σωστόν ο Χατζή-Στο- 
γιάννης τον επικατέστη(σαν) πάλι προεστόν οί μαστόροι εις τό νά έχη την 
φροντίδα τοΰ ρουφετίου καί τον έγχείρησαν μέσα εις τή σακκοΰλα βουλλω- 
μένα ασλάνια 600 καί ετερα τόν έχείρισαν διά έξοδα τοΰ ρουφετίου εΐ τι 
χρειαστούν άσλ. 118—24 (παράδες) καί ομολογίες τοΰ ρουφετίου ς τή σακ
κοΰλα 41». Μαΐστορες 13. (σελ. 106).

1767, Μαΐστορες 4. 3Αποθανά>ν ό πρόεδρος «άφιέρωσεν άσλ. 10, ό 
Θεός μακαρίση τον», (σελ. 107).

§ 26. Πρωτομαϊστορεύοντος τον Κωνσταντίνον (Μηγανατζόγλον) μετά 
σύμβουλον τον Χατζή-Χριστοδούλου (Ντεμιρτζόγλου), 1767— 1772.

1767. Αύγουστου α'. «Έσυνάχθηκαν οί μαστόροι καί έπικατέστησαν 
προεστόν τόν Κωνσταντίνον καί τόν Χατζή-Χριστόδουλον διά νά έχουν την 
φροντίδα τοΰ ρουφέτι’ έτσι τού ηύραν εύλογον οί μαστόροι καί τόν εγχείρι
σαν τόν κυρ Κωνσταντίνου ς τή σακκοΰλα άσπρα βουλλωμένα τόν αριθμόν 
άσλ. 404' ετι τόν έδωσαν επί χεΐρας διά έξοδα τοΰ ρουφιτίου άσλ. 100». 
Πίναξ ονοματικών ομολογιών τών μαϊστόρων 39 έκ 57 άσλ. εξ ών μία διπλή, 
(σελ. 108-110).

1768. Πίναξ ωσαύτως 89 ομολογιών εκ 57 άσλ. έκάστης. (σελ. 111— 112).
1769. Πίναξ ωσαύτως 46 ομολογιών έκ 57 άσλ. εκάστης, ών δύο διπλαΐ 

καί 19 άνήκουσαι εις τσασιρλήδες. Αύγουστου 1. «Διά τό παρόν φανερώ
νομε δτι έλάβαμε τοΰ Καρακάσογλου τήν ελεημοσύνη άσλ. 100 καί (έ)τερα 
ελάβαμε διά τά σπιτάλια τής πολιτ(εί)ας άσλ. 1000 καί δώσαμε από τά όποια 
άσπρα τούς μαστόρους ασλάνια 500 καί δώσαμε καί εις τήν πολιτείαν διά 
τό χρέος τοΰ τσελεμπή Γιαννάκι, όπου ήταν νά δίνωνται άσλ. 200 καί
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δώσαμε καί κυρ Γιαννάκι Ντουλγκέρογλου ασλάνια 400 και γίνονται τά όλα 
σοΰμμα άσλ. 1100».. (σελ. 116).

1770. Ιουλίου 8. «Οϊ ομολογίες οι μαστορικές» τόν άριόμόν 39 εκ 57 
άσλ. έκαστη, ών δυο διπλαΐ. Μία έξωφλήάη. (σελ. 117—119). Μαΐστορες 2. 
(σελ. 103).

1771. Ιουνίου 18, «'Ιδού φανερώνομεν τό διάφορον, όπου συνάζεται 
από τά άσπρα τά μαστορικά». 25 ομολογιών άνά 7 ασλάνια, ήτοι 175 άσλ. 
Πμναξ 11 ομολογιών, ών μία διπλή, (σελ. 120— 123). Μαΐστωρ 1. (σελ. 103).

1772. Μαΐστορες 7. Εις καταβάλλει πλήν τοΰ τέλους τό πρώτον και 
φόρον καζάν άχτζισί άσλ, 4 κα'ι 21 παράδες. Έλεημοσύναι εις τό ρουφέτιον 
17 άσλ. «Σεπτεμβρίου 31, έδώσαμεν τόν Πέτρο σιέρ κιγαγιά διά τά άσπρα 
της πολιτείας, όπου έχομε, διάφορον άσλ. 100». Είναι ό τόκος τοΰ κληρο
δοτήματος τοΰ Καρακάσογλου διά τά σπιτάλια, (σελ. 103 καί 122). 'Ωσαύ
τως καταγράφονται και 10 μαΐστορες τοΰ 1773, ών τινες καταβάλλουσι καί 
τέστιρλίκι εκ 4 άσλ. καί 21 παράδων (σελ. 103).

I I

§ 27. Τό δεύτερον τών αρχείων βιβλίον είναι ωσαύτως κατάστιχον έν 
εΐδει χαρτοφύλακος, δεδεμένον διά λεπτοΰ δέρματος καί έχει τό αυτό ύψος 
τοΰ πρώτου, αλλά πλάτος διπλάσιον. Διατηρείται καλώς. ’Έχει 108 φύλλα 
τ. έ. 216 σελίδας ΰφ’ ημών ήριθμημένας, ών υπέρ τό ήμισυ είναι άγραφοι. 
Τό βιβλίον είναι συνέχεια τοΰ πρώτου, άρχόμενον από τοΰ έτους 1772, κατα
λήγει δέ τή 1η Μαΐου τοΰ 1818. Έ ν  τω τέλει του περιέχει προχείρους τινάς 
σημειώσεις. Τά εΐδη τής έν αΰτφ γραφής (χεΐρες) είναι, περί τά 50 άνδρών 
τυχόντων έκπαιδεύσεώς τίνος'. “Άγραφοι σελίδες άπαντώσι καί εν τή> μεταξύ:

§ 28. Πρωτομαϊαχορευό)'των τον Χατζή "Αδανάσι Χαλεπλή, Χατζή 
Άνασχάσι και Χατζή Σιάδι, τοΰ δευτέρου έχοντος τήν διαχείρισιν, άρα 
οντος προέδρου 1772—1775.

1772, Απριλίου 25. «Σημειώνου, όπου ηΰραν εύλογον καί δίκαιον καί 
έβαλαν προεστόν τόν Χατζή Ά&ανάσι Χαλεπλή, αΰτάδελφος τοΰ Μιρτζάνη 
καί τόν Χατζή-Άναστάσι όμοϋ μέ τόν Χατζή Στάθι διά νά έχουν τήν βρο- 
τίδα τό ρουφετίου τών άμπατζήδων» (σελ. II, 3). Ιουνίου 3 μαΐστορες 15. 
Τό τέλος αυξάνεται εις 40 ασλάνια τών υιών τών μαϊστόρων καταβαλλόντων 
τό ήμισυ (20). Ύ πό πολλών καταβάλλεται και τέστιρλίκι άσλ. 5. (σελ. II, 9).

1773, Απριλίου 10. Μαΐστορες 10. Σημειωτέα : βγήκι ον.., ή γνιός 
(πολλάκις), ήδονα , %δωκε, εδοσε, εόωσι, εδονκι, πλέροναι μι τού... πλέρωσι 
μι τον τεστίρι τον, τής αυτής χειρός πάντα, (σελ. II, 9— 10). Ιουνίου 1, 
καταγραφή 15 ομολογιών μαϊστόρων άργαστηράδων καί ετέρων 14 χανιώ· 
τηδων. (σελ. II, 5—6).

1774, Μαΐου 17. Μαΐστορες 6. Σημειωτέα : ήδονκιν, επλέρωσι.



(σελ. II, 10). «Ίγώ  ο ί Χατζή-“Αναστάσις και ιγώ ού Χατζή-“Αθανάσις 
ήδούσαμι τού λουγαριασμό τρία χρονώ και ήξοφλισαμε». (σελ. II, 3).

§ 29. Πρωτομαϊσιορενονζος του Χατζή- 'Αναοτάσι, 1775—1790.
1775. "Ιουνίου 20. Μαΐστορες 4. ηλήρουοι και πλέρωσι ον υιός. (σελ.

II, 10).
1776. Μαΐστορες 13. Πλήρουσι, τιΐέρωοι, εδονοι ό... ή γνιός, 0, τον 

τεσχίρι. Καθ8 δλην την πρωτομαΐστοριαν τό αρσενικόν άρθρον τίθεται, εκ 
παραλλήλου ό—ού, ή, τό ουδέτερον τό—τού και εν γένει διαφαίνεται ή πρός 
κώφωσιν τροπή των άτονων φθόγγων ε και ο, (σελ. II, 10—11).

1777. Μαΐστορες 11. (σελ, II, 11). Μαΐου 3. Έλάβαμι διά τερτέρ- 
άχτζεσί άπο τούς Καροφίληδες ή οΰλότη άσλ. 40' τρεις άνθρωποι ήρθαν, τό 
όνομά τους : Κύρου Προΰζκου Τοτουρστάνα, Πέτκο Ούστάμπασια Μήνκου 
Μήνου, Στόου Μοΰτου Πούρβου Μπρατιάνι και «λλες τρεΐς άνθρωποι». 
Τά ονόματα αυτών ως Βουλγάρων μή έξηλληνισμένων δεν λαιιβάνουσι τύπον 
καταληκτικόν Ελληνικόν, (σελ. II, 1).

1778. Μαΐστορες 1. (σελ. II, 11).
1779. Μαΐστορες 9. (σελ. II, 11).
1780. Μαΐστορες 10. (σελ. II, 12).
1781. Μαΐστορες 13. (σελ. II, 12).
1782. Μαΐστορες 7. (σελ. II 12). «Έν ετει 1782 “Οκτωβρίου 26. 

“Αφιέρωσεν ή Νίνα, τοϋ Χατζή-Κοϊμτζόλου ή θυγάτηρ εις τού άμπατζήδικου 
τού ΐσνάφιν άσλ. 200, λέγων ασλάνια διακόσια και παρήγγειλι έκ στόματής 
της νά δίνουμι ς τον άγιον Κωνσταντίνος τού παγκουάλι τού κάθε χρόνου 
άσλ, 9 διά τρία καντήλιαν, δπου εχει και καιν διά τού λάδι της, και τούς 
Ιερείς τού αγίου Κωνσταντίνον εχει αφιερωμένα νά δίνω μεν άσλ. 6, τά 
όποια εχει εξ ονόματα καί την μνημονεύον και κάθε Λαμπρή εχει αφιερω
μένα τις όπτωχούς νά δίνωμεν άσλ. 5 και άφ5 τά άσπρα καθ" έκαστην χρό
νου θά νά τά δίνη τού άμπαντζήδικου τού ισνάφι, σοϋμμα ασλάνια 20». 
(σελ. II, 3) \

1783. Μαΐστορες 18. (σελ. II, 13),
1784. Μαΐστορες 11. (σελ. II, 13—14). «Έσυμφώνησαν οι μάστοροι 1
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1) 'Η  Νίνα (Ειρήνη) θυγάτηρ τοϊί Χατζή-Κοιμτζόγλου καί χήρα τοϋ άμπαιζή 
Χατζή-Κοόμτζου παρέδωχε τφ 1790 Χεπτεμβρ. 10 τφ άρχονχι -λογοθέτη γρ. 1300 
επί τω όρφ, εφ’ οσον αΰιη ζή τον τόκον αυτών τόν ετήσιον 130 γρ. νά λαμβάνη 
σύτή, μετά δέ τόν θάνατόν της να δοθώσι 1000 γρ. εις την μητρόπολιν διά τό τέμ- 
πλον, 100 είς τήν Ελληνικήν κεντρικήν σχολήν. 100 είς τά όσπιτάλια καί 100 εις 
τήν φυλακήν του χαρατζή. Ή  διαθήκη τής φιλόθρησκου καί φιλάνθρωπου Έλληνί- 
δος ταυτης κατακεχωρισμένη έν τω κώδικι τής μητροπόλεοκ τη 7 Αύγ. του 1789 
έξετελέσθη μετά τόν θάνατόν της τή 1 ’Ιανουάριου τοϋ 1793. Κώδιξ Κυρίλλου 
(1781—1845) σελ. ια' καί ιδ '. "Ιδε, ’Λρχεϊον, τόμ. Ε ', σελ. 10, § 12 ξ'.
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να πηγαίνουν εις ιά μοναστήρια μέ την αράδα Κοΰκλενη, εκ δεύτερης τον 
άλλον τον χρόνουν εις τού Μπάζκοβου τού μοναστήρι' τρίτη χρονά εις τον 
άγιον Κήρυκα τού μαναστήρι’ τέταρτος χρόνος εις την αγίαν Παρασκευήν 
Μουλτάβαν' πένταρτος χρόνους εις την αγίαν Γεώργιον τοΰ μοναστήρι *».

«Τοΰ Ζαςρείρι τοΰ κάπηλα τή τζοΰπαν 8 και εις τοΰ γαμπρό τά παιδιά 
χρεωστςίει τού άμπατζήδιχου τού ρουφέιι άσλ. 130 χαΐ τά εχομι με τό διά
φορον τά δέκα εντιχα. Τοΰ 'Γρουπτζή τό παιδί χρεωστοΰμι άσλ. 125 ®». 
(σελ. II, 3).

1785. Μαΐστορες 11. (σελ. II, 14).
1786. Μαΐστορες 13. (σελ. II, 14). «1786 Αύγουστου πρώτη εχει νά 

δίνη τού ΐσνάφι τοΰ ΓΙαντιπανά τοΰ παιδιού άσλ. 200 ή Μαρίϊχου. Τοΰ 
μακαρίτη τοΰ Χατ£ή Κυριάχι ή θυγάτηρ χάρισι τού παιδί του σώου», 
(σελ. II, 3).

1787. «Έ ν ετει 1787 ’Ιουνίου, “Έχει τό ΐσνάφι μας την πουλιτεία μα- 
στουρικά άσπρα άσλ. 622, ετι άλλα έδοΰσαμι ς τή πουλιτεία άσλ. 93—715». 
Μαΐστορες 15. (σελ. II, 15).

1788. ’Ιανουάριου 3. «Διά ενθύμησι, όπου έδοΰσαμι διά τού ούρδί τού 
βασιλικό άσλ. 336. Πήραμι άπού τούς Καροφίληδες άσλ. 140* άπού τις 
Χατξαρλήδες πήραμι άσλ. 44’ άπού τούς Καρλοβηνούς πήραμι άσλ. 44' 
άπού τις Άβραταλήδες πήραμι άσλ. 45* πήραμι άπού τούς Ντερβεντλήδες 
άσλ. 32=321». (βιβλ, II, σελ. 1). Μαΐστορες 25. «Έό-εωρήθη ό λογαρια
σμός καί επέρασαν άντιχρυ χά άσπρα, όπου εχει τό ρουορέτι μας», (σελ. II, 
16). ’Από τοΰδε ή «ριλειά λΰγεται μαοτορειά.

1789. ’Ιανουάριου 16. Εις τον ’ίδιον χιρόν έτράνηχαν άσπρα μαστορικά 
ολα και ομολογίαι, εγειναν σοΰμμα γρόσια 2349, πράδ. 4». Μαΐστορες 20. 1 * 3

1) Πάσαι αΐ μονοί επί τής Ροδόπης, Ελληνικού, 'Η τής αγίας Παρασκευής 
τής Μολδάβας μετά την σύστασιν τής ’Εξαρχίας (1870) έπεδικάσθη ταΐς Βούλγαροι? 
διά τού Σουλτανικοϋ περί Εξαρχίας φιρμανίου.

2} Ή  έν Πελοποννήσω αυτή εύχρηστος λέξις ήτο ασυνήθης παρά τοΐς Φιλιπ- 
πουπολίταις.

3) Ή  ομολογία εις τό ονομα τοΰ ’Αθανασίου X"Κωνσταντίνου Τρουπτζή έκ 
γρ. 125 επί άνατοκισμφ πρός 10 °)ο μέχρι τής ένηλικιώσεώς του παρεδόθη τφ σκευο- 
φύλακι Νικολάκι τφ 178G Φεβρ. 9. Τφ 1787 8βρ. 29 εκ γρ. 150 άνενεώθη είς ονομα 
Νεοφύτου, προεστώτος μονής αγίων ’Αναργύρων Κρυτσίμων καί παρεδόθη προς 
φύλαξιν τφ τζελεμπή σκευοφύλακι. Αυτόθι, σελ. η '. "Ιδε, Ά ρχεΐον, τόμ. Ε , σελ. 35 
§ 16, ικ'.Ωσαύτως παρά τφ αύτφ σκευοφύλακι υπήρχε κατατεθειμένη πρός φύλαξιν 
ομολογία έκ 200 γρ. των πρώτομαϊστόρων των άμπατζήδων από 1 Αύγ. 1786 επί 
άνατοκισμφ κατ’ έιος S °/0, μέχρι τής ένηλικιώσεώς τοΰ Ά ν ιώ ν ι υΐοϋ τοΰ Μπόγιου 
έκ των χρημάτων, άπερ άφήκε διά διαθήκης ή μακαρίτισσα Μαρία Χ"Κυριακοϋ· 
Αυτόθι,, σελ. θ '. Καί έτέρα των πρωτομαϊστόρων των άμπατζήδων είς ονομα Σουλ- 
τάνης, θυγατρός τοΰ Ζαφείρη έκ γρ. 44 καί άσπρων 90 πρός 10 °)0 από 20 ’Ιανουά
ριου 1784, εξοφληθείσα τή 15η ’Ιουνίου 1786. Αύτ, σ. s'.’Αρχεΐον, τ. Ε ', ενθ. άνωτ.
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«’Από τό κατάστιχον του εργκέν-άχτζασι συνάχθησαν γρ. 219. « Εως την 
σήμερον όσοι μαστόροι έβγαν, χαλά βγαλμένοι. Ά πό  την «ήμερον 1789 
Ιουλίου 27 έως χρόνους δυο νά μην έβγη κανείς. Και αν κάνη σύντροφον 
κανείς, ό'που νά μην είναι μάοτορης, νά παιδεύεται καί ό ένας καί ο άλλος 
κατά την συνήθειαν των μαστόρων μέ μιά φιλειά δλους τους μαστόρους, μι
κρούς καί μεγάλους», (σελ. II, 17). «1789 ’Ιανουάριου 25, εδώσαμε τό όρδί 
τό βασιλικό με ό?μχ τά έξοδα γρ. 386. Πήραμε από τούς Καρλοβαληδες, Σο- 
ποταλήδες, Χατζιρλήδες, Ντερβεντλήδες, Καραφερλήδες, Άβραδαλήδες διά 
τό βασιλικόν όρδί γρ. 327». (σελ. II, 1)·

1790, Μαίου 22. Μαΐστορες 4 παρά την διάταξιν, ’Ιουνίου 20. «εθεω- 
ρήθη οΤ,ογαριασμός των μαστόρων καί έξέκαμεν δ παλαιός με τον Χατζή- 
Άναστάσ.Γ καί έφάνησαν άσπρα μαστορικά έτοιμα γρ. 3000, ήτοι τρεί; χι
λιάδες άσπρα γιρά. ’Έχομε καί ς την πολιτείαν δομένα άσπρα τοϋ Ισναφίου 
μας γρ. 715 νά τρέχουν προς 1 καί 10 (παράδεςί τον μήνα' νά λαμβάνη τό 
διάφορόν τους τού χρόνου γρ. 105». (σελ. II, 23). Ιανουάριου 20, «έδωσα 
διά τό όρδί τό βασιλικό γρ. 376' πήραμε από τούς Καρλοβαληδες, Σοπο- 
τλούδες, Άβρανταλήδες, Ντερβεντλήδες, Καροφιλήδες γρ. 282». (σελ. II, 2), 
1790, ’Ιουλίου 15 «εδωσεν τό ίσνάφι μας ομολογία τούς άρχοντες διά γρό- 
σια 260 από τό πράγμα τοϋ Φίλιππα προς 10 τοϋ χρόνου». Ό  ετήσιος 
τόκος είναι επιχορήγησις τοϋ ρουφετίου προς την κοινότητα (σελ. II, 3).

§ 30. Πρωτομαϊοτορεύοντος, τον Χατζή , πιΦανώς τοναντον, 1790—1793.
1791. Φεβρουάριου 25 «έδωσα διά τό όρδί τό βασιλικό άσλ. 352 : 20. 

’Έλαβα άπό τούς Ντερβεντλήδες κτλ. γρ. 316». (σελ. II, 2). ’Ιουνίου 5. 
«Σημειώνομε τούς πασκαλήδες οπού εβγαίνον?> μαίστορες 14. «Τί δίνονται. 
Έ ν  πρώτοις εδώσαμε τον Χατζή-Γιαννάκι διά νά ξεκάμη ομολογίαν του 
γρ. 43.20. Έστάθησαν τά 300 γρ. μήνας 4' διάφορον 16.30. ’Έ τι εδόθη- 
σαν διά άσπρων διάφορα τον Χατζή-Άναστάσι των 200 γρ. και άλλα γρ. 
12, έτι όπου εΐχε περασμένα έδικά του γρ. 28. 'Ο τσαούσης έλαβε την 
ρόγαν του ολη, ήγουν 25 καί έξωφίλησεν. ’Έξοδα τοϋ Χατζή-Τάσου λιανι- 
κώς 83. Δεκεμβρίου 15 έδοοσαν διά κονλαονζια γρ 130 1, διά τον όντα τό 
νοίκι 15, λιανικώς 45.30. ΈθεωρήΌησαν όλα καί έϊέκαμαν τά άντικρυνά 
ς τον ίδιον καιρόν 1792 Ιανουάριου 13 καί έμειναν νά λάβη ο Χατζής 
άσπρα ειδικά του άπό την μέσην γρ. 22—30, τά έλαβεν καί έξώφλησεν.

1) Έ ν  χφ κώδικι Κυρίλλου σελ. ιζ ' φέρεται : «’Ανέκαθεν ήγγαρεύοντο οΐ καλφά
δες τίδν έσναφίων, όπως συνοδεύωσι τούς Τούρκους κολαούζηδες=(συνοδοΰς) των 
χασνέδων μέχρι τίδν συνόρων της επαρχίας. Προς κατάπαυσιν ταύτης της αγγα
ρείας άπεφασίσ&η νά πληρών a ή πολιτεία τά έξοδα των Τούρκων κολαούζηδων 
προσερχομένων άριογών καί των έσναφίων, προσδιορισδέντος άμα τοϋ ποσού, όπερ 
έκαστον Ισνάφιον ώφειλε νά χορηγή κατ’ έτος. 1791, Ιανουάριου 30». Τφ 1721 τό 
ρουφέτιον έπλήρωσεν άσπρα 1030. Ηδε, Άρχεϊον, τόμ Δ', σ. 29, § 7, β'.
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“Ολος ο λογαριασμός θεωρήθη καί τό όρδί εδώσαμε γρ. 130 χαί εξώφλη- 
σαν καί ή μακαργειά καί ολα ξέκαμαν». (σελ. II, 25).

1792, ’Ιανουάριου 13. «ΈθεωρήΟησαν τά άνωθεν χαι πέρασαν ς τά 
έξοδα κοντά χό κατάστιχον του Χατζή». ’Απριλίου 17. «Κάνομε αρχή είς 
τό κατάστιχον και γράφομε τους μαστόρους, δπου εβγουν». Μα'ίστορες 19. 
«Νέον λογαριασμόν γράφομε. Εδώσαμε διά ελεημοσύνην γρ. 50, 20, ετι 15 
τον δεσπότην, τον καλαγτζή γανωστικά 12.30, εις τό μοναστήρι την αγίαν 
Παρασκευήν άπό τό κοτι 50, και εις την Μολτάβαν έδωσαν καί οΐ άργαστα- 
ράδες 50. ’Ιουνίου 2 εδώσαμε τόν Χατζή-Γιαννάκι διάφορον των 200 γρο- 
σιών γρ. 11.10, διά τόν άγιον Θεόδωρον γρ. 40, ετι λιανικώς κατά τό κατά- 
στιχόν του έως Ιανουάριου 2 γρ. 185.20. ’Ιουλίου 2, εσυνάχθησαν άπό τό 
έργκέν άχτζιασί γρ. 108, άπό παιδείαν γρ. 83». (σελ. II, 25—26).

1792, ’Απριλίου 17. «'Ιδού σημειώνομε, οπού εσυμφωνήσαμε εμείς 
οί μαστόροι άμπατζήδες ολου τό ίσνάφι δ'σον καραμπατζήδες, τόσον και οί 
πανάδες, μέ τούς μαστόρους μπογιατζήδες νά βάφουν τό πράγμα, δπου μάς 
κάνει χρεία, δσον τά γρίζα, τόσον και τά γαϊτάνια και πανιά' γράφομε την 
τιμήν, οπού εσυμφωνήσαμε : τά κιόκια νά βάφωνται προς μλ. 38 τό τόπι, 
άλικα μπακάμι προς μλ. 42 τό τόπι, τό γαϊτάνι μαύρου ή οκά προς μλ. 8, 
τό ίδιον και τά γρίζα, γαϊτανϊ μαβί ή οκά προς μλ. 18, μαβί γρίζα σοημάν 
μπογιά ή οκά μλ. 22, πανιά καφέ ρεγκί καί κόκκινα προς μλ. 1, άσπρα 1 ή 
ενχίζιά, ελβάνι πανιά προς μλ. 8 οί δέκα εντιζάδες. Καί άπό τώρφ δ'ποιος 
μάστορης ήθελεν στείλει εις τό Κάρλοβο πράγμα διά νά βάψη, νά παιδεύε
ται, ή εις τό Παζαρτζίκι».

«Έκάμαμεν λόνχζια εις τόν Χατζή-Γιοβαννή Κουϊμτζόγλου τόν όνχά, 
οπού υρευε 6 αγάς πέντε χιλιάδες γρόσια καί ήταν δεκατέσσαρες μαϊστόρόι : 
Χατζή-Παύλη, Χατζή-Γιοβαννής Κουϊμτζόγλου, Χατζή-Κωνσταντίνος Πάπα- 
δημητρίου, Δημητράκις Χατζή-Γιαννάκογλους, Καρπουζάκογλους Σταύρης, 
Άθάνάσις Μπουλγκοΰρογλους, Νένους Περνταρσίζης, Χατζή-Γιοβαννής 
Σάββα, Χατζή-Χρήστος Γκένου, Χατζή Πέτρος, Χαιζή-Θεοδιόρής Νιμόγκας, 
Θεοδωρής Παρασκευά, Ιωάννης Σλαυούϊα». Πρόκειται περί μυστικής συνε- 
λεύσεως των επισημότερων μαΐστόρων προς σΰσκεψιν επί χρηματικής άπαι- 
τήσεως 5 χιλ. γροσίων παρά τού εσναφίου υπό τοΰ Τούρκου διοικητοΰ (αγά), 
(σελ. II, 213—214).

1793, Ιουνίου 19. «Γράφομε τις μαστοργιές, όπου παίρνομε» μαΐστο- 
ρες 9 ,—Νοεμβρίου 4. «Έθεωρήσαμε τόν λογαριασμόν τά έξοδα τοΰ Χατζή 
όπου κάνει λιανικώς καίέφάνησαν δλα, δπου έγειναν—σοΰμμαγρόσ. 372.20». 
(βλ. II, 26).

§ 31. Πρωΐομάίστορενοντος τον Χατζή-" Αναστάοι, 1793—1797.
1 974, Μαιου 6, Μαίστορες 14. Προς χή μαστορεία 40 γρόσ, έκαστος, 

προσκαχαβάλλει καί τέλος 10 γρ. εργκενλίκι, έργκεν χαρτσϊ ή μαατραφί. « Ό
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όπισδεν λογαριασμός έστησε γρ. 533. Έθεωρή'θη δλος ό λογαριασμός άπό 
κάθε λόγιάς πάρσιμο χ-«ί δόοιμον», Αύγούστου 27. «Έμειναν τΐϊς μέσης, 
άσπρα ς ιόν Χατζή γρ. 66.20.—Έδώσεν τον τσαούση από τήν ρόγαν του, 
γρ. 20. Ή  ρόγα του είναι γρ. 25 από 1 “Ιουλίου έως του χρόνου». Σεπτεμ
βρίου 26. «Έδώσαμε από τά άσπρα τά μαστορικά τον Σταυρίτσα γρ. 200 
μηνιάτικα προς ένα τά 100 τον μήνα, έχει καί τεσχερέν εις τές ομολογίες». 
Νοεμβρίου 27. «Έδωσεν τό έσνάφι μας εις τον τσελεμπη Μιχαλάκι γρ.1000 
ήτοι. γρ. χίλια δανεικά μηνιάτικα προς 200 μέ λόγον τοϋ πανιερωτάτου δεσπό
του, τά όποια εδόΟησαν διά τό κουμμέρκι του κρασιού», (σελ. II 28—29).

1795. Φεβρουάριου 6, Μαίστορες 10. Καταβάλλουσιν αμφότερα τά 
τέλη. «’Από άσπρων διαφόρετα πήραμε γρ. 321, έδώσαμε γρ. 11—309.20, 
πήραμε καί από μαστορειές γρ. 310—619.20. ’Έμειναν σαφή έβγάζοντας 
καί τά έξοδα του Χατζή.—Φεβρουάριου 24, Έθεωρήσαμε τον λογαριασμόν 
τον Χατζή-Άναστάσι, οπού κάνει έξοδα λιανιχώς κατά τό κατάστιχόν του, 
και φάνησαν γρ. 68 καί τά ελαβεν». (σελ. II  29—31).

1796. ’Από Μαρτίου 14. Δεκεμβρίου 12 μαίστορες 14 χαταβάλλοντος 
έκαστου 50 γρ. διά πάντα τά τέλη. Δεκεμβρίου 5. «Έθεωρήθησαν οι όπι
σθεν -λογαριασμοί καί άρχίζομεν από τήν σήμερον,— Ά πό τούς παλαιούς 
λογαριασμούς μας έμειναν γρ. 39, άπό παίδειισιν 11=50. Ά πό σαχάνια, 
πήραμε 4 ’/ 2. Απριλίου 23. Έσυμφώνησεν 6 Γιοβάννης τσαβούσης καί 6 
Γεώργις οι δύο μαζύ νά δουλεύουν εις τό ΐσνάφι, καί 6 ,u  πάρουν νά τά 
μοιράζουν και ή, ρόγα των δύο είναι τοϋ χρόνου γρ. 30, διά χρόνον ολό
κληρον. Έδώσαμε διά τά κουλαούζια γρ. 130, διά τά κεριά, δπου δίνομε, 
εΐς τές εκκλησίες τον μουμτζή 1.20, διά καϊβέ καί ζάχαρι εις τον μοφθή, 
οπού εστείλαμε 12:30 καί ένα σαβαι εις τον μοφτή έφέντη 40, διά τά πακι- 
ρικά νοίκι διά τον ούντάν 15, τοϋ Γιασεμή σαλβάρι ένα 3, εις τές εκκλη- 
σίαις τά κεριά καί τούς ιερείς διά τό ισνάφι όπου μνημονεύουν 6; ένα γρίζο 
τον Γιασεμή 4, διά τήν Θανήν τοϋ Γιασεμή 4, ιόν πρωτοσύγγελλον άγιοτα- 
φίτην παπά Αγάπιον μία παρουσία άπό τά άσπρα τά μαστορικά γρ. 50, 
τον Μοραΐτη 1C, διά τό γεφύρι ελεημοσύνη 1.5, εις τον σιαμχανα καντάρ 
παρασί καί άρσιν παρασί 66, εις τό παιδί τής Κάνους τό διάφορον των 180 
γρ. έκαμε 14.20, εις τόν ντερβίση, δπου φώναζεν έδωσαν ένα σιαλβάρι γρ. 
2, έναν πτωχόν τά παιδιά του σκλαβωμένα 3, τόν τσαούση διά τού χαράτσι 
τον 4, τόν δεύτερον τσαούσην 3». (σελ. II, 36—37).

1797. Ά πό Φεβρ. 13. Μαΐου 27. μαίστορες 20, τέλος έκαστου 50 γρ. 
’Ιουλίου 22. «Τί έξοδα καί άπό αυτά τί έδωσα, τόν τσαούση, κιρά διά τά 
πακίρια, τόν μομτξή διά τά κεριά τις εκκλησίες, πού δίδονται, γρ. 13 : 20. 
Ιδού, φανερώνομεν τί άσπρα έτοιμα είναι εΐς τήν μέσην των μαστόρων τοϋ 
ΐσναφίου άμπατξήδων, γίνονται τεσλίμι εΐς τόν Χάτζή-Στόγιτσον προϊστόν
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μας. Ά πό  μαστορειές καί έργκέν άχτζιασ'ι και σεγμέν παρασί παλαιά γρ. 898 
και άσπρα 90». (σελ. II, 38—46).

§ 32.' ΠρωιομαϊστορΕνοντος τοϋ Χαιζή-Σχογίτσον, 1797—1801,
1797, Αύγουστου 1. «Δίδονται εις χειρας τοΰ Χατζή-Στόγιτσου, οΐ 

όποιες είναι τοΰ ΐσναφίου των αμπατζήδων-μαστορικά, όπου μοιράσθηκαν 
τά άσπρα-όμολογίες 33—συμποσοΰνται εις γρ. 1831 ; λέγω χίλια οκτακόσια 
τριάντα ένα και μετρητά τόν εδόθησαν διά έξοδα γρ. 187, ετερα άπό μίαν 
μαστορειάν άπέρασαν 50, ετερα άπό άγιο άϊκέρι γρ. 54 : 30=291 : 30 
οφείλω, όπου έκαμα έξοδα λιανώματα 262 :■ 3, μένουν τής μέσης 29 :27 . 
Έ τ ι οφείλω 13 διάφορον των ασπριον τοΰ Πάγου τής συζύγου γρ. 66 : 10, 
τά ελάβαμεν, όπου τά χρεωστοΰσεν γρ .= 95  : 37. “Εδωσα τόν Χουσεΐν μπέγι 
άπό τής μέσης τά άσπρα άσλ. 150, τόν ντερβίση άπό τής μέσης χά άσπρα 
άσλ. 800. “Ελαβα άπό τόν Χατζή-Άναστάσι Χαλεπλή, δπου εΐχαμεν τής 
μέσης άσπρα, όπου εΐχαμεν τά επάρει άπό τό κονάκ άσλ. 811. 'Έδωσα τόν 
Ά θανάσι Χατζή Αημητράκογλου τής μέσης τά άσπρα φλωρία πολίτικα 4 0 =  
ελαβεν». (σελ. II, 46).

1798. ’Από Φεβρ. 5 —20 Δεκεμβρ. «Κάτωθεν σημεώνομεν τά δσα λαμ- 
βάνομεν άπό μαστορειές». Μαίστορες 12, τείχος 50 γρ. «“Εστω εις ένθυμήν 
μας, όπου έπαι-δεύσαμεν τόν Χατζή-Γεώργι. Ράτογλου και χοεωστεΧ εις τό 
έσνάφι μας πακίρι οκάδες 15. Έλάβαμι ελεημοσύνη άπό τόν μακαρίτην 
Χρήστου Κουΐμτζή γρ. 7, διά τόν μακαρίτην ΓΙοΰον Ό, ο μάστορ-Βέλιος διά 
τά σαχάνια τής παιδείας του πεσκέσι ένα έδωσεν γρ. 15. Αΰγάτησαν γρ. 9». 
Μαίου 27. «Κάτωθεν σημειώνομεν τά δσα δίδομεν έξοδα, ο,τι και αν τΰχουν. 
Έδώσαμεν διά τόν σαμχανά άχτζασί γρ. 56, άπό τά άσπρα, όπου συνάξαμε 
τές ομολογίες μία παρουσία τόν πνευματικόν Βατοπεδινόν παπά ’Ιωσήφ γρ. 
50, γάνωμα σαχάνια μαστορικά 15, τον Γεώργιον Λουλά διά τόν κόπον του
25. ’Ιουνίου α \  ‘Ομολογίες μαστορικές 34 όλες προς γρ. 56, ήτοι πενήντα 
έξι. ’Έδωσα τόν τζαοΰση Γιουβάννη γρ. 15, έτελείωσεν ή ρόγα του, διά τά 
αμάξια κιράν, όπου πάγησαν εΐς τό μοναστήρι 9 : 10, ελεημοσύνη 1, διά τά 
κεριά τής έκκλησίμς και διά τόν Λουλάν 1 : 12, τόν τζαοΰση Ιωάννη 20, διά 
τόν πασιά, οπού δεν έφθασαν άπό τής μέσης τά άσπρα 10, τόν Καβράκι 
5 : 20, άπό τής μέσης τά άσπρα διά τήν πολιτεία 250, 4 οκάδες άγιοακέρια 
12 : 9, τόν Κοΐκογλου τήν αδελφήν ελεημοσύνην 5. Νοεμβρίου 24. Διά τού 
κούρτ γιαούζι έδοΰσαμι τού Κωνσταντίνου Χατζή-Δημήτρογλου γρ. 5, ελεη
μοσύνη 3, διά τόν περδέ εΐς· τόν άγιον Ταξιάρχην και ετερα, δλα γίνονται
9, τοΰ βαρούσυκεχαγιά τό έργκέν άχτζεσι γρ. 130, τά Χριστοτίγεννα ελεημο
σύνη 6, διά ένα ορφανόν 5, τή Λαγκεροΰ δι’ ενα ορφανόν 5, έτι ένα όπτω* 
χόν 1.20, τον καζαντζή, οπού εδώσαμεν 7, τόν τζαούσην διά τήν ρόγαν του
10, τόν μουμτζή διά τά κηρία 3, διά τόν όσταμπαή τοΰ γρίζου 4 : 10, διά 
τήν παλαβήν όπου διάβασαν ιό τετραυάγγελον εΐς τόν άγιον Κωνσταντίνον 5,
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ς την κρίσιν σαραχτάρης 7, τον μουμιζή 1,21, τόν τζαούση 3, άρσίν άχτζιασί 
καϊ καντάρ 56, διά τον ’Αρμένιον ς την κρίσιν καί ς τον βοεβόδα διά έξοδα 
56. Έδώσαμε τον Χατζή Κυριάκου διά τά παλαιά, οπού τά έπλήρωσεν ο 
Χατζή Γιαννάκις γρ. 80. Εις τάς ημέρας του Χατζή-Τάσου τον Τζιαοΰση 
από την ρόγα γρ. 4». (σελ, II, 49).

1799, Ιουνίου 18. «Γράφομεν τους μαστόρους, πού εβγουν», μαΐστο- 
ρες 12, τέλος τό αυτό. «’Έξοδα τά όπισθεν γράφομεν κατά σειράν : "Ιουλίου 
22 διά τον ’Αρμένιον έξοδα διά μίαν κακουμόγουνα γρ. 120, διά έ'να κιζι 
και σανδάλι ποχτζιάν 30, σοΰμμα γρ. 150, διά τό τεστίρι των ραφάδων 
χΐσμετζήδες 10, σεγμένι 44.22, διά τό φερμάνι τοΰ χάτι σεριφι, όπου νά μή 
κονεύουν οί πασάδες εις τό βαρόσι *, εδώσαμεν όμοΰ μέ τό διάφορον, οπού 
εΐχομεν νά λάβη από τόν Κωστάκιν Μήτκογλου διά 10 μήνες διάφορον, 
γρόσια 565 : 25, ετι έδωσα τόν τζαούση από την ρόγαν τού 17, διά τά αμά
ξια, όπου πάησαν οι καλφάδες εις τό μοναστήρι 12, εκκλησίες 5 διά νά μνη
μονεύονται τό ΐσνάφι από 1 γρ, εις κάθε εκκλησίαν 5, λαμπάδες έκανα διά 
την εκκλησία, έδουσα 1.20, τόν τζαούση 5, έργκέν άχτζησί 130, διά ελεημο
σύνες και άλλα έξοδα 149,37, διά τόν σαχμανά διά τό άρσ'ιν παρασί 56.20, 
των άσπρων διάφορον τοΰ Πάγιου τόν υιό 14 : 13 2». (σελ. II, 50—51).

1800, Ιουνίου 9. Μα'ίστορες 9, τέλος τό αυτό. «Εις τούς 1798, όπου 
εΐχαμεν δώσει διά τό φερμάνι γρ. 750, έλάβαμεν άπό αυτά γρ. 650. Ιουνίου 
20, έπλήρωσα τόν δεσπότην, οπού χρεωστούσαμεν διά ομολογίας γρ. 150, 
έκαμε και τό μηνιάτικον γρ. 6.25, έδωσα ελεημοσύνην δύο κιορτζήδες 6, 
κηρί 5 όκ. διά τις εκκλησίες 1,35, ένα κορίτσι έφυγε άπό τά τούρκικα νά 
γλυτιοση καί νά τό πανδρεύσουν έδωσα 3, διά την εκκλησίαν των αγίων 40 
εις Στανίμαχον 10, εις την χαρά τού Χατζή Γιαννάκι γάνωμα τά σαχάνια 
και ένας τέντζερες τρανός 20, εις τάς 1799, όπου έκαμεν τό ζαϊφέτι εις τόν 
όσπίτιον τοΰ Χατζή-Γεώργι Ούζούν Γιωβάννογλου, τά όποια άσπρα τά έδω- 
σεν ό Γιοβαννής Άπτάλογλους και τοΰ τά έγχειρίζομεν τώρα εις τάς ’Ιου
λίου 27 όμοΰ μέ τό διάφορον διά 16 μήνας γρ. 240, έδωσα τόν μάστορ- 
Άναστάσι βαρούς-κεχαγιά διά τό εργκέν άχτζεσι 130, τόν τζαούση 20, και 
τόν Κωνσταντίνον Άρίκογλου δανεικά 20, διά την παλαβήν 4, διά τόν

1) Έ ν  τφ κώδικι Κυρίλλου τής μητροπόλεως (σελ. ό νέας άριθμήσεως) Υπάρ
χει τό ακόλουθον περί τούτου σημείωμα : «Έν έτει αψηθ’ (1799) Μαΐου 8, Τούρκι
κο ν ασιγ' Τιλχιτζέ ιε'. *ΗλΟε τό χάτι-σερίφ διά νά μή γίνωνται κονάκια εις τό 
βαρούσι’ τό καθ’ αυτό, άφοΰ έγεινε καΐτι εις τό σιτξίλι, έμεινεν εις τόν ναξίρη 
Τζελέπ-άγά, τό δέ ίσον αΰτοϋ άπαραλλάκτως έμεινεν εις ημάς καί έδόθη.τφ άρχοντι 
όικαιοφύλακι προς διατήρησιν όμοΰ μέ ιά λοιπά αναγκαία χαρτιά τη; πολιτείας 
καί έστω εις ένδειξιν.Ό  Φιλιππουπόλεως Κύριλλος».·—Βαρούσι—χριστιανικά σπίτια. 
”1δε, ’Αρχεΐον, τόμ. Δ', σελ. 29 § 7, β'.

2} Τόκος της έν τη σημειώσει 3 § 29 άναφερομένης έκ τοΰ κωδικός της μητρο
πόλεως ομολογίας.
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τζαούση τό χαρτί 4, διά τις πέντι ίκκλησίες 5, διά τις λαμπάδις φκειαστικά
2, εις τούς 1786, οπού έχοεωστούσαμεν τοΰ Πάγιου τόν υιόν όνόματι "Αντώ- 
νιν, τά γρ. έπληρώσαμεν και εξωφλήσαμεν από αυτά γρ. 200, διά τό φερ
μάνι επάγησαν έξοδα τό άπτικλίκ γρ. 100». (σελ. II, 51).

§ 83. Πρώτομαϊστορεύοντος /Γω»'σταντίΐ’ου Μήΐκογλ.ον, 1801 — 1811.
1801, "Απριλίου 29. "Ιουνίου 26 «κάτωθεν σημειώνομεν τούς δσους 

μαστόρους εβγάζομεν»' μαιστορες 8, τέλος τό αυτό. «Νά δώση. "Ελαβα .διά
φορον 17.20, δσα έσυνάξαμεν διάφορον των άσπρων 132, παιδείαν Κρά- 
χτογλου 7, άπό τό λείψανου τοΰ Πέτκου 3, άπό τόν Γιαννάκι Καβάσογλου 
διά τό λείψανου 3, άπό τόν Δημητράκι Μήτκογλου διά τό λείψανο 3. Κάτω
θεν σημειώνομεν τά δσα έξοδα ακολουθούν νά λάβη : "Εδώσαμεν τόν τζαού* 
σην μας "Ιωάννην γρ, 5, τόν Γεώργιον Λουλάν διά τόν κόπον του 20, τόν 
κιχαγιά της κρίσης 7, διά τις λαμπάδίς 1,11, έξοδα, οπού έκαναν τό χειμώνα 
τό ίσνάφι 96.75, σοΰμμα 111,26. Μαΐου 12, έδωσα τόν πνευματικόν τού 
Ίβήοου γρ. 30, τό έργκέν άχτζασί 130, άρσίν άχτζασί 56, τούς σολλαρηδες
3, τόν τζαούση 5, διά τις λαμπάδες τόν μουμτζή 1.35, διά τόν Χακή πασά 
τά δάνεια 30, τόν τζαούση ν διά χειρός τοΰ κύρ Κωστάκι Μήτκογλου 20, διά 
τόν πασιά, όπου δεν ήβγαιναν τά άσπρα 100, τόν Λουλά, οπού χασομέρυ- 
σεν, δπου συνάξαμεν τά άσπρα 10, διά τό σιντοΰκι τοΰ χζιαούση, οπού πήρεν 
άπό τόν Κωνσταντίνον Κουϊμτζόουλου 6.20, λεγμοσύνη 1, τόν τζαούση τοΰ 
Χακή πασιά 1, διά τό σιντοΰκι, δπου έχουν τά πακίρια^ κιρά 15, διά πέντι 
ίκκλησίες 5, εναν, οπού τόν εστειλεν ό δεσπότης, οπού πήραν Ιαλεπτέ τόν 
υιόν του 5, τούς ντελήδες τόν τζαούση 2, τόν Πανταζή, οπού μάς άλιβέρτι- 
σεν τά άσπρα διά τό ΐσνάφι, δύο άλατζάδες γρ. 32, διά ενα δπτωχό, οπού 
τό πανδριεύαν 3 : 15, διά μίαν σακάτισσα 1, διά τις λαμπάδες εις τόν άγιον 
Δημήτριον 1.20, διά μίαν όπτωχήν, οπού την εσήκωσαν. 5, διά μίαν όπτω- 
χήν, οπού πάνδρευσεν την κόρη της 3, τόν τζαούση 3, διά τό γιοφύρι 3, 
τόν μουμτζή διά τις λαμπάδες 2». (σελ. II, 52—53).

1802, Μαΐου 1 3 —18 Ίουλ. Μαιστορες 11, τέλος τό αυτό. «’Έλαβα άπό 
τόν Νικηφόρον Σλίβογλ,ου τό διάφορον άσλ. 56, άπό τόν Μπουσά μακαρειά 
3, άπό παίδεμμα τοΰ Νικόλα Σανταλ,όολου 15, άπό τό λείψανου τοΰ Ταυτζή 
5, άπό τόν "Αναστάσι Κρασουβυτίνα 62.—’Έδωσα τούς παπάδες είς την 
αγία Μαρίνη άσλ. 1, διά την λαμπάδα τοΰ δεσπότη 0:30, διά μίαν οπτωχή, 
οπού σκλάβιοσεν ό κλέπτης τά παιδιά 3, τόν Γεώργιον Λουλάν διά τόν 
κόπον του, οπού έπερπάτησεν 1 : 20, δσα εδώσαμεν τόν Πατίλη, οπού εχει 
δώσει διά τούς Νιγ μεν ιώτας, οπού είχαν τόν "Αλή-μπέγη 130, διά ενα κορί
τσι, οπού ήταν εις τά τούρκικα 3, διά εναν σκλάβου 3, τόν βάρους κεχαγιά 
διά Ιργκέν άχτζασί 23, τόν τζαούση άπό ρόγα του 30, διά κηρία καί λεμο- 
σύνη 4 : 15, διά τούς τζαούσηδες 6 : 20, τόν Δημήτρι διά τόν κόπον του 1, 
διά εναν σκλάβου 2, ελεγμοσύνη 2, τούς παπάδες εις την αγίαν Κυριακήν 1,



30 Κ. Μυρτίλου Άπόστολίδου

τους παπάδες εις τον άγιον Κωνσταντίνο 1, διά έναν σκλάβοι μ ένον 2, διά 
έ'να όπτωχόν ελεημοσύνη 2, διά την γειτόνισσα την γριά ελεημοσύνη 2, διά 
έναν σκλάβου ελεημ. 2.20, διά έναν σκλάβου 2, διά έ'να όπτωχό νά τό παν- 
δρέψουν 5, διά του ρυζιού την ζημίαν άπό αυτά τά ά'σπρα 106 : 20, διά 
κηρία τον μουμτζή 1.20, εις τό κονάκι δανεικά 50». {σελ. II, 54).

1803, ’Ιουνίου 19. Μαΐστορες 13, τέλος τό αυτό. «Τοΰ Άγγελή Ρου- 
σπόπου παίδεμμα 50, έλαβα από τό ρύζι τοΰ άζικλεμέ, όπου έδωκα διά την 
μέση, άσλ. 49 : 30. ’Έδωσα εις αγία Μαρίνη τούς παπάδες άσλ. 1. διά την 
ΙΙαναγία τούς παπάδες 1, χόν σαραντάρη της κρίσης 3 : 10, διά τά ρύζια 
κιρά και τά σκοινιά 12.20, διά την άανή τού Κουκουτζόογλου 5, διά έναν 
άπκηξή 20, διά τον σαχμανά 25 : 20, ελεημοσύνη διά τόν ΓΙαπακωνσταντΐνο 
10, διά τόν Άληπαπιά τόν σολταρή 6, τόν πρωτοσύγκελλο Σιναΐτη μία 
παρουσία 50, τόν τζαούση 5, διά λεημοσύνη 1, τούς παπάδες εις τόν άγιον 
Δημητριον διά δύο χρονές 2, διά κηριά της εκκλησίας 1.20,. τόν Τριαντά- 
φυλλον έργκέν άχτζασί 130, διά γανωστικά τά πακίρια 11, διά έναν όπτω
χόν 2, τόν δεσπότην διά τόν άφορισμόν 5 : 20, τό διάφορον της Φανίτσας 
105, διά γανωστικά, ο πτωχόν, τζαούση διά ρόγαν 24, τόν Κωνσταντίνο διά 
τό κονάκι, οπού έδωσε 12.20, διά κιρά διά τά πακίρια 15, διά τό χαρτζο- 
χάρτι τού τζαούση 4, τόν κύρ Γεωργάκι Χιντεστανλη τό διάφορον 75, τούς 
παπάδες άγ. Κυριακής καί άγ. Κωνσταντίνου 2, διά τά πακιρίκά διά τόν 
όντα κιρά 15, διά οπτωχήν 2 : 27, διά τό Καλόφερου τό μοναστήρι άσλ. 10». 
(σελ. II, 56—57).

1804, Ιουλίου 5. Μαΐστορες 11, τό αυτό τέλος. «’Έλαβα από τόν Νικη- 
φόρον ,Σλίβογλου διά δύο χρόνια διάφορον, άσλ, 12 .’Έδωσα διά τόν δεσπό
την τού καπού παρασί άσλ. 17 : 20, τούς παπάδες εις την άγ. Μαρίνη, 
Παναγία, άγ. Δημητριον, άγ. Κυριακή 4, διά σκλάβον καί ελεημοσύνη διά 
όπτωχούς 46 : 20 ‘, τόν τζαούση διά ρόγαν καί χαρτζοχάρτι 47 : 14, ιόν βοη- 
βόντα διά τόν Δημητράκι τόν κωφόν 15, διά τον δεσπότη έ'να κομμάτι 
γριζο άσλ, 7, διά την θανή τού Τόντζου 5, διά τού Χατζή το ασκί 5, διά 
τόν σαϊτάρη τής κρίσης 3 : 30, την Φανίτσα χό διάφορον 105, τόν πνευμα
τικόν Ίβηρίτην 30, τόν πνευματικόν Καπίτσαν 30, τόν Χιντιστανλή τό διά
φορον 75, εις τόν Χατζή Κοσμά τό σπίτι 10, διά κηρία καί άγικέρι 28 : 6». 
(σελ. II, 5 8 -5 9 ) .

1805, Ιούλιος 8, Μαΐστορες 25, τό τέλος 100 άσλ. τό ήμισυ δέ διά 
τούς υιούς των μαϊστόρων. Παιδείες δύο μαϊστόρων άσλ. 17 : 20. «’Έδωσα 
διά τούς παπάδες των εκκλησιών 5, διά σκλάβους 21, τής Φανίτσας τά 
άσπρα, οπού τά χρεωστοΰσεν τό εσνάφι άσλ. 1000, τόν κύρ Γεωργάκι τού 1

1) Χάριν συντομίας, τά τοΰ αύτοΰ είδους επιδόματα συμπεριλαμβάνονται 
■ΰςρ’ ημών εις ένα αριθμόν προστιθέμενα ενταύθα καί έν τοΐς έξης :
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διάφορον 75, διά ελεημοσύνες 93 : 20, διά τις λαμπάδες τόν μουμτζή 1 : 35, 
διά λαμπάδες εις την Παναγίαν 3, τούς δυο τζαοΰσηδες την ρόγα τους 40, 
δι’ ενα κορίτσι, οπού ήθελαν νά τό τουρκέχ(ιουν 5, κιρά διά τά μαστορικά 
τά πακίρια, οπού είναι ς τον οντά διά δΰου χρόνια 30. διά μίαν κλειδαριά 
1, έπλήρ'ωσα τόν Παπαμανόλι διάφορον άσλ. 78 : 10, διά άγικερι 26 : 10, 
διά την λαμπάδα τόν δεσπότην 13». {σελ. Ι ϊ, 60—61).

1806, άπό Φεβρουαρ. 10, Μαΐου 19, μαΐστορες 28, τέλος τό αυτό* 
παιδεύσεις τριών μαϊστόρων άσλ. 85. Μαΐου 19 «έδωσα, διά τούς τζαούση- 
δες χαρτζοχάρτια, σαχμανά, ρόγα, σαλβάρι 90 : 20, διά ελεημοσύνες εις πτω
χούς καί σακάτηδες 30, τόν Πανταζή οπού τόν χρεωστούσαμε άσλ. 2660, 
έργκέν άχτζασί 100, διά τόν σαχμανά, οπού δεν έφθασαν καί τά γίμισα 15, 
τόν κύρ Γιωργάκι τόν Χατζή-’Αγγιλή τό διάφορον 15, διά άγικερι, λαμπά
δες, μουμτζήδες 87 : 25, τόν πρωτοπαπά διά τό γράμμα, οπού εγραιβεν 19, 
διά τό γιοφύρι 2 : 20, διά τόν άνθρωπον, οπού πάγησεν εις Έτρινέ 80, διά 
τόν παγημό του κιρά 17, διά τόν ερχομόν του κιρά 12, εις τόν Χατζή-Κα- 
νάκι, (όπου) εγώ λείποντας άνοιξαν και πήραν (άπό) την κάσσα άσλ. 380». 
(σελ. II, 62—63).

1807, ’Ιουνίου 15, μαΐστορες 8, τό τέλος 250 άσλ. Παιδεία ενός μαΐ- 
στορος 40. «“Έδωσα διά τούς παπάδες των εκκλησιών 3, ελεημοσύνη διά 
εν αν μάστορη, οπού άπέθανεν 2, τούς τζαούση δες διά την ρόγα και τά χαρ- 
τζοχάρτια 68 : 20, τόν κύρ Άθανάσι Χατζή-Δημητράκι διά τόν Πανταζή τό 
χρέος 1413 : 5-{-65-j-375=1853 : 5, τόν δεσπότην δ La τόν Έμίν-άγά 252 \  
την κοκκιονα Άννίτσα τό διάφορον 75, τόν Κοονσταντΐνο διά τόν Χατζή- 
Άπτολά τόν υιό, οπού πήραν κόκκινο γρίζου 13, ελεημοσύνη1 άσλ. 18», 
(σελ. II, 64—65).

1808, Μαρτίου 3. Μαΐου 1, μαΐστορες 15, τέλος τό αυτό. «Άφιέρωσεν 
δ Γιαννάκις Έρμπεχιρλής εις τό ισνάφι σαχάνια 12», τέσσαρες άλλοι έτα
ξαν πακίρι οκάδες 19. «Ιδού σημεόνου οτι άφιέρωσεν (τίς ;) είς τό ΐσνάφι 
1808 Όκτωβρίου 12 ασλάνια 50, καί νά δίνωμεν τόν καθ’ έκαστον χρόνον 
εις τόν άγιον Κωνσταντίνον την εκκλησίαν προς γρ. 5. ’Έχομεν εις ιόν Δημή- 
τρι Ζάγαρλην άσλ. 500». Τρεις μαΐστορες έκ της μαστορείας των «έμειναν 
νά δίνουν» άσλ. 600. «’Έδωσα εις τζαοΰσηδες 97 : 5 ρόγαν κτλ., τά Χρι
στούγεννα ελεημοσύνη 11, διά τά αμάξια κιρά, οπού πάγησαν οΐ άργαστη- 
ράδες εις τό μοναστήρι 9, διά ελεημοσύνη εις οπτωχούς, ορφανό, παπαδις, 1

1) Ό  των Κυρτζαλήδων άρχιλήσταρχος, δστις επυρπόλησε καί έδήωσε τόν 
2!τενίμαχον καί άλλας τής Θράκης κώμο πόλεις, ΤΙ Φι,λιπποΰπολις έσώΌη διά κατα
βολής εις αυτόν λύτρων, απερ συνέλεξεν 6 τότε μητροπολίτης Τωαννίκιος παρά 
των ίσναφίων καί ίδιωτών. Περιεψράγη όμως διά τήν έν τω μέλλαντι ασφάλειαν 
της διά τάφρου, είς ήν είργάσάησαν πάντες οί Φιλιππουπολΐΐαι.
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. καλόγηρου, σκλάβους 79 : 20, διά τό άγικέρι, οπού πηραμεν διά τις εκκλη* 
σ,ίες 100, τον σαραστάρη της κρίσης 7, δια αρσ'ιν παρασι εις τον σαχμανά 
57, τον Θωμά Καζάση, οπού δανειστήκαμε διά όρδί μέ τό μηνιάτικο) 204, 
διά τον όντα τον χιρά διά χρόνια τρία 45, γανωστικά διά τά σαχάνια 34., 
τούς παπάδες τών εκκλησιών 4, τον Πανταζή τον ιατρόν έτι με χέρι τού 
Χατζή-Λημητράκογλου Άθανάσι 240-{-200-|-600-j-260-}~287=1587 άσλ. 
καί τον εξώφλησα, εις την Παναγία διά τά κηρία τού Χατζή-*Αντώνι 13, 
διά τό Μπατκούνι τό μοναστή(ρι), οπού τό χάνουν τον άγιον Πέτρου 25, 
την κοχχώνα Άννίτσα τό διάφορον 75, τόν Δημήτρι, οπού δούλευσαν εις 
τό τσιφλίκι εις την Μπιλάστιτσα 45, έτι δέκα μερούσια 24, τόν πνευματικό 
Λαυριώτη 30, τόν δεσπότην τό διαταγμένον 600, εις τό Καλουφέρι τό 
μαναστή(ρι) τις καλογριές 2, εις τό Ντερμέντερι την εκκλησία διά τό εύαγ- 
γέλιου 10, τούς τουψήδες 2.30, διά την φυλακή εις την χρίσι 3 : 5, διά τόν 
σαριγιατάρη 7, διό τόν δεσπότη την λαμπάδα 12». (σελ. II, 66—67).

1809, Ιουνίου 9. «Ιδού σημειώνου οσοι μαστόροι βγαίνουν», μαΐστο- 
ρες .14, τέλος τό αυτό, άσλ. 3135. «“Έδωσα τό σεγμέν-μπασί διά τούς όντά- 
δες, οπού γΰριυαν νά άδειάσουν άσλ. 22, ένα τζαούση είς τά μπαργιάκια 
10, εΐς τούς τζαούσηδες ρόγα χτλ. 73.30, ορδού παρασι 1809, “Ιουνίου 3, 
άσλ. 183 : 20, εΐς τούς παπάδες τών πέντε εκκλησιών 5, διά άρζι. μουαζάρι, 
οπού τούς ήφερεν ό Δημήτρις τζαοΰσης 20, διά ελεημοσύνες 37.20, έπλή- 
ρωσα τό διάφορον τής κοκκώνα Άννίτσας 75, έδωσα γανωστικά 14, τόν 
Δημήτρι τζαούση διά γρίζα, όπου έδωσεν εΐς τό μπαργιάκι 103 : 20, τόν 
Χατζή:Πέτρου διά τά μπαργιάκια, όπου έδωσεν γρίζα 50, τόν πνευματικό 
Π,απίτσα 30, διά τόν όντα κιρά διά δύο χρόνους 30, εΐς τόν άγιον Κων
σταντίνον την εκκλησίαν διά τά 50 γρόσια, οπού άφιέρωσεν (ή Νίνα) 6, 
τόν Βατοπεδινό τόν πνευματικό 30, τόν Νικόλα, οπού έδωσεν εις τό μπαρ- 
γ,ιάκι γρίζα τόν έπλήρωσαν 46 : 20, διά τό γκιρίζι, οπού πάστρεψαν 6 : 32, 
έπλήρωσα τής κοκκώνα “Αννίτσας τά άσπρα μέ τό ρέστον τους, έλαβα χήν 
ομολογίαν άσλ. 534, διά σκλάβους, οπού τούς έστειλεν ό δεσπότης 15, διά 
τά ρύζια από τά άσπρα 400, διά τά υστερινά ρύζια 35, έτι διά τό δρύζι 30 \  
έργκέν άχτζασί 130, τόν κιχαγιά τής κρίσης 7, τόν σαχμανά 56, διά τά ρύζια 
τόν Χατζή Πέτρου 12 : 20, έτι διά ράμματα1 2, οπού έδωκεν εΐς τόν πασια 
25, ετι έδωσα διά τά ρύζια τόν εξικλιμέ κα'ι άλλα έξοδα 500 : 11,^έναν

1) Τό διοικητύριον διαΦέτον μεγάλην όρύξης ποσότητα, ήν εΐσέπραξεν Αντί 
φόρων, διένειμεν αυτήν εΐς τά μεγάλα ρουφέτια τής πόλεως, άτινα κατέβαλαν τήν 
αξίαν της καί είτα την μετεπώλουν.

2) Άλληγορικαις αντί ρονσφέτι,  δώρον προς δεκασμόν. Ρονσφέτια  καί ανεσχέ- 
σια έδίδοντο οΐκειούελίος τοΐς Τούρκοις υπάλληλοις υπό τών ρουφετίων καί τής 
πολιτείας, όπως τυγάνωσι τής εύνοιας των. Έ ν  χή σελ. 4 τοϋ κωδικός Κυρίλλου 
άριθ·μοΰνται *τά πεσχέσια, οπού δίδονται κατ’ έτος τοΰ μολά νέου ερχομένου 1781».
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πτωχόν ένα σαλβάρι 5 : 20». (σελ. II, 65—69).
1.810, ’Ιουνίου 1. «01 κάτωθεν μαΐστορες, όπου εβγαινούνε», μαΐστο- 

ρες 14, τέλος τό αυτό. «’Από παίδημα 4 μαϊστόρων άσλ. 83. Ά πό τρία λεί
ψανα 15». ’Ιουλίου 12. «’Έδωσα όρδου παρασι 213 : 20, τόν Άγιάννη άπό 
τά άσπρα τά μαστορικά 300, διά τό όρδου παρασι και δευτέρου 1810 Αΰγ. 
12 άσλ. 1.83 : 20, ελεημοσύνη εις πτωχούς, ορφανά, παπάδες 32 : 20, τούς 
τζαούσηδες διά ρόγαν, άρτζοχάρτι, κόπον 117 : 5, ετι, όρδου παρασι 80, 
τόν Χατζή Πέτρου διά τόν μπαργιάκ-άγασί τόν Χατζή-Άπτουλά τόν υιό 28, 
εις τόν άγιον Κωνσταντίνον άπό τής γυναίκας τά άσπρα 6, τούς παπάδες εΐς 
τές εκκλησίες 4, τόν Χατζή-Σουλιγμάνι Χαντζή 50, τόν Χατζή-’Άνθιμου εΐς 
τό μοναστήρι ς τόν άγιον Κήρυκον 40, διά τόν Χατζή-Σουλιγμάνι τόν χαν
τζή διά τά μενιέοια 1.20, διά μίαν σκλάβα 30, τόν εζαρχο τοΰ αγίου τάφου 
100, ελεημοσύνη τά Χριστούγεννα 1.0, τόν κα'ίβετζή διά τά χαρτζοχάρτια 
12 : 8, τόν Παπαμανόλι 200, διά τόν Σαρόουλου την γυναίκα, οπού άπέθα- 
νεν 10». (σελ. II, 68—71).

1811, Μαρτίου 1, μαΐστορες 3. Τέλος τό αυτό. Φεβρουάριου 27. Μαρ
τίου 1, «έδωσα όρδού παρασι άσλ. 183 : 20, τούς τζαούσηδες διά ρόγαν 25, 
τόν σεγμένη 2, ελεημοσύνες 8, την Λαμπρή 20, έναν διάκο, οπού διώρισεν 
ό δεσπότης 10, τόν σαραϊτάρη τής κρίσης 7, διά τό εργκέν άχτζασί 130, 
έπλήρωσα τόν σεγμενπασί μέ διάφορόν του άσλ. 762 : 20»· (σελ. 71 — 73).

«Ό  Κωνσταντίνος Μήτκογλου νά δώση, ώς φαίνονται λεπτομερώς : 
άπό 1801 Απριλίου 29 έως 1811 Μαΐου 18, λογαριασμός τοΰ κύρ Κων
σταντίνου πρωτομάστορη τά όσα έλαβεν εις χρόνους 10 και ημέρας 19, όπου 
έστάθη πρωτομάστορης. Έθεωρήθη ό λογαρισμός του παρόντων όλων τών 
μαστόρων και πλήρωσεν, πώς ελαβε σοΰμμα άσλ. 17.755, εΐς σάλδος του 
άντικρυς, οπού εσΰναξεν άπό εργκέν άχτζεσι άσλ. 1642 : 39=άσλ. 19.397:39, 
γρόσια δέκα εννιά χιλιάδες καί τριακόσια ενενήντα επτά καί παρά δες τριάντα 
εννέα ήτοι.—Ό  κύρ Κωνσταντίνος Μήτκογλους νά λάβη : 1811, Μαΐου 18 : 
την σήμερον, οπού παρεδόθη ό λογαριασμός εΐς όλους τούς μαστόρους διά 
χρόνους 10 και ημέρας 19 άπό 1801. Απριλίου 29 έφάνησαν ότι έδωσεν 
σοΰμμα άσλ. 19.397 παρ. 39, γρόσια δέκα εννέα χιλιάδες και τριακόσια ενε
νήντα επτά καί παράδες τριάντα εννέα». Έ πονται άΐ αύτόγραφοι υπόγρα
φα! τών ελεγκτών μαϊστόρων, ό ’Ιωσήφ Χατζή-Μιχάλη Κέρογλου μάρτυς, 
Χ"Γιαννάκης, X" Κονσταντής, ’Ιωάννης Στόϊτζου Περουστιχζηλίς μάρτυς, 
Χατζή Κυριάκος Μελκών, τουρκιστί, Σταΰρις X " Τασιού, ’Αθανάσιος 
X" Δημητρίου Γκιουμούς-γκερδάν μάρτυς, Χ"Γεώργης Γάτογλους μάρτης, 
Άθανάσης Κοσιαντήνου Μπουλγχοΰρογλου μάρτης, Ά ργίρις Γιορ. Πάνο- 
γλους μάρτης, Άθανα. Ίωάνου Κοχζιάσογλους μάρτις, ’Αναστάσιε Εύταξό- 
γλους μάρτης, ΙΊαΰλες Τζόνε μέ χυνείν γνώμην ολον τον μ αστορο ν επιτροπι-

3
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κώς τους υ π ο γρ α φ ο  όλους τούς μαστορους και μαρτυρό» *.
§ 34. Πρωτομαϊατο.ρεύοντος Χατζή-Κυριάκου Μ ελκών, 1811—*1820.
1811. «Μ έ την βοήθειαν χοΰ Θεού και μέ γνώμην κοινήν όλων των 

μαϊστόρων τοΰ άμπατζήδικου εσναφίου μας τήν σήμερον 1.811 Μαΐου 18 
όλοι οΐ μαστόροι διορίζομεν διά πρωτομάστορήν μας τον Χατζή-Κυριάκον 
Μελκών, τον οποίον τον δίδομεν τήν άδειαν δλοι κατά τον νόμον μας νά 
φύλαξη τό γιδλ άρκάν μας καί διά τήν ασφάλειαν του, πώς τον δεχόμεθα 
και ύποταζόμεσθα, ύπογραφόμεθα ώς κάτωθεν». « Ό  άνωθεν Χατζή-Κυριά- 
κος Μελκών νά δώση εΐ,ς μετρητά άσλ, 215, εις μίαν ομολογίαν τοΰ Στο- 
γιάννη Γκένου από 1810 Αύγ. 24 ελαβεν μέ τδ μηνιάτικόν τους μαζύ εις 
κεφάλαιον άσλ. 200 καί διάφορον επάρθησαν άσλ. 217, εις τού Νικηφόρου 
τον γαμβρόν νά λάβη χωρίς διάφορον 120, εις τον Στοΐλα επίτροπον τού 
Γκεριζιά επάρθησαν 50, εις τον Γειδργη Βλάχου 170, εις μίαν ομολογίαν 
τοΰ Ν. Βούλκου καί Κ. Πέγκου, σχη'τροφοι τού Α Ζαγάραλι από 1810 
Άπριλ. 24, ή ρηθεΐσα ομολογία άλ,λάχθηκε από 1811 εις κεφάλαιον άσλ. 
500, εγειναν τά άνωθεν σοϋμμα άσλ. 1272». Μαίστορες 6, τέλος τό αυτό, 
άσλ. 1375. «Τήν αυτήν ημέραν εϊς τήν λόντζιαν έσυν άχθη σαν από τό εργκέν 
παρασί, τά όποια γεγραμμένα κατ° όνομα εις τό ξεχωριστόν κατάστιχο, άσλ. 
190». "Από 20 Μαΐου — 31 έσυνάχθησαν τέλη 2 μαϊστόρων άσλ. 375, ετι 
διά μούμ παρασί καί άρσιν παρασί εις τρεις δόσεις (122:23,-|-60-j-29:45), 
σοΰμμα 715 : 68. «Έκλεισθησαν και αί άνωθεν 3 στάσεις, έστησαν σούμιμα 
άσλ. 3423 : 68». "Από 31 Μαΐου—23 5Ιουν. Μαίστορες 2, άσλ. 500, από 
εργκέν καί μούμ παρασί (ll-j-17 : 30-J-20 : 90~|—10), διά παιδεύσεις (25—Ι- 
ΙΟ—j—18) από αγιοκεριού 21 : 90, σοΰμμα άσλ. 633 : 90. «Έκλείσθη ή κάσσα 
καί ως άνωθεν 2 στάσεις καί εγειναν σοϋμμα άσλ. 4057 : 38». Οι δλοι μαΐ- 
στορες 10. (βιβλ. II. σελ. 78).

« Ο άνοοθεν Χατζή-Κυριάκος Μελκών νά λάβη» από 18 Μαΐου—28 
"Ιουνίου : «Έπλήρωσεν εις χρέος τής αγίας Κυριακής, οπού ήτον μέ ομολο
γίαν όμοΰ μέ τό διάφορόν τους άσλ. 565 : 25, ελεημοσύνη εις τό μοναστήρι 
τού Σόποτ 25, κιράν διά τά μπακίρια 2 χρόνων 30, τον σαχμανέ 56, επλη- 
ρώθη τό όφειλόμενον τού δεσπότη αγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου "Ιωαννι- 
κίου, διά τό όποιον έλειτούργησεν και μνημόνευσεν τούς αποθαμένους καί 
ζωντανούς μαστόρους τού: άμπατζήδικου έσναφίου 1200, ετι έδόθησαν διά 1

1) ’Από τής πρωτομαστορείας τοί Κωνστ. Μήτκογλου, δστις δκυργάνωσε τό 
ρουφέτιον ψηφίσας καί τό καταστατικόν αυτοί {σύμφωνον}, επικρατεί τάξις εν τοΐς 
άρχείοις προτασσόμενων των εσόδων και επομένων των εξόδων. Ή  γλώσσα υπό 
τήν σχολικήν έπίδρασιν ρέπει πρός τήν υπό τών λογίων τής σχολής τοΰ αοιδίμου 
Κοραή γραφόμενη ν καί είναι απηλλαγμένη ώς επί τό πλεΐστον ανορθογραφιών. 
Ε νίοτε άπαντώσι συμπτώματα τοΰ βορείου ιδιώματος, δηλ. ή κώφωσις τών άτονων 
e καί ο, αλλά σπανίως.
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φαμελίδικα τών ανθρώπων του 30, έτι διά έξοδα παπάδων, ψαλτάδων, 5 
άρτων και άναμμα τών πολυελαίων ολα άσλ. 26, άσπ. 6 = 5 6  : 6, δι’ έξόψλη- 
σιν τοΰ σιγμέν παρασί από τον καιρόν τοΰ Μήτκογλου 38 : 60, έτι μία 
παρουσία χρέος τοΰ Μήτκογλου εις τό μοναστήρι τοΰ Μπατζικόβου 50, τήν 
Ιδίαν ημέραν έκλείσθη καί ή άντικρυς σοΰμμα και εγεινεν : άσλ. 2020 ; 91, 
έπληρώθησαν διά ελεημοσύνην 9, τά συνετισμένα τών 5 εκκλησιών γρόσι 1 
τους ιερείς 5, διά τήν ελεημοσύνην τοΰ δεσπότη, όπου κρατεί ό λαμπαδάριος 
10, διά τές λαμπάδες τα>ν 5 εκκλησιών 30, σοΰμμα 54, συνεποσώθησαν τά 
άνωθεν σοΰμμα άσλ. 2074 : 91, μένει κέρδος τής κάσσας διά σάλδος τοΰ 
λογαριασμοΰ βάνοντας άσλ. 1982 : 67=έγειναν τά άνωθεν σοΰμμα άσλ. 
4057 : 38». (βιβλ, II, σελ. 79).

«Έξακολοΰθησις τοΰ λογαριασμού τοΰ άμπατζήδικου εσναφίου από 
’Ιουλίου 8. Γυρίζω τήν όπισθεν σοΰμμα τοΰ καπιταλιού τοΰ εσναφίου μας, 
άσλ. 1982 : 67». Μαίστορες 5=άσλ. 1155, «έ'λαβον διά τό σχολεΐον κα'ι σπι
τάλια παρά τοΰ κληρονόμου τής μακαρίτιδος Χατζή-Έλενίτσας 100, ωσαύ
τως παρά τοΰ κληρονόμου τοΰ Χατζή Άντώνι Νεντέλτσου 50, παιδεία τοΰ 
II αναγιώτη τοΰ Παπαγιουβάννη υΐοΰ διά τήν αυθάδειαν του εις τον μάστορ- 
Γιουβάννη 22=1330. 2υνεποσώθησαν τά άνωθεν διά καπιτάλι τοΰ έσνα- 
φίου 3312 : 67». Μαίστορες 8 μέχρι Δεκεμβρίου 22, διάφορον ομολογίας, 
κιράς τών καραμπατζήδικων καλφάδων (917 : 754™753 : 99), «συνεποσώ- 
θησαν τά άνωθεν διά καπιτάλι τοΰ εσναφίου 4983 : 13». ΟΪ δλοι μάΐστο- 
ρες 28.' (σελ. II, 78).

«’Ιδού γράφομεν τά δσα έξοδα ακολουθούν εις τό εσνάφι ως κάτωθεν 
φαίνονται : εδωσεν τους λαληταδες, τον εφημέριον, διά 1 οκά καφέ τάζι, διά 
13 αμάξια, όπου επήγαν οί μαστόροι κάθε άσλ. 7 : 60 ,=157, οφείλω όπου 
ελαβον εΐς τό μετόχι, όπου μοί μέτρησαν και εις Φιλιπποΰπολιν, όπου συνά- 
χθησαν από δσους δέν έπήγαν=108,60, έξοδα τοΰ εσναφίου, ελεημοσύνη εΐς 
διάφορα πτωχά μέρη, έτι διά τον οίκο νόμον τοΰ μετοχιού εΐς τό Στανιμα- 
χον διά τά σανιά, όπου εδωσεν εΐς τά άμάξια=84.60, 1 άλανζιά σιάμικον 
εδώσαμεν εΐς τον βο'ϊβόδα Όμέρ-άγά διά τον μουκατά, όπου μας έκαμεν 
για τά ρύζια και από 700 κοίλα τά κατεβάσαμεν εΐς τά 600, διά τά σπιτά
λια, διά ρακή και γεμίσια τους μαστόρους. διά τό πίωμα τοΰ τεστιρίου, διά 
τον Λουλάν, όπου ήτον άρρωστο;=117 : 20, 1500 οκάδες σταφύλι, διά 
κάτσες, βαρέλια και δετικά, κασσόνια, ξΰλα καί έτι έξοδα=309 : 30. ’Οκτω
βρίου 12. Έπλήρωσεν εΐς τον άγιον Κωνσταντίνον διά τά συνειθισμένα γρό- 
σια 50, όπου άφησαν προ καιροΰ εις τό εσνάφι διά νά πίνηροόνεται κάθε 
χρόνον τό διάφορόν τους καί έδόθησαν τήν σήμερον εΐς τους ιερείς 3 καί 
εΐς τό παγκάρι. 3, έλεημοσΰνας, 10 οκάδες αγιοκέρι διά τές εκκλησίες καί 
χύσιμο λαμπάδες, ζημία από τά φλωρία τοΰ Μήτκογλου, διά τον Τζιτζιά 
σήκωμα, διά 1 γούνα τοΰ τζαοΰση σαγιάκι καί γοΰνωμα, διά τές κουμάντες
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τό ορφανόν—505, μένουν και κέρδη τής κάσσας του έσναφίου, τά οποία 
βάνονχαι διά σάλδος 478 : 112, συνεποσώθησαν τά άνωθεν σοΰμμα 4983 : 
112». (σελ. II, 79).

1811, Μαΐου 31, Φιλιππούπολις, «Μέ γνώμη όλων των μαστόρων άμπα- 
τζήδων καί πανάδων εύρέθη εύλογον κοινώς, άτι οσοι καλφάδες στοιχοΰν 
την πρώτη τους ρόγαν, νά μην πληροόνουν βοήθειαν τοΰ έσναφίου τά τση~ 
ράκια δσα-είναι, εί δέ εις τές λοιπές ρόγες όσες είναι, πριν νά έβγουν μαστό- 
ροι, νά πληρώνουν εις τό κουτί εις τό γρόσι από 1 παράν καί (ίσοι καλφά
δες στοιχοΰν οί μαστόροι τους νά δίδουν την εΐδησιν τον κατά καιρόν πρω- 
τομάστορην καί ολοι τό στέργουν καί όσοι μαστόροι δεν δίδουν την εΐδησιν 
εις τον πρωτομάστορην στοιχώντας τόν κάλφα τους, νά παιδεύωνται δίδον- 
τες εις τό κουτί άπό είκοσι πέντε γρόσια καί αυτή ή συμφωνία νά άκολου- 
θήται άπό τό περασμένου αγίου Γεωργίου 1811 ’Απριλίου 23».

1811 * Ιουνίου 9. «Έπαραπονήβησαν οΐ καραμπογιατζήδες τά δσα είδη 
πραγμάτων βάφουν εις τό άμπατζήδικο εσνάφι εις τές κάτωθεν τιμές καί 
έστέρχθη καί άπό τά δυο μέρη : τά μαβιά γρίζα ή οκά προς 48, τά μπαμ
πάκια γρίζα τό τόπι προς 120, τά κιόκια γρίζα τό τόπι προς 95, τά λαχα- 
νιά καί κίτρινα τό τόπι προς 80, τά μαΰρα γαϊτάνια ή οκά προς 30, τά νευ- 
τιά σιαγιάκια ή οκά προς 60, τά μαβιά γαϊτάνια μπρασοβάνια τό τόπι προς 
10, τά πανιά νευτιά καραμφΰλλι καί άσπρα ή έντιζέ προς 2». (σελ. II, 215).

1812. «Έξακολουθησις του λογαριασμοί του άμπατζήδικου έσναφίου 
1812 ’Ιανουάριου 1, γυρίζω την όπισθεν σοΰμμα τοΰ καπιταλιού του έσνα
φίου μας άσλ, 4478, πρ, 112». Μέχρι J8 Μαΐου μαΐστορες 5, παιδέΐαι δύο 
μαΐστόρων, διάφορον δανειου=σοΰμμα 5762 : 25, οφείλω τά άντικρυς έξοδα 
δπου έγειναν, ως φαίνονται 713 : 69, έμειναν 5049 : 81. ’Ιδού γράφω τά 
δσα έξοδα ακολουθούν ως κάτωθεν φαίνονται : Ά πό δύο τζιουβάλια ρύζι 
τοΰ κονακιοΰ, οπού περισσευσεν, τά όποια μάς τά έδωσαν, ζημία 67 : 30 ,' 
άπό τά χαρτζοχάρτια ζημία 14 : 60, χαρτιά των τζαούσηδων, ελεημοσύνη, 
διά τόν Σαρόγλου 8 πήχ. σιαγιάκι προς παράδ. 42 μέ άδειαν των μαστό
ρων, μισθός τσιαούση, τούς τοπτζήδες τοΰ ντουνανμα μπαξίσι—54 : 108, 
σοΰμμα 1 6 0 :4 2 , μισθός τσιαούση, δρδού παρασί εις τούς 1812, διά την 
φιλειάν την μαστορικήν τών αποθαμένων μαστόρων, δΓ ένα κορίτσι, ,ρπού 
τό πάνδρευσαν, σοΰμμα 438 : 4, εις ενα καλόγηρον διά τά άγια δώρα, εις 
1 γυναίκα Στανιμαχιώτισσα μέ γράμμα τοΰ δεσπότη, εις τούς σκλάβους, 
οπού εμασα μέ γράμμα τοΰ δεσπότη καί πατριάρχου—525, διά κι.ράν εις 
τόν οντάν διά τά μαστορικά μπακίρια, διά τόν σαραϊτάρη τοΰ μαχκεμέ, 
όπως είναι συνήθεια, διά εργκέν παρασί, διά δύο καλογραίας, δΓ ορφανόν, 
έτι διά 1 σκλάβον μέ γράμμα τοΰ δεσπότη—σοΰμμα 713.64. Έκρίθη εύλο
γον άπό δλους τούς μαστόρους άμπατζήδες δτι τά άσπρα, οπού εδόθησαν 
εΐς τούς 1810 Ιουλίου 15 δάνεια εις τόν Ναντίρ αγά Χατζή Μουσταφά κατά
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to κατάστιχον, οπού φαίνεται τά δσα έδωκεν ό καθείς, νά τά λάβη οπίσω 
κα'ι τά οφείλω 3010. Τήν σήμερον 1812 Μαΐου 18 έμειναν διά καπιτάλι 
τοΰ έσναφίου μας σοΰμμα 2039 : 81. Έθεωρήθη ό λογαριασμός τοΰ πρω- 
τομάστορη και εκλεισεν και έξώφλησεν». (σελ. II, 81).

«Μαΐου 18, Έπιστήθη πάλιν πρωτομάστορης μέ τήν θέλησιν δλων τών 
μαστόρων άμπατζήδων ό Χατζή-Κυριάκος Μελκών καί Ιδού γράφω ως όπι
σθεν φαίνεται τό καπιτάλι τοΰ έσναφίου, οπού ξεδιαλέχθη' έμεινεν καπιτάλι 
τοΰ έσναφίου 2039 : 81». Μέχρι 10 "Οκτωβρίου μαΐστορες 16, «έσυνάχθη- 
σαν άπό διάφορα, άρσίν καί μούμ παρασί καί διά τό κουτί, άπό τόν μακα
ρίτην Θανάσι Κοτσιάσογλου διά τά σπιτάλια καί τό σχολειον (100), παι- 
δειαι, Ιργκέν παρασί, άπό τό κρασίον τοΰ έσναφίου, οπού έτοιμάσθη διά 
τό τεστίρι, έπωλήθη κρασί καί πάρθησαν (50), από τόν Θανάση Πολίτο- 
γλου διά τό μοναστήρι βοήθειαν (25), σοΰμμα άσλ. 6558 : 45, οφείλω τά 
άντικρυς έξοδα ώς φαίνεται 1056 . 45, συνεποσοόθησαν τά άνωθεν 5 έξω 
καλέμια σοΰμμα 5502 : 52». «"Ιδού γράφω τά οσα έξοδα ακολουθούν : διά 
τούς ταμπάκηδες καί άλλα λιανικώς, διά τά μπακίρια, οπού έχάθησαν καί 
διά σεγμέν μπασί, έτι εδόθησαν μέ άδειαν τών μαστόρων τήν Φωτεινή 
Βασίλισσα ελεημοσύνη (75), έτι διά 10 δκ. αγιοκέρι διά τές 5 εκκλησίες (55), 
έλεημοσύναι διά τόν σαμχανέν (56), εις τό μοναστήρι τών αγίων "Αναργύ
ρου, όπου τά απόσωσα καί τά έκαμα 1000, τούς λαλητάδες, μπαξίσι εις τό 
μετόχι καί. 1 μολαράν, έτι 8 αμάξια, διά τό μοναστήρι τής Παναγίας τών 
Κρυτσίμων εις τόν σαντορτζή, εις τό μοναστήρι τών αγίων "Αναργύρων 
Κρύτσμα (43,60), διά τά δύο μοναστήρια τών Κρυτσίμων τούς λαλητάδες 
(39), έτι διά τά αμάξια οπού κάθισαν οΐ μαστόροι διά τούς Κρυτσίμους από
σωσα διά 2 μαστόρους (5-30), διά σκλάβον Ραγουσαίον, 1 σαβα’ΐ τόν σέχη 
τοΰ μεβλεχανέ (90), διά τές λαμπάδες τών μανουαλίων καί διά τούς 5 άρτους 
εις τό μοναστήρι τών αγίων "Αναργύρων, διά τήν λειτουργίαν, διά δύο 
σκλάβους Μωραΐτας, διά τούς αγίους "Αναργύρους τήν εκκλησίαν τοΰ Διαρμ- 
πεκιρλίου, διά 1 ξένην καλογριάν τόν Μακάριον άρχιδιάκον, διά άσνί εις τό 
τζαμί 2 πήχ. ροΰχον, δι" ορφανά, πτωχούς, καλογραίας, παπαδιές καί καλο- 
γήρους ελεημοσύνην, διά άσνί εις τό ώρολόγι δύο πήχεις τσόχα, διά τά 
άσπούρια μερικών μαστόρων, οπού δέν πήγαν πέρυσι εις τό μοναστήρι τοΰ 
Μπατσικόβυυ (50), "Έγειναν τά άνωθεν έξοδα, ώς φαίνονται, σοΰμμα 
1056 : 45. "Έμεινεν καπιτάλι τοΰ έσναφίου 5502 : 52». Μαΐστορες έτι 2 
μέχρι 13 Δεκεμβρίου, άπό παίδευσιν καί άπό δύο λείψανα, σοΰμμα, (5004- 
30.60)». (σελ. Ι ί,  83).

1813, "Ιανουάριου 1. «Έξεκαθαρίσθη τό ρύζι, οπού έλάβαμεν άπό τόν 
Ναζίρ άγα Χατζή Μουσταφα εις ΓΙαζαρτζίκι καί τό πώλησα εδώ εις Φίλιπ
πο ύπολιν κάθε άσλ. 4 καί παράδες 8. Ξεπέφτοντας όλα τά έξοδα, λέγω 
ΙΙαζαρτζικιου-Φιλιππούπολις και έξικλεμέν άπό γρόσια 3202 παρ. 90 έμει-
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ναν ώςάντικρυς 1857 : 84, από έργκέν, άρσίν, μουμπαρασί και διά τό κουτί, 
διά παίδευσιν του Χατζή-Γιουβαννή διά τό πάρσιμο των άμιπάδων, όπου 
παρέβη τον νόμον (50), ωσαύτως τοΰ Βούλκου Δη μητριού (250), έλογαριά- 
σθησαν αΐ μαστορικές ομολογίες, οπού χρεωστοΰν εις τό έσνάφι. των άμπα- 
τζήδων, οΐ οποίοι επλήρωσαν τό διάφορον καί άλλάχθησαν αΐ ομολογίες, 
εγεινε τό διάφορον 623 : 60, συνεποσο'ϊθησαν ώς άνωθεν 3 στάσεις ως φαί
νονται σοΰμμα 9260 : 34. ’Οφείλω τά άντικρυς έξοδα ως κάτωθεν φαίνονται 
εν έ'τει 1813, Μαιου 17, 1022 : 57. Μαιου 17. Έθεωρήθη ο λογαριασμός 
τού πρωτομάστορη και εμεινεν καπιτάλι τοΰ εσναφίου σοΰμμα 8237,57».

«Τά (ίσα έξοδα ακολουθούν εις τό έσνάφι των άμπατζήδων, ώς κάτωθεν 
φαίνονται : διά 15 δκ. αγιοκέρι, διά 5 εκκλησίες, διά καλόγηρον οπού φτειά- 
νει, μίαν εκκλησίαν εις την Ανατολήν βοήθειαν, ελεημοσύνην εις καλογήρους, 
πτωχούς, κορίτσια, δπου παντρεύονται διά προίκα, πτωχούς, σήκωμα νεκρών, 
διά χύσιμον λαμπάδων, διά 1 σεντούκι τοΰ εσναφίου καρύτικο, οπού τό έφε- 
ρεν δ Παύλης Τζώνη (80), διά ελεημοσύνην των πτωχών των Χριστουγεν
νών (121.60), διά μισθούς τσιαούσηδων, διά περιττά, οπού έδόθησαν εις τό 
κονάκι διά τά χαρτιά καί τά πλήρωσεν ή κάσσα (23.72), δι’ ένα παιδί, οπού 
γλύτωσε τον πριμικύριον, δι’ ορφανά, δΓ έξικλεμέν φλουριών ρουμπιέδων, 
διά τό λείψανο ν τής γυναικός του Σορέα, διά συγχώρησιν τής εβδομάδος 
των ψυχών καί σταφίδες, ελεημοσύνη εις 1 παπά Μωραΐτην, δώρον τών 
τοπψηδων τοΰ ντουναμά, τών νταουλτζήδων, διά τον πρωτομάστορη Χατζή- 
Κυριάκον, όπου τον ύπεσχέθησαν οί μαστόροι ένα μπινίσι (115), διά δύο 
ξεγυμνωμένους παρά τών Φραντζέζων μέ άδειαν τοΰ δεσπότη (15), διά δύο 
παιδιά Σταναμαχιώτικα σκλαβωμένα, διά τοΰ Πάσχα την ελεημοσύνη (50), 
άρσίν καί έργκέν παρασί, τον σαραϊτάρη τοΰ μεχκεμέ χισμέτι (7), ς τό ρακί, 
οπού νά πίνουν οΐ μαστόροι μετά την λόντζιαν, δά αγιοκέρι εις τις 5 εκκλη
σίες, έλεημοσύνας. Συνεποσώθησαν αΐ άνωθεν εξω 5 στάσεις ά>ς φαίνονται 
σοΰμμα 1022 : 57» 1 (σελ. Π, 85).

«Μα’ίου 17, Φιλιπποΰππολις. Μέ την βοήθεια τοΰ Θεοΰ καί μέ την 
θέλησιν όλων τών μαστόρων άμπατζήδων πάλιν έπεστήθη πρωτομάστορης 
τών άμπατζήδων ό Χατζή-Κυριάκος Μελκών καί ιδού γράφω τ.ό όσον καπι
τάλι εμεινεν τοΰ εσναφίου, διά νά άκολουθήται πάλιν τό κατάστιχον. ’Έμει- 
νεν καπιτάλι τοΰ εσναφίου 8237 : 97, ώς όπισθεν κάτω φαίνεται, γρόσια 
οκτώ χιλιάδες καί διακόσια τριάντα επτά καί άσπρα ενενήντα επτά». Ά πό 
23 Μαιου μέχρι τέλους τοΰ έτους μαΐστορες 11. Τή 26 ’Ιουλίου δανείζεται 
τό εσνάφιον παρά τών νέων επιτρόπων τοΰ Ελληνικού σχολείου καί τών 
όσπιταλίων μέ υπογραφήν τών μαστόρων γρ. 10332, δθ ά έξέδωκεν ομολο

1) Χάριν συντομίας αΐ στάσεις καί οί αριθμοί πολλών επιδομάτων, συμπτυσ
σόμενων άλλως τε, παραλείπονται, σημειουμένων τών κυριωτέρων μόνον.
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γίαν 11832. Διά τών χρημάτιον τούτων έπλήρωσε τά υπό τοΰ κονακίου Ιτει- 
βληθένια αΰτφ όρύζια, άτινα πωλήσαν μετά ζημίας έξώφλησε κατόπιν τό 
δάνειον. Γό κεφάλαιον άνήλθεν εις 23018 : 16 και άφαιρουμένων τών άκο- 
λουθησάντων εξόδων 829 εμεινεν 22189 : 16.Τά έξοδα περιστρέφονται περί 
τους αυτούς σκοπούς' έλεημοσύνας, ρόγαν τσιαούσηδων, δώρα, μπαξίσια, έξ 
ών μνημονευτέα : «διά τήν Παναγίαν Φανερωμένην εις τον Άμπέλινον, οπού 
κόνεψαν μερικοί και έφαγαν (18 : 90), διά τον τσιαούσην κιράν τοΰ αμα
ξιού διά την Μολυδάβαν (10), διά τον άγιον Γεώργιον ενα φελόνι σαβα'ί 
και ενα πατραχήλιον σαβαΐ, πήχ. 9 προς άσλ. 20 και σειρήτια καί τούφες 
καί φούντες καί ραφτικό (254.60), διά τον πεζοδρόμον, οπού έστειλα εις 
τούς καλφάδες διά Στανίμαχον, μπαξίσι εις τό τσιαλίκι τοΰ Ντερβίς-μπέη εις 
Μπελάστιτσα (11 : 60), διά τούς 5 άρτους εις τον άγιον Γεοόργιον, διά τον 
καλόγηρον Πλιάκα γέροντα εκεί, διά τά Κινιζακια δώρον (10), απόσωσα τό 
γράψιμον τών μαστόρων εις τον ηγούμενον διά νά γείνουν σωστά άσλ. 1300, 
διά 12 τσουβάλια μπεϊλίκια, οπού χάθηκαν (24), έδουκα (πολλάκις) έλημο- 
σύνη πτωχόν, χήραν, καλογριά, όπτωχή, διά τον ενταφιασμό της, επήρα καρ- 
βούνια ενα αμάξι (11 : 90), ά’ίκέρι δκ, 16 δράμια 100 (61), συνεποσώθησαν 
τά άνωθεν έξοδα, ως φαίνονται σοΰμμα 829» (σελ. II, 87)’.

1813, Μαιου 26. «Μέ· γνώμη όλων τών μαστόρων καραμπατζήδιον καί 
πανάδων έσυμφωνήθησαν αί κάτωθεν τιμές : τά μαβιά γρίζα ή οκά προς 54, 
τά μπακαμιά γρίζα τό τόπι προς 120, τά κιόκια γρίζα τό τόπι προς 120, 
τά λαχανιά κίτρινα καί νερουντζιά τό τόπι πρύς 100, τά μαύρα γαϊτάνια ή 
οκά προς 30, τά σαγιάκια νευτί, κόκκινον, μόρικο, πράσινον καί κίτρινον ή 
οκά προς 65, τά γαϊτάνια πρασιοβάνια μαβιά τό τόπι προς 10, ή έντιζέ τά 
πανιά νεύτι, καραμφυλλί'καί κόκκινο προς 3, άσπρα 1» (σελ. II., 215).

1814, Ιανουάριου I. «’Έλαβον παρά τοΰ Πέτκου Κωνσταντίνου, οπού 
έβγήκεν όπισθεν μάστορης καί ώς μαστόρου υιός είχε πληρώσει τό ήμισυ, 
άσλ; 125, τοόρα δέ μέ τό νά άποδείχθη on δεν ήτα μαστόρου υιός επλήρω- 
σεν ετι καί Ιξώφλησεν, έτι από τον κιράν τών καλφάδων πανάδων, εις τον 
θάνατον τοΰ μακαρίτου Γαβριήλ ηγουμένου τών αγίων ’Αναργύρων, διά 
βοήθειαν τοΰ μακαρίτου Πέγκου από τό τίποτε του διά μνημόσυνόν του εις 
τό έσνάφι τών άμπατζήδων (100). Μαιου 17, οφείλω τά άντικους 23632 : 1-, 
έξοδα από τά άνωθεν 1179 : 78, έμειναν τά άνωθεν καπιτάλι σοΰμμα τον 
αριθμόν 21425 : 43».

Μαιου 17. «’Οφείλω τά όπισθεν άσπρα τής Ελληνικής σχολής καί όσπι- 
ταλίων κεφ. άσλ. 10332 καί τό διάφορόν τους από 1813 Ίουλ. 26, ώς όπι
σθεν, εως 1914 Μαρτίου 1, οπού εστάθησαν εις τό έσνάφι τών άμπατζή- 
δτον άσλ. 921 καί γίνονται ολα σοΰμμα 11.253, έμειναν τά άνωθεν σοΰμμα 
τον αριθμόν 11199 : 43, προσθέτομεν καί διάφορον, όπου έμειναν εις 1 
ολόκληρον χρόνον έως 1814 Μαΐου 17, ξεπέφτοντας τά οσα επλήροτσα διά
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το σχολεΐον και όσπιτάλια 10102,62, συνεποσώθη το καπιτάλι τοΰ έσναφίου 
1814 Μαΐου 17 γρ. έντεκα χιλ. και τριακόσια ενα καί άσπρα εκατόν πέντε : 
11301.105. "Οφείλω έτι τό υπόλοιπον διάφορον μέ τό νά μη έδούλευσαν 1 
χρόνον και είναι περασμένος ο διάφορος δια 1 χρόνον, πώς τά έλαβαν οι 
άμπατζήδες 579.105, έμειναν τά άνωθεν καπιτάλια του έσναφίου 1814 
Μαΐου 18 σοΰμμα 10722, οφείλω από τά άνωθεν τήν ζημίαν τα>ν ρυζίων, 
όπου μάς έδόθησαν από τό κονάκι, ώς. φαίνεται εις τον ξεχωριστόν τους επί 
λεπτοϋ λογαριασμόν 4338 : 24, μνήσκει καπιτάλι τοΰ άμπατζήδικυυ τοΰ 
έσναφίου έως 1814 Μαΐου 17 σουμμα 6383 : 96». (σελ. II, 88).

«’Ιδού γράφω καί τά οσα νέα έξοδα ακολουθούν τοΰ έσναφίου» 1179 : 
70 εις 4 στάσεις' έκ τούτων άναγραπτέα «διά τά σπιτάλια έδωσα διά τούς 
μόρτη δες (40) \  τον πριμικύριον διά ένα κορίτσι, όπου γλύτωσαν (10 : 60), 
έτι διά ένα Εβραίον, οπού έγεινεν χριστιανός και τον φευγάτισα (14), έτι διά 
1 λαμπάδα τοϋ δεσπότου (10), έτι διά 1 ποτούρι τον Γεώργι οσταμπαση 
13.60), έτι διά τήν ελεημοσύνην των Χριστουγέννων, όπου μοιράζεται (51), 
διά τά σπιτάλια (42 : 40), διά 25 οκάδες αγιοκέρι (112.60), διά τον όντάν, 
δπου έβαλα τζιάμια καί τσερτσεβέδες (41.45), διά τον έρανον, οπού έκαμα- 
μεν διά τό φέρσιμον τής αγίας Ζώνης (200), έτι διά τήν αγίαν Ζώνην βοή
θειαν διά τά έξοδα, οπού έγειναν (100), κιράν διά τον όντάν τοΰ χανίου τήν 
Σμαράγδα (50.30-f-50-j-50.60), διά ελεημοσύνην των πτωχών τοΰ Πάσχα 
(70), έναν τζαλμά εις τον πρωτομάστορην (105), ετι διά καλούφι κόκκινον 
διά τον πολυέλαιον τής Μολτάβας (15), διά βοήθειαν τοΰ Ίβηρίτη Γρηγο- 
ρίου εις τό όνομά του από τό εσνάφι (25 : 93), διά τούς καλογήρους τής 
αγίας “Άννης, οπού ήλθαν (11.60), διά τον σαραΐτάρην τοΰ μαχκεμέ (7), 
διά ζημίαν φλωρίων (8.60), διά δύο χρόνους εις τήν εκκλησίαν τοΰ άγιου 
Κωνσταντίνου τούς επιτρόπους καί των παπάδων διά τό διάφορον, ώς τά 
άφησεν κατά καιρόν μία γυναίκα (12), διά 1 μαγγάλι εις τό εσνάφι οκ. 3 
δρ. 250 (18)». (σελ. II, 87). ’Έμεινεν πάλιν πριοτομάστορης των άμπατζή- 
δων καί γράφω κάτωθεν τό καπιτάλι, οπού έςεκαθαρίσθη 6383 : 96. Έσυ- 
νάχθησαν από μούμ, άρσίν, έργκέν παρασί καί τοΰ κουτίοΰ (211.78-f- 
150.99)». Μαΐστορες μέχρι 26 Νοεμβρίου 6 (γρ, 1125). (σελ. II, 90). ’Έξοδα 
έτι μέχρι τέλους γρ. 901 : 50. (σελ. II, 91).

«Νοεμβρίου 10. ’Ιδού γράφο) τά μαστορικά άμπατζήδικα μπακιρικά, 
οπού έμετρήθησαν και πόσα έβγήκαν τό κάθε εΐδος ξεχωριστόν ; 6 μεγάλα 
καζάνια κουλολούδικα, 2 έτι κουλολούδικα καζάνια μικρότερα, 3 τεντζερεδες 
μεγάλοι, 1 σινίον μεγάλο, 2 γκιούμια, 2 έτι γιουμπρίκια διά νίψιμον, 1 
μαγγάλι μπακιρένιον, τά άνωθεν είναι απάνω εις τό ταβάνι τοΰ όντά, 2 1

1) Μάρτηδες  εκαλούντο οί νεκρόφόροι καί νεκροί) ά π tan των πανωλοβλήτων 
«αί χολεριώντων.
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τηγάνια μέσα εις το σεντούκι και τά κάτωθεν 2 κεπτσέδες, 8 τεντζερεδες 
μεγάλοι, 16 καπάκια μεγάλα των καζανιών και τεντζερεδων—40 έγειναν τά 
άνωθεν, 80ναλμπικιά μεγάλο μπόγι, 60 ετι ναλμπικιά μεσιανό μπογι, 40 
σαχάνια μεγάλο μπόγι, 222 ετι σαχάνια μεσιακό μπόγι, 6 πιάτα καλαγενια, 
476 έγειναν τά άνωθεν, ήτοι τετρακόσια εβδομήντα είι, 1 καζάνι έτι χουλο- 
λουδικο, 3 σαχάνια ετι, 10 κόκκινα μακρομεσαλα γιαρπεκιρένια, 4 μεγάλα 
κιλίμια, 1 χάλι μικροΰτσιχο. Έχάθηκεν εις τό τεστίρι μας ένα καζάνι από 
τό εσνάφι των άμπατζήδων και έδώσαμεν από τά έδικά μας εις τον τόπον 
τον»., (σελ. II, 207).

1815. !Από 18 Φεβρ.—20 Μαΐου, μαΐστορες 10, παιδεΰματα τριών 
μαϊστόρων (47), και δσα εσυνάχθησαν από μοΰμ, άρσίν, κουτί παρασι και' 
έργκέν άχτζεσί, ωσαύτως από άσπρων έντερέσσον (46.39) και από διαφό- 
ρατα, δπου εύρέθηοαν επάνω εις τον Χατζή Κυριάκον (171), κεφάλαιον 
11026 : 27. ’Έξοδα : έλεημοσΰναι, εις κτιζομένας εκκλησίας εις τό Μπατάκι 
και Άρναουτλοΰκι, άρσιν παρασι, ένοίκιον δντά διά τά μπακιρικά, δώρα 
είς τον σαραϊτάρη τής κρίσης κα'ι τούς τοπτζήδες, αγιοκέρι και λαμπάδες,. 
ρόγα τσιαούση, ρακή διά τό εσνάφι, βοηθήματα είς σκλαβωμένα παιδιά, 
σοΰμμα 1533 : 20, Μαΐου 20 «έθεωρήσαμεν τον λογαριασμόν τοΰ Χατζή- 
Κυριάκου πρωτομάστορή μας και εφάνησαν τά όπισθεν άσπρα εις φΰλλον 
1814 Μαΐου 17 εις έτοιμέ/, καί εις οσα εσυνάχθησαν εοος τήν σήμερον γρ. 
11.026 : 9. "Οσα εις έξοδα εφάνησαν είς τό αντίκρυ φΰλλον τοΰ ίδιου έτους 
γρ. 1533 : 20 καί από μίαν ομολογίαν τοΰ Τρΰφου κατά λάθος, όπου τά δώσε 
πίσω 133 : 20=1667, δσα διά σάλδος έξεκαθαρίσθησαν νέτα εις άσπρα καί 
ομολογίας καί εύρίσκονται εις τήν έσναφικήν κάσσαν 9359:9». (σελ. 
II, 9 4 -9 6 ).

«Γνώμη κοινή των μαϊστόρων άπεφασίσθη εις τό εξής ή μαστορειά νά 
πληρώνη ό εζιαμπής γρόσια 200 καί τοΰ μαστόρου ό υιός γρόσια 100». 
Μαΐσιορες 19 μέχρι Νοεμβρίου, «’Από Μαΐου 20 έως Αύγουστου 4 δσα 
έξοδα ακολούθησαν εις έλεημοσΰνας καί λοιπά ώς φαίνονται εις τό πρόχει
ρον κατάστι^ον εν προς εν γρ 363, ετι διά τής Πόλης τό αγώγι, όπου έπή- 
γεν ό πρωτομάστορης, πάγημα καί ερχομός καί όσον έκάθισεν εις τήν Πόλιν 
των αλόγων τροφή (300), είς τό πατριαρχεΤον δσα έξωδεΰθησαν (182), είς 
καϊκιάδικα (18) από Αύγουστου 5 έως Νοεμβρ. 5, δσα έξοδα λιανικά έγει- 
ναν·ώς διαλαμβάνει τό πρόχειρον κατάστιχον (371), δσα είς χαμόν μονέδας, 
όπου έχασαν είς 20.000 γρ,, δπου εδάνεισαν εις τήν ύπόθεσιν τής πολιτείας 
(227.10), οσα έπληρώθησαν εις τούς επιτρόπους τής σχολής καί τοΰ νοσοκο
μείου θεωρούνται λεπτομερώς είς τον Λαγαριασμόν (692 : 12), δσα έγειναν 
έξοδα έως τήν σήμερον Δεκεμβρίου 23 ώς φαίνονται είς τό πρόχειρον — σοΰμα 
2582 : 33+ 360 : 30». (σελ. II, 98—99).
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«Μαΐου a ', ιδού γράφομε, όσες ομολογίες είναι» 34 τον αριθμόν αξίας 
12538 : 2 0 +  230.

1816, Μαρτίου 22—Αύγουστου 2, μαίστορες 25. «Έσυνάχθησαν από 
έργκέν-μούμ παρασί, δσα έλαβα μι έντερέσσα άσπρων από τές ομολογίες, όπου 
έδοΰλευσαν έως τώρα (1365 : 2), διά έξι μηνών όπου πήρα κιρά από τον 
όντα (125). "Οσα από 1815 τη 25η Μαΐου μέχρι σήμερον 1815 μάς έχάρι- 
σεν ό πλουσιόδωρος Θεός εις έναν χρόνον ολόκληρον, ώς φαίνονται όπισθεν 
κατά όνομα άσλ, 12591 ; 3, οσα έξοδα, οπού έγειναν εις 22 κονδύλια ώς όπι
σθεν φαίνεται κατ’ ό'νομα, σοΰμμα άσλ. 3930 : 13— 16521 : 16, Νά δώση ή 
κάσσα των άμπατζήδων Μαΐου 1816, όσα έως την σήμερον μάς έξεκαθάρισαν 
εις την κάσσαν μας ως όπισθεν σοΰμμα άσλ. 12591 : 3» (σελ. II, 100— 102). 
«Μαΐου 20, όσες ομολογίες-εύρέθησαν εις τούς μαϊστόρους, άσπρα τού έσνα- 
φίου των άμπατζήδων ώς διαλαμβάνουν κάτωθεν» 32 τον αριθμόν αξίας 
10995 γρ. τά δέ διαφόρητα αυτών 1597 ; 20, από 1 Μαΐου 1816, ταύταις 
προσθετέαι έτεραι 8 αξίας 2160 και τόκου 255 γρ. (σελ. II, 198—199).

1817, Μαΐστορες 50. «Τη α Μαΐου τές δσες ομολογίες άπέρνοΰμεν εις 
to τεφτέρι ώς φαίνονται» όμολογίαι 39 αξίας 14350, διάφορον 1927;: 
20+255 γρ. (σελ. II, 106 και 116-117).

1818, Μαΐου α '.—’Ιουλίου 3, μαΐστορες 5 .«Εις δέκα από τά κονδτ'λια 
από την όπισθεν σοΰμμα άσλ, 15791, εις δέκα οκτώ 2186, εις δέκα έξι νού
μερα 2600, εις ένδεκα κονδύλια 2100, εις δέκα επτά κονδύλια 3105, συμ- 
ποσούνται ή σοΰμμα άσλ. 27115 ; 38 (σελ. II, 107).

Έ ν  τιρ τέλει τοΰ δευτέρου των αρχείων βιβλίων είναι καταγεγραμμένα 
πρόχειρα τινα σημειώματα άφορώντα εις συμφωνίας τών κατά καιρούς 
τσιαούσηδων τοΰ εσναφίου καί εις την καταβολήν τών μισθών των ; οιον 
«1814 ’Απριλίου 23. Έστοιχήσαμεν πάλιν τόν Αημήτρι τσιαούση, 2 ζευγά
ρια γεμενιά καί μισθόν τόν χρόνον άσλ. 100, °Από τά άνωθεν έλαβεν από 
τούς καζαντζήδες καί τά κάμε τεσλίμι άσλ. 24, άσπρα 36, από τόν μπουνα- 
μαν τών καλφάδων έλαβεν άσλ. 5 : 90, έγιναν, οπού έλαβεν άσλ. 30, άσπρ. 
6, έ'λαβεν έτι από 1 σεβαγι άσλ, 76 : 60—άσλ. 106 : 66» (σελ. II, 211).— 
1814,’Οκτωβρίου 26 : «Μέ την θέλησιν όλων τών μαστόρων τών άμπατζήδιον 
έπεστήθηκεν τσιαούσης τών άμπατζήδων τοΰ εσναφίου ό Γεώργις Παλ,ικτζό- 
γλους νά τόν δίδωνται 2 ζιβγάρια έμινιά καί τό χαράτσι του καί μιστόν τόν 
χρόνου άσλ. 100» (σελ. II, 208).

Τά άλλα σπουδαία σημειώματα συμπεριελήφθησαν κατά τάς χρονολο
γίας τών έν τφ  οΐκείφ τόπφ,

III

§ 35. Τό τρίτον τώ>ν άρχείιυν βιβλίον, τό καί τελευταίον, etv«L μέγα καί 
ογκώδες κατάστιχον ΰ\[ιους 0,385 καί πάχους 0,05 τοΰ μ. δεδεμένον καί περί-
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κεκαλυμμένον δι’ έρυθρωποΰ δέρματος. Περιέχει 194 φύλλα κιτρινωποί χον
δρού χάρτου, είδους περγαμηνής. Τό πρώτον φΰλλον είναι αγραφον, επ'ι δε 
τοΰ δευτέρου χρησιμεΰοντος οί,ονεί ως εξώφυλλου είναι γεγραμμενά καΛλι- 
γραφικοΐς γράμμασι τά ακόλουθα, τής χρονολογίας εγκεχλεισμενης εντός στε
φάνου έκ δάφνης.

Κ A Τ Α Σ Ύ 1 X Ο Ν
τοΰ έν Φ ιλ ίππου πόλε ι εσναφίου 

τών Άμπατζήδων
κατασκευασθέν δι3 έπιμελείας τοΰ πρωτομαΐστορος Χατζή 

Κυριάκου Μελικών 
εν ετει 
1811

Μαΐου 15
3Άν και εις κάδε άνθρωπον και γέροντα και νέον, 
μάλιστα εις πραγματευτήν, εΐν’ πράγμα αναγκαίον, 
νά έχ3 ένα κατάστιχον μέ τάξιν συνίίεμένον, 
όμοΰ μέ καθαρότητα και μέθοδον γραμμένον, 
πολλώ μάλλον χρειάζεται εν τέτοιον βιβλίον 
ς3 ένα μεγαλον σΰστημα πραγματευχών τιμίων, 
όπου καί τά ονόματα όλων τών μαϊστόρων, 
καθώς τών ΰποθέσεοον τοΰ ρουφετίου δλοον, 
νά περιέχη έν ταΰτφ ένθΰμησιν βεβαίαν 
εις κάθε μιαν περίστασιν πρόχειρον κά άναγκαίαν.

"Οθεν νά γείνη τό παρόν έφρόντισεν ίδιους 
πρωτομαΐστωρ ο ρηθείς, νά μείνη αιωνίως, 
οστις θεόθεν εύχεται εις κάθε έν3 υγείαν, 
αγάπην καί ομόνοιαν κοινήν καί ευτυχίαν 

Τά ακόλουθα τριάκοντα φύλλα, ήοιθμημένα κατά σελίδας 1—60 περι- 
λαμβάνουσι τά ονόματα πάντων τών άναγορευθέντων μαϊστόρων από τής 
ένάρξεως τής πρωιομαστορείας τοΰ Μελκών μέχρι τέλους τοΰ 1817, μετά- 
γραφέντα πιστώς κατά ετη από τοΰ δευτέρου βιβλίου (σελ. 1—4), τά ονό
ματα πάντων τών μαϊστόρων, υιών αυτών, καλφάδιον, ραπτών, τσηρακίων 1

1) Τό στιχούργημα κατά πασαν πιθανότητα είναι τοΰ ίερέως καί τότε διευ- 
■Ουντοΰ τής Ελληνικής κεντρικής σχολής καί ιστοριογράφου τής Φιλιππουπόλεως 
Κωνσταντίνου Οικονόμου, οστις έβοή'δει καί άλλως τό ρουφέτιον συντάσσων τά 
επίσημα αύτοΰ έγγραφα. Ό  δισέγγονος αύτοΰ Ν. Γ. Οίκονομίδης, οστις έδημο- 
σίευσεν έν τοΐς Θρακίχοΐς  (τόμ. Δ', έτ. 1833, σελ. 207 κέξ .) βιογραφικάς τινας περί 
τοΰ προπάππου του σημειώσεις, βέβαιοι δτι οΰτος ήτο καί στιχουργός σφζομένης 
έν τοϊς οίκογενειακοΐς του άρχείοις έμμετρου παραφράσεως τοΰ περί πολυπραγμο- 
σύνης λόγου τοΰ Πλουτάρχου.
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καί παίδων ύπηρετούντων, οΐτινες κοινή γνώμη άπεφασίσθη νά λάβωσι τφ 
1817 τεστίριον, τ. ε. διοικητικήν άναγιώρισιν τής έξασκήσεως τοϋ επαγγέλ
ματος των (σελ- δ·—15) καί τούς απολογισμούς τού εσναφίου μετά των ονο
μάτων των άναγορευθέντων μαϊστόρων από τύύ 1818 μέχρι τού 1856 
(Μαίου 1) εν διπλογραφική τάξει—νά δώση—νά λάβη {σελ. 16—60). Ε π ο 
μένως τό βιβλίον δυνατόν νά ύποληφθή ώς ά'μεσος συνέχεια των προηγου
μένου, Έ ν  τη 60S σελίδι μετά διάλειψιν 14 ετών, καθ’ ά, ώς φαίνεται, έκ 
τού προχείρου κατάστιχου, δπερ ώφειλε νά εχη έκαστος πρωτομαΐστωρ, δεν 
μετεγράφησαν ot απολογισμοί, αναγράφονται τά ονόματα τεσσάρων άναγο- 
ρευθέντων μαϊστόρων, πάντων Ελλήνων, πραπομαϊστορεύοντος τού Νικο
λάου Π. Κυρτζίκη. Έ ν  τή τελευταία δέ σελίδι (384) αναγράφεται πίνας των 
περιεχομένων καί δυο κληροδοτήματα εις τό εσνάφιον τού μέν Βούλκου 
τζορμπατζή εκ 500 γρ. τφ 1844, τού δέ Χατζή Γιοβαννή Χρήστου Κοΐμτζό- 
γλου εκ 1000 γρ. τφ 1854, δ'πως οϊ ετήσιοι τόκοι αυτών διανέμονται εις τούς 
πτωχούς προς μνημόσυνον. Τά διακρι,νόμενα έν τφ βιβλίο.) εΐδη γραφής (χει- 
ρες) είναι εΐκοσιν, ή δέ γλώσσα μάλλον καθαρεύουσα καί άπηλλαγμένη ανορ
θογραφιών καί ασυνταξιών πλήν εκτάκτων εξαιρέσεων, έν αις διαφαίνονΐαι 
και περιπτώσεις κωφώσεως τών άτονων φθόγγων ο καί ε.

§ 36. «Έ ν έτει 1811 Μαίου 18 δντος πρωτομαίστορος τού κυρίου Χα
τζή Κυριάκου Μελκών εβγήκε μάστορης ό... τσηράκι τού... καί επλήρωσε την 
μαστορεία τον άσλ. 250». Μαΐστορες 23. Έ ν  έτει. 1812 Μαίου 18 καί έξης 
μαΐστορες 23. Έ ν  έτει 1813 Μαίου 18 καί έξης μαΐστορες 13.Έ ν  έτει 1814 
Μαίου 18 καί εξής μαΐστορες 15, Έ ν  ετει 1815 Μαίου 18 καί έξης μαΐστο
ρες 27. Έ ν  έτει 1816 Μαίου 18 και έξης μαΐστορες 25. Έ ν  έτει 1817 Ιο υ 
νίου 11 και έξης μαΐστορες 41. Έ ν  έτει 1818 "Ιουνίου 17 μαΐστορες 5 
(σελ. III, 4). Μαΐστορες έν δλω επί Μελκών 172.

1817 «τή 1.Ή ’Ιουνίου εΐς δόξαν Θεού πατρός αμήν έν Φιλιππουπόλει. 
Κατάλογος τφ εσνάφι τών άμπατζήδων, οπού έσυμφωνήσαμεν ολοι οί μαΐ
στορες μέ κοινήν γνώμην εφέτος κατά τον.’Ιούνιον μήνα διά νά πάρωμεν 
τεστίριν είς τάς ημέρας τού ένδοξοτάτου μας ναζίρη αγά Σαλή έφέντη κα'1 
εις τάς ημέρας τού ευρισκομένου μας τιμιωτάτου καί χρησιμωτάτου πρωτο- 
μαϊστόρου μας κυρίου Χατζή Κυριάκου Μελκών καί μέ καλήν ώραν νά. δώση 
ό άγιος Θεός μέ υγείαν και ευτυχίαν εις τό εσνάφι μας νά τφ πολλαπλασιάζω 
τά κέρδη τών μαϊστόρων μας.’Αμήν».Έδήλωσαν μαΐστορες 266, ών έκαστος 
κατέβαλεν από 100—25 ασλάνια, έν ολφ 12936 : 20.

1817 : «τή Τη ’Ιουλίου έν Φιλιππουπόλει. ’Ιδού σημειώνομε καταγρα
φήν τούς υιούς τών μαστόρων, οπού θανά πάρουν τεστίρι, ώς φαίνονται 
κάτωθεν σημειωμένοι. Έ ν πρώτοις,’Ιδού και ή ά'ντικρυς σοϋμμα 12,936:20». 
Έδήλωσαν 188, ών έκαστος κατέβαλεν από 100—1 ασλάνια— 14.708 : 12.

1817, «Τή 1η ’Ιουνίου εν Φιλιππουπόλει. ’Ιδού σημειώνομε τούς καλ~



φάδες, όπου θανά πάρουν τεστίρι, ώ; φαίνονται κάτωθεν σημειωμένοι. Έ ν  
πρώτοις' ιδού καί ή άντιχρύ άσλ. 14708 : 12». Έδήλωσαν 165, ών έκαστος 
κατέβαλεν από 50—5 άσλ.— 17986 : 12.

1817. «Εις δόξαν Θεού ΓΙατρός αμήν. Τή 1η Ιουλίου εν Φιλιππουπό- 
λει. ’Ιδού σημειώνομεν καταγραφήν τά τσηράκια, οπού θανά πάρουν τεστίρι, 
ώς φαίνονται σημειωμένοι. Έ ν  πρώτοις τά άντικρυς άσλ. 17986 : 12». 
Έδήλωσαν 197, ών έκαστος κατέβαλεν άπο 12—2 άσλ. =  19785 : 32.

181 7, «Γή 1η Ιουλίου., ’Ιδού σημειώνομε ιούς ραφτακατζήδες, οπού 
θανά πάρουν τεστίρι, ώς φαίνονται κάτωθεν σημειωμένοι. ’Ιδού καί ή άντι- 
κρύς άσλ. 19.735 : 32». Έδήλωσαν 49, ών έκαστος κατέβαλεν άπο 25—5 
άσλ.=20.294 : 2.

1817. «’Ιουλίου 1η, έν Φιλιππουπόλει. Καταγραφήν τά έσναμπιδικα 
τά παιδιά ώς φαίνονται κάτωθεν σημειωμένοι. ’Ιδού καί τά όπισθεν άσλ. 
20.294 : 2». Έδήλωσαν 145, ών έκαστος κατέβαλεν από 25—2 άσλ. 
21,592 :22. (σελ. III, 15).

«Διά Άβράνταλι έν έτει 1317, ’Ιουνίου 30, Φιλιπποΰπολις. Διά ένθΰ- 
μιον, οπού χάνομεν τό τεστίρι τών άμπατζήδοον και προσκαλέσαμεν τούς 
άμπαιζήδες τού Άβράνταλι διά νά πάρουν και αυτοί τεστίρι" προς τούτοις 
ήρθανε και εφιλησαν χέρι εις τό εσνάφι έδικό μας, οπού είναι ό μέν κυρ 
Βουλκους Μαρβέγκογλοι.!ς, Βοΰλκους Τσαλόουλους, Μιχάλης Λιοΰτε (καί έτε
ροι 17) 1 καί όσοι δεν ήρθαν, οπού είναι εις τό χοορίον από τό εσνάφι τους 
καί επλήρωσαν τό διατεταγμένον, ώς καθώς το εύραμεν εις τό παλαιόν κατά- 
στίχον γρόσια 325 : ήτοι λέγω γρ. τριακόσια είκοσι πέντι" οΟεν έγεινε τό 
παρόν εν κοινών μιαϊστόρων, ί'να έχωσι τό κύρος κα'ι τήν ίσχύν έν παντι 
τόπφ καί κριτηρίου δικαιοσύνης. 325».

«Καλοφερλήδοον έν έτει 1817 ’Ιουνίου 30 Φιλιπποΰπολις. Διά ενθύμιον 
κτλ.». ’Απαράλλακτον τφ προ ηγου μένω" παρουσιάζονται μόνον 8 μαΐστορες 
υπό τήν οδηγίαν τού πρωτομαΐστορός των Στόϊ,τσο Φίλο κα'ι καταβάλλουσι 
350 άσλ.

«Διά Ντερβένιι έν έτει 1817, ’Ιουνίου 30 εν Φιλιππουπόλει. κτλ». 
Άπαράλλακτον τοίς προηγούμενοις' παρουσιάζονται μαΐστορες 12 καί κατα
βάλλουσι 200 άσλ.

«’Από Άτξάρι έν έτει 1817 Ιουνίου 30 έν Φιλιππουπόλει». Έπλήρω- 
σαν οι Άτξαρλήδες διά τού αντιπροσώπου των Χατζή-Πετρονίου (μέ τό χέρι 
τού) άσλ, 200 καί οί Καρλοβηνοί άσλ. 350. Ούτω τό διά τό τεστίριον ποσόν

1) Άξιοσημείωτον slvui δ τ ι. οί αντιπρόσωποι τών έκ τών κωμών άμπατζήδων 
μαϊστόρων, ώς Βούλγαροι, πί,,ήν ένίων προφανώς ελληνιζόντων, φέρουσιν αμετά
βλητα τά ονόματα των, τά πατρώνυμα καί τά επώνυμα. Τσίπε, Γιουβάν, Πέγιου, 
Ντόμπρη, Βοιίλκου, Στόϊτσου, Ράτουφ, Μόλιουφ, Γκάντσωφ, Γκάργκαν, Τασιακμάν, 
Νάϊντινε κτλ.

ϊά  άρχεΐα τοϋ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου τών άμπατζήδων 4ο
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συνεποσώθη εις άσλ. 23.017 : 22. Του τεστιρίου τοΰ εν Φιλιππουπόλει 
άμπαχζήδων προσεκλήδησαν νά μετάσχωσι καί οΐ άμπατξήδες των προειρη
μένων κωμών ένεκα τών αμοιβαίων συναλλαγών των, θεωρούμενων των 
ρουφετίων τών κωμών ώς παραρτημάτων τοΰ έν Φιλιππουπόλει (εψ ίλη ο αν 
χέρι)' εξ ου και οΐ μαΐστορες τών κωμών ήδυναντο να εγκαθίστανται εν 
Φιλ.ιππουπολει και να έξασκώσι το επάγγελμά των ανευ ιδιαιτέρας άναγο- 
ρεΰσεο)ς. 'ΤΙ λήψις τοΰ τεστιρίου τών ρουφετίων εγίνετο κατά, περιόδους 
πανηγυρικώς συνοδευομένη υπό συμποσίων και ευωχιών επί ημέρας. Έ κ 
τίϋν προκειμένων αρχείων φαίνεται δτι οΐ άμπατζήδες τρις έ'λαβον τεστίριον. 
(σελ. III , 16).

Ειτα άκολουθοϋσι κατά κονδύλια οΐ απολογισμοί εις άσπρα μαστορικά 
από 1815 Μαΐου 20 έως τοΰ 1816 Μαίου 20 και από 1.816 Μαΐου 20 έως 
1818 Αύγουστου 21 «ώς χιοριστόν φαίνονται».

«Νά λάβη 1818, δ έσναφικός λογαριασμός : όσα από έτους 1816 έως 
τοΰ έτους 1817 εις μετρητά τής κάσσας, όπου εΰρέθησαν γρ. 12.246 : 3, δσα 
από έτους 1816 εως τοΰ έτους 1817 διάφορον αυτών γρ. 1836 : 36, δσα 
από έτους 3816 εως τοΰ έτους 1817 εισοδήματα αΰτοΰ τοΰ χρόνου1 εως 
Μαίου 30 γρ. 5.387 : 6, δσα από έτους 1817 εως έτους 1818 εισοδήματα 
ενός χρόνου γρ. 7605, οσα έσύναξαν τοΰ τεστιρίου.μαϊστόρων, καλφάδων, 
τσηρακίων και χωρίων πέντε γρ. 23.017 : 22, δσα από διάφορον τών γρο- 
σίων 8.409 : 35 από 1817 έιυς 1818 ενός ολοκλήρου χρόνου γρ. 1261 : 14, 
δσα εισοδήματα από 1818 Μαΐου 1 εως "Ιουλίου 3 τοΰ αΰτοΰ χρόνου γρ. 
1433 : 38, δσα εις περισσεύματα τοΰ τεστιρίου, 1127 : 30, δσα διά γρόσία 
5500 άσπρα τοΰ τεστιρίου, όπου έδοΰλευσαν, ώς φαίνονται πολιτσιάδικα 
γρ. 715=54.630: 29, πενήντα τέσσαρες χιλ. εξακόσια τριάντα καί μαδία 1 
είκοσι εννέα».

«Νά δώστ] 1818 τή 21 Αύγουστου έξοδα : οσα από έτους 1816 εως 
έτους 181.7 ακόλουθα έξοδα τοΰ εσναφίου γρ. 2971; 34, οσα από έτους 1817 
έως 1818 ακόλουθα έξοδα, ώς φαίνονται γρ. 1648 : 23, δσα εις έξοδα τοΰ 
τεστιρίου και τής εξορίας, ώς φαίνονται εις άντικρυς γρ. 37.062 : 15, δσα 
έδόθησαν τφ αγά καί εις φιλότιμου τοΰ δεσπότου γρ. 6330, δσα έτερα έξοδα 
ώς και αυτά φαίνονται έν προς εν γρ. 449 : 8 = 4 8  : 432, δσα είς καπιτάλι, 
οπού μένει τοΰ εσναφίου, τά όποια είναι εις ομολογίας, ώς άντικρυς φαί
νονται, γρ 6.188 : 29=54.630 : 29, γρόσια πενήντα τέσσαρες χιλιάδες εξα
κόσια τριάντα καί είκοσι εννέα μαδία».

«Τή 21 Αύγουστου 1818 έν Φιλιππουπόλει. Έδεωρήθη ό ά'νωθεν 
έσναφικός λογαριασμός κατ’ έμπροσθεν όλων των μαϊστόρων τών κάτωθεν

1) Μαδία αντί άσπρα (120=έν γρόσιον). Συνεκδοχικώς δέ ώς τά αοστρα καί 
οί «αρα<5£$=χρήματα.
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γεγραμμένων ώς φαίνονται και εξωφλήθη : X" Παΰλης Τζόνη μάρτις, Αθα- 
νάσηως Κοσταντήνου Μπουλκοΰρογλου μάρτης, Άθανάσις Γεοργίου Πολι- 
■:.τ'ογλου μάρτης, Δημητράκης X'" Γιαννάκη μάρτυς, X' Γιοβανις Χρίστου 
Κουγιμτζώολους μάρτης, Ιωάννης Θεοδοσίου Σλαβοΰια μάρτης, ’Ιγνάτιος 
■Άημητρίου [ΐάρτης, Χ^ Κωνσταντήνος Παπά Διμιτρήου μαρτιρό, X Θεο- 
δωρής Γεωργίου μάρτης, Στάντζους Θεοδορη μάρτιρος, Νένος Τό ράϊχο 
μάριτος, Γιανάκις Βοΰλκου μάρτις, Άργήρης Γεωργίου Πάνογλου μάρτης, 
Κοσταντηνους Παροτογλου μαρτηρο, Θεώφιλος Π. Γεωργίου μάρτης, Θεό- 
δορος Πάρασκευά μάρτις, Χ"Γηβανης Σάβα, Χρηστόδουλος Δερμεντερέλης 
μάρτης, X" Πέτρως Κοσταντινω μαρτιρο, Γιανάκης X" Αιμιτρίου Σαμουρ- 
ντάρογλου μαρτιρο, Στογιανΐς του Σαρλααντζι μαρτιρο, ιγκο ου Λάμπρις 
Χρίστο μαρτερος (διά βουλγαρικών γραμμάτων), ’Αθανάσις Μώάνου'μάρ* 
τις, Νικόλ,ας Ευστρατίου μαρτιρο), X” ’Αθανάσιος ΓΙαπα-Δημητρίου μάρ
τυς, Γεώργιος Θεοδώρου μάρτυς, Διμιτρις Βαρουσ κεχαγιά μαρτιρο, X" 
Διμήτρης Κουγιαμτζιόογλους μάρτης, Στογιανους Θεο δορού μάρτις, Δη μη
τριός Τέρετζηκιογλους μάρτης, Διμίτρης το ΙΙαβλι μαρτυρσις, Τοντορι 
Κογιου μαρτιρις (διά Βουλγαρικών γραμμάτων) Γεοργι Σταντζου μάρτις, 
ΙΙεταρ Τονιο (διά Βουλγαρικών γραμμάτων), Κωνσταντίνος Μάρκογλους 
μάρτης, Λαζαρως Χρίστου μάρτης». Πάσαι at υπογραφοί είναι αυτόγρα- 
cpoi, εν αΐς και τρεις βουλγαριστί, τηρούμενης πιστώς τής γραφής αυτών \  
(σελ/ΓΙΙ. 17).

«3819 εν έτει τή 31 Μαρτίου. ’Ιδού σημειώνω οι δσοι μ.αϊστόροι, οπού 
θανά έβγουν εις αυτόν τον χρόνον ώς φαίνονται κάτωθεν». Μαιστορες 12, 
τέλος έκαστου άσλ 200, διά τούς υιούς τών μασϊτόρων τό ήμισυ—γρ. 2300, 
(σελ. III, 18).

1820 ’Ιουνίου 10 ό λογαρισμός τού X" Κυριάκου πρωτομαϊστόρου, νά 
λάβη: "Όσα εις 9 ομολογίας, όπου έδούλευσαν από έτους 1818 έως τού 
έτους 1820 όμοΰ μετά δΰο χρόνων ιντερέσσα έφεραν γρ, 4773 : 30, δσα 
έτερα εΐς μετρητά έλαβεν γρ. 748, δσα εισοδήματα λιανικά εις 2 χρόνους εις 
δΰο κονδύλια γρ. 760 : 36, δσα από τούς αντίκρυ μαϊστόρους, οπού έβγή- 
καν ώς άντικρυς γρ 2300, οσα εις πέντε ομολογίας μπατάλικες γρ. 3060=  
12.047 : 26, δώδεκα χιλιάδες σαράντα επτά και μαδιά είκοσι ές».

1820 ’Ιουνίου 10, νά δώση : δσα εις εννέα ομολογίες γερές, οπού έχει, 
ώς φαίνονται, γρ. 3660, δσα εις μετρητά, ά-έχει ή κάσσα, γρ. 1543 : 20, 
δσα εις έξοδα, ά ήκολοΰθησαν είς δΰο χρόνους, όπου φαίνονται γρ. 3493 : 5. 
δσα έτερα έμέτρησε τον Χριστόδουλον Νακαχτζόογλου γρ. 345, οσα εΐς 5 1

Τά άρχεΐα τοΰ έν Φιλιππουπόλει εσναφίου τών άμπατξήδων

1) ΟΙ μαιστορες Νένος τό Ράϊκο, X '' Πέτρος Κωσταντΐνο, Λαμπρής Χρίστο, 
Λημήτρις. τό Παΰλη, Τοντωρη Κόγιου, Γεοιργι Στάντοιου, Πέταρ Τό'ΊΟ προφανώς 
εΐναι Βούλγαροί μήπτο έξελληνι σπόντες.
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ομολογίες τσιρουκικες 3060=12047 : 25, ήτοι δώδεκα χιλιάδες σαράντα επτά 
καί, μαδία είκοσι πέντε : Άθανασης Γεοργηου Πολίτογλου, Άθανάσηώς 
Κονσταντήνου Μπουλκοΰρογλου, Δημητράκη X " Γιαννάκη, Στάβρης τοΰ 
Μητζου μαρτηρω, X " Γιοβανης Χρίστου μαρτις, X" Κωνσταντίνως ΙΙαπά* 
διμιτρίου μαρτυρί, Αημητρης Στογιανοΰ, X" ΓηβανηςΣαβα, X "  Θεώδορίς 
Γεωργίου, Νηκώλαώς Χρίστου, 9Ιγνάτης Διμιτρίου, X " Κοσμάς Γεωργίου, 
X " Μιχαήλ Παπάδη μητριού, Χρηστόδουλος Γεωργίου Νακαχτζή, Θεόδορος 
Παρασκευά». Αί υπόγραφαί είναι αΰτόγραφοι 3.

§ 37. Πρωτομαϊστορεύοντος τον Χατζή ’Αθανασίου Κωναταντίνον Βουλ- 
γονρογλον, 1820— 1821.

1820 «έν ετει Ιουνίου 10 κοινή γνώμη όλων των μαϊστόρων τίθε 
ται πρώτομαΐστωρ ό κίίριος X" ’Αθανάσιος Κωνσταντίνου Βουλγουρογλου». 
Μαΐστορες 8, τέλος 200=γρ. 1400, δσα έσυνάχτησαν εις μοΰμ, έργέν παρασί 
καί παιδείας 654 : 20, δσα ως όπισθεν φαίνεται καπιτάλι ένεχειρίσθη παρά 
τοΰ X " Κυριάκου Μελκών εΐς 9 όμολογίαι γέρας καί μετρητά, γρ. 5203 : 20, 
δσα έν ταΐς τσιροΰκικαΐς ομολογίαlc 212 : 35, οσα εΐς διάφορα χρονικά, όπου 
συνάχθησαν δά αυτά από έτους 1820 Μαΐου 1 έως 1821 Μαΐου 1 ώς εις 
χωριστόν φαίνονται 763 : 2, δσα ετερα εΐς διάφορα ως φαίνονται έπερίσσευ- 
σαν 43 : 26= γρ , 8307 : 32, οφείλω τά ακόλουθα έξοδα ώς εις χωριστόν πρό
χειρον φαίνονται 2079 : 8—6228 : 24, δσα από 1 φλωρί κάλπικον βενετικό 
έκ χειρός X ” Κυριάκου 16. οσα από παιδείαν 28—6272 : 24, δσα διά σάλ- 
δος του άντικρυς λογαριασμού εΐς κέρδος φαίνονται γρ. 117=6389 : 24, ήτοι 
ες χιλιάδες τριακόσια όγδοήντα εννέα καί μαδία είκοσι τέσσαρα».

«Έ ν έτει 1821 ’Ιουνίου 10. Καταγραφή των ομολογιών. Σοΰμμα εΐς 18 
ομολογίας 5569 : 20, έτι εκ δυο ομολογιών 130—f—529.4=6228 ; 24, έτι άπό 
μίαν ομολογίαν 100, δσα από 1 φλωρί κάλπικον 16, δσα εΐς παιδείαν 28, 
δσα εΐς μετρητά από χαρτσοχάρτι 17=6389 : 24, ήτοι εξ χιλιάδες τριακόσια 
όγδοήντα εννέα καί μαδία είκοσι τέσσαρα». «'Όσα εΐς 4 ομολογίας τσουρου* 
κικες ως φαίνονται γρ. 2245». «Έ ν ετει 1821 Αύγουστου 25 εθειορήθη 6 
άνωθεν έσναφικός λογαριασμός καί έξωφλήθη κατ’ έμπροσθεν δλων των 
μαϊστόρων, ώς ΰποφαίνονται : ’Αθανάσιος X" Δημητρίου Γκιουμουσγκερ- 
δάνη, X" Παυλής Τζόνη., Στάβρης τοΰ Μητζου Καρπουζάκογλου, Χ"Κυριά- 2

2) Έ ν  τφ κώδικι Κυρίλλου σελ. ςζ' άπό Νοέμβριοι? 2 έχ. 1820 άπαντα περί 
τοΰ Μελκών ώς πρωτομαΐστορος τό Ακόλουθον πρακτικόν : 'Ο Χατζή Κυριάκος 
Μελκών, πρωχομαΐστωρ τοΰ έσναφίου τών άμπατξήδων ενώπιον τών πρώτο μα’ϊστό- 
ρων πάντων χών έσναφίων παραδίδει έντόκως καί ανελλιπώς εΐς τον διάδοχόν του 
τό κατατεθέν αύτφ ποσόν από τοΰ 1816 γρ. 12710, οπερ έλήφθη διά μέσου χής βασι
λικής κρίσεως καί Απαλλάσσεται μετ* ευχαριστιών πάσης ευθύνης.—Προφανώς πρό
κειται περί δανείου τίνος παραχωρηθέντος τφ Τούρκφ διοικητή υπό τής πολιτείας 
καί τών ρουφεχίων, δπερ άπεδόθη μετά δικαστικήν άπόφασιν έν Κων]πόλει.
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χυς: Μελκών, Χ"Γιόβανης Κουγιμτζωολους, Χρηστόδολος Γεοργηου Νακαχ- 
τξή, Άθανασης Δερμεντερλη, Θεοδωρής Γεωργήου, X" Μιχαήλ ΙΙαπά 
Δημιτρίου, X "  Κοσμάς Γεωργίου, Θεόδορος Παρασκευά, Κωστάκις 3Αρά-; 
πογλους, Χ^Γηβανης Σαβα, X " Πέτρος Κοσταντίνου, Γιανακος X " Διμι- 
τρίου Σαμουρτάρογλους, Χρίστος τις Πυγινας, Στογιανος Μιχαήλου, Λάμ
προς Χρήστου». At υπόγραφα! είναι αΰτόγραφοι ’. (σελ. III , 20).

§ 38. Πρωτομαϊστορεύοντος Στανρίΐσα Μήτσον Καρπουζάκογλου, 
1821—1823.

1821. «Αύγουστον 25, τίθεται πρωτομαΐσχωρ ό κύριος Σταυρίτσας 
Μήτσου Καρπουζάκογλου». Μαΐστορες 17, άσλ. 3300, οσα άπό σύναξιν 
μούμ καί έργκέν παλαιά καί άλλα γρ. 205 : 14, όσα άπό εργκέν άχτσεσί 
καινούργια 111 : 27, οσα άπό μούμ παρασί καινουριον 402 : 14, άπό χαρ- 
τσοχάρτια παλαιά 282, άπό παιδείαν 10=γρ. 4311 : 15, όσα τό άντικρυς 
καπιτάλι, όπου τού εδόθη άπό έτους 1821 Αύγ. 25 γρ. 6389 : 24, οσα άπό 
διάφορα χρονικά, όπου εσΰναξα δι3 αυτά 750 : 10=γρ. 11451 : 9, ενδεκα 
χιλιάδες τετρακόσια πενήντα καί μαδία εννέα, Όφείλο) τά άντικρυς έξοδα, 
ως φαίνονται, καί χασούρες 4634 : 29=γρ . 6816 : 20, εξ χιλιάδες οκτακόσια 
δέκα εξ καί μαδία είκοσι».

«Καί εξεκαθάρισις τοΰ έσναφικοΰ λογαριασμού, όπου παραδίδει τω 
ετει 1822 Σεπτεμβρίου 22, ώς φαίνονται άντικρυς έσοδα καί έξοδα : όσα διά 
μπακίρια κιράν, σενδοΰκια, κάσσας, τσιαοΰσην, έξοδα κονακίων, αγιοκέρι, 
διά τό έλλιάμι, όπου επλήρο^σεν ό δεσπότης καί εδόθη διά τής χειρός μου, 
δι3 εν αν χιρκάν εις τον Έ μίρ  Σέχην, όσα εΐς την εκκλησίαν τοΰ αγίου Κων
σταντίνου, οπού πληρώνονται κατ3 έτος άπό γρ, 6, τά όποια δεν ήτο πλη
ρωμένα καί εδώσαμεν διά πέντε χρόνους,= 569  : 26, τή 1 Μαΐου επλήρωσα 1

1) Ό  πρωτομαΐστωρ Βουλγοΰρογλου, ούτινος ή διαθήκη είναι κατακεχωρι- 
σμενη έν τφ κώδικι Κυρίλλου άπό 9 ’Ιουνίου 1828 (σελ. 132) ήτο ευεργέτης τής 
Ελληνικής κοινότητος. Τή 2 ’Ιουνίου 1828 έποίησε δωρεάν 1000 γρ. είς την μονήν 
Βατσκόβου, όπως κατ* έτος ο! τόκοι αυτών (100 γρ.) διανέμωνται είς τούς ιερείς 
τών πέντε εκκλησιών τής πόλεως (σελ. 130). 'Ωσαύτως αφιέρωσε τή 5 ’Ιουνίου τοΰ 
αυτού έτους είς τήν μονήν τής άγιας Παρασκευής Βοδενών γρ. 1000, εις τον ναόν 
τοΰ αγίου Κωνσταντίνου γρ. 1000, εΐς τον ναόν τής αγίας Κυριακής γρ. 1000, είς 
τό ρουφέτιον. τών άμπατξήδων γρ. 500, όπως 6 ετήσιος αυτών τόκος δίδηται πρός 
απαλλαγήν φυλακισμένων διά χρέος (σελ. 131). Ή  ανεψιά αύτοΰ Μορφοΰλα κατά 
διαταγήν του έπώλησε τφ 1833 Ίανουαρ. 3 τό όσπίτιόν του είς τον τζορμπατζή 
Βοΰλκον Κούρτοβιτς μόνον διά 3000 γρ. επί τφ ορω να γίνη ολόκληρον τό όσπί- 
τιον σχολεΐον κοινον τής πολιτείας,  ’Έλαβε δέ 2000 γρ. καί τά 1000 άφήκεν είς τον 
αγοραστήν, όπως απέναντι τοΰ τόκου αυτών κατοικη έν τινι δωματίω, έφ’ όσον 
ζή (σελ. 237). Έ ν  τη οικία τούτη έλειτούργησε τό υπό τοΰ προειρημένου τζορμπα
τζή ίδρυθέν τω 1834 Ελληνικόν αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον τής άγιας Τριάδος διά 
σιγγιλιώδους πατριαρχικού γράμματος (σελ. 197).

4



τό φιλότιμον τοϋ αγίου Φιλιππουπόλεως Σαμουήλ μέ to φαμιλλιάδικο 
(1750), δσα εις λιανικά έξοδα ως φαίνονται εις χωριστόν κατάστιχον ελεη
μοσύνης και λοιπών (1420)—γρ. 3739 : 26, οσα εις χαρτζοχάρτια (529), δσα 
έχαρίσθησαν εις τους μαϊστόρους (130), ετι μία ομολογία μπατάλικη (100), 
εις χασούραν, όπου έχάθησαν μετρητά και άλλα έξοδα (136 :3 ) — γρ, 
4634 : 29. 'Όσα εις 22 ομολογίας όπου; ει'οίσκονται εις τήν κάσσαν τοϋ 
εσναφίου εις καπιτάλι νέτον χωρίς διάφορον, σοϋμμα εις γρ. 6394 : 20, έτι 
δάνεια 50 καί δσα εις μετρητά, ά εύρέδησαν εις τήν κάσσαν γρ. 372 =  γρ. 
6816 ; 20, σοΰμμα γρ. εξ χιλιάδες οκτακόσια δέκα εξ καί μαδία 20. Ά θα- 
νάσηώς Κοσταντήνου Βουλκοΰρογλου, X''Παυλη Τζονε, Θεόδορος ΙΤαρα- 
σκευά, Πετρης Στοϊνου (διά βουλγαρικών γραμμάτων) Χ"Θεοδωρής Νι- 
μόγκα, X " Δημήτριος Κουγημτζόογλου, X" Νένεος Τουρνήκις, Χ"Γιοβα- 
νης Χρήστου Κουγιμτζώολους, X " Κωσμας Γεωργίου, X "  Διμήτριος Πέ
τρου, Κωνσταντηνος Μαβροδη, Σταΰρης Μίλιου, Χρηστόδουλος Γεοργήου 
Νακαχτζής, Γεώργιος Θεοδιυρου, Κωνσταντίνος X" Κυριάκου μάρτυς, Θεώ- 
φιλος ππ. Γεωργίου, X" Γεοργίου Χριστοδούλου μαρτιρο, Χριστόδουλος 
Πέτρου μαρτιρό, Φίλιππας Άποστολι μαρτιρώ, Στογιάννης Μιχαήλ,Σιαρ- 
λιαγαντζής». At υπόγραφα! αΰτόγραφοι. (σελ. III, 21).

1822 «έν έτει Σεπτεμβρίου 22 : ετι επί πρωτομαΐστορος κυρίου Σταυ- 
ρίτσα Μήτσου». Μαΐστορες 12, άσλ. 2100, δσα από λείψανα, από έργκέν 
καί άρσίν παρασί καί εις μετρητά=γρ. 2855.12, σοϋμμσ ώς φαίνονται γρό- 
σια δυο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε» (σελ. III, 22).

1823, ’Ιουλίου 20 έξεκαθάρισις τοϋ άντικρυς λογαριασμού τοϋ κυρίου 
Σταυρίτσα Μήτσιου πρωτομαΐστορος : δσα εις έξοδα, όπου ήκολοΰθησαν εκ 
τοϋ έτους 1822, Σεπτεμβρ. 22 ά'χρι τοϋ έτους σήμερον 1823 Ίουλ. 20, ώς 
εις χωριστόν φαίνεται τό καθέν κατ’ όνομα εις σοϋμμαν γρ. 2195 : 37, οσα 
εις τρεΐς ομολογίες μαστορικές, οπού εγχειρίζει σήμερον τφ πρωτομαΐστορι 
κυρίά) Ίγνατίω Δημητρίου γρ. 600, δσα εις μετρητά τφ ΐδίφ πρωτομαΐ- 
στορι 67 : 20~γρ, 2863 : 17, ήτοι δυο χιλιάδες οκτακόσια εξήντα τρία. Ό σα 
έκ τών όπισθεν ομολογιών έσυνάχθησαν διά χειρός τοϋ είρημενού πρωτομαΐ
στορος Σταυρίτσα Μήτσου καί εβάλθησάν εις τά ρύζια, οπού έρριφθησαν 
εις τό έσνάφι παρά τοϋ ένδοξοτάτου Ναζΐρ αγά έφέντη μας 20 Μαρτίου 
1823, άπερ είσίν εις σοϋμμαν γρ. 4736. (σελ. III , 22).

§ 39, Πρωτομαϊοτορενοντος τον ’Ιγνατίου Δημητρίου 1823—1824.
1823. «’Ιουλίου 20 επί πρωτομαΐστορος κυρίου Ιγνατίου Δημητρίου» 

μαΐστορες 6, γρ. 1100, «δσα εις μετρητά, οπού ένεχειρίσθη από τούς μαϊ- 
στόρους ώς άνωθεν φαίνονται εκ τοϋ λογαριασμού τοϋ κυρίου Σταυρίτσα 
Μήτσου γρ. 667 : 20, από άρσίν καί έργκέν παρασί καί παιδείας γρ. 167:38, 
από μίαν ομολογίαν 20, δσα έτερα λιανικώς από παιδείας 24 : 22, δσα από 
άσπρα τών ρυζίων άπέρασαν απάνω του γρ. 185 : Ι7 = γρ , 2165 : 19, ήτοι
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δυο χιλιάδες εκατόν εξήντα πέντε και μαδία δέκα εννέα».
«Έ ν έτει 1824 ’Απριλίου 25, έξεκαθάρισις του άντικρυς λογαριασμού 

του πρωτομαΐστορος κυρίου ’Ιγνατίου Δημητρίου, ώς και εις χωριστόν κα- 
τάστιχον φαίνονται : τά δσα έξοδα εκαμεν έκ τών άντικρυς εις σοϋμμαν γρ. 
1515 : 19, δσα εις εξ ομολογίας, όπου σήμερον παραδίδει τφ κυρίφ Χριστο
δούλου Νακαχτζιόγλου γρ. 650=γρ. 2165 : 19, ήτοι γρ. δυο χιλιάδες εκατόν 
εξήντα πέντε και μαδία δέκα εννέα», (σελ. III, 21-—22).

§40. Πρωτομαϊστορενοντοζ Χριστοδούλου Νακαχτζόογ-λον, 1824 —1825,
1824 «έν έτει 1824 ’Απριλίου 25 επί πρωτομαΐστορος κυρίου Χριστο

δούλου Νακαχτζόογλου» μαΐστορες 19 γρ. 3300, από ομολογίας, μουμ πα
ρασί., παιδείας καί δσα από άσπρα τών φετεινών ρυζίων έπέρασαν επάνω 
του, σοΰμμα 5358 : 10, ήτοι πέντε χιλιάδας τριακόσια πενήντα οκτώ καί' 
μαδία δέκα».

«Έ ν έτει 1825 Ιουλίου 4. Ή  ξεκαθάρισις τοϋ άντικρυς λογαριασμού- 
τοϋ πρωτομαΐστορος κυρίου Χριστοδοτίλου Νακαχτζόογλου : δσα έμέτρησεν 
έκ τών άντικρυς διά τήν γοϋναν τοϋ Μιοραΐτη 786 : 30 καί διά τον σελιμιέν 
350, διά τό σεβαγί τοϋ Έζέτ μπέη 250, διά τό σουνέτ τοϋ Μολά 220 : 30, 
εις σεβαγί 246 : 26, τον δεσπότην διά μίαν σκλάβαν 225, δσα λιανικώς έξοδα 
εκαμεν, ως εις χωριστόν κατάστιχον φαίνονται γεγραμμένα ιδιοχείρως αύτοϋ, 
γρ. 2070 : 24, δσα εΐς μετρητά λιανικά έχει 291 : 30, δσα εις ομολογίας καί 
δάνεια, όπου έχει εις τήν κάσσαν 1023—γρ. 5243 : 30, ήτοι πέντε χιλιάδας 
διακόσια σαράντα τρία καί. Χρεώστε! διά σάλδος τών άντικρυς νά μέτρηση 
γρ. 114 : 20=5358 : 10». (σελ. III, 23),

§ 41. Πρωτομαϊστορενοντος Χατζή Σλανη Σιόγιον, 1825— 1826.
1825. «Έ ν έτει 1825 ’Οκτωβρίου 4. Έ π ί πρωτομαΐστορος κυρίου Χα

τζή Σλαύη Στόγιου. Έ ν  έτει 1826 ’Οκτωβρίου 20 ή ξεκαθάρισε; τοϋ αντί- 
κρυς λογαριασμού τοϋ πρωτομαΐστορος κυρίου Χατζή Σλαΰη Χτόγιου». 
(σελ. III , 24). Δεν μετεγράφη εκ τοϋ προχείρου κατάστιχου δ απολογισμός, 
τής σελίδος άφεθείσης κενής, (σελ, III , 24).

§ 42. Πρωτομαϊσιορεύοντος τον Στογιάτνον βεοδώρον, J 826—1829.
1826. «Έ ν έτει 1826, ’Οκτωβρίου 20, έπί πρωτομαΐστορος κυρίου 

Στογιάννου Θεοδοόρου» μαΐστορες 23—γρ. 3600, έ.τι έξ έξοφλη-θείσών μα
στορικών ομολογιών, λειψάνων, ενοικίου όντα καί μετρητών παραδοθέντών 
αϋτφ υπό τοϋ προκατόχου των=6999 γρ. ήτοι έξ χιλιάδας έννεακόσια είκοσι 
εννέα, (σελ. 24).

1827. Νοεμβρίου 22 : « Ή  ξεκαθάρισις τοϋ άντικρυς λογαριασμού τοϋ 
πρωτομαΐστορος κυρίου Στογιάννου Θεοδώρου : δσα εις 5ΰο ομολογίας 
χρεωστίκάς, όπου έπλήρωσα τή χοκκώνα Άννίτσα Χιντισχαλοϋ όμοϋ μέ τά 
έντερέσσα, ώς φαίνεται καί εις χωριστόν κατάστιχον, γρ. 2260, δσα έμέτρη
σεν εις τά ραμπόσια από τήν. ομολογίαν τοϋ X" Σλαϋη 1200, οσα εις έξοδα,



όπου έκαμεν, ό)ς εΐς χωριστόν φαίνονται, όσα εις 7 ομολογίας του εσναφίου, 
όπου εγχειρίζει τούς μαστόρους, δια να τάς συνάξω σι 1533, όσα εις μετρητά, 
όπου εγχειρίζει τούς μαστορους εις την κάσσαν 308 : 26= γρ . 6929, ήτοι εξ 
χιλιάδας έννεακόσια είκοσι εννέα», (σελ, 25).

1829. «Έ ν έτει 1829 ’Ιουλίου 17, ή ξεκαθάρισις τού πρωτομαΐστορος 
κυρίου Στογιάννου Θεοδώρου από έτους 1828 Φεβρουάριου 12, ώς φαίνε
ται, εως τού έτους 1829 'Ιουλίου 17», μαΐστορες 6, έκ λειψάνων, άρσιν πα- 
ρασί, έξοφληθέντων παλαιών χρεών και όμολογιών==γρ. 2077 : 15. ’Έξοδα 
«όσα εκ τών άντικρυς εξώδευσεν εις λιανικά έξοδα τού εσναφίου, ώς εις χοο- 
ριστόν φαίνονται, έτερα έξοδα, οπού έκαμεν εΐς τον Ναζΐρ αγά εφέντη μας 
καί χασνεδιάρην καί τά εδέχθη τό έσνάφι (323.36), όσα εχαρίσθησαν εις τον 
ίδιον πρωτομαΐστορα διά ευλογίαν τών μαιστόρων, διά έτερες χασούρες τού 
κονακίου (γρ. 151 : 30), όσα έμέτρησεν ό πρωτομαΐστωρ διά σάλδος τού αν- 
τικρυς λογαριασμού εις τό έσνάφι, ώς φαίνονται καί αλλαχού (300)—γρ. 
2077». (σελ. III, 26).

§ 43. Πρωτομαϊστορενοντος Στανρίτσα Μήτσου Καρπονζάκογλον, 
1829— 1832.

1829. «Έ ν έτει 1829 Μαρτίου 12 : τίθεται πρωτομαΐστωρ ο κύριος 
Σταυρίτσας Μήτσου. Ή  ξεκαθάρισις αυτού τών όσων σύναξιν έκαμεν καί 
όσα έξοδα ώς φαίνονται από τού άντικρυς έτους έως 1830 Μαΐου α'». 
Μαΐστορες 18, ενοίκιον δνδά καί μπακιρίων, παιδεία, νεκρώσιμα, μούμ πα- 
ρασί—γρ. 4075 : 14. «"Οσα εις έξοδα, οπού ήκολούθησαν λιανικώς, ώς εις 
χωριστόν κατάστιχον φαίνονται εις δύο, (1804 : 8), έτερα τά συμφωνηθέντα 
περί μισθού αυτού 500, ε'τι δι° αγιοκέρι καί ελεημοσύνην 111, ετερα έδό- 
θησαν εις την φυλακήν 395 : 15, όσα εις τρεις ομολογίας έσναφικάς, οπού 
έχει 600, όσα εί,ς μετρητά διά σάλδος τού άντικρυς έχει 664 : 31=γρ. 
4075 : 14». (σελ. III, 27).

1830. «"Οσα από έτους 1830 Μαΐου α' ετι ό ίδιος κύρ Σταυρίτσας 
Μήτσιου», μαΐστορες 17, έντερέσσα ομολογιών, παιδεΐαμ λείψανα, ενοίκιον 
όντόί, αφιέρωμα μακαρίτου, μηνιάτικου τού ΐντιζάπ (622 : 20) μετρητά 
1.124 : 11)—5954 : 31 γρ. «"Οσα ή ξεκαθάρισις τού άντικρυς λογαριασμού 
του από έτους 1830 έως τού έτους 1831 Μαΐου α ώς φαίνεται τών εξόδων : 
διά τά σπιτάλια γρ. 375, τον χαρατσή μπασί διά τά παιδιά 200, τον κιατί- 
πην τού δεσπότου διά τούς τεσκερέδες, τον Έζέτ μπέην Χεντιέν, όταν ύπάν- 
δρευσε τον υιόν του 200, τον συμπεφωνημένον μισθόν τού πρωτομαϊστόρου 
500, εις ζημίαν διά τά ρομπόσια, άπερ έδόθησαν από τον Καΐπ, 131.9, 
όσα έξοδα λιανικά, ώς εις χοοριστόν φαίνονται, 1924 : 28, μία ομολογία 
χρεωστική νά λάβωμεν από τά σπιτάλια 600, έτι άπο 8 ομολογίας μαστορι
κάς διά νά συνάζωνται 1600, έτερα μετρητά έχει ό ρηθείς κύρ Σταυρίτσας 
Μήτσου 308 : 10, οφείλιο, ά έχει νά λάβη ό κύρ Σταυρίτσας Μήτσιου, οπού
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άπερνούν ΐδικά του διά σάλδος τοΰ άντικρυς λογαριασμού 5954 : 31. 
{σελ. III, 27).

«1830 τή 22 Αύγουστου. Ιδού  φαίνιτι, όπου αφιερώνει ό μακαρίτης 
Μιχαλάκις Γεωργίου Μπουρνάζη από την περιουσίαν του και διά χειρός 
της μητρός του Σοφούλας γρ. 100 εκατόν και ό τόκους αΰτουνοΰ νά δίδων- 
ται εΐς ελεημοσύνην τής Λαμπρής καί)’ έκαστον χρόνον προς γρ. 12 δώδεκα. 
"Οσον από τά μετρητά έλάβομεν από την μητρόπολιν παρά τοϋ δεσπότου 
κυρίω Νικηφόρου Φι,λιππόλιως διά τις 10000 χιλιάδες γροσίων, όπου είναι 
μέ τον τόκον εΐς την μεγάλην Εκκλησίαν άπου 10 τά εκατόν. Έλάβομεν χά 
ήμίση έντερέσσα ημείς οΐ επίτροποι X" ’Ιωάννης Χρήστου, X " Νένος Ρά 
σκου και Νικόλας Δημητρίου Γιαζατζής καί πρωτομάστορης Σταιΐρου Μή- 
τσιου Καρποζάκογλου, 1830 τής 20 ΙΟβρίου διά τών Χριστουγεννών γρ. 
500. Όπου έμοιράστηκαν από τά άντικρυν γρόσιαν’ ως φαίνονται κάτωθεν 
διά χειρός τών κυρίων επιτρόπων 1830 τής 20 ΙΟβρίου : Εΐς τόν άγιον Δη- 
μήτριον την ενορίαν εΐς χεΐρας του Δημητράκι Κυτάνογλου επιτρόπου 17 
σπίτια προς γρ. 5—85, εΐς τής αγίας Κυριακής την ενορίαν εΐς χεΐρας τον 
Μηλιό Πέτρου επίτροπον 32 σπίτια προς 5— 160, εΐς τόν άγιον Κωνσταν
τίνον χήν ενορίαν είς χεΐρας τόν Καρά-Τάνο επίτροπον 11 σπίτια προς 5— 
55, εις την αγίαν Μαρίνα την ενορίαν εΐς χεΐρας τόν Φίλιππα ’Αποστόλου 
επίτροπον 30 σπίτια προς 5—150, εΐς τής Παναγίας τόν μαχαλέν ενορίαν 
εΐς χεΐρας tov X" Γεωργίου X' Ίωάννου επίτροπον 10 σπίτια προς 5—50 
= γρ: 500 >».· (σελ. III, 26).

1831. «Τή «' Μαΐου 1831 κατ’ έμπροσθεν τών μαιστόρων έθεωρήθη 
και εβάλθη πάλιν ό ίδιος μέ τό άνωθεν καπιτάλι τών εννέα ομολογιών και 
μετρητών, ως φαίνονται» : μαΐστορες 14, μηνιάτικα και έντιρέσσα ομολο
γιών, έξόφλησις ομολογιών, παίδευσις, λείψανα (τρία και μίαν αρχόντισσα), 
άρσιν και μούμ παρασΐ (οπού έσΰνα£α εις τό χάνι, έσκί τσιαρσι καί ούζούν 
τσιαρσΐ;)=γρ. 3809 : 8, «Κάτωθεν φαίνιται ή ξικαθάρισις τοΰ αντίκρυ λο
γαριασμού, νά δώση : πλήρωσα κιράν διά την κάσσαν (30), διά την Λαμ
πρή έναν πτωχόν καί τόν Βάρους κιχαγιά (84 ; 40), ζημία διά τό χΐφχίκι 
τόν νιζάμι (6), διά δ εκκλησίες, όπου μνημονεύουν και διά τή Ρρΰσα την 
τροφή (8 : 10), ζημία διά τό ένχιζάπι (11 ; 30), διά τόν όντάν (3 : 30), 5 
όκ. αγιοκέρι μέ τό χύσιμόν της (70), διά τή λειτουργειά τοϋ Προδρόμου 
(55), διά τόν τσισμέν (20), τόν νταμχατζή τού Πάσχα (40), ελεημοσύνη εΐς 
μίαν φυλακωμένην, δύο ορφανά, πτωχούς, διά έναν άνθρωπον, οπού τόν 
σήκωσαν, διά έναν μάστορη, όπου άπόθανε, διά έναν Σμυρνιόν σκλάβον 1

1) Το σημείωμα τοίχο ού μόνον έχει ενιαχού κωφώσεις τοϋ άτονου φθόγγου 
e καί ο, άλλα εΐναι καί πλήρες αφορητών ανορθογραφιών μεθ3 ολην την έν αΰτφ 
άπαντώσαν φρασεολογίαν έκ τής καθαρευούσης.
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εις μητρόπολιν κτλ.· μ ισχνούς εις ιόν τσιαούση Τζιάννος, διά τό εντιζάπι 
(233 : 30), τό χαράτσι του τσιαούση (25 : 30), τον κετίπι ςτό δεαποτικό (130), 
των Χριστουγεννών ελεημοσύνη (150), δυο ορφανά εντύσαμε την Λαμπρή 
(23 : 30), 1 καλόγηρο, όπου συνάζει διά τή Έροσαλίμ, εις τον ντοπτσή ιού 
μπαργιάμι, ελαβεν ό πρωτομαΐστορης διά τον δουλευμένον χρόνον μιοτόν 
του (500), εδΐΰσα τον δεσπότη διά την λειτουργίαν (108), ς τον άγιον Κων- 
σταντΧντΐνον 3 αφιερώσεις των γυναικών, αγιοκέρι 3 όχ, τον δεσπότη την 
λαμπάδα (37 : 20), 3 όκ. 100 δράμια διά τις έκκ?α]σίες τις λαμπάδες, δσα 
έμέτρησα τοις μάσχόροις διά το όίντικρυ σάλδος (1.673 : 35) — γρόσια 
3800 : 10». (σελ. III , 28).

«Σημείωσις' κάτωθεν φαίνιτι ότι σήμερον άφιέρωσεν ένας χριστιανός 
διά τά σπιτάλια γρ. 500' και νά παίρνωντι τά εντιρέσσα τής χρονικής, δη
λαδή γρ. 75, ήτοι λέγω γρόσια εβδομήκοντα πέντι από τον άμπατζήδικον 
έσνάφι και νά δίνωντι τούς πτωχούς. 1831 τής 7 "Απριλίου γρ. 500». 
«"Οσον από μετρητά ελάβαμε από την μητρόπολιν παρά του δεσπότου κυ- 
ρίω Νικηφόρου Φιλιππούπολιν διά τις 10.000 χιλιάδες γρ. οπού είναι μέ 
τον τόκον εις την μεγάλην ’Εκκλησίαν από 10* τον ελ,άβομεν. 1831, "Απρι
λίου 12, ελάβαμεν γρ. 500. Δεκεμβρίου 20 έλάβαμεν από τον ’ίδιον δεσπότη 
διά τά Χριστούγενναν 500»: ΕΙτα άχολουθοΰσιν οι λαμβανόμενοι τόκοι δις 
τού έτους μέχρι 20 Λ ί ο υ  του 1840, οπότε συνεπληρώθη ποσόν 10000 
γρ. ΐσον τφ δεδανεισμένφ κεφαλαίφ. "Επειδή εν τοις έξης ούδεις π?έον τό
κος τού ειρημενού κεφαλαίου μνημονεύεται δοθείς τφ έσναφίο) υπό τής μη- 
τροπόλειος, εικάζεται δτι ιό κεφάλαιον έχαρίσθη εις την μεγάλην Εκκλησίαν, 
(σελ. III, 26),

§ 44. ΠρωτομαϊατορενοΥΐος τον Φιλίππου ’Αποστόλου, 1832— 1834.
1832 τή α \  "Απριλίου : «Κοινήν τής γνώμης όλων των μαϊστόρων σή

μερον τίθεται πρωτομαΐστορος ό κύρ Φίλιππος "Αποστόλου και εγχειρίζεται 
τα τής κάοσας, κάτωθεν σημειωμένα, ώς φαίνονται : "Ιδού τές όσες ομολο
γίες παραδίδομεν τον πρωτο(μάστορον)— 16 ομολογίας— , οσα εις μετρητά, 
οπού ελαβεν από τον μάστορ-Σταυρίτσα, δσα άπό γρόσια τον σπιταλιού, 
οπού έλαβον διά χειρός τού Βούλκου (1500), δσα άπό μαστόρους, οπού 
εβγήκαν άπό ενάν χρόνον, ώς εις χωριστόν κατάστιχον φαίνονται, -άν,θρωποι 
22, ώς φαίνονται κάτωθε (4300), δσα ετερα άπό εντιρέσσα, άπό παιδεύσεις 
καί άπό λείψανα, ώς εις χωριστόν (832 : 10), δσα άπό άρσϊ,ν παρασι (440 : 
22), οσα άπό τό ούζούν τσαρσι (127), δσα άπό τον δεσπότην ελαβα (280)=  
γρ, 12389 : 22». Μαίστορες 23.

«"Οσα εχει ή κάσσα εις ομολογίας (13) = 3538, οσα έχω εις έξοδα, ώς 
εις χωριστόν φαίνονται, 3481 : 20, δσα έμέτρησα εντερέσσα διά τάς 15,000 
τού χηννηχίου 679 : 17, μία ομολογία τού Θεοφίλου Παπαγεωργίου 544, 
οσα νά λάβω άπό 3 εργαστήρια άπό έσκί τσαρσι άπό τά μηνιάτικα 71 : 20
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(ίσα εύρέθησαν μετρητά είς την κάσσαν 3751 : 20—12,065: 37, δσα έχω πε
ριεχόμενα περισσότερα κατά λάθος άφαιρώ 100—11965, χασούρα άπό 8 δω- 
δεκάοικα 18, δσα έμέτρησα διά την ελεημοσύνην ρέστα 153, δσα ετερα εις 
μετρητά 127, δσα χρεωστώ εις τήν κάσσαν 125 : 25—γρ. 12389 :22.» Νέν· 
νος Ράσκο X' Στογιάνος Θεωδόρου, Χριστόδουλος Ίωανν. Τιφτικτζή, X' 
Γιυβαν'ις Χρίστου Κωγιμτζώολους, Κυριάκο Νικολάου (διά βουλγαρικών 
γραμμάτα)ν), Αημήτριος Σταΰρου.— Αι υπόγραφα! των Ιλεγκτών είναι αυ 
τόγραφοι (σελ. III , 30).

1833. «Έ ν έτει 1833 τη α \ ’Απριλίου της δευτέρας χρονιάς, οπού 
έδοΰλευεν ό αυτός πρωτομάστορας μας κυρ Φίλιππος ’Αποστόλου, και δσα 
έξεκαθαρ ίσθησαν τον αντίκρυ λογαριασμού : εις μετρητά 7986 : 5, μαΐστο- 
ρες 10, δσα εις άοσιν παρασι έσυνάχθησαν (166 : 20), δσα άπό λείψανα (50) 
δσα άπό μπακίρια και. παιδεύσεις μαστόρων, (261), οσα άπό έντερέσσα, ώς 
(ραίνονται εις ξεχωριστόν (671 : 20) = γ ρ .  11.335 : 5». “Εως 1834 Ά πρι 
λίου α'. έΟεωρήθη ό αντίκρυ λογαριασμός, ώς κάτωθεν διαλαμβάνει η ξεκα- 
Οάρισις, οσα εις έξοδα τού έσναφίου ενός ολοκλήρου χρόνου, ώς φαίνεται 
και είς ξεχωριστόν κατάστιχον, γρ. 2974 : 10, δσα έδόάησαν εις τό κονάκι, 
500=3474 ; οσα μάς εγχειρίζει εις ομολογίας (9)=3293 : 20, δσα τοΤς με- 
τρητοΐς 4567 : 35= γρ . 11,335 : δ» X Νέννος Ράσκο, X " Στογιάνος Θεωδό
ρου, Χριστόδουλος Ίιοαν. Τιφτικτζή, Χ"Γιοβανίς Χρίστου Κωγιμτζώουλος, 
Κυριάκου Νικολάου (διά Βουλγαρικών γραμμάτων) Αημήτριος Σταΰρου. Αΐ 
υπόγραφα! αύτόγραφοι. (σελ, III , 31).

§ 45. Πρωτομαϊστορενονιος Γεωργίου Κωνσταντίνου Κενχινιένογλον> 
1834—3835. .

1834 Μαΐου α'. «Τίθεται πρωτομάστορης εις χό έσνάφι μας των άμπα- 
τζήδων ό κύριος Γεώργιος Κωνστ. Κεντιντένογλου. Τά οσα χού εγχειρίζομε 
καπιτάλι είς μετρητά και ομολογίας (9) γρ. 3669:9, δσα είς μετρητά εύρέ- 
θησαν εις τήν κάσσαν και έγχειρίσθησαν 4567:15, δσα ετι οπού έχομε νά 
ζητώμε άπό τήν μητρόπολιν διά τό πιδί 500, οσα ετερα εχομε νά ζητούμε 
άπό ελεημοσύνη 145=γρ. 8.881:24.» Μαΐστορες 20.·—-1835 Μαΐου α'. 
«νά δώση : όσα ώς αντίκρυ φαίνονται νέτα, οπού έμβήκαν είς τήν κάσσαν 
7936 : 21 δσα έπερίσσευσαν άπό τήν σΰναξιν (μαστορειών), οπού έκανεν κα- 
τασκευάζων τά έξοδα 1921 : 5, δσα έσΰναξεν άπό άσπρων διάφορα 1499, 
οσα διά ομολογίαν 100, δσα διά τό σχολεΐον 100, δσα άπό μηνιάτικα άπό 
τό έντιζάπ 41, δσα ετερα έπερίσσευσαν 16=γρ. 11.614. Χ 'Τ ιοβανις Χρί
στου Κωγιμτζώολους, X" Νένο Ράσκο, Κυριάκου Νικολάου (βουλγαριστί), 
Χριστόδουλος ’Icoav. Τιφτικτζιόγλους, Αημήτριος Σταΰρου, Βοΰλκους Ράχη, 
Αημήτριος Πέτκου Καζαντζύγλος». Αύτόγραφοι αι ύπογραφαί, (σελ. 111,31).

§ 46. Πραηομαιστορενοντος Χατζή Νένον Ράϊκον, 1835— 1839.
1835 «Μαΐου πρώτη: δσα εγχειρίζει ό κύρ Γεώργιος εις τφ κυρί.φ X"
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Νένου τά κάτωθεν: όμολογίαι (18) γρ. 10,300, οσα εις μετρητά παλαιά 
μουνέδα 285, οσα εις παστρικά ετι πεσλίκια 962:20, δοα εις ψιλά μαδιά 
22.20, οσα νά λάβη 45 — γρ. 11.614.» — «Σημείωσις περί τις άνωθεν ομο
λογίες, οπού επερίλαβεν 6 κύρ Χ"Νένο Ράϊκου και τάς επαράδωσεν όπίσω: 
18 ομολογίες άπερασαν εις τφ κύρ Γεωργίφ Κεντιντένογλου γρ. 10.300, 1 
ομολογία ετι τού μάστουρ Βέλιυυ εις τφ ίδίφ Γεωργία» 1000. από Δη μη
τριόν Πρίμικα εις τφ ίδίώ Γ. 15, από X" Γεώργιον εις τφ ίδίω 30=γρό
σια 11.345, όσα μένουν εις τφ κυρ X*' Νένου 269·=γρ. 11614. Φίλιππας 
’Αποστόλου, 'Ιωάν. Κωνσταντίνου Ούσιακλί, X" Μιχαήλ Παπαδημητριου, 
Χ"Στογιάνος Θεωδόρου, Χριστόδουλος Ίωαν. Τιφτικτζής, Δημήτριος Σταύ
ρου». At υπόγραφα! αύτόγραφοι. (σελ, III, 32).

1836 «Μαΐου πρώτη. Νά λάβη. Ό  λογαριασμός τού κυρίου X" Νένου 
Ράϊκου πρωτομαΐστορος, οπού παραδίδει τού έσναφίου μας: οσα επερίλαβεν 
από τον κύρ Γεώργι ως αντίκρυ 269, οσα από 27 μαϊστόρους, οπού έβγή- 
καν ώς κάτωθεν 5100, όσα από παίδευαιν 250, δοα άπό αφιέρωμα 250, 
οσα άπό 4 χαρές άπό μπακίρια κιράν 125, οσα άπό 12 λείψανα 65, οσα 
άπό άρσίν παρασί 527:20, οσα άπό άρσίν παρασί. 527:20, οσα έσύναξεν διά 
τσισμέ παρασί 60, οσα άπο ένα ούντά άγλίκια 30, οσα έδούλευσαν τά άνω
θεν γρόσια καί έλαβεν άσπρων διάφορον 524=γρ. 7200:20.—Νά δώση: 
οσα εις έξοδα, ώς εις χωριστόν φαίνονται, γρ. 1618, εις αγιοκέρι 204, εις 
χασούρα μουνέδας 67, διά ρόγα καί γιμινιά τσιαούση 217, μία ομολογία 
Γ. Πασχάλη έδόθη τφ Γ. Κεντιντένογλου 345, οσα εις μία ομολογία τού 
Κατζιάνογλου έδόθη τφ Γ. Κεντιντένογλου 500, οσα εις μία ομολογία τού 
Καζαντζόγλου 4245, οσα άπό πολιτσαν χασούρα 4 : 20—γρ. 7200:20. X" 
Γιοβάνις Χρίστου Κογιμτζώολους, Βέλους Ράτη, Κυριάκου Νικολάου (βουλ- 
γαριστί), Φίλιππας Αποστόλου, X" Μιχαήλ Παπαδημητριου, Δημήτριος 
ΙΙέτκου Καζαντζόγλους, Δημήτριος Σταύρου, Χριστόδουλος Ίωαν. Τκρτικ- 
ίζιόγλους, Ίωαν. Κουσταντηνο Ουσιακλη, Χ"Στογιανος Θεοδορου, Δημή- 
τριος Σταύρου», (σελ. III, 33).

1839. «Νά λάβη. Ό  λογαριασμός τού κυρίου X '' Νένου Ράϊκου, οπού 
παραδίδει εις τούς μαϊστόρους άπό έτος 1838 τη 2 Φεβρ. εως 1839 ’Απρι
λίου 19.» 1 τόκοι ομολογιών, διαθηκών κ λη ρ ο δοτή μ α χ α (1100), λείψανα, 
ένοίκιον μπακιρικών, άρσίν παρισί, τέλη μαϊστόρων 19=γρ. 6123. — «Νά 
δώση. "Οσα εις έίΐουδα διά χειρός τού ΐδίου X " Νένου Ράϊκου ώς κάτωθεν 
φαίνονται άπό 1838-1839» ελεημοσύνη εις 24 κονδύλια (233), μακαρειά 
(260) εις Βαρούς κεχαγιά (140). ελεημοσύνη τού Πάσχα (310), τσεσμετζήδες

1) Έλλεί πούσι ν οί απολογισμοί των ετών 1836—37 καί 1837—38. Αί ισναφικαί 
όμολογίαι δέν φυλάσσονται ΰπό τοΰ πρωτομαΐστορος, άλλα παραδίδονται εις άλλον, 
"Ισως ό Ράϊκος δέν είχε χρηματοκιβώτιον πρός φύλαξίν των.
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(320), άγιο χέρι (153), τόκος εις μητρόπολιν (225), λειτουργία είς τα γεννέ- 
θλια Προδρόμου (77 : 20), μακαρειά -ψυχών, ελεημοσύνη Χριστουγέννων και 
Πάσχα (550), ρόγα τσιαοΰση, δώρα, κτλ. δάνεια (2440), μετρητά 775:20= 
6123: 28. «X" Γιοβανις Χρίστου Κογιμτζόολους, X ''Μ ιχαήλ ΠαπάΔιμι- 
τρίου, Φίλιππος ’Αποστόλου, Γεώργιος Κωνσταντίνου Κεντηντένογλου, Βέ
λους Ράχη, Δημήτριος Πέτκου Καζαντζόγλους, Δημήτριος Σταύρου, Κυριάκο 
Νικολάου (βουλγαριστί). Νικόλας Ίωάνου, Ίωαν. Κονστανχίνου Ουσιακλη, 
Χριστόδουλος Ίωαν. Τιφτικτζόγλους» Αυτόγραφοι αί υπόγραφα! (σελ. 
ΠΙ, 36).

§ 47. Πρωτομαϊστορενοντος Κυριάκον Νικολάου, 1839—1840.
1839. «Τή 22 ’Απριλίου. Σήμερον τίθεται πρωτομαΐστωρ ό κύριος 

Κυργιάκος Νικολάου εις τφ όποίιο ;εγχειρίζονται τά κάτωθεν σημειωμένα 
: τής κάσσας γρόσια ώς φαίνονται :» μετρητά παρά του προκατόχου τού γρ. 
775 : 20, τέλη μαϊστόρων 21, άρσίν παρασί, ενοίκων σκευών, τόκοι ομολο
γιών, λείψανα—γρ. 5293. «Ιδού καί, ό λογαριασμός, όπου παραδίδει ό ίδιος 
Κυργιάκος Νικολάου ώς κάτωθεν καί τον έπερίλαβεν ό κυρ Στάντσιος Ίωάν- 
νου τη 3 Μαΐου 1840». Ρόγα.τσιαοΰση, αγιοκέρι διά μανουάλια τοΰ άγιου 
Γεωργίου Μπελάστιτσα (1500), δάνεια επί ομολογία και διάφορα εις κον
δύλια 56, σάλδος (20 : 10)—γρ, 5293, (σελ. III, 37).

1839, Μαΐου 15, «Σημείωσις τά οσα γρόσια έπερίλαβεν ιό έσνάφι μας
παρά τοΰ μακαρίτου Θεοδωρή ’Αποστόλου, όνομαζομένου Στογιάννου Πα- 
παδημητριού, άπερ τά άφησεν ό μακαρίτης κατά την διαθήκην του εις τέσ- 
σαρας επιτρόπους, δηλ, X " Νένον Ράϊκόυ, Γεώργων Κωνσταντίνου, , Δημή- 
τριον Σταύρου καί Χριστόδουλον Ίωάννου, διά νά λάβουν τον λογαρια
σμόν τοϋ είρη μενού συντρόφου Στογιάννου καί Ίωάννου Καρατζή και περι
λαμβάνοντας κατά την παραγγελίαν του τά εδέχθη τό ίσνάφι μας προς δέκα 
εις τά °/0 νά πληρώνεται ό τόκος εις τό ορφανό τοΰ μακαρίτου δνόματι 
’Αθανάσιος. Ιδού  δσα έξεκαθάρισεν ό λογαριασμός τοίς σύντροφοις τοΰ 
μακαρίτου, ώς καί είς χωριστόν έθεωρήθη καί μάς τά έπαράδωσαν σοΰμμα 
όλα, ήτοι είκοσι εννέα χιλιάδας εκατόν είκοσι επτά γρ. 29127». (σελ. III, 
37). Τό ποσόν τοΰτο έτοκίσθη υπό τοΰ έσναφίου επί όμολογίαις είς διάτρορα 
μέλη καί άνατοκιζόμενον μέχρι τοΰ 1851, άφαιρουμένων κατ' έτος των εξό
δων τής συντηρήσεως τοΰ ορφανού, ηύξήθη είς γρ. 50.444, άπερ παρεδό- 
θησαν είς τον κληρονόμον ένηλικιώθέντα. Έ ν  διαφόρους τοϋ βιβλίου σελ (σι 
αναγράφεται ό λογαριασμός αϋτοΰ. .

§ 48. Πρωτομαϊστορενοντος τον Στάντσίον ’Ιωάννου, 1840—*1841, ;
1840, τή 3 Μαΐου. «Σημείωσις, όπου τίθεται πρωτομαΐστωρ ό κύριος 

Στάντσιος Ίοχΐννου καί δσα περιλαμβάνει παρά τοϋ, προ.) το μα ιστό ρος Κυ
ριάκου Ν. από γρόσια τής κάσσας τοΰ ίσναφίου μας ώς κάτωθεν :» Μαΐστο- 
ρες 21, από λείψανα, γάμους, ένοικίων=γρ.. 5488: 30. (σελ. III, .39).



<ί Οσες ομολογίες επερίλαβεν ο κυρ Στάντσιος Ηωάννου ίσναφικές από κύ
ριον Γεώργιον Κωνστ. Κεντιντένογλου, ώς κάτωθεν» : όμολογίαι 18=γρ. 
19400, όσες έτι επερίλαβε διά χειρός Δ, Καζιαντζόγλου 5= γρ . 8400, μία 
τοΰ Παρασκευά 1500, εσννάχϋη τόκος διά χειρός τοΰ κυρ Στάντσιου 
3926 : 15, από λογαριασμόν τοΰ εσναφίου έπερίσσευσαν διά σάλδος 212:15 
= γ ρ . 28438 : 35, έφεραν τόκον 4265 ; 35=32.704 γρ., περισσεύματα ορ
φανικών 1808=34.512, οσα εσυνάχθη τόκος διά χειρός τοΰ Σταύρου Κο
σμά καί τα παραδίδει είς τφ Δ. Σταύρου 5176 : 20=39.688 : 20.

1841, Μα’ίου 1. «Σημείωσις τοΰ ά'νιικρυ ισναφικοΰ λογαριασμού, οπού 
παραδίδεται παρά τοΰ κυρίου Στάντσιου Ηωάννου εις τφ κυρίφ Δημητρίφ 
Σταύρου, ως κάτωθεν : όμολογίαι 30=γρ. 31.300, καθυστερήσεις, τόκοι, 
σάλδος γρ. 34.512, όμολογίαι 4=38.512, εμετρήθησαν διά την εκκλησίαν 
ΓΙαζαρτζικίου 500, διά τόκον τής σχολής καί νοσοκομείου 500, διά την εκ
κλησίαν Κιρκαγάτσι 225, χασούρα 34 : 20, διά σάλδος χρέος κυρ Στάντσου 
Ι9 2 = γρ . 39.688 : 20. (σελ. III, 34).

«Εις δσα έξοδα εκανεν ό κυρ Στάντσιος Ίωάννου κατά καιρούς εις δσον 
καιρόν έχρημάτισεν πρωτομαΐστωρ, ώς εις χωριστόν κατάστιχον τοΰ ίσναφίου 
φαίνονται εν προς εν εις κονδύλια 81 γρ. 4266 : 10, μία .ομολογία τοΰ X" 
Γιάνκου Κοσμά άπερασεν εϊς τές χρονικές ομολογίες τές ίσναφικές γρ. 1000, 
διά σάλδος εμετρήθησαν είς τώ Δημητράκι Σταύρου γρ. 212 : 20=5478:30. 
(σελ. III , 39)». Κατά τό διάστημα τής πραίτομαϊστορείας του εισέπραξε τέλη 
2] μαϊστόρων, από κηδειών, γάμων, ενοικίων κτλ. γρ, 5488 : 30.

§ 49. Πρωτομαϊοτορενοντος Αημψρίον Σταύρον, 1.841—1844,
1841—44. « Ό  λογαριασμός τφ κυρίφ Δημητρίφ δύ δσον καιρόν επι- 

κράτησεν πρωτουμάστορας είς τό ίσνάφι τού άμπατζήδων από 1841 ’Ιουλίου 
1 έως 1844 Ιουλίου 1, Φιλιππούπολιν. Νά λάβη. "Οσον από μαστόρους 
έβγήκαν εις τον καιρόν μου (42) γρ. 8200, 40 ήμερούσια, οπού μάς έγύρι- 
σαν από τό εντζάπι διά τά άργαστήρια 546, 8 τεσκερέδες, οπού έπήρα από 
τούς Πομακέους 24, από την διαθήκην τοΰ τζορμπατζή Βούλκου 500, κιράν 
150=9420, δσα μάς αυγάτισαν από την ελεημοσύνην τοΰ Πάσχα, οπού 
είχαν συνάξει καί από τά ίχαμπάρια 1007 : 23, οσα αυγάτισαν από τά έξοδα 
τοΰ πρατίκου, όπου συνάξαμεν 57, δσα έσύναξαν από τά φετεινά ίχτιμπά- 
ρια καί δεν τά πλήρωσα 560=11044 : 23, οσα έλαβα από 3Ι. Οΰσιάκλή διά 
την ομολογίαν τοΰ Παρασκευά εις μοντουχαέδες άρ, 20 : γρ. 1725= 
12769 : 23, από 17 λείψανα εις τον καιρόν μου, από 7 παιδεύσεις, από κι- 
ράδες καζανί(ον=γρ, 14 .122:3 . Νά δοόση. Έμέτρησα τον X" Γιουβαννήν 
Κουγιμτζόογλου μιριάτικα τοΰ «ντξαπίου, οπού μάς εγύρισεν γρ. 500, δσον 
έξωδεύσαμεν διά τό πήγάδιον τής αγίας Παρασκευής, οπού μερμετίσαμεν 
295 : 30, έπλήρωσα διά χρόνους δύο διά ιούς τσουσμέδες 820, διά την εκ
κλησίαν τοΰ Χάσκιου συνδρομήν 100, διά τό Καρόψυλλον την εκκλησίαν

K. Μνρτίληυ Άποστολίδου
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10θ,=1315 : 30, όσα εξωδεύθησαν εις τόν ντουνανμάν τοΰ βασιλέως, άφαι- 
ρώντας εκείνα, όπου μας είχαν φιλοδωρήσει 1302 : 5, έπλήρωσα τον τσορμ- 
πατζή Στογιάννου τόκους δια τα γρ. τής σχολής, οπού έχομεν 2500 γρ. 450, 
εις μητρόπολιν διά την εξορίαν τοΰ X" Χριστοδούλου 1000, ζημίαν 176, 
23 όκ. άγιοκέριον εΐς δλον τό διάστημα, όπου εδώσαμεν είς τές εκκλησίες 
594=4.837 : 38, 4 δκ. άγιοκέριον διά τον δεσπότην τοΰ λαμπαδαρίου, όπου 
είναι νόμος είς επτά χρόνους νά γείνη ή λαμπάδα από τό ισνάφι 102, διά 
τρεις χρόνους μισθόν και χαράτσι τόν τσιαούση μας 690 : 20, δσα έφιλοδω- 
ρήσαμεν τόν κουμμερκιάριν καί άντιζάπηδων τούς γραμματικούς διά ευκο
λίαν τοΰ Ισναφίου μας 714, λιανικώς εις ελεημοσύνην, ως φαίνεται εις ξε
χωριστόν 1049 : 30, διά τά συλλείτουργα τοΰ δεσπότου από δύο φορές τοΰ 
χρόνου, οπού λειτουργούσαν, έξοδα 810 : 20, ελεημοσύνη Λαμπρή καί Χρι- 

ΐστούγεννον εις τρεις χρόνους 1800=10.004 : 28, έναν τσεκμέ διά τό ασκί 
ποΰ Ίζ ιά ΐ μπέη, διά τό γιουφύρι τό ασκί ένα τόπι γρίζου 120=10124 : 28, 
εμετρήθησαν διά τό άντικρυς σάλδος εΐς τόν νΰν πρωτομαΐστορα κύριον X " 
’Ιωάννη ν Παύλου διά τάς δύο ομολογίας, οπού έπήραμεν από την Πανα
γίαν διά τό ισνάφι μέσον τοΰ Ούσιακλή 3.998 : 15 =  14.122 : 3 γρ.». 
(σελ. III, 44).

1853, Μαΐου 1. «Κάτωθεν φαίνεται ή αντίκρυ σοΰμμα, οπού έχομε 
εις τούς μαστόρους καί ΐσναφικά μέ ομολογίας» όμολογίαι 31 γρ. 33.540, 
όμολογίαι 10=11000, δσα έχω νά λαμβάνω από τόν Στάντσιο 1364, οσα 
έχω εις την κάσσα μου παλαιά γρ. 419=γρ. 46323. (σελ. I l l ,  41). Έ κ τού
των κατά την παράδοσιν τοΰ λογαριασμού tc5 1842, Μαΐου α \  έκκαθαρι- 
σθέντος τελείως τοΰ κυρίου Στάντσιου έλήφθησαν εΐς ομολογίας 38.704 καί 
μετρητά 1000=39.704, ταΰτα μέχρι α Μαΐου. 1843 έφεραν τόκον προς 
15 °/ο=5955=γρ. 45659, κέρδος έκ των ορφανικών τοΰ ’Αθανασίου Θεο- 
δωρή 664=γρ. 46323. (σελ. III, 39).

1843, ’Απριλίου 20. Καταγραφή τοΰ κληροδοτήματος τής εν Βιέννη 
άποθανούσης Φιλιππουπολίτιδος Σμαράγδας θυγατρός ΓΙετράκι ’Αντωνίου 
έξ 26.622 : 20 γρ, δπως ό ετήσιος τόκος αυτών προς 10 °/ο διαμοιράζηται 
εΐς τό σχολεΧον καί τό νοσοκομεΐον. Έ κ  τούτων έτοκίσθησαν προς 12 "/ο εις 
τήν κοινότητα των Άβραδάλων 10.000 καί εΐς τόν κύριον Μπατζιά Κυριά
κον Νικόλα τά υπόλοιπα 16.622 : 20. (σελ. III , 39).

§ 50. Ποωτομαϊατορεύοντος τον Χατζή Ίωάννου Χατζή Παύλον, 
1844—1845.

1844, «Καταγραφή των 14 μαϊστόρων, οπού έβγήκαν επί X" Ίωάννου 
X" Παύλου πρωτομαϊστορεύοντος κατά τόν έμπροσθεν ισολογισμόν περιγρά- 
φοντες έν συνάψει τό έτος 1844 ’Ιουλίου α '= γρ , 2600».

1844—1845. «Πρωτομαϊστορεύοντος τοΰ κυρίου X" Ίωάννου X" Παύ
λου 1845 ό λογαριασμός χρημάτων των άμπατζήδίον τοκισμένα εΐς διαφό-
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•ρους: Νά δώση. Μαΐου α'. εις 30 ομολογίας, ας παρέλάβε από Δήμ. Σταύ
ρου γρ. 31.800, τόκους αυτών ως εις χωριστόν φαίνονται, 4785 =  36585, 
Ίόυνίου α'. εις 12 ομολογίας, ας ελαβεν από Δημ. Σταΰρου 19.400, τόκους 
αυτών, ώς εΐς ιδιαίτερον φαίνονται, 2660 =  22000, εις 9 ομολογίας, ας 
ας ελαβεν από Στάντσιου Ίωάννου. 15.000, τόκους αυτών 1510=16510, εις 
18. ομολογίας, ας εΰρήκεν εις την κάσσαν του εσναφίου, 30600; τόκους αυ
τών 3432=34.032, εΐς οσα έσύναξε συνδρομή διά τό σχολεΐον τής «γ. Πα
ρασκευής 874 κα'ι δσα ομοίως 8813=8813, ’Απριλίου α'. εΐς όσα έλαβε 
μετρητά διά Δημ. Σταιίρου εΐς 2 δόσεις=5929: 20, Μαίου 15, δπου έσύ
ναξε διά διαφόρους λογαριασμούς εσναφίου 1539 : 20, Ιουλίου α'. εΐς 14 
μαϊστόρους τοΰ έτους 1845 εσύναξε μαστορικά 2600, ’Απριλίου 23, εΐς ένοί- 
κιον τών άγορασδέντων δύο οΰδάδων προπληρωτέον 650, ’Ιουλίου α'. εΐς 
διάφορα έσοδα από καζάνια 236, από διαφόρους παιδεύσεις μαϊστόρων 
63.20, "Ιουνίου α'. εΐς διπλήν φοράν έσύναξεν εΐς τόκους τών γρ. 31800— 
4785, εΐς όμοια ομοίως τών γρ. 19.400—2260, "Απριλίου 13, εΐς δσα έσύ
ναξε δι’ έλεος τών πτωχών τό Πάσχα 2275, εΐς δσα από πώλησιν 8 τόπια 
άμπάδων πρός 38 =  2 2 8 = γ ρ . 139.840:20». «Νά λάβη : Μαΐου α'. από 
δσους τόκους δεν έσύναξε 180—360—j—750, Φεβρουάριου 15, τόκους τών 15 
χιλ. γρ. αγίας Περασκευής πρός 16°/ο~2250, "Απριλίου 23 αγοράν δύο ού- 
δάδφν εΐς Κουρσούμ χάν 11.500, "Ιουλίου 23, οσα εμέτρησε τφ όρφανφ 
τού μακαρίτου Θεοδώρου τφ Καζαντζόγλου 1500, "Απριλίου 13, δσα εδωκε 
τοΐς πτωχοΐς διά ελεος ιού Πάσχα 1202, "Ιουνίου η . 36 ομολογίας έχει 
ετοίμους 37,800, 30 ομοίως 55.300, 4 ομολογίας μέ διαφόρους εποχάς 
6.400, .4 ομολογίας μέ τόκον μηνιαΐον 16,000, δσα επλήρωσε διά 18 τόπια 
άμπάδαιν 600, δσα διάφορα έξοδα εγειναν, ως εΐς χωριστόν 2 5 1 3 :2 0 =  
137.840:20, τό σάλδος τοΰ παρόντος λογαριασμού μένει χρεώστης εΐς αυτόν 
1985=γρ. 139.840:20. Έ ν  Φιλιππουπόλει τή α'. Ιουλίου». (III, 42).

1845—1846 «ό λογαριασμός χρημάτων εσναφίου άμπατζήδων νά δώση 
διά τόκους και κεφάλαιον ομολογιών κατ’ ό'νομα 31-[-42, διά τέλη 14 μαΐ- 
στόρων=γρ. 131.992: 15, εις 10 τόπια άμπαδια Σλήβνου 330 εις 2 ομοια 
έπώλησα 70, εΐς αφιέρωμα παρά τής μακαρίτιδος Κατίγχους X" Λημητρίου 
500, εις μπεκιάρηδες τεσχερέδων σύναξις 508, εΐς παιδεύσεις μαϊστόρο^ν 54, 
εις λείψανα νεκρών 50= γρ . 133.504 : 15. Έ ν  Φιλιππουπόλει τή α'. "Ιου- 
λίόυ 1846. Να λάβη από 31 ομολογιών ονοματικών γρ. 34.800, εξ ετέρων 
34 γρ. 81670, άπύ Στάντσιου "Ιωάννου διά την σχολήν τής αγίας Παρα
σκευής 4500, από Ί .  Ούσιακλή διά βοήίίειαν τής εκκλησίας Παναγίας 2000, 
από ΙΙαναγιώτου ψάλτου διά τό ορφανόν έξοδα 1500, διά κοινά έξοδα τοΰ 
παρελθόντος έτους 3204, διά ενοίκιον δύο οΰδάδων τοΰ εσναφίου δεν έλη- 
φβησαν=127,714 : 20, από όσων έχρεοοθην κατά παραδρομήν από τόκων 
2032.26; από. 10 τοπίων άμπάδων Σλήβνου 330, διά σά?ώος έμέτρησα τόν
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XVQ Ίωάννην Κωνσταντίνου Οΰσίακλή τόν νέον πρωτομαΐστορα 3427=γρ. 
133.504: 15- Έ ν  Φιλιππουπόλει τή α \  Ίουλ. 1846.

§ 51 ΠρωτοΜΟίστορεύοντος 5Ιωάννου Κωνσταντίνου Ο ν α ι α κ λ ή ,  1846— 
1851.

1846 «Καταγραφή διά όσες ομολογίες έγχείρισεν δ κυρ X " ’Ιωάννης 
Χ'Ήατιλου πρφην πρωτομάστορης εις τόν κύριον Ίωάννην Κωνσταντίνου 
Ούσιαχλή τόν νΰν πρωτομάστορα, ώς φαίνονται κάτωθεν είς τόν δσον τοΰ 
Ισναφιοΰ τόσον καί τοΰ ορφανού τοΰ μακαρίτου Θεοδοόρου έφέντη». «’Ιου
λίου 20,1846 νά λάβη ομολογίας 53=γρ. 103.800, και εις μετρητά, οπού 
τόν μέτρησαν 3157:20=106.957 : 20, δσα μένουν ς τόν X" Ίωάννην νά δίνη 
κατά την πόλιτσαν 1539 : 20. 1846 ’Ιουλίου 30. 'Όσες ομολογίες εχομε μπα- 
τάλικες εις τούς μιχλοΰζηδες, ώς φαίνονται κάτωθεν (14)=γρ. 12.712». 
(σελ. III, 48).

1847 «'Ο λογαριασμός χρημάτων εσναφίου τών άμπατζήδων νά δώση». 
εΐς ομολογίας 53 διά κεφάλαιον και τόκους χαι εΐς μετρητά από Χατζή Ί ω 
άννου 91 57j/2 γρ. 106.957 : 20 κεφάλαιον και 11941 τόκον' νά λάβϊ) τούς 
■αντίκρυ τόκους 11.941, χιράν 250—}—400t τόκους 120+ 1000+451=14.182 
ωσαύτως έξόφλησιν ομολογιών. 1000—(—200—236—(—ΙδΟΤ1/*—(—70=17Γ 195*/»» 
ΰχτιπάρια συναχθέντα από τούς πεκιάρηδες 456 και τόκους μηνιάτικα 402 
= 18053+ , τέλη μαϊστόρων 11—1400=19.453+ , από τούς πεκιάρηδες 
582‘ ή, πώλησις καζανιού 375=20417. «'Όσα έξοδα ήκολοΰθησαν από 1846 
εως 1847 ώς φαίνονται και ιδιαιτέρως 3795: 10, διά την σχολήν τής αγίας

^Παρασκευής εναν χρόνον τόκον πρός 1 5 + —2250, διά τά σπιτάλια τάς 10 
χιλιάδας τόκον 1000, διά τόν οντάν αγορά 6000=13046: 10, τόν μακαρι

στήν αφέντην τό παιδί νιχαφά, διά βιβλία τοΰ παιδιού τοΰ Δημητρίκα 1815, 
διά τόν ούντά τό ΐντικάλι 165=15026: 10, τρεις ομολογίας 5000=20026: 
10. διά σάλδος λογαριασμού μένει χρεώστης 384: 30= γρ . 20417» (σελ. 
III 49).

1848 «Ό. λογαριασμός χρημάτων εσναφίου τών άμπατζήδων νά δώση :
: 8)βρίου α' : εΐς υπόλοιπον τών όπισθεν ισολογισμών 384.30, εΐς ομολογίας 

50 διά κεφάλαιον 118557 : 20 και διά τόκους 12.688 : 30. Νά λάβη : μετα
φορά τών αντίκρυ τόκων 12668 : 30, κιράς και εξόφλησις ομολογιών 250—(—

: 400+ 3 0 0 +  691+750—γρ. 15059 : 30 τέλη 3 μαϊστόρων 400=15459: 30, 
άφαιρώ, επειδή εχομεν λάθος, 91=γρ. 15368 : 30. ’Έξοδα : «διά τήν σχο
λήν τής άγιας Παρασκευής 1500, τά σπιτάλια τόκον 1000, είς εναν χρόνον 
διάστημα έξοδα, ώς φαίνονται ιδιαιτέρως, 3089=5589, διά χό αφέντη τού 
παιδί τόν νιχαφά 1500, διά τόν Θεοδωρή Ίωάννην ιατρόν 300=7389, 
δάνεια μία ομολογία τοΰ Στανιμάχου 5000, μία ομολογία Στανιμάχ.ου αγίου 
Γεοτργίου 1600, διά τόκον 60=14049, διά τοΰ Καρλόβου τήν εκκλησίαν 
100=14,149, 8)βρίου 5 τόν τσιαούσην διά τόν μισθόν του 100=14249, διά

'Τά· άρχεΐα τοΰ έν Φιλιππουπόλει εσναφίου τών άμπατζήδων 61



σάλδος τοΰ λογαριασμού 1119 : 30— 15368 : (σελ. III, 50).
1849. Καταγραφή των ομολογιών τή α' 8βρίου 1848, όμολογίαι 60— 

γρ. 116.200. διά σάλδος τοΰ λογαριασμοί' 2357 : 20—γρ. 118.557 : 20. 
1849, ’Ιανουάριου 17, καταγραφή των 8 μαΐστόρων, όπου εβγήκαν επί 
Ίωάννου Κ. Οΰσιακλή, τέλος 1600, από 12 ανθρώπους πικιάρηδες όσα 
συνάξαμεν 238, από λείψανα 16 γρ. 320. «Ό  λογαριασμός χρημάτων του 
ΐσναφίου των άμπατζήδων. 7βρίου 30 1849 νά δώση εΐς υπόλοιπον ισολο
γισμού αντίκρυ 677 : 10, εις ομολογίας 47 διά κεφάλαιον γρ. 116.877 : 10, 
διά τόκον 12.731 : 20— 129.608 : 30, εις 8 μαΐστόρων μαστορείας 1600, εΐς 
όσα από 12 πικιάρηδες 238, εΐς όσα από 12 λείψανα καί αλλά 320, εΐς τό
κους 93 : 30--J-880-f-450-4-26o===133.455 : 20 γρ Νά λάβη εΐς ομολογίας 
53 γρ. 122.400, διά τό σχολειον τής άγιας Παρασκευής τόκον 1500, διά 
σπιτάλια τόκον 1000, διά έξοδα λιανικά δι’ εν έτος 3270 : 20, τοΰ αφέντη 
τού παιδί νακιφάν 2000—γρ. 130170 : 20, διά σάλδος τοΰ λογαριασμού 
3285 : 20—133,455 : 20». (σελ. 53).

185C. « Ό  λογαριασμός χρημάτων τοΰ ΐσναφίου των άμπατζήδων, 
7βρίου 30, 1850.' Αοΰναι εΐς ομολογίας 54 διά κεφάλαιον γρ, 122.400, διά 
τόκους 14836, διά μαστορείας 9 μαϊστόρων 1600, από λείψανα, πικιάρηδες, 
καζάνι 282, κιράν όντάδων 850, σάλδος 3285=γρ. 143.253». «Λαβεΐν από 
ομολογίας 50 γρ. 127.490, τόκον διά τά σπιτιάλια 2400, τήν ελληνικήν σχο 
λήν 300, ομοίως 2300 έξοδα ΐσναφίου ενός έτους 3520, τήν σχολήν τής 
αγίας Παρασκευής 1500, τόκον δΰο ομολογιών 510, διά σάλδος τοΰ λογα
ριασμού 5323—γρ. 143.253». (σελ. III, 54—55).

§ 52. Πρωτομαΐστορεύοντος Κωνσταντίνον ’Α&ανααίον Ονζούνογλον, 
1851—1854. .

1851.«’Απριλίου α' 1851 εως δ' ’Απριλίου 1852 ισολογισμός τοΰ πρω- 
τομαίστορος Κ. Ά θ , Γ. Οΰζοΰνογλου. Αοΰναι: οσα εμέτρησεν τον Ά θαν. 
Θεοδώρου έφέντη 50.444, δι’ αγοράν δΰο όντάδων εκ Κουρσούμ χάν 9000, 
έξοδα των όντάδων 2.144.8, τό φιλότιμου τοΰ αγίου Χρύσανθού Φιλιπ- 
πουπόλεως 500—64058,8, διά τον κύριον Ίωάννην Οΰσιακλή 50, διά τό 
σχολειον 300, διά έξοδα μνημοσΰματος 378‘/ ?1 διά τά σπιτάλια 1000. όσους 
τόκους εκράτησε διά πληρωμήν πριν τής διορίας 507-|-201~}-322, οσα Ιμέ- 
τρησε διά ελεημοσύνην 1373, διά έξοδα διάφορα 2193'/2. διά τά σπιτάλια 
1400, όσας ομολογίας παραδίδει ώς φαίνονται αντίκρυ 80140:=149.ΒΒΤ:18 
οσα παραδίδει προς εξίσωσιν 38:2—γρ. 149.925:29. Λαβεΐν: διά τό ποσόν 
51 όμολογιών-παρέδωκε ό Κ. Ίωαν. Οΰσιακλής 127000, διά τόκον των εΐ- 
ρημένων ενός χρόνου 14.836, από κυρ Στάντσιον άνευ ομολογίας ελαβε 
3715, από ενοίκιαν 3 όντάδων 850, από έσοδα διάφορα 1924 20 από Στέ- 
φον Σπάσου ελαβεν εΐς τον μιστιομόν του 309, από νέους μαστόρους (5)— 
1000=γρ. 146^925: 20, Σημείωσις των όσον παραδίδει ομολογιών (39) κε-
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(ον 80.104 και τόκους 9605». (σελ. III , 56).
1852. «Ισολογισμός έπι τοΰ πρωτομαΐστορα κυρίου 3Αθ. Γ. Οΰζοΰνο-

;Αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των άμπατζήδων

και λοιπά 5858 : 20, έτερα έξοδα 83, δσας παραδίδει ομολογίας ως έπονται 
38 όμολ. 82804: 20 γρ. 91507. Λαβεΐν, διά τό ποσόν 37 ομολογιών ώς 

'φαίνεται αντίκρυ 80.104, τόκον των εΐρημένων 9605, οσα ελαβεν από μάϊ-

ενοίκιον των ον δάδων 500, προς εξίσωσιν 81—γρ. 91.107.
«Σημείωσις των όσων παραδίδει όμολ,ογιών (38), κεφάλαιον 82.804, 

τόκους 9874 : 20. Μεταφορά των άνω προγεγραμμένων τόκων 9874, εξαι
ρούνται τά κάτωθεν (6 ομολογιών), όπου δεν εΐσεπράχθησαν 1395—8479, 
άπεράσθησαν ανωτέρω 38 ό|ΐολογιών ή ποσότης μεταφέρεται ώς φαίνονται 
γρ. 82.804, εξαιρούνται 4 ομόλογα ώς φαίνονται 4750, υπολείπονται 34 
όμολογίαι γρ. 78.046». (σελ. III, 57).

1853 «Σημείωσις τον έσναφικοϋ λογαριασμού, όπου παραδίδει ό κύ
ριος 5Α. Γ. Οΰζοΰνογλους από 1853 μέχρις 1854. Νά λάβη *. εΐς οσα έμέ- 
τρησεν διά τά όσπιτάλια εΐς 21000 τόκον προς 10% εΐς τά 1852 8βρίου 18 
γρ, 2400, εΐς τά 1853 Φεβρ. 28 ομοίως 2400, εις όσα άλογα, όπου άγορά- 
σθησαν και έδόθησαν εΐς τό κονάκι δμοΰ μέ τά έξοδα 1394, εΐς οσα εΐς 
έλεημοσΰνας και λοιπά έξοδα διάφορα, ώς εΐς χωριστόν κατάστιχου φαίνον
ται έν προς έν, 5344 : 20, εΐς όσα 2 κονδύλια διά δΰο χρόνους άπό 1500 
διά το σχολειον της αγίας Παρασκευής 3000, διά τό μέγα σχολειον 300, 
προς εξίσωσιν τοΰ ΰπερσινοΰ λογαριασμού 80, τον τσιαοΰσην διά τον μι
σθόν του μέ 2 ζευγάρια παπούτσια 130, οσα απαιτεί από 1852 έτος εΐς 
έξουδα, όπου δεν άπεράσθησαν εΐς αυτό 723 : 38—γρ. 15772 : 38. Νά 
δώση : εΐς οσα εσυνάχθησαν από τόκους, α>ς όπισθεν τοΰ ίδιου κατάστιχου 
φαίνονται, 8479, οσα εσυνάχθησαν κιράδες από οΰντάδες 1410, 1 ομόλογον 
κεφάλαιον 1000, από 2 ομόλογα 1759 γρ. εσυνάχθησαν 977, από 1 όμολ. 
2000 γρ. 1313 : 10, από 17 λείψανα 154, όσα έδανείσθην από κύριον Στάν- 
τσιον, τά όποια έγειναν εΐς έξοδα μέσα εΐς τάς 11538 : 20 γρ. 1000, μαϊ- 
στόρων 5 τά χρήματα (τέλη) 900, όσα άπαιτεϊ διά σάλδος τοΰ λογαριασμού 
του 539 : 23= γρ . 15772 : 38.

«Σημείωσις' τάς κάτωθεν ομολογίες, όπου παραδίδει ό πρωτομαΐστωρ 
Ά θ . Γ. Οΰζοΰνογλους. Όμολογίαι 34, γρόσια 48.045». (σελ. III , 58) \  1

1) Έ κ πάντων των ετησίων Ισολογισμών ό μάλλον εν τάξει κα'ι άκριβείςι δια-

'.'ytov από 1852 ’Απριλίου α έως 1853 ’Απριλίου α Αοΰναι* εΐς όσα διά 
' τον περυσινόν λογαριασμόν έμέτρησε τον Κ. Γ. Κεντιτ'τένογλου 1500, τόκον 

Ικράτησεν ό ρηθεΐς 230, τόκον δεν έμέτρησεν ό Γ. Πόμακος 300, έμέτρησε 
τον Στέφον Σπανού ομοΰ μέ τον τόκον 330, διά διάφορα έξοδα, έλεημοσΰναι

στόρους νέους (4),—-600, όσα διάφορα έσοδα—λείψανον και λοιπά 217, δι5
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§ 53. Πρωτομαϊστορενοντος τοΰ Χατζή Βέλιον θεοδώρον, 1854—1856.
1854, ’Απριλίου 1. «Σήμερον ετέθη πρωτομαΐστωρ ό κύριος X" Βέ- 

λιος Θεοδώρου, δστις κατά την αντίκρυ ποσότητα. "Ιδού σημειώνομεν ότι 
σήμερον παραδίδει τον έσναφικόν λογαριασμόν, όπου έδούλευσεν έως xfj 
πρώτη Μαΐου 1855. Σημειώνονται πρώτον όσες ομολογίες παραδίδονται : 
όμολογίαι 38 κεφάλαιον 77.245, τόκοι δέ αυτών 7444 : 20, ωσαύτως τόκοι 
140, κεφάλαια καί τόκοι όσα έσυνάχθησαν παρά του ’Ιωάν. Ούσιακλή 3000, 
παρά του Στάντσιου ομοίως 2000, τά συναχθύντα 12548 : 20 γρ.

1854 ’Απριλίου 1 έως 1855 Μαΐου πρώτη όσα εις έξοδα νά δώση : 
όσα έδόθησαν εις ελεημοσύνην κατά την συνήθειαν, ώς φαίνονται εις ιδιαί
τερον χατάστιχον, σελ. 8, 9, 10, γρ, 2099 : 28. διά τό συλλειτουργόν καί 
μνημόσυνου τών ψυχών 603 ; 30, διά άγιουκέρι όσον έξωδεύθη.εις τό διά
στημα 13 μηνών, εξόν τών παιδευθέντων μαϊστόρων 150, τον τσιαοΰσην 
μας διά παπούτσια 20, τοΰ ίδιου τό χαρτζοχάρτιον όμοΰ μέ τό. άξιον μονέ
δας 34—2907 : 28. χαράτζι διά 2 μαϊστόρους 35 : 10, διά έτζιαρέν τους ον- 
τάδες του έσναφίου διά έτος τουρκικόν 1270—14, διά γάνωμα μερικά μπα- 
κιριχά 13, χρέος τοΰ πρώην πρωτομαΐστορος εις τά σχολεία διά τό Ελληνι
κόν σχολεΐον διά 1854 ’Ιανουάριου πρώτη 300, εις τό ίδιον ντάτον είς τό 
σχολεΐον τής αγίας Παρασκευής 500=γρ. 3769 : 38, είς τό 1855 Ίανουαρ. 
1 έδόθησαν είς τό Ελληνικόν σχολεΐον 300, συγχρόνως είς τό σχολεΐον τής 
αγίας Παρασκευής 1500, ομοίως είς τό νοσοκομεΐον τόκοι 2400=7969 : 38, 
μεταφορά τά ανωτέρω 5 ονόματα εξοφλησάντων ομολογίας 5000, διά την 
εξίσου(σιν) αντίκρυ λογαριασμού 4236 : 18=17.206 : 16 γρ, Νά λάβη, τά 
όσα είς έσοδα ώς κάτωθεν, όσα τά ανωτέρω συναχθένια από τόκους 
12.548 : 20, όσοι μαϊστόροι έβγήκαν (13) 2300, διά κιράν όντάδων 860, 
από μπακιρικά έσοδα 204, από 11 λείψανα 137 : 20,. όσα από την άφιέρω- 
σιν τοΰ μακαρίτου X'· Ίωάννου Κουγιουμτζιόγλου εν έτει 1854 Σεπτεμ
βρίου 21—10000=17.086 διά την έξίσου(σιν) 4236 : 18, τόκον κατά και
ρούς 120 : 16=17206 : 16. (σελ- 59).

1855. «Σημείωσις τοΰ ϊσναφικοΰ λογαριασμού, οπού παραδίδει ό X" 
Βέλιος Θεοδοόρου από 1855 μέχρι 1856 Μαΐου πρώτη. Όμολογίαι 40, κε
φάλα lov 77.145 τόκοι δέ αυτών 5689 : 20. wOool μαστόροι (10) ήβγαν 
1700, όσα αφιερώματα τοΰ παρόντος έτους , εγειναν, από τον άπόθανόντα 
Κωνστ. X " Παύλου 500, Χ"Νένο Ραϊτού 500, από τον άποθανόντα είς τά 
σπιτάλια Αημήτρισν Ζαραλή 1000=201 >0, υπόλοιπον 1855—4236 : 18, τοτις 
άντικρυς τόκους 23 κονδύλια 5689 : 20=9925 : 38, τά συναχθέντα από τοΰ 
Καρλόβου τό ομόλογον 15000, τόκος αυτών ενός έτους 1.800=16800, από

τελών είναι ό τοΰ πρωτομαΐστορος ΆΟ·. Γ. Ουξουνογλου, ό μάλλον δέ έν αταξία 
καί συγχύσει ό τοΰ πρωτομαΐστορος Στάντσιου Ίωάννου.



τήν Μολδάβαν τό δμόλογον 7200 τόκος αυτών διά 7 μήνας 408—7608, από 
ομολογίαν 3000, τόκος 11 μηνών δά «ήτα 330—3330, κιμάδες όντάδοον 
1900, από 10 νεομαΐστορας 1700, άφιεροόματα 2080, από λείψανα καί μα- 
καρειά 166 : 20, από αγιοκέρι 14 : 20, διά τά από 1855 μένοντα μετρητά 
δίδω τόκον δΓ αυτά προ 12 °/0 χρονικόν 508 : 10=γρ. 44032 : 38.

1856, Μαΐου α'. «Σημειοόνομεν τά άνωθεν εΐς δ',τι υπάρχουν φαίνον
ται άκολοΰθοος : "Έδωσα υπό τόκον γρ. εις "Ιάκωβον Άγγελήν 3000, είς 
Πόμακον καί Σιας 10.800, είς Άγγελήν "Αθανασίου 3000, εις Μιχ. Νυ- 
χτιανόν 1000, υπό εγγΰησιν τοΰ Ά θ. Οΰζοΰνογλου 7600=25408, διά. τό 
συλλειτουργόν 25 Ίουν. 1855—260 : 20, ρόγαν τσιαοΰση 500, τών Χρι- 
στουγενναιν ελεημοσύνη είς διαφόρους 950, διά τό μνημόσυνον 16 Φεβρ. 
.=.1856—422.8 διά τό Πάσχα ελεημοσύνη είς διαηώρους 1173,2, από 1855 
"Απριλ. 1 ειος 1856 Μαΐου 1 ελεημοσύνου είς διαφόρους 787 : 30, δι5 αγιο
κέρι φθειαστικά κηρίων 228: 20, είς σχολεία καί νοσοκομεία 4200=8522, 
.-βοήθεια τοΰ ηγουμένου τοΰ αγίου Γεωργίου 528, τές καλογριές μέσον 
Παπά Σεραφείμ 58, διά Πέτρον παλαβόν είς διαφόρους δόσεις 120 ; 2 0 =  
706.Ί0 καί είς μετρητά παραδίδομεν 9396 : 28= γρ . 44.032.38. (σελ.III, 60).

«1870, τήν 13ην Φεβρουάριου. Σημείωσες τών ονομάτων τών εξελθόν- 
των μαστόρων επί τών ημερών τοΰ πρωτομαΐστορος Νικολάου Πέτρου Κυ- 

•ριζίκη, "Αθανάσιος Μ. Κιμισγερδάνης 100, Γεώργιος Σταντσίδης 100, 
Γεώργιος ’Αθανασίου ΙΙολίτογλους 100, * Αθανάσιος Άγγελή 100».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΝ ΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Ά γ (α )λ ίκ ι  (λ τ .)= φ όρος διά τον άγαν.— ,Αλατζας (τ.)=ΰφασμα πολύχρωμον.
— Ά ρσίν  (τ .)= πήχυς. άραϊν παρασι~~ φόρος τ ις .— ’Αχναεσϊ (τ. )—φόρος, οΐον έργκέν- 
μοΰμ-όρδου-σΕΐμέν αχτσεσί.— Γιαρπεκιρένιος— ό ε κ  τοΰ Διαρβεκίρ.—Γιανμπρίκ.  (τ.) 
=ύδροχόη .— 'Εκτιζιά  (τ .)= ή  διά πήχεως μέτρησις.— Έ ξικλεμέ  (τ.)=έλλειμμα,—3Εχ~ 
τιηάρι (τ.)=πίστω σις, ύπόληψις έν ταΐς συναλλαγαΐς.— Ζαϊφέτι  (τ.)=διασκέδασις.
— Ίαλεκτι  (τ.)—αιχμάλωτος, όμηρός — Καϊκιάδικα (τ.) =  νάιλον, — Κιγιούμι  (τ.), 
Γκιοΰμι—μετάλλινον άγγεΐον^δι’ ΰδωρ.—ΙΓιραίΤ {τ.)=μίσθωσίς ακινήτου, ξφου-άμά- 
ξης.—Κονάκι (τ.)=τόπος παραμονής, διοικηχήριον.—Κουμάντα (ΐτάλ.) =παραγγε- 
λία.—Μαι5ίον=μικρά νομισματική μονός, ϋϊα5 ια=νομίσματα—Μεντέρι (τ .)= άνά- 
κλιντρον άνευ ερεισίνωτου (δ ιβάνι) ,—Μεβλιχανές (τ.)=μοναστήριον .— Μεχκεμές 
(τ.)—ΐεροδικαστήριον. —Μονκατάς (τ.)=αναφορά-—Ναζίρης, (τ.)=διο ικητής, έπαρ
χος.— Νιψακά (τ. )=τροφ εϊα-—5Οοταμπασ'ι (τ.)=προϊστάμενος ομίλου.— ΪΤοχτζας (τ.) 
—δέμα (πάγος)  — Ραμπόσι' ή άλλως λεγομένη τσέτουλα—ραβδίον, έφ’ οΰ «ί χαρασ- 
σόμεναι γραμμαΐ δηλοϋσιν αριθμόν .— Ρέγκι  (τ.)=χρώ μα, χρωματισμός. — Σαβαΐ-Σε- 
βαΐ (τ.)=ενδυμά τι. — Σάλδος (ίταλ.)—ή εν τφ ϊσολογισμφ προκύπτουσα διαφορά με
ταξύ δοϋναι καί λαβεΐν. — Σαραχτάρης, Σαραϊιάρης, Σαϊτάρης κλπ. (τ ^ δ ιο ικ η τ ι 
κός υπάλληλος.— Σιερ  (γαλλ,)=χωροδεσπότης··κύριος (sieur-m onsieur).— ΤεσλΙμ  (τ.) 
= κάμνω  τεσλίμ=παραδίδω .— Τεσκερες (τ.)=έπίσημος άδεια .— Τξαλμδίς (τ.)—κά
λυμμα τής κεφαλής Τούρκων.— Χαρατζής (τ.) (Χαράταί)—κεφαλικός φόρος, φορολ,ο- 
γικός υπάλληλος—Χαρτση  ^τϊααΐ=προϊστάμένος.—Χαρτζοχάρτι (τ.) (χάρτις)— ανα
φορά. —Χασνεδιάρης (τ.) όχασνέ—ταμείο ν, θησαυρός)=ταμιακός.

Ο
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ΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Είναι νωπή άκομη ή γή, πού καλύπτει τάν Καλλισθένη Χουρμουζιάδην. 
Ό  θάνατος τδν κατέλαβεν, Ινφ ήσχολεϊτο εις τήν σύνταξιν μονογραφίας περί 
τών ήθών καί εθίμων τής περιφερείας Μέτρων, έξ ής κατήγετο. Έκ τής δημο- 
σιεύσεως τής εργασίας του, θά γνωσθή ποιον εργάτην έν τφ προσώπφ αύτοΟ 
έχασε προώρως ή 'Ελληνική Ααογραφία,

5Αλλά καί a £ άλλαι έργασίαι του ή καί ή περί τοϋ παιδιού μονογραφία τοϋ 
Καλλ. Χουρμουζιάδου, ή οποία έτυχε πέρυσιν επαίνου καί χρηματικής αμοι
βής παρά τής 'Ακαδημίας Αθηνών, (ή δημοσιευόμενη ήδη εις τό Ά ρ χ ε ι  ον 
τον Θρακικοϋ Ααογραψικον και Γλωσσικοί} Θησαυρόν), αποτελούν επίσης 
δείγματα τής προς τδ λαογραφικον Ιργον ιδιοφυίας τοΰ άνδρός. Προικισμένος 
μέ βξεϊαν παραχήρησιν καί κρίσιν γνωρίζει κατά βάθος τήν ψυχήν τοΰ λαοΰ 
καί εις τά φαινόμενα τοΰ βίου βλέπει εκδηλώσεις τής ψυχής αυτής. Γνωρίζει 
επίσης νά ταξινομή τήν ΰλην καί κατορθώνει μέ γλώσσαν σαφή καί άπηκριβω- 
μένην νά παρέχη ζωηράν άπεικόνισιν των περιγραφομένων. Διά τούτο καί ή 
περί τοΰ παιδιού εργασία, αύτοΰ, άν καί σύντομος, έχει πληρότητα καί σαφή
νειαν καί δύναται νά χρησιμεύση ώς ύπόδειγμα όμοιων ερευνών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ, ΜΕΓΑΣ
Ai8v(tvvxr)g τοϋ Ααογραφικοϋ ’Αρχείου

Π ρ ό λ ο γ ο ς

Οί κάτοικοι τής επαρχίας Μετρών καί Άθύρων 1 2 τήν άπόκτησιν τέκνου, 
Ιθεώρουν ώς ευλογίαν Θεού. Διά τοΰτο, οί εχοντες πολλά τέκνα, ήσθάνανχο 
ιδιαιτέραν υπερηφάνειαν, διά τήν καταφανή ταυτην εύνοιαν τοϋ 'Χψίστου, οί

1) Κ α λ λ .  Χ ο υ ρ μ ο υ ζ ιά δ ο υ  έ ρ γ α σ ία ι : «Θ ρ α κ ικ ά »  Τ ο μ . Γ ' ,  3 3 4 , Γ ' ( π α ρ α γ ρ .)  2 4 6 —  
2 4 8 .—  Η ',  3 3 0  - 3 4 0 ,  3 4 0 — 3 5 0 .— Θ ', 3 1 0 - 3 6 2 . - I ' ,  3 3 4 — 8 5 0 . 3 5 0 - 8 6 3 . - - Ϊ Λ ',  3 0 7 —  
3 4 4 . 3 4 7 — 4 1 3 ,— Ι Β ' ,  2 6 5 — 3 2 2 . « Ά ρ χ ε ΐο ν  Θ ρ α κ ικ ο ϋ  Α α ο γ ρ α φ ικ ο ϋ  κ α ί Γ λω σ σ ικ ο ύ  Θ η σ α υ
ροί)» : Τ ό μ . Γ ',  1 7 — 3 3 0  — Δ ', 1 0 6 — 1 1 0 .— Ε \  1 0 5 — 1 Π .

2 )  Ή  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  έ π α ρ χ ία  Μ έτρω ν κ α ί Ά θ ύ ρ ω ν  ά π ε ϊχ ε  τ ή ς  Κ ω ν )π ό λ ε ω ς  π ε ρ ί  τ ά  
5 0  χ ιλ ιό μ ε τ ρ α ,  ε κ τ ε ιν ό μ ε ν η  έξ Α . π ρ ο ς  Δ. μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν  ε π α ρ χ ιώ ν  Δ έ ρ κ ω ν , 
Τ υ ρ ο λ ό η ς  κ α ί  Σ ιρ ε ν τ ζ Ι ο ο ,  Σ η λ υ β ρ ία ς  κ α ί τ ή ς  θ α λ ά σ σ η ς  τ ή ς  Π ρ ο π ο ν τ ίδ α ς , π ε ρ ιε λ ά μ β α ν ε  δε 
2 5 0 0  π ερ ίπ ο υ  έ λ λ η ν ο φ ώ ν ο υ ς  ο ικ ο γ έ ν ε ια ς . Ή  ε π α ρ χ ία  α δ τ η  ά π ε τ ε λ ε ϊτ ο  α π ό  1 2  χ ω ρ ία ,  τ ά  

ό π ο ια  ή σ α ν  : ο ί Μ έ τ ρ ε ς , τό  Ά λ μ π α σ ά ν ι ,  τό  Τ σ α κ ή λ ι ,  τ ό  Ν ιχ ώ ρ ι, τ ά  Δ εμ οκρώ νε ια , οί 
Λ α γ ο θ ή ρ ε ς , οί Φ α να σ ο ίκ ρ εζ , τ ά  Π λ ά γ ια , ή  Κ α λ λ ικ ρ ά τ ε ια , δ Μ ε γ ά λ ο ς  Τ σ ε κ μ ε τ ζ έ ς ,  ή  Ά ρ -  

σοϋ κ α ι ό .Γ α ρ δ δ ς .  Κ α τ ά  τ ή ν  σ υ νθή κ η ν  τώ ν  Σ ε β ρ ώ ν , δ λ ό κ λ η ρ ο ς  ή ε π α ρ χ ία  Μ ετρώ ν έμ ε -
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; δέ άτεκνο: μεγάλην λύπην διά τήν τοσαύτην δυσμένειαν. Τά βάρος τής συντη- 
ρήσεως πολυμελούς οικογένεια; έλαφρόνετο υπό τής πεποιθήσεως 8τι «έ Θεγός 
κάθα παιδί τό δίν5 καί to κισμέχ’τ», διότι «δ Θεγός άρφανό κάμνει, άμα άμρο 
δε ^άμνει». Διά τούτο εις τήν επαρχίαν μας ή πολυμελής οικογένεια, ήτο δ 
κανών, ή δέ όλιγομελής ή Ιξαίρεσις, καί οί δρόμοι τών χωρίων, εβρυθον πάν
τοτε 6πό παιζόντων καί θορυβουντων παιδιών. Ό  πατριάρχης όμως τών πολυ
τέκνων υπήρξε κάποιος Χατζηγιαννάκης, δστις απέκτησε 36 τέκνα, 15 υίσύς 
και 21 θυγατέρας, εκ τών δύο γάμων, άνά 18 ε.Ε έκαστου, εις τα όποια οί σύγ
χρονοί του έδωσαν τό «napago^a», έπώνυμον «Τά 36 άδρέφια». Ή  προτίμη- 
σις τής πολυτεκνίας καί ή περιφρόνησις προς τον περιορισμόν τών γεννήσεων, 
φαίνεται και από τήν παροιμίαν «Ινα-κανένα», ή οποία σημαίνει οτι ο εχων
%ν μόνον τεκνον είναι ώς νά μή τό ’έχη, διότι άν τυχόν άποθάνη, θά μείνη άτε
κνος. Ένώ τοΰ πολυτέκνου είναι πιθανωτέρα ή διαιώνισις τοΰ είδους, καί δέ 
θά «σβήσ5 τδνομά τ5», κατά δε τόν θάνατόν του, θά εύρεθή εν εκ τών πολλών 
:νά «κλείσ’ τά μάτια τ’». Διά τοΰ το εις τά μέρη μας, «μοναχογιός» δεν εσή* 
μαινε τόν μονογενή υιόν ούτε «μοναχοκόρη» τήν μονογενή θυγατέρα,άλλά τόν 
μόνον υίον μεταξύ πολλών θυγατέρων ή τήν μόνην θυγατέρα, μεταξύ πολλών 
υιών. Ό  υιός πάντοτε Ιπροτιμάτο τής κόρης, άλλα ή κόρη προ πάντων ή «κα- 
.λούτσκ5» «ή ώραία καί ή ποοκομμεν5», ήτο εύπρόσδεκτος.

Εις παλαιοτέραν εποχήν ή γέννησι; τριδύμων ένομίζετο κακός οιωνός, 
άναφερεται δέ οικογενειάρχης υποχρεωθείς νά ταξιδεύση είς "Αγιον “Όρος καί 
ζητήση τήν έξήγησιν τοΰ έκτακτου τούτου φαινομένου, διότι αί γυναίκες, τοΰ 
χωρίου τόν παρώτρυναν νά χωρισθή τής συζύγου του καί τά δυστυχή τρίδυμα 
κατεδίκασαν εις τόν έξ ασιτίας, θάνατον. Εύτυχώς οί άγιοι πατέρες τόν παρη
γόρησαν καί τοΰ είπαν οτι ή γέννησις τριδύμων σημαίνει εξαιρετικήν εύνοιαν, 
καί όχι δυσαρέσκειαν τοΰ Θεού, \  τό δέ μόνον αμαρτωλόν εΕς τήν ϊδικήν του 
περίπτωσιν ήτο ή παράλογος εγκατάλειψις τών νηπίων. Εις τήν Ιπο.χήν μάς, 
όμως ή γέννησις διδύμων ή τριδύμων εθεωρεΐτο εξαιρετική εύλογία. Ύπήρχον 
δέ εν Μέτραις τρίδυμοι άδελφοί.

'Η στείρα έπιστεύετο ou διατελεί υπό τήν δυσμένειαν τοΰ Κυρίου, τον 
οποίον προσεπάθει νά έξιλεώση διά παρακλήσεων καί προσφυγής εις άγιάσματα 
καί χάρες. Μετά τήν αποτυχίαν τούτων, κατέφευγεν εις ιατρούς καί ίάτραινας 
ακόμη καί είς τά όξω, δηλαδή εις μαγγανείας, ΆφοΟ δέ μετήρχετο παν μέσον 
επί τέλους διά ν’ αποφυγή το όνειδος τής άτεκνίας, προσελάμβανε θετόν τέκνον.

‘Υπό τάς συνθήκας λοιπόν ταύτας, ή άμβλωσις και ή χρήσις φαρμάκων, 
πρός στείρωσιν ή περιορισμόν τών γεννήσεων ήτο άγνωστος. * 1

νεν εις τήν Τουρκίαν. Διά τής συνθήκης όμως τής Λωζάνης, άπαντες οί κάτοικοι αυτής 
δπήχθηααν εις τήν ανταλλαγήν, καί κατά τό θέρος τοϋ 1921 μετηνάστευοαν εις διάφορα 
μέρη τής Ε λλάδος, διαλυθείσης καί εκλειψάσης καί τής επαρχίας αυτών.

1) Ά ρχεϊον Θρακικοδ Ααογραφίκου καί Γλωσσικοϋ θησαυροΰ, τόμ. Γ' σελ. 25.
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Λ '  ’Ε γκομ ,οα ύντι

1.ΜΤ β άρον μεν3.—'Όταν ή νεόνυμφος ήσθάνετο έαυτήν εις Ινδιαφέρουσανί; 
κατάστασιν, συνεβουλεύετο τήν μητέρα ή άλλην στενήν συγγενή της διά τάς 
αναγκαίας προφυλάξεις προς αποφυγήν έκτρώσεως, καί διαφύλαξιν τοΰ τε κυο- 
φορουμένου καί τής υγείας τής έγκυμονούσης. Μάλιστα Ιάν ή μήτηρ ή ή 
άδελφή της είχε τυχόν πάθει τοιοΰτον άτύχημα, έπειδή επίστευαν δτι «τό σόι’ 
τραβάει», ελάμβανον τά κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα. Τό αύτδ εκαμναν καί 
δσαι «πρωτάρες» επάθαιναν αποβολήν κατά τήν πρώτην των εγκυμοσύνην. Ή 
έγκυος όμως άν καί άπέφευγε ώρισμένα πράγματα π. χ. τούς χορούς κλπ. κατά 
τά άλλα έξηκαλούθει τήν εκτέλεσιν των οικιακών της καθηκόντων, ενίοτε δέ. 
καί των γεωργικών εργασιών. Διά τήν έγκυον μεταφορικώς έλεγαν : «έφαγε 
κ’κιά μασ’μένα» άντί «είναι βαροόμεν3».

. 2. Κράτη τη ρες.—ίο  συνηθέστερον μέσον προφυλάξεως από εκτρωσιν ήσαν 
οί κρατητήρες, οί όποιοι ήσαν δύο ειδών. Τό έν είδος εγίνετο από τό πρώτον 
βαμμένον αύγον τής Μεγάλης λ) Κόκκινη: Πέμπτης. Διά νά επιτυχή ό κράτη-· 
τήρας αύτός έπρεπε νά είναι αύγον μαύρης δρνιθος. Τοϋτο έφυλάσσετο Ιπί 
Ιπταετίαν εις το είκονοστάσιον τής οικογένειας, όπότε τό εσωτερικόν του άπε- 
ξηραίνετο καί τό αύγάν σειόμενον διά τής χειρός «εκουδούνιζε». Τότε λοιπόν 
το περιετύλισσαν εντός τεμαχίου υφάσματος, προσέδεναν είς αυτό κλωστήν καί 
τό εφόρουν ώς περίαπτον, κρεμάμενον από τοΰ τραχήλου. Τό άλλο είδος κα- 
τεσκευάζετο από άστροπελεκι, τό όποιον συνήθως ήτο τεμάχιον εργαλείου νεο
λιθικής έποχής ή τεμάχιον αερολίθου, καί έφέρετο δεδεμένον περί τήν δσφΰν 
6πό τά ένδύματα τής κυοφορούσης. Τού: κρατητήρας εφόρουν μέχρι τής ενάρ- 
ξεως τών ώδίνων, όπότε τούς άφήρουν.

Β. Κ ακοψ νχ’, — Κατά τάς πρώτας ήμέρας τής συλλήψεως, όπότε ή έγκυος 
επί τινας ήμέρας ήσθάνετο παράδοξον δρεξιν νά τρώγη ποικίλα Ιδέσματα, ελαμ- 
βάνετο φροντίς νά τής δοθή ό,τιδήποτε φαγόσιμον εζήτει, διότι έν εναντία περι- 
πτώσει Ιπίστευαν δτι διέτρεχε τον κίνδυνον ν3 άποβάλλη τό κυοφορούμενον ή 
νά γεννήση τέρας. Ή δρεξις αΰτη τής εγκύου ώνομάζετο «κακοψύχ3».

4. Μ υρω διά ,—Τό αύτό συνεβαινε καί εις όποιονδήποτε στάδιον τής εγκυ
μοσύνης ώρέγετό τι τό όποιον είδε ή ώσφράνθη ήώνειρεύθη και τά «λιμπίσκε». 
Δηλαδή έπρεπε εξάπαντος νά γευθή δλίγον τι μόνον από τό ποθητόν φαγώσι- 
μον διά ν3 αποφυγή τήν έκτρωσιν καί τάς δυσάρεστους α.ΰτής συνεπείας. Τό 
δλίγον τούτο ώνομάζετο «μυρωδιά» καί έκαστος έθεώρει ιερόν καθήκον νά 
δώση μυρωδιάν είς πάσαν έγκυον, πολλάκις καί χωρίς εκείνη νά τό ζητήση.

Είς πίστωσιν τής δημώδους ταυτης πεποιθήσεως διηγούντο πολλά καί διά
φορα παραδείγματα, όπως τά ακόλουθα : «Μνιά βαροόμεν3 είδε στον νύπνο τ3ς 
πόκοφτε κυδώνια άπό μνιά κυδωνιά, καί γιατί δε βρέθκε κυδών* γιά μυρωδιά, 
άπόρξε. Μνιάν άλλ’ άποθύμισε σΰκο ρετσέλ3 καί γιατί δεντνέδωκανε άπόρξε καί

t  Καλλ. Χουρμουζι,άδου
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'Άΐίόίεψε νά πεθάν3. Μνιάν άλλ3 πάλε τνε μοσκοβόλησε τς καάήλας το λάδ3 καί 
■’-'τόσο λιγώθκε πδέ βάσταξε πιά, πήρε τό φτυρί τς καάήλας καί τό κατάπιε. Τό 

"πουρνό γεννσε τδ παιδί πεθαμένο, μέ το φτυρί στδ στόμα».
5. Τρίχωμα.—Ενίοτε ή άνεκπλήρωτος επιθυμία τής εγκυμονούσης τοΰ νά 

γευθή δ,τιώρέχθη έπροκάλει «τρίχωμα», πρήξιμον όδυνηρον περί τήν ρόγαν τοΰ 
μαστοΰ, τό όποιον έθεραπεύετο είτε διά γητέματος S είτε με τήν εξής συντα
γήν: ΚτυποΟμε 3 κρόκου; αύγοΰ, 1. φούχτα άλας, 1 κουτιλιά μέλι, δλα μαζί, 
έως νά γίνουν αλοιφή, μέ τήν όποιαν έπαλείφομεν τό πάσχον μέρος. Δευτέρα 
συνταγή, επίσης άποτελεσματική : Χελιδονοφωλιά διαλελυμενη μέσα εις ξύδι, 
ώστε νά γίνη λάσπη, τυλίζεται μέσα είς ενα πινακοπλύτη ή ένα τεμάχιον τής 
πάνας τοΰ φούρνου καί δι" αύτοΰ επιδένουν τον μαστόν.

6. Στα μάτια .—"Άλλη ασθένεια προερχομένη άπδ τήν αότήν αιτίαν ή το 
τό λεγόμενον «στα μάτια» κατά τήν οποίαν ά πάσχων έχανε εντελώς τήν δρε- 
ξιν, καί αδυνάτιζε πάρα πολύ.Ή άσθένεια αΰιη έθεραπεύετο διά γητείας ή έξορ- 
κισμοΰ. Τρίχωμα έπάθαιναν καί άνδρες, στά μάτια δε επάθαιναν καί άνδρες καί 
παιδιά καί ζώα ακόμη, έθεραπεύοντο δε διά τής αυτής μεθόδου.

7. Ση μόγιορτα .— 'ft έγκυος γυνή έπρεπε νά είναι πολύ πρόσεκτική είς 
τήν τήρησιν των τριών πρώτων ήμερων τοΰ Φεβρουάριου, αί όποΐαι δνομάζονταί 
κοινώς «Σημόγιορτα», διότι κατά τάς τρεις ταύτας ήμέρας καί ιδίως κατά τήν 
τρίτην, εορτήν τοΰ Αγίου Συμεών, έσημειώνοντο τά έμβρυα. Κατά τήν δη
μώδη ποίησιν: Ό  Τρύφος τριφτ3 τά κόκκαλα, | ή Παναγιά τά πλάθ" | κι ό 
Σϊμος τά σήμείώνλ

Κατά τάς τρεις λοιπόν ταύτας ήμέρας πάσα έγκυος άπέφευγε τήν έκτέλε- 
σιν οίαςδήποτε εργασίας ένώπιον άλλων, διότι έπίστευεν δτι άν τυχόν τήν έβλε- 
πεν καμμία γυνή καί «κακομελέταγε», δηλαδή έσκέπτετο δτι ή έγκυος δεν 
έπρεπε νά έργασθή καί δτι έξαιτίας τούτου θά γέννηση σημειωμένο βρέφος, 
5πήρχε φόβος νά γεννήση τιρόντι σημειωμένον τεκνον. Τό αύτό συνεβαινε καί 
δταν ακόμη ή έγκυος έξετέλει τό έργον της έν τφ κρυπτφ, αλλά κακομελε
τούσε ή ιδία δτι πιθανόν νά σημειωθή τό τέκνον της, προς τιμωρίαν τής άσε- 

ΙΙβείας της.
Τό σημειωμένο παιδί εθεωρεϊτο ώς φερον τήν κατάραν τοΰ Θεοϋ, καί διά 

ΐοΰτο συνήθιζαν νά λέγουν : 3 And σημειωμένο, μακριά ϊά ρούχα σον, Δηλαδή 
ν5 άποφεύγης τον σημειωμένον καί ούτε τά ένδόματά σου νά δέχεσαι νά Ιγ- 
γίση, διότι έξάπαντος θά σέ βλάψη. Σημειωμένος δε εθεωρεϊτο ό άλλοΐθωρος, 
ό στραβολαίμης, ό χωλός, ό έξαδάκτυλος, ό λαγόχεΛος, ό κουλλός, ό μονό
φθαλμος, ό ραχιτικός, ό βραδύγλωσσος, & κωφάλαλος, ό επιληπτικός, ο βλαι
σός, ό ραιβοσκελής, ό βλάξ, ό τρελλός, ό πάσχων παράλυσιν τών άκρων καί
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ο πολύ κοντός το άνάστημα. Μάλιστα διά τον τελευταίον ύπάρχει καί παροι
μία : ΤΙολν κοντόζ, πολν κακός.

Κατά χά Σημόγιορτα λοιπόν, ή έγκυος έστολίζετο, έκαλλωπίζετο κα! 
εκάθητο είς τό παράΒυρον διά νά τήν ιδοΟν, νά τήν λιμπιστούν, νά πουν; «ΤΓ 
δμορφ’ κοπελλα», διά νά γέννησή ώραίον τεκνον.

’Άπειρα είναι τά παραδείγματα πού διηγούνται προς πίστωσιν της δεισι·.·'; 
δαίμονος ταύτης δοξασίας· δι3 έκαστον σημειωμένο πρόσωπον υπάρχει καϊ μία 
έξήγησις τοΰ παθήματος του. Ή μία έζύμωαε τήν ήμέραν του Αγίου Συμεών,· 
καί μέ τό άλευρωμένον χέρι έξυσε τήν κοιλίαν της καί διά τούτο ό υιός της : 
εγεννήθη μέ δέσμην λευκών τριχών επί τοΰ κροτάφου, ένφ αί λοιπα'ι τρίχες ί: 
τής κεφαλής του ήσαν μαΰραι. Ή  άλλη έκοσκίνησεν αλεύρι τήν ήμέραν του 
άγιου καί διά τοϋτο ό υιός της είναι ραιβοσκελής καί δταν περιπατή κινείται 
όπως τό κόσκινον, κλπ.

Τά Σημόγιορτα δεν εώρταζαν μόνον αί Ιγκυοι γυναίκες άλλα και παν ; 
πρόσωπον εχον συγγένειαν μετ’ αύτών, καί πας άνθρωπος εχων εγκυμονοΟντα ; 
ζώα, διότι καί αότά συχνά γεννούν σημειωμένα τέκνα.

8. Ευγονία.— Κατά τον πέμπτον μήνα τής κυήσεως, δτε το κυοφορούμε
νο'; άρχίζει νά κινήται, επιστευαν οτι άν ή έγκυος παρετήρει άτενώς, κατ’ εκεί
νην τήν στιγμήν το πρόσωπον εκείνου, ομοιον τοΰ οποίου ήθελε νά γίνη τό 
τεκνον της, εξάπαντος θά έξετελείιο ή επιθυμία της. ’Άν δέ ήθελε τό τέκνον 
της νά όμοιάζη τήν ιδίαν, τότε παρετήρει κατά τήν στιγμήν εκείνην εις τόν 
καθρέπτην μειδιώσα. Ιίρος αποφυγήν γεννήσεως άσχημου βρέφους, έπρεπε ν5 
άποφεύγη κατά τό διάστημα εκείνο τής κυήσεως νά συναντά, νά όμιλή καί εν 
γένει νά σχετίζεται μέ πρόσωπα άσχημα καί οπωσδήποτε σημειωμένα.

9- Πράγνωαις γένους.— Άπό τά σχήμα τής κοιλίας τής εγκύου γυναικός 
εσυνήθιζαν νά προλέγουν το γένος τοΰ μέλλοντος νά γεννηθή τέκνου. "Άν δη
λαδή ή κοιλία ήτο μάλλον μακρουλή, έλεγαν δτι θά γεννηθή υιός, άν δέ ήτο 
στρογγύλη ή πλατεία, τότε έλεγαν θά γέννηση κορίτσι. Υπήρχαν μάλιστα 
μαΐαι, αί όποΐαι έπεμεναν δτι έγνώριζαν τό μυστικόν τής κατά βούλησιν γεν
νήσεως άρρενος ή θήλεως καί έξεμυστηρεύοντο αυτό εις τάς ένδιαφερομένας 
επί αδρά αμοιβή.

10.Άνεμο&άύτρι,—Σπανίως συνεβαινε μία γυνή νά έχη μέν δ λα τά έξω-
τερικά σημεία τής έγχυου καί δμως νά μή είναι έγκυος. Τήν πάθησιν ταύτην 
ώνόμαζαν «άνεμοο-άστρι», έπίστευαν δέ οτι ήτο αποτέλεσμα διαβολικής έπεμ- 
βάσεως. Είς τά μέρη μας άνεμος σημαίνει διάβολος καί αί φράσεις: «Νά σέ πάρ’ 
ό άνεμος», κ α ί: «Νά σέ πάρ 6 διάβολος» είναι ταυτόσημοι. Διά τούτο καί εις 
τόν ανεμοστρόβιλον & όποιος στριφογυρίζει τά φρύγανα καί τά άχυρα καί τά 
ανυψώνει ώς σίφων, έβλεπαν υπερφυσικήν δύναμιν καί τά τοιαΰτα ξυλάρια τά 
μετεχειριίρΟντο διά τό γήτεμα. Εις τήν πάσχουσαν λοιπόν άπό άνεμο^άστρι 
άπέφευγαν έπιμελώς νά δηλώσουν τήν άλήθειαν, διότι επίστευαν δτι άν τό
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νε θά έτρελλαίνετο σκεπτομένη δτι ε&ρίσκεται εις τόσον στενάς σχέσεις 
-;μετά τοΰ διαβόλου, Διά τοΰτο ή μαία εμηχανάτο διάφορα τεχνάσματα διά νά 
άκαταπείση τήν πάσχουσαν ότι έγεννησε νεκρόν, το όποιον εκείνη μετέφερε καί 
Ιθαψεν εν τάχει.

Ο ' Γ έννηοος

1. Κοιλοπόνημα . —'Όταν ή έγκυος ήσθάνετο τάς ωδίνας, είς όποιανδή- 
ποτε ώραν τής ημέρας ή τής νυκτός, αμέσως προσεκάλουν τήν μαίαν. Ή  μαμή 
παρελάμβανε το σκαμνί καί έσπευδε νά προσφέρη τάς υπηρεσίας της. Είσερ- 
χομένη εις το δωμάτιον τής ώδινούσης έκαλημέριζε, ηύχετο «Καλή εύκολία 
καί καλή λευτεριά», ελάμβανε ποτήριον ΰδατος καί ετοποθέτει εντός αύτοΰ 
«τς Παναγίας τό χέρ», τό γνωστόν υγροσκοπικόν φυτόν, τό όποιον άν ήνοιγε 
καλώς, ή γέννησις θά ήτο εύκολος, άν δε έμενε ήμίκλειστον, θά ήτο δύσκολος. 
Μαζί μέ τό χέρι τής Παναγίας Ιρριπτεν εντός του ποτηριού καί «χατζήδκες 
πέτρες», μικρά δίχρωμα πετράδια, ήναπτε τήν κανδήλαν είς τό είκονοστάσιον 
τής οικίας εθετεν πϋρ καί θυμίαμα Ιντός τοΰ θυμιατηριού καί έπειτα έξήταζε 
τήν ώδίνουσαν.

Πρώτον παρελάμβανεν αυτήν άπό τής χειρός καί συμπεριεπάτει έν τφ δω- 
ματίω. Έάν όμως ή πάσχουσα δεν ήδόνατο νά περιπατήση, τήν έφορτώνετο 
είς τήν ράχιν της καί τήν έτάρασσεν βιαίως ή άν ήτο μικρόσωμος καί ελαφρά, 
τήν ένηγκαλίζετο εκ τών δπισθεν καί υψώνουσα αυτήν τήν έσειεν βιαίως «για 
νά ξεκουν’θή τό παιδί καί νά πέα’». "Αμα ήρχιζαν νά τής έρχωνται τά υγρά, 
τήν Ικάθιζέν είς τό «σκαμνί», τό όποιον ήτο είδος πολυθρόνας όμοιας μέ τήν 
των κουρείων περίπου, με τρύπαν υποκάτω. Έάν οί πόνοι ώλιγόστευαν καί τό 
παιδί ήργει νά γεννηθή, ή μαία τήν δπεβοήθει γαργαλίζοντας τον λάρυγγα της 
διά τοΰ δακτύλου της ή διά τής πλεξίδος των τριχών τής κεφαλής, προσπα- 
■ θοΰσα νά τήν άναγκάση ν3 άηδιάση καί εξεμέση καί μέ τό σφίξιμον του εμετού 
■νά γέννηση τό παιδί. Προς τόν αύτόν σκοπόν εδιδεν είς αύτήν φιάλην κενήν 
καί τήν διέτασσε νά φυσήση εντός αύτής δυνατά.

Ή γενική πεποίθησις μεταξύ τών γυναικών ήτο δτι τό άρρεν γεννάται 
εύκολώτερον τοΰ θήλεως.

Όποιαδήποτε γυνή προσερχομενη κατά τήν ώραν τών ώδίνων, έπρεπε νά 
μείνη μέχρι τέλους τοΰ τοκετού. "Ελυε τήν ποδιάν της καί τήν Ιρριπτεν Ιπί 
τής στρωμνής τής ώδινούσης, λέγουσα τήν ευχήν : «"Οπως λύθκε ή ποδιά μ, 
έτς νά λ'θή καί τό παιδί». ’Άν δέ ήναγκάζετο νά φυγή πριν γεννηθή τό παιδί, 
ηυχετο: «καλή λευτεριά» καί έρριπτε αταγώνα ελαίου έν τή παλάμη της κάι 
ψιθυρίζουσα: «"Οπως γλυστράει τό λάδ, έτς νά γλυστρήξ καί τό παιδί» καί ενφ 
έτριβε τάς χείρας, άπήρχετο τοΰ δωματίου.

2. Ε υ χ ή .—Μετά τον τοκετόν, προσεκάλουν τόν ιερέα.’Άν ήτο νύξ, περιέ- 
μεναν νά εξημέρωση, διά νά μή νυχτοπατηθή ή λεχώ καί τό βρέφος, ’Έθεταν
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νερό εντός ποτηριού ή κούπας, τό έτοποθέτουν επί της τραπέζης καί μέσα εις 
το ποτήρι έθεταν κλάδον βασιλικού, πράσινον μέν τό καλοκαίρι, ξηρόν δε τον 
χειμώνα. Πλησίον τοΟ ποτηριού έθετον καί δλόκληρον άρτον. Ό  ίερεύς προ- 
σερχόμενος, άνεγίνωσκε την νενομισμένην εύχήν, έπειτα δέ διά τοΰ βασιλικοΟ 
έρράντιζε τήν λεχώ καί τάς χεΐρας πάντων τών παρισταμένων. Διά ταΟ περισ
σεύματος τοΰ Οδατος ή λεχώ ένιπτε τό πρόσωπον καί τους μαστούς της. ΐό  
ψωμίον καί εν γρόσιον εδίδετα εις τον ιερέα, διά τόν κόπον του.

3. wA kAo&o.—Άφοΰ έπιπτε τό «άκλοθο» δηλ. τό ΰστερον, ή μαία παρα- 
λχμβάνουσα αύτό καί περιτυλίσσουσα εις τά αίμα χωμένα Ινδύματα το μετεφε- 
ρεν εις μονήρη τόπον, δπου διά σιδηρού εργαλείου έτεμάχιζεν αύτό εις μικρά 
τεμάχια, ήνοιγε λάκκον βαθύν καί το έναπεθετεν προσθετουσα τρεις κόκκους 
θυμιάματος, έπειτα 5ε έκάρφωνεν εις τό μέσον αυτοΰ μέγα καρφίον καί τό έκά~ 
λυπτεν καλώς διά χώματος, διά νά μή τό φάγουν οί κύνες. "Αν πριν θάψη το 
ύστερον, περημέλει νά τό τεμαχίση, έπίστευον δτι τοΰτο επρίσκετο, αμέσως 
δέ επρίσκετο καί ή κοιλία τής λεχοΰς καί ή δυστυχής άπέθνησκε. Μετά τήν 
ταφήν του ύστερου, ή μαία παρελάμβανε τά ενδύματα, τά μετέφερε εις τήν 
βρύσιν τοΰ χωρίου καί Ικεΐ τά έπλυνεν διά ψυχροϋ Οδατος. "Επειτα τά μετε- 
φερεν είς τήν οικίαν τής λεχοΰς καί τά άπλωνεν εις τόν ή'λιον νά στεγνώσουν, 
φροντίζουσα νά τά μαζεύση προ τής δύσεως τοΰ ήλίου.

4. Τς ΙΙαναγίας το χραηέζ’. —Μετά τήν πτώσιν του υστέρου, καί τήν 
ευχήν, έκόμιζαν τριών ειδών φαγώσιμα εις τό δωμάτιον τής λεχοΰς, είτε μα- 
γειρευμένα φαγητά είτε ξεροφαγία, δηλ. ελιές, τυρί, σκόρδο κλπ. Πρώτον 
έδιδαν από μίαν «τσίτσα» εις τήν. λεχώ, ή όποια μόνον τά έγεύετο αλλά δεν 
τά έτρωγε, έπειτα δε έκαστος των παρευρισκομένων έλάμβανε μίαν «βούκαν» 
από κάθε φαγητόν, καί ηύχετο είς τήν μητέρα : «Καλορίζκο. Νά σέ ζήσή νά 
μεγαλώσή νά το διής παλκάρ3» ή αν ήτο κόρη, «Νά τό διής κοπέλλα», καί 
άλλας παρόμοιας εύχάς,

Γ '  Α  ο χ ί α

1. Φνλαμα τς λεχούνας.—Μετά τόν τοκετόν δεν έπετρέπετο εις τήν λεχώ 
νά εγκατάλειψη τήν κλίνην της επί τρεις κατ3 ελάχιστον ήμερας, καί άν ακόμη 
ήσθάνετο έαυτήν τελείως καλά, άλλ3 ήτο υποχρεωμένη νά μένη ,κλινήρης, 
Συνήθως ή προφύλαξις αΰτη διήρκει οκτώ ημέρας καί έν περιπτώσει αδιαθε
σίας μέχρι τεσσαράκοντα, άναλόγως τής νόσου. Κατά τό διάστημα τούτο «ή 
λεχούνα ή λεχούσα» έτήρει αύστηράν δίαιταν, άποφεύγουσα τάς στερεάς τρο- 
φάς καί πίνουσα γάλα καί νερόν μέ μυρωδικά. "Επρεπε δέ διαρκώς νά εύρί- 
σκεται κάποιος, έστω καί παιδί, μαζί της. ’Άν παραυσιάζετο ανάγκη ν’ άπου- 
σιάση επ’ ολίγον δ φύλαξ αυτής καί δεν υπήρχεν αντικαταστάτης του, τότε 
έθετε τήν σκούπαν επί τής ■ στρωμνής ή όπισθεν τής θύρας, ώς φύλακα, διότι 
άν έμενε μόνη ύπήρχεν πιθανότης νά κακοπάθη καί άποθάνη.
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 ̂ 2. Σήκωμα λεχσννας.—ΆφοΟ λοιπόν ή μαΐα έβεβαιώνετο ότι ή λεχώ
ί ν άνέλαβε τελείως, κατά τήν όγδόην ήμέραν ή καί άργότερον, εγέ.μιζε τά θυμιατή- 

: ptov φωτιάν καί θυμίαμα, έπειτα έλάμβανε μίαν καθαράν αλλαγήν έσωρούχων, 
ν  τά έθυμίαζε άνά έν και τής τά έδιδε νά τά φορέση. Τελευταϊον έθυμίαζε τό 
/ «άσπρο φακιόλ’» τής λεχοΰς, έδενε είς τήν μίαν άκραν του τρεις κόκκους θυ

μιάματος καί τής τό παρέδιδε, "Επειτα τήν εσήκωνε από τής χειρός, έσυμμά· 
ζεύε τήν στρωμνήν καί τήν έθετεν εις τήν «μσάάρα» ή τήν έκαμνε «γιούκ5» είς 
μίαν άκραν τοΰ δωματίου καί επί τοΰ δαπέδου, δπου πρίν εκειτο ή στρωμνή, 
Ικαιε τρία μικρά τεμάχια στυπίου. Μετά ταΰτα διά τής μιάς χειρός κρατοΰσα 
τό θυμιατήριον καί διά τής άλλης τήν χεϊρα τής λεχοΰς, εφερεν αυτήν είς τό 
κατώφλιον τοΰ δωματίου, δπου είχε τοποθετήσει σιδηροΰν τι έργαλεΐον, συνή
θως τό όνίον τοΰ αρότρου καί έλεγε είς αύτήν νά πατήση επ’ αότοΰ. Τούτο 
έπηκολούθει ο έξης διάλογος : (ή μαία) —Τί πατεις ; —Σίδερο. —Σιδερένια 
νάν είσαι σύ καί τό παιδί σ’./Έπειτα τήν ώδήγει είς τό κατώφλιον άλλου δω
ματίου καί μετά τοΰτο καί είς τρίτον, δπου κάθε φοράν θετουσα τό σίδηρον 
τήν δπεχρέωνε πάλιν νά πατήση Ιπ’ αδτοΰ καί έπηκολούθει <5 αύτός καί πά
λιν διάλογος. ’Άν τό δωμάτιον τής οικίας ήτο μόνον έν, τήν ώδήγει είς τήν 
κλίμακα, τής έλεγε νά κατεβή τρεις βαθμίδας καί έπειτα πάλιν ν’ άναβή. Τέ
λος τήν περιέφερεν είς ολας τάς γωνίας τής οικίας καί έθυμίαζε παντοΰ. Μετά 
ταΰτα Ικαιε τρία τεμάχια στυπίου επί τοΰ δαπέδου λέγουσα : «Καίγω τά κα- 
κούδια- στά δρη, στά βουνά καί στ5 άκαρπα τά δέάρα». Κατόπιν έσκουπιζε 
τό δωμάτιον καί ή λεχώ έκάθητο «ξαλαφρωμέν3».

Μετά τάς διατυπώσεις ταύτας, κατά τήν στιγμήν τής άναχωρήσεώς της, 
ή μαία έφιλοδωρεΐτο μέ τεμάχιον σάπωνος «άβρεχο», διά τάς χειράς της, καί 
μέ ολίγα κρόμμυα, άλας καί φασόλια, ή ελλείψει τών τελευταίων με άλλα 
οίαδήποτε όσπρια, ώς ροβυθια, λαθύρζ μπιζέλια ή φακή, διά νά κχτεβάση 
γάλα ή μάννα.

3, εΕ  άσαράνηατη,— Καί μετά τό σήκωμά της δμως ή λεχώ, μέχρι τοΰ 
σαραντισμοΰ της έπρεπε νά λαμβάνη ιδιαιτέρας προφυλάξεις.Ό ή'λιος δεν έπρεπε 
νά τήν ίδή οΰτε τό πρωί, όταν άνατέλλη, ούτε τό βράδυ, δταν δύη. Δεν έπρεπε 
νά ίδή «λείψανο». ’Άν ετύχαινε νά διέρχεται κηδεία ενώπιον τής οικίας της, 
έκλειεν αμέσως τά παράθυρα, κατεβίβαζε τά παραπετάσματα καί άπέθετε σι" 
δηροΰν τι εργαλεΐον (πυράγρα, ψαλίς) επί τοΰ βρέφους της, «για νά μή τζα- 
λαπατθή». Δεν έπρεπε νά ιδη νύμφην, οΰτε νά τήν ί'δη νύμφη, διότι τότε 
θ’ άπέθνησκον άμφότεραι. ’Άλλη λεχώ δεν έπρεπε νά τήν ίδή, διότι πολύ ευ
κόλως ήδύνατο νά τήν βασκάνη. Έν γένει δέ δεν έπρεπε νά έξέλθη τής οι
κίας. Μόνον έν άπολύτψ ανάγκη έξήρχετο είς τήν αυλήν, πάντοτε δμως φε- 
ρουσα άντιβασκάνια, εν πέταλον ζώου δεμενον περί τήν όσφϋν ή μίαν σκελίδα 
σκόρδον ή χρυσοΰν σταυρόν ή φλωρίον ή κυανήν ή έρυθράν ταινίαν ή «γαλάζια 
χάάρα» ή καί δλα όμοΰ. Ή  ασαράντιστη ήτο άνεπιθύμητος είς τά γειτονικά



σπίτια, διότι έφερνε τήν αναποδιά καί εγίνετο αιτία νά θραύωνται τά ύάλινα ή 
εκ πορσελάνης δοχεία των γειτόνων της.

4. Ό  σαρα^/ιαμός. —Άφοΰ λοιπόν συνεπληρώνοντα 40 ήμέραι από τοΰ 
τοκετού ελάμβανε ποτήρίον.πλήρες ΰδατος, έθετεν εντός αύτοΰ μια «λουνα» βα
σιλικόν, ελάμβανε καί ή μαία τό βρέφος είς τάς άγκάλας της καί όμοΰ επή* 
γαιναν εις τήν εκκλησίαν καί έπερίμεναν εις τον νάρθηκα, ’Εκεί προσήρχετο 
ό ιερεύς καί μετά τήν άνάγνωσιν των νενομισμένων εύχών ελάμβανε τό βρέφος 
καί τό μετέφερεν εις τόν κυρίως ναόν, ακολουθούμενος καί δπό τής μητρός 
του. ’’Αν τό βρέφος ήτο άρρεν, τό περιέφερεν περί τήν άγίαν τράπεζαν τοΰ 
Ιεροΰ, άν δε ήτο θήλυ, τό Ιτοποθετει ενώπιον τής είκόνος τής Παναγίας, 
παρά τήν 'Ωραίαν Πύλην, λεγων : «Εκκλησιάζεται ό δοΰλος (ή ή δούλη) του 
θεού». Ή  μήτηρ τότε ήσπάζετο τήν εικόνα τής Παναγίας καί τοΰ Χριστού 
καί τό χέρι τοΰ ίερέως, παρελάμβανε τό τέκνον της καί άπήρχετο τής έκκλη- 
σίας μέ τό ποτήρίον τοΰ άγιασμοϋ καί τήν μαίαν μέ τό βρέφος είς τάς άγκά- 
λας. Κατά τήν επιστροφήν ερράντζιε δεξιά καί άριστερά. Κατά δέ τήν άφιξίν 
της είς τήν οικίαν έρράντιζε δλα τά μέρη αύτής διά τοΰ αγιασμού, τήν αυλήν, 
τόν σταΰλον καί τάς γειτονικάς οικίας, οπού τυχόν Ιπάτησε οτε ήτο ασαράν
τιστη, Μετά ταΰτα ήδύνατο πλέον νά περιπατή έλευθέρως οπού ήθελε, χωρίς 
τόν φόβον νά τσαλαπατηθή αύτή καί τό βρέφος της.

5. Διά νά κατεβάσω γάλα.— Ενίοτε συνέβαινεν ή λεχώ νά έχη ολίγον 
γάλα τό οποίον δεν ήρκε: διά τήν διατροφήν τοΰ βρέφους. Διά νά τό περισ- 
σεύση λοιπόν, έβραζε ξηρά φασόλια καί τά άπέθετεν ώς κατάπλασμα εις τάς 
ώμοπλάτας της, έτρωγε πιλάφι από πληγούρι, επήγαινε καί εις τήν αγίαν Γα- 
λατιανήν καί εθυμίαζε, μόλις δέ , άρχιζε νά στάζη τό άγιασμα, συνέλεγε τάς 
σταγόνας καί δι’ αυτών ένιπτε τό πρόσωπον καί τούς μαστούς καί έπινεν όλί- 
γον. Μεγάλην σημασίαν έδιδαν αί θηλάζουσαι εις τά όσπρια. Διηγούνται ότι. 
μία 45ετις κυρία, διά νά θηλάση το τέκνον τής άποθανούσης κατά τόν τοκε
τόν θυγατρός της, μέ καταπλάσματα φασολιών κατώρθωσε νά προκαλέση τήν 
έκροήν γάλακτος από των μαστών τη; καί δι’ αύτοΰ έθρεφε τόν έγγονόν της, 
μολονότι πρό πολλοΰ είχε παυσει- νά τεκνογονή,

6. Διά νά γνρίστ) τό γάλα π ίσω .—Άλλοτε πάλιν είτε ένεκεν άσθενείας 
τής μητρός είτε ένεκεν θανάτου τοΰ βρέφους, παρουσιάζετο ανάγκη νφ σταμα- 
τήση ή εκροή τοΰ γάλακτος. Έ ν τοιαύχη περιπτώσει έβρεχαν τις ρόγες των 
μαστών διά διαλύσεως καμφοράς ή έκοπάνιζαν χλωρόν */}δύοσμον, έπεθετον 
αυτόν επί τών μαστών ώς ψυχρόν κατάπλασμα καί έπειτα έδεναν σφιχτά τό 
στήθος τής μητρός περιτυλίσσοντες τούτο διά ζωναριού.

. 7. Τσαλαπάτημα.— Παρ’ όλας τάς προφυλάξεις συνέβαινεν νά «τσαλαπα- 
τηθή» ή λεχώ. Τό τσαλ.απάτημα εγίνετο ή διότι ό σύζυγός της επιστρεφων 
αργά τήν νύκτα, Ιλ^αμόνει ν’ άφίση τι έξω τής οικίας, πριν διασκελίση χό 
θυμιαχήριον, ή ήρχετο είς έπίσκεψίν της γυνή εμμηνορροοΰσα, ή παρίστατο
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έκτακτος ανάγκη ν'ανοίξουν τήν θύραν τήν νύκτα. 'Η τσαλαπατημένη ήσθά- 
νέτο ρίγος, έκιτρίνιζαν τά χείλη της, έμαύριζαν τά βλέφαρα καί τά νύχια της 
ϋίπειτα τής ήρχετο πυρετός καί δύσπνοια, εντός δλίγων δέ ημερών άπέθνησκε, 

8,’ΑΧεξίκακα.—ΙΙολλάκις συνέβαινε ν’ άσθενήση τό βρέφος ή άλλο τέκνον 
τής μητρός καί άπό τήν αγρυπνίαν καί τούς κόπους νά έκνευρισθή είς τοιοϋ- 
toy βαθμόν, ώστε ταχέως νά εξοργίζεται καί νά καταράται τά θορυβούντα ή 
μή έκτελοΰντα τάς διαταγάς της τέκνα. Επειδή δέ έπίστευαν δτι ή κατάρα 
τής μητρός «πιάν5», καί μάλιστα έκφερομένη κατά κακήν ώραν τής ήμέρας, 
διά τούτο κάθε μήτηρ εφρόντιζε νά φαρή, είτε βραχιόλι είτε δακτυλίδι διά νά 
πηγαίνη ή κατάρα είς αυτό καί νά μή βλάπτη το παιδί, "Άν δε τούτο συνέ- 
βαίνε, τό δακτυλίδι έθραύετο καί άντηλλάσσετο διά νέου τοιούτου.

:Τό παιδίον είς τήν εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μέτρων καί Ά κυρων

Α '  Φ ρ οντίδ ες περί το νεογνδν

Ι .Ά φ α λ ό κ ο μ μ α ,—’Αμέσως μετά τήν γέννησιν τοΰ βρέφους, ή μαία άπέ- 
κοπτε διά ψαλίδος τον λοΰρον τού όμφαλοΰ καί έδενεν αύτόν είς τρεις κόμ
βους. "Αργότερον, άφοΰ εξηραίνετο καί έπιπτε, τον παρελάμβανον καί τον 
άπερριπτον είς τήν εκκλησίαν, διά ν° άγαπά τό παιδί τήν εκκλησίαν. ’Ακόμη 
έρριπτον αυτόν όπίσω έκείνου, δμοιον τού όποιου ήθελαν νά γίνη τό παιδί.

2. Αούαιμον .—Μετά τό άφαλόκομμα, είς παλαιοτέραν εποχήν, ή μαία 
αλάτιζε τό βρέφος δι’ ολίγου άλατος. Είς τάς ήμέρας μας όμως έθετεν εντός 
λεκάνης χλιαρόν νερόν, όλίγον άλας, διά νά μή συγκαίεται τό παιδί,, καί όλί- 
γην ζάχαριν διά νά γίνη γλυκομίλητον καί πρόσχαρον, καί έπειτα τό έλουε. 
"’Αν τούτο συνέβαινε τήν νύκτα, πριν χύση τό νερό έξω άπό τόν νεροχύτην, 
έρριπτεν εντός αύτου άναμμέναν κάρβουνον. Μετά ταΰτα δλοι ο! παριστάμενοι 
έρριπτον μικρόν άργυροΰν νόμισμα μέσα είς. τό νερόν ώς δώρον τής μαμής. 
Ασήμωναν δηλαδή τό παιδί,

8. Φάϋκιωμα .—Μετά το λούσιμον, ή μαμή «έφάσκιωνε», ήτοι περιετύλια- 
σεν είς τά σπάργανα τό παιδί σφιχτά, προσεχουσα τά χεράκια καί τά ποδα- 
ράκια τού βρέφους νά είναι είς τήν πρεπουσαν θέσιν καί οχι στραβά. "Έπειτα 
έδενεν διά λεπτού υφάσματος (τουλπάνι) τήν κεφαλήν, έν άνάγκη πιεζουσα 
αυτήν καταλλήλως ώστε νά γίνη στρογγύλη, μαζί δέ έδενε καί τά αύτάκια τού 
βρέφους ίσια προς τά επάνω. Έπίστευαν δτι δπω; έδενοντο τά' διάφορα μέλη 
βρέφους κατά τό φάσκιωμχ, εκείνο το σχήμα διετήρουν μέχρι τού θανάτου αύ- 
τοΰ, Μετά ταΰτα τό ετοποθέτει ή πλησίον τής μητρός ή άν είχαν λίκνον, εις 
τό λίκνον.

4. Κούνια .—Τό λίκνον είχε στρώμα τρυπημένον είς τό μέσον διά τήν το- 
ποθετησιν του ούροδοχείου καί του «λουλά», ξυλίνου ή πήλινου σωλήνος κυρτού 
κατά τό εν άκρον, ώστε νά όμοιάζη πίπαν. Οϋτος έτοποθετεΐτο είς τά άρ- 
ρενα, ενώ είς τά θήλεα Ιτοποθέτουν φύλλον μαρουλιού ή λαχάνου (κράμβης)
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ή λάπαθον. Μετά ταυτα έκάλυπταν τδ βρέφος διά μικρού έφαπλώματος, τδ 
εδεναν μέ τά «κουντάκια», μακράν ζώνην μέ δύο ξυλάρια κατά πλάτος των 
δύο άκρων της καί τδ έκουνοΰσαν νά κοιμηθή.

5. ΙΙαραμάνα .—Μετά τον πρώτον Gnvoy μόλις έξυπνα το βρέφος καί ήρχιζε 
νά κλαίη, προσεκάλουν τήν «παραμάναν», μίαν γυναίκα ή όποια εβυζάνετο 
διά νά τδ θηλάση, διότι της μητρός του τδ γάλα δεν είχε ακόμη «κατεβή». Το 
παιδί λοιπόν της παραμάνας μέ τό νεογένητον βρέφος έγίνοντο «βυζαδρέφια» 
καί δεν Ιπετρεπετο ή μεταξύ των έπιγαμία. Ιΐρός άποφυγήν δέ δυσάρεστων 
συνεπειών, έφρόντιζαν νά προσλάβουν παραμάναν θηλάζουσαν άρρεν διά τά 
άρρενα καί θήλυ διά τά θήλεα βρέφη. "Ακόμη έφρόντιζαν ή παραμάνα νά μή 
είναι τυχόν «στα ρούχα της», διότι τότε γίνεται πρόξενος τσαλαπατήματος της 
λεχοΰς καί τοΟ βρέφους. Μετά τδ σήκωμα τής λεχούσας εκαμναν τραπέζι εις 
τήν παραμάναν, παραθέτοντες συνήθως όρνιθαν βραστήν καί σοϋπαν, είς ένδει- 
ξιν εύγνωμοσύνης.

6. Β ύζαμα .—'Έν ή δύο ήμερονυκτια μετά τδν τοκετόν ήρχιζεν ή εκροή 
γάλακτος άπδ τούς μαστούς τής λεχοΰς καί τότε άνελάμβανεν ή ιδία τον θηλα
σμόν αύτοΰ. 3Άν συνέβαινε νά μή βρεθή κατάλληλος παραμάνα Ιως δτου ελθη 
τδ γάλα τής λεχοΰς, τότε έθεταν ολίγην ζάχαριν εντός λεπτού ύφάσματος, τδ 
έβρεχαν μέ νερδν καί τδ έθεταν στο στόμα τοΰ βρέφους, διά νά βυζάξη καί νά 
κοιμηθή, Τδ πρώτο γάλα τής μητρδς Ιλέγετο «κολάστρα», και δέν επετρέπετο 
νά τδ βυζάξη κανέν άλλο έκτος τοΟ ίδιου της τέκνου, διότι έδηλητηριάζετο καί 
άπέθνησκε.

7. Μ οίρες .—Τήν τρίτην ήμέραν άπδ τής γεννήσεως τοΰ βρέφους, συνήθως 
άργά τήν νύκτα, θά ήρχοντο «οί Μοίρες» διά νά «μοιράνουν» τδ παιδί.Επειδή 
δέ συνήθως ορίζουν τήν τύχην ' του άναλόγως· τής οικονομικής του καταστά- 
σεως, προσεπάθουν νά τδ παρουσιάσουν ώς άνωτέρας τάξεως οίκονομικώς. Τδ 
ενέδυαν λοιπόν καινουργή φορέματα, έδεναν εις τήν σκουφίτσα του δ,τι δήποτε 
χρυσόν πράγμα {φλωρίον, σταυρόν), έθεταν υπό τδ προσκέφαλόν του δσα χρή
ματα είχαν, βέβαιοι πλέον δτι οί Μοίρες θ’ αποφασίσουν νά τδ κάμουν πλού
σιο. Αί αποφάσεις τών Μοιρών ελέγοντο «γραφτά», διότι είναι γραμμεναι έπί 
τοΰ μετωπικοΟ καί τών κροταφικών βατών καί είναι αδύνατον νά μή συμβοΟν. 
«"Ο,τ’ γράψνε οί Μοίρες δέ ξεγράφεται. Ό  κόσμος νά χαλάσ3 εκείνο θ,ά γέν9».

8. Κ α λ ’χατξαράκ*, —’Εάν ετύχαινε τδ παιδί νά γεννηθη τά Δωδεκάμερα, 
υπήρχε φόβος νά γίνη «καλκατζαράκ3». Διά τοΰτο έδεναν αυτό με ψαθόσκι- 
νον,έως δτου νά φωτισθοΰν τά νερά καί νά φύγουν οί «καλκατζάρ8», οπότε δέν 
ύπήρχε πλέον φόβος νά τδ πάρουν. Κατά τά Δωδεκάμερα δεν έσυνήθιζαν νά 
βαπτίζουν παιδιά, εκτός μόνον άν ύπήρχε κίνδυνος θανάτου.

9. Νυχτοπάτημα %ααλαηά.τ<ημα.— Ύο άσαράντιστο παιδί πολύ εύκόλως 
«νύχτοπατιέται καί τσαλαπατιέται», όπως ή άσαράντιστη λεχώ καί σχεδόν διά 
τάς αύτάς αίτιας. Διότι τδ βρέφος ήμπορεί νά τσαλαπατηθή καί διότι έλησμό-.



Το ϊταιδίον είς τήν εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μέτρων καί 3Α0·ύρων Π

νησαν τά απλωμένα είς τον ήλιον ενδύματα του έξω καί μετά τήν δύσιν ή διότι 
εδωσάν τι έκτος τής οικίας. "Αμα τααλαπατηθή τδ παιδί, μαυρίζουν τά βλέ
φαρά του, βογγά, πυρέσσει καί δέν τρώγει. Τότε το έβάπτιζαν και αν πάλιν 
δεν εθεραπεύετο τότε τό έγήτευαν διά τοΟ εξής τρόπου : Ή  μαμή ή ή γητεύ- 
τρα, Ιλάμβανε δύο «ροκοπάτια» καί επί τοΰ Ινος έθετε τρεΤς «λοΰνες» στυ- 
πίου, τό όποιον ήναπτεν, Ή μήτηρ τοΰ παιδιού ήρώτα.— Τί καις ; Εκείνη,δέ 
κτυπώσα τά δύο ροκοπάτια ώστε νά αβύσουν τά στυπία, άπήντα.— Καίγω τοΰ 
(τό όνομα τοΰ παιδιοΰ) τά τσαλαπατήματα καί τις άγρύπνιες. ’Έπειτα ελάμ- 
βανε τά «άποκαΐδια» τοΰ στυπίου καί έπεθετεν επί τής κεφαλής τοΰ παιδιού. 
Μετά ταΰτα ήναπτεν άλλα τρία τεμάχια στυπίου, έκαμνε τήν ιδίαν άπάντησιν 
:εις τήν έρωτώσαν μητέρα καί τά αποκαΐδια επέθετεν επί τής κοιλίας τοΰ βρε* 
φους. Τρίτην φοράν επανελάμβανε τά ιδία έπιθέτουσα τά αποκαΐδια επί των 
:ποδών τοΰ νηπίου. Μετά ταΰτα Ικλείδωναν τήν θύραν τής οικίας καί ούδείς 
ίέπετρέπετο νά έξελθη αυτής μέχρι πρωίας. Τό γήτεμα επανελαμβάνετο τρεις 
■έσπερας κατά σειράν καί το παιδίον εθεραπεύετο.

10. Τό κακό τό γ α ϊμ α .—Τό παιδί ενιαίε συνέβαινε νά έχη κνισμούς, νά 
:ξύεχαι καί στο κεφαλάκι του ν’ άνοίξτ^’«όΐΙ>έλ». Τοΰτο ήτο σημεΐον δτι έπρεπε 
νά βγή τό κακό τό «γαΐμα» διά νά ήσυχάση. ΙΙροσεκάλουν λοιπόν τον κουρέα 
τοΟ χωριοΰ, ό όποιος έχάρασσε τό δέρμα τοΰ βρέφους είς 5—10 μέρη τής 
ράχεως καί άφινε μόνον νά δακρύση τό αίμα, χωρίς νά επίθεση βεντούζαν καί 
εθεραπεύετο, Έν περιπτώσει δποτροπής ή έγχείρισις επανελαμβάνετο.Ή θερα
πεία αύτή έγίνετο είς βρέφη άπά ήλικίας 25 ήμερων μέχρι; ενός έτους.

11. *’Ονυχες.—Τά νύχια τοΰ βρέφους μέχρις ήλικίας ενός έτους «ώς π5 νά 
χρανιάσ’», δεν τά έκοπταν, άλλα τ’ άφιναν νά τριφθοΟν μόνα των, διότι έπί- 
στευαν δτι άν τά κόψουν τότε χό παιδί γίνεται κλέπτης.

12. Μαλλιά.—Επίσης δέν εκοπτάν τά μαλλιά τοΰ βρέφους πριν βαπτισθή. 
Τό πρώτο ψαλίδι τό όποιον θά έκοπτε τά μαλλιά του έπρεπε νά είναι τό ψα
λίδι τοΰ ίερεως, διότι αύτό άφίνει είς τό κεφάλι τής ψυχής τοΰ ανθρώπου το 
σημεΐον τοΰ σταυρου, άπό τό όποιον κρατών ό αρχάγγελος Μιχαήλ τήν ψυχήν 
οδηγεί αυτήν είς τάν ΙΙαράδεισον.

13. ’Οδοντοφυΐα.—Μετά τον έκτον μήνα, δτε συνήθως αρχίζουν νά φύων- 
ται οί όδόντες τοΰ βρέφους, έπρόσεχαν ποιος πρώτος θά ίδή τό πρώτο δον
τάκι τοΰ παιδιοΰ, διότι-αυτός θά έκαμνε είς αύτό δώρον ένα ύποκάμισον/Αφοΰ 
δέ έβεβαιώνοντο δτι ήρχισεν ή δδοντοφυΐα, έλάμβανεν ή μήτηρ τοΰ παιδίου 
όλΐγον σιτάρι, τό έκαθάριζεν από πάσης ξένης οόσίας καί τό έβραζε καλ,ά έως 
δτου νά σκάσουν οί κόκκοι αύτοΰ. ’Έπειτα έκένωνε «τά σταροκούκια» είς 
μικρά πιατάκια, έχυνε επάνω ζάχαρι καί τά προσέφερεν είς τούς συγγενείς καί 
φίλους. "Ολοι έπρεπε νά φάγουν όλίγον καί νά εύχηθοΰν : «"Οπως σκίσανε τά 
σταροκούκια ετσ’ νά σκιστοΰν καί τά δοάάκια τ’ καί νά βγοΰνε»,

14. Ιϊρόγνωσις επαγγέλματος βρέφους.— Άφο0 έβραζαν τά σταροκούκια,
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ή βπως έλεγαν «τα Sodia» του παιδιού, έπειτα έχοποθετουν αυτό επί μεγάλου ; 
δίσκου χάλκινου (σιδεροσίν3), πέριξ δέ αύτοΰ έχοποθετουν διάφορα εργαλεία, . 
άπδ τά σύνεργα χοΰ γεωργού, τοΰ ράπτου, τοΰ διδασκάλου, τοΰ ίερεως, ξυλουρ- : 
γοΰ κ.λ.π, Σιτάρι, ψαλίδι, ευαγγέλιο, κονδύλι, ξυράφι, λόθρα, αλεποουρά, και . 
παρετήρουν εις ποιον έκ τούτων θά άπλώση χερι,’Άν έψαυε τδ σιτάρι θά εγί- : 
νέτο γεωργός,, τό ψαλίδι ράπτης, τδ ευαγγελίαν ιερεύς, τδ κονδύλι διδάσκαλος, 
τό ξυράφι κουρεύς, τήν λόθρα πεταλωτής, τήν αλεποουράν μυλωνάς κλπ.

15. Τάγισμα βούκας —Μετά τήν πρώτην οδοντοφυΐαν ήρχίζαν πλέον νά 
δίδουν εϊς τδ βρέφος έκτος τοΰ γάλακτος καί ζωμόν άπδ κάθε φαγητών καί βαθ
μηδόν τοΰ έδιδαν καί άπδ αύτδ τδ φαγ.ητόν, άφοϋ πρώτα ή μήτηρ του, μασ- 
σώσα καλώς επολταποίει αύτό, καί έπειτα τδ έθετεν μασημέχον είς το στόμα 
τοΰ βρέφους. Ό  τρόπος ούτος της σιτίσεως τοΰ βρέφους έλεγενο «τάγισμα βού
κας». Καί πριν τδ άπογαλακτίση ή μήτηρ του τδ έτρεφεν επί τινας εβδομάδας 
μέ μασημένα καρύδια ή λεπτοκάρυα καί ψωμί.

16. '’Απόκομμα. —ΆφοΟ δε εσυνήθιζε τδ παιδί νά τρώγη «βούκαν», αν ή 
μήτηρ του έμενεν εκ.νέου έγκυος, καί παρεχήρει οτι τδ γάλα της βλάπτει τδ 
μωρόν, έκανόνιζε νά άπογαλακτίση αύτδ ή κατά τήν Ιποχήν τής άνοίξεως, ή 
τοΰ φθινοπώρου, οτε δ καιρός είναι δροσερός, ώστε τδ «απόκομμα νάμή βλάψη 
τδ νήπιον καί άσθενήση».

17. Τό κακό μάτ ι .—Μολαταύτα συνέβαινε τδ παιδί μετά xoy άπογαλακτι- 
σμδν ν3 άσθενήση βαρέως, και ή μήτηρ του ν’ άναγκασθή νά τδ ξαναβυζάξη. 
’Άλλοτε πάλιν συνέβαινε νά θηλάση τδ τέκνον της μέχρι τών τελευταίων μη
νών τής εγκυμοσύνης της, μετά δέ τήν γέννησή τοΰ δευτέρου τέκνου, νά ξανα- 
βυζάξη μετ’ αύτοϋ καί τδ πρώτον. Τό τοιοϋτον ξαναβυζαμένο παιδί έγίνετο 
ψεύστης καί αποκτούσε «τό κακό μάτι», δηλαδή δ,τ: έβλεπε καί' άπεθαύμαζεν 
είχε τήν δύναμίν νά τδ βασκαίνη. Ή  δυναμις αυτή, ήτο μεγαλύτερα εις τδ 
παιδί τό οποίον είχε ξαναβυζάξη δύο ή τρεις φοράς άφοΰ άπεγαλακτίσθη άλ- 
λας τόσας.

18. Άν%ιβασκάνια. —Διά νά προλάβουν λοιπόν τδ «κακό μάτι» ή μάτιασμα 
συνεβούλευαν εκείνους οί όποιο: εθαύμαζχν καί έςεθείαζαν τήν. ωραιότητα οπ
ουδήποτε προσώπου, μεγάλου ή μικροΰ, νά πτύση λέγων : «Φτοϋ νά μ do μα
τιάζω» ή «Φτοΰ σκόρδα νάχ’». "Αν δε παρέλειπεν αύτδς νά κάμη τδ καθήκον 
του, τότε ή μήτηρ ή άλλη συγγενής, ή άκούουσα αυτόν έψιθύριζεΤ «Σκόρδα 
καί χτσά βελόνια στα μάτια σ5». Διά τον αυτόν σκοπόν έκρεμοϋσαν άπδ τδχέρι 
τής κούνιας ή άπδ τήν σκούφιαν ή άπδ τδν λαιμόν τοϋ νηπίου διάφορα άντι- 
βχσκάνια : φλωρίον, σταυρόν, άργυροΰν νόμισμα, γαλάζια χάνδρα, ή κορδέλα, 
μαρίτσες κ.λ.π.

19. Ξεμάτιασμα. — Ό  ματιασμένος, αιφνιδίως ήσθένει, έζαλίζετο, ήσθάνετο 
ρίγη, Ιμετδν καί έγίνετο περίφοβος. Διά νά θεραπευθή δέ άν ήτο γνωστός 6 
βάσκανος, ήρκει νά όποχρεωθή νά έλθη καί νά πτύση τδν ματιασμένον, ή νά

1* Ιίαλλ. Χουρμουζιάδου :
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δ'ώσ  ̂ μίαν κλωστήν ή τεμάχιον από τά φορέματά τουμέ το όποιον νά καπνί
σουν τον ματυασμένον, καί ταχέως έθεραπεύετο. "Οταν όμως δεν ήτο γνωστός 
τότε ελάμβαναν ένα μοσχοκάρφι, ήναπιαν τό άνθος του καί με τοϋτο καπνίζον 
έαταύρωναν τον ματιασμένον, δηλαδή έφερον αυτό είς τό μέτωπον, τον πώ- 
γωνα, τήν δεξιάν καί τήν άριστεράν παρειάν. "Αμα εσκανεν τό μοσκοκάρφι, 
έσκανεν καί ή βασκανία καί ό ματιασμένος έθεραπεύετο, Ά ν όμως δεν έσκανε 
τό πρώτον μοσχοκάρφι μετεχειρίζοντο καί δεύτερον, εως ότου νά σκάση ενα 
καί νά γίνη τό ξεμάτιασμα.

20. ϋ ερ π ά χη μ α .—Ενόσω τό παιδί ήτο πολύ μικρόν, καί δεν ήδύνατο νά 
στηριχθή εις τούς πόδας του, έλεγαν: «τό παιδί μας δε σιάλωσε ακόμα»."Αμα 
όμως παρετήρουν δτι ήρχιζε κρατούμενον από τά πέριξ του αντικείμενα νά ση
κώνεται δρθιον, τότε τά Ιθετον εις τό μέσον τοΰ δωματίου, κρατούντες δέ αυτό 
■όρθιον επ’ όλίγον, έπειτα το άφιναν μόνον νά σταθή, καί άν το κατώρθωνεν 
έλεγαν: «τό παιδί μας κάμνει δέ<1ρα»,Άργότερον ή μήτηρ του ύποβαστάζαυσα 
:αύτο από τάς μασχάλας το ύπεβοήθει νά περιπατήση, καί άν τό κατώρθωνεν, 
έλεγαν: «το παιδί μας κάμνει στράτα». "Οταν το παιδί περιεπάτει μέ τά τέσ
σερα έλεγαν: «τό παιδί μας άρκουδίζ’» καί όταν καθήμενον, έσύρετο επί τοΰ 
δαπέδου, έλεγαν*, «τό παιδί μας κωλοσέρνεται». Άφοΰ δέ εσυνήθιζε πλέον νά 

:;περ[.πατή, άν τό έβλεπαν πάλιν νά άρκουδίζη, το εμπόδιζαν λέγοντες; «Μήν 
ί.άρκουδιης καί 0ά μάς έρτ’ μισαφίρ’ς».

21. ΣτρίγκΧάκ’,—Ενίοτε συνέβαινε μία μητέρα νά εχη μόνον εν τέκνον, 
διότι τά μετ’ αύτό γεννώμενα δεν έζων. Τότε λοιπόν έλεγαν ότι πιθανόν τό παιδί

ντούτο νά είναι «στριγκλάκ’».Έάν μάλιστα συνέβαινε.νά ουχναρρωστοϋν οί γονείς 
:,του ή αυτό νά είναι γκρινιάρικο, τότε ή ύποψία έπερίσσευεν καί άπεφάσιζαν νά 
■ βεβαιωθούν.’Έφερον λοιπόν τό παιδί είς τον φοΰρνον καί το ωθούν εντός αύτοΰ. 
Εκείνο έννοειται έτρομοκρατεϊτο καί ήρχιζε νά κλαίη γοερίδς ζητών νά έξέλθη 

. οί δέ γονείς τό έρωτοϋσαν : — «Τί θέλ’ς, μαμά γιά τσιτσί ;» ’Άν έλεγε «μαμά» 
είχε καλώς, άν όμως έλεγε «τσιτσί», τότε ήτο στριγκλάκι καί έπρεπε νά προ- 
σκαλέσουν τόν ιερέα τοΰ χωριοΰ νά τό διαβάση έξορκισμόν, καί νά φέρουν από 
επτά αγιάσματα νερόν καί νά το λούσουν διά νά φύγη τό δαιμόνιον άπ’ αύτοΰ. 
Έάν πάλιν το παιδί ήτο πολύ μικρόν καί δεν ώμίλει τότε έθετον ενώπιον του, 
είς τό στόμα τοΰ κλιβάνου τεμάχιαν άρτου καί κρέατος, καί άν μεν ή'πλωνεν 
τήν χεϊρα εις τόν άρτον είχε καλώς, άν δέ εις τό κρέας, ήτο στριγκλάκι, καί 
έπρεπε νά γίνουν αί σχετικαί διατυπώσεις διά τήν θεραπείαν αύτοΰ. Στριγκλά- 
κια εγίνοντο τά «γιορτοπιασμένα» παιδιά.

22. *Αλλαγή δδόνχων.—Άφοΰ το παιδί έγίνετο 12 ετών καί άρχιζε ν’ άλ- 
λάση τούς όδόντας του, ή συνήθεια ήτο νά παραλαμβάνη κάθε πίπτοντα όδέντα 
νά πλησιάζη κάποιαν χαμηλήν στέγην καί άφοΰ έλεγε τρεις φοράς :

Κρ ούνα, κρουνίτσα, } πάρ’ τό δοντάκι μου, ) καί δός με σιδερένιο, | νά 
ξεματάγω τά κουκιά, J νά τρώγω παξιμάδια.
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23. Χρνσό δοντάκι.— Πολλάκις το παιδί κατά τάς ήμερας της νηστείας 
εζήτει νά φάγη άρτύσιμα φαγητά. Τότε διά νά τδ άποτρέψουν έλεγαν οτι 
πρέπει νά περιμένη έως δτου κοινωνήση, διά «νά το βάνη δ παπάς ένα χσδ 
δοάάκ3» Έάν δε τδ παιδί έξηκολουθει νά έπιμένη, τότε έλεγαν δτι καθ5 ήν 
ήμέραν δπάγη νά κοινωνήση, δ ίερευς θά καταλάβη δτι «άρτυθκε» καί θ.ά τοΰ 
κόψη τήν γλώσσαν διά της ψαλιδος, Τήν αύτήν άπειλήν μετεχειρίζοντο καί 
εναντίον τών «αχρειόστομων» παιδιών.

24 . ’Έκΰ'ετον . —"Απαξ ενθυμούμαι συνέβη μίαν πρωίαν νά εύρεθή έκθετον 
βρέφος κρεμασμένον άπδ της κρικέλλας τής θυρας τής έκκλησίας. Τδ τοιοΟτον 
δέ έθεωρήθη μέγα αμάρτημα. Διά τοΟτο καί αί μητέρες καί αί θυγατέρες 
των έλάμβαναν τόσας προφυλάξεις απέναντι τοΰ άγαπητικοΰ ή τοΰ μνηστήρας, 
ώστε νά είναι αδύνατον νά φθάσουν είς τδ ανεπανόρθωτου. Ύπαρχουν μάλιστα 
παραδείγματα παραπλανηθεντων κορασίων, τά οποία επροτίμησαν τδ ονειδος 
τής έξωγάμου τεκνογονίας, παρά νά δποστοΟν έκτρωσιν ή νά εκθέσουν τδ γεν- 
νηθέν. Ό  εδρών έκθετον άνηρτημένον άπδ τής θύρας τής οικίας του, εθεώρει 
ίερδν καθήκον νά τδ παραλαβή και περίθαλψη τδ απόκληρον πλάσμα, τδ 
όποιον τοΰ εστειλεν δ Θεός, καί ει δυνατόν νά υιοθέτηση αυτό.

25. Ψ υχοπ α ίδ ι .— Ή υιοθεσία ήτο επιθυμητή εις δύο μόνον περιπτώσεις. 
Up®τον βταν ή έγγαμος γυνή δεν κατώρθωνε ν’ άποκτήση τέκνα, δπότε ή προσ- 
ληψις θετοΰ τοιούτου ένομίζετο δτι συνέτεινε είς τήν άπόκτησιν καί ίδιου τέκνου, 
διότι είχε «καλδ ποδαρκό». Δεύτερον δέ δταν τά τέκνα άπέθνησκον είς πολύ 
μικράν ηλικίαν.Ή πρόσληψις θετοΰ τέκνου ένομίζετο ώς θέτουσα τέρμα είς τδ 
άτύχημα τοΰτο, καί τά μετά τήν υίοθέτησιν γεννώμενα τέκνα έζων πλέον. 
Υπήρχε καί τρίτη περίπτωσις ή ανωτέρω λεχθεϊσα, τοΰ εκθέτου, άλλ’ ή υίο- 
θέτησις τούτου δεν ήτο έπιθυμητή καί Ιγίνετο μόνον ώς έκτέλεσις δυσαρέστου 
καθήκοντος. Διότι ό λαμβάνων θετόν τέκνον έξέλεγεν αύτδ μεταξύ τών νομί
μων τέκνων πτωχής οίκογενείας, διά νά γνωρίζη τον πιθανόν χαρακτήρα αυτοΰ. 
'Η υιοθεσία έγίνετο κατά τδν έξης τρόπον, Ή μήτηρ κατεσκεύαζε ιδιαίτερον 
εύρύχωρον δποκάμισον ένεδύετο αύτδ ένώπιον τής είκόνος τής Παναγίας, έπειτα 
«πέρναγε άπ5 τή άραχιλιά τ5ς» τδ βρέφος τρεις φοράς, δηλαδή άπδ τδ άνω 
μέρος τοΰ δποκαμίσου είσήγεν αύτδ καί τδ εξήγεν από το κάτω. Μετά ταΰτα 
έθεωρεΐτο τέκνον της καί κατεγράφετο ώς τοιοΰτον είς τδ ληξιαρχεΐον τής 
κοινότητος. Τδ θετόν τέκνον έλέγετο «ψχοπαίδ5»’ τδ άρρεν «ψχογιός», τδ δε 
θήλυ «ψχοκόρ9».

2 6 ’Εξασφάλιοις μακροβιότητος,—"Οταν τά τέκνα υ,ιάς οικογένειας δεν 
κατώρθωναν νά ζήσουν πλέον των όλίγων μηνών ή ετών, διά νά εξασφαλίσουν 
τήν μακροβιότητα αύτών, έκτος τής προσλήψεως θετοΰ τέκνου προέβαιναν καί 
είς τάς έξής δεισιδαίμονας πράξεις έν συνόλω ή είς μίαν μόνον έξ αύτών. 1) 
9Απδ διαφόρους «πρωτοστέφανες» γυναίκας, αί δποιαι δηλαδή δεν ήσαν «δευ- 
τεροπαντρεμένες», έζήτουν ώς δώρον ένα σκουφάκι άπδ τήν μίαν, ένα υποκα-
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ίμισάκι από τήν άλλην, ένα βρακάκι από τήν τρίτην, καλτσάκια από τήν τε- 
χ&ρχψ, καί δι3 αύτών Ινέδυαν τό βρέφος μόλις έγεννατο. 2) Έζήτουν δώρον, 
άπδ 40 πρωτοστέφανες γυναίκες μικρόν άργυροΰν νόμισμα τοΰ ήμίσεως ή ένδς 
γροσίου. Τά νομίσματα ταΰτα παρέδιδαν είς τόν χρυσοχόον, ό όποιος κατε- 
■ σκεόαζε δι3 αύτών βραχιόλιον διά τό χεράκι του νηπίου ή λεπτόν καί ευμεγέθη 
.κρίκον διά τόν λαιμόν αύτοΰ. Ταΰτα έφόρει τδ παιδίαν μέχρι 12 ετών, οπότε 
τά άφήρει καί άνήρτα είς τήν εικόνα τής Ιΐαναγίας. 3) Μόλις έγεννατο τό 
βρέφος, παρελάμβανεν αύτό ή μαία είς τάς άγκάλας της λεγουσα:—ΙΙλώ ένα 
παιδάκ3.—-ΓΙόσα τό δίν=ς; ήρώτα ή μήτηρ.—Tlede γρόσια, άπήντα ή μαία. 
Τότε ή μήτηρ προσέφερεν είς αύτήν τά πέντε γρόσια, διά τών οποίων ή μαΐα 
ήγόραζε λαμπάδα καί ήναπτεν αύτήν έμπροσθεν τής είκόνος τής ΙΙαναγίας είς 
τήν έκκλησίαν τοΰ χωρίου, ή έπλήρω.νε ιόν ιερέα καί «έκαμνε παράκλησ3» 
διά νά ζήση τό βρέφος. 4) ’Ήλλαζαν άνάδοχον. Ή μαία δηλαδή λαμβάνουσα 

|τΐ.: άρτιγέννητον βρέφος περιτυλιγμενον είς τά σπάργανα, έξέθετεν αύτό λίαν 
πρωί είς τόν δρόμον. Ό  πρώτος διαβάτης, άνήρ ή γυνή, μικρός ή μεγάλος, 
εχθρός ή φίλος, ήτο υποχρεωμένος νά σηκώση τό βρέφος είς τάς άγκάλας του 
καί παράδώση αύτό είς τήν εκεί ττου καιροφυλακτοΰσαν μαίαν, αυθημερόν δέ 
νά γίνη άνάδοχος αύτοΰ. Κατά τήν βάπτισιν εφρόντιζαν νά το ονομάσουν με 
τό χαρακτηριστικόν όνομα τής μακροβιότητος Πολύχρονης, Ζήσος καί τά ομοια.

Ε '  Β ά « τ & β & ς
1. Κανδηλοβάατισμα .—Έάν ποτέ έγεννατο βρέφος ασθενικόν, υπήρχε 

δέ κίνδυνος ν3 άποθάνη, έως οτου κληθή ό ίερεύς νά τό βαπτίση, τότε τό έκαν- 
δηλοβάπτιζεν ή μαία, Έλάμβανε δηλαδή τεμάχιον βάμβακος, έμβαπτισμένον 
εντός τοΰ έλαίου τής κανδήλας, ή όποία άπο τής αρχής τών ώδίνων τής έπι- 
τόκου, έκαιεν είς τό εικΰνοστάσιον τής οικογένειας, καί δι° αύτοΰ έχριε σταυ- 
ροειδώς τό μετωπον, τάς χεΐρας, τό στήθος, τήν ράχιν καί τά πέλματα τών 
πίδών τοΰ βρέφους, ψιθυρίζουσα ; Είς τα δνομα τοΰ Πατρός καί τοΰ Γίοΰ καί 
τοΰ 'Αγίου Πνεύματος, ’Αμήν. Ό  δούλος του Θεοΰ... καί προσέθετε τό όνομά 
τοΰ παιδιού, τό όποιον δνομα είς τήν παρούσαν περίστασιν ήτο Ζήσος, Ζωί
τσα, Στέργιος, Στεργιανή, Σταμάτης, Πολύχρονης καί τά δμαια.Έάν τό βρέφος 
έπέζη, έβαπτίζετο άργότερον 6πό τοΰ ίερέως, άλλα δέν ήλλαζαν το δνομά του. 
"Αν πάλιν άπέθνησκε, έθεωρεϊτο χριστιανός καί έθάπτετο τή συνοδεία ίερέως.

2. ΚάΧεαμα άναδόχου.— 'Οταν δμως τό βρέφος ήτο κατά πάντα δγιές, 
έπερίμεναν νά σαραντίση ή μήτηρ του, έπειτα δέ τό έστελλαν είς τόν άνάδο
χον νά τό ίδή, νά τό χαρή καί νά δηλώση πότε θά τό βαπτίση, ώστε νά κά
μουν τάς αναγκαίας προετοιμασίας, διά τό «κάλεσμα τοΰ ν-νοΰ», Κατά τήν 
όρισθείσαν λοιπόν ήμέραν, ετοποθέτουν εντός μαλάθρας ή χάλκινου δίσκου, 
ένα κουλήκι, υπακάμισον, κάλτσες, μανδήλι, καπνοσακούλαν, 100 δράμια ώμον 
καφέν, 100 δράμια ζάχαριν, άλλα τόσα λουκούμια, καί τά άπέστελλαν διά τής

6



82 f  Καλλ. Χουρμουζιάδου

μαίας, εις τόν άνάδοχον, κεκαλυμμένα διά λευκοΟ «μεσαλιού». slAv ο άνάδο- 
χας ήτο γυνή, τότε άντί όποκαμίσαυ έστελλαν καλεμκερί, σάρπαν ή άσπρο φα
κιόλι μέ τρέμουσες, καί αντί καπνοσακούλας παντόφλες. 'Ο νουνός έλάμβανε 
τά δώρα, έπέστρεφε δέ εις τήν μαίαν τό «σινί» ή τήν μαλάθραν καί τήν έφι- 
λοδώρει από τόν καφέν καί τά λοιπά φαγώσιμα.

3. Βάπχιαμα. —Τήν παραμονήν τής έρισθείσης ήμερας, ό άνάδοχος άπέ·. 
στελλεν εις τήν μητέρα ενα ποτήρι λάδι καί μίαν πλάκαν άβρεχο σαπούνι. Τό 
βάπτισμα έγίνετο κατά κανόνα εις τήν εκκλησίαν. Έ κεΐ προσεκόμιζεν ό άνά- 
δοχος μίαν ενδυμασίαν διά νά ενδύσουν το βρέφος μετά το βάπτισμα, καί εΕς τό 
σκουφάκι του προσεδενε χρυσοΟν νόμισμα ή σταυρόν. Επίσης προσεκόμιζε καί 
το άναβόλι, τό πρός τήν μητέρα δώρον τοΰ άναδόχου, το όποιον ήτο συνήθως 
τεμάχιον μάλλινου υφάσματος, άρκετοΰ προς κατασκευήν ενδυμασίας δι5 αύ-. 
τήν, καί έρρίπτετο επί τοΰ βαπτισμενου βρέφους, καθ’ ήν στιγμήν εκράτει 
αύτό & άνάδοχος εις τάς άγκάλας του καί έψάλλετο τό : «'Όσοι εΕς Χριστόν 
έβαπτίσθητε». Μετά το τροπάριον τοΰτο έ κανδηλάπτης ή ή μαία ενηγκαλί- 
ζετο έκ των όπισθεν τόν άνάδοχον καί ΰψωνεν «άξίωνε» αυτόν.’Έλεγε δηλαδή 
τρεις φοράς «άξιος», ό δέ ψάλτης έλεγε «τάξε, τάξε» καί δ άνάδοχος ύπέχετο 
νά παραθέση τράπεζαν εις τόν παπάν καί τόν δάσκαλον ή νά προσφέρη ελαιον
ή λαμπάδα εις τήν Παναγίαν. Τό «τάμα» τοΰτο εξετελεΐτο άπαρεγκλίτως.

ΟΕ γονείς δεν έπετρεπετο νά παρίστανται κατά τήν εκτελεσιν τοΰ μυστη
ρίου τοΰ βαπτίσματος, έπερίμεναν δέ κατ’ οίκον νά τούς φέρουν άγγελιαφόροι 
τά όνομα τοΰ νηπίου, τρέχοντες εις αγώνα δρόμου, διότι δ πρώτος έλάμβανε 
τό μεγαλύτερον «μαρτυρκό», άργυροΰν νόμισμα, οΕ δέ άλλοι μικρότερα κέρ
ματα. Επίσης ΙφιλοδωροΟντο καί διά ζαχαρωτών. Μετά τό βάπτισμα ό άνά
δοχος φέρον τό βρέφος εις τάς άγκάλας, μέ τάς λαμπάδας χιαστί άνημμενας, 
μετέβαινεν εις τήν οικίαν τοΰ κουμπάρου, προηγουμένων του ίερέως καί διδα
σκάλου, έν ψαλμοϊς καί παραστατούμενος ύπο τής μαίας μέ δέμα εις τήν αγ
κάλην, περιέχον τά του αβάπτιστου νηπίου ενδύματα. Μόλις εισήρχοντο, ή 
μήτηρ εκαμνε 3 μετανοίας, έφίλει τήν χείρα τοΰ άναδόχου καί παρελάμβανε 
τό τέκνον της.Ό άνάδοχος ηύχετο: «Νά σέ ζήσ5 χστιανός», εκείνη δέ άπήντα: 
«Φκαριστώ. Καπώς εβανες τό λάδ, νά βάν'ς καί τό στεφάν5». Μετά δέ τήν 
προσφοράν γλυκοΰ καί καφέ άπήρχοντο. Ό  άνάδοχος μετά τής μαίας συνή
θως παρεκάθηντο καί εις γεΰμα μετά των γονέων. *

Τό άβάπτιστον άρρεν βρέφος άπεκαλεΐτο «δράκος» καί τό θήλυ «πατσούρα».
4. "Ονομα.—Κατά τήν βάπτισιν, Ιπεκράτησε συνήθεια νά δίδεται εις τό 

βρέφος, κατά σειράν προτεραιότητος, τό όνομα των πρός πατρός ή μητρός 
πάππων, νεκρών ή ζώντων, τό όνομα των γονέων τοΰ άναδόχου ή έκείνου ό 
όποιος έβάπτισε τόν άνάδοχον ή τό όνομα Ινός άγίου, τής προτιμήσεως τοΰ 
άναδόχου, δ δέ άγιος ούτος καθίστατο πλέον ό προστάτης τοΰ παιδίου, καί 
κατά τήν ημέραν τή; μνήμης αύτοΰ, εώρταζε καί τό παιδίον τήν ονομαστικήν
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ϊχύα έορτήν, ώς συμβαίνει πανταχοΰ ταυ Ελληνισμού, καί έπεσκέπτοντο αΰτά 
πάντες οί συγγενείς καί φίλοι διά νά τό εύχηθοΰν μακροζωίαν, καί νά τραβή

ξουν το αύτί του, διά νά μεγαλώση γρήγορα ό κάτοχός του. Κατά τά τελευταία 
;·Ίτη τά αρχαία ελληνικά όνοματα έγιναν του συρμού καί οί άνάδοχοι συνηγω- 
νίζοντο εΕς τήν άναβίωσιν τών άρχαίων όνομάτων πρός μεγάλην θλίψιν τών 
μητέρων.Ό άνάδοχος είχε τό παιδίον τό όποιον έβάπτισεν «άδεξίμ3»' τό άρρεν 
«άδεξιμνιό» τό δέ θήλυ «άδεξιμνιά» και τούς γονείς του κουμπάρους. Τό δέ 
παιδίον είχε τον άνάδοχον του «ν·νό», καί οί γονείς του τον είχαν «σύάεκνο»,

5. Καθήκοντα άναδόχου .—*0 άνάδοχος είχε καθήκον νά στεφανώση τόν 
άδεξιμνιό ή τήν άδεξιμνιά του, εν καιρω τφ δέοντι, εάν δέ αί περιστάσεις επέ
βαλλαν νά δεχθούν άλλον ώς σύντεκνον, πρώτον έπρεπε νά έξιλεωθή ό ν-νός, 
διά καταλλήλου προπαρασκευής, ώστε νά μή τον κακοφανή. Μεγάλη αδιακρι
σία καί χωριατιά Ιθεωρείτο νά κακοκαρδίσουν τον «ν-νό», ό οποίος «εβανε 
“Άγιο Μύρος» εις τά τέκνα τής οικογένειας. Μερικοί μάλιστα τό έθεώρουν καί 
ώς αμάρτημα. Φαίνεται δέ δτι ή συνήθεια αίίτη τοΟ νά στεφανώνη ό άνάδοχος 
τον αναδεχτόν Ιγινεν αιτία, ώστε είς άλλα μέρη του ελληνικού κόσμου α! λέ

ξεις νουνός, κουμπάρος καί σύντεκνος, νά είναι ταύτόσημοι.
“Ετερον καθήκον τοΰ άναδόχου ήτο νά καταβάλη τά έξοδα τής κηδείας 

τοΰ πρώτου άδεξιμνιοΰ, τό οποίον συνεβαινε ν3 άποθάνη νήπιον. Έ ν περιπτώ- 
νσεt δε θανάτου καί δευτέρου έκρίνετο επιβεβλημένη ή αλλαγή τοΰ άναδόχου.

6. Φωτίκι.—Τήν παραμονήν ιών Φώτων, ό νουνός έστελλεν εις τό άδεξίμι 
:του, κατ’ έτος, το «Φωτίκ3», τό όποιον συνίστατο άπο όρμαθόν όπωρικών, {μή
λων, πορτοκαλιών, σύκων, ροδίων, κυδωνίων, λεμονιών καί ζαχαρωτών κου- 
λουριών), μεθ3 ενός κηρίου δεδεμένου έπί τοΰ όρμαθοϋ. Τό φωτίκι έστέλλετο 
εΕς τ3 άδεξιμνιά μέχρις ήλικίας 4—5 έτών, έπρεπε δέ νά είναι ίσον ή καί με- 
γαλύτερον τοΰ αναστήματος τοΰ παιδιού, διότι οσον μεγαλύτερον ήτο, τόσον 
γρηγορώτερα θά εμεγάλωνε τό άδεξίμι, καί συνάμα ήτο τό μετρον τής αγάπης 
τοΰ νουναΰ του. Κατά τήν ημέραν τών Φώτων, τό άδεξίμ3, συναδευόμενον δπό 
τής μητρός του, επεσκεπτετο τον άνάδοχον αυτοΰ, έφίλει το χέρι του καί έφι- 
λοδωρείτο διά νομίσματος τοΰ 1—5 γροσίων.

7. Κηδεία άβα,ητίότον.— Έάν ποτέ συνεβαινε νά γεννηθή βρέφος νεκρόν, 
έκηδεύετο χωρίς νά μεταφερθή εΕς τήν έκκλησίαν, αλλά κατ3 εύθεΐαν εις τό 
νεκροταφείον. Κατά τον αυτόν τρόπον έκηδεύετο καί τό γεννηθέν μέν ζών, άλλ3 
άποθάνόν πριν βαπτισθή, διότι δεν έθεωρεΐτο χριστιανός. Μέγα ήτο τό άμάρ- 
τημα τών γονέων, άν συνεβαινε ν3 άποθάνη τό τεκνον των άβάπτιστον, διότι 
εις τόν άλλον κόσμον ή ψυχή του δεν θά έφερε τόν επί κεφαλής σταυρόν τοΰ 
βαπτισμένου. Ακόμη δέ έθεωρεΐτο τοΰτο καί μέγα δυστύχημα, διότι επιστεύετο 
δτι επί τρία έτη συνεχώς, ήρχετο καθ3 ύπνους είς τούς γονείς του καί τούς 
ήνόχλει ζητοΰν τό δνομά του.

Μετά τήν βάπτισιν, όταν έλουαν τό βρέφος, διά πρώτην φοράν, έχυναν



84 f  Καλλ. Χουρμουξιάδου

τδ νερ,δν εί'τε εις τδ χωνευτήριον της εκκλησίας εί'τε εις ενα πετροβολιό, δη
λαδή σωρών λίθων, ώστε νά μή πατηθή τδ άγιον μΰρον, τδ όποιαν εύρίσκετο 
εντός τοΰ νεροΰ, Τά άδεξίμι δεν έπετρέπετο νά βαπτίση τεκνον ή καί εγγονον 
τοΰ ϊδίου άναδόχαυ, διότι «τδ λάδ’ δε δίνεται πίσ’».

"Ενίοτε, επειδή τά τέκνα μιας οίκογενείας άπέθνησκον μικρά, μετά τήν 
βάπτισιν, τδ νεογέννητον υιοθετείτο υπό γυναικδς πολυτέκνου, τής όποιας όλα 
τά τέκνα εδρίσκοντο εν τή ζωή, έπειτα δέ μετεπωλεΐτο εις τήν μητέρα του 
αντί μικρού τιμήματος, πέντε ή δέκα γροσιων, διά νά ζήση. Τοΰ το εγίνετο 
ενίοτε καί πρίν βαπτισθή τδ νήπιον, ώς άνεφερα εϊς τδν οίκεΐον τόπον.

Προτού σαρανιίση τδ βρέφος, δέν έπετρέπετο νά μεταφερθή εκτός τής οι
κίας του, είς ξένην οικίαν ή αδλήν, διά νά μήν τσαλαπατηθή. Μετά δέ τδν 
σαραντισμόν του, έως δτου βαπτισθή, δεν έπετρέπετο νά δοθή τίποτε εκ τής 
οικίας του εις τούς ξένους, διά τδν αύτόν λόγον. "Οταν δέ μετά τδ σαράντισμα 
περιέφεραν τδ νήπιον εις τάς συγγενικάς οικίας, έκαστη οικοδέσποινα, άφοϋ 
πρώτον άλεύρωνε το παιδίον, δηλαδή έθετεν δλίγον άλευρον εντός του καλύμ
ματος τής κεφαλής του, έπειτα έφιλοδώρει αδτό, μέ ένα κοτόπουλον ή όρνιθα.

Μέχρις ήλικίας ένδς έτους, τδ. νήπιον δεν έπετρέπετο νά κοιτάξη εις τδν 
καθρεπτην, διότι έπίστευαν δτι θά ετρελλαίνετο.

Ϊ Τ *  Ά  ν α τ  ρ ο  φ ή

1. Θρησκευτική δ ιαπαιδαγώ γησή.—Σκοπός των γονέων τής περιφερείας 
μας ήτο νά καταστήσωσι τδ τεκνον των πιστόν 1) εις τήν "Ορθοδοξίαν, 2) τήν 
φυλήν του καί 3) τήν γενέτειράν του. Επειδή δέ ή πιστότης του Χριστιανού 
έκρίνετο από τήν τήρησίν ώρισμενων τύπων, διά τοΰτο τδ παιδίον νηπιόθεν έδι- 
δάσκετο διά ζώσης φωνής καί διά τοΰ παραδείγματος τήν έκτέλεσιν των θεω
ρούμενων απαραιτήτων χριστιανικών καθηκόντων του, διά τών όποιων θά εΟρι- 
σκεν είς τδν μετέπειτα βίον του άνακούφισιν, παρηγοριάν, ένίσχυσιν καί θάρ
ρος, καί θά προεκάλει τήν έξ ύψους εύλογίαν εις πάσαν έπιχείρησίν του. "Ακόμη 
δε θά διεκρίνετο άπά τούς αλλοθρήσκους καί αλλόδοξους τής επαρχίας μας.

Πρώτον πάντων λοιπόν έδιδάσκετο πώς νά κάμνη τδ σημεϊον τοΰ σταυροΰ 
διά τών τριών δακτύλων τής δεξιάς χειρός, άρχίζων άπδ τοΰ μετώπου καί κα- 
ταλήγων είς τδν αριστερόν ώμον. Κατά τήν διδασκαλίαν ταύτην όπεδεικνύετο 
εις τδ παιδίον ή διαφορά τοΰ σταυροΰ τών ’Ορθοδόξων άπδ τοΰ σταυροΰ τών 
Καθολικών καί ’Αρμενίων καί Ιδίδετο έμφασις είς τήν όρθότητα τής όρθοδό- 
ξου άπόψεως, εις τήν οποίαν έπρεπε νά έμμένη, ώς πιστόν τεκνον τής εκκλη
σίας. Έδιδάσκετο δε νά κάμνη τδ σημεϊον τοΰ σταυροΰ, όταν παρεκάθητο εις 
τήν τράπεζαν καί μετά τδ φαγητόν, όταν κατεκλίνετο νά κοιμηθή καί μετά τδ 
νίψιμόν του τήν πρωίαν εκάστης ημέρας. Κατά τήν προσκύνησιν τών αγίων 
εικόνων. Κατά τήν διέλευσίν του πρό τής εκκλησίας ή Εερών χώρων καί αγια
σμάτων. Κατά τήν συνάντησιν κηδείας, λιτανείας ή ίερέως μεταβαίνοντος μετά
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ίχίδν άχράντων μυστηρίων προς κοινωνίαν ψυχορραγοΰντος. Κατά τήν έναρξιν 
'πάσης έργασίας ή όδοιπορίας, Κατά τήν προσέγγισήν οίουδήποτε κινδύνου, 
Θυέλλης, βροντών, αστραπών, σεισμού. Κατά τήν διάβασιν άπδ επικίνδυνα 
μέρη, χείμαρρους, περάματα ποταμών κλπ. Κατά τήν συνάντηαιν αναπήρων, 
π,ασχόντων άπδ ραχιτισμόν, ήμιπληγίαν ή άλλας διαστρεβλώσεις και παραμορ
φώσεις τοΰ σώματος καί εν γένει παντδς τερατόμορφου πλάσματος. Έ π ί μεγά
λης συμφοράς, θανάτου προσφιλούς συγγενούς, θεομηνίας, ακριδών, χαλάζης, 
χιονοθυέλλης κλπ. Τδ σημεϊον τοΰ σταυροΰ διά τδ παιδίον δεν ήτο μόνον τδ 
διακριτικόν τής δρθοδοξίας του, άλλ’ ήτο καί άλεξίκακον, ήτο και προσευχή, 
διά τής οποίας εξέφραζε τήν προς τδν Θεδν ευγνωμοσύνην ή τήν προς αρωγήν 
έπίκλησιν. Τδ πολύ μικρόν παιδίον, το όποιον δεν ήδύνατο νά κάμη τά ση- 
μεΐον τοΰ σταυροΰ, έφερε χρυσοΰν ή έπίχρυσον σταυρδν κρεμασμένον άπδ το 
κάλυμμα τής κεφαλής του ή ελλείψει τούτου έφερε τρίγωνον σακκίδιον εξ 6φά- 
σματος, παρα/εμισμέναν με άγικά, δηλαδή άνθη άπδ τδν στέφανον τής Πανα- 

,.γίας, από τον επιτάφιον τοΰ Χρίστου, από τήν περιοχήν αγιάσματος, ή τεμά- 
.;:χιον άπδ φελάνιον άρχιερέως φορεθέν κατά τά εγκαίνια εκκλησίας, επί δέ τοΰ 
τριγωνικοΰ μικροσκοπικοΰ σακκιδίου ήτο κεντημένος ο σταυρός.

Αί λαϊκαί προσευχαί ήσαν συνιομώταται επικλήσεις μάλλον, όπως τδ 
«Κύριε έλέησον», «Παναγία μ3 σώσαι», «Δόξα σοι ό Θεγδς» κλπ. Μία λαϊκή 

.προσευχή κατά τήν έναρξιν τοΰ φαγητού ήτο : «’Έλα Χριστέ νά φάμε—καί 
Παναγιά κουβάννε». “Άλλη κατά τήν ώρα τοΰ ΰπνου : «Έλα Χριστέ καί 
Ιΐαναγιά» καί «καλό ξημέρωμα». ’Ακόμη έχρησιμοποιεΐτο καί τό : "Αγιος ό 
θεός, τδ ίΐάτερ ήμών καί τό Πιστεύω. Ταϋτα όμως ήσαν γνωστά μόνον εις 
τούς τελειώσαντας τδ Δημοτικόν σχολεϊον, επομένως ήσαν προσευχαί τοΰ βι
βλίου καί όχι πλάσματα τοΰ λαοΰ.

Δεύτερον καθήκον έπίσης σπαυδαίον ήτο ή νηστεία, δηλαδή ή πραγμα
τική άποχή άπδ βρώσιν κρεάτων, ώών καί γαλακτερών τροφών κατά πάσαν 
Τετάρτην καί Παρασκευήν, κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν, κατά τήν νη- 
■στείαν τών "Αγίων Αποστόλων, κατά τήν νηστείαν ταΰ Δεκαπενταυγούστου, 
κατά τό «Σαραντάμερο», τδ «Καθαροβδόμαδο» καί ή ξηροφαγία κατά τήν 
Μεγάλην Έβομάδα, Ή νηστεία συνήθως κατέληγεν εις «μετάδοσ3».Έπρεπε δέ 
τδ παιδίον καθ3 ήν ημέραν έκοινώνει νά μή πτύαη, νά μή λυπηθή, θυμώση ή 
συγχισθή, άλλα νά διέλθη τήν ήμέραν εκείνην χαρούμενον, διότι πάσα παρά- 
βασις τοΰ κανόνος τούτου έθεωρεΐτο μέγα αμάρτημα.

Τρίτον χριστιανικόν καθήκον ήτο ή χρήσις τοΰ θυμιάματος, ή καϋσις τοΰ 
οποίου κατά τήν εσπέραν έκάστου Σαββάτου έθεωρεΐτο άπαραίτητας, άφ! ενός 
μέν άποδιώκουαα τδν Διάβολον, άφ3 ετέρου δε έύχαριστοΰσα τδν θεόν.

Τέταρτον καθήκον ήτο δ Ικκλησιασμδς καί ή αργία κατά τάς έορτάς καί 
yj συμμετοχή εις τάς πανηγύρεις καί τήν θυσίαν τών ζώων, to «xoupbav».

Έκτος τών καθηκόντων τά οποία έδιδάσκετο τδ παιδίον, παρηκολούθει
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καί πάντα τα έθιμα κατά την βάπτισιν, τήν κηδείαν, τόν γάμον, έσυνήθιζε.δέ 
νά θεωρή αύτά απαραίτητα από τάς τοιαύτας περιστάσεις, ίο  αυτό συνέβαινε, 
καί με τά ιδιαίτερα φαγητά: τό ψάρι τοΰ Ευαγγελισμού καί των Βαΐων, χό 
σαραγλί τών Χριστουγέννων καί των Φώτων, τά κόκκινα αύγά καί τά κουλή- 
κια τοΰ Πάσχα, τά λαλαγκάκια των 'Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων, τήν γα- 
λατόπιτταν τής Αναλήψεως, τήν «βαρβάραν» τής 'Αγίας Βαρβάρας, το καταίφι 
τής =Αποκριάς, τό χοιρινό των Χριστουγέννων κλπ.

Επίσης παρηκολούθει καί άργότερον επρωτοστάτει εις τήν πλάνην, τήν 
πυράν καί τήν παραμονήν τής εορτής τοΰ Αγίου Τωάννου (24 Τουνίου), είς 
τήν οποίαν προσεκομιζε καί έκαιε τήν καλάμην των σταχύων τους οποίους συ- 
νήθροιζε μετά τον θερισμόν εις τούς αγρούς καί τούς εκαμνε «χαμοΰτσες».Τήν 
έπομένην παρηκολούθει καί έλάμβανε μέρος είς τόν κλήδωνα. Αύτό κατε- 
σκεύαζε τόν «Όβριγιό», άπό «τσάτξαλα», παραγεμισμένα μέ άχυρα, καί τόν 
περιέφερεν άπό θύρας εις θύρσον, διά νά «κατσβελεψ5» προσανάματα, μέ τά 
όποια νά τόν καύση τήν νύκτα τής Μεγάλης Παρασκευής, κατά τήν περιφο
ράν τοΰ Επιταφίου.Αύτό μετέβαινεν εις τό άκρον τοΰ κήπου έκάστην πρώτην 
Φεβρουάριου, διά νά ραντίση, χωρίς νά πατήση μέσα εις αότόν, με τόν αγια
σμό τοΰ'Αγίου Τρύφωνος, διά νά εξοντωθοΰν οί «σφαλάβοι» καί ο£ «λαγογέρ5» 
τήν δε πρώτην Αύγουστου μετέβαινεν εις τήν άμπελον νά τήν άγιάση, καί νά 
κόψη τό πρώτον «πρωιμάδ’». Ιίοτέ δεν έλειπεν άπό τάς παρακλήσεις, εις τά 
άγιάσματα, τά «κουρΒάνια» καί τούς αθλητικούς αγώνας. Έδιδάσκετο νά τηρή 
τά δρίματα τοΰ Μαρτίου καί Αύγουστου, τής Κόκκινης Πεμτης κλπ. καί ya 
μή «λαπατίζ’», κουπανίζη δηλ. ροΰχα είς τήν βρυσιν άπό τής Μεγάλης Πέμ
πτης, μέχρι τής Δευτέρας τής Διακαινησίμου. Έμάνθανε νά διακρίνη τά «με- 
ρομήνια» καί ολα έν γένει τά έθιμα τοΰ τόπου.

Ή  θρησκευτική διαπαιδαγώγησή τοΰ παιδίου, συνωδεύετο υπό τοΰ πλή
θους των θρησκευτικών παραδόσεων, τάς όποιας έδέχετο ώς άληθείας άναμφι- 
σβητήτους. Τοιουτοτρόπως ήκουε τούς θρύλλους περί Αγίας Σοφίας : Τήν 
άκράνοιχτη πόρτα, τήν ήμιτελή λειτουργίαν', τούς επί τής κορυφής καί των 
τοίχων της σταυρούς, οί όποιοι αδύνατον εστάθη νά έξαλειφθοϋν δπό των απί
στων, τήν βυθιαθεΐσαν Αγίαν Τράπεζαν είς τά ΰδατα τής Προποντίδας, τά θαύ
ματα τών αγίων εικόνων, τήν άνακάλυψιν τοΰ τίμιου σταυροΟ άπό τον βασιλι
κόν, τούς «σημειωμένους» χωρικούς, ζωντανά τεκμήρια τής άσεβείας τών μη
τέρων των, έργασθεισών κατά τήν ήμέραν τοΰ Αγίου Συμεών, τό γάλα τής 
Αγίας Γαλατιανής, τό όποιον αρχίζει νά στάζη μόλις ή προσφεύγουσα θυμί
αση τόν τόπον καί τόσα άλλα. Αί παραδόσεις αυται έπιστεύοντο είλικρινώς, 
καί άβασανίστως υπό πάντων πολύ δε περισσότερον 6πό τών παιδιών. Οί άνθρω 
ποι εν γένει τής περιφέρειας μας ήσαν τοΰ τύπου «Πίστευε καί μή έρευνα».

2. Φυλετική διαπαιδαγώγηαις .—Τό παιδίον έδιδάσκετο νά είναι ύπε- 
ρήφανον διά τήν φυλήν του, ή οποία δικαίως έξεθειάζετο ώς ή άρίστη τών φυ-



88Βί®ίΐ·  ̂ r 5
|χ(5ν του κόσμου. Καί έπρεπε νά γινη τοιουτοτρόπως, διότι ήτύ αδύνατον ν’ άν-
,τίοτή είς τήν συντριπτικήν πίεσιν τοΰ κυριάρχου Ιθνους, καί τόν συναγωνισμόν 
.-•τών άλλων φυλών. Οι Τούρκοι διά παντός τρόπου προσεπάθουν νά προσελκύ- 
σουν τούς χριστιανούς εις άλλαξοπιστίαν. ’Ήρκει β εκούσιος φονεύς ν’ άσπα- 

.- σθή τόν Μωαμεθανισμόν, διά νά άθωωθή καί άφεθή ελεύθερος. Δεν ήτο δέ 
σπάνιον φαινόμενον ή άλλαξοπιστία νεαρών γυναικών παρασυρθεισών 6πό άξιω- 
ματούχων ή πλουσίων Τούρκων, ιδίως προ τοΰ 1852 ί . Ή  πτωχή λοιπόν μήτχ]ρ 
ανίκανος νά καταπολέμησή δι° άλλων μέσων, τό δέλεαρ τοΰ πλούτου, καί τάς 
πλεκτάνας τοΰ έρωτος, έδίδασκεν είς τό τέκνον της, δτι oi Τούρκοι ήσαν κα- 
τηραμένοι υπό τοΰ Θεοΰ, βδελυκτοί, σκυλιά, άνήθικοι, ανάξιοι εμπιστοσύνης, 
μή έχοντες ιερόν καί οσιον, τόν συγχρωτισμόν τών οποίων έπρεπε ν’ άποφεύγη, 
Ό  Τοΰρκος επειδή δεν ήτο μυρωμένος έβρωμοΰσε, καί ήναγκάζετο νά νίπτε
ται πρό τής προσευχής του καί νά πλύνη τά όπίσθιά του, μετά πάσαν άποπά- 
τ/]σιν. Έκτος τούτου 6 Τοΰρκος ήτο ό διά τής δυνάμεως καί άνευ δικαίου άρ- 
πάσας τήν εξουσίαν καί καταδυναστεύων τούς χριστιανούς, μεχρις, δτου «ξε
πληρωθούν οι άμαρτίες», καί άνακτήσωμεν τήν άπωλεσθεΐσαν ελευθερίαν καί 
δόξαν. Συνεπίκουρος είς τήν διδασκαλίαν τής μητρός ήρχετο ή παράδοσις με 
τον μαρμαρωμένο βασιλιά, τοΰ όποιου ό τύπος τών τοΰ ίππου πετάλων σώ
ζεται είς τον Ιξώτοιχον ένός πύργου τοΰ Έπταπυργίου Κ)πόλεως, εντός αύτοΰ 
δέ κοιμάται ό Κωνσταντίνος υπό τό άμυδρόν φώς λαμπάδος, τά τηγανισμένα 
ψάρια τοΰ ’Αγιάσματος Μπαλουκλή κλπ. 'Ο χαρακτηρισμός τών Τούρκων συ- 
νωδεύετο διά τής άφηγήσεως επεισοδίων παλαιοτέρων χρόνων, δτε αί όρδαί 
τών Ντελιμπάσηδων καί Κηρτζαλήδων έκαμναν συχνάς έπιδρομάς είς τά χω
ρία τής περιφερείας μας, σφάζαυσαι τούς άνθισταμένους ή διαμαρτυρομένους 

:ϋ άνδρας, άτιμάζουσαι τάς γυναίκας δημοσία και άπάγούσαι τάς εύειδεΐς νεάνι- 
. δας.Έ παροιμία ; «"Αγάς, φαγάς, ΤοΟρκο φύλευε καί τόν g-ώλό σ’ φύλαγε» καί 
άλλαι παρόμοιαι συχνά έπανελαμβάνοντο, άφίνουσαι άνεξάληπτον έντύπωσιν,

: είς τόν νοΰν τών παιδιών. Τόση ήτο ή αποστροφή κατά τών Τούρκων, ώστε 
όσάχις άνέφεραν τό δνομα άγάς, επέλεγον: «’Άγανα στα μάτια τ’» καί τά παι
διά πολλάκις βλέποντα Τούρκον διερχόμενον μακρόθεν έκραζαν : «Ούρολα, 
άγά} νά βγοΰν τά μάτια σ’, σάν αυγά.» Τό τελευταΐον τοΰτο έλέγετο μέ χαμη
λήν φωνήν διά νά μή ακούεται.

Ή φυλή καί ή όρθοδοξία ήσαν μέχρι τοιούιου βαθμοΰ συνδεδεμένα, είς 
τόν νοΰν τών χωρικών, ώστε Ρωμιός νά σημαίνη όρθάδοξος καί ορθόδοξος Ρω
μιός. ’Απίστευτος δέ ή ΰπαρξις Ρωμιοΰ άλλοδόξου. ΙΙρός μεγαλυτέραν λοιπόν 
έμφασιν τής φυλής καί θρησκείας, έδιδάσκετο το μΐσα; και κατά παντός γνω
στού άλλοδόξου έθνους. Διά τόν λόγον τούτον δεν έχαιρον συμπάθειας ούτε οί 
’Αρμένιοι ούτε οί Εβραίοι ούτε τά άλλα σύνοικα έθνη. Οί ’Αρμένιοι κατηγο- 1

--|Τδ παιδίον είς τήν εκκλησιαστικήν περιφέρειαν Μέτρων και 'Λαύρων 87

1) Β λ έ π ε  II ,  ΙΙατΐαχριατοδουλον  : 'H  Τ ο υ ρ κ ε μ έ ν η , μ υ θ ιο τ ., έ κ δ . « Κ ο ρ α ή »  1 9 2 8 .



88

ροΰντο οτι μουρνταρεύουν δηλαδή αναμιγνύουν εις τά προσφερόμενα εδέσματα;; 
άνθρωπίνην κόπρον, κονιορτοποιημένην. Εις επίρρωσιν τής ιδέας ταύτης, ήτιςλ 
έπεκράτει καί εν αύτή τή Κ)πόλει, άνέφεραν διαφόρους παραδόσεις, καϊ σύγ
χρονα Ιπεισόδια. Άνέφεραν τήν παράδοσιν, δτι οί Αρμένιοι διά δωροδοκίας.: 
των Τουρκικών αρχών, κατώρθωσαν νά εισχωρήσουν εις τον ναόν τοΟ Αγίου 
Τάφου καί ένεκεν αδυναμίας νά καταβιβάσουν τό Άγιον Φώς, ήναγκάσθησαν 
άπο τον Τούρκον διοικητήν νά φάγουν τήν κόπρον των, ή βποία έν εναντία 
περιπτώσει προωρίζετο διά τούς 'Έλληνας όρθοδοξους. ‘Ο Αρμένιος ελεγετο 
ζερβός, διότι δταν κάμνη τό σημεϊον χοΰ σταυρού, θέτει τήν χεΐρα πρώτον εις 
τον αριστερόν καί έπειτα εις τον δεξιόν ώμον. Ό  Αρμένιος παρέβαινε τήν νη
στείαν καί «άρτυντανε» καθ’ άς ήμέρας οί δρθόδοξοι νηστεύουν. Διά τούτο άν 
κανείς έφωράτο καταλύων κατά τάς ήμέρας τής νηστείας, άπεκαλειτο «Άρ- 
μέ'/ς γκουγκούτς». Ό  Αρμένιος ήτο «σκατοχλιάρα καί μποκτσής», διότι προ- 
σεπάθει νά βεβηλώση τούς ορθοδόξους άναμιγνύων άνθρωπίνην κόπρον εις τά 
προσφερόμενα φαγητά ή ποτά. Τότε δέ εδιδάσκετο καί ή παροιμία : «Σ3 Α ρ
μένικο σπίτ8 νά μή φας».

Όμοίως περιεφρονοϋντο οί Εβραίοι, ως σταυρώσαντες τον Χριστόν, καί 
εις τιμωρίαν τής πράξεώς των επιστεύετο δτι πάσχουσι από όφθαλμικάς παθή
σεις, Τό παιδί εδιδάσκετο νά προφυλάσσεται από τούς Εβραίους, πρό πάντων 
κατά τάς ήμέρας τής Μεγάλης Έβδομάδος, διότι τότε εκλεπτον ένα παιδί καί 
τό «έβαζαν στά λανάρια», τά φοβερά βασανιστήρια, διά νά λάβουν τό αίμα 
του καί νά το χρησιμοποιήσουν εις κατασκευήν άζύμων. Έπιπροσθετως άνεφέ- 
ροντο Ιπεισόδια άρπαγέντων καί άπολυτρωθέντων παιδιών, τά όποια παρ8 ολί
γον νά γίνωσι θύματα ανθρωποθυσίας. Ή  περιφρόνησις καί τό μίσος κατά τών 
Εβραίων ενίοτε έφθανε καί μέχρι χειροδικίας, ή οποία δσον καί άν ήτο άναν
δρος, ήτο όμως ένισχυτική του φυλετικού αισθήματος. Εις έπίμετρον εδιδά- 
σκοντο τά παιδία τάς παραδόσεις περί τής άντιδράσεως τών Εβραίων κατά τήν 
έρευναν τής Αγίας Ελένης προς άνακάλυψον τού σταυρού τού Χριστού καί ή 
παροιμία : «ΣΤ Όβραΐκο σπίτ’ νά μή κοιμθής». Διότι επιστεύετο δτι τήν νύκτα 
ό Εβραίος περιέρχεται τήν κλίνην τού Χριστιανού, κρατών μάχαιραν.

Άλλα έθνη μετά τών όποιων ήρχοντο εις συγχρωτισμόν οί κάτοικοι τής 
επαρχίας μας ήσαν οί Βούλγαροι, οί όποιοι περιεφρονοϋντο ώς άξεστοι «ξλο- 
πνάκες» καί άσπονδοι εχθροί τού έθνους. Παραιμιώδης κατήντησεν ή φράσις 
των : «Τούρκ όλούρουμ, Ρούμ όλμάμ» (Τούρκος γίνομαι, άλλ5 δχι Ρωμιός). 
’Έλεγαν δέ δι8 αυτούς περιφρονητικώς δτι όμιλοϋν «ρέκο, πρέκο».

Όμοίως οί όλίγισται Αλβανοί, οί όποιοι περί ήρχοντο τά χωρία, ώς χαλ
βατζήδες, ποιμένες ή αγροφύλακες, δεν έχαιρον ύπολήψεως. Διηγούντο τήν 
παράδοσιν δτι έχασαν τά γράμματά των, διότι τό μοναδικόν βιβλίον των είχαν 
τοποθετήσει μέσα εις ένα λάχανον καί κατεφαγώθη υπό βουβάλου,

Καί οί Κουτσόβλαχοι, οί όποιοι σπανίως διήρχοντο άπό τά μέρη μας Ιθεω-

+ Καλλ. Χυυρμουίιάδου
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.δντο ώς κατώτεροι τών Ελλήνων, καί διά νά τούς πειράξουν έλεγαν: «ϊσίν- 
σιροι μίντσιροι καί καλή πατρίδα».

Οί νομάδες ’Αθίγγανοι οί όποιοι κατά τήν άνοιξιν έστηναν τάς σκηνάς 
'.'των έξωθεν τών χωρίων περιεφρονοϋντο διά τήν παροιμιώδη έπαιτείαν καί άνη- 
;θίκότητά των, διότι πολλάκις αί γυναίκες των έπορνεύοντο. Κατσβέλα ελέγετα 
ή φιλάργυρος καί αί παροιμίαι : «Στόν κατσίβελο στάχτ3 γυρέβς» καί «Τ’ κα- 
τσβέλα τν έκαμαν βασίλισσα καί πάλε με τό καλάθ’ γύρζε», δίδουν τό μέτρον 

.τής πρός αυτούς περιφρονήσεως.
’Ακόμη καί οί Φράγκοι λεβαντίνοι, εργαζόμενοι εις τούς σιδηροδρομικούς 

σταθμούς ώς σταθμάρχαι, δεν έχαιρον ύπολήψεως, ώς άλλόδοξοι, μή τηροϋν- 
τες τάς νηστείας καί ώμίλουν «φρίνκ φράνκ».

3. Φιλοπατρία .—Τό παιδίον έδιδάσκετο ακόμη ν3 άγαπα τόν τόπον τής 
γεννήσεώς του καί νά θεωρή αύτόν άνώτερον παντός άλλου, ώς πρός τάς φυ- 
σικάς καλλονάς, τό κρύον καί νόστιμον νερόν, τούς εύχύμους καρπούς, τά 
τερπνά τοπία, τούς εργατικούς κατοίκους, τήν καλυτεραν λαλιάν. Διά τοΰτο 
καί ώνόμαζαν τούς κατοίκους τών πέρίξ χωρίων διά περιφρονητικών επωνυ
μιών. Οί Μετρηνοί άπεκαλοΰντο κονμαράδες, οι Τσακηλιώται ρεπάνι δες, οί 
Άλμπασανιώται κιουρτες, οί Νιχωρίται καρνώτες, οί Πλαγιανοί γιαλαμάδες, 
οί Ξαστερνοί παλιοκρομμύδες, οί Δελλιωνίται βακακάδες, οί Έπιβατηνοί βον- 

ϊκατζήδες, οί Καλλικρατειανοί άχεράδες, οί Τσεκμετζελιώται ψαράδες, οί Φα- 
νασακρηνοί χλεμπόνες, οί Στραντζιώται καρβοννάδες κ. ο. κ. Ή  διάλεκτος 
τών περισσοτέρων χωρίων ήτο ή βόρεια ελληνική, υπήρχον όμως διαφοραί είς

■ τήν γραμματικήν ή το λεξιλόγιον ώρισμένων χωρίων. Τοιουτοτρόπως οί Στρα- 
: τζιώται διεκρίνοντο από τόν σχηματισμόν του τρίτου πληθυντικού προσώπου
■ τών ρημάτων είς : σιλέσιν, τρώσιν, γελάσιν, πετάσιν, πηδάσιν. Οί Άλμπασα- 
νιώτες από τήν τροπήν τοΰ άτονου ου είς ο καί τοϋ ι είς ε* ώς τά πολάκια, τά 
μεσεράκια, τά χεναράκια, τό κοτί, τό πήδεμα. Οί Νιχωρίται από τήν τροπήν 
τοΰ άτονου ο είς ου καί τοΰ ε είς ι- ώς έρουντι, έφιρε, ή πάππος, ή Βλασάκ’ς. 
Οί Τσακηλιώται άπό τήν άποσιώπησιν τών άτονων ου καί ι. Οί Μετρηνοί από 
τήν άνάμιξιν λέξεων πολίτικων κ. ο. κ. Ή διάλεκτος τών Κ)πολιτών ελέγετο 
«τά πολίτκα» πρός αντιδιαστολήν από τήν διάλεκτον τών χωρικών «τά χω· 
ριάτκα»; Οί Πολίται έλεγαν: κρατώ, περιμένω, χτυπώ, βμιλώ, γιαουρτη, σχά
σου, ενφ οί χωρικοί έλεγαν: βαστάγω, φλάγω, βαρώ, κρένω, ξύγαλο, έκα. Τό 
παιδίον λοιπόν εσυνήθιζε νά προτιμά τά χωριάτκα καί νά γελοιοποιή τά πο
λίτκα καί τούς ιδιαιτέρους διαλεκτικούς τύπους τών άλλων χωρίων. Είς τόν 
νοΰν πολλών χωρικών ή σημασία τής πατρίδος περίωρίζετο εντός τών ορίων 
τοΰ χωρίου των.

Τά παιδιά εδιδάσκοντο άπό μικράς ήλικίας νά σέβωνται τούς μεγαλύτε
ρους των, οί όποιο: δι’ αυτά ήσαν οί μεν άρρενες μπαρμπάδες, αί δέ θήλειαι 
'αμηες. Κατά τήν συνάντησιν μπάρμπα ή άμνιας, τό παιδί εσυνήθιζε νά φιλή
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το χέρι των και επειτα νά φερη αυτό εις τδ μέτωπον. Καί νά μή κάθεται μέ 
τδν ένα πόδα επί τοΰ άλλου ενώπιον πρεσβυτερου του κατά τήν ήλικίαν.

4. Δείΰΐδα,ίμονίαι.—ΙΙαιδιόθεν έδιδάσκοντο ολας τάς δεισιδαιμονας πρά
ξεις;—Νά μή θέτη τδ ψωμίον άνάποδα επί της τραπέζης, διότι «μτζώ'/τδ Θεγό»,: 
—Νά μή θέτη το ψωμί μέ το κάτω μέρος προς τον ξενιζόμενον, διότι τδν «διώ
χνει».—"Οταν πίνη νερό ενώπιον άλλων, νά στρέφη τδ πρόσωπον προς τά πλά
για ή όπίσω.—Νά μήν άφίνη πτώμα βατράχου ή άλλου μικροΟ ζώου έστρχμ- 
μένον ύπτιον, διότι «μτζών' τδ Θεγό».—Νά μή σφυρίζη τήν νύκτα, διότι μα
ζεύονται οι διάβολοι.—Νά μή μασσα μαστίχην τήν νύκτα, διότι μασσά «πεθα
μένα κόκκαλα».—Τ’ αγόρια νά μή μασσοΰν μαστίχα, διότι δεν θά «βγάν-νε μου
στάκια».—Νά μή άφινουν τήν πυροστιάν κενήν Ιπι τής πυράς, διότι κάθεται ο 
διάβολος καί θερμαίνει τδν πισινό του.—"Οταν τις πταρνίζεται νά τοΰ λέγη 
«Γειά σου».—"Οταν δεικνύη επί τοΰ σώματός του μέ τον δάκτυλον διά νά έξη- 
γήση τδ μέρος δπου πάσχει άλλος, νά λέγη «καλοδείξμο», διά νά μή πάθη καί 
αύτδς τδ ίδιον κακόν.—"Οταν όμιλών περί εαυτού ή τών οικείων του λέγη δτι 
είναι καλά, νά επιλέγη : «Κφδς ό τόπος π5 τ' ακούει», διά νά μή κακοπάθη 
κανείς.—Νά ειρωνεύεται τήν διαφορετικήν ομιλίαν ή άμφίεσιν.—Νά μήδιασκε- 
λίζη ξένα πόδια, ούτε νά έπιτρέπη νά διασκελίζουν τά δικά του άλλοι, διότι 
τότε δεν θά μεγαλώση.—Ά ν κανείς τδν διασκελίση νά έπιμενη νά τδν «ξεπε- 
ράσ’», ήτοι νά τον διασκελίση και πάλιν πρδς τήν αντίθετον κατεύθυνσιν.·—Νά 
θεωρή τδ ψωμί ιερόν.—Νά μή ρίπτη ψυχία επί τοΰ εδάφους καί τά πατήση τις, 
διότι το τοιούτον είναι αμαρτία.—3Άν πέση από το χέρι του ψωμί, νά το ση- 
κώση αμέσως, νά τδ φιλήση εις ένδειξιν συγγνώμης διά τήν περιφρόνησίν. 
— "Οταν έχη πόνον, νά τριβή τδ πάσχαν μέρος έπί τών μαρμάρων τής εκκλησίας 
καθ’ ήν στιγμήν ό ίερεύς άναφωνεΐ : «έξαιρέτως τής Παναγίας», καί νά λέγη 
«Νά ξεραθή, νά ξεραθή».—’Α.ν πάσχη άπδ χρόνιαν νόσημα, νά ξαπλώνεται, διά 
νά τδν διασκελίση ό ίερεύς, δταν διέρχεται μέ τά "Αγια άνά χεΐρας.·—'"Οταν 
πάσχη τις άπδ φρενικόν νόσημα νά τδν πηγαίνη εις τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγίου 
’Αθανασίου εις τδ χωρίον Ααγοθήρες καί νά τον δένη εις τήν έπί τούτα) άλυ- 
αιν.—"Οταν πάσχη άπδ δερματικά νοσήματα νά καταφεύγη εις τον’Αρμόματον 
τοΰ χωρίου Δελλιώνες, καί νά επιχρίεται μέ τήν λάσπην του άγιάσματσς, κλπ.

rMl £ χ ο λ & χ ά  εθςμ.αι
Καθ’ έκάσιην πρωίαν καί περί τήν μίαν μετά μεσημβρίαν, ό διδάσκαλος 

έκρουε τον κώδωνα τής εκκλησίας καλών τού; μαθητάς εις τδ σχολεΐον. Μετ’ 
ολίγον προσήρχοντο ούται εφοδιασμένοι μέ τά βιβλία τοΰ παρελθόντος Ιτους, ό 
μεγαλύτερος δμως αριθμός αύτών, ανέβαλε τήν προσέλευσίν του επί δύο καί 
πλέον μήνας ήτοι μέχρι τής ενάρξεως του χειμώνος. Τότε επειδή το παιδίον, 
μή δυνάμενον νά παίζη εις τδ ύπαιθρον καθίστατο ενοχλητικόν εν τή οίκία, ή 
μήτηρ του, ράπτουσα σακκίδιον εκ παλαιοΟ τεμαχίου ύφάσματος, έτοποθέτει
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,||§|άδ'ς αύτοΰ πλάκα καί κονδύλιον, έκρέμα αύτά άπδ του λαιμοΟ του παιδιού, 
fU ff l  ?οΟτω ώπλισμένον ώδήγει αδτδ εις τδ σχολεΐον, καί τδ παρέδιδεν είς τδν

|||ίδάσκαλον, δ όποιος έφρόντιζε νά τδ κατατάξη εις τήν άρμόζουσαν τάξιν *.
' Ό  μέγιστος άριθμός τών μαθητών δεν έφοίτα τακτικώς εις τδ σχολεΐον,

;̂ §ίά είτε διότι οί γονείς έκράτουν αύτούς Ενα τούς βοηθήσουν εις τά έργα των, είτε
":%διότι δέν παρηκολούθουν αυτούς, καί τούς άφιναν νά παίζουν εις τούς δρόμους 

.7.... είτε διότι οί μαθηταί στενοχωρούμενοι έδραπετευαν. Κατά τον χειμώνα όμως, 
μοναδική συνήθως αίθουσα τοΰ σχολείου ήτο ύπερπλήρης, μέχρι σημείου νά 

μή εξαρκοΰν τά θρανία, Μόλις ήρχιζαν πάλιν αι θερμαί ήμεραι τοΰ Μαρτίου αί 
^ τά ξε ις  ήρχιζαν νά άραιώνωνται, διότι οί περισσότεροι μαθηταί έγκατελειπον 
' ' ;;:τά εδώλια τοΰ σχολείου καί μετέβαιναν άλλοι νά βοσκήσουν τά βώδια, άλλοι 
;;;:7· εις τάς γεωργικάς έργασίας καί άλλοι εις τά παιγνίδια. Τοιουτοτρόπως τά έτη 
·; ^' πΛρήρχοντο, οί μαθηταί ήλικιώνοντο καί καθίστανται οχληροί, άναγκάζοντες 

τδν διδάσκαλον νά τούς άποκλείση τοΰ σχολείου. Τότε προσήρχοντο οί γονείς 
''%', παραπονούμενοι οτι ό διδάσκαλος δέν Ιδίδαξε καί είς τδ ίδικόν των τέκνον δπως 
'V; εις τούς τακτικούς μαθητάς, οί όποιοι, μικρά μειοψηφία, κατώρθωναν νά τε·

- λειώσουν το δημοτικδν (τετρατάξιον) σχολεΐον, νά «ξεσκολιάσουν».
Κατά τάς ψύχρας ήμέρας τοΰ χειμώνος, δτε ή μετάβασις άπδ τής οικίας 

\ r ■ έις τδ σχολεΐον δέν ήτο εύκολος έξ αιτίας τών παγοστρωμένων ολισθηρών δρό- 
'' μων, οί μαθηταί παρελάμβαναν καί τήν μεσημβρινήν τροφήν των, είτε εντός 
λ'··' καλαθιού είτε εντός χειρομάκτρου περιτυλιγμένην. Τδ γεύμα συνήθως άπετε- 
‘λ- τελείτο άπδ ξηρά σΰκα, καρύδια, αμύγδαλα, ψωμί καί πεκμέζι εντός φιάλης.

'Έκαστος μαθητή; έφερε καί μάλλινον χράμι διά νά κάθηται επ5 αύτοΰ καί νά 
·■ μή κρυώνη.Ή αίθουσα τοΰ σχολείου έθερμαίνετο ύπδ (μαγκαλιού) μεγάλου πυ- 

ραύνου, το όποιον επληροΰτο ανθράκων κατά πάσαν πρωίαν καί ήνάπτετα 5πό 
τών μεγαλύτερων μαθητών, τών έκτελούντων χρέη έπιμελητοϋ καί καθαρίστριας,

■ διότι αυτοί εσάρωναν τήν αίθουσαν δΐς ή τρις τής εβδομάδας,
Πρδ 50 ετών έφηρμόζετο το αλληλοδιδακτικόν 2 σύστημα κατά τδ όποιον 

οί μαθηταί τών κατωτέρων τάξεων ισταντο έπί ήμικυκλίαυ χαραγμένου επί τοΰ 
δαπέδου καί υπό τήν οδηγίαν ενός μαθητου τής άνωτέρας τάξεως άπεστήθιζαν 
τδ μάθημα. Βιβλία δέν είχαν. Έ π ί του τοίχου καί εις τδ μέσον ακριβώς έκα
στου ήμικυκλίου ήχο κρεμασμένος πίναξ μέ έπικολλημένον τδ μάθημα. Τδ μέ
γεθος τοΰ πίνακας ήτο 40X 60 μ., τά δέ γράμματα πολύ μεγάλα. 'Ο επί κεφα
λής μαθητής, όταν εκρινεν οτι όλοι έμαθαν τδ μάθημα, ειδοποιεί τδν διδάσκα
λον, ό όποιος προέβαινεν εις Ιξέτασιν έκαστου μαθητου καί διέταζε γ  Αλλά
ξουν τδ μάθημα, δηλαδή νά στρέψουν τδν πίνακα άπδ τήν άλλτπν πλευράν ή καί 
νά τδν αλλάξουν μέ άλλον, άπδ τήν έδραν, οπού ήσαν στιβαγμέναι περί τούς 40.

1) Β λ έ π ε  : Τ ά  β ρ α σ μ έ ν α  στή  Θ ράκη (δ ιη γ ή μ α τ α )  Π . Π α π α χ ρ ι α τ ο δ ο ν λ ο ν .
2 ) Β λ έ π ε  : Ά ρ χ ε ΐο ν  Θράκης  χ . Σ Τ ' Ί .  ’Μ α μ α ν τ ιά δ ο  ·. Τ ά  Σ χ ο λ ε ία  έν Θ ρ ά κ η  τον 

1Θ' α ιώ ν α .



92 Καλλ. Χονρμουζιάδου

1 1

Εις παλαιοτεραν δμως εποχήν, προ 100 καί πλέον έτών, εις την περιφέ- 
ρειάν μας ούτε διδάσκαλο: ύπήρχαν ο5τε σχολεία, οι δέ μαθηταί εδίδάσκοντο 
άνάγνωσιν καί γραφήν ύπό τοΰ κατά καιρόν εφημερίου, κατά τάς θερμάς ήμέ- 
ρας του έτους, εντός τής αύλής τής εκκλησίας, εις κατάλληλον ύπόστεγον, 
καθήμενοι Ιπΐ των κορμών μεγάλων δένδρων. Οι προπάτορές μας, ώς μάς έδιη- 
γοΟντο, προσήρχοντο μέ πλάκα καί κονδύλι, χωρίς βιβλία. Έ πί εν έτος έδιδα* 
σκοντο νά γράφουν καί νά άναγινώσκουν τά εκκλησιαστικά τροπάρια επί τοΰ 
άβακίου. Το δεύτερον Ιτος έδιάβαζαν «το Φτωήχι», τήν Όκτώηχον, το τρίτον 
έτος τό Φαλτήριον, τό τέταρτον τον ’Απόστολον καί μετά ταϋτα «ξεσκόλία- 
ζαν». Τό πρώτον μάθημα απαγγελίας κατά τάς πρώτας ήμέρας ήτο τό εξής : 

«’Άρξον χειρ μου αγαθή, [ γράψον γράμματα καλά, | μή δαρθεις καί παι- 
δευθεϊς, | καί στον φάλαγγα βαλθεϊς. | ’Άνθρωπος άγράμματος ξύλον άπελέκη- 
τον, | διό όπου φορεΐ τά γράμματα, | υπέρ χρυσίου, καί αργυρίου J τιμιώτερόν 
έστί» *.

’Εκτός τούτου εδίδάσκοντο τό : «Φεγγαράκι μου καλό». Το ψυχωφελές 
άλφάβητον’Άλφα—αρχή τοΰ κόσμου, Βήτα—βασιλεύει ό Κύριος κλπ. κα ί'Έ 
νας είν’ δ Κύριος κλπ.

Ψ υ χ ω φ ε λ έ ς  ά λφ άβητον
|;ί:Ιύ ’Άλφα—Αρχή τοΰ κόσμου. Νί—Νά κριθή εις ΙΙραιτώριον.

; ί Βήτα—Βασιλεύει ό Κύριος. Ξΐ—Ξύλφ τον έκρεμασαν.
)Μ ϊ ! Γάμα—Γεννάται ό Χριστός. ’Όμικρον—Ουρανός έσκοτίσθη.
■λΝΜΝ;.!:ϊΐ ΐ\ ]

U: Δέλτα—Διά παρθένου Μαρίας. Πΐ—Ποτίζουν χολήν καί 6ξος.
Ιί ’Έψιλον—Έ κ Πνεύματος Αγίου, Ρώ—Ρέει αίμα έκ πλευράς.

φ.Ν; |ί: ! Ζήτα—Ζωή τφ κόσμφ. Σίγμα—Σεισμός μέγας έγινε.
3Ητα— "Ηλιος δικαιοσύνης. Ταΰ—Τετελεσται έκραξε.
Θήτα— Θεός καί άνθρωπος. 'Ύψιλον— Ύπό λίθον έθαψαν.

; \ι%]Π ΝίΊ| Υ. Ιώτα—’Ιησούς τό όνομα. Φΐ— Φύλακες έφρούρησαν.
Κάππα— Κύριος των δλων. Χ ΐ—Χριστόν τον αθάνατον.

ν.::·:|!:!ΐ i ■; Λάμδα— Λυτρωτής άνθρώπων. ΦΪ— Ψάλλλατε εν θριάμβψ.
:=Μϊ!·:Ί ϊ= 
uU-H?!:;Μ·ΐ Ί;ί:;ν!:];ϊ ν
! j:;i ί :j : I ;i ! :!

Μι—Μαθητής παρέδωκεν. 'Ωμέγα—*Ω Χριστέ άνέστης.

/λωΒεχάλογος

"Ενα— 'Ένας είν’ ό̂ Κύριος, Πέντε— Πέντε αί αισθήσεις μας.
■M hi 'Δύο—Δυο φύσεις τοΰ Χρίστου, Έ ξ —"Εξ ήμέρας δούλευε.
j';;!r;;j :| Τρία— Τρία θεοΰ πρόσωπα. Ε πτά —Επτά τά μυστήρια.
! If ■ Τέσσερα—Τέσσερα εόαγγέλια..

:ί . .
’Οχτώ—’Οκτώ ήχους ψάλλομεν.

:|ί;|[|; 1) Β λ έ π ε  Π ο λ . Π α π α χ ρ ισ το δ ο ύ λ ο υ μ ε λ έ τ η  : « Τ ά  ° Ε λ λ η ν ι κ ά  γ ρ ά μ μ α τ α  κ α τ ά

Μ  (:■■■ ■ i ii!

Ι Η '  α ί ώ ν α ^ ,  « - Π ν ε υ μ α τ ι κ ή  Ζ ω η »  λ ο γ ο τ ε χ ν ικ ό  π ε ρ ιο δ ικ ό , χρ ό ν ο ς  Β ' άρ ιθ , 3 1 , 3 5 ,

; 3 7 , '38, 09 .
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’Εννιά.—Εννιά χοροί άγγελων. "Ενδεκα—'Ένδεκα εωθινά.
Δέκα —Δέκα έντολαί Θεοΰ. Δώδεκα.—Δώδεκα Απόστολοι.

Τό ψυχωφελές άλφάβητον άπεστηθίζαμεν καί ήμεϊς, όχι ώς μάθημα τοΰ 
σχολείου, αλλ5 ώς δοκιμασίαν του μνημονικοΰ μας, είς τούς μεταξύ των παι- 
δίων διαγωνισμούς. Διέφερεν δμως είς τά ακόλουθα γράμματα.

Θ — Θεοτόκος τον έγέννησε. Ο—Ό  Πιλάτος έλεγε :
I —Ιωάννης τον εβάπτισε. Π—Ποιος είσαι σύ ;
Κ—Κάλαμον τον έδειραν. Ρ —Ρωμαίος είμ’ έγώ.
Λ—Αόγχη τον εκέντησαν. Τ—Υψηλά τόν κρέμασαν.
Ξ—Ξύδι τον έπότισαν. X—Χολήν τον έπότισαν.

’Επίσης άπεστηθίζαμεν κα: τον Έπτάλογον, διά τάς ήμέρας τής Έβδομάδος : 
Δευτέρα—Δουλειάς ήμέρα. Πεφτ’—Νά φοβάσαι πε τό κλέφτλ
Τρίτ"—Μή ββαίνεις πέ το σπίτλ Παρασκευή—Νηστεΰν’ οί εύλαβοί. 
Τετράδ5—Μ ή τρώς αύγό καί λάδλ Σαββάτο.—"Ο,τ’ σε δώκνε φάτο.

Κυριακή—’Εκκλησία καί προσευκή.
"Οταν μετεβλήθη το σύστημα καί ό διδάσκαλος έδίδασκε τάς τάξεις άνευ 

; τής προετοιμασίας τοΰ «πρωτόσκολου», παρουσιάσθη ή δυσκολία τής σιωπηράς 
εργασίας όλων τών μαθητών οί όποιοι δεν είχαν μάθημα μέ τόν διδάσκαλον,

; προ πάντων δμως των τής τετάρτης τάξεως, οί όποιοι ήσαν καί οί μεγαλύτεροι.
: Ιίολλάκις οΰτω διά νά διασκεδάσουν καθ’ ήν στιγμήν ό διδάσκαλος ήτο άπη- . 
σχολημένος μέ τάς άλλας τάξεις έπαιζαν μέ τάς μυίας ή τά μασημένα χαρτιά. 
Δηλαδή συνελάμβανον τήν μυιαν καί πιεζοντες την κοιλίαν της, έδεναν είς τά 
εξερχόμενα έντόσθιά της λεπτήν τρίχα τήν όποιαν Ιοανείζοντο από τά μαλλιά 
τής πλησιεστερχς μαθήτριας. ’Έπειτα άφηναν τήν μυΐχν νά πετάςη, παρακο- 
λουθοΰντες τήν διαδρομήν της εν τή αιθούση. Ενίοτε έδεναν λεπτότατον τε- 
μάχιον χάρτου είς το έτερον άκρον τής τριχός διά νά διακρίνουν τήν μυιαν από 
μακρόθεν ευκόλως. ’Άλλοι πάλιν μαθηταί διεσκέδαζον μασσώντες χαρτιά μέ
χρι πολταποιήσεως, είτα δέ επιθέτοντες αύτά επί τοΰ δνυχος του μεγάλου (μέ
σου) δακτύλου καί πιέζοντες αυτόν επί του άντίχειρος εξεσφενδόνιζαν τόν πολ
τοποιημένο1; βόλον προς τήν όροφήν δπου Ιπεκολλάτο. Διά νά είναι δέ μάλλον 
ευδιάκριτος, ενίοτε έμελανώνετο πρά τής έκσφενδονίσεως.

Τά βιβλία ήγοράζοντο άπό τήν έκκλησίαν, δηλαδή τήν κοινότητα καί άλ
λοτε έδίδοντο δωρεάν είς τούς μαθητάς, άλλοτε δέ επί πληρωμή. Τετράδια δεν 
πολυμετεχειρίζοντο. Ήγόραζαν μίαν κόλλαν χαρτί, τό ή'μισυ τοΰ τυπογραφι
κού φύλλου, καί διπλώναντες αύτήν καί ράπτοντες έκαμναν τετράδιο1; t Αντί 
κασετίνας καί μελανοδοχείου είχαν τό όρειχάλκινον καλαμάρι, μέσα είς τόν 
σωλήνα τοΰ οποίου έφύλατταν τάς πεννας καί τά «κλήφια», τούς κονδυλοφό
ρου:, είς δε τόν «φωκάν» εντός τής μελάνης προσέθεταν τεμάχιον σπόγγου, 
βάμβακος ή πανιού διά νά αυγκρατή τήν μελάτην καί νά μή άφήνη αύτήν νά 
χυθή. Κατά τά τελευταία εϊκοσιν έτη, δηλαδή μετά τό 3900, εξέλιπαν τά κα-



λαμάρια καί καθιερώθησαν τά τετράδια, οί κόλλες δέ καί τά κατεβατά έλη- 
σμονήθησαν.

Μέχρι των ημερών μας (1890), οί αμελείς καί άτακτοι μαθηταί ετιμω- 
ροΰντο διά τοΰ ξύλου. Ή  μικρότερα τιμωρία ήτο νά σταθή δ μαθητής δρθιος 
επί ενός ποδός. Μετά ταύτην ήρχετο τό τράβηγμα των αύτίων, τά ραπίσματα 
καί οί ξυλιές. Άναλόγως τοΰ μεγέθους τοϋ σφάλματος ό ένοχος έλάμβανεν από 
μίαν μέχρι δέκα ξυλιές μέ λεπτήν καί εύλίγιστον «βέργαν» έν τη παλάμη. ”Αν 
ήτα πολύ μικρός καί ό διδάσκαλος πολύ θυμωμένος, τδν κατέκλινεν πρηνή επί 
τής τραπέζης καί διά τής βέργας τον έκτυπα εις τούς γλουτούς, Άλλη τιμω
ρία ήτο τό άπλοΟν γονάτισμα, έως οτου ό αμελής μάθη το μάθημα. Ά ν δε τό 
σφάλμα ήτο μεγαλ.ύτερον, τότε υπεχρεώνετο νά βαστάζη επί κεφαλής από δύο 
μέχρι δέκα πινάκων των αλληλοδιδακτικών μαθημάτων, πράγμα τό όποιον 
ένεποίει άλγηνήν εντύπωσιν εις τούς άλλους μαθητάς, οσάκις ό τιμωρούμενος, 
αδυνατών νά σηκώση τό φορτίον έταλαντεύετο καί επί τέλους ερριπτεν αύτό. 
’Άλλη σκληρά τιμωρία ήτο ό φάλαγγας, κατά τον όποιον ό ένοχος μαθητής 
έξηπλώνετο επί τοΰ δαπέδου ΰπτιος, δύο μαθηταί εκράτουν τάς χεΐρας του, 
άλλοι δέ δύο άνά ένα των ποδών, οαον τό δυνατόν όψηλότερα καί 6 διδάσκα
λος διά τής βέργας έκτυπα είς τά γυμνά πέλματα των ποδών. Κατά τήν διήγη- 
σιν των πάππων μας, είς παλαιοτέραν εποχήν ό φάλαγγας ήτο βαρύ ξύλινον 
έργαλεϊον μέ δύο όπάς, εις τάς όποιας ένέκλειαν τά άκρα τδν ποδών τοΰ ένό- 
χου μαθητοΰ καί μετά τό ξυλοκόπημα άφηναν αυτόν τοιουτοτρόπως ένσφηνω- 
μένον,εως δτου μετανοήση. καί κράξη «ή'μαρτον» και δποσχεθή δτι δεν θά ύπο- 
πέση έκ νέου είς το αύτό άμάρτημα. Ή μεγίστη τιμωρία ήτο νά προσαχθή ό 
ένοχος ενώπιον πάντων τών μαθητών, καθ’ ήν στιγμήν θ’ άπήρχοντο είς τάς 
οικίας των, έκαστος δέ έξ αυτών νά ραπίση καί νά πτύση είς τό πρόσωπαν τοΰ 
πταίσαντος.

Επειδή ό διδάσκαλος έξετέλει καί χρέη ψάλτου, οσάκις συνέβαινε νά προσ- 
κληθή διά βάπτισιν ή κηδείαν, εγκατέλειπε τούς μαθητάς μόνους υπό τήν επο- 
πτείαν τοΰ εύνοουμένου του, ό όποιος έκάθητο είς τήν έδραν μέ τό άβάκιον άνά 
χεΐρας καί έγραφε τά ονόματα τών άτακτούντων. Μετά -τήν επιστροφήν του ό 
διδάσκαλος άνεγίνωσκε τά όνόματα καί έφιλοδώρει τούς κατόχους αυτών μέ 
μίαν ξυλιάν ή καί περισσότερα;, άν παρά τό όνομά των είχαν καί σταυρόν.

Κατά τήν Μεγάλην τεσσαρακοστήν, τρεις μαθηταί ΙστέλλονΙο έκάστην 
Τετάρτην νά βοηθήσουν τον ίερεα, κατά τήν ακολουθίαν τοΰ έσπερινοΰ. ΟΕ καλ- 
λιφωνότεροι εχρησιμοποιοΰντο ώς «καλονάρχαι» είς τήν εκκλησίαν καί διά νά 
λέγουν τον Απόστολον, έκ περιτροπής. Επίσης ύπηρεταυν οϋτοι καί κατά τάς 
κηδείας φέροντες τά Ιξαπτέρυγα. Έξ αύτών έστελλεν ό Εερεύς δύο ή τρεις νά 
γυρίσουν τήν χελιδόνα κατά τήν πρώτην Μαρτίου καί τον σταυρόν κατά τήν 
Μεγάλην Πέμπτην, ψάλλοντες εκάσιοτε καί το πρός τοΰτα άσμα. ’Ένα τούτων 
παρελάμβανε μετ’ αύτοΰ τήν πρώτην τοΰ μηνός, δταν περί ήρχετο τάς οίκϊας
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τοΰ χωρίου διά νά φωτίση, και νά γράψη τά ονόματα των έπιθυμούντων ν’ ά- 
κούσωσι αύτά μνημονευόμενα έν τη εκκλησία.

Μ ' Ίΐπκ ,γγελίΑ ατί,κ 'ή  μ α θ η τε ία ,

1. Γεωργοί κα ϊναϋτα ι .—Ή  μεγίστη πλειοψηφία τών κατοίκων τη; επαρ
χίας μας ήσαν γεωργοί, άρκετοί δέ τών παραλίων χωρίων ναυτικοί. Τά τέκνα 
τούΐων φυσικφ τφ λόγφ έξεμάνθανον τό έπάγγελμα τών πατέρων των, συνερ- 
:γαζόμενα παιδιόθεν μετ’ αυτών, *0 υιός τοΰ ναύτου καί τοΰ άλιεως έβοήθει 
■τόν πατέρα του καθ’ ήμέραν. Μέ τήν εύκινησίαν τής γάτας άνεβοκατέβαινεν 
είς τά κατάρτια τοΰ πλοίου, έξησκεΐτο είς τήν κωπηλασίαν, καί τόν χειρισμόν 
του πηδαλίου, τήν άλιείαν καί πώλησιν τών ιχθύων καί τό άπλωμα καί στέ- 
γνωμα τών δικτύων. Συνώδευε τόν πατέρα του είς ταξίδια άνά τούς διαφόρους 
λιμένας τής Γίροποντίδος καί του Μαρμαρά (ΓΙροκόνησος), καί ώς έκ τούτου 
ήτο έξυπνώτερος τοΰ αγρότου. 3Ητο κοσμογυρισμένος, μέ περισσότερα; γεω
γραφικά; γνώσεις. Ό  υίός τοΰ πτωχού γεωργού, μόλις ήρχιζαν αί πρώται 
ήμεραι τής άνοίξεως, εγκατέλειπε τά σχολικά θρανία καί «πάγαινε στά βόδια» 
δηλαδή άπησχολειτο. εις τήν βοσκήν τών βοών καί αγελάδων τοΰ πατρός του. 

.’Άν πάλιν ό πατήρ του δέν είχε ζώα εστοίχιζε τον υιόν του είς άλλον γεωρ
γόν εύπορώτερον εαυτού, αντί ήμίσεως κοιλού σίτου, ζεύγους τσαρουχίων καί 
πέντε γροσίων, «ώς το Σηλυβρινό τό παναγύρ’», τήν 8ην Σεπτεμβρίου. Πρωί 
πρωί λοιπόν, ώδήγει τά ζώα είς τήν βοσκήν, ύποδεδυμένος τσαρούχια, μέ τό 
«ταγαρτζίκι» , τόν δερμάτινου σάκκον είς τήν ράχιν, περιέχοντα τόν άρτον τής 
ήμερας, όλίγας ελαίας ή κρομμύδια, μέ ράβδον είς τήν χεϊρα, συνοδευόμενος 
υπό τοΰ οίκοφύλακος κυνός. Πολλάκις δ υιός τοΰ πτωχοΰ γεωργού είσήρχετο 
εις τόν αγώνα τής ζωής, άπό τοΰ 8ου έτους τής ήλικίας του σκληραγωγών τό 
σώμα καί τήν ψυχήν του, διά νά χόρταση τά ζώα είς τάς δχθας τών ποταμίων 
καί τά σύνορα τών αγρών καί νά ικανοποίηση τό άφεντικό του. Τό δέρμα τοΰ 
προσώπου του έλάμβανε τό χρώμα τοΰ ξεβαμμένου σαγιακένιου πανταλονιού 
του, και τά χείλη του αιωνίως ήσαν σκασμένα άπό τον «γιαλαμά». Άργότερον 
εβοήθει είς τόν θερισμόν, τό αλώνισμα καί τήν μεταφοράν τών γεννημάτων είς 
τήν αποθήκην. Είργάζετο επί επτά ήμερας καθ5 εβδομάδα. Μέ τά άστρα έξε- 
γείρετο τήν πρωίαν, πολύ πριν άνατείλη ό ήλιος, καί μέ τά άστρα κατεκλί- 
νετο, αργά μετά τήν δύσιν τοΰ ήλιου. Ύπό τάς συνθήκας λοιπόν ταύτας, μόλις 
κατώρθωνε άπό τήν περιοδικήν φοίτησίν του είς τό σχολεΐον, νά μάθη νά 
γράφη τό όνομά του. Διότι άπουσιάζων κατά τούς περισσοτέρους μήνας άπό 
τοΰ σχολείου έμενε στάσιμος είς τήν τάξιν του, καί τό ακόλουθον έτος βλεπων 
τούς συμμαθητάς του προβιβαζομένους, εαυτόν δέ μέναντα μέ τούς μαθητάς τής 
κατωτερας τάξεως, άπεθαρρύνετο καί έχανε τον ζήλον καί τήν επιθυμίαν νά 
προοδεύση είς τά γράμματα.
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2. ’Ά λ λα  έπαγγέλματα .—Εκτός τών δύο τούτων γενικών επαγγελμά
των, έξησκοΰντο καί εις όλίγα άλλα, δπως τό τοΟ μυλωθρού, τοΟ πεταλωτοΟ, του 
παντοπώλου, τοΟ κουρέως, τοΰ βαρελοποιού, τοΰ ράπτου, και τοϋ ύποδηματο- 
ποιοΰ. Οι μαθητευόμενοι των επαγγελμάτων τούτων συνήθως έμαθήτευαν πλη
σίον του πατρός των, ενίοτε δμως καί πλησίον συγγενών ή ξένων μαστόρων. Ό  
μαθητευόμενος τοΰ μυλωθρού, ήρχιζε' από τό ζύγισμα των σάκκων, τό φόρτωμα 
καί ξεφόρτωμα των ζώων, το λύσιμον καί δέσιμον τών 12 πανιών της φτερω-. 
τής τοΰ ανεμομύλου, τον κανονισμόν της λεπτότητος τοΰ άλεύρου, τό άνοιγμα 
καί κλεισιμον τοΰ νεροϋ τοΰ υδρόμυλου καί τελευταΐών τό κάμωμα τής πέτρας, 
δηλαδή τό άκόνισμα αύτής διά τοΰ σφυρίου.

Ό  μαθητευόμενος τοΟ πεταλωτοΟ, ήρχιζε την μύησίν του εις τήν τέχνην 
μέ τό «μυιαστήρ»5, τήν αλογοουράν, διά τής οποίας άπεδίωκε τάς μυίας, τάς 
ένοχλούσας τά πεταλωμένα ζώα, καί βαθμηδόν επροχώρει εις τήν χρήσιν τοΰ 
βαρίου κατά τήν κοπήν τών πετάλων, τό φορμάρισμα τών καρφιών, τήν απο
κοπήν τών δνύχων καί τέλος τό πετάλωμα καί τήν κατασκευήν πετάλων.

Τό επάγγελλα τοΰ παντοπώλου καί «καφετζή» πολλάκις έξησκεΐτο ταυ- 
τοχρόνως, υπό του αύτοϋ προσώπου καί εις το αύτο «άργαστήρ». *0 μικρός λοι
πόν μαθητευόμενος εδιδάσκετο νά ζυγίζη διακρίνων τά διάφορα δράμια, χωρίς 
λάθος νά κατασκευάζω χωνοειδείς σακκούλας από φύλλα χάρτου, νά ψήνη κα
φέδες καί έν γένει νά περιποιήται τήν πελατείαν.

Καί τό τοΰ κουρέως επάγγελμα έξησκεΐτο εν συνδιασμω μετά τοΰ καφετζή. 
Ό  δέ μαθητευόμενος ήρχιζε τήν εφαρμογήν τών θεωρητικών γνώσεων τής κου- 
ρευτικής τέχνης δχι από τά κεφάλια τών ξένων, δπως λέγει ή παροιμία, 
άλλ’ άπο τά τών συγγενών καί φίλων του. Προτού δμως δοκιμάση έπ* -αύτών 
τήν τέχνην του, έπειραματίζετο επί τοΰ ίδιου βραχίονας καί τών κνημών του, 
καί μόνον άφοΰ κατώρθωνε νά χειρίζεται τό ξυράφι, ώστε νά μή κόπτη τό ιδι- 
κόν του δέρμα, τότε έδοκίμαζε τήν έπιτηδειότητά του επί τών παρειών τών 
συγγενών καί φίλων, καί τελευταίων επί τών κεφαλών τής λοιπής πελατείας. 
Όταν δ κουρεύς προσελάμβανεν υπάλληλον εξησκημένον, έδοκίμαζε τάς κου- 
ρευτικάς του γνώσεις καθήμενος καί ξυριζόμενος υπό τοΰ νέου υπαλλήλου.

Τό επάγγελμα τοΰ ξυλουργού έξησκεΐτο εν συνδυασμφ μετά τοΰ επαγγέλ
ματος τοΰ κτίστου καί οικοδόμου, Ό  ξυλουργός έπρεπε νά γνωρίζη δλας τάς 
τέχνας αί όποιαι απαιτούνται διά τήν οικοδομήν οικίας ή οίουδήποτε άλλου 
κτιρίου. Τό επάγγελμα δέ τοΰτο μετεδίδετο από πατρός εις υίόν, Ό  μαθητευό- 
μένος τοΰ ξυλουργοΰ ήρχιζεν από τής χρήσεως τοΰ σκεπαρνιού, καρφώνων σα
νίδας εις τά πατώματα τών οικιών, έπειτα μετεχειρίζετο τό πριόνι διά τό κό- 
ψιμον τοΰ τυχόν περισσεύοντος μέρους καί τελευταΐον έξησκεΐτο εις τήν χρή
σιν τής ρυκάνης καί τοΰ μιστρίου καί τής στάθμης. Τό επάγγελμα τοΰτο είς 
τήν περιφέρειαν μας έξησκεΐτο άποκλειστικώς από "Ελληνας.

Ράπται ύπήρχον δύο ειδών: άμπατζήδες, φραγκορράφτες. Οί πρώτοι έρρα-
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πταν τά «φαρδιά», από άμπά ή σαγιάκι με γαϊτάνια είς κάθε ραφήν, ο£ δέ 
δεύτεροι έρραπταν τά «στενά», τά σημερινά ενδύματα, Ό  μαθητευόμενος τοΰ 
άμπατζή καί φραγκορράπτου, κατ’ άρχάς έσυνήθιζε νά πέρνα τήν κλωστήν είς 
το βελόνι καί μετά ταΰτα, χωρίς νά δέση τό άκρον της είς κόμβον Ιρραπτεν 
τεμάχιον πανιού «στά Βφκαιρα» έως νά συνηθίση πώς νά κράτη τό βελόνι. 
Μετά ταΰτα εδιδάσκετο πώς νά ράπτη τά μέρη τά όποια δεν φαίνονται πολύ, 
έπειτα νά σιδερώνη καί τελευταίον νά κόπτη.

Ό  μαθητευόμενος τοΰ βαρελοποιοί) ήρχιζε από τό άλλαγμα τών παλαιών 
«βεργιών» καί μετά καιρόν έδοκίμαζε τό «φούντωμα», τήν άνασύστασιν διαλυ- 
θέντων παλαιών βαρελίων καί τελευταίων τήν κατασκευήν νέων. Ό  βαρελο
ποιός δεν είχεν εργασίαν καθ' ολαν τό έτος, διά τοΰτο περίήρχετο διάφορα χω
ρία επιδιορθώνων τά βαρέλια. Ό  μαθητευόμενος συνήθιζε νά χρησιμοποιή πρώ
τον το «τουκμάκι» καί τήν σφήνα καί ύστερον τά άλλα εργαλεία.

Ό  υποδηματοποιός έδίδασκε τον μαθητευάμενόν του πώς νά αυνδέη τήν 
κλωστήν, τήν όποιαν έκλωθε μέ τον «άδραχτο», μέ τήν Λεπτήν κλωστήν τής 
βελόνης, κατά τήν κατασκευήν «γεμενιών», έπειτα πώς νά ράπτη τά «μαργέ
λια» είς τό σημεΐον συναντήσεως ψιδιού καί ασταριού καί τέλος το ράψιμον 
τών πάτων. "Αν πάλιν έμαθήτευεν είς κουντουράν, εδιδάσκετο πώς νά καρ- 
φώνη ξυλόμπροκες, χωρίς νά τάς συντριβή, πώς νά ράπτη τά ψίδια είς τούς 
πάτους καί πώς νά έφαρμώζη τά καλαπόδια.

Είς τά χωρία δεν έξησκοΰντο άλλα έπαγγέλματα. Είς τάς Μετράς δμως, 
δπου ήτο ή έδρα τής πολιτικής διοικήσεως καί ήτο κωμόπολις, υπήρχαν καί 
άρτοποιοί, άγγειοπλάσται, βυρσοδέψοα, ξενοδόχοι καί σιδηρουργοί. Το τελευ- 
ταΐον τούτο έπάγγελα έξησκεΐτο από απογόνους 'Αθιγγάνων.

Επειδή μόνον διά τοΰ έπαγγέλματος τοΰ πεταλωτοΟ, ξυλουργοΰ, ράπτου 
κλπ. δεν ήδύνατο νά συντηρήση ό έπαγγελματίας τήν οικογένειαν του, επεδί- 
δετο καί είς τήν γεωργίαν απείρων τά χωράφια του ώς «παρασπορτζής» δη
λαδή μέ ξένο ζευγάρι.

Ό  μαθητευόμενος οίουδήποτε έπαγγέλματος είργάζετο έπί δύο τούλάχι- 
στον έτη πλησίον τοΰ τεχνίτου άνευ διακοπής Κυριακών καί εορτών, διότι δέν 
είργάζετο μόνον είς τό εργαστήριον του κυρίου του, άλλα καί είς τήν οικίαν 
αύτοΰ, έκτελών καί καθήκοντα ύπηρέτου. Μετέφερεν ύδωρ από τήν βρύσιν διά 
τάς άνάγκας τής οικογένειας, έσκούπιζε καί έκαθάριζε, μετέφερε τά όψώνια, 
έτοίμαζε τάς λυχνίας, συνώδευε τά νήπια είς περίπατον, έπλυνε τά πιάτα τοΰ 
φαγητού κλπ. Κατά τά δύο πρώτα ετη ελάμβανε μόνον τήν τροφήν του δω
ρεάν, άνευ άλλης πληρωμής. Κατά τό δεύτερον έτος, εάν ήτο έπιδεξιος καί 
ταχύς, έφιλοδωρείτο καί μέ μίαν ένδυμασίαν κατά τό Πάσχα. Κατά τό τρίτον 
έτος έπληρώνετο καί μικρόν μισθόν 20—50 γροσίων τον μήνα, καί μετά ταΰτα 
είργάζετο πλέον έπί εβδομαδιαία ή ήμερησία άμοιβή, άνευ τροφής. Ό  μαθη-
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τευόμενος, τό τσιράκι, εγίνετο πλέον κάλφας, ικανός δηλαδή Vs άποτελειώση 
ώρισμένον έργαν μόνος.

Οί έργοδόται συνήθιζαν νά δοκιμάζουν τούς μαθητευομένους των, διά νά 
βεβαιωθούν περί τής τιμιότητας αυτών. Έτοποθετουν λοιπόν μικρά νομίσματα 
εις μέρη συχναζόμενα υπό τής πελατίας, καί παρηκολούθουν τον μαθητευόμε- 
νον. Έάν ουτος, πιστός είς τά παραγγέλματα τού μάστορη, προσεκόμιζεν άμε- 
σως εις αυτόν παν ο,τι εΰρισκεν, άνεγνωρίζετο ώ; τίμιος καί ειλικρινής, εάν 
δμως τά ενεθυλάκωνε, άπεδιώκετο μετ5 αύστηράν τιμωρίαν.

Ό  μαθητευόμενος εδιδάσκετο νά σιωπά ενώπιον τοϋ μάστορη, καί νά μήν 
λαμβάνη μέρος αυτόκλητος εις τάς μεταξύ αύτοΟ καί των πελατών ομιλίας. 
Έάν ό μάστορης ελεγέ τι μή συνάδον προς την αλήθειαν, ό μαθητευόμενος 
έπρεπε νά προσποιητά: τον κωφόν καί δτι αγνοεί τά γνωστότατα.

Τά εργαλεία τής τέχνης εθεωροΰντο ώς ιερά, καί δεν επετρέπετο ή μετα
φορά αυτών εκτός του καταστήματος. Κανείς δεν έπετρέπετό νά καθήση επάνω 
εις τον πάγκον τοΰ ράπτου, τοΰ όποδηματοποιοϋ ή του ξυλουργού.

Ό  μαθητευόμενος ώφειλε σέβας εις τον προϊστάμενόν του, ακόμη καί 
άφοϋ έτελείωνεν ή μαθητεία του καί έγίνετο κάλφας. ΓΙοτέ δεν έκάπνιζε πα
ρουσία αύτοΰ.

Ο ' Π ι/Λ ^ ίκ ά  ά β μ α τ α
Τά παιδικά άσματα άναφέρονται είς την φύσιν, εις τά παραμύθια. Καί 

άλλα μέν είναι άπήχησις νανουρισμάτων, άλλα δέ σκωπτικά όνομάτων.

1 . Ό  ήλιος
'Ήλιε μ5, κύρ ή'λιε μή 
χρυσό μ= παλικάρ3, 
βγάνε τά μαϋρα σου 
καί βάνε τά χρυσά σου, 
Τόπλα, Τουρκόπλα, 
στην πίσσα, κολλημένα, 
καί μεις τά χριστιανόπλα, 
στόν ήλιο πυρωμένα.

2 .  Το φεγγάρι
Φεγγαράκι μου καλό 
φέγγε με νά πορπάτώ, 
νά παγαίνω ατό σκολιό, 
νά μαθαίνω γράμματα, 
τοΰ Θεγοΰ τά πράμματα.

5. Βρέχει
Βρέχ5 βρέχ5 καί χιονίζ’

καί τά μάρμαρα ποτίζζ 
καί χορεύει τό ποντίκ5 
καί ή κάτα δά (δέ θά) τ3 άφήκ3.

4. *Ήλιος καί βροχή.

'Ήλιος καί βροχή, 
παντρεύάαι οί φτωχοί.

"ΙΊλιος καί χιόν3, 
παάρεβάαι οί άρκόεΓ.

5. Ουράνιον το|ον.
—Δόξα, πατρόξα,

Τί θά φάμ5 άπόψα ;
— Μέλι καί καρύδ\
—Ποΰ θά κοιμηθοΰμ3 ;
—Στής γριάς τό σπίτ’,

Θ, Ό  ποντικός
Ό  ποντικός άπήδησε
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άπό τό παραθύρι, 
και ή μάννα του τόν έλεγε : 

—ΠοΟ πας μαρε Ζαφείρη ;
—“Έχω άμπέλια στή Φραγκιά, 

καί πά νά τά τρυγήσω.
Έτρύγησε ξετρύγησε, 
εννιά ρόγες σταφύλι, 
τις τέσσερ’ς ixaye κρασί, 
τις πέντε πετιμέζι 
καί τ’ άλλα τ’ αποδέλοιπα, 
τ’ άφησε για τσί φίλοι.

7 . ‘Η  καμήλα
—Καμήλα κασίδιάρα, 

πού κατρεΐς τά μήλα, 
δός καί μένα ένα,

—Είναι κατρουμενα.
δ, 'Ο πελαργός 

—Aέλεg*α, πασιώ, πασιά,
ΙΙοΰ ν ’ τά χίλια πρόβατα ;

—Κάτω στά πατώματα,
Τρώει ό λύκος χαίρεται, 
ή αλεπού μαραίνεται.

9 . Τό χελιδόνι.
’Άφκα σΰκο καί σταφύλ’, 
καί σταυρό καί λυχνιστήρ’, 
κι’ ήρτα βρήκα τον Άπρίλ’.

1 0 .  ‘Η  πνγολαμπίς. 
Ααμπρινίτσα μου. καλή,, 
νά ψωμί, νά τυρί, 
καί κατέβα μοναχή,

1 1  . Χειμωνιάτικος ήλιος.
Βγήκε ή'λιος μέ τά Sodta, 
κι’ αλεπού μέ τά μουστάκια.

1 2 .  Ό  δάσκαλος 
—Δάσκαλε, παπαγονή, 

τό ποδάρι μου πονεϊ,
— Μή τό λέτε bps παιδιά,

ά (θά) σάς δώκω λεbλεbtά.

1 3 .  Ή  παπαδιά 
—Γύρ’, γύρ’, παπαδιά, 

κάθε χρόνο δυό παιδιά.
ΓΙοΰ πάει ό παπάς ;

—’Έλα πάν’ καί μή ρωτάς.

1 4 .  Άντώνης  
Κόψε ξύλο κάμ’ Άντών’ 
κι5 από πλάτανο Μανώλ’ 
κι’ άν ρωτήσεις για τό Γιάνν’ 
ο,τι ξύλο κόψεις κάν\
Καί άν πής καί γιο: Νικόλα, 
κάνουνε τά ξύλα δλα.

1 5 .  Γιώργος
Γιώργο, Γιώργο, Γιωργαντά, 
Τά ποδάρια σου κοντά, 
μέ τή μύτη την τρανή, 
καί τό τρύπιο γεμενί.

1 6 .  Ελένη
Αένκα μά Αένκα,
Τσίτσο καπετάνιο, 
βάργε την καμπάνα σου, 
νά μαζωχτοΰν οί Φράγκου 
νά τρώνε μακαρόνια, 
σκατά με τά περόνια..

17 .  *0 Νιώνης 
Ντών’, Ντών’, Καρκαάών’, 
τάκανες μέσ’ στό σεάον’, 
πάει ή μάνα σ’ νά τά πλύν’ 
έφαγες και τό καπόν’.

1 8 .  ‘Η  Αένη  
Λεν’, Αέν’, Κουτσολέν’,
τ’ άιϊερά σ’ μέσ’ στό λεγέν’ 
τά τγανιζ’ ή πεθερά σ’ 
καί τά τρώνε τά παιδιά σ’.

1 9 .  Ρήνη 
Ρήνη, Ρήνη ρεύονται,
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Ρήνη κοκορεύονται,
Ρήνη πάγει σχά βουνά, 
νά φωνάξει :—’Αετέ, 
αετέ σταυραετέ, 
τδ παιδί πού βάφτισες, 
κόκκαλο κατάπιε.

—Ποΰ νά το γιατρέψουμε ;
—Στην 'Αγιά, στήν Παναγιά, 

πώχ’ άνώγεια καί κατώγει», 
καί ψηλά τά περιβόλια.

2 0 .  Φρώαω 
Φρώσω, Φρώαω, 
θά σέ στεφανώσω, 
θά σέ δώκω ν’ άντρα, 
σκύλ’ άπδ τή μάντρα.

2 1 . Μαργαρίτα 
Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, 
τδ κεφάλι σ’ είναι πίτα,

2 3 . 'Η  κοπέλλα 
ΙΙάγω πέρα, πέρα, 
βρίσκω μνιά κοπέλλα, 
ετρωγε σταφύλι, 
τσίμπησα μνιά ρόγα, 
μ* εδωκ’ εναν μπάτσο, 
πήγα κατ’ στδν πάτο, 
άλογο βαρβάτο, 
σκύλο κουπανώτο, 
πηρ5 ό σκύλος τήν μαμή, 
καί την πάει στήν Κασσαντρή.

—Κασσαντρή κάμε παιδί, 
καί τδ λένε Μαυρωδή, 
Μαυρωδής πουλεϊ κρασί, 
κάτω στήν ’Ανατολή, 
πίνουν Τούρκοι καί Ρωμνιοί, 
πήγε ή πέρδικα νά .πιή, 
τσάκησε καί τδ σταμνί.

—Στέκα, στέκα Μαυρωδή, 
νά σέ φέρω να σταμνί, 
κι* άν σέ πώ καί ψέματα,

κόψε τό κεφάλι μου, 
ρίξ’ το μέσ’ στή θάλασσα, 
νά ματώσ’ ή θάλασσα, 
καί ή πικροθάλασσα.

2 4 . *Ά γιοον

"Αγισον, πάγισον, 
πέτρα στο κεφάλι σου, 
ζίζικα στ5 αφτί σου, 
νά σκάσει ή κορφή σου, 
νά γένει πετροβόλι, 
νά χέζοντ’ οί διάβολοι.

2 5 .  Ό  γάϊδαρος
Ψόφησε δ γάϊδαρός μας, 
πάλε διάφορος δικός μας. 
ΐ ά  αφτιά του μυιαστήρι, 
τά μυιάζουν τδ Σωτήρη, 
δυδ τσαρούχια π* τδ καπούλι, 
γιά ιόν μπάρμπα Δημητρούλη, 
καί στον Νίκο τήν κοκκάλα,. 
νά τήν βάνει στήν τζουκάλα.

2 6 . "Αλφα βήτα
"Αλφα βήτα, 
κόψε πίτα, 
δος τδ σκύλο, 
δδς τή γάτα, 
δδς καί μένα 
μνιά κομμάτα.

2 7 . Ή  'ΆΦηνά 
"Αλφα, Βήτα, Γάμα, Δέλτα,
"Εψιλον καί τά λοιπά, j.
ΣτοΟ σχολείου μας τήν πόρτα 
κάθεται1 ή Άθηνά, 
καί βαστά χρυσό βιβλίο, 
καί διαβάζει γαλλικά.

2 8 , Πουλερικά
Ώ  παναθεμά σε κλώσσα, 
σε πουλώ σέ κάνω γράσια,
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Κλώσσα κλώσσισε,
κι3 ΰαταρα ψόφησε.
Πάπια, τά παπιά, 
δεν τάβγανες σωστά.
ΙΙάπια χήνα μου, 
νάχεις τδ κρίμα μου.
Μαύρος πετεινός λαλεΐ,
κι5 οποίος θά τ5 άκούσ3 πλαλει.

2 9 .  Τά φώτα

Σήμερα ν= τά Φώτα, 
γέννησεν ή κότα, 
πίσ3 από τήν πόρτα, 
κι5 έκαμε κατάκια, 
μέ τά τσαρουχάκια, 
νά μ5 πατουν τσαλάκια.

3 0 .  Τώ Βαγιώ

Βάγια, βάγια τώ Βαγιώ, 
τρώνε ψάρι καί κολιό, 
καί τήν άλλ3 τήν Κυριακή, 
τρώνε κόκκινο αδγό.

3 1 .  Το παγώνι

Το παγώνι, τδ παγώνι, 
τά φτερά του καμαρώνει, 
καί τά πόδια του κοιτάζει, 
καί βαριά αναστενάζει.

3 2 ,  Το χιόνι

Χιόνι, χιόνι, χιόνισε 
τά πουλιά παγώνισε, 
πόρτες, τρύπες, βούλωσε, 
κι' δλα τά κουκούλωσε,

3 3 .  Το άίλι άίλι

’Ά ϊάε άί),ι άίλι, 
σούφρα τδ μαντήλι, 
πού έφεγγε καί κένταγε 
ή κόρη το μαντήλι.

Ήρτε καί ό πάντικος

καί πήρε τδ φυτίλι, 
πό μέσ3 άπ3 τδ καντήλι, 
πού έφεγγε καί κένταγε 
ή κόρη τδ μαντήλι.

9Άηάε άίλι, άίλι, 
σούφρα τδ μαντήλι.

3Ηρτε καί ή γάτα, 
καί φαγε τον πόντικο, 
πού πήρε τδ φυτίλι, 
πδ μέσ3 απ’ τδ καντήλι, 
πού έφεγγε καί κένταγε 
ή κόρη τδ μαντήλι.

3Ηρτε καί ό σκύλος, 
καί έπνιξε τή γάτα, κλπ. 

5Ηρτε καί τδ ξύλο, 
καί σκότωσε τδ σκύλο κλπ 

3Ηρτε καί ό φούρνος 
καί έκαψε τδ ξύλο κλπ. 

3Ηρτε καί τδ ρέμα 
καί έαβυσε τδ φούρνο κλπ. 
3Ηρτε καί & βώκος 
καί ρούφηξε τδ ρέμα, κλπ, 

3Ηρτε καί ό ψόφος 
καί άρπαξε τά βώκο, 
πού ρούφηξε τδ ρέμα, 
πού έσβησε τδ φούρνο, 
πού έκαψε τδ ξύλο, 
πού σκότωσε τδ σκύλο, 
πού έπνιξε τή γάτα, 
πού έφαγε τον ποντικό, 
πού πήρε τά φυτίλι, 
πδ μέσ9 άπ3 τδ καντήλι, 
πού έφεγγε καί κένταγε, 
ή κόρη τδ μαντήλι,

3 4 .  εΗ  ζα μαούνα

Λάλει, λάλει, ζαΒουνίτσα, 
μή σέ ρίξ ω μέσ3 στδ ρέμα, 
καί σέ τρώνε τά ψαράκια 
καί σέ κλαίει ή Μαριγώ.
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3 5 . '£ t Τξαμάλα
DidiA dtdiX τζάμαλη 
της τζαμάλας τδ παιδί, 
έκαμε κακδ στ3 αφτί 
καί κασίδα στην κορφή.

3 6 . "Αλφα βήτα 
’Άλφα βήτα σόσκερες,
Γάμα, δέλτα σόσκερες,
Πάρ" τήν πινακίδα σου, 
έβγα στήν άγελαριά, 
οίλλος πρόβατα φυλάει, 
άλλος πέτρες πελεκάει,
κι3 άλλος παίζει καί πηδάει

37. Ό  λαοτατάς 
Λαπατάς περιπατει,
τδ Θεό παρακαλει :

—Θέ μου, δόσε μνιά βροχή, 
νά χαροΰνε οΕ φτωχοί, 
νά φυτρώσνε ιά χορτάρια, 
τά κριθάρια καί τά στάρια, 
τά ά5έλlcc καί τά ρόβια, 
τά σπαρτά, τά παρασπόρια. 
Ρίξε μνιά καλή βροχή, 
νά χαροΟνε οί φτωχοί, 
τά σπαρτά μας νά ψωμώσνε 
γέννημα πολύ νά δώσνε, 
νά πληθαίνει τά ψωμάκι, 
νά φτηναίνει το.κρασάκι.

3Θ. *0 Μάρτης 
Μάρτης μάς ήρτε, 
καί καλώς μάς ήρτε, 
τά δρη ανθίζουνε, . 
οί κάμποι λουλουδίζουνε, 
οΐ χελιδόνες έρχονται 
καί πάνε στις φωλίτσες. 
Μάρτη Μάρτη μου καλέ, 
καί Απρίλη λαμπερέ, 
τή Λαμπρή μάς έφερες, 
τον παπά μάς εσεβες.

Μπήκε μήνας θάλασσα, 
θάλασσα τήν πέρασε,

’Έκατσε καί λάλησε, 
στοϋ προφήτου τήν αυλή,
Βγάν° αύγά σαρακοστά, 
καί σκουλιά πεντηκοστά, 
νά άύσουνε το Μάρτη, 
πούνε γεροντάκι, 
ποΰνε τσιτσιδάκι.

’Όξω ψύλλοι, ποντικοί,
Μέσα ή'λιος καί χαρά, 
καί καλή νοικοκερά, 
καί τοϋ χρόνου δυο αύγά.

3 9 .  *Ο ’Οβριός

Όβριδς φορεΐ φτερό, 
στά κεφάλι το ξερό.
Όβριος φορει μετάξ3, 
ή κασίδα τ’ νά πετάξ5.

Όβριδς ό κερατάς 
έκλεψε μνιάν όρνιθα, 
τ3ν εβανε μέσ3 στο βρακί τ’, 
ή όρνιθα κακάρισε,

"Οβριδς ξυπάστηκε.
Έχουμε τήν έννοια του, 
χέζουμε τά γένεια του.

4 0 .  ’Ά λ φ α  βήτα

Άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα.
Ποντικδς μέ τήν τραπέντα, 
έσκυψε νά πάρει πέτρα, 
νά βαρέσει τήν "Ανετα, 
καί ή Άνετα τδ Γιωργάκη,

Άφεριμ παλικαράκι.

4 1 .  Βρέξε

Βρέξε βροχίτσα,
νά γέν’νε τά σταρίτσια, 
νά γέν’νε τά σταφλίτσια 
νά τρώνε τά παιδίτσια, 
μέ τά καλαθίτσια.

t  Καλλ. Χουρμουζιάδου



103ί  To παιδίον δίς τήν εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μέτρων καί ΆΦύρων

ί :

1 '

4 2 . Γιάννη
Γιάννη, Γιάννη, Γιαννακό, 
εφαγες τον ποντικό, 
με το λάδι, μέ τό ξύδι, 
μέ πιπέρι καί κρομμύδι.

4 3 . Χορός
’'Aids νά χορέψουμε, 
τραχανά νά κλέψουμε, 
που νά ιόν απλώσουμε ; 
Άποκάτω στή μηλιά, 
πδχει πράσινα τά φύλλα,

κι’ έχει κόκκινα τά μήλα.

4 4 . 1Ανεβαίνω
'Ανεβαίνω στή συκιά, 
καί πηδώ στήν καρυδιά, 
πίνω το γλυκό κρασί, 
με τήν κούπα τή χρυσή.

4 5 . Γιωργαλ&ς
Γιώργο, Γιώργο, Γιωργαλά, 
έφαγες ψωμνιά πολλά, 
ήπιες καί τό τουρσοζούμ3, 
φούσκωσες σαν τό τουλουμ’,

Ίί' Λ ί*νο\>ρίαμ»τα καέ τα χ τα ρ ίο μ α τα

Έκτος των ανωτέρω, τά οποία έψάλλοντο ύπό των παιδιών, υπάρχουν 
καί άλλα τά όποια έψάλλοντο υπό τών μητέρων ή άλλων συγγενών των νη- 

-· πίων διά νά τά κοιμήσουν (νανουρίσματα), ή νά τά διασκεδάσουν (ταχταρί- 
/  σματα). Κατωτέρω άναφέρονται τά άπαντώμενα εις πολλά χωρία.. Υπάρχουν 

δμως καί πολλά αύτοσχέδια χρησιμοποιούμενα άπο ώρισμενας μόνον μητέρας.

1 . Νανουρίσματα
—Κοιμάται τ3 άγοράκι μου καί γώ τό νανουρίζω, 

καί τήν καυνίτσα του κουνώ καί τό γλυκοκοιμίζω.
— Κοιμάται πού νά τδ χαρώ καί νά τό διώ μεγάλο, 

πού νά τό διώ τής παντρειάς κι5 ίίσταρα ν’ άποθάνω.
—Νάνι του μπέη τό παιδί, του βασιλέ τ’ όγγόνι,

πού στή βρανιά γεννήθηκε κι’ ακούστηκε στήν IIόλη,
— Κοιμήσου καί παράγγειλα στήν Πόλη τά παπά σου, 

στή Βενετία τά ρούχα σου καί τά διαμαντικά σου.
— Κοιμούνται δλα τά πουλιά, κοιμάται καί ή Πούλια, 

κοιμάται τό πουλάκι μου, στήν αργυρή τήν κούνια.
— Κοιμούνται ολα τά πουλιά, κοιμήθηκαν τ’ αηδόνια, 

κοιμάται το παιδάκι μου στά καθαρά σεντόνια.
— ’Έλα Χριστέ καί πάρε το καί πάν το ατούς μπαχτσέδες, 

καί γιόμισε τόν κόρφο του λουλούδια καί κοντσέδες.
— Κοιμάται τό μωροΰτσκο μου, σαν τό καλό τ’ αρνάκι, 

κΓ ή μάννα του τό τραγουδει χρυσό μου τ’ άγοράκι.
— ’Έλα ΰπνε καί πάρε το, γλυκά ποκοίμησέ το,

καί μέ λουλούδια καί δροσιές, καλοξημέρωσέ το.
— Ό  νύπνος τρέφει τό μωρό, κΓ ή γειά τό μεγαλώνει,
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και ή καλή ή Παναγιά, το καλοξημερώνει.
—Κοιμάται το μωράκι μου καί πώς νά τό ξυπνήσω. ' 

να πάρω διαμαντόπετρες, να τδ πετροβολήσω.
—Νάνι του τδ χρυσό παιδί, τής γειτονιάς τ3 άηδόνι, 

που τό χορεύ’ ή μάννα του, κι’ ό κύρης καμαρώνει. 
— Ό  νύπνος τρέφει τδ μωρό, σαν ήλιος τό μοσχάρι, . 

καί τά κανάκια τοΰ γονιοΰ, τδ κάμνουν παλλικάρι.
—Κοιμάτ’ ο λύκος στδ βουνό κι’ ή πέρδικα στα δάση, 

άστεΐτε τδ πουλάκι μου, τον νύπνο νά χορτάσει.
—Κοιμήσου σύ παιδάκι μου, κι’ ή Μοίρα σε μοιραίνει, 

καί ή καλή ή τύχη σου, σε κουβανεΐ καί φέρνει. 
—Κοιμάται τδ μωροΰτσκο μου, κανείς μήν τδ ξυπνήσει, 

ώς πού νά ρτή ή μάννα του, νά τδ γλυκοφιλήσει. 
Ά α  τδ μωροΰτσκο μ3. Ά α , Ά α , ’Άα.
Ά α  τδ καλοϋτσκο μ3. ’Άα, ’Άα, ’Άα.
Ά γου τδ μωρό μ’. ’Άα, ’Άα, ’Άα.
Άγκή τδ χρυσό μ’. Ά α , Ά α , Ά α .

2. Τ α χ τ α ρ ία μ α τ α
1. Νάνι

Νάνι, νάνι τδ κοκό, 
πάει ή μάννα τ3 στδ λουτρό, 
νά τδ φέρ3 κρύο νερό, 
νά τδ λούσ’ νά τδ χτενίσ’, 
νά τδ στραβοφακιολίσ3.

2 .  Παραμύθι
Παραμύθι μύθαρος, 
κούκος καί ροβυθαρος, 
παραμύθι μυθικό, 
παρακλάνμε μείς τά δυό, 
παραπίν’ τ3 όλόμικρο.
Με σ’ στδ ταμπούρλου παμπόρ’, 
κλάν’ ή μάννα, πίν3 ή κόρ3.
Παραμύθι μύθαρος, 
κοΟκος καί ραβύθαρος, 
καί ή κοιλιά σου πίθαρος.

3 .  Πίζερα
'Ένα καπάκι πίτερα, 
ποιδς θά τά φάει μπροστήτερα ;

—Γιά εγώ για εσύ,
γιά ό μαύρος πέτακας.

4 . Το παιδί μας

Τδ παιδί μας τδ καλό, 
μοναχό κυλάει τ’ αυγό, 
καί κανείς δέ άδ βοθάει, 
μόν3 ή πάπια κι’ ό λαγός, 
καί τής Παναγιάς ό γιος.

5. Τονπον ίονπανά.

Τούπου, τούπου, τουπανά, 
πότε γεν’κε τόσονα, 
τούπου τούπου τούπου τούπ, 
θά το βάνω μέσ’ στδ κιούπ, 
τούπου τούπου τουπανά,ii!' 
πόχ’ αρχόντισσα νουνά, 
καί φορεΐ χρυσά σειρίτια, 
ώσαμ1 τά λεμονοβύζια.
ΓΙώς χορεύει το χηνάρ3, 
μέ τδ κόκκινο ποδάρ\
Πως χορεύει τδ παπί, 
μέ τδ κόκκινο σκουφί,
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Ιϊο&ς χορεύει καί πηδάει, 
κι3 δλο χαίρεται καί γελάει.

6 , Νά αε 3χώ

5'Α σέ πώ να παραμύΘ*, 
το κουκκί καί τό ροβύθ'.
Σήκ' άπάν’ νά σε το πώ. 
Κάτσε κάτ' νά σε τό πω. 

’Hdav ένας βασιλές, 
καί φόργε στο ύπνο βρακί, 
καί στούπνη βρακοζούνα.
Σήκ° άπάν' νά σε τό πώ. 
Κάτσε κάι' νά σε τό πώ.

7 , Ταμ tiQtgi
—Τάμ τιριρί, ποϋ πας μαρή ; 
—Στον μπακάλη γιά τυρί, 

καί τυρί δεν ηύραμε, 
τόν μπακάλη δείραμε.

5Ω καλώς, καλώς τονα, 
πάρ' τό ξύλο δός τονα,
Τό παιδί μας θέλ' χορό, 
τά διολιά δεν είναι δώ.
Κι' οποίος πάγει καί τά φέρ\ 
δώδεκα φλουριά στό χέρ\

8 , ’Έχω γιο
’Έχω γιο κι' έχω καμάρ', 
θέλω νύφ’ απ' τό Φανάρ’. 

'Έχω γιο κι5 έχω χαρά-, 
πού θά γένω πεθερά.

'Έχω κόρη κι' έχω πίκρα, 
πού θά τηνε δώκω προίκα, 
θά δουλεύω μέρα νύχτα.
Τοΰ μικρούλη μου τό γάμο, 
καλοκαίρι θά τόν κάμω.
Θά καλέσω τόν gadv], 
νά σκουπίζει την αυλή,
Θά καλέσω γεροντάδες,

νά σκουπίζουν τούς όάάδες, 
θά καλέσω τούς πασάδες, 
νά σκουπίζουν τούς ταΐσλάδες, 
θά καλέσω τά κορίτσια, 
νά γυρίζουν τά σερβίτσια, 
νά κερνάν τά παλικάρια, 
απ' τά πρώτα γιοματάρια.

Q. Mvta φορά
Μνιά φορά κι’ έναν καιρό, 
πάdρεψav τόν 'Αλμυρό, 
μέ την άμνια Τζοχερώ. 
μέσ' στό κρύο τό νερό.
Καί τή δώκανε προικιά, 
τρία άραφτα βρακιά, 
ένα κόσκινο κουκιά, 
καί ψωμάκι μνιά βουκιά.
Καί τ ’νέ δώκαν ένα abIX' 
κΤ έάεκα κουφίνια μέλ' 
καί κρασί ένα βαρέλ' 
γιά νά. πίνει δσο θέλ\
Καί τ’νέ δώκαν ένα τ'γάν' 
κι' εν' αγάνωτο σαχάν' 
στή φωτίτσα νά τό στην' 
τό φαγί της γιά νά ψήν*. 
Τήνε δώκαν κι5 ένα σπίτ5, 
δίχως τζάμνια κι' κφδ 
δίχως σκάλα καί κατώγ5 
κι' άψ'λό ϊσαμ' ένα ^ γ \
Κι’ ύστερα από καιρό, 
ή κοκκώνα Τζοχερώ, 
έκανε ένα μωρό, 
σά do κρύο τό νερό.

*Ηταν μέρα Κυριακή, 
κι’ ήμουνα καί γώ εκεί,
(καί μέ φίλεψαν φακή) 
μ’ ένα κόκκινο βρακί, 
κάθουμ’να στα χώματα 
πέφταν τά σαλώματα.
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Ι Α . '  Π  % b δ & α ί
Τάς παιδιάς διαιροΰμεν εις δύο τάξεις. 1) Τάς των νηπίων τάς όποιας.· έκ- 

τελεϊ ή μ-ήτηρ ή άλλη συγγενής, διά νά διασκέδαση τά νήπιον, καί 2) Τάς 
των μειράκιων τάς όποιας έκτελοΰν αύτά τά παιδία, παίζοντα, Αύται διαι
ρούνται α) είς άτομικάς καί β) εις ομαδικάς,

1  * Ηα,&δ&αΙ ντηπόων

1 . Τά ηοδαράκια

Ή μήτηρ ή ή άδελφή τοΰ παιδιού, τδ καθίζει ή τό ξαπλώνει, καί λαμ- 
βάνουσα διά των χειρών τούς πόδας του, σταυρώνει αδτούς χιαστί, πρώτον μέ 
τον δεξιόν προς τά έπάνω καί έπειτα τον αριστερόν καί λέγει: 

biioi Μτσι babco, πήγε τό κατσίκι
έγλυσε ή bibio, έλυσε τό νήμα,
εν5 άδράχτι νήμα, bixoi bixo: babw.

2 .  Μάου μάου
Διά των δακτύλων τής δεξιάς χειρός κάμνει τούς βηματισμούς τής γάτας, 

άπό την κοιλίαν τοΰ νηπίου μέχρι τοΰ λαιμού του, λέγουσα «Μάου, μάου» είς 
κάθε κίνησιν τών δακτύλων, καί όταν φθάση είς τον λαιμόν, γαργαλίζει τό 
παιδιον, λέγουσα : «Κ—ήτι, κ—ήτι», καί τό νήπιον γελά.

3 . Τά δακχτυλάκια

Μέ τά δυο της δάκτυλα ανασύρει ελαφρώς τους δακτύλους τοΰ ποδός του 
νηπίου άρχίζουσα άπό τοΰ μεγάλου, καί λέγει; «Ροδάκινο, ζέρδελο, δαμά
σκηνο, άβράμπουλο, μικούτσικο κερασάκι».

4 . Πηγουνάκι

Διά τοΰ δακτύλου Ιγγύζουσα διαδοχικώς τον πώγωνα, τό στόμα, τήν 
μύτην, τούς δφθαλμούς, τάς δφρΰς καί τό μέτωπον λέγει: «Πηγουνάκ’, δαγκα- 
νάκή δυό τρυπόπλα, δυό φεγγίτια, δυό γαϊτάνια, κουτρουπάκ’, κουτρουπάκ’». 
Λέγουσα τήν τελευταίαν λέξιν, τρίβει τό μέτωπον τοΰ νηπίου,

5 . Τό χεράκι
’Ανοίγει τό χέρι του νηπίου, καί άνασύρουσα τούς δακτύλους αύτοΰ άνά 

ένα, άρχίζουσα άπό τόν άντίχειρα, σταματά εις έκαστον και μεταβάλλουσα Ικά- 
στοτε φωνήν, λέγει:

(Άντίχειρ) — Πείνασααα, (Παράμεσος) -Νά κλέψω ;
(Αιχανός) —Τί θά φάμε; (Μικρός) —"Ά τό πώωω.
(Μέσος) ■ —Ό ,τ 5 δώκ3 ό Θεγός.

6 . Αέΰα, μόλα
Ή μήτηρ κάθεται καί κρατοΰσα τό νήπιον όρθιον ενώπιον της, τό κινεί
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έναλλάξ προς τά εμπρός καί πρός τά όπίσω λέγουσα :
—Λεσα, μόλα, Vs αλείψουμε τις γάτες,

νά πάμε στην Πόλη, καί τά γαχουδάκια,
νά φέρουμε λαδάκι, κι’ ασο άπομήκει
καί σαμολαδάκι, στή δική σου μύτη.

Μύτη, μύτη, μύτη.
Κατά τήν έκφώνησιν τής τελευταίας λεξεως τρίβει τήν μύτην της επί τής 

ρίνός τοΰ νηπίου.
7 . Τάατανα

Κρατεί τό νήπιον δπως καί εις τό προηγούμενον, κινούσα αύτό Ικ δεξιών 
πρδς τ5 αριστερά λέγει;

Τάστανα, τάατανα, κι5 ένα άουρβά καρύδια
ένα τσουβάλι κάστανα, άπά στά κεραμύδια.

8 .  Παλαμάκια

Κρατεί τά δύο χεράκια τοΰ νηπίου ανοικτά μέ τάς παλάμας έναντι άλλή- 
λων καί τά κτυπά ενώ τραγουδεϊ:

καί το φέρνουν κατιτί 
καί χαλβά μέσ στο κουτί, 
κουραίλίεδες στο χαρτί 
καί ν5 άφήκ5 τ° δλω τρανό, 
νά τό φάγει τό πουρνό.

Παλαμάκια, παλαμάκια 
(ή τσαπτσανάκια,τσαπτσανάκια) 
έρχουνται τά καραβάκια 
καί μνιά φούχτα λεΐυλείπά, 
νά μοιράζει στά παιδιά,

Q. Κουπεπε
Κρατεί τό χεράκι τοΰ νηπίου άπό τοΰ καρποΰ, και στρέφει αυτό δεξιά καί 

αριστερά, ψάλλουσα :
Κούπεπε, κουπεπέ, άκηάέδες ατό χαρτί,
κουπεπε νάρτ5 6 baba?, καί χαλβά μέσ5 στό κουτί,
νά τό φέρει κατιτί νά φάει νά θεραπευτή,

1 0 .  Το ηονλι
Έγγίζουσα διαδοχικώς τόν πώγωνα, τήν μύτην, τό στόμα, τήν μύτην καί 

τό μέτωπον του παιδιού, λέγει : ,
“Εδώ θά κάτσει τό πουλί, έδώ θά κάμει τή φώλια,
καί δώ θά κελαηδήσει, καί δω θά κουτσουλίσει.

1 1 .  Ταϊμ τΰϊμ πούπουλο
“Ενα ή περισσότερα παιδιά θέτουν τά χεράκια των ανοικτά, μέ τάς παλά

μας πρός τά κάτω, επί τοΰ γόνατος τής μητράς, ή οποία άνασύρουσα διά των 
δακτύλων τής χειρός της τό δέρμα τής χειρός τοΰ νηπίου, τής ευρισκομένής 
επί των άλλων, λέγει : ........
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Τσίμ, τσίμ πούπουλο, 
καί σταπΕδοκούκουτσο, 
ρέτσι, μαρέτσ3, . 
κομμάτι λαγοπέτσλ 
Il-ijp’ ό διάκος τό κοντάρ3 
καί βαρεί τόν άγελάρ3 :

—Τί θές άγελάρ ; ,
—Θέλω στάρ3, θέλ3 άμπάρ3, 

θέλω κόκκινο φανάρ3, 
θέλω κόκκινη φωλιά, 
νά φωλιάσω τά παιδιά μ’, 
καί τά σκυλοκούταβά μ3.

■ ’Έπειτα συλλαμβάνουσα τό δέρμα της χειρός τοΰ παιδιού, τήν άνασηκώ- 
νει λ,έγουσα «Τσίτσιρκο, πέτναρκο», καί αφήνει αύτήν. ϊότε τό παιδίον στρέ
φει τήν χεΐρα όπίσω της ράχεώς του καί τό παιγνίδιον εξακολουθεί, έως δτου 
ν’ άποσυρθοΰν ολαι αί χεΐρες από τό γόνυ της μητρός. Μετά ταΰτα, ένω τό 
παιδί ή τά παιδιά κάθηνται ή στεκωνται μέ τάς χεΐρας όπίσω, ή μήτηρ έρωτα 
αύτά άνά εν κατά σειράν, καί ακολουθεί μεταξύ αυτής καί τοΰ παιδιού 0 ακό
λουθος διάλογος :

— ΙΙοΰν’ τά χέρια σ3 ;
— Τάα 1 κάμνε σιό X0go ;
— Τάα τά κάμ’ς τά ξύλα ;
— Τάα τνε κάμ3ς τ= φωτιά
— Τάα τό κάμ’ς τ’ άλας ;

— Ιίάν στό λόgo.
— Ά  φέρνε ξύλα.
— Ά  νάψω φωτιά,
— Ά  βράσω άλας.
— Ά τρίψω τή ge tf^a  σ3.

1 2 · ς φωτιά ;
Θέτει τάς παλάμας τοΰ νηπίου άνοικτάς απέναντι άλλήλων, με ανοικτούς 

δακτύλους, ώστε τά άκρα αύτών νά σχηματίζουν γωνίας. Κατόπιν άρχίζουσα 
άπό τούς μικρούς δακτύλους, θέτει τον δάκτυλον κατά σειράν είς εκάστην γω
νίαν λέγουσα : —’Έ χ3ς φωτιά ; Το δέ παιδίον άπαντα : —Στον άπάν’ μαχαλά. 
"Οταν κάμη τήν έρώτησιν διά τετάρτην φοράν, τό παιδίον άπαντά : —’Έχω. 
Επακολουθεί δ έξης διάλογος ; —Νάν ερτω νά πάρω λίγ3 φωτιά, νά ψήσω 
τ’ αδγό μ3 -’Έλα. -—Νά μήν είναι τό σκυλί σας μέσα καί με δα^άσ3 ; —’Ό χ3,
πάει στό μύλο, —3Αμ3 εκείνο π’ μαυρίζ* εκ3 πέρα, τί είναι ; —Είναι τ3 πα- 
ποΰ ή γούνα.

Τότε προσποιείται ή μήτηρ δτι θά λάβη τήν φωτιάν διά μέσου τοΰ ανοίγ
ματος τοΰ άντίχειρος καί δείκτου τοΰ παιδιού, εκείνο δε συλλαμβάνει τήν χεΐρα 
της λέγον : «Γάβ, γάβ, γάβ» καί τό παιγνίδιον τελειώνει,

Μετά ταΰτα κρατεί ή μήτηρ τάς χεΐράς της μέ άντικρυστά τά δάκτυλα 
καί τό παιδίον άπευθύνει τάς έρωτήσεις, εκείνη δέ τάς αύτάς απαντήσεις κ.ο.κ.

1 3 .  Νά καριόλα
Συμπλέκουσα ή μήτηρ τά δάκτυλα των δύο χειρών προς τά έσω τών πα

λαμών καί κλείουσα άμφοτέρας τάς χεΐρας, δεικνύει το έξω μέρος τών παλα
μών, λέγουσα :—Νά καριόλα, νά σέ στρώαω.’Έπειτα δεικνύουσα τό έσω μέρος 
των παλαμών μέ τούς όκτώ δακτύλους προέχοντας είς τό μέσον, λέγει : —Νά

1) Τάα—τί θοϊ.
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καρφιά, νά σε καρφώσω. Μετά, ταΰτα σχήματιζουσα δπήν -διά τών άνπχείρων 
καί δεικτών, λέγει : —-Νά πηγάδι νά σέ ρίξω. Και τελευταϊον, άνοίγουσα δσον 
τό δυνατόν περισσότερον τούς δύο βραχίονας, λέγει : —Νά σκοινί, νά . σέ 
τραβήξω.

Τάς τέσσαρας ταύτας κινήσεις κάμνει μετά μεγάλης ταχύτητος, τό δέ νή- 
πιαν προσπαθεί νά τάς άπομιμηθή. 'Όταν πλέον τό Ιπιτύχη, τελειώνει τό παι- 
γνίδιον.

1 4 . Αάχνισμα

'Όταν από τά εντός τοΰ δωματίου 3 — 4 παιδία άνεδίδετο δυσάρεστος άπο- 
φορά, κανέν δμως έξ αύτών δεν ώμολόγει το σφάλμα του, τότε ή μεγαλύτερα 
άδελφή ή καί ή μήτηρ αύτών, έγγίζουσα διά τής χειρός τό στήθος έκαστου 
διαδοχικώς, έλεγε :

Όποιος—έκλασ’—άς τον—πιή, 
και στην—Πόλη—ν’ άκου—στή.
Κι° οποία—νου τσιρ — λάκικο—λάκι, 
τά κα—με μέσ*—στό βρα—κάκι.

'Εκείνος δέ εις τοΰ όποιου τό στήθος έτελείωνε μέ τήν τελευταιαν συλ
λαβήν, εθεωρεΐτο πταίστης και άπεστέλλετο εκτός τοΰ δωματίου, έκτός άν δ 
πραγματικός πταίστης ώμολόγει καί άπεχώρε: οίκειοθελώς.

ί£ - Π α ιγ ν ίδ ια  μ ε ιρ α κ ίω ν  
α ') ’Α τομ ικά

1. *0 ζιρζιρας

Διά τών δπών κομβίου έπερνοϋσαν κλωστήν, έδεναν τά δύο άκρα αυτής 
καί διαπερώντες δύο δακτύλους, περιέστρεφον τό κομβίον ισχυρώς. ’Έπειτα διά 
ρυθμικών κινήσεων έτέντωναν καί έχαλάρωναν τό σχοινίον εναλλάξ. Τό κομ
βίον περιεστρέφετο δτέ προς τήν μίαν, ότε δε προς τήν άλλην κατεύθυνσιν, 
άφϊνον ήχον παρεμφερή με τόν του φιλήματος.

2. Χαρτάκια

Μέ χαρτάκια κατεσκεύαζον πετεινούς, βάρκες, καΐκια, καπέλλα καί φοΰ* 
σκες. ’Έπειτα κατεσκεύαζαν μικρότερα πετεινάρια καί τά έφόρτωναν εις τά 
καράβια. ΈπΙ τεμαχίου χάρτου ή επί άβακίου έσυραν γραμμάς λέγοντα : 

Μπήγω—μπήγω—τό μα—χαίρι, 
μέ τό—δεξι—ό μου—χέρι, 
καί στή—'μύτη—του μέ—τάξη, 
ώσπου—νά βρω—-τά δε1—κάξι.

’Έπειτα ήρίθμουν τάς γραμμάς, καί άν ήσαν δέκα έξ, εθεωρεΐτο μεγάλη 
επιτυχία,



110 t  Καλλ. Χουρμουζιάδον

3 . Γονργουρας

Άπδ ξηρόν κλάδο δένδρου, διαμέτρου 0,2 μ., τδ παιδίον άπέκοπτε τε
μάχιον μήκους 0,3 μ. άφαΰ πρώτον εδιδεν είς τδ άκρον αύτοΰ τδ σχήμα κώ
νου καί ενέπηγεν είς τήν κορυφήν του καρφίον. ’Έπειτα προσέδενεν εις τδ 
άκρον λεπτής ράβδου σχοινίον, καί κτύπων διά τοΰ μαστιγίου τούτου τον γουρ- 
γουράν, τδν έκαμνε νά γυρίζη. Τδ παιγνίδιον τούτο Επαίζετο καί ομαδικώς, 
όπότε εκέρδιζεν δ κατορθώσας νά συγκράτησή τδν γουργουράν περιστρεφόμε- 
νον Επί μακρότερον χρονικδν διάστημα.

Γαυργαυράς κατεσκευάζετο καί άπδ κόμβον (χάνδραν) κομβολογίου, διά 
τής προσαρμογής ξυλαρίου εις τήν δπήν αύτοΰ. Ό  παίκτης διά δύο δακτύλων 
κρατών τδ ξυλάριον Εστρεφεν αύτδ βιαίως καί ό γουργουράς περιεστρέφετο επί 
τοΟ ξυλαρίου,

Γουργουράς άλλου είδους έγίνετο καί άπδ δύο καρύδια. Εις τδ Εν ήνοί- 
γετο μία όπή, είς τήν όποιαν έσφηνώνετο στερεώς λεπτόν ξύλον μήκους 0,10 
μ. Είς τδ δεύτερον καρύδιον ήνοίγοντο άντιθέτως δύο όπαί, ώστε νά διέρχεται 
δι3 αύτών το ξυλάριον, καθετως δέ πρδς αύτδ ήνοίγετο τρίτη οπή, διά τής 
όποιας διήρχετο τδ είς τδ ξυλάριον προσδεδεμένον σχοινίον. Τοΰτο συρόμενον 
βιαίως, έκαμνε τδ ξυλάριον μετά τοΰ επ3'αύτοΰ καρυδίου νά στρέφωνται εναλ
λάξ πρδς τά δεξιά καί αριστερά, μετά θορύβου,

4 . Σφέκι

Ά πδ κλάδον ακτής (ζαμπούκου, κουφοξυλιάς, σφεκιάς) έκοπτεν ό μικρός 
τεμάχιον μήκους 10 μ. ’Έπειτα διά καταλλήλου ξυλαρίου έξήγε τήν εντεριώ
νην σχηματίζων σωλήνα. Κατόπιν έβρεχε τεμάχιον στυπίου καί διά ξυλαρίου, 
εΊσήγεν αύτδ μέχρι τοΰ Ετέρου άκρου τοΰ σωλήνος, καί εισάγων δεύτερον τε
μάχιον στυπίου, ώθει αύτδ βιαίως καί τδ πρώτον στυπίον έξήρχετο μετά κρότου.

5. Σ φ νρίδ3

Κόπτων κλάδον καρυδιάς, πάχους 1—2 δακτύλων, έπελέκα τδ Εν μέρος 
τής άκρας καί είς τδ αντίθετον μέρος έκαμνεν Εγκοπήν, Κατόπιν Εχάρασσε βα- 
θέως κυκλοτερώς τδν φλοιόν, είς άπόστασιν ενός περίπου δακτύλου άπδ τήν 
Εγκοπήν καί περιστρέφων τον φλοιόν,, άπέσπα αύτδν τοΰ κλάδου. Με:ά ταΟτα 
άπεξεεν βλίγον τδ προ τής Εγκοπής άκρον, έπανέθετε τον φλοιόν είς τήν θέσιν 
του, καί φυσών εσφύριζε.

Δεύτερον είδος συρήκτρας κατεσκευάζετο άπδ πυρήνας βερυκόκων.’Έτρι
βαν τδ πλατύ μέρος τοΰ πυρήνας Επί πέτρας, βρέχοντες αύτδ άπδ καιροΰ είς 
καιρόν, έως δτου νά τρυπήθή, οπότε διά μαχαιριδίου ή καρφιού Ιμεγέθυναν 
τήν τρύπαν, εκένωναν αυτήν άπδ τδν σπόρον καί είτα διά καταλλήλου φυσή
ματος Επροξένουν δξύν ήχον συρίγματας.
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6 ,  Πετεινός

Διά τεμαχίου φύλλου, κατά προτίμησιν φύλλου σιτηρών, τοποθετούμενου 
μεταξύ τών δυο άντιχείριον, διά καταλλήλου φυσήματος παρήγετο ήχος δμοιος 

' πρδζ τό λάλημα του άλέκτορος.

7 . Ζαμηοννα

Κόπτοντες στέλεχος κριθής ή βρώμης επί τοΰ γόνατος εις την μίαν άκραν, 
τήν άλλην άπέκοπταν ύπεράνω τοΰ γόνατος ώστε νά μείνη δπή ανοικτή τοΰ 
σωλήνος τοΰ στελέχους. ’Έπειτα δι3 εγκοπής ολίγον κάτωθεν τοΰ γόνατος, 
έσχημάτιζαν τήν γλώσσαν καί διά φυσήματος τον ήχον. Μετά ταΰτα άνοίγον- 
τες κατά αραιά διαστήματα όπάς επί τοΰ στελέχους κατώρθωναν νά παράγουν 
ήχους διαφόρου όξύτητος, όμοιους με τους ήχους τοΰ αύλοΰ. Τό παίγνιον 
τοϋτο ώνομάζετο «ζαμπούνα». Κατεσκευάζετο καί από κώνον.’Άλλο είδος ζαμ- 
πουνας κατεσκευάζετο από καλάμι μήκους σπιθαμής, τοΰ όποιου τό εν άκρον 
έδενετο διά σιγαροχάρτου, πλησίον δέ αύτοΟ επί τής κυρτής επιφάνειας ήνοί- 
γετο οπή, από τήν όποιαν το παιδίον διά φυσήματος ήχηροΰ επαιζε διαφόρους 
σκοπούς. Τρίτον είδος ζαμπούνας έγίνετο άπό τό τρυφερόν άκρον στελέχους 
βρώμης, πιεζομένου μεταξύ των χειλέων, ώστε νά σχισθή όλίγον τό τρυφερώτε- 
ρον άκρον του.

8 . Τό τόαζι (σφαίρα)

Τοΰτο κατεσκευάζετο άπό τρίχας άγελάδος, βρεγμένας εντός ΰδατος δι’ 
απλής πιέσεως εντός των παλαμών, εως οτου στερεοποιηθούν καί συγκρατοΟν- 
ται εις σχήμα σφαίρας, Έπαίζετο δέ κυλιόμενον επί τοΰ έδάφους ή άναρριπτό- 
νον κατά τοΰ τοίχου καί συλλαμβανόμενον διά των χειρών κατά τήν άναπήδη- 
σιν πρδς τά όπίσω.

9 . Σφιτζόνα  (σφενδόνη)

Κατεσκευάζετο άπό μικρόν τεμάχιον δέρματος ή πανίου, εις τά δύο άκρα 
τοΰ όποιου έδένοντο τεμάχια σχοινιού μήκους δύο πιθαμών. "Επί τοΰ πανίου 
ετίθετο μικρός λίθος καί μετά περιστροφήν, άφηνομένου τοΰ ένός σχοινιού, έξε- 
σφενδονίζετο ό λίθος.

1 0 .  Βεργϊ  (στεφάνι)

Κατεσκευάζετο άπό κλάδον λεπτακαρυάς, έσχισμένον κατά μήκος εις δύο, 
τά άκρα τοΰ όποιου προσεδενοντο είς άλληλα, ώστε νά σχηματίζουν κύκλον. 
Το παιδίον διεσκέδάζε κυλίον αύτόν διά τής χοίρος ή τή βοήθεια μικράς ράβδου.

1 1 .  Σαγίτ  a

Άπό σανίδιον μήκους 0.50 μ., πλάτους 0,02 καί πάχους 0.05 κατεκευά- 
ζετο ή σαγίτα. Εις τό πλατύτερον άκρον αύτής ήνοιγαν όπήν διά τής όποιας 
εισήγον τόξον άπό κλάδον κρανέας, μέ χορδήν έκ σχοινιού, Διά μαχαιριδίου
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εσκάλιζαν την στενωτέραν πλευράν, προς έναπόθεσιν μικρών λίθων ή βελών, 
κατεσκευασμένων άπο κλαδίσκους με τεμάχιον πίσσης εις το έτερον άκρον. 
Περί τά 0.10 μ. από τό «τρύπητον άκρον έκάρφωναν μικρόν τεμάχιον σανί- 
5ος, τδν μάνταλον, διά του όποιου συνεκράτουν την χορδήν τοΰ τόξου.

Σαγίτα έλέγετο και μόνον τόξον μεγάλων διαστάσεων μετά χορδής, είς τό 
όποιον ώς βέλη μετεχειρίζοντο λεπτά; καί μακράς ράβδους.'

1 2 ,  Φούσκες

Τά κορίτσια έσυνήθιζαν νά παίζουν φοΰσκες. Έμασοΰσαν ένα βόλον μα- 
στίχης εις τον όποιον προσέθεταν «τουρζούκ» καί όλίγον μελισσοκέρι, διά νά 
μασάται ευκόλως. “Έπειτα εκαμναν φούσκες, τάς όποιας επτυναν έπί τοΰ μετώ
που των μικρότερων παιδιών. Τδ τουρζουκι κατεσκευάζετο άπδ τά ζουμλάκια 
τόν καρπόν τής ζουμλακιάς (σμίλακος). Ό  καρπός τοΰ φυτοΰ τούτου είναι μι
κρός ώς ροβύθιον καί περιέχει από ένα έως τρεις σπόρους, περιβεβλημένους 
υπό λεπτότατης μεμβράνης, ή οποία προστιθέμενη εις την μαστίχην εδιδεν εις 
αύτήν ελαστικότητα καί διά τής γλώσσης σχηματίζοντα κοιλότητα εις την μα
στίχην, έπειτα διά φυσήματος έσχημάτιζ-αν φούσκες. Τό παιγνίδιον τής μαστί- 
χης άπηγορεύετο εις τά άρρενα, διότι δεν θά έβγαζαν μουστάκι. Καί είς τήν 
εποχήν έκείνην τά μουστάκια ήσαν το χαρακτηριστικόν των άνδρών.

1 3 . Κατσίκες

Έσύναζαν τά άωρα σΰκα, τά όποια πίπτουν υπό τό δενδρον καί δι“ αυ
τών κατεσκεύαζον κατσίκες, ώς εξής. Δύο ισομεγέθη σΰκα ηνωμένα 6ta μικρού 
ξυλαρίου παρισιανον τό σώμα, τέσσερα ξυλάρια τούς πόδας καί τρίτον μικρόν 
σΰκον τήν κεφαλήν, μετά δυο μικρών ξυλαρίων παρισχανόντων τά κέρατα τής 
αίγός, Τρία σΰκα μέ δύο ξυλάρια διά πόδας καί έτερον μακρύτερον διά τήν 
ράβδον παρίσταναν τόν κατσικά, τόν αιγοβοσκόν,

14. Τ ’ Παπά τ’ aloya κ λη .

“Άλλο παιγνίδιον ήτο ή συλλογή πυγολαμπίδων, τάς όποίας έκρυπταν εις 
τόν κόλπον αυτών, δηλαδή μεταξύ τοΰ σώματος καί τοΰ ενδύματος, διότι τάχα 
άπεδίωκον τούς ψύλλους. “Επίσης συνέλεγαν τούς μυρμηκολέοντας, ρί όποιοι 
ώνομάζοντο «τ“ παπά τ“ άλογα». Συνέλεγαν τούς «άάώνιδες» ή βελόνες, τον 
καρπόν μικρού τίνος φυτοΰ μέ μικρά έρυθρωπά άνθη, τά «ψωμάκια>>, δηλαδή 
τόν καρπόν τής μολόχης καί τις μυτίτσες, καρπόν φυτοΰ έχοντα σχήμα ήμισε- 
λήνου, διά τοΰ. όποιου εστόλιζαν τήν ράχιν τής μύτης των.Έάν κατά τήν συλ
λογήν τών φυτών τούτων συνέβαινε νά τσιμπηθή κανέν παιδίον από τά φύλλα 
τσουκνίδας, έτριβε τό μέρος εκείνο με φύλλον μολόχης λεγον : «“Έμπα μολόχα 
κι“ έβγα τσουκνίδα», καί διά τοΰ τρόπου τούτου έθεραπεύετο.

t  Καλλ. Χουρμουζιάδου
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β ') ' Ο μ α δ ι κ ά

1, Χάνδρες

ΟΕ χάνδρες είναι μικροί ύάλινοι κρίκοι χωρίς χρώμα, ή λευκοί μελάνες, 
κόκκινοι, κίτρινοι, πράσινοι, κυανοί κλπ. Οί παΐκται κατεσκεύαζαν ευμεγέθη 
.τρύπαν μεγέθους κυπέλλου τοΰ τεί'ου έπί τοΰ εδάφους καί περί τά τρία βήματα 
άπ3 αύτής γραμμήν, από τής όποιας ίστάμενοι ερριπτον άνά δύο, τρεις ή καί 
περισσοτέρας χάνδρας, μέ προσοχήν ώστε νά πέσουν εντός τής οπής, Παρετή- 
ραυν λοιπόν ποιος κατώρθωσε «νά βάν5» τάς περισσοτέρας, όπότε έλεγαν «εκεί
νος Ιχ3», δηλαδή είναι πρώτος, ό Ιχων τάς αμέσως όλιγωτέρας δεύτερος 
κ. ο, κ.. Ό  πρώτος, ώθών διά τοΰ άντίχειρος τάς χάνδρας άνά μίαν «έκαμνε», 
προσεχών νά μή κινήση διά τής χειρός του άλλην χάνδραν καί νά μή κτυπήση 
ή χάνδρα τήν οποίαν «εκαμνε» είς καμμίαν εκ των έκτος τής όπής, διότι τότε 
έχανε καί «Ικαμνε» ό δεύτερος, μετά τούτον ό τρίτος καί οί λοιποί, κατά σει
ράν προτεραιότητας."Οστις κατώρθωνε νά «βάν’» τήν τελευταίαν χάνδραν εντός 
τής οπής, εκείνος «καζάΊαγε», έκέρδιζε τό παιγνίδιον καί παρελάμβανε δλας 
τάς χάνδρας. ΓΙολλάκις καθ= ήν στιγμήν ο ένας «εκαμνε», ό άλλος «τρώγάανε 
άπά ατό χέρ3», δηλαδή έλεγε «τσίν τσίν» (πήδα), διά νά πηδήξη ή χάνδρα, νά 
παρεκλίνη τής άρχικής της κατευθύνσεως καί μείνη έξω τής οπής, ή έπεκα- 
λεΐτο τον Θεόν «νά χάσ3» ο αντίπαλος διά των επικλήσεων : «’ Αχ Θεγέ μ5 νά 
τσνίξ, άχ και να χάσ5» κλπ. ’Άν κανείς παίκτης έχανε δλας τάς χάνδρας του, 
οι αντίπαλοί του έλεγαν : «τόν έβγαναμε πουπούλ», δηλ. τον ξεπουπουλίσαμε. 
Ενίοτε ό παίκτης ό όποιος έχανε διεμαρτύρετο αδίκως δτι τάχα ό αντίπαλός 

του «κού'/σε κάμν'οντας» ή ενώ έκαθάριζε τό μέρος πριν «κάμ3» μετεκίνησε 
τήν χάνδρα ή άλλο τι 8λως άπίθανον διά νά φέρη τούς άλλους είς αδιέξοδον 
καί νά τούς άναγκάση νά επαναλάβουν τό παιγνίδιον. Ό  τοιοΰτος έλεγετο 
«bαυζoυκtάς», δηλ. χαλαστής καί αΕ άδικοι αιτιάσεις του «1)ουζούκια», οι δέ 
άλλοι άπέφευγον αύτόν καί δέν τόν ήθελαν είς τό παιγνίδιον. Ό  νικητής επερ- 
νοΰσε τάς χάνδρας είς λεπτόν σχοινίον καί εσχημάτιζε όρμαθους. Τάς χάνδρας 
επρομηθεύοντο από τούς παντοπώλας, πρός 1 αύγον τάς 10,

2 .  Ψ ηφες

Τά παιδία τά όποια δέν ήδύναντο νά προμηθευθοΰν χάνδρας, έπαιζαν 
ψήφες, έγχρωμα θραύσματα παλαιών πινακίων έκ πορσελάνης. Το επ3 αυτών 
χρώμα έλεγετο «βλέμμα» καί άν ήτο πολύ ολίγον «τσίμπλα». Τό μέρος δέ 
όπου έφύλαττον αύτάς «χαζνες», δηλ- θησαυρός. Ψήφες έπαιζαν άλλοτε καί 
αΕ γυναίκες, χρησιμοποιούσα! τάς ψηφίδας τών μωσαϊκών των βυζαντινών ναών 
τάς όποιας ήγόραζαν αντί ό,γροσίων τήν φούχταν άιτό τούς φύλακας χοτζάδες 
τών είς τζαμία μετατραπεντων ναών. Μετά τήν άπαγόρευσιν όμως τής εμπο
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ρίας αύτών, είς τάς ήμερας μας, άναγκαστικώς κατηργήθη καί τδ παίγνιον *.

5 . Τί γ λ έ ψ Ί

Δύο παιδιά ί'στανται μέ χά νώτα, έστραμμένα προς άλληλα. Τδ πρώτον 
διαπερών τούς βραχίονας υπδ τάς μασχάλας του ετέρου, κύπτει καί σηκώνει, 
αύτό έπί της ράχεώς του. Έπειτα γίνεται μεταξύ των δ έξης διάλογος. Ό  κύ- 
πτων έρωτα ο δέ άλλος άπαντα :

— Τί γλέψ’ ; (βλέπεις) — Ουράν δ
— Τί πκτεΐς ; — Γης
— Τί τρως ; —Άάούρ.
— Παρ' καί μένα τδ clxdoup.

Μετά τάς τελευταίας λέξεις, δρθοΰται δ κύπτων, καί κύπτει δ δεύτερος, 
άπευθύνων τάς αύτάς ερωτήσεις εις τον έπί τής ράχεώς του παίκτην καί λαμ- 
βάνων τάς αύτάς απαντήσεις. Το παιγνίδιον εξακολουθεί, έως νά βαρυνθόΰν.

4. Τυφλοπόντικας

Πρώτον «κάμνουν», δηλαδή διά λαχνίσματος ώρίζουν την μάννα. Τό λά- 
χνισμα ή κάμωμα, δπως συνήθως έλέγετο, Ιγίνετο κατά διαφόρους τρόπους.Τά 
παιδιά σχηματίζουν κύκλον, έν δε έξ αύτών ίστάμενον εις τδ μέσον, έγγίζει, 
κατά σειράν τδ στήθος έκαστου παιδιού, λέγον : "Ενα, μαδικα, ματρίκα, μα- 
σέσελά, πενκα, λένκα, σίδι, μίδις, νέϊ, κοίσι. στάφα.Εκείνος εις το0 όποιου τδ 
στήθος τελειώνει ή λέξις στάφα, άποσύρεται, καί τδ κάμωμα εξακολουθεί, έως 
δτου μείνη μόνον ένας, ό όποιος γίνεται μάννα. Τδ κάμωμα γίνεται καί με τάς 
λέξεις : “Ενα, μένα, σιμίτι, κανέλλα, τιάλτιτι, κόλτιτι, πούφ. ’Ακόμη γίνεται 
καί μέ ένα μι/ρδ πετραδάκι'ή άχερο. Ό  πρώτος δεικνύων τδ λιθάριον εις τδν 
δεύτερον έρωτά :—Τδ είδες :—Τδ είδα, άπαντά εκείνος. ’Έπειτα στρέφει τάς 
χεΐρας δπίσω, κρύπτει τδ λιθάριον εντός τής ετέρας, καί είτα προτείνων τούς 
γρόνθους, έρωτά :—Σ,ε ποιό ; Ό  δεύτερος δεικνύει τήν μίαν χεΐρα, την όποιαν 
εκείνος αμέσως ανοίγει. "Αν είναι κενή, ό δεύτερος γλυτώνει καί ό πρώτος, 
τώρα κάμνει τδν τρίτον, έως νά τελειώσουν δλοι. ’Άν κανείς δείξη τήν χεΐρα 
τήν έχουσαν τδ λιθάριον, γίνεται έκεΐνος μάννα καί κάμνει τούς άλλους. Εις 
δποιον μείνει τδ λιθάριον, έκεΐνος γίνεται εις το τέλος μάννα. Τότε οί άλλοι 
δένουν τούς οφθαλμούς του διά μανδηλίου καί αρχίζουν νά τρέχουν πέριξ του, 
πειράζοντες αυτόν, ένω προσπαθεί νά τούς συλλαβή. Ό  συλληφθείς γίνεται 
μάννα καί τό παιγνίδιον εξακολουθεί, εως νά βαρυνθόΰν.

5. Κρυβηατ-ήρα

Άφοΰ κάμουν τήν μάννα, δπως καί εις τδ προηγούμενον, τήν υποχρεώ- 1

1) Βλέπε περιγραφικόν διήγημα ο ί ψ ή φ ες  Πολ. ΙΙαπαχριστοδούλου, Θρακιν.ές ’Ηθο
γραφίες χ. Γ'.
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νουν ν5 άκουμβήση είς τον πλησιέστερον τοίχον, καί νά μέτρησή με κλειστούς 
δφθαλμούς, μέχρι του 20. Έν τφ μεταξύ δλοι κρύπτονται, ή δέ μάννα έρευνα 
νά τους ανακαλύψτε αφού εννοείται άνοιξή τούς οφθαλμούς. "Οποιον ίδή πρώ
τον, κράζει τδ όνομά του καί τότε γίνεται αυτός μάννα. Το μέρος τοϋ τοίχου, 
δπου ίσταται ή μάννα λέγεται «καλές» \  Όστις κατορθώσω νά πλησιάση, τδν 
καλεν καί νά πτύση, ένφ ή μάννα άπομακρυνθεΐσα αυτού αναζητεί τούς άλ
λους, γλυτώνει. ’Άν δε τδ κατορθώσουν ολοι, μένει μάννα το αυτό παιδί καί 
δευτέραν φοράν.

6. Μρούνα

'Όλοι οί παίκται εφοδιάζονται μέ ράβδον, ό δέ κάτοχος της μεγαλυτερας 
γίνεται μάννα, καί εφοδιάζεται με στρογγύλον λίθον, μεγέθους μήλου. Όλίγαι 
παίκται πιεζοντες όμοΰ τά άκρα των ράβδων επί τοΰ αυτού σημείου τοΰ εδά
φους, περιπατούν συνάμα κυκλοτερώς καί ανοίγουν δπήν. ’Έπειτα κρατούν
τες τάς ράβδους των πέραν της όπης, περιμένουν τήν μάννα νά ρίψη τδν λίθον 
είς τήν δπήν. Έάν ό λίθος πέση μέσα είς τήν δπήν τδ παιγνίδι τελειώνει Ή  
μάννα τοποθετεί τδν λίθον πέραν τής οπής, καί ωθεί αύτδν ίσχυρώς διά τής 
ράβδου του. Μετά ταΰτα έκαστος παίκτης κατά σειράν μεγέθους ράβδου, ρίπτει 
τήν ράβδον του προς τδν λίθον, καί οστις δεν κατορθώση νά κτυπήση τδν λί
θον, γίνεται μάννα. ’Άν όμως, δταν ρίψη ή μάννα τδν λίθον, πέση ουτος έκτος 
τής δπής, οί παίκται προσπαθούν νά τδν κτυπήσουν ένφ εύρίσκεται ακόμη εν 
κινήσει, ’Άν σταματήση, περιμένουν πρώτον τήν μάννα νά xtνήση, διότι αλ
λέως, οστις τδν κίνηση γίνεται μάννα. Τότε γίνεται άγων μεταξύ τής μάννας 
προσπαθούσης νάβάλη τδν λίθον είς τήν δπήν, καί των άλλων παικτών συνερ- 
γαζομένωυ είς τδ ν’ .άπομακρύνουν αυτόν, Έάν, ένφ ακόμη ό λίθος χτυπη
θείς δπδ ώρισμενου παίκτου εύρίσκεται έν κινήσει, πραφθάση ή μάννα νά έγ- 
γίση τον παίκτην τούτον διά τού άκρου τής ράβδου αυτής, αύτδς γίνεται μάννα. 
Διά Vs άποφύγουν λοιπόν τδ τοιοΰτον οί παίκται, χτυπούν τδν λίθον αλληλο
διάδοχούς, ώστε νά μή είναι δυνατόν εις τήν μάννα νά καθορίση ποιος ό κτυ- 
πήσας, διά νά τδν έγγίση.

’Άν απομακρυνθούν πολύ τής τρύπας, ή μάννα άρπάζει τδν λίθον,ο οποίος 
είς τδ παιγνίδιον τούτο λέγεται do0dio:, καί σπεύδουσα είς τήν τρύπαν, προτού 
προφθάσουν οί παίκται, ρίπτει καί τοποθετεί αύτδν έντός τής δπής.

7 . Λύκος

Παίζεται κατά δύο τρόπους. Είς τδν πρώτον τρόπον ή μάννα καταδιώκει 
καί συλλαμβάνει οίονδήποτε καί οπουδήποτε τον προφθάση, Ικτδς μόνον ώρι- 
σμένου καταφυγίου άν ό καταδίωκόμενος προφθάση νά πτύση.

Είς τδν δεύτερον τρόπον, ό λύκος έχει φωλεάν του ώρισμένην περιοχήν, 1

1 ) Φ ρ ο ύ ρ ιο , π ύ ρ γ ο ς .
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περιγεγραμμένην διά κύκλου, και δέν εξέρχεται αύτής. Οί παϊκται είσέρχοντ&ι 
εντός της φωλεάς του, καί προσποιούμενοι δτι κάτι λαμβάνουν από χό έδαφος, 
ψάλλουν όμαδικώς : «Τρώγω, τρώγω τά λεμόνια σ’ καί τά πορτοκάλια σ’», Ό  
λύκος τότε δρμα εναντίον των καί οποίον συλλάβει γίνεται μάννα.’Άλλοι πάλιν 
κράζουν: «Λύκο, λύκο πιάσε με, σάν μπορής καί φτάξε με».’Άλλοι δέ: «Σκού· 
λικιασε & τόπος μου καί θέλ’ νά τόν αλλάξω», προσπαθοΰντες νά ερεθίσουν τόν 
λύκον.

8 . Π απτϋάκ

Οί παϊκται τοποθετούν τά πέδιλά των εις μίαν σειράν καί εις άπόστασιν 
40 μ. άπ3 άλλήλων. Ό  πρώτος στηριζόμενος μόνον επί τοΟ ένός ποδός, πήδα 
δφειοειδώς περί τά πέδιλα χωρίς νά πατήση με τόν άλλον πόδα ή νά έγγίση 
κανέν πέδιλον. Μετά ταΟτα πήδα κατά τόν αυτόν τρόπον πρός τήν αφετηρίαν 
καί επειτα ύπεράνω τών πέδιλων, πάντοτε μέ τόν ένα πόδα. "Αμα κατορθώση 
τόν άθλον τούτον αποσύρει τό §ν τών ττεδίλων αύτοϋ από τήν σειράν καί εξα
κολουθεί έως ν’ άποσύρη άμφότερα, οπότε «βγαίν3 πρώτος». Έάν δμως πα- 
τήση διά χοϋ άλλου ποδός ή κουνήση κανέν πέδιλον, τότε χάνει καί πήδα ό 
έπόμενος. Γό παιγνιδιον τοΰτο ενίοτε Ιπαίζετο δIs δλα τά πέδιλα, δηλαδή ό 
παίκτης έπη δα μέχρις δτου εξαντληθούν δλα τά πέδιλα, έπότε τά άφαιρού- 
μενα δεν προσετίθεντο, όταν ήρχιζε νά παίζη ο δεύτερος. "Οταν δμως κάθε 
παίκτης άνεκηρύσσετο νικητής, άν κατώρθωνε νά άποσύρη μόνον τά ίδικά του 
πέδιλα, τότε τά προσέθετε καί πάλιν εις τήν σειράν διά νά παίξη ό δεύτερος 
ή ό τρίτος παίκτης, διά νά έχη καί αυτός νά πηδήση τήν αυτήν μέ τόν πρώ
τον άπόστασιν.

9 . Ταονκαλάκια
Τά 'παιδιά σχηματίζουν κύκλον έκ 10 ή 20 ατόμων. Τά μικρότερα κάθην- 

ται καί τά μεγαλύτερα ιστανται όπισθεν των όρθια. Ή μάννα δεν Ιχει μικρό 
(τσουζαλάχι). ΙΙροτείνει εις ενα τών παικτών τό δεξί της κι5 εκείνος έπίσης το 
δεξί του, τά κτυπαΰν καί αρχίζουν νά τρέχουν κατ’ αντίθετον διεύθυνσιν. 
Όποιος προφθάση πρώτος νά έγγίση τήν κεφαλήν τοΟ καθισμένου κερδίζει. 
Ό  μένων μάννα κχυπα τήν παλάμην του άμέσως έπομένου και τό παιγνίδι 
εξακολουθεί.

1 0 .  Ταιράκια
οι παϊκται ιστανται όρθιοι επί δύο ζυγών, Ή  μάννα έχει τό πρόσωπον 

έστραμμένον κατά τών παιχτών. Κτυπά τάς χεΐρας της καί αΐ δύο τελευταίοι 
τρέχουν πρός τήν μάνναν, προσπαθοΰντες νά προσπεράσουν αύτήν καί νά επι
στρέφουν Ινωμένοι. Ή  μάννα δμως σπεύδει νά συλλάβη τόν έτερον πριν κα
τορθώση ουτος νά συνάντηση τό ταίρι του καί αφήνει τόν άλλον μάννα.

1 1 .  Ό  Καλογιάννης
01 παϊκται κρατούνται από τάς χεΐρας δπως είς τόν συρτόν χορόν, με τά
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πρόσωπα έστραμμένα πρός τήν αυτήν πλευράν. Οί δύο τοΰ Ινός άκρου ύψώ- 
νοντες τάς χεΐρας σχηματίζουν πόρταν καί οί άλλοι από τοΰ άλλου άκρου προ
χωρούν ψάλλοντες : «Γιάνν’, Γιάνν’ Καλογιάνν’, πόρτα γυρεύεις, κούφιο καρύδι, 
έρμο κεράσι, τζανήμ για νά πέραση». Τό τελευταΐον παιδίον μένει έστραμμένον 
άντιθέτως πρός τά άλλα καί τώρα τό δεύτερον μετά τοΰ τρίτου υψώνουν τάς χε ΐ
ρας καί σχηματίζουν πόρταν από τήν οποίαν διέρχονται τά παιδία ψάλλοντα, 
έπειτα τήν πόρταν σχηματίζουν τό τρίτον καί τέταρτον καί οΰτω καθεξής, έως 
νά τελειώσουν δλα. Τέλος τά δυο τελευταία σύρουν ισχυρώς καί διαλύονται δλα.

1 2 .  Αάηάη μαλάηάη

Οι παϊκται κρατούμενοι από τάς χεΐρας σχηματίζουν δύο σειράς αντίθε
τους προς άλλήλας εις άπόστασιν 15 βημάτων. Ή  διά λαχνίσματος κηρυχθεΐσα 
πρώτη, προχωρεί εν σώματι τρία βήματα εμπρός καί άλλα τρία όπίσω ψάλ~ 
λουσα; «Γιάνν\ Γιάνν’ Καλογιάνν’, πόσες β(ου)6άλες έχεις»; Τότε ή άλλη, προχω
ρούσα ρυθμικώς τρία βήματα πρός τά εμπρός καί έπείϊα πρός τά όπίσω, άπήντα 
ψάλλουσα : «’Έχω καί δέν έχω, καλόγρια δέν έχω». Ή  πρώτη έπανελάμβανε 
τάς αύτάς ρυθμικάς κινήσεις ψάλλουσα : «Γιάνν’, Γιάνν’, Καλογιάνν’, πόσες 
β(ου)βάλες έχεις ;» Ή  δε δεύτερα άπήντα κινούμενη ομοίως : «’Έ χω καί δέν 
έχω, άνάγκη δέν σάς έχω». Ή  πρώτη ήρώτα πάλιν : «Νά στείλω τό πουλάκι 
μου, σέ ποιά αγκαλιά θά πέση ;» Ή  δέ δεύτερα άπήντα : «Γιά στείλε το, γιά 
στείλε το, νά διής κλωτσιές π’ θά φάγη». Τότε δ δυνατώτερος τής πρώτης σει
ράς έτρεχε μέ όρμήν προσπαθών νά διασπάαητήν δευτέραν σειράν καί νά έξελθη 
νικητής. Καί αν μέν το κατώρθωνε έλάμβανε οποίον ήθελε έκ τών αντιπάλων 
αιχμάλωτον, τον ώδήγει όπισθεν τής γραμμής καί έπειτα ήρχιζαν διά τών αυ
τών ρυθμικών κινήσεων νά ψάλλουν τά έπινίκεια, οπότε έπηκολούθει ό έξής 
διάλογος ;

Λάηάη, μαλάηάη, τούπ τούπ άλάηάη.
—Τήν πήραμε, τήν πήραμε νυφίτσα στολισμένη,
—Σάς δώκαμε, σάς δώκαμε μνιά στρίγλα ζαρωμένη.
—Τήν πήραμε, τήν πήραμε μνιά όμορφη κοπέλλα.
—Σάς δώκαμε, σάς δώκαμε μνιά παλιοκατσιβέλα.
—Τήν πήραμε, τήν πήραμε φλουρί Κωσταντινάτο,
—Σάς δώκαμε, σάς δώκαμε βαρέλι δίχως πάτο.

Μετά ταΟτα ήρχιζεν από τήν πρώτην έρώτησιν (Γιάνν’ Καλογιάνν’ πόσες 
κλ.) ή δεύτερα παράταξες καί ό ισχυρότερος αύτής ώρμα νά διασπάση τήν 
πρώτην. °Άν τό κατώρθωνε έλάμβανε οποίον ήθελε αιχμάλωτον καί τόν έφερε 
όπισθεν τής ίδικής του παρατάξεως. Έπηκολούθει ό διάλογος των έπινικείων 
καί πάλιν ήρχιζε άπο τήν πρώτην ερώτησή ή πρώτη παράταξις κ.ο.κ.

Έάν ό άποστελλόμενος εις τήν αντίθετον παράταξιν, δέν κατώρθωνε νά 
διασπάση αυτήν έμενεν αιχμάλωτος ο ίδιος καί νά έπινίκεια έψάλλοντο Οπό
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της αίχμαλωτισάσης όμάδός. Τό παιγνίδιον έξηκολσύθει μέχρις βτου εμενεν είς 
μόνον παίκτης από τήν μίαν παράταξιν, όπότε ή αντίθετος εθεωρεΐτο νικήτρια, 
καί εγίνετο ή άνταλλαγή των αιχμαλώτων.

1 3 . Χαμάμ (λοντρός)
Οί παΐκται χωρίζονται είς δύο ομάδας μέ μάνναν τής εκλογής της έκά- 

στη. ’Έπειτα λαμβάνουν ένα πλατύ πετράδιον, πτύουν έπ'ι τής μιας πλευράς 
καί άφοΰ. ή μία όμάς έκλέψη φτύσμα καί ή άλλη στεγνό, τό ρίπτουν υψηλά 
καί άναλόγως με τό τί θά πέση, εκείνη ή όμάς αρχίζει το παιγνίδιον. Οί άν- 
τίπαλοι αυτής σχηματίζουν κύκλον, ταποθετοϋντες, τάς χεΐρας επί τών ώμων 
τών εκατέρωθεν ίσταμένων, με τό πρόσωπον πρός τά έσω. Ή μάννα εξάγει τό 
ζωνάρι της, δίδει τό εν άκρον νά.το κρατεί είς Ικ τοΰ κύκλου, το δ’ έτερον 
κρατεί ή ιδία καί προσπαθεί νά εμποδίση τήν αντίθετον ομάδα από τοΰ νά πη- 
δήξη καί έγκαθιδρυθή επί τής ράχεως των μελών της. Ή  μάννα προσπαθεί νά 
κτυπήση τούς επιτιθεμένους πριν άναρριχηθοΰν είς τήν ράχιν τών μελών τής 
όμάδος της, διότι μετά τούτο καί νά τούς κτυπήση δεν λαμβάνεται ύπ= δψει. 
"Αμα κατορθώση νά κτυπήση κανένα τών αντιπάλων, αλλάζουν θεσιν. Δηλαδή 
οί αντίπαλοι σχηματίζουν τον κύκλον καί οί άλλοι τώρα επιτίθενται καί άναρ- 
ριχώνται επί τής ράχεώς των. 3,Αν μάλιστα κατορθώση τις ν’ άναρριχηθή έπί 
τής ράχεως τής μάννας, παραλύει τάς κινήσεις της, οί δέ αντίπαλοι εύρίσκον- 
τες ευκαιρίαν, ανεβαίνουν δλους τούς αντιπάλους των.

1 4 . Τρακλατζίπ3 (κουτρουβάλες)
Παίζεται άπό δυό τριάδας. Διά κλήρου ορίζεται ποια θά «πεσ’» καί ποια 

θά πηδήση. Οί δύο εστραμμένοι μέ τά νώτα πρός άλλήλους, κρατούνται άπό 
τάς χεΐρας καί κλίνουν δλίγον πρός τά εμπρός, ό δέ τρίτος κύπτει παραπλεύ- 
ρως αυτών μέ τήν κεφαλήν μεταξύ τών νώτων εκείνων. Οί άλλοι τρεις έρχον
ται χωριστά έκαστος τρέχοντες μακρόθεν, καί στηρίζοντες τήν κεφαλήν καί 
τάς χεΐρας έπί τής ράχεως τοΰ κύπτοντας, προσπαθούν δι= ορμητικής κινήσεως 
νά πέσουν είς τήν άλλην πλευράν όρθιοι, άφοΰ διέλθωσι διά μέσου τών ράχεων 
τών άλλων. Έάν κανείς τών πηδώντων δέν κατορθώση νά περάση άπό τήν αν
τίθετον πλευράν, ή όμάς είς τήν όποιαν άνήκει χάνει. Τότε ϊστανται πάλιν οί 
δύο και ό τρίτος κύπτει διά νά πηδήσουν οί αντίπαλοί των

15. Πιοτί (ψήϋ'ηχε) 1
Είς τήν άκραν σχοινιού δένουν καρφίον, τό όποιον έμπήγουν στερεώς 

κατά γής. "Εκαστος παίκτης περιστρέφει το μανδήλιόν του ώστε νά σχηματίση 
σχοινίον καί ρίπτει αύτό επί τοΰ καρφιού. Μόλις είπή ή μάννα «πιστί», όρμοον 
δλοι εκ διαφόρων διευθύνσεων διά va αρπάξουν τά μανδήλια ή δέ μάννα προ-

1) Ή  λ. τουρκική.
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σπαθεΐ νά κτυπήση τινα διά τής χειρός. 3Άν επιτυχή, γίνεται ό κτυπηθείς 
μάννα, άν δμως κατορθώσουν ν3 άρπάσουν τά μανδήλια χωρίς κανείς νά κτιι- 
πηθή, αρχίζουν νά κτυποΰν τήν μάννα με αύτά, έως δτου κατορθώση νά κτυ
πήση τινα καί νά γίνη εκείνος μάννα.

1 6 . Μίίίρντιρμσζιρ
"Εν ας κύπτει οί δέ άλλοι, υπό τήν ήγεσίαν τής μάννας, πήδοΰν ύπεράνω 

αύτοΰ στηρίζοντες τάς χεΐρας επί τής ράχεώς του, καί φροντίζοντες νά επα
ναλαμβάνουν 6,τι λέγει ή μάννα. “Αν κανείς κάμη λάθος, αλλάζει θεσιν μέ τον 
κύπτοντα. "Αφοΰ πηδήσουν πεντάκις, ή μάννα διατάσσει αύτον νά σταθή οσον 
τό δυνατόν ορθιος καί ένφ πηδά ύπεράνω αύτοΰ άφίνει έπ5 αύτοΰ το μανδήλι 
του. Το πήδημα εξακολουθεί εως νά παρασυρθή τό μανδήλιΟν υπό τίνος τών 
παικτών καί νά πέση, όπότε ό καταρρίψας αυτό λαμβάνει τήν θεσιν Ικείνου.

1 7 . Σκαμνάκια
Ό  πρώτος τής όμάδος κύπτει και ό δεύτερος πηδά ύπεράνω αύτοΰ, στη- 

ρίζων τάς χεΐρας επί τής ράχεώς του, έπειτα δέ προχωρών δύο βήματα στα
ματά καί κύπτει. Μετά τούτον δ τρίτος πηδά ομοίως ύπεράνω τοΰ πρώτου καί 
δευτέρου καί είς άπόστασιν δύο βημάτων άπ3 αύτοΰ σταματά καί κύπτει. Ό  
τέταρτος πηδά ύπεράνω τών τριών πρώτων κατά σειράν, καί επειτα σταματά 
καί κύπτει, κ. ο. κ. εως ο5 εξαντληθή ό αριθμός πάντων τών παικτών. Τότε 
εγείρεται ό πρώτος κύψας, πηδά ύπεράνω όλων τών άλλων κατά σειράν, προ
χωρεί δύο βήματα καί κύπτει, επειτα ό δεύτερος καί οί άλλοι κατά σειράν 
του έκαστος, εως νά βαρυνθοΰν.

1 8 . Βόλια
Τούτο είναι κυρίως παιγνίδι κορασίδων, καί παίζεται μεταξύ δύο. Μολα

ταύτα Ιπαίζετο καί ύπό άρρένων, μέ πέντε πετράδια διαλεγμένα άπό τήν ρεμα
τιά, διά τά είναι λεία. Έπαίζετο κατά δύο τρόπους : «στ3 ανοιχτά» καί «στα 
καλά». Κατά τόν πρώτον τρόπον ό παίκτης, έρριπτε καθισμένος επί τοΰ εδά
φους τά πετράδια ενώπιον του. Ό  αντίπαλός του εκάθητο απέναντι του. Παί- 
ζων έπρόσεχε νά μή κουνήση κανεν άπό τά άλλα βόλια, ούτε «ν3 άφήση» κα- 
νεν άπό δσα προσεπάθει νά πάρη, διότι τότε έχανε τά παιγνίδιον καί άνελάμ- 
βανε «νά κάμ5» ό αντίπαλος του.

Τό παιγνίδι ήρχιζεν ώς εξής : 3Αφοΰ ερριπτε τά βόλια, έλάμβανεν !ν εξ 
αύτών καί άναρρίπτων αύτό πρός τά άνω διά ταχείας κινήσεως τής χειρός ήρ· 
παζεν άλλο βόλι Ικ τών επί τοΰ εδάφους, μετά ταΰτα δέ άναστρεφων τήν πα
λάμην, συνελάμβανε καί τό άναρριφθέν τό όποιον, έν τφ μεταξύ κατεπιπτεν. 
Τούτο επανελάμβανε τετράκις, καί τοιουτοτρόπως συνελεγεν ολα άπό τοΰ έδά- 
φους καί έτελείωνε «τό ένα» του. "Έπειτα ερριπτε τά βόλια Ικ νέου, καί πά- 
χιν άναρρίπτων τό έν, ήρπαζε διά ταχείας κινήσεως τής χειρός δύο συνάμα
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βόλια, έπειτα άλλα δύο καί τοιουτοτρόπως ετελείωνε και «τά δυό» του. ’Έ 
πειτα εκαμνε «τά τρία τ’», δηλαδή διά μιας κινήσεως ή'ρπαζε τά τρία ομοϋ, 
καί δι3 άλλης τό τέταρτον. Μετά ταΰτα εκαμνε «τά γοΟλα τ3», δηλαδή κρατών 
τά τέσσερα έν τή παλάμη καί τό πέμπτον διά τ&ν χριίΰν δακτύλων, άνέρριπτε 
μόνον αυτό καί άφήνων τά λοιπά έπί τοΰ εδάφους το συνελάμβανε πίπτων.Διά 
δευτέραν φοράν δε άναρρίπτων αύτο ή'ρπαζε τά τέσσερα καί επρόφθανε νά συλ
λαβή καί τούτο καταπίπτον. Μετά ταΰτα εκαμνε «τά δεκατρίτσια τ3», ρίπτων 
δλα πρός τά άνω καί διά ταχείας κινήσεως, στρέφων τήν παλάμην προς τά 
κάτω, έκράτει τά δάκτυλα όπως 6 άρχιερεύς όταν εύλογή, προσπαθών νά συγ
κράτηση εν βόλι επί τής ράχεως τής παλάμης. Μετά ταΰτα λαμβάνων διά τών 
δύο δακτύλων εν εκ των επί τοΰ εδάφους, άνέρριπτεν αυτό, καί διά καταλλή
λου κινήσεως άπορρίπτων τό έπί τής παλάμης, προσεπάθει νά συγκράτηση τό 
δεύτερον. Δι3 όμοιας κινήσεως άνελάμβανε καί τά υπόλοιπα άνά έν. Μετά τούτο 
εκαμνε «τς3 κεμέρας τό μσό» δμοιον κατά πάντα μέ «τό ένα τ3», τελευταίον 
δέ εκαμνε «τ' κεμέρα», Στρέφων δηλαδή τόν δείκτην τής αριστερά; έπί τον 
μέσον δάκτυλον, καί στηρίζων αυτόν καί τόν άντίχειρα έπί του εδάφους έσχη- 
μάτιζε «κεμέρα» δηλαδή τόξον. "Έπειτα έλεγε εις τον άντίπαλόν του νά όρίση 
ποιον βόλι θά πέραση τελευταίον από τήν κεμέραν, καί άναρρίπτων το έν τή 
χειρί του βόλι, αμέσως διά ταχείας κινήσεως ώθει έν των έπί τοΟ εδάφους νά 
περάση κάτωθεν τής άψΐδος, και το ύποδειχθεν υπό τοΰ άντιπάλου τελευταίον. 
Τότε άνέρριπτε διά τελευταίαν φοράν τό βόλι, καί έκτυπα τον γρόνθον έπί τοΰ 
εδάφους λεγων : «Σζέβανα ένα g-αμά». Καμάς τουρκιστί σημαίνει τό όπλον εγ- 
χειρίδιον.

Ό  δεύτερος τρόπο; «ατά καλά» διέφερεν μόνον κατά τοοτο,- δτι ό παί
κτης έτοποθετει τά βόλια εις «τά ένα», εις «τά δυό», είς «τά τρία», εις «τά 
γοΰλα», ομοίως καί εις τά «δεκατρίτσια» τής «κεμέρας τό μσό» καί εις τήν 
«κεμέρα», όπότε τά άνελάμβανεν εύκολώτερον. Έκτος τούτου καί άν εκίνει ή 
άφηνε κανένα βόλι χωρίς νά χάση τό άναρριπτόμενον, δεν έχανε άλλα κάμνων 
έκ νέου κατώρθωνε νά τό λάβη έπί τέλους.

Έ άν ο παιζων είχεν ήδη «βάν3 ένα §αμά» δηλαδή είχε κερδήσει έν παι
γνίδια ν εις βάρος τοΰ άντιπάλου του, μετά τό τέλος τής κεμέρας έκτυπα δύο 
φοράς τόν γρόνθον επί του έδάφους, έπειτα τρεις κ,ο.κ. Ό  δέ αντίπαλος κερ- 
δίζων έβγαζε τούς καμάδες καί αντί νά κτυπά τόν γρόνθον έσάρωνεν έλαφρως 
το έδαφος διά των δακτύλων, λέγων «ψίστ». Ό  παίκτης εχανεν δταν το0 διέ
φευγε τό πίπτον βόλι, δταν εις τήν κεμέρα τά βόλι διήρχετο έξωθεν, ή έστα- 
μάτα πρό τής εισόδου αύτής, δταν ήγγιζεν άλλο βόλι (κόυνοΰσε), δταν έλη- 
σμάνει εις ποιον σημεΐον εόρίσκετο καί ήρχιζεν από άλλο, οπότε ό άντίπαλος 
έλεγεν «ήσουνα στα τόσα σ’», καί έκαμνεν εκείνος.

Διά νά έπιιαχύνη τό χάσιμον τοΰ παίζοντας ό αντίπαλός του έψαλλε ;
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Ό  baba; μου χασανάς Χασανάς ήρτ" άπ’ τήν Ι1όλ!

iV καί χασάνια δεν πουλεΐ, κ" έφερ’ ένα μαύρο βόλ"
μόν" πουλει ποδήματα τδνα λέγει : «άσε»
καί πατεΐ τά κλήματα. τ" άλλο λέγει : «χάσε»,

1 9 .  Κότσοι

Κότσοι ελέγοντο οί αστράγαλοι, των οποίων εκάστη πλευρά έχει ίδιαίτε- 
ρον όνομα. Ή  πλατεία κοίλη πλευρά λέγεται «κλέφτς», ή αντίθετος αυτής 
κυρτή «ψωμάς», ή έχουσα σχήμα ς στενή πλευρά «βασιλέ;» καί ή αντίθετος 
ταότης, ή έχουσα σχήμα όμο[άζον τό 8 έλέγετο βεζύρς. Κότσοι επαίζοντο οί 
τών αρνιών καί των εριφίων, όπως παίζονται τά «βόλια», μέ μόνην διαφοράν 
δτι εκ των προτέρων καθωρίζετο ποια θά ήτο ή άνω πλευρά, καί ό παίκτης, 
πριν άρχίση νά «παίρνη», έπρεπε πρώτον νά στρέψη ολους τούς κότσους έπί 
τής όρισθείσης πλευράς.
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2 0 .  Tb ξνλάκι

Έπαίζετο με όσαδήποτε παιδία. "Εκαστος παίκτης έφωδιάζετο μέ ράβδον 
έπαιζαν δέ μέ κατιοΟσαν σειρών, άναλόγως τοΰ μεγέθους τής ράβδου των, 
"Εκαστος κρατών τήν ράβδον, περί τά 30 μ. ύψηλότερον τής λεπτατέρας άκρας 
αυτής καί κρατών τήν ράβδον όρθίαν, έξυεν δι" αύτής τό έδαφος, καί διά τής 
ελαστικότητος αυτής τήν εκαμνε νά πηδήση. "Εκείνος τοΰ όποιου το «ξλάκ~» 
εμενεν άπώτερον πάντων από τον καλέν, τό σημεΐον δηλαδή δπου δλοι εκά- 
θηντο, αυτός εγίνετο μάννα, συνήθροιζεν όλας τάς ράβδους καί τά; έφερεν είς 
τούς παίκτας."Έπειτα ετοποθετει τήν ίδίκήν του ράβδον παραλλήλως τή; γραμ- 
μής τοΰ καλέ, δπου έκάθηντο οί παΐκται, καί εις τοσαύτην άποστασιν απ’ αύ- 
τοΰ, δση ήτο ή μικρότερα ράβδος. Μετά ταΰτα έκαστος προσεπάθει νά κτυ- 
πήση τήν ράβδον τής μάννας διά τής ίδικής τευ. "Αφοϋ έρριπταν δλοι καί εις 
τουλάχιστον κατώρθωνε νά κτυπήση, τότε ή μάννα μετεκίνει τήν ράβδον της 
εις το σημεΐον δπου είχε φθάσει ή ράβδος ή πηδήσασα μακρύτερον όλων των 
άλλων. "Έπειτα εσύναζε πάλιν τάς ράβδους καί έφερεν αύτάς ενώπιον των παι
κτών, διά νά ρίψουν εκ νέου, έως ν" άποτύχουν δλοι. Τότε το παιγνίδιον ετε- 
λείωνε. "Έπειτα ή μάννα προσεκόμιζεν δλας τάς ράβδους εις τόν καλέ, κλείουσα 
δέ τούς οφθαλμούς, άνελάμβανεν άνά μίαν ράβδον καί τήν έρριπτεν νά κτυπήση 
τήν ίδικήν της. Ό  ιδιοκτήτης τής ράβδου μέ τήν οποίαν κατώρθωνε νά κτυ- 
πήση τήν ράβδον της, εγίνετο μάννα. ""Αν όμως δεν κατώρθωνε νά τήν κτυ
πήση, τότε έπανέφερε τήν ράβδον της .εις τό αρχικόν σημεΐον καί τό παίγνί- 
διον έπανελαμβάνετα μέ τήν ιδίαν μάννα,

1
2 1 .  Τααλούκι

ΙΙαίζεται όπό δυο καί όπό τεσσάρων, διά δύο ράβδων, τής «τσαλκομάν- 
νας» μήκους 1 μέτρου καί του «τσακουκιοΰ» 20 μ, μέ δύο άκρα πελεκημένα,



μυτερά. Τοποθετούν μίαν πέτραν εις τό μέσον, τον καλέ, και άφοΰ όρισθή 
ποιος θά παίξη πρώτος, ούτος κρατών διά της άριστεράς τό τσαλούκι και διά 
της δεξιάς τήν τσαλκομάννα, εκφωνεί : «Γιούφ, τσιρλόκ, τσιλίκοτζο» καί άμέ- 
σως κτύπων τό τσαλούκι, εξαποστέλλει αύτό προς τό μέρος του αντιπάλου του, 
ο όποιος άν κατορθώση νά τδ συλλαβή διά τών χειρών του, αλλάζει θέσιν καί 
γίνεται μάννα. 5'Αν τδ τσαλούκι Ιμπηχθή εις τδ έδαφος καί σταθή δρθιον, τότε 
το λαμβάνει καί τοποθετών αύτδ επί τών δακτύλων τού ποδός, τδ ρίπτει προς 
τον καλέν, καί έπειτα εκ νέου τδ ρίπτει διά της χειρός, προσπαθών νά κτυ- 
πήση την τσαλκομάννα, ή οποία στηρίζεται πλαγίως επί του καλέ. ’’Αν το κα
τορθώση, κερδίζει καί γίνεται μάννα. Ά ν παίζουν άνά δύο, τότε παίζε: ό δεύ
τερος τής πρώτης όμάδος. Ά ν  δμως άποτύχη, τότε ή μάννα λαμβάνει τό τσα
λούκι, τδ τοποθετεί χαμαί, ώστε ή μία άκρα του νά είναι έστραμμένη προς 
τδν καλέν, διά δε της τσαλκομάννας κτυπά τήν ετέραν. Τδ τσαλούκι τινάσσε- 
ται έπάνω καί τότε δι3 ετέρου οριζοντίου κτυπήματος εις τδν αέρα, το έξαπο- 
στέλλει μακράν. Επακολουθούν δύο άκόμη κτυπήματα, κατά τδν αύτδν τρό
πον, ακολούθως δέ ή μάννα έρωτά τδν αντίπαλόν της :—«Τδ πδάς ;» Ά ν  ή 
άπόστασις δεν είναι μεγάλη, εκείνος άπαντά καταφατικώς, καί όπισθοχωρών 
πέραν τοΰ καλέ, τρέχει μεθ3 ορμής, καί διά τριπλού πηδήματος προσπαθεί νά 
ύπερπηδήση τδ τσαλούκι, προσεχών κατά τδ πρώτον πήδημα νά πατήση επί 
τοΰ σημείου δπου ή μάννα είχε τοποθετήσει τδ τσαλούκι, διά νά τδ πρωτοκτυ- 
πήση. Δικαιούται νά δοκιμάση τήν ικανότητά του τρις. Ά ν  έπιτύχη νά πη- 
δήση πέραν τού τσαλουκιού, κερδίζει καί γίνεται μάννα. Ά ν δμως άποτύχη, 
τότε ή μάννα μετρά από τοΰ σημείου δπου ευρίσκεται τό τσαλούκι μέχρι τού 
καλέ τήν άπόστασιν εις βήματα ή εις τμήματα ίσα μέ τήν τσαλκομάννα, ώς 
διά πήχεως, καί πρέπει νά ένθυμήται τόν αριθμόν τούτον διά νά Συνέχιση από 
τούτου μετά ταύτα. Κατόπιν ρίπτει έκ νέου καί άν 6 αντίπαλος δεν δυνηθή νά 
πηδήξη καί πάλιν τό τσαλούκι μετρά έκ νέου έως νά φθάση τόν αριθμόν 100, 
έπότε κερδίζει έν παιγνίδιον, λέγων : «εβανα ένα gαμά» καί εξακολουθεί μέ
τρων από τό έν πάλιν. 'Όταν ό εις φθάση τά 100, ό άλλος δσα είχεν όλιγώ- 
τερα τοΰ 100, τά χάνει, «καίγάαι» καθώς λέγουν. Πριν άρχίση νά μετρά ή 
μάννα, ό αντίπαλός της πάντοτε λέγει «τφοΰ», τό όποιον σημαίνει δτι άν κατά 
λάθος ή μάννα άρχίση από άλλον άριθμόν; άντί από τόν επόμενον εκείνου εις 
τον οποίον είχε τελειώσει τό προηγούμενον μέτρημα, τ&τε χάνε: καί δεν μετρά 
6 δε άντίπαλος γίνεται μάννα. Επίσης, άν καθ’ ήν στιγμήν θά ρίψη τό τσα
λούκι, λησμονήση νά πή «γιούφ», άποτύχη δέ εις τό κτύπημα, χάνει τό παι
γνίδι. 'Όταν οί παϊκται είναι 3, ό ένας παίζει μέ τόν «κιόρ», δηλ. τόν τυφλόν.

2 2 .  ίΟμάδες

Όμάδα ελεγετο πλατεία καί λεπτή πέτρα, μεγέθους δύο παλαμών τοΰ 
παίζοντας ή καί σιδηρά, από τάς χρησιμοποιουμένας εις στερέωσιν τών τρα-
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βερσών τ6>ν σιδηροδρόμων έπαίζετο δε ώς έξης. Έ πί τοΟ εδάφους έσυραν δύο 
γραμμάς, τήν μέν είς απόστασή 5 περίπου μέτρων άπό της δέ. Εις τήν πρώτην 
προσέθεταν καί έναν λίθον, τόν κάλέν. Έπαίζετο υπό 2 —6 παικτών. Πρώτον 
έρρπττεν έκαστος τήν όμάδα του από τής δευτέρας γραμμής πρός τόν καλέν. 
άναλογως δέ τής εγγύτητας τής όμάδος πρός τήν γραμμήν τοΰ καλέ έκανονί- 
ζετο ή προτεραιότης τοΰ παίκτου. "Άν τυχόν ή ομάδα ύπερεβαινε τήν γραμ
μήν τοΰ καλέ, τότε ό ιδιοκτήτης αυτής έπαιζε τελευταίος. "Άν οί ύπερβαί- 
νοντες τήν γραμμήν ήσαν περισσότεροι τοΰ ένός, ή σειρά προτεραιότητος εκα- 
νονίζετο άναλογως τής έγγύτητόζ των προς τόν καλέν.

Έ πί τής αντιθέτου γραμμής έτοποθετεΐτο στρογγύλος, μεγέθους μήλου, ό 
ί)ού§Ίος, υποκάτω ή επάνω του οποίου, έκαστος παίκτης ετοποθέτεί μίαν χάν
δραν. "Έπειτα ό πρώτος πάτων έπί τής γραμμής τοΰ καλέ, έρριπτε τήν όμάδα 
του προσπαθών νά κτυπήση τον bougiov καί άπομακρύνη αότόν τής θέσεώς 
του, οπότε αί χάνδραι διεσκαρπίζοντο, καί δσαι εύρίσκοντα πλησιέστερον εις 
τήν ομάδα παρά εις τόν bo6gtov, συνελεγοντο υπό τοΰ παίκτου. Έπειτα Ιρ- 
ριπτεν ό δεύτερος, καί συνελεγεν δσας εΰρισκεν πλησίον εις τήν όμάδα του. 
"Έπειτα έπαιζαν οί άλλοι παικται, εως νά συναθροισθοϋν δλαι αί χάνδραι, 
οπότε έτελείωνε τό παιγνίδι, καί στήνοντες έκ νέου, έρριπταν πάλιν τάς όμά- 
οας πρός τον καλέν, διά νά κανονίσουν τήν σειράν προτεραιότητος έκαστου, 
"Άν τυχόν πάντες άπετύγχανον εις τήν προσπάθειαν των νά κτυπήσουν τόν 
bougiov ή ν1 άναλάβουν δλας τάς χάνδρας, διότι συνεβαινε μερικαί έξ αύτών 
νά εύρίσκωνται πλησιέστερον είς τόν bougiov παρά είς τάς ομάδας, έλάμβανεν 
ό πρώτος τήν ίδικήν του καί έρριπτεν, έπειτα ό δεύτερος κ.ο.κ. "Ενίοτε συνε- 
βαινε μόνον ό τελευταίος νά κτυπήση τόν bougiov καί νά σκορπισθοΰν οί χάν
δρες καί νά λάβουν ολοι τάς πρός τήν ομάδαν των πλησιεστέρας. "Άλλοτε πά
λιν αντί μιας έκαστος έστηνε δύο ή καί περισσοτέρας χάνδρας.

Το παιγνίδιον τοΰτο έπαίζετο καί θπό τών μεγάλων, οί όποιοι αντί χάν
δρας μετεχειρίζοντο νομίσματα.

2 3 .  Γαϊδουρίτΰα

Ο: παικται έχωρίζοντα εις δύο όμάδας καί διά κλήρου ή μία «εσκυπτε». 
Ό  πρώτος τής όμάδος ί'στατο όρθιος, ό δεύτερος έκυπτε καί τόν ένηγκαλίζετα 
άπο τής όσφύος, ό τρίτος έκυπτε καί ένηγκαλίζετο τούτον καί οί άλλοι όμοίως, 
σχηματίζοντες τήν γαϊδουρίτσαν."Έπειτα ή άλλη όμάς ήρχιζαν διά πηδήματος 
κατά σειράν νά καθίζουν έπί τής ράχεως τών πρώτων, ό δέ τελευταίος ήρίθμει 
από τοΰ ένός μέχρι τοΰ είκοσι απνευστί. "Έπειτα κατήρχοντο καί επανήρχοντο 
πηδώντες έπί τής ράχεως τών άντιπάλων των, Ταύτην τήν φοράν ήρίθμει πά
λιν ο τελευταίος μέχρι τοΰ 30 απνευστί. Τήν τρίτην φοράν μέχρι τοΰ 40 κ.ο.κ. 
’Εάν .τυχόν διεκόπτετο διά ν’ άναπνευση εχανεν ή όμάς του, έκυπτεν αύτή καί
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τήν ιππευεν ή άλλη.. Έάν συνέβαινε νά πέση τις πριν τελειώση δ αριθμών, 
έχαναν τδ παιγνίδι ον.

2 4 . Στο α~μάδ*
Ένεπηγαν εις τδ έδαφος ξυλάριον ή καρφίον, επί του όποιου ή μάννα 

έθετε μικρόν νόμισμα 10—40 παράδων. Οί άλλο: παΐκται από άποστάσεως 5 
μέτρων ρίπτοντες καρύδια ή λεπτοκάρυα, προσεπάθουν νά καταρριψόυν τό νό
μισμα. Ό  Ιπιτυγχάνων τούτο έγίνετο μάννα. 'Όσα δε καρύδια ερρίφθησαν έν 
τω μεταξύ, συνηθροιζοντο 6πό της προηγούμενης μάννας και ήσαν τό κέρ
δος της.

2 5 . Ό  μπαχταεβάνης
Έπαίζετα συνήθως υπό των κορασίων, τα όποια κρατούμενα από των 

χειρών έσχημάτιζαν γραμμήν. Είς τό εν άκρον ήτο ή μάννα καί είς το άλλο ό 
μπαχτσεβάνης, καί μεταξύ των δύο διημείβετο ή έξης ερωταπόκρισις:
Μάννα.—"Εχεις πάπλωμα χρυσό; Μπαχτσεβάνης.—’Έχω καί μεταξωτό,

— Φέρ5 το κάτω νά το διώ. — Τό χ°ό γιος μου στο σκολιό
—’Έμαθα πώς πέθανε. — ΙΙοιός παπάς τον σήκωσε;
— Ό  παπάς έ γούμενος καί ή παπαδιά ή γουμένισσα.

Μετά ταΰτα ή μάννα όψώνουσα τό χέρι μετά τοΟ κατόπιν αυτής ευρισκο
μένου σχηματίζουν θύραν, διά τής όποιας διέρχεται ό μπαχτσεβάνης καί όλοι 
οί άλλοι και επιστρέφονιες εις τήν προηγουμένην θέσιν του έκαστος ί'ατανται. 
Μόνον ό άπέναντι τής μάννας καί ακριβώς μετ’ αύτήν ευρισκόμενος ί'σταται 
έστραμμένος πρός τήν αντίθετον πλευράν μέ τάς χεΐρας έσταυρωμένας καί κρα
τουμένας τής μέν ύπό τής μάννας, τής δέ ύπό τοΟ κατόπιν αύτοΰ εύρισκομένου. 
’Έπειτα επαναλαμβάνεται ό αύτος διάλογος μεταξύ μάννας καί μπαχτσεβάνη. 
Τήν φοράν δέ ταυτην ή πόρτα σχηματίζεται μεταξύ τού έστραμμένου πρός τά 
όπίσω καί τοΟ άλλου γείτονός του, όχι τής μάννας, οπότε στρέφεται καί ούτος 
πρός τά όπίσω, κ.ο.κ. ε'ως νά στραφούν δλοι εκτός μάννας καί τοϋ μπαχτσε
βάνη. Τότε οί δύο σύρουν τούς μεταξύ των παίκτας, έως νά διασπάσουν αυ
τούς. “Οστις παρασύρει με τδ μέρος του τούς περισσοτέρους, κερδίζει.

2 6 . Ή  μαργαρίτα

Μία κάθηται όκλαδόν, αί δέ άλλαι σύρουν τόν ποδόγυρον της%έριξ τής 
κεφαλής της, ψάλλουσαι :

Μέων Μαργαρίτα ντάν σέ βαγε,
Μπαίνω μέσ’ στ’ άμπέλι σαν νοικοκερά.

Ελάτε κοριτσάκια νά τρυγήσουμε,
■ τά μαύρα σταφυλάκια νά τσιμπήσουμε.
Νά κι’ ό νοικοκύρης καί μάς κυνηγά.

’Έπειτα τυλίσσουν τήν κεφαλήν τής καθημένης μέ τό φουστάνι της καί
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■ΐ φεύγουν. Μόλις έλευθερώση τήν κεφαλήν της τρέχει κατόπιν αυτών καί δποιαν 
συλλαβή, γίνεται μάννα.

2 7 . ‘ίί Πινακωτή
Ή  μία, ή Πινακωτή, κάθεται, καί αί άλλαι στέκονται σκυμμέναι, ή μία 

κατόπιν τής άλλης. ’Έρχεται ο απεσταλμένος τοΰ βασιλέως καί τήν έρωτα :
— Ά  κυρά Πινακωτή. —’Από τ° άλλο .μου τ’ άφτί,
— ’Ά  κυρά Πινακωτή. —Άπά τ’ άλλο μου τ5 αφτί.
— ’Ά  κυρά Πινακωτή. — Τί θες καί με ζαλίζεις ;
— Είπ’ ό βασιλές νά μέ δώσεις τό — Διάλεξε καί πάρε ένα,

παχύτερο τ’ αρνί. από τά καλοθρεμμένα,.
Ό  απεσταλμένος διαλέγει τό καλύτερον, το παραλαμβανει καί φεύγει διά 

νά έπανέλθη μετ’ όλίγον καί ζητήσει άλλο άρνί. Τοιουτοτρόπως εξακολουθεί,, 
νά πηγαινοέρχεται έως νά τελειώσουν τ’ αρνιά. *Η Πινακωτή άρνεΐται νά δώ- 
ση το τελευταίον, άλλ5 αποκοιμάται καί ο απεσταλμένος ε&ρίσκων εύκαιρίαν, 
τό παραλαμβανει καί φεύγει, CH Πινακωτή· έξυπνα καί τό αναζητεί, οπότε συ
ναντά τον άπεσταλμένον, καί επειδή δεν είναι μόνον κωφή αλλά καί δεν βλέ
πει καλά, δέν τον αναγνωρίζει καί τον έρωτά :

— Μήν είδες τ’ αρνάκι μ’ ; —Μύρισε τ’ αρνάκια μου κι! άν
εΰρεις τό δικό σου παρ’ το.

'Η Πινακωτή τά μυρίζει αλλά δεν εύρίσκει τό δικό της. ΆφαΟ οσφρανθή 
το πρώτον λέγει : «Πίφ, τσικνίλα», τό δεύτερον «ΓΙίφ, πορδίλα», τά τρίτον : 
«ΙΙίφ, σκατίλα»,καΐ φεύγει. Τότε τήν προσκαλεϊ έκ νέου καί λέγει : — Μύ- ■ 
ρισε κΧ αυτό πού ήταν εκεΐ πίσω, χωμένο. Ή  Πινακωτή τό μυρίζεται καί 
λέγει : «’Όχ, μόσκος καί κανέλλα.» τό αναγνωρίζει ώς ίδικόν της, τό παρα- 
λαμβάνει καί φεύγει. Καθ’ οδόν τά έρωτά :—Τί σε τάϊζαν ; — Κουτσαυλιές καί 
λάδι», άπαντα εκείνο, καί δλα τ’ άλλα παιδιά έν χορφ ψάλλουν :

’Έτρωγε ψωμί καί λάδι, 
καί τής γάτας τό κουράδι.

Ή  Πινακωτή δργίζεται, καί κουτσάΕνοντας καταδιώκει αυτά, έως νά συλ
λαβή εν, τό όποιον και γίνεται μάννα.

2 8 . Τό εϋρετό
Έ  μάννα κρατεί μανδήλιον καί είς τούς άπέναντί της ίσταμένους παίκτας 

λέγει :— Είναι ένα πράγμα πράσινο καί μακρουλό, το πωλοΰν οί ζαρζαβατ- 
τζήδες. Κάμνει δέ καί τό σχήμα του με τό μανδήλιον. Έκαστος τών παικτών 
λέγε: τήν γνώμην του, έως ν’ άνακαλύψη κάποιος δτι είναι ή μπάμνια. Τότε ή 
μάννα τοΰ παραδίδει τό μανδήλιον, καί αυτός φεύγει. Οί άλλοι όμως τον κα
ταδιώκουν, καί δστις τον συλλάβει παίρνει τό μανδήλιον καί γίνεται μάννα.’Άν 
δμως δέν κατωρθώσουν νά τον συλλάβουν, ή μάννα φωνάζει «τρρρίγκ», ώς νά 
κρούη τόν κώδωνα. "Ολοι σπεύδουν είς αυτήν καί ό κάτοχος τοΰ μανδηλίου



126 t  Καλλ. Χουρμουζιάδου

γίνεται μάννα, καί τό παιγνίδιον έξακολουθει.
2 9 . Λάδι πουλώ

"0λοι κάθονται εις κύκλον μέ το πρόσωπον πρός τά μέσα, Ή  μάννα πε
ρίπατε! περιξ αύτών με ένα στριμμένον μανδήλιον άνά χεΐρας, κράζουσα : 

Λάδι πουλώ, ξύδι πουλώ, | ό μάστορής μου πεθανε | καί δεν τόν καρτερώ.
Ρίπτει δέ άθορύβως τό μανδήλιον όπίσω οίουδήποτε παίκτου. "Εάν δέν τό 

άντιληφθή ούτος, β πωλητής έπιστρεφει, αναλαμβάνει τό μανδήλιον και αρχί
ζει νά τόν κτυπα, έπειτα κάμνει δεύτερον γύρον καί ρίπτει τά μανδήλιον όπι
σθεν ένάς τών παικτών. Μόλις τό άντιληφθή ούτος, εγείρεται άρπάζει τό μαν
δήλιον καί τρέχει νά τόν κτυπήση. Έ ν τφ μεταξύ όμως έκεΐνος προλαμβάνει 
καί κάθεται εις τήν θέσιν τοΰ άλλου, οπότε ούτος γίνεται μάννα, καί το παιγ- 
νίδιον εξακολουθεί.

3 0 . Πόσα ;
Οί παϊκται σχηματίζουν δύο ομάδας, μέ αρχηγόν είς έκάστην. Διά κλήρου 

όρίζεται ποια όμάς θ" άρχίση."Επειτα ή μία όμάς σχηματίζει κύκλον, έκαστος 
όμως παίκτης ί'σταται εις μικράν άπόστασιν άπο τοΰ γείτονας του. Εις το σύν
θημα τοΰ άρχηγοΰ της άλλης ομάδας, δλοι ιππεύουν άνά ένα τών Εσταμενων, ή 
δέ μάννα ύψώνουσα τήν χεΐρα καί έν ή περισσότερα δάκτυλα έρωτα :—Πόσα; 
Ό  δέ Εστάμενος άπαντα μέ ένα άριθμόν. "Αν ό εκφωνηθείς αριθμός άνταπο- 
κρίνεται με τόν άριθμόν τών υψωμένων δακτύλων τοΰ ιππεύοντος, κερδίζουν οί 
ίππευόμενοι καί άνταλλάσσουν θέσεις με τήν ίππεύουσαν όμάδα. Ά ν  δμως δεν 
επιτυχή τον πρέποντα αριθμόν, τότε ό δεύτερος παίκτης δψώνει τήν χεΐρα καί 
δσα δάκτυλά του θέλει καί έρωτα αυτός ;—Πόσα ; "Αν άποτύχουν καί εις τοΰ· 
τον υψώνει τήν χεΐρα ό τρίτος, έπειτα ό τέταρτος κ. ο, κ.

3 1 . ’Άγγελος ηαϊ Διάβολος
Και τούτο παίζεται υπό κορασίδων. Ή  μία γίνεται άγγελος, ή άλλη διά

βολος καί ή τρίτη μάννα, καί ιστανται είς τάς τρεις άκρας ενός τριγώνου. 
ΓΌλαι αι άλλαι σχηματίζουν μίαν σειράν ενώπιον τής μάννας, ή όποια ψιθυρί
ζει είς,τό αυτί έκάστής τό πράγμα τοΰ βασιλέως ή τής βασιλίσσης τά όποιον 
Αντιπροσωπεύει. Είς μίαν επί παραδείγματι λέγει δτι είναι «τ" βασιλέ τόποτήρ"», 
είς άλλην «τ’ς βασίλισσας ή κορδέλλα», είς τρίτην «τ" βασιλέ τά μποτίνια» 
κ. ο. κ. "Αμέσως έπειτα έρχεται ό άγγελλος καί προσποιούμενος δτι κρούει τήν 
θύραν λέγει Τάκ, τάκ. —Ποιος είναι ; έρωτα ή μάννα.—"'Αγγελος, άπαντα 
αυτός. —Τί ζητεί Ζητεί τ" βασιλέ τ’ς παντόφλες. Τότε άν ύπάρχη κοράσιον 
φέρον τό δνομα τοΰτο ή μάννα λέγει: —Πάρ" το, καί τό παραδίδει είς τόν άγ
γελον. Ά ν δμως δεν υπάρχη, τότε λέγει : —Νά πας άπό κεΐ πγ" ήρτες, καί 
τόν αποπέμπει. Μετά τούτον έρχεται ό διάβολος καί επαναλαμβάνεται δ διά 
λογος.—Τάκ, τάκ.—Ποιος είναι Διάβολος.—ΤΕ ζητεί Ζητεί τ"ς βασίλισ-

- ------------- — — ---- :---
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σας τ3ς κάλτσες, 5ΑφοΟ παραλάβη τό ζητούμενον ή αρνητικήν άπάντησιν έπα- 
νέρχεσαι ό άγγελος, μετά τούτον πάλιν ό διάβολος, έως νά τελειώσουν δλα τά 
παιδιά, Μετά ταΰτα δλα τά κοράσια τοΰ αγγέλου ίστανται δπισθεν αύτοΰ κατά 
σειράν, και οι τοΰ διαβόλου δπισθεν εκείνου. Κατόπιν ό διάβολος κρατεί τόν 
άγγελον από τάς χεΐρας καί οΕ δπισθεν αύτοΰ ίστάμενοι έναγκαλίζονται έκα
στος αυτών από τής όσφύος τόν ενώπιον του Εστάμενον καί σύρουν όμαδικώς 
τόν αντίπαλον πρός τό μέρος των, "Οστις τό κατορθώση, κερδίζει.

3 2 .  Δαχτνλίδι

"Ολα τά παιδία κάθηνται είς μίαν σειράν. Ή  μάννα παίρνει τό δακτυλίδι, 
■τό θέτει μεταξύ τών παλαμών της καί αρχίζει νά προσποιήται δτι τοποθετεί 
αύτό μεταξύ τών παλαμών έκάστου παίκτου, χωρίς νά φανερωθή είς ποίου πα- 
λάμας τό άφησε. Μία ίσταται μακράν καί προσκαλείται νά μαντεύση ποιος 
έχει το δακτυλίδι. Εκείνη προσερχομένη αρχίζει νά Ιξετάζη τάς χεΐρας, τάς 

: κινεί, τάς σφίγγει καί τέλος ύποδεικνύει τάς χεΐρας ένάς παίκτου. Ά ν έπι- 
τόχη, ανταλλάσσει μετ’ αύτοΰ θέσιν, ’Άν δμως άποτύχη, τότε άπομακρύνεται 
καί ή μάννα παραλαμβάνουσα τό δακτυλιδιον επαναλαμβάνει τάς αύτάς κινήσεις.

Τοΰτο είς άλλα χωρία επαίζετο κατ3 άλλον τρόπον. Μετά τήν τοποθέτη- 
σιν τοΰ δακτυλιδιού ή μάννα μέ τό στριμμένον μανδήλιον κτυπα είς τήν πα
λάμην τοΰ πρώτου, έρωτώσα:—ΙΙοιός το έχει ; Αδτός έκφωνεΐ το ονομα ενός 
τών παικτών καί ή μάννα κτυπα τήν παλάμην εκείνου, έως δτου κάποιος ν3 
άνακαλύψη το δακτυλιδιον, όπότε γίνεται αδτός μάννα.

Τό δακτυλίδι παίζεται καί κατ3 άλλον τρόπον. Τό περνούν είς σχοινίον καί 
δένουν τά δύο άκρα αύτοΰ. ’Έπειτα δλαι σχηματίζουν κύκλον καί κρατούντες 
τό σχοινίον κινούν διαρκώς τάς χεΐρας, προσποιούμενοι δτι έκαστος έχει τό δα- 
κτυλίδιον καί τό μεταδίδει είς τόν γείτονά του. Είς τό μέσον ισταται ή μάννα 
καί προσπαθεί ν“ άνακαλύψη τά δακτυλιδιον, ένφ δλοι οι παΐκται έν χορω 
ψάλλουν ; Κόρη χρυσή, κόρη, μαλαματένια, j Ποΰντο, ποΰντο ; Νά το, νά το, | 
πέρασε καί πάγει κάτω.

Εκείνος είς του οποίου τάς χεΐρας κατορθώση νά συλλαβή τό δακτυλίδι 
γίνεται μάννα, ή δέ μάννα λαμβάνει τήν θέσιν της είς τόν κύκλον,

3 3 .  Τό άηδόνι

Τοΰτο επαίζετο είς μερικά χωριά άντί τοΰ δπ3 άριθμόν 12 (Αάηάη μα- 
λάηάη), μέ κάποιαν παραλλαγήν. ΟΕ παΐκται παρατάσσονται πάντες είς μίαν 
γραμμήν, ή δέ μάννα της απέναντι των, προχωρεί δλίγα βήματα ψάλλουσα :

Άλίσβεβις τ’ άηδόνι, | τ’ άηδόνι τό παγόνι j νωρίς μ,αγερεμένο, | στό 
λάδι βουτηιχενο. | Κατά τά άλλα βμοιον μέ τό 12.

3 4 . Τό άλώνι
Τά παιδιά σχηματίζουν κύκλον. 'Ένα στέκεται είς τδ μέσον καί σκουπί-
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ζει, έτερον δε έκτος του κύκλου φωνάζει προς αύτό : —Σκοίϊψες τ αλών5 ; 
—Τό οκούψα. —ϊ ί  γηύρες ; —'Ένα bapa. —Τί πήρες ; Σ—μίτ καί χαλβά 
—Δόμ3 καί μένα κομμά. —Ψίστ, ψίστ, έφαγε ή κάτα το κριάς.

'Όταν δ πρώτος λέγει : «Δόμ5 κομμά», ανοίγει τό χέρι του, ό δ’ έτερος 
Ινώ άπαντα «ψίστ» κλπ., κτυπά τήν άνοικτήν του παλάμην διά της ίδικής 
του καί αρχίζουν νά τρέχουν άμφοτεροι, ο μέν έξωθεν, δ δέ έσωθεν του κύ
κλου. 'Όστις κατορθώση νά φθάαη πρώτος είς τό σημεΐον της εκκινήσεως, τό 
οποίον πάντοτε εύρισκεται ενώπιον ενός των άποτελούντων τον κύκλον, λαμβά
νει τήν θεσιν αυτού, καί οδτος τήν θέσιν έκείνου, καί το παιγνίδιον εξακολου
θεί μέ τήν αδτήν Ιρωταπόκρισιν.

3 5 .  Τό τόπι
Έπαίζετο υπό δύο, τεσσάρων ή καί τριών, τότε δμως ό ένας έπαιζε μέ 

τον κιόρ όπως εις το τσαλούκι. Διά κλήρου καθωρίζετο ποιος ή ποία όμάς θά 
παίξη πρώτη, ή όποια καί έστέκετο έμπροσθεν τής πέτρας τοΰ καλέ, οί δέ αν
τίπαλοί του 10 μέτρα πέραν αυτού,. εστραμμενοι προς τον καλέν. Ό  πρώτος 
παίκτης, ή μάννα, άναρρίπτει τό τόπι, τό όποιον είναι κατασκευασμένον από 
τρίχας άγελάδος, καί άμεσως κατόπιν ραπίζων αυτό δριζοντίως διά τής παλά
μης του, τό αποστέλλει δσον τδ δυνατόν μακράν. ”Αν ό άντίπαλος κατορθώση 
νά συλλάβη το τόπι κερδίζει καί αλλάζει θέσιν μέ τήν μάνναν. "Αν δμως άπο- 
τύχη, τότε λαμβάνει τό τόπι καί ρίπτων αύτό πρός τον καλέν, προσπαθεί νά 
κτυπήση αύτόν, s'Av τό κατορθώση κερδίζει καί Ανταλλάσσει θέσιν μέ τήν μάν
ναν. 31 Αν άποτύχη, ή μάννα «κάμνει ένα» κερδίζει ένα βαθμόν, καί ρίπτει εκ 
νέου έως νά χάση. 'Όταν οί παΐκται είναι άνά δύο, άμα χάση δ πρώτος κά- 
μνει ό δεύτερος, καί μετά τούτον αλλάζουν αί όμάδες θέσιν. "Άν παίζουν μόνον 
τρεις, τότε εκείνος ό οποΤος παίζει μέ τόν κιόρ, άμα χάση μίαν φοράν, κάμνει 
και δευτέραν διά τόν ανύπαρκτον σύντροφόν του. Έ κ  τών προτέρων συνεφώ- 
νουν τον αριθμόν τών βαθμών 6 όποιος κερδίζει τό παιγνίδιον καί δ όποιος συ
νήθως ήτο 20, 'Όταν λοιπόν κατώρθωνε νά λάβη 20 βαθμούς, έβαζεν εις τόν 
Αντίπαλόν του «έναν καμά», καί δσους βαθμούς, είχεν εν τω μεταξύ λάβει δ 
αντίπαλός του «καίγάανε». 'Όταν παίζουν άνά δύο, καί άφοΰ δ πρώτος σύν
τροφος λαβών όλίγους βαθμούς χάση, δ σύντροφός του εξακολουθεί νά προσθετή ' 
δσους βαθμούς κερδίζει εις τούς συντρόφους του.

3 6 .  Το ακαινένιο τριόδ3
ϊ ό  παιγνίδιον τοΰτο παίζεται κατά τάς ψύχρας ήμέρας τοΰ χειμώνος, δτε 

τά παιδιά άναγκαστικώς μένουν έν τή οικία. Έδεναν τά δύο άκρα ενός λεπτού 
σχοινιού, μήκους 1,80 περίπου μέτρων. 'Έπειτα δ . πρώτος παίκτης τυλίσσει 
δίς περί τήν παλάμην του τό σχοινίον καί μετά ταΰτα διά τού μέσου δακτύλου 
σύρει τό έσωθεν τής παλάμης σχοινίον, ώστε νά σχηματίζωνται δύο έπικλινή X 
επί μιάς δριζοντίου γραμμής έκαστον. Ταΰτα ώνομάζοντο «Κουρτούνα», Ό
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δεύτερος «παίρνει» τούτο κρατών τά δύο X από τοΰ σημείου τής διασταυρώ- 
σεως τών γραμμών των, διά τοΰ άντίχειρος καί δείκτου εκάστης χειρός του, 
χώνων τούς δακτύλους υπό τήν κάτωθεν τοΰ X γραμμήν καί στρεφων είτα. αύ- 
τούς πρός τά άνω, οπότε λαμβάνει τό σχήμα παραλληλογράμμου μετά τεσσά
ρων διαγωνίων χιαστί τοποθετημένων. Τό σχήμα τούτο λέγεται «καφάς». Πά
λιν διά τών δύο δακτύλων τό «παίρνει» 6 άλλος παίκτης συλλαμβάνων τά σχη- 
ματιζόμενα 2 X από τοΰ σημείου συναντήσεω; τών γραμμών των καί φέρων 
αυτά 6πό τήν μεγάλην πλευράν, όπότε λαμβάνει τό σχήμα παραλληλογράμμου 
με δύο εύθείας γραμμάς παραλλήλους πρός τάς μεγαλύτερα; αύτοΰ πλευράς. 
Τοΰτο όνομάζεται «Πόρτα». Διά τών μικρών δακτύλων σύρων χιαστί τάς 2 εύ* 
θείας γραμμάς καί άνεγείρων τό ύπόλοιπον επί τών 2 δακτύλων (άντίχειρος 
καί δείκτου) σχηματίζει τήν «σκαφίδα» ή όποία είναι ακριβώς το σχήμα τής 
«κουρτούνας» άνεστραμμένον. Τοΰτο παίρνεται καί λαμβάνει πάλιν τό σχήμα 
«καφάς». "Οταν όμως τό πάρη πάλιν ό άλλος, λαμβάνει σχήμα παραλληλο
γράμμου μετά 2 X πρός τάς 2 στενάς πλευράς καί ρόμβον είς τό μέσον καί 
καλείται «άγκαίγος», Τοΰτο «παίρνεται» κατά δύο τρόπους, πρώτον διά τών 
δύο δακτύλων ύπό τών πλαγίων του ρόμβου, όπότε λαμβάνει τό σχήμα δύο πα
ραλλήλων X με ένα I είς τό μέσον τοΰ υπ5 αύτών σχηματιζομενου ρόμβου 
καί όνομάζεται «ψάρ’». 5Άν όμως τόν «άγκαΐγο» τον πάρωμεν άπό τάς στενάς 
πλευράς διά τών μικρών δακτύλων, τότε λαμβάνει σχήμα δύο αντιθέτων X μεθ3 
ενός I είς τό μέσον έκαστου, λεγόμενον «βελόνες». Μετά τοΰτο εξακολουθούν 
νά τό παίρνουν, αλλά δεν παρουσιάζει πλέον ούδέν νέον σχήμα.

Ι Β '  ’Αθλ^τε-κά ά,γωνόαμ,ατα

Είς τήν περιφέρειαν μας ούτε αθλητικοί σύλλογοι έλειτούργουν, ούτε τό 
μάθημα τής γυμναστικής εδιδάσκετο είς τά σχολεία. Διά τοΰτο τά παιδία ώς 
πρότυπόν των είχαν τούς άθλητάς τών μεγάλων πανηγύρεων, οί οποίοι έπεδί- 
δοντο μόνον είς όλίγα άγωνίσματα, τήν πάλην, τόν δρόμον τών πεζών καί τών 
έφιππων, τό άλμα είς μήκος καί μετ’ εμποδίων καί τήν λιθοβολίαν. "Αθλητικά 
δμως αγωνίσματα, συστηματοποιημένα, ήσαν εντελώς άγνωστα.

1. Ι ϊμλη.  Ε ίς τήν πάλην π. χ ., ή όποία ήτα καί τό διεγείρον τό μέγιστον 
ένδιαφέρον τών παιδιών αγώνισμα, δεν υπήρχον κανόνες διεξαγωγής αύτοΰ, Μό
νον διά ν’ άνακηρυχθή τις νικητής έπρεπεν ή νά κατορθώση ν" άνυψώση τόν 
αντίπαλον άπό τοΰ εδάφους, ώστε ούδέν μέλος τοΰ σώματός του νά έγγίζη αύτό, 
ή νά τόν άνατρέψη επί κεφαλής, «νά τόνε γυρίσ5 καβάκ"», ή νά τόν έξαπλώση 
ύπτιον, ώστε ή σπονδυλική του στήλη νά ελθη είς επαφήν μέ τό έδαφος», «νά 
φάη ή ράχη τ’ χώμα».

2. Δρόμος. Είς τό άγώνισμα χοΰ δρόμου ταχύτητος έδεναν σχοινίον μεταξύ 
δύο οικιών τοΰ δρόμου, είς τό όποιον έκαστος τών διαγωνιζομένων προσεδενε τό 
μανδήλιόν του. “Έπειτα είς τό σημεΐον τοΰ αρχηγού, εγίνετο ή εκκίνησις άπό

9
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τοΰ αύταΰ σημείου πάντων χθ>ν δρομέων. Τά σημεϊον εκκινήσεως άπεΤχεν 100— 
400 μέτρα άπό τό τέρμα. Ποτέ όμως δεν εξηκριβοΰτο ή απόστασής διά μετρή
ματος, οΰτε εκρατειτο ο χρόνος καθ5 δν έγένετο ή διαδρομή. Οι άγωνισταί έν- 
διεφέροντο μόνον διά τά πρωτεία, χωρίς νά γνωρίζουν ποία ήτο ή υπ9 αυτών 
διανυθεϊσα άπόστασις ή είς πόσα δευτερόλεπτα διηνόθη,

3, Δρόμος εφ ίππω ν.  Εις τδν δρόμον των έφιππων ετηρεϊτο ή αύτή τάξις, 
αντί δέ ίππων οΕ διαγωνιζόμενοι 'ίππευαν ράβδους. "Εκαστος διαγωνιζόμενος, 
όταν έφθανεν εις τό τέρμα, έλυε τό κρεμασμένον μανδήλιόν του καί περιεδενεν 
αυτό εις τδν λαιμόν του,

4, Λιθοβολία.  Εις τήν λιθοβολίαν μετεχειρίζοντο μικρά λιθάρια, χωρίς νά 
εξετάζουν τό βάρος αυτών,"Εκαστος λιθοβόλος έξέλεγε τό λιθάριόν του καί εξε- 
σφενδόνιζεν αυτό μεθ9 ορμής πρός ώρισμένην κατευθυνσιν. Ή διανυθεϊσα άπό- 
στααις δέν εμετράτο διά μέτρου μήκους, άλλά διά τοΰ οφθαλμού άπό τοΰ ση
μείου εκσφενδονήσεως, τό οποίον πρός τούτο ήτο πάντοτε δψηλότερον τοΰ λοι- 
ποΟ Ιδάφους. Διά τοΰ όφθαλμοΰ έκριναν καί τήν εις ΰψος λιθοβολίαν «στ9 άψλα- 
ρώνια». Διά τούτο ίνα κερδίση ό λιθοβόλος τά πρωτεία, έπρεπε νά βάλη πολύ 
υψηλότερον των άλλων, ώστε νά είναι οφθαλμοφανής ή διαφορά τής άποστά- 
σεως. Εις τά παράλια μέρη καί τά χωρία τά γειτονεόοντα πρός ποτάμια, ερρι- 
πταν λιθάρι καί έπί τής επιφάνειας τών όδάτων, διαγωνιζόμενοι τίνος τό λι- 
θάριον θά κάμη τά περισσότερα πηδήματα.

5, “Α λμα . Είς τό άπλοΰν καί τριπλοΰν άλμα εις μήκος μετά φοράς,"ή αυτή 
έπεκράτει άδιαφορία ώς πρός τάς αποστάσεις, Ήρκοΰντο μόνον νά χαράσσουν 
γραμμήν είς τό σημεϊον δπου ήγγισαν οί δάκτυλοι τών ποδών του άθλητοϋ, δεύτε- 
ραν δέ τοιαύτην εις το σημεϊον δπου εφθασεν ό ύπερπηδήσας τήν πρώτην γραμ
μήν, ό δέ δπερπηδήσας τάς γραμμάς τών άλλων καί φθάσας είς τά άπώτερον 
δυνατόν σημεϊον, άνεκηρύσσετο πρώτος, Τό άλμα είς ύψος ήτο κυρίως άλμα 
μεθ1 ενός εμποδίου, διότι ήτο ύπερπήδησις καθίσματος ή κωφηνίου, άναλόγως 
τής Εκανότητος τών διαγωνιζομένων.

6, Ί π π α ο ία ."Εκτός τών ανωτέρω άγωνισμάτων διηγωνίζοντο καί είς τήν
ιππασίαν, άλλά τούτο τό άγώνισμα περιωρίζετο μόνον είς τούς έχοντας ζώα, 
ίππους, όνους ή ήμιόνους, Είς τό άγώνισμα τοΰτο τά ζώα ήσαν γυμνά καί άνευ 
χαληνοΰ, μέ μόνον τό καπίστρι, 4

7, Βάρη. Τά μεγαλύτερα παιδία διηγωνίζοντο ακόμη καί είς τήν άρσιν βα
ρών, κατά τήν έποχήν κυρίως τοΰ αλωνισμού. Έγέμιζαν τό «μσοκοίλ’», τό μέ- 
τρον χωρητικότητος διά τοΰ όποιου έγίνετο τό μέτρημα τοΰ σίτου καί τών λοι
πών γεννημάτων, καί έκαστος προσεπάθει νά τό άνυψώση άπό τοΰ εδάφους.Ό 
κατορθώνων νά τό άνυψώση δψηλότερον ή νά τό κράτηση επί περισσότερον 
χρόνον, εκέρδιζε τά πρωτεία.
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Ι Γ '  Π α ι δ ι κ ό ν  λ ε ζ ιλ ό γ ιο ν

Ή  μήτηρ, εν τή προσπάθεια της νά διευκολύνη το νήπιον, ώστε ν’ άρ- 
χίση νά όμιλή, μετεχειρίζετο μονοσυλλάβους ή δισύλλαβους λέξεις, Ικ των 
οποίων πολύ δλίγαι έχρησιμοποιοΰντο ύπό τών ενηλίκων, καί ίσως μάλιστα νά 
έμειναν άπό τήν γλώσσαν τών νηπίων.

"Οπου ή μήτηρ μετεχειρίζετο τήν προστακτικήν έγκλισιν είς τήν πρός τό 
νήπιον ομιλίαν της, έχρησιμοποίει το δεύτερον πρόσωπον τοΰ ρήματος, είς πά^ 
σαν δε άλλην έκφρασιν, τό τρίτον. U.χ . :—ϊ ό  μωρό μ” θέλ3 νιανιά.—Κάμε χάπ 
τό μωροϋτσκο μ5. Πάντοτε δέ έφρόντιζε νά δίδη θωπευτικόν τόνον είς τάς εκ
φράσεις της πρός τό νήπιον, χρησιμοποιούσα τά κατάλληλα έπίθετα, δπως τό 
τσαμενο, τ’ άρίσκο, τό καλό μ’, τό μωρό μ3, τό μωροϋτσκο μ3, τό σαλό μ3, ή 
πατσουρα μας, ό δράκος μας, τ* άγοράκι μ1 κλπ.

Τό λεξιλόγιον λοιπόν τών νηπίων, ώς ήτο Ιπόμενον, ήτο πολύ περιωρι- 
σμένον, περιλαμβάνον τάς κατωτέρω λέξεις :

"Αα δ=^κοιμουμαι Τό μωροϋτσκο μ3 θά κάμ3 άα ά.—Κάμε άα ά. 
όίϊϊα—σηκώνομαι : —3Ά  νά κάμ3 άπα,—Νά το, έκανε άπα. 
άμν ια=πάσα ενήλιξ : —Νά καί μνιάν άμνια. —3Ά νά πάμε στ3ν άμνια. 
y iay ia^ f]  μάμη καί πάσα γραία:—3Έλα γιαγιά νά το πάρ3ς.—Που είναι 

ή γιαγιάκα ;
<5ε£/ρα=:αταμαι :—Διέστε το, μερή, τό χσό μ3, δέάρα κάμνει, δέάρα. 
κακά— παν αηδές καί βδεληρόν πράγμα : —Μή, είναι κακά. Πίφ, κακά. 
Kj r̂t-MT/Ti—γαργαλίζω :—Κήτι κήτΐ τό σαλό μ3. Κάμ3 το κήτι κήτι, νά 

γελάς, χηχηχή.
κ ή τ ς= ή  αίξ : — Νά καί τό κήτς;—”Α ν3 άρμέξμε τό κήτς, 
κιακιά— τραγήματα" παν εύχάριστον τήν γεΰσιν : — Ό  Βχ1>άς τό φερε 

κιακιά.
κλονκλού—ή κλώσσα :-~3Ηρτε ή κλουκλού.— ώ κλουκλου. 
κοκό=τό αύγό :—3'Α τό-δώκω καί κοκό.—Τί καλό κοκό.
«οκότα=ή βρνις :—Βγήκε καί ή κοκότα μας.—3Έλλα κοκότα στό μω- 

ροΰτσκο μ3.
«σις—κόπτω :—Τόκανε κότς. σφάζω : —Κάμ3 ό bapl:^  κότς τό γούτς. 
κ ο ύ η —  σκύλος :—Δός το μαμά στό κούτι.—Νά τό κουτί ήρτε. 
«ου«ουρ(κσς=πετεινός : —Φώναξ3 ό κουκουρΐκος. — Πώς κάμνει ό κου- 

κουρΐκος ;
κου?τε7τέ=κινήσεις τήςχειρός:—Κάμε κούπεπέ. Κούπεπέ νάρτ3 δ 5αΒάς. 
λιάκ=Ικφρασις αηδίας :—Αιάκ, δέ είναι καλ,ό. Αιάκ, φτοΟ. 
μάμ=δαγκάνω :—Μάννα, τδκαμε τό κούτι μάμ. Μή καί θά τό κάμ3 μάμ. 
μαμά=χο  ψωμί ;—-Θέλ3 μαμά τ’ άρίσκο μ3 νά κάμ3 μάμ. Τί καλό μαμά.
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μεε=τό πρόβατον -Έλα μέε, νά σε κάμ’ ώ ώ τό παιδάκι μ3. 
μεμέ“ βύζαμα καί γάλα:—*Ά το δώκω γώ μεμέ το τσαμένο.—Θελ3 μεμέ 

τό χαό μ’.
^/ίά=φ'λημα, φιλώ :—Κάμε μμά τν ΙΙαναγίτσα.—Έλα νά το κάμω μμά 

νά περάσ3.
μονον—άγελάς καί βώδι :—"Ηρτανε τά μούου. Πά ν3 αρμέξω το μούου. 
νάνι=συνώνυμον του άα ά.—Κάμε νάνι μωρό μ’.Μάμ καί νάνι τ’άγοράκι μ’. 
νιαπά=φαγητόν :■—Τόφερα νιανιά το πατσουράκι μ’,Κάμε χάπ τό νιανιά, 
νινΐ=βρέφος καί κούκλα : — Νά κι5 -Ιν3 άλλο νινί. Κάμ3 το άα ά τό νινί. 
ννε καί νενέ—ή μήτηρ :—ΙΙοΰ είναι ή ννε ;—“Έλα ννέ νά τό πάρ*ς. 
ο'οχ=εύχαρίστησις. (Συνοδεύεται καί 6πό κινήσεως τής χειρός επί τοΟ 

στήθους). — Κάμε δοχ τ3ν άμνια.
οπαλα καί δπαλάκια—σηκώνομαι:—Έπαλα τό χσό μ’. Κάμε δπαλάκια. 

οχ -πόνος : ——ΙΙοΰ έχ3 δχ τό κορτσάκι μ3 Έ λα  νά τό φλήσω το δχ τ3 
νά περάσ5,

παττά(τδ)=ενδυμα:—Έβανε καλό παπά. Πληθ, παπούτσια:—Διέστε, τί 
καλά παπά τοφερ3 ό ννός τ3.

πα ππ ούς— δ πάππος καί πας γέρων:—ΝάκΓ ένας παππούς. —Αό; το 
παππού, κιακιά.

πέρα. πέρα=ούργ}σις: —31Α νά κάν3 πέρα πέρα στ3 agio.’Έκανε πέρα πέρα. 
ταΛτά=πίττα :—Τδδωκε ή άμνια ταπτά.—Θά τό κάνω καλό ταπτά. 
τ£ά=βλέπω :—Κάμε τζά τό bebe.—Τζά τό καλοΰτσκο μ3, 
τξ'ιξ—καίω :— Μή, θά τό κάμ3 τζίζ3. Είναι τζιζ.
τζίμ=κεντώ,τσιμπώ ;—Θά το κάμ’ τζίμ ή κοκότα, ΐοκανε τζίμ ή ψιψίκα. 
τ£ιτ£ί=άθυρμα :—Τοφερ5 ή ννά χ3 ενα τζιτζί. "Εκείνο έχ3 τζιτζί' παπά. 
τπρροντ πρροϋ=$$ωρ:—Διψοκάηκε τό τσαμένο καί θελ3 τπρρού τπρρού. 

—Δός το άμνια κομμά τπρρού τπρρού.
τααπτσανάκια— πΆΧα.μ&γ.ιχ Κάμε τσαπτσανάκια, νά τό διή δ Βάρίυας. 
τσατσ·ά—-ή αδελφή :—Πάν3 το τσατσά dada. Νά καί ή τσατσά. 
τσίς=ούρησις, συνών. μέ τό πέρα πέρα :—Έ χ ’ τσίς τό σαλό μ3. Κάμε τσις. 
τσιτσά—κρέας ή άλλο εύχάριστον έδεσμα : —Τδφερε χσιτσί δ b a b ^  τ3. 
χάπ=τρώγω  : —Κάμ3 το χάπ παιδάκι μ3. Μάανα τδκαμε χάπ τό κούτι. 
χι]χηνή='(εΧΰ) :—Τί χηχηνή ειν3 αύτό ;
ψ ιψ ίκα — ή γάτα :—’Έλα ψιψίκα, νά σέ διή ή πατσούρα μας. Νά ή ψι

ψίκα μας.
ώοο &5=θωπεύω : — Κάμε ώ ώ το μέε.—3Ώ ώ τή ψιψίκα.
Ζ>αΖ>ά~παχήρ :—Φώναξε baba.—Έ λα baba, νά σέ κάμ3 τζά. 
£άρ£ας=θεΐος ;—Ποιός είν3 αύτός ό bapbai ; Νά κι3 άλλος bάpbaς. 
&όε=πράβατου, συνώνυμον τού μέε :—Που V  τό ίυέε ;
6εΖ>ές=άδελφός :—"Ελα bsbs νά σέ κάμ3 μμά.—Νά τος ό bsbs?.

f  Καλλ- Χουρμουζιάδου
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Z>AtZ>Ai=nav μικρόν πτηνον :—Τί καλέ bXtbXi. —Ά  τέ δώκ' ή άμνια τ’ 
κι’ ένα bAibXi.

ύ ο ν μ ~πίπτω  Μή καί θά κάμ’ς Έούμ. ’Έκαμε ^ ύ μ ,
Αον/>ού=νερόν, συνώνυμον τοϋ τπρρού τπρρού :—Νά boubou.
<iou/a= περίπατος:—Πάρ’ το τσατσά νά το πας οΙαάά.’Έλα νά πάμ’ dada. 
ί/δε=άμαξα καί παν φορτηγόν ζώον :—Ά  κάτς τ’ άγοράκι μ’ στέ όέε.Ά 

τέ βάνω καί στο dse.
ί/εί/έ=δαρμός, κτύπημα :—Θά το κάμω γώ κείνο dsde, πδκαμε τζίζ 

το μωρό μ’.
ggovx καί γούτς=χοϊρος :—Φώναξε το γούτς, Κάμε ώ ώ τέ g-ρούχ, 

gag&=  άποπάτησις :—’Έκατσε στ3 agio, νά κάμ’ gaga.
’Εκτός των διά ζώσης φωνής έκφράσεων, τό νήπίον έδιδάσκετο καί όλίγας 

διά κινήσεως των χειρών ή τής κεφαλής,
Ή  κίνησις τής κεφαλής έκ των άνω προς τά κάτω, έσήμαινε «ναι». Έ κ  

των κάτω πρές τά ανω «δχι» καί εκ δεξιών προς'τ’ αριστερά «καλό».
Ή κίνησις τής παλάμης εκ των έξω προς τό στήθος έσήμαινε «έλα», άν- 

τιθέτως δέ «φύγε»,

ΤΕΛΟΣ



ΜΑΡΙΑΣ X, ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
(τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου)

-Λ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΡΑΚΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

’Αφορμή νά διατυπώσω τίς παρακάτω σκέψεις για τις σύγχρονες ή 
γενικά νετότερες συλλογές δημοτικών τραγουδιών, καθώς και για τή θέση 
ποΰχει σήμερα στη μας τό δημοτικό τραγούδι, μούδωσε ή επιθυμία τοΰ 
φίλου κ. Παπαχριστοδούλου νά γραφή στο περιοδικό τούτο κάτι γενικό σχε~ 
τικά μέ τό δημιοτικό τραγούδι στη Θράκη. “Έχει δέ τό τραγούδι άντιπροσω- 
πευτή στά δυο Θρακικά περιοδικά από την άποψη του ποσού τουλάχιστον, 
ικανοποιητικά.

Οϊ πλούσιες συλλογές, που μάς δίνουν τά δυο αυτά περιοδικά είναι, 
εκτός από λίγες, σύγχρονες 1 2 και οφείλονται κυρίως στην παρόρμηση πού 
δόθηκε απ’ αυτά τά ΐδια περιοδικά για τή συλλογή λ,αογραφικοΰ υλικού, 
αφού τό έργο τούτο θεωρήθηκε πια σαν έργο διασώσεως των εθνικών κει
μηλίων, άν καί βέβαια ή εντατική κίνηση για τή Λαογραφία τού τόπου μας 
είναι γενικώτερο φαινόμενο, χωρίς όμως δυστυχώς νά έχει πάντα βαθύτερα 
και σοβαρά τά αίτια.

’Από τό συγκεντρωμένο υλικό στά περιοδικά τούτα πρέπει νά δείχνεται 
κατά πόσον ζή σήμερα τό τραγούδι στή Θράκη καί άν όλα τά είδη, ή ποιο 
είδος από τά πολλά άκούγεται ακόμα έκεΐ. Τό συμπέρασμα, πού βγάζουμε 
από τό διάβασμα των συλλογών είναι, ότι και στή Θράκη, όπως και στ’ άλλα 
μέρη τής Ελλάδας γενικά, ιό γνήσιο παλιό δημοτικό τραγούδι μέρα μέ τήν 
ήμερα σβήνει. Τά πολλά αποσπάσματα, καθώς καί τά χαλασμένα τραγούδια, 
πού γεμίζουν τις συλλογές, αυτό μάς δείχνουν. Δεν ζή πια ή παραλογή, ούτε 
τό άκριτικό, ούτε τό τραγούδι, τής ξενιτειας, ούτε τό παλιό αληθινό μοιρο
λόι, έστω κι’ άν τέτοια τραγούδια μπορέσουμε νά καταγράψουμε, αφού ψά
ξουμε πολύ καί κατορθώσουμε, όχι νά μάς τά τραγουδήσουν, άλλα νά μάς 
τά απαγγείλουν.

Γιατί άν βέβαια κάπου σ’ ένα απόμερο καί μακρυά από κάθε επικοι- 
νωνία μέρος, με κόπο πολύ πετύχουμε νά βρούμε κάποιον, πού θά μάς πή 
παλιά τραγούδια ακέραια ή πιο συχνά κομμάτια μόνον άπ’ αυτά, αυτό ακρι
βώς φανερώνει πόσο τό τραγούδι λείπει από τήν ολότητα, πού τό εΐχε μια

1) ’Αρχείο τον Θρακικον Λαογραφικοΰ Θησαυρόν, τόμ. 1—5, {1934—1938) καί 
Θρακικά, τόμ. 1—11 (1998—1939).

2) Στό Ά ρ χ ε ΐο  τοΰ Θρακικον Ααογραφικοΰ Θηαανρον έχουν δημοσιευτή καί 
παλιότερες συλλογές, πού είχαν σταλή πριν από χρόνια στό Ιστορικό Λεξικό τής 
Έλλ. γλώσσης. Αυτές είναι : τοΰ Ά . Οΐκονομίδη (1891), Ά . Χρηστίδη (1894), Κ. 
Κουρτίδη (1898), Συμ. Μανασείδή (1906),
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φορά δικό της και υπάρχει μόνο σαν σπανιότης. Τό νά βρίσκεις άπομεινάρια 
και συντρίμματα δείχνει τό θάνατο, κά όχι τή ζωή τοΰ τραγουδιού. Αυτό 6έ 
τό ξέρω κι3 από προσιοπική πείρα. ’Εκτός από τις τυχαίες αναζητήσεις τρα- 
γουδιών και άλλου λαογραφ ικού υλικού, όσες φορές έτυχε νά βρεθώ σε χωριά 
στην “Αράχοβα, πού ήμουνα τό καλοκαίρι τού 1938, καθώς και στά μέρη τής 
Καστοριάς τό 1937 με αποστολή τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, πρόσεξα πολύ 
τό δημοτικό τραγούδι. “Ακόυσα λοιπόν εκεί καί κατέγραψα όλα)ν τών ειδών 
τά τραγούδια, άκριτικό., παραλογές, μερικά παλιά μοιρολόγια καθώς καί 
τραγούδια τής ξενιτειάς, μά είδα πολύ καλά, ότι αυτά δεν αντιπροσωπεύουν 
τίποτα πιο έσοκερικό. Δεν τά τραγουδάνε πια στό χωριό, δεν τά χαίρουν- 
ται ούτε τά νοιώθουν, αλλά μέ πολύ κόπο τά ξεθαφτούν από τά βάθη 
τής λησμονιάς μερικές γριές ή σοΰ τά λένε σαν μάθημα μερικές νέες, πού- 
τυχε νάχουν μνήμη καί νά θυμούνται, δτι κάποτε τάκουγαν από τις γιαγιά
δες τους.

“Άν δέν άκούγουνται δμως πια οΐ παραλογές ή τά παλιά κλέφτικα, τρα
γουδιούνται πολύ τά ερωτικά καί χορεύουν μέ τή συνοδεία τους, διασκεδάζει 
ό λαός μέ τά σατιρικά καί κάθε μέρα αδιάκοπα, μάλιστα σέ ώρισμένα μέρη, 
γεννιούνται καινούργια δίστιχα. “Ετσι καί μέσα στις θρακικές συλλογές, τις 
πιο γνήσιες καί αξιόπιστες, βλέπουμε ν’ άντιπροσωπεύουνται πλούσια τά 
διάφορα ερωτικά καί χορευτικά τραγούδια, τά σατιρικά, τά κάλαντα καί τά 
γαμήλια, δηλαδή τά τραγούδια, πού καί σήμερα αρέσουν καί ικανοποιούν τήν 
ανάγκη για έκφραση τού ανθρώπου τού λαού κι5 εκείνα, πού είναι στενά ενω
μένα- μέ λατρευτικά έθιμα, αφού όμιος κι’ αυτά πάρουν μιά νεώτερη μορφή· 
Ά πό  τά διηγηματικά, πάντα φυσικά μέ κριτήριο τ'ις συλλογές πού έχουμε, 
ξέρουν έπύλλια μέ υπόθεση ερωτική καί συχνότατα μονάχα τοπική, τά χαρα
κτηρίζει δέ όχι τόσο ποίηση, δσο αγάπη ή καλύτερα κάποια κλίση καί πε
ριέργεια για τό επεισοδιακό. “Έτσι βλέπουμε στις περισσότερες, άν δχι σ3 
όλες τις συλλογές, τό τραγούδι τής Θεονίτσας ή Διονύτσας :

Τί έχεις, Θεονίτσα, μέρα καί νύχτα κλαΐς 
καί μένα τή νενέ σου γιατί δέν μέ τό λες ;

ή : "’Ολες οί άρχοντοπούλες μας μέ γέλια καί χαρές,
καημένη ή Θεονίτσα σου μέ πίκρες καί χολές.

ή τό πολύ αγαπητό μέ τό γοργό ρυθμό του :

Τρελλαίνουμαι, μαννούλα μου, για μι.ά γειτονοπούλα μου

ή τής κοπέλλας, πού δέν θέλει νά πάρει τον Τούρκο άντρα κ. α., για ν’ ανα
φέρω τά καλύτερα.

Στή Θράκη είχαν, φαίνεται, μεγάλη διάδοση οί ανθολόγιες' γι’ αυτό



βλέπουμε ν’ άραδιάζουν οϊ συλλογείς σαν θρακιώτιχα τραγούδια τα λόγια 
κατασκευάσματα τής παλι,ότερης γενιάς ι.

= Αντιπροσωπευτική και πολύ χαρακτηριστική για τή σημερινή κατάσταση 
του δημοτικού τραγουδιού στή Θράκη είναι, νομίζουμε, ή συλλογή του Μ. 
Άποστολίδου (’Αοχ. Θρακ. Λαογρ. Θησ. Α' σ. 225—259). Περιέχει 53 τρα
γούδια' άπ’ αυτά 2—3 είναι άκριτικά, 2 παραλογές xts αυτές χαλασμένες, 
ενώ τα υπόλοιπα είναι ερωτικά, σατιρικά καί πολλά λόγια. Τέτοια τραγού
δια τθά μάζευε κανείς στά περισσότερα μέρη, αν έπαιρνε στήν τύχη δ,τι 
άκουγε, και δεν αναζητούσε μ5 επιμονή νά θυμηθούν καί. νά τοΰ πουν παλιά.

"Οταν ζητούσα πέρσι στήν ’Αράχοβα παραλογές ωρισμένες, καί δεν θυ
μόντουσαν ούτε καί οί γριές νά μου τις ποΰνε 1 2 3, ακόυσα νά μου λεν : «άμα 
δέν τά τραγδάς τα ξιχνας, τότε τά τραγδάγανε». Γ ι’ αυτό κι’ εκεί ξέρουν 
πολλά τής τάβλας καί του χορού σέ διάτρορες παραλλαγές, ένω τραγούδια 
άλλα διηγηματικά, μέ κόπο οί γριές θυμούνται.

Σ ’ αυτό το σβήσιμο του παλιού τραγουδιού από τήν ζωή, κι’ έτσι σιγά 
σιγά κι’ από τήν μνήμη, χρωστούμε το μεγάλο πλήθος των αποσπασματι
κών τραγουδιών, καθώς καί τά παραμορφωμένα τραγούδια, πού χαρακτηρί
ζουν ιδιαίτερα τις νεώτερες συλλογές. ’Έτσι πολλά αποσπάσματα βλέπουμε 
στίς συλλογές των δυο θρακικών περιοδικών μας, οποος καί σ’ άλλες σύγ
χρονες, ποΰχο) ύπ* όψη μου από τό Λαογραφικό ’Αρχείο. Δικαιο/ιογία βρέ
θηκε σήμερα γΓ αυτό αλλού μέν, δτι δέν κάνει νά τελειώσει κανείς τό τρα
γούδι, γιατί θά πεθάνει ή μάννα τθυ (Κρήτη), αλλού πάλι, οτι πρέπει νά μεί
νει καιρός γιά νά τραγουδήσουν ολοι (’Αράχοβα, Θράκη κ. ά.), πράγμα, πού 
φαίνεται πώς τώχουν πραγματικά ώς αρχή σέ γλέντι. Τις περισσότερες φορές 
δέν δίνεται καμιά δικαιολογία, γιατί ούτε αισθάνονται καν, δτι. δέν είναι 
ολόκληρο τό τραγούδι.

Θά ήθελα τώρα νά δώσω μερικά παραδείγματα, για νά φανή έτσι κα
λύτερα τί εννοώ, δταν μιλώ για ξέχασμα καί ξεπεσμό τού παλιού τραγουδιού ®.

136 Μαρίας X. Τοίαννίδου

1) Πρβλ. καί τά γραφόμενα τού Μ. Άποστολίδου στό Άρχ. Θρακ. Λαογρ. 
Θησ. Α ', σ. 225 — ’Αξιοπαρατήρητο είναι, ότι αυτά τά τραγούδια τά συναντούμε σχε
δόν χωρίς, ή μέ ασήμαντες παραλλαγές στις διάφορες συλλογές. Κ ι’ αυτό νομίζω, 
δτι οφείλεται στό δτι είναι κάτι, πού βγαίνει δχι από μέσα, αλλά είναι παρμένο 
εξωτερικά, κ ι5 έτσι, σάν δχι οργανικό καί ξένο προς τό λαϊκό γλωσσικό αίσθημα, 
δέν παθαίνει τις αλλοιώσεις καί τ’ις ποικιλίες, πού παρατηρούμε σέ κάθε πραγματικά 
δημοτικό τραγούδι στό στόμα τού λαού. Αύτό πρόσεξα ακόμη καί σέ δημοτικά τρα" 
γούδια, πού τάχουν μάθει τελευταία σ’ έναν τόπο από τις Εκλογές τοΰ Πολίτη ή 
άπό τ’ ’Αναγνωστικά.

2) ’Έ τσι δέν κατιόρθωσα νά πάρω καμιά παραλλαγή τοΰ Νεκρόν αδελφόν.
3) Φυσικά τον επιστήμονα λαογράφο ενδιαφέρει κάθε είδους νέα παραλλαγή, 

δπως καί γενικά κάθε νέα λαϊκή δημιουργία, αλλά δέν μπορεί παρά νά ξεχωρίζει 
κανένας τήν αληθινή ποίηση, πού υπάρχει στό δημοτικό τραγούδι ώρισμένης έπο-
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Ά ς  πάρουμε τό τραγούδι της άπιστης γυναίκας, πού τήν σκοτώνει 6 
άντρας της, 6 Κωνσταντής, σαν τήν βρίσκει, γυρίζοντας ξαφνικά στό σπίτι, 
στήν αγκαλιά ενός άλλου. Ή  αρχή είναι τυπική :

Ξανθή κόρη κοιμότανε στ5 άντρός της τις αγκάλες, 
κι" ούλο τ’ άντρός της έλεγε κι3 ούλο τ’ άντρός της λέει

(ΛΑ 1159 Δ' Σαρατσά Πυλίας—Γ. Ταρσούλη 1938)

Μια κόρη νεκοιμότανε στ" άντρός της τις αγκάλες, 
κ3 ύπνος δέν τής επάγαινε κ” ύπνος δέν τής παγαίνει

(Αάσκαρη, Λάστα σ. 389, 1)

Στήν άποπέρα γειτονιά στήν παρακάτω ρούγα 
μιά λυγερή κοιμότουνε στήν αγκαλιά τ3 άντρός τση

(Pasow  No 461)

Κοιμάτ3 άστρί κοιμάτ3 αυγή, κοιμάται νιό φιγγάρι, 
κοιμάτ ι κι μιά λυγιρή στ3 άνδροΰ της τις άγκάλις

("Υλη Πολίτου 2195}

"Ομοια αρχίζουν κι3 οΐ άλλες πλήρεις παραλλαγές τού τραγουδιού εκτός 
από λίγες, πού αρχίζουν άπ= ευθείας μέ τήν προσφώνηση τής γυναίκας :

βαρεία κοιμάσαι, Κωσταντή, βαρεία κοιμάσαι, Κώστα,

από τις οποίες φαίνεται νά λείπει ή αρχή.
Οΐ εισαγωγικοί αυτοί στίχοι, δίνοντας αμέσως τον διηγηματικό τόνο, 

πού ταιριάζει στήν παραλογή, μάς βάζουν σιγά σιγά στήν τραγική άτμό- 
σφαιρα τοΰ δράματος, πού θά επακολουθήσει. Ό  ύπνος τής λυγερής στ5 
άντρός της τις αγκάλες είναι ή αντίθεση στό μεγάλο κακό, πού θά συμβή 
ύστερα από λίγο, και τονίζει ακόμη πιο πολύ τήν απιστία της.

Στις δυο θρακικές παραλλαγές, πού'χω ύπ3 ό'ψη μου {Αρχ. Θρακ. Θησ. 
Α' σ. 250,38 και Γ ' σ. 34, 10), δέν υπάρχει αυτή ή αρχή στό τραγούδι, από 
το όποιο γενικά έχει φύγει κάθε πνοή ποιητική, κι3 έτσι έχει καταντήσει τούτο 
μιά στενή αφήγηση ενός επεισοδίου συζυγικής τιμής.’Αρχίζει μέ πρώτο πρό
σωπο :

Σηκώθηκα μεσάνυχτα νά πάω ατό πανηγύρι,
δέν πάω μακρυά, δέν πάω σιμά, δώδεκα ώρες δρόμο,
ςέχασα τ’ ώρολόγι μου, γυρνώ γιά νά τό πάρα)

ή άλλη :
Ετοίμασα τ3 αλογάκι μου στό πανηγύρ5 νά πάγω, 
τό φυλαχτήρ,ι μ5 ξέχασα, γύρισα νά τό πάρω

χής, σαν άνθηση άντιπροσεοπευτική μ ι α ς  περιόδου πολιτισμού, α π ό  σύγχρονα λαϊκά 
δημιουργήματα καί διασκευές, πού κι’ αυτές πάλι είναι (αντιπροσωπευτικές τής 
εποχής τους.
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Και οί τυπικοί έξ άλλου στίχοι στην πρώτη παραλλαγή :
νά την ξυπνήσω μέ νερό, φοβούμαι μή κρυοόσει, 
νά την ξυπνήσω μέ ρακί φοβούμαι μην πεθάνει 

πριν από τούς στ. 9—10
στέκομαι συλλογίζομαι τι πρέπει νά την κάνω, 
βγάζω τό κοφτερό σπαθί κα'ι παίρνω τό κεφάλι τ’ς 

παρμένοι από άλλο τραγούδι, είναι τόσο άταίριαχτοι εδώ, πού τό λιγώτερο 
προκαλούν τα γέλια.

Τέτοιες άτεχνες μεταβολές βλέπουμε συχνά σέ παλιά δημοτικά τραγού
δια μέ πλαστή υπόθεση. Οΐ νεώτεροι θυμούνται τό θέμα, την.κύρια υπό
θεση τού τραγουδιού, και αυτήν διηγούνται μέ τον δικό τους τρόπο, μέ τή 
δική τους γλώσσα, πολλές φορές άμετρα, άλλοτε πάλι ακόμα και μέ ρίμα, 
ενφ στο μεταξύ χάνεται δλη ή ομορφιά, πού υπήρχε τόσο στα εκφραστικά 
μέσα, δσο καί στην οικονομία τού αρχικού τραγουδιού. ΚΓ δ λαός άλλωστε 
διακρίνει πολύ καλά τό καινούριο άπ’ τό παλιό τραγούδι.

’Επίσης στο εριστικό τραγούδι (Θρακικά ΙΑ' σελ. 8,18), πού τραγου
διέται στις Σοφίδες στά κάλαντα, τό τραγούδι τό αληθινό έχει ξεχαστή. *0 
διάλογος, πούχουμε σ’ δλες τις παραλλαγές έχει γίνει μονόλογος, κι’ έτσι 
μένει αδικαιολόγητη καί ξεκάρφωτη ή ερώτηση. ’Από επίδραση δέ των κα
λαντών καί από συμφυρμό μ ° αυτά, πού αρχή τους είναι νά παινεύουν 
δλους τούς ανθρώπους τού σπιτιού, για νά πάρουν φιλοδώρημα, βάζει στήν 
ερώτηση στ. 4 καί τό συνηθισμένο παίνεμα τής κόρης...

...απ’ αψηλή μεριά κι’ από γραμματισμένη,

πού δεν έχει καμμιά θέση εδώ), αντίθετα δέ φαίνεται κι’ ανόητη. Επίσης τό 
β' ήμιστίχ. τού στ. 10, είναι απλό παρ«γέμισμα από τον συλλογέα πιθανώς, 
κι’ έτσι βρέθηκε εύκολα ομοιοκαταληξία γιά τον τελευταίο στίχο.
Παραθέτω ολόκληρο τό τραγούδι :

Κρατεί ό Μάης τή δροσιά, κρατεί κι’ δ νιό; την κόρη, 
στά γόνατα τήν κάθισε καί την ψιλορωτάει :

—Κόρη μ’, για δεν είσαι κόκκινη, κόρη μ’, γιά δεν είσαι ξάσπρη ; 
γιά δεν εΐσ’ π’ αψηλή μεριά κι5 από γραμματισμένη ; &

5 Κατέβα κάτου στη Μπαρμπαριά, κάτου στο Σάλονίκι, 
φάγε σταπίδα ραζακιά, κρουστάλλινο κεράσι, 
τότε νά γίνεις π’ αψηλή μεριά κι’ από γραμματισμένη.
Καί μεΐς πολυχρονούμεν το αυτό τό νιό αντρόγυνο, 
νά ζήσει χρόνια περισσά καί πάντα νά περάσει 

10 καί μέ τά χίλια κι’ ύστερα ν’ ασπρίσει να γεράσει.

Μιά από τις κανονικές παραλλαγές, πού παίρνω τυχαία μέσα από τό υλικό,
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ας χρησιμέτρει γιά σύγκριση. Είναι από τον Χασιώτη (σ. 70,27)

Σ ’ τούτα τα σπίτια τα ψηλά, τά μαρμαροχτισμένα 
μέσα ν’ ό νιος πού κάθεται (καί) μέ την πελιστέρα' 
στά γόνατα την έβαλε στα μάτια την τηράει :

—Κόρη μ"1 δεν είσαι όμορφη ξανθή καί μαυρομάτα.
5 —Πέρνα από τον Τοΰρναβο, έβγα στο Σαλονίκι

καί κόψε μου φορέματα, καί φκιάσε μου άρμάτες 
νά ίδής πώς γεν ου μ5 όμορφη, ξανθή καί μαυρομάτα.

’Ανάλογο διάλογο έχουμε σ’ όλες τις άλλες παραλλαγές, πού ξέρω. ’Ίσως 
ομα)ς εδώ νά πρόκειται όχι μόνο γιά χαλασμένο τραγούδι, μά γενικά γιά 
κακή συλλογή. Γιατί ή κακή κατάσταση των τραγουδιών, πού διαβάζουμε στις 
συλλογές, δεν οφείλεται πάντα μόνο στην κακή παράδοση, άλλα καί στην 
άγνοια των συλλογέων καί τήν αδυναμία τους ν’ άνακαλυψουν, όπου είναι 
ακόμα δυνατόν νά υπάρχει, τό γνήσιο καί τό καλό, καθώς καί πολλές φορές, 
μάλιστα τά παλιότερα χρόνια, στην συνειδητή ή όχι. κακοπιστία τους, 
αφού οί ίδιοι επιχειρούν διορθώσεις καί συμπληρώσεις των δημοτικών κειμέ
νων, κι’ έτσι στά χαλάσματα τού χρόνου προσθέτουν κι’ αυτοί τά δικά τους.

Πάνου λοιπόν σ’ αυτό τό ζήτημα τής συλλογής καί των συλλογέων νο
μίζω, ότι δεν είναι περιττά άν πούμε λίγα λόγια, πού ίσως ωφελήσουν κά
πως καί καταστήσουν τούς συλλογείς πιό προσεχτικούς καί πιο έπιφυλαχτι- 
κοΰς. Κι’ έχουν τέτοιες παρατηρήσεις τή θέση τους σ’ ένα περιοδικό, πού γιά 
σκοπό του έχει τή λαογραφική συλλογή.

Δεν θεωρούμε εύκολο πράγμα τή συλλογή τραγουδιών, όπως καί γενικά 
κάθε λαογραφική συλλογή, ούτε έργο τού τυχόντος ούτε καί ακόμη τού κάθε 
ένθουσκάδους καί ακαμάτου πατριώτου, αλλά πιστεύουμε, ότι τό έργο αυτό 
σήμερα, πού εμείς δέν ζόΰμε πιά τό δημοτικό τραγούδι, είναι από τά δυσκο
λότερα και γίνεται κάθε μέρα ακόμη πιό δύσκολο, αν όχι αδύνατο. ΚΓ 
όποιος καταπιάνεται μέ τή συλλογή, πού είναι ή βάση κάθε σοβαρής προσ* 
πάθειας γιά τήν γνώση τού τραγουδιού, πρέπει νά έχει τέλεια επίγνωση των 
δυσκολιών, πού θά συναντήσει.

Δέν θά μιλήσω εδώ γιά τις συλλογές δημ. τραγουδιών, πού έχουμε καί 
επομένως γιά τήν θέση, στήν οποία βρισκόμαστε σήμερα, άν θελήσουμε νά 
μελετήσουμε τό δημοτικό τραγούδι, γιατί άλλωστε τά γραφόμενα, μου εδώ 
έχουν τον τύπο σημειωμάτων γύρω άπ’ αυτό τό θέμα, άλλα θά πώ λίγα· λό* 
για γιά τούς νεοκερους συλλογείς, γιά κείνους, πού θέλουνε νά έργάζουνται 
σύμφωνα μέ τις σύγχρονες απαιτήσεις τής επιστήμης, καί ειδικά μάλιστα γιά 
τούς συλλογείς, πού γνωρίζουμε από τά δυο Θρακικά περιοδικά.

Σήμερα στις οδηγίες, πού δίνουνται γιά τή συλλογή λαογραφικού 
υλικού, τονίζεται οτι οί συλλογείς πρέπει ν’ αποδίδουν πιστά τά λόγια τού
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λαϊκοί ανθρώπου, πού έχουν για πηγή, νά μή προσθέτουν ούτε ενα νι, 
νά σημειώνουν την ηλικία, καταγωγή, γένος και άλλες ακόμα λεπτομέρειες 
τής ζωής του, πουθενά όμως δεν γίνεται λόγος, δτι για τή συλλογή χρειά
ζεται και κάτι άλλο, για μάς πολύ σημαντικό, δηλαδή ή σχετική προπαι
δεία τού συλλογέαν;. Μέ ενθουσιασμό μόνον άλογο συλλογή σοβαρή δεν 
γίνεται και μια συγκομιδή τυχαία δεν μάς ικανοποιεί. Δεν νομίζουμε, δτι ή 
αρχή «μάζευε κι’ άς είν5 καί ρόγες» βοηθάει στό σκοπό μας, στή γνώση τοΰ 
τραγουδιού, αντίθετα πιστεύουμε, δτι τά πολλά καί διάφορα κείμενα, πιο 
πολύ σύγχυση καί δυσκολία για τό ξεκαθάρισμα των τραγουδούν μάς φέρ
νουν1. Πρέπει πάντα νά έχει κανείς στό νοΰ του τί ζητάει και θέλει νά βρή, 
κι" όχι νά παίρνει ο,τι τοΰ δίνουν. ’Έτσι καί σχετικά μέ το δικό μας ζή
τημα δεν πρέπει νά νομίζουμε, δτι αρκεί ν= ανοίξει τό στόμα του ένας 
αγράμματος, καί μάλιστα γέρος, για ν5 αρχίσουμε αμέσως νά γράφουμε. 
Γιατί καί μέσα στό λαό δεν είναι ολοι ίδιοι, έστω κι3 άν ολοι είναι αμόρ
φωτοι καί βρισκουνται, στό ίδιο χαμηλό διανοητικό επίπεδο. Υπάρχουν κθ 
εδώ οι πνευματικές διαφορές. Καί τό νά ξέρεις τραγούδια είναι φυσικό προ
νόμιο μερικών διαλεχτών, δ π ως καί τό νά ξέρεις νά διηγιέσαι παραμύθια δεν 
είναι χάρισμα όλων των απλοϊκών ανθρώπων και παροιμίες δεν θ ' ακού
σουμε σέ ίδιο βαθμό από τό στόμα όλων, άλλα πιο πολύ από εκείνους, πού 
έχουν κάπως μεγαλύτερη φιλοσοφική προδιάθεση ν° άντικρύζουνε τά πράγ
ματα τής ζωής, κάποια ειρωνική κλίση, παρατηρητικότητα καί ικανότητα νά 
διατυπώνουν γρήγορα κΓ επιγραμματικά τις σκέψεις καί παρατηρήσεις τους. 
Επίσης δεν φτάνει νά βρεθή ό ποθούμενος γέρος ή γριά, μά πρέπει νάναι 
καί στα λογικά του, ώστε νά πή κάτι, τουλάχιστον σωστό.

Στα χωριά, πού πάμε αναζητώντας υλικό μάς δείχνουνε πολλές φορές 
ενα πρόσίοπο, «πού ξέρει πολλά ή όλα τά τραγούδια κτλ.» γιά νά γράψουμε- 
Αυτός ό άνθρωπος, πού βέβαια θά ήξερε κάποτε, τώρα πού ή γέρα σε πολύ 
ή άρροόστησε ή άλλα βάσανα τούτυχαν κι" έχασε την διανοητική του διαύ
γεια, δεν θά μάς πή τίποτα της προκοπής, τό πολύ 0·’ ανακαλύψου με μερικά 
λείψανα σέ κάποιους στίχους, πού θά θυμηθή.

1) ’Έ τσι μέ μόνο εφόδιο τόν μεγάλο τους ενθουσιασμό καταπιάνουνται μέ τή 
συλλογή καί ξένοι, πού νομίζουν πώς μέ τό νά μάς φέρουν δ ,τι τυχόν ακόυσαν 
καί τούς είπαν, σώζουν τούς λαογραφικούς θησαυρούς μας. "Οταν δμως σ’ αυτούς 
λείπει, εκτός από τ ’ άλλα, ακόμη καί τό γλωσσικό αισθητήριο, δταν δεν μπορούν 
νά κάνουν ούτε τή στοιχειώδη διάκριση μεταξύ δημοτικού καί λόγιου τραγουδιού, 
μεταξύ τής ομορφιάς ενός ήρωικοΰ κλέφτικου τραγουδιού καί τής πεζότητας καί ανυ
πόφορης πλαδαρότητας μιας ρίμας, κι* δταν την κάθε είδους φλυαρία μιας χωρικής 
μάς την παρουσιάζουν για μεγάλο εύρημα, νομίζω δτι μας επιβάλλεται να προσπα
θήσουμε νά μετριάσουμε λίγο τούς ενθουσιασμούς τους καί νά τούς υποδείξουμε, 
δτι ό μεγάλος κόπος, πού κάνουν νά καταγράφουν χιλιάδες στίχων, δεν πρόκειται 
ανάλογα νά μάς εξυπηρετήσει.
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. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή και ικανότητα στην εκ?ά)γή καί επι
λογή των προσώπων, μά γ ι’ αυτό, εκτός από την γνώση και τήν πείρα, είναι 
απαραίτητο καί κάποιο φυσικό αισθητήριο, ώστε νά μπορή ν’ ανακαλύπτει
κανείς τό καλό καί νά διακρίνει τό γνήσιο από τό νόθο1. ’Επειδή όμως τά 
εφόδια αυτά δεν ταχουν πάντα οι συλλογείς, γι5 αυτό ενώ από τήν άποψη 
τοΰ ποσού δεν είμαστε σέ άσχημη θέση, από τήν ποιοτική είμαστε σέ πολύ 
κακή. Κι’ έτσι μάς λείπει ή στερεή βάση για τή μελέτη τοΰ τραγουδιού και 
ή προεργασία, πού πρέπει νά γίνει πριν από κάδε επιστημονική έκδοση καί 
μελέτη, είναι πολύ μεγάλη.

Μερικά παραδείγματα τραγουδιών παρμένα στήν τύχη μέσ5 από τις 
θρακικές συλλογές, νομίζω, πώς μπορεί νά χρησιμέψουν γιά μια πιο προσε
χτική καί καλύτερη συλλογή στό μέλλον. Πιστεύουμε δτι σέ αμέλεια τοΰ συλ- 
λογεως οφείλεται τό αποσπασματικό τραγούδι τής «συζύγου βοσκού» στό 
Άρχ. Θρακ. Θησ. Δ' σ. 136, 10, πού αρχίζει μόλις από τούς στίχους:

Καλά μπερμπέρη, μπερμπέριζε, τσομπάνη θά τήν κάμω, 
τσομπάνικα τήν χώρισα 3, τσομπάνικα θά τήν βάλω

Δεν θά προσπάθησε δηλ, αυτός νά βρη τόν κατάλληλον άνθρωπο, πού 
νά τό θυμάται κάπως καλύτερα, άλλ5 άρχισε αμέσως νά γράφει δ,τι τοΰ έλε
γαν. Τό οτι βρίσκεται πληρέστερο στη Θράκη, δείχνεται από τις παραλλαγές 
π. χ. στό Άρχ, Θρακ. Θησ. Τ ' σ. 56, 64. Λαογραφία Α' σ. 604, 21, κα
θώς κι’ από άλλες, πού έχουμε στό Λαογραφικό Αρχείο. Επίσης τό τέλος 
τοΰ τραγουδιού μόλις υπονοείται, τό μέτρο είναι χαλασμένο καί γενικά δλο 
τό τραγούδι είναι κακό. 'Όσο γιά τήν κολ,οβή αρχή έχουμε νά παρατηρή
σουμε, δτι είναι πολύ πιο σπάνιο νά λείπουν τελείως οί αρχικοί στίχοι ενός 
τραγουδιού παρά τό τέλος, γιατί, επειδή ή αρχή εΤναΤτυπική, πάντα εντυπώ
νεται καλύτερα καί δυσκολώτερα λησμονιέται, ένφ συνήθως αρχίζουν τό τρα
γούδι κι9 επειδή δεν θυμούνται τήν συνέχεια, ή σταματούν ή, μάλιστα σέ διη- 
γηματικά τραγούδια, αφηγούνται τό τέλος σύντομα σέ πεζό λόγο. ’Ίσως μά- 1 2 * *

1) "Οποιος έχει επιχειρήσει νά μαζέψει υλικό θάχει πείρα από τις «εξυπνάδες» 
των ανθρώπων τοΰ λαοϋ μας, πού γιά νά μάς δοκιμάσουν, άν καταλαβαίνουμε λένε 
καί τραγουδάνε πολλές φορές ά λ λ5 άντ’ άλλων. Αυτό προσπάθησαν νά μου κάνουν 
οί τσοπάνηδες στον Παρνασσό' μοΰ ανακάτευαν επίτηδες τά τραγούδια γιά νά 
δουν, άν θά τό καταλάβω. Θά ήθελα ακόμα νά σημειώσου εδώ, δτι πρέπει νά επ ι
διώκουμε νά καταγράφουμε τό τραγούδι ενώ τό τραγουδάνε, γιατί έτσι καί λιγώτερα 
κενά θάχουμε, επειδή ό τραγουδιστής τό θυμάται καλύτερα τραγουδώντας το, καί δέν 
χάνουμε τά τσακίσματα, πού τό συνοδεύουν, έστω κ ι’ άν τοϋια ενδιαφέρουν πιο 
πολύ τόν μουσικό.

2) Έ. τ. Δ .= Τ ής έκοψα’ χωρίζω στη Θράκη λέμε τό κόψιμο τοΰ πανιοΰ από
τό ράφτη" λ χ ’ —Φούσταν5 θά χωρίσω σήμερα. —Πήγα νά χωρίσω ενα φούσταν’,
έλεγε ή μοδίστρα, πού πήγαινε στα σπίτια νά κόψει τό ροΰχο τόν παλιό καιρό.
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λίστα κΓ εδώ νά είπε ο τραγουδιστής σέ πεζό όσα λείπουν, κα'ι ό συλλογεύς 
νά μή τά σημείωσε.

Στα Θρακικά Γ' σ, 248 9, πληροφορούμαστε από τόν συλλογέα τρα· 
γουδιών τής Σωζόπολης, ότι λίγα τραγούδια ήξεραν ολόκληρα, επειδή τρα
γουδούσαν μόνο μερικός στροφές απ’ τό καθ’ ένα, κι5 έτσι έλησμονούντο. Ό  
ίδιος «προσπάθησε νά τά μαζέψει και όσα ήταν μισά ή παραλλαγμένα έφρόν- 
τισε, κατά to δυνατόν νά τά συμπληρώσει από άλλους, πού τά ήξεραν και νά 
τά ξεκαθαρίσει κτλ. κτλ.» Αυτή τή συμπλήριοση όμως από διαφόρους πρέπει 
πολύ νά προσέχουν οι συλλογείς. Δεν λέω βέβαια, ότι δεν πρέπει ν’ αναζη
τήσουμε ένα τραγούδι σέ πολλούς, μάλιστα επιβάλλεται νά τό κάνουμε 
αυτό, για νά βεβαιωθούμε αν σ’ έναν τόπο υπάρχει πραγματικά και είναι 
γνωστό στους πολλούς τό τραγούδι, ή άν κατά σύμπτωση μονάχα τό 
ξέρει κάποιος, ενώ ξεχάστηκε γενικά ή και μήπως είναι δλότελα ξένο 
στο χωριό καί πρόσφατα φερμένο από κάπου αλλού. Λεν μάς επιτρέπε
ται δμως νά κολλήσουμε τούς στίχους, πού μάς τραγούδησε ένας στους 
στίχους, πού ακούσαμε από κάποιον άλλον, μόνο και μόνο γιατί εμείς νομί
ζουμε πώς ταιριάζουν. Φυσικά, άν ένας δεν θυμάται τή συνέχεια τού τρα
γουδιού, πού άρχισε καί άκοΰμε μπροστά μας τόν άλλον νά τόν συμπληρώνει, 
θά προσθέσουμε τούς νέους στίχους, αφού όμως σημειώσουμε αυτή την λε
πτομέρεια, τή χρήσιμη στο μελετητή. Άλλοιώς κινδυνεύουμε νά κολλήσουμε 
άνόμοια πράγματα, Γιατί κάθε τραγούδι τώχει μεσάτου ό καθένας σαν 
ενιαίο σύνολο, καί μόνος αυτό; θά έπρεπε νά τό συνεχίσει καί νά τό τελειώσει. 
Δεν πρέπει οι παραλλαγές, πού δημιουργούνται από τά διάφορα άτομα νά 
άνακατεύουνται από μάς, γιατί τότε θά παρουσιάσει ή συλλογή μας όχι τρα
γούδι, άλλα συνονθύλευμα στίχων. *Αν 5έ μεγάλοι επιστήμονες, πού καταπιά
στηκαν μέ τέτοια δουλειά χάλασαν τά τραγούδια, φαντάζεται κανείς τί πρό
κειται νά πάθουν τούτα, άν εφαρμόσουμε τό σύστημα εμείς οί άλλοι.

“Από τά Θρακικά βρίσκω ότι ή συλλογή τής Έλπ. Σταμούλη—Σαρανχή 
στον τόμ. 11 σ. 3—275, παρά τό μεγάλο πλήθος τών τραγουδιών, πού μάς 
δίνει, υστερεί κατά τό ποιόν. Βέβαια τά πολλά άποσπάσματα, τά πολλά πα
ραμορφωμένα τραγούδια δείχνουν, όπως καί παραπόνου ειπώθηκε, ότι στή 
Θράκη τό τραγούδι μέρα μέ την ήμερα λησμονιέται, μά νομίζω ότι δέν εί
ναι τούτο ή μόνη αιτία, άλλα πολύ έχει νά κάνει καί ή απρόσεχτη καί ανε- 
πιστημονική αναζήτηση καί συλλογή.

Επίσης στή συλλογή τού Δ. Βογαζλή στον ίδιο τόμο, σ. 279—806, 
ή έχουμε νεώτερα άτεχνα στιχουργήματα, όπως π.χ. σ. 288, IV. 304, XXIX 
κ. ά.,αύτά μάλιστα θυμίζουν νεώτερα Καρπαθικά δίστιχα κατασκευάσματα, 
ή πάλι μικρά ερωτικά καί σατιρικά, πού, δπως είδαμε, άφθονούνε στή Θράκη 
ή καί τραγούδια όχι δημοτικά, δπως στή σ, 294, XVII. "Αλλα πάλι δήμο-
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.τικά φαίνεται, πώς έχουν διορθιυθή 1 από τον συλλογέα, δπως π. χ. ό Χάρος 
και ή Λυγερή στή σ. 284, V. Καί ή απάντηση τοΰ ξενιτεμένου στή σ. 296, 
XIX, στ. 13 :

’Ά ν  είχα μάννα κι1 αδερφή δεν τάφερνα σέ σένα,

νομίζω οτι δέν είναι δημοτική, άλλα συμπλήριοση τοΰ συλλογέως ή έστω και 
σκέψη τού λογίου, άπδ τόν όποιον θά πήρε τό τραγούδι. Τέτοια απάντηση 
δέν βρίσκεται σέ καμμιάάλλη παραλλαγή, παρά μόνο σέ μια άπότή Γέννα τής 
Θράκης, (Άρχ. Θρακ. Λαογραφ. Θησ. Β', σ. 142, 6), δπου οΐ τελικοί αυ
τοί στίχοι είναι ακριβώς άπαράλλαχτοι. Μου φαίνεται ότι δέν είναι τυχαία ή 
όμοιότης αυτή των δύο παραλλαγών, οΰτε οτι συμβαίνει του το γιατί προέρ
χονται από τόν ίδιο τόπο, άλλα οτι ή μία θά άντιγράφηκε από την άλλη. 
Γενικά δέ πίστευα», οτι τέτοιες συμπληρώσεις μέ βάση προηγούμενες συλλο
γές από τό ίδιο μέρος τής Ελλάδας γίνονται πολύ συχνά, καθώς καί οτι τό 
νά βρίσκουμε πολλές φορές τό ίδιο τραγούδι στους διάφορους τόμους τών δύο 
αυτών περιοδικών οφείλεται στή συστηματική αναζήτηση δμοιου τραγου
διού από τούς συλλογείς.

Στο ΐδιο τραγούδι τής συλλογής Ά .  Χρηστίδου (Άρχ. Θρακ. Λαογρ. 
Θησ. Βή σ. 142), οι στίχοι 11 —12 μετά τόν 10 ;

Ξένες πλΰνουν τά ρούχα μου, ξένες τά σαπουνίζουν,
άντίς νερό ροδόσταμα κι5 άντίς σαπούνι μόσχο,
κι’ άντίς στον ήλιο στέγνωμα στ’ άστρα καί στο φεγγάρι,

παρμένοι από άλλο τραγούδι, τής ξενιτειάς δέν έχουν νόημα εδώ" ό ξενιτε
μένος δέν θάκλαιγε τή μοίρα του, άν στήν ξενιτειά, πού βρισκόταν τού πλέ- 
ναν τά ρούχα του μέ μόσκο. Τό ξύπνημα καί τό πλύσιμο μέ μόσκο στά τρα
γούδια μας δείχνει μόνο τή λαχτάρα για τό αγαπημένο πρόσα>πο. Στήν ϊ,δια 
συλλογή τού Χρηστίδη, στο τραγούδι τού Λεβέντη καί τού Χάρου (σ. 143, 9) 
ό στ. 6 :

Δίχως ασθένεια κυ αρρώστια πώς παίρνεις την ψυχή μου ;

φτειάχτηκε από τόν στίχο, πού βρίσκουμε σ’ δλες τις παραλλαγές τού τράγου 
διού τούτου:

Δίχως άστένεια κι5 αρρώστια ψυχή δέν παραδίνω.
Βέβαια ή έννοια είναι ή ίδια καί όμως ή βαθύτερη έκφραση τής λεβεν*' 

τιας, πού μάς δίνει τό αρχικό τραγούδι χάνεται εδώ. Άλλου πάλι ένφ τά 
τραγούδια γενικά είναι καλά, μερικά παραγεμίσματα πούχουν, δείχνουν οτι ή

1) Σ. τ. Δ. Τοΰτο to βεβαιώνει ο κ. Μ. Άποστολίδης, πού τοίχε στείλει ό κ. 
Β. τή συλλογή του πριν δημοσιευθή, ζητώντας, τή γνώμη του καί τις 3παρατηρή
σεις του για τά τραγούδια χής συλλογής του.
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ό συλλογή βοήθησε τον πληροφοριοδότη να συμπληρώσει ιό κενό του στί
χου, πού δεν -θυμότανε, η δτι και μόνος του εκείνος τώκανε αυτό, γιατί δεν 
τοΰ φαινότανε τέλειο τό τραγούδι.

Παρατηρήσεις σε κάθ3 ένα από τά τραγούδια των θρακικών συλλογών 
έχουμε νά κάνουμε πάρα πολλές άλλα μια τέτοια δουλειά δα ξέφευγε από 
τά όρια ενός άρθρου, όπως τοΰτο εδώ 2. Πάντως από τά ελάχιστα παρα
δείγματα, πού δώσαμε κι5 απ’ όσα είπαμε καταλαβαίνει κανείς, δτι οΐ συλ
λογές των θρακικών τραγουδιών μάς δίνουν τό περισσότερο μια κακή εικόνα 
τοΰ τραγουδιού. ’Ίσως βέβαια οϊ ειδικές συνθήκες τοΰ τόπου τούτου μέ τή 
μεγάλη αναστάτωση ποΰπαιθε, νάφεραν μεγαλύτερη σύγχυση και διακοπή 
στήν παράδοση, απ’ οση έγινε σ’ άλλα μέρη τής Ελλάδας, μά τήν κατά
σταση αυτή δεν μπορούμε βέβαια ν’ αλλάξουμε. Ό ,τ ι  χάθηκε, χάθηκε γιά 
πάντα καί δεν νομίζω, δτι μελλοντικές συλλογές θρακικών τραγουδιών, όπως 
άλλωστε και γενικά ά'λλων τόπων, πρόκειται νά μάς διαφωτίσουν περισσότερο 
σέ δ,τι αφορά τό δημοτικό τραγούδι, από τις παλιότερες πούχουμε. Λίγοι 
είναι οΐ προνομιούχοι τόποι, πού ακόμα καί σήμερα ’ίσως έχουν νά μας προ
σφέρουν κάτι αξιόλογο.

Μ’ αυτά πού είπαμε δέν θέλουμε βέβαια ν’ άνακόψουμε τήν προθυμία, 
πού υπάρχει για συλλογή λαογραφικού υλικού και ειδικά τραγουδιών, αφού 
και ή νεώτερη μορφή τους, όποιαδήποτε κι’ αν είναι ενδιαφέρει τον μελε
τητή λαογράφο, αλλά θά θέλαμε νά θυμήσουμε στους συλλογείς τις δυσκο
λίες, πού θά συναντούν στο έργο τους, πού γιά νάχει αγαθά αποτελέ
σματα απαιτεί όχι μόνο πολτόν κόπο, αλλά καί αρκετά εφόδια.

U&

’Ιούλιος 1939 1

1) 'Έχουμε βέβαια ΰπ’ οψη μας δχι μόνο τις συλλογές τοΰ ’Αρχείου Θραχ. 
Θησ. καί των Θρακικών. Τότε θά μιλούσαμε καί γιά τήν άναξιοπιστία τής συλλο
γής Κουρτίδη καί σέ πολλά τοΰ Μανασείδη.

2} Μια από τίς πολλές σοβαρές εργασίες τοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου τής ’Ακα
δημίας ’Αθηνών είναι καί ή σχετική μελέτη καί προεργασία γιά τό ξεκαθάρισμα 
των συλλογών, ώστε νά μπορέσει νά καταπιαστή έπειτα μέ τήν επιστημονική έκ
δοση γοΟ λαογραφικοΰ αντοΰ θησαυροί).



ΔΗΜ , A. ΤΤΕΤΡ0ΤΓΟΥΛ0Υ (καθηγητοΰ)

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΜΟΚΟΒΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

1 . Το Σαμόποβο

(Παραδόσεις και σημειώματα ιστορικά)
Τά Σχοινιά (Τζαμπάζ-τσιφλίκ), είναι τό τωρινό χωριό των Σαμοκοβια- 

νών, δέκα πέντε χιλιόμετρα σχεδόν δξοο από τήν Ινομοτινή προς τά Ν.Α. καί 
άλλα τόσα μακριά από τή θάλασσα του ΓΙόρτο-Λάγο, κοντά στα έλη τοΰ 
Άνά-κιοϊ. Εγκατεστημένοι έχει από τον καιρό τοΰ εκπατρισμού τους ανα
νέωσαν τήν ήμερη αγροτική ζωή τοΰ παλιοΰ τους καιρού άτόφυα μέ δλη της 
τή νοοτροπία, τις παραδόσεις, τά ήθη καί έθιμά της.

'Η  λαογραφική μας ενασχόληση καί πρώτα καί κυρία ή επιμονή καί τό 
ενδιαφέρον τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Θρακικοΰ ’Αρχείου χ. Πολυδ. ΓΙαπαχριστο- 
δοτίλου, που παλεύοντας μέ μύρια εμπόδια, αγωνίζεται τον ανώτερο αγώνα 
νά κάμει γνωστό στους πολλούς Έλληνες ένα αξιόλογο κομμάτι γης, πού πριν 
από λίγα χρόνια εΐταν ελληνικό, καί έναν ανθρώπινο πληθυσμό μέ ελληνική 
ιστορία, ελληνική γλώσσα, ελληνικές παραδόσεις, ελληνικά ήθη καί έθιμα 
καί προ πάντων πληθυσμό μέ καθαρή ελληνική ψυχή καί χαρακτήρα, μάς 
έφερε στα Σχοινιά τον ’Ιούλιο τοΰ 1939.

Σά φαινόμενο πέφτει στο χωριό ένας άνθρωπος ξένος μέ σκοπούς λαο- 
γραφικούς. Τί είναι αυτά πού γυρεύουν να μάθουν ; Τί τά θέλουν «τ’ α
γροίκα» τά δικά μας ; Νά γελάνε μέ μάς ; Τί τούς μέλλ,ει. εκείνους στήν 
’Αθήνα πώς ζοΰμε μείς ; Κατάσκοπος θέ ναναι ! Τίποτα φορολογίες μάς 
ετοιμάζουν καί τά φέρνουν άπόξω-άπόξω. Αύτά καί παρόμοια άλλα ακούει 
κανείς από τούς "Ελληνες κατοίκους τοΰ χωριού, καί τον ξένο, πού ζητάει 
νά μάθει τά καθέκαστα τής ζωής τους, τον περνάνε γιά δημοσιογράφο πού 
θέλει νά γράψει γιά νά γελάσει ο κόσμος μέ τό χωριό τους, γιά φορατζή ή 
γιά αστυνομικό πού μαζεύει πληροφορίες γιά κάποιο αδίκημα, πράγμα πού 
σημαίνει φυλάκιση καί τιμωρίες. Μόνο οι συστάσεις, ό κατατοπισμός των 
πιο μορφωμένων τοΰ χωριού, ή συζήτηση σέ φιλικό τόνο, τούς φέρνει σιγά- 
σιγά σέ κάποια εξοικείωση καί τούς κάνει νά μιλάνε έλεύτερα καί φυσικά.

’Άνθρωποι τής καθημερινής δουλειάς οί Σαμοκοβιανοί 1 καί μέ πνεύμα 
αυστηρά οικονομολογικό, πού θά μπορούσε κανείς ώς ένα σημείο νά τούς τό 
καταλογίσει, γιά ελάττωμα, δεν καταλαβαίνουν ούτε τήν αξία, ούτε τό σκοπό 
μιας έρευνας λαογραφικής. Μά σά δίνεται αφορμή καί έχουν καιρό περ- 
σευούμενο από τή δουλειά τους, δέχονται νά συζητήσουν, νά τραγουδήσουν 1

1) Τό εθνικό είναι. Σαμοκοβλήδες καί Σαμοκοβιανοί. Στα κείμενά μας μετα
χειριζόμαστε περισσότερο τό δεύτερο.
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κανένα τραγούδι οΐ πιό μερακλήδες, νά διηγηθούν τα παλια τους οι γέρον- 
τότεροι. Μια και θά γραφή δμως και ιστορία για το χωριό τους, όπως τούς 
δηλώθηκε, έχουν την απαίτηση νά γραφούν δλα τά βάσανά τους, οι κακου
χίες οί πολεμικές: «τό τι ύπόφερε ή Θράκη», τί τράβηξαν στο σηκωμό, οι 
σκοτωμοί. Ό  σηκωμός, οί σκοτοομοί, τό 1915, το 1922, τα ακοήμιε καί τά 
ξανακούμε δπου καί άν πάμε, δπου καί αν ανοίξουμε συζήτηση. Είναι ο πιο 
μεγάλος καημός τους, η πιο φαρμακερή πληγή, πού τό άγγιγμά της θανά
σιμα σφάζει. ’Από εκεί αρχίζουν καί εκεί τελειώνουν. Ξεχνούν πώς ζητάμε 
νά μάθουμε και κάτι άλλα πράματα. Στριφογυρίζουν πάντα στο 14 καί τό 
22, σηκωμούς, σκοτωμούς ! Δύσκολα τούς μετακινείς από κεΐ καί σου κάνουν 
χή χάρη νά πιάσουν καί τίποτα άλλες κουβέντες.—«’Αφού θέλς νά τά γράψς, 
ά σε τά πούμ5 νά τά γράψ’ς γούλα».

Τέσσερες ώρες μακριά από τή Μαύρη θάλασσα, ανάμεσα σέ βουνά, τής 
βουνοσειράς τής Στράντζας, βρισκόταν τό παλιό τους χωριό, ένα από τά κε
φαλοχώρια στην περιφέρεια, μέ υποδιοίκηση τουρκική έναν καιρό, μέ Σλαυική 
ονομασία Σάμοκόβ, ελληνική Σιδεροχόίρι, τουρκική Ντεμίρ-κιόϋ. Πλούσιος 
στο μέταλλο πού δηλοόνει τδνομά του 6 τόπος, είχε καί πολλά εργαστήρια, 
καμίνια καί μηχανήματα (κουγιά καί μουχάνια) για νά τό ξεκαθαρίζουν από 
τά χώματα καί νά τό λυώνουν. Γιά πολύν καιρό την εκμετάλλευση την είχε 
εταιρία ’Εγγλέζικη.

Γύρω τά βουνά τής 'Αγια Μαρίνας, τής Βάβας, τό Καραμάν5αΐρ, δα
σωμένα δλα μέ πλούσια βλάστηση πού ευνοούσε τό κλίμα, από όξυές, σμιή- 
λιους, βελανιδιές και λογής-λογής άλλα άγρια δένδρα.πού έδιναν άφθονη ξυ
λεία στούς κατοίκους των γειτονικών χο^ριών. ’Έτσι βρίσκανε δουλειά καί 
ζοΰσαν καί οί Σαμοκοβιανοί μέ τά επαγγέλματα.πού σήκωνε δ τόπος : ξυλο
κόποι, καρβου.νιάρηδες, μεταίίωρύχοι, καρροποιοί—πολλοί είχαν τή δουλειά 
αυτή—έμποροι, πού κουβαλούσαν τά κάρβουνα καί τά μέταλλα στις κοντινές 
σκάλες τής Μαύρης θάλασσας, τή Νιάδα, τον "Αγιο Παύλο, τό Σακά Μπου- 
νάρ, τήν Παναγιά, τό Σταυρό, τό Πουλίτσι, τή Ρουσίδα—προ πάντων στις 
δυο πρώτες—καί τά φόρτωναν στα καΐκια για χώρες ξένες καί αλαργινές. 
"Ενας μικρός αριθμός από τούς κατοίκους τού χωριού ζούσε μέ τή γεωργία 
καί τήν κτηνοτροφία. Ποια είναι ή ιστορία τού χωριού, πώς βρέθηκαν εκεί, 
από πού ήρθαν καί πότε οΐ πρώτοι κάτοικοι, είναι πράγμα πού δύσκολα εξα
κριβώνεται. ’Ακρίβειες ιστορικές καί συνέχειες δεν μπορούμε νά περιμένουμε 
από τό χωριό. Ούτε κώδικες παλιοί, ούτε περγαμηνές, ούτε αρχεία υπάρχουν 
για νά χρησιμεύσουν σά βοηθήματα για τέτοιες ιστορικές πληροφορίες, ση* 
μαντικά χρήσιμες πολλές φορές γιά τήν επιστημονική έρευνα. Τό χωριό δεν 
μπορεί νά ξαίρει καί νά μιας διαφωτίσει γιά τά πολύ μακρινά περασμιένα 
του, μια μιέ τήν καθημερινή ζωή του, τήν καθημερινή του δουλειά μέ τον 
ίδρωτα καί τό μόχθο της τον τόσο τίμιο καί χρήσιμο-, τήν πλούσια παραγωγή

ί4β ' Δημ. Λ· Πετροποΰλου
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ton σέ εκλεχτό καί γερό ηθικά καί πνευματικά ανθρώπινο υλικό, δημιουργεί 
κάτι πολύ πιο αξιόλογο καί σημαντικό από μια απλή ιστορία.

Τίποτα από την παλιά ιστορία του χωρίου τους δεν ξαιρουν οί Σάμο- 
κοβιανοί, Συζητήσεις τέτοιες καί ιστορίες δεν τις σηκώνει ή ζωή τους, πού 
γυρεύει δουλιά αδιάκοπη. Αυτές είναι δουλειές για τούς καλαμαράδες. Οί 
παππούδες έλεγαν μερικά παλιά γιά τό χωριό τους, μά ούτε τά πρόσεχαν, 
ούτε τά θυμούνται. Έ δώ  κι5 εκεί- ανακατεμένα τούς έρχονται στο νοΰ μερικά 
πού άκοΰνε τά βραδάκια, όταν κατάκοποι από την πολύμοχθη δουλειά τής 
ήμέρας γυρίζουν στο χωριό καί κάθουνται στον «§αβενέ», νά πιούνε τό «ρα
κί άους», νά συζητήσουν γιά τις δουλειές τους, τά πράματά τους καί κοντά

Ή  κωμόπολις Σαμοκόβι *Αν. Θράκης, όπως τήν άφησαν οί 2α- 
μοκοβιανοί φεύγοντας γιά τελευταία φορά στο 1922.

σ’ αυτά νά χωρατέψουν «πέ καμνιά καποτνή ιστορία», πού διηγούνται οι 
πώ παλιοί. Μιλούν συχνά γιά τον gvle, γιά τό Μουρτάτ :

Μακριά από τό χωριό ως μια ωρα εΐταν τό κάστρο (τό καλές) πού τό 
έλεγαν «"Ελληνα» μέ παλιές ελληνικές επιγραφές. Στα ριζά τού κάστρου μιά 
τρύπα (οδηγούσε κάτω στη «Σμίξη», δπου ενώνονται τά τρία ποτάμια, ό 
Θελός, ό Μουρτάι καί δ Χωριανός.— «Ό  καλές» λέγει, παλιός Σαμοκοβλής, 
«γήάου γερός καί αψηλός. Γεϊχε άουβάρ’ αψηλό ώς ενα μέτρο καί πάρα 
πάν, απότομο καί οάε γήρτε ή δ'ριτζαλιά 1 δέ μπορούσασι νά νεβού καί νά

1) ΰριτζαλιά' άπό τήν τουρκ, λέξη κιρεξαλής=λερθ.ιμένος. Έδώ σημαίνει τά 
εχθρικά στρατεύματα, οί επιδρομείς.
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πατήσου το κάστρο. Μνιά μπάμπω που γηάου μέσα γεΐχε ενα bXixoJtXo. Το 
bXiHobXo έφγε και ξέβκε οξω πέ το άουβάρ’ τή καλέ πέ μνιά τρύπα πού 8έ 
γήξεράάηνε ή §’ριτζαλιά. Γεΐδα do τό Μιχόπλο ή ^ριτζαλιάπού σέθκε πάλε 
πέ τήν τρΰπα καί oebxaaL κι’ αυτοί καί πάτησάσι το κάστρο. Πέ τότες καί 
γΰστερα ναγχάστηκάσι γοι «θρώποι νά διαβούσι 1 πέ κει κι επκασι τό Σα- 
μοκόβ, κει πού φήκαμέ do».

"Αλλη παράδοση πάλι λέγει δτι από τό Μουρτάτ έγινε τό Σαμοκόβ :
—«Πέ τό μεγάλο τό Σαμοκόβ τής Βουργαρίας, διηγείται δ ογδοντάρης 

Ν, κόλας Μαλτέζης, κατέβκασι τά καποτνά τα χρόνια άθρώπ5 καί γείδασμ 
στην άκρα τό γιαλό στον Άγιο-Παύλο την άμδ5 την μαυρ’ πέ τό μανάέμ 
πού γήρκουνάαν τέσσερες ώρες μακριά. Λυτοί γήάασι μαστόρ'καί γήθελάσι 
νά νελοΰ s τό μανάέμ. ΙΙήρασι ιόν boτaμό, τον ίοοταμό πού λέσι dov θελό, 
πέρασάσι τον boτaμό Κουλίκ’, τή Οαρεώζή, τή Σαβαχτιανή, τό Οιρχανά, τό 
Μαύρο τζά, τό Μονάχο δένάρο, τον "Αγιο Λιά. Στο Μαυροτζά πρώτα γηΰ- 
ρασι μανάέμ κι3 επκασι φούρνο για τό μέταλλο. Γύστερα πήγασι κει Μουρ- 
τατιανοί πέ τό Μουρτάτ καί νελούσασι. τις πέτρες πέ τά μουχάνια. Γΰστερα 
λίγο do λίγο μαζώθκασι πολλοί πέ τό Μουρτάτ κΓ έχτισάσι τό δικό μας τό 
Σαμοκόβ. Τό χωριό μας γεΐχε καί ξένους, πέ τό μεγ«?ω> Σαμοκόβ κΓ Άρ- 
βανιτάδες. Οι πρώτοι πού πόμνασι, κει επκασι σαμοκοβιά (μύλους) καί έβγα- 
ζάσι σίδερο. Μάλωνάσι δμως δ κόσμος, γιατί οι τσορμπατζήδες γείχασι τά 
σαμοκοβιά καί πολύς κόσμος δυστυχούσασι.Μνιά μέρα γοι άργάτες έβγαλάσι 
πέ την Εκκλησία τις τσορμπατζήδες καί σκότωσάσι άους. ΜΙ κυβέρνησ’ 
έστειλε τζανταρμάδες. Πέ τά κείν= τήν αιτία έμαθε ή κυβέρνησ’ πώς γήάου 
κει σαμακόβια κΓ έστειλ5 επιστάτες καί δούλευγάσι καλά δ κόσμος.. "Εκανε 
καί χοκιμάτ στο χωριό. Γήφερε μηχανήματα καί έπκε μεγάλους £'ιούλέδες.

Κάποτε έστειλε ή κυβέρνησ’ έναν παπά στο χιοριό καί δέν dov ερεσάσι. 
Πέvdε-δέκa νοματοί πέ τά σαρίκια καί τά ποτούρια κινού καί πάσι στήν 
Πόλ5. Κεΐ κάθανάαι κάτι γυναίκες."Ενας πέ κείνους γεΤπε:—Δγέ γυναικίτσες! 
γοί δικές μας έναι σαν αρκούδες. Πέ τά κείνες γΰστερα πλογήθκε μνιά καί 
σύνάυχε :—Σαν εσάς άρκουδιαρούς τέτοιες γυναίκες σάς πρέπου. Πήγασι οι 
νοματοί κείνοι στο σουλτάνο καί μετα?νλάξασι τον παπά,πού δέν τού ερεσάσι» 3.

Ή  παράδοση αυτή μέ αρκετή πειστικότητα καί αληθοφάνεια μιλάει για 
τήν πρώτη αρχή τού χωριού, χωρίς νά μάς τήν τοποθετεί χρον-ικάΓΌπωσδή- 
ποτέ, κοινή πίστη είναι στους Σ., δτι ήρθανε εκεί οί πρώτοι πρόγονοί τους 
από τό Μουρτάτ καί δτι αίτια νά χτιστεί τό χωριό τους εΐταν δ πλούτος τού 
τόπου σέ σιδηρομεταλλεύματα.

Άλλες πληροφορίες ιστορικές για τά πολύ παλιά χρόνια τού χωριού, δέν 
υπάρχουν. Ούτε από τό επικό 1821, πού είναι ένας σταθμός πολύ σημαντικός 1

1) νά δ ια β ο ν σ ι ^ ν ’ αναχωρήσουν. 2) νελώ—λυώνω. 3) ρέ£ω==άρέσ(ΰ.
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για τον'Ελληνισμό και συγχίνησε κάθε έλλην. ψυχή, κρατούν παμμιά είδηση 
οΐ σημερινοί Σ. Ot παραδόσεις κα'ι οι ιστορίες θέλουν και ήρεμες ψυχές και 
κανονική ζωή νά κρατηθούν. 'Από τήν τρικυμισμένη προσφυγική ζωή, πού 
τόσο συχνά και τόσο ωμά άντίκρυσε πολλές φορές το θάνατο, δεν μιπορούμε 
νά έχουμε τέτοια αξίωση.

Πολλές ειδήσεις, άλλοι από άμεση αντίληψη, οί πιο παλιοί, και άλλοι 
ακουστά, οί νεώτεροι, έχουν από τά Ρωσοτουρκικά*τοϋ 1878. Μέ τήν άνα ■ 
στάτεοση τής εποχής εκείνης στα χωριά Νιάδα κα'ι Κορφοκολυμπα σχημα
τίστηκαν άτακτα στίφη και έκαναν ληστρικές επιδρομές. ΗΙρθαν και στο 
Σαμόκοβο και εκβιαστικά ζητούσαν χρήματα από τούς κατοίκους, μέ τήν 
πρόφαση ότι. είχαν σκοπό νά αναχαιτίσουν τού Ρώσου τήν ορμή.Εκβιασμοί 
καί φόνοι πολλοί έγιναν. Διηγήσεις για τέτοια βάρβαρα επεισόδια, ακούει 
κανείς παραγεμισμιένες πάντα από τό μυθικό καί θρυλικό στοιχείο, πούάφί- 
νει τό πέρασμα τού χρόνου καί ή έλλειψη πραγματικής ιστορίας. 'Έτσι, 
ακούει κανείς συχνά γιά τον παπά, πού τού) φόρεσαν τσαρούχια καί τον 
ανάγκαζαν νά γυρίζει γύρο γύρο σαν άλογο καί άλλα τέτοια. Γιά ν’ απο
κρούσουν τή Ρωσική ορμή τότε οί Σ. γέμιζαν κοφίνια μέ χώματα, πού τά 
έβγαζαν από τά καμίνια τους καί τά έστεναν γιά προχώματα.

Στις αρχές τού αιώνα μιας αρχίζει ή μεγάλη εθνικιστική αντίθεση ανά
μεσα σέ 'Έλληνες καί Βουλγάρους μέ τις εθνικιστικές οργανώσεις, κομιτάτα 
και αντάρτικά σώματα. Τό Σαμόκοβο, κεντρικό καί μεγάλο χωριό στήν πε
ριφέρεια, εΐταν τό καταφύγιο καί ή έδρα γιά πολλ,ούς άπό τούς αντάρτες. 
Ό  περίφημος αντάρτης καί λήσταρχος μαζί καπετάν 'Ανάστασης μέ τις επι
δρομές καί ληστείες του τρομοκρατούσε τά χωριά ’, Ή  λαϊκή φαντασία καί 
ο θαυμασμός γιά τή δύναμη καί τό θάρρος παράβλεπαν όλους τούς βαρβαρι- 
σμούς τού καπετάν-'Αναστάση, πού τούς υποκινούσαν πολλές φορές όχι εύγε- 
νεις παλμοί καί εθνικά ιδανικά.

Ό  Γ. Κονδΰλης πού έκανε τό δάσκαλο στα χωριά Πίνακα καί Σοργά, 
ό Σαμοκοβιανός γιατρός Κύρκος Κύρκου καί ο Βιζυοοτης καπετάν Θοδωρά- 
κης Άμπατζής 2 είναι άπό τούς π ιό γνωστούς για τή δράση τους στα αντάρ
τικά σώματα. Ά πό  τούς βουλγάρους κομιτατζήδες γνωστοί πιο πολύ είναι 
6 Σίσμάνωφ καί ό Ντίκωφ, πού έκαναν καί κείνοι τό δάσκαλο καί σκοτώ
θηκαν άπό τούς Έλληνες στο δρόμο ανάμεσα Σαμοκοβιού καί Πινάκων.

Οί σφαγές καί οΐ εκβιασμοί είναι τά συνθήματα τής εποχής. Τό 1912 
τό Σαμόκοβο καί ή άλλη περιφέρεια πέφτουν στη βουλγαρική κατοχή καί 
μετά δύο χρόνια στήν τουρκική. Μέ τήν αρχή τού φθινόπωρου τού 1915 αρ
χίζει ο περίφημος σηκωμός άπό αφορμή τό φόνο τού γιου τού βαλή τής 
Άδριανοΰπολης, 'Ο καϊμακάμης μάζεψε όλους τούς χωρικούς, τούς έβαλε νά

1) Βλ, «Άρχεΐον Θράκης» τ. Ε', σ. 267—268.
2) Βλ. «Άρχεΐον Θράκης» τ. Ε", σ. 268.
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χορέψουν και σαδιστικά τούς είπε: — «Θά πεθάνετε χωριστά οΐ γονείς από τά 
παιδιά» ! Γύρω στις εφτά χιλιάδες ήσαν οί Σαμοκοβιανοί πού ξεσηκώθηκαν 
από τό πατρικό τους χωριό, θύματα της μανίας τού άγριου πολέμου πού ξε- 
σποΰσε τότε, για νά μαράνει ζωές, νά σπείρει την κακομοιριά, την αρρώστια 
και την τρομάρα και νά εξαφανίσει πρόωρα μυριάδες ανθρώπινες υπάρξεις. 
Σκορπίστηκαν εδώ και κεΐ πουλημένα κορμιά στη διάθεση εκείνου πού έτυχε 
νά έχει την πιο μεγάλη υλική αντοχή αυτή την εποχή. Πολλοί μαζεύτηκαν 
στην Ηράκλεια ('Αραχλειά), άλλοι σύρθηκαν στη Μ. "Ασία, στο Άντά πα- 
ζάρ κοντά στη Νικομήδεια. Ό  τρόμος τού ξεσηκωμού εκείνου έχει αφήσει 
ανεξάλειπτα αποτυπώματα στην ψυχή των προσφύγων Σαμοκοβιανών. Μέ 
φρίκη αναπολούν τις ήμερες εκείνες, πού οί γυναίκες τους «νεγκάζονάου νά 
πλένου τά ρούχα άους στά νερά τή Σαγγάριου».

Δέκα οχτώ πού θεωρήθηκαν ένοχοι για τό θάνατο τού γιού τού βαλή 
βρήκαν μαρτυρικό θάνατο στο κοντινό βουνό, το Γκράντο, «στη ΣύρΤου τή 
μαάρινιά» από δήμιους Τουρκαλβανούς. Τά ονόματα τους μένουν τά σύμ
βολα τής αδικίας και τής αίμοβορίας ανθρώπων, πού κρατούν στά χέρια τους 
την εξουσία και είναι απολίτιστοι καί βάρβαροι. Είναι δ Δημήτρης Κοντοί- 
κής, δ Κ. Τζάρντος, δ Γ. Τζάρντος, ό Βασιλικός Ματίτσας, δ Δημ. Πανα- 
γιωτάκης, ο Ν. Κύρκος, δ Κ. Δούκας, δ Φίλ. Γιαννάκου, ό Κ. Φίτος, δ II. 
Γερακίνας, ο Χρ. Κυριάκης, δ Δ. Φρυδάς, ό Γ. Φρυδάς, δ Γ. Μαρινέλλης 
από τον "Αγιο Στέφανο καί τέσσερες ά'λλοι Γανοχωρΐτες. Παρόμοιες σφα
γές έγιναν καί στο γειτονικό χωριό Σκοπό ύ Μετά τρία χρόνια πού ξαναγύ- 
ρισαν στο χωριό τους οί Σ. βρήκαν τά κόκκαλά τους σπαρμένα «στο κάκαρο 
τή Γκράντου», οπού είχε γίνει ή βάρβαρη εκείνη θυσία. Μαζί μέ κείνους 
πού σκοτώθηκαν ήσαν καί τρεις ακόμη πού δεν τούς έσφαξαν, γιατί τούς 
χαρακτήρισαν αθώους, δ Λεωνίδας Μουριάδης, δ Ν. Αρβανίτης καί ο ’Απο
στολής Καντηλάπτης.

Τό 1918 οί Σ, ξαναγύρισαν σιό χωριό τους για νά ύποστούν τό τελικό 
ξερίζωμα τού 1922, ’Από την κακότυχη εκείνη περίοδο του ελληνισμού και 
ύστερα, μένουν οριστικά σκορπισμένοι σέ διάφορες πόλεις καί χωριά τής ανε
ξάρτητης Ελλάδας, στην Καβάλλα, στο Μούντζινο και στη Ντάροβα, κοντά 
στη Σταυρούπολη τού Νέστου, στο Ντοάν-Χισάρ, στη Μάτνιτσα, στο Μάν- 
τρατζικ, κοντά στά Πορόϊα, στο Άλή-Χοτζιλάρ, κοντά στο Κιλκίς, στη Βο- 
δόβιστα, στήν περιφέρεια τής Λράμας καί οί πιο πολλοί στά Σχοινιά (Τζαμ- 
πάζ-τσιφλίκ) κοντά στήν Κομοτινή, δπου ζοΰνε μέ τή γεωργική παραγωγή 
(ένα εκατομμύριο περίπου οκάδες σιτηρά τό χρόνο) καί την κτηνοτροφία.

Μέ πνεύμα πολύ συντηρητικό καί νοικοκυρίστικο οί Σ. συνεχίζουν στά 
Σχοινιά, πού τούς είδαμε, τήν αγροτική τους ζωή, προσπαθώντας μέ την 1

1) Βλ. «Άρχεΐον Θράκης», %. Ε' σελ.14-8,
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«διακοπή δουλειά τους νά δημιουργήσουν μια οικονομική κατάσταση καλή. 
Ή  λαχτάρα από τά παρελθόντα και ή ακατάπαυτη πάλη τους μέ τή γή τούς 
κάνει να φαίνεονται κάπως βαρείς στον ξένο πού θα τούς επισκεφθή. Ή  
πείρα τής ζέσής, πού στάθηκε σκληρή γι’ αυτούς, τούς ώδήγησε στη φιλοσο
φική τους αντίληψη δτι μόνο στά χέρια τους, μόνο στήν τίμια δουλειά τους, 
πρέπει νάχουν εμπιστοσύνη.

Στήν τίμια δουλειά των δουλευτάδων πρέπει νά ελπίζει καί από κεΐ 
νά περιμένει σωστή προκοπή καί δλο τό κοινωνικό μας σύνολο. Μαζί μέ 
τήν τίμια δουλειά δμως, ή διαπαιδαγώγηση τής νέας γενεάς καί τά κρατικά 
προστατευτικά καί καθοδηγητικά μέτρα θά συντελέσουν στήν καλυτέρεψη 
τής ζωής τού χωριού, στήν ανύψωση τού πολιτιστικού του επιπέδου, για νά 
μπορούμε έτσι νά μιλάμε για σύγχρονο πολιτισμένο ελληνισμό.

2 . Ό  μϋΰΌς της άρκούδας

(Προτού νά γίνει τό Σαμοκόβ, αφήγηση Νικολ. Μαλτέζη)
«Τό χωριό μας γήδου μπροστέ στο Μουρτάτ’. Κεΐ πού γίνκε τό χωριό 

τό Σαμοκόβ, γήδου γούλο δένδρα μεγάλα κι’ άγρια καί λύκ’ καί αρκούδες 
πλιαλιούσασι κει μέσα. Μνιά μέρα, γήλεγάσι καποτνά, πήγε κεΐ ένας άθρω- 
πος πέ τό Μουρτάτ3 κι5 έκοβε ξύλα, κερεστέ, νά ποίσ3 σπίτ’ νά κάτσ\ Γήδου 
τ3 όλοπρωτνό σπίτ3 πού έλα γεν’ στο χωριό τό Σαμοκόβ. Τό βράδ3 γύρσε στο 
Μουρτάτ’ νά πάρ1 ψωμί καί φήκε κεΐ τά δυο παιδιά δου. ’Όδε σούχριανε 
πήγε μνιά αρκούδα καί κάθσε στή στιά άντίκρ’ στά παιδιά. Επειδή τό μι- 
κρούτσκο τό παιδί έκλαιγε, λέγει do τό κόμ3 μεγάλο.— «Σώπαινε, για θά πώ 
τήν αρκούδα νά σέ φά». Άπαντά τό μικρούτσκο : — «Γώ τήν αρκούδα ά 
τή gavco τζίζ», καί πήρε ενα δαυλί πέ τή στιά, έρριξέ do κατά πάν3 καί 
κόλλσε γή αρκούδα στιά καί πλιαλιούσε νά πά νά βρει νερό. Δεν πρόφτασε 
νά πά στο νερό καί ψόφσε. 'Ο μύθος θέλ3 ά πεΐ πού αρκούδες πλιαλιούσασι 
κεΐ Τροστέ καί γ ύστερα γίνκε τό χωριό τό Σαμοκόβ πά στο βουνό, ανάμεσα 
στά δένδρα».

π ο ίσ ’— ποιήσει. crov^gtai'e—βράδυασε, σουρούπωσε (βλ. στο τέλος γλωσσάριο).

3 . Οί Ξενοκράτες

Ά πό  τά πρώτα ζητήματα πού έχουν ν’ αναφέρουν οι Σαμοκοβιανοί στή 
συζήτησή τους σέ ξένο, πού θέλει νά μάθει τά παλιά τού χωριού τους, είναι 
τό ζήτημα για τούς Ξενοκράτες :

— «Γήδασι τριά παιδιά γεννημένα στο Σαμοκόβ, δυο αγόρια κι’ ένα κο- 
ρίτσ’. Σκώθκασι καί πήγασι στή Ρουμανία. Κεΐ στάθκασι κανείνα χρόνο, 
δούλεψάσι κι’ έπιασάσι λίγη σιρμαγιά. Κατά πόδ’ γύστερα γόρασάσι ένα 
σπίτ3 καποτνό. ’Έρριξά do νά ποίσουσ’ καινούργιο. Μέσα κει γηύρασι ένα 
συρτοπήγαδο γεμάτο λίρες. Πήρασι τις παράδες τά παιδιά κι’ έπκασι έργα
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μεγάλα'και πολλά. Σε γούλα τά σκολειά και τις εκκλησίες τής Θράκ’ς φήκασι 
παράδες, Τό δικό μας το χοοριό πέ τις παράδες πού φήκασι, γη παίρνε πενάα- 
κόσια χρυσά κοσόφραγκα τό χρόνο τόκο. Τώρα δεν ξαίρουμ" πού Γατίζου καί 
πού τρώγνάαι. ΤΙς παράδες τή χωριού γείχασι γοι Ξενοκράτες στην Πόλ’ 
στην πάγκα. Γοι πένάε δασκάλ' τη χωριού μας πλερώνονάου πέ κείν3 τις πα
ράδες. Ό  Κΰρκος ό γιατρός ετοίμαζε νά ποίσ5 σκολειό καί γυμναστήριο στο 
χωριό. Γίνκασι πελέμοι, πέθαν3 ό Κύρκος και πόμνε έτσ’ ή δουλειά. Οΐ Ξε- 
νοκράτες επκασι καί νημόργια στο χωριό για τις γονείς <3ους. Γήθελάσι νά 
ποίσου καί γυμνάσιο στον τόπο τού πατρικού άους σπιτιού, άλλα γοι τσορ- 
πατζήδες πού τρώγουάαν δέ φήκασι, γιατί δέ γήθελάσι νά φαίνάαι Άλλοι. 
Μόνο αυτοί γήθελάσι νά φαίνάαι».

;Από τή παραπάνω διήγηση τού ογδοντάρη Σαμοκοβιανοΰ Γιαννάκη 
Καπίστρα καί από τις πληροφορίες πού μάς εδωκαν άλλοι Σαμοκοβιανοί καί 
ό γιατρός Θόδωρος Κιακίδης, εγκατεστημένος στην Κομοτινή, μαθαίνουμε 
οτι οϊ Ξενοκράτες, πού πήραν τήν τιμητική καί τόσο όμορφη καί χτυπητή 
αυτή προσωνυμία για τά πολλά καλά πού έκαμαν στον τόπο πού γεννήθη
καν, ήσαν τρία φτωχά αδέρφια μέ οικογενειακό όνομα Μπένταδες, πού τα
ξίδεψαν στή Ρουμανία, οπού κατέφευγε τότε ένα μεγάλο μέρος τού υπόδου
λου Ελληνισμού, κατά τά μέσα τού περασμένου αιώνα. Είναι οϊ συμβολικοί 
τύποι τού φτωχού καί ανήσυχου ρωμιού, πού από τήν πανάρχαια εποχή εγ
καταλείπει τή φτωχική πατρική του γη, ταξιδεύει σέ μακρινές πλούσιες χώ'· 
ρες καί εκεί άπηλλαγμένος από πολλές μιζέριες πού τού κληροδοτεί ό στενό
χωρος τόπος του, κάνει θάματα πολλές φορές μέ τήν εργατικότητα καί προ- 
κομάδα του καί γίνεται έτσι χρήσιμος βοηθός για τούς ομογενείς του πού 
αφήνει πίσω στον τόπο του.

Λακκόπλουτους 1 τούς θέλει ή παράδοση, πού τόσο γλήγορα άρχισε νά 
συσκοτίζει μέ μυθέματα τήν ιστορική πραγματικότητα, επειδή δεν υπάρχουν 
έγκυρες ιστορικές πληροφορίες·. Πλουτισμένοι μέ τήν εργατικότητα καί τό 
οικονομολογικό τους πνεύμα, λένε θετικοδτερες ιστορικές ειδήσεις, δεν ξι π 
πείστηκαν σά νεόπλουτοι, άλλα σαν άνθρωποι μέ ανώτερο εσωτερικό περιε
χόμενο ένδιαφέρθηκαν για τήν ενίσχυση καί εξύψωση των συνανθρώπων 
τους. “Έκαμαν μεγάλη χρηματική κατάθεση γιά τό χωριό τους, σέ κάποια 
τράπεζα τής Πόλης καί οϊ τόκοι από τήν κατάθεση εκείνη, κάπου πεντακό
σια χρυσά εικοσόφραγκα, έστέλνονταν κάθε χρόνο από τον πληρεξούσιο έμ
πορο Ευάγγελο Κωνσταντινίδη εγκατεστημένο στήν Πόλη. Γιά δωρεές πού 
άφησαν σέ εκκλησίες καί σχολεία έξω από τό χωριό τους οΐ πληροφορίες δεν

1} Κατά μια πληροφορία πού μάς έδωσε ό Σαμοκοβιανός Θ. Κιακίδης εγκα
τεστημένος στήν ΆΦήνα, οί Ξενοκράτες από μικροί έστοίχισαν ο’ έναν άρχοντα των 
Σαράντα Εκκλησιών καί εκεί μιά ημέρα πού δούλευαν σέ κάποιο ερειπωμένο σπίτι, 
εύρηκαν θησαυρό.
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είναι θετικές. Τό βέβαιο εΐναι δτι από τά χρήματα των πτωχών ξενιτεμένων 
του Σαμοχοβιού, έγινε τό Ξενοκράτειο νοσοκομείο στο Βουκουρέστι, τό Ξε- 
νοκράτειο Παρθεναγωγείο στο Μεσολόγγι, και δτι μέ τήν ιδιαίτερη αγάπη 
γιά τά γράμματα που τους εχαρακτήριζε έδαπάνησαν γιά τό εξατάξιο δημο
τικό σχολείο του χωρίου μέ χωριστό τμήμα γιά τ’ αγόρια, και χωριστό γ.ιά 
τά κορίτσια,Στήν πρόσοψη είχε σχετική τιμητική επιγραφή πού δεν θυμούν
ται οΐ Σαμοκοβιανοι τι ακριβώς έλ,εγε. Χρονολογία πού χτίστηκε άναφέρεται 
τό 1883, Λειτουργούσε σάν ένα από τά καλύτερα οργανωμένα σκολειά στήν 
περιφέρεια και είχε τότε περί τούς τετραχόσιους μαθητάς. Ή  αγάπη τους γιά 
τά γράμματα δείχνεται πιο μεγάλη μέ τήν απόφαση πού είχαν νά ιδρύσουν 
γυμνάσιο στον τόπο τους, πού καθώς βεβαιιόνουν θετικές π?νηροφορίες, βρήκε 
αντίδραση στην κακοψύχια τών τσορμπατζήδων, πού δέν ήθελαν νά βλέπουν 
άλλο παραπάνω από τή χωριάτικη αφεντιά τους. Ή  αδελφή τών Ξενοκρα

τιών Ελένη παντρεύτηκε στη Ρουμανία κάποιο Μεσολογγίτη Κυριαζή. Τε
λευταία από τ’ αδέρφια πέθανε ή 'Ελένη καί άπέμεινε ή ανεψιά τους Κλεο
πάτρα, πού είχε παντρευτεί κάποιο Χάϊδο και εξακολουθούσε νά στέλνει τα
χτικά τά χρήματα στο χωριό. Στή διαθήκη τών Ξενοκρατών υπήρχε ρήτρα 
πού έλεγε, άν τυχόν τό χωριό .πέσει σέ Βουργάρους ή οπωσδήποτε παύσει νά 
έχει σχολειό, τό ποσό νά διατίθεται γιά νά σπουδάζουν φτωχά παιδιά από 
τό Σαμόκοβο.

Αυτές εΐναι γενικά οΐ πληροφορίες πού μάς δίνουν οΐ Σ. γιά τά ευγε
νικά βλαστάρια τού παλιού τους χωριού. Έκτος από τή λακωνική πληροφο
ρία πού μάς δίνει ή μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια : «Ξενοκράτειον» παρ- 
θεναγωγεΐον έν Μεσολογγίω, νοσοκομειον έν Βουκουρεσχίο) ι , καμμιά άλλη 
εκτενέστερη ιστορική πληροφορία γραμμένη σιά χαρτιά δέν υπάρχει, οσο 
τουλάχιστο εγώ ξαίρω. Ή  ιστορία όμως τών Ξενοκρατών είναι γραμμένη 
ανεξάλειπτα μέσα στις ψυχές τών συγχωριανών τους, πού μέ σεβασμό προ
φέρουν τονομά τους και δοκιμάζουν συγκίνηση πραγματική, πού εύκολα με
ταδίδουν στον ακροατή τους, δταν αρχίζουν τις διηγήσεις τους γιά τούς Ξε 
νοκράτες, Αυτό ίσως είναι ή πιο αγνή εκτίμηση τού έργου θνητών ανθρώπων.

"Αν υπάρχουν ακόμη στήν τράπεζα τά χρήματα τών Ξενοκρατών, αν 
δίνουν τόκους καί πού χρησιμοποιούνται, εΐναι άγνωστο στους σημερινούς 
Σαμοκοβιανούς, πού από τό 1922 κι’ εδώθε προσπαθούν νά δημιουργήσουν 
τήν καινούργια τους ζωή *.

1) Σ. τ. Δ, Περί ιδρυτών, εφόρων και ιατρών τοΰ Ξενοκρατείου Νοσοκομείου
τοΰ Βουκουρεστίου έγραψεν είς τήν εκεί (20 IV 1932) ό εκλεκτός ια 
τρός κ. "Εκτωρ Σιιραφίδης.

2) Σ.τ,Δ . Τά περί τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Κύρου καί τής Φωτεινής Ξενοκρά
τους κατόπιν επισταμένης έρεύνης, τήν όποιαν ένήργησε τό «Άρχεΐον ΘρακικοϋΛαο- 
γραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυροΰ» δι° ενός συνεργάτου του έχουν ως εξής·: Είς
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4> Καημός Σαμοχοβιανον

Δεν παραγνωρίζουν οΐ Σαμοκοβιανοί τά αγαθά τής λευτεριάς και ανε
ξαρτησίας που χαίρονται εδώ στην ελεΰτερη Ελλάδα, μακριά από την κακία 
γειτονιά εχθρικών τότε λαών. Ό  καημός τους όμως για τον τόπο πού γεν
νήθηκαν, άνατράφηκαν, μεγάλωσαν καί εδημιοΰςιγησαν οικογένειες, για τά 
αγαθά πού άφησαν εκεί καί αναγκάσθηκαν εκπατρισμένοι νά γυρίζουν εδώ 
κι5 εκεί άστεγοι καί πεινασμένοι, μέχρις οτου γίνει ή οριστική τους εγκατά
σταση και ξαναρχίσει ό παλιός ρυθμός τής ήσυχης αγροτικής τους ζωής, εί
ναι πολύ μεγάλος.

—«3,Αχ πατρίδα μή γλυκειά πατρίδα, αναφωνεί μέ μεγάλο πόνο ό ογδον
τάρης Σαμοκοβιανός. Νικόλας Μαλτέζης, πού γεννήθκα καί άνατράφκα καί 
πού συρνομ’ τώρα ! Γεΐχα τό σπίτι μ5 καί τά καλά μ’ και τώρα άρκεψαμ3 πέ 
την αρχή. Έ δώ  πλιαλιώ κι’ ό νους μου άρέχ3 στο χωριό. Νουνίζω τ3 αμπέ
λια πού κουβανιούσαμ3 πέ τις κουφές τά σταφύλια, λογιάζω τις βρύσες καί τά 
πουγάδια, τή Βελίκα τό Ιοοταμό πού ψάρευγαμ3 πέ τά πλεμάτια τά νόστιμα 
ψαρέλλια, τις πέστροβες καί τις καραβίδες κι5 έτρωγάμε da και μόσκιζε ό 
στόμας μας, τά κουριά πά στο £ράάο, τά κουγιά πού εβγαζαμ’ τό σίδερο πέ 
τά. μουχάνια, τις σκάλες τ3 “Αϊ-Παύλου καί τής Νιάδας \  πού φόρτωνάσι τά 
καΐκια. ’Άλλος γήάου εκεί ό κόσμος κι3 άλλος εδώ. Σκομίστηκαμ3 σέ γουίλ3 
την Ελλάδα κι5 εδώ στο Τσαμπάζ3 πόμνε ό χουρδας 3 τή Σαμοκοβιού.

τήν σελ. 23-4 τοΰ ύπό τον τίτλον «Δωρεού καί Κληροδοτήματα» τοϋ κ, Σκεύου Ζερ
βού, υπάρχει ή ακόλουθος σημείωσις : «Κύρκος καί Φωτεινή Ξενοκράτους. Τό Πα- 
νεπιστήμιον έγνώρισε δι’ εγγράφου του άπό 24)16 άρ. 2041)811 δτι οί διαθέται κα
τέθεσαν είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν δρ. 70.860 επ’ όνόματι τής Κοινότητος Χαμα
κοβίου Θράκης προς διδασκαλίαν τής Ελληνικής γλώσσης. Έ ν  περιπτώσει καταρ- 
γήσεως τής Ελληνικής γλώσσης είς τά σχολεία ταΰτα, οί τόκοι θά παραδίδωνται 
είς τήν Σύγκλητον δ ι’ υποτροφίαν δύο νέων τής επαρχίας Βιζύης. ΊΙρω τήθη  τό 
ΙΙροξενείον Άδριανουπόλεως καί ή ’Εθνική Τράπεζα, άλλ’ ούδέν σχετικόν κεφα
λαίο ν άνευρέθη έν τή Τραπέζι], παρά δέ τοΰ Προξενείου άπάντησις δεν έλήφθη».

Τό «Ά ρχεΐον Θράκης» συνέχισαν μόλα ταΰτα τήν ερευνάν του, άνεκάλυψεν δτι 
τό κληροδότημα Κύρκου καί Φωτεινής Ξενοκράτους ΰφίστατο παρά τήν ώς άνω βε- 
βαίωσιν τής Ε θν ικής Τραπέζης, καθώς καί ετερον τοΰ ’Αλ. Κύρκου διατεθέν δια 
τον ίδιον σκοπόν, διά τον όποιον καί. τό κληροδότημα Κύρκου καί Φωτεινές Ξενο
κράτους· Ειδοποίησε περί τούτου τό Πανεπιστήμιον, τό οποίον και ενηργηοε αμέ
σως. Πράγματι ή Ε θν ικ ή  Τράπεζα καί τό Ύ πουργεΐον των Οικονομικών έπεβε- 
βαίωσαν τήν ΰπαρξιν των δύο κληροδοτημάτων. Ταΰτα ανέρχονται άγνωστον εις 
πάσας σημερινός δραχμάς, άλλα πολύ συντόμως θ ’ άρχίση ή διαθεσίς των υπέρ δυο 
φοιτητών καταγόμενων έκ τής επαρχίας Βιζύης τής ’Ανατολικής Θράκης.

1) Νιάδα είναι ή αρχαία Θύνη, θυνία, Θυνιας (ΓΙλίν. Thyniil, IV, 45. Πτολε
μαίος Γ. ια, 4. Στράβων 1Β, γ, 3).

2) ’Έ τσ ι άποκαλοΰν τούς εαυτούς τους οί 2. τών Σχοινιών, επειδή οσοι έχουν 
εγκατασταθεί εκεί προέρχονται άπό τήν πιο φτωχή αγροτική τάξη. Επίσης προσο-
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» Καλός κι" δ τόπος τούτος, αλλά ά μάς φά τό κουνούπ* 1 καί γοΐ άρρώ- 
στιες. Τά τά ποίσουμ’ τά στάρια, άμα δεν έχουμ’ τήν ύγειά μας. Τό 'Ελ
ληνικό επκε μας πολλά ως τά τώρα, αλλά καί πολλά θέλ° κόμ’ ά γίνουσ’. Τά 
παιδιά μας ά ζήσουσι σ’ αυτό τον άόπο, άλλα χωρίς έργα, έφένάη μ3, κα
κία ζωή ά ν-έχουσι».

Τά— τί Φά. κουχιά=πηγάδια. μον  χάνια— φυσερά.

5 . "Ελληνες καί Βονργαροι ατό Σαμόκοβο

Οι σχέσεις τοϋ υπόδουλου Ελληνισμού τής Θράκης προς τούς Βουλγά
ρους δεν ήσαν δυστυχώς σχέσεις καλών γειτόνων, πού τούς ενώνει 6 κοινός 
αγώνας τοϋ ψωμιού καί τής ζωής, τά ϊδια συμφέροντα, ή κοινή κατοικία, 
©πως πολλές φορές συνέβαινε μέ τούς γείτονες Τούρκους. 'Ιδιαίτερη εχθρό
τητα είχαν πάρει οΐ σχέσεις αυτές στήν εποχή των αντάρτικών καί τών κομι
τάτων κατά τήν αρχή τοΰ αιώνα μας, πού διασταυρώνονταν καί άλληλοσυγ- 
κρούονταν οι εθνικές προπαγάνδες, Ά πό ιόν παλιό Σαμακοβιανό Λεωνίδα 
Μουριάδη ακούσαμε τή διήγηση τοϋ παρακάτω επεισοδίου, πολύ χαρακτη
ριστικού γίά τις Έλληνοβουλγαρικές σχέσεις :

—«Γήάου κάποτε κείνα τά χρόνια μια γυναίκα Βουργάρα βαρεμέν' (έγ
κυος) καί πέ ένα μήνα και γύστερα έλα γεννήσ5, Οΐ Βούργαρ5 γήτθελάσ’ νά 
σκοτώσου τό γιατρό τή χωριού μας τον Κύρκο. Γοϋλνούς τούς καλούς άθρώπ’ 
γήθελάσι νά τις ξεκάνου. Τί ά ποίσουσι τώρα ! Πιάνου τή μαννίτσα 1 τή βουρ
γάρα καί λέσι άηνε :—Πάνε στή γιατρού καί πέτάονε νάρτ' νά ξεγεννήσ3 τή 
γυναίκα. "Α δεν πας ά σέ σφάΗουμ*. Γή μαννίτσα γήξαιρέ do πού ή γυναίκα 
■δέ γήάου στο gaioo άης κόμα. Άλλα τί ά ποίσ' ; Γ)ρέχ’ πέ τό φόβο άης 
καί βρίσκ’ τό γιατρό : —Γιατρέ, λέγει άονέ, τή τάδε ή γυναίκα έλα γεννήσ' 
καί νά νέρτς νά τνε ζεγεννήσ'ς. Ό  γιατρός κατάλαβε τί γήθελάσι. οΐ Βουρ- 
γάρ’, αλλά γιά νά μή φανεί πού σκιάζονάου, ά πάγω λέγ'. Παίρν' τό πι· 
στόλ' άου, ζών' do στή μέσ5 άου πέ τό ζουνάρ’ κι’ έρχεται στον §αβενέ. 
Εμείς γεΐμεστε κλεισμέν’ μέσα. Βροάά τάκ τάκ τό γυαλί πέ τό §αβενέ καί 
μέ γνεύγ’ νά ξέβω όξω. Γώ κατάλαβα πού κάτι άρέχ' καί ξέβκα όξω.Άκλ,ού- 
θει με, λέγ’ δ γιατρός. Γίήραμ' τό δρόμο, πήγαμ’ στής Βουργάρας τό σπίτ’. 
Χτύπσε τή Ούρα δ γιατρός καί πέ τονα τό χέρ’ κρατούσε τό πιστόλ' άου και 
πέ τάλλο τό θερμόμετρο. 'Ένοιξε ή μαννίτσα κι' έδωκέ άηνε τό θερμόμετρο 
νά τό βάλ' στή Βουργάρα. Πήρε ή μαννίτσα τό θερμόμετρο' δ γιατρός κεΐ 
τό πιστόλι μπροστέ. Έγό) πήγα πέ τή χαρασμάδα τή παραθυριού πόξω πέ 
τήν άλλη μεριά καί φηκριούμου νά δγιώ τί ά γεν’. Ά ν  εγίνουνάου τίπτα,

νομάίονται ojβόλια- (τά) (άσβόλη=καίΐνιά, στάχτη) καί Dacha  (τά) (άπό τό ονομα 
Όαάης (oJ—D oxI l (τό)=Κωνσταντϊνος. ’Όνομα συνηθισμένο στο χωριό.

1) μαννίτσα==μαμή.
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δ γιατρός ά πυροβολούσε, ά φώναζα εγώ κι5 έλα γιν3 τσακωμός και μεγάλο 
κακό ανάμεσα τις "Ελλ/ην' και τς Βουργάρ3. Γούλ3 ά πέθνησκάσι για τό για
τρό τη χωριού μας. Γώ κεϊ στη χαρασμάδα φηκριοΰμου. Κούγω πέ μέσα : 
—Μή, μη dov χτυπήστε, γιατί ά γεν3 μεγάλο κακό, μη dov χτυπήστε. Μήηη 
φώναζάσι. Γήdoυ τά κορίτσια χή σπιτιού καί γήλεγασι τίς κομιτατζήδες νά 
μή χτυπήσου τό γιατρό, γιατί ά πιάνουνάου γοΐ Έλλην3 πέ τις Βουργάρ3. 
Καί πέ τις φωνές doυς κράτησάσι άους. Δεν ετόλμησάσι νά χτυπήσου. Ό  
γιατρός πήρε τό θερμόμετρο πέ τή μαννίτσα, μήτε κακονά, μήτε, τιπτα,

ΓΙήραμ5 πάλ3 τό δρόμο πέ τό γιατρό καί διάβκαμ3. Θέλω ά σέ πώ ότι 
πέ τις Βουργάρ3 δεν εΐμεστε καλά. Τσακωνόμαστε πολλές φορές κιΤ εδερνά- 
με όους. Γείμεστε παλλκάργια πέ καρδιά. Κεϊ,ν3 γήθελάσι νά μάς ξεκάνου, 
άλλα δέ γίνκε ο σκοπός άους. Τώρα ή μοίρα μάς έρριξ5 εδώ. Ά  δουλέψουμ3 
καί ά ζήσουμ3»,

6 . Οι γυναίκες στο Σαμοπόβ

{Τό σπίτι, δουλειά, διασκέδαση)

Χτυπητή αντίθεση προς τον αντρικό χαρακτήρα αποτελεί ό χαρακτήρας 
των Σαμοκοβιανών γυναικών. Είναι πάντα πρόθυμες, φιλόξενες, ομιλητικές 
καί πρόσχαρες. Τά ενδιαφέροντα, τους δεν είναι περιωρισμένα στους τέσσερες 
τοίχους τοΰ σπιτιού μέ τό στενόκαρδο νοικοκυρίστικο πνεύμα τού χωρίου. 
Δεν είναι βαρετές καί «αγροίκες», όπως συνηθίζουν ν= άποκαλούν τους εαυ
τούς των οι αρσενικοί τοΰ χωριοΰ. ’Έπειτα από τά παραμυθία, τά τραγού
δια, τά Ισεγίτια, τά νανουρίσματα, που πρόθυμα διηγήθηκαν καί τραγούδη
σαν, έπειτα από τά «μοχαμπέτια» πού εκ άνομε, εζητήσαμ-ε νά μάθουμε τις 
συνθήκες ζωής, τις ασχολίες, τά γλέντια τους, τις δοξασίες τους στο παλιό 
τους προ παντός χωριό. Δεν διστάζουν νά μάς είποΰν δ,τι ξαίρουν.

—«Οί γυναίκες στο χωριό μας, οί καλύτερες, λέγει ή παλιά Σαμοκοβιανή 
Χρυσή Φυτλά, δεν έδούλευγάσι, μήτε στό νερό δεν πήγαινάσι.—Τά κορίτσια 
δοΰλευγάσι μέσα στά σπίτια μΤηΛέλες καί ταντέλλες, κεντοτίσασι πετσέτες, 
μαξιλάρες, σεντόνια, εφκειανάσι πανιά, μακάτια, μεσάλες πέ τό λάκκο καί πέ 
γούλες τις άλλες σπιτίσιες δουλειές έκανάσι. — Κάν-dave γοΰλο στό σπίτ3 μέσα. 
ζ\έν ήφινάσι d a  νά πάνα, γειτονέψου σέ σπίτ3 πού γείχε παλλκάρια.—Σέ σπίτ3 
πού δέ γεΐχε παλλκάρ3 πήγαινάσι νά γειτονέψου, αλλά μαζί πέ ένα παιδέλλ3 
ή κορτσόπλο κονάά,—"Αμα καί περνούσε κανένα παλλκάρ3 πέ κατ’ τό σπίτ3 
κλειούσασι τά κανάτια πέ τά πανεδυρια γιά νά μ ή δγιού τό παλλκάρ3.—Στην 
εκκλησία, στην άντίχαρα, στό γάμο δεν επήγαινάσι, τά κορίτσια. Μόνο στα 
κνιάσματα πού κνιάζασι τή νύφ’.^-Στήν εκκλησία πήγαινάσι νά κοινωνήσου 
πέ τις μάννες νυχτουτσικα καί πέ τις μπαμπάδες. Ι(ει έλα φυλάει θειά ή συγ
γενής νά πάρ\τό κορίτσ’ νά γειτονέψΓ άμα γήθελέ do, Χρονιάτκο ξέβγαινάσι 
στό πανηγυρ3 στον "Αϊ Γιάνν".—Γείχαμε καί γυναικίτικη γιορτή την πρώτο-
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μαγιά,—Μονάχες μας μεΐς, γείχαμε το λεύτερο, χόρευγαμ1 καί γλεντούσαμ1 
καλύτερα πέ τίς <Μρ5.—'Άμα γεΐχε ξένο στο σπίτ5 τό κορίτσ’ δέ κάνάανε στό 
τραπέζ1.— "Αμα γηάου χορός στό χωριό έλα πάρ1 ή μάννα τό κορίτσ1 νά πά νά 
χορέψ1. Στό χορό έπιανάσι γοί εΜρ1 γούλ" bgooTe και καταπόδ5 άρχινούσασι 
οί γυναίκες οί πανάρεμένες και γύστερα τά κορίτσια συν ιβασ μένα και λεύ
τερα.—Τά κορίτσια χόρευγάσι τις μεγάλες γιορτές, τό Πάσχα, τ1 άγιασμα* 
τιου, τ= 'Άϊ-Γιαννιού. Στα σπίτια μαζεΰγανάαι πολλά κορίτσια και χόρευ- 
γάσι, τραγουδοΰσασι κι’ ετρωγάσι.—"Εκανάσι και νυχτέρια πού δοΰλευγάσι. 
—-Τότες μαγέρευγάσι σέ μια μπακίρα φασόλια πού γηφερνάσι γούλες πέ τά 
σπίτια άους, έβγανάσι da στεγνά και ετρωγάσι da πέ τό άλας. — Παλικάρια 
δεν πήγαινάσι κεΐ. ’Αδερφός ή ξάδερφός γεΐχε τό λεύτερο νά πάει. Τά παλ- 
λικάρια έκανάσι μονάχα άους νυχτέρια.—Τά κορίτσια πανάρευγουνάου μέ 
προξενιά. Δέκα εφτά-δεκαοχτώ χρόνώ τό κορίτσ1 γήάου σέ ήλικίγια κι’ έλα 
συνιβαστεΐ. ’Έλα κάτσ’ ώς ένα χρόνο συνιβασμένο νά ποίσ1 τό χουσμέτ’ άου, 
τή προίκα άου καί γύστερα έλα κάν1 τή χαρά άου. "Αμα συνιβάζουνάου ένα 
κορίτσ1 κι5 έλα γειτονέψ1 τό συνιβαστκό dou, έλα πά ή μαννέλλα ή γή αδερφή 
τή παλλκαριοΰ νά πάρ1 τό κορίτσ5 γιά τό γειτόνεμα,—Τό παλλκάρ1 πάλε άμα 
έλα γειτονέψ1 ήπαιρνε τό £«ϊνή άου ή τό φίλο dou νά πά νά γειτονέψ1.—Τό 
κορίτσ1 πού δέν πανάρεύγουνάου κα'ι γίνουνάου μεγάλο, δέν ήπαιρνε παλ
λκάρ1. Στό χωριό μας όμως τά κορίτσια δέν εμνεισκάσι, πανάρεύγουνάου 
λήγορα».

μΰιμΰέλλες=τανχίλλ£ς  μεταξωτές.—μακάτια (τά):=καναπόσκουτα (λ. Τουρκ·)— 
αγιαβματιοΰ=Ύ] γιορτή τής Ζωοδόχου Πηγής, συνί^ααμενα=άρραβω-
νιασμένα. κ α ινή ς— ο γυναικάδερφος.

7. Πώς εγινε τό τραγούδι

—«'Ode μας σήκωσάσι οί Τούρκοι, διηγείται ή Σαμοκοβιανή Ελένη 
Νταβραντά, και μάς πήγασι στήν 'Αρακλειά, στήν Τσόρλο καί στό Μούρτσ1, 
δοΰλευγασ1 δ κόσμος γοΰλος, γυναίκες, άάρ1 καί παιδιά. Δοΰλευγαμ1 νά ζή
σουμ1. Γήάου κακός καιρός τότες. Στή Μουρτσιού τ’ αμπάρια γήάου ένα 
παιδί καί δούλευγε. Γήλεγά do Χριστόδουλο, Κεΐ πού δοΰλευγε, έπεσ1 οχτος 
πέ τό σταρ1 καί κουκλώθκε τό παιδί. Πήγασι γούλ1 οί φίλ1 καί τό συγγε
νείς, ξελάμωσά do κι1 εβγαλάσι πεθαμένο τό παιδί.’Έκλαιγά do τό παλλκάρ1 
καί τραγουδούσα do Σκοπιανές γυναίκες. Κοΰτε τό τραγούδ1 :

"Ακούσετε τί γίνηκε αύτή τήν Ιβδομάδα,
Χριστόδουλος σκοτώθηκε μέσ1 τή ΜουρτσιοΟ τ’ άμπάρια,

"Αχ, γεΐπε κι1 άναατέναξε, γοί φίλοι dou προφταίνου.
—Τ’ έχεις, Χριστόδουλε, ρωτοΰ, τό σώμα dou γυρεύγου.

"(Με τόν κατιβάζασι πέ μέσα το αιτάρ1, 
μικροί μεγάλοι κλαίγα do κρίμα στό παλλικάρ1.

5
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"Ode τό άνεβάζασι άπάνου στο αμάξι 
δέ.γεϊχε μάννα νά άό κλαί, κερί νά άόν ανάψει.

— Πάρε, θειά μου, τά ραΟχα μου καί δός τα τόν άελάλη,
10 σά δεν τά χάρηκα έγώ, νά τά χαροϋσι άλλοι.

" Ε θ ι μ α

1. Τον γάμον

’Από τά έθιμα τοΰ γάμου, πού στις γενικές τους γραμμές είναι, ομοια 
μέ τά έθιμα τοΰ Σκοπού πού δημοσιεΰθηκαν στον Ε ' τόμο τοΰ ’Αρχείου, 
σελ. 150 κ. έ., καταγράφουμε έδίΰ μόνον ιδιάζουσες τοπικές λεπτομέρειες καί 
γαμήλια τραγούδια :

Ό  γάμος γίνεται συνήθως μέ προξενιά. Οΐ άρρεβωνιασμένοι (συνβα- 
σμέν’) ανταλλάσσουν δώρα. Ό  νέος δίδει δαχτυλίδι, μερικά χρυσαφικά, ή 
νέα μαντήλια, κάλτσες καί δ,τι άλλο. Αύτδ είναι ή πρόχειρη, νά ειποΰμε, 
μνηστεία. Σέ ώρισμένη ήμερα γίνονται οι επίσημοι αρραβώνες μέ τον παπά, 
πού κάνει τή λεγομένη «σταυρολογιά», δηλ. αλλάζει τά δαχτυλίδια των νέων, 
λέγοντας τή γνωστή εκκλησιαστική ρήση «άρραβωνίζεται ό δούλος τού Θεού 
κ. λ. π.» 'Ορίζεται ύστερα ή ημέρα τού γάμου.

Την Παρασκευή προ τού γάμου μαζεύονται τά κορίτσια τού χωριού στο 
σπίτι τής νύφης καί τακτοποιούν (δουκιάζου) την προίκα της (τδ τσεΐζ) τρ«· 
γουδοδντας :

Μνιά κόρη έκατέβχινε στήν άκρα τή Θαλάσση 
51 Αχ αμάν αμάν, ό κόσμος μή χαλάσει.
Με τά μαλλιά άπόπλεκα, μέ τόν κινά στά χέρια, 
ώχ άμάν-άμάν, νά ζοϋν τά συμπεθεριά.

5 Θέλω ν’ ανέβω στο βουνό, νά κόψω τριαντάφυλλο,
νά βγάλω τή άνθοΰ νερό, νά κάνω νύφη καί γαμπρό, 
νά κάνω νύφη καί γαμπρό καί πεθερά καί πεθερό, 
συνόΐεκνισσα καί σύνάεκνο καί γοϋλο τό συμπεθεριό.

Τό Σάββατο τό βράδι κνιάζουν τή νύφη στο σπίτι της. Κνιάζουν τά 
νύχια καί τά μαλλιά της. Ό  κινάς είναι μέσα σ’ ένα ταψί πού έχει γύρω 
τρία κεριά αναμμένα. Χορεύουν γύρω κι’ ό καθένας πού γυρίζει σχό χορό 
παίρνει στά χέρια του τό ταψί, βάφει (κνιάζει) λίγο τά χέρια του, άφίνέι 
μέσ’ τό ταψί ένα δώρο (μπαξίσ’) καί τό δίνει στον επόμενο. Κάνει καί αυ
τός τό ίδιο κι’ έτσι τό ταψί φθάνει ως τον τελευταίο (πέ τόν πρόγοδο 1 ως 
τό gooTao). Τά δώρα αυτά ανήκουν στη νύφη. Τό Σάββατο τό βράδυ επίσης 
τ’ αμάξια μεταφέρουν τά προικιά στο σπίτι τού γαμβρού.

1) Μρόγοδος=κείνος πού σέρνει τό χορό.
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Την Κυριακή τό πρωί στέλνουν τά προσκλητήρια του γάμου (προσκα- 
λεστήρια). Αυτά είναι τρία γαρύφαλλα τυλιγμένα στο χαρτί. Δυο μικρά παι
διά, κορίτσια ή αγόρια, γυρίζουν στα σπίτια καί διανέμουν τά προσκλητή
ρια λέγοντας : «Προσκυνίσματα πέ το γαμπρό καί πέ τή νΰφ’, νάρτήτε στό 
γάμο». Την Κυριακή τό πρωί επίσης ξυρίζουν τό γαμβρό, τον άξιοόνουν 1 
και τον στολίζουν. Στό στόλισμα συνηθισμένο τραγούδι είναι τό παρακάτοο :

Στολίζεται 6 νειόγαμπρος καί βάνει τά χρυσά άου,
. γιά νά πάρει την πέρδικα πόψα στην άγκαλιά άου.

Μή συλλογίζεσαι, γαμπρέ, μην έχεις τόση λύπη, 
τί πόψα γή ώρα δώδεκα ά πάρουμε τή νύφη.

Τις ίδιες ώρες γίνεται τό στόλισμα τής νύφης μέ τά τραγούδια ;

Κοράσια συναχθήκανε σήμερα γούλη μέρα, 
γιά νά χρυσοστολίσουνε τή χρυσοπεριστερα.
Βάνει τό γήλιο πρόσωπο καί τό φε^'άρι άστήθι 
καί τό χρυσόν αυγερινό διαμαντοδαχτυλίδί.
Σήμερα λάμπει έ ουρανός, σήμερα λάμπει ή μέρα, 
σήμερα αποχωρίζεται κόρη πέ τή μητέρα, 
σήμερα αποχωρίζεται κόρη πέ τδν πατέρα,

"Οταν πρόκειται για ορφανούς :

Σαν τό καράβι στο γιαλό χωρίς καραβοκύρι,
στολίζεται δ νειόγαμπρος (ή νειόνυφη) χωρίς μάννα καί κύρη.

Τις (Γτογευματινές ώρες τής Κυριακής μαζεύονται στό σπίτι τής νύφης 
καί ξεκινούν για την ’Εκκλησία νά κάνουν τή στέψη. Στό δρόμο παίζουν τή 
λΰρα (τό λυρο) καί τραγουδουν :

’Έλα, Χριστέ καί Παναγιά, με τό μονογενή σου, 
τ’ άάρόγινο πού γίνεται, δώσε do τήν εύκή σου,

’Έλα, Χριστέ καί Παναγιά, στό δρόμο πά κινήσεις 
καί σφίξε τήν καρδούλα σου νά μή λιγοθυμήσεις.

’Άστρα μου, χαμηλώσατε καί σύννεφα σταθήτε, 
γιά νά περάσει ή νειόνυφη κι’ ύστερα πορπατείτε.

Γυρίζουν κατόπιν στό σπίτι τοϋ γαμβρού. Μπροστά στην πόρτα του 
σπιτιού ό λυρατζής τραγουδάει :

Άκούς, νυφάδα, τά σέ πώ, νά μή άό λησμονήσεις, 
αύτήν τήν πόρτά πού θά μπει; καλά νά προσκυνήσεις, 
τήν πεθερά, τόν πεθερό νά τί; έπροτιμήσεις.

1) Λεπτομέρειες καί τραγούδια βλ. «Άρνεΐον Θράκης», Ε \  σελ. 350--155.
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Μετά τά σχετικά κεράσματα ακολουθεί, τραγούδι :

—'Ο διαμανοίένιος 5 σταυρός, νά ζήσει ή νύφη κι5 ο γαμπρός,
— Ό  διαμανάΙνισς ό σταυρός μέ άσημένιο τάσι,

τ’ άάρόγυνο πού στέργιωσε νά ζήσει νά γεράσει.
—Ό  διαμανάένιος έ σταυρός μέ τή χρυσή κορδέλλ», 

νά ζήσει ό κουμπάρος μας κι5 δλα τά συμπεθεριά.
—Ό  διαμανάενιος 6 σταυρός γύρους μαργαριτάρια, 

νά ζήσει κι3 δ παράγαμπρος κι’ ούλα τά παλλικάρια,
—’Έμορφα πού ταιργιάσατε τά δυο σας Ινα μπόγι, 

σαν τά κυπαρισσόπουλα πέ μέσ3 τό περιβόλι.
— Κουμπάρε, πού στεφάνωσες τά δυο τά κυπαρίσσια, 

νά σ5 άξιώσει δ θεγδς νάρκεσαι ατά βαφτίσια,
— Πολλά χρόνια νά ζήσετε καί τέκνα ν’ αποκτήσετε.
—’Άσπρο χαρτί με γράμματα, νάχουν καλά γεράματα.

Βάλε κρασί μεσ3 το γυαλί, νά πγεΐ κι3 δ λυρατζής πού τράγου δει.
"Υστερα χορεύουν. "Οταν σέρνουν τό χορο ή νΰφη καί ό γαμβρός τρα

γουδούν διάφορα τραγούδια :
— Νυφάδα μου, νυφάδα μου, 

το τί πολυάργησες 
έμορφο τον διάλεξες.
Γαμπρέ μου, γαμπρέ μου, 
τό τί πολυάργησες 
έμορφη τή διάλεξες.
Τή σιγανή, βάγια μ3 αμάν καλέ, 
τή σιγανή, τήν ταπεινή 
τήν άξια τήν εύγενική.

—Έγώ σ’ δσα άουγούνια πήγα

νάν3 δ γαμπρός αηδόνι 
καί ή νύφη χελιδόνι. 

’Έάρεξα τήν Ανατολή, 
εάρεξα τή Δύση, 
δέν γειδα στα ματάκια μου 
τέτοια ώραία νύφη.
'Ως καί τά λ)οττινάκια της 
καί κείνα έχουν γνώση 
καί πορπατεΐ σιγά-σιγά 
κάρτσα νά μή λερώσει.

τέτοια νειόνυφ·η δέν είδα,
Τήν Δευτέρα τό προτί βγάζουν τά τάματα (μποξαλίκια) από τής νύφης 

τά σεντούκια καί τά μοιράζουν στον πεθερό, τήν πεθερά, τον κουμπάρο κλπ.
Το βράδι τής Δευτέρας όλο τό συγγενολόγι του γαμβρού καί τής νύφης 

μαζεύονται στο σπίτι τού γαμβρού για νά κάνουν τή λεγομένη $άντίχαρα».. 
Προσφέρει ό καθένας ένα κοιτόπουλο, μια πήττα καί δ,τι άλλο μπορεί για 
νά γίνει τό κοινό αυτό συμπόσιο, Ινώ τά έξοδα των τραπέζιών ώς τή βραδιά 
εκείνη βγαίνουν από τήν τσέπη τού γαμβρού. 'Η  άντιχαρα είναι μεγάλο 
γλέντι πού κρατεί ώς τις πρωινές ώρες μέ τραγούδια καί χορούς· Τήν Τε
τάρτη τό πρωί ό γαμβρός επισκέπτεται τον κουμπάρο καί μαζί πηγαίνουν 
στην εκκλησία. Ή  νΰφη μένει στο σπίτι σαράντα ήμερες, χωρίς νά βγαίνει 
για εξωσπιτικές δουλειές.
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2 . Τοΰ θανάτου

161

"Από όσα αφορούν τό νεκρό καταγράφουμε εδώ μόνον μερικές ίδιάζου- 
. σες λεπτομέρειες, γιατί τά άλλα είναι σχεδόν πανελλήνιες συνήθειες.

1. —Τό νεκρό τον αλλάζουν και τύν τοποθετούν επάνω σέ σανίδια. Στο 
στόμα τοΰ βάζουν ενα κεραμίδι και πάνω χαράζουν ένα σταυρό και γράφουν 
τό όνομα τοΰ νεκροΰ.

2 . —Τον πηγαίνουν στο νεκροταφείο (ατά νημόργια) καί τον θάβουν (πα- 
ραχώνου άου). *0 καθένας πού συνοδεύει τήν κηδεία πετά στο μνήμα λίγο 
χώμα, λέγοντας τό συνηθισμένο : «Θεγός σχωρέσ3 dov».

3. —"Αν ό νεκρός είναι εύπορος, ένας από τούς συγγενείς του σκορπίζει 
επάνω στον τάφο του μερικά νομίσματα και τά παιδιά τρέχουν καί τά παίρ
νουν ι.

4 . —Οι περισσότεροι από τούς οικείους, ό παπάς καί οΐ νεκροθάφτες (θα- 
φτάδες) γυρίζουν στο σπίτι τοΰ νεκροΰ καί τρώνε. Τό φαγητό αυτό είναι συ
νήθως φασόλια, ρεβίθια, πιλάφι κλπ. καί ονομάζεται «μακαριά». Τήν πρώτη 
μπουκιά τοΰ ψωμιού πού πρόκειται νά φάνε τή βουτούν στο κρασί.

5. —Φεύγουν κατόπιν για τά σπίτια τους. Προτοΰ μπει στο σπίτι του ό 
κάθε χωριανός πού ακολούθησε τό λείψανο, πλένεται έξω στήν αυλή μέ 
λίγο νερό.

6. —Οί νεκροθάφτες φεύγοντας από τό σπίτι τοΰ πεθαμένου παίρνουν 
μια λωρίδα πανί καί τό κρύβουν κάπου έξω στήν αυλή τους. Μετά σαράντα 
ήμερες τό παίρνουν πάλι, τό πλύνουν καί τό βάζουν για μπάλωμα σέ έ'να 
ρούχο τους, γιά νά μή πιαστούν τά χέρια τους.

7. —Συνήθως σαράντα ημέρες μετά τό θάνατο πηγαίνουν κάθε πρωί μια 
προσφορά στον παπά γιά νά διαβάσει (σαραάαλείτρουγο).

8. —Ή  ψυχή πιστεύουν ότι μένει ελεύθερη σαράντα ήμερες καί γυρίζει 
παντού.

9. —Μνημόσυνα γίνονται τριήμερο, εννιάμερο, σαραντάμερο, εξάμηνο.
10.—Σέ τρία χρόνια ξεχώνουν τά κόκκαλα τού νεκρού. Τά πλένουν μέ

κρασί καί τά ξαναχώνουν. "Αν στο ξέχωμα βρεθή κανένα χρυσαφικό, τό 
παίρνει ό άνθροοπος πού ξεχώνει τά κόκκαλα ή τού πληρώνουν κάτι καί τό 
παίρνουν οΐ οικείοι τού νεκρού.

3 . Χριστουγεννιάτικα ε&ιμα

Μέ πολλή αγωνία περίμεναν τις Χριστουγεννιάτικες γιορτές στο Σαμό- 
κοβο. Είναι ήμερες τής ανάπαυσης, τής χαράς καί τοΰ γλεντιοΰ.«Εμείς εγλέν- 
άιζαμ3 τά καποτνά τά χρόνια στο χωριό, μάς διηγείται παλιά Σαμοκοβιανή. 1

1) "Ομοιο έθιμο επικρατεί στήν Πελοπόννησο στο γάμο, όταν πηγαίνουν τή 
νύφη στό σπίτι τοΰ γαμβρού. Στη Θράκη ρίχνουν λεφτά στά βαφτίσια.

11
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Πέ τ’ "Αι-Νικόλα κ’ ύστερα, συνέχεια ώς τά Χριστούγεννα, έβγαινάσι στα 
σπίτια κάθε βράδ’ τέσσερ’ νοματοΐ πέ τό θαβουλέλλ’, έπαιζάσι to άαβουλέλλ’ 
καί τραγουδοΰσασι τραγούδια καποτνά/O d s πήγαινάσι στο ρετσπέρκο σπίτ’ 
τραγουδοΰσασι;

. Γήρταμε στδν άφένάη μας τδν πρώτο ζευγηλάτ’, 
ποχει βουβάλια δρακωτά κι5 αλέτρια σιδερένια 
καί κάμνει 1 τήν ήμέραν dou εννιά βοδιώ χωράφ5,
Τδ κάμνει do, τδ σπέρνει do, γυρίζει διβολά do.

Κεΐ πού γεΐχε κορίτσ’ άνΰπαάρο τραγουδοΰσασι :

Κοράσι ν lo^^ouvdou  Σαββάτο γούλη μέρα, 
τήν Κυριακίτσα τδ πρωί νά πά νά μεταλάβει, 
μόαίνει ή μάννα dou μbρoστέ1 ή κόρη κατά πόδι, 
γιομίζει ό δρόμος λούλουδα καί ή Ικκλησιά πέ μόσχο.

5 Σαν τήνε γεϊδε ή Ικκλησιά πε τρεις μεργιές ραγιστη, 
σάν τήνε γείδε κι’ 6 παπάς φήκε τήν ψαλμωδιάν dou, 
καί τά μικρά διακόπουλα εχάσασι τά χαρτιά άους.
Καί κείνη πιλογήθηκε καί τούς έσυντυχαι'νει :

—Ψάλε παπά, σάν πδψαλλες, διάκε σάν καλονάρχας, 
καί σεις, μικρά διακόπουλα, ευρήτε τά χαρτιά σας.

Κεΐ πού γεΐχε μαθητή στο σκολειό τραγουδοΰσασι :

Ή  μάννα πδχει τδ παιδί τδ μικροκανακάρη, 
λούζει do, χτενίζει do καί στδ σκολείο τδ στέλνει.
Βρίσκει παιδιά πού παίζουσι κάτκι κι’ αύτδ καί παίζει, 
καί τσάκσε τδ φηκάρι dou καί χύθη τδ μελάνι,

5 καί λέρωσε τά ροΰχα dou τά λινομεταξένια.
Γυρίζει, πά στδ σπίτι dou, τή μάννα dou φωνάζει.

—Τ’ έχεις, παιδάκι μου καί κλαίς καί βαρειαναστενάζεις ;
—Kodύλ[σα τδ χέρι μδυ καί χύθη τδ μελάνι...

Κεΐ πού γεΐχε σαλό παιδί τραγουδοΰσασι :

"Ενα σαλδ σαλούτσικο, άφράτο νθυλιμένο, 
ίάας τδ γέννα ή μάννα dou κΓ δάας τδ κοιλοπόνα, 
περικαλεΐ τήν Ιΐανεγιά καί τδ Θεγδ δοξάζει :

■—Θεγέ μ’, καί δός το ριζικδ καί δώσε do κισμέτι, 
νά πορπατεϊ νά χαίρεται, νά παίζει τις παράδες.

Τήν παραμονή bQoaTe πέ τά Χριστοιίγεννα τό βράδ° έ'άρεχάσι γύρω στα 
σπίτια καί γήλεγάσι : 1

1) «αμνοί “ οργώνω.
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H

' Χριστός γεννιέται, ait νει.6 qpegfdcpc,
σά γήλιος cplgei, σάν παλλικάρι.

«Τό βράδ3 τής παραμονής πά στο σοφρά έβανάμε θυμνιάμα μέσ3 τό νι 
i και καίγουνάου και μόσκιζε τό σπίτ3. Ό  νοικοκύρ’ς τή σπιτιού έλα θυμνιάσ3 

τά βόδια και γουλνούς τις άθρώπ3. Τό νί πόμενε κεΐ ώς του Φωτός καί'τότε 
σηκώναμε do. "Οάε ελα ξημερώσ’ Χριστούγεννα, πάλε γύριζάσι και τράγου- 
δουσασι:

Κυαρά Θοτόκο έκοιλοπόνα, μαμή νά πάτε, μαμή νά φέρτε,
έκοιλοπόνα καί παρακάλιε : "Ωστε νά πάσ: καί νά γυρίσου,

—Βοηθήστε με αότή τήν ώρα, Χριστός γεννήθη σά νειό ysgxpt,
τή βλογημένη, τή δοξασμένη, σά νειό φε£άρι σάν παλλικάρι.

«Τ’ "Αι-Βασιλειού τό βράδ3 κόβγαμι’ τή βασιλόπηττα πέ τό μεταλλικό 
μέσα \  Μάζευγαμ3 κουκούτσια απ’ άκρανιές και έβαζάμε da γΰρω-γΰρω στη 
στιά. 'Ένα κουκκί για τό σπίτ3, ένα γιά τον μπαμπά τή σπιτιού, ένα γιά τή 
μάννα, γιά τά παιδιά, γιά τά ζώα καί γουλνοΰς. Γουλ3 ή φαμίλια γύρω στο 
παραγών3 λογιάζαμ” νά δγιούμ3 τά κουκκιά πού ελα φουσκώσου πέ τό πύ- 
ρωμα τής στιάς καί νά σκάσου."Αμα τό κουκκί πέ κανένα δεν έλα σκάσ3, γεί- 
χαμέ do κακό γιά κεινονα. ’Έλα πεάάν3. έλα πάθ3 κακό.

Τό γίδιο βράδ3 βρίσκαμ3 καί τσεραπιά (αχλαδιά) μεγάλο νάάλ, έβαναμέ 
do μέσ° τή στιά καί καίγουνάου κάθε βράδ3 πέ λίγο-λίγσ ως τού Φωτός. Τοΰ 
Φωτός έκαιγάμε do γούλο. Γείχαμέ do άάέτ’.

Τά δωδεκάμερα πέ τή Χριστού καί γύστερα δεν έβγαινάσι ό'ξω ό κό
σμος, χωρίς φωτιά, γιατί φοβούνάου πέ τις βρυκολάκ’, τις μπουρμπουτσέλ3. 
'Ο καιρός βαρύς. 'Ως νά φωτιστού τά νερά άρέχουσι γούλα τά κακά. Φρο- 
καλίδια, στάχτες, δεν έρριχναμ3 δ'ξω, γιατί γείχαμέ do κακό. "Αμα έρριχναμ3 
έλα πάσι κεΐ οΐ καλκάτζαρ3. Κόκκαλα δέν έρριχναμ3 δξω, γιατί έλα γλείψου 
οΐ λύκ3 καί δέν έστένουνάου κουταβέλλια. Μάζευγαμ3 γούλα τά φροκαλίδια 
σ’ ένα μέρος καί πέ τού Φωτός καί γύστερα ερριχνάμε da. Κείνες τις ήμε
ρες πέθνησκάσι ό κόσμος, γιατί γήάου βαρύς καιρός καί φυλάγoυvdoυ.

Οΐ βρυκολάκ3 (μπουρμπουτσέλ3) γίνουνάου πέ τις άΐλοώπ3, πού έλα πε- 
Έάνου αμετάλαβοι. ’Έάρεχάσι στα σπίτια, βροάούσασι, ρο πού σασί τή θύρα 
καί γιά νά διαβαίνουσι πέ κει' -Ούμνιαζαμ3, ’Έτσ3 πίστευγαμ3 καποτέ στο 
χωριό μας».

’Αποκριάτικα —‘Η  Πιτεροδεντέρα

Μέσα στά συνηθισμένα αποκριάτικα γλέντια, στο Σαμόκοβο εξαίρεση 
αποτελούσε ή Πιτεροδευτέρα. "Ετσι ονομάζουν τήν Δευτέρα μετά τήν Κυ- 1

1) Τό ζύμωμα καί κόψιμο τής βασιλόπηττας γίνεται δπως σέ δλα σχεδόν τά 
Ελληνικά χωριά. Πρβλ- «Ά ρχεΐον Θράκης», τόμος Ε ', σελ. 156.
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ριακή τής πρώτης αποκριάς. Εΐταν ήμερα τής απόλυτης ελευθερίας, τής χά
ρος, του γλεντιοΰ, των οργίων. Γυναίκες καί άνδρες συμμετείχαν στη γιορτή 
αυτή, χωρίς ή ελευθεροστομία νά πειράζει κανένα. Μερικοί νέοι έβαζαν 
στολή τσολιά, άσπρη, κεντημένη. Στους ώμους έρριχναν τσεβρέδες και στο 
κεφάλι φορούσαν τσεμπέρια (φακιολίζάαι). Έχόρευαν πέ τή g'aida, τραγου
δούσαν, βωμολοχοΰσαν. Αυτοί ήααν οΐ λεγόμενοι «σεΐμένηδες».

“Αλλοι νέοι εντυνονταν μέ παλιά φουστάνια άσπρα, στο κεφάλι έβαζαν
προβιές (βούργιες),φορούσαν κιν-
κατα ζουναρια και κρεμούσαν

'■3W ,

κουδούνια και σκορδορομαθιές. 
Κρατούσαν στα χέρια ξύλα μα
κριά, έκαναν διάφορους κορδσ- 
κισμοΰς, τραγουδούσαν, χόρευαν, 
βωμολοχοΰσαν, επείραζαν. Αυτοί 
ήσαν οΐ λεγόμιενοι «πιτεράδες». 
'Η  ημέρα αυτή εΐταν αργία. Το 
είχαν καλό για τήν υγεία νά χο
ρέψουν ολοι, χωρίς νά γίνεται ■ 
εξαίρεση για τίς γυναίκες, που 
δεν είχαν πάντοτε αυτό τό δι
καίωμα.

Π ασχαλινά

’Από τά Πασχαλινά έίΚμα κα
ταγράφουμε εδώ μερικές τοπικές 
χαρακτηριστικές λεπτομέρειες.

1.:—Τή Μεγάλη Δευτέρα (γΰ-
Ό  λύρατζης τοΰ Σαμοκοβιοΰ Γ. Γκόρης μέ στερα πέ τή Β αγιώ ς) αρχίζουν 

τήν ντόπια φορεσιά του παίζει τή λύρα. νά κα ίίαρ ίζουν τό σ π ίτ ι.
2,— Τήν Πέμπτη, στρώνουν 

τά ρούχα νά τό διακοσμήσουν (νά πρέπου do). 'ΤΙ Πέμπτη ονομάζεται Κοκ- 
κινοπέφτη. "Ενα αβγό που θά γεννήσουν οΐ κόττες τήν Πέμπτη τό πρωί, τό 
παίρνουν, τό σημαδεύουν μέ χρώμα (μουτζιάινου do) για νά το γνωρίζουν 
και τό ονομάζουν μεγαλοηεψηάχκο. Τό βάφουν κόκκινο και όταν μπαίνουν 
μικρά παιδιά στο σπίτι, τούς κάνουν σταυρό στο πρόσωπο λέγοντας : «Κα
λώς ήρτες πασκαλιά, πέ τά κόκκινα τ’ αβγά», Τό βάζουν στο εικόνισμα και 
μένει εκεί (στέκεται) μέχρι τήν Κοκκινοπέφτη τής άλλης χρονιάς μαζί μέ 
λουλούδια φυλαγμένα από τήν Κυριακή τών Βαΐων. "Αμα τ’ αβγά γίνονται; 
5 — 6, δηλ. από 5—6 χρονιές, τά πηγαίνουν στ’ αμπέλι καί τά παραχοόνουν.

3,-~ Τό μεγάλο Σάββατο ζυμώνουν τίς πασχαλινές πήττες (κουλίκια) καί

Μ

'Μ

1
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ΐεπάνω κεντούν μιέ τό ψαλίδι διάφορα λουλούδια. Οΐ νειόπαντροι ανταλλάσ
σουν κουλίκια και άλλα πασχαλινά δώρα μέ τις νουνές.

4.—Την ήμερα τοϋ ΓΙάσχα στην άκρη τής πήττας ανάβουν κερί, κι’ έτσι 
^αναμμένο τό πηγαίνουν στην εκκλησία. Οΐ άρραβωνιασμένοι μετά τό σχόλα
σμα τής εκκλησίας πηγαίνουν στοϋ γαμβρού τό σπίτι, τό μεσημέρι τρώνε 
; στής νύφης καί υστέρα επισκέπτονται τούς φίλους (γειτονεΰγου).

Ή  πρωτομαγιά—-Τά μάγια

f Μέ ιδιαίτερο ενθουσιασμό καί ξεχωριστή συμβολική σημασία γιορτάζο
νταν ή πρωτομαγιά στήν Άνατολ. Θράκη. Αέν είναι μια απλή φυσιολατρική 
γιορτή — δπως άλλου — πού συμβολίζει τή φυσική μεταμόρφωση, τή νέα 
όμορφη εποχή, πού φέρνει τήν αγαλλίαση στήν ανθρώπινη ψυχή, άλλα παίρ
νει Αιονυσιακώτερο χαρακτήρα καί συνδυάζεται μέ τά μάγια καί τίς μάγισ- 

, σες ‘. Τή γιορτάζουν καί τήν τιμούν περισσότερο οΐ γυναίκες, πού μέσα τους 
φωλιάζει πολύ πάθος καί άξιοπρόσεχτη χαρά κι" ενθουσιασμός καί πολλές' 
φορές ξεσπάει στο τραγούδι, στο χορό, στο όργιο.

«Εΐταν γυναικίτκη γιορτή ή πρωτομαγιά, μάς λένε οΐ Σαμοκοβιανοί. Τή 
γιόρταζαν περισσότερο οι γυναίκες τοϋ χωριού μας καί μαζί πήγαιναν καί 
κάμποσοι τσορμπατζήδες καί τά έσνάφια πού εΐταν στο χωριό. Ό  άλλος κό
σμος δούλευε στις δουλειές του τήν ημέρα εκείνη. Πρωί πρωί, προτού άκόμα 
άνατείλει ό ήλιο; οΐ γυναίκες βρισκόσαντε εξω στά χλοΐσμένα λειβάδια (τσαΐ
ρια) τού χωριού. Κυλιόσαντε πάνω στά δροσισμένα χορτάρια, γιατί εΐταν 
καλό για τή μέση, γεμάτες ενθουσιασμό. Στά λειβάδια υπήρχαν λεφτοκαρυές 
(λεφτόκαρα), βυσινιές, κερασιές καί άλλα δέντρα.’Έκοβαν κλαδιά μεγάλα για 
νά στολίσουν κατόπι τό σπίτι. Έμάζευαν σαράντα λ,ογιών μοσκερά λουλού
δια, τά έβραζαν σέ νερό ύστερα στο σπίτι καί μέ τό νερό εκείνο λουζόσαντε, 
για νά μεγαλώσουν τά μαλλιά τους και νά μή πέφτουν. ’Έπαιρναν νερό άπό 
τό πηγάδι, τήν τσουτσουρίκα, καί νιβόσαντε για τό καλ,ό τής ημέρας. Ε ν ω 
ρίς πάλι γύριζαν ατό σπίτι και τό στόλιζαν μέ τ’ ανθισμένα κλαδιά."Υστερα 
μαζεύονταν πολλά κορίτσια καί ηλικιωμένες γυναίκες μαζί, νιές καί γριές, 
καί πήγαιναν στή βουργάοικη συνοικία τού χωριού. Μέ λουλούδια στα χέ
ρια, χαρούμενες κινήσεις, παιγνίδια καί τραγούδια, έπήγαιναν άπό σπίτι σέ 
σπίτι κι’ έκαναν επισκέψεις (γειιόνευγάσι).

’Αρκετά είναι τά ερωτικά τραγούδια πού τραγουδούσαν στις χαρούμε
νες εκείνες στιγμές. Αύο άπό αυτά είναι τά παρακάτω : 1

1) Ό  συνδυασμός αυτός της πρώτο μαγιάς μέ τά μάγια οφείλεται στο ομόηχο 
■των λέξεων καί στό γεγονός ότι ό Μάης είναι ό μήνας τής βλάστησης, τής φυσικής 
αναγέννησης, τοϋ οργασμού ολου τοΰ φυτικοϋ καί ξωικοϋ κόσμου.. {Πρβλ. Καλλ. 
Χουρμουζιάδου, Θρακικά τ. Θ' σ. 326 καί έξης). Σ. τ. &.
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—Καλή μαλαματένια μου, νά σέ παρακαλεσω, 
στήν κλίνη πού κοιμάσαι, νάρτδ) καί γώ νά πέσω. 

— Στήν κλίνη πού κοιμούμαι σύ δέ χωρεϊς νά πέσεις, 
—Γιατί κόρη μ5 γιατί ; ’Έχω μάννα κι0 άδερφή, 

σάν έχω μάννα κι5 αδερφή με βάνουσι σχή μέση.

Ά πρί—καλέ ’Απρίλης φέρνει τις δροσιές,
Απρίλης φέρνει τΙς δροσιές κι’ δ Μάης χά λουλούδια 
κι’ δ θε- καλέ κι’ & θε- xt’ 6 θεριστής αλωνιστής 
κι’ δ θεριστής αλωνιστής, λεβέντης άλωνιάτης,

’Άιντε τό Μάη-Μάη την πρωτομαγιά, 
χορεόγου οί κοπελλιές γύρω σιά κλαδιά.

Ό  Μάης δέ φέρνει μόνο τη χαρά και τά τραγούδια μέ τή φυσική ανα
γέννηση. Είναι ό Μάης που φέρνει τά μάγια, πού «μαγεΰγει», Τή νύχτα οΐ 
άνθρωποι τοΰ Σατανά, οΐ μάγισσες, γυρίζουν στα σπίτια τοΰ χωρίου ολόγυ
μνες «τσιπλιάτκες» και κάνουν τά μάγια τους για νά πάρουν τήν εσοδεία 
{μπερεκέτ-μαξοτίλ’) τοΰ γείτονα. Ά πό τις συνηθισμένες καί γνωστές στους 
Σαμοκοβιανούς «μανάιές» είναι, τό πελέκημα τής πόρτας χοΰ σπιτιού. Πή
γαιναν δηλ. οί μάγισσες τή νύχτα και κρυφά έκοβαν ένα μικρό πελεκούδι από 
τήν πόρτα τοΰ σπιτιού, ψιθυρίζοντας λόγια μαγικά, για νά πάρουν τό βιος 
τοΰ γείτονα, τοΰ συγχωριανού τους.

—«Τό βράδ’ τής πρωτομαγιάς, μάς διηγείται γριά Σαμοκοβιανή, γή- 
ξαιραμ’ άθρωπο που ζέβαινε τσιπλιάτκος πέ τό σπίτ’ καί πλάγιαζ’ έτσι μέσ’ 
τό γέννημα. Κεΐ πού πλάγιαζε γοΰλο τό γένημα έπεφτε. Γήλεγε λόγια μαγικά 
καί πλάγιαζε γοΰλο τό χωράφ’. Μόν’ τρίγια στάχυα πόμνασι ορθά, γήπαιρνέ 
da καί πήγαινε da στο δικό άου τό χωράφ’ καί yivovdav πολΰ τό σταρ’. 
'Άμα πλάγιαζε, τά σκουλήκια a e b a ^ a i  καί ξέβαινάσι πέ τον στόμα άου, 
κοΰ,τ έσΰ» !

Παρόμοιες μανάιές έκαναν τή νύχτα τ’ Άγιαννιοΰ τοΰ πρωτογόνατού 
(Τά γεννέθλια τοΰ Προδρόμου). Γυμνές, ολόγυμνες καί τότε οί μάγισσες 
και οΐ μάγοι καβάλα άπάνου σ’ ένα ξΰλο γύριζαν στά χωράφια γιά νά κλέ
ψουν μέ τά μαγικά τους λόγια τήν εσοδειά τοΰ άλλου.

Τά μάγια δεν άναφέρονται. μόνον στο κλέψιμο τής εσοδείας (τή μπερε- 
κετιοΰ), αλλά και σέ ζητήματα τής παντρειάς καί τοΰ έρωτα, δπως είναι τό 
παρακάτω: Γιά νά μαγέψουν τον ποθητό τής καρδιάς νά νυμφευτεί, παίρ
νουν ένα σαπούνι, καρφώνουν επάνω σαράντα βελόνια καί τό πετοΰν στο 
πηγάδι λέγοντας: 'Όπως λυώνει τό σαπούνι έτσι νά λειώσει κΓ ό τάδε άν 
δεν με πάρει.

Καί άλλες ακόμη υπάρχουν μανάιές πού τις κάνουν γιά σκοπούς τθερα-
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πευτικούς, ερωτικούς κ.λ.π. άλλα οί Σαμοκοβιανοί, οσοι δεν έχουν λησμο
νήσει τις παλιές αυτές συνήθειες, σιωπούν, γιατί φοβούνται μη δυσφημί
σουν το χωριό τους Ή  χαρακτηριστική τους όμως σιωπή καί τά κρυφό- 
μουρμουρίσματα άφίνουν κολλά νά υπονοηθούν.

Λαϊκές π ία ΐεις, προλήψεις κ«ι δεισιδαιμονίες

1. —Τρεις ήμερες μετά τή γέννηση τοΰ παιδιού ή μαμή τό πλένει (κολυμ
πάει) καί τό αλατίζει.

2. —Σαράντα ήμερες μετά τή γέννηση ή λάμπα είναι αναμμένη κοντά 
στο παιδί, γιατί πιστεύουν δτι
πηγαίνει ή τύχη και γράφει τή ρ'"" ''' ...... ..... .. ■ :
μοίρα τού νεογέννητου. |

3. — ΤΙ λεχώ προτού σαραντη
σει δεν κάνει καμμιά εργασία. ρ:?ϊ

4. —Τή λεχώ τήν αλλάζει ή μα
μή στις τρεις ήμερες.

5. —"Αμα διαβάσει ό παπάς τή 
λεχώ καί φύγει, στρώνουν τρα 

; πέζι πού τό ονομάζουν «τής ΙΙα 
νανίας τό τραπέζι». Στο τρα
πέζι αυτό κερνά ή μαμή καί ό 
κάθε συνδαιτημόνας προσφέρει 
ενα νόμισμα (τςδίν’ τό χάρισμα).

7.—"Οταν ενα παιδί πεθάνει 
αβάφτιστο, τό περνούν πέρα άπό 
τό ποτάμι καί τό θάφτουν, γιατί 
πιστεύουν, οτι δ.ν δεν τό περά
σουν πέρα άπό τό ποτάμι, γυ
ρεύει τόνομά του καί πηγαίνει 
καί βυζαίνει τή μάννα του.

7. Τό αβάφτιστο παιδί τό λένε 
δράκο.

8. —Μετά τή δύση τού ήλιου ή πόρτα τού σπιτιού κ?ωίνει καί δεν επιτρέ
πεται νά μπει κανένας μέσα, γιατί πιστεύουν, πώς είναι κακό γιά τό μωρό. 
"Αν κανένας τού σπιτιού άνθρωπος βρίσκεται εξω, βάζουν ένα κεραμίδι 
στήν πόρτα μέ φωτιά και λιβάνι, πηδά επάνω άπό τό κεραμίδι καί μπαίνει 
(πηδά τήν κεραμίδα).

9 . —Τήν ήμερα πού πρωτοβγάζουν σπόρο δέ δανείζουν τίποτα.
10.—-=Από τήν πρώτη χεριά τό σπόρο πού παίρνουν νά ρίξουν στη γή,

____ j

Σαμοκοβιανές μέ τήν ντόπια τους παλιά φορε- 
ρεσιά. Φορούν τσεμπέρ, πκαμισάκι, φούστα, 

μπροστελλα, κάρτσες, κοντούρες.
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κρατούν μερικούς κόκκους και τούς πετονν στο αλώνι, όταν πρωταρχίζουν 
ν5 αλωνίσουν*

11. — Για νά φάνε τις πρώτες τρεις μπουκιές από τό καινούργιο ψωμί 
πού βγάζουν, τις παίρνουν μέ τό δ εξ! χέρι, τό περνούν από την κορυφή τού 
κεφαλιού και κρατώντας έτσι τό χέρι σέ σχήμα ημικυκλίου πάνω από τό κε- 
φάλι, τις βάζουν στο στόμα.

12. —Την πρώτη πήττα πού ζυμώνουν από τό νέο ψωμί τη λένε τζιρτζιρο 
κούλικο, γιατί ανήκει στο τζίτζιρα, πού τραγουδεΤ κατά τη λαϊκή δοξασία : .

θερίσετε, λωνίσητε, καί γώ τα καυλικάκι μου,
δεματοκουβανίσητε, θέλω νά μέ τό δώσετε.

13. —Τ’ 'Αγιαννιού τού πρωτογόνατου (γενέθλια τού Προδρόμου 24 Του-:
νίου) τό βράδι πηδούν επάνω από 
τις φωτιές. Τρεις φορές πετούν πέ
τρες από τά εμπρός προς τά οπίσω : 
επάνω από τον ώμο καί λένε : «σέ- 
ba καλόχρονε, ξέβα κακόχρονε, σέ-':.: 
ba καλόχρονε, ξέβα κακόχρονε...... .

14.—Υπάρχει η παράδοση και ή..; 
πίστη για πολλούς, οτι στην Έκκλη- ; 
σίατ’ 'Αγιο Λια στό Σαμόκοβο, κά- 
θε χρόνο στη μνήμη'τού αγίου πα
ρουσιαζόταν ένα ελάφι, τό έσφαζαν, 
τό έκαναν «κουρμπάνι και έτρω
γαν ολοι οί έκκλησιαζόμενοι εκεί. 
Κάποτε τό ελάφι έπήγε κουρασμένο 
μέ τούς ιδρώτες στό σώμα του. Οι 
επίτροποι τό έσφαξαν άμεσα);, χω

ρίς νά τό άφίσουν νά ξεκουραστεί καθόλου. ’Από τότε καί ύστερα δεν ξανα- 
παρουσιάσθηκε τό ελάφι.—«Μεΐς λόγιαζαμ’ κεΐ στην έκκλησιά τ’ 'Αϊ-Λιά τά 
κέρατα πέ τό λ,άφ’», μάς λένε μερικοί από τούς παλαιούς Σαμοκοβιανούς, 
πού μέ άνευλαβή περιέργεια τούς ρωτήσαμε, δν είδαν οι ίδιοι καμμια φορά 
τό ελάφι. Την ίδια παράδοση για τό ελάφι ακούσαμε κεΐ κΓ από Ορακιώτες, 
άλλων, χωριών \

15. —'Όταν φεύγει κανείς στην ξενιτιά χύνουν πίσω λίγο νερό για νά τρέ< 
χει γρήγορα στό δρόμο του. Μέ τό χύσιμο τού νερού λένε καί τή φράση : 
«Έ τσ ’ πού πάει τό νερό, έτσ5 να πας καί νά γυρίσ’ς».

16. —Μετά τό ηλιοβασίλεμα θεωρούν κακό νά πετάξουν τά σκουπίδια τού 
σπιτιού.

Ή  αγία Σοφία τής Θεσσαλονίκης. 
Κέντημα μέ κλωστές επάνω σέ πανί.

ϊ }Βλέπε Θ ρ α κ ι κ ά  τ. Α' σ. 187 κ. έξ.
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17. Στο τζάκι πού καίνε τά ξύλα δέ χωρίζουν τά μισά από τό ενα μέρος 
καί τά μισά από τό άλλο, γιατί χωρίζεται ή αγέλη,

18. "Αμα μπουμπουνίζει τό Μάρτη λένε οτι χτυπούν τ’ αμπάρια, γιατί 
θέλουν νά γεμίσουν.

Γητειες

Γιά τή βασκανία. Στάζουν σταυρωτά μέσα σέ ποτήρι μέ νερό τρεις 
στάλες λάδι, πού σκορπίζεται (σκομίζται) μέσ’ τό νερό και λένε τά λόγια :

’Αρχή 6 Θεγός, δ Θεγός δ λόγος | καί δ λόγος τή θεγοΟ. ΙΙάτερ ήμών....
άλλοτε λένε τά λόγια :

Έ λα  Χριστέ καί ή Πανεγιά, χωράφιν -ν Ισποαρνε
δ Χριστός καί ή ΙΙανε'ίγια μάτι -ν-έξερρίζωνε.

Τά εξανθήματα (βοΰζνα), σταυρώνουν μέ ενα κόκκαλο καί λένε : «ό<3ε 
πάρει τό κόκκαλο κργιάς πάνω, τόσο νά κάνει θεμέλιο ό πόνος».

Κατάρες
—Νά σέ δγιω άαβούλ’ ώς τό πουρνό. —Νά σέ κόφτ’ δ Θεγός.—Νά φας 

τήν κακιά τήν πέτρα —Νά βάβίζ’ς ώς τό πουρνό.—Νά μή σώσ'ς. Νά μή 
γεννιουσου, ώργισμένε ! —Κουτάβ’ νά γεννιούσου καί νά βάβιζες.—Νά μή σ’ 
Ιχω στό κεφάλ’ μ’ Καρακούσ’. —Ρήμαξε καί πόριαξε. — Νά σκάσ’ς καί νά 
πλανάάξ’ς —’Όχεάρα φαρμακερή νά γέν’ς.

£αμοκοβι«ν« άατεΐα και άνέκδοτα

'Απλοΐκιά έχει χαρακτηρισθεϊ ή ζωή τού χωριού.’Άν ό χαρακτηρισμός 
αυτός μέ τήν επίδραση τού μηχανικού πολιτισμού έχει χάσει τή σημασία 
του για πολλά σημερινά χωριά, ταιριάζει αναντίρρητα για τήν παλαιά ζωή 
των Σαμοκοβιανών, πού ζούσαν τήν ήσυχη ζωή τού χοιριού τους, χωρίς 
ανησυχίες, καί σκέψεις πολλές. Ή  έλλειψη μεγάλης επικοινωνίας δεν άφηνε 
νά εισχωρήσουν έχει οι πειρασμοί τού σύγχρονου αστικού πολιτισμού.

Ζοϋν ακόμη παλιοί καί νεώτεροι άνθρωποι καί αποτελούν τό μεγαλύ
τερο μέρος τού χωριού μπορούμε νά εΐποΰμε, πού ανήκουν στους τύπους 
εκείνους, πού ολόκληρη τήν ψυχοσύνθεσή τους, τό είναι τους δλο, κατέχει καί 
καθοδηγεί ή ζωή τού χωριού τους, μέ τις μονόχρωμες, αλλά φυσικώτατες 
εκδηλώσεις της. Δέ ζούν απλώς τη ζωή τού χωριού, άλλα κυριολεκτικά τήν 
έχουν ενσαρκωμένη, είναι ή φωτογραφία τής εσωτερικής ζωής, τής ψυχής 
τού χωριού, πού σέ καλεΐ χωρίς πολύ κόπο νά τήν προσέξεις καί νά τήν χα- 
ρεΐς, γιατί έχει εμφάνιση δική της χωρίς επίπλαστα καί ξένα.Τίποτα τό ψεύ 
τικο καί τό επιτηδευμένο, Καί από αυτή τήν άποψη, ή φωτογραφία αυτή 
έ'χει τήν αξία της, δσο κι’ άν λείπει από πάνω της ή πολιτισμένη επίδραση
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της τέχνης, όπως την αντιλαμβάνεται ό σημερινός άνθρωπος, πού κινείται, 
δχι αυθόρμητα καί φυσικά βέβαια, μέσα σ3 ένα πλαίσιο πολιτισμού καθορι
σμένο από τις σύγχρονες συνθήκες. Είναι κάτι τό φυσικό καί αληθινό, Δεν 
εχει σημασία αν θα βρεθούν μερικοί πού θά τό χαρακτηρίσουν απολίτιστο 
καί κατώτερο.Αυτό εξαρτάται από τον τρόπο πού κρίνουμε και τό είδος τής 
μόρφωσης πού εχει ό καθένας μας, άφοΰ καλά-καλά δέν ξαίρουμε καί διαφω
νούμε στον ορισμό τοϋ τί είναι ανώτερο καί τό καταίτερο. Σημασία έχει τό 
ότι είναι πηγαίο καί αληθινό.

Μας τή δίνουν τή φωτογραφία αυτή οι Σαμοκοβιανοί μέ τά αστεία, τά 
πειράγματα, τά ανέκδοτά τους, πού έγιναν καί γίνονται για νά πειράξει ό

ένας τον άλλο, τούς ίδιους τούς εαυ
τούς τους, για νά καυτηριάσουν, νά γε
λάσουν, νά ψυχαγωγηθούν. “Αμα δια
πιστώσουν μέ τή δυνατή διαίσθηση 
πού τούς διακρίνει, δτι δεν πηγαίνεις 
μέ σκοπό νά γελάσεις εις βάρος τους 
ξεχωρίζοντας τον εαυτό σου σαν πιο 
πολιτισμένο τάχα, δέν έχουν καμμιά ε
πί φτίλαξη σ’ αυτό τό σημείο, γιατί δέ 
φοβούνται από τίποτα. Για τον εαυτό 
τους, πειράζουν, για τό χωριό τους, λέ
νε, δέν κάνουν κακό σέ κανένα.Ό ένας 
ύστερα από τον άλλον αρχίζουν νά μάς 
διηγούνται καί νά γελούν : «Εφτά 
σακκιά αγροικία σέ γούλ’ τή νάουνιά, 
τά εξ στο Σαμοκόβ».

Κοϋγε :
1.—Δάρκανε δυο Σαμοκοβλήδες α

γροίκοι μνιά φορά και πήγασι στο χοκιμάτ (δικαστήριο). Ρωτά ό κατής τον 
κατηγορούμενο : —Γιατατί έδρες τον άλλ,ονα ;—Δέν τον έδρα, τού άπαντά. 
—Πέ τί χτΰπσές dov ; λέγ3 ό κατής. —Πέ τό ξύλο άμώ τό Ιμάνι τ3 (τήν 
πίστη του).—ΓΙόσω χρονώ γείσαι -Πέ τό Ξαφενιώ τής θείας μου συνομλιά 
(συνομίλικοι).

Κοϋγε ;
2.—"Ενας Τούρκος νάάμωσε ένα Σαμοκοβλή στο κάκαρο, στο Καραμάν 

ba'ig καί ρωτά dove Μδού γιόλ gicUg Σαμοκοβά ; (πάει στο Σαμόκοβο 
αυτός ό δρόμος ;) Τον άπαντά ό Σαμοκοβλής : —Νάούρ, (στέκα) αγά, ά σέ 
τό πώ. Πέ δώ ά πάρ’ς κακαρωτή βιγνα μονοπατή, Ροκοκού άμπέλ" σούρτξε 
μέσ3 τό Σαμοκόβ. Ό  άγας κανάίποτε δέ κατάλαβε,

• "Αν-Ο-ος κεντημένο μέ λεπτή 
κλωστή επάνω σέ μεσάλα.



Κοϋγε καί Άλλο αγροίκο :

3. —'Ένας Σ. έκοψε καί γιόμισε τ’ αμάξι τ’ ξύλα πέ τό βουνί καί γυρσε 
νά πά ατό χωριό. Τον νάαμών’ ένας Τούρκος καί λέγει θονέ :—Σάπ’ γιολ- 
νάάν (μέριασε νά περάσω). Ό  Σαμοκοβλής πού δέ γήξερε Τουρκικά, όπως 
γούλ’ στό χωριό μας, του άπαντά :—Έ γώ τώρα τάκοψα, αγά, δέν εσάπσασι.

Φύλαξε '

4. —Έ νας Σ.νάάμωσε δυο Τρουλλιανούς (κατοίκους τοΰ γειτονικού χιο- 
ριοΰ Τρουλλιά). Νούνισ’ ό Σ. να μασκαρευτεΐ, (νά πειράξει) τούς 'Γρουλλια- 
νούς κι’ άρκεψε νά μαζών’ κουκουζέλλες (καρποί τοΰ δένδρου μεσές, είδος 
βαλανιδιάς). Ρωτοΰσι οΐ Τρουλλιανοί :
—Τά τις ποισεις αυτές ;—Γήρτε καΐκ° 
στη Νιάδα καί γυρεύγ’ κουκουζέλλες 
νά φορτώσζ λέγει ό αγροίκος Σ. Οΐ 
Τρουλλιανοί άρκεψάσι καί μάζευγάσι 
κουκουζέλλες. Φόρτωσάσι πά στ’ άμάξ’ 
άους, τις πήγασι στη σκάλα στη Νιάδα 
καί ρώτηξάσι πού εναι τό καΐκ’, πού 
γοράζ’ κουκουζέλλες. ΓΙούποτέ καικ’.
Έόμνασι οΐ Τρουλλιανοί πέ τις κουκου
ζέλλες στ’ άμάξ’.—Έ  Πρέ Σαμοκοβλή, 
λέσι τί έπκες μας. ”Α μά γειτόν’, ε- 
φένάη μ’,

Κοϋγε ζ

5.—Μνιά φορά γήάου ενα άάρόγυ- 
νο. 'Ο άάρας καμνιά φορά δέν πήγαινε στην εκκλησία. Ή  γυναίκα άουγού- 
άιζε dova (παρακινούσε) τον άάρα άάϊμα (συνεχώς). Πέ τό πολύ τό άου 
γούνάισμα πήγε. Έλλαξε, έβαλε τό πανωβράκι άου, τό άνάερί καί τή σαλ- 
ταμάρκα άου καί πήγε στην εκκλησία. Κει πού πήγαινε νά νάψ’ τό κερί 
γλΰστρησε κι’ έπεσε, «Έγώ καλά δέ σκυλορχόμουνα εδώ, κειν’ ή σκυλογυναίκα 
μ’ έκανε καί γήρτα» λέγ\ ΙΊόλκε ή εκκλησία καί ρωτούσα dov ό κόσμος 
ό'ξω : —Τί γειδες δά σήμερα, Καλογιάνν’, πού πήγες στην εκκλησία ;—"Αμ 
τί νά δγιώ) δά ; Γειδα εναν πέ δώ, έναν πέ κεί πού τρώγουνάαν σαν αφοί τά 
σκυλιά 1. Γειχε και μικρά, μόν’ ήθου τά μοναφίκια 1 2 *. Γεϊδα καί τον παπά 
πέ τό μανάάγερε (τό ιερό) καί μέ τό μανάατσαούσ5 (θυμιατό) στον ώμο καί

1) Παραφθορά άπό τήν παροιμ. φράση πού λέγεται στην Πελοπόννησο: «σαν 
τά σκυλιά στό άφρί», οΐ ψαλτάδες.

2) Ή  λέξη μοναψίκια λέγεται εδώ μέ τή σήμασία διαβολιάρικα, διαβολό
παιδα, oi κανονάρχοι.
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Μπερντές για τή μέσά πόρτα 
κεντημένος.
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καίεις με—καίω σε, καίεις με—καίω σε, γήρτε νά καπουνίσ’ και μένα.Γεΐπα 
dova :—Τί μου καπουνίζ’ς δά παπά ; Δε σών’ στο κουγΐ που καπουνίζουμ ; 
μέ καπουνίζ’ς και δώ πέρα ;

’Αγάπα κι' ϋκονγε

6 . —Μνιά φορά πίστευγάσι οΐ Σαμ. πολλούς θεγούς. Πίστεψάσι και την 
«χελώνα για Πανεΐγια. 'Έβαλα άηνε στη μέσ’ καί λόϋρα-λόϋρα πά στο καώ 
καλό κόλλσασι κεριά και στέκουνάαν γΰρω. Ή  χελώνα, διάβκε πέ τα κεριά 
’ναμμένα καί πήγε μέσ’ στα χωράφια. Τά χοοράφια πηρασι στιά. ’Άρκεψάσι 
τότες γοΐ αγροίκοι Σ. νά παρακαλοΰ το Θεγό :—«Θεγέ μ° τά πέρα κάψ’ τα,
τά πέ δώ άφς τα, τά πέρα κάψ” τα, τά πέ δώ άφς τα..... » Τά πέρα, γήάου
ξένα, τά πέ δώθε γηάου δικά άους.

ΙΙως πομνε ή παροιμία :

7. —"Ενας λαγός ξέβαινε σ’ ένα χωράφ’ την ακρα κάθε πουρνό. 'Γόν λό-
γιαζ3 ένας αγροίκος Σ. και κάλεσε τό 
νουνό doo νά τον φιλέψ’ φραίσκο λαγό 
την άλλ’ την ήμερα. Σκώθκε πολύ πουρ
νό τά ταχιά και πήγε νά σκοτώσ’ τό λα
γό. 'Ο  λαγός δεν ξέβκε κείν’ την ημέρα 
κα'ι γεΐπε τότες ό Σ. πέ τόνου τ \ —«Μπι- 
στέψου σέ λαγό και κάλεσε νουνό». ’Έτσι 
πομνε ή παροιμία.

Κοϋγε τώρα και γι άλλονε λαγό :

8.—"Ενας λαγός ξέβαινε κάθε πουρνό 
στην άκρα τό χωράφ’. Γήάου κι" ένας 
αγροίκος Σαμοκ. και έδωκά άονε γοϊ άλ
λοι Σαμ. ένα ντουφέκ’ άδειο νά πά νά 

σκοτώσ’ τό λαγό. Πήρε do και πήγε. Γεΐπα dov νά μή νοίξ’ τό τουφέκ3 αλλά 
νά τραβήξ3 όπως γήάου. Στο δρόμο πού πήγαινε γεΐδε τό λαγό πέ μακριά. 
’Έκατσε νά σουμαδέψ’, τον Icpafvoudou μακριά.Πήγαινε καμπουριστόςκον- 
άήτερα-κονάήτερα. Γεΐδε πού ό λαγός δεν τον γήπαιρνε χαμπάρ’ και γεΐπε 
πέ τό νοΰ doo : Δέν πηδώ ά τόν πιάσω. Πήδηξε ό Σ. και πλάκωόέ dov. Ό  
λαγός Y0dov άχερο γιομάτος. Γήάου μόνο τό τομάρ’ άου, πού γεΐχα do 
βάλ’ κεΐ γοί άλλοι.

Κοϋγε :

9.—"Ενας Σ. πήγε στην Έάρινέ- (Άδριανοΰπολη). Γόρασε ένα ρολόγι 
καί γεΐχε do μέσ’ τό νάουρβά τ’. Στό δρόμο έκατσε νά ξεπεσταθή κι’ έβγαλε 
τό ψωμί άου νά φάγ’. Βγάζ’ καί τό ρολόγ3 και κούγ’ ; τίκ τάκ, τίκ τάκ.....

Με σάλα. Στό μέσο κεντη
μένο άγγελάκι.
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Βροάά το κατ’ καί λέγ’ : «'Έρμο κι5 άναχαρο, να σ5 έχω στό νάουρβά μ" νά 
φας τό ψωμί ; έκοψά do κατ' και ξέβκασι τ’ «ντερέλλια dov. Δγιές !»

Φύλαξε :
10. —Ό  παππούς ό Μπακατούρ’ς πέ τήνΤρουλλιά έχασε τά τσακουμάκια 

τ’ και γεΐπε τον παπά νά δγιοποιήσ’.Ό  παπάς γεΐπε στην εκκλησία : « 'Ό 
ποιος γηΰρε da και δεν τά δίν’, οί πέτρες καί τά ξύλα νά λυώσουν καί 
κείνος άα».

Κοϋγε :
11. —'Ένας Σαμοκοβιανός πήγε στην εκκλησία. Λόγιαζε τον άγιο κι5 έ

λεγε *Έ ! τί λογιάζ’ς σύ, θαρεΐς πόν’ ό Κοτόλ’ς και σέ σκιάζουμ’ ; Κοτόλ’ς 
γήάου ο δανειστής dov.

*Αγάκα κι Άκονγε :
12. —Πήγαινάσι κάποτε δυο Σαμ, στην Π (ίλη Στό δρόμο που πήγαινάσι, 

γείδασι ένα χάν’ πού γεΐχε μέσα φαγητά. Νημόσυνο, λέσι εδώ’ ά κάτσουμ’ 
ά φάμ’.Έκατσάσι καί γυρεψάσι φαγητό Γυρεψάσι κι5 άλλο κι’ έφαγάσι καλά. 
Σκώθκασι νά διαβοΰ.—Έ εε, εδώ πληρώνουσι, λέγει άους ο χαντζής. Φέρτε 
παράδες. — “Ά  ! λέγει, 6 ένας στον άλλονα, εδώ κάνουν νημόσυνα καί πληρώ
νουσι, Δέ γείχασι νά .πληρώσου καί φήκασι τις νάορβάδες καί τις σαλταμάρ- 
κες αμανέτ’.

ΟΙ Σαμοκοβιανοϊ δό γΊίξεράαι Τούρκικα. Κοϋγε :

13. —Κάποτε τρεις Σ. πήγασι στην Πόλη κι’ έμαθάσι τρεις λέξες.Ό ένας 
έμαθε πώς λέσι οΐ Τούρκοι «εμείς». Ό  άλλος πώς λέσι «για μνιά οκά ροβί
θια», κι’ δ άλ?ιος «για μένα λες». Γΰριζάσι στό Σαμόκοβο. Στό δρόμο γην- 
ρασι ένα bεθaμέvo, καί λόγιαζα άονε σαν αγροίκο. Γήρτασι οΐ τζανάαρμά
δες καί γείδασί άους.—Ποιος σκότωσε τοΰτονα ; λέσι Τουρκικά. Άπαντά δ 
πρώτος Σ. πέ τό λόγο πού γήξερε τουρκικά : Εμείς. Λέγει άους κι’ δ δεύτε
ρος: Γιά μνιά οκά ροβίθια, Λέγει κι’ δ τρίτος τουρκικά: Για μένα λές. Πήρα 
άους τις άγροικ’ κι’ έβαλα άους φυλακή.

Ό  Σαμοκοβιανός ηε τά σιλοντη dov,
14.—Α γάπα κι’ άκουγε, έφένάη μ’.Έγώ γειχα ένα σπίτ’, μεγάλο, αψηλό, 

άνάμισ’ μέτρο γύψος. ΓεΤχε καί τριάνάα πένάε κεραμίδια ό σκεπός μαζε
μένα. Ή  σάλα άου γήάου μεγάλ’, σαν πλασταριά. Πενήνάα ποτκοι χόρευ'* 
γάσι και κόμ’ παραπάν’. Γειχε κι’ ά ς^ ίτ ε ς  δυό. ΓΙά στην άλληνα κι5 άλλη 
ορνίθα χωρούσε καί ξέβαινε. Αυτή γήάου ή ακίνητη περιουσία μ’.

Γείχα κι” άλληνα ακίνητη : 'Ένα χωράφ’ γερό χωράφ’ γοΰλο πέτρα, 
καναράδες, ένα λετργιό καί κόμ’ παρακάτ’ παραπάν’. Φήκα άηνε κει στην 
Τουρκία την περιουσία μ’,Έκλαψ’ ή καρδιά μ’, κι’ έκλαψε καί ή γυναίκα μ’,
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κόμ’ πολύ καί τά παιδιά μ’ πέ τή §*λώκακαι πέτα πουλιά τά χλιυκοποΰλια, 
πού τα πήρασι γοϊ Τούρκ’. Γεννοΰσασι την εβδομάδα δυό-τριά αβγά και 
κόμ’ παρακάτ’. ’Έδινε ή γυναίκα μ’ γήπαιρνε θυμνιάμα, μαύρο καί κόκκινο 
πιπέρ’ μαζεμένο. Το οπίτι μ’ πάγχα γήάου Πολλοί πέ χδ χωριό γείχασί βου
βάλια, εγώ δέ γεΐχα βουβάλια. Γεϊχα χ?άύχα και κλωκοποΰλια, πού γεννοΰ- 
σασι. Γήμουν και γώ τσορμπατζής. Τά παιδιά μ’ πολλές φορές πόμνασι χω
ρίς ψωμί, ποτέ διψασμένα δεν τά φηκα. Νερό χουβανιουσασι κάθε δυο μή
νες δυο τενεκέδες τη £αζιού. Ρωστούσασι τά παιδιά, αλλά γείχασι ψωμαρ- 
ρώστια. .Τώρα στο Ελληνικό πού γηρταμ’ μ’ άποζημιώσασι, άλλα τί μ’ 
άποζημιώσασι ! Πήρα λίρες εκατό, μά δεν μπορώ νθΐπ νά πορπατώ. Γώ 
γήίίελα δολλάρια διακόσια και νά μέ πούσι:— Γιώργ’, οσο θέλ’ς κόσια.

Παροιμίες και παροιμ ιώδεις φράσεις
2 η μ . Στή μικρή αυτή συλλογή των παροιμιών περιλαμβάνονται παροι

μίες πού ακούσαμε μόνον από τούς Σαμοκοβιανούς, ή λέγονται μέ κάποιο 
ιδιαίτερο τρόπο, από αυτούς. Αυτό δέν σημαίνει δτι οϊ Σαμοκοβίανοΐ δεν 
έχουν και πολλές άλλες παροιμίες. Δέν σημειώνονται δμως εδώ, γιατί έχουν 
δημοσιευθή σέ προηγούμενους τόμους τού ’Αρχείου Θράκης, όπως ακριβώς 
λέγονται από τούς Σαμοκ. ή μέ διάφορο γλοισσικό ιδίωμα.

’Α γέλη .—Ξαίρουμε κΓ εμείς τό πού πηγαίν’ τή χωριού ή άγέλ’ !=Μή- 
πως ξαίρουμε τι μάς γίνεται !

’Α π ίδ ι .—Τό καλό τ’ άπίδ5 τρώγει do τ’ άγριο τό γουρούν’. =Πολλά 
καλά πράγματα τά χαίρονται ανάξιοι.

*Ά ρχοντας .—Ό  θεγός φοβήθκε πέ τον υστερνό τον άρχονάα. = Ά π ό  
εκείνους πού απέκτησαν πρόσφατα δύναμη νά φοβάσαι.

Γ ονρνό ίρ ιχα .—Ή  γουρνότριχα μεταξότριχα δέ γίνται ==Δύσκολα αλ
λάζει ένα πράγμα. Κυρίως λέγεται για τό χαρακτήρα τού ανθρώπου. Πρβλ. 
φΰσιν πονηράν μεταβαλεΐν ού ρόδιον.

Κααιδιάρης.—Τί σού λείπει κασιδιάρη ; —Μαργαριταρένια σκούφια. 
= Γ ιά  κείνους πού ζητούν άταίργιαστα, υπερβολικά πράγματα. Πρβ. δλα τά- 
χει ή Μαργιορή μόν’ ό φερετζές τής λείπει.

Κόρακας.—Ό  κόρακας κορακόπλο κάν\ άηδόν’ δέ gav’.—Κατά τούς 
προγόνους και οΐ απόγονοι, πρβ. τό μήλο κατ’ από τή μηλιά θά :i πέσει.

Κρέας.—Μέσ’ τό κργιάς έχ’ και κόκκαλα.—Μέ τό καλό συνυπάρχει και 
τό κακό, μέ τό ωφέλιμο τό άχρηστο.

Λ αγός.— 1) Πέ τ’ άμάξ* πιάν’ τό λαγό.=Κάνει ψύχραιμα, ήσυχα τή 
δουλειά του. 2) Πέρσι πέρασ’ ό λαγός και φέτο δώκε τσίκνα.=Συζήτηση, 
άσκοπη για πολύ περασμένα πράγματα, πού έχουν χάσει την επικάιρότητα, 
πρβ. περσινά τσίπουρα, φετεινές ρακές.

Μ πάλωμα.—Καί συ κακό μπάλωμα καί γώ κακό βελόν\=Τό κακό μέ



|;τό κακό πληρώνεται, δπως μοϋ φαίρεσαι σού φέρομαι.
F Μ πάμπω .—Μνιά ατά τσάκνα ή μπάμπω, δυο στα τσακ να ή μπάμπω,
;; τρεις καί ή κακή τής μπάμπως. = Ή  υπερβολή είναι πάντα επιζήμια. Πρβ.
■ Τό πάρα κυριελέησον ούτε ό Θεός τό θέλει.
;■ Μ υζήθρα .—  Γεϊδε μυζήθρα και θαρεΐ πόναι μάνάρα.~Γιά κείνους 
- πού υπερβάλλουν πάντοτε τά πράγματα, πού αύταπατώνται.

Νειός.—Βουλήθκ3 (5 νειός νά πανάρευτεΐ και χάθηκάσι οΐ νύφες.=Γιά 
: τούς αναποφάσιστους, πού μόλις αποφασίσουν νά κάνουν κάτι, αποτυγχά

νουν. Πρβλ. Κίνησ3 ό Εβραίος για τό παζάρι και βρέθηκε Σαββάτο,
Ν οϋς .—Καθένας κάν3 πέ τό νοΰ άου μπαϊράμι. = Ό  καθένας βαδίζει 

μέ τό δικό του μιυαλό, εργάζεται μιέ τό δικό του τρόπο.
Ξύδι. —Τό κακό ξύδ3 τ3 αγγείο τ3 μ ιαραίν\= Ό  κακός βλάπτει τό ϊδιο 

τό συμφέρο του, τούς δικούς του.
Ξύλο .—Ηύλο και νερό σ5 έρμο ά ό π ο .= 3Άχρηστα πράγματα.

’Ό φρνδες —Λώκε dov ό'φρυδες. —Τον έκαμε νά τό πάρει απάνω του.
Ποντικός.—ΓΌ ,τι γεννήσ'ή κάτα ποτκό κρατεί.=Καθένας ενεργεί, δη

μιουργεί ανάλογα μέ την ιδιοσυγκρασία του. 2) Ό  ποτκός δέ γεΐχε τρύπα 
έσυρνε και μιιά κολοκύθα.=Γιά κείνους πού επιχειρούν ανώτερα από τις δυ
νάμεις τους.

Ποταμός,—Μή θαρεΐς πώς ό ποτάμιός κατεβάζ3 κάθε.μέρα ά |ινά ρ ια .=  
Δέν είναι πάντοτε εποχή ευτυχίας, πρβλ. Δέν είναι κάθε ήμερα τ’ εΑϊ Γιωρ- 
γιού. και —Καθημέρα δέ Ιοάγ5 τ'ι μπάμπω στα τσάκνα.

.Πρόβατο.—-Κάθε πρόβατο πέ τή £ούτσα άου κρεμνιέται.=Καθένας 
βαδίζει μέ την τύχη του.

Σκύλος. — Στη σκυλιού τή μύτ3 σιμιΐτ3 άξίζ\=Λέγεται ειρωνικά για κεί
νους πού κάνουν κάτι πού δέν τούς αξίζει, αταίριαστο.

Χ αΐνης .—ΤΜε καν’ ό χαίν3ς καρδιά καίγει χώρες και χοοριά.=”Οταν 
θελήσει ό τεμπέλης ιιπορει νά κάνει πολλά πράγματα,

Χελώνη. — Ή  άχελώνα τό χαλάζ3 δέ do φοβάται. —Ό ταν κανένας είναι 
καλά (οχυρωμένος, παρασκευασμένος δέν φοβάται.

Α Ινίγματα
Τά αινίγματα τής συλλογής είναι πο?α> ολίγα, γιατί δέν καταγράψαμε 

πολλά πού ξαίρουν καί λένε υΐ Σαμακοβιανοί αλλά έχουν δημοσιευθεΐ στούς 
προηγουμένου; τόμους τού 3Αρχείου, είτε ακριβώς όπως τά λένε καί οΐ Σ. 
είτε σέ διαφορετικό γλωσσικό ιδίωμα.

* Αγράμματος.—Αγράμματος ταχυδρόμος, παίρνει άγραφη επιστολή σ° 
αθεμελίωτο σπίτι (τό περιστέρι τής κιβωτού τού Νώε).

’‘Α δέρφ ια .—Τέσσερα αδέρφια τονα πέ τάλλο δέ φτάνάαι, (οΐ τροχοί 
τού αμαξιού).

ΐ ' ί ιΛ αόγραφυϊά  Σ α μ ιο κ ο β ίο υ  Α ν α τ ο λ ι κ ή ς  Θ ρ ά κ η ς  170
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Γράμματα .—Γράμματα δεν ξαίρ* και γράμματα σύρν9 (σάλιαγκος).
Γάτος.—" Ενας κάτος περιγράμματος, στα νύχια στέκ9, τά δίκια κρίν\ 

(το καντάρι).
Δροσίζω .—Πολλούς εδρόσισα επί ζωής μου, άλλα κάνεις δέ βρέθκε νά 

θάψ9 τά κοκκαλά μ° (ή στάμνα).
Κόσανφος.—"Ενας κόσουφος νέβαινε | κΓ άλλος νεκατέβαινε | κι" άλ> 

λος τον έπάτησε | κΓ άλλος τόνε έρώτησε : j —Που πας κόσουφε, κόσουφε ;
| —Πάω στη λιρδινιά, στη μπιρδινιά 1 | στη λιρδομπιρδοκουκκουτσιά, | 

νά φέρω λίρδινα και μπίρδινα, | και λιρδυμπιρδοκοΰκκουτσα, j νά δώσω τά 
παιδιά μ’. (τό μαγκανοπήγαδο).

Tham di —Πέ πάν’ πισπκίι πέ κάχ’ πισπιάί 1 τό κοιλί άου φουσκωτι 
(τό αδράχτι).

Σ ννννφ άδα .—Σαράνάα πένάε συννυφες, και πένάε συννυφάδες, 
ενα ζωνάρι ξένανάαι, κι3 ενα χορό χορεύγου 

(ή φράχτη μέ τά παλούκια).
Φ εΐδι.—Τό φείδι τρώγει θάλασσα, και ή θάλασσα τό φείδι, (τό φυ- 

τίλι καί ή λάμπα).
Χ ώ μ α . —Έπλάσθηκα πέ χώμα ως άθρωπος, άλλ’ ούκ’ άθρωπος (ή 

στάμνα).
Δ { α η χ «  (θεγίτια)

Καί οί Σαμοκοβιανοί; όπως δλοι σχεδόν οι κάτοικοι τής Θρακιώτικης 
υπαίθρου, έχουν νά μάς εΐπούν και νά μάς τραγουδήσουν τά ευτράπελα δί
στιχα τους—με τό ονομα θεγίτια—,γιά νά εκδηλώσουν μ5 αυτά διάφορες ψυ 
χικές τους διαθέσεις, πολλούς καημούς καί πρώτα απ’ όλα τον ερωτικό τους 
πόθο. ΓΙόθοι άπωθημένοι καί κοιμισμένοι στα βάθη τής ψυχής, πόθοι πού 
ή συμβατική κοινωνική ηθική δεν επιτρέπει νά εκδηλωθούν ελεύθερα, βρί
σκουν διέξοδο, στή χαρωπή ρίμα τοΰ τραγουδιού, χωρίς παρεξήγησες και 
επεισόδια φιλότιμου, Τό τραγούδι, καί προ παντός τό δίστιχο, ε'χει τό δι
καίωμα καί την ευχέρεια νά είπεΐ πολλά, πού ό πεζός λόγος μέ την σοβαρή 
καί δύσκαμπτη μορφή του δεν είναι άξιος νά τό κάνει.

Τά δίστιχα των Σαμοκοβιανών μάς πληροφορούν δτι κάτω από την εξω
τερική βαρειά μορφή τους, πού τήν έχει αύλακωμένη ή δουλειά τού κάμπου, 
κρύβεται ψυχή αισθηματική.

1. Μέσ9 τό γυαλί κι’ άλλο γυαλί, μέσ9 τό γυαλί γιαλάίζι, 
καί τό κορίτσι πού άγαπας μέσ3 τό χορό γυρίζει.

2. Αυτό δεν Ιναι ψέμα μόν9 εν9 αληθινό, 
χορεύγει τό πουλί μου καί γώ τό τραγουδώ.

1) Για τις λέξεις λιρδινά κ.λ.π. βλ. γλωσσάριο.
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3. Μά συ ’σαι τό πουλί μου καί δέ σέ γνώρισα, 
που έλειπες σιά ξένα καί γώ σέ πόνεσα.

4, Χωρίς αέρα τά βουνά, χωρίς νερό τά ψάρια, 
χωρίς κορίτσια λεύτερα δέ ζοΟν τά παλλικάρια.

0. Τά γράμμα έτελείωσε κονάεύγει νά τό κλείσω 
άλλ* 3 * δσο γεΐμαι ζωντανή δέ θά σέ λησμονήσω.

6. Πήγαινε γραμματάκι μου, τή θύρα νά χτυπήσεις s 
καί τάν καλό μου τόν δγιο νά άόν παρηγορήσεις.

7. ΔΙήμερις ένα: τ3 *Αγιαννιοΰ έχει μεγάλη χάρη 3, 
ποιός Ιχει ριζικό καλό, ναρτεΐ γιά νά τό πάρει.

8. Ποψα ή νύχτα τ5 ΆγιαννιοΟ έχει μεγάλη χάρη, 
πδναι ή νύχτα ή μικρή, ή μέρα ή μεγάλη.

9. Λείπεις, κόρη μΗ, άπ3 το χορό, λείπου κι5 <5 κόσμος γοΰλος, 
λείπει κι3 ό πρωτογόνατος 1 με γοΰλο του τ3 ασκέρι.

10. Τά νεστενάγματά μου στη γης μήν πεσουσι, 
στους οΰρανούς ν3 άνέβου νά σε παιδέψουσι.

11. Της Πανάώρας τό πανί μήτε νοίγει μήτε σφαλεί 5, 
τό θεγό παρα/αλεΐ νά της ρίξει ένα παιδί.

12. Αύτά τά μαύρα πού φορείς δεν τά φορείς γιά λύπη, 
μόν* τά φορείς γιά ομορφιά καί γιά το ζαρειφλίκι.

13. Κον<3ά στά πανεθύρια σου θά στήσω το νοάά μου, 
κι3 ά σε μιλήσει ή μάννα σου έλα πολύ xovda μου.

14. Θάλασσες νά περάσεις καί §ρη νά διαβεΐς, 
μ3 αύτό τό Σαμοκόβι ποτέ μή λησμονείς.

15. Τήν τρυφεράν καρδίαν μου τήν μάραναν τά πάθη, 
γήιίου λουλούδι του Μαγιού καί τώρα έμαράθη.

16. "Εγγλέζικος καθρέφτης, καθάριο μάλαμα, 
μήν παρατήσεις μένανε καί πάρεις άλλονα.

17. Μέσα σέ χίλιες νά σέ δγιω, μέσα σέ δυο χιλιάδες, 
γνωρίζω τό κορμάκι σου, γιατ’ έχει νοστιμάδες.

18. Τοΰ Τσαμπαζιοΰ® τά βάσανα δεν τάχει ή γή χορτάρι, 
μηδέ ή μαύρη θάλασσα δεν έχει τόσο ψάρι.

19. Δεν εναι μια δέν έναι δυό—στον ύπνο μου νά μή σέ δγιώ, 
τ3 άμυγδαλάκι τσάκισα—καί μέσα σέ ζγουράφισα,

20. Γύρισε δγές τόν ουρανό πέ μάτια δακρυσμένα, 
τρεις άγγελοι μέ εί'πασι : «έχει ό Θεγος γιά σένα».

1) Γράφεται ώς επίλογος στις επιστολές. 2) Γράφεται ώς πρόλογος στις επιστολές.
3) Εϊνκι 3εγίτια  το5 κλήδωνα. 4). Προσωνυμία του Αγίου "Ιωάννου (τ’ Άγιαννιοΰ τοΰ
πρωτογόνχτου 24 Ιουνίου). 5) Τραγουδιίτα: συνήθως αχόν αργαλειό. 6) Τσαμπάζ είναι τό
σημερινό χωριό τους *τά Σχοινιά*·, πού εϊταν γεμάτο έλη στά, πρώτα χρόνια τοΰ εποικισμού.
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21. Βουνά μήν πρασινίσετε, πουλιά μην κελαϊδεϊτε, 
μ5 άρνήστηκ5 ή αγάπη μου, γοΰλα νά λυπηθήτε.

22. Βουνά μου δλοπράσινα, δενάρα μου φουνάωμένα, 
φέρτε με τήν αγάπη μου, γίά πάρτε με καί μένα.

23. Σά μΒέης έρκεσ’ έρκεσαι, σά μ5έης κατιβαίνεις,
σαν άγγελος μέ τά φτερά μέσ’ τήν αυλή μου bocivstc.

24. Βασιλικός κι5 ά μαραθεί τη μυρωδιά τήν έχει,
γή αγάπη μου κι* άν άρνηθεΐ πάλε τήν έννοια μ5 έχει.

25. Βασιλικό τδν αγαπώ κι5 άς έναι μαραμένος,
τδν όμορφο το λαχταρώ κι3 άς έναι πανάρεμένος.

26. Νά νεστενάξω γήθελα, φοβοϋμ3 άπδ τό κάστρο, 
μήπως ανάψει καί καεί τό πρόσωπό του τάσπρο.

27. Εύχαριστώ τήν τύχη μου καί τδ θεγό δοξάζω, 
πού μ’ Ιδωκε καλδ πουλί καί δεν αναστενάζω.

28. 'Όάας αναστενάζω ή θάλασσα βογγά,
τά κυπαρίσσια σειουνάαι κι3 δλα τά δενάρικά.

29. "Οιίας αναστενάζω ή γης μαραίνεται,
γλεπω στά πανεθύρια κανείς δέ φαίνεται.

30. Λείπεις, κόρη μ3, άπ3 τδ χορό, λείπου κι3 δ κόσμος γοΰλος 
λείπει κι’ ό γήλιος δ μίσος λείπει καί τδ φεγγάρι.

31. Έδίψασα νά πιώ νερό φέτο τδ καλοκαίρι,
μέ ασημένιο μαστραιΐά μιανής κοπέλλας χέρι.

32. ’Αναχωρείς ματάκια μου, καί μένα που με φίνεις ;
κρύο νεράκι θά γενώ στή βρύση νά μέ πίνεις.

Τραγούδια Σαμοκοβιανά

Σημείωμα.' Πολλά από τά τραγούδια τής συλλογής μας απάγγειλε και 
τραγούδησε ο Σαμοκοβιανός λύρατζης Γεώργης Γκόρες, πού είναι μελοποιός :: 
και ποιητής ο ίδιος πολλών δημοτικοη· στίχων μέ αληθινή ποιητική πνοή, γ 
Μπορούμε νά είπούμε δτι είναι ένας άπδ τούς γνωστούς μέσα στον κύκλο ψ 
τού «άγνωστου ποιητή τών δημοτικών τράγου δ ιών» ποιητές, πού πολλοί στί- ,. 
χοι του έχουν ξεπεράσει τά σύνορα τού χωριού του. Τύπος τού& χωριού ο 
Γκύρες μέ ελεύθερη ψυχή, όπως είναι ή ψυχή τού ποιητή, είτε γράμματά : 
σμένος εΐτε αγράμματος είναι, ομιλητικός, δέ διστάζει νά ανακοινώσει δ,τι ; 
ξαίρει και καταλαβαίνει άπο τή ζωή τού χωριού του, νά τραγουδήσει τραγού
δια — μέ ιδιαίτερη χαρά τά δικά του — χωρίς νά νομίζει ότι μέ όσα λέγει ; 
«προσβάλλει τό χωριό του», όπως συχνά ακούει κανείς νά μουρμουρίζουν. 
στενόκαρδοι χωρικοί, άποτραβηγμένοι ψυχικά από τούς άλλους συνανθρώ- ; 
πους τους ή άλλοι ψευτοπολιτισμένοι πού νομίζουν πώς τά ξαίρουν ολα, ενώ
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πραγματικά είναι όλότελα ανίκανοι νά έμβαθύνουν και ατό πιο απλό φαινό
μενο της ζωής.’Άλλα τραγούδια απάγγειλαν ο Γιάννης Τσούκος, ή Λεμονιά 
Νταντή, ή Κατερίνη Λυκίδη, ή Χρυσή Φυτλα, ή Μαρία Τσακμάκη (τά τρα
γούδια τού Χάρου), ή ’Αναστασία Χάϊδου, ή Έλενίτσα Νταβραντά (τά να
νουρίσματα καί αρκετά άλλα), δλοι παλιοί Σαμοκοβιανοί.

Χαρακτηριστικό των τραγουδούν είναι οτι τραγουδιώνται μέ ένα ρυθμιό 
αργό καί αρκετά εκφραστικό. "Οταν ακούει κανείς τραγούδι νά τραγουδιέται 
νομίζει πώς ακούει μελφδία εμπνευσμένου βυζαντινού ψάλτη. Δεν υπάρχουν 
φάλτσα καί άμουσα ξετραβήγματα Παντού ή ίδια αρμονία, πού ‘ίσως θά 
τήν χαρακτήριζε κανείς μονότονη, άλλα χωρίς όμως αντιαισθητικές, άταχτες 
φωνές. Για τόν ανατολικόδρακιώτη τό τραγούδι είναι ολόκληρη ιεροτελεστία. 
Σημάδι καί τούτο χαρακτηριστικό γιά τήν ολη ψυχοσύνθεση τού κόσμου αυ
τού. ’Ασφαλώς είναι μιά σημιαντική έλειψη τό ό'τι λείπει από τα τραγούδια 
πού δημοσιεύονται ή μελφδία τους, άν και ή μόνη αξία τού δημοτικού τρα
γουδιού δεν είναι αυτή, δ πέος νομίζουν μερικοί καί μάλιστα άνθρωποι πού 
θεωρούνται μορφωμένοι, πού λένε δτι «αυτά άν δεν βγούν σέ πλάκες δεν 
έχουν καμμιά αξία». Παραγνωρίζουν τήν ουσία τής λαϊκής ποίησης, πού 
είναι βέβαια πρώτα άπ’ δλα τραγούδι, άλλα καί όταν δεν εκδηλώνεται σαν 
τραγούδι, δεν παύει νά είναι το γνησιώτερο ξέσπασμια, ό πιο γνήσιος κα
θρέφτης τής λαϊκής ψυχής μέ δλες της τις συγκινήσεις, τις χαρές, τις λύπες, 
τούς πόνους, τούς καημούς, ή ολοζώντανη εικόνα τού λαού, μακριά από λο- 
γιωτατισμούς καί ψεύτικα στολίδια βγαλμένα από τούς τέσσερες τοίχους λο
γιών ποιητών, πού γεμίζουν μέ στίχους πολλές φυλλάδες.

Γιά νά υπάρχει, κάποιο χώρισμα στα τραγούδια τής συλλογής, εκάναμε 
τή διαίρεση στις τέσσερες κατηγορίες: τού τραπεζιού ή τής παρέας, τού χο
ρού, τού χάρου, τά νανουρίσματα. Ή  διαίρεση αύιή δεν είναι ή πιο χαρα
κτηριστική καί μάλιστα γιά τις δυο πρώτες κατηγορίες, στις οποίες ανήκουν 
τραγούδια πού άλλοτε τραγουδιώνται μέ αργό ρυθμό, είναι δηλ. τού τραπε
ζιού καί άλλοτε μέ πιο γοργό, είναι δηλ. χορευτικά. Σέ μιά όμως μικρή το 
πική τέτοια συλλογή δεν παρέχει μεγαλύτερη ευκολία γιά τήν καλαισθητική 
απόλαυση τού τραγουδιού λεπτομερέστερη κατάταξη ανάλογη μέ τό περιεχό
μενο. Στήν περιγραφή τών εθίμων τού χωριού παρεμβάλλονται καί μερικά 
σχετικά τραγούδια, πού μπορεί ό άναγνοόστης νά τά χαρεΐ καλύτερα εκεί.

Α' Τραγούδια τού τραπεζιού η της παρέας

1. Ή  κόρη ηον άγαηονϋε

— Κόρη μ’( τά ποιός το φύτεψε τό κλήμα στήν αύλή σου 
κ 1 Ιγινε καί σκέπασε τό σπίτι σου τρεις γύρους ;
Τρεις γύρους παίρνω λόϋρα δέ μπορώ νά γνωρίσω,
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νά βρω τήν bopxa σ’ ανοικτή νάρτώ νά σέ φιλήσω.
5 Βρίσκει τή μάννα κόκκινα, τή θεγατέρα μαύρα.

—-Κόρη μ5, γιατί δέ ’λάζεις, γιά δε στολίζεσαι, 
γιατί δένε στολίζεσαι νά βγεις νά συργιανίσεις ;

—Δέ ’λάζω 1 δέ στολίζομαι, γιατ’ είμαι λυπημένη.
10 ’Έχω adpa στήν ξενιτιά, τώρα δώδεκα χρόνια, 

πέρα στής ΙΙρούσας τά στενά τά πυκνοφυτεμενα.
Κατ’ ατό γιαλό κατέβηκε καΐκι νά ναυλώσει, 
τό gaKetavto ρώτηξε ναΟλο γιά νά πληρώσει.
Διακόσια γρόσια ζήτηξε γιά ναύλο 6 καπετάνιος.

15 Κι3 αυτή πλογήθκε και είπε, πλογήθηκε και λέει :
’Άλλα διακόσια τέσσερα νά £χω τήν τιμή μου.
Ό  ναύκληρος 6 γεμιτζής γήνόίου μαργελεμένος, 
έπήγε καί τή φίλησε, έβγήκεν ή ψυχή <1ης.

2 . *Η ϋηιαιη γυναίκα
Παίζου άόν μύλο παίζου dov κι’ άψιλοτραγουδοϋ dov, 
νεβάζου κατεβάζου dov πά στα ψηλά τραπέζια, 
ένας παινεθη τ’ άσπρα άου κι’ άλλος τήν πραματιά dou, 
παινέθη κι’ ό Μαυριανός, πόχ’ όμορφη γυναίκα.

5 —Καλή ’ναι ή γυναίκα σου, καλή ’ναι καί ή δική μου, 
ξένους δανείζει τδ φιλί ξένους και τίς διαβάτες.
£άν τ’ ακούσε ό Μαυριανός βαρεία τοΰ κακοφάνη, 
πά στό πικόρμι s τν εβαλε κομμάτια τήνε κάνει, 
μέσ’ τό τσουβάλι τν εβαλε στό μΟλο τήνε πάγει,

10 βρίσκει τό μΰλο αχάραγο καί το νερό κομμένο, 
πάει καί φράζει τό νερό χαράζει καί τό μΰλο,

—Νά μΰλε μου, καί λέσε * την τής κούρβας 4 τά κομμάτια,, 
κάνε τ’ αλεύρι κόκκινο, τήν πάσπαλη'κνικάτη 6 
καί τ’ άποχαραΐσματα βγάλ’ τα μαργαριτάρι.

15 Τ’ αλεύρι τρώ do οί άρχοντοι, τήν πάσπαλη οί Όβραΐοι 
καί τ’ άποχαραΐσματα οι κακοπαντρεμένοι.

5 . ' i f  ξεμυαλισμένη κόρη

Ό σ’ αψηλά ναι τά βουνά τόσο βαθειά θαλάσσα, 
τόσα πανιά ν’-Ιδιάζουγθου ή κόρη στήν αύλή της,
Τή κόντη ό γυιός έπέρασε, αύτό τον λόγον λέγει :

1) λ ά ζ ω = α λ λ ά ζ ω .  2) πικόρμι (χό)— ό πάγκος πού έπάνω του κόβουν ξύλα, κρ=αχα 
κ. λ. π. (έπικόρμι). 3) λέ&ω=χλέθω. 4) κούρβα (ή) προυωνυμία χης κουκουβάγιας. 5) 
κνικάχος-η ο = κ π ό  κ’.να, κόκκινος.
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—Έσύ, κόρη μου, διάζεσαι έμενα 2ε θυμάσαι.
5 —Έγώ, καλέ, μου, σ’ έγραψα πά στο πανί πού φαίνω.

Ή  μάννα άης τήν ακούσε πε πά στο παρεθύρι
— Κάλλιο, κόρη μ’, νά σ’ έθαφτα παρά τό λόγο ποδπες. 

Πήγαν τά τρία αδέρφια τΐης έκατσα συνάυχαίνου ;
'Ένας παινάει τά ροϋχα άης, ό άλλος τά καλά άης,

10 ό τρίτος ό μικρότερος παινάει τήν άδερφή dou.
— Καλά τήν επαινάς, άμ’ είν* άκιλάισμένη Λ

Άρχίνησε 6 πρώτος άδερφός κομμάτια τήνε κάνει.

4 . Ή. ομορψκ} κοντούλα

'Ένας κονάές κονάουτσικος είχε όμορφη γυναίκα, 
ρίχνουν dou τεκλιφιάζουν 2 dou ένα διπλό χαράτσι. 
Παίρνει ό κονάός τήν έμορφη και πά νά τήν δουλήσει, 
νά σιάσει καί τό φόρο dou, νά σιάσει τό ospgi 3 dou.

5 Στό δρόμονε πού πήγαινε, στη στράτα πού πορπάτει, 
ένας γέρος τον ένάάμωσε κovdά στό σταυροδρόμι,

—[Ιου πάς, κονάε, τήν έμορφη ;—Πάω νά τή δουλήσω, 
διπλό χαράτσι μ’ έρριξαν δεν μπορώ νά τό πεβγάλω \  

Ό  γέρος τόν έρώτησε τέναι τό βιος πού έχει,
10 — Έχω αμπέλια άτρύγητα, χωράφια νέναι σπαρμένα, 

έ'χω καί μύλους δώδεκα, θέλω νά τις πουλήσω, 
χωράφια αμπέλια πούλησα μαζί μέ τίς εργάτες,· 
πολλούς παράδες έπιασα καί πάλε δε μοΟ φτάνου.
Ό  γέρος τόν έμίλησε, ό γέρος τόνε λέει :

15 —-Μέ ένα μήνα κι3 ύστερα νάρτεΐς στό σταυροδρόμι.
Γυρσε τήν δέτρα ανάποδα κι5 ο, τι έβρεις νά τά πάρεις, 
νά δώσεις τό χαράτσι σου νάχεις καί τή γυναίκα, 
ναχεις καί τή γυναίκα σου τήν όμορφη κο'^ούλα.

1) άκιλάισμένη (από τήν τ, λ. άχ1λ=τό  μϋαλό)=£εμυαλισμένη, 2) τεκλ ' .φ ιάζω= 
παρα/.ινίϋ, οιατάσσω. (τεκλ ίφ= προ ιροπή  λ. τ.}. 3) ospg’i (τό) =  ό φ ό ρ ο ς  (λ. τ.). 4) π^- 
βγάζω— ξεπ/ ερώνω.

(Τραγουδιέται στον άντίγαμο, τήν ι 

'Η Παναγιώτα κίνησε ή ΙΙανα-

5. *Η Καναγιώτα
», τήν άντίχαρα τής δεύτερης ημέρας τού γάμου).

Στό δρόμονε πού πήγαινε ή Ιΐανα·

άχ νά πά στά έδικά dης, 
άχ καί στά πεθερικά dης.

5 άχ στή στράτα πού πηγαίνει 
τί κακό ’παθε ή καημένη. 1
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[τήν Παναγιώτα 
άχ για δός μας μαύρα μάτια,

15 για σε κάνουμε κομμάτια.
—Κομμάτια κι5 άν τή gάvετe 

[τήν Παναγιώτα 
άχ φιλέτια 1 σά λεμόνι, 
τδ φιλί δέ σάς τδ δώνει, 
άχ κομμάτια σάν τδ ρίζι,

20 τδ φιλί δέ σάς χαρίζει.

6 . “Η  καλογριά
Καλογριά τραγούδησε εψές βράδυ στή g-λίνη, 
δλα τά δενΛρα μάραινε κι° δλα ξερρίζωσε da, 
κι5 ένα μικρό δενάρόπουλα ξερριζωμδ δεν έχει.
Ό  Κώνστανάής τήν ακούσε άπά στδ παρεθύρι.

5 —Μ5ρέ ποια 9ν αυτή που τραγουδεΤ γυναίκα νά άήν πάρω ; 
Καλογριά σάν τ9 ακούσε βαρεία τή ga/οφάνη, 
τδ ράσο άης πετροβολά καί τον σταυρόν άης κάνει.

— «Σύρε, ράσο μ5, στήν εκκλησία, σταυρέ μ" στδ "Αγιον όρος, 
καί σείς κομπολογάκια μου εις τή Χρίστου τδ άάφο,

10 τι γώ τώρα θά πανάρευτώ τδ Οωστανάή ά πάρω, 
τδ Θωστανάή τδ μάργελα, τδν ψεύτη το μαργέλλη, 
δπου μέ περιγέλασε, γυναίκα νά με πάρει, 
καί τώρα γύρισε και λε : δέ μ9 είδε δέ με ξαίρει.
Θέλω νά τόνε κατηραστώ καί πάλε τον λυποΟμαι :

15 Πολύ άψηλά πού κάθεται νά ραϊστεί νά πέσει,
σπαθιά μαχαίρια νά βρεθοΟ νά κάτσου στή φαρδιά dou.

Έ γώ ξadδ πανί φαίνω, σapάvda πένάε πήχες, 
τις πένάε γιά ξαάό, τις δέκα γιά φυτίλια 
καί τ’ άλλο τδ ύπόλοιπο νά d0 νεκροστολίσει».

7. Tb μάγε μα τής κόρης
"Ενα δμορφο ρηγόπουλο, εν’ άξιο παλλικάρι, 
μνιά κόρη δμορφη γαπά, μά κόρη δεν τδ θέλει, 
έξόδιασε στήν πόρτα ΐ̂ ττ̂ ς εννιά πύργους λογάρι s, 
τούς έξι πύργους μάλαμα, τούς τρεις μαργαριτάρι,

5 στα μάτια δέν τή ^οίτοιξε, στά μάτια δέν τήν γείδε,
Μνιά Κυργιακή, μνιάν έορτή, μνιά πίσημη ήμερα, 1

1) φ ι λ 4 τ ι α = φ ί χ ε ς .  2) λ ο γ ά ρ ι  ( ι ό ) — π ο λ λ ά  χ ρ ή μ α τ α  στή  μ ε σ α ίω ν .  γ λ ώ σ σ α  λογάρι :  
κ α τ ά σ τ ι χ ο  τ ω ν  κ α θ η μ ε ρ ιν ώ ν  λ ο γ α ρ ια σ μ ώ ν ,  οϊ λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί  βλ. γ λ ω σ σ ά ρ ιο .

Τρεις Τούρκοι τήν i 'Ξάμωσαν 
[τήν Παναγιώτα 

άχ καί τρεις Τουρκαρβανίτες, 
τά σκυλιά οί άρβανίτες.

10 "Ενας τήν πιάνει άπ9 τά μαλλιά 
[τήν Παναγιώτα 

άχ κι9 άλλος πέ τδ χέρι 
κι9 άλλος βγάνει τδ μαχαίρι.

— Κόρη μ9 γιά δός μας φίλημα



έλλαξε καί στολίστηκε στήν Εκκλησία πηγαίνει 
Κ0 δ νέος τήν ένάάμωσε στής Εκκλησίας τήν πόρτα, 
τή νειοΰ ή καρδιά συχνοχτυπά, τήν κόρη συνάυχαίνει.

10 —Κόρη μ5, εγώ σε αγαπώ καί θέλω νά σέ πάρω.
Ή κόρη πιλαγήθηκε κι’ αυτό τδ λόγο λέγε: :

— Μά τδ σταυρό πού προσκυνώ, τήν Εκκλησία πού μπαίνω, 
μά τήνε γή όπου πατώ, εσένα δέ σέ παίρνω.

Ό  νέος σάν τδ ακούσε βαρεία τδ ^ακοφάνη.
15 Εύτύς όπίσω γύρισε στδ σπίτ: dou νά πάει.

Τδν δρόμον δπου πήγαινε τή στράτα πού πορπάτει, 
δυδ μάγισσες ενάάμωσε μάννα καί θεγατέρα.

Ή  μάνα πιλογήθηκε στή gόρη άης καί λέγει :
—Βλέπεις, κόρη μ3, αύτδν τδ veto πού πάε: φλωμομένος ;

20 Αύτδς μια κόρη αγαπά κ’ ή κόρη δεν τδν θέλει.
“Ανάες νά τή μαγέψουμε αύτδ τδ νειδ νά πάρει.
Σάν πήραν καί τή μάγευγαν πέ τδ πρωί ώς τδ βράδι. 

—ΙΙάνε καλέ μ9, στο σπίτι σου, πάνε στή gάμαpή σου, 
άναψε τδ καντήλι σου καί βάλε λίγο λάδι,

25 άφες τήν 1)όρτα σ’ ανοιχτή νάρτεΐ κι’ αΰτή τδ βράδι.
—Δέν είδα μάτια στδ γιαλό, καράβια στδ λιβάδι, 

δέν είδα κόρη έμορφη νύχτα μέ τδ ipegapt.

8 . *Ερωϊας ηαράνομος
"Ενα Σαββάτο τδ πρωί μνιά Κυριακή το βράδι, 
κάτου γιαλδ κατέβηκε νά δγεϊ νά συργιανίσει, 
βλέπει μνιά κόρη πδπλενε τ’ άσπρα άης ποδαράκια, 
τήν όμιλά δεν τδν μιλά, τήν κρίνει δέν τδν κρίνει,

5 τήν έγνεψε πρδς τδ φιλί, τά μάτια ρίχνει κάτω,
-Κ α λ έ  μ5 κι’ άν θέλεις φίλημα κι’ άν θέλεις μαϋρα μάτια, 

πάρε καί έλα μνιά βραδιά ένα Σαββάτο βράδι, 
θάναι ή νενέ 1 μ’ στήν εκκλησιά, δ μπαμπάς μου στδ παγκάρ 
καί γώ πέ πάν ά στέκουμαι, ά ρίξω τά μαλλιά μου,

10 νά κάνω σκάλα ν’ άνεβεΐς καί σκάλα νά κατέβεις.
’Ανάμεσα στή σάλα μας έναι τρία κρεββάτια,
σιδνα πλαγιάζει ή μάννα μου καί στ’ άλλο ή αδερφή μου,
στδ τρίτο τδ μικρότερο πλαγιάζω μοναχή μου.
Γάλι-γάλι νά πατεΐς μην τρίξει τδ κρεββάτι,

15 και νοιώσει σένα ή μάννα μου ή σκύλα ή αδερφή μου.

Λαογραφικά Σαμοκοβίου ’Ανατολικής Θράκης

1) ν ε ν έ = μ ά ν ν α ,  2 )  π α γ κ ά ρ ι  ( τ ο ) = ό  π ά γ κ ο ς  πού π ω λ ο υ ν  τ ά  κ ε ρ ιά ,



184 Δημ. Α. Πετροπούλου

ΚαI κείνος βαρυπάτησε καί τρίξε τό κρεββάτι 
κ^ έννοιωσε ή μάννα άης ή σκύλα γή αδερφή (Ιης,

—Μωρή σκύλα, μωρή άνομη Όβρεσσας θεγατέρα, 
ποιάς έναι πέ τό πλάγι σου καί τρίξε .τό κρεββάτι ;

20 Μην εναι δ νειος πού σέ γαπά καί γήρτε νά σε πάρει ;
—Μαννέ μ’, ό νειός πού με γαπά πάει στην Άλλαμάνα 

πάει νά φέρει το παπά νά μάς ^στεφανώσει.

Θ. SH  μικρή μελαχροινή

—Έψες που ήσου γυιόκα μου, ποΰ ήσουνα καλέ μου, 
καί πάνάεχα καί δε γήρτες καθόλου δεν εφάνης ;

—Μαννέ μ’, λέγα νά μή στο πα), νά μή στο μολοήσω, 
καί τώρα πού μέ ρώτηξες, θά το ξεμολοήσω.

5 Έψες παγώνια έπιανα κι’ άντιπροψές τρυγόνια, 
έκατσα καί μαγείρεψα κι3 έκαμα μιάν ταβέρνα 5,
8λο ξαθές εκάλεσα καί ολο μαυρομμάτες, 
όλες φιλί τις γύρεψα κι’ δλες φιλί μέ δώκα, 
καί μνιά μικρή μελαχροινή ζητώ καί δέ μέ δίνει,

10 καί γώ την καταρήστηκα στά βρόχια μου νά πέσει,
ρίχνω τά βρόχια στο γιαλό, τά ξόβεργα στους κάμπους, 
ρίχνω καί τή χρυσή θελιά στη βρύση πού γεμίζει, 
πάγω στά βρόχια δεν είναι, στά ξόβεργα καί όχι, 
πάγω καί στή χρυσή θελιά, βρίσκω τηνε πιασμένη.

15 “Έσκυψα καί την φίλησα Αύγούστου μνιάν ήμερα, 
καί μόσκιζε ο στόμας μου σαράνάα μία μέρες,

1 0 . Τής κόρης τό μαράζι

—Άρχίνησε γλυκύτατή μου γλωσσά, 
νά μάς ειπεΐς παράπονα καμπόσα, 
έσύ νά λέγεις κι" ο κόσμος νά θαμάζει, 
πέ που τό πήρε ή κόρη τό μαράζι.

5 Νά μήν τό πήρε πλέον με την άγάπη, 
βασιλικό γιατρό νά πήτε ν άρχει.

—Δεν τά γιατρεύγει τό ίδικό μου ντέρτι, 
γιατ” έχω άγάπη έμπιστεμένη, 
στο φύλλο τής καρδιάς μου περιπλεμένη.

10 —Μνιάν ήμέρα πέρασα στήν αυλήν άης, 
κουσούρι 3 δέ γεΐχε εις τό κορμίν Οης 1

1)  Ά λ λ α μ ά ν α  (ή )  (από  τό  1’α λ λ .  A l l e i n a g n e ) — ή Γ ε ρ μ α ν ία .  2)  τ α β έ ρ ν α  { ή )“ Τρα 

π έ ζ ι .  3) κ ουαούρι  ( τ ό ) = τ ό  ε λ ά τ τ ω μ α ,  μ ε ι ο ν έ κ τ η μ α
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άλλην ήμερα πέρασα τή λέω : —Γειά σου 
καί κείνη με λέει : —ΓΙάνε στη δουλειά σου !

1 1 .  Το δαχτάνι

ϊόσα καί τόσα Σάββατα καί μύριες Κυριακάδες, 
κόρη δαχτάνι έπλεκε, κόρη δαχτάνι πλέκει.
Τό έπλεξε καί τδχτισε, μέ ρίζα φούντωσε do, 
τόν άάρα άης δεν τόδωσε, τό φίλο άης τό δίνει,, 

δ καί δ καλός ό φίλος άης καί δ άγαπητικός άης, 
πά στ5 άρματα το έβαλε καί ατό χορό χορεύγει,

Ό  άάρας άης σά g o ^ :^  βαρεία τό £ακοφάνη.
Εότύς δπίσω γύρισε στο σπίτι clou πηγαίνει.

—Μωρή σκύλα, μωρ" άνομη Όβρεσσας θεγατέρα,
10 τόσα καί τόσα Σάββατα καί τόσες Κυριακάδες, 

δλο δαχτάνι έπλεκες καί πούναι τό δαχτάνι ;
— Κάτ’ στά γιαλό κατέβηκα κάτου για νά τό πλυνω, 

φουρτούνιασε ή Θάλασσα καί πήρε τό δαχτάνι.
Εύτύς δπίσω γύρισε στο φίλον άης πηγαίνει,

15 τό φίλον άης νά έρωτά ποίί γηδρε τό γαϊτάνι.
—Έγώ ψαρά παιδί είμαι καί τή ψαρά εγγόνι,

ρίχνω τά πλεματάκια μου καί πιάσα δυό ψαράκια, 
έσκισα τις κοιλίτσες άους καί βρήκα τό δαχτάνι.

1 2 .  Καημός παλλικαριον

—Μαννέ μ=, τή g'ipog πουειδα ψές στής έκκλησιάς τήν δόρτα, 
κ ι9 ά; τήν εφίλου μνιά φορά κι’ ά: βγήκε ή ψυχή μου.

—Σώπα ν-ύγιέ, ν-6γιούτσικε, μωρ5 άκριβέ Γιαννάκη, 
εγώ σέ κάνω νά τήν δγεΐς, νά τή φιλήσεις κι3 8λ«.

5 Γυναικεία ρούχα φόρεσε, κορτσίστικα φακιόλια,
σύρε καί πάν’ στην δόρτα άης καί κράξε σά gopaaio 
καί κείνη ά ξέβγει νά σέ δγεϊ, νά σέ ρωτήσει κι5 ολα :

— 11ού ήσου, κόρη μου σχήν δόρτα μας τώρα κι αύτή τήν ώρα 
—Ή μάννα μου μέ έστειλε ξόμδλι για νά με μάθεις,

10 — Κόρη μ’, δεν είναι ώρα τοΰ ξομδλιοΰ, σύρε κι" έλα αύριο.
— Ή μάννα μή μέ παράγγειλε ,πίσου νά μή γυρίσω.
— Σύρετε, σκλάβες, νοίξετε χή' ϋ’όρη vocpxeL πάνου.

Σύρετε, σκλάβες, στρώσετε στά αψηλά κρεββάτια.
.—'Η μάννα μ’ με παράγγειλε χώρια νά μή πλαγιάσω,

15 — Συρέτε, σκλάβες, στρώσετε σ° ένα φαρδύ κρεββάτι.
Ή μάννα άης τήν άκουσε καί τή ρωτά τή Γ
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— Τ ’ έχεις, κόρη μ’, καί βαγγά; και βαρειονεστενάζείς ;
— Μαννε μ3 ψύλλος μέ τσίμΐυησε καί τρίξε τό κρεββάτι.

1 3 . Τ ό  ρ α φ τ ό π ο υ λ ο

Πέρα ατά δώδεκα νησιά στης Πόλης τ’ άργαστήρια, 
τερζής κάθουνάαν κι5 έρραφτε με δέκα μαθητάδες, 
δλη μερίτσα -ν- έρραφτε τό βράδι ν-έσχολνοϋσαν 
κι’ ένα μικρό ραφτόπουλο κείνο δεν εσχολνοΟσε 

5 μόν5 τδ κερί άου έναφτε καί δούλευγε φουστάνι. .
—Φουστάνι μου ψιλόοραφο καί ψιλοτσατισμένο, 

άς gάλιαζα τή μέση σου, νά φίλου τή gυpά σου,
Κυαρά ξανθή τόν ακούσε πε πάν’ τό παραθύρι.

—Σώπα, σώπα, μαργελικέ, τί λόγια χωρατεύγεις,
10 πού θά τό πω τό μάστορη, τά νύχια σου θά χύσει.

—Σώπα, σώπα, κυαρά ξαθή, τί σ’ έχω φιλημένη, 
ατό στήθος καί στο μάγουλο καί στό δαχτανοφρύδι.

1 4 . Ό  ακάλεστος φ χ ω χ ο κ α λ ό γ ε ρ ο ς

Ό  Διγενής κάνει χαρά, χαρά καί πανεγύρι, 
δλο το gόσμo κάλεσε, δλο τό ψυχολόΐ.

Ένα φτωχό gaλόγεpo, κείνο δεν τόν gaλaίvει.
Παίρνει καί πάει μοναχός, παίρνει καί πάει άτός dou.

5 Γήρτε γή ώρα τού παστού \  δπου κερνοΰ τή νύφη, 
δλοι χαρίζουσι φλωργιά κι’ δλοι τά κατοντάρια 3 
καί ό φτωφοκαλόγερος αμέτρητο λογάρι s.
Σαν τόνε γεΤδ’ & σύντεκνος βαρεία τόν gaκoφάvη.

—Πέ μας, φτωχέ καλόγερε, τ’ έναι ή δούλεψή σου,
10 τ’ εναι τ’ άλισβερίσι σου, τ’ έναι ή πραματειά σου ;

—Τά χορταράκια τής -η·γής έναι ή πραματειά μου,
δα’ άστρα ναι στόν ούρανό, φλωργιά μεσ’ τήν κέσιά μου 4.

1 5 . Τ ά  Χριά π ο υ λ ι ά

Κάτου στό γιαλό, κάτου στό περιγιάλι, 
κάνάαν τριά πουλιά τά χιόνια φορτωμένα, 1

1)  Π α σ τ ό ς  ε ίν α ι  τό  γ λ ύ κ ισ μ α  πού μο ιράζουν  τ ή  Δ ε υ τ έ ρ α  το ΰ  γ ά μ ο υ ,  τό  βράδ ι  στήν 

« ά ν τ ί χ α ρ η » .  Τ ό  γ λ ύ κ ισ μ α  ε ίν α ι  μέσα  σε κ ο υ τ ί ,  πού δ λ ο  τά  ο νομ ά ζουν  π α σ τό .  Π α σ τό  ε π ί 
σης ο ν ο μ ά ζο υ ν  κ α ί  τ ή  σ τ ιγ μ ή  ε κ ε ίν η  τ ή ς  ά ν τ ί χ α ρ α ς  τή  Δ ε υ τ έ ρ α  τό  βράδ ι ,  π ού  ή νύφη 
Φίλβϊ τ ά  χ έ ρ ια  τ ω ν  κ α λ ε σ μ έ ν ω ν  κ α ί  π α ίρ ν ε ;  δώ ρα ,  Π α ν ε λ λ ή ν ια  γ ν ω σ τ ή  ε ίν α ι  ή  φράσις  
« δ ,τ ι  π ά ρ ’ ή νύφη στόν  π α σ τ ό » .  Γ ιά  τ ή  σ η μ α σ ιο λ ο γ ικ ή  ε ξ έ λ ι ξ η  τ ή ς  λ έ ξ η ς  κ α ί  τή  συμβο

λ ικ ή  τ η ς  σ η μ α σ ία  βλ . Μ εγ ,  Έ λ λ η ν .  ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια  σ τ η  λ έ ξ ι  « π α σ τ ό ς » ,  2 )  κ α τ ο ν τ ά ρ ια  
( Έ(3[ ) = τ ά  κ α τ ο σ τ ά ρ ικ α .  3) λ ο γ ά ρ ι  ( τ ό ) — 6 π λ ο ύ τ ο ς .  4 )  κ έ σ ιά  ( ή ) = ή  χ ρ η μ α τ ο σ α κ κ ο ύ λ α .
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10

10

τά χιόνια φορτωμένα καί τά κρούσιαλα 
καί περικαλοΟ ; —Κύριε λάψε μας,
Κύριε λάψε μας, γιά νά λυώσουσι 
τά χιόνια π τά φτερά μας και τά κρουσταλα, 
νά πετάξουμε στό μέρος μας νά πάμε, 
στις γυναίκες μας καί στά μωρά παιδιά μας. 
Νά κι5 ό Τάταρης 1 μ3 Ιννιά παιδιά πού σύρνει, 

-Τζάνε μ’, Τάταρη, χάρισε καί μέ τό Ινα,
7/ τό bpfijxovE ή τόν ΰστερο ή τό Gwoiadivo.

1 6 , Ό  ξένος
Ξενούτσικος άρρώστησε στής Πόλης τ’ άργαστήρια, 
δεν είχε μάννα νά άόν κλαι, κύρη νά άόν λυπάται, 
μόν* είχε τρεις γειτόνισσες καί τρεις γειτονοποΟλες. 
Ή  μιά τόν πά κρύο νερό, ή άλλη άφράτο μήλο, 
ή τρίτη ή πιό ύστερνή βασιλικό μέ τ’ άνθη.

— Σήκω, ξένε μ5, νά πγεΐς νερό, νά φας άφράτο μήλο, 
νά μοσκιστεις βασιλικό, βασιλικό μέ τ’ άνθη.

—Έγώ σάς λέγω δέν bop& καί σεις μέ λέτε σήκω. 
Τραβήτε με νά σηκωθώ, τραβήτε με νά κάτσω, 
φέρτε με τό τεφτέρι μου τραγούδια ν’ άραδιάσω.
Σάν πάτε πρός τον τόπο μου καί πράς τό σύνερό μου, 
δόστε τά χαιρετίσματα την άρρεβωνιαστκή μου, 
την άρρεβωνιαστκή μου, γιά νά παντρεύγεται,
Ιγώ έδώ πού γήρτα, εδώ πανιίρεύτηκα.

1 7 . *Η  φιλοξενία
—Φίλοι μ5, καλώς ώρίσατε, φίλοι μ9 κι5 αγαπημένοι, 

άπό καιρό χαρούμενοι καί καλοκαρδισμένοι.
—Εμείς έδώ πού γήρταμε δέ γήρταμε νά φάμε, 

μόνο σάς άγαπούσαμε κ3 ήρταμε νά σάς δγιοΰμε. 
Χιλιοκαλά τόν γηΰραμε τον σπιτονοικοκύρη, 
χιλιοκαλή την γηΰραμε καί τή νοικοκυρά dou, 
μαλαματένια τράπεζα, άσήμνια τά ταψιά doυς, 
μόσκος καί τpιavdάφυλλo μοσκίζου τά πιοτά doυς.

1 8 . Τά τρία άδέλφια
Τρία ά'δερφάκια ξέβκασι πέ μέσα πε τήν Πόλη,

1) Τ ά τ α ρ η ς ,  π ρ ο σ ω ν υ μ ία  πού Ι χ ε ι  άπομείνει από τούς παλαιούς Τατάρους κ α ί  θ έ 
λει  νά  σ η μ α νε ι  τ ό  βά ρβαρο ,  τό ν  ε χ θ ρ ό ,  τόν Ε π ιδρ ο μ έα .
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τά δυό εΐτανε καρδιακά καί τόνα είταν ξένο,' 
βουλήθκα,σι τά καρδιακά τό ξένο νά σκοτώσου, 
κι= δ ξένο; εΐν<3ου δόκιμος καί τις έδοκιμάζει :

5 Μπρ’ άν έχω γρόσια πάρτε cla, φλουριά μοιράσετε da 
κι= άφήτε με τή νειότη.μου καί τήν παλλικαριά μου.
Ά  πάρω δίπλα τα βουνά κι’ αυτά τά μονοπάτια, 
ν’ ανέβω σε ψηλή μεργιά ν’ ανέβω σέ baλκάvι, 
νά. πελεκήσω μάρμαρο νά κάνω ένα κιβούρι,

10 κι’ άπ5 τή δεξιά μεργιά νά κάνω παρεθύρι,
νά μπαίνει ό γήλιος τό πουρνό, τάστρί καί τό cpsgxpi, 
νά πέφτει τόίθη απάνω μου, τά μΰρα στήν ποδιά μου.

1 9 .  To κάστρο της Μ ουριάς1

Καλό ναι τό κάστρο τής Μουριάς, μέσα νερό δεν έχει, 
κι’ άν έχει δλο λιγοστό γοί δράκοι το κρατοΰσι 
καί δυο κορίτσια έμορφα κείνα περικαλοΰσΐ:

—Ιΐωλεΐτε, δράκοι, τό νερό νά πγιοΰ οί διψασμένοι, 
γιά νά πλυθούν γοί άπλυτοι καί λεροφορεμένοι,

2 0 .  *0 σηκωμός τον Σαμοκοβιοϋ

Έμέρα ή ΙΙαρασκευγή τετάρτη Σεπτεμβρίου, 
πού δγινε ό σηκωμός του μικρού Σαμοκοβιοϋ.
Στήν άκρα δταν βγήκασι εξι-έφτά χιλιάδες, 
μνιά μέ τήν άλλη λέγασι : «Ελάτε άδερφάδες,

5 ελάτε άδερφάδες μας ν° αποχαιρετιστούμε,
γιατί πέ τώρα καί εξής δε θέν ανταμωθούμε».
Χωρίς πατέρες τά παιδιά,' χωρίς ψωμί ατό δρόμο, 
πολλές γυναίκες πέθαναν χωρίς κανένα πόνο.
Στο Σκεπαστό δταν πήγαμε είχαμε μνιάν ελπίδα,

10 ίσως καί μάς πιατρέψουνε καί πάμε στην πατρίδα.
Πατρίδα μας πατρίδα μας πολυαγαπημένη, 
καί άπο τώρα καί εξής στά μαύρα φορεμένη.

2 1 .  'Η  πλημμύρα

Πανάθεμα τό λόγγο πού έκαμε τή .βλάσκα,
Πήγα καί γώ άρίσικος2 όμως πολύ γελάστκα,

1) "Αν ρωτήσεις τούς 2αμοκοβιανούς ποιώ κάστρο είναι αυτό, θά σου απαντήσουν 
fiti είναι τό δικό τους κάστρο, του παλιοί) χωριοδ «ό "Ελληνας». Στό τραγούδι τους όμως 
τό λένε κάστρο τής Μουριάς. ΪΙρόκειται ασφαλώς γιά τά πανελλήνια γνωστό τραγούδι 
«Τό κάστρο τής Έίριας» μέ τοπική έδώ παραλλαγή. 2) άρίσ(ι)κος ια·ο=κακόμοιρος.
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βουλήθηκε ό Πανάγαθος καί χύσε τά νερά dou, 
καί πήρε φτωχικές λογγές καί δ'λα τα σπορά dou;t 

5 πήγα καί γώ άρίσικος νά δγιώ γίαως καί γήάου ψέμα, 
καί γεΐδα θάματα πολλά καί δένάρα στοιβασμένα.
^τέκουμαι συλλογίζουμαι μέσα στά βερονίκια 1 
καί τδ νερδ μπολλάντισε a, καί όξω δεν έβγήκα.

Β \ Τραγούδια ΐοΰ χορού

1 , Τά Tte'd'SQitta καί ή νύφη

Δυό λυγερές κοιλοπονούν νυφάδα κι’ άάραδερφη,
Γή adpαδερφή κάλεσε εξήνάα δυο νομάτους, 
γή νύφη ή ξενούτσικη τήν Ιΐανεγιά κι’ άάήν άης,
Γή άάραδέρφη εκανε όφιο μέ δυο κεφάλια,

5 γή νύφη ή ξενούτσικη παιδάκι σαν τδ γήλιο.
Γή πεθερά σαν τάκουσε βαρειά τή g-ακοφάνη. 

Άρκουδιστή-γονατιστή στή θάλασσα κατέβα, 
εψάρεψε καί τσάκωσε καλής θαλάσσας ψάρι, 
το μάγερα το πήγαινε σούπα για νά τδ κάνει,

10 —Νά, νύφη μου, φαγί νά φας καί μένα" νά θυμάσαι,
Τά πήρε μνιά, τά πήρε δυό, στις τρεις έφαρμακώθη, 
άρκουδιστή γονατιστή στήν πεθερά πηγαίνει.

—ΙΙεθερά, άχ κρύο νερό, γεΐμαι φαρμακωμένη.
—ΓοΕ νύφες φέρνου τδ νερδ γοΕ πεθερές τδ πίνου.

1δ Άρκουδιστή γονατιστή στον πεθερόν dvj? πάει.
—Πεθερέ, άχ κρύο νερό, γεΐμαι φαρμακωμένη.
—ΓοΕ νύφες φέρνου τδ νερδ γοΕ πεθεροί τδ πίνου,

2 .  'Η άμορφη ξαν&ίά

Άγγελοι δόστε με φτερά 
καί δύναμη στις πλάτες, 
νά περπατώ, νά κυνηγώ, 
ξαθιές καί μαυρομμάτες.

5 Έ να goupb γήμουν πουλί 
καί πήγαινα πετώνάας 
τώρα μέ κόψαν τά φτερά

κι* Ιρκουμαι πopπατώvdας> 
Γιά δγές μαλλιά για πλέξιμο, 

10 ματάκια γιά τό γνέψιμο. .
Γιά δγές μαλλιά ξαθά μαλλιά, 
κορμάκι γιά τήν αγκαλιά, 
άχ, καί δαχτυλίδι μέση 
άχ, στά χέρια μας νά πέσει,

1) jiipayw. (-ΐό)=3ΈΐκχμΕνο vsρό. 2) μπαλλαντίζω^,τολλαπλασιαζομαι, πληθαίνω, 
Σ η μ ,  συλλογέω ς’Αναφέρ=ται σέ πλημμύρα πού εγινε ατό παλιό Σαμόκοβο. Τά λόγια 

καί τό μέλος slvai τοΰ Σαμοκοβιανοΰ λύρατζη Π. Γκόρε.
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15 Γιά δγές μαλλιά, ξαθά μαλλιά, 
πλεμένα μέ τήν τάξη 
καί κάθε τρίχα γίνεται 
μαχαίρι νά με σφάξει.
Τή ισακατιοΟ 1 άης ή θωριά 

20 δλο διαμάντι καί φλουριά
άχ, τά φρύδια άης βαμμένα, 
γιάρε8 σπαθιά ξεγυμνωμένα, 
τά στήθο (Ιης εναι χαρτί,

3 . Τά καράβιι
Στά ψηλά τά παραθύρια 
κάθανάαι δυο μαΰρα φρύδια 
καί κοιτάζασι τά καράβια,

—γειά χαρά τά παλλικάρια 
5 καί κοιτάζασι τά καράβια 

πούρκουνάαι πέ τά ταξείδι, 
φορτωμένα τά φτιασίδι.

—Μπρε καλέ καραβοκύρη,
4 . Το

φερμάνι στόν πραματευτή,
25 άχ, οποίος νά τά νεγνώσει3, . 

άχ θέλει περίσσια γνώση.
Τά στήθια <3ης τά φουσκωτά, 
πάντα νά τάχει σκεπαστά, 
γιάρε δποιος τ’ άποσκεπάσει, 

30 τά νοΰ doo θά άάν χάσει. 
Μαΰρα μάτια καί μεγάλα 
άσπρο στήθος σά άά γάλα.

με to φτιασίδι
πώς τά δίνεις τά φτιασίδι;

51 Αν τά δίνεις μέ παράδες, 
ξύγιασε πένά3 Ιξ άκάδες.

10 —Τά καλά τά κοκκινάδι
δέκα γρόσια Ιχει τά δράμι, 
δέκα γρόσια Ιχει τά δράμι 
κι3 οποία θέλ5 άς πά νά πάρει.

όνειρο

Δημ. Α. ϊίετροπούλου

Συννεφιασμένε μ3 ουρανέ, με τή χρυσή σου δόξα 4, 
έβγα, κόρη μου, νά σέ πώ τδνειρο πούδα πόψα.
Γεΐδα πού με κρεμάσασι πέ τά ξαθά μαλλιά σου, 
στή φυλακή μέ ρίξασι μέσα στήν αγκαλιά σου.

5 Μά σύ "σαι πύργος μέ γυαλιά, καθρέφτης μέ συνάεφια, 
εσύ 5σαι άμορφότερη πέ γούλα σου τ’ αδέρφια.
Λάμπει ν-ό γήλιος λάμπει, λάμπει τά κάλλη σου, 
λάμπου καί τά λουλούδια πά στο κεφάλι σου.
Ό  γήλιος βασιλεύγει, ή πούλια χάνεται,

10 κορίτσια παλλικάρια, νά μήν πεθάνετε,
καί σείς οί πανάρεμένες παιδιά νά κάνετε.

Ό  γήλιος βασιλεύγει απάνου στά κλαριά, 
κορίτσια παλλικάρια θέλουσι παντρειά, 
κορίτσια παλλικάρια νάρραβωνιάζεστε,

15 τά χρόνια σας περνοϋσι, δέ άά στοχάζεστε.

1) τσακάτι (τά)=τό μέτωπον (λ. τ.) 2) γιάρε επιφ. προστακτικό κατά συμφυρμό 
από τό γιά χήρα ρε—γιάτραρε—γιάρε. (Στήν Πελοπόννησο γιάχρα). 8) νεγνώνω=δια' 
βάζω (άναγινώσκω). 4} δόξ*=τό ουράνιο τόξο.

Σ η μ ,  συλλογέω ς . Τό τραγούδι είναι φκιασμένο από διάφορα δίστιχα με συγγενικό 
περιεχόμενο τήν επιγραφή τήν εδώσαμε άπό τό πρώτο δίστιχο.
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5, Τά φιλιά

—Σάς παρακαλώ γυναίκες, 
νά μέ βάλετε στή μέστ̂ , 
ya φιλήσω ποιά μ’ αρέσει. 
Σά φιλήσω κοριτσάκι,

5 τό χαρίζω £να φλοαράκι,

σά φιλήσω πανάρεμένη, 
τήν πληρώνω τή £αημένη, 
Σά φιλήσω καμνιά χήρα, 
τύχη πβχει ή κακομοίρα!

6 . Τά μαΰρα μάτια

—Μαΰρα μου μάτια καί πλουμισμένα —Έσύ κοιμάσαι στά σεντονάκια 
τό πω' κοιμάστε χωρίς εμένα... ' καί γώ γυρίζω μέσ9 τά σοκάκια, 

—Ούτε κοιμούμαι ούτε νυστάζω τό πώς κοιμάσαι χωρίς έμενα
μόν9 σέ θυμοΟμαι κι’ αναστενάζω, καί γώ γυρίζω μέσα στά ξένα;

7 . 3Ερωτικό 8 1

Τά λεμόνι έναι ένα, 
ελα, κόρη πε τά μένα, 
τά λεμόνια έναι δυό, 
λαχταρούσα νά σέ δγιώ,

5 τά λεμόνια έναΐ'τρία,
μαΰρα μάτια μαΰρα φρύδια, 
τά λεμόνια τέσσερα, 
βάσανα πόσ° έσυρα, 
τά λεμόνια ένα πένάε,

10 τά καλά κορίτσια φαίνάαι, 
τά λεμόνια έναι έξι, 
νέος .βγήκε νά διαλέξει, 
τώρα θέλει νά παντρέψει.
Τά λεμόνια εν’ εφτά

15 άς τά είπαμε κι’ αύτά, 
τά λεμόνια ly9 δχτώ, 
γύρεψα νά πανάρευτώ, 
τά λεμόνια έν’ εννιά, 
γύρεψα γυναίκα νειά,

20 τά λεμόνια εναι δέκα, 
πήρα έμορφη γυναίκα, 
τά λεμόνια ένιίεκα, 
πορπατεΐ σάν πέρδικα, 
τά λεμόνια δώδεκα,

25 πορπατεϊ άρχόνάικα, 
τά λεμόνια δέκα τρία, 
τά βυζιά άης κρύα κρύα.

8 .  Ό  σκοτωμός τον Γιάννη

Κάτου στήν άσπρη πέτρα 
στό άρμυρό νερό, 
σκοτώσασι τό Γιάννη
τό μοναχογ ιό.

5 ToOpxoc τον Ισκοτώσααι 
καί Ρωμοί τόν θάψασι, 
τρία όμορφα κοράσια

κείνα τόν εκλάψασι :
Γιάννη μ9, δέ σέ τό γεΐπα, 

10 δε σοΰ τάλεγα,
μέ Τούρκους μήν παλαίψεις 
ούτε μέ Ρωμιούς, 
γιατί οί Τούρκοι σφάζου 
καί οΕ Ρωμοί κρεμοΟ;

1) 01 στίχοι καί ή μελψδία Είναι τοΰ λΰρκτζη Γ. Γκόρε,
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15 Γιάννη μ\ σαν είχες μάννα, τη Γιάνν’ την άδερφή. 
’Έναι τη Γιάνν’ γυναίκα, 

τή Γιάννη τδ παιδί,
σαν είχες κΓ άδερφή, 
άν είχες καί γυναίκα 
νά Ιρτει νά σέ γδεΐ. 
Γυρίζω γλέπω πέρα,

25 τδνα βαστά ατό χέρι, 
τάλλο στήν αγκαλιά, 
τδ άλλο καταπόδι, 
κλαίγει, φωνάζ’ μπαμπά.

20 μνιά vdapa μνιά βροχή, 
γλέπω τή Γιάνν’ τή μάννα

Γ ' Τραγούδια του χώρου
1

Ό  Γιάννης γέρτηκ’ άρωρα * καί τραγουδεί καί πάει 
καί ξύπνησε έννιά χωριά καί δέκα πένάε κάστρα 
καί ξύπνησε το δράκονάα μέ τή δρακόντισσάν άου 
κι5 ό δράκος τον νεπλίστηκε 3 πού θά τον θανατώσει, 

5 καί κείνος σαν τδ άκουσε βαρεία το £ακοφάνη.
—’Άφισε, δράκε μ, άφισε κόμη σαράνάα ήμερες, 

νά κάνω το άουγούνι μου νά κάνω τή χαρά μου.
'Ο δράκος τον έχάρισε κόμα σαράνάα μέρες, 
πέ τις σαράνιία κ1 ύστερα τδ Γιάννη div γυρευγει, 

10 κι’ ό Γιάννης σά do άκουσε βαρεία τδ g;ακοφάνη.
—’Έλα, Γιάννη μ’, δώ κπνάά στήν άάπια τή δική μου, 

πδναι πέ μέσα κόκκινη καί πόξω ξεγαλάζια.
Κι’ ό Γιάννης σά do άκουσε βαρεία τδν ^ακοφάνη. 

— Φέρτε μαχαίρια νά σφαγώ καί ^ρέμνα νά ^ρεμνίσω, 
15 φέρτε τδ Ιρμοψάλιδο νά κόψω τά μαλλιά μου.

Ματάκια μου καμμύσετε, χέρια μου σταυρωθήτε 
καί σείς τά ποδαράκια μου στόν "Αδη θά διαβήτε. 
Ποάέ σέ γείδαμε νεκρό τά χέρια σταυρωμένα, 
τδ κόνισμα στ’ άστήθος σου, τά μάτια καμμυσμένα.... 

5 Αύτή εναι γή όλογύστερη άπού θά βγώ π5 την πόρτα, 
ά πάγω νά στεφανωθώ άπέ τής γης τά χόρτα. 
Διαβαίνω κλαίν τά μάτια μου, δε θέλω νά παγαίνω, 
νά φήσω γώ το σπίτι μου, νά φήσω τά παιδιά μου,

Σ ημ , αυλλογέως. 'Ο Γ'.άννης είχαν Σαμοκοδιανός καί είχε το επώνμμο Τοολούπη;.. 
Έσκοχώθτ) μαζί μέ δύο άλλους συγχωριανούς του, το Γιώργη Καρίπη καί χόν Κωνσχανιη 
Κοίημουχζίλλη, πού είχαν ζυγιστές σχά κάρβουνα σχό λιμάνι της Νιάδας, άπό τούς Τούρ
κους μετά χό πέρασμα τώ/ Ρώσων τό 1878. 1) ϊίρωρα —άωρα, παράωρα. 2) νετχλίσχηκε 
από τό ρ. νειχλιέμαι. παρεφθ. τύπος χοΰ Απειλώ.
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νά φήσω καί τόν adpoc μου ένα μεγάλο κρίμα.
10 Σ ’ ένα γιαγκίνι 1 καίγομαι, σέ μνιά φωτιά μεγάλη, 

χύσε νερό καί σβόστε dvjv νά μήν καγοΰσι κΓ άλλοι.
3

—Ιίοιός εναι κάτου πού (3povda σά νάναι νοικοκύρης;
"Αν εναι ξένος νά διαβεΐ καί άν εν5 δικός νά νερτει, 
άν εναι δ πικροχάρονΟας άλλον ύγιό δεν εχω.

"Αφις με, Χάρε μ\ άφις με, σήμερα μή μέ παίρνεις,
5 πδναι Σαββάτσ νά λουθώ καί Κυριακή Vs αλλάξω, 

καί τή Δευτέρα το πρωί έρκουμαι μοναχός μου.
Θέλω νά έρτω μνιάν αύγή καί μνιά καλήν ήμερα, 
νά παραγγείλω τά βουνά μή βρέξου, μή χειμάσου, 
τί εχω γιό στήν ξενιτιά φυλάγω dov νά ερτει.

10 πού έχω ρούχα περισσά νάρτει νά τον αλλάξω.
Καί λασπωμένο θέλω dov κΓ άλάσπωτον γαπώ dov.

4
Τρίτη, Τετράδη χλιβερή, Πέφτη... ή καημένη 
άρρώστησε ή Έλενιώ καί πέφτει νά πεθάνει, 
ή μάννα άης δέ γήάου κεΐ, στη γειτονιά πηγαίνει, 
τόν αδελφό dης έστελνε νά πά νά τή φωνάξει.

5 —Άν4έ, μαννε, στο σπίτι μας ή Έλεγκω μας πεθαίνει.
—Τ’ έχεις, Έλεγκω, και βογγάς καί βαριανεστενάζεις, 

κάν μή πεινάς κάν μή διψάς, κάν μή ν’ άλλάξεις θέλεις;
—Ούτε πεινώ, ούτε διψώ, ούτε ν’ αλλάξω θέλω, 

έχω adpa στήν ξενιτιά τώρα δώδεκα χρόνια 
καί φήκε με σαλά 2 παιδί και εναι παλλικάρι.

Λ ' Νανουρίσματα
1

’Έλα γόπνε μ5 πάρε do, 
Πανεγιά μου κοίμισε do, 
πάνε το στη Μάη τ’ αμπέλια, 
καί στη Μάη τά τσαγιρέλλια 3, 
νά τό δώκ’ δ Μάης τριφύλλι 
καί ή Πανεγιά κουλίκι 
κΓ ό Χριστός τδ δεκανίκι.

2
—Μάγδα καί Μαγδαληνή

πώς κοιμάσαι μοναχή ;
—’Όχι εφέντη μου Χριστέ, 

δέ g-οιμάμαι μοναχή, 
έχω δούλους, έχω Παύλους, 
έχω δώδεκα βαγγέλια, 
τή Χρίστου τό δεκανίκι, 
πέ κά στό μαξιλάρι μου.

3
Κοιμήσου κοιμήσου συ, 
ή τύχη σου δουλεύγει

1) γ ι α γ κ ί ν ι  ( τ ο } = ή  π κ ρ κ α ϊ ά  {λ, χ, ).  2)  α α λ ( 5 = μ ω ρ ο .  3) τ ^ α γ ι ρ έ λ ι α —  μ ικ ρ ά  λ » ιβ ά δ ια .  
π έ  κ ά ~ ά π ό  κ ά τ ω .

1 3
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καί το καλό σου ριζικό 
νά κουβανει νά φέρνει, 
νά κοιμηθεί νά κοιμηθεί, 
νά γίνει do μεγάλο, 
νά τό χ«ρω στις πανάρειές 
κ’ ΰστερις άς πεθάνω.

καί γώ τό νανουρίζω,
καί γώ τή goovia του κουνώ
καί τδ γλυκοκοιμίζω.

Τά κορίτσια μεγαλώνου, 
οί γαμ5ροί κοντοζυγώνου, 
τά κοριτσάκια φροκαλίοΰ, 
οί γαμ5ροί παρακαλιοΰ.
Τά κορίτσια στό χορό, 
τά παλλικάρια λόϋρα, 
κλώθου τά μουστάκια άους 
καί κλωθογυρίζου da, 
τά κοριτσάκια βρίζου da.

6

4
Κοιμάται άστρί. κοιμάται αυγή 
κοιμάται νειδ φε^άρ3, 
κοιμάται κοριτσάκι μου 
πά σ’ άσπρο μαξιλάρ’, 
νά κοιμάται νά τρανεύγει 
καί τά πρώτα νά διαβαίνει.

5
Κοιμήσου σύ κοιμήσου σό

Ε' Ό ν ό μ « ΐ«  Σκμοκοβικνϋν

α ')  Βαφτίοχικά άρρένων
“Από τά ονόματα σημειοονουμε μόνο μερικά πού παρουσιάζουν κάποιο 

ιδιωματισμό :
Κωστανάής, Κώτσος, Goodfi;, Οαάής, Dad'i (χό), Κυριαζής, Καλό* 

-γιάνν’ς, Λάμπρος, Λάμπος, Πρΐμπος, Σοφιανός, Βατάμος, Στέφος, Γιάννκος, 
Γιάννης, Σάββας, Ζέρβας, ΆνΛρέας, Ίορδάν’ς — Γιορδάν’ς, Βασάρμος, Στα- 
νίτσας, Πολυζώης, Στέργιος, Παμεινώνάας, Τριανάάφυλλος, , Δημοστέν’ς— 
Δημόστης, Μαργαρίτ’ς, Εΰγέν’ς, Εύάΰμ’ς,

Ξαθή—Ξαθίππ’—ΞαΘοΰλα, Δουκέν’, Ζαχαρένια—Ζαχαρώ, Κουρτέσα, 
Ά ν θ η —Άνίίουλιά, Μόρφαινα—Μορφοΰλα, Χάϊδω—Χαϊδουλα, Γερακίνα, 
Μελαχροινή—Μελαχροινοΰλα, ’Αναστασία—Τασοΰλα, Ζωγοπή, Θοδώρα,

Σεβαστή, Λουλουδα—Λουλά, Πολυξέν’, Βασιλική—Βασίλω—Βάσω, Χρυ- 
σάνά\ Πηνελόπ’—Πόπ’, Κυριακίτσα—Κυριακούλα, Μεγιστία, Καλλιόπη 
Καλλιώ, Άρχοντή, Δέσποινα — Δέσποινα», Χρυσάφω —Χρυσαφένια ϋαφέ- 
νια—Ξαφενιώ, Μαριγώ—Μαρία, Κεράν’, Πανάώρα, 'Αργισ,δ (’Αριάδνη),

β') Βαφτιαχικά ϋ·ηλέων
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Έ π ώ νν μ α  Σαμοκοβιανών

Γκόρες, Στράτζαλ’ς, Γοΰτσης, Λύρατζης, Λάμπαρος, Κουτσαδάκ’ς, Φυ 
τλάς, Doiv’c, Γιοβανής, Κουλίγκας, Τσούκος, Γκιουλές, Τσιφλικιώτ’ς, Τσαλ- 
άίρής, Τσαχμακ’ς, Τσιβκάς, Ταρσής, Αιμπιάκος, Παάουρής, Μενης, Στρα- 
τήρος, ΙΊροζύμ’ς, Μόελίδ’ς, Σουρβής, Κότελλ’ς, Μουριάδ’ς, Ρέκος, Βαρβά
τος, Νταβραντάς, Στάμος, Τσιβελεκίδ’ς, Γκριτζίλ’ς, Τσαφάρας, Τριανάαφ’λ- 
λής, Πιπής, Τούχάλ’ς, Φίτσος, Στραμπακίδ’ς, ΓΙετνός, Βουρζέλ’ς, Λαλαγ- 
κάς, Καπίστρας, Τσερκέζ’ς, Κωλαρης, Κουρνάς, Πετρίδ’ς, Λύκος, Θανάσα- 
ρος, Γονατίδ’ς, Παπαδήμος, Γκράάος, Μπαλίδ’ς, Πασάκαλ’ς, Κΰτχαρος, 
Πολυζωίδ’ς, Πουλημένος, Καλλΐνος, Περιστερίδ’ς, Δαλγκίτσ’ς, Παλμής, 
ϋούβας. Καράν’ς, Καμπάς, Μουμτζής, Κυριαζής, Ήλος, Τσαμπλής, Γκαγ- 
κίδ’ς, Ψαλίδ’ς, Γκαβεράής, Ευστρατίου, Μανενός, ’Αραμπατζής, Μάντ’ς, 
Στανιτσίδ’ς, Τρανός, Όριανός, Μήτρος, Άάρών’ς, Μανίτσας, Βερβέρ’ς, 
Χριστοδούλου, Στάμου, Λεφής, Σερβάν’ς, Δήμογλου, Ζιανάάρ’ς, Καραβί
δας, Γκαχζέίιλ’ς, Ααίμαρος, Χάϊδος, Μπουζής, Μανωλίδ’ς.

Τοπωνύμια Σαμοκοβιανών

Στο Καραβιζί, στο Φραμένο τδ χωράφ’, στο Λιμνιώτκό ρυάκ’, στη 
όαλιά Βατσιά, σιό Μάγο, στην Όξοτή, στο Σαβαχτιάνο, στην Παναγιά τή 
Μουρτατιανή, στη Βάρκα, στο Ζωγερό, στή Άβγενικού τεπές, στο Οράάδ, 
στή Μευκή, στή Χατζηγιώργ’ χάκαρο, στον "Αϊ Θανάσ’, στή Γη λ* τις λογ- 
γές (ήλιου λογγιές), στής ’Άμιπλ,ας τά ντουλάπια, στο Τσουτσουρο, στή 'Άϊ- 
Γιάνν’ μαναστήρ5, στή Βοδά, στή Δημή τσαγίρ, στο Σουρέλλ’, στή ΣέρΙοου 
τή μα<3ρινιά, στή Μπετσι-κακαρά, στις Κρι&αργές, στα Χαλαζωμένα, στην 
'Αρμυρά, στο Μπολαν^άερέ (θελός ποταμός), στή Καλάη τό μΒοστάν’, στο 
Άλμπαναριό, στις Πόρτες, στή Τζατρέρή στή Καλαμούκ’ πουρί, στο Καλό- 
γερί, στο 'Αγιασμα, στή Βίγνα, στή Μηδειάτ’ τό χωράφ’, στην Πολσιά.

X T '  Φ ω νητικές και γραμματικές παρατηρήσεις 
a te  Σαμοκοβιανό γλωσσικό Ιδίωμα

Τό γλοοσσικό Ιδίωμα τοϋ Σαμοκοβιόΰ ανήκει στήν κατηγορία των ήμι- 
βορείων γλωσσικών ιδιωμάτων και παρουσιάζει τά ίδια σχεδόν χαρακτηρι
στικά μέ τό ιδίοσμα τοϋ Σκοπού για τό οποίο έγράψαμε στον Ε' τόμο τοϋ 
’Αρχείου σελ. 229—239. ’Εδώ σημεκύνουμε μόνον τις λίγες διαφορές πού 
υπάρχουν ανάμεσα στα δυο ιδιώματα :

Α! Τόνιαμος

’Ακούεται κύριος και δευτερεύων τόνος σέ μερικούς τύπους ρημάτων 
όπως : εφαγάσι, βάσταζάσι, γήλεγάσι, γήθελάσμ εγραψάσι, σέ πρυσιοπα



δηλ. δπου ό κύριος τόνος πέφτει πέρα από την προπαραλήγουσα και έχει 
τότε ανάγκη από άλλο βοηθητικό τόνο.

Β ' ° Αποβολή φθόγγων

Σχετικά μέ την αποβολή του άτονου η καί ι έχουμε νά παρατηρήσουμε 
τά ίδια μέ οσα έγράφηκαν για τό Σκοπιανό ιδίωμα. Κάμνουμε μόνο την 
εξής παρατήρηση, πού πρέπει νά έχει ύπ5 δψει του ο αναγνώστης των λαο
γραφ ικών τού Σαμοκόβ. Μετά την αποβολή τού τελικού άτονου η, ι, όταν, 
απομένει ούρανικό γράμμα κ, γ, χ δεν προφέρεται υπερωικά, άλλα ούρα- 
νικά, μέ κλειστό δηλ. τό στόμα στην ίδια θέση περίπου πού παίρνει και 
όταν προφέρωνται τά γράμματα αυτά μαζί μέ τό η ή ι. Επίσης τά υγρά 
λ, ρ καί τό έρρινο ν,δταν απομένουν τελικά μετά τήν αποβολή άτονων η ή ι 
διατηρούν τήν υγρή καί έρρινη προφορά τους \

Τ ’ ’Ανάπτυξη συμφώνων
1) ’Αναπτύσσονται τά σύμφωνα γ, ν στις περιπτιόσεις πού έχουν γραφεί 

στο Σκοπιανό ιδίωμα. (Τόμ. Ε'}. Περισσότερο εδώ αναπτύσσεται τό γ στά 
ρήματα : πιστεύγω, δουλεύγω, γυρεύγω, λατρεύγω, νίβγουμ(αι), ζουλεύγω, 
παιδεύγω, κούγω, κοΰγε, λούγω κλπ. 2), ανάλογο έρρινο αναπτύσσεται στο 
επίρρημα δνάας, οάας' 3) αναπτύσσεται όχι συχνά j μεταξύ των φωνηέντων 
ι καί α : Μαρίνα, Σοφίτα κλπ.

Α  Υποκοριστικά
Συνηθισμένες καταλήξεις των υποκοριστικών είναι : ελλ’(ι), π(ου)λο καί 

σπανιώτερα ακ:(ι), ούδ’(ι) : σπιτέλλ’(ι), πιθαρέλλ“(ι), γουρουνέλλ’{ι), π«ι- 
δέλλ’{ι), πουλέλλ^ι), κουμαρέλλ5(ι), σπιτόπλο, κομματσόπλο, παιδόπλο, παι- 
δάκ°(ι), κατούδ’(ι) κλπ,

W Μεγεθυντικά

Συνηθισμένες καταλήξεις των μεγεθυντικών είναι : ακλας, ακους, ακας 
ουκλα, αρας, αρα : άάρακλας, άάρακας, χερούκλα, κοιλαρας, στομαράς, go· 
λαράς, γυναικάρα, βωλάκα κλπ.

Σ Τ ' ’Αντωνυμίες

Εύχρηστες αντωνυμίες είναι όσες σχεδόν καί στο Σκοπιανό ιδίωμα. 
(Τόμ. Ε'), Χαρακτηριστική εδώ είναι ή προφορά τού r τής προσωπικής, κτη 
τικής καί δεικτικής άντωνυμίας πάντοτε σχεδόν ως d : γεΐπε do να, ρέχκε do, 
γόρασέ do, λογιάζου do, πήρα dov, λέσι άου, έβγαλε άηνε, παίδευγέ άηνε, 
πόλυκά da, παίρνει dov,-ξουςϊίζ5 dov, λάζ= άον,έπκε dov, δικός doo, μονάχο; 1

1) Τυπογραφικοί λόγοι δεν Επιτρέπουν τή χρήση των καθορισμένων άπό τήν 
’Ακαδημίαν συμβόλων για τήν προφορά.

19d Δημ. A. Γίετροπούλου
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doD, γή μάνα άου, το σπίτι dou, μαζί άους, γη καρδιά άους, τά πάθια dove, 
τά σπαθιά άου, τον άφαλ,ό άης, ρωτά do, πάσι dov, την επιθυμία dov, 
τή χαράν άου, πουλιώ dηvε χ. ο. χ.

Ζ ' Ρήματα

Σχετικά μέ τήν κλίση των ρημάτων αξιοσημείωτη δΙαφορά είναι ή κα
τάληξη του γ' πληθυντ. προσ. τής οριστικής καί ύποταχτικής, πού είναι για 
τούς αρχικούς χρόνους ον—ουσι, για τούς ιστορικούς α—ασι : Πηγαίνου 
(στα νημόργια), χώνου (άην), παίρνου (ψωμί καί) τρι~>σι, θερίζου (τό χω
ράφι), λ,ογιάζου (άην γοΐ ταλιατζήδες), νά νοίξου (τό παναθΰρ’), νά φάσι, 
νά λέσι (dov), γεΐπα (άου)=τοΰ είπαν, πόλυκά (άα)=τά άπόλυκαν, (τό 
.παιδί) έσωσα (do γοι καρακατσαναΐοι), γήθελάσι, γήφεράσι, γάπησάσι, έ'δω- 
κάσι, εγραφάσι, πήγαινάσι, κράτησάσι, διάβκασι, πήρα (dov στρατιτοτ3), 
γηΰρα (dov κεί πεθαμένο), έβανά (dov σ’ ένα gotao) κλπ.

Κλίση τον βοηθητικόν  είμαι

Ένεστώς Παρατατικός

'Οριστική rY ποταχτική
~ 9γειμ να γεΐμ γήμουν

γεΐσ’ νά γεΐσ3 κλπ. γήσουν
έν3(αι) γήάου
γείμεστε γήμεστε
γείστε γήστε
εν’(αι)

Ζ '  Μύθοι

γήάου καί γήάασι

1  Πώς εγινε ή  Τονρπιά

(Αφηγήθηκε ή εβδομηντάρα Σαμοκοβιανή Έλενίτσα Νταβραντά καί ο 
Εβδομηντάρης Νικόλαος Μαλτέζης).

Κάποτε κι’ ενα £αιρό ναι Τουρκία γήάου ναι τίποτα. Γεΐχε ενα βασιλέ 
και γεΐχε τή θυγατέρα dou. Λέγει doo ένας : - Γ ή  θυγατέρα σ’ ά ποίσ3 παιδί. 
-ΠοΟ τό^ξαίρ’ς, λέγ= dov 6 βασιλές.—Τό ξαίρω εγώ, λέγ3.—’Εγώ ά τήν άπο- 
κλείσω, λέγ8 ό βασιλές, σέ μνιά κάμαρα νά μή άήνε δγεΐ ψυχή. Γύστερα πό- 
κλεισέ dηv και κάνάου. Φωνάζ3 μνιά μέρα τόν υπηρετ3 Η tic καί λένει τον πα-
Φ *  d.W νά . « α „  Λ ψ  ι „  νά γλ ,^ ις· .
σκυλάκ3. Κάνάου κάνάου έπαιζε, έβανε do στα Εούτια άης κι3 έμεινε βαρεμεν3
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πέ το κουταβέλλ3. Έμαθέ do ο βασιλές, πιάν°, κάν3 ένα asdoux3, βάνει όην 
μέσα καί πολεΐ do μεσ3 τή θάλασσα. Δώ τδ σεντούκ3 νά ξέβ3, κεΐ νά ξέβ3, ξέβκε 
στήν άκροθάλασσα στήν Κόκιν3 Μηλιά. Ξέβκε πέ τδ σεντούκ3, έκανε τδ παιδί 
άγοράκ3, κάθσε κεΐ κ3 έγινε τδ παιδί δεκαοχτώ χρονώ. Μια μέρα πήγε στή 
βρύσ3. Γή μάννα πιάν3 κι3 Ιπκε φερετζέ μαΟρο καί περικόφτ* το παιδί μεσ3 τδ 
νερό καί γεΐπε do νά πλαγιάσ3 μαζί άης. Τδ παιδί δε γήξαιρε καί πλάγιασε 
μαζί dyj£. Γύστερα γεΐπε do στή μάννα dou, δdε πήγε στδ σπίτ3 κι’ έλλαξε. 
—-Τατί, παιδίμ3, λέγει do κείνη, δπου βρεις dηvε πάλε μή φήνεις άην. Έτσ3 
έπκε πέ τή μάννα dou τδ παιδί κι3 άλλα παιδιά, κι3 άλλα παιδιά καί δεν γή- 
ξαιρε πού γεΐναι μάννα dou. Πέ κείν3 τή φαμίλια έγινε γή Κόκκιν6 Μηλιά καί 
γούλ3 γή Τουρκία. Ό  ντουρβάς άης εναι σκαλωμένος κεί στήν Κόκκιν3 Μηλιά 
καί κεΐ ά πάγ3 ό Τούρκος. Πέ σκυλλέλ3 έγινάσι καφλέγαμε doui σκύλ3.

ν·χ!. =  οΐ)τΕ, boiit ia— μηριά, σκέλια. βαρΕμένη =  §γκυος. πσλΕΪ=ά!ΐολνα. τα τ ί= § έν  πει
ράζει. ντουρβάς (δ) =  έδω σημαίνει την πρώτη κατοικία, τήν κοιτίδα,

2  Ό  κακός ό λόγος

Καποτέ κι3 ένα £αιρδ γήdoυ μνιά γυναίκα καί γεΐχε ένα παιδί κοπέλ’. 
Δούλευγάσι καί ζούσασι. Στδ μεταξύ, ένα χειμό, κακό χειμό καιρό, πέρασε 
μνιά άρκούδα πε κεΐ καί γήdoυ βράδ’ καί κρύος καιρός καί βρόdξε τή θύρα 
καί γεΐπε : —Μπάστε καί μένα μέσα νά gsiocvdt'ao) καί γώ πόψα δώ. Γή γυ
ναίκα Ινοιξε τή θύρα, γεΐχε στιά λίγ3 πολλή κι3 εζησε ώς τδ πουρνδ γή αρ
κούδα. Κάθσε δυδ-τρεΐς μέρες, γιατί γήάου φουρτούνα, βροχή, κακό. Πάει κι’ 
ένα κορίτσ3 κεΐ πέρα πού γήdoυ γιά νά πάρ3 τδ παλλκάρ3 κείνης τής γυναί
κας. "(Με πήγε τδ κορίτσ1, κόμ3 δέ aibx8, γεΐπε ; —Τί βρούμε!,; Βρωμαρ- 
κούδα Ιναι δώ ; —Σώπα, παιδίμ3, λέγει do ή babto, θά σέ κούσ’ !—Λήγορα, 
λέγ3 τδ κορίτσ3, βγάλτε τή βρωμαρκούδα, βρώμσε τδ σπίτ3 μας. Σκώθκε γή 
άρκούδα καί πηγαίν3. Μπροστέ νά διαβαίν1 γεΐπε στδ κορίτσ3 : — Έπαρε τλν 
τσεκούρα καί χτύπσε με στδ κεφάλ3, γιατί ά δε μέ χτυπήσ’ς ά σε φάγω, Τδ 
κορίτσ3 δέ γήθελε νά χτυπήσ3. — Χτύπησε με, λέγ3 ή αρκούδα, γιατατί ά δέ 
με χτυπήσ'ς ά σέ φάγω. Πήρε τήν τσεκούρα καί χτύπησε άηνε στδ κεφάλ3 κι3 
έκανε γιαρά μεγιάλονα. Πήρε γή άρκούδα καί διάβκε. 3Αγάπα κι3 άκουγε ; Πέ- 
ρασ3 ένας χρόνος κι3 edps^’ γή άρκούδα δώ καί κεΐ. Γιατρεϋκε ό γιαρά; drj? 
Στδ χρόνο μέσα τδ κορίτσ3 πάντρεψε καί πήρε τδ παλλκάρ3. 'Η άρκούδα πήγε 
πάλ3 κεΐ. Bρόdηξe τή θύρα, ξέβκε ή γριά καί γεΐπε άην Πόψα, λέγ3 ή άρ
κούδα ά gexoivdtaco καί γώ δώ πέρα, βρέχ3 ό Θεγός. —'Ά  σέ βάλω πέ πίσω 
τή θύρα, λέγ3 ή γριά, νά μή σέ δγιεΐ ή νύφη μ3, ά μέ μαδίσ3. Πήγε τδ βράδ3 
το κοριτ , γεΐδε τήν άρκούδα καί φέρθκε dηv καλά. Ή αρκούδα γεΐχε μαζί 
dvji χαρίσματα πολλά καί έδωκε τή bάbω, γιατί φχαριστήθκε. Λέγ3 γύατερχ 
τή νύφ3 ; —Ψείρισε με δώ γιατί ψείριασα. Κεΐ που τήν ψείριζε γεΐδε τδ γιαρά
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πού έγιανε. —’Εδώ γήΛου γιαράς, λέγ3 4 ή άρκούδα, έγιανε ; —Έγιανε, —Ό  
γιαράς έγιανε, λέγει, άλλ5 6 λόγος πού μέ γεΐπες : βρωμοαρκούδα, δεν έγιανε. 
Ι\ά τό χατήρ5 της πεθράς Της χάρσε Την καί δέν έφαγε άην. ’Έλα τή φώ- 
γει. —Ό  γιαράς πέρνα, ό κακός λόγος μέν5.

κοπέλ ι= άγόρ ι .  gsxo!,vdi£<ii=:8iavuy.XEpsiJe). κούο’ (κοΰγω)—άκοΰαει. γ ια ρ ά ς= π λ η γή .  
νμχδ£ζω= μαλώνω' ελα=ήθδλ=,

3  ‘Η  κακιά καί ή καλή γυναίκα

Κάποτε κι3 ενα gaipo γεΐχε ένα κορίτσ’ καί ένα παλλκάρ’ πού γήΤου 
: αδέρφια. Γή αδερφή πολύ ’περασπίζου τόν αδερφό, νά νιφτεί, νά περνά καλά. 
Πάει μνιά γριά στδ παλλκάρ’ καί λέγει dou:—Μή παιδί μ8 γή άδερφή σου τόσο 
νά σέ δπερασπίζται. Νά νιβγεσαι μονάχος, μονάχος νά καθαρίζεσαι, γιατί 
πολλά γίνουνάαι. Γύστερα πέ τά λόγια κείνα ό άδερφός πήρε τό κορίτσ5 καί τδ- 
κλεισε μέσα σ5 ένα νοάά καί πήγαινε do φαγητό κι’ έτρωγε. ΙΙανΤρεύτηκε γύ
στερα κείνος καί γή γυναίκα dou δεν ήξαιρε οτι γεΐχε κεΐ μέσα κλεισμένο τό 
κορίτσ’. Μονάχος dou πήγαινε do νερό, φαγητό.

Μνιά μέρα όμως γή γυναίκα λέγ’:—"Ας νοίξω τούτο τό voda νά βγιώ τΐ 
έχ’ δώ μέσα. Λογιάζ5 ένα κορίτσ5; κίτρινο καναρί.—ΤΙ γεΐσαι λέγ*.—Έγώ 
γεΐμαι ή άδερφή, λέγει τό κορίτσ5.

Παίρνει γή γυναίκα τό ύπερασπίζται. Παγαίνει do φαγητό, έτρωγε, πά
χυνε, έγινε έμορφο. Τδλλαξε, έβαλε do καλά φουστάνια που γείχασι τή γή πέ 
τά χόρτα, τή θάλασσα πέ τά ψάρια, τον ούρανό πέ τάστρα. Έλλαζέ do τα
χτικά καί εστελνέ do άντίκρυς πού γεΐχε ένα παλλκάρ5 τό σπίτ5 dou πέ ένα 
κρυφό παρεθύρ5. Κεΐ φροκάλιζε καί διάβαινε. Μνιά μπάμπω στή παλλκαριοΰ 
ιό σπίτ5 γεΐδε do καί γεΐπε στδ παλλκάρ5.—Πιάσε do σύ, λέγει dηv1 τό παλ
λκάρ5. Γή μπάμπω φύλαξε κι5 έπιασέ do. Στάθκε κεΐ τό κορίτσ5, πήγε τό 
παλλκάρ5, γεΐδε do καί άρραβώνιασέ do.

Ιϊήγε καί γή νύφ5 πέ τό κορίτσ5, γνωρίστκασι καί έπκασι τις γάμ\ Τήν 
ήμερα πού γίνουνΤαν το άουγούν5 πήγε κι5 ό άδερφός πέ το κορίτσ5. Τότε γή 
γυναίκα dou γήπε dou πού £vat γή αδερφή dou, θαμάχκε do, χάρηκε πολύ, 
γεΐπε καλά λόγια τή γυναίκα dou, πού τόσο καλή γήΤου. Γύστερα γοΰλ5 μαζί 
εζησάσι καλά καί μεΐς κόμ’ καλά.

■—Καποτνός εν’ ό μΰθος κι5 έλα πει τί έναι οί καλές οί γυναίκες καί τί 
οί κακές.

ν χ ο υ γ ο ΰ ν ’ { ιό )= ·σ  γ ά μ ο ς .  κ α π ο τ ν ό ς = = κ α ιο π ιν ό ς .  π α λ α ι ό ς .

4  Μώς έδιάλεξε τή ν ύ φ ’

Κάποτε γεΐχε ένα παλλκάρ5 καί εΤρεξε γοΰλα τά χωριά νά εΰρ5 μνιάνε
νύφ5 μνιά καρδιά καί μνιά ψυχή; νά έχου. Τελευταίγια πάει σε μνιά πόρτα
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και βρονά,α καί βγαίν3 * ένα κορίτσ3. Ρωτά ποιος εναι.— Θέλω ρεπεσέ λέγει το 
παλλκάρ3 κορακιστκά.—Καί γώ θέλω πέ σένα ρεπεσέ λέγ’ το κορίτσ3.—Αυτή 
εναι για τά μένα λέγ’το παλλκάρ3. Γύατερα συνιβάστηκάσι και το παλλκάρ3 δια- 
βαίν3 στο χωριό dou,

Γήρτε τή Πάσχα. Το παλλκάρ3 γήθελε νά στείλ3 πέ το δοΰλο dou τά 
μπαξίσια στή συνιβαστκιά dou. Γιομόζ3 dou μνιά βούργια κρασί. Δώκε dou 
τpιάvdα ενα φλουρί, δώκε dou κι’ ενα κουλίκ3 κι3 ένα πετνό καί γεϊπε dou 
κορακιστκά :—Νά πεις στή συνιβαστκιά μ’: Tpiavda μνιά μέρα σύρν’ ό μήνας 
καί το cpsgaρ3 Πιταυνκο και τδ λιαλιόν3 τή σπιτιού εναι ό πετνός καί τής γίδας 
τδ μπατσάκ3 τσίτα-τσίτα, κόρδα-κόρδα, Τδ γεϊπε τδ τσιράκ3 νά άά πει κορα- 
κιστκά. Τδ τσιράκ’ στδ δρόμο έφαγε το μισδ κουλίκ3, γήπιε τδ μισό κρασί 
καί φκαίρωσε ή βούργια, έφαγε καί τδ λαλιάν3 τή σπιτιού.

ίΐήγε στδ κορίτσ3 καί γεϊπε γοΟλα κορακιστκά χωρίς νά ξαίρ5 τί ελα που. 
Καθίζ3 τδ κορίτσ’ καί μετρά, Βγάζ3 φλουριά εικοσ3 όχτώ. Τρία γεϊχε κλεμ
μένα τδ τσιράκι, εικοσ3 οχτώ πόμνασι. Λογιάζ3 το κουλίκ3 μισό, ό πετνδς δέ 
φάνκε νάίπ, τδ κρασί φκαιρωμέν3 ή βούργια. Αέγ3 πάλε στο τσιράκ3 κορακιστκά: 
—Ασπασμούς στ5 άφενάικό σ3, εί'κοσ3 όχτώ μέρες σύρν3 ό μήνας καί τδ φε^άρ3 
μισδ καί τδ λιαλιόν3 τή σπιτιού μήτε φάνκε μήτε κούστκε καί τής γίδας τδ μπα- 
τζάκ3 λυμάτια καί πλεμάτια. 3Άν αγαπά τήν Πέρδικα, μή δείρ3 τή goupo6va. 
Τδ παλλκάρ3 κατάλαβε γοΰλα καί θάμαξε το κορίτσ3 πού γήάου έξυπνο. Γύ
στερα πήγε καί πήρε τδ κορίτσ3 καί ζήσασι καλά καί μεΐς κόμ? καλά.

βούργια (ή)=ή προβιά, ή μοοοτιά. ίητούνχο (τό)=όλόκληρο. φκαιρώνω—«δειάζω,
κβνοϋμαι (από τή λ. εύκαιρία). Ιλα ποΰ=τί ήθελαν νά βίποϋν.

5  ΙΙώς ηαντρεύτηκάαι τά κορίτοια

Κάποτε κι3 ένα gaipo γήάου τρία κορίτσια καί δεν Ιπαντρεύγονάαυν. 
Γεϊπε ή μνιά : — Έγώ ά πά νά ρωτήσω το Θεγδ νά δγιοΟμ5 γιατί δε πανάρευ- 
γούμαστε. Στδ δρόμο πού πήγαινε γηΰρε μνιά μηλιά καί ρώτησε dvj:—Ποΰ πάς; 
—ΙΙά νά ρωτήσω τδ Θεγό, γιατί δέ Πα'^ρεύγουμ3.— Ρώτσε καί γιά μένα, λέγ3 
ή μηλιά, γιατί κάνω μήλα καί πεφτου.—Ά  ρωτήσω, λέγ3 τδ κορίτσ3.

Γύστερα πάει μακριά καί βρίσκ3 μνιά πέτρα καί κρέμουάου, Μήτε πάν3 
μήτε κάτ3, μήτε στδ Θεγό, μήτε στή γή. — IIο0 πάς κορίτσ3, ρώισε do ή πέτρα 
—Πάγω νά ρωτήσω τδ θεγό, γιατί δε Ιυανοίρεύγουμ3. — Ρώτησε καί γιά μένα, 
λέγ3 ή πέτρα, γιατί κρέμουμ3.—Ά  ρωτήσω, λέγ3. Πάει πάει μακριά' βρίσκ3 ενα 
Ποταμό.—Πού πάς, κορίτσι μ3 λέγει do.—Γιά νά ρωτήσω το θεγό, γιατί δέ 
ΠαΤρεύγουμ3—Ρώτσε καί γιά μένα, λέγει do, γιατί είμαι δ μισός θολός κι3 ό 
μισδ; καθάριος.—Ά  ρωτήσω λέγει dov καί διαβαίνλ

Πήγε τδ κορίτσ3, γηΰρε τδ Θεγδ σ3 ένα μΠαλκάν3 μέσα καί ρώτσε dov :— 
Γιατί δέ Παάρευγαύμαστε;—Γιατί τδ πρωί πού σκώνεστε, λέγ3 δ Θεγός, κατου- 
ρεΐτε άντίκρυ στδ γήλιο.—ΓηΟρα κεΐ μνιά μηλιά καί ρωτά, γιατί κάνει μήλα
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καί πέφτουν.·—Νά σηκωθεί ή ρίζα άης, λέγει ό θεγός, νά πάρς κείνα που 
έχει π! κάτ3 τά φλουργιά, καί ύστερα δέ ά πεφτου τά μήλα.—ΓηΟρα καί μνιά 
πέτρα, λεγ’ καί ρωτά γιατί κρέμτα:.—Νά περάσ’ς πέ πέρα, λέγ’ δ Θεγός, καί 
νά άής πεις :—Θέλς νά σκοτώσς άνθρωπο γιά τά κείνο στεκς ψηλά.—ΓηΟρα, 
λέγ’ κι’ ενα 1)οταμο καί ρωτά γιατί εναι ό μίσος θολός.—Νά περάσς πέ πέρα, 
λέγ’ ό Θεγός καί νά πείς ;—Θέλ’ς νά πνίξ’ς άνθρωπο γιά τά. κείνο είσαι δ μισός 
θελός κΓ ό μισός καθάριος. Γυρσε το κορίτσ’ στή μηλιά τό γεϊπε κείνο πού 
γήλεγε ό Θεγός καί πήρε το πιθαρέλλ’ πέ τά φλουργιά. Τϊ μηλιά έκανε μήλα. 
Πήγε γύστερα στή—bέτpα, πέρασε πέ πέρα καί είπε :—Σύ θέλ’ς νά σκοτώσ’ς 
άθρωπο, γιά τ’ αυτό είσαι αψηλά. — "Αχ, νά μήν do ξαίρω νά σκοτώσω σένα, 
λέγ’ ή πέτρα. Πήγε στόν 1)οταμ0 καί γεϊπε dou;—Σύ θέλς νά πνίξς άθρωπο, 
γιά τ’ αύτό είσαι ό μισός θελός κι’ ό μισός καθάριος.—"Αχ, νά τδξαιρά νά πνίξω 
σένα λέγ’ ό ποταμός.

Γύρσε τό κορίτσ’ σπίτι dou.καί πέ τά φλουργιά που πήρε παάρεύτκασι 
γούλες γοί άδερφές. Ή  μηλιά έκανε μήλα, άνθιζε καί τράνευγε. Ό  ποταμός 
και ή πέτρα πόμνασι έτσι καταπώς γήάοu πέ το κακό doυς. Θελός ό πο
ταμός, κρεμασμέν’ ή πέτρα. * 6

μτΐαλκοίνι=βαυνό, δάσος, γήλεγε—ελεγε.

6  'Ο λύκος καί ή μΒάμδω

Κάποτε κι’ ενα gaipo γήθου ένας παπποΟς καί μνιά μbάμbω καί εϊχασι 
ενα γουρουνέλλ’.Ό παπποΟς γοόλ’ ήμερα γήλεγε τή^άμΠω:—Άϊνάε, μbάμbω 
ά σφάξουμ’ τό γουρουνέλλ5. Ή  μbάμbω γήλεγε ;—Ά  πάρουμ’ λάδ’ καί μπεζίρ’ 
ά λείψουμ’ τό γουρουνέλλ’ τ’ τό g-θύλο τ’ καί τότες ά το σφάξουμ’. Πήρε ή 
μbάμbω λάδ’ καί μπεζίρ’ άλειψε τό γουρουνέλλ’ κι’ έσφαξασ’ τό φτωχό. 
Τώρα λέγ5 τόν παππού : —Έσφαξαμ5 τό γουρουνέλλ’, δόντια πού δεν έχαυμ5 ; 
—Άϊνάε νά πάμ’ στίς άκρανιες νά βάλουμ’ άκρανίτκα δόντια. Νά πάρουμ5 κι’ 
άχερο νά ρίχνουμ5 νά μή χάσουμ5 τό δρόμο.

Τό δρόμο πού πήγαινασ5, έχυνάσι καί τ5 άχερο, γηύρασι ένα λύκο.—’Ώ 
καλώς στο συμπέθερο, λέγ’ ήμbάμbω.—’Ώ καλώς στή συμπεθέρα, λέγ’ ο λύκος. 
—Συμπέθερε, λέγ5 ή μbάμbω, μήν πάρς τ’ άχερο-ταχερο καί πάς καί φάς τό 
γουρουνέλλ5. Πάμε μείς νά βάλουμ’ δόντια.—Δεν πάγω, δεν πάγω, λεγ’ ο λύ
κος. Άμα πήρε τ’ άχερο-τάχερο, πήγε κι5 έφαγε τό γουρουνέλλ5.

ΤΙ μΐυάμ’ρω έμελέ drj καί νεγκάζουάου νά διαβεϊ, γιατί φοβούνΛου τό 
λύκο μή φάγ’ τό γουρουνέλλ’. Πήγασ5 πάλ’ στό σπίτ’. Τό γουρουνέλλ5 φαγω
μένο. —’Ώ συμπέθερε, λέγ5, έφαγες τό γουρουνέλλ5. —"Εφαγώ do, λέγ5 δ λύ
κος, άμα δάγκα καί σύ ένα ποδαρέλλ5.

Έδάγκασε καί λέγ’ τό λύκο.—*Έ συμπέθερε, έτσι πδφαγάμε ά κάνουμ’ 
καί τά κασακούσκα. Βρίσκ’ ένα τσουβάλ’.Λέγει 6 λύκος.—Ssba, σύ συμπεθέρα
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πρώτη, Κούνσέ άην ό λύκος.—’Άΐνάε έγώ ά ξέβω τώρα, λέγ’ ή μbάμbω, aeba 
καί σύ συμπέθερε, νά χωνεψ3 το γουρουνελλ3. Μπαίνει 6 λύκος μέσα, πιάν3 ή 
μbάμbω δίν3 καλά καλά τό σάκκο, παίρν’ μνιά όξάγκα καί καταπιάνται τό 
λύκο ποΰ σέ πονεΐ, ποΰ σε ι ,̂ώγ3, δος καί πάρ3 λόϋρα.

—’Ώλελε δά, συμπεθέρα, λέγ3 & λύκος, κατούρσα μεσ3 τό τσουβάλ3.—Τατί, 
λέγει dou ή μbάμbω κι3 ό ποταμός κονάά έναι ά τό πλύνουμ3. Δώκε dou, 
δώκε dou, σκότωσε τό λύκο.

’Έτσι λέγ3 ό καποτνές ό μύθος. Ή  γριά κακιά καί πονηρή, μά κόμ3 πο
νηρός ό λύκος.

όξάγκα (ή )= ξυλο  ποΰ rcspv&Dv ατό λεβέτι ή άλλο δοχείο γιά νά τό σηκώαουν δυό 
άνθρωποι. (Στήν Πελοπόννησο λεβε'όξυλο). τατί — δεν πειράζει,  μπεζίρ* (τό) λ. τ. = τ ό  
λινΰλαδο.

Η' Παραμυθία
1. Tfj βα αιλ& χά ηάϋ'ί)

('Αφηγήθηκε 6 Γιώργης Γκόρες)
Κάποτε κι5 sva goupd μέο° ατό τρύπιο τό καζάν3
εϊχαμε §ναν παραγυιό κι5 έφκειανάμε . ραμαζάν3.
καί κουβάνιε μας νερό

’Κουτέ :

Μν ιά βολά ένας βασιλές γήάου σ3 ένα βασίλειο μεγάλο κι3 οπού έφκειανε 
πέλεμο νικούσε. Μνιά χρονιά πιάστκε σε πέλεμο πε ένα άλλο βασίλειο καί 
νίκησα do. ’Αγάπα κι3 ακούε : Ό  βασιλές πιάστκε αιχμάλωτος. Ή  γυναίκα 
dou ήξαιρε καί κεντούσε καί σγουράφιζε. Σ3 ένα σπίτι πού δούλευγε έκαν3 ένα 
στόρισμα. Γεΐδε άην μνιά γειτόνσσα. Τό γείδε κΓ άλλος τό κέντισμα καί ρέχ· 
τκε do καί γορασέ do κι3 δλα. "Γατερις εμάθέ do ένας καπετάνιος στα καράβια 
καί γήθελε κι3 αύτός νά σγουραφίσ3 τό καράβ3 dou. Κίνσε καί πήγε μονάχος 
dou καί γεΐδε τή βασίλσσα πού γήάου πολύ εμορφ3. Πήρε dη καί πήγασι νά 
σγουραφίσ3 τό καράβ’ dou. Σά άην έπήγε μέσ’ τό καράβ3 δε γήθελε νά dήvε 
βγάλ3 δξω ύστερα καί τν έκράτησε μέσα γιά νά άήν πάρ3 γυναίκα πε το ζόρ\ 
i^dou νόμος πού δε μπορούσε πε τό ζόρ3 νά dv έχ3 γυναίκα. Περικάλεσέ άην, 
επλάνεψέ άην, δεν έδέχου dou. ’Έβαλε ΰη μέσα σέ μικρό σεντούκ3 καί παί- 
δευγέ άηνε γιά νά γέν3 γυναίκα dou, αλλά πέ κανείνα άρόηο δέν εστρεγε. Ή 
βασίλσσα γεΐχε δυο παιδιά, τονα τριώ καί τάλλο πένάε χρονώ. Πήγασι στο 
σπίτ3 καί δένε γηύρασι τή μάννα dc^ . Όρέχου σαστισμένα καί γυρεύγου τή 
μάννα άους.

Ό  βασιλές, χωρίς βασίλειο πού γήdoυ1 γύρζε δώ καί κεΐ, καί δλο γύρευγε 
δουλειά. Πήγε, γύρσε δένε γηϋρε δουλειά. Πήγε στο σπίτι δένε γηΰρε ούτε τά 

. παιδιά dou, ούτε τή γυναίκα dou, κάν κανείνα. ϋρεχ3 εδώ, dpsχ3 εκεί, ρωτά
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τις γειτόν’ κανείνας δεν τις γεΐδε. Ό  καπετάνιος πήρε τό καράβ’ dou πέ τή 
βασίλσσα μέσ’ το σενάούκ9 καί διάβκε. Ό  βασιλές γηΰρε κάποτε τά παιδιά dou 
καί ρώτησε da γιά τή μάννα dou? :—ΠοΟ έναι, παιδιά μ3, ή μάννας σας ; Τό 
μικρό παιδί έκλαιγε, τό μεγάλο δέ γήξαιρε. Παίρν’ τά δυό παιδιά δ βασιλές 
και πάει, Φτάν’ σ’ ένα μέρος πού γεΐχε ποταμό μεγάλονε, Γήθελε νά περάσ5 
τά παιδιά πέρα πά στόν ώμο. Φήν’ τό ένα τό παιδί πέ δώθε πέ τον Γοταμό 
καί παίρν’ τάλλο, νά d0 περάσ’ πέ πέρα μεργιά, "Ods πήγε στή μεσ’ τον bo- 
ταμό γύρσε καί λόγιασε γιά τάλλο τό παιδί. Ξέβκε μνιά αρκούδα, πήρε τό 
παιδί καί διάβκε. ’Έχασε da, φωνάζ’, σαστίζ’, πολεϊ τό παιδί μέσ5 στόν bo- 
ταμο καί πά γιά τάλλο τό παιδί. Αγάπα κι’ άκουγε : Διάβκε μονάχος, χωρίς 
τά παιδιά καί πήγε σ’ άλλο βασίλειο, ϋρεχ’, κλαίει καί χολοσκάν’.—Τί γήάου 
αύτό πβπαθα έγώ! Νά χάσω τή γυναίκα μ’, νά χάσω τά παιδιά μ’! ΓΙήγε σ’ενα 
μεγάλο χωριό καί έκλαιγε καί χολόσκανε μονάχος dou. Γηΰρε ένα μαγερειό. 
Γεΐπα dou : —ΙΙέ που είσαι ; ποΰ ίϊρέχς’ίΓή<1ου κακοφρούσλος καί δεν έπαιρ- 

:vedov κανείνας σπίτι dou. 'Ο μάγειρας δώκε dove κι’ έφαγε καί πλάγιασε. ’Α
γάπα κΓ άκουγε : Τά βασιλέ πήρε dev δ μάγειρας νά πλύν’ τά ταλέρια καί 
■:τί; τετζέρδες, Ιϊόμνε κει χρόνια πολ ,̂ά.

Στο ίδιο μέρος γήάου ένας άλλος βασιλές καί πέθανε. Γείχασι ένα ζακόν’: 
"Αμα άλα βάλου βασιλέ, μaζεύγadac δ κόσμος γοΰλ’ καί πελούσασι τά περι
στέρια κι’ δπου πηγαίνασι νά κάτσου, κεΐνονε έφκειανάσι βασιλέ. Ό  ξένος 
βασιλές κώάανεστά μαγειριό μονάχος dou καί δένε πήγαινε μέ τον άλλονε τό 
^όσμο. Τά περιστέρια τά πολιούσασι χάναάαι καί πήγαινάσι καί κάθavdaι πά 
στο βασιλέ, στο μαγειριό. Φύλαγάσι δ κόσμος γοΰλ* κεΐ πέρα. Μνιά μέρα δεν 
έπήγασι σέ κανένα, διάβαινάαι καί κάθανάαν στό μαγειρείο. Τήν άλλ’ τήν ήμερα 
πομνε ένα τσιράκ’ στό μαγειρείο καί γεΐδε τά περιστέρια πού πήγασι πά στό 
βασιλέ. "Αμα το βράδ’ γήλεγάσι ποΰ πήγασι τά περιστέρα, ήκσε τό παιδί καί 
λέγ’:—Τά περιστέρια γούλ’ ήμερα σήμερα κάθavdxι πά σ’ αύτό τόν άνθρωπο. 
Τήν άλλ’ τήν ήμέρα πόλυκά da τά περιστέρια καί πήγασι πάλε σέ κεΐνονε. 'Ο 
νοικοκύρς τή μαγειρείου έβαλε το παιδί καί φύλαγε καί γεΐδε τά περιστέρια.
Τό βράδ’ πάλε τό παιδί γείπε οτι γήρτασι τά περιστέρια ξανά. Ό  τσορμπατζής 
φωνάζ’ τότε τό σκλάβο τό βασιλέ μέσ5 τό voda καί λέγει dove.—Εσένα ά σέ 
ποίσουμ’ βασιλέ, άμα αύρι έρτου τά περιστέρια. Σύ ά μέ κάνς καί μένα βεζύρ’.
Ό βασιλές δέν πίστευγε καί γείπε: —Ά  σε ποίαω βεζύρ’. Παίρνει dou ό τσορ- 
μπατζής καί πά dov στό λουτρό, ξουρίζ’ dov, λάζ’ dov καί έπκε dov δμορφο. 
"Ode μαζωχκασι δ κόσμος γοΰλ’ καί πόλυκάσι τά περιστέρια εκατσάσι πά στον 
ώμο dou. ’Έπκά dove βασιλέ, έβαλε καί τόν άλλο βεζύρ’. Τά βασίλειο άρκεψε 
νά πλουταίν’. καί μικροί μεγάλ’ γήλεγάσι γιά τό βασιλέ.—’Αγάπα κΓ άκουγε; 
Ό  καπετάνιος ταξειδεύγ’, φέρν’ τροφίματα γιά τό στρατό καί κάνει άλισβερίσι 
μέ τό βασιλέ. ’Έναι φίλ’, πρώτ’ άpκavdάσδες. Ή γυναίκα κόμα δέκα εφτά 
χρόνια τώρα δέν εστρεγε νά παραδοθεΐ στον καπετάνιο. Τό παιδί πού πήρε do
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γή άρκούδα, Ισωσά do γοί καρακατσαναΐοι καί βάφτισά do άρκουδόπλο. 
Τ5 άλλο το παιδί που πήρε do ο ποταμός γλύτωσάσι γοί ψαράδες καί γήλεγά 
do ψαρόπλο. Έγινάσι τά παιδιά μεγάλα καί πήγαινάσι στό στρατό. T^dave 
φρουρά στη βασιλέ το παλάΓ καί δεν ήξαιράσι πού γήdoυ αδέρφια. Έτρωγάσι 
μαζί. Ό  βασιλες γήθελε νά κάμ’ μεγάλο τσουμπούσ’ καί κάλεσε γούλους. 
Tvjdou κι3 ό καπετάνιος κεΐ. Γεΐπε dov ό βασιλές νά νάρτ\ Κείνος δε γήθελε, 
γιατί δε γήθελε νά φήσ3 τδ σεντούκ’ πέ τή βχσίλσσα. Ό  βασιλες επέμνε, τότε 
δ καπετάνιος λεγ°:—’Έχω Ινα άμανετ’καί ά βάλς φρουρά νά το φυλάγ9.—Ναι 
λέγ’ ό βασιλες. Έβαλάσι τά δυδ τ5 αδέρφια νά φυλάγου τη μάννα άους. Έ  
διασκεδασ3 γήdoυ μεγάλ’.

—ΚοΟγε διασκέδασ3, λέγει τδ ένα τδ παιδί' καί μένα δ μbαμbάς γήdoυβa- 
σιλές.--“Καί γώ λεγ’τ5 άλλο δ μbaμbάς μου βασιλες. Τό ενα τδ παιδί γεΐπε στδ:; 
άλλο γουλ5 τήν ιστορία καί γνώρισάσι τά παιδιά τονα τ’ άλλο, πού γήdoυ 
αδέρφια, 'Η  βασίλσσα πε τδ σεντούκ3 ήκσε καί φώναξε da;—Έγώ γεΐμ5 μάννα 
σας. Νοίγου τδ σεντούκ3, βγάνου τή μάννα άους καί γεΐδα dηvε. Γνώρισάσι 
τή μάννα άους, πήγασι στδ βασιλέ καί γεΐπα dove γοΰλα. Ό  βασιλες θάμαξε, 
πήρε τή γυναίκα dou καί τά παιδιά dou καί διάταξε νά κρεμάσνα τό ga- 
πετάνιο. Έζησάσι καλά καί μεΐς κόμ3 καλά. Γήμουν καί γώ κει κΓ έφαγα 
στή σούγλα φακή.

ρ έ χ κ ε  {άύρ τοΰ  ’ρ ε γ ο μ α ι ) = έ π ό θ η ο ε .  κ α κ ι :φ ρ ο β σ λ ο ς -η -ο = = κ α κ ο φ ο ρ ίμ έ ν ο ς .  τ α λ έ ρ ι α =  
π ι α ι α  του τ σ ιγ ά ρ ο υ .ά λ ι σ β ϊ ρ ! σ ι = δ ο ΰ ν ο α  —λ α β ε ϊν .  ά ρ κ α τ ά σ ί ϊ ζ — φ ϊλ ο ι ,τσ ο< > μ ποΰ σ ι= δ ικ σκ έδασ η

2 . 'Η  τίμια η&γινε βααίλσσα 
(Αφήγηση Δημ. Μαστοροθόδωρου εξηντάρη άγράμματου)

Κάποτε κΓ ενα gaipo γήdaσι δυδ αδέρφια. Ό  ένας πάvdpεψε, έκατσε 
τρεις μήνες σπιτ3 καί γύστερα πήρα dov στρατιώτη. Ό  άλλος ό μικρός έμνε 
κεϊ καί γεΐπε dov δ μεγάλος :—Λόγιαζε τή γυναίκα μ5 καί τά ζευγάρια, ώς 
που νά πελυθώ, 'Ο μικρός πβμνε, πάγαινε στή δουλειά τρεΐς-πενάε μέρες, αλλά 
γύστερα τον aib /s  δ διάβολος καί γήθελε νά πά μέ τή νύφ5 dou. Έκείν° λέ
γει dov :—Έγώ τή adpioO μ’ το ψωμί δεν τδ πατώ. Αύτός γύστερα φοβούν- 
άου, γιατί τό χωριό γεΐχε τό ζακόν’ οποίος πιάνουνάου σέ τέτοια, Ιβανά dov 
μεσ3 σ5 ενα goOTO καί φαίν^ου μόν3 τό κεφάλ\ ΙΙήγε στό καρακόλ" καί γεΐπε 
δτι γή νύφ° dou μπάζ1 τδν ένα καί ιόν άλλονα καί πήρε κΓ έναν κΓ έβαλε dov 
μέσ5 τδ νάουλάπ3, Γή νύφ3 δέ γεΐχε χαμπάρ3. Γύστερα πήγασ” οι τσανάαρμά- 
δες καί γείπασι ; —Γιατί σύ μπάζ3ς τόν ένα καί τον άλλονα Αύτή χαμπάρ3 
δε γεΐχε. Νοίγου τή μεσάdτριa καί βγάζου τόν άθρωπο πε μέσα καί λέ d ου ; 
—Σύ τι γυρεύγ’ς δώ ; —Μ’ έμπασε αύτή, λέγ3 κείνος.

Hat ρνου τή γυναίκα, πηγαίνου στά μνήματα, φκειάνουν ένα §οΰτο και 
χώνου dηv ώς τδ λαιμό, Κεΐ xovda γεΐχε ενα κάστρο. ’Έβρεχε. Τδ βράδ3 πή·
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γαινασι οι κλείδες να μ,ιταρείϊΐιανε και γιά τά κείνο & καπετάνιος Ιβανε ενα 
οκοπο. Κεΐ που φυλχγ ο σκοπός κοόγ’ πού έκλαιγε ή γυναίκα καί λέ το 
^απετανίο, οτι κουγεται μνιά φωνή. ΙΙαίρν5 δ καπετάνιος τά τουφέκ5 dou, 
πάει κεΐ στα μνήματα και λογιαζ τή γυναίκα πού γήάου ώς τά λαιμά στά 
χώμα. Λέει δά δ καπετάνιος ; —Τί γυρεύβ’ς Sft πέρα ; —Μ’ έρριξαν λέγ5 8ft 
ίφτιρα, πού έμπαζα ξένους στά σπίτ5, Βγάζει dvjv δ καπετάνιος, παίρνει d/jv 
μαζί dou και τςαει dvjv στα καλύβα dou. Δέ γήθελε, Γεΐπε dvjv νά τήνε πάρ’ 
γυναίκα. Γ adptoO μ’ τά ψωμί δε d0 πατώ, λεγ5. Κείνος πήρε dvjv ώς 
δούλα για νά πλύν* τά παιδί dou, νά τά λουγή νά το 5λάζ. 'Ο καπετάνιος 
λοϋρα Μτρεχε δχτώ μέρες και φήκε τή γυναίκα κεΐ πέρα κι5 ενα σκοπό. 'Ο 
σκοπός τήν άρεσε καί γήθελε νά τήν άπατήσ’. Κείν5 γήλεγε : —Τ5 adptoO μ” 
τά ψωμί δε dά πατώ, καί δε 5αραδόθκε. Ό  σκοπάς φοβουνάοο μήπως τά γή- 

::λεγε τά gaKEtavio, παίρν5 τής γυναίκας τά σπαθί καί κόφτ5 τή καπετάνιου το 
.παιδί. Γύστερα πέ δχτώ μέρες γύρσε δ καπετάνιος. Έ πκε άονε καφέ ή γυ
ναίκα, άμά τά παιδί δεν σκώθκε. Πάει δ καπετάνιος, λογιάζ’,τά  παιδί σφα

γμένο ! Ό  σκοπάς γεΐπε : —'Εγώ δεν ξαίρω. Αύτή γεΐχε τά παιδί μαζί dης. 
Λογιάζ5 γύστερα δ καπετάνιος τά σπαθιά, καί τής γυναίκας τά σπαθί γεΐχε 

ί αίματα. Μάνισε καί δίνει dvjv πεvήvda λίρες καί διώχνει dvjv. Έ  γυναίκα 
πήρε καί πήγε σ’ ένα χωριό. Γηΰρε μνιά γριά καί λέγει άην : —’Έχει μέρος 
νά πλαγιάσω καί γώ ; 'Η γριά γεΐπε drjv : —Τόπο έχω, άμά νά φάμ’ καί νά 
πιοΰμ* δέν έχω. Βγάζ’ παράδες ή γυναίκα καί παίρνου ψωμί καί τρώσι. Τά 
χωριά γεΐχε ένα άνθρωπο — Τσϊτσο γήλεγά dov—καί δέν έπλήρωνε τά χρέη 
καί πήγασ5 νά τάν κρεμάσου. Κεΐ πού τον έπήγαινασ5 ρωτά ή γυναίκα :—Ποϋ 
πάσι dov αυτόν ; —Πά νά τάν κρεμάσου, λέσι drjv, γιατί δέν πληρών* τους 
φάρους. Αέγ5 κείν’ : —”Αν πληρώσ5 άλλος πολυέται αυτός ; —Πολυέται, λέσι. 
Πληρών’ τά χρέη dou. Ό  Τσίτσος πήγε γύστερα καί έπκε άην μάννα dou.

Σκώθκε τά πρωί γή γυναίκα καί διάβαινε στή Νιάδα. Μέσα στή Σουλεΐ- 
μάv-Έφέvd’ γεΐχε ένα Ssvtdpo μεγάλο μέ παχύ γήσκιο καί έχατσε πέ κατ’ γιά 
νά ξεποσταθεΐ. Γίδρωσε κι5 επλωσε τά ποδάρια dης. Ό  Τσίτσος άκλουθοΟσε 
μαζί dης. Σά γεΐδε τή ποδάρια άης γήθελε νά κάν’ τήν επιθυμία dou. Κείν5 
γεΐπε dov : —Τ’ adpioD μ’ τά ψωμί δέν τά πατώ. Σκώθκε καί πήγαινε στή 
Νιάδα κι1 δ Τσίτσος κατά πόδ’. Στή Νιάδα γεΐχε καΐκια καί φόρτωνασ5 καρ- 
βούν’, Ό  καπετάνιος γεΐδε τή γυναίκα καί τήν άρεσε και γεΐπε τάν Τσίτσο : 
—Τί γυναίκα εναι Δική μ’ εναι.— Πουλεϊς d^v;—Πουλιώ άηνε. Πληρών’ ό 
καπετάνιος πενήνάα λίρες καί γοράζ’ Πηνά. Βάν’ όηνά μέσ’ στά καΐκ’ καί 
διάβαινε γιά τήν Πόλ\ c,Ode πήγασι μέσα ανοιχτά, δ καπετάνιος γήθελε νά 
ποίσ’ τήν επιθυμία dou. —Έγώ τ’ adpiou μ’ τά ψωμί δέ do πατώ, λέγ5 κείν’. 
Ό  καπετάνιος μάνισε καί πετροβολά dηv στή θάλασσα. Κεΐ γεΐχε πλεμάτια 
πού τσάκωνάσι τσίρους καί σκάλωσε πά στά πλεμάτια. Αογιάζου dηv οέ τα- 
λιατζήδες καί παίρνου dηv καί βγάζου άην δξω. Πήγα dyjv σέ κείν’ τήν πόλ’
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κεΐ. Καταλαχώς πέθανε ό βασιλές στην πόλ9 κεΐ και γείχασι τό ζακόν9 νά μα- 
ζώνάαι δ κόσμος, πελαύσασ’ ενα πουλέλλ9 καί σ’ δποιο έλα κάτσ9 τά πουλελλ’ 
παν9, κείνος γίνάου βασιλές. Κεΐ πού μαζώχκασι δ κόσμος, καταλαχής τά 
πουλελλ5 κάτσε στάν ώμο τη: γυναίκας. '() κόσμος δέν τά δέχκασι νά Ιν’-ή 
γυναίκα βασίλσσα. ’Άλλο κλήρο έπκασι και πάλε το πουλελλ’ πά στον ώμο 
τής γυναίκας έκατσε, Γυστερα έγινε ή γυναίκα βασίλσσα, ’Έπκε ένα μανα- 
στήρ9 μεγάλο νά πήγαινάσι κουτσοί, στραβοί νά γιανίσκου, οά,ας ήλεγάσι τήν . 
αλήθεια. ΙΙήγασι πολλοί, ήλεγάσι την αλήθεια καί έγιανάσι. Ό  άάράδερφός 
ιΐης τυφλώθκε καί πήρε dov δ άδερφός dou, δ «dp-ας άης, καί πήγε dov ατό 
μαναστήρ’, Γή γυναίκα γεΐδε doυς καί γνώρισε άους. Αε δώκε dou; γνωριμία'... 
Ό  άάράδερφος γεΐπε πολλά καί γεΐπε καί γιά τή νυφ9 dou καί έγινάσι καλά 
τά μάτια dou. Ό  άΑρας της ήκουγε καί γεΐπε : —’Αλήθεια, bpe αδερφέ, το-, 
κανες αυτό ; -—Αλήθεια, λεγ’ τον adpa άης ή γυναίκα, κρατεί dove κεΐ, άλλα 
χαμπάρ’ δέ γεΐχε. Τυφλώθκε καί τή καπετάνιου δ σκοπός καί γήρτε κεΐ. Γεΐπε 
λόγια πολλά καί δέν Ινοιξάσι τά μάτια dou. Γή βασίλσσα γεΐπε :—ΓΙέ κι’ άλ
λες άλήθειες, νά νοίξου τά μάτια σου. Γεΐπε τότε γιά τδ σφαμό τή παιδιού. Έ - 
νοιξάσι τά μάτια dou. Ό  καπετάνιος γήάου κεΐ καί ήκσε. —Σύ τδκοψες το. 
παιδί, λέγει dov ; —’Εγώ, λεγ’ κείνος. ’Έπιασε dov καί έκοψε dov. Καταπόδ’ 
πήγε κι’ δ Τσίτσος στραβός. Γεΐπε καί κείνος γοΰλα πού έπκε πέ τή γυναίκα 
καί ενοιξάσι τά μάτια dou. Γυστερα πήγε καταπόδ9 κι9 δ καπετάνιος στραβός, 
γεΐπε την άλήθεια, γοΰλα πού έπκε πέ τή γυναίκα, ’Ενοιξάσι τά μάτια dou. 
ΓοΟλ’ καλά εγινασ9.

Το βράδ’ έατρωσάσι γοί δοΰλες τής βασίλσσας. Γή βασίλσσα γεΐπε άης 
νά πλαγιάσου μέ τόν άdρa πού κράτσε μαζί. Κείνες γήθελάσ’ νά κάνου τήν 
επιθυμία dou: μαζί dou. Κείνος γεΐπε : —Έγώ τής γυναίκας μ’ τό ψωμί δέ 
do πατώ. ’Έμαθε do ή βασίλσσα το πουρνό. Φωνάζ’ dov ή βασίλσσα ατό voda 
dης καί γεΐπε dou : —Σύ πού γεΐχες γυναίκα, γνωρίζ’ς τνα ; —"(Μας δγιώ τά 
σημάδια γνωρίζω dηv λεγ*. Γεΐχε στόν άφαλό dyj? λόϋρα τρεις τρίχες μαΰρες. 
Ξεγυμνώθκε ή βασίλσσα καί λέγει dou : — Αύτές Ιναι οί τρίχες ; — Αυτές 
έναι, λέγει εκείνος. Γεΐπε dov τότε ή βασίλσσα Καί σύ παλλκαράς βρέθκες 
καί δεν παραδόθκες καί γώ δέν παραδόθκα. Γιά τά σένα έπαθα πολλά. Τώρα 
γεΐμαι δική σ’ καί σύ δικός μ°. Γυστερα Ιζησάσι καλά καί μεΐ: κόμ’ καλά,

£ θ ΰ τ ο ς  ( δ ) = λ ά κ κ ο ς  (βλ. γ λ ω σ σ ά ρ ιο ) .  κ α ρ α κ ό λ 9 ( τ ό ) = ή  Αστυνομία , μ α σ τ ά ρ ι α  (ή )  =  
ή ν τ ο υ λ ά π α .  μ π α ρ ε ά ί ζ ω = κ ο ψ . ω μ α ι ,  π ε ρ ν ώ  τ ή  βραδ ιά  μου. ί φ τ ι ρ ά = μ έ  σ υ κ ο φ α ν τ ία  λ .  ι .  

π λ ε μ ά τ 9 ( τ ό ) = τ ό  δ ί χ τ υ ,  Ν ΐά δ α — ή Α ρ χα ία  Θ υν ιά ς .  τ α λ ι α τ ζ ή ς  ( ό ) ~ ό  ψ α ρ ά ς ,  Απο τήν  
τ ο υ ρ κ .  λ έ ξ η  τ α λ ι ά ν ι = 1 χ θ υ ο τ ρ ο φ ε ΐ ο .  κ α τ α λ α χ ή ζ = κ α τ «  τ ύ χ η .

3 .  Το άξιο μπαξέ β αν όπου Ιο καί ή βασιλοπούλα
(’Αφήγηση Ν. Στράτζαλη)

Κάποτε κι’ ένα gaipo γήdoυ ένας γέρος Ιυαξεβάν’ς. Ό  baξές του γήάου
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αντίκρυ στη βασιλέ τό παλάτ’. Γεΐχε ενα παιδί πολύ όμορφο άλλ’ αγράμματο 
* Τή βασιλέ ή θεγατέρα πήγαινε καί πότιζε τ ’ άλογό (3ης πέ τό πηγάδ’ τή 

b χξέ. ’'Αρεσε τό παιδί. Φωνάζει do καί λέγει do ; —Έγώ ά σέ δώσω παρά- 
δες νά πας νά σπουδάσ’ς ο.τι θέλω εγώ. Έστερξε τό παιδί. Πήγε ατά γράμ
ματα καί Μτσε γοΰλα τά σκολειά. Γυστερα έστειλε do καί έμαθε κΓ έπαιζε 
γοΰλα τά τσαλγκιά. "Εμαθε καί κουμαρτζής. "Αμα σπούδασε δώκε do παρά- 
δες καί έπκε αντίκρυ στο δικό άης τά παλάτ5 ένα μεγάλο σπίτ’ καλό σά d0 
πχλάι\ Τά στρωσίδια καί τις δούλες τή σπιτιού γεΐχε da πάρ’ ή βασιλοπούλα. 
Λέγει do γύστερα τό παιδί : —Ά  κάν’ς ένα τσιμπούσ’ καί ά καλέσ’ς γουλνούς 
τους δικούς μ5. "Επκε τό παιδί τά φαγητά dou καί κάλεσε τό βασιλέ πέ γοΰλ’ 
τό συγγενείς dou. ΙΙήρε τό συγγενείς ό βασιλές καί πήγε. Έφαγάσι, ήπιασι, 
κΓ έπαιξε τό παιδί τό τσαλγκί dou.'O βασιλές άμα Μτσε τό τσιμπούσ’ διάβκε 

: κατευχαριστημένος. Τή βασικέ τή £0ρη γύρευγάσι άλλα βασιλόπουλα νά παν- 
dpευτoΰ) αλλά δέν έστεργε. Γαποΰσε τά baξεβavόπλol μά φoβoύvdou νά τό πεΐ 
στο μπαμπά dvjc. Δεν έστεργε νά πανάρευτεΐ μέ τά παλλκάρια πού γύρευγασ’ 
drjv. Ρωτά dvjv ό βασιλές γιατί δέν στέργ3. Λέγει dov ή κόρ’ "Αν μέ πάρ’ 
αύτό το παιδί πού έναι αντίκρυ στο παλάτ’ μας στέργω, άν δέ, δέ πανάρεύ- 
γουμ5, Μάνισ’ ο βασιλές καί δέ γήθελε'νά πανάρέψ’ τό κορίτσ’. —ΙΙώς νά πά- 
ρουμ'τό 5αξεβανόπλο έμεΐς βασιλίκια οικογένεια, γεΐπε ό βασιλές. Λέγει dov 
ή κόρ’ :—Ά  τό δοκιμάσ’ς πέ γοΰλα τά βασιλόπουλα κΓ άν έναι άξιοι σάν αυ
τόν, τότε παίρνω όποιον σύ θέλ’ς. Καλνά ένα βεζυρόπλο ό βασιλές* καλνά καί 
το Βαξεβανόπλο. Λέγει dou; καί τις δυό μαζί : —Ά  σάς δώσω ένα παμπόρ’ 
τό gaOaveiva κΓ όποιος γυρίσ’ τήν οικουμέν’ κΓ έρτ’ πρώτος ά τό gάvω γαμ- 
bpo. ΙΙήρασ5 τά παμπόρια κΓ έκανάσι τό γΰρο. Τό βεζυρόπλο έχασε τό παμ
πόρ άου. Στήν ολοκαταποδνή σκάλα έvdaμώθκaσι οι δυό καί γνωριστήκασι. 
Γεΐπε τό βεζυρόπλο ότι έχασε τό παμπόρ’ dou. Το baξεβavόπλo γεΐχε κι’ άλλο 
παμπόρ’ γορασμένο. Λέγει do τό βεζυρόπλο : — Δώσε με καί μένα τό ένα 
παμπόρ3 γιά νά μή ντροπιαστώ. —Ά  σέ δώσω, λέγ’ το Ι^αξεβανόπλο, αλλά ά 
σέ βάλω μνιά βούλα στο gu^o. ’Έστερξε τό βεζυρόπλο, πήρε τό παμπόρ’ καί 
κίνσε πρώτο καί γύρσε στο βασιλέ.

Ό  βασιλές άμα γεΐδε dov γεΐπε τή gop dou : — Γεΐδες, κόρ’ μου, πού 
έναι αύτός γιά σένα καί όχι τό baξεβavόπλo ;—"Ας έρτ’, λέγ’ ή βασιλοπούλα, 
γή ώρισμένη ώρα καί άμα δέν έρτ’ θά πανοίρευτώ αύτόνε. Γήρτε ή ώρισμένη 
ώρα καί γήρτε καί το Ι^αξεβανόπλο, Ρωτά do ό βασιλές γιατί άργησε. — Γήρια 
στή g a v o v ^ lv 5 ώρα, λέγ’ τό 5αξεβανόπλο καί τό παμπόρ5 εγώ δώκα dov, τό 
δικό dou έχασε do. Γιά νά φανεί ότι έχασε τό παμπόρ5 dou τό βεζυρόπλο 
γδίδασι τή βούλα και πίστεψε ό βασιλές. ’Έγινε ό γάμος γύστερα τή baξεβa- 
νόπλου πέ τή βασιλοπούλα. Το βράδ’ πΰύ πήγαινάσι νά πλαγιάσου ή βασιλο
πούλα γεΐπε τό 5αξεβανόπλο : —Τί ήσου καί τί σέ έπκα ! Νά πάρ’ς τή βα
σιλέ τή goρ’ ! Μάνισε τά baξεβavόπλo καί διαβαίν’ χωρίς παράδες. ΙΙήγε στή



208

θάλασσα, βρήκε ένα g-απετάνιο καί λέγει dov : — Σέ περικαλώ νά μέ πάρ’ς 
μαζί σου “Εστερξε δ καπετάνιο;, ίΐήρε do μαζί dou. Μέσ3 τδ παμπόρ* ό κα: 
πετάνιος Ιπαιζε κουμάρ8 καί έχασε τις παράδες dou, έχασε καί τδ παμπόρ3, 
ϊ ό  παιδί ρώτηξέ dov τί έπαθε καί γεΐπε do δτι έχασε γοΟλα.—Δέν έχ3ς τώρα, 
λέγ* τδ παιδί, κανά μπαρά νά μέ δώσ*ς καί μένα νά παίξω ; Βρήκε δ καπε
τάνιος ένα μπαρά, δίνει dov τδ παιδί καί παίζ\ Κέρδισε τις παράδες καί τδ 
παμπόρ8 μαζί καί δώκε da γούλα τδ gansxayto, Λέγει do δ καπετάνιος ; —Τί 
καλδ θέλ5ς νά σέ ποίσω ; ϊ ό  παιδί γεΐπε : —Νά μέ πας σέ μνιά πολιτεία, νά 
μέ παραδώσ’ς σ’ ένα βασιλέ καί νά πεις δτι γεΐμαι βουβός. ΓΙήγε do δ καπε
τάνιος, δώκε do σ’ ένα βασιλέ καί γεΐπε dov δτι εναι βουβό, Ό  βασιλές έρεσέ 
do καί γήθελε νά το ποίσ3 νά συνάυχαίν3, Γεΐπε δτι δποιος ποίσ* τδ παιδί νά 
συνάύχ3 ά τόν δώσ’ πολλούς παράδες. 'Όποιος πήγαινε νά το gav’ νά συν
άύχ* καί δέ μπορούσε σέ όχτώ ήμέρες 'θά τον κρεμούσε.

‘Η βασιλοπούλα γύρευγε τδ παιδί καί δέ μπορούσε νά τδ βρει. Πήγε σέ 
μνιά πολιτεία καί πήρε ένα χάν3 πέ τδ νοίκ3. 'Έβαλε μνιά φωτογραφία τη παλ* 
λικαριοΰ στή θύρα της σκάλας κι5 έβαλε κι3 έναν άνθρωπο καί κάvdaye καί 
φύλαγε τή φωτογραφία. Γεΐπε τόν άνθρωπο : —'Όποιος ερτ καί λογιάζει άην 
βαθειά, ά τον φέρ'ς σέ μένα. 3Από καιρό πέρασε πε κεΐ κι3 ό καπετάνιος πού 
γεΐχε τδ παμπόρ3 καί καλογεΐδε τή φωτογραφία. Γεΐδε τον ό άθρωπος καί πήγε 
dov στή βασιλοπούλα, Ή βασιλοπούλα ρώτηξέ dov: — ίΐοΰ γνωρίζ’ς τόν 
άθρωπο πού έναι φωτογραφισμένος ; —Γνωρίζω dov, λέγ3 ό καπετάνιος, έναι 
βουβός καί βρίσκεται σ3 ένοΰ βασιλέ τδ παλάτ3. —“Ας έναι καί βουβός, λέγει, 
ή βασιλοπούλα, πέ με νά πά νά τόνε βρώ, γεΐπε στό £απετάνιο. Σκώνεται 
ή βασιλοπούλα καί πήγε στή βασιλέ τδ παλάτ*. Ρώτηξέ άν γείχασι ένα βουβό 
καί γεΐπε δτι μπορούσε νά τόνε κάν8 νά συνάυχαίν*. "Εστρεξε Λ βασιλές μέ 
προθεσμία δχτώ μέρες. "Αμα δέν τον έκανε νά συνάύχ* ά τήν gpεμoΰσε. ΙΙήγε 
στή §άμαρα τή βουβού ή βασιλοπούλα, γνώρισε dov καί αγκάλιασε dov. Κεί
νος δέ μιλούσε. Γήρτε ή όλοκαταποδνή ημέρα καί κείνος δέ μιλούσε. ΙΙήρα 
άη τή βασιλοπούλα καί πή^αΐνάσι νά τή gpεμάσoυ. "Αμα πήγασι στή gps- 
μάλα πήρε καί τδ βουβδ παλλκάρ3 πένάε κούφια καρύδια καί πήγαινε μαζί 
doυς. "Αμα Ιβανασι τδ σκοινί ατό λαιμό, νοίγ3 τδ πλήθος καί πηγαίν3 bpooxs
στδ βασιλέ, συνάυχαίν* καί λέγ8 : —Πάρ3 αυτά τά πένάε κούφια καρύδια, βα
σιλέ μου, καί χάρσε τή ζωή άης σέ μένα “Εβγαλασι τότε τδ σκοινί πέ τδ 
λαιμό άης καί γεΐπε άην τδ παλλκάρ3 : —Τόσην αξία έχ*ς σύ πού μέ γεΐπες 
δτι μ8 έπκες βασιλέ άπό baξεβάv8 ! Μέ πένάε κούφια καρύδια χάρσε ο βασι- 
λές τή ζωή σ°. Πήρε άους γύστερα ό βασιλές στδ σπίχ3 άου καί δώκε dou;
δ,τι γεΐχε ταμένο γιά κείνο πού ελα ποίσ* τδ παλλκάρ* νά συνάύχ* καί κρά-·
τησέ άους στδ παλάτ3 dou. “Εζησασι καλά καί μεΐς κόμ3 καλά.

Δημ. Α. Ιϊετροποΰλου

κουμαρτζής (ο)=δ χαρτοπαΕκτης.
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Καποτέ κι3 ένα gxipd κείνα τά χρόνια, γεΐχε ένας άθρωπος τρία παιδιά, 
f Καί τά τρία δούλευγάσι στδ σπίτ3 τή μbαμbά ώς που έγινασ3 μεγάλα.Ό ένας 
;; δ μεγάλος χήάου κουβχρδάς, γήπαιρνε παράδες ξόδευγε. Γεΐδε δ μbαμbάς 

που ξόδευγε δλο τδ βιό dou καί χώρσε dove. Δώκε dovs τριάΔα λίρες. Κείνος 
Ιάρεξε δω, κεΐ, έφαγε τις λίρες. Κχνάήράαε γύσχερα τόν άλλο τδν άδερφδ Δου 
χχΐ περικαλοΟσε, dov νά πά μαζί dou. Πά κι’ αυτός καί γυρεύγ5 πέ τδ μΒαμΠά 
τ παράδες. Δώκε κι’ αύτόνε τριά'/da λίρες. ΙΙήγασι καί έφαγασ3 τις παράδες. 
ίΐόμνασι πάλ3 Ιτσ5. Γήθελασ3 νά πάρου καί τδν όλόμικρο τδν άδερφδ douc, 
άλλα δ μbaμbάς πολύ τόνε γχποΟσε καί δέν άφινέ dov. Kavx^pdaa dove καί 
πήρα dov μέ τριάνάα λίρες. ’Έφάγάσι τις παράδες γούλους. Δουλειά δέ γεί- 
χασι νά δουλεύγου. Γήρτε ό θέρος. Ό μικρές γεΐχε κάμποσους παράδες. 11έ 
τις παράδες γόρασε ένα oigp^idlayaivou σ3 ένα χωριό, δέ γήξαιρασί νά δου 
λευγου, έδιωξα άους. Πεινχσάσ3, δείψχσάσ3, παράδες δέ γείχασι, ροΰχα δένε 
γείχασι. Πήρασ3 τδ δρόμο καί πάγαινάσι. Πάσι καί βρίσκου χωράφ3 αθέριστο, 
καμνιά δεκαριά .κιλώ. Λέγ3 ο ένας ; —Νά τδ θερίσουμ3 τδ χωράφ3 καί ά νέρχ3 
δ τσορμπατζής νά μάς φέρ3 καί ψωμί. Καταπιά',/dai καί θερίζου τδ χωράφ3. 
Γύστερα λόγιασασ’ τδ δρόμο καί χήρκονάου ένας πέ τ3 άλογο. —Μπρε, λέσι, 
έ’ρκετ’ ό τσορμπατζής καί μάς φέρν’ ψωμί. ΓΙά δ τσορμπατζής έκεΐ. — Καλήμέρα 
παιδιά. — Καλημέρα τσορμκατζή. —Τί γυρευγετε δώ, ποιδς είπε σας νά θε
ρίστε τδ χωράφ3 ; —Γήρταμε, λέσι, νά δουλέψουμ’ για νά φάμε. Ό  τσορμπα
τζής χήάου δράκος καί σκότωνε τδ &όσμο καί έτρωγέ doυς. — Παιδιά, τ’ς 
λέγ',"ποψα νάρτήτε σέ κείνο τδ σεράγ5, ά νέχω ψωμί νά φάτε. Κίνησάσι τά 
παιδιά, πήγασι στδ σπίτ3 κι3 έφαγάσι ψειρούκ3, τις έβαλε νά πέσου ό τσορμπα
τζής χιά νά τ’ς σφάξ’ τή νύχτα πέ τή δράκαινα μαζί. Ό δλόμικρος y'^dou 
Ιςυπνος, Κατάλαβε πώς δέ χήάου καλοί άθρώπ3, Οί άλλ3 δέν επίστευγάσι καί 
έπλάγιασάσι καί κοιμού'^ου σά σκρόφες. ‘Ο μικρός δέν ίκοιμοδνάου. Πήγε ή 
δράκισσα καί γεΐδε πέ τή τρύπα τδ μικρότερο παιδί πά στή στρώσ3. Λέγ3 do 
τδ δράκο ;—ΓοΟλ3 κοιμήθκασι, ένας δέν κοιμήθκε. KoOdas ό μικρός τ’ άδέρ- 
φια dou καί λέγει da : —2κωθήτε ά μάς σκοτώσου καί ά μάς φάσι. —Σώπα, 
bpl αγροίκε, λέσι dov οί άλλ’, πέσε καί κοιμοΟ. Πήγε ξανά ή δράκισσα. Γείδα 

: άην καί οί άλλ5 πέ τή άρύπα, πού λόγιαζε κρυφά. Ό  δράκος καί ή δράκισσα 
πεκοιμήθκασι. Γύστερα σκώθκασ3 χαϊ οί τρεις καί ένοιξάσ3 τή θύρα καί κα- 
τέβκασι τή σκάλα καί διάβκασι. Ό  δλόμικρος γύρσε πίσω στις δράκ3. Γείχασ3 
μνιά δικμavdόπετpa και τις iyegs. Δέ χείχασ3 £άζ3, Κλέφτ’ τή διαμαντόπε
τρα ό μικρός καί διαβχίν3. Δέν τόν ενοιωσάσι. Διάβ/ασ3 τ3 άδέρφια καί πε- 
ρασάσ3 τά σύνορα τή δράκ’. Sxi&vdat δ δράκος, λογιάζ3, δέ γλέπ3 τήν bkxpa. 
Πέφτ3 κατά πόδ’ νά τ5ς Ισώσ3, άλλά γείχασι περάσ3 τά συν spa.

’Αγάπα κΓ άκουγε : Πήγασι τά παιδιά στδν άόπο άους κι3 δ κόσμος γεΐδε

14
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τή διαμανθώπετρα. Τβμχθε κι5 5 βασιλές καί τις φώναξε καί τις γεΐπε :—llo'j 
γηύρατε τή bhpa, παί πδσο θέλτε νά μέ τή δώστε ; Αέγ3 τό παιδί το δλώμι- 
κρο : —Ά  σέ δώσω τή διαμανθώπετρα καί ά με ποίσ’ς ένα βελών3 τρεις πή
χες, ’Έπκε do δ βασιλές καί πήρε τήν bsxpa. Ό  μικρός πήρε τό βελών3 καί. 
πά στή δράκου τό σπίτ\Ό δράκος καί ή δράκισσα δέ γήάου κεΐ, Νέβκε 6 μι
κρός πά στό ταβάν\ Τό χαβάν’ γεΐχε τρύπες καί πέ μέσα τήν τρύπα άμα γύο- 
τασι οί δράκ3 καί πλάγιασάσι άρκεψε νά xevda πέ τό βελών3 ! —Τ3 εναι κεί ! 
λέσι οί δράκ3. —Ψύλλ3 ά νέναι. Έρριξάσι πέ πάνω τους τό πάπλωμα καί κοι 
μήθκασι, γιά νά μή τις xevdoO ο[ ψύλλ3. Κατέβκε τό παιδί πε το ταβάν’, πήρε 
τό πάπλωμα καί διάβκε. Πήγε πάλε στό χωριδ. ΓεΤδε do ό βασιλές καί πλή
ρωσε do καί πήρε τό πάπλωμα. —Μπορείς, λέγ3, νά μέ φερ’ς καί τον ίδιο !
—Μπορώ, λέγ3 τό παιδί, Γύρσε καί πάει πίσω πάλε, Ό  δράκος γεΐχε ενα 
άλογο καλώ. ΙΙήγε τό παιδί στ3 άχοΰρ3, νοίγ3, aebaiv3 μέσα. Τό άλογο γνώρσε 
πού δέ γήτϊου δ τσορμπατζής dou καί χλιμίτρσε. Κατέβκε δ δράκος κι° Ιπιασε 
τό παιδί. "Έβαλε τό καζάν3 νά βράζ" νά τό σφάξου, νά τό φάσι. Έδσε do τό 
παιδί ό δράκος καί πήγε νά φωνάξ3 ένα φίλο dou νά τό φάσι μαζί. 'Η δρά- 
κισσα εκοφτε ξύλα πέ ενα τσεκούρ3 πού δέ γήdoυ κοφτερό. Αέγ3 τό παιδί τή 1 
δράκισσα : —Λύσε με μένα νά κώψω τά ξύλα. Έλυσέ do ή δράκισσα. Κεΐ 
πδκοφτε τά ξύλα γεΐπε τή δράκισσα : —Μάζω τά τσάκνα πέ δώ. Καμποΰρσε 
ή δράκισσα νά πάρ3 τά τσάκνα, σηκών3 τό τσεκούρ3, θώκε dηv μνιά στό κε- 
φάλ3 καί πόμνε κεΐ. ΙΙιάν3 τ3 άλογο καί λέγει do; ·—Νά σωπαίν’ς τώρα, γιατί 
ά σέ σκοτώσω. Νέβκε do. Δώκε do κοσή, πέρασε τά σύνερα καί πήγε στό χω·. 
ριό dou. Συργιάνζε τ’ άλογο μέσ3 τό μεγdάv3 καί Ιμαθέ da δ βασιλές. Φώναξέ 
do πάλε καί ρωτά do : — ΓΙοΟ γηύρες do τό άλογο ; —Γεΐπε dove τό παιδί.
—ΙΙώς ά φέρσ3 τον ΐδιο, τόν λέγ3 ; —Ά με δώσ3ς μια φορεσιά ρούχα δράκικα 
κι3 ένα τσεκούρ3, λέγει dov. Δώκε dov δ βασιλές.' Πήγε στή δράκου τό σπίτ3 
πδξω κι3 άρκινά καί κόφτ3 ξύλα πέ τό κουρί. Βρίσκει do δ δράκος καί λέγει 
do : —Τί φκειάν’ς κεΐ ; —Έμαθα, λέγ3, πού κλέψασ3 τή φίλου μ3 τή δράκ5 τή 
γυναίκα, τό άλογο καί ά ποίσω ένα σενάούκ3 ά τόν βάλω μέσα νά βρούμε τή 
γυναίκα dou καί τάλογο. —Έγώ είμ’ δ φίλος σ3 λέγ5 δ δράκος. Γνωρίστκασ3 
κι3 έπκασ1 τό σεντούκ3 μαζί, έβαλε τό δράκο στό σεντούκ3, φορτώθκε dov καί ·/· 
πήγε στό βασιλέ. Γεΐπε dou : —Αυτός έναι, βασιλέ, δ δράκος. Κατάλαβε τέ- Α 
λος δ δράκος, τινάχκε, ξέβκε πέ τά σενάούκ5 καί χτύπσε πολύ κόσμο" Στρατιώ- 
τες πού γήdoυ γύρω σκώτωσάσι τό δράκο κι3 δ βασιλές έπκε γapbpό τό παιδί.

"Αγάπα κι3 άκουγε : Κάλεσε πολλούς στό drfouv5. Γήμνα καί γώ κεΐ καί 
μέ δώκασ" μια σούβλα φακή.

καντίιρτίζω λ. τ .= π ε ίθ ω .  σιγκριμάς (ό )=τό  δραπάνι. ψειρούκ’ ( τό )= ε ΐδ ο ς  σούπας 
από ψιλοτριμμένα ζυμαράκια πού βράζονται σέ νερό (στην ΙΙελοπόννησο τρίφτιάδες). 
σκρσφχ ( ή ) ~ ή  γουρούνα λ. λατιν. δΰ)ΧΞ κοσή=Ιφ υγε  γρήγορα (κ ο σή = γευγά λ α  από τό ρ. 
κοσ ΐ ϊύγω=τρ3χω  γρήγορα από τό λατ. c u r ro ) .
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Τής &χτρας τά κακά
Κάποτε κΓ ενα gatpo γήιίου δυο πλούσιοι γειτδν5. Ό  ένας γεΐχε τρία 

παλλκάρια. 'Ο άλλος γεΐχε ενα κορίτσ5 μονάχο. Ό  ένας τόν άλλονε οί πλού
σιοι λογιάζανάται πε τή £0χ5 τή ματιού (1ους. Δουλεύγανθαι, μάχανάαι, ένας 

■ τον άλλονε, Τά γήφερε δ διάβολος καί γάπσε τά ενα παλλκάρ5 τή. ένοΰ, τό κο
ρίτσ5 τ’ άλλουνοΟ. Τό παλλκάρ5 φοβούνάου τόν μ5αμ1όά dou. Λόγιαζε δ μbaμ- 
bai το παιδί και ^ydou. — Μπρε παιδίμ5, λέγει do, τ5 έχ5ς ; — Αέν έχω τί- 

: πτα, λέγ5 τό παλλκάρ, —Έ χ ’ς, λέγ5, κάτι και χάλασες. —Νά μ1υαμ5ά, λέγ’,
.. γαπδ) τό κορίτσ5 τή γείτονα μας. —Μπρέ τί γεΐπες, λέγ5, «ύτηνοΟ τή κέρατά τό 
κορίτσ5 γαπάς, τή έχτροΰ μας !Ι Κατέβασ5 άστρα πε τον ουρανό, δέ γήθελε νά 
το κοιτάζ5 στά μάτια, Τά παιδί πέθανε πέ τό ^αημό dou. Πέρασα κανείνα-δυο 
μήνες. Τό δεύτερο τό παλλκάρ5 γάπσε τό κορίτσ5. Τά γίδια, τό γεΐπε στό 
μbχμbά τ5, χιόνια πε τόν ουρανό κατέβαζε. Δέ φήκε do νά τήν παρ’. Πέθανε 
καί κείνο. Γο δλόμικρο γυστερα τά γίδια γάπσε τό κορίτσ5, Ό  μbxμbάς πού 
κάηκε πέ τά δυό παλλκάρια γεΐχε πάλε τό διάβολο μέσα dou.. Λέγ5 στο παιδί 
dou :—Ά  σε φήσω νά do πάρ5ς, αλλά τό λόγο πού ά σε πω, κείνον ά ποίσ\ 
—Καλά, μbaμbά, λέγ5. ‘Έπκασι τήν άρρεβώνα γΰστερα. Γήρτε δ καιρός νά 
στεφανωθού. "Έπκασι και τή στεφάνωσ5. Γήρτε ή ώρα νά πλαγιάσ5 τ5 άάρό- 
γυνο, ΙΙάει δ μbaμbάς καί λέγ5 τό παιδί : —Θυμάσαι τό gatpo πού σέ γεΐπα 
τά λόγο αύτόνε : ο,τι σέ δδηγήσω lasiyo ά ποίσ5ς ; Τό παιδί : —Ά  ποισω, 
μbaμbά1 το λόγο, λέγ3. — Ά  πεις, λέγ5, δτι τό κορίτσ5 δε γήdou παρθένα. 
Βαρύ τό ήρκουάου τό παιδί, άλλα γεΐχε δώσ5 τό λόγο στό μbaμbά τ5 καί νεγ- 
κάστηκε νά πεΐ ψέματα, δτι τό κορίτσ5 δε γήdoυ παρθένα. Εκείνο τό χωριό 
γεΐχε τ’ άbγsτ5 οποίο κορίτσ5 δέ γήάου παρθένα, έβανάσι do πά σ5 ενα γάι
δαρο τσιπλιάτκο ανάποδα, βάστα τήν ούρα τή γαδουριου, επαιζάσι τά τσαλ- 
γκιά bpoate καί γήφερνάσι τρεις φορές βόλτα τό χωριό. Τελευταίγια ήλα πάσι 
στή μbaμbά τά σπίτ\ Έβαλάσι τά κορίτσ5 πά στο γάιδαρο, γύρσασ’ τό χωριό 
καί πήγασι στή μbaμbά τό σπίτ\ Ό  μbaμbάς κοιμούάου.’Άρκεψε κι5 έκλαιγε 
το κορίτσ’ πέ πάν5 τό κεφάλ’ dou καί τά δάκρυα επεφτάσι πά στό πρόσωπο. 
Γήλεγε τό κορίτσ5 : — Ξύπνησε, μbaμbά, νά μέ δγεΐς πού μέ γύρσασ5 τά ξο
πίσω, μέ γείπασι πώς δε γήμνα παρθένα. Πιστεύβγ’ς έσύ πού μέ γεΐχες μονά- 
κριβ5 ; Ό  μbaμbάc ταράχκε πέ τ’ αύτά τά λόγια, λογιάζ5 τό κορίτσ5. —3Ω 
παιδάκι μ5, τί έπαθες καί κλαΐς ; Γεΐπε dov τό κορίτσ5 τί Ιπαθε κΓ εκλαιγε. 
— παιδάκι μ5, λέγ5 δ μbaμbάς, δέν πειράζ5. Ιίαρηγοροΰσε το κορίτσ5. Το 
κορίτσ5 πε το £αημό dou πέθανε. Καί το παλλκάρ5 χτίκιασε πέ τό g-αημό dou, 
γιατί νά πει ψέματα καί πέθανε καί κείνο. ΓΙόμνε κΓ δ ένας έχτρός κουρ- 
βουλ’ς κΓ δ άλλος έχτρός κουρβούλ3ς. Έπρεπε,...

τή^άου, παρτ, too τήζουμαι=λειώνω, άύγέτ (τό) λ, τ,—συνήθεια, συνών. άάετ. 
ήλα=συμφυρμός αϊτό τό ήθελα νά. λογιάζομαι πέ τή £οχ’ τή ματιοΰ—βλεπω έχθρικά, 
εχω εχθρικές διαθέσεις, κατεβάζω άστρα πέ τόν ουρανό=εΐμαι πολύ ώργισμένσς, χαλάω 
τόν κόσμο. Συνών. κατεβάζω χιόνια πέ τόν ουρανό.
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Σημ.  Τό γλωσσάριο τού Σαμοκόβου είναι σύννομο, γιατί δέν περιέχει λέξεις 
πού έχουν δημοσίευσή σέ προηγούμενα γλωσσάρια (Σκοπού, Σ αρά ντα ’Εκκλησιών),. 
άλλα μόνον τις λέξεις εκείνες πού ανήκουν ειδικά στην τοπική διάλεκτο των Σαμο- 
κοβιανών ή τις μιλάνε κάπως διαφορετικά άπό τούς άλλους γείτονες τους.

A

'Αγιαννίτς (ό)“ όν. τοΰ μηνός ’Ιουνίου.—Στις 24 τ’ 'Α γιαννίτ3. 
αγίθΗνργιακϊτς (ό )= ό  Ιούλιος.
&γραδίνα (ή )= τό  άγριοστάφυλο.—’Έκοφτ3 άγραδίνες πέ τό κλήμα καί έτρωγε 

άες.—Τό κλήμα δέν έχ’ άγραδίνες.
άγριόρνιΦα (ή )= τό  ορτύκι.—ΙΙήγασι χτες στο άβ, καί σκότωσαό’ δυο άγριόρ- 

ν ιδ ε ς .—Τό κργιάς πέ τις άγριόρνιθες έναι πολύ νόστιμο.
αϊρα (ή )=ή  εΐρα, παράσιτο των δημητριακών (lolium ).—Τό σταρ’ έχει μέσα 

αίρα καί βίκο πολύ.—Πέ τήν αιρα νάαλέβάαι τό κεφάλ’ σου. — Ά  κοσκινίσουμ’ τό 
στάρ5, γιατ’ έχ3 αίρα πολλή.

αϊ-Δημητριάζς (ό)=ό ’Οκτώβριος.—αϊ-Φίλιππας (ό)=ό Νοέμβριος. 
αλατζιάδπος η ο=παρδαλός, μέ διάφορα χρώματα. Εΐναι συνηθισμένη ονομασία 

των προβατιών καί βοδιών.— Τά πρόβατά (Ιου γήάου άλατζιάδκα τά πλειότερα.— 
Γεϊχε δυο άλατζιάδκοι βώκ3..

άλετριγιδ (τό)=τό κομμάτι τ ο ΰ  χωραφιού πού περιλαμβάνεται μεταξύ δύο αυ
λακιών πού κόβουν προτού αρχίσει τό σπαρτό. Ίσοδυναμει περίπου μέ τό στρέμ
μα,—"Εκανε δυο άλετριγιώ χωράφ3. — Ά  κάνουμ’ σήμερα καί τούτο τ’ άλετριγιό ώς 
το γηλιοβασίλεμα. —"Ενα λετργιό καί κόμα( =  καί πλέον.)

άλειπανάβατο {άπό τό λειπανάβατο) (τό) =  τό ψωμί πού έχει ζυμωθεί χωρίς μα
γιά (ζύμη).— Τρώσ’ άλειπανάβατο ψωμί.—Τον διάταξάσ’ άλειπανάβατο ψιομί, γιατ’ 
έναι άρρωστος.

avdko (τό)=σωρός αλωνισμένου δημητριακοΰ έτοιμος γιά λύχνισμα,.—Πόμνε τ’ 
άνάλο αλίχνιστο, — Μάζευγπμ’ στ3 αλών’ τ* άνόλο,

άρίσχο$·η-ο=χαχ.όμοιρος, κακότυχος.— Πήγα καί γώ άρίσκος τί νά δγιώ. — 
Έ π εσ 3 ό σωρός καί πλάκωσε τό παιδί τ’ άρίσκο.

άρωαα=παράωρα.—Γήρκονάου άρωρα στο σ π ίτ’.—Διάβαινασ’ άρωρα. 
αΰρι=αύ'ριθ.—Αύρι ά νέρτω, — Αύ'ρι ά σέ πώ.—Αύρι ά σέ δγιώ. Συνών. Ταχιά. 
άφόζ {ό)= άφρός.—30  άψός πέ τό γάλα.
άφότουρο (τό)=ή μυζήθρα.—Πέ τό τυρόγαλο κάνουμ3 άφότουρο. —Τό άφότουρο 

έν3 ακριβό.
δ,χεράδρομος (ό) —δ γαλαξίας. —Λόγιαζαμ* τον άχερόδρομο.—υΕ δρέπόσ* άστρα 

έχ3 ό άχερόδρομος !
ά'ψϋο=σά άνάψω (ό ένεστώς.τού ρήματος δέν χρησιμοποιείται). —"Αψω στιά πέ 

τό τσακουμάκ’. —"Αψε στιά νά βράσουμ’ τό νερό,

Β

Β ά ά α  (ή)—τό αυλάκι. — "Επκα μνιά βά(1α νά ποτίσουμ’ τό λινάρ’.--Κόπκε 
γή βάάα καί φεύγ3 τό νερό- (Πρβλ, λατιν. vadurn ΐ= τ ό  τέναγος, ό πόρος). Συ
νώνυμα άγος.

βάχλο (τό)=δνομ. προβάτου πού έχει κοκκινωπό χρώμα γύρω στα μάτια και 
τά αφτιά. — ’Έχασα ένα βάκλο πρόβατο.
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βαρεμέν’ (ή)—έγκυος.—Γήάου στο χωριό κάποτε μνιά βουργάρα βαρεμέν’. — 
Γεΐχε γαδούρα βαρεμέν*.

/?ατρ«λ’(τό)=ξύλο γυριστό άπό τό ένα μέρος πού χρησιμεύει νά μαζεύουν τή 
στάχτη καί νά παραχώνουν τό ψωμί πού ψήνεται,—Φέρ’ τό βατράλ’ πέ κεί νά πα- 
ραχώσουμ* την πήττα. Συνών. βατραλάς (ό) (πρβλ. λατιν. v a tra x  — acis =  στρα
βοπόδης).

bsyizia (τά) =  τά δίστιχα, τά κοτήματα.—Λέσι beyitm καί τρώσι. — ’Έ λα νά σέ 
πούμε bsyiua.

βερονίκ’ (τό)=νερό στεκάμενο, έλος.—Στέκουμαι, συλλογίξουμαι μέσα στά βε- 
ρονίκια.—Πλημμύρσε ο ποταμός καί πόμνασι γοΰλο βερονίκια,—Πέρασα στο βέρο- 
νίκ* καί γήπια (= έπ ια ) νερό.

βίάρα (ή )= ή  ένυδρίς, υδρόβιον ζώον πού ζή στις λίμνες καί ποτάμια. Έ χ ε ι ' 
μέγεθος μεγαλύτερο τής γάτας. Τό δέρμα του χρησιμοποιείται για γουναρικά.-— 
Ψάρευγάμε βίάρες καί πουλιούσαμ’ τό τομάρ*.

βο{Ηξοο~$οηθώ.—Νάρτς νά μέ βοθίσ’ς σήμερα.—Δέ βοθίζ* κανείνα.
Ι/ούκλιτσα (ή)=τό νεροκολόκυθο.—Πήρα τή 6ούκλιτσα καί γιόμσά άηνα νερό.— 

Φέρ’ τή boύκλιτσa νά πγιώ  νερό.
βονργια (ή)—ή προβιά, τό άσκί άπό δέρμα προβάτου ή γιδιού.—Γοί πιτεράδες 

βάνουσι βούργες στο κεφάλ’ τις αποκριές.—Γόρασα μνίά βούργια κρασί.
βούρδουλας (6) = ό  αστράγαλος.—Μέ πονεϊ ό βούρδουλας τή ποδαριού μ*.—Χτύπ- 

σα στο βούρδουλα.
βρουσλιά (ή)=όνομα χόρτου μέ πλατεία φύλλα καί χνούδι αγκαθερό σαν τής 

κολοκυθιάς περίπου.
βρούσλο (τό )=ό  καρπός τής βρουσλιάς.
βωκας (ο)=ο  βουκόλος.—Τό χωριό γειχε δυο βωκάδες.—Έ δω καμ ’ τό βωκα τό 

δίκιο τ’= τ ό  μισθό του.
βωλάκας έή)=μεγάλος βώλος γής πού σηκώνεται μέ τό σκάψιμο ή μέ τό όρ

γωμα. —Έ βγανε μεγάλες βωλάκες.—Πατούσε τ! άλετρ’ καί σηκώνουνάου βωλάκες.

Γ

Γηλιοβασίλεμα (τό)=ή δύση τοΰ ήλιου, τό δυτικό μέρος.—Τό γηλιοβασίλεμα θά 
διαβοϋμ’ πέ δώ.—Τό χωράφι μ* έναι γηλιοβασίλεμα μεργιά.

γηλιόβγαομα (τό)=ή ανατολή τού ήλιου, τό ανατολικό μέρος.—Σκώθκε τό γη- 
λιόβγασμα καί διάβαινε.— Έ καμα στο γηλιόβγαομα.— Τό χωράφι μ* έναι γη- 
λιόβγασμα.

yiaba (ή) λ. σλαβ.=τό σπήλαιο, τό υπόγειο.—Κρυβήθκαμ" μέσ’ τή yiaba. 
ffoXaQag-ov (άπό τό Λατιν. g u la )—ό λαίμαργος.—Έ  £θλαράς άνθρωπος κΓ αυ

τός.—Γεϊπε άην £ολαροΰ.
#ρίζο (το)=το  σαγιάκι.—Φαίνουμ*(=ΰφαίνουμε) §ρίζο, νά ποίσουμ’πανωβράκια.

Δ

δ^άζovμ’( a ι ) — 7lεQ’vω τό πανί άπό τή διάστρια, γιά νά τό βάλω κατόπιν στον 
αργαλειό.—Διάστηκαμ5 τό πανί καί μάζεψάμ* do στον αργαλειό.

διαφε£ίζω=εΧμ<Μ διαφανής.— Σκίστκε τό άουβάρ1 καί διαφε^ίζ’ πέρα πέρα.— 
Τό σπίτ’ γοΰλο δ ια ς^ ίζ* .

διαφέ^ιομα (τό)=ή διαφάνεια, ή χαρασμάδα.—Γοΰλο διαφBgίσματα έν’ό τοίχος. 
δονχιάξα>— τακτοποιώ, βάνω σέ σειρά. —Δουκιάζω τά στροίματα.—Δούκιασαμ' τά 

ροΰχα. —Δούκιαξαμ’ τής νύφς τό τσείζ' (Βλ. Φιλήντα Γλωσσογνωστικά ρ. δεοικίξω).
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δονκιαομα (το)—ή τακτοποίηση.—Καλό δούκιασμα εκανες τώρα. (Στην Πελο
πόννησο διούκιασμα, γιούκος (ρούχα τακτοποιημένα το ένα επάνω στο άλλο (ΓΤρβλ. 
Λατιν, jugum  -i—ζυγός).

έναραιρίοΐϋς ία tο=παλαιός.—-Έ να^αιρίσιο κέντημα, svagaigiaia γλωσση. Συ- 
νώ·ν. καποτνός-ή ό.

έρμος  (ό)=ρυμός — ό έρμος τ’ αμαξιού.—Ό  έρμος τ ’ αλετργιοϋ. 
ε ν ε ρ ο ς η - ο  — 6 άλλος-η ο— Γεΐχε κι’ έτερες γυναίκες στο Μπαλουχεσερ. — Πη- 

γασι καί οι γετεροι κεΐ, χί νά δγιοϋ ! — Καλεσάσι καί τον ετερο.

Ζ

Ζάβα (ή)—-έτσι ονομάζεται σημάδι των προβατιών, όταν τό αφτί έχει κόψιμό 
καμπύλο.—Τί σημάδ’ έχει τ’ αρνί;—Ζάβα-

ζεψιά (ή)=δεύτερο ζευγάρι βοδιών βοηθητικό) πού βάζουν otav δυσκολευωνται 
νά σύρουν τ ’ αμάξι δυό βόδια.—Ικάτσε τ ’ αμαξ’ κι’ εβαλαμ ζεψια κι εβγαλαμε do. 
— Ά  κάνουμ’ ζεψιά νά τραβήξ’ τ’ άμάξ’, συνών, τσευγάρ’ (τό).

ξγδς (ό) = ό  ζυγός τοϋ αλετριού, μικρή ξύλινη δοκος απο την οποία κρέμεται 
τό χτένι τού αργαλειού.

ζι,γρίξ(εί) (τρίτο πρόσ.) — βγαίνει σιγά σιγά νερό.—Ζιγριζ τσίτσα το νερό. 
ζόρκα  (ή ϊ^ τό  ζαρκάδι.—Σκότωσαμ’ δυό ζόρκες.
ζ ο υ μ π ά ς  (ό)=σημάδι των προβατιών, όταν έχουν τρυπημένο το αφ τί.—’Έχω 

σοϋμάδ’ ζουμπά στ’ αρνιά μ’.
ζουφώνο}=,/ιώνίθ καί κρύβω κάτι, —Τό έρμο πήγε και ζουφοϊθκε μέσα και δε 

γλέπ’.—Ζούφω το κεΐ μέσα. —Τί ζουφιόθκες εύτοΰ. (πβ. λατιν. suffugia, suffugium 
*ί=καταφύγιο)

ξνμώτρια (ή)=ή σκάφη που ζυμώνουν.—Γεΐχε τή ζυμοίτρια κάτ’ καί ζύμωνε,

Θ
Θερμοατιονδιά (ή)=στάχτη ζεστή —-Έκεΐνο ποΰ ψήνεται ή βράζει στη 0·ερμη 

στάχτη. —Βάλ’το μέσ’ τή θερμοσπουδιά νά ψ ηθεί.—’Έκανε καβέ θερμοσπουδιά.

I
Ίφ τ ιρα  λ. τουρκ.=συκοφαντικά.— ’Ιφτιρά τή γείπασι πού πήγαινε μ άλλον 

άάρα.
Κ

Καβανός (ό)=ον. μικρό ξύλινο δοχείο πλατύστομο όσιρακόσχημο. — Μέσ’ τό ga- 
βανός βάνουμ’ τυρί, ελιές καί άλλα φαγιά. — Νοίξε τό £αβανό. Συνών. κλειδοκούτ- (το).

κακανός (6}=όν. τοϋ πτηνού δρυοκολάπτης. — Ό  κακανός έχει μεγάλη μύτ’. 
ύποκορ- κακανόπλο.

κάκαρο  (τό)=ή  πετρώδης κορυφή λόφου ή βουνού.—γήάου πά στο κάκαρο. 
κακονάς  (ό)=6 πυρετός.·—Μήτε κακονά δέ γεΐχε, μήτε τ ίπ τα .—Δώ έχουμ1 κα- 

κονά.
«ακο<ρρούσλθ5-·ϊ)“θ—κακοφορεμένος.—-Γήάου κακοφρούσλος σα ζητλιάρς.—'Ode, 

γεΐσαι κακοφρούσλος κανείνας δέ σέ λογιάζ’.
κάλεσιο (τό)—όν. προβάτου, πού έχει μαύρες γραμμές στο πρόσωπο. 
καλίογονρος (ό)=ό λάρυγγας.—Πέ κεΐ καί κα τ’ πού στενεύγει ό λαιμός εναι 

καλίσγουρος.—Τόν πονεΐ ό καλί σγουρος.
κ ά μ α το ς  (ό)=τό όργωμα, τό γνέσιμο.—Τή χωραφιού ό κάματος, ό κάματος 

των μαλλιών (ρημ. καματεύγω).
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ϋ
It

κάνω— κάνω (κάμνω), οργώνω, νέθω .—Κάνουμ3 τό χωράφ.— Κάνουμ * τά μαλλιά. 
καμζζανάργια  (τά )= ο ί αγουρίδες πού απομένουν μετά τον τρυγητό.—Πόμνασι 

καμπανάργια πολλά.
καμηονηοτε—π ουθενά-—Πού πήγες;—Καμπούποτε.— Καμπούποτε δέ γήάου.— 

Καμπούποτε δέ γηύρα dov.
κανάτια (τά)—τά ξύλινα παραθυρόφυλλα.— "Ode περνούσε τό παλλκάρ’ κλειού- 

σασί τά κορίτσια τή παναθυργιού τά κανάτια.
κάποτε— κάποτε.—Κάποτε κι1 ένα gaioo.—Γήάου κάποτε ένας άνθρωπος.— 

Γειχαμ’ καί μεΐς κάποτε παράδες.
καραγκιόξκο (τό) λ. τουρκ.=όν. βοδιών, προβατιών, πού έχουν μαύρα μάτια. 

Συνών. καραγκιόξς.— Γεΐχε πένάε πρόβατα καραγκιόζκα.—”Ώ καραγκιόζ’- 
καραμπάοκο  (τό)=όν. προβάτου πού έχει ό?νθ τό πρόσωπο μαύρο. 
καρακονα’ (τό)=όν. μαύρου μικρού πουλιού.—Νά μή σ’ έχω στο κετράλι μ’ κα- 

ρακούσ’.
καρδεοπονώ=ζηλεύω, τό θέλει ή καρδιά μου. — Καρδίοπονούσασ ’ οί βουργάρ3 

καί γήθελασ’ καί κείνοι νά φοροϋ τά άσπρα την πιτεροδευτέρα. — Καρδιοπονας 
«αΐ σύ;

καρναμπάτκο  (τό)=6ν. προβατιοϋ πού έχει τό μαλλί ύπόμαυρο. 
καταλαχως (καί καταλαχής)=καΐά τύχη, τυχαία. — Καταλαχως πέθαν3 ό βασι- 

λές,—Καταλαχής γήρτ’ ό μπαμπάς άου.
κεντίκλα (ή)=ή σιδερένια διχάλα μέ την οποία τεντώνουν τό πανί στον αργα

λειό.
κίζο  (τό)—ον. πρόβατιοϋ μέ κοκκινωπό πρόσωπο.—Τούλιο γήάου ιό πρόβατο ; 

— Κίζο γήάου.
κινητκό  (το) =  τό καθάρσιο. —Πήρε κινητκό καί σούρτσε (έκίνησε) άονα.—Ά  

πάρς κινητκό γιά τό στομάχ’.
κολλώ-—κολλώ, ανάβω.—Φύσ’ καί φύσ’ ή στιά δεν έκόλλ’(ει).—Κόλλησε ή στιά. 
κοοιάζω=τρέχω.— Τί κοσιάζεις bps αγροίκε;—Κόσια, κόσια λήγορα.—Κόσιαψ3 ό 

όλόμικρός νά τό πιάσ*. Συνών, κοσιεύγω. (Λατ· euro).
κοσή (ή)—τό τρέξιμο.—Δώκε μνιά κοσή·=έτρεξε πολύ γρήγορα. 
κονμάρ3 (τό)=ή στάμνα. —Έ  βγαλαμε νερό πέ τό κουμάρ’. —Φέρ3 τά κουμάρ’ νά 

πάμε στή βρύσ\ 'Υποκορ. κουμαρέλλ’, κουμαράκ3, κουμαρόπλο,
κομματσόπλο  (τό ΐ^τα  μικρό κομμάτι.—Σέ5κε στο μάτι μ! ένα κομματσόπλο καί 

: λοάρίζ3 με.—"Εκοψε ενα κομματσόπλο ψαψί.
κορφιάς (ό)=ή τοξοειδής κορυφή τού σπιτιού. — Τσακίσκ3 ό κορφιάς τή σπιτιού 

καί στάξ3. —'Ένα χλιδόν3 κάθσε πά στο γορφίά τή σπιτιού. 
κανκονρίγκος  (ό)=ό τσαλαπετεινός (έποψ).
κονμλιά (ή)~6 σωρός (curaula). —"Επκα μνιά κουμλιά γέννημα.—Πετροκουμλιά. 
«ο υμλιά^ω —συσσωρεύω.—Κουμλιάζω τό χώμα, (λατιν. cum ulo). 
κονταλίδ' (τό)— δ κόπανος γιά τό πλύσιμο τών ρούχων.—Έ πκε άονε έ'να κου- 

ταλίδ’-—Χτύπσε πέ τό κουταλίδ’.
κοντος (ό )= ό  λάκκος.—"Ερριξά άην μέσ3 τό gooTO.—Γεΐχε γοϋλο κούτ3—“Επ- 

καμ3 ένα gooTo.—’Ένοιξα τό gooto νά σβύσ’ άσβέστ’.—Μεγεθυντ. κούταρος (πρβ. 
λατιν. g u ttu s  i —πρόχους).

κούτοα (ή}=ή άρθρωση τού γόνατος.—Πονεΐ ή κούτσα άου.—Κάθε πρόβατο πέ 
τή £θύτσα άου κρεμνιέται (παροιμ.)

κουςοαίκω^άδειάζω, ελαφρώνω. — Τό κεφάλ3 άου κούφαινε. — Τό καρπούξ3 κού- 
φαινε.—“Αμα ξεγέν’ τό ποπόν κουφαίν3.



κ ρ ο μ ό ν τ  (τό)=τρυφερός κλάδος δένδρου προτού ακόμη βγάλει φύλλα.—Τά πρά
ματα τρώσι κρομόνια.

κ ρ ο μ ν ίζω — τρώγω κρομόνια, δίνω για τροφή κρομόνια. —Πάν τά πράματα νά 
κρομνίσου.--Κρομνίζ3 ιά πρόβατα.

κρόσαμ=άράγε.—Κρόσαμ3 ά γεν;—Κρόσαμ’ ύαρτεΐς; —Κρόσαμ3 α βρέξ;

Λ

Λ ά μ ω μ α  {τό)=τό κατέβασμα τοϋ ποτάμιου.
Ά α μ ώ ν(ει) (τρίτο πρόσ.)=κατεβάζει τό ποτάμι.—Αάμωσ3 ό ποταμός καί ξέβκε 

πόξω τό νερό καί σκέπασε τή βλάσκα.
λα/ιεύα)=γΒμίμοι μέ νερό ένα λάκκο, μια δεξαμενή.— Λαμώνουμε τό goico. 
λ ισ κ ο ν ν τ  (τό)=όν. ποώδους φυτοϋ, τοϋ όποιου πινεται τό αφέψημα, 
λ ιρ δ ιν ιά  (ή)=όν. θάμνου γνωστού επίσης μέ τό όνομα ξουμλακιά. 
λ ίρ δ ιν ο  (το) = 6  καρπός τής λιρδινιας.
λ ό ά ρ ιζ ( ε ι)  (τρίτο πρόσ.)=πληγώνει μικρό καί στρογγυλό σώμα, χαλίκι, ξυλάκι 

μικρό κλπ. —Σέί)κε στο μάτι μ3 ένα κομματσόπλο καί λοάρίζ3 με.—Λοάρίξ’ τό φτίμ\ 
χαλίκ’ ά ν-έναι (=9-ά είναι).

λ δ ά ρ ιο μ α (τό)=τό πλήγωμα από μικρό καί στρογγυλό σώμα. 
λογάρ* (τό)=πολλά χρήματα, πολλά πλούτη *Π λ. άπαντα κυρίως στα δημ. τρα

γούδια,—Έξόδιασε στην πόρτα άης εννιά πύργους λογάρι. Στή μεσαιωνική γλώσσα 
λογάρι=κατάστιχο λογαριασμών, λογαριασμοί.

λο γιά ζω — βλέπω.—Λόγιασε dov μέσ’ τό σπίτ3.—Λόγιαζε τό παιδί πού γήόου 
άρρωστο καί τήγάου (έτήκετο).—Λογιάξανάαι πέ τή gox’ τή ματιοΰ (=έχ·9·ρικά).

Μ

Μ α ά ρα β ίτσα (ή) =  μικρό σπειράκι στό σώμα τοϋ ανθρώπου όχι πυώδες. Στήν 
Πελοπον. λ έγε τα ι καρναβίτσα.—Τά χέρια μ’ έβγαλάσι μαάραβίτσες,

μ α κ α ρ ιά  (ή}=τό δείπνο πού γίνεται μετά τήν επιστροφή στό σπίτι από τήν 
ταφή τοΰ νεκρού. — "(Μες έκαναμ1 τή μακαριά, τή bgio^ μπούκα έβουτούσαμ3 στό'ζ; 
κρασί.—Γύστερα πέ τή μακαριά σκομίστκασι ό κόσμος.

μ α ν ίζ ω — θυμώνω, οργίζομαι· —Μάνισε, πολύ, άστρα κατέβαζε πέ τον ουρανό.— ;■ 
"Ode μανίζ3 χιόνια κατεβάζ’ πέ τό ουρανό.

^Ηρ5αγαλ/£ου/*Υαί)=:στραμπουλίζομΐΗ.— Μαρδαγαλίστκε τό χέρ’ μ’—Μαρδαγα- 
λίστκε τό ποδάρ’ μου.

μ α σ κ α ρ ε ύ γ ο ν μ ( α ι ) ~ ειρωνεύομαι- —Μασκαρεύγουμ3 τον άντικρυνό μ3. — Μασκα- 
ρευγόμαστ3 ό ένας πέ τόν άλλονα.

μ α τ ιο ν  S ό ν τ ι= δ  κυνόδους,—Τόν πονεΐ τή ματιοΰ τό δόνά’—Τόν λείπ3 τή ματιοΰ 
τό δόντ3

μΰεζ'ιρ  (τό) λ. τουρ.=τό λινόλαδο.—Ά  πάρουμ3 λάδ* καί μbεt^ρ. 
μ Η μ ^ λ λ α  (ή)=ή δαντέλλα ή μεταξωτή.—Τά κορίτσια δούλευγασ3 μbtμbέλλες 

μέσ* τά σπίτια.
μ ύ ισ λ ιά κ ο ς  (ό)™πρόχειρα ζυμωμένο καί ψημένο ψωμί χωρίς ζύμη.—“Εφκειασαμ3 

ένα μΜσλιάκο νά φάμ3 λήγορα καί νά διαβαίνουμ*.
μ ε ρ ιά τ ’ς-τοσα— δ μεροκαματάρης.— Δουλεύγ3 μεριάτς. 
μεγάλο ς ό μ ή να ς  (ό)=Τανουάριος.
μεο ά ίίρ ια  (ή)=ή ντουλάπα.—"Ενοιξε τή μεσάάρια καί γηΰρε do μέσα. 
μ έο τια  (τά)=παντόφλες μάλλινες —Έπκαμ3 ένα ζευγάρ3 μέστια. 
μ ίλ ν  (τό)=ή ιλύς.—Κατέβασ3 ό ποταμός· μίλυ. Συνοόν. ποταμοσύρματα.
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μ ο ιρ ί (τό)=μικρό κομμάτι κρέας,—Δώσε με τσίτσα ψωμί κι! ένα μοιρί κργιάς, 
—-Έφαγ3 ένα μοιρί κργιάς,

μοιροχάρτ*  (τό)=τό χαρτί πού διαβάζει ό παπάς για τις ψυχές.—Διάβασ’ δ παπάς 
τό μοιροχάρτ3.

μ ο λ α γ ίμ ’ς (ό)=ήσυχος, μαλακός.—Αύτός ένας μολαγίμς άθρωπος. 
μ ο ν α φ ίχ ’ς (ό)—συκοφαντικός, διαβολιάρης·—Μοναφίκ’ς γεΐσαι, βρε παιδί.—Τά 

παιδιά γήάου μοναφίκια.
μ ο ν μ ο ς  (ό)—ον- τοϋ πτηνοϋ γκιόνης.
μ ο ν ν ά ρ ο ύ π ’ (τό}=όν. προβατιών, πού έχουν μικρό μέρος του αφτιού κομμένο σέ 

εύδεΐα γραμμή για σημάδι.
μοντλα, (τά)=τό κενό πού αφήνεται μεταξύ τοίχου καί στέγης τοΰ σπιτιού, πού 

δεν είναι ασβεστωμένο προς τό εσωτερικό μέρος, ή άστράχα.—"Εβαλε do στά μοΰ- 
τλα (Πρβ. λατιν. m utilus-a-um —Κολοβός, ακρωτηριασμένος).

μσι5τλακ=άμέσως, χωρΐς άλλο, γρήγορα— Μοΰτλακ νάρτς.-— Μούτλακ νά πας. 
μ η ΐκ ο ς  (ό)=μικρό λιθαράκι επάνω στο όποιο τοποθετούν μεταλλικό νόμισμα 

γιά νά σημαδέψουν με την αμάδα, ονομασία παιγνιδιού.—Στήσε τό μπΐκο.—Ά  παί- 
ξουμ' μπίκο.

μ η ιρ δ ιν ΐά  (ή)=όν. δένδρου γνωστού επίσης μέ τό όνομα τρουπκιά. 
μ π ίρ δ ιν ο  (τό)=ό καρπός τής μπιρδινιάς.
μ η ο λ λ α ν ίΐίζω — πολλα,πλο.σιά'ζομο,ι, αυξάνω.=μπολλάάσε τό γέννημα.—Και τό νε

ρό μπολλάνάσε κι3 όξω δέν έβγήκα (δημ. τραγ.)
μ η ο υ ρ μ π ο υ τα έ λ λ ο ς  (ό)=βρυκόλακας.—Γοι μπουρμπουτσέλλ3 εάρεχάσι στά σπί

τια καί ροπούσασι τή θύρα.
μ ν τη λ ιν ιό  (τό)=6νομασια προβάτου πού έχει σκληρό καί χονδρό τρίχωμα.

Ν

ν ά φ τω —ανάβω άόρ. έναψα.—Καί φύσ3 καί φύσ' έναψε τή στιά. 
νάα βέρνα  (ή)=τό τραπέζι, τό συμπόσιο.—"Εκανα νάαβέρνα, ελάτε νά νάαβερ- 

νώσουμ3.—"Εκατσα καί μαγέρεψα κι’ έκανα μνιά νάαβέρνα (δημ. τραγ.)
ν(?αβερνώ νω = μετεγιιω σέ τραπέζι, σέ συμπόσιο.—Κάθησαμ3 καί νάαβέρνωσαμ3. 
νεκ ω λώ νο νμ  ~ ξεβρακώνομαι, νεκο)λωμένος=ξεβράκωτος.— Αυτός νεκωλώθκε 

μπροστά μας !—Στο χωριό νεκωλομέν3 πορπατούσαμ’.— Μή φωνάζ *ς, μή νεκωλωθώ 
καί σέ χέσω !

ν ε η ε ν ο υ μ ΥαΟ=άναπαύομαι.—Μετά τή δουλειά νεπεύουμ3 λίγο. 
νερά ϊσσα  (ή)=ή νεράιδα. —Πήρα dov οί νεράϊσσες τή φωνή άου.—Στις ζίγρες 

γήάασι νεράϊσσες.
νεσαίνω=άνασαίνω, αναπνέω, ομιλώ.— Δέ μπορώ νά νεσάνω. — Ό  καιρός δέ 

νεσαίν3, δεν έχει νάΐπ αγέρα.—Μή νεσαίνς, σώπα.
ν ιά ξο υ μ ’( α ι ) = μ β  πιάνει πυρετός.—Μ’έ'νιασε καί σήμερα καί βάβιξα.—Νιάζ’ 

dov κάθε μέρα.
ν ιά τβος  (ό)=ό πυρετός.—"Επιασέ dov νιάτσος.—Πήρε γιατρικό γιά τό νιάτσο 
νιγκοϋ-ολιά. (ή)=εΐδος αγριοτριανταφυλλιάς. 
νιγκό·& ολος (ό)=τό άνθος τής νιγκοθολιάς.

Ξ ε η ρ ιτα ίζ ω — καλίώ νο), περνά ή εποχή μου..—Ξεπρίτσισε πια αυτό πού λές, δέν 
ενει ουσία.—"Αμα ξεπριτζίζ3 νά do φήνς.



£ερο/ϊ»#£ά£»=τελειώνω τήν εργασία μέ τά ροβίθια. Παρμ. ξεκαλαμποκιάξω, 
ξεσταριάζω, ξε θερίζω κ.ο.κ. . ή ί

ξεροαγοίτανι£'ω=βγάζω τις αράχνες.—Ξερωγοπάνσα τήν άφτρια, ξερωγοπανίζιο 
τό voda, — Ά  ξερωγσπανίσω τήν πατωτή. Συνών. ξεραχνίζω.

Ο
Ό β ρ η  (ή)=τό βρύο, τά μούσκλια.— ’Έπιασ3 όβρή πά στό δένάρο.—Έπιασ3 

δβρή στ ή βρύα’,
όξά γκα  (ή)—ξύλο πού περνούν σ3 ένα δοχείο για νά τό μεταφέρουν δυό άνθρω· ΐ  

ποι μαζί (στην Πελοπονν. λεβετόξυλο).— Πέ στην οξάγκα κουβάνιοΰμ’ νερό μέ τις ή; 
μπακίρες.Π ιάνουμ* τήν οξάγκα ένας πέ δώ κι3 ένας πέ κεΐ καί σκιόνουμ3 τή 
μπακίρα.

όξοχή  (ή)=ξύλινο μικρό δοκάρι, τοΰ όποιου τό ενα άκρο στηρίζηται στό έδα- \ί 
φας καί τό άλλο μπαίνει σέ μια από τις τέσσερες οπές τοΰ άντιοΰ (λάκκου) τοΰ άρ· ν 
γαλειοϋ, για νά μή στρέφεται γρήγορα μέ τό χτύπημα τοΰ χτενιού. "Οσο προχωρεί 
τό ξάσιμο αλλάζει θέση άπό τή μιά όπή στήν άλλη.

δξύδα  (ή)=ή ξυνίλα.— Μ* έπιασ3 όξύδα γιατί κρύωσα,— ’Έπιασά dov κάτι ν 
όξύδες !

ορδίηά£α)=δείχγω, συμβουλεύω.— Όρδίνιασά dov γώ να ποίσ3 αυτή τή. δου· 
λειά. —Όρδούνια dov νά πά κεΐ στό άργαστήρ3.

ο χεν ι/ρα = ϊ]  οχιά.—"Οχεάρα φαρμακερή νά γένς, (κατάρα).—’Όχεδρες νά σέ 
φάσι(κατάρα). —Σάν δχεάρα φυλάγ’,σάν δχεάρα κρυβιέται.

Π
Π α γο ΰ ρ γ ια  (τά)—ράβδοι πάγου που κρέμουνται στή στέγη των σπιτιών τον χει

μώνα.—Κρέμάαι τά παγοΰργια πά στό νεροχΰτ3 κ3 έναι σάν κεριά.—"Εκοφταμ3 τά 
παγοΰργια πέ τό νεροχΰτ3.

π α ν τ ιέ ρ α  (ή)—ή σημαία, 6 χαρταετός,— Σήκωσασ3 παντιέρες.—3'Επκασΐ παν
τιέρες καί πέταξάσι.

π α ρ α δ ερ φ ο ς  (ή)=εμπιστος, ψίλος.—Γείμεστε παραδερφοί.—Πιάστηκάσι παρα- 
δερφές.

π α ρ α χ ο π η  (ή)=συγκεκομμένη φράση π. χ .—Λύγισε, Στογιάννε.—Δέ λυγώ καί 1 
κά-(κάΦημαι).

π α ρ ά νο μ α  (τό)=τό επώνυμο.—Τί σέ λέσι τό παράνομα σ3.—Ποιο εν’ τό παρά
νομα άου.

π α ρ α ο τά τ 'ς  (6)=ή κάσα τής πόρτας, τοΰ παραΦυριοΰ.— Ό  παραστάτς τής Φό
ρας έναι ξυλένιος.—ίΈκοψαμ3|ΰλα γιά παραστάτες. — 3Έπκε σήμερα τόν παραστάτ3.

παρεέασ3 (ή}=τό φφινόπιυρο. —Τήν παρεΒασ3 ά σπείρουμ3 σταρ3.—Γήρτε πα· 
ρέ!>σσ\

πα τονν*  (τό)=τό πέλμα, ή σόλα τοΰ παπουτσιού.—Πονεΐ άου τό πατούν3 τή 
ποδαριού.—Χτύπσε τό πατούν3.—Ά βάλω πατούνια στά παπούτσια.

π α το ν ν ιά ζ ω = α ο λ ιά ζ ω  τά παπούτσια.—Ά  πατουνιάσουμ3 τις κουντοϋρες. 
π α τα ά κ ο ν ρ ο ς  (ό)=πληΦ. πατσακοϋροι (γοί)=τό μέρος τοΰ κορμού πού απομένει 

μετά τήν κοπή τοΰ δένδρου.—Τό χωράφ3 μ’ έχ3 πολλοί παταακούρ3.—Ά  νάψουμε 
τή στιά πέ τις πατσακούρ3.— Έκοψαμ3 πατσακούρ3.

π α φ Χ ο ν κ  (τό)=ψωμί ξεραμένο.—"Ιγινε νάίπ παψλούκ* τό ψωμί. 
ίτελάχτσα=κουράσθηκα. άπέκαμα.—Πελάχτα πέ τό Φέρος,—Πελάχτσα πέ τό 

δρόμο.

218 Δη μ. Α. Πετροπούλου



Γλωσσάριο Σαμοκοβίου ’Ανατολικής Θράκης 219

στάχν’ (ή)=ή φάτνη.—"Πόσα τις βώκ’ στην baj^v’ νά τρώσι.— Τό σπίτ’ γεΐχε 
τήν bax^^ άου.

7tb η ο ν = ά η ο  που.—Πέ που έρχεσαι ; — Οέ κεΐ πίσου, πέ κεΐ νά πίσου, πέ τήν 
άπάν\ πέ τήν άκάτ’ , πέ τήν άπέρα.

στεντάνενρο  (τό)=όν. χόρτου πού τό μεταχειρίζονται γιά κατάπλασμα στις πλη
γές, που προέρχονται κυρίως από χτύπημα.

τιερ ίγρ α  (ή)=ό διαβήτης. Καί περγκέλ’.—Πέ τήν bερίγρα χαρακοίνουμ’τό ξύλο. 
π ε σ κ ε λ ιά  (ή)=διάστημα τόπου ίσο μέ τό άνοιγμα των ποδιών.—Μνιά πεσκελιά 

τόπο.—’Έπκε μνιά πεσκελιά.
π ε α κ ε λ ε ν ω =ανοίγω τά πόδια μου,—Πεσκέλωσε κΓ έκατσε. 
π ε τρ ο ζ ο ν λ ισ μ α  (τό)=τό πρήξιμο τής φτέρνας τοΰ ποδιού, ό λιθοπάτης.—'Έ χ5 

πετροζοΰλισμα καί κουτσαίν1.
η ικ ό ρ μ  (τό)=πάγκος επάνω στον όποιο κόβουν ξύλα, κρέας κλπ.—Φέρε τό πι- 

κόρμ’ νά κόψω ξύλα.—Τό πικορμ’ έναι χονάρό.
π ιτ ε ρ ά ς  (ό)=ό καρνάβαλος.—Τήν πιτεροδευιέρα νάύνουνάου πιτεράδες. 
σ ΐιτερ ο δεντερ α  (ή)=ή Δευτέρα μετά τήν πρώτη Κυριακή τής αποκριάς πού έγί· 

νοντο πιτεράδες. (Βλ. περιγραφή Θρακικά. Τ. ΙΓ'-).
σ τλ εμ ά τ’ (τό)=τό δίχτυ.—Στή σκάλα γήάου ψαλιατξήδες (ψαράδες) πέ τά πλε

μάτια.—"Ερριξάσι πλεμάτια στή βάλασσα.
ίτλιαλκ»—τρέχω.—Τί έπαθες καί πλιαλεΐς.—Πόψα πλιαλιοϋσε γοΰλος ό κοσμος 

γιά νά σβύσου τή στιά πού καίγουνάου ot ΰημονιές.—’Εδώ πλιαλιώ καί κεΐ άρεχ’ 
ό νους μου.

π λ ύ τ ρ ια  (ή)=ή σκάφη πού πλένουν.—Φέρε τήν πλύτρια νά πλύνουμ’.—’Έβα- 
λαμ5 τό νερό στην πλύτρια.

!π ό β ο α κ α  (έπίρρ.)—τό νυχτοβόσκημα των προβατιών.—’Έβγαλε τά πρόβατα 
νύχτα καί πάσι ’πόβοσκα.

π ο ίσ ω  (μέλλων από τό ρ. ποιώ)=&ά κάμω, τύποι τών οποίων γίνεται χρηση, 
είναι οί εξής : Ποίσω-(ει)ς (ει)-ουμΙ’-στε·σουσι-'&ά κάμω-εις κλπ. ‘Ο ερωτηματικός 
καί άπορητικός τύπος.=Τά ποίσω; (Τί 0-ά κάμω), τά ποίσω, τά πο£-ς, τά ποΐ·σ’κλπ. 
ή προστακτική ποισε, ποίστε, 6 παρακ. έπκα-επκες-ε-αμ’, ατε, ασι, ή υποτακτική 
νά ποίσω-νά ποίσης κλπ.·—Ποισε ψωμί-ά ποίσω σπίστ’-τά πσώ τώρα ; Τί ά ποί- 
στε ; καί τά ποίστε; — ’Έπκε άου κακό.—Τί έπκες σήμερα "Επκαμ* φαγί. Γεΐπε 
άου νά ποίσ’ ψωμί καί νά φάγ’.

πωλυώ=άπολύω.— Πόλυκα τά πράματα στην ά γέλ \—Πολυκά άου πέ τή φυλακή. 
Λ ο λ λ α β ιά ζοο=άρχίζω νά σπέρνω τό χωράφι, όποιαδήποτε άλλη εργασία. Πολ- 

λάβιασα τό χωράφ’.—Σήμερα πολλάβιασα νά ποίσω καρβούν’.
π ο μ π ο ς  (ό)=ό κεκρύφαλος, ό κεφαλόδεσμος.—Τσ. κορίτσια επκασι τα μαλλια 

άους πομπό.
π ο ν τ ιλ ω τή  (ή)™ξύλινη καταπακτή γιά τό πέρασμα τοΰ ποτάμιου. “Εχει ο πο

ταμός πονιιλωτή ;—Ά  περάσουμ’ τά πράματα στον ^τα μ ό  πέ τήν bovτιλωτη.
;ποσ«υ/ϊί£<»=άναποδογυρίζω.—Ποσκύβσες τό πιάτο.— Α ποσκυβισω τα ταλερ . 
3τ',οσκνβισμα (τό)—τό άναποδογύρισμα·
π ο τα μο σ ύρ μα τα . (τά)=ή ιλύς τοΰ ποταμού.—Γιόμσε τό χωραφ’ ποταμοσυρ- 

ματα.—Τά ποταμοσύρματα έναι καλά γιά τά χωράφια.
π ο τ κ ύ ς  (ό)—ό ποντικός, ή κνήμη-—Χτύπσα στον ποτκό. 
π ο ν λ λ έ λ ’ (τό)=τό μικρό πουλί.—“Έχω πολλά πουλέλλια.
πούποτε=πουθενά.—Δέ φυσά πούποτε.—Δεν πήγα πούποιε.—Δέ γεϊδα πού- 

ποτε τον αδερφό μ’.
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η ρ ε π ο μ α χ ώ = ε ιμαι ωραίος, όμορφος, αξιόλογος.—Τ ά  καποτνά κεντήματα πρε- 
πομαχούσασι.— "Ο,τι νά πεις δε bρεπoμαχεΐ.—Τό Ζωγιώ πρεπομαχοϋσε ατό χωριό.

Ρ
Ρ α γκ ο ν ο κ ο  (τό)—όν. Ό >ιλ. προβατιού όταν έχει κέρατα.
ρϊ}/(ί3=χρυώνω, μέ πιάνει ρίγος.·— Ριγώ πέ τό κρύο.—Ρίγασα πολύ.—Πελάχ· 

τσα, πύροίσα καί ρίγασα.
ρ ιν ί (τό)=άκόνι για τό πριόνι.—Φέρ’ τό ρινί πέ μέσα νά τροχίσω τό πργιόν.— 

Σκούργιασε τό ρινί.
ρ ο κ ο ττά τ3 (τό)--πλατύ σανίδι πού έχει στο μέσο οπή μέσα στήν οποία μπαίνει

ή ροκόβιτσα. Εΐναι ή βάση τής ρόκας καί στηρίζεται στό έδαφος.
ρ ο κ ο κ έφ α λο  (τό) —τό επάνω μέρος τής ρόκας που έχει συνήθως σταυρικό σχήμα. 
ρ ο κ ο τιέ ϊα α  (ή)=λουρίδα πέτσινη συνήθως πού περιβάλλει στό μέσο τή ρόκα. 

(τή ροκόβιτσα) καί δένουν εκεί τά μαλλιά (τή τουλούμπα) γιά νά γνέσουν.
ρ ο π ίξ ο ν μ  ’( α ι) = φ ε ύ γ ω  μέ ορμή. —Λέγεται συνήθως σέ ύφος οργής. —’Άϊνάε 

ροπίτσε πέ δώ.— Ά  ροπιστώ.
ροπώ=χτυπώ την πόρτα, τό παράθυρο κλπ. Ή  λέξη όνοματοποιημένη άπό τό 

σχετικό κρότο πού κάνει τό χτύπημα.—Γοί βρυκολάκ’ γήλεγασι-πού έάρεχάσι στά 
σπίτια καί ροπούσασι τή Φάρα.—Κεϊ πού πορπατεΐ ροπεϊ τις Φόρες πέ τά σπίτια, 

ρ ν α κ ό ξνλο  (τό)=ξύλο πού βάνουν ιστόν ώμο καί κρεμούν άπό τό ένα μέρος «αί 
τό άλλα τά ρούχα γιά νά τά μεταφέρουν στό μέρος πού πλένουν.

ρω γο ιζάν3 (τό)=ό ιστός τής αράχνης.—Γιομάτο ροογοπάνια τό σ π ίτ \—Φρου- 
κάλιξαμ3 τά ρωγοπάνια πέ τις τοΐχ3 τή σπιτιού.

Σ

Σ ά κ ο ς  (ό)=6 βάτραχος.—Γοί σάκ5 κελαδοϋσι.— Κατούρσέ με ένας σάκος %’ 
έκανα μαάραβίτσες (κότσια).

σαράν3 (τό)=άσπρο μικρό ψάρι των γλυκών νερών.
οβανί (τό)—μικρή στάμνα. — Πάρ’ τό σβανί να τό γιομίσουμ5 νερό.—Γήφερε

νερό πέ τό σβανί.
σί>λονχος (δ)—όνομ. εντόμου, άλλοιώς τρυποκάρυδο.
ο έ λ λ ' (τό)=ή πλήμμυρα.—Τά μεγάλα τά. σέλλια.·—Κατέβασ’ ό ποταμός σέλλ\ . 
σ κ ο υ λ ο ν τ ’ (τό)=τουλούπα άπό λινάρι πού είναι έτοιμα γιά γνέσιμο. —Ά βά- 

λουμ5 τό σκουλούτ’ στή ρόκα νά κάνουμ’.—"Εχω κόμα δυο σκουλούτια.
σ κ λη & ρ ίτς  (δ)=μικρό μαύρο ψαράκι τών γλυκών νερών στό μέγεθος σαρδέλ 

λας.—Τό πλεμάτ’ έβγαλε πολλούς σκληφρίτες σήμερα.
σ κ ρ ό φ α  (ή) {ή λέξις λατινική)—ή γουρούνα. Κοιμούνάου σά σκρόφα.—Γέννησ’ 

ή σκρόφα κ  έκανε bλίκιa.
σ ο νρ β ιά  (ή)—ή «κρανιά, δένδρο πού παράγει μικρούς ξυνούς καρπούς.—Τά 

σούρβα.
σούρβα  (ή)—βέργα άπό σόυρβιά. 
σ ο ν ρ β α κ ίξ ω = χ χ ν η ώ  μέ τή σούρβα.
σονχρ ια έν ’(ει)=οον(>αν7ΐώ'ν£ΐ,  βραδιάζει.—"Οάε σουχριαίν’ διαβαίν" πέ τό χω- 

ράφ’,—Ά  παμ’ στό σπίτ5 σουχρίασε.
σπα& όλαδο  (τό)=όν. χόρτου πού τό χρησιμοποιούν γιά κατάπλασμα στά κο- 

ψήματα.
οταλός (δ)=τό μέρος πού σταλίζουν τά πρόβατα.—Πά τά πράματα στό στα?̂ ό. 

— ΚάΦανάαι στό σταλό,
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αταφλαρμνιά (ή =σταφύλια τουρσί- —’Έπκα σταφλαρμνιά, μουσπλαρμνιά καί 
κολοκυθαρμνιά.

στάφν’ (ή )= τό  νήμα τής στάθμης.
αζαφνίζω—μετρώ, χαρακώνω μέ τό νήμα τής στάθμης.—Πέ τή στάφν’ σταφνί- 

ζουμ’ τό ξύλο νά τό πιργιονίσουμ’
στόμας (ό) = τ ό  στόμιι.—Μοσκίζ’ ό στόμας άου. —Μυρίζ’ ό στόμας άου. 
σζομαρας (ό)=ό φλύαρος.—’Αμάν στομαράς αυτός δ άνθρωπος, 
στρεβλώνω—σφίγγω.—Φόρτωσ’ τ’ άμάξ’ καί στρέβλωτο —Στρέβλωσα τό φορτίο, 
στρεβλωμα (τό)=τό σφίξιμο. — Πέ τό πολύ τό στρέβλωμα κόπκε το σκοινί, 
στρέμμα (co)—μέρος στραμμένο προς τό βορρά.— Πέ τό στρέμμα μεργιά γή- 

άου.—Που κάμνε σήμερα ; — Πέ τό στρέμμα μεργιά.
στρέφτω =κάνω  εμετό. —Πιάνει άου κεφαλόπονος, στρέφτ’ καί θέλ’ νά άού γη- 

τέψου.—Πίνς κρασί πολύ καί γύστερα στρέφτς.
στρεψιμο (ό )= ό  εμετός, τό γύρισμα τού αλωνιού,—Μ’ επιασε στρέψιμο, σή

μερα.— Πιάνει άου στρέψιμο πολλές φορές.— Τά στρέψιμο τή άνάλου θέλ’ καλό 
δικράν’.

στρίκ* {τό)=6ν. τσακαλιού-·—Κούγαμ’ ,πδχ’ στρίκια πά στό κουρί. 
συρκέρ’ (τό)—ή τρ ιχιά .—’Έλα νά π ιά σ ’ τή βοδιού τό συγκέρ’.—Πέταξε τό σογ- 

κέρ’ πέ κεϊ.
σι^ριμάς (ό)—τό δρεπάνι.—Πέ τό σι£ριμά θερίζουμ '.—Ά  πάρω τό σ ^ρ ιμ ά  

νά πά νά θερίσω.
σύν</αχα=πρωί — πρωί.—Νά σκιοδώ σόνάαχα νά διαβαίνω.—"Έλα σύνάαχα νά 

διαβαίνουμ’ μαζί.
σψάλα^Άξ (δ)—δ τυφλοπόντικας.—Οΐ σφαλά§’ ένοιξαν σφαλαgότρυπες (σφαλα- 

^ ίτκες τρύπες).
οχισματιά (η)—σχισμή-—Έ πκε γή θύρα μνιά σχισματιά καί δ ιαφε£ίζ’, Συνών. 

ραφή, ραχασμάδα, (χαρασμάδα).

Τ

Tabav' (τό )= τό  πρήξιμο τού ποδιού ζφου. —Πρήατκε τύ ποδάρ άου, γίνκε 
τοώάν\

ταλέρ’ (τό):==τό πιάτο.—Πήρε άου νά πλύν’ τα ταλέργια.
ταλιατξής (ό)—ψαράς (άπό την τουρκ. λέξη ταλιάνι=ίχ&υοτροφειο). — Γήάασι 

ταλιατζήδες μέ τά πλεμάτια.
τάργά άργΛ~ΐ6  βράδι—βράδυ—Νά ποίσω πιτταρούδια τάργά — αργά.— Γήρτε 

; ταργά—αργά.
τατί—δεν πειράζει, άς είναι.—Τατί, παιδί μ’ έχ’ ό θεγός.—Τατί, φήσε άονε νά 

περάσ’.—νΕπεσε τό παιδί καί κλαί.— ”Ε τατί. —Σέ γύρευγε καί δέ σέ γηΰρε—τατί.
τόρ’ς—ρσα, ρ«ο—νευρικός, οργίλος.™Αυτός δ άνθρωπος evaL τόρ’ς καί γιά τά 

κείνο τσάκσε τά ποτήρια στ’ άργαστήρ’ άου.— "Οάες εναι τόρ’ς κανείνας αύτά 
παθαίν’. —Τ ’ άλογο έναι τόρκο.

zovbav’ (τό)=τό  σκέπασμα τοϋ βαρελιού, τού βαγενιού, ή τάπα.—’Έβαλάμ’ τό 
Toobav’ π« στό βαγέν’.

τούλια=πώς.—Τούλια τοκαμνες τό χωράφ’ ;—’Ανατολή καί δύση.—Τούλια τοπ- 
κες αυτό ; —Τούλια γήλεγες το Παάί ;

τονΧιος ια = τ ί είδους, τι λογής. Τουλιος ά&ρωπος έν’ αυτός ;—Τούλια εν* 
αύτή ή γυναίκα.—Τούλιο χτήμα εχ’.



ζρισαγιάξ(ο— χάν&  τ ρ ισ ά γ ι ο .—Πήγασι ατά νημόργια νά τρίσαγιάσου. —Τρισά" 
γιασ’ ό παπας.

τροχλίάτχα (τά)=άρκετά νά γεμίσουν ένα δίτροχο αμάξι.—".Εκοψαμ’ ξυλά τρο- 
χλιάτκα.

ταεηά,χ (το)—ή μπλούζα.—Φόρεσε ιό τσεπάκ’ άου. 
τοεπρά (τά)=άσπρσστάφυλα μέ χονδρή φλοίδα.—Γόρασάσι τσεπρά. 
τσιλιακό (τό )=ή  διάρροια.—’Έχει τσιλιακό, «ίνησέθον τσιλιακό. Συν. έχ* οξω. 
τσου^ρανιώ—ξεσχίζω μέ τά νύχια.— Ά  σκωϋώ νά ισοιψίρανήσω τόν Παναγή.— 

Ή  κάτα έπκε ζημιά. Πήγα νά άή χτυπήσω καί τσου^ράνησέ με. 
τσουςοούτίξω^πιτσιλίζω μέ νερό.—Τσουφούτζέ με πέ το νερό.
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■
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Φ

Φάνος (τό)=το φανερά.—Τδβγαλε ατό φάνος.—Ά  τά βγάλω φάνος γούλα. 
φλολκαμμω (από τό φυλλοκαμμώ}.— άνοιγοκλείω χό μάτι, καμμύω,—Τι φλλο- 

καμμεΐς ;—Νύσταξες καί φλλοκαμμεΐς.
φλομονή  (ή)=ζέστη πολλή.—’Έ ναι φλομονή σήμερα.— ”βχει φλομονή τό παιδί. 
φλομονίξ’ (ει)"·=κάμνει πολλή ζέστη, καίει,—"Εναι κάψα καί ψλομονίζ’. 
φορεσιά (ή) =  ή ενδυμασία. Συνηθισμένη ανδρική ενδυμασία : μούκια ή φέσι, 

σαλταμάρκα (μάλλινος επενδυτής), άνάερί, γελέκ’ (τζεμενχάντ), ζνάρ’, πανωβράκ’, 
ποδοπάνια, χσερβούλια ή κουντοΰρες, Συνηθισμένη γυναικεία ενδυμασία : τσεμπερ’ 
πκαμισάκ’, φούσχα, μπροστέλλα, κάρχσες, κουντοΰρες.

ρ5τέρνω=φχερνίζομαΐ· άόρ. έφτηρα.—Γιατατί φτέρν’ς. — Κάποιος φχέρν’,χό Dadl 
(ό Κωνσταντίνος) έφχηρε.

φύλλο  (τό )=τό  φύλλο, σημάδι των προβαχιων, οιαν έχουν σχισμένο χό αφτί 
σέ σχήμα φύλλου.—Τί σουμάδ’ έχ* χάρνί ; — φύλλο. 

φ ω τ ή ~ ή φωχιά.—"Εναφχε χή ςρωχή, Συνών. σχιά.
X

Χαΐνενγω=Βΐμαι τεμπέλης, τεμπελιάζω. — Χαΐνεψε νά πά στη δουλειά,—Μή: 
χαϊνεύγ’ς ταίρα πού γεΐσαι παλλικάρ’.

χαΐν’ς καί χαγίνης (ό )~  τεμπέλης, ό νωΦρός.— Ό  χαΐνς γηδ-ελε νά πά στη δου
λειά καί χαΐνεψε.— "Ode κάν5 ό χαΐνς καρδιά, «αίγ* χώρες καί χωριά (παροιμ.). ,

χαϊνιά (ή )=ή  τεμπελιά.—’Έπιασέ dova χαϊνιά-
χαρταλάτσ5 (τό)=μικρή λεπτή πίττα, πού ψένεται πρόχειρα επάνω σέ πάφυλο. 

—Ιίάμνουμ’ χαρταλάτσ’ άλιπανάβατο μίοισλιά»’.—’Έψησε χαρταλάτσ5.Συνών. πίττα·: 
ρούδ5 (τό).

χάσκο ψω μϊ  (τό)=άσπρο ψωμί.— Χάσκο ψωμί γυρεύγου τά παιδιά.
χάσποο—βλέπω, παρατηρώ.—Δέ χάσκεις τά πρόβατα κεΐ κάτ’ Κρέ βάσκου! — 

’Έχασκε τ5 άργαστήρ’.—Γοΰλο έχασκε.
χινάρ’ (τό)— τά ίχνος, ή πατημασιά,--Π ήγα καί γεΐδα ένα χινάρ5.—Γιομάτο 

χινάργια. Συνών. χιναργιά (ή)
χλιαίνουμ’( α ι ) —%ΐσταίνομαι λίγο.— ’Έναψε τή στιά καί χλιάδκε.—Τό νερό 

χλιάίλκε.— Ό ά ε  κάθσαι χονάά στη στιά γλιαίνεσαι.
χλίβω— ϋ·λίβ(θ, π ιέζω .—"Έχλιψα τό χέρι μ5-—Ά  χλίψς τό ποδάρ5 σου έτσι !
χλίμα  (τό)=τό ΐίλίψιμο, ή πίεση. — Γήξαιρε γητειές γιά χλίματα.—Πονοΰσε πέ 

τό πολύ τό χλίμα.
χνεύχοο=παρακολου·0το τά αχνάρια.—’Έχνεψα τή βώκ3 τά χινάργια. — Ώ ς ποΰ 

ά χνεύγς.—"Αδικα χνεύγ’, δέ ά βρεΐ τίπτα.
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χονχλακεΐ=χοχλάζει.—Χουχλακεϊ τό νερό.—Χουχλακεϊ τό γάλα. 
χνν’(νει)  τό φε£άρ3= ά ρ χ ίζ 8ΐ νά γεμίζει.

Ψ

2.ί3

Ψαλίδ' (τό)—σημάδι των προβατιών, δταν έχουν στό άφτι μια σχισμή μέ'ψαλίδι.
ψαοτικί (το)=δηλητήρΐο, — Γήπιε ψαστικί.
ψαστικώνω—δηλητηριάζω. — Ψαστίκωσάσι τό μάστορ3. — Μη εΐρώς ά ψαστικω- 

ΦεΤ; ■
ψειροΰκ’ (τό)—σοΰπα από τρίμματα ζυμαριοϋ που βράζονται μέ νερό.—’Έπκε 

ψειροΰκ3 κι5 έφαγάσι.
ψιλαδιανος—ή δ—Ισχνός και αδύνατος. — Ψιλαδιανός άνθ'ρωπος.— Πανάρεψε 

κειν’ την ψιλαδι,ανη.
ψωράχν’ (ή)—δνομα παρασίτου των σιτηρών.— Βγάζουμ3 τήν ψωράχν3 πέ τό 

στάρ’.—Γή ψωράχν3 εναι πολλή.
Q

'Ώρα τς σήμαόΓρ(ου)—δειληνό, απόγευμα.—Τί ώρα γήρτες.—“Ώρα τς σήμαάρ’. 
Συνών. ώρα τς xabdvac. ,-
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Π Ε Ρ Ι Η Γ Η Σ Ε Ι Σ

’Ανώνυμου Βενετού : Delie coze de Turchi, έν Βενετία 1539

«Την 7 Μαρτίου 1534 ήλθα μ εν εις Άδριανουπολιν. Διέβημεν τον πο
ταμόν Μαρίτσα διά των λαμπρών καί εΰρυχώρων γεφυρών είκοσι αψίδων 
κτισθεισών από τον Μουσταφά ΙΙασάν, δλων εκ μαρμάρου, μέ έπίχρισιν εν 
τφ μέσφ λίθου, οπού είναι λαξευμένα κυανά τουρκικά γράμματα άναφέ- 
ροντα την ημερομηνίαν, αρχιτέκτονα, κτίτορα καί τό δαπανηθέν ποσόν διά 
την γέφυραν. Ή  Άδριανοΰπολις άλλοτε ητο λαμπρά πόλις. Καί τό τείχος, 
15 μιλιοον περιφέρειας, άν καί πολύ έρειπωμένον, υπάρχει είσέτι. Εις την εί
σοδον πρέπει τις νά διαβή πολύ μικράν γέφυραν μέ ύψηλάς εκατέρωθεν μαρ- 
μαρίνας πλάκας υπέρ τον ποταμόν Μαρίτζαν καί Τοΰντσαν (Tuns), ό πρώ
τος τών οποίων είναι μεγίστου εύρους καί ό δεύτερος τόσον έλικοειδής, ώστε 
ενίοτε νά φαίνεται, υτι εις ποταμός συναντφ ένα άλλον.

Εντός της πόλεως είναι πολλαί άρχαΧαι έκκλησίαι και τεμένη, μεγάλαι 
οικίαι, κήποι καί καταστήματα παντός είδους εμπορεύματος, δπως έν Κων- 
σταντινουπόλει. Έ δώ  βάπτονται θαυμασίως δέρματα παντός χρώματος καί 
σαμάρια, χαλινοί καί στολίδια τών ίππων καί κατασκευάζονται καλλίτερον 
από κάθε ά'λλο μέρος. "Ομοίως βελόναι ραψίματος κατασκευάζονται τόσον 
καλαί ώς αΐ τής Δαμασκού.

Ή  τοποθεσία τής πόλεως είναι ωραία, κειμένη επί πεδιάδος, άλλα μέ 
λόφους πλησίον της. Εξαιρέσει τών αρχαίων εκκλησιών, αί όποΐαι μετε- 
τράπησαν εις τεμένη, δλαι αΐ οικοδομαΐ είναι κατά τό τουρκικόν σχέδιον 
από ξύλα καί λάσπη. Ό  Σουλτάνος Σελήμ συνείθιζε νά κατοική τό πλεΐστον 
του έτους εις την πόλιν αυτήν, ή οποία έχει θαυμάσιου άνάκτορον κτισθέν 
ύπ’ εκείνου, καί έτερον κατοικουμενον από τούς νέους γενιτσάρους. 'Η  
ώραιοτέρα δμοος τών οικοδομών είναι τό τέμενος τού Σουλτάνου Μουράτ.

Οΐ "Ελληνες, πρότερον κυρίαρχοι εις την πόλιν αυτήν διαμένουν πο
λυάριθμοι εν Άδριανουπόλει, οπού εκθρονισμένοι καί γυμνοί πάσης εξου
σίας λυπούνται διά τό παρελθόν. Εύρίσκονται ομοίως καί μερικοί χριστιανοί 
έμποροι καί πολλοί Εβραίοι. Πολλοί ισχυρίζονται οτι ό πληθυσμός της υπερ
βαίνει. ή ΐσοϋται προς τον τής Κωνσταντινουπόλεως».

2. Κατά τον Χάμμερ.
Εις μιίαν τών δημοσίων εισόδων εις Άδριανουπολιν, δ εκεί προσφυ

γών Πέρσης πρίγκηψ Elkass-Mirza, άκουσίως έμαρτΰρησε, δτι ή πομπή 
τού Σουλτάνου κατά πολύ υπερτερεί τήν τού Σάχου.’Εφόσον ή μικρά πομπή 
διήρχετο προ αυτού ό εκθαμβωθείς Πέρσης εΰρε κάθε τμήμα της τόσον λαμ- 
πρώς άπαρτιζόμενον, ώστε νά έκλαμβάνη διαδοχικώς τον αρχηγόν κάθε τμή-

22
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ματος ώς αυτόν τον Σουλτάνον, καί κάθε φοράν ήγείρετο νά χαιρετήση τον 
φίλοξενούντα αυτόν. 'Όταν όμως ο Σουλτάνος εν ό'λη του τη δόξη επί τέ
λους ένεφανίσθη, ό πτωχός τόσον ειχεν εκθαμβωθή, ώστε έκαμε τό αντίθε
τον σφάλμα νά μ ή έγερΐίή διόλου, Εις παρόμοιας περιστάσεις προηγούντο 
του Σουλτάνου 1.00 τυμπανισται και 100 σαλπιγκταί. Ό  ίδιος 'ίππευε εντός 
μικρόν κύκλου ακολούθων. “Αξιωματικοί τής φυλακής του, περιεπάτουν εις 
κάθε αναβολέα και τρεις νέοι εφερον τον επενδυτήν του, φιάλην ΰδατος 
καί τόξον. “Έξω του κΰκλου αυτοΰ ήσαν τρεις άλλοι, συνιστάμενοι εξ 70 φυ
λάκων, ώπλισμένων μέ έπιχρύσους περικεφαλαίας και λόγχας μέ χρυσάς κε- 
φαλάς, 400 τοξότας καί 150 τρέχοντας πεζούς τσαούσηδες, φέροντας άργυράς 
άλΰσεις. Μεταξύ τοΰ άστράπτοντος χρυσού και των κινουμένιον πτερών, ή 
φέρουσα τό σαρίκι και στολισμένη μέ κοσμήματα κεφαλή τοΰ Σουλεϋμάν 
ένεφανιζετο, λέγει Τούρκος συγγραφεύς, «ως ό ήλιος λάμπων διά μέσου φω
τεινών νεφών».

3. Sir H enry  Blunt : A Voyage into the Levant, κατά τό 1634. Ή  
πέμπτη εκδοσις τοΰ έργου έγένετο εν Αονδίνφ τό 1664.

«Είδον έν “Αδριανουπόλει γυναίκα μέ πολλάς φίλας της νά μεταβή εις 
τον δικαστήν. “Εκεί έπι παρουσιφ του έβγαλε τό ποδαρικό της και τό εκρά- 
τει από την σιόλα προς τά άνω. Δεν ώμίλει όμεος. Ήρώτησα τι εσήμαινε. 
Μέ άπήντησε κάποιος, οτι ήτο τρόπος κατά τον όποιον μία έγγαμος γυναίκα 
κάμνει τό παράπονόν της, δταν ό σύζυγός της θέλει νά τήν μεταχειρισθή 
παρά φύσιν. Και αυτή είναι ή μόνη περίπτωσις καθ’ ήν δύναται μία γυ
ναίκα νά ζητήση διαζύγϊον, όπως έγινε εις τήν παρούσαν περίστασιν. Ό  
τρόπος κατά τον όποιον έκαμε τό παράπονόν της ήτο σεμνός, ένφ τό πράγμα 
καθ’ εαυτό ήτο πολύ βρωμερόν νά έκφρασθή».

4. Richard Pococke, Bishop of Meath : Description of East L on
don 1743.

« Ή  Μαρίτσα (Meritcheh) ρέει νοτίως τής Άδριανοϋπόλεως και ολίγον 
περαιτέρω ένοΰται μέ δύο άλλους ποταμούς, εις των οποίων καλείται Ar- 
dali καί είναι πλωτός από τήν Φιλιππούπολιν μέ σλέπια. Μετά τήν ένωσίν 
της μέ τούς δύο άλλους ποταμούς, ή Μαρίτσα είναι ωραίος ποταμός καί 
πλωτός μέχρι τής Αίνου. Επειδή όμως είναι μερικά ρηχά εις τόν ποταμόν 
δεν τόν πλέουν κατά τούς θερινούς μήνας.

Ό  Μποσταντζή-Μπασής (Bostangee-basliaw) διαμένει εις έν διαμέρι
σμα τού σεραΐου (seraglio). Εις αυτόν ύπόκειται τό πλειστον τής χοόρας μέ
χρι Φιλιππουπόλεως, καί μεγάλη έκτασις πέριξ, τής οποίας είναι διοικητής 
καί δέν υπάγεται εις τόν Μποσταντζή-Μπασή Κωνσταντινουπόλεως. Ή  πό
λις κυβερνάται υπό τοΰ γιενιτζάρ-άγά (janitzer aga).

Είναι τόπος μεγάλου εμπορίου, προμηθεύει όλην τήν περιφέρειαν μέ
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εμπορεύματα μεταφερόμενα διά ξηρας από Κωνσταντινούπολή και από 
Σμύρνην και άλλα μέρη διά θαλάσσης και έκεΐθεν διά τοΰ ποταμού. "Έχει 
αφθονίαν μεγάλης ποικιλίας προμηθειών. Ό  οίνος τοΰ τόπου, ό όποιος ώς 
επί τό πολύ εΐναι κόκκινος, είναι πολύ δυνατός και εύγευστος. Έχουσι κάθε 
είδος όπωρικών εν αφθονία.

Εις άπόστασιν λεΰγης ΝΔ. της πόλεως υπάρχει κωμόπολις ονομαζόμενη 
Demerlata (Αεμήρ άλτη), οπού Κάρολος 6 ΙΒή βασιλεύς τής Σουηδίας,
6 1έμενε επί έτη, έως δτου μετεφέρθη εις Διδυμότειχον (Demotica), καθ’ υ
ποβολήν, ώς νομίζεται των εχθρών του, οΐ όποιοι λέγεται, ενόμιζον δτι ο 
τόπος εκειτο πολύ πλησίον τής μεγάλης οδού.

Οΐ Γάλλοι έχουσι εδώ δύο ή τρεις εμπορικούς οίκους και πρόξενον. Οΐ 
’Άγγλοι επίσης έχουν άτομόν τι μέ προξενικά δικαιώματα νά τούς αντιπρο
σωπεύω, καίτοι έχουν μόνον όλίγας εργασίας. Προηγουμένως όμως κατά τόν 
πόλεμον μέ τόν : αύτοκράτορα ειχον τούς εμπορικούς αντιπροσώπους των 
εδώ, και έπώλησαν αρκετήν ποσότητα υφασμάτων, λευκοσιδήρου καί μό
λυβδου. Παράγουν ομοίως μέταζαν, ή οποία χρησιμοποιεΐταιΆιά τήν επιτό- 
πιον βιομηχανίαν. 'Ότε ήμην έν Άδριανουπόλει ειδον τήν είσοδον εκτάκτου 
πρεσβευτού τού αύτοκράτορος μετά τήν υπογραφήν τής ειρήνης.

Έγκατελείψαμεν τήν Άδριανούπολιν τήν 17ην “Ιουλίου, προχωρήσα- 
μεν πρός νότον, καί διήλθομεν διά χωρίου ονομαζομένου Άχήρκιοϊ (Alher- 
cul), δ που υπάρχει μεγάλο χάνι (kani) διά τάς καμήλους τού μεγάλου κυ
ρίου, αΐ όποΐαι άναπαράγονται αυτόθι».

5. Charles Thom pson: Travels. Έ ν  Reading, 1744,
«Άφοΰ μετά τήν έζέγερσιν εναντίον τοΰ Μουσταφά άνεκήρυξαν τόν 9Αχ-' 

μέτην ώς νέον Σουλτάνον, άνεζήτησαν άνά τήν Άδριανούπολιν τόν τέως 
Μουφτήν Φεσουλλά έφέντην, τόν κύριον αίτιον τής κατακραυγής τοΰ λαού. 
Και επειδή εμαθον δτι έχει καταφύγει εις Φιλιππούπολιν, απόσπασμα ιππι
κού εστάλη εναντίον του. ΕΙχεν όμως αναχωρήσει εκεΐθεν τήν προηγουμέ- 
νην νύκτα τής άφίξεώς των.'Ως έκ τούτου τό απόσπασμα διηρέθη και έλαβε 
διαφόρους κατευθύνσεις πρός άναζήτησίν του. Καί τόν δυστυχή Μουφτήν 
επί τέλους έπρόφθασαν εις τήν ακτήν, ενφ έτοιμάζετο νά έπιβιβασθή πλοίου 
εις τήν παραλίαν τής Μαύρης Θαλάσσης. Οΐ Σπαχήδες έφεραν δπί,σω εις 
τήν Άδριανούπολιν τόν αιχμάλωτόν των, τόν έκαμαν πασαν, νά τόν προε
τοιμάσουν διά τήν εκτέλεσιν, (διότι φαίνεται συμφώνως πρός τόν μωαμεθα
νικόν νόμον, μουφτής δεν πρέπει νά θανατωθή), αλλά μόνον άφοΰ έγινε λαϊ
κός, καθηρέθη καί τοΰ εδόθη πολιτικόν τι ύποΰργημα. Τότε ό σεβασμός ώς 
ανώτατου κληρικού δεν ύφίσταται πλέον καί δεν ένδειάζουν νά τόν μεταχει- 
ρισθώσι μέ ατιμωτικόν τρόπον, ή νά τόν θανατώσωσι.... Παρεδόθη λοιπόν 
εις τούς ασπόνδους του εχθρούς, τούς στρατιώτας, οΐ οποίοι τόν εκάθησαν
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εjtι ονου μέ το πρόσωπόν του προς την ουράν, την οποίαν τον ήνάγκασαν 
νά κρατή άνά χεΐρας. Και ί)γκάρευσαν πτωχόν "Εβραίον νά τον όδηγη κατά 
τον τρόπον αυτόν διά των κυριωτέρτον οδών τής πόλεως, ένίί) ό λαός, ένιρ 
διήρχετο έφιόναζε : «Αυτός είναι ό άνδρωπος ο όποιος έδιδε κακάς συμβου- 
λάς εις τον Σουλτάνον, (διότι ήτο σύμβουλος του καδαιρεθέντος Σουλτάνου), 
δεν έσεβάσδη τούς νόμους τούς οποίους έπρεπε νά υποστήριξή καί έπλου- 
τισε επί ζημία του κοινού. "Ιδού ό Πέρσης ό αιρετικός».

Έ ν  τφ μεταξύ συνήντησαν δυο "Ελληνας ιερείς, οΐ όποιοι ειχον μεταβή 
εΐς κηδείαν καί έκράτουν άκόμη τά θυμιατήρια άνά χεΐρας. Τούτους ήνάγ- 
κασαν νά βαδίσουν όπισθεν τού ονου καί μετ" ολίγον ήνάγκασαν τον γέροντα 
Μουφτήν νά άφιππευση καί νά γονατίση εις τό μέσον τής αγοράς καί εις 
στρατιώτης τού έκοψε την κεφαλήν από τού κορμού μέ μια μαχαιριά τού 
ξίφους καί ο νεκρός εστάλη εις τον στρατόν, ενώ οΐ προρρηδέντες δυο ιε
ρείς έξηναγκάσδησαν νά συνοδεύσουν τον νεκρόν -ψάλλοντες προ αυτού, όπως 
τούς διέταξαν, κατά τον ίδιον τρόπον όπως εις τάς κηδείας των ομοεθνών 
των. Αφού οΐ στρατιώται εχορτάσδησαν μέ τό θέαμα, ή κεφαλή καί ό κορ
μός έρρίφθησαν εις τον ποταμόν».

6. S. Luzignan : Letters to Fordyce. Έ ν  Λονδίνω 1788.
«Οΐ κάτοικοι τής Άδριανουπόλειος ανέρχονται περίπου εΐς 130.000.Έκ 

τούτων 30.000 είναι Έλληνες, οΐ οποίοι έχουν 8 ή 10 .εκκλησίας. Οΐ εδώ 
'Έλληνες οΐ ασχολούμενοι μέ τό έμπόριον είναι αρκετά πλούσιοι. Οΐ "Αρμέ
νιοι καί οΐ Εβραίοι ανέρχονται εις 1.000 περίπου. Οΐ λοιποί είναι Τούρκοι.

Ή  Μαρίτσα είναι πλοπος ποταμός, όστις χύνεται έκεΐδεν τής Χερσο
νήσου τής Καλλιπόλεως εΐς τον κόλπον τής Αίνου (Neno) καί Σαμοθρο.κης-

Εΐς τό πρώτον μέρος, το οποίον κεΐται εις τό στόμιον τού ποταμού συλ. 
λαμβάνονται λικουρινοι, οΐ οποίοι είναι πολύ εύγευστοι. Τούς μικρότερους 
άπ” αυτούς ξηραίνουν οΐ κάτοικοι καί στέλλουν εΐς ξένας χώρας. Διά μέσου 
τού ποταμού αυτού, μέ μικρά πλοιάρια οΐ Γάλλοι έμποροι, οι κατοικούντες 
έν Άδριανουπόλει, κάμνουν δλον τό εισαγωγικόν καί Ιξαγωγικόν των έμπό
ριον. Τό έμπόριον εΐς ολα αυτά τά μέρη από ολους τούς "Αγγλους μας εμπό
ρους πολύ παραμελεΐται.

Τά προϊόντα τής χώρας αυτής είναι μέταξα, μαλλιά, δέρματα βουβά
λων, δέρματα αρνιών, σίτος, κρασί. Χθες Γάλλος έμπορος τής Άδριανου- 
πόλεως μέ προσεκάλεσε νά τον έπισκεφθώ εΐς την εξοχικήν του οικίαν, άπέ- 
χουσαν περίπου τρία μιλιά από την πόλιν εΐς μικρόν χωρίον ονομαζάμενον 
Καρά-Άγάις (Cara-Agage) καί τό όποιον κατοικεΐται κυρίως από γαλλικός 
οικογένειας. Μέ μετεχειρίσδησαν μέ μεγάλην φιλίαν καί λεπτότητα και αφού 
έμεινα εκεί την νύκτα, έπέστρεψα την πρωίαν εΐς τό Γενή Χάν (Yegni-Han)».

A. ΑΝ. ΣΤ.



Η ΠΑΡΑ ΤΟ ΒΟΥΛΓΑΡΟΦΥΓΟΝ ΜΑΧΗ KAt Η ΔΗΘΕΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (898) *

Το Βυζάντιον έν<ρ ήττήθη εΐς τό πεδίον της μάχης τό 811 υπό τοΰ 
βορείου γείτονος αυτού, των Βουλγάρων, έπέτυχεν οχι πολύ κατόπιν να τον 
υπόταξη πνευματικώς. Ό  πρώτος χριστιανός βασιλεύς τούτων Βόρις—Μι
χαήλ μετά τινας αμφιταλαντεύσεις εδέχθη τό είδος τούτο τής υποταγής. 
Καθ’ δλον δέ τό διάστημα τής αρχής του αρμόνικα! ήσαν αϊ σχέσεις μεταξύ 
των δύο επικρατειών. Μάλιστα ούτος, διακαιόμενος υπό τού πόθου νά ϊδη 
τό συντομώτερον την μεταφύτευσιν τών άγαθώντού πολιτισμού κα! εΐς την 
χώραν του, έστειλε προς έκπαίδευσιν τον νεώτερον τών υιών του Συμεών εις 
την Κων]πολιν. Αΐ πρόοδοι εΐς τά γράμματα και τάς έπιστήμας τού νεαρού 
ήγεμονόπαιδος ήσαν τοιαύται, ώστε προσεδόθη εΐς αυτόν τό ΙπΟθετον «ήμί- 
αργος» Μολοντούτο φαίνεται, οτι ή διαβίωσις εν τή πρωτευούση τού ελ
ληνικού χριστιανισμού ούδαμώς επέδρασεν επί τής μεταγενεστέρας συμπε
ριφοράς έναντι τής πνευματικής μητρός του 2. Τουναντίον μάλιστα τον άπέ- 
δειξεν ώς χόν πλέον άμείλικτον . αντίπαλον, παρασχούσα εΐς αυτόν τά μέσα 
νά βαυκαλισθή μέ τά τολμιηρότερα τών ονείρων εις βάρος της. 'Όταν ιό 
893 ό μοναχός Συμεών δλως κατά τύχην άνήλθεν εΐς τον θρόνον τα>ν πατέ
ρων του, άσπαζόμενος την πολιτικήν τού πατρός του εΐς ο,τι άφεώρα την 
δημιουργίαν βουλγαρικής εκκλησίας και τέλεσιν τής θείας λειτουργίας εις την 
γλώσσαν τού τόπου, ήρχισεν αμέσως νά αντιδρά εΐς την συνέχισιν τής επιδρά- 
σε,ωςτής Κων]πόλεως, ήτις έξησκεΐτο κυρίως υπό τού ελληνόγλωσσου κλήρου. 
‘Η διαπίστωσις μιας τοίαύτης τάσεως προεκάλεσεν, ως ήτο επόμενον, άντίδρα- 
σιν τών αρμοδίων κύκλων τοΰ Βυζαντίου 3. Ούτω επήλθεν ή πρώτη ψυχρό- 
της εΐς τάς από μακρού χρόνου αρμόνικάς σχέσεις. Ό  Συμεών δμως επι-

*) Περί δσων ενταύθα λέγονται ίδ. καί τήν εργασίαν ημών Leon Cboero- 
sphactes, m agistre , proconsul e t patrice. B iographic C orrespondance (tex te et 
traduction ) σ. 21—47 εΐς τήν σειράν τών T exte und  Forscliungen zur by- 
zan tin iscli — neugrieeh ischen  Pliilologie τοΰ καθηγητού κ, N. A. Βέη, 5Αθή· 
ναι 1939.

1) L iudp rand i, A ntapodosis I II  29 (εκδ. J . Becker εν S crip tores rerum  ger- 
n ian icarum  in usutn  scholarum , H an n o v e r—Leipzig 1915): H unc etenim  Siine- 
ouem  em iargon, id est sem igrecum , esse aiebant, eo quod a pneric ia B izantii 
D em ostenis rheto ricam  A risto te lisque sillogism os d idicerit. Πρβλ. A. Ram- 
baud , L ’em pire grec au X siecle. C onstantin  Porpliyrogenete, P aris  1870, σ. 330.

2) F . D vornik , S laves, B yzance e t Rom e, P aris  1926 σ. 303: Simeon etait 
du reste  son eleve et il y  av a it appris to u te  la  science de son tem ps. II ne 
sem ble pas cependan t que la  renaissance classique qui s 1 epanou issa it alors 
l ’eut serieusem ent toucbe.

3) B, S la ta rsk i, Isto rija  n a  b lg arsk a ta  dpzaba, Sofia 1927 τ. A' μ. B' σ. 282.



θυμών κατά τον Σκυλίτσην νά διακόψη-1 παντελώς ταύτας εζηt εl προς τοΰτο 
αφορμήν. Και πράγματι δεν εβράδυνε νά την εύρη.Ή περιπττοσις είναι εξό- 
χως ενδιαφέρουσα, είναι δέ φύσε ως οικονομικής.

Την άνοιξιν τοΰ 894 6 ο Στυλιανός Ζαούιζας, μάγιστρος καί λογοθέτης 
τοΰ δρόμου ήδη 6 από τίνος χρόνου, χάρις είς τον ζτοηρόν έρωτα τοΰ αυτό- 
κράτορος Λέοντος ΣΤ ' προς την κόρην του Ζωήν, έτιμη-βη καί μέ τον νεο- 
δημιουργητον τίτλον «βασιλεοπάτωρ». Ό  δέ ολίγον κατόπιν, τέλος τοΰ αύ- 
τοΰ έτους \  λαβών χώραν γάμος τοΰ αΰτοκράτορος μετά τής Ζωής ενίσχυ- 
σαν την επιρροήν αύτοΰ. Κατά την εποχήν ακριβώς ταΰτην ο εις την υπη
ρεσίαν τοΰ βασιλεοπάτορος άνήκων εύνοΰχος Μουσικός επέτυχε διά τοΰ κυ
ρίου του χάριν των ιδίων φίλων Σταυρακίου καί Κοσμά, εμπόρων, την απα
γόρευσή τής εισαγωγής εις Κωνβτολιν βουλγαρικών προϊόντων \  Αΰτη επε
τράπη μόνον είς Θεσσαλονίκην, δπου οί δυο άναφερθέντες έμποροι έπεδίω- 
Εαν καί έπέτυχον νά τούς άνατεθή ή εϊσπραξις των φόρων. Βεβαίως καί ό 
αποκλεισμός αυτός καθ’ εαυτόν τής αγοράς τής πρωτευουσης άπετέλει διά 
την βουλγαρικήν παραγωγήν καίριον πλήγμα, ενφ επί πλέον οΐ αυτοί κερ- 
δοσκόποι Σταυράκιος καί Κοσμάς παρεΐχον πάντοτε δυσκολίας εις τούς 
Βουλγάρους εμπόρους, έπιβαρύνοντες κυρίως- τά εμπορεύματα μέ πρόσθετα 
τέλη 8. Οί αμέσως έκ τής νέας ταύτης καταστάσεως ζημιούμενοι Βούλγαροι 
προσέφυγον εις τον ηγεμόνα αυτών έξαιτοΰντες επέμβασιν. Πράγματι δέ 
οΰτος προέβη είς διάβημα πλησίον τοΰ αύτοκράτορος παρακαλ,έσας διά την 
άποκατάστασιν τής προτέρας τάξεως πραγμάτων. Τό αποτέλεσμα τοΰ δια
βήματος ήτο αρνητικόν. Ό  νεαρός αύτοχράτο3ρ Λέων επηρεασμένος από τά 
αισθήματα του έναντι τοΰ πατρός τής λατρευτής του Ζωής, Στυλ, Ζαούτζα, 
δστις δυνατόν νά ήντλησε εκ τής μεταβολής εκείνης ίδια ώφέλη, παραπεί- 
θεται καί χαρακτηρίζει τά παράπονα τοΰ Συμεών ώς μή άνταποκρινόμενα 
προς την πραγματικότητα.

Δέν παρήλθε πολύς χρόνος, οπότε δ στρατηγός τοΰ θέματος Μακε
δονίας άνήγγειλεν εις τούς εν Κων]πόλει, ότι δ Συμεών παρασκευάζεται 
νά είσβάλη εις τάς αύτοχρατορικά; επαρχίας. Καί άληθίΰς δ Βούλγαρος 4 5 6 7 8 9

4) Κεδρ.—Σκυλ, (έκδ. Βόννης) Β' σ. 254, 2 : Συμεών δ’ ό των Βουλγάρων 
αρχών τάς προς Ρωμαίους σπονδάς διαλύσασθαι σπεύδων πρόψασιν εΰρε τοιαύνήν.::,

5) Γεώργ Μον. (εκδ. Βόννης) σ. 852, 17. Θεοφ, συνεχ. (έκδ. Βόννης) σ. 375,5, 
Κεδρ.—Σκύλ. Β \  σ. 253, 15. V ita  E u thym ii, ein A necdoton zur G escliichte E eo’s 
des W eisen A. 886—912, ed. C. de Boor, Berlin 1888, σ. 126,

6) Γειόργ. Μον. σ. 849, 15. Θεοφ. συνεχ, σ. 354,9. Κεδρ.—Σκυλ. Β' σ. 250,5.
7) de Boor, V ita E u thym ii σ. 126.
8) Κατά την έκθεσιν τών γεγονότων ήκολουδήσαμεν τον Σκυλί τζην (Β' σ. 

254 εξ.), διότι οΰτος είναι ό σαφέστερος καί διεξοδικώτερος δλων.
9) Γεώργ. Μον. σ. 853. Θεοφ. συνεχ. σ, 357. Κεδρ,— Σκυλ. Β' σ. 254. Λέων 

Γραμ, (έκδ. Βόννης) σ. 266 εξ.

342 f .  T. Κόλια



ήγεμών, όστις, ώς ήδη έλέχθη, έζήτει εύλογον πρόφασιν διακοπής τής ει
ρηνικής γειτονειας, βαθύτατα προσβεβλημένος έκ τής άπορριψεως τής αίτή- 
σεώς του, εισέβαλε πλήρης πάθους έκδικήσεως 10 εις το θέμα Μακεδονίας 
(894/5) Ό  Συμεών προοριζόμενος διά το ιερατικόν στάδιον, όταν επέστη 
ή στιγμή, τεθείς δ ίδιος επί κεφαλής τοΰ στρατού του διεξάγει τον αγώνα 
καταδειχθείς δεξιός και γενναίος πολεμιστής, ένφ δ αντίπαλός του "Ελλην 
αύτοκράτωρ διορατικός μέν πολιτικός στερούμενος όμως στρατιωτικών 
αρετών εμπιστεύεται την διεξαγωγήν τούτου εις τούς στρατηγούς του. Ό  
Λέων ΣΤ ' συγκεντρώσας εν βία τάς εν τή προηευοΰση διαθεσίμους δυνά
μεις —δ κύριος όγκος τοΰ στρατόΰ ευρίσκέτο έν Μ. 3 12Ασία άπησχολη μένος 
μέ τούς “Αραβας— καί τάξας έπι κεφαλής αυτών τον «στρατηλάτην» Προ
κόπιον Κρηνίτην 13 άπέστειλε κατά τοΰ εϊσβολέως. Ή  έπακολουθήσασα έν 
έν τφ θεματι Μακεδονίας πεισματώδης σύγκρουσις υπήρξε καταστρεπτική 
διά τον στρατόν τοΰ αύτοκράτορος. Ό  ίδιος αρχηγός αύτοΰ Προκόπιος Κρη- 
νίτης πίπτει, ώς καί οί πλεΐστοι των αξιωματικών. 'Ο Συμεών μή άρκούμε- 
νος είς την απλήν νίκην, συνάμα δ3 έπιθυμών όχι μόνον νά καταπλήξη άλλα 
καί. νά ταπείνωση τον αύτοκράτορα τών «!Ρωμαίων»εις τούς οφθαλμούς των 
ίδιων αύτοΰ ύπηκόιον, λησμονήσας τον μοναχόν τής χθες καί κυριευθείς υπό 
τών πλέον αγρίων ενστίκτων διατάσσει, άφοΰ ρινοτμηθοΰν οί αίχμαλωτισθέν- 
τες κατά τήν μάχην Χάζαροι «από τής εταιρείας τοΰ βασιλέως» δηλ. τής 
σωματοφυλακής, ν3 άποσταλοΰν εις Κων]πολιν 13.

'Η ήττα άλλα καί δ προπηλακισμός οΰτος συνετάραξε βαθύτατα τον αύ- 
' τοχράτορα.Έν σπουδή παρασκευάζεται όπως τιμωρήση τον φίλον καί συμμα-
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10) Τήν φρίκην τών επιδρομών χοΰ Συμεών μας διέσωσεν δ πατριάρχης Ν ι
κόλαος Μυστικός έν ταΐς προς τον ίδιον έπιστολαΐς αΰτοΰ, διά τών οποίων τον 
άποτρέπδι από τάς καταστροφάς. Αι προτροπαί μένουν ατελέσφοροι. Ό  Σ. συνεχί
ζει τήν όλεθρίαν τακτικήν του. Ό  πατριάρχης, άποβαλών πάσαν ελπίδα, απευθύ
νεται προς τον αρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας εξορκίζων αύτόν πρός μεσολάβησιν. 
Γράφει δ3 επί λέξει : «Παράστησον αύτφ διά τών σών λόγων έν δφθαλμοΐς δσα 
εκείνος οΐκείαις δψεσι καί προ τών σών λόγων τεθεάμενος ούκ άγνοεΐ, τής γης 
όσην διήλθε τήν έρημίαν ΐήν  αντί τής δρώμενης άχρι τοΰ νυν ώραιότητος, τών 
χωρών οση έκ τών σταχύων, οση έξ άμπέλων, δση έκ τών άλλων άκροδρύων ελεει
νήν άμορφίαν. Άνάμνησόν αυτόν της καταστροφής τών αγίων τοΰ Θεοϋ οίκων.....
Πρόσθες τήν απώλειαν τών σεμνών διαιτημάτων, έν οΐς μονάζοντες.... καί νϋν έν 
έρειπίοις λέλειπται κατακείμενα' πρόσθες επί τούτοις τάς πολυτρόπους τών αν
θρώπων σφαγάς. . τών ιερέων, τών μοναζόντων άνδρών....» Νικολάου μυστικού, 
Έ πιστολαί, M igne, P a tr . G r. I l l ,  96.

11) Περί τής χρονολογίας γίνεται λόγος κατωτέρω διεξοδικώς.
12) Γεώργ. Μον. σ. 853, 12 έξ. Θεοφ. συνεχ. σ. 358 Κεδρ.—Σκυλ. Β' σ. 254. 

Λέων Γραμμ. σ. 267.
13) Γεώργ- Μον. σ. 853, 18 έξ, Θεοφ., συνεχ. σ. 358, 5 έξ. Κεδρ.—Σκυλ. Β' 

σ. 254, 22 έξ. Λέων Γραμμ. σ. 267, 12 έξ.



θητήν της χθες θανάσιμου 5s εχθρόν της σήμερον.Επειδή αί κΰριαι αυτοί 
στρατιωτικαί δυνάμεις εύρίσκοντο πάντοτε λόγψ τοΰ αραβικού κίνδυνου 
προσηλωμέναι εις την Μ. 'Ασίαν αναγκάζεται να προσφυγή εις τάς αρ
χαίας μεθόδους της βυζαντινής διπλωματίας 14 15 16. ’Απεφάσισε δηλ. νά κίνηση 
εναντίον των Βουλγάρων τούς τότε τό πρώτον εμφανιζόμενους νέους βο
ρείους γείτονας των, τούς Ούγγρους Ie. "Αποστέλλει λοιπόν προς τούτους, 
προ ολίγου πέραν τοΰ Δουνάβεως έγκατασταθέντας, διά θαλάσσης τον πα
τρίκιον Νικήταν Σκληρόν 17 μετά πλουσίων διόρων και μέ την εντολήν, 
όπως έξεγείρη εναντίον των πρώτων. Ό  αύτοκρατορικός απεσταλμένος συν- 
αντηθείς μετά των αρχηγών τών Ούγγρων, "Αρπάδη καί Κουρσάνη ia, κα- 
τώρθωσε διά τών δώρων καί υποσχέσεων νά τούς πείση, όπως εισβάλουν 
εις την Βουλγαρίαν 18 19, έν φ χρόνφ καί ό στρατός τοΰ αύτοκράτορος θά προσ
έβαλλε τον Συμεών έκ νότου. 'Ο Ν. Σκληρός άγαγών εις αίσιον πέρας την 
αποστολήν καί ακολουθούμενος υπό έξεχόντων Ούγγρων, ?νηφθέντων όμη
ρων διά την πίστην εκπλήρωσιν τών σύμφωνηθέντων, επιστρέφει εις Κων- 
σταντινούπολιν.

Έ ν  τφ μεταξύ ό αΰτοκράτωρ έπεράτωσε τάς παρασκευάς του διά μίαν 
συνδυασμενην από θαλάσσης καί ξηράς έπίθεσιν.Έπί κεφαλής μέν τοΰ στό
λου τοποθέτησα; τον πατρίκιον Ευστάθιον διέταξε ν° άποπλεύση εις τον 
Δούναβιν μέ την ειδικήν εντολήν νά υποστήριξή τήν δίαβίβασιν τών Ούγ-

3^ .  f .  Τ. Κόλια

14) Δέοντος, Τακτικά 18, 43, έκδ. M igne, P a tr . G r. 107, 956. Προσέτι A. 
V asiliev, Byzance e t les A rabes B 'κεφ. 2.

15) Ταΰτας μας διέσωσεν ακριβώς ό ίδιος υιός Κωνσταντίνος Πορφυρογέννη- 
τος έν De adm . im perio,

16) Περί τών Ούγγρων τής εποχής ταύτης πλεΐστα έχουν γραφή. Ί δ .  μεταξύ 
άλλων J .  M a r q u a r d t ,  O steuropaische nnd ostasia tische S treifzuge, Leipzig 1 9 0 3  
σ, 27—74 καί 5 1 9  — 527. C. M acartney , T he M agyars in th e  N ith  C entury , 
C am bridge 1 9 3 0 .

17) Γεώργ. Mov. σ. 853, 20 εξ. Θεοφ. συνεχ. σ. 358, 8 έξ. Κεδρ—Σκυλ. Β' 
σ. 255. Λέων Γραμμ. σ. 267, 15 έξ. Δέοντος, Τακτικά, 18, 42 (P a tr. G r. 107, 956),

18) Γεώργ. Μον. σ. 851. Λέων Γραμμ. σ. 267, 19 Ιξ ,Ό  Κων)τΐνός Πορφυρο
γέννητος (De adm . imp. 40,172,21) δίδει αρχηγόν τών Ούγγρων τήν εποχήν εκεί
νην τον Λιούντινα, υιόν τοΰ Άρπάδη).

19) Πρβ. χωρία σημ. 17. Ή  πρόσκλησις τών ειδωλολάτρων Μαγυάρων ύπό τοΰ 
χριστιανού Λέοντος ΣΤ ' εναντίον τών χριστιανών Βουλγάρων έσχολιάσθη υπό νεω- 
τέρων ερευνητών μέ σκωπτικήν διάθεσιν (Ιδ. M arquard t, έν#. άνωτ. σ. 522). Κ αθ’ 
ήμας ούδέν τό ιδιαίτερον ενυπάρχει, καθότι πρόκειται περί εξωτερικής πολιτικής, 
ήτις πάντοτε ήτο καί είναι καιροσκόπος. 'Ομοια ακριβώς ήτο ή ενέργεια άλλων 
χριστιανικών κρατών εναντίον ομοθρήσκων. Ούτω τό 900 οί επίσκοποι Βαυαρίας 
γράφοντες πρός τον πάπαν παραπονούνται, διότι οΐ Μοραβοί, οΐτινες επί σειράν 
ετών συνεμάχουν μετά τών εΐδιολολατρών Μαγυάρων, κατηγορούν νύν τους Βαυα- 
ρούς ώς συμμαχοϋντας με τούς αυτούς βαρβάρους (M acartney, ενθ. άνωτ. σ. 187).



γρων 20, αρχηγόν δετού κατά ςηράν στρατού όρίσας τον Νικηφόρον Φωκάν, 
δομέστικον τών σχολών, νικητήν τών 'Αράβων της ’Ιταλίας, όπόθεν μόλις 
είχεν άνακληθή χάριν τών αγώνων εν Μ. ’Ασία, άπέστειλε διά Εηρας δια- 
τάξας όπως είσβάλη εις αυτήν τήν Βουλγαρίαν κα'ι προσβάλη τον Συμεών εκ 
νότου 21 22. Ό  αυτοκράτωρ Λέων ΣΤ' δικαίως ηΰελπίστει κατόπιν παρομοίιυν 
προετοιμασιών διά τήν επιτυχίαν. Μολοντούτο και παρ’ δλην τήν εκ τής 
ήττης του προηγουμένου έτους ταπείνωσιν προετίμα ειρηνικήν λΰσιν τής 
διαφοράς. Τούτο δέ διά δυο λόγους : πρώτον διότι δεν ήδελε νά εκτραχυν- 
θοΰν, διά λόγους βεβαίως γενικωτέρας πολιτικής, ακόμη περισσότερον αι 
σχέσεις προς τους νεοπροσηλυτους τοΰ Βυζαντίου και δεύτερον, ΐσως και τό 
κυριώτερον, διότι αΐ στρατιωτικά! άνάγκαι εν Μ, Άσία έπέβαλλον τήν άμε
σον ειρήνευσιν και ει δυνατόν άνευ θυσίας τινός. Έ ν  xfj πεποιθήσει 
λοιπόν, οτι ό Συμεών προ τοιοΰτων παρασκευών θά ενέδιδεν, άπέστειλε 
τον κοαίστα>ρα Κωνσταντινάκιον μέ τήν εντολήν νά διαπραγματευθή περί 
ειρήνης.'Ο Βούλγαρος ήγεμών άμφισβητών τήν αγαθήν πρόθεσιν τοΰ Κων- 
σταντινακίου υποψιάζεται αυτόν έπι κατασκοπεία κα'ι τον φυλακίζει. Ό  πό
λεμος άπέβη κατά συνέπειαν αναπόφευκτος. Ό  Συμεών πληροτρορηθε'ις τά 
τής συμφωνίας μεταξύ Βυζαντινών και Ούγγρων, έπι πλέον δέ τον από- 
πλουν τοΰ στόλου έσπευσε ν’ απόφραξη τους πόρους τοΰ Δουνάβεως δι’ 
ισχυρών πλοκών έπιδιώκων δπως οΰτω καταστήση άδΰνατον τήν άποβίβασιν 
τών Ούγγρων. Πράγμιατι δέ at πρώται άπόπειραι αυτών νά εισβάλουν δια- 
πλ,έοντες τον ποτάμιόν άπέτυχον Ξ2. Έ νφ  δμως δ Συμεών ήτο άπησχολημένος 
μιέ τήν άπόκρουσιν τοΰ εις αυτήν τήν Βουλγαρίαν εισβαλόντος Ν. Φωκά 23 24, 
άφιχθείς ό δρουγγάριος τοΰ πλωΐμου Ευστάθιος εις τον κάτω Δουναβιν 
κατώρθωσε διασπάσας τους φραγμούς νά αποβίβαση έπι τής δεξιάς όχθης 
τους Ούγγρουςai. Οΰεοι διασκορπήσαντας χωρίς μεγάλην δυσκολίαν τήν

20) De aclm. imp. 51, 238, 20 εξ.
21) Γεώργ. Μον. σ. 854. Θεοφ. συνεχ. σ. 358, Κεδρ. Σκυλ. Β’ σ, 255. Μνεία της 

δράσεως τοΰ Νικηφόρου Φωκά κατά τήν εκστρατείαν ταύτην γίνεται και έν Δέον
τος Τακτικοϊς, 11,26 {Patr. G r. 107,800) Ό  V asiliev άνωτ. Β' κεφ. 2 § 1 σφάλλει 
τοποθετών τό έτος άνακλήσεως τοΰ Ν. Φ. περί τό 900. Πβλ. τά λεγόμιενα κατω
τέρω.

22) De adm . im p. 51,238,20 έξ,: «Οΰτος ούν ό Συμεών ό αρχών Βουλγαρίας 
μαθών τήν τοΰ πλωΐμου προς τον ποταμόν άφιξιν, και οτι μέλλει τό πλοόΐμον 
τους Τούρκους κατ’ αύτοϋ περάσαι, έποίησε λέσας ήτοι πλοκάς ϊσχυράς πάνυ καί 
στερεμνίους, ώστε μή δύνασθαι τούς Τούρκους αντίπεραν1 δι3 ήν επίνοιαν καί 
έκωλύθησαν οί Τούρκοι τό πρώτον περασαι*.

23) Γεώργ. Μον. σ. 854,4 έξ : «Νικηφόρον δέ πατρίκιον τον Φωκάν καί δομέ- 
στικον μετά τών θεμάτων άπέστειλε διά γης, καί είσήλθε μέχρι Βουλγάρων». 
Θεοφ. συνεχ. σ. 358,16. Κεδρ.-—Σκυλ. Β' σ· 255, 11 —12.

24) De adm . im p. 40,172.51,239. Γεώργ. Μον. σ. 854, 10 έξ. Θεοφ. συνεχ. 
358, 20 έξ. Λέων Γραμμ. σ. 268, 6 έξ. Κεδρ.—Σκυλ. Β' σ. 255, 15 έξ,
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φρουράν των φραγμών εΐσεχώρησαν εΐ,ς τά ενδότερα της Βουλγαρίας δια·' 
λυμαινόμενοι ταΰτην 0Β. Δεν ποιρηλθε μακρόν διάστημα χρόνου καί οΰτοι 
κατάφορτοι βουλγαρικής λείας επανέκαμψαν εις τά ίδια, προτού ακόμη 
φθάοη ο Συμεών, δστις πληροφορήσεις ταΰτα εσπευσεν εναντίον των εγκα- 
ταλείψας τον κατά του εισβαλόντος Ν. Φίσκα αγώνα 2e. Οΐ Ούγγροι ουδα- 
μώς άποστέργοντες τον πόλεμον διέρχονται εκ νέου τον ποταμόν καί κατα- 
νικοΰν τον Συμεών διασκορπίσαντες τόν στρατόν του. Οΰτος εντός ολίγου 
άνασυγκροτήσας τάς δυνάμεις του επανέρχεται, εναντίον των. Ή  άνάμνησις 
όμως τής προσφάτου ήττης προεκάλεσεν αταξίαν εις τάς βουλγαρικός 
γραμμάς καί τέλος γενικήν φυγήν πριν ή γενίκευσή ή σΰγκρουσις Αυτός

25) Είς τοΰτο ά να φ έρ ετα ι ή ςρρασις τοΰ Γεωργ, Μον. ο. 854,10 : «περάσαντες 
οΰν ol Τούρκοι, τοϋ Συμεών επί τό σ τρ ά ιε υ μ α  Φωκά άσχοί-ουμένου, ήχμαλώτευσαν 
πάσαν τήν Βουλγαρίαν». Πβλ. καί Θεοφ. συνεχ. α. 358,20 έξ. Λέων Γραμμ. σ. 
268,6 εξ. Κεδρ.—Σκυλ. Β ' σ. 255,15 εξ. καί A nnales Fuldenses a. 896 (Μ. G. Η . 
scrip tores I  σ. 412), όπου ή φράσις : illi transpositi, m anu cum valida gen- 
tern B ulgaroru tn  ingressi m axim am  partem  caedendo neci trad iderun t.

2Θ) Γεώργ. Mov. σ. 854,12. Θεοφ. συνεχ. σ. 358,22. Λέων Γραμμ. σ. 268,8. 
Κεδρ.—Σκυλ. Β ’ σ. 255,17. Ami. F u ld . 896 (M G .Η . scrip tores I  σ, 412). Hoc 
audientes positi in  exped itione Bulgari, cum oiuni festinatione pa triam  deli- 
berare  ab infesto hoste recu rru n t.

27) Ή  παράδοσις εΐναι συγκεχυμένη όσον άφορφ τάς συγκρούσεις Μαγυά- 
ρων—Βουλγάρων τής περί ής 6 λόγος εποχής. Ουτω : ΟΙ "Ελληνες χρονογράφοι ομι
λούν περί μιας συγκρούσεων καί ήττης, Ό  Κων] τίνος Πορφυρογέννητος (De adm . 
im p, 40,172,15 έξ.) όμιλε! κατά τρόπον, όθεν δεν δΰναται νά συναγάγη τις, αν 
μίαν ή περισσοτέρας φοράς ήττήθησαν οι Β ούλγαροι/Ο  Λέων ό σοφός μάς παρα- 
δίδει τρεις ήττας (Τακτικά 18, 42, Patr. G r, 107,956 : «καί γάρ των ήμετέρων 
δυνάμεων κατά Σαρακηνών ασχολούμενων Τούρκους ή θεία Πρόνοια αντί 'Ρωμαίων 
κατά Βουλγάρων έστράτευσε, πλωιμου στόλου της ήμών βασιλείας τόν Ηστρον αυ
τούς διαπεράσαντός τε καί συμμαχήσαντος, καί τόν κακώς κατά χριστιανών όπλι- 
σθέντα Βουλγάρων στρατόν τρισϊ μάχαις κατά κράτος νενικηκότας»). Ό  Βούλγα
ρος συγγραφεύς χών θαυμάτων τοΰ 'Α γ. Γεωργίου παρέχει δύο μάχας είς άς ό ίδιος 
έλαβε μέρος. Ούτος λοιπόν, άφοΰ περιέγραψε τήν πρώτην καταστρεπτικήν ήτταν 
των Βουλγ., συνεχίζω ν λέγει, ότι ό Συμεών εντός ολίγον άνασυγκροτήσας τόν 
στρατόν του έπήλθ-ε κατά των Μαγυάρων, «όμως καταστροφή δεν έγινε, αιμα δεν 
εχύθη», διότι προφανώς οί Βούλγαροι έπρόφθασαν τραπέντες είς φυγήν (Sla- 
ta rsk i, Isto rija  τ. Α' μ, Β ' σ, 298 καί M acartney, ενθ. άνωτ. σ. 179 ύποσ 3b 
Τέλος έν Annales F u ldenses ένθ. άνωτ. σ. 412 άναφέρονται ομοίως δύο : Illi (ol 
Μαγυάροι) transpositi, m anu  cum valida gentem  Bulgarorutn ingressi, m axim am  
partem  caedendo neci trad id eru n t. Hoc aud ien tes positi in  expeditione Bul- 
gari, cum om ni festinatione patriam  deliberare ab infesto hoste recurrun t, 
consertoque ilico prcelio, v ic ti su n t : iterum  pari teno re  recuperare n iten tes, 
secundo caruere v ic to ria . Έ κ  των ανωτέρω απόψεων τήν τοΰ αύτοκράτορος Λέ- 
οντος θεωρονμεν ως άκριβέστερον άνταποκρινομένην εις τήν πραγματικότητα, Ού- 
τος λόγφ τής θέσεώς του δέν εΐναι δυνατόν νά έχη σφαλή. "Αλλά τότε πόθεν ή 
διαφορά ; Τοιαύτη ούδεμία υπάρχει, α,ν δεχθώμέν : πρώτον οτι ό καλώς βεβαίως
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1
ι
I

ό ά'ρχων των Βουλγάρων μόλις διασώζεται προφθάσας νά κλεισθή εΐς τήν 
Σιλίστριαν 28, την άλλως Δορόστολον, Δίστραν, η Δρίσταν. Οΐ Οδγγροι ανε
νόχλητοι πλέον φθάνουν λεηλατοΟντες μέχρι τής 1Ιρεστ9λάβας *9. Κατάφορτοι 
τέλος λείας καί άγοντες μεθ3 εαυτών μέγαν αριθμόν αιχμαλώτων επέστρε-ψαν 
εΐς τάς πέραν του Δουνάβεως οικήσεις των. Ζητήσαντες δ3 από τον Λέοντα 
ΣΤ' νά εξαγόραση τους αιχμαλώτους, ίσως κατά τά συμπεφωνημένα, ό αΰ· 
τοκράτωρ άπέστειλεν αντιπροσώπους, οΐτινες πράγματι καταβαλόνχες τό 
άντίτιμιον τούτων ήγαγαν εΐς Κων]πολιν 30.

Ό  Συμεών συντετριμμένος εκλιπαρεί .διά τοΰ δρουγγαρίου Ευσταθίου 
ειρήνην. Λέων δ σοφός εΐσακούσας άπέστειλεν, ακολουθών τό παράδειγμα 
παλαιοτέρων αύτοκρατόροον 3ι, τόν τότε εν τή πνευματική κινήσει διαπρέ-

πληροφορημένος αύτοκράχωρ θεωρεί ώς τρίτην ήτταν, εκείνην, την οποίαν οί φυ- 
λάσσοντες τούς φραγμούς Βούλγαροι πρέπει νά ΰπέσχησαν, και δεύτερον, ότι πα
ρόμοια σημασία πρέπει νά άποδοθή καί εν τοϊς λεγομένοις των Ann. Fuld. αυ
τόθι : illi transpositi.... gen tem  B ulgarorum  ingressi.... neci trad id en u it. Διότι 
δεν επιτρέπεται νά δεχθή τις, δτι ό Συμεών άνεγείρας τούς φραγμούς εγκατέλει- 
ψεν αυτούς άνευ φρουράς τίνος. Τέλος, 6,χι αφορά την διήγησιν τοΰ συγγραφέως των 
θαυμάτων τοΰ 'Αγ. Γεωργίου, παραχηροΰμεν, δτι ούτος διηγούμενος γεγονότα, εΐς 
δσα ό ίδιος έλαβε μέρος, ήτο επόμενον ν ' αποσιώπηση τά τής πρώτης συγρούσεως.

28) Γεώργ. Μον. σ. 854, 12 έξ. Θεοφ. συνεχ. 858, 22 εξ. Λέων Γραμμ. σ. 268,
8 εξ. Κεδρ.— Σκυλ. Β ’ σ. 255,18 έξ. Ά ντιθέτω ς ό Κων]νος Πορφυρογέννητος 
(De adra. imp, 40, 172,^19) παραδίδει Μουνδράγαν καί δχι Δορόστολον. Μσυνδράγα, 
Μουδάγρα, (Γεώργ. Μον. σ, 855, 4), Μουλδάγρα (Λέων Γραμμ. σ. 268, 28) κατά 
τήν γνώμην τοΰ κ. Η . G regoire πρέπει νά συσχετισθή προς τό άνάκτορον τοΰ 
Όμουρτάγ, τό όποιον παραδίδεται εΐς τάς πρωχοβουλγαρικάς επιγραφάς υπο ποι
κίλους τύπους (Β. Beclievliev, Die p ro tobulgariscken  Inschriften , F in le itung , 
T ext und  K om m entar, Sofia 1934, σ. 41 έξ,) καί χό όποιον πρέπει νά τοποθε
τηθώ ούχί μακράν τής Σιλιστρίας, βθεν καί ή σύγχυσις·

29) De a diu. imp. 40,172,18.
30) Γεώργ. Μον. σ. 854, 15, έξ. Θεοφ. συνεχ. σ. 359,2 έξ. Λέων Γραμμ. σ. 268,

11 έξ, Κεδρ.—Σκυλ. Β' σ- 255,21 έξ,
31) Εις to Βυζάντιον υπήρχε παράδοσις νά στέλλωντat ώς πρεσβευταί οί πλέον -- 

πεπαιδευμένοι μέ αντικειμενικόν σκοπόν νά προκαλέσουν την κατάπληξιν και θαυ
μασμόν των αντιπάλων. Οΰτω π.χ. ό Θεόφιλος έστειλε προς τους “Αραβας τον 
Ίωάννην τόν γραμματικόν, θειον Δέοντος τοΰ φιλοσόφου και μαθηματικού, οστις 
διά τής εύρείας του μορφώσεως κατέπληξε τήν αυλήν τοΰ εμίρου (Θεοφ. συνεχ.
σ. 95 έξ. F . Dvornile, Les S laves, Byzanee e t Rom e σ. 117 καί 133).Τό 855]6 σιέλ- 
λεται προς τούς “Αραβας ό Φώτιος παρασχών δείγματα τοΰ πνεύματός του καί των 
θεολογικών του γνώσεων (H ergenro tlier, P ho tm s Α' σ. 242), ομοίως δ’ ολίγον 
βραδύτερον ό κατόπιν απόστολος των Σλάβων Κων)τΐνος, ήδη γνωστός διά τήν 
φιλολογικήν, φιλοσοφικήν, καί θεολογικήν μόρφωσίν του (Dvornik, ενθ. άνωτ. σ. 
134). *0 αυτός, πριν ή ελθη προς τούς Σλάβους τοΰ Μοράβα, είχεν άποσταλή 
είς τούς Χαζάρους τής Κριμαίας μέ εντολήν δχι μόνον άποστολικοΰ χαρακτήρος 
αλλά καί πολίτικου (D vornik , ένθ. άνωτ. σ. 137, εξ.)
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ποντα Λέοντα Χοιροσφάκτην προς διαπραγμάτευσή των δρων ειρήνης 8ΐ. 
Ό  αύτοκράτωρ μάλιστα σπεΰδων νά παράσχη έκ νέου δείγματα των φιλει
ρηνικών του διαθέσεων, προέβη εΐς ήκιστα στρατηγικήν χειρονομίαν. Διέ
ταξε δηλ. συγχρόνως μέ την άναχώρησιν τοΰ Λ. Χοιροσφακτου, όπως ό δο- 
μέστικος των σχολών Ν. Φωκάς και ό δρουγγάριος του πλωΐμου Ευστάθιος 
άποσυρθοΰν εκ τής χώρας τοΰ Συμεών και τό χείριστόν έπανακάμψουν εΐς 
την Κων]πολιν. Κατ’ αυτόν τον τρόπον ο Συμεών εύρέθη διά μιας άπηλλα- 
γμένος όχι μόνον των Ούγγρων, οϊτινες έπιστρέψαντες, ώς ελέχθη, εΐς τάς πέ
ραν τοΰ Δουνάβεως οικήσεις των διεπραγματειώντο την πώλησιν εΐς τον αΰτο- 
κράτορα τών άπαχθέντων Βουλγάρων αιχμαλώτων, άλλα και των πεζικών και 
ναυτικών δυνάμεων τοΰ Λέοντος ΣΤ'. Λησμονήσας δέ τάς προσφάτους «Ό- 
του περί ειρήνης ικεσίας διέταξε την φυλάκισιν τοΰ αΰτοκρατορικοΰ' απε
σταλμένου Λ. Χοιροσφακτου χωρίς οΰτε καν νά δεχθή αυτόν εΐς άκρόα- 
σιν ss, ενφ ταυτοχρόνως ήρχισε νά παρασκευάζηται, δπως έκδικηθή τους 
Ούγγρους διά τάς καταστροφάς των.

Ό  Συμεών μιμούμενος τούς αντιπάλους του "Ελληνας αποστέλλει προς 
τούς βορείους γείτονας τών Ούγγρων, τούς Πατσινάκας, προσκαλών αύτοΰς, 
ΐνα από κοινού προσβάλουν τον κοινόν εχθρόν, τούς Ούγγρους 32 * 34. Ούτοι έγ-
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32) Γεώργ. Μον. σ. 854,18 έξ. Θεοφ. συνεχ. σ. 359,4 έξ. Λέων Γραμμ. σ. 268, 
14. Κ εδρ .-Σ κυλ. Β' σ. 256,1 έξ.

83) Γεώργ. Μον. σ. 854,22. Θεοφ. συνεχ. σ. 359,9 έξ .Ή  τοιαύτη συμπεριφορά 
τόϋ Συμεών νϋν έ'ναντι τοΰ. Λ. Χοιρ. καί ολίγον πρότερον έ'ναντι τοΰ Κωνσταντι- 
νακίου φαίνεται, δτι μέ τον καιρόν μετετράπη είς αρχήν. “Ενεκα τούτου δ1 ό πα- 
τριάρχης Ν. Μυστικός γράφων πράς τον Συμεών τήν ΚΗ' επιστολήν (P a tr. ·. G r. 
I l l ,  177) προσθέτει: «έβουλήθημεν και ημείς προς σέ άποοτεΐλαι, άλλ’ εκείνο έν· 
‘θυμηθ’έντες, ώς ούκ οϊδα πόθεν, τέκνο ν ήγαπημένθν, μετά τών άλλων και τοΰτο 
ποιειν διέγνως, ού καλώς, τό τούς άποκρισιαρίους κατέχειν, οπερ έν ούδενί τών 
άλλων εθνών ούδ’ έν τοΐς άπίστοις όράται γινόμενον, ύπεστάλημεν ώστε μή τούς 
άνδρας μετά τής άλλης ταλαιπωρίας, ήν ύπέστησαν τοσοΰτον μήκος όδοΰ έκπονή- 
σαντες καί είς τήν παρά σοΰ στενοχώριαν καί κάκωσιν έμπεσεΐν». Πρόκειται περί 
τών προς Συμεών απεσταλμένων τοΰ πάπα Ίωάννου I ' τό 917 κομιξόντων επιστο
λήν συνιστώσαν κατάπαυσιν τών επιδρομών. Ό  πατριάρχης αποστέλλει μόνον τήν 
επιστολήν. Οΰχί διάφορος ή το ή συμπεριφορά τοΰ Συμεών έναντι πρεσβείας τοΰ 
919 (Ν. Μυστικοΰ. Έ π ιστ. ΚΑ', P a tr. G r. I l l ,  145 καί 148). Είς άλλην πέ· 
ρίστασιν ό αυτός πατριάρχης, τον παρακαλεΐ προσωπικώς, δπως μή κατακρά
τηση τον άποστελλόμενον πρέσβυν πέραν τών 15 ημερών (Έ πισ τ. KB', P atr. Gr. 
I l l ,  149).

34) Τήν λεπτομέρειαν ταύτην ούθείς τών χρονογράφων μάς διέσωσεν. Οΰτε 
οι Ann. Fuldenses ποιούνται μνείαν, αλλά μόνος ό Κων]τΐνος Πορφυρογέννητος 
(De adm . imp. 40,172 έξ,) μάς πληροφορεί σχετικώς. Τό γεγρνός τοΰτο καί ίδια 
τό ότι οί A nn. F nld . σύγχρονοι δντες ούδέν αναφέρουν άγει τον M arqnard t 
(O steu r.--o stas . S treifzuge σ. 72) νά χαρακχηρίση τήν άφήγησιν τοΰ αύτοκράτο-
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καταλειφθέντες υπό τών Έλλήντον άπρονοήτως μόνοι και ευρεθέντες μεταξύ 
δυο εχθρών ύφιστανται μετά πολΰνεκρον διάάμφότερα τά μέρη μάχην συντρι
πτικήν ήτταν 35. Ή  χώρα των διαρπάζεται οΐκτρώς, τά δέ λείψανα αυτών εν 
τη επιθυμία νά σωθούν φεύγουν προς δυσμάς. Διελθόντα τά Καρπάθια 
έγκατεστάθησαν, δπου και σήμερον εύρίσκονται 86, γεγονός εξαιρετικής ση-

ρος—συγγραφέως sagenhaft zugesp itzt. Τό σφαλερόν τής άπόψεως τοΰ M arquard t 
άπέδειξεν ήδη ό S la ta rsk i (ένθ. άνωτ. σ. 304).

35) Γεώργ, Μον. σ. 855. Θεοφ. συνεχ. σ. 359,10 έξ. Λέων Γραμμ. σ'. 268,19 έξ. 
Κεδρ.—Σκυλ- Β ’ σ. 256,8 έξ. Ό  M arquard t ένθ’ άνωτ. σ. 524 δέχεται, ότι ή μάχη 
αΐίτη έλαβε χώραν έν Βουλγαρία. Τόσον όμως οί Ann. F u ld ., ή κατ’ εξοχήν προ- 
τίμησις τοΰ M arquard t, όσον και οί “Ελληνες χρονογράφοι ούδαμώς στηρίζουν τήν 
γτ»ώμην του. ’Αξία μνείας βίναι ή σχετική διήγησις τών Ann. F u ld . ετ. 896 
(Μ, Η. G. scrip tores I, 412). ’Ή το ι αυτόθι παραδίδεται, ότι οί Βούλγαροι άπηλ- 
πισμενοι μετά τάς τόσας ήττας καί καταστροφάς έκ μέρους τών Ούγγρων προσφεύ
γουν εΐς τόν μοναχικόν βίον διάγοντα πρώην βασιλέα των Βόριν. Μιχαήλ ζητούν-^ 
τες τήν συμβουλήν του προς απαλλαγήν έκ τών δεινών. Ούτος διαγιγνοισκει ώς α ι
τίαν τών δεινοπαθημάτων τά κακά, τά όποια οί ομογενείς του έπροξένησάν είς τοΰ; 
χριστιανούς καί τούς συνιστφ τριήμερον νηστείαν. Μετά τήν τοιαύτην κάθαρσιν τών 
αμαρτιών οί Βούλγαροι έπελθόντες κατά τών Ούγγρων κατόπιν πεισματώδους συγ- 
κρούσεως καθ’ ήν 20 χιλιάδες ιππείς τα>ν έφονεύθησαν, έμειναν κύριοι τοΰ πεδίου 
τής μάχης. Είς ό,τι άφορμ τήν έκθεσιν τών τής αυτής μάχης ή διήγησις τοΰ Κων
σταντίνου Πορφυρογέννητου (De adm. imp. 40, 172 έξ.) παρουσιάζεται ίδιάζουσα. 
Οιίτω οί Ούγγροι έπιστρέψαντες νικηται έκ Βουλγαρίας άπήλθον είς «ταξείδιον» 
=έπιδρομήν. Τής περιστάσεως ταύτης έπωφεληθέντες οί Βούλγαροι καί Πατσινά- 
και είσεβαλον είς τήν χώραν των «καί τάς αύτών φαμίλιας παντελώς έξηφάνισαν 
καί τούς είς φύλαξιν τής χώρας αύτών Τούρκους άπεκεΐσε κακινκάκως άπεδίωςαν. 
Οί δέ Τοΰρκοι ύποστρέψαντες καί τήν χώραν αύτών οϋιως εύρόντες έρημον καί κα’ 
τηφανισμένην, κατεσκήνωσαν είς τήν γην είς ήν Μαί σήμερον καιοικοΰσι». Είς τήν 
άφήγησιν τοΰ Πορφυρογέννητου διαβλέπομεν ένυπάρχουσαν σύγχυσιν. Τοΰτο συνάγε
ται πρώτον μέν έκ τοΰ οτι ούδείς τών χρονογράφων όμιλεΐ περί ταξειδίου, τουναν
τίον αναφέρουν τήν άντεπίθεσιν τοΰ Συμεών ώς αμέσως έπακολουθήσασαν τήν 
άποχώρησινιτών στρατιωτικών δυνάμεων τοΰ Λέοντος ΣΤ ', δεύτερον δέ, διότι ή 
άποψίς του αύτη άντίκειται είς τήν γνωστήν ήμΐν έξέλιξιν τών γεγονότων. ”H tol 
894,95 έναρξις εχθροπραξιών προς τό Βυζάντιον, ήττα τών Ελλήνων, άρχάς 895 
διαπραγματεύσεις προς Ούγγρους καί εκστρατεία Ν. Φωκά καί Εύσταθίου, εισβολή 
Ούγγρων, ήττα Βουλγάρων (ίδ, καί S la ta rsk i ένθ άνωτ. σ. 293), τέλος 896 σύνα- 
ψις ανακωχής, αποστολή Α. Χοιροσφακτου (αύτόθι σ. 302), ευθύς αμέσως, ώς 
γνωστόν, άντεπίθεσις τοΰ Συμεών μετά Πατσινάκων εναντίον τών Ούγγρων, δια
κοπή τής ανακωχής υπό τοΰ Συμεών, Βουλγαρόφυγον (896). Είναι δθεν καταφα
νές, ότι ούδαμώς ύπελείπετο χρόνος είς τούς Ούγγρους ν’ άναλάβουν οίονδήποτε 
«ταξείδιον»—επιδρομήν.’Επί πλέον οί Anil. F u ld . είναι σαφείς άνσ,φέροντες νίκην 
μετά μεγάλης δυσκολίας κερδηάεΐσαν καί στοιχίσασαν τόσον ακριβά, δπερ δεν θά 
συνέβαινεν, άν δ Συμεών είχε νά πολεμήση, κατά τόν Κ. Πορφυρογέννητοι' τήν 
έγκαταλείφθεϊσαν φρουράν.

36) De adm. imp. 40, 173.
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μασίας διά την ιστορίαν τοΰ σλαβισμού, διότι εις τό έξης έπρεπε νά γίνεται 
λόγος περί Νοτιοσλάβων ώς ιδιαιτέρας ένότητος.

Ή  στρατιωτική εναντίον των Ούγγρων επιτυχία τοϋ Συμεών άνέτρεψε 
την προ μικρού μόλις δημιουργηθεϊσαν ευνοϊκήν υπέρ ιών 'Ελλήνων κατά- 
στάσιν. Έπανακάμψας οΰτσς εκ της πέοαν του Δουνάβεως νικηφόρου εκ
στρατείας «γαυριών καί φρυαττόμενος», κατά τήν φράσϊν του Σκυλίτςη a?, 
δυστροπεΐ διά το κλείσιμον οριστικής ειρήνης. Εις τον έν Μουνδράγα 3S υπό 
περιορισμόν διατελοΰντα πρεσβευτήν Λέοντα Χοιροσφάκτην έδήλωσεν, ότι 
προ πάσης συζητήσεως διά τήν ειρήνην απαιτεί νά λάβη όλους τους εις χεΤ- 
ρας των Ελλήνων ευρισκομένους Βουλγάρους αιχμαλώτους, των οποίων ό 
αριθμός πρέπει νά ήτο σεβαστός ιδία μετά τήν αγοράν των υπό των-Ούγ
γρων πωληθέντων αιχμαλώτων. Ή  άπαίτησις δίεβιβάσθη αμέσως εις 
τήν Κων]πολιν, Ό  αΰτοκράτωρ έπιΰυμών ν5 αποφυγή νέας εις τον Αί
μον περιπέτειας άπήντησε συγκαταπιθέμενος. Ό  Συμεών άπέστειλε τότε 
τόν εκ των οικείων του δνόματι Θεόδωρον συνοδευόμενον υπό τοΰ Λ. X ol~ 

ροσφάκτου εις Κων]πολιν προς παραλαβήν των αιχμαλώτων. Τοΰ πρόκα- 
ταρκτίκοϋ ορού έκτελεσθέντος ηί) ό Λέων Χοιροσφάκτης επέστρεψεν αισιόδο
ξων εις Βουλγαρίαν προς συνέχισιν των διά τήν οριστικήν εΐρήνευσιν δια
πραγματεύσεων.

Έ νφ  ταΰτα συνέβαινον, σημαντική μεταβολή επήλθεν εΐ; τήν διοίχησιν 
τών στρατιωτικών δυνάμεων του αΰτοκράτορος. Ό  τόσας νίκας κατά τών 
"Αράβων δρέψας Νικηφόρος Φίοκάς, δομέστικος τών σχολών, χάρις εις τάς 
ραδιουργίας τοΰ βασιλεοπάτορος Στυλ. Ζαοΰτζα εστερήθη τής αρχηγίας τοΰ 
στρατού*0. Ό  Συμεών, δστις δεν ελησμόνει τάς καταστροφάς, τάς οποίας 
οΐ υπό Λέοντος ΣΤ / μετακληάέντες Ούγγροι έπήνεγκον εις τήν χώραν του 
καί δστις είχεν ήδη λάβει τους μνημονευθέντας ομοεθνείς του αιχμαλώτους, 37 38 39 40

37) Κεδρ.—Σκιιλ. Β ' σ. 256,11.
38) Γεώργ. Μον. σ. 855,4. Λέων Γραμμ. σ. 268,23.
39) “Οτι οΰτω συνέβη συνάγεται από τήν φράσιν «καί τοΰ το (δηλ. άπόδοοιν 

τών αιχμαλώτων) ποιήσεις άντιμιμοΰμενος τφ οφ θειοτάτιρ πατρΐ» τής μεταγενέ
στερος επιστολής (Β' 9) τοΰ Χοιρ. πρός Συμεών.

40) Γεώργ. Μον. σ. 855,8 έξ.,Λεων Γραμμ. σ. 269,5 εξ. παραδίδουν, δτι άπϊέ- 
θανεν. 'Όμως ό Θεοφ. συνεχ. σ. 359,17 έξ. καί ό Κεδρ.—Σκυλ- Β ’ σ. 256,16 έξ. 
παραδίδουν, δτι δ Ν. Φωκάς διαβληθείς υπό τοΰ βασιλεοπάστορος Στ. Ζαοΰτζα, μι· 
σοΰντΟς αυτόν, διότι εκείνος άπέκρουσε τήν χειρα τής θυγατρός του, έστερήθη τής 
αρχηγίας τοΰ στρατού. 'Η  δκθεσις τών γεγονότων άποδεικνΰει τήν άποψιν τών 
πρώτων ώς μή εχομένην τής αλήθειας. Γνωρίζομεν δτι δ Ν, Φοτκάς ολίγον κατόπιν 
—ασφαλώς μετά τόν θάνατον τοϋ βασιλεοπάτορος (896)—διοριθείς στρατηγός τών 
Θρακησίων έν Μ. "Ασία συνέχισε τάς επιτυχίας του κατά τών Αράβων, «πέθιινεν 
είς βαθύ γήρας έγκαταλιπών δύο υιούς Βάρδαν καί Λέοντα. Πρβλ. δι' δ ,τ ι άφορρ 
τάς πηγάς V asiliev  αυτόθι.
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έθεώρησε τήν στιγμήν ταΰτην προσφοράν, όπως επαναρχίση τάς εχθροπρα
ξίας. Διά τής ενεργείας ταυτης επεδίωκε δυο τινά: νά εκδικηθή και νά κά
λυψη, ει δυνατόν, διαρπάζων και αΐχμαλωτίζων τάς ζημίας, τάς οποίας ή 
έπέμβασις τών Ούγγρων επροξένησεν είς τήν χώραν του. Ή  υπάρχουσα 
ανακωχή 41 διακόπτεται καί ό Λέων Χοιροσφάκτης ρίπτεται έκ νέου εις τήν 
φυλακήν 4*. Τό πρόσχημα οΰχ ήττον υπό τό όποιον ο άρχων τής Βουλγα
ρίας προέβη εις έπανάληψιν τών εχθροπραξιών δεν μάς παρεδόθη 4Ϊ. Οΐ 
χρονογράφοι Γεώργιος Μοναχός 14 44 καί Λέων Γραμματικός 45 δέχονται απλήν 
επιθυμίαν, δπως συλλαβή καί άλλους αιχμαλώτους μέ αντικειμενικόν, ως είναι 
εΰνόητον, σκοπόν νά ζητήση λύτρα.

Ή  συμπεριφορά αΰτη άγει πλέον τόν αυτοκράτορα Λέοντα προς τήν 
άκράδαντον πεποίθησιν, δτι ό μόνος τρόπος νά πεισθή ό Συμεών καί ήσυ- 
χάση είναι τά δπλα. "Λποφασίσας λ,οιπόν νά τελειώση άπαξ διά παντός διέ
ταξε τήν διαβίβασιν τών έν Μ. ’Λσία στρατιωτικών δυνάμεων (τών θεμά-

41) ΟΙ χρονογράφοι Γεώργιός Μοναχός {855,8 έξ.), Λέων Γραμματικός (269, 
5) καί Σκυλίτξης {Β' 257,5) ομιλούν περί διαρρήξεως ύπαρχούσης «ειρήνης». Δηλ. 
περί ειρήνης, ήτις πρέπει νά έπηκολούθησε τήν άπόδοοιν τών αιχμαλώτων Βουλ
γάρων καί τήν οποίαν πρέπει νά έκλεισεν ό Λ, Χοιροσφάκτης ή, ώς ό S la ta rsk i 
δέχεται (Geschiclite der B ulgaren I Teil von der G riindung des bnlgar. R eiches 
bis zur T iirkenzeit (679—1395), Leipzig 1918, o. 51, τοϋ αυτού, Isto rija , o. 314) 
τήν ανταλλαγήν τών αιχμαλώτων. Νομίξομεν όμως, δτι a t λέξεις «ειρήνη» τοϋ Γεωρ
γίου Μονάχου (855,9) καί τοϋ Λέοντος Γραμματικού (969,5) καί «σπονδαί» τοΰ Κε- 
δρηνοϋ— Σκυλίτζη (Β '257,5) πρέπει νά θεωρηθούν σημαίνουσαι απλώς ανακωχήν.Τό 
δτι ούτως έχει καί τό δτι ούτε ειρήνη έκλείσθη, ούτε άπόδοσις τών κρατουμένων ίιπό 
τών Βουλγάρων 'Ελλήνων αιχμαλώτων ελαβε χώραν, μαρτυρεΐται έξ αυτών τών έν 
συνεχεία λεγομένων τοϋ Γεωργίου Μοναχοί) καί Λέοντος Γραμματικού. Ά ναγιγνώ· 
σκομεν αυτόθι, δτι δ Συμεών «έπιζητών γάρ καί άλλους αιχμαλώτους εισέρχεται 
κατά 'Ρωμαίων». Δηλ. δτι ήτο ήδη κάτοχος αριθμού τίνος «Ιχμαλώτων καί έπεζή- 
τει απλώς νά τούς αύξηση διά τά λύτρα. ’Αλλά τοϋ Συμεών κατόχου παραμένον- 
τος Ελλήνων αιχμαλώτου ν πώς ή το δυνατόν νά κλεισθή ειρήνη ; Έ π ί πλέον τό χω- 
ρίον τοϋ Ζωναρά (IV 41,3—6): «ΕΙτα έπέστειλε τφ Λέοντι μη αν ποτέ σπείσασθαι 
ει μή τούς αιχμαλώτους Βουλγάρους λήψοιτο πρότερον* καί τούτους λαβών ούκ 
έσπείσατο» έρχεται άναμφισβητήτως εις ένίσχυσιν τής απόψεως ημών.

42) Τούτο συνάγεται έξ αύτων τών επιστολών τοϋ Λ. X, πρός τόν Συμεών 
καί δή Β' 2 έξ.

43) 'Ο M arquard t (έν θ ’ άνωτ. σ. 526), ό S la ta rsk i (Istorija τ. Α' μ.Β ' 316) 
καί ό M acartney (The M agyars σ. 182) δέχονται, δτι ώς τοιοΰτο έχρησίμευοε 
πληροφορία, καθ’ ήν καί άλλοι αιχμάλωτοι Βούλγαροι εύρίπκοντο είς χεϊρας τών 
Ελλήνων κατακρατηθένιες παρά τά συμφωνηθέντα. Ή  άποψίς των αντη προέρ
χεται έκ παρανοήσεως τοϋ χωρίου τού Γεωργίου Μοναχού (855,9 έξ.) «έπιξητών 
γάρ καί άλλους αιχμαλώτους (δ Συμεών δηλ.) εισέρχεται κατά ’Ρωμαίων». Τήν 
ακριβή σημασίαν τοϋ χωρίου εδώσαμεν είς τήν ύποσημείωσιν 41.

44) 855,8 έξ. Πβλ. καί ύποσ. 41 καί 43.
45) 269,6 έξ. Πβλ. καί ύποσ. 41 καί 43.
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των). Αΰται ενωθειβαι μετά των της Ευρώπης και ταχθείσαι υπό τάς δια- 
δαγάς του νέου δαμεστίκου των σχολών Λέοντος Κατακαλών, διαδεχθέντος 
τον Νικηφΰρον Φωχαν, έχοντας βοηθόν τον Θεοδόσιον, πατρίκιον και πρω- 
τοβεστιάριον, εξέρχονται evuvt-lov τοΰ επιδρομέας διατρέχοντος ήδη τήν 
Θράκην. Ή  σΰγκοουσις των αντιπάλων έγένετο ανατολικός τής Άδριανου- 
πόλεως παρά τό Βουλγαρόφυγον46. Μετά σκληρόν αγώνα ή ήττα, την 
οποίαν οι "Ελληνες ύπέστησαν, ήτο πλήρης. Αυτός δ πατρίκιός και πρώτο' 
βεσαάριος Θεοδόσιος επεσεν, δ δέ δομέστικος των σχολών Λ. Κατακαλών 
μόλις διέφυγε κλεισθεις εις Βουλγαρόφυγον. Ό  Συμεών έν ασφαλεία πλέον 
δηών την Θράκην καί άγιον μείΚ έαυτοΰ πλήθος αιχμαλώτων επανέρχεται 
εις Βουλγαρίαν.

Ό  νέος ούτος θρίαμβος εναντίον τοΰ Βυζαντίου κατέστησε την και άλ
λως οχι ευχάριστου θέσιν τοΰ πρεσβευτοΰ Λ. Χοιροσφάκτου έξόχως δΰσκο- 
λον. Αί δυσχέρειαι διαγράφονται εν τή σειρά τών επιστολών αΰτοΰ προς 
τον Συμεών, διά τών οποίων έπεδίωκε την άπόδοσιν τών πολυαρίθμων 
'Ελλήνων αιχμαλώτων καί δή άνευ λ.ΰτρων καί την ειρήνευσιν. At διαπρα
γματεύσεις μεταξύ τοΰ υπό περιορισμόν διατελοΰντος Λ. X. καί τοΰ έπανα- 
κάμψαντος Συμεών λαμβάνουν χώραν ευθύς μετά τό Βουλγαρόφυγον (896). 
Περί τοΰ ακριβούς της. χρονολογίας ταΰτης. ούδεμία αμφιβολία επιτρέπεται. 
Τά λεγόμενα τής πρώτης επιστολής τοΰ Συμεών προς Λ. X. αποτελούν την 
καλυτέραν μαρτυρίαν. Αυτόθι γίνεται λόγος περί ηλιακής εχλείψεοος λαβοΰ· 
σης χώραν «πρόπερυσι» δηλ. προ δυο ετών από τότε πού έγράφη ή επι
στολή. Τής αυτής εκλείψεως μνεία διεσώθη παραλλήλως καί υπό τών χρο
νογράφων47, πληροφοροΰντων ημάς, orl επί Λέοντος ΣΤ' καί δή κατά τά 
πρώτα ετη τής αρχής του συνέβη εκλειψις ήλιου ορατή έν Κων]πόλει τήν 
«έκτην» ώραν τής ημέρας δηλ. περί τήν μεσημβρίαν, καταστάντων ορατών 
τών άστρων, επομένως ήτο ολική εκλειψις. Έ κ  τής εποχής δμως ταΰτης μίαν 
μόνον εκλειψιν εΰρομεν, τής οποίας τά χαρακτηριστικά τά συμπίπτουν προς τά 
υπό τών χρονογράφων παραδιδόμενα. Είναι δέ αΰτη ή ολική ηλιακή εκλειψις, 
ορατή έν Κων)πόλει, τής 7 Ιουλίου (περί ώραν 10 π. μ.) τοΰ 894 4S. Κατά

46} Γεώργ. Μον. σ. 855,10 έξ. Θεοφ. συνεχ, σ. 360,8 έξ. Κεδρ.—Σκυλ. Β' σ. 
257,5 έξ.

47) Γεώργ. Μον. σ. 852. Συμ. Μαγ. σ, 701. Θεοφ. συνεχ. σ. 356. Λέων Γραμμ. 
σ.266. Κεδρ. Σκυλ. Β' σ. 253,

48) I / a r t  de verifier les dates etc. P aris 1770, σ. 69. T. Oppolzer, Canon 
der F instern isse, W ien 1887.Ό  M uralt έν E ssai de clironogr. byz. σ. 469 τοπο- 
θετών τήν εκλειψιν είς τό 8S7 ' (20 ’Οκτωβρίου) σφάλλει. Τήν γνώμην τοΰ M uralt 
έδέχθη δ Σακκελίων. Τοϋτο τον ώδήγησεν εϊς έσφαλμένην χρονολόγησιν τής άλ?αι· 
λογραφίας Χοιροσφάκτου—Συμεοόν (ΔΙΕΕΕ 1 (1883) 380 ύποσ ). ’Επίσης 6 M ereati 
σφάλλει δεχόμενος τό 893 ώ; έθος συγγραφής (R ivista d. S tud  iorient. X, (1923—25) 
221), ομοίως ό S la ta rsk i (ενθ3 uvcor. σ. 315) τοποθετών τοΰ το προ τής νίκης εναν
τίον τών Ούγγρων.



Ή  παρά το Βουλγαρόφυγον μάχη 353

ταΰτα η συγγραφή τής επιστολής και ή διεξαγωγή τών διαπραγματεύσεων 
έλαβαν χώραν μετά ιήν 7 °Ιουνίου τοΰ 896.

Έ κ  τής αυτής αλληλογραφίας διδασκόμεΟα προσέτι τάς δυσκολίας τάς 
οποίας συχνά άντίκρυζεν ή βυζαντινή διπλωματία διαπραγματευομένη μετά 
βαρβάρων εθνών. Γ0  Συμεών δυνατόν νά έλαβεν έν Κων|πόλει, οΐανδήποτε 
χριστιανικήν"τε καί κλασσικήν μόρφωσιν, κατά βάθος όμως παρέμενε βάρ
βαρος. Τοΰτου άναντίρρητον μαρτυρίαν αποτελεί 6 ύπ’ αΰτοΰ τεθείς όρος, 
έκ τής έκπληρώσεως τοΰ οποίου έξήρτησε τήν άπελευθέρωσιν τών κρατουμέ
νων Ελλήνων αιχμαλώτων, ως καί ό τρόπος δίεξαγτογής τοΰ πολέμου, περί 
τοΰ οποίου διδακτικώταται είναι αι προς τον ίδιον έπιστολαί τοΰ πατριάρ- 
χου Νικολάου Μυστικοΰ. Έχρειάσθη πράγματι, εις τήν παρούσαν περίπτω- 
σιν ή διπλωματική δεξιότης τοΰ Λ. Χοιροσφάκτου συνοδευομένη υπό εΰ- 
ρείας μορφώσεως, δπως έπιτευχθή ή ΰπερφαλάγγισις τής βαρβαρικής πο
νηριάς και τής καχυποψίας τοΰ Συμεοόν.

Οΰτω ό Βούλγαρος ήγεμών παρανοών τήν ικανότητα σοφών τινων τοΰ 
Βυζαντίου νά προλέγουν τάς εκλείψεις, ή οποία, ώς γνο^στόν, οφείλεται εις 
τήν άναγέννησιν τής επιστήμης τής ελληνικής άρχαιότητος, διαβλέπει 
εις τό γεγονός τοϋτο θείαν δΰναμιν, προφητικήν 49 50. Θαυμάζει λοιπόν τον 
αΰτοκράτορα Λέοντα, διότι του προεΐπε τήν ηλιακήν εκλειψιν τοΰ 894 (7 
*Ιουνίου) όρίσας μάλιστα ημέραν, ώραν καί διάρκειαν. Τό διά τής σπου
δής τής αστρονομίας τών αρχαίων Ελλήνων έπίκτητον τοϋτο προσόν εκ
λαμβάνει ώς ενδειζιν ενυπαρχοΰσης αΰτφ προφητικής δυνάμεως.Γράφει λοι
πόν προς τον Λ. Χοιροσφάκτην θετών ώς.δρον άπολ,ΰσεως τών αιχμαλοότων 
τό άν θά δυνηθή ό αΰτοκράτωρ νά εύρη εκείνο τό όποιον σχετικώς έχει εις 
τον νοΰν του. Και δή έπάγεται : «καί εΐδώς ειπεν άν σοί, ώς ή άπολυθή- 
σεται παρ° ημών ή κατασχεθήσεται, Μήνυσον οΰν τών δυο τό έτερον. Καί 
ει τήν ενδιάθετον ημών γνώμην γνίρς, αθλον καί προγνώσεως καί πρεσβείας 
έξεις—οιδε Κύριος—τό’ τήν αιχμαλωσίαν λαβεΐν» Β0.Ό  Χοιροσφάκτης λαβών 
έν τη φυλακή γνώσιν τοΰ περιεχομένου τής επιστολής θά περιήλθεν ασφα
λώς εις δΰσκολον θέσιν από τό πρωτοφανές τοΰ δρου, διότι δυνατόν νά έπρό- 
κειτο περί επιθυμίας τοΰ Συμεοόν, όπως έςεΰρη πρόσχημα μή άποδόσεως τών

49) “Ε νταύθα  είναι άξια μνείας τά λεγάμενα τοΰ R a m b a u d  (L,“e m p ire  g rec  
ail Xe siecle σ. 329) : L a  B u lg a r ie  p re s e n ta i t  an  X e  siecle de s in g u lie rs  con- 
t r a s te s .  L a  m a s se  du  p eu p le  a v a i t  encore  co n se rv e  b eau co u p  de  ces s u p e r s t i 
t ions  q u “ a v a i t  co n d am n e es  le p a p e  N icolas  ; elle av a i t  co n se rv e  la c ro y an ce  a  
la  p ier re  q u i  g u e r i t ,  a u x  co n ju ra t io n s  e t  in can ta t io n s  a v a n t  la  b a ta i l le ,  a u x  
b o n s  e t  a u x  m a u v a i s  p re sag es ,  a  ces p r a t iq u e s  d em o n iaq u es  q u i  a v a ie n t  va-  
l u u n  si m a u v a i s  ren o m  a u x  v ie u x  B u lgares .  L u i tp r a n d  assu re  g r a v e m e n t  q u ’ 
un  des fils de S im eon  e ta i t  uti so rc ie r  s i  accom pli ,  q u “ en u n  c lin  d ’ oeil il 
changeaxt u n  h o m m e  en  lo u p  o u  en  to u te  au tre  bete.

50) Έ π ισ τ. A' 10 έξ.
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αιχμαλώτων Β1.Έσπευσεν εν πάση περιπτώσει, δπως άναφέρη τά τής επιστο
λής εις τον αΰτοκράτορα. Χωρίς δμως να περιμένη καθοδηγητικήν άπάντή- 
σιν συντάσσει εξ ιδίας πρωτοβουλίας τοιαΰτην 3Ϊ. ’Άλλως τε διά την αντιμε- 
τώπισιν ακριβώς παρομοίου ενδεχομένου έξελέγη αυτός, ώς ό πλέον επί παι
δεία διακρινόμενος, προς διεξαγωγήν των διαπραγματεύσεων.Επειδή δέ, ώς 
φαίνεται, από τον τρόφιμον τής πνευματικής κινήσεως τής Κων]πόλεως δεν 
άνέμενε τοιοϋτόν τι, αρχίζει την επιστολήν του μέ φράσιν έν τη οποία διαχέε- 
ται λεπτή ειρωνία : «Μηνύσας εφθης, αρχόντων φιλανθρωπότατε, ά καί με- 
μήννκας»69.Ερχόμενος ειτα εις τον κύριον σκοπόν τής επιστολής του άπαντα, 
καί)5 ον τρόπον ο καθείς εις τήν θέσιν του θά έπραττε. Προλέγει δη λ. τήν άπό- 
δοσιν των αιχμαλώτων. Μ ή λησμονών δμως, δτι έχει νά κάμη μέ ένα πο
νηρόν ήμιβάρβαρον, φροντίζει μέ εξαιρετικήν πράγματι δεξιοτεχνίαν καί διά 
μίαν οδόν ύποχωρήσεως. Ή  άπάντησίς του κατά τούτο μόνον είναι προφη
τική, κατά τό δτι μας ενθυμίζει χρησμούς τής ΐερείας τού δελφικού Απόλ
λωνος. Καί πράγματι ή άπάντησίς του προφητεύει εκ πρώτης δψεως τήν απε
λευθέρωσα των αιχμαλώτων μάλιστα άνευ λύτρων, γραφεΐσα δμως άνευ 
στίξεως καί κομμάτων ένέκλειε δυνατότητα καί μιας αντιθέτου άναγνώ- 
σεως, βεβιασμένης βεβαίως. ’Έγραφε δ’ επί λέξει: «προλέγομεν ώς τήν 'Ρω 
μαίων αιχμαλωσίαν άποατελείς ούδαμώς κατέχων αυτήν μάλλον δέ άποδοδ- 
σεις ού δώροις δέ ή τιμή μα σι καί τούτο ποιήσεις άντι μιμούμενος τφ σφ 
θειοτάτφ πατρί» 6i. Ό  Συμεών άναγνώσας τάς γραμμάς ταύτας κατενόησε 51 * 53 54 * * * * *

51) "Ομοιον τρόπον διαπραγματεύσεων τού Συμεών μέ διφορούμενα και αμ 
φίβολα μας διέσωσεν ή φράσις τοΰ Νικολάου Μυστικού : «καί μή γραφής ota  γρά
φεις αμφίβολα καί αδύνατα» (Έ π ισ τ .  ΙΗ ' ,  P a t r .  Gr.  I l l ,  125) άναφερομένη εις 
τάς διαπραγματεύσεις τού 919.

Ή  π ερ ίπτω σ ή  αύτη δεν άπετέλει διά τήν βυζαντινήν διπλωματίαν άπροσδό- 
κητόν τι. Πολλάκις αύτη άντίκρυζεν ανάλογους, άκατανοήτους δι* ενα πολιτισμένον, 
ορούς. Διά τούτο ό Κων)τΐνος Πορφυρογέννητος συντάσσων τήν πολιτικήν του, ού
τως είπεΐν, δ ιαθήκην (De a d m in is t r a n d o  im perio) προς τον υιόν του Ρωμανόν 
δεν παρέλειψε νά διαλάβη καί περί τού τρόπου άντιμετωπίσειυς παρομοίων α π α ι
τήσεων έκ μέρους γειτονικών βαρβαρικών φυλών (De ad m . imp. 13, 81 έξ. καί 
Περί Βασιλείου τάξεοις Λ' κεφ. 87—90 καί Β ' κεφ. 47).

5V) Έ π ι σ τ .  Δ' 27 έξ.
53) Έ π ισ τ .  Β'
54) Έ π ισ τ .  Βλ Διά τής τελευταίας φράσεως υπονοεί τήν επιστροφήν των

Βουλγάρων αιχμαλώτων περί τής οποίας έγένετο ανωτέρω λόγος. «Θειότατος 
πατήρ» δέ ενταύθα  είναι ό αυτός προς τον των κατωτέρω χωρίων «τφ προφήτη π α 
τρί» (Έ π ισ τ .  Δ' 29), «τφ σφ πατρί τε καί βασιλεί» (Έ π ισ τ .  ΙΓ ',  3) καί «προς 
πατέρα καί βασιλέα» (Έπιστ , ΪΔ' 10), δηλ, ό αύτοκράτωρ Λέων. 'Ο  S la ta r sk i
(ένθ. άνωτ. σ. 307), υποστηρίζουν, οτι ό υπονοούμενος διά τής ψράσεως «θειότατος
πατήρ», είναι όχι ο Λέων, ά λ λ ’ ό πατήρ τού Συμεών Βόρις — Μιχαήλ, σφάλλει.
Πρώτον διότι ούδεμία μάς παραδΐδεται άπόδοσις αιχμαλώτων υπό τοΰ Βόριδος,
ξήσαντος, ώς γνωστόν, έν διαρκεΐ ειρήνη προς τήν Κων)πολιν καί δεύτερον διότι
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παραδόξως, ως προλεγοιωας τήν μή άπόδοσιν των αΐχμαλώταιν. ’Απαντα 
λοιπον (Έπιστ. Γ') ΐσχυριζόμενος, δτι ό βασιλεύς οίώαμώς γνωρίζει τά 
μέλλοντα και απόδειξις το δτι εις τήν παρούσαν περίπτωσιν δεν εΰρεν εκεΤνο 
ιό οποίον είχε κατά νοΰν, προγνώσας δτι οΰτος δεν προτίτθεται νά έξαπο- 
στείλη τούς αιχμαλώτους, ενφ αυτός ειχεν αποφασίσει ακριβώς το αντίθετον. 
Συνέπεια: δεν ΰποχρεοΰται νά τους άποδώση. Ή  άνάγνςοσις αυτή δεν πα
ρείχε πράγματι εις 'τον παρόμοιας μορφώσεως αυτοκρατορικόν άπεσταλ- 
μένον δυσκολίας κατά τήν ανασκευήν. 'Ο Χοιρ. επιχειρεί τοΰτο διά τής επι
στολής Α'. ’Ανταπαντών διεξοδικώς κατά πρώτον μέν ελέγχει τήν ανε
πάρκειαν των γραμματέων τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος, διότι οΰτοι δεν 
ήσαν εις θέσιν νά στίξουν και V s άνσγνώσουν ορθώς,— βεβαίως ή μομφή 
αυτή άφεώρα μάλλον τον μαθητήν τής Κων)πόλεως, δεν τήν προσάπτει 
δμως κατ’ ευθείαν διά λόγους εΰνο.ήτους — εΐτα δέ προβαίνει εις άνάλυσιν 
τής επιστολής του (Β') υποδεικνυων, πώς έπρεπε νά έχη αυτή άναγντσσθή 
καί διασαφών λέξεις τινάς, τάς οποίας φαίνεται παρανοήσας δ Συμεοδν, ως 
π. χ. τήν μετοχήν αν τι μίμον μένος, δπου ή πρόθεσις αντί σημαίνει toor

ή προσφώνησις «θειότατος» ήτο αδύνατον ν ’ άποδοθή εις τόν Βόριν ζώντα καί 
μή περιβληθέντα ακόμη μέ τήν r/ίγλην τής άγιότητος, ώς τοΰτο συνέβη άργότερον. 
Τά επ ίθετα  θειος καί θειότατος αρμόζουν εις τον Βυζαντινόν Αύτοκράτορα, οσας 
ήτο διά τούς Βουλγάρους ηγεμόνας ό πνευματικός αυτών πατήρ. Διό τοΰ βαπτϊ- 
σματος τοΰ Βόριδος τό 864 δ  δεσμός μεταξύ τών ηγεμόνων των δύο ε π ικ ρ α τ ε ίω ν  
κατέστη διπλούς, ήτοι πολιτ ικός καί πνευματικός. Ό  Βόρις είναι τό «πνευματικόν 
τέκνον» τοΰ Μιχαήλ Γ ',  οΰτος δέ «πνευματικός πατήρ» εκείνου .Ή  θευτέρα αϋτη σχέσις 
μεταξύ τών δύο ηγεμονικών οίκων διατηρείται επί μακράν. Αί δέ παρατεθεΐσαι φ ρ ά 
σεις τών επιστολών αποτελούν υπαιν ιγμόν τής τοιαύτης συγγένειας. Σαφέστερα ώς 
προς τοΰτο είναι τά λεγάμενα τοΰ πατριάρχου Νικολάου Μυστικού γράφοντος προς 
τον θιά τών επιδρομών του τόν όλεθρον σπείροντα Συμεών : «μηδέ πόλεμον άναλαβέ- 
σθαι κατά τοΰ σοϋ πνευματικού πατρός, τοΰ θεοστεψοΰς ημών βασιλέως», δηλ. τοΰ 
ανηλίκου Κων)τίνου Πορφυρογεννήτου (Έ π ιστ .  Θ', Patr.  Gr. 111,77. Ί δ .  καί Έ 
πιστ. ΚΕ', αυτόθι 168). Ή  πνευματική αυτή συγγένεια έπεκτείνεται καί μεταξύ 
τών δύο εθνών. Πβλ. λεγάμενα Νικολάου Μυστικού : «έκεϊθεν ταϋτα, οΐμοι τών 
έμών παθών, έπεισήλθ·ε τά κακά μέσον 'Ρωμαίων καί Βουλγάρων, μεταξύ τών π α 
τέρων καί τών τέκνων, οΰς ούχ αΐμα καί σάρξ, άλλα τό πανάγιον πνεύμα υιού; 
καί πατέρας απέδειξε». (Έ π ισ τ .  ΚΑ', P art .  Gr. I l l ,  141). ’Επί πλέον πβλ. «καί 
υμείς μέν ώ; τέκνα τούς πατέρας επιγινώσκετε, π α ρ ’ ών έδέξασθε καί τού αγίου βα- 
πτίσματος τήν χάριν καί οί 'Ρ ω μαίο ι  ώς πατέρες τά οίκεΐα έν Χριστφ τέκνα τούς 
Βουλγάρους έπιγινώσκουσι» (Έ π ιστ .  ΚΘζ αυτόθι 185). Τής πνευματικής συγγένειας 
μνεία έγίνετο καί έν τή προσφωνήσει τών Βουλγάρων απεσταλμένων προς τόν αύτο
κράτορα. Πβλ. Κων)τίνου Πορφυρ. Περί βασιλείου τάξεως Β' 47 (681—2 καί 690, 
11), όπου άναγινώσκομεν «πνευματικός πάππος», «πνευματικόν τέκνον», «πνευμα- 
κός εγγονος». Τό αυτό παρατηρούμεν καί οσον αφορά τούς δεσμούς προς τόν ηγεμο
νικόν οΐκον τής Μεγάλης 'Αρμενίας (αυτόθι Β' 48 (687, 3) καί προς τόν τής Ά λα- 
νίας (688,6). Ο ί ηγεμόνες τής Γαλλίας, Γερμανίας, Σαξωνίας καί Βαϊούρης ήσαν διά 
τόν αύτοκράτορα, «πνευματικοί αδελφοί» (689).
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καί όχι εναντίον. Επομένως ό Χοιρ. πρέπει όχι μόνον νά έπαινεθή ώς μαν- 
τεύσας την ενδόμυχον σκέψιν του Συμεών, άλλα καί νά λαβή άνευ άλλης 
διατυπώσεως τό ύποσχεθέν αθλον, δηλ. τούς αιχμαλώτους 5i!. Εις τό σημεΐον 
μάλιστα τούτο επιχειρεί νά κατάπληξη τον ήμιβάρβαρον προσθέτων δτι ό 
βασιλεύς δχι μόνον έμάντευσε την περί ής ό λόγος σκέψιν του, αλλά και το 
ολον περιστατικόν, δηλ. τό δτι ο Συμεών έπρόκειτο νά θέση τοιοΰτου είδους 
όρον, προεφήτευσε, πριν ακόμη ο Χοιρ. εγκατάλειψη την πρωτεύουσαν και 
τού τό άνεκοίνωσεν 56. Έ ν  τέλει τού υπομιμνήσκει, ότι ό ίδιος ό Συμεών 
ώ μ ίλη σε κάποτε εις κύκλον έξεχόντων Βουλγάρων περί άπολύσεως των κα
τακρατούμενων αιχμαλώτων57, ό'περ άλλως τε συνεφώνει προς την άποψίν 
του περί τού τρόπου άναγνώσεως τής προφητευούσης επιστολής καί τό οποίον 
άνθρωποι αυτού τού Συμεών τού ειχον μεταδώσει.

Τά παρατεθέντα επιχειρήματα τού Χοιρ. σαστίζουν τον Συμεοίν. ’Αδυ
νατών ν’ άντεπεξέλτθη εΐς τούς πολύπλοκους συλλογισμούς τού πρεσβευτού 
εξοργίζεται και τού αποστέλλει την εξής δλιγόλογον καί οργίλον άπάντησιν. 
«*Ω μάγιστρε Λέον, ούχ ύπεσχόμην περί αιχμαλώτων" ού σοι έλάλησά τι" 
ούκ έξαποστελώ καί μάλιστα ώς μ ή τό μέλλον γνούς καθαρώς» 58. Είναι κα
ταφανές, δτι ό Συμεών γραφών «ούχ ύπεσχόμην περί αιχμαλώτων’ ού σοι 
έλάλησά τι» πάρενόησε κατά τρόπον άνεξήγητον την φράσιν τού Χοιρ. «εΐ- 
πας γάο ποτέ περί αιχμαλώτων, εΐ γε μή λέληθέ σε, ώς άπεστελεΐς αυτούς 
κατθώς οι σοι νύν μοι λέγουσιν» 59. Πάντως δεν πρόκειται νά άποστείλη 
τούς αιχμαλώτους, καί τούτο κυρίως διότι ή πρόγνωσις τού μέλλοντος δεν 
ήτο καθαρώς διατυπωμένη. Καί μετά την άνω σύντομον άπάντησιν ό Χοιρ. 
δεν παραιτειται ούχ ήττον τών έπιδιώξεών του, ούτε απελπίζεται. s'Av δεν 
επέτυχε τού οκοπουμένου εκμεταλλευόμενος την πίστιν τού Συμεά)ν εις δή
θεν μαντικήν δύναμή τού αύτοκράτορος, τθά επιχείρηση τώρα νά κερδίση 
τούτο χρησιμοποιών τά πνευματικά όπλα, τά όποια ή μελέτη τών αρχαίων 
Ελλήνων συγγραφέων τού παρέσχεν. Ούτω την άνω επιστολήν (EJ) τού Συ
μεών, ήτις υπήρξε καί ή τελευταία, ό Χοιρ. χρησιμοποιεί ώς αφετηρίαν σει
ράς ολοκλήρου επιστολών έν ταίς όποιαις άναπτύσσων μίαν εξαιρετικήν δια-

55} Έ π ισ τ .  Δ' 24 ε ξ . : «είχον έπαινεΐσΰ-αι αν έγωγε ώς γνοΐις τό μέλλον τε 
καί απόρρητον, καί ούκ έπαινεϊσθαι μόνον, άλλα δή καί προγνώσεως άθλον .την 
αιχμαλωσίαν άπολαβεΐν».

56) Έ π ισ τ .  Δ' 27—28 : «’Έ χεις  την προλεκτικήν π αρ’ ήμιΐιν δύναμιν, ήν ημείς 
έκ του ήμετέρου βασιλέως προγνωστικώς ή π ιστό μέθα.»

57) Έ π ισ τ .  Δ' 29—31 : «εΐπας γάρ ποτέ περί αιχμαλώτων, εΐ γε μή λέληθέ 
σε, ώς άποστελεΐς αυτούς, καθώς ot σοι νΰν μοι λέγουσιν».

58) Έ π ισ τ .  Ε'.
57) Έ π ισ τ .  Δ' 29—31. Ό  S la ta r s k i  (ενθ’ άνωτ. σ. 300—1) διαβλέπων εις 

τήν φράσιν τούτην μνείαν τών μετά τοϋ Ευσταθίου διαπραγματεύσεων ασφαλώς 
σφάλλει, ώς ή παρατεθεισιχ ανωτέρω έξέλιξις τών γεγονότων άποδεικνύει.
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λεκτικήν ικανότητα—ύπεδεικνΰετο οΰτω εμμέσως ή άνωτερότης τοΰ βυζαντινού 
πολιτισμού—προσπαθεί νά ύποβάλη την άποψίν του. At ϊδιαι μας παρέχουν 
προσέτι ζωηράν εικόνα τής διπλωματικής δεξιό τη τος και πνευματικής ευστρο
φίας τοΰ Χοιρ. Ή  επιστολή ΣΤ' είναι ή πρώτη άπάντησις του πρεσβευτοΰ 
εις την τρίτη ν τοΰ Συμεών. Έ ν  τούτη προσπαθεί μετιχβάλ,λων τήν στίξιν νά 
μετατρέψη το αρνητικόν περιεχόμενόν της είς καταφατικόν. Επειδή δ μ ως θά 
ήδυνατό τις νά τοΰ άντείπη, δτι προτείνει άνάγνωσιν τά μάλιστα άμφίβο- 
ϊιθν, έχει ήδη εΰρει τήν άπάντησιν: Μάλιστα αμφίβολον, όμιως εν τοιαΰτη 
περιπτώσει πρέπει νά υπερίσχυση, δ,τι είναι φιλάλΤίρωπον, άλλα φιλάνθρω
πον είναι ή άπόδοσις τών αΐχμαλώταιν ,i(*. Τό αυτό επιδιώκει και έν τή έπα- 
κολουθησάση επιστολή (Ζ') προτείνων νέαν διάφορον άνάγνωσιν. Άμφό- 
τεραι μένουν αναπάντητοι' ούχ ήττον ό Χοιρ. επιμένει καί έν τή άμέσως 
επομένη επιστολή του (Η') αποπειράται νά πείση τον Συμεών δτι, άν ή 
επιστολή του (Ε') παρέχη δυνατότητας αμφιβόλου καί πολλαπλής άναγνώ- 
σεως, τοΰτο οφείλεται εις θείαν έπέμβασιν, ήτις δχι μόνον διάνοιαν καί 
γλώσσαν πολλάκις προς τό κακόν τεινοΰσας μεταστρέφει, αλλά και χείρα, ως 
εις τήν πρόκειμένην περίπτωσιν, δταν αυτή θέλη νά γράψη άδικόν τι*1. Έ ν  
τή έν συνεχείς* επιστολή του (Θ') ό απεσταλμένος τοΰ αΰτοκράτορος, ιδών δτι 
τά μέχρι τότε επιχειρήματα του έμειναν ατελέσφορα, αποπειράται νά ΰπο- 
βάλη εις τον Βούλγαρον ηγεμόνα τήν ιδέαν, δτι οΰτος γράφων τήν αρνητι
κήν του εκείνην επιστολήν ήθελεν απλώς νά δοκιμάση τήν περί τής αρετής του 
πίστιν τοΰ Χοιροσφάκτου. Κατά πόσον δηλ. θά έπίστευεν άναγιγνώσκιόν 
τήν άπάντησιν tou (Ε'), δτι πράγματι ό Σ. άπεφάσισε νά ένεργήση άφι- 
λανθρώπως κατακρατών τούς αιχμαλώτους. Έ ά ν  ναί, ό Συμεοόν δικαίως θά 
ήδυνατο νά έξοργισθή ώς προσβεβλημένος καί νά μή ΰπακοΰση εις τήν αϊ- 
τησιν.Ό Χοιρ, όμως ούδ’ επί στιγμήν άμφέβαλεν περί τής άγαθής προθέ- 
σεώς του, Ό  Συμεών δθεν έκτιμών επακριβώς τοΰτο πρέπει ν’ άποδοόση 
τούς αιχμαλώτους60 61 62, Ή  επιστολή I' έγράφη, ϊνα ενίσχυση τήν ΐ>έσιν τής 
Θ'. Δεν έπίστευσεν εις τήν αρνητικήν εκείνην (Ε') τοΰ Συμεών, διότι τό πε- 
ριεχόμενον ήτο άδικον, ένφ αυτός γνωρίζει έκ τών πράξεων, οτι ό Συμεών 
είναι δίκαιος. Κατά συνέπειαν τά γραφόμενα αποτελούν δοκιμασίαν ή παι- 
διάν ή καί δυνατόν νά προέρχωνται από σφάλμα τοΰ γραμματέως. 'Ο Χοιρ.

60) Έ π ιστ .  ΣΤ ' 16—2 0 :  « Άλλ’ εΐποι τις, δτι αμφίβολον άνάγνωσιν ποιεί.  
Αυτό δέ τοΰτο κάγώ εΐποιμι προς τόν τοΰτο λέγοντα. "Αμφίβολον οΰν, ώς πολλά
κις άνταγινωσκόμενον. ΕΪ, δ 3 αμφίβολον, νικάτω τό φιλάθρωπον. Φιλάνθρωπον δέ 
τό τήν αιχμαλωσίαν άπολυθήναι».

61) Έ π ισ τ .  I I '  6—9 : «νϋν δέ ού γλώσσαν μόνον, ουδέ τήν προ ταύτης 
διάνοιαν, άλλα καί χεϊρα γράφουσαν τά μή δίκαια εις έτέραν γραφήν θεός μετε- 
τάξατο*··

62) Έ π ισ τ ,  Θ' 12—14,
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αμφιβάλλουν καί πάλιν ώς προς τήν αποτελεσματικότατα των μέχρι τοΰδε 
επιστολών ton αποστέλλει καί νέαν, την ΙΑλ Αΰτη περιστρεφόμενη περί την 
αυτήν ιδέαν ώς αι προηγούμεναι, τής παιζοΰσης αρνήσεως καί δοκιμασίας, 
αποτελεί έπικλησιν προς το εις την καρδίαν τοΰ άρχοντος Βουλγαρίας ένυ- 
παρχον αγαθόν, τό όποιον δεν είναι δυνατόν να νικηθή υπό ιόΰ άπανθρώ- 
που περιεχομένου μιας επιστολής, καί τοΰτο διότι τα θέσει καί τέχνη, ιος 
είναι ή επιστολή, δεν δΰνανται να. νικήσουν την εξιν καί την φΰσιν, ώς αυτοίι 
παρουσιάζονται εις τον Συμεών.

Τέλος ό αντικειμενικός σκοπός επετεΰχθη. Ό  Συμεών ήρχισε νά κάμ- 
πτεται. Τούτο πληροφορηθείς, φαίνεται, εξωδίκως ό Χοιρ. γράφει νέαν 
επιστολήν (ΙΒ') περιστρεφομένην περί τήν αυτήν ιδέαν ως αΐ προηγούμε
να ι, δηλ. τής παιζοΰσης αρνήσεως καί δοκιμασίας, καί ήτις ιδέα άποδεικνΰε- 
ται τώρα αληθής, διότι ή αρνητική επιστολή (Ε') φανερώνεται τέλος «άλη- 
θεΰουσα πράγματι, καν δοκή ψεΰδεσθαι τφ γράμματι03». Ό  Συμεών προ
φανώς διάκειται ήκιστα φιλικώς προς τον πρεσβευτήν, ϊσως τον μισεί διά 
τήν πειστικήν του πνευματικήν ανωτερότητα. Διότι πώς άλλως είναι δυνα
τόν νά έξηγηθή τό γεγονός δτι τήν απόφασίν του ν5 άποδώση τούς αιχμα
λώτους δεν άνακοινοι εις αυτόν, ώς τοΰτο Οά ήτο άναμφιβόλως κανονικόν, 
άλλ° απ’ ευθείας εις τον αύτοκράτορα ; Τοΰ τελευταίου τοΰτου περιελθόντος 
είς γνώσιν τοΰ Χοιοοσφάκτου γέννα εύλογους ανησυχίας μήπως εκείνος 
μεταβάλη εκ νέου γνώμην, απευθύνει δθεν τήν ΙΓ ' επιστολήν προτρέπουν 
αυτόν νά τηρήση «τήν προς τον σόν πατέρα φιλανθρωποτάτην ΰπόσχεσιν, 
άλλα μή τήν προς τον εκείνου δοΰλον, όος έγοομαι, παίζουσαν άρνησιν» ei. 
Τό ζήτημα τής άποδόσεως των αιχμαλώτων εΐσήλθεν είς τήν οδόν τής διευ- 
θετήσεους. Ό  Χοιρ. δέ είναι εκείνος δστις συνεχίζει τάς περαιτέροο επί των 
λεπτομερειών διαπραγματεύσεις. Οΰτω τέλος χάρις είς τήν δεξιότητα αύτοΰ 
ό αύτοκράτωρ Λέων λαμβάνει τον σεβαστόν αριθμόν των 120 χιλιάδων 
αιχμαλώτων άνευ καταβολής λυτρών καί κλείει ειρήνην, βί ήτις είς τό εξής 
καθ’ δλον τό διάστημα τής βασιλείας του δεν διεταράχθη σοβαρώς. Οί δροι 
τής ειρήνης δεν μάς παρεδόθησαν. Τόσον οί χρονογράφοι οί τά γεγονότα 
εκείνα έκθέτοντες δσον καί ό ίδιος ό Χοιρ σιωπούν σχετικώς. Ό  Γεώργιος 
Μοναχός “ή καί ο συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους 63 64 65 66 67 αναφέρουν, δτι ό Συμεών 
άποθανόντος τοΰ Λέοντος Σοφοΰ (912) εστειλεν είς Κων)πολιν πρέσβεις«μη-

63) Έ π ισ τ. IB' 6—7.
64) Έ π ισ τ .  Ι Γ '  6 - 9 .
65) Έ π ισ τ .  Κ Γ ' ( Ι Η ') 5 έξ. : «φέρε, τάς τρεις πρεσβείας...·  τάς έν Βουλγα-

ρίφ φημι..... . έν αις τοΰτο μέν, είκοσι καί εκατόν χιλ ιάδας αιχμαλώτων έκεΐΰεν λα
βών, καί σπονδάς εγγράφους εϊρηνικάς ποιήσας έπανελήλυΰα.. .»

66) 873, 13 έξ.
67) 380, 5 εξ.
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νΰων ’Αλεξάνδριο τά προς ειρήνην, και τοΰ φιλοφρονεΐσθαι αυτόν καί τι- 
μάσθαι καθώσπερ επί του Λέοντος». Τοΰτο δη?«η βεβαίως άποστολ,ήν εκ 
μέρους τοΰ αΰτοκράτορο,ς δώρων είς τον Βούλγαρον ηγεμόνα, ουδαμως δμως 
καταφαίνεται, αν πράγματι πρόκειται περί όρου της κλεισθείσης τό 896 υπό 
του Χοιρ. ειρήνης, ώς ό Slatarsld 0S, υποστηρίζει, η άλλως πως δημιουργη- 
θείσης ΰποχ,ρεώσεως. (Ως προς τό σημεΐον τοΰτο ουδαμως σαφέστερον είναι 
σχετικόν χωριον της επιστολής 9ί1, του είς τον οικουμενικόν θρόνον τό 912 
άποκατασταθέντος πατριάρχου Νικολάου Μυστικού. Αΰτη απευθυνόμενη προς 
τον Συμεών μετά τήν εκ μέρους τοΰτου εναρξιν των εχθροπραξιών συνηγο
ρεί υπέρ τής ειρήνης μεταξύ των δυο χριστιανικών εθνών. Αυτόθι λοιπόν 
μνημονεύονται οί οροί συνάψεως ειρήνης, τούς οποίους οί επίτροποι του 
ανηλίκου Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου προέτεινον: ήτοι «ένορκον ασφά
λειαν γενέσθαι του μή τούς Βουλγάρους άσΰμφορόν τι πράττειν' και τελεΐ- 
σθαι μέν καθώς εξ αρχής καί τό λεγόμενον κομβέντον, στέλλεσθαι δέ καί 
τά εκ τής ρωμαϊκής βασιλείας ώς έθος προς σέ στελλόμενοι μέχρι τοΰ Δε- 
βελτοΰ, εκεϊθέν τε διά τών ΰμετέρων ανθρώπων κομίζεσθαι προς τήν σήν 
εξουσίαν, καί άρκεΐσθαι τούτων οΰτω γινομένων, καί μηδέν πλέον έπιζη- 
ιεΐν, μηδέ τήν τών βασιλικών ανθρώπων προς σέ άφιξίν τε καί προσκύνη
σή» 7°. Κατά ταΰτα ή αποστολή δώρων, προφανώς ετησίων, έγίνετο κατ3 
«έθος» καί οΰχί ώς δρος τις ειρήνης επέβαλλε. Τό γεγονός τοΰτο δεν ενέχει, 
νομίζομεν, ιδιαιτέραν τινά σημασίαν, καθότι είναι γνωστόν, δτι ή Κων]πο- 
λις συχνά εστελλε χρηματικά δώρα εις επικινδύνους βαρβάρους γείτονας, μα- 
ταιώνουσα οΰτω τάς ληστρικάς έπιδρομάς των.

*
ψ ψ

Εις τάς σχέσεις τών Έλλήνοον προς τούς Βουλγάρους τής αμέσως μετά 
τό Βουλγαρόφυγον εποχής άπεδόθη χωρίον του συγχρόνου ’Άραβος χρονο
γράφου Tabari. Κατά τά λεγάμενα λοιπόν τοΰ Tabari τό 283 (ετ. έγ.) δηλ. 
896 μ. X. οί Βούλγαροι υπό τον Συμεών λεηλατουντες τήν ύπαιθρον προΰ- 
χώρήσαν μέχρι τών τειχών τής πρωτευούσης τής αυτοκρατορίας άναγκάσαν- 
τες τούς αντιπάλους xojv νά κλεισθουν έν αυτή. *0 αΰτοκράτωρ Λέων ΣΤ' 
έν τή απελπισία του άποστείλας ήρώτησε τον άρχοντα τών Βουλγάρων: «ή 
θρησκεία μας είναι ή αυτή, προς τί λοιπόν τά έξοντώμεν άλλήλους;» Είς 
ταΰτα εκείνος άπήντησε : «Τό κράτος τοΰτο είναι τών πατέριον μου και δεν 
θά παραιτηθώ προτού ό έτερος εξ ημών επικράτηση» :1. Ό  αΰτοκράτωρ 
διαπιστώσας δτι οΰδεμια δυνατότης συνεννοήσεως υπήρχε, προέβη είς μίαν

68) Istorija τ. Α' μ, Β' σ. 321 έξ.
69) Έ π ισ τ .  ΣΤ ',  P a t r .  Gr, 111, 56—60.
70) Έ π ισ τ .  Σ Τ ' ,  P a t r .  G r .  111,57,
71) Έ κ  της γερμανικής μεταιρράσεως τοΰ χωρίου ΰπό J.  M a rq u a rd t ,  O s teu r .  

u. O stas ,  S tre ifz i ige  o- 519.
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ήκιστα πιθανήν ενέργειαν. Συνεκέντρωσε δηλ.,. κατά τον Tabari πάντοτε, 
τούς εν τή πρωτευούση ευρισκομένους “Άραβας αιχμαλώτους, ώπλισεν αυ
τούς και έξαπέστειλεν εναντίον των Βουλγάρων, τούς οποίους χάρις εις τήν 
ανδρείαν των πρώτων ένίκησεν. Ό  αύτοκράτωρ δμως, συνεχίζει ό ’Άραψ 
χρονογράφος, φοβούμενος τούς (.οπλισμένους Μουσουλμάνους άνεκάλεσεν αυ
τούς και άφοπλίσας διεμοίρασεν άνά τάς επαρχίας.

Το άνω χωρίον τού Tabari πρώτος έπραγματεύθη τό 1895 ό R. Α- 
bicht 7Ϊ άποδώσας εις τό έτος 896. ’Ολίγα έτη κατόπιν ό J Marquardt 72 73 
διετύπωσε τήν αυτήν γνοδμην. Ό  A. Vasiliev 74 75 πραγματεύεται επίσης τό 
χωρίον. Τοποθετεί δέ τήν επίθεσιν ταύτην εναντίον τής Κων]πόλεως και 
τήν χρησιμοποίησιν των ’Αράβων αιχμαλώτων προ τοϋ έτους, καθ’ ο οι 
Ούγγροι έπενέβησαν ώς σύμμαχοι του Λέοντος ΣΤ ' δεχόμενος μάλιστα δπ  
ή έπίθεσις ακριβώς αύτη κατέστησεν άναγκαίαν τήν πρόσκλησιν των Μα- 
γυάρων. Τέλος ο F. Dvornik 76 άσπάζεται τήν άποψιν τών Abicht και 
Marquardt. Συσχετίζων δέ μάλιστα τήν δήθεν νίκην τών έξοπλισθέντων 
αιχμαλώτων εναντίον τών Βουλγάρων προς τήν επιστροφήν τών τριάκοντα 
φρουρίων τού θέματος Δυρραχίου 75α δέχεται, δτι ό Συμεών ήττη- 
θεις προέβη εις τούτο. Ό  Slatarski (Istorija σ. 319) δέχεται τό 896. Ό  
C. A. Macartney 76 και ό S. Runcirnan 77 δέχονται τήν χρονολόγησιν, 
δμως 6 μέν εκφράζει τήν γνώμην, δτι πρόκειται περί μετακληθέντων Μα- 
γυάρων ειδωλολάτρων, ό δέ ευρίσκει πιθανώτερον, δτι τό χωρίον τού T a 
bari άναφέρεται εις εκ τής ’Ασίας προερχόμενους έποίκους τής Θράκης. 
Πάντες οι μνημονευθέντες έρευνητα! δεχθέντες τήν χρονολογίαν, τήν οποίαν 
ό Tabari παραδίδει δηλ. 283=896, έσφαλον. ‘Η δΐΥίγησις περί χρησι- 
μοποιήσεως τών ’Αράβων αίχμαλώτοον, καί αν ακόμη άποδίδη ιστορικόν γε
γονός, άναφέρεται εις τήν ολίγον μετά τον θάνατον τού Λέοντος ΣΓ ' πο
λιορκίαν τής Κο:>ν]πόλεως δηλ. τό 913. Ή  άνάγνωσις τού χωρίου παρά 
Marquardt μάς έφερεν εις τον νοΰν τό περιεχόμενον τών επιστολών τού 
πατριάρχου Νικολάου Μυστικού, μέλους τής αντί βασιλείας, προς τον Συ
μεών έν ταΐς οποιαις καταφαίνεται τό πολιτικόν τού δευτέρου πρόγραμμα 
να ύποκαταστήση τούς “Έλληνας αύτοκράτορας διά τού οϊκου του. Ή  εγερ- 
θεισα υποψία, οχι πρέπει νά άποδοθή εις τήν εποχήν ιών επιστολών, μετε-

72) D er Angriff d e r  B u lg a ren  auf  C o n s tan t in o p e l  im J .  896 n, Ch. έν 
A rch iv  fu r  s lav isch e  P h ilo log ie  17 (1895) a. 477 — 182.

73) "E r ik  άνωτ. σ. 519—520.
74) B yzance  et les A rab es  II, κεφ. I I ,  Les eu ip e reu rs  Leon V I le Pbiloso- 

p h e  et A le x a n d re .
75) L es  S lav es ,  B y zan ce  et R o m e  a n  I X  siecle σ. 305 έξ.
75α) G. K o lia s ,  L- C h o e ro sp h a c te s  o. 42.
76) T h e  M a g y a r s  in  t h e  N in th  C e n tu m ,  σ. 186.
77) A H is to ry  of t h e  F ir s t  B u lg a r ian  em pire ,  L o n d o n  1930, a .  148-
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τράπη εις πεποίθησιν, όταν άνεγνώσαμεν ώς ό Abiclit παρέχει τοΰτο. Αυ
τόθι προστίθεται μία παραλλαγή τής ανωτέρω παρατεθείσης φρά- 
σεως: «Τό κράτος τοΰτο εΐνάι τών πατέρων μου» ούδαμώς άνταποκρινο- 
μένης εις τά γεγονότα και επομένως αδύνατον νά έλέχθη υπό τοΰ Συμεών. 
Ή  παραλλαγή έχουσα οΰτω: «Τοΰτο είναι ένα κράτος τό όποιον τώρα πε 
ριήλθεν εις εμέ» 78 79, εΰρίσκεται έν άπολΰτφ συμφωνία προς τάς μετά τον θά
νατον Λέοντος Σοφού γεννηθείσας παρά τφ Συμεών γνωστάς φιλοδοξίας. 
Ό  Abiclit, δστις περιωρίσθη μόνον εις τήν χρησιμοποίησιν τοΰ Kd. Mu- 
ralt™ δι’δ,τι αφόρα τον συσχετισμόν προ; τάς ελληνικός πηγάς, συνεσχέτισεν 
οΰχ ήττον δρΟώς προς χωρίον τοΰ Barhebraeus εχον ώς εξής: «Συμεών, 
ό ήγεμών τών Βουλγάρων και Σλάβων, έπήλθεν εναντίον τής Κων)πόλεως, 
ήρήμωσε πολλάς πόλεις, ήπείλησεν αυτήν τήν πρωτεύουσαν άνεγείρας εναν
τίον ταΰτης μεγάλην τάφρον διήκουσαν από Βλαχερνών μέχρι τής Χρυσής 
καλούμενης πόλης. Ό  βασιλεύς δέ τών Ρωμαίων δΓ απεσταλμένου ειπεν εις 
αυτόν: «δλοι ημείς εΐμεθα χριστιανοί, τέκνα ενός βαπτίσματος, προς τι αΐ 
μεταξύ ημών έριδες;» “Επειδή όμως εκείνος δεν έπείθετο νά συνάψη εΙρήνην, 
ο βασιλεύς τής Κων)πόλεως συγκεντρώσας τούς έν Κων)πόλει εύοισκομένους 
’Άραβ ας αιχμαλώτους ΰπεσχέδη εΐς αυτούς, δτι, εάν οΰτοι έβοήθουν τούς 
Ρωμαίους προς καταπολέμησιν τών Βουλγάρων, ΐ)ά τούς άφηνεν ελευθέ
ρους80 81 82 83. Ή  συνέχεια έχει ώς και παρά Tabari. Και ενώ ό Barhebraeus, οστις 
είςτό σημειον τοΰτο ήντλησεν εκ τε τοΰ Tabari καί τοΰ Μιχαήλ τοΰ Σύρου 8Ι, 
όρ&ώς αποδίδει τό γεγονός εΐς τήν αρχήν τής βασιλ,είας Κων)νου Πορφυρο
γέννητου άκολουθών τον δεύτερον, ό Abiclit δεχόμενος άνεξελέ'/κτως τήν 
υπό τοΰ ’Άραβος χρονογράφου παρεχομένην χρονολογίαν τό τοποθετεί, ώς 
εϊπομεν, εις τό 896 a3.’Εκφράζει τήν έκπληξίν του, διότι οΐ Βυζαντινοί χρο
νογράφοι, τούς όποιους, ώς εϊπομεν, ούδαμώς ήρεύνησε, δεν ομιλούν περί 
τής ευθύς μετά τήν ήτταν τοΰ Βουλγαροφύγου πολιορκίας τής Κων)πόλεως. 
Μάλιστα ό M a r q u a r d t νομίζει, οτι εΰρε τήν ευκαιρίαν νά ειρωνευθή. 
Άμφότεροι άπατώνται. Αΐ ελληνικοί πηγαί δεν ομιλούν περί πολιορκίας 
εύάύς μετά τό Βουλγαρόφυγον, διότι αύτη δεν έλαβε χώραν. 'Ομιλούν όμως 
περί τοιαύτης σύμβασης τό 913. Ή  σχετική διήγησις τοΰ Γεωργίου Μονα-

78) A rch iv  fu r  Slav. P h il .  17 (1895) 178.
79) K ssa i  de  c h ro n o g ra p h ie  b y z a n t iu e  (395—1057), St. P e te r s b u rg  1855.
80) Τό χωρίον έκ της συριακής έκδόσεως τοΰ B a rh e b ra e u s  υπό B ru n s  καί 

K irsch ,  Le ipz ig  1789, σ- 175 ώς τοΰτο παρέχει ό Abicli t  ένθ·’ άνωτ. σ. 479.
81) Michel le S y r ie n ,  C h ro n iq u e ,  έκδ. καί μετάφρ. J . C h ab o t ,  Paris  1906, 

τ. I l l  σ. 118.
82) Ό  M uralt  ένθ·’ άνωτ. α .  741 τοποθετεί τό συμβάν εΐς τό 896 Ό  Vasi- 

l iev  αυτόθι συνταυτίζει τά λεγάμενα τοΰ B a rh e b ra e u s  προς τά τοΰ T a b a r i  εν I I I  
σ. 2152—3 (ή παραπομπή έκ τοΰ Vasiliev),

83) ’Ένθ’’ άνωτ. σ. 526 καί 527.
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χοΰ84 εχουσα ως έξης: «Αύγουστω δέ μηνι Συμεών ό Βούλγαρος αρχών, 
έκστρατεΰσας κατά 'Ροιμαίων συν δχλφ πολλω και βαρεΐ, κατέλαβε την 
Κων)πολιν, και δή περικαθήσο: αυτήν χάρακα περιέβαλεν από Βλαχερνών 
και μέχρι τής λεγάμενης Χρυσής πόοτης, έλπ-ίσι μετέωρος ών άπονη τι ταΰτην 
πάντως έλεΐν», είναι άσφαλώς ή πηγή τοΰ Μιχαήλ Σΰοου. Ό  ρόλος, τον 
όποιον οΐ εςοπλισθέντες ’Άραβες αιχμάλωτοι διεδραμάτισαν, δεν είναι δυ
νατόν, και άν ακόμη είναι ιστορική πραγματικότης, νά ενείχε τήν-σημασίαν, 
την οποίαν ό Tabari τοΰ προσέδωσεν.Εΐς τοΰ το συνηγορούν δυο τινά: πρώ’ 
τον οί υπό τοΰ Γεωργίου Μονάχου εν συνεχεία, παρατιθέμενοι λόγοι άποχω- 
ρήσεως τοΰ Συμεών και αιτήσεως ειρήνης, ήτοι: «επει δέ τήν τε των τοί
χων'κατέμαθεν οχυρότητα τήν τε εκ τοΰ πλήθους και των πετροβόλων άσφά 
λείαν, των ελπίδων σφαλείς έν τω λεγομένω Έβδόμφ ΰπέσχρεψεν, είρηνικάς 
σπονδάς αΐτησάμενος», καί δεύτερον ή φράσις αΰτοΰ τοΰ Barhebraeus: 
«εάν οΰτοι εβοήθουν τους Ρωμαίους προς καταπολέμησιν των Βουλγάρων».

Γ· Τ. ΚΟΛΙΑΣ

84) 8(7, 12 έξ. Προσέτι πβλ. Θεοφ,συνεχ. 385,5 έξ. Κεδρ.—2χυλ. Β' 282,5 έξ.
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1. Τά αρχεία τής  Κοινότητος Σαράντα ’Εκκλησιών

Χάριν τής Ιστορίας σημειώνομεν δτι ή προσπάθειά μας πρός εΰρεσιν των χα
μένων αρχείων τής 'Ελλην. Κοινότητος Σαράντα Εκκλησιών έναυάγησεν. Πρός 
τοϋτο εϊχομεν γράψει παντοΰ, όπου έπιστεύετο δτι ήμποροΰσε νά εύρεθή κα'ι ή ελά
χιστη υπόνοια περί τής ΰπάρξεώς των. 'Η  δημοσιευόμενη αμέσως επιστολή τοΰ μη
τροπολίτου Σιδηροκάστρου μας παρέχει τό ιστορικόν τής μεταφοράς των αρ
χείων μέχρις Άλεξανδρουπόλεως.'Η δέ άπάντησις εις έγγραφόν μας τής Γεν. Διοι- 
κήσεως Θράκης από 28 ’Απριλίου 1940 περί τής ματαίας προσπάθειας τής Γεν. 
Διοικήσεως, μάς άφαιρεΐ και τήν τελευταίαν ελπίδα δτι θέλουν ποτέ άνευρεθή ταΰτα 
τόσον πολύτιμα διά τήν πνευματικήν ιστορίαν τής λαμπράς Κοινότητος Σαράντα 
’Εκκλησιών.

Κ ύριε  ΙΙαπαχριστοδουλον,

Άφοΰ σάς συγχαρώ 6ta το «Βραβεΐον ’Ακαδημίας ’Αθηνών» δπερ τιμφ τόν 
τε δίευθυνήν τοΰ περιοδικού καί τους συνεργάτας αΰτοΰ καί άφοΰ σάς ευχηθώ εύ- 
φρόσυνον καί πρόξενον πάσης πνευματικής χαράς τό νέον έτος 1940 ακολούθως έκ- 
φράζθ3 τήν λύπην μου διά τήν μυστηριώδη απώλειαν τών αρχείων τής Μητροπό- 
λεως 40 ’Εκκλησιών, "Ολα τά αρχεία Μητροπόλεώς τε καί Φιλ. Συλλ,όγου συνελέγησαν 
ΰπ’ έμοΰ, έτοποθετήθησαν είς έν κιβώτιον, έγράφη έξωθεν αύτοϋ «Άρχεΐον 'Ιεράς 
Μητροπόλεως 40 ’Εκκλησιών», έκομίσθησαν ύπ’ έμοΰ προσωπικώς κατά τήν έκεϊθεν 
άναχώρησίν μας μετά τοΰ κ· Νομάρχου καί τών αρχείων τής Νομαρχίας, καί ότε 
άφίχθημεν είς Δεδέ-Άγάτς, έτοποθετήθησαν πάντα ταΰτα είς τά υπόγεια τής Νο
μαρχίας καί όταν μετά εν περίπου έτος έζητήθησαν διά τινα διαθήκην καί άργό- 
τερον δι’ έν προικοσυμφωνον, έστάθη αδύνατον νά εύρεθώσιν. Έκτυπήσαμεν ολας 
τάς θύρας καί ό ιατρός Τζελέμπογλου επίσης ήρευνησεν, άλλ’ είς μάχην. Τις παρέ
λαβε ν αυτά έκεΐθ-εν καί ποϋ τά μετέφερε άγνωστον. Εϊχομεν δέ μέοα καί δλα τά 
ασημικά τής ’Εκκλησίας. ’Ερευνήσατε, άν θέλητε καί σείς καί ίσως εΰρεθώσι.

Μετά πολλών ευχών 
"f ' Ο Σιδηροκάστρου Βασίλειος

Σημ. τ. Δ. Ή  Γεν. Διοίκησις εις αΐτησίν μας δπως επιδίωξη τήν άνευρεσίν 
των, άπήντησεν οτι ούδέν άνευρέθη έκ τής γενομένης έρεύνης.

2. Ε λ λ ό γ ιμ ε  κ. ΠοΧ. Εαπαχριστοδονλον,

Εύχαρίστως λαμβάναι τήν εκδοσιν τοΰ Θρακικοΰ ’Αρχείου καί συγχαίρω ύμΐν 
θερμώς διά τήν λαμπράν ασχολίαν σας, ήτις είναι άγαν εθνική, Είς τήν σελ, 121 
(τ . Σ Τ  ) σχετικως με  τόν αοίδιμον Δαμιανόν Α ιβερόπονλον επιτραπήτύο μο ι ή Ιπα- 
νόρ&ωσις §τι έδίδαξεν εν τ φ  ΙΙα νεπ ιβ τη μ ίω  ώς έκτακτος  καθηγητής  από τον 1 8 5 2  
■—5 6  ίσως δε είναι τυ πο γρ α φ ικό ν  παρόραμα τό άναγραφόμενον μέχρ ι  τοΰ  1 8 9 6 . ’Α λ λ ’ 
ούτε διω ρίσθη  ίερατικως προϊστάμενος  τον έν Β ιέννη  *Ε λλην . Ναοΰ  : Ι Ια ρη τήθ η  
της καθηγεσίας και μ ε τ έβ η  είς Β ιέννην ένθ α  ίεράτευεν ό αδελφός του άρχιμ . Κ ο 
σμάς Α ιβερόπονλος.

Ά τ ν χ ώ ς  είς τήν α ίθουσαν τής θ εο λο γ ική ς  σχολής τον Ε α νεπ .  μ εταξύ  τών φω-
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το γρ α φ ιώ ν  όλων τώ ν π ρο ϋζτα ρ ξά ντω ν  κα ϋ-ηγητώ ν δεν υ π ά ρ χ ε ι  ή  φ ω το γρ α φ ία  το ν  
Λ ιβ ε ρ ο π ο ν λ ο ν  ο νδα μ ο ϋ  ενρ ε& εΐσ α .

Μετ ’ ευχών
"Ιεζεκιήλ Βελανιδιώτης Θεσσαλιώτιδος

Υ , Γ, Γράψω εις υμάς διότι δέν έχω τήν τιμήν νά γνωρίζω τον συντάκτην 
τής λαμπράς διατριβής κ. Κ. Κουρτίδην.

3. Για  τά υφάδια, Τά ταρακλιά

«’'Ηταν ό παππούς δ Κωνσταντής ό Ταστσίδης ό παλιός πραματευτής, πού 
είχε τά ξακουστά φελεμένια, τά στημόνια καί τά φάδια καί σ’ αυτόν επήγαιναν οι 
καλές ψάντριες νά προμηθευθοϋν τό νήμα πού έχρειάζοντο, ανάλογο προς τό είδος 
του πανιού πού έπρόκειτο νά φιλοτεχνήσουν μέ τήν φημισμένη τέχνη τους. Διότι 
ήσαν πολύ ξακουσμένα τά υφαντά τού λάκκου (έργαλ,ειού) των Σαρανταεκκλησιών, 
πού τά έθαύμαζαν ακόμη καί στην πρωτεύουσα τοΰ βιλαετιού, τήν Άνδριανούπολη, 
τής οποίας οί γυναίκες δεν έ'βλεπεν μέ εύνοϊκό μάτι συνήθως κάθε άνεγνωρισμένην 
υπεροχήν των ομοφύλων των των Σαρ. ’Εκκλησιών. Ό  γεροταστσίδης λοιπόν ήξευ- 
ρεν τί θά δώση στήν άμνια τή Μάλαμα, πρωτομαστόρισσα στά ψηφωτά καί τί στην 
κυρά Δοχτινιώ, τεχνήτρα στις σαντρατσωτές μεσάλες, όπως κα! τί έχρειάζετο ή 
άμνια ή Πουλίν’ γιά τά κοσμοξακουσμενα της ταρακλιά, τά χρησιμοποιούμενα ώς 
καλοκαιρινά μακάτια, στρωσίδια δηλ. τών καναπέδων τού καιρού εκείνου. Μέ ολη 
της τήν αγραμματοσύνη ή ύφάντρα ήξευρε νά μή γελασθή, διότι εσυνήθισε χό μάτι 
της στήν έτικέττα τού δέματος μέ τό νήμα, πού ήρχετο άπό τήν Ευρώπη, τήν καλή 
μάρκα A. A. C ronto καί απ’ αύτό θά έπαιρνε για στημόνι τό κλωστρό καί για υφάδι 
τό λανό. “Εχρειάζετο δέ ιδιαιτέρα προπαρασκευή στό στημόνι προκειμένου γιά τά 
ταρακλιά, ώστε νά επιτύχουν οί θαυμάσιες σκιάσεις τοΰ bleu επί τού λευκού. Καί 
πρώτα έπρεπε τό νήμα, όπως ήτο εις τσιλέδες, νά περάση άπό τήν μάζαλ’ (αραιό* 
τατον μίγμα νερού καί αλεύρου βρασμένου) διά νά άποκτήση περισσότερόν αντοχήν. 
Μετά τό στέγνωμα έκαλαμιάζετο καί έγίνετο τό διάσημο εις μήκος σύμφωνα μέ τήν 
ποσότητα τών πήχεων τού υφάσματος πού έχρειάζετο. Κατόπιν τό ήμισυ περίπου 
άπό τό ετοιμασμένο στημόνι εις κάθε διάστημα 5 6 δακτύλων έτυλίγετο σφιχτά μέ 
σιτζίμι (σχοινί όχι πολύ χονδρό) εις τρόπον ώστε νά μή εΐναι δυνατόν νά διαπε- 
ράση ύγρόν εις τό τυλιγμένον μέρος τοΰ νήματος, τό όποιον δέν θ·ά ύπερέβαινεν 
επίσης τά 5—6 δάκτυλα, "Ετσι έτοιμάζετο τό σιημόνι για βάψιμο καί μετεφέρετο 
εις τόν Στεφανάκη τον μπογιατζή, ό όποιος ήτο ειδικός εις τό είδος αύτό' θά τό 
περνούσε είς χρώμα πολύ σταθερόν bleu όπου θά έχρωματίζετο μόνον, τό δέ σφι- 
χτοτυλιγμένο θά έμενε λευκόν μετά τήν άφαίρεσιν τών σχοινιών. Έ πρεπεν  έπειτα 
νά τυλιχθή στό κάτω κυλινδρικό ξύλο τοΰ λάκκου και νά περασθή ακολούθως στά 
μυτάρια καί στό χτένι εις τρόπον ώστε έν συνδυασμό) μέ τό υπόλοιπον ήμισυ στη
μόνι βαμμένον έξ ολοκλήρου νά αποτελούν κατά μήκος γραμμάς. '£ϊς υφάδι έχρη- 
σιμοποιεΐτο νήμα λευκόν καί ύφαίνετο είς τρόπον ώστε νά έχη δύο όψεις (σύστημα 
δημοκατόνι δηλ- μέ όρτιά καί ξεστρεμιά) εκ τών οποίων ή ζωηρότερα, ή δρτιά, 
αποδίδει τό άξιοθαύμαστον ταρακλή ύφασμα, θαυμιιζόμενον καί σήμερον διά τήν 
ιδιαιτέραν του λαμπρότητα, πού προσδίδει είς αύτό τό ιδιόρρυθμον τής βαφής του».

Ε Ιρ . Ι Ια π α δ ο π ο ύ λ ο υ
4. Ε π ισ τ η μ ο ν ικ ο ί  έορταομοί

Α') Ή  Θράκη έώρτασε δύο έορτάζ «ατά τόν μήνα Μάϊον τρέχοντος έτους. Τήν 
70ετηρίδα τού ιατρού κ. Κ. Κουρτίδου, συγγραφέως τής ’Ιστορίας τής Θράκης καί
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των μυστηρίων αυτής, καί τήν τεσσαροκονταετή πνευματικήν δρασιν τοΰ ακαμά
του ιατροφιλοσόφου κ, Ά χιλλ. Λ. Σαμοθράκη, Ιστορικού καί τούτου τής Θράκης 
καί συνεργάτου τοΰ ’Α ρχε ίου ,  τοΰ οποίου δημοσιεύεται εις τόν παρόντα τόμον τό 
Γεωγραφικόν καί 'Ιστορικόν Λεξικόν τής Θράκης. Καί ό εις καί δ έτερος μεγάλας 
προσέφερον υπηρεσίας είς τήν ερευνάν τής ιστορίας τής Θράκης καί ή Θράκη σε- 
μνύνεται διά τάς τόσον καρποφόρους εργασίας των, πού θ ’ αποτελούν μνημεία αλη
θινά ιστορικής προσπάθειας. Τό Ά ρ χ ε ΐο ν  Θράκης ύπερήφανον διά τούς εξέχοντας 
πνευματικούς ήγέτας τής συγχρόνου Θράκης καί συνεργάτας του, τούς συγχαίρει καί 
εύχεται νά ιδη αυτούς έκτυπιονοντας καί τάς άλλα; εργασίας των.

ΙΤολ, ΙΙαπαχριστοδονλον

Β') Τή 18η Μαΐου τοΰ 1940, κατά τά γραφόμενα τών εν ’Λλεξανδρουπόλει εφη
μερίδων, 6 έν τή πόλει ταύτη Μ ορφωτικός Σύλλογος  τιμών τήν επί τεσσαρακον
ταετίαν συγγραφικήν καί κοινωνικήν δρασιν τοΰ συμπολίτου Άχιλλέως Σαμο
θράκη, ιατρού, διωργάνωσεν εν τή αιθούση τοΰ κινηματοθεάτρου τών Ήλυσίων 
πανηγυρικήν εορτήν, καθ’ ήν παρισταμένου πολλοϋ καί εκλεκτού ακροατηρίου καί 
τών θρησκευτικών, διοικητικών καί στρατιωτικών αρχών έψάλησαν άσματα, άπηγ- 
γέλθησαν ποιήματα, παρεστάθησαν πλαατικαί εικόνες έκ τής Θρακοελληνικής μυ
θολογίας καί έχορεύθησαν εθνικοί χοροί υπό τών μαθητών καί μαθητριών τοΰ αυ
τόθι γυμνασίου. Τόν πανηγυρικόν έξεφώνησεν ό εν τφ γυμνασίφ καθηγητής κ. Γ. 
Μαμμελης έξάρας τήν συγγραφικήν εργασίαν καί τήν άλλην κοινωνικήν δρασιν τόϋ 
επίλεκτου Θράκος (εξ Αίνου) Ό  Σαμοθράκης είναι γνωστός εις τό αναγνωστικόν 
Ελληνικόν κοινόν ως συγγραφεύς διαφόρων Ιστορικών καί ιατρικών μελετών καί 
ώς συντάκτης τής μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας. Εσχάτως πρός ταΐς άλ- 
λαις Θρακικαΐς μελέταις καταχωρισΟείσαις έν τφ Ά ρ χε Ιω  καί τοΐς Θραπικοΐς  έξέ- 
δωκε καί τόν πρώτον τόμον τής ιστορίας τής .Θράκης, άπό τοΰ παρόντος δέ τόμου 
ήρξατο έκτυπούμενον έν τφ Ά ρ χ ε ίω  τό μέγα ιστορικόν καί γεωγραφικόν τής Θρά
κης λεξικόν.

'Ωσαύτως τή 21η Μαΐου τοΰ αύτοΰ έτους, ονομαστική εορτή τοΰ έν Σουφλίφ 
διαμένοντος Άδριανουπολίτου ίατροϋ Κωνσταντίνου Κουρτίδου, υΐ αυτόθι επιστή
μονες και διανοούμενοι έπεσ/.έψαντο εν σώματι τόν έορτάζοντα καί συνέχαρησαν 
αυτόν διά τήν επί πεντηκονταετίαν συγγραφικήν του εργασίαν καί τήν έν γένει ώς 
ίατροΰ καί πολιτικού δράσίν του. Ή  διοικούσα τόν δήμον επιτροπεία έπέδωκεν 
αυτφ, προσφωνούντος τοΰ δημάρχου, τιμητικόν ψήφισμα, δημόσιευθέν καί είς εφη
μερίδας τών ’Αθηνών καί Θεσσαλονίκης Ό  κ. Κουρτίδης είναι γνωστός διά τε τάς 
ίστορικάς καί λαογραφικάς του περί Θράκης μελετάς, αΐτινες άφθονοΰσιν εις τε τά 
Θρακιπά  καί τό Ά ρχείον καί τήν ογκώδη του Ιστορίαν τής Θράκης. Ούχ ήττον 
έδρασε καί ώς πολιτικός εκλεγείς βουλευτής καί γερουσιαστής τοΰ,, νομού "Εβρου 
καί διατελέσας επί τινα χρόνον καί διοικητής Θράκης ώς πρόσεδρος ύπουργός.

Τό ’Α ργε ίο ν  μετ’ έμοΰ συγχαΐρον άμφοτέρους τούς εκλεκτούς Θράκας συνερ
γάτας του εύχεται αύτοΐς υγείαν, όπως έορτάσωσί καί άλλας επετηρίδας των.

Μ νρτίλ ,  Κ. ‘Αττοστολίδης

5. Τ ’ αναστενάρια είς Ρουμανίαν

ΓΙολλά έχουσι μέχρι σήμερον γραφή περί τών αναστεναριών, παρά ταΰτα δμως 
πολύ ολίγα γνωρίζομεν περί αυτών, λόγω τοΰ μυστηριακοΰ των χαρακτήρος. "Ενα 
ζήτημα, τό όποιον πρέπει ιδιαιτέρως νά μελετηθή είναι ή τοπική εκτασις τοΰ εθίμου 
τούτου. "Ηδη ό Βούλγαρος καθηγητής. Arnaoudoff ύπέδειξεν ότι τό εθιμον ύπάρ*
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χει εις τι χωριον Ούρκάρι τής Βουλγαρικής Μακεδονίας, π ιθανώτατα δέ κατά τον 
Δεληγιάννην μετεφέρθη εκεί υπό των Βουλγάρων προσφύγων τής ’Ανατολικής Θρά
κης, οι όποιοι μετά των Ελλήνων προ τής ανταλλαγής των πληθυσμών ετέλουν 
εις τάς παλαιός εστίας των τά αναστενάρια 5.

"Εθιμον άνάλογον προς τά αναστενάρια αναφέρει επίσης καί ό Κωνσταντίνος 
Καρατζάς είς τάς εφημερίδας του 1 2 3 4 5 εις την ρουμανικήν μονήν τοΰ Νιάμτζου παρά 
χό χωρίον Πασκάνι. Διατριβών ό Κωνσταντίνος Καρατζάς τό 1780 εις Πασκανι επε- 
σκέφθη τήν μονήν τοΰ Νιά|ΐτζου, ήτις έοίρταζε κατά τήν εορτήν τής Άναλήψεως, π ε 
ριγραφών δέ τήν μονήν και τούς μοναχούς καί ιδιαιτέρως τον ηγούμενον Παίσιονομι- 
λεϊ καί περί τής εκεί ευρισκόμενης θαυματουργού είκόνος τής Θεοτόκου, περί ής ανα
φέρει τά έξης r *.. .Είναι δε μία and εκείνος πον είχον οι εν Κωνσταντινονπόλει 
βασιλείς τών Ρωμαίων καί εκρεμώντες αντάς είς κοντάρια εν εϊ,'άει παϊρακίων, πε-  
ριείρχοντο τά τείχη τής Κωνσταντινουπόλεως, κάμνοντες λιτανείας. ‘Ηταν δε μια 
πήχν τό ύψος, μέ άνάλογον πλάτος, καί ανω&εν είχε μίαν τρύπαν, μέ  τήν οποίαν 
ή το άπερασμένος ένας χαλκάς σίδηρους καί εξ αΰτον τήν έξήρτηαν εις τά κοντάρια' 
καί άπό μεν το εν μέρος ήτο ή είκών τής νπεραγίας Θεοτόκον με  καμποσαις αρά
δες γράμματα, τά όποια  καί άντιγράψας εξαπεστειλα τρρ πατρί μον, απο δε το άλλο 
μέρος ήταν ή είκών τον άγιον Γεώργιον* Β.

Περιγράφων περαιτέρω τήν εορτήν δ Καρατζάς αναφέρει ότι είς παλαιοτέρας 
έποχάς ή θαυματουργός αυτή είκών κατά τήν ημέραν τής Άναλήψεως άνηρπάζετο 
κατά τήν ώραν τής λιτανείας έκ τών χειρών τών ιερέων ύπο δύο ενθουσιωντων, οι 
όποιοι έτρεχαν είς τά Ορη : «*Ιστέον καί τοντο, οτι επί τών άλλων ηγουμένων εν τή 
ήμερα τής πανηγύρεως ενγάζοντες οι ιερείς τήν αγίαν τής νπεραγίας Θεοτόκον εις 
τον αγιασμόν, τήν ήρπαζαν άπό rag χεΐρας των δύο ενΦουσίασμενο* καί ετρεγαν είς 
τά βουνά, λέγοντες οι παριοτάμενοι καί οι μοναχοί οτι είναι τερατούργημα τής 
αγίας είκόνος, καί επροξενοΰσαν σκάνδαλον είς τούς ξένους οπού ήρχοντο, Αέχονς  
καί άλλους καί έγίνετο παίγνιον ή αγ'α π ίστ ις  μας, επί δε τοΰ κνρ ΤΙαϊσίον τοντο 
τό άτοπον δεν ήκολονϋ·ησε, μ ε  τό νά τήν ενγαλε μόνος του μετά τον διαδόχου τον, 
καίτοι προβεβηκώς τή ηλικία, καί πάσχων άπό ποδάγραν. "Εγινε δέ καί ό αγια
σμός με  ακραν ησυχίαν, καί όντως πανηγνρισαντες καί ημείς εμείναμεν δύο νύ
κτας είς τό μοναστήρι καί τή τρίτη ημέρα επιστρέψαμεν είς τά οσπήτια μας» *.

Τό ανωτέρω περιγραφόμενον λίαν άτελώς δυστυχώς εθιμον έχει μεγάληνομοιό
τητα πρός τά αναστενάρια τής Θράκης. Δέν άναφέρεται μόνον ό χορός τής φ ω 
τιάς, ό όποιος πιθανώς θά ύπήρχεν είς παλαιοτέρας έποχάς. ’Επίσης δέν τελείται 
κατά τήν εορτήν τοΰ άγιου Κωνσταντίνου, άλλα τής Άναλήψεως. ’Αλλά και είς την 
Θράκην άναφέρεται ή τελετή τών αναστεναριών καί κατ’ άλλας έορτάς, τής Κοιμή
σεως τής Θεοτόκου, τοΰ αγίου Παντελεήμονος, τής αγίας Παρασκευής, τοΰ προφή
του Ή λία, τοΰ άγιου Ίωάννου Προδρόμου s, αί όποΤαι έορτάζονται κατα τους θ ε 
ρινούς μήνας Μ ά ϊο ν ,'Ιο ύ ν ιο ν ,'’Ιούλιον καί Αύγουστον, οπότε εορτάζεται καί ή

1) Β. Ν. Δεληγιάννη, Τά αναστενάρια {Άρχεΐον του Θρακικοϋ Λαογραφικοΰ 
καί Γλωσσικού Θησαυρού Ε ' J193B—39] (181—132).

2) Περί τοΰ Κωνσταντίνου Καρατζά και τών «’Εφημερίδων» του βλ. Ε. Hur- 
m uzaki, D om m entc P riv itoare  la  Ishria R om anilor τόμ. B' D om m ente grecesti 
έκδ. Παπαδοπούλου—Κεραμέως Βουκουρέστι 1809.

Β) Κ. Καρατζά, ’Εφημερίδες. Έ ν  Η). H im nuzak i, εν θ ’ άν. σ. 109.
4) Κ. Καρατζά, ένθ’ άν. σελ. 110.
5) Β .  Ν .  Δεληγιάννη, ενθ’ άν. σ. 129.
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βορτή τής ’Αναλήψεως. Δέν δυνάμεθτχ νά ε ΐπ ω μ ε ν  επί τοΰ παρόντος σχετικόν προς 
τήν προέλευσιν τον εν Ρουμανία εθίμου τοϋ αναγραφόμενου υπό τοϋ Καρατζά, 
οίίτε περί τής τοπικής αυτοΰ έκτάσεως μέ τήν χιόραν,Ό σκοπός τοϋ παρόντος ση
μειώματος είναι απλώς νά δώση αφορμήν είς τήν ερευνάν τοϋ ζητήματος τής δια- 
δόσεως τών αναστεναριών είς τήν Βαλκανικήν χερσόνησον.

ΛΓ. Γ. Σβορώνός

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

*Η Θράκη έχασε ένα τών καλλιτέρων διδασκάλων της, καί μοναδικόν 
λαογράφον, μέ τον Θάνατον του Καλλ. Χουρμουζιάδη. Οί λαογραφικές του 
έργασιες εΐναι πρότυπα συλλεκτικής Ικανότητας Συλλέγουν λαογραφικά 
κείμενα, έγνώριζε νά τηρή τούς απαραίτητους ορούς τής συλλογής λαο- 
γρσφ. καί γλωσσικών κειμένων. Οί εργασίες του Θά μείνουν μνημειώδεις 
καί ύποδείγματα κατ’ άντίθεσιν προς παλαιότερους διδασκάλους Θράκας, 
(βλέπε Μανασιδην Αίνου, Οίκονομίδην. Μα 
δύτου καί Καλλιπόλεως Χρηστίδην Γέννας 
κλπή, 'πού κάτέστρεψαν τά πάντα γλωσσι- 
κώς καί νομίζοντες δτι ή ακριβής φωνητική 
διατύπωσις τών κειμένων, ήτο άσυμβίβαστος 
προς τό εργον τοΰ λαογράφου, κατέστρε- 
φον αυτά

.Αυτή ή πλάνη μάς κατέστρεψε πολυτί
μους συλλογάς λαογραφ, καί γλωσσικοΰ 
ύλικοΰ πού ύπάρχουν άπονεκρωμέναι καί ά 
χρηστοί είς τό Λεξικό γραφικόν Ά ρ χε ϊο ν  Ά  
καδημίας.

Είς τόν παρόντα τόμον δημοσιεύομεν τήν 
βραβευθεΐσαν άπό τήν ’Ακαδημίαν μελέτην 
του : «Τό παιδί» μέ σχετικόν πρόλογον του 
διευθυν. τοϋ «Λαογραφ. Ά ρ χ ε ί ο ν » κ* Γ. Μέγα.
Ε ρ γα σ ίε ς  του είναι δημοσιευμένες καί στα 
Θ ρ α κ ικ ά  οπού τόν εϊχαμεν παραπέμψει νά 
δημοσιεύση τιμώντας τϊς σελίδες του περ ιο
δικού διά ν ’ αποφεύγεται οϋτω ή ανεξέλεγ
κτη δημοσίευση ύλικου άπό άδαεϊς συλλο
γείς, πού δυστυχώς πολλές φορές επανελήφθη μέσα είς τούς 13 τόμ. ,τών 
θρακικών..

Μέ τις εργασίες του αυτές ό μακαρίτης Καλλ. Χουρμουζιάδης κατέ
λαβε μιά αξιόλογη θέση στή λαογράφηση τής Θράκης, καί ξέχωρα:τής 
πατρίδας του Πετροχωρίου καί οί μεταγενέστεροι θά τιμούν τή μνήμη.του 
καί θά τόν μνημονεύουν διά τούς καρποφόρους πατριωτικούς κόπους του.

Ιδού  τί μάς γράφει δΓ αυτόν ή σύζυγός του :
«Ό  μακαρίτης σύζυγός μου Καλλισθένης Γεωργίου Χουρμουζιάδης. 

έγεννήθη έν Πετροχωρίω (Τσακήλι) τής επαρχίας Μετρών Ά να τ. Θράκης, 
τήν 2αν Ίανουαρίου 1882 καί άπεβίωσεν τήν 18-12-39.
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Άπεφοίτησεν άπό τό Έλληνογαλλικόν Λύκειον Χατζή-Χρήστου Κων] 
πόλεως. Έπλούτησε δέ τάς γνώσεις του δια των βιβλίων της πλούσιας 
βιβλιοθήκης του πατρός του. Έ δίδαξεν έν Κων]πόλει μέχρι του 1911. Ά π ό  
του 1911 — 1916 έδίδαξεν εις τό Μερζιφάν τοΟ Πόντου. Εις τό Αμερικανικόν 
Κολλέγιον άπό τό 1916 έως τό 1919.*Υπηρέτησε καί είς τον άγγλικόν στρα
τόν ώς διερμηνεύς.Άπό τό 1920—1922 έδίδαξεν πάλιν έν ΚωνΙπόλει όπότε 
καί πανδρευθήκαμε καί ήλθαμε είς την θεσ]νίκην. Έ δ ώ  έδίδαξεν άπό τό 
1922—1926 είς τό Αμερικανικόν Παρθεναγωγείου. Έ π ί  μερικά έ'τη ύπηρέτη- 
σεν ώς φροντιστής στο Αμερικανικόν Κολλέγιον καί άπό τό 1933 έως την 
ήμέραν τής άσθενείας του 11-12-39 έδίδαξεν εις τήν πρώτην Άρμενικήν δη
μοτικήν σχολή ν Κ. Χουρμουζιάδη καί τήν άρμενικήν σχολήν Παπαζιάν, κα- 
τεγίνετο δέ συνάμα μέ μεγάλην εΰχαρίσιησιν είς τά λαογραφικά.

ΤΗτο χαρακτήρ ανεκτίμητος καί άνθρωπος τοΟ καθήκοντος.'Ο θ ε ό ς ά ς  
τον άναπαύση κι3 έμέ άς παρηγορή.»

Ίανουαρ. 16 1940 ε λ . χουρμουζιαδου

Το Ά ρχε ΐον  Θράκης εκφράζει τήν βαθειά του θλίψη καί εΰχεται άλλος 
τις άπό τούς θρά κ α ς  διδασκάλους νά καταλάβη τήν θέσιν του Χουρμου- 
ζιάδου εις τό έ'ργον τής συλλογής λαογραφικοΟ καί γλωσσικού ύλικοΟ τοΟ 
θρακικοΟ λαού. ‘Η  Διεύ^υνοις

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ίατρδς
Δευτερότοκος υιός του Φιλιππουπολίτου εμπόρου Κωνσταντίνου Α ρ γ υ 

ρίου Τσοχατζή καί τής Ευρυδίκης, θυγατρός του Σκάρλου Ίωάννου Μαρα. 
σλή, πρεσβυτέρου αδελφού του Γρηγορίου, πατρός τοΟ έν Ό δησσώ μεγά-

λου έθνικοΟ εύεργέτου Γρηγορίου Μαρα- 
^  . σλή. Έγεννήθη έν φιλιππουπόλει τω

■  ̂ I860. Τήν εγκύκλιόν του έκπαίδευσιν ε-
λαβεν έν τή Υ ε ν ε τ ε ί ρ α  του καί συνεπλή- 
ρωσεν αυτήν δαπάνη του συγγενούς του 
ΛΤαρασλή έν Άθήναις, δπου έσπούδασε 
καί τήν ιατρικήν, ήσκήθη δέ ε ΐ τ α  έπί διε
τίαν έν τοΐς νοσοκομείοις των Παρισίων.

Τό δνομα Σκαρλάτος προσέλαβε κατά 
τάς σπουδάς του τιμών τήν μνήμην του 
μητρόθεν πάππου Σκάρλου Ίωάννου Μα- 
ρασλή άνδρός μνημονευόμενου έν τοΐς κώ· 
διξι τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως ώς 
προκρίτου καί μέλους τής φιλικής 'Ε τα ι
ρείας, άποθανόυτος δ1 ένεκα τούτου έκ 
των κακουχιών έν ταΐς ειρκταις τής Φι- 
λιππουπόλεως, ωσαύτως τό δνομα Σκάρ- 
λος έφερεν καί ό πρεσβύτερός του άδελ- 
φός τραπείς άμα τή ένηλικιώσει του εις 
τήν εμπορίαν.Έγκαταστάς μετά τάς σπου
δάς του εις τήν γενέτειραν ώς Ιατρός 

διετέλεσεν έφορος τών Ελληνικών σχολείων τής Κοινότητος, έν οΐς παρέδιδε 
δωρεάν ανθρωπολογίαν, καί δημογέρων αύτής. Ά π ό  τοΟ 1896 μέχρι του

3*  ^ ·

Ά ρ γ ό ρ .  Σχαρλ. Κωνσταντινίδης



1906 έξέδιδε τήν έφημερίδα του «Ειδήσεις του Αίμου», εν ή, διά σθεναρας 
Αρθρογραφίας ύπερήσπιζε τά δίκαια τοΟ έν Βουλγαρία Έλληνισμοϋ. Ό  
Μαρασλής μέχρις τοΟ θανάτου του διέκειτο συμπαθώς προς αύτόν ώς πνευ
ματικόν του άνάθρεμμα καί πολλάκις ύλικώς τον έβοήθησε.

Κατά τό Ανθελληνικόν κίνημα του 1906 τό τυπογραφεΐον έν φ έξεδί- 
δετο ή έψημερίς του, κατεστράφη Οπό του μαινομένου δχλου και αύτός κα- 
ταδιωχθεϊς ήναγκάσθη μετ’ ολίγον νά καταφυγή εις 'Ελβετίαν, δπου παρέ- 
μεινεν έπί τριετίαν οίκογενειακώς. Τήν έν Γενεύη παραμονήν του έχρησι- 
μοποίησε προς έκπαίδευσιν των τέκνων του καί ειδικοποιησίν του έν τή 
παιδιατρική, ακολουθών άμα μαθήματα φιλοσοφίας έν τω αυτόθι πανεπιστή
μιο. Τφ 1909 εγκατεστη εις ’Αθήνας, οπού έξήσκησε τό επάγγελμα του Ια
τρού μέχρι του θανάτου του (1930). ^Ητο ευρυμαθέστατος. Συζευχθείς τήν 
πρεσβυτέραν θυγατέρα του μεγαλεμπόρου Φιλιππουπολίτου Κ, Ζαπραιδου 
έκτήσατο τέσσαρα τέκνα δύο άρρενα καί δύο θήλεα. Ό  νεώτερός του υιός 
Γρηγόριος έπεσεν ώς αεροπόρος έν τφ Μικρασιατικω μετώπω, ό δέ πρε- 
σβύτερος ζή έν Ά θήναις Ασχολούμενος προς τήν μουσικήν.

ΜΥΡΤΙΑ- Κ- ΑΤΤΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

ΑΡΓΗΣ Ν· ΚΟΡΑΚΑΣ

Ό  "Αργής: Κόρακας γεννήθηκε στην Ξάνθη τής Θράκης τό 1888. Μι
κρό παιδί ακόμα βρέθηκε στον Πύργο τής Β. Θράκης κΓ έπειτα στήν Ά γ-  
χίαλό, δπου ό πατέρας του ήταν δάσκαλος. κΓ δπου έμαθε τ ό  πρώτα γρά μ 
ματα στά φημισμένα ελληνικά σχολεία των 
δύο αυτών πόλεων. Ακολούθησε γυμνασια
κές σπουδές στά Ζαρίφεια Διδασκαλεία τής 
Φιλιππουπόλεως καί στο Ελληνικό Γυμνά
σιο τής Άδριανουπόλεως. ΆφοΟ δίδαξε με
ρικά χρόνια στά ελληνικά σχολεία των κοι
νοτήτων Ά ρτάκης καί Ά μισού στήν Τουρ
κία, κατέβηκε στήν Αθήνα τό 1913, δπου δη- 
μοσιογράφησε λίγον καιρό καί κατόπι, ιό 
1914, διωρίστηκε ύπάλληλος στο 'Υπουργείο 
Συγκοινωνίας* αργότερα τελείωσε καί τά 
νομικά.

Τά πρώτά τού λογοτεχνήματα, ποιήματα 
καί διηγήματα δημοσιεύθηκαν στήν εφημε
ρίδα τής Φιλιππουπόλεως «Ειδήσεις τοΟ Α ί
μου, μέ ψευδώνυμα ή Ανώνυμα, δταν ακόμη 
σπούδαζεν εκεί καί τό πρώτο του βιβλίοι 
ένα Αφήγημα μέ τον τίτλο «ΚάτΓσάν κύμα» 
βγήκε στήν Ά μισ ό  τό 1913. Ποιήματα καί 
διηγήματα του δημοσιεύθηκαν σέ διάφορα „.
περιοδικά. Αονης Ν. Κούπας

'Έ ω ς τώρα έχουν τυπωθή τά έξης βιβλία του:
Συλλογές ποιημάτων «Νύχτες» (1921) «Στίχοι (1924) "Αλικα Ρόδα 

(1932) 'Οράματα (1938) Τά χελιδόνια φεύγουν (1938) μυθιστορήματα Mea Culpa 
(1923) ’Αγνή Σάντα (1928) *Η αρπαγή τής Ευρώπης (1930) ΟΙ λύκοι (1930)

Μνημοσύνη 369

24



370 Μνημόσυνα

Στη ζωή, στην άγάπη (1934) ένα βιβλιαράκι ’Αναμνήσεις άπό την Παλιάν 
Ά γ χ ία λ ο  (1930), Διηγήματα (1936), μία νουβέλλα απλές ψυχές (1937), ’Ανθο
λογία Θρακών ποιητών τών νεωτέρων χρόνων (1936) και τό τελευταίο του 
βιβλίο λίγους μήνας πρίν τό θάνατό του την ’Ανθολογία Βουλγάρων Πεζο- 
γράψων γιά  την όποιαν έτιμήθη άπό τον Βασιλέα τής Βουλγαρίας μέ τόν 
Σταυρόν του Τάγματος του 'Αγίου ’Αλεξάνδρου.

Πρόκειται νά έκδοθή μια συλλογή διηγημάτων του μέ τόν τίτλο ή 
«Νεκρή Πολιτεία». X .

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ
Έγεννήθη έν Ά ν δ ρ ω  τω 1849 και έξεπαιδεύθη έν Κωνσταντινουπόλει, 

οπού ό πατήρ του μετοικήσας οικογενειακώς μετήρχετο τήν εμπορίαν. 
'Από τών μαθητικών του ήδη εδωλίων ρέπων εις τήν δημοσιογραφίαν προ- 
σελήφθη αμα τή άποφοιτήσει του άπό τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής ώς

συντάκτης τής ύπό τών άδελ- 
φών Νικολαϊδών έκδιδομένης 
ήμερησίας έφημερίδος K m v - 
αταντινού<ηολις, συγχρόνως με
τά του συμμαθητοΟ του και 
φίλου Βλασίου Γαβριηλίδου. 
Μετά τον Ρωσοτουρκικόν πό
λεμον έγκαυεστάθη αΰτός μέν 
έν Φιλιππουπόλει, δπου ίδρυ
σε τήν φερώνυμον εφημερίδα 
έκδιδομένην γαλλιστί και ελ
ληνιστί επί τοΰ αύτονομικοΰ 
καθεστώτος τής ’Ανατολικής 
Ρωμυλίας (1878 1885), είτα δέ 
μέχρι του 1906 ελληνιστί μό
νον, ό δέ Γαβριηλίδης έν Ά- 
θήναΐς, δπου άπέβη ό πρυτα- 
νις τών δημοσιογράφων διά 
τών έν τφ  τύπφ καινοτομιών 
του, ιδρυσας τήν Άκρόηολιν ,  

Ό  Δ· Κουμαριανός ένυμ- 
φεύθη έν Φιλιππουπόλει τήν 
νεωτέραν θυγατέρα θεοφανώ 
τοΰ μεγαλεμπόρου Σεβαστί- 
δου, έξ ής έκτήσατο δύο θυ·& 
γατέρας καί ενα υίόν τόν 

Πλάτωνα, σπουδάσαντα έν Παρισίοις καί έξασκοΟντα νυν εύδοκίμως τήν 
όδοντοϊατρικήν εν Άλεξανδρουπόλει.  Ώ ς  δημοσιογράφος όξυνούτατος, εύ- 
ρυμαθής καί εύφυολόγος ών ύπεστήριξε τά δίκαια τοΰ έν Βουλγαρία 'Ε λ
ληνισμού μετά σθένους έκδηλοΰντος τόν μέγαν πατριωτισμόν του, έκινδύ· 
νευσε δέ πολλάκις διά τήν έλευθεροστομίαν του.

Κατά τό άνθελληνικόν έν Βουλγαρία κίνημα τοΰ 1906 ό μαινόμενος 
Βουλγαρικός δχλος κατέστρεψεν όπό τά δμματα τών διοικητικών άρχών τό 
ιδιόκτητον τυπογραφείου του, ένφ έξεδίδετο ή έφημερίς του αυτός δέ κατα-
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διωχθείς καί καταδικασθείς εις θάνατον υπό του Βουλγαρομακεδονικου κο
μιτάτου ήναγκάσθη νά καταφυγή είς τήν Ε λ λ ά δα .

Ή  Ελληνική κυβέρνησις άναγνωρίζουσα τάς πολλαπλας πρός τό έθνος 
υπηρεσίας του άνδρός διώρισεν αύ.τόν τώ 1910 διερμηνέα τής έν Βελιγρα- 
δίω βασιλικής πρεσβείας. Ό  Κουμαριανός άπέθανε τω 1912 έν Βελϊγραδίω, 
δπου καί έτάφη δημοσία δαπάνη' ήτο τετιμημένος διά του χρυσοΰ σταυρού 
τοΟ Σωτήρος.

ΜΥΡΤΙΑ. Κ. ΑΪΤΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

ΑΛΕΞ. Κ· ΔΗΜΗΣΣΑΣ
Ή  Θράκη έχασε καί άλλον έπιλεκτον άνδρα άπό τήν πλειάδα των επί

λεκτων της, ιατρόν διαπρέποντα έν Άθήναις έν τή ιατρική επιστήμη.
Ό  Ά λ·  Δήμησσας κατήγετο έξ Άδριανουπόλεως τής θρακικής αυτής 

πνευματικής, άκροπόλεως, καί ΰ- 
πήρξεν υιός τοΟ ιατροφιλοσόφου 
Κωνσταντίνου Δήμησσα, τόν όποιον 
είχε καί διδάσκαλον μοναδικόν μ έ
χρι τοΟ 14ου έτους τής ήλικίας του.
Άποψοιτήσας έκ τής έν Χάλκη Έμ- 
πορ. Σχολής έφοίτησεν είς τήν ια
τρικήν Σχολήν τοΟ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών είς τό 1884 άνηγορεύθη δι- 
δάκτωρ. Εΐτα μετέβη είς Παρισίους 
δπου είδικεύθη έξαιρετικώς. Έξή- 
σκησε τό επάγγελμά  του έν Βουλ
γαρία καί εΐτα έν Άδριανουπόλει 
διατελέσας διευθυντής τοΟ' έκεΐ 
Γαλλικοΰ Νοσοκομείου. Κατά τήν 
περίοδον ταύτήν τής δράσεώς του 
διεκρίθη ώς ιατρός άλλα καί ώς 
κοινοτικός παράγων, διατελέσας 
πρόεδρος του έκεΐ παραρτήματος 
του Ελληνικού Έρυθροΰ ΣταυροΟ 
καί πρόεδρος του ΦιλεκπαιδευτικοΟ 
Συλλόγου, ίδρυθέντος υπό τοΟ πα- 
τρός του καί μέλος τοΟ Άνωτάτου Δήμησσας
Συμβουλίου τής Γενικής Διοική-
σεως Θράκης έπί τής Ελληνικής κατοχής. Ουτω έργαζόμενος έτιμήθη διά 
του χρυσοΰ Σταύρου τοΰ Σωτήρος.

Ή  Μικρασιατική καταστροφή καί ή έκκένωσις τής Θράκης τόν έφερε 
είς ’Αθήνας άνέστιον πρόσφυγα διά δευτέραν φοράν καί τόν ήνάγκασε νά 
άρχίση νέαν πάλιν προσπάθειαν πρός έπικράτησιν. Διετέλεσεν ουτω ύγειο· 
νομικός έπιθεωρητής, άλληλοδιαδόχως διευθυντής τοΟ Νοσοκομείου Παγ
κρατίου καί διευθυντής του Νοσοκομείου Ν. Ιω ν ία ς .

Έ κ  πάντων τούτων καταφαίνεται ποιας αξίας έπιστημονικής ΰπήρξεν 
καί πώς έπεκράτησεν εδώ είς ’Αθήνας. ‘Υπήρξεν ιδιοφυία ιατρική καί τόν 
έχαρακτήριζεν διαυγές, ζωηρόν καί ευστροφον πνεύμα. Τελευταΐον ειδίκευ- 
θείς ώς παθολόγος έσχε έπί τοΰ ιατρικού κόσμου μεγόλην έπίδρασιν διά τής
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στερεας του πείρας, τής ορθής κρίσεως και τής σπάνιάς ίκανότητος τής έκ- 
τιμήσεως τής πραγματικής Αξίας των έπιστημονικών νεωτερισμών, εγραψε 
ώς ιατρός πολλάς μελέτας εις ξένα καί ήμέτερα περιοδικά καί έξέδωκε καί 
έργον μεταφραστικόν μεγάλης αξίας.

*0 Αείμνηστος θ ρ α ξ  ύπήρξε υπερήφανος, έλεύθερος την σκέψιν, σεμνός 
καί σοφός τήν έμφάνισιν, άπλός τούς τρόπους και Αγνός μαχητής μέ εύ· 
ψυχίαν άδάμαστον. Ά λ λ ’ δ,τι προ παντός είχε πού τον διέκρινε ήτο ή σπά
νιά εύαισθησία του καί ή Απέραντος καλωσύνη του. Ή  ζωή του διέρρευσε 
μέ αξιοθαύμαστου ένότητα χωρίς πάθη καί χωρίς πτώσεις^ Υπήρξε Ανυ
πέρβλητος είς κατανόησιν, εις έπιείκειαν καί εις συμπάθειαν προς τούς Αδυ
νάτους καί τούς Αμαρτωλούς.

'Η Θράκη πενθεί διά τον θάνατον τοιούτου έπιστήμονος καί τοιούτου 
Ιατρού καί διά τοΟ ’Αρχείου Θράκης, περιλαμβάνουσα αύτόν είς τό Γϊάνθεον 
των τιμίως θανόντων Θρακών, εύχεται ό υποδειγματικός του βίος νά εύρη 
καί άλλους μιμητός είς τό έθνικόν του έργον καί τήν άδολον πρός τήν δο- 
κιμασθεΐσαν πατρίδα του Αγάπην καί λατρείαν.

π .

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΦΤΟΥΧΙΔΗΣ
Ά πέθανε  τάν Φεβρουάριον στήν Ακμή του πάνω ό φτωχός χτίστης Από 

τό Σαμοκόβι τής Θράκης, ό τραγουδιστής καί λυράρης πού διαιώνισε μέ τό 
τραγούδι του σέ πλάκες τά θρακικά τραγούδια στό Μουσείο τής Ε λ λ η ν ι
κής μουσικής. ‘Ο Δημήτριος Φτουχίδης χτίστης καλλιεργούσε καί τή λαϊκή 
μουσική καί τήν εκκλησιαστική. Τραγουδοδσε κι* έπαιζε λύρα Από μικρό 
παιδί κι1 Αγωνιζότανε καθεμέρα νά περισώσει Από τό τραγοΟδι τό λαϊκό 
δ,τι μπορούσε. Τό χώμα τής ’Αττικής πού σκέπασε τό κορμί του άς είναι 
έλαφρό στό φτωχό δουλευτή, πού τόσο Αγαπούσε τή μουσική καί τή Θράκη.

Ή  Διεν&ννσις
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Εδώ και κάμποσα χρόνια, το 1924, ο εκδοτικός οίκος «Χαραυγή» έβγαλε τα 
«Διαλεχτά», μιά περίφημη εκλογή από τ’ άπαντα του μακαρίτη Ιωσήφ Ραφτόπου
λου, που επιμελήθηκε ο φίλος του κ. Πέτρος Τριαντάφυλλος, που προτάσσει κι3 ένα 
ωραίο κι3 εμπνεβσμένο κι" όλας πρόλογο. Τα τραγούδια αφτά βλέπει κανείς πως εί
ναι χαρισμένα στην Κατίνα Προεστόπουλου, τη γυναίκα που η προσφορά της για 
την έκδοση τούτη φτάνει να κάνει αθάνατο κι’ αγαπητό τ’ όνομά της και να το 
σμίξει με το όνομα της άλης εβγενικιάς και προστάτριας ττον γραμμάτων Κυρίας 
Αλεξάντρας Χωρέμη. Ωστόσο θάξιζε και θα παράξιζε τον κόπο να βγουν μια 
μέρα και σύντομα μάλιστα και τ’ άπαντά του και να χυθεί και λίγο μελάνι και 
γι' αφτόν, τη στιγμή μάλιστα που πολλά άλα έργα βγήκαν κι3 από οίκους σοβα
ρούς, κι* έχουμε τις εκδόσεις σαν τ’ άπαντα (έμετρα και πεζά) του Ρώμου Φιλύρα, 
του τραγικού αλήθεια αυτού τρελού ποιητή, που αποτελεί απ’ όλους εξαίρεση, γιατί 
είναι ο μόνος ζωντανός ανάμεσα τους που εκδόθηκε, επίσης τ’ άπαντα του Καρυω- 
τάκη και του Κρυστάλη και τα ποιήματα του Γιωσέφ Ελιγιά, του γλυκού αφτού 
εληνοεβραίου ποιητή, και παλιότερα τα ποιήματα του Καβάφη. Ο Ραφτόπουλο; είναι 
ο μόνος που δεν άκουσε ζωντανός και πεθαμένος απ’ όλους αφτούς τόσα παινέ
ματα, κανένας δεν καταδέχτηκε να γράψει για το γλυκό αφτό τραγουδιστή δυο λό
για, αν και για όλους που είχαν την ίδια τύχη μ3 αφτόν, τή Μαρία Πολυδούρη, που 
τόσο μιάζουν στον ελεγειακό τόνο, και τον Κρυστάλη, γράψανε ένα σωρό και γρά
ψουνε ακόμα 1. Ο Ιωσήφ με το γλυκό βιβλικό όνομα, που σπάνια δίνεται στα βαφτι- 
στικά των αγοριών μας, ενώ αντίθετα έχουν πέραση τα εβραϊκά θηλυά" Μαρίκα, 
Μάρθα, Μαγδαλινή κ.λ.π. κατάγονταν απόνα χωριό της Ανατολικής Θράκης, το 
Σκεπαστό, λησμονήθηκε καί ξεχάστηκε. Κι' όμως είμαι βέβαιος πως τέτιες εφήμερες 
επιτυχίες, με την οργανωμένη ρεκλάμα του καιρού μας, δε θα την ήθελε ποτέ ο 
ποιητής. Τι κι3 άν τον πίκραναν οι άνθρωποι και τον χτύπησαν οι πόνοι κι* οι 
μάβρες δυστυχίες ; Η ποίηση του χάριζε πάντα το γλυκό της το μπάλσαμο, του στά
θηκε πάντα παρηγορήτρια θεά' σ’ αφτή έλεγε ο ποιητής τον πόνο του και σ’ αφτή 
κατεφεβγε πάντα καταδιωγμένος ικέτης στον ιερό της βωμό από τη μοίρα κι* απ’ 
τους ανθρώπους για να προσεφχηθΐί. Τον παίδεψε σκληρά η μοίρα και πικρό στά
θηκε κι3 οδυνηρό το δικό του μαρτύριο. Κι3 όμως μέσα απ ' τη μάβρη θλίψη του 
λαμποκοπούσε ο λυρισμός, μέσα στις νύχτες της αγωνίσς και του πυρετού τον γέ
μιζε η τέχνη με το φως της υγείας, και τόσο που τον έκανε στις πιό σκληρές ώρες 
να τραγουδεί τη ζωή, την «ωραία ζωή» και να ξεσπά η ψυχή του σε διονυσιακές 
χαρούμενες κραβγές και διθυράμβους :

Τραλά ραλά, ευοί ευάν, βρόντα τραγούδι πλάνο κ.λ.π.
Που την ήβρεσκε τη δύναμη ; Μήπως άραγε έπερνε την ελπίδα από τη λάμψη

των αστεριών της νύχτας, τη χαρά απ’ τα λουλούδια της αβγής και την αρμονία
απο τα τραγούδια των πουλιών της φύσης ; Πιό μαγικό χέρι άγγιζε την καρδιά του 
στις τραγικές αφτές ώρες μέσα στο έρημο κελί του, πια αγάπη αλοτινή κ* υπερ
κόσμια γέμιζε την πλήξη του και τη σκληρή μοναξιά του και την έκανε να κυλά
χαρούμενη και ξέγνιαστη σαν ένα τραγούδι Πια δύναμη τον κράταγε ακόμα στη

1) Σ. τ. Δ . Τοϋ γράφηκε μνημόσυνο στον Α' τ. των Θ ρ α κ ικ ω ν  ά π ο  τον Πε
ρικλή Παπαχριστοδούλου.
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ζωή και τον βλογούσε για να γράψει to κύκνιο του to ερωτικό άσμα, Πια μάγα 
φεγγοβολή ανάμνηση τον παράστεκε την ώρα που έγραφε σένα ξύλινο τραπέζι και 
του έφεγγε μιά ψυχρή λάμπα. Είναι ωραία και συγκινητική η στιγμή που ξέρει 
πως θα πεθάνει καί τραγουδάει χαρούμενα το θάνατο. Στους στίχους του πρώτου 
τετράστιχου στην τρίτη και τέταρτη στροφή, νιώθουμε ένα ανατρίχιασμα να περνά 
το κορμί μας ;

Ας τραγουδήσουμε οι νεκροί προτού στον τάφο μπούμε 
με την καρδιά μας τους σκοπούς τους ταιριαχτούς ας βρούμε, 
ας κάνουμε τα σείστρα μας ζωηρά ν’ αχολογήσουν 
που φτάνοντας στη μαύρη γης βαθιά ν’ αντιλαλήσουν.

Αράδα αράδα στο χορό, αδέρφια μου πιαστήτε, . 
αρμονικά, κ ι’ «ευοί ευάν» κράζοντας τραγουδήτε.
Κι’ ας είναι το τραγούδι μας ένας χαλκάς που δένει 
τη ζήση με το θάνατο όπου μας περιμένει.

Τέτια ήρωϊκή αντίλη\|τη του θάνατου τη βλέπουμε και σε πολά δηομτικά τρα
γούδια που ο μελοθάνατος αποχαιρετάει τραγουδώντας τη ζωή. Το τραγούδι αφτό 
είναι αλήθια ο αδιάλυτος αραβώνας της ζωής μέ το θάνατο, ο «χαλκάς που δένει 
τη ζήση με τό θάνατο». Οι στίχοι του έχουν κάτι το διονυσιακό, βλέπει κανείς τη 
θεία αντίθεση της αρχαίας τραγωδίας, τη χαρά και τη θλίψη, τη ζωή και τό θ ά 
νατο να δίνουν τα χέρια. Και πόση εδώ αλήθια ολυμπιακή γαλήνη και τόλμη. Η 
εορταστική όψη της χαράς π ’ αντιφεγγίζει τη θλίψη του θάνατου. Πάνω στο ίδιο 
μοτίβο έγραψε κ ι’ η Πολυδούρη ένα ποίημα, μα τούτο εδώ είναι κλασικό, έχει όλη 
την αλήθια και την ομορφιά της τραγικής ζωής. Η φιλοσοφική αντίληψη του πο ι
ητή απέναντι στη ζωή και στο θάνατο δε λείπει, κ ι’ ούτε λείπουνε απ’ τα τραγού
δια του τ’ απλά, αλά και στοχαστικά, όπως λέει ο προλογιστής του «το διανοητικό 
πλάτος και βάθος».

Δεν ξέρω πως το νοούν μερικοί το βάθος και το πλάτος της τέχνης, άλοι 
όμως to ονομάζουν καλύτερα θεία  φλόγα. Ό τα ν  evu  τραγούδι με συγκινήσει αφτό 
εΐναι ολο—γιατί δεν υπάρχουνε μέτρα για το πλάτος και βάθος της τέχνης, —μου 
προσφέρνει τότε το τραγούδι αφτό και μου μεταδίνει τον εσωτερικό κόσμο του, που 
έξιο απ’ αφτό δε μπορεί να νοηθεί. Ναι, δεν είναι πολύφωνο, ούτε πολύρυθμο το 
τραγούδι του, μα δεν είναι και χωρίς λυρισμό, ούτε χωρίς αίστημα. Χωρίς αίστημα 
δε γίνεται η τέχνη, το πάν είναι τό αίστημα, φωνάζει ο Γκαίτε. Αν δεν είτανε έτσι 
έπρεπε τότε τα θεία  τραγούδια τού Χάϊνε να είναι μιαν απλή ποίηση, όπως βέ
βαια είναι και τίποτα άλο. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί το απλό ποίημα είναι κά
ποτε πιο βαθύ κώ αψηλό κ ι’ από το πιο βαθυστόχαστο κ ι’ αψηλοστόχαστο. Ας γρά
ψει όμως ένας άλος τα απλά τραγούδια του Χάϊνε, γιατί το απλό είναι και δύ
σκολο κ ι’ η τέχνη δεν είναι τίποτα άλο από απλότητα. Δεν παραβλέπω φυσικά τις 
μορφικές ατέλειες και τις χασμο)δίες των τραγουδιών του κ ι’ άλες του ακόμα ελεί- 
ψεις τελικές και στιχουργικές που ωστόσο είναι πολύ λιγότερες, αν τις συγκρίνεις με 
άλους ποιητές και μάλιστα με το Ρώμο Φιλύρα.

Ολες όμως αφτές οι ελείψεις πού μέ δασκαλίστικο μάτι τις προσέχεις, χάνον
ται μέσα στό αγνό, ξεχειλισμένο του αίστημα, το αίστημα αφτό που είναι πάντα, 
πηγή δημιουργίας και τέχνης. Ο λυρισμός του Φιλύρα, είναι άλο πράμα, είναι ένας 
χίμαρος που τα πλημυρίζει όλα ιδέες κι’ εικόνες, που τ ’ αγγίζει όλα και τα εξαϋλώ
νει στο πέρασμά του. Ο λυρισμός του Ραφτόπουλ,ου είναι συγκρατημένος. Η ποίη- 
σίς του είναι αγνή και παρθενική, το ήρεμο βάθος της αναταράζει, κάπου κάπου,
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καμιάν επαναστάψρα κραβγή. Δεν υποψιάζεται κανείς το ήρεμο βάθος της ποίησής 
του που πέρνει κάποιες ώρες την τρικυμισμένη, ανάλαφρα όμως τρικυμισμένη μορ
φή της θάλασας. Τώρα που γράφω αφτά τά λόγια θυμάμαι την εβγενικιά του μορ
φή που έτσι ήρεμη και μελαγχολική δεν έδειχνε το βάθ·ος της ανήσυχης ψυχής, που 
κάποτε κάποια αόρατη πνοή θα  ρχότανε να την αναταράξει. Το εβγενικό άρωμα, 
των στοχαστικών λουλουδιών και των σιωπηλόν δειλινών αναδίδουν οι στίχοι του 
την άπνοη ονειροέκταση των πραγμάτων, κ ι8 έχουν τη θλιμένη ψυχή και τη σκέψη 
των αμίλητων τοπείων της ερημιάς. Εχει πολύ ζήσει τα ήρεμα δειλινά που τα δέν
τρα δέονται στή σιωπή του; και στοχάζονται όλα ποτισμένα το μύρο της αρμο
νίας. Είπα πως κάποια επαναστάτρα πνοή τρικυμίζει τό στίχο, το δειλό και σεμνό 
σηχο του. Μας θυμίζει τον άλο γλυκό κι8 αντάρτη ποιητή Χάϊνε, τον τραγουδιστή 
της αγάπης. Οι στίχοι του για τη φτώχια μας συγκινούν, αν καί κατά βάθος είναι 
ένας ήσυχος επαναστάτης ο Ραφτόπουλος, πέρα για πέρα ανθρωπιστής. Η ποίησή 
του, είναι πηγαία γλυκια κ ι8 απλή σαν την ποίηση του Χά'ίνε και μερικά του τραγού
δια, μας τον θυμίζουν τόσον πολύ, άσκετα αν δεν έχει την άϋλη μουσικότητα, και 
τα παιγνιδίσματα και τις λάμψες της ερωτιάρικης ποίησης του μεγάλου Γερμανού.

Μας μιλάει ολόισο, στην ψυχή, και δεν ξέρω κανένα άλο Ελληνα ποιητή, να 
μου θυμίζει τόσο πολύ το Χάϊνε, εχτός από ένα άλο νεόβγαλτο βιβλίο του Γκύρ- 
γου Ηαλτέζου. Στα τελεφταία τραγούδια του Ιωσήφ βρίσκουμε κάπιους τόνους νεω
τεριστικούς που τους ακουμε και στα τραγούδια του Ρώμου Φιλύρα. Δεν πιστέβω, 
να είναι επίδραση. Χαϊδέβει Γ αφτιά μας η απλή και ζωντανή γλοίσα του, ο απρο
σποίητος ρυθμός. Τον πεσιμιστικό τόνο των τραγουδούν του τον βλέπουμε στα τρα
γούδια της Πολυδούρης, της ποιήτριας του πόνου, και στον Καρυωτάκη, στον τε- 
λεφταίο τούτο πιο πολύ, που δεν αποκλείεται να επηρεάστηκε απ ' τον ποιητή μας. 
Η ομοιότητα κάπιων στίχων του Φιλύρα, μπορεί να είναι μια απλή σύμπτωση. Ε ί
ναι καθαφτό λυρικός ελεγειακός στίχος που χαϊδέβει σαν εξαϋλωμένη μουσική το 
αφτί μας :

Ω ύπνε γίνε θάνατος για μένα
να μη μεταξυπνήσω πιά.

Η ποίηση αφτή πόσο έρχεται σε αντίθεση με την ποίηση τη γεμάτη υγεία και 
χαρά, σαν του Κλωντέλ και του Χουίτμαν κ.λ .π . που τόσο συμπαθώ, όμως μ8 αρέ
σει κι8 αφτή γιατί είναι όμοια ανθρώπινη. Οι άνθρωποι που πόνεσαν, γίναν αισ- 
θαντικοί κ ι8 έγραψαν με το αίμα τους το στίχο, υπήρξαν όμως κΓ άλοι, που μέσα 
από τη δυστυχία, και στέρηση και τον πόνο τραγούδησαν τη χαρά και τη ζωή. Ο 
Ιωσήφ έχει τον τόνο του, το ύφος του κ ι’ αφτό μας δείχνουν τα τραγούδια του. Μπο
ρεί να διάβασε τόν Πορφύρα, το Φιλύρα, δεν επηρεάστηκε όμως, διατήρησε πέρα 
για πέρα τον προσωπικό του χαραχτήρα. Βλέπουμε λοιπόν και σπέρματα νεωτερι
στικού τραγουδιού στην άδολη, εβγενικιά και λεφτή ποίησή του. Οι πρώτοι στίχοι 
δειλά, παρθ'ενικά ξεπετάγματα, ψτερουγίσμστα δειλά σε γαλάζιους κ ι ’ ολόφωτους 
ουρανούς. Είναι γραμένοι πάνω στο μοιίβο του δημοτικού τραγουδιού, είναι «αν- 
τιφεγγίσματα αγνότατα κΓ άφελα, σαν την ψυχούλα απλοϊκά κΓ ετλικρινά των αν
θρώπων της Θράκης» όπως λέει κΓ ο κ. Τριαντάφυλος. Φυσικά ξεχωρίζει ανάμεσα 
σ* αφτά η ειδυλιακή «κούνια» του, ένα ωραίο αλήθια έθιμο που μας το ζωντάνεψε 
κΓ αρχίζει σιγά-σιγά να σβύνει μαζί μ ’όλο το ρωμαντικό παρελθόν. Μπορούσε νά 
γίνει και μουσικό τραγούδι, όπως οι μελωδικές «κούνιες» του Φο>ρέ, πάνω από τους 
στίχους του Σουλύ Πριντώμ. Τα πιο πολά τραγούδια του είναι σαν τις απλές μου
σικές σύνθεσες του Lied του Σούμπερτ. Ενας μουσικός θα μπορούσε πολά τραγούδια
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του να μελοποιήσει. Ολα του τα τετράστιχα του πρώτου βιβλίου «Carmina» είναι 
γλυκά κι1 ωραιότατα.

Κυτάξτε με τι απλά μέσα κατορθώνει ο ποιητής να υποβάλει kol να συγκινήσει:

Ησυχη πούναι η νύχτα μέ τ ' αστεράκια της 
και με το φεγγαράκι που περνάει και πάει, 
με τα δέντρα π 5 απλώνουν τα κλωνάρια τους 
και με το ποταμάκι που ακούγετσι__

Είναι ολάκερο το τετράστιχο αφτό μια γλυκιά μελωδία.
Τι όμορφα και με τι απλά μέσα δίνει την εντύποίση τής ωραίας νύχτας ! Το 

φυσιολατρικό στοιχείο δε λείπει από τούτα τα στιχάκια που πηγάζουν όλα απόνα 
νεανικό ρωμαντισμό. Κι1 όμως φαίνεται ότι το έζησε και το αγάπησε το ύπαιθρο. 
Ωραίο είναι κ ι’ ο «πόθος» που δείχνει τη φυσιολατρική του ψυχή ουγκερασμένη με 
τη διάθεση μιά; φλογερής αγάπης που ομορφαίνει και λάμπει το στίχο του. II αγά
πη, η φύση, η ζωή κ ι’ ο θάνατος, να τα πιό αγαπητά θέματα που τραγουδάει. Είναι 
απλά χωρίς τερτίπια και φτιασίδια τούτα τα τραγούδια του θρακιώτη ποιητή. Εχουν 
την ομορφιά και το άρωμα του αγριόροδου Νιώθεις να σου μιλά μέσα απ’ αφτά η 
απροσποίητη ψυχή, η αγνότητα κι* η απλότητα, που βασιλέβει μονάχα σέ ψυχές μ ι
κρών παιδιών, όπως η δική του. Τα βάθος της αγγελικής του ψυχής θα το δείτε, 
και θα το αγαπήσετε σε ποιους στίχους.Κι’ αλήθια πέρασε σαν ένας άγγελος σκορ
πώντας τα γλυκά ροδόφυλα του στίχου. Ωραίο κι* άρενωπό τραγούδι είναι και το 
«Γειά σου γλυκεία» πάνω σε πεταχτό, γοργό (allegro) στίχο. Ολα του αφτά τα τρα
γούδια του χωριού με το γλυκό δημοτικό στίχο έχουν ένα σκέρτσο ξεχωριστό και 
μιαν ιδιαίτερη ειδυλιακή χάρη, μιά λεφτότητα κι’ εβγενικότητα, που δεν τη συναν
τάμε στα καλύτερα τραγούδια του Κρυστάλη. Μ ’αρέσουν τόσο πολύ τα αθώα αφτά 
τραγούδια του.

Από το τέταρτο βιβλίο ξεχωρίζω τη «μπαλάντα» του, δεμένο σε αρενωπές κι’ 
ασύγκριτες εικόνες σαν και τούτη :

Και λιώνανε—μελαχροινή μου—οι κορασιές 
που είχαν τα ουράνια τόξα φρύδια 
κ ι1 είχαν τους κάμπους φορεσιές,
Τ ’ άστρα στα χέρια δαχτυλίδια.

Τα τραγούδια τού όλα έχουν τούτο τ’ ωραίο προτέρημα, που είναι κ ι’αληθινό 
γνώρισμα της αρχαίας ποίησης, το λιγολογο και το επιγραματικό, που δεν κουρά
ζει τόν αναγνώστη. Πουθενά φόρτος ρητορικός στ’ απλά αφτά καί λιγόστιχα τρα
γούδια του ποιητή, καμιά μακρόσυρτη κουραστική στροφή, αλά Παλαμά και Βα- 
λαωριτη. Σε όλα του τα τραγούδια χαίρεσαι το λιγολογο στίχο, την επιγραματική έκ
φραση που δεν του λείπει ούτε ο λυρισμός, ούτε το νόημα. Τό υπέροχο τραγούδι : 
«Τ’ ωραίο κοράσι» τόσο απλό, όσο κ ι’ αληθινό στήν ουσία του, είναι ένας ζωγρα
φικός πίνακας καμωμένος από τα χέρια ενός μεγάλου καλιτέχτη. Σ’ αφτό το τραγούδι 
μας δίνει ολοζώντανο το πορτραίτο μιας παιδούλας, θαμάζει κανείς τη ζιογραφική 
του σύνθεση, και χαίρεται την άδολη παρθενική της σκεφτική ματιά :

Τ ’ ωραίο κοράσι είχε καθίσει 
στο παραθύρι μιαν αυγή 
με τα μεγάλα μαύρα μάτια 
γιομάτα φως και συλλογή.
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Ωραίο είναι και σένα τόνο παιχνιδιάρικο και χαρούμενο: «όμορφη εβάλθη κο
ράσια» και το : «εξ* απ" την πολιτεία» με τους απαλούς δημοτικούς στίχους. Τα πιο 
πολά τραγούδια αφτής της συλογής, σου φέρνουν άθελα στο νου τους τρυφερούς 
και γλυκούς στίχους του Χάϊνε. Το : «βαθιά, γλυκά, κοιμήθηκε η παιδούλα» απο
πνέει αγγελική αγνότητα και χάρη, παραδεισιακό μύρο, μας θυμίζει τον άδολο 
στίχο του Σολωμού. Επίσης τη Σολωμική ομορφιά έχει και το : «τη σάλπιγγα της 
η άνοιξη σημαίνει» κ.λ.π.

Στο τραγούδι του : «τον θεόν κανείς δεν είδε ως τώρα» ξεχειλίζει σένα παν- 
θεϊστικό ανάκρουσμα, είναι σε τούτο πανθεϊστής και στ5 άλα του πότε χριστιανικός 
και πότε θεοκρατικός ο ποιητής. Από το έβδομο βιβλίο σημειτόνω το : «κάποια καμ
πάνα» που είναι ένα πολύ αιαθαντιν.ό τραγούδι καί παραστατικό, θαρείς ακοΰς την 
καμπάνα που χτυπά και βλέπεις το φέρετρο να ξεκινάει. Τ ο : «ο ήλιος ανατέλλει» 
έχει τον πεσιμιστικό τόνο της αμφιβολίας και 1 της οδύνης που χαραχτηρίζουν τά 
τραγούδια του Καριωτάκη. Κι1 όμως ο Ραφτόπουλος δεν έχει τίποτα με τους ποιη
τές αφτούς της παρακμής, Καβάφη και Καριωτάκη. Γ ιατί ο ποιητής μυς δεν θρηνεί 
μόνος αλά καί τραγουδάει τη ζωή, τη χαρά και τον έρωτα. Ωραίο είναι και το : «τα 
θεία τα δέντρα». Η ζωγραφική δύναμη της σύνθεσης παρουσιάζεται αδρότατα καί 
στο ; «Εγώ» του. Είναι ένας ολάκερος πίνακας. Εχει έκφραση και βάθος. Τι συγκι
νητικό που είναι αλήθια το πορτραίτο του τούτο, η αφτοπροσωπογραφία του, και 
πόσο πονεμένο, που μας κάνει να τον συμπαθήσουμε. Ο λέφτερος ρυθμός τού μας 
θυμίζει τον ελεγιακό, στερεότυπο τόνο του Καρυωτάκη. Είναι ένα α π ’ τα καλύτερα 
τραγούδια της συλογής. Ξεχωρίζω και το : «ορτός στην πλώρη ο χάροντας» για το 
βάθος του και τη φιλοσοφική του πνοή. Τ ο : «ας τραγουδήσουμε» είναι ένα από τα 
πιο καλύτερα λυρικά του. Λίγα τέτια τραγούδια έχουνε γραφτεί σαν και τούτα τα 
οχτάστιχα. Κ ι’ ερχόμαστε στην «ωραία τον ζωή», στο όγδοο βιβλίο που είναι και 
το «ύκνιο του. Στα τραγούδια αφτά φωτίζει το φως μιας αγάπης που γι’ αφτή ζεί 
ακόμα και γράφει ο ποιητής, τα γιομίζει το όνομα μιας αγγελικής αγάπης της 
Ιτσας του, της Ανίτσας, Ανας, Ανούλας, Ανθούλας. Ανθής, που είναι ολο λαχταρι
στές, καφτές κραβγές. Ν ιώθεις την εβλογία της θείας αγάπης που σε εξαγνίζει και 
σε υψώνει ως το θεό.

Τ ι απλά αλήθια και συγκινητικά είναι αφτά τα τραγούδια 1 Ε ίναι η συφωνία 
της αγάπης αφτό το βιβλίο. Ολο το βιβλίο αφτό έχει την υψηλή λατρεία της δαν
τικής αγάπης και ποίησης. Είναι τόσο συγκινητικά, όσο απλά είναι κ ' ειλικρινά 
αφτά τά τραγούδια. Εχουν μιαν ιδεαλιστική ομορφιά και χάρη οι στίχοι του. Είναι 
ώρες αλήθια που τό πνέμα του υψώνεται, ως λέγει, σαν αητός :

Μέσα στο πλάνον όραμα, την πλάση την αιώνια, 
υψώθηκε το πνέμα μου και σαν αητός περνάει.
ΚΓ ως πάει, πετά χρυσές ματιές και το σαϊτέβει η θεία, 
η ωραία ζωή κ ι’ ο θάνατος το περιτριγυρνάει.
Μα εκείνο πάντα ατάραχο, χτυπώντας τα φτερά του,
ζωή μαζί και θάνατο δεν παύει να τηράει,
μ’ ένα γαλήνιο λογισμό που αστράφτει στη ματιά του.

. . . Για ποιαν αιτία ξεκίνησε και γιατί τάχα πάει

Είναι ενα δείγμα της αψηλοστόχαστης ποίησης το τραγούδι αφτό που είναι 
θαρώ το πιό καλό και δυνατό τραγούδι της συλογής. Είναι όλη η μεταφυσική πίστη 
του ποιητή. Για πρώτη φορά τον ακούμε να ρωτά να μάθει, πιός είναι ο προορι
σμός του πνέμα, ο προορισμός μας, χωρίς να πέρνει καμίαν απάντηση από πουθενά,
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γιατί απάντηση δέ μπορεί να δοθεί, Καί σέν’ άλο τραγούδι με την ίδια αγωνία 
ακούμε να λέει ο ποιητής : «ποια νάναι τάχα η μοίρα μας, ρωτιώμαστε, η στερνή ;» 
Πιος θά τή δώσει την απάντηση ; Η ζωή κ ι' ό θάνατος να είναι τάχα το μεγάλο 
μυστήριο που γ ι’ αςρτό και μόνη γενήθηκε ο άνθρωπος ; Σημειώνω από τούτη τή 
γλυκύτατη συφωνία της αγάπης καί το «Ζωή» -κι’ όλα εκείνα, που έχουν ως τίτλο τ ’ 
όνομα της αγαπημένης του ύπαρξης, που φωτίζει κι* ομορφαίνει τους στίχους με το 
εβγενικό και παρθενικό φως της ψυχής της. Το : «έλα ω χαρά» είναι διονυσιακό τρα
γούδι και δείχνει την ηρωική αντίληψη του θάνατου. Διό στοιχεία αντιπαλέβουν 
μέσα στο στίχο του, ο πόνος κ ι’ η χαρά, ο ποιητής όμια τραγουδεί τον πόνο και 
τη χαρά. Το αίστημα του πόνου είναι συγκρατημένο, δεν τον παρασέρνει, δεν του 
γίνεται ψυχοφθόρο όπως του Καρυωτάκη. η θλίψη του είναι εβγενικιά και μας δεί
χνει την πλατιά κ ι’ ηρωική αντίληψη του θάνατου και της ζωής. Είναι τόσο γλυκά 
αφτά τά τραγούδια, τόσο ωραία που δεν ξέρεις πιο να πρωτοθαμάσεις, ν’ αγαπή
σεις. Ανάμεσα στα π ιό ωραία τραγούδια της συλογής είναι και το Laus, ασύγκρητο 
σε τέχνη κι’ ομορφιά, είναι ένας αληθινός ύμνος στην τέλεια αγάπη, αληθινά αρι- 
στουργηματικό όπως λέει κι" ο κ. Τριαντάφυλος. Ο «Διαβάτης» του έχει κάτι απ ’ 
το θρήνο του φιλορόημα καί της θλιμένης συφωνίας των γυμνών δέντρων και της 
μοναξιάς, που μιάξει με τους θλιμένους στίχους τοΰ Ζαν Μωρεάς καί τοϋ Μαλαρμέ, 
παντα με τις απόστασες που απλώνονται ανάμεσα στους ποιητές τούτους.

Τον γνώρισα από κοντά στις μέρες της κακής του αρώσπας, που φλέγονταν 
από τον πυρετό, ώρες καρφωμένος σε μια ψάθινη πολυθρόνα, όξω απ’ το μικρό 
του κελί, στο μουσείο, με το βλέμα καρφωμένο στον ορίζοντα. Οι άνθρωποι τον 
αποστρέφονταν, γιατί θεωρούν μεγάλο κακό το χτικιό καί πιστέβουν πως από μι
λιά μακριά φέρνει ο αγέρας τα μικρόβια. Κανείς δεν τον ζύγωνε. Μέσα στις τραγι
κές αφτές ώρες της απομόνεοσης και της αρώστιας του τον συντρόφεβε μια εβγε- 
νικιά κόρη ή Κατίνα Προεστόπουλου με τον ποιητή Αγγελο Σικελιανό κι’ από φ ι
λανθρωπία του φρόντιζαν το φαγητό. Εγώ εΐμουνα τότε μαθητής καί κάπου κάπου 
πήγαινα στο κελί του καί τον έβλεπα με τοθειό  μου τον Κοντολέοντα. Είτανε ένας 
συμπαθητικός και γλυκομίλητος άνθρωπος- Μιλούσαμε αρκετές ώρες. Κάποτεςέτυχα 
πάνω σένα λογαριασμό που έκαναν οι δυό τους με το θειο μου για το μισθολόγιο, 
κι’ επικαλέστηκαν τις μαθητικές μου γνιόσες. Θυμάμαι που μούλεγε1 «δε σκραμπά- 
ζουμε εμείς οι φιλόλογοι από μαθηματικά». Κείνη την ώρα του φέρανε απ’ τό χωριό 
ένα βιδούρι γιαούρτι καί μας παρακαλούσε να καθήσουμε να φάμε μαζί.

Η κατάστασή του όσο πήγαινε καί χείροτέρεβε ως πού τον φέρανε στην Αθήνα 
για να μην ξαναγυρίσει πιά. I I  βιβλιοθήκη του—κι’ είχε αρκετά καλά βιβλία, δεν 
ξέρω τι έγινε. Ανάμεσα σ’ αφτά θα  υπήρχαν και τίποτα χειρόγραφα. Ισως, μα δεν 
ξέρω ή δε μπορώ να θυμηθώ τώρα τί τύχη είχαν αφτά τα βιβλία που δεν τολμούσε 
κανείς να τα αγγίζει. Ο κ. Τριαντάφυλος που μας δίνει μια ωραία και ζωντανή 
σελίδα της τραγικής του ζωής, να τι γράφει για τα στερνά του : «Πέθανε σε ηλι
κία πάνω κάτω τριάντα τριώ χρονώ σκοτεινός xl” έρμος και τραγικός μέσα σε κάπια 
κλινική της Αθήνας το Νοέμβρη του 1923. Τελιώνοντας δεν έχω παρά να εκφράσω 
την εφχή μου, να ιδούν πολύ γρήγορα τ ’ άπαντά του το φως, για να φανεί καλύτερα 
η αξία του, κ ι’ η μεγάλη η επίδρασή του στα νεοεληνικά γράματα που πλού
τισε μένα νέο ρυθμό και μια καινούρια έκφραση, ο αφανής και σεμνός αφτός ερ
γάτης της τέχνης. II Θράκη δεν έχει να μας επιδείξει όλους ποιητές από το Ραφτό
πουλο και το Βιζυηνό που κ ι’ αφτού ίδια στάθηκε η μοίρα καί βασανισμένη η ζωή. 
Ο ένας είναι ο γλυκός τραγουδιστής του πόνου και της αγάπης κι’ ο άλος ο αγνός 
αγροτικός κορυδαλός που όμια 'μας συγχινεί με τη γλυκιά. και αφθόρμητη τέχνη
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ίου. Για τ* άπαντα του Ραφτόπουλου εκφράζει την επιθυμία του . κι* ο κ. Πέτρος· 
Τριαντάφυλος στον πρόλογο της θαυμαστής εκείνης έκδοσης :

«Και μια κ ι3 είπανε μπορετό το τετράδιο τούτο να τυπωθεί, καί περιποιημενα· 
μάλιστα, και να κυκλοφορήσει, δε βλέπουμε το λόγο που να μην το κάναμε. Μα 
αυτό όμως δε θα  πει πως ολόκληρο του ποιητή το έργο, δέ θάξιζε τον κόπο να 
δημοσιευτεί συμμαζεμένο σέναν τόμο μεγαλύτερο πολύ από τον τωρινό. Διόλου μά
λιστα. Μαζί μας θα συμφωνήσει πάνω σ’ αυτό καθένας που ασχολήθηκε διαβά- 
ζοντας τα τραγούδια του Ραφτόπουλου, δημοσιεμένα τα πιο πολά σε περιοδικά, 
στο «Νουμά» προ παντός. Η  δουλιά για τ ’ άπαντά του θα μας τραβήξει ίσως αρ
γότερα.» Μα από τότε που έγραψε τα λόγια αφτά περάσανε 16 ολάκερα χρόνια, και 
δε γίνηκε τίποτα, καμιά προσπάθεια για την ολοκληρωτική έκδοση του πολύτιμου 
ποιητικού υλικού. Είναι καιρός πια να βγουν όλα έμετρα και πεζά του κι' ότι άλο 
έχει αφήσει σε επιστολές και χειρόγραφα, για να μελετηθ-εί στη θέση που του αξί
ζει, Δε λέω περισότερα, τη στιγμή μάλιστα που τόσες γίνονται προσπάθειες για την 
αναθεώρηση παλιών πνευματικών αξιών καί γίνονται μνημόσυνα, φιλολογικά κΓ 
απαγγέλονται λόγοι και γιομίζουν οι σελίδες περιοδικών και σκαλίζονται προτομές 
κΓ άρθρα γιομίζουν τα περιοδικά και τον τύπο για ζωντανούς και πεθαμένους, να 
γίνει κάτι και για τον ποιητή της Θράκης, τον άνθρωπο που πόνεσε πολύ στη ζωή 
και τραγούδησε μέ πάθος τον έρωτα, την ομορφιά, το θ·άνατο και την ζωή. Δεν 
ζητά τον οίχτο κανενός ούτε τον μάταιο έπαινο, μα την αγάπη καί τή στοργή της 
Ελάδας και μόνο.Γιατί ο Ραφτόπουλος περισότερο από κάθε άλονε είτανε ένας αλη
θινός ποιητής. Ολα μπορεί να του ταρνηθεί κανείς, εχτός από τον τίτλο τοϋ ποι
ητή που τον κέρδισε με το ίδιο του το αίμα. Το βλέπει κανείς πως έχουμε καταν
τήσει γελοίοι να επαινεί ο ένας τον άλονε. Οι αξίες, όσο και να πολεμηθούν από 
τούς ανόητους σήμερα, θα επιπλέφσουν ασφαλώς και θα κερδίσουν μια μέρα την 
τιμή της αθανασίας. Τα αινίγματα, τα κορακίστικα της σουρεαλιστικής ποίησης, θα 
ξεχαστούνε μια μέρα, γιατί αφτά δεν είναι ρωμέΐκα ούτε καν ποίηση. Ας γράφουν 
ό ,τι θέλουν οι άνθρωποι της μόδας, οι νειοτεριστές κΓ οι μοντέρνοι. Ας γιομίζουν 
τις φυλάδες με την ανούσια καί παραφουσκωμένη ρητορεία τους. Ας πολεμάνε τήν 
αληθινή τέχνη. Θα της χτίζουν πάντα βωμούς κΓ ανδριάντες και όλο σ’ αφτή θα 
ξαναγυρίζουν, γιατί ο όρος εξέλιξη είναι συβατικός, δεν υπάρχει εξέλιξη, ούτε καν 
πρόοδος στήν τέχνη. Η  μόδα δεν είναι εξέλιξη, ούτε το άλαγμα των ονομάτων που 
μπαίνουν κάθε τόσο ως καινούρια στοιχεία στην τέχνη* Πρόοδο κ ι’ εξέλιξη στήν 
τέχνη ονομάζω εγώ την αληθινή δημιουργία που δεν ξεπεράστηκε ποτέ και φαίνε
ται πάντα πρωτότυπη και πρωτάκουστη κΓ ας είναι χιλιοιεπωμένη. Ντρεπόμαστε να 
πούμε τήν αλήθια, για να δείξουμε πως πιάσαμε την έλαφο απ’ τα κέρατα και ξε
φουρνίζουμε κάθε τόσο το χιλιοειπωμένο : πως νέα δαιμόνια φέρνουμε στήν τέχνη. 
Ο ποιητής μας είχε τήν ίδια τραγική μοίρα με τον Κρυστάλη που αγαπήθηκε πε
ρισσότερο από τ’ ωραίο του όνομα κι’ απ’ την αρώστια του, παρά από τα τραγού
δια του θάλεγα. Ο Ραφτόπουλος έχει μια λεφτότητα που δεν την έχει ο πρώτος. 
Ο λυρισμός του είναι άλ,ο πράμα, είναι όλο ευγένεια. Ο Κρυστάλης είναι αγροτι
κός, ποιμενικός ποιητής, βουκολικός. Γ ι’ αφτό και μονόπλευρος και μονότονος 
λίγο. Ο Ραφτόπουλος έχει ποικιλία που σε τραβά. Ο Κρυστάλης ό,τι άλο γράψει 
δέ μπορεί να βγει όξω απ’ το στοιχείο του, το ηρωϊκό, το ποιμενικό. Εχει πιο πολύ 
εσωτερικότητα ο Ραφτόπουλος, ενώ ο Κρυστάλης έχει άλη χάρη, τη δροσιά και την 
τρυφεράδα, του δημοτικού στίχου- Πιο τραχιός και πιό άξυστος, μπροστά στον 
καλιεργημένο άνθρωπο. Ο στίχος του βουνήσιος, αρενωπός, άγριος, ενώ του Ρα
φτόπουλου απαλός, και κατασταλαγμένος. Πιο. σκληρή κΓ απάνθρωπη στάθηκε η
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μοίρα του θρακιώτη ποιητή κι* ακόμα χειρότερη, γιατί δεν τον έδειρε μονάχα η 
αρώστια και δεν του έλιωσε το κορμί, αλά κ ι’ ο κατατρεγμός, η δυστυχία κι5 η 
φτώχια, που όπως λέει στο τραγούδι του «στέρηση» του εξαγίασε την καρδιά:

Στέρηση, κολυμπήθρα, πηγή ιερή, 
μητέρα που εξαγίασες την καρδιά μου, 
δόξα στην ώρα που έτυχε στη γη 
να μ1 ανταμώσεις, ω συντρόφισσά μου!

Τέτια μαρτυρική του στάθηκε η τιμή, όπως είναι η μοίρα όλων των εκλε- 
χτών στή γής. Σ ' αφτό τον ωραίο νεκρό φέρνω σήμερα ένα στεφάνι απ’ το αγα
πημένο βουνό των Μουσών και λίγα αγριολούλουδα της ιερής Δελφικής γης που 
τόσο αγαπούσε !Ας τα σκορπίσω σήμερα κι" ας στολίσω μ* αφτα τη μνημη του που 
οσο θα περνάει ο καιρός τόσο και θα αναδίνει την φεγγοβολή της στον τόπο μας. 
Κέρδισε με το αίμα του τήν τέχνη κ ι’ η αθανασία τον κέρδισε κ ι’ η Ελάδα τον 
ποιητή της!

Α 9 ή ν α  3 - 6 - 4 0  ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΦΗΣ

Σ. τ. Δ. “Αν οί περιστάσεις τό επιτρέψουν τό Ά ρ χ ε ι ς  Θράκης υπόσχεται νά 
ολοκληριόση δημοσιεύοντας τό έργο τοΰ αλησμόνητου ποιητή Ραφτόπουλου.
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5λλάζ* 203
λάζει 180
Λαηάή-μαλαηάή 117 
λαλητάδες 37 
λαμπαδάριος 34, 59 
Λαμβριώτη 14 
λανάρια 88

λαπατίζ5 86
λα πατάς 102
Λάσκος 12
λάχνισμα 108
λάψε 187
λεγμοσΰνη 29
λεδοβολιά 130
Λεμονιά Νταή 179
λεμονοβύζια 104
Αένκα 99
λετριγιό 173
λεχώ 167
λεγκέρια 7, 18
Λέων Σ ΓΠ 345, 347
Λέων Γραμματικός 343, 350
Λέων αύτοκράτωρ 342
λιανώματα 27
K iudprandi 841
λογιάζ’ 200
λόντζια 25, 38
λογάριαση 17
λόγχη 93
L ucignan S. 340
λουλλάς 25
λοϋνες 77
λοϋρος δμφαλοΰ 75 
λούσιμο 75 
λοχεία 72 
λύκος 115
Λύκαστος πρωτοσπαθάριος 5
λυμάτια 200
λυτρωτής 92
λιανίσατε 168
Μάγιστρος Λέων 356
μαγγανεία 67
μάζαλι 364
μαδία (άντί άσπρα) 46, 49, 65
μαθητής 92
Μακάριος 37
μακαργειά 25, 161
μακάττα 157
μακροβιότης 80
Μάλαμα 364
μαλλιά 77
Μαλτέζης Νικ. 153, 154 
μαμά 79 
Μαμέλης Γ. 365 
μαννίτσα 155 
μαντάγερε 171 
μαντατσαούσ’ 171 
μαντέμ5 148 
μαντιές 166 
Μαντρατζίκ 150 
Μανωλάκης 18 
μάου μάου 106 
μαργαρίτα 127 
μαργέλια 97 
μαρέ 99
Μαρία Τσακμάκη 179 
μαργελεμένος 180

25
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Μαρμαρά (Προκόνησος) 95 
μάρτερος 47 
ϊίαρτινέλλης Γ. 150 
μαρτυρκά 82 
μασάντρα 205 
μάστορ Σταυρίτσα 54 
Μάστορ Βέλτσος 27 
Μαστρο Θανάσης 11 
Μάστορας Μίλτσος 12 
μαστορισειά 17
ΗατΟαϊσαΚατακουζηνήΠαλαιολογίναΙΟ
Μάτνιτσα 150
Ματίτσας Βασιλικός 150
Μαϋρο Τζά 148
Μ αυριανός 180
Μαυρουδή Μαντραζόγλου 211
μάχανάαι211
μεβλεχανέ 37
μεγαλοπεφτιάτικο 164
μεντέρι 65
Μεσολόγγι 153
Μετρηνοι 89
Μέτρων καί ΆΟ-ύρων 66
μεχκεμέ χισμέτι 38
μεχκεμές 65
Μήτζου Καρπουζάκογλου 48 
Μήτκογλου 35 
μιβλιχανές 65 
μικροκανακάρη 162 
Μιρτζάνη 21 
μισάλια 12 
μισάλες 12 
Μιχάλης Λιοϋτε 45 
Μιχάλ Ά σάνης 7 
Μιχάλης 10
Μιχαλάκης Μπουρνάζη 53
μιχλοΰζηδες 60
μοίρες 76
Μολά 51
μολαράν 37
Μόλιουφ 45
Μολυδάβας 38
Μολτάβα 25
μοναφίκια 171
μονόφθαλμος 69
μοναχογιός 66
μοντοσχαέδες 58
Μονή Θεοτόκου τής Έλεοΰσης 8
Μονάχο δέντρο 148
μονογράφημα 5
Μοραΐτης 26
μόρτηδες 40
μόσκιζε 163
μουκατα 13, 135
μσύμ-παρασί 34, 37
μουμτζή 26
Μουντζινο 150
Μουριάς (κάστρο) 188
Μ ούριά δη ς Λεωνίδας 150
Μουρτάτ 147

ΜουρντατιανοΙ 148 
Μοΰρτσ" 157 
Μουπικός 342 
μουχάνια 155 
Μπάζκοβου 23 
μπακαμιά 39 
Μπακατουρς 173 
μπάμπω Ράτω 18 
μπαξίσ5 158 
μπαρεντΐζω 206 
μπαρμπάδες 89
Μπατζιά Κυριάκον Νικόλα 59 
μπατάλικα (ομολογία) 50 
Μπατκούνι 32 
μπαργιάκια 32 
μπαργιάμ άγασί 33 
Μπατζικόβου 34 
μπατσάκ5 200 
μπαχτσεβάνης 124 
μπαχτσέδες 103 
μπεϊλίκια 38 
Μπιλάστιτσα 32 
Μπένταδες 152 
μπερεκέτ-μαξοΰλ’ 166 
μπερπερίζω 141 
μπερμπέρη 141 
μπιμπέλες 157 
μπίρντιμπιρ 119 
μπλικόπλο 148 
μπολλάντισε 189 
Μποσταντξή-Μπασής 338 
μποτινάκια 160 
μπουρμπουτσέλ5 163 
Μπουσά 29 
μπρασοβάνια 86
Μπουλκούρογλου ΆίΚ Κων]νου 47
μπροστέ155
μρούνα 115
μσάντρα 73
μυγιαστήρ5 96, 100
μύθαρος 104
μυρωδιά 68
ναζίρη 28
Ναζ'ιρ αγά Χατζή Μουσταφά 37 
Νάϊντινε 45 
Νά καριόλα 108 
ναλμπικιά 41
ναλπάκια τρανά και μισιακά 12 
νάνι 104
Ναντιρ άγά Χατζή Μόυσταφά 36 
νάρχου τσελεμπή 15 
νεγνώσει 190 
νενέ 183
Νένονς Περνταρσίζης 25
νεπλίστηκε 192
νερουντζιά 39
νέτα 41
νευτιά (τά) 36
νευτί 39
νιφακά 65
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νημόρια 161 
νημόσυνα 173 
νί 163 
Νιάδα 146
Νικηφόρος Φωκάς 345, 346, 356
Νικηφόρον Σκίβογλου 29
Νικήτας Σκληρός 344
Νικόλας Μαλτέζης 148
Νικόλα Βούλκου 34
Νικόλα Σανταλόολου 29
Νικολ. Κ. Κυρτζίκη 44
Νιχωριται 89
νοματοί 148
νουνίζω 171
νουνός 172
ντάλ* 163
νταβουλέλλ’ 162
Ντάροβα 150
νταμκίν’ 171
ντελήδες 29
Ντερβεντλήδες 23, 24
Ντερβίς μπέη 38
Ντερμέντερι 32
Νιίκωφ 149
Ντοάν Χισάν 150
Ντόμπρη 45
ντουνανμά μπαξίσι 36
Ντουρ (στέκα) 170
ντουρβάς 172
νυχτοπάτημα τσαλαπάτημα 76
νυχτοπατιέται 76
ξαάό (πανί) 182
Ξαστερνοί 89
ξεστρεμιά 364
Ξαφενιώ 170
ξέβα 168
ξεμιτάγω 79
ξεμάτιασμα 78
Ξενοκράτης 151
Ξενοκάρτειο 153
ξόμπλι 185
ξύδι 93
ξυλάκι 121
ξύλω 92
όβριγιό 86
οδοντοφυΐα 77
όλμάμ 88
όλούρουμ 88
δνομα 82
όνυχες 77
ομάδες 122
όξάργκα 201
όπτωχός 27
οράρια 8
όρτιά 364
όσταμπασί του γρίζου 27, 65 
ουρανός 92 
Ούρκάρι 366 
ουρολα 87
Ούστακλής I. 58, 60

Πά 200 
πάγημα 41 
πάγισον 100 
Παξαρτζίκι 37 
παιδείες 30 
παίδεμμα 30 
παιδημα 33 
παιδί τής Κάνους 26 
παιδιαί 106 
παϊράκια 366 
παλαβών 
παλαμάκια 107 
πάλη 129
παλιοκρομμύδες 89
Παναγιά των Κρυτσίμων 37
Παναγιά 146
Παναγιώτα 181
Ώαναγιωτάκης Δημ, 150
πανάδων 36, 39
Παναγιώτη Παπαγιουβάννη 35
Παναγία Φανερωμένη 38
Πανέγια 172
πάνδρευσεν 29
πανδριεύαν 29
Π αντιπανα 23
Πάντζιος 10
Παντώρα 177
παπά ’Αγάπιος 26
Παπά Σεραφείμ 65
Παπάζογλους Κυρίτσης
παπά κυρ Κωνσταντίνος 10
Παπακωνσταντΐνο 30
Παπαμανόλι 31
Παπαγονή 99
παπί 104
Παπίτσα 32
παπτσάκ3116
παρουσία 30
πάσι 148
πασκαλήδες 11
πάσπαλη 180
παραλογές 135
πάρθησαν 37
παραμάνα 76
Πασκαλής 13
Πασκάνι 366
πασιά-πασιά 99
πατσούρα 82
Πατρίκιον Εύστάθ-ιον 344 
Πατσινάκαν 348 
Παύλος Τξόνε 33 
Παύλης Τζώνης 38 
Παύλη 29 
Παύλης Τξόνα 
Παυλίτσι 146 
πεβγάζω 181 
Πέγιου 45 
Πέγκου 39 
πέλεμο 202 
πέντος 15
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περικόφτ’ 198 
περκουζάρι 13 
περπάτημα 79 
Πέτκος Κωνσταντίνου 39 
Πέταρ Τόνιο 17 
πετεινός 110 
Πετρης Στοΐνου 50 
πίΐΝχρος 104 
Πιλάτος 93 
ΙΊινακά 149 
πινακωτή 126 
πιοτί (ψήθηκε) 118 
πιτεράδες 164 
ΙΙιτεροδευτερα 163 
πίτερα 104 
πίωμα 35 
Πλάγιάνοί 89 
πλεμάτια 200 
πλήρο^σι 22 
Πλιάκα 38 
πλογήθ'κε 180 
πνευματικόν τέκνον 355 
Πάγιου 28 
ποδαράκια 106 
ποδεάς 8 
πολεΐτο 198 
πολίτκος 89
Πολίτογλου ΆΟ-αν. Γεωργίου 47
ποίσουμ3 155, 203
Πόλκε 171
πόμνασι 201
πόριαξε 169
Πορόΐα 150
Πόρτο Λαγό 145
πόσα ; 126
ποτίζουν 92
ποτοΰρι 40
ποτοόρια 148
πόψα 198
Πουλίν1 364
Γίοϋον 27
Πουτούρογλου 13
πραοιοβάνια 39
πριμικύριον 38
προγουνός 10
προτχάλι 11
Πόμακος Γ. 63, 65
Πομακίους 58
ποχτζάς 65
προβιές (βρούγιες) 164 
πρόγνωσις γέννας 70 
Προκόπιος Κρηνίτης 343 
Προποντίς 95 
προσκαλιστήρια 159 
πρωτογόνατου 168 
πρωτόσκολοιις 93
πρωτοσπαθάριος Κρηνίτης Ά ροτρά; 6 
πόροι μα 163 
Ραγουσαΐος 37 
ραιβοσκελής 69

ρακή 35 
ράμματα 32 
Ράτουφ 45 
ραφτακατζήδες 45 
παχιτικός 69 
ρέγκι 65 
ρέει 92
ρέκο-πρέκκο 88 
ρεπανίδες 89 
ρεπεσέ 200 
ρεσπέρκο 152 
ρέστον 32 
ρέχκε 203 
ροβυΟ-αρος 104 
ρόγα 11, 24, 26 
Ροκοκού 170 
ροκοπάτια 76 
ροπούσασι 163 
Ρουσίδα 146 
ρουφέτι 9 
Ρωμαίος 93
σαβαι σεβαγί 26, 37, 65 
Σαβαχτιανή 148 
σαγίττα 111 
σαϊρακτάρην 40 
Σακά-Μπουναρ 146 
σακάτισσα 29
Σακελλίων παπά Κωάνν, 8
σακούλα 13
σαλβάρι 26, 31
σάλδος 83, 65
σαλταμάρκα 171
Σαμάκοβο 145
σαμακοβιό (μόλος) 148
Σαμακοβιανοί 145
Σαμοκοβλήδες 145
Σαμουήλ (Φιλιππουπόλεως) 50
Σαμουρτάρογλους 49
σαμχανά άχτζασί 26
σαμχσνέν 37
σανδάλι ποχτζιάν 28
σανιά 35
σαντορτζή 37
Σάπ1 μπλετάν 171
σαρανταλείτουργο 161
Σαραντάμερο 85
σαραντισμός 74
σαραστάρη 31
Σαραφίδης "Εκτωρ 153
σαραντάρης 28, 65
σαριγιατάρη 32
σαρίκια 148
σαχάνια 10, 26
σαχμανά 31
σβόλια 155
σεγμένι 28
Σεγμενιώτας 29
σεϊμένηδες 168
σελιμιές 51
σηκωμός 146



Εύρετήριον 389

σήκωμα λεχούνας 78 
σημεόνου 81 
σι^ριμά 209 
σιέρ κεχαγιά 21 65 
Σιμός 69 
Σιναΐτη 30
Sir H en ry  Blant 338 
Σισμάνωφ 149 
Σιτζητανόουγλου 19 
σιτζίλι 28 
σκαμνάκια 119 
Σκεπαστό 188 
σκεπός 173 
Σκεύου Ζερβοϋ 154 
σκοινένιο τριόδ3 128 
σκορδορομα·6Ίές 164 
σκοτωμοί 146 
σκουφί 104 
Σκυλίτσης 342 
S la ta rsk i Β. 341 
Σλήβνου 60 
Σμαράγδα 40 
Σμίξη 146
Σοντάλιος τοΰ Ρεώργι 40
χόποτ 34
Σοποταλήδες 24
Σοργά 149
Σορέα 38
σόσκερες 102
Σουλτάνος Σελίμ 337
σοΰμμα 14
σουνέι 51
σούρτξε 170
σοφρά 163
Σπάσος 12
σπιτάλια 35
Στάβρης τοΰ Μήτσου Καρπουζάκο- 

γλου 48 
Σταμάτης 81 
Στα μάτια 69 
Στανίμαχον 28 
Σταντσίδης Γεώργιος 65 
Στάντσιος “Ιωάννης 58 
σταρακούκια 77 
στά δφκαιρα 97 
Σταυράκιος Κοσμάς 342 
Σταύρις X ,f Τάσιου 33 
Σταυρίτσα Μήτσου Καρπουζάκογλου 

49, 50 
Σταυρό 146
Σταυρούπολη τοΰ Νέστου 150
στείρα 61
στενά 97
Στεργιανή 81
Στέργιος 10, 81
Στη Σύρβιπου τή μαντρινιά 150 
Στογιάννος Θεοδώρου 51 
Στογιάννος Καρατζά 57 
Στογιάννης Γκένου 34 
Στόγιος 11

Στοΐλας 34 
Στό’ίτσου 45 
Στόΐτσο Φίλο 45 
στοιχοΰν 36 
Στο Μαυροτζά 148 
στο σμάδ’ 12 
στραβολ,αίμης 69 
Στράντζα 146 
Στραντζιώται 89 
Στράτης Κάσταγλης 1.2 
Στρίγκλα^’ 79 
Στυλιανός Ζαούτξας 842 
Συλίστρια 347
Συμεών 341, 343, 345, 346, 347, 348 

350, 351, 352 
Συμόγιορτα 69 
σύναξις (μαστορειών) 55 
συνιβαστπιά 200 
συνιβασμένη 157 
συντυχαίνου 181 
σφαλά^οι 86 
σφέκι 110 
Σφιτόνα 111 
σφυρίδ’ 110
Σχοινιά (Τζαμπάζ-τσιφλίκ) 145 
Σωζόπολης 142
τά 155
ta b a r i 359, 361, 362 
τάγισμα 78 
ταγαρτζίκι 95 
ταιράκια 116 
ταλέρια 203 
ταλιάν’ 206 
ταλιατζής 206 
ταλιατζήδες 197 
ταμ τιριρί 105 
τάματα 160 
ταμπάκηδες 37 
ταμπλάδες 105 
Τάταρης 187 
ταρακλιά 364 
τασιακμάν 45 
τάστανα 106 
τά τουρκικά 28 
ταυτζή 29 
ταχταρίσματα 103 
ταψί 158 
τεσκερές 65 
ιεσλΐμ 65 
τεστιρλίκι 21 
τεστιρίου 35 
τεσλίμι 26 
τεστίρι 14, 37 
τεστίρι των ραφάδων 28 
τετελεσται 92 
Τετράδ’ 93 
τζαλμά 40 
ιζαλμάς 65 
τζαμάλα 102 
τζάμαλη 102
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Τζαρϊτος Γ, 150 
Τξάρετος Κ. 150 
Τξελέπ-άγά 28 
τξίτζιρα 168 
τζιτζιά 35
τζαοΰσης Μαστρο-Θανάσης 105
τξιαουσης 11
Τζοχερώ 105
τξουκάλα 100
τζούπα 23
της μέσης 27
τί γλέπ’ς 114
Τόκας 15
τό κακό τό γαϊμα 77 
τό κακό μάτι 78 
Τόντορι Κόγιου 47 
τόπι 128
τόπι (σφαίρα) 111
τοπτζήδες 36
τό πουλί 107
τοπωνυμία 195
Thom pson Ch. 339
τοϋ άρδου 13
τουπανά 104
τοΰ Πόγου 27
τουψηδες 32
τ ’ παπά τάλογα 112
Τρακλατζίκ (κουτρουβάλες) 118
τραχανό 103
τρελλός 69
τριάντα εξ άδρεφια 66 
Τριαντάφυλλος ΓΙ. 373 
τρίδυμα 67 
τρίχωμα 69 
Τρουλλιανούς 171 
Τρουλιά 171 
τρουπτζή 23 
τροφίματα 203 
Τρόφος 41 
Τσακηλιώται 89 
τσαλαπατιέται 76 
τσαλαπάτημα 74 
τσαλαπατημεν" 75 
Τσαλουκι 121 
Τσαμπάζ 154 
τσαούσης Κώστας 13 
τσάτζαλα 26 
Τσεκμετζελιώται 89 
Τσελεμπη Γιαννάκι 89 
ισηράκια 36 
τσιαρστλήδες 14 
τσίντσιροι-μίντσιροι 82 
τσίμ-τσιμ 107
τσ’ Παναγίας τό τραπέζ’ 72
τσίπε 45
τσιρουκικες 48
τσιτσί 79
Τρόρλο 157
τσαγιρέλλια 193
τσαΐρια 164

τσεβρέδες 163 
τσεραπιά (αχλαδιά) 163 
τσιλέδες 364 
τσιπλιάτκες 166 
τσορμπατξηδες 148 
τσουτσουρίκα 164 
τσουμπούσ’ 204 
τσουκαλάκια 116 
τυφλοπόντικας 114 
τώ Βαγιώ 101 
υπό λίΦον 92 
υρευε 25 
υφάδια 364 
φαγάς 87 
φακιόλια 185 
φαμελίδικα 34 
φαμελλιάδικο 50 
Φανασακρηνοί 89 
φανάρια 17 
φάντωμα 97 
φάσκιωμα 75 
φελόνι 38
φερμάνι τοϋ χάτι σερίφι 28 
Φηκα 173
Φίλιππα ’Αποστόλου 53; 54 
φιλειά 9
Φιλιππουπολιν 37 
φιλοπατρία 89 
Φίτος Κ. 3.50 
φκαίριοσε 200 
φλουριά ματζάρικα 12 
φούσκες 112 
φραγκσρράφτες 96 
φροκαλίδια 163 
φρυδάς Γ. 150 
Φρυδάς Δ. 150 
φτηνού 181 
φτιασίδι 190 
φτωχοκαλόγερος 186 
φυλακές 92
φυλαμα τσ’ λεχουνας 72 
φωτιάς 93
Φωτεινή Βασίλισσα 37 
Φωτεινή Ξενοκράτη 154 
φωτίκι 83 
Χάζαροι 343 
χαλί 12
Χαμακοβίου 154 
χαμάμ (λουτρός) 118 
Χάμερ 337 
χαμοϋτσες 86 
χάνδρες 113 
χαρατσή-μπασή 52 
χαρτάκια 109 
χαρτάς μπασί 65 
Χαρτζής 65 
χαρτζοχάρτι 65 
χαρτζοχάρτια 31, 50 
χασνεδιάρης 65 
χασνέδων 24



χασούρα 50, 52, 5δ 
Χατζή Νένου Ράϊτου 64 
Χατζηγιαννάκης 66 
χατζήδικες πέτρες 71 
Χατζή Παύλης ΐζό ν η  48 
Χατζή Θεοδωρής Νεμόγκα 50 
Χατζή Νένος Τουρνήκις 50 
Χατζή Σλαύη Στόγίου 51 
Χατζή Βέλιου Θεοδώρου 64 
Χακή πασά 29 
Χατζή-Κανάκι 31 
Χατζή Ά πτολα 31 
Χατζή Πέτρου 32 
Χατζή Σουλιγμάνι Χαντζή 33 
Χατζή Κυριάκος Μελκών 33, 34, 37, 

38, 48, 44
Χατζή Γιώργη Γάτογλους 33 
Χατζή Έλενίτσας 35 
Χατζή Ά ντώ νι Νεντέλτσου 35 
Χατζή Πετρονίου 45 
Χατζή Παί'λης Τζόνη 47 
Χατζή Ά θ .  Κων'σταντίνου Βουλγούρο- 

γλου 48
Χατζή Γιαννάκι 28
Χατζή Γεώργι Οΰζοΰν Γιωβάνογλου 28
Χατζή Κυριάκου 28
Χατζή Τάσου τον τζιαούση 28
Χατζή Δήμος 10
Χατζή Πέτκος 12
χατήρ’ 199
Χατζή Δούκας 10
Χατζηδήμος 9
Χατζή Νικηφόρος τοΰ Χατζή Κων

σταντίνου 10
Χατζή Δημητράκις Μαυρουδόγλους 10
Χατζή Θανάσι Κεντιτένογλου 15
Χατζή Κωνσταντίνος Καρύδας 16
Χατζή Μαυρουδή 16
Χατζή 'Γόλους Ντεμιρτζόπουλος 17
Χατζή Στογίάννη 19
Χατζή Δημήτρης Τακιατζές 19

Εΰρετήριον

Χατζή Χριστόδ. Ντεμιρτζόγλου 18, 19
Χατζή Ά θανάσ ι Χαλεπλής 21
Χατζή Γιοβαννής Γκένου 25
Χατζή Γιοβαννή Σάββα 25
Χατζή Θοδωρής Νιμόγκας 25
Χατζή Παύλη 25
Χατζή Γιοβανής Κοϊμτζόγλου 2 δ
Χατζή Στογίτσου 27
Χατζή Γιώργη Ράτογλου 127
Χατζή Άναστάση Χαλεπλή 27
χιλιοκαλό 187
χισμετλήδες 28
χιρκάς 49
χλεμπόνες 89
χλο'ίσμένα 164
Χοιροσφάκτης Δ, 319, 350, 851, 377 
χοκιμάτ 48
χοκιμάτ’ (δεκαστήριο) 170 
χουρντάς 154
Χουρμουζιάδης Καλλισθένης 66 
Χουσεΐν μπέη 27 
Χρήστου Κουϊμτζή 27 
Χρηστός τοΰ Γραμματικού 10 
Χρηστός τής Πώγινας 49 
Χριστοδούλου Τόκα 16 
Χριστόδουλον τον Οικονόμου 16 
Χριστόδουλος Παπαζόολου 16 
Χριστόδουλ,ος Τιφτικτζής 55 
Χριστόδουλος Νεκιαχχζόογλου 51 
Χριστόδουλος Νακαχτζή 19 
Χρυσή Φυτλά 156 
χρυσό δοντάκι 80 
χρυσοπεριστέρα 159 
χρυσοσκλαβοιρικές καί αήρ 8 
χωλός 69 
χωριανός 147 
χωριάτκα 89 
ψάλλατε 92 
ψαράδες 89 
ψήφες 113 
ψυχοπαίδι 80
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α) Κατά συγγραφείς

Μυρτ. Κ . *Α σΐοοτολίδαν, Τά αρχεία τού έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των άμπα- 
τξήδων.

Φοίβου Δέλφη,  Ό  Ραφτόπουλος ’Ιωσήφ.
Μαρίας Ν. Ίωαννίδον, Τό δημοτικό τραγούδι καί οί σύγχρονες Θρακικές συλλογές.
Γ, Τ. Κόλια, Ή  παρά τό Βουλγαρόφυγον μάχη-
Μ. Κωναταντινίδον, Έ πιγραφαί Μεσημβρίας χριστιανικής εποχής.
Ν. Κωνσταντοπούλου, Λΰκαστος πρα> το σπαθάριος καί στρατηγός Μακεδονίας.
Δ. ΙΓετροσιονλον, Λαογραφικά Σαμοκοβίου Ά ν , Θράκης.

Ά χ ιλ λ .  Θ. Σαμο&ράκη, Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης.
Καλλ, Χουρμουζιάδου,  Τό παιδίον είς την εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μέτρων καί 

ΆΟύρων,
Διεν&νναεως, Σημειώματα, Μνημόσυνα, Εύρετήριον

β) Kafr* ύλην

3Αρχαιολογικά, Έ πιγραφαί Μεσημβρίας Χριστιανικής εποχής 7—9 (Μ. Κωνσταν- 
τινίδου).

'Άσματα,  Παιδικά άσματα σ. 91—103, νανουρίσματα καί ταχταρίσματα σ. 103— 
106 {Καλλ. Χουρμουζιάδου). Δίστιχα σ. 176—178. Τραγούδια Σαμοκοβιανά 
σ. 178—191 (Δ. Πετροπούλου).

Γλωσσικά, Παιδικόν λεξιολόγιον σ. 131—133 (Καλλ. Χουρμουζιάδου). Φωνητικές 
καί γραμματικές παρατηρήσεις στό Σαμόκοβο, γλωσσικόν ιδίωμα σ, 195—197. 
Γλωσσάριο Σαμοκοβιανό 212—223 {Δ. Πετροπούά,ου).

‘Ιστορικά,  Λύκαστος πρωτοσπαΟάριος καί στρατηγός Μακεδονίας σ. 5—6 {Ν. Κων- 
σταντοπούλου). Τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των άμπατζήδων 
σ. 9—65 (Μ. Άποστολίδου). Λεξικόν γεωγραφικόν καί Ιστορικόν τής Θράκης 
σ. 225—336 (Άχιλλ. ΣαμοΌράκη). Ή  παρά τό Βουλγαρόφυγον μάχη σ. 341 
—362 (Γ. Τ. Κόλια). Τό Σαμόκοβο σ. 145—150 {Δ, Πετροπούλου). Περιηγή
σεις σ. 337—340 (Α. Ά ν , Σταμούλη).

Λαογραφικά, Τό τραγούδι στή Θράκη σ 134—144 (Μ. X. Ίωαννίδου). Τό παιδίον 
είς την Εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μέτρων. Πρόλογος σ. 66—67, εγκυμο
σύνη σ. 68—71, γεννησις σ. 70—72, λοχεία 72—75, φροντίδες διά τό νεο- 
γνόν σ. 75—81, βάπτισμα σ. 81—84, ανατροφή σ. 84—90, σχολικά σ. 90—95, 
επαγγελματικά μαθητικά σ. 95—98, παιδιαί σ. 106—109, παιγνίδια μειράκιων 
σ. 109—129, αθλητικά αγωνίσματα σ. 129—131 (Καλλ. Χουρμουζιάδου). Μΰ- 
άος αρκούδας σ. 151, εΟκμα σ. 153—167- λαϊκές πίστεις, προλήτμεις, δεισι
δαιμονίες σ. 167 —169, γητειές, κατάρες σ, 169, αστεία σ. 169—174, παροι
μίες σ. 174—175, αινίγματα σ. 175—176, ονόματα, τοπωνύμια, επώνυμα σ. 
194—195, μύΌοι σ. 197—201, παραμύθια σ. 202—211 (Πετροπούλου Δ.).

Μνημόσυνα διάφορα σ. 367-372 (Διεύάυνσις). ’Ιωσήφ Ραφτόπουλος ο, 373—380 
(Φοίβου Δέλφη).

Σημειώματα, Τ ’ αναστενάρια σ. 365-367 (Ν. Σβορώνου).
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Κ. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ : Λΰκαστος πρώτο σπαθάριος
καί στρατηγός Μακεδονίας ............................................. Σελ. 5— 6

Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ : Έπιγραφαί Μεσημβρίας Χριστιανι
κής ε π ο χ ή ς ........................................................................... * 8

Κ. Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ : Τά ’Αρχεία του έν Φιλιππουπόλει
έσναφίου των Άμπατζήδων . . . . . . . . . . .  * 9 — 65

t  ΚΑΛΛ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΟΥ : Τό παιδίον είς την εκκλησια
στικήν επαρχίαν Μέτρων καί Άθόρων τής ’Ανατολικής 
Θ ρ ά κ η ς ............................................................   s 66—133

ΜΑΡΙΑΣ X. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ : Τό δημοτικό τραγούδι καί οί σύγ
χρονες Θρακικές σ υ λ λ ο γ ές .....................................................  » 134—144

ΔΗΜ. Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ : Λαογραφικά Σαμοκοβίου Άνατ.
Θ ρ ά κ η ς ...........................................................................................» 145—223

ΑΧΙΛΛΕΩΣ Θ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ·. Λεξικόν γεωγραφικόν καί
ιστορικόν τής Θ ρ ά κ η ς ................................................   » 225—336

ΑΝΤ. Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗ : Π ε ρ ιη γ ή σ ε ις .....................................   » 337-440
Γ. Τ. ΚΟΛΙΑ : Ή  παρά τό Βουλγαρόφυγον μάχη . . . . .  » 341—362
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ : Σ η μ ε ιώ μ α τ α .............................................................» 363—366

» Μ νημόσυνα.............................................  *  367—372
ΦΟΙΒΟΥ ΔΕΛΦΗ : 'Ο ’Ιωσήφ Ρ α φ τό π ο υ λ ο ς ..............................   » 373—380
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