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ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ TOY JOHN COVEL 
ΑΠΟ ΚΩΝ]ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΙΝ ΤΩ 1675

Εις τδν Γ  τόμον των « Θρακικών» (Σ . 128— 136) έδημοσιευ&η κατά με- 
τάφρασιν τον Σεβασμιωτάτον Μητροπολίτου θυατείρων κ. Γερ
μανόν Στρινοπούλον εκ τον νπ άρ. 22912, σελ. 179, κώδικος τον 
έν Λονδίνφ ’Αγγλικόν Μουσείου, τδ άφορών την Σηλνβρίαν απόσπα
σμα εκ της περιηγήσεως τον εφημερίου της Levant Company εν 
Κ]πόλει John Covet. ’'Ηδη κατά μετάφρασιν τον Ιδίον Σεβασμιω- 
τάτον Μητροπολίτου Θνατείρων δημοσιενομεν τδ υπόλοιπον μέρος, 
ίλερμώς ενχαριστονντες αυτόν.

’Απολογισμός τοΰ ταξειδίου μας είς τήν Άνδριανβύπολιν 1675.

Πρέπει νά σημειώσητε, ότι εν Τουρκία οί ταξειδιώται υπολογίζουν 
τον δρόμον των μέ ώρας και όχι μέ μίλια. Παρά ταϋτα έκαμα ένα υπο
λογισμόν τού ταξειδίου εκάστης ημέρας καί κατά τούς δύο τρόπους υπο
λογίζουν 3 μίλια δι’ έκάστην ώραν καί πράγματι πιστεύω, ότι έν γένει 
ή πορεία μας έβάδισεν ακριβώς κατά την αναλογίαν αυτήν.

Μαΐου 2 1675
Προς τον Μικρόν Τσεκμετζέν ώραι 7 1)2 μίλια 23

Μίαν Κυριακήν μετά την Ιωθ-ινήν προσευχήν καί ομιλίαν έξεκινή- 
σαμεν όντες περί τούς 100 ιππείς. Ό  Μυλόρδος καί ό Sir Tho. Baines 
έπέβαινον επί ενός είδους διπλού έφιππίου, χρησιμοποιούμενου υπό των 
μεγάλων άνδρών έν Τουρκίρ, φερομένου υπό τεσσάρων ήμιόνων κεκά- 
λυμμένων υπό λεπτού έπεξειργασμένου υφάσματος. Τό όνομα διά τό 
πράγμα αυτό είναι Tarct-revan, όπερ ισοδύναμε! προς τρέχον κά-θισμα 
(ta.rct=azllay Γ6ναη=τρέχουσα) έν Περσική γλώσση, παρ’ ών (Περσών) 
έλαβον τό πράγμα αύτό.Τέσσαρες έπιβαίνοντες ήμιόνων ήσαν ώρισμένοι νά 
έπιβλέπωσιν αυτό και δύο Meslagees ή λαμπροί δρομείς νά προηγούνται 
αυτού. ’Έφερον επί μιάς μεγάλης ράβδου ή δοκού ένα σίδηρον κατεσκευα- 
σμένον ώς οι ίδικοί μας πυρσοί, έν τφ όποίφ όταν έβράδυαζεν έθετον pi- 
ntis sylvestris, τό όποιον καλούσι shetah ή χερά(Σημ. Μετ. τσερά ίσως) 
καί ίπειδή τούτο είναι λίαν παχύ καί λιπώδες, άνάπτβι καί καίεται καλώς



6 f  θυατείρων Γερμανού

καί αντέχει επί μακρόν. Ά λλ3 ίνα άνάψωσι. τό πΰρ έκαστος έχει τον 
σάκκον αύτοϋ πλήρη από ροκανίδια καί πελεκούδια, μέ τά όποια άνά- 
πτουν τό πΰρ αυτό. 'Οπουδήποτε ό Μυλόρδος μου (τό αυτό παρατηρει- 
ται καί εις τον Βεζύρην καί όίλλα μεγάλα πρόσωπα ταξειδεύοντα) κατεσκή- 
νου, άμα ως ένύκτωνε, ήρχοντο καί έστύλωνον τά δίκην πυρσών σίδηρα 
αυτά, οξέα από σκοπού κατά τό κάτω άκρον, ακριβώς προ τής θύρας 
αύτοΰ (ή προ τής σκηνής, άν κατεκλίνετο εις τοιαΰτην) καί έπειτα ήρχι- 
ζον βραχείαν προσευχήν διά τον Μέγαν Κύριον (τον Σουλτάνου. Σημ. 
μεταφρ.) τον πρεσβευτήν (ή τον πάτρωνα αυτών) καί δλην την ακολου
θίαν : είδικώς όνομάζοντες έκαστον, τον Ταμίαν, τον Γραμματέα, τον 
παπάν (ή Καπελλάνον) τούς διερμηνείς κτλ. Αυτή είναι ή συνήθεια τοΰ 
τόπου καί δταν οί Μεγιστάνες ταξειδεΰουν την νύκτα ή πηγαίνουν τό 
μήκος μιας όδοΰ εις τάς πόλεις αυτών, οί Meslagees αυτοί προπορεύονται 
αυτών αντί τών σαλπιγκτών ή πυρσών. "Έκρινα καλόν νά μνημονεύσω 
αυτών πλήρως εδώ, διότι πρώτην φοράν συμβαίνει καί θά συναντήσης 
αυτά πολλάκις έν τή έπομένή διηγήσει. 'Ο Μυλόρδος μου είχε καί άμα
ξαν, ήτις έβαινε παραπλεύρως κενή μέ έξ ίππους (postilions) φάλαρα 
καί δλα alia Turchesca (ως ή μόδα εδώ) ό αμαξηλάτης ιππεύει έφ’ ενός 
τών δπίσω ίππων καί όχι εις τό κάθισμα, καίτοι κάποτε παρετήρησα 
καί τούτο επίσης. Ό  πρώτος Turgeman (ή ώς κοινώς καλοΰμεν αυτόν 
ό Δραγουμάνος) εχει τήν ίδικήν του άμαξαν καί 4 ίππους. 'Όλοι οί κυ- 
ριώτεροι ακόλουθοι έχουσιν ωσαύτως τάς άμάξας των (ή μάλλον βαγόνια- 
άμάξας μέ τέσσαρας τροχούς καί τινας μέ 4 ίππους καί άλλας μέ δύο, 
άλλας μέ τρεις ίππους παραπλεύρως δλαι. Φαντάζομαι δτι αί ίδικαί σας 
Trigae ήσαν τοιαύται. Διότι παρετήρησα εδώ πολλά αρχαία έθιμα καί 
συνήθειας παραμενούσας έτι ώς θά σάς διηγηθώ άλλοτε κάποτε). Έγώ 
μεταξύ άλλων ώρίσθην νά έχω μίαν (άμαξαν) ίνα φέρη τά ενδύματά μου 
καί άλλας άποσκευάς, ώς ειχον καί τον υπηρέτην μου καί ένα Σειζην ή 
ιπποκόμον, Ϊνα φροντίζη διά τον ίππον μου. ΗΙσαν 60 περίπου τοιαΰτα 
βαγόνια-άμάξια (Σημ. μετ. φορτηγά) έν συνόλω. Μεθ* δλης τής ακολου
θίας αυτής καί 20 έως 30 ξένων, οίτινες ήλθον νά μάς συνοδεύσωσιν 
έξω τής πόλεως, άφήκαμεν τό Πέραν Μαίου 2 καί μολονότι ό δρόμος 
μας έκ τής Κων]πόλεως είναι ευθύς καί βραχύς, έν τούτοις επειδή 
εύρισκόμεθα επί τής έτέρας όχθης τοΰ ΰδατος (The Sinus Ceratinus= 
Κεράτιος Κόλπος), έδέησε νά μεταβώμεν διά τών λειμώνων, όπου τή βοή
θεια δύο γεφυρών έπεράσαμεν τά δύο ρεύματα (ή κέρατα) τά όποια συν
αντιόνται, ίνα άποτελέσωσι τον κόλπον, δστις χωρίζει τό Πέραν από τής 
Κων]πόλεως. Εντός 1 1]2 ώρας έφθάσαμεν εις τό πρώτον ποτάμιον, 
καλούμενον πάλαι Βαρβύσης καί έν μίλιον περαιτέρω διήλθομεν τό δεύ
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τερον ποτάμιον πάλαι Κΰδαρις. Άμφότερα έχουσι λίαν έμπερίστατωμέ- 
νως περιγραφή μεθ’ δλων των μικρών λόφων και κοιλάδων πέριξ αυτών, 
υπό τοΰ Ρ. Gyllius έν τφ Bosq. Tlirac. 1. 2. c. 3. Μόνον ό Βαρβύσης 
έχει ίσχυρότερον ρεύμα ιδία εν καιρφ χειμώνος, παρ' ότι αυτός (ό Gyl
lius) τον παριστμ οτι έχει. Κατά καιρούς alia coccia (έφ’ άμάξης) διήλ- 
θον αυτόν από τοΰ ενός άκρου είς τό άλλο. 'Έν μίλιον πορρωτέρω ήλθο- 
μεν εις τά προάστεια τής Κων]πόλεως, κοινώς καλούμενα «πάφος ’Ιακώβ», 
άλλ’ είναι τά Κοιμητήρια ή Μαυσωλεία διαφόρων Τούρκων Πριγκήπων, 
Βεζυρών, πολεμιστών και περίφημων άνδρών, μεταξύ αυτών εις εκαλείτο 
Jiipe, ώς νΰν καλοϋσιν Ιακώβ καί οι άρμένιοι καλοΰσι/ αυτόν Agup, 
δστις εδωκε τό όνομα εις την ·θέσιν αυτήν. (Σημ. Μεταφρ. πρόκειται 
προφανώς περί τής θέσεως Έγίούπ). Καί εγώ πράγματι πιστεύω, ότι 
ό Gyllius 1. 2. c. 2 εϊτε ήπατήθη είτε κακώς έπληροφορήθη, όταν καλή 
αυτόν Άϊβασάριον διότι οί Τούρκοι καλοΰσι την θέσιν Asiibazar· δπερ 
είναι ή θέσις τής αγοράς τού Jiip, Bazar ούσης εν τή Τουρκική γλώσση 
τής ’ Αγοράς, οιον Μπαλούκ παζάρ κτλ. ή αγορά τών ιχθύων κτλ.

Πολλάκις διέτριψα μεταξύ τών τάφων, περί τών οποίων -θά αναφέρω 
εις μάλλον κατάλληλον τόπον καί χρόνον.’Από τού Γΐούπ-πάζαρ ήλθομεν 
υπό τά τείχη τής Σταμπούλ, άτινα άπέχουσιν εκείθεν περί τό 1]2 μίλιον. 
Καί προχωρήσαντες εν μίλιον πορρωτέρω ήλθομεν είς την Πύλην τής *Α- 
δριανουπόλεως, όπόθεν εσυνεχίσαμεν την ευθείαν μεγάλην ακολουθούσαν 
οδόν. Τρία μίλια μακράν διεσχίσαμεν εν μικρόν ρυάκιον, ούχί άξιον νά 
σημειωθή, άλλ' άπεφάσισα νά καταγράψω κάθ« τρεχούμενον ύδωρ, ώστε 
(εί δυνατόν) νά δυνηθώ νά δώσω ολίγον φως είς τούς αρχαίους σας Γεω
γράφους, τών κοινών ημών χαρτών (Ortelius, Πτολεμαίος, Sanroin κτλ.) 
όντων λίαν εσφαλμένων. Άφήκαμεν δύο μικράς Τουρκικός πόλεις είς την 
δεξιάν ημών χεΐρα Daoiid Basha (Δαβίδ Πασά), έν μίλιον μακράν τής 
Πύλη; τής Άδριανουπόλεως καί άλλο τόσον μακρότερον Hasnadarkio'i 
(πόλις τού θησαυροφύλακος) c u i είναι ή κοινή κατάληξις ώς εν τή ’Αγ
γλική ton, don (Σημ. Μεταφρ. =πόλΐς) καί σημαίνει χωρίον ή πόλιν. 
’Ολίγον τι εκεϊθεν τού ρηθέντος ρυακίου υπάρχει έν πολύ πλατύ Τσινάρ 
(=πλάτανος) μεθ’ ενός τετραγώνου πρασίνου υψωμένου πέριξ αυτού, καί 
μία λίαν ωραία κρήνη πλησίον. Έ δώ κατά τό θέρος πολλοί έρχονται, tva 
λάβουν τό Spasso (Σημ. Μεταφρ. =περίπατον) καί αναψυχήν εν τή σκιςί 
(την οποία* ρίπτει τό δένδρον εκείνο) καθήμενοι επί ταπήτων μέ καπνόν  ̂
καφέ καί καθαρόν ύδωρ κτλ. Τρία μίλια πορρωτέρω διασχίζομεν δύο άλ
λους μικρούς ρύακας, οί'τινες συνενουμένοι (καί ώς υποθέτω)/καί μετά 
τού προηγουμένου, άποτβλούσιν έν ευρύ ρεύμα, δπερ εισβάλλει είς τήν 
θάλασσαν μεταξύ Σεαμπούλ καί ακρωτηρίου Στεφάνου, τού στομίου εύρι-
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σκομένου είς 2 μιλίων άπόστασιν από τοΰ τελευταίου, δπερ διά την άπό- 
στασιν αύτοΰ, εικάζω, δτι είναι το Ρήγιον εν τφ Itin. Burdigalensi κοι
νώς προστεθειμένου εις τό τέλος τοΰ Antonius... “Έν μίλιον πορρωτέρω 
εΰρηται εις ποταμίσκος (τότε ήτο ξηρός) μετά λίθινης γέφυρας έξ 6 τόξων 
και ολίγον τι πορρωτέριο έν ρυάκιον μεθ’ ενός λίθινου τόξου ΰπεράνω 
αύτοΰ. Ιίιστεΰω πράγματι δτι δλα ταΰτα ένοΰνται καί εισβάλλουν είς τήν 
θάλασσαν ώς ειπον ανωτέρω, διότι όλος ό δρόμος από τοΰ πρώτου μέχρι, 
τοΰ τελευταίου είναι, χαμηλόν επίπεδον έδαφος καί είναι δυνατόν νά συ- 
νενοΰνται έν αύτφ προχιυροΰντα προς τήν θάλασσαν. Ά λλ’ είμαι πεπει
σμένος περί τούτου διότι μετέβην εις Μικρόν Τσεκμετζέν πολλάκις διά 
θαλάσση; καί ούδαμοΰ παρετήρησα άλλην διέξοδον είς τήν θάλασσαν 
είμή είς τήν ρηθεΐσαν θέσιν. Έφθάσαμεν από τής Πύλης τής Άδριανου- 
πόλεως είς τον Μικρόν Τσεκμετζέν εις 4 ώρας' πρέπει νά είναι περί τά 
12 μιλιά.

Pontipiccoli

Καλείται υπό των Τούρκων Κιουτσούκ Τσεκμετζέ (δηλ. μικρόν Έρ- 
μάριον), υπό των “Ελλήνων «μικρό Χωριό» ή μικρόν Χωρίον. Κατοικειται 
μέρος υπό “Ελλήνων μέρος υπό Τούρκων καί είναι τοΰ μεγέθους περίπου 
τοΰ Newmarket, έχει μίαν πλατείαν οδόν τήν όποιαν διασχίζει ό δρόμος 
έν τφ όποίφ υπάρχουν καταστήματα τροφίμων, μηχανικοί, καί κατασκευ- 
ασταί των χρειωδών διά τούς ίππους, σιδηρουργοί κτλ. δλοι κατάλληλοι 
διά ταξειδιώτας “Υπάρχουν διάφορα χάνια ή Καραβανσεράϊα, σταϋλοι 
καί κατοικίαι διά διαβάτας τ. έ. τόποι καί προμήθειαι δι3 ίππους καί 
ήμιόνους καί παρ’ αυτούς τόπος δι’ ανθρώπους ίνα κατακλιθώσιν. Ά λλ ’ 
εάν δεν φέρετε μαζί σας τά έπανωφόριά σας ή τά έφαπλώματά σας, θά 
κατακλιθήτε κατ’ ανάγκην επί τοΰ ψυχρού δαπέδου εδώ καί οπουδήποτε 
τής Τουρκίας καθ’ οδόν.“Ωσαύτως αί ζωοτροφίαι σας είς μέρη τινα δΰναν- 
ται νά παρασκευασθώσι δι’ υμάς είς τοιαΰτα καταστήματα, οίων έμνημό- 
νευσα ή άλλως δέον νά φέρητε αύτά μαζί σας καί νά τά προσέχητε μό
νοι σας ή νά ζήτε μέ κριθήν καί κομμένον άχυρον μετά τοΰ ίππου σας. 
Έδώ ό φροντιστής μας εύρε πολύ ωραία ψάρια παντός είδους λόγφ τής 
θαλάσσης καί μιας λίμνης, κειμένης πολύ πλησίον, άλλ’ είς άλλας πόλεις 
οί ταξειδιώται δεν ευρίσκουν άλλο τι ή πράσα, σκόροδα, κρομμύδια, ψω
μί, άλας, παστωμένας ελαίας, λάχανα, αγγούρια, πεπόνια καί τά δμοια. 
Μικρά τεμάχια ψητού κρέατος, τά όποια ονομάζουν K e b a b ,  άλλ’ ου
δέποτε μεγάλα τεμάχια ψητού (Άγγλ. Joinds) ρύζι, τηγανίτας καί διά
φορα είδη φαγητών έκ ζυμαρικών. ’Επειδή είμεθα τόσον πολυάριθμοι 
πάντοτε είς άνθρωπος προηγείτο καί μετέβαινεν είς έκαστον Κονάκι ή 
Σταθμόν καί ήγόραζε, πρόβατα, βώδία, μοσχάρια καί τά δμοια, δ,τι ήδύ-
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νατό νά εύρη εχων δυο Chianses (?) (Σημ. Μετ. χωροφύλακας) ϊνα βοη
θούν αυτόν, άλλως ό λαός εις πλεΐστα μέρη δεν θά έπεθύμει νά μάς δώση 
τίποτε. Οί κάλλιστοι Τούρκοι, όταν ταξειδεΰουν μόνοι, άρκούνται με τάς 
τροφάς τού δρόμου, τάς οποίας άνέφερα ανωτέρω. Κατα την είσοδόν μας 
προς τό ανατολικόν μέρος τής πόλεως εύρηται τό Τζαμίον των Τούρκων 
καί εν Κολλέγιον ή ξενών (Σημ. Μετ. πρόκεται προφανώς περί Μεδρεσέ) 
άμφόΐερα κτισθέντα υπό τίνος Άμπδισαλλάχ (τ. ε. τού Δούλου τού 
Θεού) Τεφτερδάρ (ιΤησαυροφύλακος) τοϋ Σουλτάν Σουλεϋμάν (άλλοι 
λέγουν : τού Σουλτάν Όσμάν). Έκεΐ επιτρέπεται συντήρησις τριών 
διδασκάλων τού Νόμου ώς Σεϊχών προς έν δολλάριον την ημέραν καί 
ομοίως, ρύζι, βούτυρον, ψωμί κτλ. δΤ αυτούς καί επί πλέον είκοσι σπου- 
δαστάς ύπ" αυτούς, οϊτινες μισθοδοτούνται μέ 18 άσπρα την ημέραν.Έκεΐ 
κατφκησεν ό Μυλόρδος μου καί δλοι ήμεΐς οί άνήκοντες εις την αυλήν 
αυτού’ καί οί τού Μεδρεσέ σύμφωνος προς τάς διατάξεις αυτών ήλθ.ον 
την νύκτα καί έ'φερον προς ημάς δύο ή τρεις μεγάλας γαβάθας τής χορ
τόσουπας αυτών (κατεσκευασμένης εξ δρύζης κρομμύων κτλ.) καί δι’ έκα
στον ημών έν ψωμίον. Οίονδήποτε μέγα πρόσωπον διερχόμενον Ικεΐθεν 
καταλύει έκεΐ καί δεν δύνανται ν’ άρνηθοΰν εις αυτόν ούτε δωμάτιον, ούτε 
την περιποίησιν αυτήν. ’Ωφελούνται έκ τούτου, διότι κατά τήν άναχώρη- 
σιν έκαστον μέγα πρόσωπον άφίνει φιλοδώρημά τι εις αυτούς, ως καί 
ήμεΐς έπράξαμεν. 'Υπάρχει έκεΐ μία αρκετά εύρεΐα αυλή, τόσον μεγάλη 
ώς ή δεύτερα έν τή αυλή τού Emmanuel (Σημ. μεταφρ. ’Ίσως ή αυλή 
Κολλεγίου τίνος γνωστή εις άμφοτέρους, τον γράφοντα καί τύν αναγνώ
στην) έν πάτωμα υψηλόν μέ υπόστεγα καί μικρά δωμάτια (μέ τζάκια) 
τριγύρω καί μία κρήνη εις τό μέσον. "Ολοι οί ταξειδιώται φέρουν τάς 
κλίνας των ή τάς ψάθας των ή εφαπλώματα ή χαλιά ΐνα κοιμώνται 
καί κάθηνται επάνω διότι ώς έλέχθη προηγουμένως, ευρίσκετε δωμάτιον 
άλλ’ ούδέν άλλο έκτος ξηρών τοίχων. Έγώ καί δύο ή τρεις σύντροφοι 
έκοιμήθημεν επί χαλιών εις τά υπόστεγα, διότι ό καιρός ήτο πολύ θερμός. 
Ό  Μυλόρδος μου καί ό Sir Tho Baines εΐχον ταξειδιωτικάς κλίνας, αϊ- 
τινες έστήνοντο καί συνεπτύσσοντο δι’ δλας τάς περιστάσεις. Οί μάγειροί 
μας καί οί τοιοΰτοι προεπορεύοντο ήμών πάντοτε καί εις έκαστον κο
νάκι, εϊχομεν τάς προμήθειας μας ετοίμους, άμα ώς έφθάνομεν καθ’ 
δλην τήν πορείαν μας.

Εις τό τέλος τού μεγάλου δρόμου έπεράσαμεν επί ενός ύδατος καί 
βαλτώδους εδάφους διά μακράς γεφύράς καί λιθοστρώτου (καλδεριμίου) 
έ'χοντος δεξιόθεν μεγάλην λίμνην καί άριστερόθε'” τήν θάλασσαν κε- 
χωρισμένας διά μικράς Χερσονήσου κατά τον εξής τρόπον :

Ή  Γέφυρα έχει 12 τόξα. Τό πρώτον λίαν ευρύ πλησίον τής πό
λεως άνωθ«ν τού κυρίου ρεύματός. ’Έπειτα δύο μικρότερα εις άπόστα-
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σιν τινα, έπειτα έτερα εννέα εις όμοίαν άπόστασιν. Ίά τελευταία 
ταϋτα χρησιμεύουν μόνον εις τό νά άφίνουν νά διερχηται τό ύδωρ, 
δπερ καταπίπτει έκ των υψωμάτων τον χειμονα καί ήθελε πιε- 
σθή παρ i την γέφυραν καί το λιθόστρωτον και ήθελε διακινδυνευση

A. Α. =  Ή  θάλασσα Β .=τό στόμιον τοϋ ποταμοϋ, δστις ρέει διά 
τής λίμνης. 0 .= ή  γέφυρα καί ή είσοδος εις την λίμνην. Ό.=τεμάχΐον ξη- 
ράς είσερχόμενον εις την λίμνην Ε .=ή είσοδος τοΰ ποταμοϋ εις την λί
μνην. C.D,E.=f| λίμνη, G .G .= tq λιθόστρωτον, 000=σμπέλια μεταξύ 
τής λίμνης καί τής θαλάσσης Η .=ό ανηφορικός προς τό ϋι^ωμα δρόμος 
επί τής άλλης πλευράς τοΰ βάλτου.

άμφότερα. 'Η  Γέφυρα περιβάλλεται διά λίθου μέ ελαφρά ξύλα εκα
τέρωθεν είναι μικρά έως 312 ίδικά μου βήματα, πλατεία αρκετή 
διά νά περάσωσι τρία αμάξια παραπλεΰρως’ προς αυτήν συνδέεται τό λι
θόστρωτον (Σημ. Μεταφρ. =Καλδηρίμι) τό μήκος'462 βήματά μου 
καί εις τήν βάσιν τής γέφυρας είναι ύψους 2 1/s ποδών σχεδόν. Ευ
ρίσκω τήν λίμνην αυτήν εις τον χάρτην τής αρχαίας Θρρ^ης too Ortelius 
όνομαζομένην Myrmex locus, αλλά δεν παρετήρησε τον ποταμόν, δστις 
διέρχεται δι' αυτής, εις τον οποίον έκωπηλάτησα άνω καί κάτω τουλά
χιστον 5" ή 6 μίλια. Τρέχει (ό ποταμός) μέ μικρόν αλλά πολύ Ισχυρόν ρεύ
μα, ούτως ώστε ε'ίς τό στόμιον Β, όπου χύνεται εις τήν θάλασσαν, τά
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πλοία μας έκ τής Σταμπούλ εισέρχονται μετά μεγάλης δυσκολίας ναι εί
ναι πολύ βαθύς και ισχυρός υπό to μέγα τόξον τής γέφυρας, διά τού ό 
ποίου συνεχώς τό ύδωρ τρέχει· εν τούτοις τό ύδωρ έν τή λίμνη είναι μαυ- 
ρειδερόν' άνωθεν τού ποταμού τούτου 5 ή 6 μίλια επί τής δεξιάς χειρός 
εύρηται υψηλόν και απότομον βουνόν μέ εν περιφημότατον σπήλαιον, 
δπερ εκτείνεται 10 ή 12 μίλια ύπογείως καί είναι λαξευμένον εις πολλά 
μέρη, ώστε δύο ή τρεΙς άνδρες νά δύνανται νά βαδίσωσι τελείως όρθιοι. 
Την περιγραφήν αυτού αναβάλλω εις άλλον τόπον καί χρόνον. Φρο
νώ, ότι ούτος είναι ό αληθής Άθύρας, ποταμός ή ίσως Arzus, διότι α
κριβώς από τής 'Ηράκλειας (τό πάλαι Περίνθου) μέχρις εδώ διήλθον δ- 
λην τήν παραλίαν καί ούδείς ποταμός οίουδηποτε μεγέθους εισέρχεται είς 
τήν θάλασσαν είμή αυτός εδώ καί εις ακόμη είς τον προσεχή σταθμόν 
μας, περί τού οποίου άλλοτε δύνασθε νά όρίσητε ποιος πρέπει νά είναι 
έκαστος ή νά έξεύρητε εν νέον δ'νομα. Δεν δύναμαι νά εννοήσω παρ’ 
ότι τό άκρωτήριον Στέφανος (ως ειπον ανωτέρω) ή μάλλον αυτή ακρι
βώς ή πόλις ήτο τό παλαιόν Ρ ή γ ι ο ν. To Itmerarium θέτει αυτό 12 
μίλια μακράν τής Κωνσταντινουπόλεως καί ημείς διηνύσαμεν τόσα από 
τής Πύλης τής 3Αδριανουπόλεως δαπανήσαντες 4 ακριβώς ώρας.

Μαίου 3 είς τό Pontigrandi.
4 1/ 2 ώρας μίλια 13.

’ Αναχωρούσες από τού Μικρού Τσεκμετζέ, άμα ώς τελειώσητε τό 
λιθόστρασον καί διέλθετε τον βάλτον άνέρχεσθε εν έλαφρόν ύψωμα είς 
τούς πρόποδας τού οποίου κείται είς τήν άριστεράν σας χεϊρα μικρόν χω- 
ρίον καλούμενον Κούμ-κίοϊ ή 3Αμμοχώριον άπό τών άμμων τών εκεί 
παρά τήν λίμνην ευρισκομένων. Μόνον "Ελληνες ζώσιν έν αύτφ καί ελη- 
σμόνησαν τό ελληνικόν όνομα ή ουδέποτε είχε τοιούτο. "Εν ή δύο μίλια 
πορρωτέρω προς τά δεξιά είς τήν άκραν τής λίμνης είναι έν άλλο χω- 
ρίον, καλούμενον ύπο τών Ελλήνων Κ α μ π α ν α ρ ι ά .  Είς τό ήμισυ 
τού δρόμου προς τον Μέγαν Τσεκμετζέν άφίνετε έν μικρόν ελληνικόν χω- 
ρίον προς τά δεξιά μόλις, καλούμενον Άχίρκίοϊ. Έκεΐθεν κατέρχεσθε είς 
μικράν άλλ’ απότομον κοιλάδα καί είς τό βάθος αυτής είναι μ,ικρός πο
ταμός μέ μίαν λιθίνην γέφυραν έκ τριών τόξων. Ή  κοιτίς αυτή δεν εί
ναι μακροτέρα τού ενός μιλίου, άλλ’ είναι λίαν επικίνδυνος θέσις διά λη
στείας καί φόνους (πρόκειται προφανώς περί τού διαβοήτου Χαραμή-δερέ 
Σημ. Μεταφρ ) καί διά τούτο καλείται υπό των Τούρκων Aramdarry ή 
κατηραμένη κοίλάς. ’Επί τής όφρύος τού λόφου, επί τής άλλης πλευράς 
τής κοιλάδος αυτής, εύρηται δασύλλιον έκ λευκών κυπαρίσσων πτελεών 
τινών καί ιτεών λίαν πυκνών είναι περιεφραγμένον λίαν υψηλά, ώς έν έκ 
τών ήμετέρων πάρκων. Είς τό μέσον αυτού είναι έν Seraglio ^ π ε ρ ί 
πτερον) τών Μεγάλων Κυρίων (=Σουλτάνων Μ.), δπου άλλοτε ήρχοντο
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κατά to θέρος διά διασκέδασιν. Κάτωθεν τοϋ φράκτου επί τοΰ δρόμου 
είναι ζεύγος πολύ καθαρών καί ευρύχωρων κρηνών μετά τινων κινστερ- 
νών, δπου σύντροφοί μας τινές εστάθμευσαν καί έλαβον ροΰφημα έκ τής 
φιάλης. To Pontigrandi καλοΰσιν οί Τούρκοι Βουγίούκ-Τσεκμετζέ ή μέγα 
έρμάριον, καταχρώμενοι τής λέξεως Τσεκμετζέ προς δήλωσιν μιας .ξύλι
νης γέφυρας (καθόσον άμφότεραι καί ή ενταύθα καί άλλαι γέφυραι εις 
το Pontipiccoli ήσαν κατ’ άρχάς έκ ξύλου) εν τφ έλληνικφ «Μεγάλο Χω

ριό» ή μέγα Χωρίον. Οί πλεΐστοι των κατοίκων είναι Τούρκοι, μερικοί 
'Ιουδαίοι καί ’Αρμένιοι, αλλά περισσότεροι "Ελληνες άναμεμιγμένοι μετ’ 
αυτών. '0  δρόμος καί ή θάλασσα συντελούν εις τό ν’ άκμάζη ή πόλις αυ
τή ώς καί τύ Pontipiccoli. 'Η πόλις αυτή είναι μεγαλειτέρα εκείνης. Υ 
πάρχουν ωσαύτως αφθονία έξαιρέταη' φαριών γλυκέος ύδατος ώς καί τής 
θαλάσσης. Εις τήν δυτικήν πλευράν τής πόλεως κεΐται μία μεγάλη λίμνη 
ήτις συγκοινωνεί μετά τής θαλάσσης καί φαίνεται, ότι παλαιότερον ήτο 
βραχίων αυτής, άλλα σήμερον είναι άποκεκομμένη άπ’ αυτής πλήν 4 μερών
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τά όποια διερχόμεθα νύν διά γεφυρών κατά τά τελευταία έτη κτισθει- 
σών διά λίθων αλλά παραμένουν ερείπια ξύλου, άτινα δεικνύουν δτι τό 
πάλαι ήσαν εκ ξύλων επί λίθινων βάσεων περί τό Β. Β. ΐνα σΰρωνται 
προς τά άνω καί κάτω καί μάλλον εις τό έσω τής λίμνης.

Έπεράσαμεν αύτάς προς τά δεξιά. Τό ύδωρ, δταν έπεράσαμεν δεν 
ήτο πολύ βαθύ. Αί τέσσαρες αύται γέφυραι ένούνται προς άλλήλας διά 
λιθοστρώτου (Καλδεριμίου)’ τον χειμώνα, δταν πίπτη περισσότερα βροχή 
αυτή Ικχύνεται διά των τόξων ή δταν καλύπτεται δι’ αυτής υπάρχει χώρος 
διά τό ύδωρ νά διέλθη άνευ κινδύνου ή βλάβης των προς την λίμνην λί
θων δντων συνεσφιγμένων προς άλλήλους διά μολύβδου: Τό πρώτον λιθό- 
στρωτον από τού άκρου τής οδού είναι 60 βήματα. Ή  γέφυρα είναι 183 
βήματα μέ 7 τόξα, τό δεύτερον λιθόστρωτον 39 βήματα ή γέφυρα 166 μέ 
7 τόξα, τό τρίτον λιθόστρωτον 19 βήματα, ή γέφυρα 1^7 μέ 5 τόξα. Τό 
τέταρτον λιθόστρωτον 14 βήματα, ή γέφυρα 233 μέ 9 τόξα. Τό τελευ- 
ταΐον λιθόστρωτον είναι 30 περίπου βήματα. "Ολα τόσον πλατέα, 
ώστε 3 αμάξια δύνατνται νά βαδίσωσι παραλλήλως. Διατρίβω Ιδι
αιτέρως εις τά μικρά αυτά πράγματα διά νά ΐδητε δτι οί Τούρ
κοι δέν είναι ούτε φιλάργυροι ούτε ανόητοι εις τα δημόσια ταΰτα 
έργα' διότι σάς βεβαιώ, δέν εΐδον ισχυρότερα έργα' εί καί μεταξύ 
αυτών έργα τινά είναι τόσον λεπτά καί ωραία όσον είναι δυνατόν νά ί
δωμεν. 'Υπάρχει ευρύς ποταμός εισερχόμενος εις την λίμνην εις τό βό
ρειον μέρος, αλλά δέν τρέχει πολύ όρμητικώς. Οί 'Έλληνες καλοΰσι αυ
τόν «Μαύρο ποτάμι» ό Μέλας ποταμός* οί Τούρκοι σχεδόν τό ίδιον, Καρα- 
σού=μαύρον ύδωρ. Τώρα κρίνατε σείς άν ό Άθύρας ρέει εδώ ή δχι. Θά 
σάς δώσω μίαν ιδέαν ένδέχεται νά έλαβε τό όνομα αυτού από τού α καί 
τού θύρα, ΰπαινισσόμενον τάς άνω μνημονευθείσας θύρας, αΐτινες Ιξη- 
κολούθουν εις χρήσιν μέχρι τής εποχής των Τούρκων, ούτως ώστε τό α 
επιτακτικόν έκαμε νά δηλώνη ένα ποταμόν μέ πολλάς θύρας ή εξόδους. 
Πρέπει νά βασισθήτε επί τής φαντασιοπληξίας μου Ή  θάλασσα φθάνει 
μέχρι τού A. Α., μολονότι δέ είναι πολύ ρηχή εις τήν γέφυραν, έν τούτοις 
είναι λαμπρός λιμήν διά μικρά πλοία ολίγον μακρότερον μεταξύ των δύο 
ακρωτηρίων Φ. Φ. καί ό μικρός αυτός λιμήν προσθέτει εις τό μέγεθος 
τής πόλεως ταύτης επέκεινα άλλων γεφυρών, δπου δέν υπάρχει τοιαύτη 
γέφυρα.

Ό  Μυλόρδος κατέλυσεν εις τήν όχθην τής λίμνης προς τήν άκραν 
τής πόλεως. Τά αγριόχορτα καί οί σκελετοί των ζώων καί άλλαι άκα- 
θαρσίαι τάς οποίας καθ’ εκάστην ρίπτουν εις αυτήν κατά τό καλοκαίρι 
παράγουν τόσφ μεγάλην δυσοσμίαν, όόστε σχεδόν άπεπνιγόμεθα έξ αυτής. 
Έδώ εις τήν πόλιν εύρίσκονεαι πάρα πολλά Χ ά ν ι α ,  πλησίον εκείνου 
δπου έμείναμεν καί πολλοί ωραίοι εύρεΐς δρόμοι. Περί οικοδομών άπαξ
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διά παντός πρέπει νά Σάς είπα» οτι ούδεμία υπάρχει έν Τουρκία, άλλ’ 
είναι εντελώς πτωχαί και κατά τό πλεϊστον σκοτειναί και ακατάστατοι. 
Εξαιρώ μόνον τά Τζαμιά, Σεράϊα και δημόσια οικοδομήματα. Μεγάλοι 
τινές άνδρες τελευταίον (ώς ό νυν Βεζΰρης εις την Σταμπουλ), επεχείρη- 
σαν νά οικοδομήσωσι μεγάλας οικοδομάς διά τον εαυτόν των, αλλά τοϋτο 
επιφέρει πολλάκις την καταστροφήν των, διότι καθίστανται ύποπτοι δτι 
γίνονται παρά πολύ μεγάλοι και ούτως ό Μέγας Κύριος αποκεφαλίζει αυ
τούς καί λαμβάνει τάς ιδιοκτησίας των. Πλησίον εις εν κοινόν Χάνι εν 
τή άγορρί, επί μια; επιτύμβιου πλακός γενομένης τώρα σκάφης διά μίαν

6ΡώΙθΙ(ά9ρώΑ/οΥΛΙΑ[|ίΑΓΑ/- ------

VJLW\m^tmif\NQaCQK
mrcwmiMeTAMM^Bior

κρήνην υπήρξαν τρεις τοιαϋται πλάκες ώς αύταί αιτινες έχουν τά ίχνη 
μιας αρχαίας επιγραφής.Έπί τής τελευταίας εξάγω δ,τι έ'πεται. Έάν σείς 
είμπορήτε νά έννοήσητε αυτήν, δι* εμέ είναι τι πλέον, σάς βεβαιώ, 
των ίδικών μου δυνάμεων. Ά λλ’ εικάζω δτι είναι (cO Μεταφρ. άνα- 
γινώσκει την επιγραφήν ώς εξής : ’Έρως ό σώφρων ού διασπάται" 
κοινόν γάρ οΐκον ή Μαρία καί.... εύρον. Τφ συμβιωτω ικεν (δυσα- 
νάγνωστον)· αυτού συνείη καί μετά δρόμον βίου). Ά λλ ’ είναι νεώ- 
τερον κατα τον χαρακτήρα καί φαίνεται δτι σχετίζεται πρός τινα δημο
σίαν αγαθοεργίαν,ίσως πρός Νοσοκομεΐόν τι ή Μοναστήριον. Νομίζω δτι 
Μαρία έν τώ β' στίχω δεικνύει δτι είναι μετά τον Κωνσταντίνον καί τό 
αυτό δεικνύει ό χαρακτήρ.Οί δύο τελευταίοι στίχοι είναι εν καθαροΐς ίάμ- 
βοις.Τώρα αν όνομάζη; τον ποταμόν ενταύθα Άθύραν, ή πόλις δυνατόν 
νά είναι ’Άθυρα καί τό παλαιόν Itinerarium συμφωνεί εξ ολοκλήρου. 
‘Ορίζει αυτό 12 μίλια έκ Ρηγίου καί κατά τόν υπολογισμόν μας διηνύσα- 
μεν ώς 13 μίλια, τό όποιον αν λάβης ύπ’ δψιν δτι τό Ρήγιον εκειτο έγ-
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γΰτερον προς την Σταμπούλ ή to Pontipiccoli, ή διαφορά θά είναι κάπως 
μβγαλειτέρα.

Μαΐου 3 προς την Σηλυβρίαν ώραι 5 3)4 μίλια 17.

Άναχωροΰντες εκ Μεγάλου Τσεκμετζέ άμα ώς διήλθομεν τάς γεφΰ- 
ρας καί ήρχίσαμεν νά άνερχώμεθα τον λόφον, διήλθομεν δυο μικρά χω
ρία άμφότερα κατοικοΰμενα υπό Ελλήνων, εν προς τά δεξιά καλοΰμενον 
Πλάγια, τό έ'τερον προς τά αριστερά καλοΰμενον Καλλικράτεια. Μετέβη- 
μεν έκεισε διά την φήμην τοΰ καλοΰ εκεί οίνου την οποίαν εΰρομεν άλη- 
θεΰουσαν. "Ισως εντεύθεν πιθανόν έχει καί τό όνομα, τής λέξεως «κρασί» 
οΰσης τής μανής έν χρήσει παρ’ αΰτοϊς προς δήλωσιν τοΰ οι'νου. Καί ή 
εναλλαγή τοΰ τ καί σ δεν εινέ τι παράδοξον. ’Ή ίσως τό αληθές όνομα 
ήτο Χαλικράτια, δπερ έλησμόνησαν, διότι δεν προφέρουσι τό χα ώς κα 
ώς πράττομεν ήμεις άλλ’ ώς ισχυρόν λαρυγγόφωνον πνεΰμα, ώς θά σάς 
εξηγήσω διά ζώσης φωνής, άν ζήσωμεν καί συναντηθώμεν. Συγχωρήσατε 
μοι την μικράν αυτήν παρέκβασιν. "Ημην υποχρεωμένος διά τον καλόν 
οίνον νά εΐπω κάτι περί τοΰ χωρίου. 6 ή 7 περίπου μίλια εντεύθεν επί τής 
άριστεράς χειρός κεΐται εν μικρόν χωρίον έπί ενός άκρωτηρίου έστραμ,μέ- 
νον προς τήν θάλασσαν τό όνομα δεν ήδυνήθην νά μάθω (πρόκειται 
προφανώς περί των Δημοκρανείων Σημ. Μεταφρ.). "Εν μίλιον πορ- 
ρωτέρω διεβημεν έν μικρόν ρυάκιον καί έν μίλιον πορρωτέρω (τ. έ. είς 
τό ήμισυ τοΰ δρόμου προς τήν Σηλυβρίαν) διήλθομεν έν μικρόν ήρειπω- 
μένον χωρίον ακριβώς παρ’ αυτήν τήν θάλασσαν. Τής όδοΰ ευρισκόμενης 
επί τής άμμου τό χωρίον κεΐται έπί τής δεξιάς χειρός. Έν τή Τουρκική 
Κοΰμ μπουργκάς ήτοι άμμοόδης κοινότης' έν τή “Ελληνική Κονομιό,λέξις πα- 
ρεφθαρμένη εκ τοΰ Τουρκικού Κοΰμ, όπερ σημαίνει άμμον.Εϊχομεν πολύ 
ώραΐον οίνον εκεί ίδίρ έν μικρόν είδος Claret (είδος Βορδιγαλλείου οί
νου είθισμένου έν Άγγλίρι Σημ. Μεταφρ). Ύπήρξεν εκεί είς τό παρελθόν 
έν μικρόν φροΰριον άλλ’ όλοι οί μεγάλοι λίθοι έξήχθησαν καί μετεκομί- 
σθησαν είς Σταμπούλ Τό Βαλιδέ-τζαμισί καί τό Βαλιδέ-Χάν τ έ. τής Βασι- 
λομήτορος τό τέμενος καί τό δημόσιον Χάνι ή ό ξένων έκτίσθη διά μέρους 
έξ αυτών (τών λίθων). "Απαξ διά παντός οφείλω νά σάς εΐπω ότι πέριξ 
τής Σταμπούλ έπί πολλά μίλια οΐ Τοΰρκοι έ'λαβον σχεδόν όλους τούς κομ
ψούς λίθους, οΰς ήδΰναντο νά εΰρωσιν, ινα άνεγείρωσι τάς οικοδομάς 
αυτών εν τή πόλει ούτως ώστε έλαχίστας πρέπει νά περιμένη κανείς 
έπιγραφάςή μνημεία αρχαιολογικά ίδίφ έν Θράκη ή οπουδήποτε πλησίον 
τής παραλίας τής Προποντίδας, όπόθεν ή μετακόμισις διά θαλάσσης είναι 
ευχερής, είς τρόπον ώστε ούδέν απομένει ή τό έσω μέρος τών τειχών 
άρχαίων οικοδομών (ή Mediana —. τό μέσον), ενφ τό περίβλημα ή τό ε
ξωτερικόν αύτών μέρος έπειδή άπβτελεΐτο έκ καλοΰ λίθου κατεδαφίσθη
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καί διετέθη. Τούτο ύπήρξεν ώραΐον χωρίον άλλα -αύρα δεν είναι τίποτε. 
'Ως εκ τής θέσεώς του νομίζω δτι είναι τό Callum, τό οποίον τό Όοοιπο- 
ρικύ (Itinerar) τοποθετεί εις τό μέσον τής οδού μεταξύ Άθύρων καί 
Σηλυβρίας.

Δυο μιλιά έκεΐθεν διερχόμεθα έν άλλο ώραΐον εμπορικόν χωρίον καί 
πλούσιον καί διότι κεΐται επί τής δδοΰ καί διότι έχει μικρόν λιμένα στα 
μικρά πλοία. ’Ονομάζεται Τουρκιστί Μπογκάτος, ελληνιστί ΙΙεβάτο (ούτω 
δι* έλλ. στοιχείων Σημ. Μεταφρ.). Οί κάτοικοι είναι κατά τό πλεΐστον 
'Έλληνες, άλλ’ έν τή μεγάλη όδφ είναι πολλοί Τούρκοι- ΐσταται ετι εκεί 
είς μικρός πύργος μετά πολύ παχέων τειχών, δστις μετεποιήθη νύν εις 
αποθήκην. Τρία μίλια έκεΐθεν είσερχόμεθα εις εν βαλτώδες έδαψος, δπερ 
διερχόμεθα δι’ ενός λιθοστρώτου (καλδρίμι) καί τριών λίθινων γεφυρών 
έ κ ά σ τ η ς  ά π ο τ ε λ ο ύ σ η ς  έ ν  τ ό ξ ο ν ,  επί ισαρίθμων μικρών 
ρευμάτων βαθέων μέν, αλλά λίαν στενών, άτινα ένούμενα εκεί πλησίον 
είσβάλλουσιν εις την θάλασσαν (ήτις καθ’ δλον τό μήκος τής οδού φαί
νεται πρύς την άριστεράν μας χεΐρα) εις μίαν αρκετά εύρεΐαν διώρυγα. 
Αυτό είναι τό μόνον ρεύμα, δπερ άξίξει τό όνομα ποταμού από τού Με
γάλου Τσεκμετζέ μέχρις Ήρακλείας. Τέσσαρα μίλια πορριοτέρω έρχόμεθα 
είς την Selibria ή Selivria.

('Όρα συνέχειαν είς Γ τόμον, σελ. 128 κ. έ.)

Μαΐου 5 προς την Τσιόρλον 
(Chiorloo τό προφέρομεν) 8 1]2 ώρ. 25 μίλια

Άναχωροϋντες εκ Σηλυβρίας άφίνομεν την θάλασσαν (αφού την 
εΐχομεν καθ’ δλον τον δρόμον προς τά αριστερά μας) καί άναβαίνομεν 
ανηφορικόν ύψωμα είς μίαν καθαράν χέρσον χώραν, ώς πράγματι δλος 
ό δρόμος προς την Άδριανούπολιν είναι χέρσος σπανίως έν δένδρον εκτός 
ολίγων, τά οποία δύναται νά ϊδη τις περί την Τσόρλουν. Έ ξ αυτού 
δύνασαι νά φαντασθής ποιον ώραΐον κυνήγιον καί ίερακοθηρίαν ό 
Μέγας Κύριος έχει εδώ

’Ακριβώς κάτωθεν τής Σηλυβρίας ρέει έν μικρόν ρυάκιον, δπερ ευ
ρύνεται σχηματίζον είδος λιμνίσκης πλησίον αυτής τής πόλεως. 'Υπεράνω 
τού ρυακίου αυτού επεράσαμεν διά μιας γεφύρας μέ τέσσαρα τόξα, καί 
έν τέταρτον τού μιλίου πορρωτέρω είσήλθομεν είς έν βαλτώδες έδαφος, 
έν τφ οποίο.» είναι μία πολύ ωραία λιθίνη γέφυρα εκ 32 τόξων καί μέ 
την άνοδον έξ άμφοτέρων τών άκρων είναι 450 περίπου βήματα. Τό 
ύδωρ κάτωθεν ήτο ολίγον καί δεν έτρεχεν, δπερ μ’ έκαμε νά συμπεράνοη 
οτι ή γέφυρα έκτίσθη διά περίπτωσιν πλημμυρών κατά τών χειμώ
να, αΐτινες δύνανται κατ’ ανάγκην νά συμβούν υπό τής βροχής §κ τών
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' ιτονικών υψωμάτων ό'ντων αποτόμων καί περικλειόντων το ομαλόν 
αυτό έδαφος εξ εκάστης πλευράς. Ήδυνήθην νά παρατηρήσω, δτι τό 
ύπερπλημμυροΰν αυτό ύδωρ είσήρχετο είς την -θάλασσαν δι’ ενός στο
μίου μετά τοϋ μικροΰ ρυακίου, τοϋ προμνημονευθέντος, καί έκτος αυτού 
δεν υπάρχει άλλος ποταμός πλησίον τής Σηλυβρίας’ 8 μίλια μακράν αυ
τής παρά την παραλιακήν πλευράν διέσχισα ένα μικρόν άλλον ρύακα δταν 
έπέστρεφον περί τοΰ οποίου πλείονα αλλαχού. 3Από τον βάλτον αυτόν άνα- 
βαίνομεν, (ώς ελέχθη) εις την κορυφήν ενός λόφου εις μίαν κοιλάδα, ήτις 
είναι μαΰρον, σπογγώδες έδαφος καί φαίνεται, δτι είναι πολύ σκληρόν 
διότι εΐδομεν αυτούς ν’ άροτριοΰν μέ 6, μερικοί μέ 7 καί άλλοι μέ 8 ζεύγη

βοών είς έν άροτρον, ιδιαιτέρως, δπου έπρεπε πρώτην φοράν ν3 ανοίξουν. 
Τό πρώτον χωρίον είς δ έφθάσαμεν ώνομάζετο Κιννηκλή, μία μ,ικρά 
Τουρκική πολίχνη είς μίαν εύφορον κοιλάδα. Είς τό μέσον τοϋ δρόμου 
διεσχίσαμεν ένα μικρόν ποταμόν, δστις εισέρχεται εις την -θάλασσαν 3 
περίπου ή 4 μίλια προς δυσμάς τής Ήρακλείας ή μάλλον είναι ό ήδη 
μνημονευθείς 8 μίλια από τής Σηλυβρίας ώς θ ’ άκοΰσητε κατά την επι
στροφήν μου.

"Εν μίλιον μακράν τήςΤσόρλου υπάρχει είς τον δρόμον μικρός λό
φος είς τό Α. δπου έσταθμεΰσαμεν διά την άνάπαυσιν τής συντρο
φιάς μας καί ή θέα τής θαλάσσης ήτο, ώς βλέπετε αυτήν εδώ· 
Τό Β είναι μέρος τοΰ Μαρμαρά (δστις εύρηται πάρα πολύ χαμηλά 
είς τόν Πτολεμαίον) μέ μικρά νησίδια ή μάλλον βράχους είς τό δυτι
κόν άκρον αυτού. To C είναι έν λίαν υψηλόν ακρωτήριου, τό όποιον 
βλέπομεν καί πέραν έτι τής 5Αδριανουπύλεως. Οί Τούρκοι καλοϋ- 
olv αυτό, ώς βλέπετε Τικίρ. δπερ σημαίνει ένα ίχθύν, ον καλοϋμεν μπαρ
μπούνι, τό κοινολεκτοΰμενον ελληνικόν Τριγλιά. Δάγ είναι όρος. Εντεύ
θεν καλούσιν ένα δυνατόν, μέγαν όγκον ΌααϋΓ6ναη=κινοΰμενον όρος.

Θ ρ q. η ι η ά ΙΒ ' 2
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Τό D. είναι κοιλάς, ήτις κατωφερίζει από τής Τσόρλου προς την ■θάλασ
σαν. Διά μέσου αυτής ή θάλασσα φαίνεται καθαρά επί επιπέδου εδά
φους από τής πλευράς τής πόλεως. Έπέστρεψα οίκαδε διά τοΰ δρόμου 
αυτού καί διά τούτο θά έχετε τό υπόλοιπον βραδύτερου.

Chiorloofj Gorlah

'Υπήρξε μία μεγάλη πόλις ως είναι τώρα ακόμη, τό πλεΐστον κατοι- 
κουμένη υπό Τούρκων υπάρχουν έν τούτοις επίσης έκεΐ ’ Αρμένιοι, Ε 
βραίοι καί 'Έλληνες. Δεν είναι μόνον μεγάλη πόλις επί τής οδού άλλ3 ε
πίσης μία μεγάλη εμπορική πόλις καί εμπορεύματα φέρονται εκεί δι’ δλα 
ΐά χρειώδη. Εις την ανατολικήν πλευράν τής πόλεως εις μέγας ξηρός λειμών 
τόσον μέγας όσον ή τάφρος τοΰ Divet εις τό Newmarket, έν τφ όποίφ 
υπάρχουν διάφοροι κρήναι, ίσταμεναι ετι, μέ εξαίρετου ύδωρ. Εις τό χα
μηλότερου άκρόν (από τής πόλεως) διασταυροΰται μέ έν υδραγωγείου 
96 βημάτων μήκους (ή άπόστασις από τοΰ άκρου εις τό άκρου όταν διέρ- 
χεσθε) μέέν μόνον μικρόν υψηλόν τόξου εις τό μέσον. Είναι χαλασμένου 
καί καθ’ εκάστην έρβιπούται, αλλ’ οί πήλινοι σωλήνες είναι ακόμη ολό
κληροι καί τό ύδωρ ρέει ακόμη εντός αυτών. ΈΙτο λίαν αρχαίος τρόπος 
τού διαβιβάζειν ύδωρ' καί συνηθέστερον είτε διά ξύλου είτε, διά μυλύ- 
βδου. ΕΙδον διαφόρους αρχαίους (σωλήνας) εις τήν Καρθαγένην τήν “Έ 
φεσον, την Σμύρνην καί των οποίων τινές κατ’ ανάγκην έκειντο επί τοΰ 
εδάφους επί χιλιάδας ετών αδιάφθοροι. Θά σάς δώσω συντόμως τήν περι
γραφήν αυτήν. Κάμνουν πήλινον κιβώτιου ενός καί ήμίσεως ποδός περί
που (κάποτε κάπως περισσότερον) κατά μήκος τό έυ άκρον είναι καμωμέ- 
νον μέ προεξοχήν ώς α. δ., τό άλλο άκρον μέ μίαν θηλυκήν βίδαν (ίνα

δεχθή τό άκρον ενός δευτέρου κορμού) ώς τό Β. X. δηλ. είναι ακριβώς 
κατάλληλον, ίνα είσέλθη εις τό X, καί όταν είσέλθη, τό πάχος 2 
θέλει άνταποκρίνεται προς τό άλλο εις τό 1, ούτως όόστε τό κοίλωμα εις 
τό μέσον εις τό Ο, είναι τότε τό αυτό. Διά νά κλεισθή ό καθείς σύνδεσμος, 
έχουν μίαν εξαίρετου άσβεστοκονίαν τήν οποίαν καλούν Lukium. (λουκίούνι 
Σημ. Μεταφρ ). Είναι καμωμένη έξ άσβέτου καί κτυπητού κεράμου, εις πολύ 
λεπτήν κόνιν καί άναλελυμένου βάμβακος πολύ λεπτώς κεκομμένου καί έ
πειτα δλα σβυσμένα μέ λινέλαιον καί άναμεμιγμένα μαζί. Τότε μεταχει
ρίζονται αυτό, όταν είναι νωποκατασκευασμένον, άλλως σκληρύνεται α
μέσως. ’Έπειτα δέον νά ληφθή φροντίς, όπως οί κορμοί (τά κιούγκια)
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προφυλάσσωνται από πάγον και. flu διαρκέσουν εις τον αιώνα. ΈκεΐΑεν 
τοΰ ξηρού τούτου λειμώνος προς βορράν είναι πολλά αμπέλια, συκαΐ κτλ. 
'Υπήρξαν εν τή πόλει εντός τών τελευταίων 20 ετών άνω τών 400 ελλη
νικών οικογενειών’ σήμερον ύπεβιβάσΑησαν εις 100 και έν τούτοις βιάζον
ται να πληρώσουν τό αυτό χαράτσι καί άλλους φόρους, (διότι τού μεγάλου 
Κυρίου ή χορηγία δεν δΰναται νά κατέλΑη, δεν Αά χάση τίποτε εξ εκείνου 
τό όποιον άπαξ έκανονίσΑη δΓ αυτόν), οι όποιοι ανέρχονται εις 1000 
(1 ο t t κατ’ έτος.ως είσέπραττον προηγουμένως’ δπερ κάμνει τούς πτω
χούς άνΑρώπους κατ' έτος νά καταστρέφωνται καί νά αναχωρούν. 'Έχουν 
μίαν μόνον εκκλησίαν, έν πτωχόν, μικρόν πράγμα, αλλά διατήρούμενον κα- 
Ααρόν καί κομψόν' ανήκουν εις αυτό εις Επίσκοπος, 4 ιερείς καί 2 διάκο
νοι. ’Ήμην εκεί μαζί των εις τον εσπερινόν και εύρον αυτούς λίαν εύγενείς 
καί μοί έδειξαν δλην τήν πόλιν. 'ΆνωΑεν τής Αύρας τής εκκλησίας των

-,^ΜζΚϊΝΗΟΗ ο ΤΓΥΡ roc TOY r o c  ; 
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έΑηκαν έν ελεεινόν μάρμαρον, τό όποιον διέσωσαν Ικ τών ερειπίων ενός 
παλαιού φρουρίου, δπερ ήτο εκεί. Τό όλον διέρρευσεν, ΐνα οίκοδομήσωσι 
τά Τουρκικά τζαμία, άτινα είναι 12 τουλάχιστον εν δλφ. Ό  λίΑος ούτος 
έχει τήν έξης επιγραφήν «ΆνεκενήΑη ό πύργος τούτος επί Βασιλείου 
καί Κωνσταντίνου τών φιλοχρήστων δεσποτών». Τί Αά εΐπητε περί 
ιού βαρβαρισμού αυτού ; ’Έδει νά είναι άνεκαινίσΑη κτλ. καί έπειτα 
τούτος ετέΑη αντί ούτος, ώς σήμερον μεταχειρίζονται αυτό καί κά
ποτε έτοϋζ&ς. Είναι κατά πρώτον λίαν σαφές, δτι ό λίΑος ούτος 
τό πρώτον άνήκεν εις πύργον τινά καί πιΑανώτατον (ώς λέγουσι) δτι ήτο 
μέρος τοϋ έρειπωΑέντος φρουρίου' δεύτερον ό πύργος εκείνος έπε- 
σκευάσΑη υπό τοϋ Βασιλείου καί τοΰ Κωνσταντίνου τών υιών τού 
Ρωμανού, κατά τούς χρόνους τού οποίου οί "Ελληνες ενίκησαν τούς Βουλ
γάρους, οϊτινες συνείΑιζον νά έπιδράμουν τά μέρη αυτά' εναντίον τών ό
ποιων επιδρομών τά οχυρά αυτά στηρίγματα κατεσκευάσΑησαν. Νομίζω 
μάλλον δτι έδει νά είναι φιλοχρίστων ή φιλοχρήστων, διότι ευρίσκω δτι 
τό επίΑετον αυτό συχνά δίδεται εις τούς αύτοκράτορας αυτών έν ταίς 
έπιγραφαΐς ώς ομοίως καί τό δεσπότης, εξ ού σήμερον είναι έν κοινή χρή- 
σει δ ε σ π ό τ. Ή  ελληνική αυτή Εκκλησία ήτο αφιερωμένη εις τον 
"Αγ. Γεώργιον.
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Τά ερείπια του φρουρίου κεΐνται επί τής Β.Δ. πλευράς τής πόλεως 
καί επί τής δημοσίας όδοϋ ακριβώς πλησίον (δπου είναι ό κάτω δρόμος, 
όστις άγει εκ τής πόλεως εις Άνδριανούπολιν) κεΐται λευκόν μάρμαρον 
(μακρόν τετράπλευρον κομμένον ώς αγία Τράπεζα) 2 ποδών καί 8 ίντσών 
μήκους καί 1 ποδός καί 7 ίντσών πλάτους, τεθραυσμένον εις δυο. ’Αφού 
δμως έσκαψα καί άπεμάκρυνα ολίγον τό χώμα έξήγαγον την εξής ε
πιγραφήν. Οι σύντροφοί, μου έφρόνουν, δτι ήτο (ως λέγεται) έν Αρα
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(δυσανάγνωστου). Φαντάζομαι δτι είναι το βάθρου κίονός τίνος. Έν 
πάση περιπτιοσει είναι άρχαΐον καί πιθανόν νά Σάς άρέση. Ση
μειώσατε τό λανπροτάτη καί λαμπ. ευφωνίας χάριν καί κυϊντον, έν άρ- 
χαίοις νομίσμασι καί άλλη επιγραφή έγραφε κουϊντον. Δεν θά συ
ζητήσω περισσότερον περί αυτής, άλλα μόνον θά σάς εϊπω, δτι μο
λονότι αυτή υπήρξε μία πολύ μεγάλη πόλις, έν τούτοις διετέλει υπό την 
πολιτείαν τών Περινθίων, ών ή πρωτεύουσα πόλις ήτο αλλαχού (σήμερον 
καλούμενη Ηράκλεια), περί ής πλείονα βραδύτερου. Έπί τού λίθου τού 
του ήτο προσκεκολλημένον έν είδος άσβεστοκονίας (υποθέτω τό ίδιον κα
τασκεύασμα ως τό ανωτέρω μνημόνευθέν) τόσον σκληρόν ώστε δεν ήδυ- 
νάμην νά άποσπάσω αυτό άνευ μεγάλης δυσκολίας. Οί Τούρκοι έλαβον 
άναμφιβόλως τό όνομα τής πόλεως ταύτης παρά τών 'Ελλήνων, διότι ε
καλείτο πάλαι Tzurulu (βλέπε Σουΐδαν). Σήμερον οι κοινοί “Ελληνες 
έχουσι πολλάς λέξεις άρχομένας από Τζ. δπερ προφέρουσιν ώς ήμεϊς τό Ch 
οιον τζέπη=θυλάκιον ή σακκοϋλα' προφέρουν τζέπη, ώς ημείς προφέρομεν 
τό Ch εις τό Cheap, ’Έπειτα ή μεταβολή Choarlo από τού Tzurulum 
είναι προφανής, καίτοι τό όνομα τούτο νομίζω δεν συναντάται αλλαχού
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ή παρά Σουΐδφ' έκτος άν εϊπητε δτι υπάρχει σφάλμα εις to Antonin Iti- 
nerar. δπου Tzirallon (καλούμενον εκεί ωσαύτως Tirollum καί εις τό 
Itiner Burdigal Tnnorullum) ίσως έδει νά είναι Tzirallon, διότι είμαι 
πεπεισμένος, δα  σημαίνει την αυτήν πόλιν μέ ταΰτην.

Μα'ίου 6 προς τό Καρεστεράν, 6 ώραι μίλια 17.

Απερχόμενοι τής Τσορλοΰ περί έν που.μίλιον διβρχόμεθα ένα μικρόν 
ποταμόν. Έ π’ αυτού υπάρχει μία αρχαία λιθίνη γέφυρα, σχεδόν κατε
στραμμένη, ήας είχε 4 τόξα. Δύνασθε νά έννοήσητε πόσον επομένως 
έσφαλμένως άναφέρεται έν τφ Ortelius, δτι ό ποταμός ούιος ρέει επί 
τής δυτικής πλευράς τής πόλεως. Καί τίθεται όμοίως λίαν υψηλά από 
τής θαλάσσης έν τφ «Πτολεμαίω» ή αλλαχού παραλείπεται καθ’ ολοκλη
ρίαν. Εις τό μέσον του δρόμου προς τό Καρεστεράν διερχόμεθα ένα αρ
κετά εύρύν ποτάμιόν, καίτοι κατά τό θέρος καλύπτεται μέ άμμον. 'Υπάρ
χει μία καλή εύρεία γέφυρα ξύλινη ύπεράνω αυτοΰ. Κεκομμένα λεπτά 
ξυλά επ’ αυτής. ’Ίσως αυτός νά είναι ό Arzus (="Α ργος σημ. μεταφρ.) 
iv Ortelius Geograph, antiqua ή ίσως νά είναι είς βραχίων αυτοΰ, 
ώς εις άλλος αυτοΰ ίσως νά είναι παρά τό Καρεστεράν καί εκείνος είς 
τό μέσον τοΰ δρόμου προς τό Μπουργάζ. Καθ’ δλην τήν οδόν ακόμη ήτο 
χέρσον έδαφος, κατά τό πλεΐστον μαυρόχωμα. ’Εν τοΰτοις έκρινα αυτό 
έλαφρότερον ή τό έν τή άλλη πλευρά τής Τσόρλου, διότι εϊδομεν διά
φορα άροτρα μέ 4 βόας έν αύτοΐς καί αυτοί έσυρον παραπλεΰρως.

*Η πόλις έχει τό όνομα αυτής από τοΰ Karismak τ. έ. τοΰ μιγνΰειν 
ή μάσσειν, διότι ή ελάχιστη βροχή (ώς έδοκιμιάσαμεν, όταν ήμεθα έκεΐ), 
μεταβάλλει τήν σπογγώδη, σαπωνοειδή (τοΰ γναφέως) γήν, ακριβώς είς 
κόλλαν. Έπί τής Ν.Α, πλευράς τής πόλεως είς άπόστασιν ενός τετάρτου 
τοΰ μιλίου ρέει εις μικρός ποταμός, αλλά πολύ ισχυρόν ρεύμα. ’Υπάρχει 
έκεΐ μία γέφυρα μετά 8 τόξων καί μήκους 100 βημάτων περίπου. Ό  πο
ταμός δΰναται ευκόλως είς πολλά μέρη νά ύπερπηδηθή, αλλά κατά τον 
χειμώνα τό ύδωρ ΰπερπλημμυρεί. ’ Από μιας λεπτής καθαράς βρύσης Ιπί 
τής αυτής πλευράς τής πόλεως, έκεΐθεν τοΰ ποταμοΰ τούτου έπί τής 
πλευράς τοΰ υψώματος (δεξιά τφ κατερχομένφ ΐνα έλθη εδώ) υπάρχει έν 
ύδραγωγεΐον κατεσκευασμένον καί εν τή κοιλάδι είναι τρία άναχαιτιστή- 
ρια ή πυραμίδες κατεσκευασμέναι ΐνα διαιροΰν τό ύδωρ είς διάφορα μέρη 
ώς καί διά νά άφίνουν τό πλεονάζον έν καιρφ χειμώνος νά τρέχη άνευ 
βλάβης είς τήν ροήν τοΰ υπολοίπου. ’Ακριβώς περί τήν πηγήν, φύεται ά
πειρον έξαίρετον scordium, τό όποιον εύρον έξαίρετον προφυλακτικόν 
εναντίον τής πανώλους. Υπάρχει έν πολύ ώραΐον Τζαμίον έκεΐ καί έν 
εύρύχωρον χάνιον. 'Η  πόλις κερδίζει μόνον παρά τών ταξειδιωτών νΰν»
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είναι λίαν μακοά καί έκτίσθη εσχάτως έκ τών λατομείων τής Missin, 
τής αρχαίας Drucipara, περί ής πλείονα κατά την επιστροφήν μου.

Μα'ί'ου 7 προς τό Μπουργάς 4 ώραι, μίλια 12.
2 ή 3 μίλια περίπου από τοΰ Καρεστεράν υπάρχουν ίκαναί ήρειπω- 

μέναι κρήναι παραπλεύρως τοΰ δρόμου. Εις τό 4ον μίλιον εύρίσκεται μία 
πολύ καλή κρήνη, ήτις ρέει άφθόνως μέ δεξαμενάς (urnas) διά νά πίνω- 
σιν οί ίπποι. ’Ολίγον τι μακρότερον, υπάρχουν διάφοροι μικροί ρύακες 
μετά μιας γέφυρας μετά τόξου έπ’ αυτών καί εις αρκετά μέγας ποταμός 
άλλ’ άνευ γέφυρας. Εις τό μέσον τοΰ δρόμου προς τά αριστερά ΰψοΰται 
εΓς μέγας λόφος μέ μίαν τάφρον πέριξ αΰτοΰ καί μίαν είσοδον από τής 
προς τον δρόμον πλευράς προς άνάβασιν έπ’ αΰτοΰ. 'Υποθέτω δτι είναι 
μνημεΐον των νεκρών, οΐτινες έπεσον έν τινι μάχη διεξαχθείση επί τών 
εκεί πεδιάδων Παρετηρήσαμεν πολλούς τοιοΰτους, ώς θέλομεν εΐπη τΗτο 
άρχαΤον έθιμον καί τελετή αποτεινόμενη εις βασιλείς (ώς περί την Καλ- 
λίπολιν) καί εις υποδεέστερα πρόσωπα. Ό  Στράβων 1. 13 όμιλεΐ περί τοι- 
ούτου τίνος πλησίον τών Σάρδεων, ΰψουμένου ύπεράνω ομαλού εδάφους. 
Είναι τόσον υψηλός δσον οί λόφοι τοΰ Bartlow, άλλ’ ή τάφρος είναι 
προσχωσμένη τρόπον τινα. ’Από τοΰ ύψους αΰτοΰ έμετρήσαμεν 12 χωρία 
διασκορπισμένα τριγύρω. Ή  θέα εκτείνεται σχεδόν μέχρι τοΰ Μπουργάς. 
Εντός 2 μιλίων από τοΰ Μπουργάς ή γή μεταβάλλεται εις έλαφρότερον 
είδος άμμώδους εδάφους. Έν τούτοις γεωργοί ήροτρίων εκεί μέ 6 ζεύγη 
βοών εις έν άροτρον.

Το Μπουργάς

Είναι μία λίαν εΰρεΐα πόλις αγοράς. Διερχόμεθα μίαν πολύ ώραίαν 
οδόν καί ειτα ερχόμεθα εις έν πολυτελέστατον Χάνι, έχον μίαν ώραίαν 
τετράγωνον αΰλήν καί εΰρεϊαν κρήνην εις τό μέσον αΰτής καί υπόστεγα 
μετά ώραίων διαμερισμάτων πέριξ αΰτών, ικανών νά περιλάβωσιν υπέρ 
τούς 1000 ταξειδιώτας μετά τών ζώων αΰτών. Τό χάνιον αΰτό συνδέεται 
προς έν ώραΐον Δζαμίον ΰποβασταζόμενον υπό 4 τόξων (28 1]2 ποδών 
πλάτους). Ή  οδός διέρχεται υπό τά δύο καί ή δίοδος από τοΰ χανίου 
προς τό Δζαμίον διέρχεται υπό τά άλλα. Εις τήν είσοδον τού χανίου (διότι 
πρέπει νά προφέρετε αΰτό εις τον λάρυγγα) εύρηνται πολλοί καταστη- 
ματάρχαι. Μεταξύ τών άλλων αί λαμπρότατοι κεφαλαί (λουλάδες σημ. 
Μετ.) καπνοσηρίγγων, άς δύναται νά εύρη κανείς έν Τουρκία, πωλοΰνται 
εδώ. Ή  πόλις είναι δλη Τουρκική καί πολυπληθής έν σχέσει προς τό μέγε
θος. Ό  Μαχωμέτ Βεζύρης Άζέμ τοΰ Σουλτάνου Σουλεϊμάν ειχεν ενα 
υιόν Πασσάν τοΰ Μωρέα. Παράπονα έγένοντο περί αΰτοΰ εις τήν Αΰλήν. 
*0 Μέγας Κύριος διέταξεν αυτόν (τον Μαχωμέτ δηλ.) νά συμβουλεύση
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tov υιόν του ϊνα φερηται καλλίτερον. Εκείνος άνβυ περαιτέρω θορύβου 
άπέστειλε καί άπεκεφάλισε τον υιόν του καί την κεφαλήν του άπέστειλε 
δώρον εις τόν Μέγαν Κύριον, δστις άμείβων την αυστηρόν του κυβέρνη- 
σιν ώς προς τό σημεΐον τοϋτο, έχάρισεν εις αυτόν δλα τά κτήματα τοΰ 
υΐοΰ του (ά'τινα άλλως περιέρχονται εις τόν Μέγαν Κύριον). Μέ τά κτήμα
τα αυτά ίδρυσε διάφορα ωραία κτίρια, ών τό χάνι αυτό καί τό Δζαμίον 
δεν είναι τά τελευταία.

Εις την Δυτικήν πλευράν τής πόλεως (την οποίαν διήλθομεν την επο- 
μένην ημέραν) ρέει εις μικρός ποταμός, έφ’ ου ευρηται εις Τουρκικός μύ
λος, γυρίζων 3 ζεύγη πετρών (έκαστος μύλος άλέ-θει 10 κοιλά ή κο
φίνια σίτου εις 12 ώρας) καί δμως τό ύδωρ έκεϊ δεν είναι τόσον ευρύ καί 
ήδυνάμην ευκόλως νά υπερπηδήσω αυτό. "Έλληνες είναι οι διαχειρισταί 
τού μύλου δστις ανήκει εις τό *Αγία Βαλή, μικράν πόλιν (περί ής εύθύς 
αμέσως).Πλησίον ακριβώς τής πόλεως εκείνης είναι έν κεραμοποιεΐον δπερ 
διαχειρίζονται άλλοι έλληνες έκ τού αυτού χωρίου. Καίτοι τό έδαφος καθ’ 
δλον τόν δρόμον μέχρις εδώ είναι μαύρον, σπογγώδες καί βαλτώδες, εδώ 
υπάρχει τόσον καλή φυσική άνάμιξις άμμου, ώστε νά κάμνη εξαίρετους 
κεράμους Έπί τοΰ ποταμού δταν έξερχώμεθα τής πόλεως, υπάρχει μία 
γέφυρα έκ τεσσάρων τόξων, μακρά έν συνόλφ 146 βημάτων. Δεν υπάρχει 
διόλου ρεύμα κατά τό θέρος, άλλ’ επειδή ή πόλις κεΐται έπί ενός είδους 
τηγανιού (τ. έ. ομαλού εδάφους σημ. Μεταφρ ) κατ’ ανάγκην τόν χειμώνα 
θά είναι μέγα τό ρεύμα. Ό  λίθος μέ τόν όποιον είναι ώκοδομημένη ή 
γέφυρα αυτή είναι τοιούτο πορώδες είδος σκληρού (Ρΐιηιοχ=άσβεστολί- 
θου (;) όποιον ουδέποτε ειδον. Μοί έφάνη ότι ήτο κατεσκευασμένος έκ 
πηλού καί κόκκων άμμου, δστις πλαττόμενος κατόπι δύναται νά γεννά 
τούς βολβούς έκείνους. Προς τό κάτω μέρος τοΰ ποταμού υπάρχει μικρά 
πόλις καλούμενη Muctary. Ή  πόλις αύτη δηλονότι τό Μπουργάς ήτο 
άναμφιβόλως ή αρχαία Bergula, ό ποταμός αύτός ό Μέλας ποταμός.

Μαΐου 8 προς τό Μπομπάςς-Κιοϊ (Bobbas-cui)
4 1]2 ώραι μίλια 13

"Έν μίλιον από τού Μπουργάς ίστάμενοι έπί μικρού λόφου προς τά 
αριστερά εϊδομ.εν τήν "Αγία Βαλή, μίαν μικράν ελληνικήν πόλιν (ώς λέ
γεται.!. αλλά πολυάνθρωπον, ύπαρχουσών εκεί έπέκεινα των 400 οικογε
νειών Πολλοί τών άνδρών μεταβαίνοντες εις έργασίαν έξω καθ’ δλην 
τήν εβδομάδα (ώς έλέχθη προηγουμένως) καί έπιστρέφοντες τό Σάββατον 
ζώσι πολύ καλά, διότι είναι έργατικώτεροι περισσότερον από δλους τούς 
"Έλληνας, ούς ποτέ συνηντήσαμεν. "Έξ μίλια μακράν τού Μπομπάς-Κιόϊ 
(πρόκειται προφανώς περί τού Βαβα-έσκί, σημ. Μεταφρ.) διέβημεν ένα μι

2?



24 I θυατείρων Γερμανοΰ

κρόν δύακα καί εν καί ήμισυ μίλιον πορρωτέρω ενα άλλον καί είς ίσην ά- 
πόστασιν ενα τρίτον μετά γέφυρας, δλους σχεδόν ξηρούς. Ούτοι συναντώ- 
μενοι (ίσως) αποτελούν τον Άψινθον (Τδε Ortelius Georgr, καί άλλ.) ή 
μάλλον βραχίονας τοΰ Άρίσβου. Τό Μπομπάς-Κιοϊ ήτο εΰρεία πόλις καί 
ίσως ήτο τό Bundidizum τοΰ Άντωνίνου.Είς γέρων Τούρκος ελαβεν αυτό 
παρά των Χριστιανών καί παρ’ αυτού ονομάζεται σήμερον. Διότι βοββά 
είναι τό κοινόν όνομα τοΰ πατρός καί αποδίδεται είς έκαστον γέροντα έν 
κοινή όμιλιφ Είναι τεθαμμένος είς τήν Εκκλησίαν τοΰ άγ. Νικολάου, τό 
μόνον άπομένον ενταύθα μνημεΐον ή οικοδόμημα των Ελλήνων. ’Έγινε 
τόπος προσευχής καί αναγνωρίζεται ως μέγας άγιος μεταξύ τού κοινού 
λαοΰ. "Οταν είσήλθομεν είς αυτόν ί'να ίδωμεν τον τάφον αυτού συνηντή- 
σαμεν ένα άλλον γέροντα Τούρκον, δσττς είχε φέρει τρία κηρία καί παρέ- 
δωκεν αυτά είς μίαν γραίαν γυναίκα, ήτις επιμελείται τού ευκτήριου οίκου 
καί δεικνύει αυτόν είς τούς ξένους. Ειπεν δτι έκαμεν έν τάξιμον έν στε
νοχώρια του, ί'να κάμη τήν προσφοράν αυτήν. Ή  γραία μάς είπε" μάλι
στα τέκνα μου, δταν εύρίσκεσθε είς κίνδυνον, προσεΰχεσθε είς τον άγιον 
αυτόν άνθρωπον καί αυτός άπταίστως θέλει σάς βοηθήση. ’Ώ σείς, άδελ- 
φαί, ειπεν ό γέρων Τούρκος· μή διαπράττετε είς μάτην αμαρτίας’ διότι 
αυτός ήτο θνητός άνθρωπος καί αμαρτωλός, ώς ημείς. Γπώσκω αυτό, 
άνέφερεν ή γραία, δτι μόνος ό Θεός ενεργεί τά πάντα καί αυτός (ό ά
γιος) ενεργεί ούδέν. Ά λλ’ ό Θεός χάριν αυτού θέλει ταχύτερον έπακούση 
ημών .. καί ούτως εληξεν τό σημεΐον τούτο τουρκικής θεολογίας. Γ0  ναός 
ούτος παραμένει εντελώς ακέραιος" είναι μικρός (ώς ειπον ανωτέρω, ει
κάζω δτι πλεΐστοι άλλοι ΰπήρχον εκεί) αλλά πολύ ωραίος, εις τό αυτό πε

ρίπου σχέδιον μέ τήν Αγίαν Σοφίαν μέ ένα μέγαν θόλον επί τού σώμα
τος αυτού. Ά λλ’ δ εξωτερικός τοίχος είναι ώσανεί οδοντωτός έν τή μορ
φή ήν δεικνύει ή βίκων σχ. 1 Τό μάλλον άξιοσημείωτον πράγμα είναι, δτι
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δλος ό Ναός είναι κατεσκευασμένος έκ πλίνθων οπτών (τούβλων) I1 /3 ΐν- 
τσας πάχους, άλλα κάθε δεύτερος πλίνθος κεϊται εντός τοΰ τοίχου βραχύ
τερος η ό άλλος Ι ’ /^περίπου ΐντσας καί τό διάμεσον διάστημα είναι πλήρες 
μ ' εν πολύ σκληρόν ασβεστοκονίαμα (signinu.ni) ούτως ώστε τό εξωτερικόν 
φαίνεται ώσανεί ύπήρχον ά’ /δ ’ίντσες κονιάματος μεταξύ πλίνθου και πλίν
θου.Ό κύριος λόγος, υποθέτω είναι δτι επειδή τό κονίαμα είναι (νύν) πολύ 
σκληρότερον ή ό πλίνθος έπρεπε νά διαρκή μακρύτερον χρόνον, καθ’ 
δσον δεν κάτεστράφη μέχρι σήμερον, ένφ οί πλίνθοι Ιφθάρησαν 
καί έσάπησαν'. Ύπόθες (ΐδε είκών 2 προηγ. σελ.) γ ή κάτω σει
ρά πλίνθων, β ή δεύτερα,α ή τρίτη σειρά'-’Λλινθων, 1.2 είναι τό κονίαμα 
τό όποιον είναι τεθειμένον μεταξύ των στρωμάτων τούτων πλίνθων. 
Τώρα γέμισον τό μισοδιάστημα α —γ μέ κονίαμα καί τό οικοδόμημα 
θά φαίνεται, ώς έν τή εικόνι σχ. 3. Εις τήν ανατολικήν πλευράν 
τής πόλεως, ώς είσερχόμέθα εις αυτήν ρέει εις μικρός ωραίος ποτα
μός ακριβώς υπό τήν εκκλησίαν αυτήν καί έχει λίαν καλώς έκτι- 
σμένην λιθίνην γέφυραν, οΐαν ειδόν ποτέ, έκ λίαν σκληρών λίθων. 
Είναι αρκετά εύρεϊα ώστε να διέρχωνται παραλλήλως τρεις άμαξαι· 
είναι 232 ίδικοί μου πόδες, εκτός τών εκατέρωθεν αναβάσεων. ’Έχει 6 
μικρά τόξα εις τό μέσον καί διαφόρους μικράς πΰλας ύδατος εις εκάστην 
πλευράν. "Ολοι οί λίθοι έχουσιν ωσαύτως κλαπή ενταύθα διά νά κτίσωσι 
τά τζαμιά των, τά όποια ενταύθα είναι τρία ή τέσσαρα* τό έν είναι λίαν 
ώραΐον. Ή  πόλις είναι ωραία ευρύχωρος, πόλις καί καθημέρα,ν αυξάνει. 
Ό  Ίμπραΐμ πασάς (νύν στρατηγός τού Τουρκικού Στρατού) κατασκευά
ζει έν ύδραγωγεΐον ενταύθα. Τά φρέατα. ήνοίχθησαν δχι μακράν τής 
δυτικής πλευράς τής πόλεως.

Μαΐου 9 Προς τήν Χάφζαν, δ ώραι, μίλι« 18.

Μόλις έξήλθομεν ολίγον τού Βαβά-έσ^ή αριστερά υπάρχει εις άλλος 
μέγας λόφος κατεσκευασμένος. ‘Υποθέτω διά τον αυτόν λόγον, δι’ δν 
καί ό μεταξύ Καρεστεράν καί Μπουργάς, άλλ5 ούτε τόσον μέγας ού'τε 
τόσον υψηλός. Είς τήν κορυφήν αυτού κεϊται νύν εις λίαν μάκρος Τουρ
κικός τάφος. Πρέπει νά σάς ε’ίπω ενταύθα τήν διαφοράν- πρέπει νά γνω- 
ρίζητε δτι ούτοι (οί Τούρκοι) δεν θέτουν τίποτε επί τών νεκρών αυτών παρά 
χώμα. Καί αί πλευραί τών τάφων αυτών, είναι λίθοι καλοί, άλλ3 επί τού 
τάφου ούδέν παρά χώμα έκτος έν τοΐς βασιλικούς μαυσωλείοις ή τάφοις 
μεγάλων άνδρών. Έκεΐ έπιθέτουν έν κενοτάφιον επί τού τάφου καί μίαν 
μεγάλην λυχνίαν επί τής κεφαλής καί τών ποδών καί είς τήν κεφαλήν τό 
είδος τού καλύμματος, τό όποιον έφόρει, έκ τού οποίου διακρίνίται, αν 
ήτο νομομαθής ή κάποιος πολιτικός υπάλληλος ή στρατιώτης ή γυνή κτλ.
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Σχεδιάζω μίαν μακράν διατριβήν περί τοΰ αντικειμένου τοΰτου, άλλ’ άρ- 
κείτωσαν τό γε νύν ταΰτα. Γο σχεδ. ι δεικνύει τα κοινά μνημεία. 
Έκ τοΰ καλύμματος φαίνεται δτι πρόκειται περί γυναικός. Τό Σχεδ. 
2 είναι βασιλικός τάφος, δστις συχνά καλύπτεται δΓ υφάσματος έκ 
μαΰρου βελούδου, ή υφάσματος χρυσού ή άργυρο-ύφασμένου καί τά

καλύμματα εις εκατόν ποικιλιών. Τά τέκνα των ΙΙριγκήπων έχουν 
έν πτερόν έμπεπηγμένον έν αύτφ· Ό  ενταύθα τεθαμμένος μέγας 
άνήρ υπήρξε μέγας πολεμιστής καί μέγας άγιος. Τό δνομά του είναι 
άγνωστον, μόνον γενικώς άποκαλοΰσιν αυτόν Amevloarah (ήγαπη- 
μένος τφ Θεφ) Σεΐδ (άγιος) καί Κορέ (πρόμαχος). 7 μίλια όδεύοντες 
διερχόμεθα μικρόν χωρίον καλούμενον Κουφάτσι ή Κοοφούς Κίοι. 
1 1)2 μίλιον έκεΐθεν διερχόμεθα ένα μικρόν ρύακα, δστις έρρεεν 
άφθόνως, αλλά κατά τήν επιστροφήν μας ήτο ξηρός. 'Όταν ήλθο- 
μεν 3 ή 4 μίλια μακράν τής Χάφζας, εϊδομεν τήν κορυφήν τού ορούς 
Ροδόπη, δπερ κεΐται πέραν τής Άδριανουπόλεως προς δυσμάς, ώς θά εί- 
πωμεν μετά ταύτα. Τό δνομα τούτο γράφεται διαφοροτρόπως, αλλά προ- 
φέρεται κατά τον αυτόν τρόπον. Khavsa, Χαύσα, Χάουσα, Hafsa. Διότι 
αυ έν τή ελληνική προφέρεται νύν ώς έν ν (σύμφωνον εις τό averre, av
arice ar arus). Οί Τούρκοι προφέρουν αυτό σχεδόν ώς τό aw. ’Έπειτα τό 
Η είναι κάτι πλέον ή δασύ' προσεγγίζει μάλλον προς έν Κ προ αυτού καί έν 
τφ λάρυγγι είναι whered (δχι wharl’d). Τούτο σημειώνω εις υμάς, διότι 
είναι δλως έσφαλμένον έν Ortelius δστις έγραψε Capsia. Ό  Ferrarius 
έτοποθέτησεν αυτήν εις τό Corpudaenum τού Πτολεμ.Ή άπόστασις από 
τού Μπαμπαεσκή ή Burtudizuni ώς καί από τής Άδριανουπόλεως συμπί
πτει πολύ καλώς προς τό Ostudigum εν AvTamvq)(itinerar.^aiToi τίθεται 
άλλως έν Ortelius Έδώ υπάρχει έν ώραιότατον Χάνιον, πολύ ώραιότερον 
ή τό έν Μπουργάς καί ώσαύτως εις θόλος διασχίζει τήν οδόν καί έν ώ- 
ραΐον τζαμίον συνέχεται κατά τον αυτόν καί εκεί τρόπον, άλλα τά δύο 
τελευταία έδώ είναι πολύ κατώτερα εκείνων. "Ολα έκτίσθησαν υπό τού 
αυτού Mahomet Vizier Azem, δστις έκτισε καί τά έν Μπουργάς. Έν-
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τεΰθεν καί είναι κατεσκεοασμένα κατά τον αυτόν τρόπον. Κεΐται τεθαμ- 
μένος εν Έγίούπ (μνημο νευθέντι πρότερον) εις εν ώραϊον Μαυσωλείον, 
όπερ έχω ιδη. Καί άναφέρεται περί αυτού, δτι διώρθωσεν δλας τάς δημο
σίας γέφυρας έν*τοΐς Τουρκικοΐς έδάφεσιν άπό τής Άδριανουπόλεως μέχρι 
των ορίων τής ΙΙερσΐας. Καί έκτισε τόσα τζαμιά καί Χάνια, δσαι αί ήμέραι 
του έτους. Καί διάτων μέσων τούτων έσυνέχισε τήν Βεζυρείαν αυτοΰ επί 
40 έτη, πράγμα ασυνήθες έν τή Αυλή αυτή. Διότι είναι θαύμα διά τον νϋν 
Κιουπουρλή όχι τόσον διότι διαδεχθείς τον πατέρα του, όσον δτι διέμεινεν 
έν τφ άςιώματι τοσοϋτον χρόνον. ΓΙώς συνέβη ώστε ή πόλις αυτή νά όνο- 
μασθή Χάβζα μίαν εύθυμον Ιστορίαν μοί ’ ιδιηγήθη ο άρχιμεταφραστής 
μας. (ΓΙαραλείπομεν την άφήγησιν τής ιστορίας Σημ. Μετ.).

Μα'ίου 10 Προς τήν Άδριανούπολιν 
ώραι 5 1]2 μίλια 17.

Ή  Χάφζα κεΐται νοτιανατολικώς τής ’Αδριανουπόλεως· έξερχόμενοι 
τής πόλεως (ήτις κεΐται χαμηλά) διερχόμεθα πάλιν τον πρώτον λόφον ή 
Ροδόπη κεΐται προ ημών. Εις τό 8 μίλιον διερχόμεθα ένα μικρόν ρΰακα 
καί 3 μίλια έκεΐθεν ένα έτερον. Εις άπόστασιν 2 μιλιών ή κάτι περισ
σότερον άπό Άδριανουπόλεως, υπάρχει μία πολΰ καλή κρήνη καί έν ώ- 
ραΐον κίόσκ ή θέρετρον παρ’ αυτήν δπου έρχονται διάφοροι μεγάλοι άν- 
δρες τό θέρος, ίνα διασκεδάσωσι. Ή  πόλις άρχίζει νά φαίνηται άπό 4 ή 
5 μιλίων μακράν καί πράγματι φαίνεται μεγαλοπρεπής, ώς δλαι αί πόλεις 
αυτών μακρόθεν, άλλ’ έσωτερικώς είναι πολΰ πρόστυχοι καί κτηνώδεις. 
Τά Δζαμία καί οί Μιναρέδες είναι λίαν μεγαλοπρεπή, ίδίφ τό Δζαμίβν 
τοΰ Σουλτάν Σελΐμ, δπερ είναι τό άριστον εδώ, περί τοϋ οποίου πλειότερα 
βραδύτερον. Ή  χώρα (ώς έλέχθη) καθ’ δλην τήν οδόν είναι τελείως πεδι
νή τό έδαφος μέ εύαρέστους χαμηλούς λόφους καί καρποφόρους κοιλάδας. 
Τό έδαφος γενικώς λίαν καλόν άλλ5 είναι λίαν παρημελημένον καί μο
λονότι έμνημόνευσα καθ ’ όλην τήν πορείαν διάφορα μικρά χωρία, έν 
τούτοις σάς βεβυΐώ, δτι τό μέρος αυτό τής Θράκης (έν συνόλφ είλημμέ- 
νον) ολίγον κατοικεΐται καί δλιγώτερον καλλιεργείται. Πλησίον τών πό
λεων καί τών χωρίων εΐδομεν καλήν καλλιέργειαν. Άλλ' αλλαχού, είμαι 
πεπεισμένος, άνω τών δύο τρίτων τής χώρας δεν είναι κατειλημμένα. Καί 
δπου ούτε καλλιεργούν ούτε φυτεύουν αμπελώνας, ουδέ τρέφουν μό- 
σχους, ή πρόβατα ή αίγας ή άλλο τι. Τππεύοντες εις παρά πολλά μίλια 
δεν εΐδομεν ού'τε σιτηρά, ούτε βοσκάς, ούτε ποίμνια, ούτε άγέλας, αλλά 
μόνον άγριον, παρημελημένον χέρσον έδαφος. ’Έχω ένα κατάλογον πολ
λών ωραίων φυτών τά όποια παρετήρησα παρά τήν οδόν, άλλα παρέρχο
μαι αυτόν (ΐδε κατάλογον έν τφ τέλει) καί έρχομαι νά σάς διηγηθώ πώς
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έγενόμεθα δεκτοί καί είσήχθημεν εις τον πόλιν. 6 μιλιά περίπου μακράν 
τής πόλεως ήλθον προς συνάντησίν μας δλοι οί Γάλλοι καί οί 'Ολλανδοί 
οΐτινες άνήκοντες μεθ’ ημών εις τό Πέραν, εύρίσκοντο τότε εις Άδρια- 
νούπολιν διά νά ϊδωσι τά αξιοθέατα. Εις τό Σολάκ Τσεσμέ (τ. έ την 
πηγήν τοΰ θεράποντος) τήν οποίαν τώρα ακριβώς άνέφερα, 12 ίπποι τοΰ 
Μεγ. Κυρίου ήσαν ώρισμένοι διά τον Μυλόρδον καί την ακολουθίαν του 
διά νά ίππεύσωσι καί είσέλθωσι εις την πόλιν μεθ’δλων.Ήσαν δλοι θαυ
μαστοί καί έστολισμένοι δσον τό δυνατόν πλουσίως. Άψήκα τον ίδικόν 
μου καί έλαβον ένα έξ εκείνων, τοΰ οποίου ό χαλινός τό εφίππιον, οι ανα
βολείς, ή επί τοΰ στήθους πλάξ, τό κάλυμμα των οπισθίων κτλ. ήσαν 
δλα είτε έκ κτυπητοϋ χρυσοΰ καί άργΰρου, είτε άλλως πλουσιώτατα κεν
τημένα. Ή ιπποσκευή τοΰ ίππου τοΰ Μυλόρδου ήτο έπεξειργασμέν η μέ 
άδάμαντας καί μαργαρίτας λίαν θαυμασίως. ‘Ωρίσθησαν Ιπποκόμοι δΓ 
ενα έκαστον των ίππων. 'Όταν άνέβημεν τους ίππους καί είσήλθομεν 
εις τήν οδόν κατά σειράν, ΰπαντήθημεν υπό τοΰ Καπιτζή μπασή (ή λέξις 
σημαίνει άρχιθυρωρόν), οΰτινος τό αξίωμα είναι μάλιστα δμοιον προς 
τό τοΰ ήμετέρου Τελετάρχου καί ήν τοΰ Chian—Μπασή (ή αρχηγόν των 
Chianses, οίτινες δμοιοι προς τούς ίδικούς μας purcevants ή αγγελιο
φόρους τοΰ πρασίνου ενδύματος). Οί δύο ούτοι ήσαν μέ τήν αύλικήν των 
ενδυμασίαν (καφτάνια) έξ υφάσματος χρυσοΰ καί άρ/υροΰ μετά πλουσίων 
μηλωτών καί καταλλήλων ιπποσκευών. Μετ’ αυτούς ήκολούθουν 10 
Chianses μέ τάς ενδυμασίας των καί διάφοροι Cherbigees (συνταγμα- 
τάρχαι τών Γιανιτσάρων). "Ολοι εμείς έκάμαμεν (ελλιπές) έ'ως ου ή τελε
τή τής εθιμοτυπίας καί τών φιλοφρονήσεων έληξε. Τότε μετέβημεν εις 
τήν πόλιν ίππεύοντες κατά σειράν πρώτον οί Cherbigees εστραμμένοι 
προς τά όπίσω, έπειτα οί Chianses έπειτα ό Καπιτζή-Μπασή, καί δ 
Chians μπασής, έπειτα δ Μυλόρδος (έχων τούς ξένους οΐτινες συνήντη- 
σαν ήμάς ακριβώς έμπροσθεν αυτού) ειτα δλοι υι "Αγγλοι εύγενείς κατό
πιν οί ύπηρέται, έπειτα δ δραγουμάνος μέ τον Sir Tho. R., έπειτα ή άμα
ξα καί 6 ίπποι έπειτα ή άλλη άμαξα τοΰ Δραγουμάνου, έπειτα ήκολού
θουν δλαι αί άμαξαι.Ό Μυλόρδος είχε τρεις καλούς ίππους (τών συντρο
φιών) πλουσίως έξηοτωμένους, οδηγούμενους, καθ’ δλην τήν πορείαν άπό 
τού Πέρα.

Εις τήν πρώτην οδόν εκατέρωθεν παρατεταγμένοι Γιανίτσαροι.Μεθ- 
δλης τής παρατάξεως ώδηγήθημεν εις τήν οικίαν, ήτις ώρίσθη ώς κατοι
κία τοΰ Μυλόρδου καί ή οδός εκείνη ειχεν επίσης Γιανιτσάρους εκατέρω
θεν. ’Εκεί οί Τούρκοι καί οί ξένοι μάς άφήκαν. Ή  οικία, τήν δποίαν 
κατ’ άρχάς έκληρώθημεν ήτο ή μάλλον κατηραμένη θέσις εις τήν δποίαν 
άνθρωπός ποτέ είσήχθη. 'Ήτο μία ’ Ιουδαϊκή οικία, ούχί κατά τό ήμισυ 
μεγάλη ώστε, νά περιλάβη τήν ήμίσειαν οικογένειαν τυΰ Μυλόρδου, μία
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φωλεά μάλλον ψύλλων, καί κορέων, καί μυών, καί ποντικών, καί δυσω
δίας, περιτριγυρισμένη υπό αθροισμάτων δλων συχαμερών κτηνωδών 
’ Ιουδαίων. Μετεκινήθημεν την ιδίαν νύκτα καί δ Μυλόρδος άποστείλας 
προς τον Βεζΰρην έλαβεν αμέσως μίαν άλλην, ή τις άπεδείχθη λίαν κατάλ
ληλος. Διότι ένταύδα εις τοιαύτας περιστάσεις ό Μέγας Κύριος έκβάλλει 
ΰντινα θέλει (εκ των ’ Ιουδαίων η των Χριστιανών) εκ τής οικίας του ου·» 
τως ώστε είναι ανησυχητικόν καί επικίνδυνον δι’ αυτούς νά έχωσι μίαν 
καλήν οικίαν. Καί εις τό άκρον αυτό τής πύλεως δεν υπάρχει άλλη ανθρώ
πινη ΰπαρξις ή ’ Ιουδαίοι συσσωρευμένοι δύο ή τρεις οίκογένειαι εις μίαν 
οικίαν, ήτις δεν έχει περισσότερα δωμάτια. Ά ν  οί αρχαίοι ’Ιουδαίοι 
ήσαν τοιαϋτα δηλητηριώδη ζφα τότε κατ’ ανάγκην επιτρέπουν εις αυτούς 
τάς συχνάς αυτών λούσεις καί νομίζω ότι δεν εχρειάζετο νά ψαύσουν έν 
νεκρόν σώμα διά νά μη είναι καθαροί’ διότι δεν ήδύναντο νά ψαύσουν έν 
ζωντανόν σώμα χωρίς νά άποβοΰν τοιοΰτοι. ’Αλλά πλείονα περί τούτων 
άλλοτε.

Τώρα άν θέλετε νά ύπολογίσωμεν τούς σταθμούς μας καί συγκρινω- 
μεν αυτούς μέ τό Itiner. Antoninus, τό παράρτημα, από Βορδιγάλλων εις 
Ιεροσόλυμα, δεν πρέπει νά λαμβάνητε ύπ’ δψιν έν ή δύο μίλια, διότι διη- 
νύσαμεν κατά τό μάλλον ή ήττον ένθιν δτε αυτό εντός τού χρόνου. Καί 
οί υπολογισμοί μας διά την επιστροφήν δεν συμφωνούν προς τούς τού έρ- 
χομοϋ ως καί τά οδοιπορικά Ικεΐνα (Itineraria) ωσαύτως δεν συμφωνούν 
Ιπακριβώς. (δρα Όδοιπορικά σελ. 33).

Τώρα δέον νά Ιννοήσητε, μολονότι κατέστρωσα δλον τό τάξείδιόν μας 
ισομερώς δηλ. 3 μίλια τήν ώραν. Ά λλ ’ είτε αδύνατον νά έταξειδεύαμεν πάν
τοτε τόσα’ ενίοτε μάλιστα 4 μίλια περίπου τήν ώραν,αλλά σπανίως νομίζω» 
ή ουδέποτε όλιγώτερα των 3/Έπειτα λάβητε ύπ’ όψιν δτι άμφότερα τάΌδοι- 
πορικά υπολογίζονται κατά μίαν παλαιάν οδόν ήτις έβαινε δι’ Ήρακλείας 
(Περίνθου), ήτις εύρίσκεται έξω τής παρούσης οδού τουλάχιστον 8 ή 10 
μίλια. Αύθις τά 'Οδοιπορικά εκείνα έξηρχοντο τής οδού ημών προς τήν 
Drusipara. '’Ενώ επειδή νϋν έκτίσθη τό Καρεστεράν, άφίνομεν τήν Dru- 
sipara 3 τουλάχιστον μίλια προς τά δεξιά, ώς θά εΐπωμεν μετά ταύτα. 
Αυτό είναι έν είδος προχείρου χάρτου έφ’ όσων εγώ παρετήρησα εν τή 
χώρα. ’Ά ν ειχον καιρόν ήδυνάμην (καί πιθανόν ώφειλον) νά ιχνογραφή
σω άμφοτέρους έκεΐνον καί τήν διήγησιν αυτήν ώς καλλιτέχνης. ’Αλλά 
δι’ έ'να φίλον ελπίζω δτι τούτο θέλετε συγχωρήσει εις τήν παρούσαν περί- 
στασιν.

Ό  λόγος υποθέτω δι’ δν ό παλαιός δρόμος παρ’ Antoninus βαίνει 
δι’ 'Ηρακλείας, είναι δτι ό άλλος δρόμος κατ’ ευθείαν εις Τσόρλου ών 
πολύ μάλλον βαλΐώδους εδάφους ήτο κακός δρόμος ιδιαιτέρως έν χειμώνι 
μέχρις ου λιθόστρωτα εις πολλά μέρη κατεσκευάσθησαν, άτινα διατη-
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ροϋνται νυν διορθούμενα πολύ χαλά. *Κνφ, επειδή 6 δρόμος δι5 'Ηρά
κλειας ήτο τραχύς καί μάλλον πετρώδης, διά τούτο προετιμάτο. "Οταν 
επιστρέτ^ω οΐκαδε, αν δ Θεός μοί δώσχι ζωήν καί άδειαν θά μεταβώ διά

πλοίου εις Σμύρνην καί θά καταβώ εις Καλλίπολιν διά ξηράς καί τότε 
δυνατόν νά ήμπορέσω νά συμπληρώσω τον χάρτην αυτόν προς τήν θά
λασσαν. Οι δύο ποταμοί μεταξύ Μπαμπάς-Κιοϊ, καί Χάφζας πρέπει νά
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είναι βραχίονες τοϋ Έργίνη (Agrianis, δστις λίαν έσφαλμένως τίθεται εν 
Ortel. Geogr aut). Διότι δεν διήλθομεν τόσον μέγαν ποταμόν, οίον παρι- 
στά. 'Ωσαύτως τό όρος Ροδόπη έσφαλμένως τίθεται ύφ’ όλων. Άνήλθον 
εις μέρος αυτού καί Ισημείωσα αυτό καλώς όπως ωσαύτως δλοτ*ς τούς 
ποταμούς περί την “Αδριανοΰπολιν οϊτινες τίθενται ενταύθα επακριβώς 
ώς (σας βεβαιώ) ή σμικρότης τού χάρτου θά μοι τό έπιτρέψη. Τοσαύτα 
έν τφ παρόντι. Τό έπίλοιπον θά λάβης βραδΰτερον. Σάς διεσκέδασα ολί
γον μέ ΐά ωραία θεάματα μας. Βλέπετε πόσον προσωπικούς (ανεπιτήδευ
τους) σάς γράφω εϊς την προηγουμένην σελίδα.

Ό  χάρτης έπεκτεινόμενος καί μέχρι Ορτάκίοϊ άφ’ ενός είς τάς υ
πώρειας τής Ροδόπης καί άφ’ ετέρου προς τας πηγάς τού ποταμού 
υποθέτει, έκδρομάς τού συγγραφέως καί πρύς τά μέρη εκείνα1 άλλα περί 
τούτων δεν γίνεται λόγος εν τφ ύπ’ οψιν χειρογράφφ. ’Ίσως άνευρεθούν 
έν άλλφ χειρογράφφ τά σχετικά. (Σ. Μ.)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΩΝ ΛΑΡ1ΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
("Ορα σ. 27).

Ragos matthioli. floribus purpurorientibus.
Eupatorium cannabium fiori. niarrhub agnaticum 
Geranium greticum periploca latifolia.

Μεταξύ Χάφζας και Βουργάς
Ginyidium paniad much, myjuncavia much.
Kaligeniculatum. pontipiccoli.
Kalimus argustifolia permib. ibid.
Gossipium about Heraclea.

Adrianopole. plantae variores.
Cumirum corniculatum. 
plarmica Imperciali. Φλοκάλι 
Botrys. Carduns. Cnedchy.
Tanacetnm. Japonaria.
Pistalochia. Sesamum verd. σουσάμι.
Hedysarum clypeatum 
melitotus germanica.
Delphinium. 1083
Aconilum lycoctonum pavoid. 971
Tribulus agraticus.
Glycyrrhiza schinata.
Scannonea valentina. 
viorna. Asparagus salivus.
Clematis gerigrina caevulea. 887
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Acanthus syl. aculeatus.
Polium montanum album.
Phyllium (elder—dwarfeld. v. grea). 
Heliotropium (magus, σουσάμι άγριο 

(tricoccum.
vStramovium. Τάτζουλά Turc. graec.
Dentillaria ( ]3ordana minor, 
plumpago (
Aprotarium Campestre.
Papaver corniculatum pheniceum. 
Sideritis augustifolia. 
melanthium sylvestre 
chamaeptys mas. Polemonium frutie, 
Synavchica Alpine laccifera.

(Σημ. Μεταφρ ). ’Αδυνατών ν’ αποδώσω δι’ αντιστοίχων ελληνι
κών τά ονόματα των άναφερομένων λατινιστί φυτών καί άνθέων άρκοϋ- 
μαι άναψέρων εις τον λατινικόν αυτών κατάλογον ώς παρατίθεται εν 
τφ κειμένφ.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ

Α\ Τά 'Οδοιπορικά, περί ών ό λόγος παρατίθενται λατινιστί. Ή  
πρώτη στήλη περιέχει τοός υπολογισμούς τοΰ συγγραφέως από τής Πόλης 
τής Άδριανουπόλεως καί αντιστρόφους από τής Άδριανουπόλεως οϊκα- 
δε τ. ε. εις την Πόλην τής Άδριανουπόλεως Κ]πόλεως. Παραθέτει καί 
τούς δυο αριθμούς, ΐνα δείξει την διαφοράν μεταξύ μεταβάσεως καί επι
στροφής. Ουτω π. χ. άπό τής Πόλης τής Άδριανουπόλεως μέχρι Ponti- 
piccoli (Μικρού Τσεκμετζέ) κατά την εις Άδριανουπολιν μετάβασιν 
έδαπανήθησαν 4 ώραι καί 12 μίλια, κατά την επιστροφήν 4 1]2 ώραι 
καί 13 μίλια. Τό 'Οδοιπορικόν του Antonin (A. Byzantios) δεν υπολογί
ζει εις ώρας, αλλά μόνον εις μίλια. Τό 'Οδοιπορικόν άπό Βορδιγάλλων εις 
Ιεροσόλυμα έκ Κωνσταντινουπόλεως υπολογίζεται εις μίλια καί βή
ματα.

Β\ Εις την τετάρτην στήλην δίδει ό συγγραφεύς τον αριθμόν τών 
διανυθέντων κατ’ αυτόν μιλίων α') ύπ’ αυτού προς την Άδριανουπολιν 
144, κατά την επιστροφήν 149. Τού Antonin εις υπολογισμός 177, μι
κρότερος υπολογισμός 164. ’Οδοιπορικόν Βορδιγάλλων μέχρι Μπουργάς 
(Bergula) μίλια 121.
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Our accout out from m.p.
Home Antonin ltinerar I tin a Burdig. Hierosol. Summa novi

Adrianople gate H. m.p. A Bvzantion m.p. A Consta(li m. pass. Itinerari

To pontipiccoli 4 h 12 4 1/ 2 13 Melontiada 18— 19 Rhegium 12 Outward 144

Ponti granti 4 7 L 13 4 7 , 13+ Coenoplirurium 28-27 Atyra 12 Homeward 149
Callum 10

vSelibria b 3/4 17 5 15 Perinth. Heraclea 18 Sal a mambria 10 Antonin g

Ciorloo 8 V3 25 8 % 26 Tzirallon ( 18
Rannem 10 One account 177

Tirallum ( Heracleum 12
Caresteran 0 17+ 6 V, 19

Reodizu m
the less account

Drusipara 10 9 164
Bergas 4 12 4 V, 13 Tunorullum 8

Bobbascui 4 V, 13 4 V, 13
Bergulas 14-16

Tiptum : i
To bergula 191 
Itin Burdig.

Burdidizum 18— 17 Drusipara 10
Hafsa 6 18 6 18

Astidizum 18— 19 Nargum 9

Adrianople 5 V2 17 6 V, 19
Adrianoplis

Virgolas 8
18—19

Co



ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Σχετικώς με τό υδραγωγέΐον της Κωνσταντινουπόλεως διά τδ όποιον 
αρκετά έγράφησαν, παραΰέτομεν κατωτέρω δσας πληροφορίας μάς εδωσε 
κατά τό 1928 ο από το χωρίον Καρατζάκιοϊ των Μέτρων κ. Διαμ. Κων- 
σταντινίδης, τον όποιον και ενχαριστονμεν.

Περνούσε πάνω άπ5 τό Τσιφλίκιοϊ καί το Βελιγράδι, προχωρούσε προς 
τό χωριό Καραμάν-δερέ δπου άρχιζε καί μάζευε δλα σχεδόν τά νερά άπ3 
τις μεγάλες πηγές μέσα στο δάσος, προχωρούσε στην περιφέρεια τού Σα
ράι, στην περιφέρεια Βιζύης. Περνούσε κοντά άπ3 τό χωριό Τεκέ κ’ έφθα
νε στις πηγές των νερών τής Γέννας τά όποια διοχετεΰουνταν στην 
Πόλη.

Τό υδραγωγείο σέ πολλά μέρη τής οροσειράς Κοΰς-καγιά είναι ακέ
ραιο κι’ ανέπαφο,-θαυμάσιο από τεχνική άποψη.Ή σπουδαιότερη εργασία 
είναι οι άπειρες καμάρες (αψίδες) οί όποιες έ'ζευγαν τις χαράδρες μέσα στα 
βουνά καί οί όποιες σώζουνται ακόμη Στις περιφέρειες των χωριών Καλ- 
φάκιοϊ, Βελιγράδι καί Καραμάν δερέ είναι ακέραιες εκτός τού υδραγω
γείου τό όποιον κατεστράφη. 'Η  μεγαλείτερη καμάρα βρίσκεται στά πέ- 
ριξ τού χωριού Καραμάν-δερέ, την οποίαν οί Τούρκοι λένε Κουρσούν- 
Γκέρμε. Τά νερά τής πηγή; τού χωριού Γκιομούς-Μπουνάρ διά μικρού 
υδραγωγείου διοχετεΰουνταν στο κεντρικό υδραγωγείο.

Ή  διάμετρος τού υδραγωγείου είναι δυο έως τρία μέτρα' στά τείχη 
αυτού διακρίνονται ακόμη τά ίχνη τού νερού πού διοχείεΰουνται* τό νερό 
έφθανε σέ λίγο πλέον τής μισής διαμέτρου

Τώρα μέσα στο υδραγωγείο κατοικούν εκατομμύρια νυχτερίδες. Έπί 
τής βασιλείας τού Σουλτάνου Άμπτούλ Χαμίτ ζητήθηκε κουπριά τών 
νυχτερίδων γιά τούς ανθόκηπους τού Γιλδίζ Ό  τότε μουτεσαρίφης τών 
Μετρών Τζεβάτ μπέη; διέταξε τόν Μανωλάκη Γουρή, μουχτάρη στη 
Στράντζα καί μάζεψαν τέσσερες χιλιάδες οκάδες άπ" αυτήν τήν κουπριά 
καί τήν έστειλαν στήν Πόλη γιά τό παλάτι.

Ε. Γ. 2.



ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ ΚΑΙ ΛΙ ΠΑΡ’ ΑΥΤΟ 
ΜΟΝΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΊΈΛΕΗΜΟΝΟΣ 

ΚΑΙ ΜΑΜΑΝΤΟΣ (·)

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ

1. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΝ ’ )
Τό σπουδαιότατον υπό αρχιτεκτονικήν, έ'ποψιν κοιμητήριον τοΰτο κει- 

ται εις άποστασιν ενός καί ήμίσεος χιλιομέτρου βορειοδυτικώς του σιδη
ροδρομικού στάθμου Μακροχωρίου.

Τό ύπ3 άρ. Β σχεδιάγραμμα δεικνύει την ακριβή αυτοΰ τοποθεσίαν 
ως καί την των τριών άστεγων δεξαμενών περί ών ώμιλήσαμεν έν οίκείω 
κεφαλαίω. CH δέ εΐκών άρ. 18 παριστα φωτογραφίαν τοΰ τοπίου, ληφθεΐ- 
σαν υπό Γάλλου άεροπόρου. Τό μνημεΤον άνεκαλΰφθη κατ’ Αύγουστον 
τοΰ 10 14 υπό τάς έξης συνθήκας. Λί στρατιωτικαί άρχαί, έ'νεκεν τής Ιν 
Μακροχωρίου συγκεντρώσεως τών εφέδρων, εΰρέθησαν εις την άνάγκην 
άνεγέρσεως στρατώνος ιός καί ετέρων παραπλήσιων εξαρτημάτων. Εις 
αύτάς τάς περιστάσεις ιός εί'θισται, αί έργασίαι έκτελοϋνται υπό τοΰ τάγ
ματος τοϋ μηχανικού. Οί προς άνεΰρεσιν τών λίθων τεταγμένοι στρα- 
τιώται, άνασκάπτοντες εκεί πλησίον, άνενρον αρχαία ερείπια ά εξελήφθη- 
σαν τό πρώτον ώς άνήκοντα εις δεξαμενήν. Ειδοποιηθείς ό διοικητής τοΰ 
Αό στρατιωτικού σιόματος στρατηγός Μεχμέτ 3Αλή ίίασάς διέταξε άμέσως 
τον λοχαγόν Έσρέφ Βέην νά ύποβάλη έκθεσιν εις τήν διεΰθυνσιν τοΰ 
άρχαιολογικοΰ Μουσείου έπισυνάπτων καί σχετικόν σχεδιάγραμμα τών 
άνακαλυφθέντα>ν ερειπίων. Άνελάβαμεν τήν ηγεσίαν τών άνασκαφών 
αϊτινες έφεραν εις φώς τό σπουδαΐον τοΰτο μνημεΐον. ΓΙρίν δμως προ- 
βώμεν εις τήν περιγραφήν αυτοΰ, καθήκον έπιτελοΰμεν ΐνα ευγνωμόνως 
ποιήσωμεν μνείαν ενταύθα τοΰ ονόματος τοΰ μακαρίτου Μεχμέτ 9Αλή 
Πασά δστις όχι. μόνον έπέτρεψε τάς άνασκαφάς έν δλως στρατιωτική πε
ριοχή άλλά καί λίαν φιλοφρόνως έθεσε εις τήν διάθεσιν ημών τον άπαι- 
τοΰμενον άριθμόν στρατιωτών πρύς άποπεράτα>σιν τοΰ έργου εις εποχήν 
καθ’ ήν αί στρατιωτικαί άνάγκαι έκυριάρχουν παντοΰ. Τό κοιμητήριον * 1

* Συνέχεια ίκ τοΰ I' τόμου Σ. 137-198 καί τέλος.
1) Macridy Th. et Ebersolt J. Monuments funeraires de Constantinople 1923. 

B. C. H. XLVI 1922.
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διετηρήθη ώς άναφέρομεν καί έν τφ προλόγτρ άθικτον μέχρι τής ανακω
χής, τά 6έ παρατιθέμενα σχεδιαγράμματα ως καί αί εικόνες (πλήν των 
άρ. 20 καί 24) έλήφθησαν κατά το 1915.

Τό μνημεϊον είναι είδος υπογείου ναοΰ του οποίου μόνον ή

(Σχεδ. Β). Τοποθεσία τοΟ κοιμητηρίου καί των άστεγων δεξαμενών.

στέγη ύψοΰτο υπέρ την επιφάνειαν τής γης είναι δέ μέχρι σήμερον το μο
ναδικόν παράδειγμα τοιοΰτου είδους οικοδομής ήτις διεσώθη. Ό  άρχιτέ- 
κτων άνέσκαφε την γην, ή μάλλον τό στρώμα τοΰ τιτανώδους βράχου, 
εις βάθος 6 μέτρων, έν εϊδει κυκλοτερούς δεξαμενής καί εν τφ καθορι- 
σθέντι τοιουτοτρόπως χώρφ άνήγειρεν τό οικοδόμημα, δπερ καί τοϋτο 
έχει σχήμα κανονικού κυκλου μέ εσωτερικήν διάμετρον 15 μέτρων καί 35
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εκατό ττών.Ό κύκλος διαιρείται διά σταυρόν, ούανος τό κέντρου ταυτίζε
ται μέ τά τοΰ κύκλου, εις τέσσαρα ίσα μέρη, καί εις τέσσαρας επίσης το
μείς ίσους προς άλλήλους. Τό δέ πλάτος των βραχιόνων τοΰ σταυροΰ, 
οιτινες διευθύνονται ακριβέστατα έκαστος προς έν των τεσσάρων ση
μείων τοΰ όρίζοντος είναι τεσσάρων μέτρων καί 72 εκατοστών, (είκών 19).

Έσωτερικώς τό κάτω μέρος τής οικοδομής είναι λιθόκτιστον μέ με
γάλους ορθογωνίους λίθους έπιμελώς προσηρμοσμένους καί ανέρχεται 
όμοιομόρφως εις ΰψος ενός καί ήμίσεος μέτρου, ϋπερθεν δέ άρχεται

(Είκών 18). Τοποθεσία τοϋ Κοιμητηρίου.
Φωτογραφία ληφθεΐσα έξ αεροπλάνου.

ή πλινθόκτιστος οικοδομή, λίαν έπιμεμελημένη επίσης, ήτις φθάνει 
εις ΰψος 3 καί ήμίσεος μέτρων (είκών 20).’Άνωθεν δέ παρατηρούνται δυο 
ζώναι από άξέστους λίθους μετ’ άμμοκονίας εΰρους 92 εκατοστών ΰπερ- 
κείμεναι ή μία τής άλλης. Επειδή τό κτίριον ένεσφηνοΰτο ούτως είπεΐν 
έν τφ βράχφ, ό άρχιτέκτων δέν έφοβεΐτο την εσωτερικήν πίεσιν ήτις θά 
έπέφερε την προς τά έξω διαστολήν τοϋ περιτοιχίσματος. Κατά συνέ
πειαν λόγφ οικονομίας χρόνου καί χρήματος έ'πραξε τό ακόλουθον. Άφοΰ 
έφήρμοσε επί τοϋ ήδη οίκοδομηθέντος κυκλοτεροϋς τοίχου περίφραγμα 
ξύλινον μέ σανίδας, έτοποθέτησε εις τό μεταξύ τοΰ βράχου καί τοϋ σανι
δώματος κενόν, άξέστους λίθους επί τών οποίων έχυσε ρευστήν άμμοκο
νίαν. Μετά δέ τήν άποξήρανσιν άφήρεσε τάς σανίδας καί- τοιουτοτρόπως 
έχομεν έσωτερικώς επιφάνειαν λείαν. Οί εις τάς τέσσαρας γωνίας το.ϋ 
σταυροΰ παρατηρούμενοι τομείς συνεδέοντο προς άλλήλους δι’ αψίδων 
θολωτών ήμικυλινδρικών, αΐτινες έκαλύπτοντο διά τής στέγης ήτις, ώς 
ανωτέρω άναφέρομεν, μόνη ΰπέρκειτο τής επιφάνειας τής γης. Ή  στέγη
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ήτο κατωφερής καί πλακοστρωμένη μέ τετραγώνους πλίνθους έπιμελώς 
συγκολλημένας. Μέρος τής στέγης αυτής διετηρεΐτο κατά τύ 1915 ως 
βλέπει ό αναγνώστης εις τάς εικόνας 19 καί 21. Εις τό κέντρον δέ ταΰτης 
ύψοΰτο ό τροϋλλος του οικοδομήματος δστις ήδραιοΰτο επί τής προς τάς 
ένθεν άκρας των θολωτών αψίδων. Κατά πάσαν δέ πιθανότητα, ως βλέ-

(Εϊκών 20), ’ Εσωτερική αποψις τώ 1920.

πομεν εις πλεΐστα βυζαντινά οικοδομήματα, τό κοιμητηρίου έφωτίζετο διά 
παραθύρων άνοιγομένων εν τή πλευρά τοΰ τρούλλου,

Ή  μόνη είσοδος τοΰ κτιρίου έ'κειτο πρύς άνατολάς εις την άκραν 
διαδρόμου επίσης θολωτού έ'χοντος μήκος έξ μέτρων καί όγδοήκοντα εκα
τοστών. Ό  διάδρομος κατέληγε έσωτερικώς είς κλίμακα ήτις κατήρχετο 
δι9 έξ βαθμιδών μέχρι τοΰ δαπέδου τοΰ κοιμητηρίου (είκών 22). Κάτωθεν 
δέ τήςκλίμακος καί ακριβώς έν τφ μέσφ αυτής ύπήρχε μικρά θολωτή πλιν
θόκτιστος υπόνομος, ΰψους 60 καί πλάτους 33 εκατοστών χρησιμεΰουσα 
προς διοχέτευσιν τών έκ τοΰ καθαρισμοΰ τοΰ λιθοστρώτου δαπέδου προερ
χόμενων ύδάτων εις ετέραν εύρεϊαν κυκλοτερή υπόνομον.Ή υπόνομος αυτή 
ή μάλλον σήραγξ, περιελαμβάνετο εντός τοΰ πάχους τοΰ εξωτερικού τοίχου 
τοΰ κοιμητηρίου. 'Ο επισκέπτης κρατών φανόν, δΰναται νά βαδίση ελευ
θέριος έν αυτή καί μετά πορείαν 50 μέτρων καί 22 εκατοστών τοΰ μέτρου 
νά έπιστρέψη αΰθις είς τό μέρος έξ ου έκίνησεν ποιων τοιουτοτρόπως ΰπο- 
γείως δλον τον γΰρον τοΰ οικοδομήματος. Τό ύψος τής σήραγγος είναι 3 
μέτρα καί 9 εκατοστά,, τό δέ πλάτος αυτής εξήκοντα εκατοστά, μόνον τό 
υπό την κλίμακμ τής εισόδου μέρος αυτής ·δέν ανέρχεται είς ύψος πλέον 
τών τοΰ ενός μέτρου καί ενενήκοντα εκατοστών. Ή  οικοδομή είναι λίαν
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έπιμεμελημένη και κτισμένη κατά τό πεφιλημένον βυζαντινόν σύστημα, 
ήτοι στρώμα λίθων και πλίνθων εναλλάξ (είκών 23). Κάτωθεν τής ορο
φής, ήτις είναι επίσης θολωτή, παρατηρούνται εκατέρωθεν δύο όπαί τε
τράγωνοι έπ'ι των δύο πλευρών τής σήραγγος. Έν αύταϊς ένεσφηνοΰτο 
δοκός ξυλίνη ήτις ύπεβάσταζε προσωρινώς τόν θόλον μέχρι τής τελείας 
του άποξηράνσεως. Ή  προς τον βράχον πλευρά καλύπτεται από στρώμα

(Είκών 21). ’ Εσωτερική άποψις τοϋ Β.Α. τομέως καί μέρος τής στέγης.

τιτανώδους ουσίας άπεκρυσταλλωμένης, ήτις έσχηματίσθη από την διά 
τοϋ τοίχου εισδυομένην υγρασίαν, εν ο) ή απέναντι πλευρά ή προς τό κτί- 
ριον ούσα είναι εντελώς ανέπαφος. Έ π3 αυτής όμως παρατηρούνται είς 
δύο μέρη κοιλώματα γενόμενα επί σκοπφ διατρήσεως τοΰ τοίχου καί 
εισόδου έν τή περιοχή τοϋ κοιμητηρίου. Ή  σήραγξ ούδεμίαν σχέσιν είχε 
μέ την είσοδον τοϋ οικοδομήματος καί ή ϋπαρξίς της αυτή θά μάς έμενε 
σχεδόν άγνωστος τφ 1915 εάν δεν υπήρχε μικρά τις οπή επί τής οροφής 
της, προ τής κλίμακος τής εισόδου (Βλ. είκ. 19). Δι’ αυτής τό πρώτον μό
λις μετά δυσκολίας εισήλθομεν τφ 1915, νϋν όμως καταστραφείσης τής 
κλίμακος ήνοίχθη ρωγμή δι’ ής δύναταί τις έλευθέρως νά είσέλθη έν 
αυτή (είκών 24). Έν συνοχή μετά τής κυκλοτερούς σήραγγος, καί υπό 
τόν διάδρομον τής εισόδου, φαίνεται ή αρχή άλλης υπονόμου Ιπίσης θο-

ο
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λωτής καί πλινθόκτιστου της οποίας αί διαστάσεις είσίν: ύψος 1 μέτρον 
και 12 εκ. καί πλάτος 56 εκατοστών. Άρχικώς διευθύνεται προς άνατο- 
λάς καί μετά μικρόν κάμπτεται ολίγον προς νότον καί προχωρούσα 63 
ολα μέτρα φθάνει εις τετράγωνον ανεμιστήρα έν εί'δει φρέατος βάθους 3 
μέτρων μέ πλευράς 75 εκατοστών. Εντεύθεν εισερχόμενος τις εις την 
υπόνομον δύναται νά βαδίση κύπτων ολίγον μέχρι τής κυκλοτερούς σή- 
ραγγος καί αφού κάμη ΰπογείως τον γύρον τού κοιμητηρίου νά Ιπανέλθη

(Είκών 22). ’Εσωτερική άποψις του Β. Α, τομέως καί αί δια-· 
τηρούμεναι βαθμίδες τής κλίμακος.

διά τής Ιδίας οδού εις τό σημεΐον εξ ού είσήλθεν, χωρίς παντελώς νά ελθη 
εις συνάφειαν μέ τό εσωτερικόν τού κτιρίου. Αυτήν την οδόν ήκολούθη- 
σαν καί οί προσπαθήσαντες κατά καιρόν νά διατρήσουν τον τοίχον Ιν τή 
ύπογείω σήραγγι καί ημείς τό πρώτον τφ> 19ΐό (είκών 25). 'Η έκτέλεσις 
τού τόσον δαπανηρού καί τεραστίου έργου εΐχε διπλούν σκοπόν έξησφά- 
λιζε πρώτον τήν διοχέτευσιν τών όμβριων ύδάτων των προερχομένων έκ 
τής στέγης τού οικοδομήματος καί εχρησίμευε συνάμα προς παροχήν άέ- 
ρος καί τοιουτοτρόπως . καταπολέμησιν τής υγρασίας, ήν ό άρχιτέκτων 
ήθελε παντί σθένει νά αποφυγή. Εντεύθεν άρχεται πάλιν άλλος οχετός 
πολύ μικρότερων διαστάσεων καί μήκους 40 μέτρων δστις Ιχρησίμευεν
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άποκλειστικώς προς διοχέτευσιν των εκ τή; στέγης τοΰ κοιμητηρίου κα- 
τερχομένων όμβριων ΰδάτων εις τό βάθος τής κοιλάδος.

’'Εξωθεν τέλος τοΰ κτιρίου, καί ενώπιον τής ε’ισόδου, βλέπομεν έτε
ρον μικρόν οχετόν έν εΐδει ημικυκλίου ό'στις έφερε τά ΰδατα τής στέγης 
εις τήν μεγάλην υπόνομον άτινα κατήρχοντο έν αυτή δι’ οπής έν τή ορο
φή αυτής. Θαυμαστή αληθώς ήν ή ιδιοφυία καί ή νοημοσύνη τοΰ έκτελέ- 
σαντος τό έργον άρχιτέκτονος. Καί πρώτον ήδυνήθη, μή θίγων εντελώς

(Είκών 23). Κάθετος τομή τής μεγάλης σήραγγος.

τήν στερεότητα τοϋ κτιρίου νά κερδίση καιρόν καί χρήμα άντικαθιστών 
πολλοί κυβικά μέτρα οικοδομής διά τοΰ συστήματος των άξέστων λίθων, 
έξ άλλου ό ευφυής συνδυασμός τών σηράγγων καί υπονόμων προς διοχέ- 
τευσιν τών ΰδάτων καί καταπολέμησιν τής υγρασίας καί τελευταΐον ή το* 
ποθέτησις επί έκάστης πλευράς τών τομέιον άνά μιας σαρκοφάγου έν τή 
κρύπτη. Έξησφάλισε τιουτοτρόπως μή παρεκλίνας ποσώς τοΰ αρχικού 
σκοπού δλον τον εις τά ένδον τοΰ κοιμητηρίου χώρον πρός τέλεσιν ιερουρ
γίας καί έπιμνημοσύνων τελετών.

Αί κρύπται αΰταί είσίν οκτώ, ήτοι άνά δύο εις τάς πλευράς έκάστου 
τομέιος (είκών 25) είαχωροΰσαι εις τό πάχος τοΰ τοίχου έν εΐδει κλιβάνων
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εις βάθος δυο μέτρων και τριών εκατοστών. Αί κρύπται αΰταί είναι Ιπί- 
σης θολωταί έχουσαι ύψος 2 μέτρων καί 30 εκατοστών καί πλάτος ενός 
μέτρου καί 20 εκατοστών. Έν έκάστη έξ αυτών ήτο τοποθετημένη άνά 
μία σαρκοφάγος συγκείμενη έκ μαρμάρινων πλακών θαυμασίως συνηρ- 
μοσμένων μέ πάχος ποικίλλον από τά δέκα έως τά δέκα πέντε εκατοστά 
τοΰ μέτρου. Το δέ μήκος καί πλάτος τών σαρκοφάγων άνταποκρίνεται 
ακριβώς προς τά τής κρύπτης. Έπί τής προσόψεως όλων είναι γεγλυμμέ-

(Είκών 24). ’Άποψις του εσωτερικού τής εισόδου του κοιμητηρίου 
καί ή άνεωχθείσα ρωγμή ]920.

νος σταυρός ούτινος ή κάθετος γραμμή έχει ύψος 73 έκ. ή δέ οριζόντιος 
51 εκ. (είκών 20).

‘Όλαι αί σαρκοφάγοι ή σαν ερμητικώς κεκλεισμέναι καί εις έκάστηνέξ 
αυτών εναπόκειντο δύο ή τρεις σκελετοί (Είκ. 27).Δύο έκ τών σαρκοφάγων 
έ'λειπον κατά την άνακάλυψιν τοΰ μνημείου, άφαιρεθεΐσαι προ καιρού έν 
Φ αί άλλαι έξ ήσαν ανέπαφοι. "Ολαι δέ ήσαν ήριθμημέναι διά τών γραμ
μάτων (A) Β. Γ. Δ. Ε. (CT) Ζ. Η. άτινα ήσαν χαραγμένα έπ’ αυτών. Ή  
άρίθμησις ήρχετο από την προς Βορράν κειμένην σαρκοφάγον, ήτις ελει- 
πεν1), καί έξηκολούθει έκ δεξιών προς άριστερά, μέχρι τής έκτης ήτις επί
σης έ'λειπεν, έτελείωνε δέ μέ τάς δύο αΐτινες ήσαν εκατέρωθεν τής εισόδου-

1) Φαίνεται ότι εις εποχήν, ής μάς διαφεύγει ή χρονολογία, άνωρύχ-θη τάφρος 
έκ Νότου προς Βορράν καί άφηρέθησαν αί μαρμάριναι πλευραί τών δύο σαρκοφά
γων, μή έπεκταθεισών όμως τών άνασκαφών είς τό έπίλοιπον μέρος τοΰ κοιμητη
ρίου, ιό όποιον εμεινεν ανέπαφων.





Πλήν τής υπό στοιχεΐον Γ. σαρκοφάγου οΰδεμία οίλλη φέρει επιγραφήν 
τινα εκτός του αριθμητικού γράμματος. Έπί τής προσόψεως τής τελευ
ταίας είναι χαραγμένη ατημέλητα); ή εν τή είκόνι 28 επιγραφή.

ενθάδε κα Έπιφάνις
τάκιτε 
ό μακάριος

Έκ τοΰ σχήματος των γραμμάτων, τής ανορθογραφίας καί τής κατα-
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(Είκών 26). Κάϋετος τομή (βλ. είκ. 19 A. Β.) Εσωτερική άποψις τοΰ 
κοιμητηρίου μετά τών σηράγγων, δπως εόρίοκοντο κατά τ'ό 1915.

λήξεως τοϋ ονόματος Έπιφάνις αντί Έπιφάνιος }) συμπεραίνομεν δτι ή 
επιγραφή ανάγεται εις αρκετά μεταγενεστέραν εποχήν τής άνεγέρσεως 
τοΰ κοιμητηρίου καί τών εν αΰτφ σαρκοφάγων. Ύπό τό όνομα Έπιφά
νιος μάς είναι γνωστοί αρκετοί επίσημοι βυζαντινοί έν οις καί ό επίσκο
πος Κΰπρου Έπιφάνιος, οστις έπεσκέφθη τό "Εβδομον καί άπέθανεν τφ 
408 έν τφ πλοίφ έπιστρέφων εις τήν πατρίδα του. — Έπιφάνιος εκ τώνΠα” 
τριαρχών Κωνσταντινουπόλεως 520-535.— Πρεσβυτερος μοναχός Έπιφά
νιος ό άγιογράφος όστις εζη έπί τής εποχής τών εικονοκλαστών κατά τον 
όγδοον αιώνα.

'Η σαρκοφάγος ήτις έφερε τήν επιγραφήν ήτο ήριθμημένη διμ τοΰ 
γράμματος Γ, ομοιομόρφους όπως καί αί άλλαι καί εμπεριείχε τρεις σκε
λετούς. Εις ποιον έκ τών τριών νεκρών ανήκε τό έπιτΰμβιον; καί διά

1) Ή  κατάληξις ιος καί ιον μετατρέπεται πολλάκις παρά τοΐς βυζαντινοΐς 
είς ις καί ιν έπί παραδείγματι έν Κωνσταντίνα* τω Πορφυρογεννήτω στιχάριν dv*1 
στιχάριον, διαβήτησιν άντί διαβητήσιον κλπ.
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ποίαν αίχίαν ή εξαίρεσις αυτί]; Ή  αμφιβολία μας δεν διήρκεσε επί πολύ 
διότι μετ’ ολίγον άνεκαλύφθη έμπροσθεν ακριβώς τής σαρκοφάγου καί 
υπό τό δάπεδον τοΰ κοιμητηρίου εύρεια τετράγωνος τάφρος έ'χουσα μή- 
κ&ς 2 μ. 60 εκ, πλάτος 2 μ. 20 εκ. καί βάθος 1 μ. 80 εκ. (είκών 29). Ε ν 
τός τής τάφρου προς τά αριστερά εκειτο μονόλιθος μαρμάρινη λάρναξ ής 
αί τέσσαρες πλευραί εΐσίν ανάγλυφοι (εικόνες 30 31). Εκαλυπτετο υπο

(Είκών 27;. ’ Εσωτερική άποψις Β. Δ. τομέως 
μετά τών σαρκοψάγων.

δυο πελωρίων πλακών τοποθετημένων ή μία επί τής ετέρας καί τών 
οποίων αί διαστάσεις είσίν: Μήκος 2 μ. 60 εκ. πλάτος 2 μ. 2 έκ. καί πά
χος 11 εκατοστά. Έκ τούτων ή αμέσως μετά τής λάρνακος συναπτομένη 
ήτο συνδεδεμένη μετ’ αυτής διά σιδηρών άρπάγων έσφραγισμένων μέ μό
λυβδον. ΈΙ ΰπερθεν δέ αυτής απλώς τοποθετημένη μαρμάρινη πλάξ προω- 
ρίζετο μόνον προς παροχήν περισσοτέρας αντοχής εις το κάλυμμα τής λάρ
νακος επί τοΰ οποίου άνηγέρθη τοίχος έκ πλίνθων διατηρούμενος εις 
ύψος 38 έκατοστομέτρων.

'Ο προς τά δεξιά τής λάρνακος κενός χώρος ήτο απαραίτητος εις 
τούς νεκροθάπτας προς τοποθέτησιν τής βαρείας λάρνακος, τον ενταφια
σμόν τοΰ νεκρού, τήν έπίθεσιν τού καλύματος, τήν σφράγισιν αυτού καί
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την άνέγερσιν του τοίχου, μετά δέ την άποπεράτωσιν τής εργασίας τό 
κενόν έπληρώθη μέχρι τοΰ δαπέδου διά συντριμμάτων τοΰ άνασκαψέντος

(Είκών 28). ’ Επιγραφή τής Γ' σαρκοφάγου.

βράχου. Εντός τής λάρνακος υπήρχε εις μόνον σκελετός άθικτος ώς καί 
μία μικρά πηλίνη φιάλη μετ’ δΚγων συντριμμάτων μολυβδίνης εσχάρας

(Είκών 29). Εσωτερική άποψις τοΰ Β. Α. τομέως.

(είκ. 32— 33 1). Ουδεμία μάς απομένει αμφιβολία δτιό μόνος εν τή λάρνακι. 
κατακείμενος σκελετός ήτο ό τοΰ Έπιφανίου.

1) ΕΙς τάς άνασκαφάς τής Μονής τοΰ'Αγίου Πανιελεήμονος εις τρν άνω 
Βόσπορον άνεύρομεν νπο το δάπεδον τοΰ νάρθηκος κοιμητήριον όπου ο), νεκροί 
ήσαν άπ’ ευθείας εκτεθειμένοι επί τής πλακοστρώσεως, εχοντες ώς προακεφαλον 
κεκλιμένην πλίνθον. [Σχεδιάγραμμα Γ.] ’Επί των μαρμάρινων πλακών τοΰ δαπέ
δου παρατηροΰνται όπαί διά των οποίων το υγρά τής άποσυνθέσεως των πτωμά
των έστραγγίζοντο εις διαμέρισμα ύψους 18 εκατοστών. Άνάλογον περίπτωσιν Λα» 
ρετήρησε καί ό φίλος άρχιτέκτων Prof. Krischen εις τάς άνασκαφάς εις Στόβους 
τής Μακεδονίας. Εις τήν σαρκοφάγον ένθα ή διευθέτησις αυτή δεν ήτο δυνατή έ· 
χρησιμοποιείτο μολυβδίνη έσχάρα, οίίτως ώστε ό σκελετός νά μένη άθικτος
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Έπί μιας των μακρών πλευρών τής λάρνακος παρατηρεΐται ρήγμα 
υψους 32 εκ. και πλάτους 2G έκ. Έκ πρώτης όψεως ένομίσαμεν δτι το ρήγ-

i__ϋ

(Είκών 30). Ή μονόλιθος μαρμάρινη λάρναξ, Εμπρόσθια δψις.

μα έγένετο προς σόλησιν τή; λάρνακος άλλ’ ούδαμοΰ άνεΰρομεν τά συν
τρίμματα άτινα επρεπε νά εύρίσκωνται επι τόπου.Έξ αΰτοϋ, ώς και εκ τής

(Σχεδ. Γ). Τομή καί διάτρητον δάπεδον τής κρύπτης Ά γ .  Παντελεή- 
μονος "Ανω Βοσπόρου.

κανονικής στάσειος τοΰ σκελετοϋ·έν τή λάρνακι, αναγκαζόμενα νά μήν 
βπιμείνωμεν πλέον έπ'ι τής εικασίας αυτής άλλα να φθάσωμεν εις τό 
συμπέρασμα δτι ή λάρναζ μετεφέρθη ενταύθα εις την κατάστασιν εις 
ήν την άνεΰρομεν. Προς έπιβεβαίωσιν τής θεωρίας αυτής άποκλίνουν και 
αί άκόλουθοι παρατηρήσεις. Τό εν εϊδει στέγης άρχικόν κάλυμμα λείπει
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καί άντ’ αΰτοΰ προσηρμόσθησαν εκ τοϋ προχείρου καί δλως άφιλοτέ- 
χνως δυο μαρμάρινοι πλάκες καί δεύτερον επί τοΰ άνω μέρους των πλευ
ρών παρατηρούνται τετράγωνα μικρά κοιλώ[ΐατα χρησιμεΰσαντα εις προ
γενέστερον σφράγισιν τής λάρνακος διά σιδηρών ελασμάτων καί μόλυ
βδου.

Κατά συνέπειαν δυνάμεθα νά άποφανθώμεν δτι ή λάρναξ έδέχθη 
κατά τον Ελ αιώνα τον νεκρόν σημαίνοντος προσώπου καί συληθεΐσα κα
τόπιν έξ ενός εκ των πολλών επιδρομέων τοΰ Έβδομου μετεφέρθη τελευ- 
ταΐον ενταύθα πρύς ταφήν τοΰ Έπιφανίου: Έκ τοΰ σχήματός της καί

τής τεχνοτροπίας ή λάρναξ ανάγεται εις τον Ελ προ Χριστού αιώνα ό δέ 
διάκοσμός της είναι έκ τών συνήθων τής εποχής εκείνης. Ή  λάρναξ 
είναι, ατελής καί φαίνεται δτι εχρησιμοποίήθη πριν ό τεχνίτης άποπερα- 
τώση την εργασίαν του. Έν τφ μέσφ υπάρχει δίσκος εις τό εμβαδόν τοϋ 
οποίου ένεχάράττετο συνήθως το μονόγραμμα τοΰ Χριστοΰ, κάτωθεν 
τοΰ οποίου παρατηρούνται δυο ταινίαι διευθυνόμεναι προς τά δεξιά καί 
άριστερά καί άπολήγουσαι εις φΰλλον κισσοΰ υπερθεν τών όποιων υπάρ
χουν δυο σταυροί τό δλον δέ τής παραστάσεως 'εύρίσκεται έν όρδογωνίψ 
πλαισίφ.

Ή  λάρναξ έτοποθετήθη ώς ϊδομεν υπό τό δάπεδον τοΰ κοιμητηρίο'υ· 
καί τοΰτο ΐνα μή σμικρυνθή ό εσωτερικός χώρος ή δέ ΰπαρξις της έφα- 
νερώνετο έκ τής επιγραφής ήτις ένεχαράχθη ει.ς την πρόσοψιν της έκ δε
ξιών εγγύς σαρκοφάγου.

Έκ τοΰ συστήματος τής αρχιτεκτονικής, τής τελειότητος τής οΐκοδο- 
0  ρ g, κ ι η ά ΙΒ  ■ 4
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μης και την παραβολήν προς άλλα οικοδομήματα δυνάμεθα ασφαλώς νά 
εΐπωμεν ΰτι ή άνέγερσις τοΰ κοιμητηρίου δεν δύναται νά είναι μεταγενε- 
σιέρα τής πέμπτης, μετά Χρίστον έκατονταετηρίδος.

Είναι αληθές δτι ανεύρομεν μίαν μόνον πλίνθον προερχομένην από 
τήι στέγην ιιέ την ακόλουθον σφραγίδα τοΰ κεραμέως (εΐκόιν 34).

Ιν(δικτιώνος) Α. Ηα(σιλέως) Φω(κά).
'Η έκ τής στέγης προερχομένη καί πολύ διάφορος των άλλων πλίνθος

ΰΟ

(Είκών 32). Πήλινος φιάλη άνευ διακσσμήαεως έν τή Λάρνακι του Έπιφοπίου.

αυτή άποδεικνύει δτι επί τής εποχής τοΰ κακούργου τούτου βασιλέως 
(602 - 610) έγένετο μερική επισκευή τής στέγης.

Καί έν τέλει προβάλλει ή ερώτησις: εις ποιους ανήκε τό έόραΐον καί 
μοναδικόν εις τό είδος του κοιμητηρίου τό μετά τόσης τέχνης καί επιμέ
λειας άνεγερθέν ; Ή  άπάντησις δεν είναι βεβαίως ευχερής άλλ8 εκ τής
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απέριττου άπλότητος των σαρκοφάγων, τοΰ αύστηρώς ομοιομόρφου σχή
ματος αυτών, ή δΡ άπλοΰ γράμματος τοΰ αλφαβήτου άρίθμησίς των, ή 
παντελής ελλειψις κοσμήματος ή άλλου τίνος αντικειμένου εν τοις τάφοις 
και ή συσσώρευσις δυο ή τριών νεκρών εν μια και τή αυτή σαρκοφάγφ 
μάς πείθουν δτι εΰρισκόμεθα ενώπιον τής τελευταίας κατοικίας μονα
χών. ’Ίσως καί εν τή ζωή νά ήσαν ίσοι αλλά δεν δυνάμεθα παρά νά 
θαυμάσωμεν και την έν τφ θανάτω ισότητα αυτών.

(Είκών 33). Μολύβδινα συντρίμματα έσχάρας έπι τής όποιας εκειτο 
ή σορός τοΰ Έπιψανίου.

ϋς μόνη παραφωνία εοχκται ή επιτύμβιος επιγραφή τοΰ Έπιφανίου, 
ίμις όμως ανάγεται εις πολύ με ίαγενεστέραν εποχήν.

Την ανωτέρω λεπτομερή περιγραφήν τοΰ κυκλοτερούς κοιμητηρίου 
εθεωρήσαμεν άναγκαίαν, ινα καταοτήσωμεν πρόδηλον δτι τοϋτο δεν ήτο 
δυνατόν νά άνήκη εις τύν Βασίλειον τον Βουλγαροκτόνον τοΰ οποίου (3 
τάφος, ιός περαιτέρω θά άναπτύξωμεν, εύρίσκετο εντός τοΰ ναοΰ τοΰ 
"Αγίου Ίωάννου.

2. ΤΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β'. ΤΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 

Βασίλειος ό Βλ 6 έπικληθείς Βουλγαροκτύνος, ύ τόσον αυθαίρετος
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άλλα καί μβγας στρατηλάτης βασιλεύς ετελεύτησε τη 15 Δεκεμβρίου τοΰ 
1025. Κατά μέν τον Κεδρηνόν 1) εις ηλικίαν 70 ετών καί μετά πεντη
κονταετή βασιλείαν κατ’ άλλους δε 08 ετών βασιλεύσας δεκαοκταετής επί 
49 έτη καμενδεκα μήνας.'Η βασιλεία τού αύτοκράτορος τούτου δεν είναι 
παρά συνεχής σειρά εκστρατειών μαχών και νικηφόρων πολέμων εις βαθ
μόν ΐυστε δλοι οί εχθροί τοΰ Βυζαντινού κράτους νά τρέμουν καί εις τό 
άκουσμα μόνον τοΰ ονόματος του. Εύφημον μόνον μνείαν αύτοΰ ποι.ει-

(Είκών 34). Πλίνθος μέ τήν σφραγίδα τοΰ Φωκά.

ται ό ιστορικός ’Άρα\|> ” 1βν-’ Κλ-’Αθύρ διά τήν συμπαθή καί ευεργετικήν 
συμπεριφοράν τοΰ Βουλγαροκτόνου προς τούς μουσουλμάνους. Έκτος των 
πολέμων ή μόνη μέριμνα τοΰ αύτοκράτορος ήτο ή άνύρθωσις τών οικο
νομικών τοΰ κράτους άν καί ό ίδιος έ'ζησε λιτότατου βίον. Μη έπιβαρύνας 
ποσώς τάς πτωχάς λαϊκάς τάζεις, εις τάς οποίας καί έ χάρισε δύο ετών 
φόρους λόγω τής κακής εσοδείας, συνεσώρευσε τοσον πλούτον έκ τών 
πολεμικών λαφύρων δύστε τα κυβερνητικά θησαυροφυλάκια δεν ειχον 
πλέον χώρον. Λιά τήν αποταμίευση' λοιπόν τοΰ πλεονάσματος τών θησαυ
ρών άνώρυςε υπογείους κρύπτας κατά τό παράδειγμα τών Αιγυπτίων ") 
«Καί επειδή ούκ ήρκεσαν αύτφ αι τών κατεσκευασμένων οίκων δποδοχαι 
»ύπογείους όρύξας έλικας κατά τά τών Α’ιγυπτίιον σήραγγας έν αύτοίς ούκ 

ολίγα συνειλεγμένων έταμιεύσατο·» λέγει ο Ψελλός, ό δέ Ζωναράς «Τύν 
^γάρ άλλον χρηματισμόν ούκ άντις ύπ’ αριθμόν δύναιτο άγαγεΐν ός τών τα- 1 2

1) Κεδρηνός έκδ. Βόν. Β. 479-480.
2) ΣάΟας Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη Τ. Δ', σ. 19.
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»μείων αύτφ πληρωθέντων υπό γην τά λοιπά έθησαύρισαν έλικας όρύξας 
λαβυρινθώδεις»

Ή  καλλιτεχνική δμως δράσις τοϋ ισχυρού τούτου βασιλέως υπήρξε 
σχεδόν μηδαμινή. Εκτός μερικής επισκευής τοΰ ναού τής “Αγίας Σοφίας 
και των εν αύτφ μωσαϊκών ώς και επισκευής μέρους των τειχών καί πύρ
γων τής πόλεως ούδέν άλλο άξιον λόγου εργον τοϋ Βουλγαροκτόνου άνα- 
φέρεται έν τή ιστορία. Σώζεται μόνον εν τή βιβλιοθήκη τοϋ Βατικανοΰ 
τό εξαίσιον Menologium Graecorum μετά θαυμασίων εικόνων πονηθέν 
κατά διαταγήν τοϋ ευσεβέστατου αύτοκράτορος και συγκαταλεγόμενον ετι 
και νΰν μεταξύ των πολυτιμότερων κειμηλίων τής βυζαντινής καλλιτε
χνίας 1 2) (είκ. 3δ).

Ό  Βασίλειος, ώς καί οι προγενέστεροί! του αϋτοκράτορες, άνήγειρεν 
δι3 εαυτόν λαμπρόν καί καλλιτεχνικώτατον κοιμητήριον εν τφ μαυσωλεία,) 
τών 'Αγία)ν ’ Αποστόλων μέ ποικιλόχρωμα μάρμαρα καί θαυμασίας εικό
νας. Τά τελευταία δμως έτη τής ζωής του μετέβαλε γνώμην καί έξέφρασε 
τήν επιθυμίαν νά ταφή έν τφ ναφ τού Θεολόγου έν τφ Έβδομα) δπου θά 
άνεπαΰετο ο.)ς οί μοναχοί. Ό  Κεδρηνός αφηγούμενος τό γεγονός λέγει :

«Δεκεμβρίφ γάρ μηνί ΙΕ. ινδικτιώνος Θ. έτους ςφλδ, αιφνιδίφ νόσφ 
» ληφθείς άπεβίω, πρό τινων ημερών τής αυτού τελευτής καί Ευσταθίου 
» τοΰ Πατριάρχου άποθανόντος οϋ διάδοχον έποιήσατο ’Αλέξιον μονα- 
» χόν καθηγούμενον τής μονής τοϋ Στουδίου εις επίσκεψιν αυτού πεφοι- 
» τηκότα μετά τής τιμίας κεφαλής τοϋ προδρόμου, ον και πέμ-ψας ένθρο- 
» νίζει διά τού πρωτονοταρίου Ίωάννου φ συνεργώ έχρήτο προς τήν τών 
» κοινών διοίκηση’ καί τή εσπέρα έτελεύτησε ζήσας έτη ο', καί τά πάντα 
* βασιλεύσας, επί χρόνοις ν', τήν αύτοκράτρρα διευθύνας αρχήν ταφήναι 
» δέ παρεκάλεσεν τύν εαυτού αδελφόν, δν καί διάδοχον κατέλιπε τής άρ- 
» χής εν τφ κατά τό "Εβδομον ναφ τού Εύαγγελιστοϋ καί Θεολόγου ύ δή 
» καί γέγονεν» 3).

Έν δέ τφ έβδόμφ τόμφ τής Μεσαιωνικής Βιβλιοθήκης τοϋ Κ. Σά- 
θα (σελ. 152) άναγινώσκομεν «Τελευτά δέ καί ό Βασιλεύς Βασίλειος καί 
» θάπτεται έν τφ παρ’ Ικείνου οίκοδομηθέντι ναφ τοΰ αγαπημένου Ίω - 
» άννου τού Θεολόγου εν τφ Έβδόμφ» ένθα παρατηρεΐται σύγχυσις τών 
ονομάτων Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος καί τού Βουλγαροκτόνου δστις ώς 
ανωτέρω εΐπομεν ούδένα ναόν άνήγειρε.

1) Ζωναράς Χρον. έκδ. Βόν. 562 XVII, 8.
2) Χειρόγραφον έαί μεμβράνης συγκείμενον έκ 217 φύλλων διαστάσεων 37Χ 

29 έκ. καί 430 καλλιτεχνικωτάτων εικόνων παρισιώντων τήν άθλησιν αγίων καί 
μαρτύρων άπό τής 1ης Σεμπτεμβρίου μέχρι 28ης Φεβρουάριου.

3) Κεδρηνός Β. 479 480.
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Έν τφ τάφφ αύτφ έμεινεν ό νεκρός τοΰ Βουλγαροκτόνου επί 235 
έτη. Τφ δέ 1260 δτε ή υπό των Λατίνων κατεχομένη Κωνσταντινοΰπο- 
λις επολιορκεΐτο ατενώς υπό Μιχαήλ τοΰ Παλαιολόγου, ό Βασιλεύς εκ 
Σηλυβρίας όρμώμενος διηύθυνεν αυτοπροσώπως τήν εναντίον τοΰ φρου
ρίου τοΰ Γαλατά Χ) έπίθεσιν, άλλαι δέ περιπολίαι διέτρεχον τήν έξω τοΰ 
άστεως ύπαιθρον χώραν μέχρι τής Χρυσής Πόρτης. ’ Ιδού πώς άφηγεΐται 
τό γεγονός δ ιστορικός ΙΙαχυμέρης.

«Τότε δέ τινές τών οικείων τφ βασιλεΐ κατ’ άνεσιν διατριβής έξελ- 
» θόντες επέστησαν χή κατά τον "Εβδομον τοΰ Θεολόγου μονή ό'νομα μό- 
» νον οΰ σχήμα σωζοΰση μιονής, καί τον έκεΐσε ναόν είσελθόντες, ήρειπω- 
» μιένον καί τούτον καί εις θρεμμιάτων έ'παυλιν όντα, καί τήδε κακεϊσε 
» περιβλεπόμενοι καί τό ποτέ το*δ ναοΰ κάλλος εκ τών λειχμάνων θαυμιά- 
» ζοντες (ήσαν δέ οΰτοι οί περί τον Ίατρόπουλον Δημήτριον καί λογοδέ- 
» την τότε τών οίκειακών) όρώσιν αίφνης κατά γωνίαν ιστάμενον άνδρός 
» πάλαι τεθνεώτος λείψανον ολόκληρον καί τό παν ολομελές, γυμινόν εκ 
» πόδας εκ κεφαλής. Είχε δέ καί επί στόματος καλάμην ποιμιενικής σΰ- 
» ριγγος εις χλεύην τινών οΰτω ποιησάντων οΰς έμελλε θρεμμάτων. Διη- 
» πόρουν δέ οΰτινος άν καί εί'η ό πεπηγώς εκείνος καί έτι εις σώμα συνι- 
» στάμενος χοΰς όρώσιν έκ δεξιών τό κενήριον καί έπ’ αΰτφ γεγραμμέ- 
» νους στίχους δηλοΰντας τό κείμενον, ήν οΰτος ως έδήλου τά γράμματα, 
» δ Βουλγαροκτόνος Βασίλειος. Ώς δέ ύποστρέψαντες σφίσι τό θεαθέν 
» τφ βασιλεΐ προσανέφερον, οίκτίζεται αΰτίκα δ βασιλεύς, καί, πέμιψας 
» Σηρικά Χρυσόσημα πέπλα έτι δέ έξαποστείλας τούς ύμνοπόλους συν 
» ούκ δλίγοις άρχουσιν, υπό πολλή τιμή καί δορυφορία ψαλμιοΐς καί 
» ΰμνοις άνακομίζεται έν θήκη τιμία προς τόν Γαλατάν τό λείψανον, κα- 
» κεΐ προστάττει τφ άδελφφ σεβαστοκράτορι, ένθεΐναι τή σφετέρα σκηνή 
» τήν θήκην, πέπλους τε χρυσοϊς ύπ’ άκοιμήτων φωτί έχόμιενα τής Ικεί- 
» νου στρωμνής θέντα τιμιάν τοΤς προσήκουσιν, έως έκεϊθεν ά.ναχωροΰν- 
» των αυτών εις Σηλυβρίαν έντίμιως καί λαμπρώς μετακομιίσαντες έν τή 
» τοΰ Σωτήρος καταθεΐναι μονή» 3).

1) ’ Εδώ κατά τήν γνώμην μας πρόκειται ασφαλώς περί τής τοποθεσίας τοΰ 
Γαλάτου [σηαερινά Γαλατάρισ], τά όποια εύρίσκονται δέκα χιλιόμετρα δυτικώς τοΰ 
‘ Εβδόμου, επί τής όδοϋ τής Σηλυβρίας. ‘Ο εις τήν αντίπεραν όχθην τοΰ Κερατίου 
κόλπου Γαλατάς είναι άγνωστος εις τούς Βυζαντινούς συγγραφείς καί χρονογρά
φους. Έ ζ άλλου είναι λίαν φαντασιώδες νά υπόθεση τις ότι ό Μ. ΙΙαλαιολόγος διά 
ξηρας έκ Σηλυβρίας βαδίζων προς άλωσιν τής Κων)πόλεως ήθελε διέλθει ολό
κληρον τήν περιφέρειαν τής πόλεως, αναγκαζόμενες νά διοβή τούς δύο ποταμούς 
(Κίδαριν καί Βυρβύσιον), καί μετά όκτάωρον πορείον νά φθάση εις Γαλατάν, όπου 
μοιραίως ήθ^λε σταματήσει, μή διαθέτων στόλον.

2) Παχυμέρης, Μιχαήλ Παλαιολ. έκδ. Βόν. σ. 124-125·



56 Θεοδ. Κ. Μακρίδου

Τό δε επί τοΰ κενοταφίου επίγραμμα σώζεται εις χειρόγραφον τής 
"Εθνικής Βιβλιοθήκης των ΙΙαρισίων καί άντεγράφη τό πρώτον από τούς 
Dncange καί Banduri, έχει δέ ώς εξής 1).

»"Αλλοι [ΐέν άλλοι των πάλαι βασιλέων»
»τόπους προηυτρέπησαν εις ταφήν ξένοΐ'ς»
»έγό) δέ, Βασίλειος πορφύρας γόνος» 
ηστιμι τύμβον εν μέσοι γής Εβδόμου»
»καί σαββατίζω τούς αμέτρητους πόνους»
■>ούς εν μάχαις έστεγον ούς έκαρτέρουν.»
» Ά φ ’ ού γάρ βασιλέα Θεός κέκληκέ με .
»ούκ γάρ τις είδεν ηρεμούν έμόν δόρυ.»
»Ιναί μαρτυροΰσι τούτο Σκύθαι καί ΙΙέρσαι.»
»σύν οΐς ‘Ισμαήλ Άβασγός, "Ιβηρ, Άραψ.»

Μετά τό γεγονός αυτό παύει πλέον υφιστάμενον εν τή βυζαντινή 
ιστορία τό όνομα τού Εβδόμου αποτελεί δέ έκτοτε άντικείμενον αρχαίο- 
λογικών ερευνούν προς καθόρισιν τής τοποθεσίας αυτού.

Εις δλας τάς μέχρι σήμερον δημοσιευθείσας περί Εβδόμου μελετάς, 
αρχής γενομένης εκ τής τού Γυλλίου τφ 1682, to γεγονός τής άνευρέσεως 
τού σκήνους Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου ύπ’ ούδενός συγγραφέως πα- 
ραλείπεται ποικιλοτρόπως σχολιαζόμενον.

Μόνος δ αίδέσιμος πατήρ Tliibaut δίς έπισκεφθείς τό Μακροχώριον 
ήδυνήθη νά άνευρη τον τάφον Βασιλείου τού Β. κατορθώσας συνάμα νά 
λύση όλα τά αρχαιολογικά προβλήματα τά τόσον άσχολήσαντα τούς προ 
ημών σοφώς πραγματευθέντας περί Έβδομου.

Έχομεν προ οφθαλμών τήν έν τή «Echos cT Orient» δημοσιευθεΐ- 
σαν περί Έβδομου πραγματείαν τού αίδεσίμου πατρός Thibaut 8).

Έν αυτή όλα καθορίζονται, 6 Κάμπος τοποθετείται δύο χιλιόμετρα 
δυτικώς τού αληθούς, εις τήν στενήν καί ανώμαλον κοιλάδα τού Τσαούς- 
Μπασί (;) τό δέ Τριβουνάλιον επίσης ενταύθα κατά φαντασίαν εις όλος 
παρθένον έδαφος, δ ναός τού Θεολόγου πλησίον τού σιδηροδρομικού 
σταθμού καί τού μουσουλμανικού νεκροταφείου (;;) όπου μέχρι σήμερον 
χιλιάδες τάφοι άνωρύχθησαν άνευ καί τής ελάχιστης έστω, ένδείξεως 
ερειπίων, ή συντριμμάτων προερχόμενων εξ οικοδομής τίνος.

Τον μέγιστον καί περικαλλέστατον ναόν τού Βαπτιστού άφίνει ακα
θόριστον και επί των ορατών ερειπίων τού ναού τούτου τοποθετεί τό 1 2 *

1) Banduri Anselmi p. 180.
2) J. Thibaut. Ls Hebdomcm de Constantinople. «Echos d’Orieut* Janvier

Mars fe22 25e annee No 125.
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μαρτύρων της 'Αγίας Θεοδότης τό όποιον ώς και ό ίδιος ομολογεί έκειτο 
έν τφ κάμπω, ον πάλιν ό ίδιος τοποθετεί δύο χιλιόμετρα δυτικώτερον. 
Άφάμεια δε λέγει δτι εκαλείτο ή προς την- -θάλασσαν άκρα τοϋ 'Αγίου 
Στεφάνου.

Τέλος δημιουργεί καί έτέραν μονήν τοϋ Θεολόγου ής τά ερείπια 
ανευρίσκει πλησίον τοϋ νεόδμητου στρατώνος, των οποίων όμως ημείς 
την ύπαρξιν δεν άντελήφθημεν άν καί επί τρίμηνον ήσχολήθημεν επί 
τόπου. Ούτε καί αί στρατιωτικοί άρχαί αίτιν,ες μετά τόσης σπουδής μάς 
ανήγγειλαν τήν άνακάλυψιν τοϋ κοιμητηρίου μάς άνέφερον σχετικόν τι 
περί των έν λόγιο ερειπίων. Άναγνωρίζομεν όμως δτι ο αίδέσιμος πατήρ

(Έίκών 36). Αύτοκματορική σαρκοφάγος έκ πορψορίτου 
λίθου, μήκους 3 μ. καί υψους 2 μ.Μουσεϊον Κων/πόλεως.

Thibaut εύρίσκετο εις απόλυτον ανάγκην νά δημιουργήση έν αύτφ εδώ 
τφ τόπφ μίαν μονήν τοϋ Θεολόγου, έστω καί φαντασιώδη, ϊνα δυνηθή έκ 
των ύστερων νά απόδειξη δτι τό στρογγυλόν κοιμητήριον ήτο ό αληθής 
τ ίφος τοϋ Βουλγαροκτόνου.

Καταλήγει δέ αμέσως εις τό συμπέρασμα δτι ό παραπλεύρως τή λάρ- 
νακι καί προς τά δεξτα. κενός χώρος έν τή τάφρω τού κοιμητηρίου περιείχε 
τήν σαρκοφάγον Βασιλείου τοϋ Β. τήν οποίαν παραλαβών μετέφερεν εις 
Σηλύβριαν Μιχαήλ ό Παλαιολόγος. Μόνον αδυνατεί νά προσδιορίση είς 
ποιον άνήκεν ή παραπλεύρως κειμένη λάρναξ διότι ό Βουλγαροκτόνος 
άπέθανεν άτεκνος καί ό αδελφός του Κωνσταντίνος έτάφη είς τούς 'Α
γίους ’Αποστόλους. Έάν δμως κατά τύχην δεν ύπήρχον αί ίστορικαί αύ- 
ταί άλήθειαι τότε βεβαίως ό αφανής έν τή ζωή μοναχός Έπιφάνιος θά 
άνυψοϋτο μετά θάνατον είς πορφυρογέννητου γόνον αύτοκράτορος.Ή δέ 
πέριξ τοϋ μνημείου κυκλοτερής σήραγξ μετά των άλλων υπονόμων, ήσαν 
κατά τήν γνώμην τού αίδεσίμου πατρός, αί υπό τού Βουλγαροκτόνου άνο-
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ρυχθεΐσαι, κατά τό σύστημα των Αιγυπτίων, υπόγειοι κρΰπται προς κ«- 
τάθεσιν καί φΰλαξιν έν αύταΐς τοΰ πλεονάσματος των θησαυρών.

Τάς φαντασιόπληκτους ταΰτας θεωρίας, αιτινες ούδαμοϋ επιστημο
νικών στηρίζονται καί καταρρέουν αυτομάτως, άνασκευάζομεν κατωτέρω.

Τό κείμενον τοΰ Γεωργίου Παχυμέρη αναφέρει «ναόν καί τούτον 
ήρειπωμένον καί εις θρεμμάτων επαυλιν όντα» οΰχί δέ υπόγειον κρυπτήν 
ή κοιμητηοιον. Τοΰ δέ ναοΰ τοΰτου έσώζοντο μόνον τά ερείπια τον ΙΓ'. 
αιώνα ενφ τό κοιμητήριον ήτο σχεδόν άνέπαφον τφ 1914 εποχήν τής 
άνακαλΰψεώς του. 'Η παραβολή εις «επαυλιν θρεμμάτισν» είναι αδύνα
τον νά εφαρμόζεται εις τόσον μικρόν χώρον καί μάλιστα υπόγειον. ’Αδύ
νατος μάς φαίνεται επίσης ή τοποθέτησις πλησίον τής άνακαλυφΌείσης

(Είκών 37). Ή είς κρήνην μετατραπεϊσα σαρκοφάγος Βασιλείου Β' 
τοΰ Βουλγαροκτόνου.

λάρνακος βασιλικής σαρκοφάγου διότι δλαι αί τοιουτου είδους μέχρι σή
μερον γνωσταί εϊ.σί πελωρίων διαστάσεων (είκών 36). Καί εάν προς στιγ
μήν έστω ύποθέσωμεν τοιοϋτον τι, πώς ήδΰναντο οί οικείοι τοΰ Παλαιο- 
λόγου νά άναγνώσουν τό επί τής σαρκοφάγου επίγραμμα άφοΰ αυτή ήτο 
έσφηνωμένη είς τό τόσον στενόν διαμέρισμα τής τάφρου ; Ά φ ’ ετέρου, 
κατά τον ΙΙαχυμέρην πάντοτε, τό σκήνος τοΰ Βουλγαροκτόνου περιτυλίσ- 
σεται είς Σηρικά χρυσόσημα πέπλα καί τίθεται εντός θήκης ήτις μετα- 
φερθεισα έν πομπή είς τον Γαλατάν, έναποτίθεται κατά διαταγήν τοΰ 
βασιλέως Μιχαήλ υπό τήν ιδίαν σκηνήν.
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Πώς ή το δυνατόν νά μεταφερθή λιθίνη βαρύτατη λάρναξ έκ τοΰ 
Εβδόμου εις τον Γαλαταν κατά την ανώμαλον εκείνην εποχήν και νά 
κατατεθή υπό την σκηνήν τοΰ βασιλέως ; ΙΙώς δε δ ΙΙαχυμέρης δ τόσον 
λεπτομερέστατα αφηγούμενος τό γεγονός, δεν ποιείται μνείαν τοΰ πράγ
ματος και πραγματεύεται μόνον περί φέρετρου (θήκης) ;

Έάν δμως δ αίδέσιμος πατήρ Thibaut ήθελε παντί σθένει νά δω- 
ρήση λάρνακα εις τον Βουλγαροκτόνον, θά τφ ήτο προτιμότερον νά υπό
δειξη, έάν βεβαίως δεν ήγνύει τήν υπαρξίν της, τήν νΰν εις κρήνην μετά-

.... ... I

(Είκ. 37 Α). ’Αντίθετος τιλευρ.ά τής σαρκοφάγου.

βληθεΐσαν, και παρά τό Γάς-Χάνι κειμένην πελωρίαν μαρμαρίνην σαρκο
φάγον, ήν άναφέρομεν έν τφ προλόγω, αντί λάρνακος μικράς καί ανυ
πάρκτου»

Ή  σαρκοφάγος αυτή έκ λευκοτάτου μαρμάρου (είκ. 37), έχει μήκος 
2.55 μ , ΰψος μετά τοΰ κάλΰμματος 1.85 καί πλάτος 1.11 7). Ό  τύπος καί 1

1) Ή  σαρκοφάγος μεταφεοθεϊσα έκ τοΰ πλησίον ναού τοΰ 'Αγ. Ίωάννου, 
μετά των άλλων μαρμάρων, άεινα έχρησίμευσαν διά τήν οίκοδομήν τοΰ "Υφαντουρ
γείου, καί τή; λιθίνη: προκυμαίας, [Τάσ Ίσκελεσί], μετετράπη είς αποθήκην ΰδα- 
τος. Είς το κάτω μέρος των τεσσάρων πλευρών ήνεώχ-Οησαν οπού καί έτοποθετή- 
θησαν κρουνοί διά τάς θρησκευιικώ: καθιερωμένος πλύσεις των πιστών Μουσουλ
μάνων προ τής προσευχής. 'Ο Τούρκος τεχνίτης περιέβαλε τούς κρουνούς μέ εγχά
ρακτα πλαίσια. Αί τρεις πλευραί τής σαρκοφάγου παρουσιάζουν λείαν επιφάνειαν, 
επί τής μιας δμως, [είκ. 37Α) παρατηρούνται ίχνη άποξέσεως.
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αί διαστάσεις της άνταποκρίνονται ακριβώς προς δλας τάς μέχρι τοΰδε 
γνωστάς μας αύτοκρατορικάς σαρκοφάγους.

Ή  πλησιόχωρος προς τον ναόν του Θεολόγου θέσις της τό μέγεθος 
της, τό εν ειδει στέγης κάλυμμά της, ή λευκότης τοΰ μαρμάρου καί at δια
στάσεις των πλευρών της έφ’ ών ηδυνατο νά χαραχθή τό εκ δέκα σειρών 
επίγραμμα, συνηγορούν υπέρ τής ύποθέσεως δτι πρόκειται περί τής αυ
θεντικής σαρκοφάγου Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου.

ΙΙροκειμένου δέ περί της καταθέσεως τοΰ πλεονάσματος τών θησαυ
ρών εν τή κυκλοτερεΐ σηραγγι την πέριξ τοΰ μνημείου ιδού τι παρατη- 
ροΰμεν.

Εις την περιγραφήν τοΰ Ψελλοΰ καί Ζωναρα δέν ορίζεται ό τόπος 
ένθα κατετέθησαν οί θησαυροί πολύ όμιος άμφιβάλλομεν δτι τό μέρος 
τοΰτο θά έκειτο εν ύπαιθρα) χώρρ μακράν τής πόλεως υποκείμενον εις τάς 
επιδρομάς τών εχθρών. Έξ άλλου ώς ανωτέρω άπεδείξαμεν ή κυκλοτερής 
σήραγξ εις ήν πας τις ήδύνατο ελευθέριος νά είσέλθη διά τής υπονόμου, 
έγένετο άποκλειστικώς προς καταπολέμησιν.τής υγρασίας. Καί ή τελευ
ταία εικασία τοΰ αίδεσίμου πατρός Thibaut τυγχάνει δυστυχώς, άν ούχί 
φαντασιώδης, τουλάχιστον πολύ παράτολμος.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Μέ τήν άνεύρεσιν τοΰ σκήνους Βασιλείου Βλ τοΰ Βουλγαροκτόνου, 
περατοΰται καί ή ιστορία τοΰ Έβδομου καί ούδεμία πλέον γίνεται περί 
αύτοΰ μνεία. Έκτοτε τό άλλοτε περίφημον προάστειον περιέπεσεν είς 
άφάνειαν καί μετετράπη είς πενιχρόν χωρίον ολίγον μόλις οικιών. Ά να - 
γεννάται δέ πάλιν μέ τήν άνέγερσιν τών κυβερνητικών εργοστασίων, τοΰ 
πυριτιδοποιείου καί υφαντουργείου, ή οικοδομή τών όποιων δμως, βαθ
μηδόν έξήντλησε δλα τά έν τή έπιφανεία βυζαντινά ερείπια.

'Ότι τά κτίρια τοΰ Εβδόμου ήσαν μεγάλα καί λαμπρά άποδεικνύε- 
ται, έκτος τής περιγραφής τών βυζαντινών ιστορικών καί έκ τών κάτωθι 
παρατιθεμένων εικόνων. 'Ως προηγουμένως άναφέρομεν ύπήρχον έν 
Κων)πόλει δύο γλυπτοί έν ειδει πύργων κίονες έξ ών ό είς, ό εν τφ Ταύρφ 
(Σουλτάν Μπεγιαζήδ) Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου, ό δέ δεύτερος ό έν τφ 
Ξηρολόφφ (Άβράτ ΙΙαζάρ) Άρκαδίου υίοΰ τοΰ Θεοδοσίου. Αι γλυφαί καί 
τών δύο παρίστανον τήν θριαμβευτικήν παρέλασιν Θεοδοσίου τοΰ Α' 
έπιστρέφοντος μετά τήν κατά τών Σκυθών νίκην του. Επειδή δέ αί τοι- 
ούτου είδους πομπαί έξεκίνουν πάντοτε έκ τοΰ Εβδόμου, δπου προϋ- 
παντάτο ό αύτοκράτιορ υπό τών συγκλητικών καί τών αρχόντων, ούδεμία 
ύφίσταται αμφιβολία, δτι τά έν τή αρχή τής παρελάσεως όροαμενα κτίρια
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εισίν τά ανάκτορα τοϋ Έβδομου. Έκ των κιόνων τούτων ό μέν πρώτος 
εζωγραφήθη 26 έτη μετά την άλωσιν υπό τοϋ Gentile Bellini ό δε δεύ
τερος κατά διαφόρους εποχάς τοϋ μεσαίωνος υπό τοϋ Sandys Melchior 
καί τίνος άλλου, ού το όνομα δεν άναφέρεται. Το ιστορικόν των ενταύθα 
παρατιθέμενων εικόνων έχει ως εξής.

Γνωστόν ότι ό Σουλτάνος Μεχμέτ Β' δ πορθητής ήτο προστάτης^τών

(Είκ. 37 Β) Πλάγιά πλευρά τής σαρκοφάγου.

τεχνών καί επιστημών καί ώς εκ τούτου μετεκαλέσατο έκ Βενετίας τον 
περιώνυμον ζωγράφον Gentile Bellini ώς καί δύο άλλους καλλιτέχνας. 
Ό  Gentile Bellini άφιχθεις εις Κων)πολιν διά τοϋ πλοίου τού Melchio- 
re Trivisauo, κατά Σεπτέμβριον τοϋ 1479, διέμεινε εν αυτή μέχρι τοϋ 
Νοεμβρίου τοϋ έπιόντος έτους ’ ). Εϊς αυτό τύ διάστημα δ Βενετός καλ
λιτέχνης, έκτος τών προσωπογραφιών τοϋ Σουλτάνου, εξετέλεσεν έν τοΐς 
άνακτόροις καί διάφορα άλλα έργα. Έ ξ ατομικού δε όλως ενδιαφέροντος, 1

1) Thuasne C. Gentili Bellini et Sultan Moliamed Paris 1888.



62 Θεοδ. Κ. Μακρίδου

απεικόνισε τον κίονα του Θεοδοσίου μέ τάς επ’ αύτοΰ ανάγλυφους πα
ραστάσεις, την δε εικόνα παρέλαβεν μετ’ αυτοϋ άναχωρών διά την πα
τρίδα του.

'Η  έν λόγω είκών περιέρχεται κατά τον ΙΖ' αιώνα είς την κατοχήν

(Είκών 37 Γ). 'Ετέρα ττλαγία τιλευρά τής σαρκοφάγου.

τοΰ έν Παρισίους κυρίου Accart δστις την δεικνύει είς τον γλυπτήν Val- 
let τον πρεσβυτερον, Ό  τελευταίος παρακινεί τον κύριον Accart νά κλη-

(Είκών 38). 'Ο αΰτοκράτωρ Θεοδόσιος ό Μέγας διερχόμενος Οπό τήν 
θριαμβευτικήν άψίδα τής Χρυσής Πύλης.

ροδοτήση τό καλλιτέχνημα είς τήν ακαδημίαν τής ζωγραφικής, δπερ και 
παραδίδεται μετ’ ολίγον καιρόν είς τήν εν λόγω ακαδημίαν υπό τοΰ κ. 
Boucher εκτελεστού τής διαθήκης Accart. Ό  Yallet πατήρ αναθέτει
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είς μέν τον υιόν του γλυπτήν επίσης, να απεικόνιση τάς παραστάσεις εις 
εκμαγεία, είς δέ τον ζωγράφον Paillot την αντιγραφήν των ιδίων παρα
στάσεων είς μικρότερον μέγεθος. Αί υπό των αίδ. πατέρων Menetrier καί 
Banduri δημοσιευθεΐσαι τφ 1702 καί 1711 δέκα οκτώ εικόνες1) άντε- 
γράφησαν εκ τοΰ Paillot εξ ών καί ημείς παραλαβόντες παραθέτομεν 
τοΐς άναγνώσταις 1 2) πέντε εξ αυτών. Το πρωτότυπον όμιος τοΰ Bellini 
έξηφανίσθη εκ τής εποχής εκείνης. Έ π ’ αυτών εξελίσσεται μεγαλοπρεπώς 
ή θριαμβευτική είσέλασις διά τής Χρυσής Πύλης είς Κων]πολιν Θεοδο
σίου τοΰ Μεγάλου μετά τήν κατά τών Χκυθών νίκην του. Καί ό μέν αύ-

(Είκ. 39). Ή άκολουθία του Θεοδοσίου.

τοκράτωρ έπιβαίνων θυμοειδούς ΐππι.υ καί κρατών σκήπτρον ετοιμάζεται 
νά διέλθη υπό τήν μαρμαρίνην θριαμβευτικήν αψίδα, (είκων 38), ενφ ή 
άκολουθία του μετά τών μεγιστάνων, αρχόντων, στρατιωτών αιχμαλώτων 
καί ειός έλέφαντος παρίσταται βαδιζουσα είς ύπαιθρον πεδιάδα (είκων 
39) καί τέλος επεται ή οπισθοφυλακή μετά τών αποσκευών καί λαφύρων 
ήτις διέρχεται προ μεγαλοπρεπών κτιρίων. Τά κτίρια αυτά είσί τά τοΰ 
Εβδόμου, καί τό μέν πρώτον (είκων 40) άδυνατοΰμεν νά καθσρίσωμεν

1) Banduri Anselmi Imp. Orientale et antiquitatum Con9]politanus Tab. 
IVIII.

2) Κατά τούς 17ov καί 18ov αιώνας οί ζωγράφοι έσυντίθιζον νά καλλωπίζουν 
τάς άπεικονιζομένας παραστάσεις, είς βαθμόν ώστε νά γίνιονται φαντασιώδεις, 
διατηροΰντες δμως πάντοτε τό πνεύμα τής παραστάσεως.
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ακριβώς, τό δε δεύτερον καί τρίτον (είκ. 41—4-2) είναι άναμφισβητήτως 
το Τριβουνάλιον τοΰ κάμπου εκ τοϋ οποίου έξεκίνησε κατά πάσαν πιθα
νότητα ή πομπή. Κατόπιν, ή σκηνή εξελίσσεται εν πεδιάδι όπου οΰδέ.ν 
κτίριον φαίνεται παρά μόνον εις ίπποτρύφος με τους εν τή χλόη βόσκον
τας ίππους του, δστις στηριζύμενος επί μακράς βακτηρίας περίεργους θαυ
μάζει την διερχομένην μεγαλοπρεπή (είκών 43) παρέλασιν. Ή  εν τή πε
διάδι μακρά παρέλασις απεικονίζεται εις οκτώ κατά συνέχειαν εικόνας 
καί εις την ένδεκάτην φαίνεται ό αί'τοκράτωρ προ τής θριαμβευτικής 
αψΐδος, όπόθεν εξακολουθεί πάλιν επί τι διάστημα ή έν υπαίθρω πορεία.

(Είκ. 40). Διέλευσις τής ακολουθίας μετά τ£>ν λαφύρων.

Γνωστόν δτι ή άψίς αυτή δεν είναι άλλη παρά ή κατόπιν Χρυσή ΙΙΰλη, 
ήτις συμπεριελήφθη εις τό έπεκταθέν τείχος τής πόλεως, υπό Θεοδοσίου 
τοΰ νεωτέρου 1).

Καί σήμερον ακόμη ό έκ Μακροχωρίου, εις Γεδή-Κουλέ πορευόμενος, 
ακολουθών δηλαδή την ιδίαν οδόν, οΰδέν κτίριον άπαντα προς αριστερά, 
μέχρι τοΰ άρμενικοΰ νοσοκομείου καί των ομογενών φιλανθρωπικών κα
ταστημάτων, ευρισκομένων εις τό πρόθυρα τής Χρυσής ΙΙυλης.

Πιστοτέρα δμως άπεικόνισις τοΰ Τριβουναλίου φαίνεται επί τής εί- 
κόνος τής συλλογής τοΰ Gaignieres ής τό πρωτότυπον διεσώθη καί ήτις 
παριστάνει τον κιόνα τοΰ Άρκαδίου 3) (είκών 44). 1 2

1) Macridy Th. et Casson St. Excavations at the Golden Gate Constantinople
2) Geoffrey A. La colonne d’ Arcadius (Monuments Piol) Paris 1895·
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'Ως βλέπει, ό αναγνώστης (εϊκών 44) ούδεμία διόρθωσις προσθήκη η 
καλλωπισμός έγένετο επί της εΐκόνος ταΰτης, ως αΐ επί τών του Menetrier 
καί Banduri παρατηρούμενοι. Τό Τριβουνάλιον ώς καί προηγούμενους 
άναφέρομεν ητο είδος μεγαλοπρεπούς ύιμηλής ήμικυκλοτεροΰς εξέδρας ής 
ή πρόσοψις ήτο έστραμμένη προς τον Κάμπον. Έκ τοΰ αντιθέτου δέ μέ
ρους ύπήρχον βαθμίδες δι’ ών άνηρχετο 6 αύτοκράτωρ καί προσεφώνει 
τον στρατόν μετά την άναγόρευσίν του. Τό δλον δέ οικοδόμημα έστολί- 
ζετο με αγάλματα τοποθετημένα εις κοιλώματα η κόγχας έν ειδει ψευδο-

(Εΐκ. 41). Τό Τριβουνάλιον τοΰ Κάμπου.

παραθύρων, ώς τά νϋν όρώμενα εις τά ερείπια της σφενδόνης τοΰ ιππο
δρομίου. "Εμπροσθεν δέ τής εισόδου τής κλίμακος ύπήρχον διάφοροι 
στοαί, προπύλαια κτλ.

Την περί τοΰ Εβδόμου μελέτην ημών περαίνοντες θά προσθέσωμεν 
ολίγα τινά περί τών παρ’ αύτφ Μονών 'Αγίου Παντελεήμονος καί Μά- 
μαντος. Ερείπια τών Μονών τούτων δέν σώζονται σήμερον, παρά μόνθγ 
τα αγιάσματα, εις τά όποια προσέρχεται ό λαός κατά την ημέραν τής 
μνήμης τών αγίων, ήτοι την 26ην Τουλίου καί 2αν Σεπτεμβρίου.

Είδικώς διά τό άγιασμα τοΰ Α.γιου Παντελεήμονος, τό οποίον ευρι- 
σκεται έν τή περιοχή τοΰ Πυριτιδοποιείου, ή είσοδος εις το κοινών επιτρέ
πεται μόνον την παραμονήν καί την ημέραν τής εορτής 25 26 Ιουλίου
επί εικοσιτετράωρον, φρουρειται δε υπό στρατιωτών.

0  ρ φ η ι κ ά ΙΒ  '. 5
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ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

Ό  Γίαντολέων καί κατόπιν οίγιος ΙΊαντελεήμων κατήγετο εκ τής πό- 
λεως Νικομήδειας καί έμαρτύρησε επί των χρόνων τοϋ αύτοκράτορος Μα- 
ξιμιανοΰ (250—310).

Λεπτομερή περιγραφήν τής ζωής τοΰ μαρτυρίου καί των θαυμάτων 
αύτοΰ ευρίσκομεν εις τά Acta sanctorum ό)ς καί εΙς το Συναξάριον τής 
Εκκλησίας Κωνσταντινουπύλειος.

Λεπτομερεστέραν δέ καί μακροσκελή βιογραφίαν τοΰ άγιου εΰρίσκο-

(Είκ. 42). Τό Τριβουνάλιον τοΟ Κάμπου.

μεν επίσης εις τό κείμενον Συμεών τοϋ μεταφραστοΰ όστις ήκμασε κατά 
τον ΙΟον μ. X. αιώνα ι).

Κατά τά διάφορα εκκλησιαστικά συγγράμματα ό ά'γιος φέρει τους 
τίτλους, μεγαλομάρτυς, θαυματουργός, άθλοφόρος καί ιαματικός, ή δέ σΰ- 
ναξις του τελείται τή 26 Ιουλίου.

Μακρόν έ'μμειρον εγκώμιον είς τον μεγαλομάρτυρα Παντελεήμονα 
συνέταξε κατά την αρχήν τοΰ δεκάτου μ. X. αΐώνος ’Ιωάννης ό Γεωμέ- 
τρης τοΰ οποίου σώζονται μόνον 335 στίχοι έλλείποντος τοΰ τέλους a).

Τά λείψανα τοΰ 'Αγίου Παντελεημονος, ήτοι ή κάρα μέ το γαλατό- 1 2

1) Σιιμεών Μεταφραστής Migne 115, 447.
2) Γεωμέτρης ’ Ιωάννης Migne 106, 890.
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μικτόν αίμα ώς καί μέρος του ιματισμού του, φαίνεται δτι μετεqέρθησαv 
εις Κωνσταντινούπολιν κατά τούς χρόνους Θεοδοσίου τού Μεγάλου (379— 
395) καί μνεία αυτών γίνεται τό πρώτον υπό Θεοδώρου τού ’Αναγνώστου 
εις αποσπάσματα της εκκλησιαστικής αυτού ιστορίας ώς έξης: «εν τφ εύα- 
» γεϊ εύκτηρίφ ένθα πεπίστευται άναπαύεσθαι μέρος ιερών λειψάνων των 
» θεσπεσίων Παντολέοντος καί Μαρίνου έπικαλουμένου τού τόπου Ό - 
» μόνοια» 1).

Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος, ώς θ ά ’ίδωμεν περαιτέρω αναφέ
ρει κάραν ώς καί ένδυμα τού αγίου Παντελεήμονος. Κατόπιν όμως τά

(Είκ. 43). Ή  παρέλασις έν τΡ| πεδιάδι.

διάφορα αυτά κειμήλια είσί διεσπαρμένα εις διαφόρους μονάς καί εκκλη
σίας τής πόλεως. Ούτω τφ 1200 ό Ρώσσος προσκυνητής ’Αντώνιος τού 
Νοβγορόδ έπισκεφθείς την εκκλησίαν τής 'Αγίας Σοφίας καί περιγράφων 
τά εν αυτή φυλαττόμενα ιερά λείψανα καί κειμήλια άτινα είδε καί ήσπά- 
σθη, λέγει :

«Εντός τού 'Ιερού τής 'Αγίας Σοφίας εύρίσκονται τό αίμα καί τό 
» γάλα τού Αγίου ΙΙαντελεήμονος άτινα χυνόμενα μαζύ (εντός κολοκΰν- 
* θης) δεν αναμιγνύονται πρύς άλληλα, ώς καί ή κάρα τού αγίου» J). 1 2

1) ’Αναγνώστης Θεόδωρος Migne 86, 226.
2) Mine Β. de Kihtrovo, Itineraires Russes en Orient 87.



(Είκ. 44). Στήλη τοΰ Άρκαδίου (έξ είκόνος συλλογής Gaigtiicres).
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Ό  δέ Στέφανος του Νοβγορόδ, Ρώσος επίσης προσκυνητής, άφιχθείς 
*ις Κωνσταντινοΰπολιν την μεγάλην εβδομάδα τοϋ 1350 μετά οκτώ συνού 
δών του, λέγει δτι ήσπάσθη τά κειμήλια τοϋ 'Αγίου ΙΙαντολέοντος έν τή 
εκκλησίφ τών Βλαχερνών την δέ κάραν τοϋ αγίου εις γυναικείαν μονήν 
πλησίον τοϋ αγίου Κυπριανού i 2). Τφ. δέ 1393 δ γραμματεύς "Αλέξανδρος, 
Ρώσος καί αυτός, έλθών εις Κωνσταντινοΰπολιν δι’ αγοράς λέγει δτι είδε 
μέρος τών κειμηλίων τοϋ αγίου ΙΙαντολέοντος εις την μονήν τοϋ Προ
δρόμου 3 4). Καί τέλος έν τφ καταλόγω τών θησαυρών τής 'Αγίας Σοφίας 
κατά τό 1396 άναφέρεται λείψανον τοϋ αγίου εντός μολυβδίνης θήκης.

Μέγιστος σεβασμός καί τιμή άπεδίδοντο υπό τών βυζαντινών αύτο- 
κρατόρων εις τον "Αγιον ΙΙαντελεήιιονα οϊτινες επί τή έπετείφ τής μνή
μης αϋτοϋ ετέλουν πανηγυρικήν προέλευσιν, (δπως καί νϋν γίνεται) εις 
τον ναόν τοϋ αγίου μεθ’ άπάσης τής αυλής καί τών συγκλητικών. Λεπτο
μερή περιγραφήν τής προελεΰσεως ταΰτης καί τής έθιμοταξίας μάς πα
ρέχει Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος 3).

"Οτι ετελεΐτο πανήγυρις κατά τήν επέτειον τής μνήμης τοϋ 'Αγίου 
Παντελεήμονος έχομεν καί άλλην άπόδειξιν εις τον ΙΓ ' μ. X. αιώνα δτε ό 
ρητορικώτατος καί εύφραδέστατος αρχιεπίσκοπος Ταυρομενίου τής Σικε
λίας Θεοφάνης ό επίκλην Κεραμεύς έξεφώνησε μνημειώδη λόγον ή μάλ
λον αριστοτέχνημα ρητορικής επιστήμης άμα καί ύψίστης έννοιας 1).

Οί Βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι αναφέρουν αρκετούς ναούς 
καί μονάς έν Κωνσταντινουπόλει καί τοΐς περιχώροις, εκ τούτων οί κυ- 
ριώτεροι ήσαν :

Α\ Ό  εις τά Ναρσοΰ κείμενος ένθα ετελεΐτο ή πανηγυρική προέλευ- 
σις τοϋ Αύτοκράτορος μετά τής αυλής. Ό  ναός ούτος έκτίσθη κατά τον 
Ζωναρά υπό τοϋ στρατηγού τοϋ Μαυρίκιου Ναρσή 5) άλλα καθ’ ημάς 
πρόκειται μάλλον περί τοϋ, υπό τής Θεοδώρας 6) άνεγερθέντος ναοϋ καί 
έπισκευασθέντος κατόπιν υπό τοϋ Ναρσή.

Β'. 'Ο εν τφ άνω Βοσπόρφ ναός τοϋ αγίου Παντελεήμονος.
Τον έν λόγφ ναόν άνεκαίνισε μεγαλοπρεπώς δ ’Ιουστινιανός ώς ανα

φέρει δ Προκόπιος 7).
Ερείπια τοϋ ναοϋ τούτου υπάρχουν εις τό Βέηκοζ τού άνω Βο-

1) Mine de Khitrovo : Itimeranes Russes en Orient: 124-125.
2) Όμοίως 163.
3) Κωνσταντ. Πορφυρογέννητος "Εκθ. Βασ. Ταξ. Migne 112 1032.
4) Θεοφάνης ό Κεραμεύς. Migne. 132 1032.
5) Ζωναράς έκδ. Βόννης 1998.
6) Praeger Πάτρια Κων]πόλαως III 248.
7) Προκόπιος πβρϊ κτισμ, έ'κδ. Βόν. 200, 19.
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σπόρου κάτωθεν τοΰ λόφου Γιουσά-Τεπεσή. Εις τήν κορυφήν τοΰ λόφου 
εντός τής περιοχής τοΰ Τεκκέ λέγεται κατά παράδοσιν ύπαρχον τό μνήμα 
τοΰ Γίγαντος κατά δέ τούς Μωαμεθανούς ό τάφος τοΰ Νέμπι-Γιουσά (’ Ιη
σού τοΰ Ναυή) )̂.

Γ'. Ή  παρά τό Μακροχώριον Μονή τοΰ αγίου Παντελεήμονος τής 
Άρμαμενταρέας.

‘Η μονή αΰτη έκειτο δυτικώς τοΰ εν τφ Έβδόμφ παλατιού τής Μα- 
γναΰρας πλησίον τού όποιου ο Μαυρίκιος εκτισε τό άρμαμέντον. Φαίνεται 
δμως δ τι τό έ'ργον δεν άπετελειώθη ύπ’ αυτού διότι τό ίδιον άναφέρεται 
ώς κτισθέν καί ύπό τήν βασιλείαν άναρπάσαντος Φωκά' «ό αυτός Φωκάς 
κτίζει «ρμαιιέντον πλησίον τής Μαγναΰρας ή πλησίον τοΰ παλατιού τής 
Μαγναΰρας» κατά τύν ανώνυμον τοΰ Banduri 3). «Τά δέ άρμαμέντα ή 
μονή ήγουν ό ά'γιος Παντελεήμων πρώην μέν Μαυρίκιος αρμαμεντάρειον 
αυτό έκτισε μετά δέ χρόνους σμή Θεοδώρα ή γυνή τοΰ Θεοφίλου τοΰ’ βα- 
σιλέως μονήν αυτό έποίησε καί κτήματα πολλά έπεκΰρωσε» προσεκΰρω- 
σεν προσθέτουν οί ανώνυμοι τοΰ Praeger καί Banduri. Έν τφ τελευ- 
ταίω άπαντώμεν καί άλλην ετυμολογίαν τής λέΗεως άρμαμενταρέας «δτι 
τά άρμαμενταρέας ή μονή, ό άγιος Παντελεήμων, πρώτος οΐκος πατρικίου 
Άρμαμέντου ήν» 3).

Εις τήν περιοχήν τής άρμαμενταρέας έξήρχοντο οί αύτοκράτορες προς 
θήραν «Φιλοθήρου δέ τοΰ βασιλέως τυγχάνοντος καί πάλιν μετ’ ολίγον 
κυνηγεσίου τε καί χάριν καί μετρίου περιοδεΰματος κατά τον τή  ̂ Άρμα
μενταρέας τόπον παράσαντος» άναφέρουν οί μετά τον Θεοφάνην ιστορι
κοί1), διά Μιχαήλ τον τρίτον. Έν δέ τφ Πορφυρογεννήτφ άπαντώμεν 1 2 3 4

1) Έν αύτφ εδώ τφ τόπφ, τον Φεβρουάριον τοΰ 1922, μερικά άτομα προέ- 
βησαν κρυφίως εις άνασκαφάς προς άνεύρεσιν κεκρυμμένου θησαυρού. Ειδοποίη
σε ντες άρμοδίως ύπό τής χωροφυλακής προέβημεν είς προκαταρκτικός άνασκα- 
φάς έν όνόματι τοΰ Άρχ. Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως. Κατόπιν δεκαημέρου ερ
γασίας έφέραμεν είς φως ερείπια τριτίκλιτου ναοϋ μέ νάρθηκα καί ένα τροΰλλον» 
τοΰ 6ου αίώνος (16X11 μέτρων). Μεταξύ των βυζαντινών αρχιτεκτονικών τεμαχίων 
άνεύρομεν καί συντρίμματα θαυμάσιων ελληνικών γλυπτών, χρονολογούμενα από 
του τέλους τοΰ πέμπτου προ Χρίστου αίώνος· Τά σπουδαιότατα αυτά συντρίμματα 
προέρχονται ίσως άπό τό ιερόν τοΰ Διός Ούριου ή βωμούς τών δώδεκα θεών, ώς 
αναφέρει Διονύσιος ό Βυζάντιος έν τφ άνάπλω τοΰ Βοσπόρου (βλ. άνακοίνωσίν 
μου Jakrbuch des Deutschen Arckaeologiscbeu Institute Arch. Anzeiger 1929 a. 
355 καί είκ. 17—20).

2) Banduri anselmi: Imp. Or. antiquit. Con. p. 729.
3) Praeger Πάτρια Κων)πόλεως III 265.
4) Θεοφάνης συνέχ. εκδ. Βόννης 233.
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«περάσαντος δέ τοΰ βασιλέως χάριν κυνηγιού πάλιν εις τά άρμαμέντα» η 
«εις τά πάλαι άρμαμέντα».

Τά άρμαμέντα έκειντο εις τον κόλπον τοΰ αγίου Μάμαντος πέραν 
τοΰ ποταμού Βαθύρσου 1) (Αΐ Μάμα ντερεσσί), τοΰτου ένεκεν οί ιστορικοί 
προσθέτουν πάντοτε την λέξιν «περάσαντος» εν ώ προκειμένου περί τής 
Μονής τοΰ ΙΊαντελεήμονυς τής κειμένης εντεύθεν τοΰ ποταμού ό δρος 
ούτος δεν άναφέρεται. Ή  τοποθεσία τής μονής δεν δύναται νά άναζητη- 
θή άλλου παρά μεταξύ τοΰ παλατιού τής Μαγναύρας καί τοΰ Βαθυρσου 
ποταμού. Τό σήμερον επί τή μνήμη τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος τιμώμενον 
άγιασμα, άν καί ποσώς δεν άναφέρεται υπό των Βυζαντινών ιστορικών, 
άνταποκρίνεται δμως πληρέστατα προς την γεωγραφικήν θέσιν τής μονής_ 
Επειδή τά ένδον τοΰ πυριτιδοποιείου άνεξιχνίαστα τυγχάνουν τοΐς πολ- 
λοις δεν άναφέρονται μέχρι σήμερον οί άρχαϊοι λελαξενμιένοι λίθοι καί κίο
νες οίτινες έχρησιμοποιήθησαν προς άνέγερσιν τής προς τήν θάλασσαν 
ωραίας προκυμαίας. 'Όσον αφορά τά ερείπια τής μονής ταΰτα έξηφανί" 
σθησαν καί επ1 αυτών άνηγέρθησαν νέα καί μεγάλα κτίρια τοΰ εργοστα
σίου. Ή  μονή ως ανωτέρω εϊδομεν έκτίσθη υπό Θεοδώρας συζύγου βασι- 
λέως Θεοφίλου 248 ετη μετά τήν υπό τοΰ Μαυρίκιου οικοδομήν τοΰ νεω
ρίου, πιθανώτατα μεταξύ τών ετών 850—840. ’Έκτοτε τό 'Έβδομον, συγ
κριτικούς προς άλλας εποχάς, άπήλαυε σχετικής τίνος ησυχίας όφειλομέ- 
νης κυρίως εις τήν δράσιν Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος δστις άνοικοδομεϊ 
καί επισκευάζει τάς εκκλησίας τοΰ Έβδομου. Έπί τή έπετείφ μνήμη τοΰ 
αγίου Παντελεήμονος έτελεΐτο πανήγυρις, ώς καί νϋν, καί ενταύθα μετά 
πιθανότητος είκάζομεν δτι έξεφωνήθη ό γλαφυρώτατος λόγος Θεοφάνους 
τοΰ Κεραμέως δν προηγουμένως άνεφέραμεν.

Καί άλλοι επίσης ναοί τοΰ αγίου Παντελεήμονος καί μοναί άναφέ- 
ρονται πλήν δμως αί θέσεις των εΐσίν άκαθόριστοι ώς ό υπό Ρωμανού 
τοΰ Λεκαπηνοΰ άνεγερθείς καί δν αναφέρουν οί μετά τον Θεοφάνην Βυ
ζαντινοί ιστορικοί «ωσαύτως καί τήν εκκλησίαν καί τό μοναστήριον Ικ 
βάθρου κτίσας τοΰ αγίου Παντελεήμονος, φ επώνυμον Όφροΰ λιμήν, 
άπέκειρε δέ καί εκεΐσε μοναχούς οκτακόσιους, τυπώσας καί σελέμνιά 
του λαμβάνειν αυτούς υπέρ τής διατροφής αυτών» 3).

Βεβαίως ένεκεν τής πληθώρας τών μοναχών ή μονή αυτή θά έκειτο 1 2

1) Ό  εμβριθής περί τάς Βυζαντινάς μελετάς Μ. Γεδεών δικαίως ε’ικάζει ότι αΐ 
ύπερκείμεναι τοΰ Βαθυρσου ποταμοί γέφυραι τοΰ Ιουστινιανού είναι ή νΰν όρατ 
μένη λίθινος μακρά γέφυρα προς δυσμάς καί κάτωθεν τών χωρίων Σαφρά καί 
Χαλκαλή (Βυζαντινόν Έορτολόγιον σελ. 141)

2) Θεοφάνης συνέχεια Ικδ. Βόν. 433. 17,
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κατά τάς εικασίας μας έν τη ύπαίθρφ επίσης xcoqqc πλησίον τής θαλάσ· 
σης καί λιμένος.

ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ

Ό  άγιος Μάμας κατήγετο εκ τής πόλεως Γαγγρά>ν τής Παφλαγονίας 
καί ήτο υιός τοΰ συγκλητικού Θεοδότου καί τής Ρουφίνης. Έγεννήθη δέ 
έν τή φυλακή καί υίοθετήθη, κατόπιν τοΰ μαρτυρικού θανάτου των χρι
στιανών γονέων του υπό τίνος πλούσιας γυναικός Ματρώνης. ’Επειδή, νή- 
πιον έτι ών, την ώνόμαζεν μάμαν έμεινε καί τφ Ιδίφ τό όνομα Μάμας. 
Κατ’ άλλους ό άγιος έγεννήθη άφωνος καί μόλις εξαετής έπρόφερε ώς 
πρώτην λέξιν μάμα έξ ου Μάμας.

Ή  βιογραφία τοΰ αγίου αναγράφεται συντόμως εις τό Συναξάριον 
τής Εκκλησίας Κων]πόλεως τής 2 Σεπτεμβρίου.Έμαρτΰρησε επί βασιλείας 
Αΰρηλιανοΰ (270—276) εις την Καισάρειαν τής Καππαδοκίας, δπου κατά 
διαταγήν τοΰ ήγεμόνος ’Αλεξάνδρου «τριαίνη σιδηρά τά σπλάχνα διαπα- 
ρείς τφ Κυρίφ τό πνεΰμα παρέδωκε» 1).

Εις τό εξω τής πόλεως μέρος δπου έξέπνευσε ό άγιος κρατών Ιδίαις 
χερσίν τά έντόσθιά του (είκών 50) ή θετή μήτηρ του Ματρώνη ή Άμμία 
άνήγειρε κατόπιν ναόν εις ό'νομα τοΰ μάρτυρος, Ό  ναός οΰτος πολύ έτι- 
μάτο υπό τών Καισαρέων καί κατά τήν άνοιξιν έτελεΐτο ένταΰθα πάνδη
μος πανήγυρις δπου καί δ Θεολόγος Γρηγόριος παρόντος καί τοΰ Μεγά
λου Βασιλείου, έξεφώνησε λόγον.

Ό  άγιος Μάμας έτιμάτο επίσης πολύ καί έν Κων]πόλει δπου άναφέ- 
ρονται άρκεταί μοναί καί έκκλησίαι τοΰ αγίου. Τφ 1904 δ αίδέσιμος πατήρ 
Pargoire assoptionniste έδημοσίευσε έκτεταμένην μελέτην περί τών έν 
Κωνσταντινουπόλει καί τοΐς πέριξ ναών τοΰ αγίου Μάμαντος1 2 3).Άλλά προ- 
κατελειμμένος διά μονήν, ήν τοποθετεί είς’Αρναοΰτκιοϊ-Βεσίκτας,αποδίδει 
είς αυτήν σχεδόν δλας τάς πληροφορίας άς μάς μεταδίδουν οι βυζαντινοί 
ιστορικοί, άνασκευάζων κατά τό δοκοΰν πολλάς έξ αυτών αϊτινές δεν ε
φαρμόζονται τφ θέματί του. Ημείς δμως θά άσχοληθώμεν μόνον περί τής 
μονής καί τών παλατίων τοΰ αγίου Μάμαντος τών κειμένων πλησίον τοΰ 
Μακροχωρίου. f

Ό  Κωδινός ώς καί οι άνώνυμοι χρονογράφοι τοΰ Praeger καί Ban- 
duri λέγουν 3).

1) Delahaye Synax. Eccl. Con9t. Mauris Oetober 2.
2) Pargoire J. Le Saint Mamas de Constantinople, Bull, de I’Inst. Russe de 

Consjple IX Sophia 1904.
3) Praeger. Πάτρια Κων]πόλεως II 161 21.
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«Έν δέ τφ άγίφ Μάμαντι ποτέ ΐστατο γέφυρα φοβερά περί δώδεκα 
» λόφους καί καμάρας εχουσα. Ποταμός γάρ κατήρχετο έκεΐσε παμμεγέ- 
» θης καί μάλιστα ώς έλεγον τφ Φεβρούαρίφ μηνί. ’Ένθα καί δράκων 
» ΐστατο χαλκούς παμμεγέθης διά τό λέγειν τινας δράκοντα κατοίκων έν 
» τφ φρουρίφ έκείνφ εν αύτφ ούν πολλαί παρθένοι έτύθησαν καί προ- 
» βάτων καί ορνέων πλήθη πολλά καί βοών». «"Οτι εις τον άγιον Μά- 
» μαντα τον πέραν ΐστατο γέφυρα οΐα τής Χαλκηδόνας δώδεκα καμάρας 
» εχουσα,Ποταμός γάρ κατήρχετο παμμεγέθης καί μάλιστα τφ Φεβροΰαρίφ 
» μηνί κλπ»,

Τό μόνον ρυάκιον τό οποίον πάντοτε ρέει καί δύναται νά όνομασθή 
ποταμός, εις τά περίχωρα τής Κων]πόλεως, (έκτος βεβαίως των έν τφ βά- 
θει του Κερατίου Κιδάρεως καί Βαρβυσου) είναι ό Αϊ-μάμα ντερεσσή ου 
τό ό'νομα Βάθυρσος κατά τούς μετά τον Θεοφάνην ιστορικούς 1). Δΰναταί 
τις δέ νά τον άναπλεύση διά λέμβου εις αρκετόν διάστημα. Έπί τού ποτα
μού τούτου υπάρχει μακρά λίθινη γέφυρα (ούζουν-κιοπρού) μέ πολλάς 
καμάρας, άνεγερθεΐσα έπί βυζαντινών θεμελίων. Επειδή δμως τά κτίρια 
τού αγίου Μάμαντος ώς ή ωραία πεδιάς, έκειντο εις την άντιπέραν ό'χθην 
τού ποταμού, δΓ αυτό συνήθως οί ιστορικοί λέγουν «πέραν εις τον άγιον 
Μάμαντα». Έ ξ αυτής τής λέξεως ξενισθεντες πολλοί, έν οΐς καί ό αίδέ- 
σιμος πατήρ Pargoire τοποθετούν τά παλάτια καί τό ίπποδρόμιον τού 
αγίου Μάμαντος εις τά αντίπερα τού Κερατίου. ΓΙρός έπίμετρον τής συγ- 
χΰσεως άναφέρεται επίσης «εις τά Γαλάτου» όπερ έκλαμβάνεται ώς ό Γα
λατάς. ’Αλλά καί πλησίον τής τοποθεσίας τού ‘Αγίου Μάμαντος ΰπήρ- 
χον επίσης «τά Γαλάτου» ήτοι τά σημερινά Γαλατάρια. Επειδή δέ, οί 
περί τών περιχώρων τής Κων]πόλεως συγγράψαντες δεν περιειργάσθησαν 
έπισταμένως τά έπί τόπου ερείπια, (άτινα κείμενα υπό τούς βάτους καί 
τής χλόης μόλις διακρίνονται), δεν απέδωσαν μέχρι σήμερον τήν άπαιτου- 
μένην σημασίαν εις τον εδώ "Αγιον Μάμαντα. Όφείλομεν δμως έξ ά'λλου 
νά όμολογήσωμεν δη δεν ήτο καί πολύ ευχερής ή έξερεΰνησις τού μέ
ρους διότι ή περιοχή τού πυριτιδοποιείου εκτείνεται μέχρι τού αγίου Μά
μαντος.

Αί οίκοδομαί τού αγίου Μάμαντος ανάγονται εις Λέοντα Αλ τον 
Λεωμακέλλην κατά τό 469 δτε έγένετο ή μεγάλη πυρκαϊά εις τήν Κων
σταντινούπολή.

«Τον δέ άγιον Μάμαντα άνήγειρε ό Λέωμακέλλης διότι ένεπυρίζετο 
> ή πόλις μήνας εξ, καί έξελθών ό Λεωμακέλλης έ'κτισεν έκεΐσε παλάτια 
» καί έ'μβολον καί τον ναόν καί μετά τό διελθεΐν τον έμπρηάμόν έ'βρε-

1) Θεοφάνους συνέχεια εκδ. Βόν. 840 14.
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» ξεν επ’ αυτήν στακτήν σπιθαμήν τό πάχος έκτισε δέ και ιπποδρομίαν
* εκεΐσε, εξ' ου και δ Μιχαήλ δ βασιλεύς εκεΐσε άνηρέθη παρά Βασι
λείου»1). Ή  εκ των κτιρίων τοϋ αγίου Μάμαντος μέχρι τής μοκράς γε- 
φΰρας, τής επί τού Βαθύρσου, εκτεινόμενη θαυμασία πεδιάς, ήτο τό ιπ~ 
ποδρόμιον δπου εκέρδιζε τά match του δ οίνόφλυξ βασιλεύς Μιχαήλ ό 
Γ', δπου καί έδολοφονήθη από τον Βασίλειον τον Μακεδόνα. «Τά δέ 
» προς ιπποδρομίαν τφ βασιλεΐ Μιχαήλ έν τοΐς κατά ΙΙροποντίδα παλα-
* τίοις περιφανέσιν ένθα ναός τού μεγαλομάρτυρος Μάμαντος ήδρασται, 
» εκεΐσε τάς άμιλλας συνεχώς έποιεΐτο αυτός ίππάζων έφ’ άρματος κτλ » 
λέγει ό Γενέσιος ?).

Κωνσταντίνος δ Κοπρώνυμος διέταξε τον θάνατον τού αγίου Ά ν- 
δρέου «διά μαστίγων εν τφ ίππικφ τού αγίου Μάμαντος δν καί ριφθήναι 
» εν τφ ρεύματι προσέταξεν» 1 2 3). Ό  Αίδέσιμος Pargoire φρονεί δτι τό 
ρεύμα σημαίνει τον Βόσπορον άλλ’ εδώ ευκόλως δΰναταί τις*'νά έννοήση 
δτι πρόκειται περί τού ρεύματος τού ποταμού. Τό υπό τού Θεοφάνους 
άναφερόμενον «έν Βλαχέρναις» προφανώς είναι λάθος διότι ούτε μέρος 
ιππικού υπάρχει εκεί ουδέ ρεύμα 4). Έ ξ άλλου τό ίδιον γεγονός άναφέ- 
ρεται καί εν τφ Συναξαρίω τής εκκλησίας Κων]πόλεως. Μετά δέ την μα- 
στίγωσιν τού μάρτυρος δ Κοπρώνυμος διέταξε νά τόν σύρουν έκ των πο- 
δών μέχρι τής Κων]πόλεως προς θεατρισμόν. «Οί δέ τάχιστα περαιω- 
» θέντες καί τόν ά'γιον σύροντες έβαπτον τήν γήν τοΐς αΐμασιν. 'Ως δέ 
» τού Βοός τήν αγοράν πεφθάκασιν κτλ.» δ). Έκ τούτων εξάγομεν δτι 
οί τόν άγιον σύροντες «περαιωθέντες» ήτοι διαβάντες τόν ποταμόν, 
έφθασαν κατ’ ευθείαν γραμμήν μέχρι τού σημερινού ’Άκ-Σαραί 3 6). Τό 
ίδιον εφαρμόζεται καί διά τόν Βασίλειον τόν Μακεδόνα. Μετά τήν δολο
φονίαν Μιχαήλ τού μεθύσου κατά τήν νύκτα τής 24 Σεπτεμβρίου τού 
867, ό Βασίλειος μετά των συνενόχων του μή δυνάμενος έ'νεκεν τής θα
λασσοταραχής νά έπιβή λέμβου εις τόν άγιον Μάμαντα, διέρχεται διά 
τού περάματος καί φθάνει έφιππος εις Κων]πολιν7).Έδώ τό πέραμα είναι 
κατά τήν ακριβή ετυμολογίαν τής λέξεως πέραμα, ήτοι μέρος διαβάσιμον 
τού ποταμού. Έκ των δύο αυτών γεγονότων καταφαίνεται δτι πρόκειται

1) Praeger. Πάτρια Κων]πόλεως III 159 σ. 266.
2) Γενέσιος Ίωσήρ. ‘ Ισιορ. Migne 109 1121.
3) Θεοφάνης έκδ. Βενετ. 289.
4) Θεοφάνης έκδ. Βενετ. 289,
5) Delahaye Synax. Bccl. Gonst. Mauris Oetober 19 οελ. 151.
6) Μονή τ )ϋ ά/ίου Άνδρέοο έν τη Κρίσει νΰν Κοδζά Μουστσφά πασά τζαμισί.
7) Λέων Γραμματικός, χρονογ, έκδ. Βενετ. 373.
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περί τοποθεσίας Ιχοΰσης συνοχήν μετά τής πόλεως καί μή διακοπτόμενης 
υπό θαλάσσης.

Ό  Νικηφόρος τφ 809 θέλων νά τιμωρήση τούς στασιάσαντας 
εναντίον του προσεκάλεσεν αυτούς διά δόλου εις τον "Αγιον Μάμαντο, 
όπου ήθελε τούς διανείμη χρήματα «ρόγαν» άλλ’ αντί αυτών, άλλους μέν 
έδειρε, άλλους δέ έκειρε μοναχούς, άλλους δέ εξώρισεν, «δαρμοϊς τε καί 
κουραΐς καί εξορίαις τούς πλείστους τιμωρησάμενος εις Χρυσοΰπολιν 
τούς λοιπούς διεβίβαζε καταπατήσας τηλικούτως φοβερούς όρκους διά την 
συμφοράν «πύρινον πόταμον τό Πέραμα προσηγόρευσαν» λέγει ό Θεο
φάνης λ).

Ό  Βιταλλιανός στρατοπευδεύσας εις τον κάμπον τού Έβδομου τφ 
514 μέ 60.000 άνδρας, ώς αναφέρει ό κόμης Μαρκελλίνος, καί νικηθείς 
υπό ’Αναστασίου τού Αλ κατεδιώχθη μέχρι τοΰ 'Αγίου Μάμαντος. Τφ 
742 Κωνσταντίνος ό Ε'. άντιπεράσας εκ τής Χαλκηδύνος είς τά Θρα- 
κώα μέρη είχε τό έπιτελεΐον του εις τον άγιον Μάμαντα ότε έπολιόρκει 
την Κων]πολιν κατεχαμένην υπό τού έπαναστάτού Άρταυάσδου. Επειδή 
δέ ήθελε νά γινώσκουν οί έν τή πόλει, ότι τής πολιορκίας ηγείτο ό ’ίδιος 
» έλ,θών επί τήν Χαρσίαν Πόρταν διέδραμεν έως τής Χρυσής Πόρτας 
» εαυτόν τοίς όχλοις έπιδεικνΰων καί πάλιν έπέστρεψε καί ήπλήκασεν 
» είς τον άγιον Μάμαντα» 3). Ό  Θεοφάνης επίσης αναφέρει ότι τήν 9 
Φεβρουάριου τοΰ 790 ή Ειρήνη μετά τοΰ υίοΰ της Κωνσταντίνου κατέφυ- 
γεν είς τον άγιον Μάμαντα φεΰγουσα τήν θεομηνίαν «σεισμός γέγονε 
» φοβερώτατος, ώστε μή τολμάν τινας εν οϊκφ καθευδήσαι αλλά πάντας 
» εν τοίς κήποις καί τά έξάερα σκηνάς ποιήσαντας διάγειν, ή δέ βασί- 
» λισσα σύν τφ υίφ αυτής έξήλθεν έν τφ άγίφ Μάμαντι» 3). Ό  ίδιος 
ιστορικός αφηγούμενος τά τεκταινόμενα υπό τής λίαν φιλοδόξου ταύτης 
βασιλί,σσης εναντίον τοΰ υίοΰ της Κωνσταντίνου όντινα οί αρχηγοί των 
ταγμάτων έμελλον κατά διαταγήν της νά συλλάβουν λέγει «Τή δέ ιζ' Ίου- 

λίου μηνός ήμερα ε' εξ ίππικοΰ περάσαντος τοΰ βασιλέως έν τφ άγίφ 
» Μίμαντι έπέρασαν κατ’ αύτοΰ οί των ταγμάτων προλαλημένοι ώστε 
» πιάσαι αυτόν, ό δέ τοϋτο μαθών είσήλθεν είς τό χελάνδιν αύτοΰ καί 
» έπίρασεν είς ίΐυλας, βουλόμενος είς τό θέμα τό ανατολικόν προσ- 
» φυγεΐν» ') Έκ τοΰ παλατιού τοΰ αγίου Μάμαντος έβλεπεν Λέων ό Α' 
τήν πόλιν έμπυριζομένην καί εκ τοΰ ίδιου μέρους οί θεαταί τοΰ ήνιοχεύον- 
τος Μιχαήλ τοΰ Γ / έθορυβήθησαν ότε είδον τό επί τοΰ φάρου άναφθέν

- - - - - - - - - - - 7— 7-- - -  Λ1) Θεοφάνης εκδ. Βενετ. 326.
2) Θεοφάνης έκδ. Βενετ. 279.
3) 'Ομοίως » » 311.



78 θεοδ . Κ. Μακρίδοϋ.

φως τό άγγέλλον επιδρομήν των εχθρών. Γνωστόν δτι όταν οί Σαρακη- 
νοί ήρχιζον επιδρομήν κατά τοϋ Βυζαντινού κράτους άνήπτετο πυρά επί 
του παρά τη Ταρσφ Φρουρίου Λοΰλου. Τήν πυράν βλέποντες οι έν τφ 
Άργαίφ φρουροί ήναπτον καί αυτοί καί τοιουτοτρόπως διαδοχικώς δΓ 
άναπτομένων πυρών έφθανε ή εϊδησις μέχρι Κων]πόλεως. Τό τοιοΰτον 
εχρησίμευεν πρώτον ως αγγελία τοΰ γεγονότος εις τον βασιλέα καί δεύτε
ρον ως προειδοποίησις εις τούς κατοίκους των χωρών αΐτινες ήσαν υπό 
τήν απειλήν τής επιδρομής. Τότε ό λαός έλάμβανε μέτρα, ενεκλείετο είς 
τάς πόλεις καί φρούρια κλπ. Όργισθείς ό ίππομανής βασιλεύς, όχι τόσον 
διά τό άπαίσιον τοΰ αγγέλματος, αλλά διότι οί θεαταί δεν θά ειχον 
πλέον δρεξιν δΓ επευφημίας βλέποντες αυτόν ήνιοχοΰντα διέταξε νά μήν 
άνάπτονται πλέον αί πλησίον τής Κων]πόλεως πυραί 1 2 3)

Τφ 813 δ Βούλγαρος Κροϋμμος μετά τήν κατ' αυτού δολοφονικήν 
Απόπειραν Δέοντος τοϋ ’Αρμενίου, εκμανείς στέλλει αποσπάσματα είς τον 
"Αγιον Μάμαντα άτινα πυρπολούν τά παλάτια καί λεηλατούν τά Ιν αύ- 
τοΐς ώς καί τά τού ιπποδρομίου. Έσύλησαν τότε τον χαλκοϋν λέοντα τού 
ιππικού, τον δράκοντα τοϋ υδρείου καί τά καλλίτερα μάρμαρα άτινα φορ- 
τώσας έφ αμαξών δ βάρβαρος έπιδρομεύς μετεκόμισε είς Άδριανούπολιν-

Κατά δέ Συμεώνα τον Μάγιστρον «Καί έλθόντες είς τον άγιον Μά- 
» μαντα ενεπυρισαν τά εκεΐσε παλάτια καί τούς βασιλικούς κοιτώνας xaj, 
» τούς κίονας κατέκλασαν καί τούς μόλυβδους έπήραν καί τά ζώδια τοϋ 
» ιπποδρομίου καί πάσαν τήν αιχμαλωσίαν κατέσφαξαν δμοίως καί τά 
κτήνη» 3).

Αΐ μέχρι τούδε έκτεθεΐσαι αποδείξεις μάς φαίνονται άρκεταί προς 
σαφή καθορισμόν τής τοποθεσίας τοΰ παρά τό Μακροχώριον "Αγίου Μά. 
μαντος. Αι προ ημών είκασίαι τών κ. κ. ΓΙασπάτη καί Γεδεών άναφορι- 
κώς προς τον εδώ άγιον Μάμαντα, καί άς δ αίδέσιμος πατήρ Pargoire 
παντελώς απορρίπτει άποδεικνΰονται άρκετά δικαιολογημένοι. Άνακεφα- 
λαιοϋντες συντόμως τά προλεχθέντα παρατηροϋμεν.

a —Μεγάλην λιθίνην γέφυραν μέ πολλάς καμάρας πλησίον τοϋ αγίου 
Μάμαντος (ούζοϋν κιοπρού).

β'— Ποταμόν ρέοντα δλον τό έτος καί πλημμυροΰντα κατά Φεβρουά
ριον.

γ' —"Υπαιθρον καταλληλότατον προς κατασκήνωσιν έν καιρφ σει
σμού.

δ'—'Ωραίαν πεδιάδα μέ ίχνη μακροϋ περιτειχίσματος πρύς δυσμάς

1) Θεοφάνης έκδ. Βενέτ. 316.
2) Θεοφάνης συνέχ. έκδ. Βόν. 197.
3) Όμοίως » » » 614.
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ε'— Μέρος εξ ου εΰχερώς δΰναταί τις νά διακρίνη πυράν ή καπνόν 
άναθρώσκοντα εκ τίνος υψώματος τής Κων)πόλεως.

σ τ '—Ή  καταδίώξις των στρατιωτών του Βιταλλιανοΰ μέχρι τοΰ αγίου 
Μάμαντος, δστις ήτο στρατοπεδευμένος εν τώ Κάμπφ—ή επιστροφή εκ 
τής Χρυσής Πάρτης ενταύθα Κωνσταντίνου τοΰ Ε' μετά τήν επιδεικτικήν 
του παρέλασιν προ των τειχών τής πόλεως καί τέλος ή προς τήν Άδρια- 
νοΰπολιν ΰποχώρηοις εντεύθεν τοΰ Κροΰμμου μετά τών φορτο^μένων αμα
ξών είναι αρκετά πειστικαί. Ό  Θεοφάνης λέγει δτι ό εμπρησμός και ή 
λεηλασία τοΰ αγίου Μάμαντος έγένετο υπό τοΰ Κροΰμμου μετά τάς 
«δαιμονιώδεις καί μιαράς θυσίας εν τώ προς θάλασσαν λιβαδίφ τής 
Χρυσής Πάρτης» ') καί τήν κατ’ αΰτοΰ δολοφονικήν άπόπειαν Λέοντος 
τοΰ ’ Αρμενίου. ’ Επειδή τά παλάτια καί ό ναός τοΰ αγίου Μάμαντος ε- 
κειντο εις μικράν άπάστασιν από τής θαλάσσης δι·’ αυτό εκαλείτο.καί ό 
παρά τάς έκβολάς τοΰ ποταμού ·λιμήν τοΰ αγίου Μάμαντος ή λιμενάριον.

‘Ως αναφέρει τό Πασχάλιον χρονικόν ό λιμήν φαίνεται δτι έκτίσθη 
κατά τό 4(39 έτος υπό Λέοντος τοΰ Α ' Λεωμακέλλη, «έξήλθεν πέραν εις 
άγιον Μαμάν καί εποίησεν εκεί πρόκεσσον μήνας έξ καί έκτισεν εκεί 
λιμενάριον καί έμβολον δστις οΰτο> καλείται ό τόπος «Νέος ’Έμβολος» 2).

Εις τύν λιμένα αυτόν ήγκυροβάλει. τώ 7 ] δ ό στόλος ‘Αναστασίου 
τοΰ Β'. Μετά τήν στάσιν τοΰ στρατοΰ εναντίον τοΰ αΰτοκράτορος καί τήν 
άναγόρευσιν τοΰ έν Άδραμυτίω εϊσπράκτορος τών δημοσίων φόρων Θεο
δοσίου τοΰ Ιν οί άντάρται «διά δέ γής καί θαλάσσης έν Χρυσουπόλει άνέ- 
» δραμον τοΰ δέ τής πόλεως στόλου εις τον λιμένα τοΰ αγίου Μάμαντος 
» όρμόντος καθ’ έκάστην ημέραν Ιπολέμουν άλλήλούς επί μήνας εξ, τοΰ δέ 
» τής πόλεως στόλου επί τον τοΰ Νεωρίου τής πόλεως λιμένα μεθορμίσαν- 
» τος περάσας ό Θεοδόσιος τά Θρακώα έκράτησε μέρη» s) έξ ον άποδεικνΰε- 
ται δτι ένύσφ ό στόλος τοΰ ’ Αναστασίου εΰρίσκετο εις τον λιμένα τοΰ 
παρά τό Μακροχώριον αγίου Μάμαντος ήτο αδύνατον εις τον Θεοδόσιον 
νά καταλάβη τά Θρακώα μέρη παρά μόνον δταν ό στόλος άπεσύρθη εις 
τον λιμένα τοΰ Νεωρίου Κων|πόλεως.

Ό  λιμήν τοΰ νεωρίου ήτο ασφαλέστατος καί άποδεικνΰεται έκ τοΰ κειμέ
νου Νικηφόρου τοΰ Γρήγορά έξιστοροΰντος τήν έλευσιν τοΰ αΰτοκράτορος 
εις βασιλεΰουσαν’ «άρα τοΰ φθινοπιυρου μεσοΰντος άφικνεΐται καί βασιλεύς 
»είς Βυζάντιον στρατόν τε έπαγόμενος ήπειρώτην καί άμα ναυπηγήσιμα 
»ξΰλα παραγγέλων τά μεν έξ όρους ήδη τιμηθέντα τά δ’ετι τεμνόμενα φέ- 
»ρειν καί ήθροίζοντο ναυπηγών καί τεκτόνων πλήθος άπαν εις τό περί 1 2 3

1) Θεοφάνης έκδ. Βενετ.339.
2) Πασχάλιον Χρονικόν έκδ. Βενετ. 258.
3) Θεοφάνης έκδ. Βενετ. 257.
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»τοΰ Βυζαντίου ίπποδρόμιον νεώριον.Όψέ γάρ έγνωσαν κακώς βουλευσά- 
»μενοι Βυζάντιοι περί την έξω των τειχών συσκευήν τών νεών.» Έκ των 
λεγομένων τοΰ Γρήγορα πιστοποιείται επίσης δτι ύπήρχον πριν τά νεώ
ρια έξω τής πόλεως ως καί τό μεταξύ τής Μαγναΰρας καί τοΰ αγίου Μά- 
μαντος άρμαμέντον.

Τφ 742 δ στόλος τών Κιβυρρακτών δ συμπράττων μετά Κωνσταντί
νου του Ε'έναντίον τοΰ Άρταυάσδου αγκυροβολεί εις τον άγιον Μάμαντα 
δπου ήτο στρατοπεδευμένος ό βασιλεύς' Κωνσταντίνος δ έκτος διαφυγοόν 
τώ 797 την ένέδραν τής μητρός του Ειρήνης δραπετεύει διά θαλάσσης 
πρύς την ανατολικήν όχθην τής Προποντίδος.Έξ αυτής δ Θεόφιλος φθά
νει έπίσης διά θαλάσσης είς άγιον Μάμαντα τώ 837. Τφ δέ 867 το πτώμα 
τοΰ δολοφονηθέντος Μιχαήλ τοΰ Γ' τοΰ μεθύσου μεταφέρεται διά λέμβου 
εκ τοΰ αγίου Μάμαντος είς Χρυσούπολιν προς ταφήν. Καί τελευταΐον 
θά άναφέρωμεν γεγονός ού αύτόπτης μάρτυς έγένετο δ χρονογράφος 
Θεοφάνης. Κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου τοΰ 763 ένέσκηψε φοβερός χει- 
μών μοναδικός είς τά τής Κων)πόλεως χρονικά. Τό ψύχος ήτο δριμύ όχι 
μόνον είς τά μέρη μας αλλά καί είς τά παράλια τοΰ Εύξείνου τής Βουλ
γαρίας καί τής ’ Ανατολής δπου είχε πολύ περισσοτέραν έντασιν.

Ή  βόρειος παραλία τοΰ Εύξείνου έπάγωσεν είς άπόστασιν εκατόν 
μιλίων από τής άκτής καί είς βάθος 30 πήχεων ώς καί ή Ευρωπαϊκή πα
ραλία μέχρι τής Μεσημβρίας καί Μήδειας. Μετά δέ κατάπτωσιν καί άλλης 
χιόνος τό πάχος τοΰ πάγου ηύξήθη κατά είκοσι έτι πήχεις ώστε ή θά
λασσα άφωμοιώθη τή ξηρά. Θύτως ώστε έβάδιζον ίπ’ αυτής άνθρωποι 
καί ζφα ήμερα καί άγρια από τής Βουλγαρίας μέχρι ’Οδησσού καί Κρι
μαίας : «Τφ δέ Φεβρουάριου μηνί τής δ' ίνδικτιώνος τοΰ τοιούτου πάγους 
» κατά Θεού κέλευσιν είς πλεϊστα καί διάφορα όροφανή τμήματα διαιρε- 
» θέντος καί τή τών ανέμων βίφ επί Δαφνουσίαν καί τό ιερόν κατεχθέν- 
» τος οΰτω διά τοΰ στενού επί την πόλιν έφθασαν μέχρι τής ΙΙροποντίδος 
» καί τών νήσων καί Άβύδου πάσαν την παραλίαν ακτήν έπλήρωσαν ών 
» αύτόπται καί ημείς γεγόναμεν, έπιβάντες επί ενός αυτών σύν καί τισιν 
» δμηλίκοις χ' καί παίζοντες επάνω αυτού ειχον δέ καί ζφα άγρια καί 
» ήμερα τεθνεώτα, πας δέ δ βουλυμενος από Σοφιανών έως τής πόλεως, 
» καί από τής Χρυσουπόλεως έως τοΰ αγίου Μάμαντος καί τών Γαλάτου 
» άκωλύτως διά ξηράς έβάδιζον». Έξ αύτοΰ εννοείται δτι ή μεταξύ τής 
Χρυσουπόλεως καί Βυζαντίου θάλασσα ήτο εντελώς παγωμένη, ώς καί 
είς αρκετόν εύρος ή παραλία ή έκτεινομένη μέχρι τοΰ αγίου Μάμαντος 
καί τών Γαλάτου τό οποίον άναφέρεται είς τό τελευταΐον δριον τής πή
ξεως τής θαλάσσης. Τά παγόβουνα (icebergs) ήσαν τόσον υψηλά ώστε 
ΰπερέβαινον τό ύψος τοΰ τείχους τής πόλεως καί έν έξ αυτών προσκρόυ
σαν επ’ αύτοΰ διερράγη είς τρία μέρη άφοΰ Ιδόνησεν τό τείχος καί «διέ- 
ζωσεν την πόλιν από τών Μαγγάνων έως τοΰ Βοσπόρου».

ΘΕΟΔ. Κ. ΜΑΚΡΙΔΗ2



ΚΑΛΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ Μ ΑΔΥΤΟΥ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 

(1835—1881)

Ό  Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου Γρηγόριος Μπούμπουρας ή 
Πούμπουρας έγεννήθη έν Ό πίσω  Μέρια του τ. δήμου Κορθίου τής 
’Άνδρου κατά τό έτος 1789. Ή  οικογένεια αύτοΟ υπήρξε, δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν εκ των λευϊτικών, αϊτινες εις τήν νήσον ταύτην των 
Κυκλάδων έκ παλαι άπηντώντο, οίονεί κατά κληρονομιάν ουσαι τοι- 
αΰται καί δλως ίδιάζουσαν κατά τό παρελθόν κατέχουσαι θέσιν. 
Οϋτω πάμπολλοι έκ των προγόνων καί των οικείων του έπισκόπου 
Καλλιουπόλλεως υπήρξαν μοναχοί, καί ιερείς, καί έκκλησιών κτήτο
ρες. Έν τω 'Ιερώ Κώδικι τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας ’Άνδρου καί 
Σύρας 1) σώζεται πραξις, καθ’ ήν ό ίερεύς Δημήτρης Μπούμπουρας 
έξ Άλαμανιάς, άποφασίσας νά άσπασθή τήν μοναδικήν πολιτείαν) 
καταλείπει τά υπάρχοντα αυτού, ήτοι εκκλησίαν, σπίτια κλπ. εις τον 
υιόν του Γιαννάκην, ύποχρεούμενον νά πληρώση τά δσα ώφειλεν ό 
πατήρ του καί νά συντηρή διά βίου τήν άδελφήν του. Φέρει δέ ή 
πραξις χρονολογίαν 1740 καί τήν μονοκονδυλτάν τού άρχιεπισκό- 
που ’Άνδρου Ίωάσαφ χάριν έπιβεβαιώσεως τής μεταγραφής. Υ π ο 
γράφονται δέ καί ως μάρτυρες οί Δημήτριος Άβιολέτης, Κυριάκος 
Μπουραζέρης καί Μιχάλης Καΐρης.

Έν τώ ίδίω 'Ιερά Κώδικι τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ’Άνδρου 
καί Σύρας σώζεται έτέρα πραξις, δι’ ής κανονίζονται τά κατά τήν 
διαφοράν μεταξύ των άδελφών Γεώργη καί Δημήτρη Μπούμπουρα, 
άμφοτέρων ιερέων, ώς προς τήν πατρικήν αυτών έκκλησίαν τής Πα
ναγίας, τήν εύρισκομένην εις τό χωρίον Άλαμανιά του Επάνω Κά
στρου. Φέρει ή πραξις αυτή χρονολογίαν αψοξ έν μηνί αύγούστω 
κθξ υπογράφονται δ ’ έν αυτή συν άλλοις έκ μέν του Κλήρου ό χω-

1) Ή  Σύρος, ή δπως έγράφετσ Σύρα, ύπήγετο εκκλησιαστικός άπό του 
ΙΖ' μέχρι του Ιθ ' αίώνος (1621—1833) υπό τήν ’Άνδρον, οδσαν δδραν τής ’Αρ
χιεπισκοπής καί εΐτα Μητροπόλεως ’Άνδρου και Σ ύ ρ α ς .  Βλ. Δ. Π. Π α σ χ ά- 
λ η, Ή  ’Ά νδρος  υπό εκκλησιαστικήν εποιμν. «θρησκευτική καί Χριστιανική 
Εγκυκλοπαίδεια», τ. Α', έν Άθήναις 1936, σ* .1.100—1.114.
0  g g. κ ι η ά ΙΒ  . 6
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ρεπίσκοπος του ’Ά ν ω  Κάστρου, ό παπά Νικόλαος πρωτοπαπάς 
του ’Ά ν ω  Κάστρου, παπά Γεωργάκης Κουμαριανός, παπά Νικο- 
λός Κουμαριανός, παπά Σταματέλος Γουλιερμής, παπά Άντώνης 
Μπουμπουρας, παπά· Νικολός Μαργαριώτης, παπά Άντώνης Κα
λογρίδης, παπά ’ Ιωάννης Καλογρίδης, παπά ’ Ιωάννης Χλωρός, 
παπά Ά νδρέας Γονέος, παπά Γεωργάκης Καλογρίδης, έκ 6έ των 
λαϊκών οί Μιχάλης Καΐ'ρης, Λινάρδος Καΐρης, Μιχάλης Μπίστης, 
Δημήτριος Μπίστης, Λεονάρδος Καμπανάκης, Θεόδωρος Νταπόντες, 
Λινάρδος Ντελαγραμμάτικας, Νικόλαος Δημητρίου Μπίστη, Περά- 
κης Καμπάνης, Γεώργιος Καμπάνης, Νικόλαος Καμπάνης καί Γιαν- 
νάκης Ντελαγραμμάτικας 1). Προγενέστερον, κατά τό έτος 1699, μνη
μονεύεται ό παπά Μπουμπουρας, άναφέρεται δ’ έν ύστέροις χρόνοις 
καί ό ιερομόναχος Νείλος Μπουμπουρας. Φαίνεται δ ’ δτι τό όνομα 
Μπουμπουρας, έκλεπτυνθέν άργότερα υπό των άπογόνων εις Πού- 
μτιουρας, ήτο άρχικώς παρωνύμιον. Μπουμπουρας κοινώς όνομάζε. 
ται είδος άγριας μεγάλης σφηκός, ή όποια λέγεται καί κοπρομέ
λισσα 1 2).

Εις τοιαύτην ιερατικήν ούτως είπεΐν οικογένειαν άνήκων καί ό 
Γρηγόριος Πούμπουρας ενωρίς έκάρη μοναχός εις την έν Κορθίω 
εύαγή μονήν τής Παναγίας τών Τρομαρχίων 3) καί άνεχώρησεν έξ 
’Άνδρου τω 1814, άγων τό 25ον έτος τής ηλικίας του. ’Έκτοτε δεν 
έπανήλθεν εις ’Άνδρον είμή μετά 67 όλόκληρα έτη, ήτοι τήν 5ην 
σεπτεμβρίου 1881 έν ήλικία 92 έτών, παραιτηθείς τής έπισκοπής του 
ένεκα τοΟ έσχάτου γήρατος καί μέ τήν έπιθυμίαν όπως διανύση τον 
υπόλοιπον τής ζωής χρόνον έν τή γενεθλίω νήσω του, καθ’ ά έλεγεν 
εις τον προφρόνως σπεύσαντα νά έπισκεφθή αυτόν τήν έπιουσαν 
τής άφίξεώς του άοίδιμον έπίσκοπον’Άνδρου Μητροφάνην,τόν όποιον 
έδεξιώθη μετ’ έξαιρετικής εύχαριστήσεως, ευχαρις ών καί όμιλη- 
τικός.

Α λλά μετά μίαν μόλις άπό τής άφίξεώς του έβδομάδα, κατόπιν

1) Ν ί κ ο υ  A. Β έ η, Ό  κώδιξ τής ’ Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ’Άνδρου 
καί Σύρου (γρ. Σύρας). «Βυζαντινά Χρονικά Πετρουπόλεως», ετ. 1914, σ. 230.

2) Δ. Π. Π α σ χ ά λ η ,  Άνδρισκών τινων οικογενειακών όνομάτων Ιστο
ρία καί σημασία. Ύ πό  έκδοσιν. Βλ. καί Σ κ α ρ λ ά τ ο υ  Δ.  τ ό ΰ  Β υ ζ α ν 
τ ί ο υ ,  Λεξικόν τής καθ’ ήμας ελληνικής διαλέκτου ένλ.  Μ π ο ύ μ π ο υ ρ α ς  
καί Ά γ ρ ι ο μ έ λ ι σ σ α .

3) Περί τής μονής τής Παναγίας τώς Τρομαρχίων βλ. Δ. Π Π α σ χ ά 
λ η , Δώδεκα έν Ά ν δ ρ ω  Βυζαντινά Μοναστήρια. «Έπετηρις τής Εταιρείας Βυ
ζαντινών Σπουδών», τ. ΙΒ’ (1936), σ. 19—45.



βραχυτάτης νόσου, άπέθσνε τήν 13ην σεπτεμβρίου 1881. Καίτοι δέ 
■γενικώς έπιστεύετο, δτι κατόπιν πεντηκονταετούς άρχιερατείας έφε- 
ρε μεθ’ εαυτού σημαντικήν ποσότητα χρημάτων, τά όποια έσκόπει 
να διαθέση προς σύστασιν σχολείου εις τό στερουμενον τοιούτου 
γενέθλιον χωρίον του, οί έν τή πόλει τής ’Άνδρου οίκεΐοί του, παρ’ 
οίς κατέλυσε καί έξέπνευσεν ό σεβάσμιος ιεράρχης ίσχυρίσθησαν δτι 
ούδέν παρ’ αυτώ ευρον, άπολεσθέντος καί αυτού του πολυτίμου άρ- 
χιερατικοΟ εγκολπίου του.

Προσήνεγκε δ ’ ό Καλλιουπόλεως Γρηγόριος ούκ εύκαταφρονή- 
τους έν κρισίμοις καιροΐς εθνικός υπηρεσίας. Ώ ς διάκονος διετέλε- 
σεν έκ των μάλλον άφωσιωμένων καί δραστήριων μελών τής Φιλι
κής Εταιρείας, διό καί συχνά έχρησιμ£>ποιεϊτο ώς γραμματοκομι
στής αυτής είς έξόχως έμπιστευτικάς άποστολάς. 'Υπήρξε δ ’ έκ τών 
πρώτων τής ήμετέρας Εκκλησίας λειτουργών, τών έκθύμως υπέρ 
πίστεως καί πατρίδος έν αυταπαρνήσει άγωνισθέντων, συμμαρτυ- 
ρήσας μετά του έθνομάρτυρος οίκουμενικοΟ πατριάρχου Γρηγορίου 
του Ε' καί καταδικασθείς υπό τών Τούρκων νά ϊσταται παρά τήν 
φρικαλέαν έκείνην άγχόνην έπί τρεις δλας ήμέρας καί νύκτας άσκε- 
πής καί άνυπόδητος, έως ου ήθελεν έλθει καί ή ίδική του σειρά νά 
άπαγχονισθή καί αύτός. Τούτο δέ, διότι κατελέγετο μεταξύ τών δια
κόνων του Πατριαρχείου καί είς τά ύποδήματα αυτού εύρέθησαν έ- 
πιστολαί άλληγορικαί τών άοιδίμων ιεραρχών Μεθώνης καί Λακε- 
δαίμονος. θαύμα δέ άνεξήγητον ήτο, ώς ό ίδιος άφηγεΐτο κατά τάς 
έσχάτας ήμέρας του βίου του, πώς διεσώθη άπό του άπαισίου έκεί- 
νου σφαγείου 1).

Τώ 1831 ό Γρηγόριος Πούμπουρας, διατελών άρχιμανδρίτης τής 
μητροπόλεως Ήρακλείας, έγένετο έπίσκοπος Τυρολόης καί Σερεν- 
τζίου, διαδεχθείς τον Διονύσιον, δστις διατελέσας Τυρολόης άπό τοΟ 
1821 μέχρι του 1831 προήχθη κατά τό τελευταΐον τούτο έτος είς μη
τροπολίτην Ήρακλείας 1 2 3).

Άπετέλει δ ’ ή έπισκοπή Τυρολόης καί Σερεντζίου κατά τούς 
πρώτους χρόνους δύο έπισκοπάς. Τώ 1616 άναφέρεται κοινός έπί
σκοπος Τυρολοΰ καί Σερεντζίων. Είς τό έν έτει 1715 έκδοθέν Συν-
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1) Δ. Π Π α σ χ ά λ η, Ιστορία  τής νήσου ’Άνδρου, τ. Β', έν Άθήναις 
1927, σ. 364.—Τ ο 0 α ύ τ ο 0, Ή  ’Ά νδρος  κατά τήν έπανάστασιν του 1821. 
Μετ' ανεκδότων εγγράφων. Έ π ’ εύκαιρία τής ’ Εθνικής Έκατονταετηρίδος. Έν 
Άθήναις 1930, σ. 13-14.

2) Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Σ α β ρ ά μ η .  Ό  κ£>διξ του μητροπολίτου Η ρ ά 
κλειας Ιγνατίου, «θρακικά», τ. Ε' (1934), σ. 227.
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ταγμάτιον Χρυσάνθου Ιεροσολύμων άναφέρεται τρίτος μεταξύ των 
έπισκόπων των ύτιό τόν μητροπολίτην “Ηράκλειας ό Τυρολόης καί 
Σερεντζίων ή Σερεντίων. Τω Ί848 συνεχωνεύθη μέ την μητρόπολιν 
'Ηράκλειας, τω δε 1907 άνεσυστήθη ως μητρόπολις Τυρολόης καί 
Σερεντζίου μέ έδραν την Τυρολόην καί διετηρήθη ώς τοιαύτη μέχρι 
τής Μικρασιατικής καταστροφής τού 1922, δτε οί χριστιανοί κάτοικοι 
αυτής ήναγκάσθησαν νά άναχωρήσωσιν, έγκατασταθέντες έν Έλ- 
λάδι 1).

Επίσκοπος Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου έγένετο ό Γρηγόριος 
Πούμπουρας τω 1835, διαδεχθείς τόν κατά τό έτος τοΟτο άποθα- 
νόντα Ιωακείμ. Ή το  δε καί ή Καλλίπολις άρχικώς επισκοπή υπό 
την μητρόπολιν Ήρακλείας, άπό του δέ αίώνος έτιμήθη εις μη- 
τρόπολιν επί Ανδρονίκου Παλαιολόγου του Γ' (1328-1341), καταλα- 
βούσα την ρστ' θέσιν έν τή έκθέσει των μητροπόλεων. Έκλιποΰσα 
προ τής άλώσεως εμφανίζεται μετ’ αυτήν καί αυθις ώς επισκοπή συ- 
νηνωμένη μετά τής Μαδύτου καί ύπαγομένη έκ νέου ύπό τόν μη
τροπολίτην Ήρακλείας, τιτλοφορούμενον Πρόεδρον των 'Υπερτίμων 
καί ’Έξαρχον πάσης Θράκης καί Μακεδονίας, έχοντα δ’ ύπ’ αυτόν 
καί τρεις άλλους έπισκόπους, τόν, ώς εϊρηται, Τυρολόης καί Σερεν
τζίου, τόν Μυριοφύτου καί Περιστάσεως καί τόν Μέτρων καί Ά θύ- 
ρων, πάντας κατόπιν προαχθέντας εις μητροπολίτας. Κατά δεκέμ- 
βριον του 1901 ή έπισκοπή Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου προήχθη 
εις ομώνυμον μητρόπολιν, διαλυθεΐσαν κατά τήν έν έτει 1923 εις 
Ελλάδα άναγκαστικήν άναχώρησιν των χριστιανών αυτής μετά τόν 
κακή μοίρα Μικρασιατικόν όλεθρον. Ό  οικείος άρχιερεύς τελευταΐον 
έφημίζετο ύ π έ ρ μ τ ι μ ο ς  κ α ί  έ ξ α ρ χ ο ς  θ ρ α κ ι κ ή ς  
Χ ε ρ σ ο ν ή σ ο υ · ) .  * 2

3) Βλ. και Ε ύ ο τ ρ α τ ί ο υ  Ί.  Δ ρ ά κ ο υ ,  ’ Αρχιερείς τριών θρα- 
κικών επαρχιών. «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Κων)πόλεως, έτ. 1890. σ. 220.— 
Τ ο ϋ  α ό τ ο Ο ,  Τά Θρακικά. σ. 107, 112 καί 123.—Ή νέα μητρόπολις Τυρο
λόης καί Σερεντσίου. Έφημ. «Κωνοταντινούπολις» τής 21 φεβρουαρίου 1907.

2) G. Pa r t h e y. 4, 61, 103. 153, 167, 182, 203. —H. G e l z e r ,  536, 552, 601, 
609. 610, 633. — ‘ Ρ ά λ λ η  κ α ϊ Π ο τ λ ή, Σύνταγμα θείων καί ιερών κανόνων, τ. 
Ε', ο. 458, 476. 514· —X ρ υ σ ά ν θ ο υ  Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν ,  Συνταγμάτων 
περί τών όφφικίων, κληρικάτοην καί άρχοντικίων τής του Χριστού άγιας Εκκλη
σίας κλπ.,σ 72. — Le Q α i ο n, Oriens Christianas, τ. Α', σ. 1141.—Φ ι λ α ρ έ τ ο υ 
Β α ψ ε ί δ ου . ’Εκκλησιαστική Ιστορία, τ. Γ', σ. 97.— Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Ί. Κο- 
ν ι δ ά ρ η, Αί Μητροπόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί ή «Τ άξις . αύτών. τ. Α', Άθήναι, 1934.—Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  
Έπισκ, Κατάλ. Άνατολ. καί Δυτ, Θράκης, «θρακικά», τ. ς '  (1935), σ. 79. —X ρ υ- 
σ ο σ  τ ό μ ο υ  Γ Ί α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  (εΐτα άρχιεπισκόπου ’Αθηνών), Μά- 
δυτος η πόλις τής Χερρονήσου, Έν Άθήναις, 1890.
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Έκτος τεσσάρων έτών (Ί831 -1835), καθ’ ά διετέλεσεν επίσκοπος 
Τυρολόης καί Σερεντζίου, δλον τον έπίλοιπον μακρότατον άρχιερα, 
τικόν βίον του διήνυσεν ό Γρηγόριος Πούμπουρας έν Καλλιπόλει- 
ποιμάνας τό χριστεπώνυμον αυτής πλήρωμα πατρικώς καί θεαρέ- 
στως έπί ήμίσειαν περίπου εκατονταετηρίδα, ήτοι άκριβώς έπί έξ 
καί τεσσαράκοντα όλοκλήρους ένιαυτούς (1835-1881), πολλάς προσ- 
ενεγκών αυτόθι υπηρεσίας, ιδιαίτατα δ ’ έργασθείς προς σύστασιν 
έν Καλλιπόλει παρθεναγωγείων καί άλλων εκπαιδευτηρίων, διαθέ- 
σας προς τούτο έξ ίδιων ποσά σημαντικά. Δαπάναις αύτού άνηγέρθη 
προς τούτοις" ναός καί μονύδριον έπ’ όνόματι τού άγιου Χαραλάμ- 
πους παρά τό χωρίον Βαήρι τής θρακικής Χερσονήσου1).

Γράφει δε προς τον Γρηγόριον Πού^πουραν ό πολύς μητροπο
λίτης Ήρακλείας ’Ιγνάτιος είκοσι καί τρεις έπιστολάς, ήτοι μίαν τώ 
1824, μίαν τω 1825, μίαν τω 1826, επτά τω 1827, δώδεκα τω 1828 
καί μίαν τω 1829 1 2 3).

Ά λ λ ’ ό πολιός τό γήρας ιεράρχης, δστις έπί ήμισυ και πλέον 
αίώνα υπηρέτησε πιστώς καί εύόρκως τήν Εκκλησίαν, ήγγιζεν ήδη 
εις τό τέρμα τού βίου του. 'Ότε δέ ύπερενενηκοντούτης έγνω τάς 
δυνάμεις αυτού έκλυομένας, τό δ ’ έκ τού άκρου γήρατος άσθενές τού 
σώματος άνίσχυρον νά ύποβαστάση τά ύψηλά τής άρχιερωσύνης κα
θήκοντα, καίτοι ή ψυχική αύτού ρώμη διετηρεΐτο άοινής, δεν έδί- 
στασεν ϊνα δι’ εκουσίου παραιτήσεως άποχωρήση τής ής έλαχε θεό
θεν επισκοπής καί έν τω άπράγμονι βίω τής έν ο’ίκω γαλήνης συνέ
χιση τάς έπί γής δεήσεις αύτού καί ικεσίας ύπέρ των χριστιανών» 
τούς όποιους ψιλοστόργως έποίμανε, καί τής Εκκλησίας, τήν όποιαν 
θεοφιλώς έξυπηρέτησε, παρασκευάζων εαυτόν διά τήν έκ τού νε
κρού τούτου βίου άναπόδραστον έξοδον. 'Όθεν, καθ’ ά θεαρέστως 
έπολιτεύθη, οΰτω καί όσίως έκοιμήθη έν Κυρίω, μεταστάς άπό τής 
στρατευομένης εις τήν θριαμβεύουσαν Εκκλησίαν.

Έ γραφον έν ’Ά νδρω , Ιανουάριου φθίνοντος 1939.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

1) Μ α ν ο υ ή λ  I. Γ ε δ ε ώ ν, Άποσημειώματα Χρονογράφου. Μέρος 
Α'. Έν Άθήναις 1932. σ. 143—Ιί.

2) Ε 6 α γ γ έ λ ο υ Σ α β ρ ά μ η, Ό  Κώδιξ τοΰ Μητροπολίτου Ή ρ α 
κλείας Ιγνατίου, «θρακικά». τ. Γ' (1935), σ. 230.



ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΤΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΙΩ. ΚΩΤΑΚΗΣ

Ό  Σηλυβρίας τό πρώτον, εΐια Ά μασείας και τελευταΐον Νικο
μήδειας μητροπολίτης, ύπέρτιμος καί έξαρχος πόσης Βιθυνίας Διονύ
σιος, κατά κόσμον Δημήτριος, ητο τρίτος υιός τού έκ Μεσαρίας τής 
νήσου ’Άνδρου Ίωάννου Ν. Κωτάκη, άρχοντικοΟ γένους, έξ ου άνε* 
δείχθησαν δύο έν Ά ν δ ρ ω  κοτζαμπάσηδες, ό Νικόλαος Ίω. Κωτάκης 
καί ό Γεώργιος Κωτάκης 1). Έσχηματίσθη δε πιθανώτατα τό έπώνυ- 
μον Κωτάκης ύποκοριστικώς έκ του Κώτης. Έν Χίω ύπήρχεν άρχο- 
μένου του ΙΖ' αίώνος οικογενειακόν έπώνυμον Κώτης. Οϋτω Μάρκος 
τις Κώτης άναφέρεται έν έπιστολή του πατριάρχου Νεοφύτου Β' προς 
τόν Μητροπολίτην Χίου Ή σαΐαν. Ή  έπιστολή είναι άχρονολόγητος, 
άλλα καθ’ ήν κατέχει έν τώ Πατριαρχικώ Κώδικι. σειράν πρέπει νά 
όρισθή ή έκδοσις αύτής περί τά μέσα του 1610, καίτοι έν τή του Δο- 
σιθέου Νομική Συναγωγή φέρει χρονολογίαν Απριλίου 1.609 3).

Είχε δ ’ ό μητροπολίτης Διονύσιος Κωτάκης έξ άλλους άδελφούς, 
τόν Νικόλαον, πρωτότοκον, άποθανόντα πριν ή έλθη είς γάμου κοι
νωνίαν, τόν Μιχαήλ 1 2 3), τόν Ζάννε, πνιγέντα καθ’ δν χρόνον έκ Κέας 
έπέστρεφεν είς ’Ά νδρον καί περί ου έλέχθη δτι οί συμπλωτήρες του 
άντιληφθέντες δτι ουτος έφερε μεθ’ εαυτού σημαντικήν ποσότητα 
χρημάτων έπνιξαν αυτόν, τόν Άβράμιον, κατά κόσμον Αντώνιον, 
διατελέσαντα έπώνυμον έπίσκοπον Τρίμυθουντος, τόν Λεόντιον, ό 
όποιος τυγχάνων διάκονος του έθνομάρτυρος οικουμενικού πατριάρ
χου Γρηγορίου τού Ε' άπέθανε μόλις έξελθών έκ τής φρικαλέας ειρ
κτής τού Μπονσταντζήμπαση έκ των τρομερών βασανιστηρίων, τά 
όποια έν αύτή ύπέστη ύπό τών Τούρκων, καί τόν Αρχιμανδρίτην

1) Βλ. Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Ιστορία τής νήσου "Ανδρου, τ. Β', έν ’Αθή- 
ναις, 1927, σ. 242 καί 248. Τ ο ΰ  α ϋ τ ο ΰ ,  Τό Άρχοντολόγιον τής "Ανδρου. 
‘ Υπό έκδοσιν.

2) Κ ω ν σ τ. I. Ά  μ ά ν τ ο υ, Χιακά Χρονικά, τεΰχ. Β', έν Άθήναις 
1914, σ. 15.

3) Τούτου υιός ήτο ό πρό μικρού ζών έτι έν έσχάτω γήρατι συμβολαιο
γράφος "Ανδρου Νικόλαος Μ. I. Κωτάκης, ώς ύπεγράφετο,
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Λαυοέντιον, τον όποιον είχε πάντοτε μεθ’ έαυτοΟ διευθύνοντα τάς 
υποθέσεις τής μητροπόλεώς του. Είχε δε καί μίαν αδελφήν, όνομα- 
ζομένην Αικατερίνην (Κατερνιώ), συζευχθεΐσαν μετά τοΰ εκ Κορθίου 
τής "Ανδρου Πέτρου Κρισεγγίου, ή οποία βαθύγηρος άπέθανε τώ 
1886 εν Χάλκη άγουσα ήλικίαν 105 ετών.

Ό  Διονύσιος Κωτάκης έκάρη μοναχός εις τήν εν Γαυρείω τής 
’Άνδρου παλαίψατον μονήν τής Ζωοδόχου Πηγής ή Άγιας, συμμο- 
ναστήν έχων αυτόθι τόν κατόπιν οικουμενικόν πατριάρχην Μελέτιον 
τον Γ' Τ). Έν τή μονή δέ ταύτη τής Ά γιας έδιδάχθησαν άμφότεροι 
τά πρώτα γράμματα, χειροτονηθέντες καί διάκονοι.

Έν Κωνσταντινουπόλει διετέλεσε διάκονος του μητροπολίτου 
Προύσης καί είτα Τορνόβου Ίωαννικίου, κατά τήν έκρηξιν δέ τής 
Ελληνικής Έ παναστάσεως μόλις κατώρθωσε δραπετεύσας νά σωθή, 
ενώ ό άδελφός του Λεόντιος, διάκονος, ώς έν τοΐς πρόσθεν εΐρηται, 
τού έθνομάρτυρος πατριάρχου, έρρίπτετο εις τήν φρικαλέαν ειρκτήν 
του Μποσταντζήμπσση ύποστάς έν αυτή αφάνταστα βασανιστήρια, τά 
όποια έπέφεραν καί τόν θάνατον αύτου άμα ώς ήμίνεκρος άφέθη 
έλεύθερος μετά τόν άπαγχονισμόν του άοιδίμου πατριάρχου 2).

Τώ 1826 έχειροτονήθη μητροπολίτης Σηλυβρίας. ΤΗγε δέ τότε 
μόλις τό 30, ’ίσως δέ καί τό 28 έτος τής ήλικίας του 3).

Προς τόν Διονύσιον, όντα Σηλυβρίας, ό πολύς μητροπολίτης 
Ήρακλείας ’ Ιγνάτιος γράφει οκτώ έπιστολάς, μίαν τώ 1827, έξ τώ 
1828 καί μίαν τώ 1829 Α). 1 2 3 4

1) Περί του έκ Κέας κατά τό 1845 οικουμενικού πατριάρχου Μελετίου τοΰ 
Γ' τού έπωνυμουμένου Παγκάλου, δστις ήτο Ά νδρ ιο ς  έκ μητρός, βλ. Κ ω ν- 
σ τ α ν τ ί ο υ  Α ' τ ο ΰ  ά π ό  Σ ι ν α  ί ο υ, Ε λασσόνες Συγγραφαι, έν Κων| 
πόλει 1866, σ. 67 κ. έ.—Σ. Ά  ν τ ι ό χ ο υ. Τά προνόμια τής ’Ορθοδόξου τοΰ 
Χριστού ’ Εκκλησίας. έν’Αθήναις 1901. σ. 84.—Μ α ν. 1. Γ ε δ ε ώ ν. Πατριαρχι
κοί Πίνακες, έν Κων]πόλει 1884, σ, 696.—Τ ο ΰ α υ τ ο ύ ,  ’Απομνημονεύματα 
Χρονογράφου τ.Β', έν Άθήναις 1932, σ. 304 κ.έ.—Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Πάγκαλοι, 
άρθρα έν «Μεγάλη ‘Ελληνική ’ Εγκυκλοπαίδεια».— Τ ο ύ  α ύτ ο 0 , ‘ Η έν Γαυ
ρείω τής ’Ά νδρου  μονή τής Ζωοδόχου Πηγής ή Ά γίας .Ύ π ό  έκδοσιν. — «Έπετη. 
ρίς τής 'Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών», τ. θ '  [1932j, σ. 280.

2) Βλ. Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, Ιστορικά Σημειώματα περί διαφόρων έκ τής 
νήσου "Ανδρου μοναχών, μακράν τής πατρίδος των έν αγαθή μνήμη διαβιω- 
σάντων. ‘Υπό έκδοσιν.

3) Κατ’ έπιστολιμαίαν πρός τόν γράψοντα άνακοίνωσιν τού σοφού με
σαιωνοδίφου Μανουήλ !. Γεδεών.

4 ) Ε υ α γ γ έ λ ο υ  Σ α β ρ ά μ η ,  *0 Κώδιξ τού μητροπολίτου 'Ηρά
κλειας ’ Ιγνατίου, «θρακικά» τ. στ' J1935J, σ. 240. Άνακριβώς ό προώρως καί
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?Ητο δέ άρχικώς ή Σηλυβρία έκ των επισκοπών τής μητροπό- 
λεως Ήρακλείας. Γνωριζόμενη άλλοτε ύπό τό όνομα «Εύδοξιουπό- 
λεως ■·, εμφανίζεται άπό τοΟ αίώνος μεταξύ των «αύτοκεφάλων» 
αρχιεπισκοπών του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τιμηθεΐσα 
βραδύτερον επί Μανουήλ του ΚομνηνοΟ (1143-1180) καί εις μητρόπο- 
λιν. Έφημίζετο δ ’ ό μητροπολίτης Σηλυβρίας <ύ π έ ρ τ ι μ ο ς . Ά λ λ ’ 
άπό τοϋ έτους 1923 έπαυσεν ύφισταμένη λόγω τής άναγκασπκής 
μεταναστεύσεως τών χριστιανών κατοίκων της εις Ε λλάδα συνέ
πεια του κακή μοίρα ένσκήψαντος Μικρασιατικού ολέθρου 1), καί ό 
τελευταίος μητροπολίτης Ευγένιος διατηρών τον τίτλον του μητρο
πολίτου Σηλυβρίας παρέμεινεν έν Κων)πόλει μέχρι του κατά τό 1934 
θανάτου του,

Έκ Σηλυβρίας ό Διονύσιος μετετέθη εις Άμάσειαν, εξ Άμασείας 
δέ τώ 1839 εις Νικομήδειαν, παραμείνας ως τοιοΰτος μέχρις ύπερ- 
μεσοΟντος τοΟ 1875, δτε μετέστη προς Κύριον.

Δεν ηύμοίρει συστηματικής παιδεύσεως ό Διονύσιος, άλλ’ είχεν 
έκ φύσεως όξεϊαν άντίληψιν, κρίσιν ύγιά, σύνεσιν καί πνεύμα διοι
κητικόν. Μεγαλοπρεπής δέ καί έλευθεριώτατος ών ήρίθμει φίλους 
πολλούς καί ισχυρούς, άγων καί φέρων πολλάκις ώς μητροπολίτης 
Νικομήδειας τούς έν τώ Πατριαρχείω κατά τό δοκούν. Κατελέγετο 
ού μόνον τύποις, άλλά καί πράγματι μεταξύ τών εγκρίτων ιεραρχών 
τού οικουμενικού πατριαρχείου, άντιπρόσωπος τυγχάνων παρά τή

έπί ζημία τής επιστήμης έκλιπών φιλόπονος ιστοριοδίφης Σαβράμης γράφει δτι 
ό Διονύσιος έξελέγη μητροπολίτης Σηλυβρίας τώ 1821 άντί του ορθού 1826.

1) G u s t a v i P a r t h e y ,  Hieroclis Synecdemns et Notitiae Graecae epi- 
scopatuum, Berolini 1866, σ. 3, 58, 99, 135, 148 152, 165, 200, 233, 242.—H e i n r i c h 
G e l  z e r. 535, 551, 571, 586, 587, 592, 600, 608, 629.— Ρ ά λ λ η  κ α ί  Π ο τ λ η, 
Σύνταγμα θείων καί Ιερών κανόνων, τ.Ε'. σ.457, 475, 494, 501, 518.—Μ i c h a e 1 is 
L e Q u i e n. Oriens Christianus, τ. A', Parisiis 1740, σ. 1137.—X ρ υ σ ά ν θ ο υ  
Ι ε ρ ο σ ο λ ύ μ ω ν ,  Συνταγμάτιον περί τών όφφικίων, κληρικάτων καί άρχον- 
τικίων τής τοϋ Χρίστου άγιας Εκκλησίας καί τής σημασίας αύτών, διαιρέσεώς 
τε καί τάξεως τής πάλαι καί νυν.... Καί περί τών πέντε κατ’ εξοχήν άγιωτάτων 
πατριαρχικών θρόνων καί τών μητροπόλεων τών κατά συνοδικήν διάγνωσιν 
αύτοΐς ύποκειμένων μετά τών ύπ’ αύτάς έπισκοπών.... Έν Τεργοβύστω τής 
Ούγγροβλαχίας. 1715, σ. 73.—Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Σ τ α μ ο ύ λ η  [νυν μητροπο
λίτου Έλευθερουπόλεως], Ή  μητρόπολις Σηλυβρίας, έν «Νεολόγω» Κωνσταν
τινουπόλεως, έτ. 1891, 23 ’ Οκτωβρίου καί 7 Νοεμβρίου.—Περιοδ. «Νέα Σιών» 
Ιεροσολύμων, τ. ΚΣΤ', σ. 564.— Γ ε ρ α σ ί μ ο υ  Ι . Κ ο ν ι δ ά ρ η ,  Αί Μητροπό. 
λεις καί ’Αρχιεπίσκοποί του ΟίκουμενικοΟ Πατριαρχείο?.1 καί ή «τάξις» αύτών, 
Τ. Αή έν Άθήναις. 1934,
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Μεγάλη Εκκλησία καί έφορος εϊκοσιν έν ταΐς έπαρχίαις αυτών δια- 
μενόντων άρχιερέων 1).

Ά ποθανών έν Χάλκη τώ 1875 ό Νικομήδειας είχε μεγάλην πε
ριουσίαν, ύπολογιζομένην ώς ύπερβαίνουσαν τάς 40 χιλ. χρυσών όθω- 
μανικών λιρών. Ά λ λ ’ έκ τής μεγάλης ταύτης περιουσίας του, ή όποια 
την εποχήν εκείνην έκρίνετο κολοσσιαία, ουδέν κατέλιπεν ύπέρ τής 
πατρίδος του. CH μόνη δωρεά του ήσαν 30 όθωμανικαί λίραι, τάς 
όποιας προσέφερεν ύπέρ άνεγέρσεως του έν τή πόλει τής "Ανδρου 
ναοΰ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου (του παλαιού), καί αί ύπέρ τής έν 
Γαυρείω μονής τής 'Αγίας, μονής τής μετάνοιας του, προσφοραί του. 
Ουτω τώ 1866 άφιέρωσεν εις τήν μονήν ταύτην δύο άργυράς λειψα- 
νοθήκας, περιεχούσας τής μέν τεμάχια ιερών λειψάνων τού άγιου 
Προκοπίου, τής άγιας Παρασκευής, του άγιου Χαραλάμπους, του 
άγιου Τρύφωνος, τού άγιου Ελευθερίου καί ένα τίμιον σταυρόν, .τό 
δέ μέρος τής άγιας κάρας τού άγιου Μηνά, καθώς καί θήκην περιέ- 
χουσαν ένα τίμιον σταυρόν έκ σμάλτου. Έν έτει δέ 1874, ήτοι έν 
έτος προ τού θανάτου του, άφιέρωσεν ώσαύτως εις τήν ιδίαν μονήν 
τής *Αγίας μίαν χρυσοΰφαντον καί λιθοκόλλητον άρχιερατικήν μί
τραν, έφ’ ής είκονίζονται έγκαύστως διάφοροι άγιογραφικαί παρα
στάσεις, φέρεται δέ κατά μέτωπον χρυσούς δικέφαλος αετός, έν τώ 
στήθει τού όποιου λάμπουσιν 22 άδάμαντες. Συγχρόνως άπέστειλεν 
εις τήν ίδιαν μονήν ζεύγος δικηροτρικέρων άργυρών «έπί τώ δρω να 
τά μεταχειρίζεται ό άρχιερεύς οσάκις μόνον λειτουργεί έντός τής 
ίεράς μονής, ούδέποτε δέ έπ’ ούδεμια προφάσει νά έξέρχωνται ταΰτα 
τού μοναστηριού» 1 2).

Τάς άνωτέρω προς τήν μονήν 'Αγίας άφιερώσεις του άπέστειλεν 
ό Νικομήδειας συνοδευομένας ύπό τών εξής γραμμάτων του :
ή* Τήν aiavoaioxrjxd σας χαπεινώς έν Κ υρίφ  ευχόμενος ήδισχα προσ

αγορεύω .

Πολύς καιρός παρήλθεν έκτοτε χωρίς νά γράψω προς τό ιερόν 
Μοναστήριόν μου, άλλα τούτο προήλθεν ούχί έξ αδιαφορίας, διότι 
ούδέποτε έξέλιπε τό ιερόν τούτο καταγώγιον άπό τήν μνήμην μου, 
άλλ’ ένεκα τών περιστάσεων ήδη δέ ευκαιρίας μοι δοθείσης, έπανερ- 
χομένου τού αύταδέλφου μου Μιχαλάκη εις τήν πατρίδα, δέν λείπω 
χρέος άδελφικόν έκπληρών, δπως έπερωτήσω έν πρώτοις τά αίσια

1) Περί τών έγκριτων αρχιερέων του οικουμενικού πατριαρχείου βλ. Β. 
Κ. Σ τ ε φ α ν ί δ ο υ έ ν  περιοδ. «Ποιμένι», τ'. Α', σελ. 149—161.

2) Βλ. Δ. Π. Π α σ χ ά λ η, 'Ιερά κειμήλια καί αγία λείψανα τών έν "Αν. 
6pcp μοναστηρίων. Μετ’ είκόνων. ‘ Υπό έκδοσιν.
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τής ευκταίας μοι υγείας Σας, καθ’ ήν κάγώ διά τής βοήθειας τής ύτιε- 
ραγίας Θεοτόκου καί των άδελφικών ευχών Σας καλώς έχω άχρι τής 
ώρας. Θέλων δέ νά αποδείξω καί έμπράκτως τό σέβας δπερ έτρεφον 
καί τρέφω προς τό ιερόν Μοναστήριόν μου άποστέλλω δύο κιβώτια 
άργυρά, περιέχοντα τό μέν εν τεμάχια ιερών λειψάνων του "Αγίου 
Προκοπίου, τής 'Αγίας Παρασκευής, του 'Αγίου Χαραλάμπους, του 
'Αγίου Τρύφωνος, του 'Αγίου Ελευθερίου καί ένα τίμιον σταυρόν, 
εις δέ τό άλλο ύτάρχει μέρος τής άγιας κάρας του άγιου Μηνά, εν
τός δέ τού αύτοϋ κιβωτίου υπήρχε καί μέρος του σταυρού, άλλ’ ένε
κα τής πολυκαιρίας άπωλέσθη.

Εκτός τών δύο ρηθέντων αργυρών κιβωτίων τών ιερών λειψά
νων ύπάρχει καί μία θήκη περιέχουσα ένα τίμιον σταυρόν άπό 
σμάλτο.

ΤαΟτα πάντα δεξάμενοι παρά τού αύταδέλφου μου νά τά ένα- 
ποθέσητε έντός τού ιερού ήμών Μοναστηριού καί νά καταγράψητε τό 
όνομά μου εν τώ οίκείω τόπω διά νά μνημονεύητε προς άνάπαυσιν 
τής ταπεινής μου ψυχής.

Καί ταύτα μέν έν τοσούτοις, ευχόμενος δ ’ ύμΐν άπασιν παν άγα- 
θόν καί καταθύμιον μένω τής πανοσιότητός Σας

ταπεινός πρός θεόν διάπυρος ευχέτης
ψ 'Ο Νικομήδειας Διονύσιος 

Έν Κωνσταντινουπόλει, τή 16 Φεβρουάριου 1866.

"Αγιε Κ αθηγούμενε τής 'Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Π^γής τής 
έηικαλονμένης 'Αγίας, όλοψνχως σάς εύχομαι.

I Εύρών καταλλήλου γραμματοκομιστού, τού καπετάν Λεωνίδα 
’ Εμπειρικού, άποστέλλω χάριν μνήμης καί ευγνωμοσύνης πρός τήν 
’ίεράν μου Μονήν μίαν Μίτραν μεθ’ ενός ζεύγους δικηροτρικήρων 
άργυρών, επί τή ύποσχέσει νά τά μεταχειρίζεται ό Άρχιερεύς όσά- 
κις μόνον λειτουργεί έντός τής ίεράς Μονής, ουδέποτε όμως έπ’ ου- 
δεμιά προφάσει νά έξέρχωνται τής ίεράς Μονής.

'Ά μα λοιπόν λάβετε ταύτα νά τά καταθέσητε είς τό οίκεΐον μέ
ρος καί είμαι βέβαιος ότι θά καταχωρίσητε τό όνομά μου καί θά 
μνημονεύητε είς τάς άναιμάκτους θυσίας.

’Αποδεχόμενος άπάντησίν σας μέ τήν δήλωσιν τής ύγείας σας, 
ώς καί τών λοιπών άδελφών, τούς όποιους εύχομαι, διατελώ τής 
Πανοσιότητός σας διάπυρος πρός θεόν εύχέτης.

Ί* 'Ο Νικομήδειας Διονύσιος
τή 27 Ιουνίου 1874

Δημητρίου Π. Πάσχάλη
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Υπέρ των Φιλανθρωπικών Καταστημάτων Κωνσταντινουπόλεως 
προσέφερε 2,500 χρυσάς οθωμανικός λίρας, τώ δε 1869 υπέρ του εν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου λίρας 15 καί 
γρόσια 250 ύπέρ άνεγέρσεως του έν τη νήσω ’Αντιγόνη ιερού ναού ϊ).

Φέρεται δ ’ ό Νικομήδειας υπογεγραμμένος είς τον Συνοδικόν 
Τόμον, διά του όποιου άνεκηρύχθη έν έτει 1850 αυτοκέφαλος ή έν 
Έ λλάδι 'Ορθόδοξος Εκκλησία. Ή  έν τω ίστορικώ τούτω έγγράφω 
υπογραφή τόυ έχει ώς έξης :

Ί* Ό  Ν ικομήδειας Δ ιονύσιος εχω ν καί την γνώ μην του  Σεβασμιω - 
τά του  γέροντος άγιον Χ αλκηδόνος Κ υρίου ‘Ιεροθ έου .

Έκτος δ ’ άλλων φέρεται υπογεγραμμένος και έν τω πατριαρχι
κό) σιγιλλίω, δι’ ου έπί οικουμενικού πατριάρχου ’Ανθίμου τό β' 
πατριαρχοΟντος άνεκοινοΰτο ή εκλογή ώς μητροπολίτου Βελεγράδων 
του ’Ανθίμου Άλεξούδη έν έτει 1855 3).

Τον Νικομήδειας Διονύσιον ήγάπα καί έσέβετο ό του Ναπολέον- 
τος Γ' πρεσβευτής έν Κωνσταντινουπόλει καί κατόπιν ύπουργός των 
Εξωτερικών τής Γαλλίας μαρκήσιος Μουτιέ (Moustier), ό δέ θουβε- 
νέλ, πρεσβευτής έπίσης τής Γαλλίας έν Κωνσταντινουπόλει, παρεκά- 
θησε καί είς γεύμα παρά τω Διονυσίω, άποθαυμάσας τήν χλιδήν 
καί τον πλούτον τών έπιτραπεζίων σκευών3).

Περί του Νικομήδειας Διονυσίου έλέχθη δτι ήδύνατο νά κλαίη 
καί νά χύνη δάκρυα κρουνηδόν κατά παραγγελίαν. "Οτε κατά τό 
1853 μεταξύ τών τότε μεγά?^ων μητροπολιτών έγένετο λόγος σπου
δαίος, πώς θά διατυπωθώσιν ενώπιον άναμενομένου ‘Ρώσσου δι
πλωμάτου, του πρίγκηπος Μεντζικώφ, αιτήσεις καί προτάσεις περί 
διασώσεως έθνικών προνομίων, ό μητροπολίτης Νικομήδειας Διονύ
σιος ήρώτησεν, δχι άστείζόμενος,~-«άγιοι αδελφοί’ θά γίνη άνάγκη 
καί νά κλαύσωμεν ;» Ό  άνθρωπος αύτός, λέγει ό Γεδεών, είχε τήν 
τέχνην νά κ?\.αίη κατά παραγγελίαν, καί ήτο πρόθυμος καί τότε νά 
μεταβή ώς μέλος τής έπί τούτο σταλησομένης προς όδυρμόν έπι- 
τροπείας *).

Ί) Βλ. Μ. ’X ο υ ρ μ ο ύ ζ η, Ή νήσος ’Αντιγόνη, έν Κωνσταντινου- 
πόλει 1869, σ. 93.

2) ’Α ν θ ί μ ο υ  Δ, Ά  λ ε ξ ο ύ όη, Σύντομος ιστορική περιγραφή 
τής ϊεράς Μητροπόλεως Βελεγράδων καί τής υπό τήν πνευματικήν αύτής δι
καιοδοσίαν υπαγόμενης χώρας. Έ ν  Κέρκυρα 1868, σ. 130.

3) Βλ. Μ α ν ο υ ή λ  Ί.  Γ ε δ ε ώ ν ,  Ά ποσημειώματα Χρονογράφου, 
τ. Β'. έν ’ Αθήναις 1932. σ. 238 καί 240.—Τ ο υ  α 6 τ ο 0, Μνεία τών πρό έμοΰ. 
Μέρος Β'. έν ’Αθήναις 1934, σ. 289.

4) Γ ε δ ε ώ ν, ένθ. άν.
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Την νύκτα της 21ης προς την 22αν αύγούστου 1875 άπεβίωσεν 
έν Χάλκη, ένθα εΐχεν άποσυρθή ένεκα βαθυτάτου γήρατος. Ή  κηδεία 
του έγένετο μετ’ εξαιρετικής παρατάξεως, δύο δέ ατμόπλοια μετέ- 
φερον εις Χάλκην τον ιερόν κλήρον καί άπαντας τούς θελήσαντας 
νά παρευρεθώσι κατά την έκφοράν του γεραροΰ ιεράρχου. Τής νε
κρώσιμου πομπής μετέσχον 5 αρχιερείς, οί μητροπολΐται Χαλκηδό- 
νος, Μαρωνείας, Γρεβενών, Σισανίου καί Χαλδείας. Λόγον δ ’ έπι- 
κήδειον άπήγγειλεν ό σοφός καθηγητής της θεολογικής σχολής Φι
λάρετος Βαφείδης 1).

Μετά δέ τον θάνατον του Νικομήδειας ή έπί τών άρχιερατικών 
περιουσιών επιτροπή ένήργησε συντηρητικήν κατάσχεσιν έπί πάν
των των Ακινήτων κτημάτων αυτού καί κατήγγειλε τούς καταλα- 
βόντας ταυτα συγγενείς τού Νικομήδειας ώς σφετεριστάς τής περι
ουσίας, καθ’ δσον συμφώνως προς τά νόμιμα τής Μ. Εκκλησίας καί 
τούς κανονισμούς, τούς οποίους καί ό άποθανών Νικομήδειας εΐχεν 
ίδια χειρί ύπογεγραμμένους, οί άρχιερεΐς δέν έδικαιουντο νά δια- 
θέσωσί την περιουσίαν των δι’ άτομικής διαθήκης, τής περιουσίας 
των δυνάμει των κανονισμών ουσης έκ τών προτέρων διατεθειμένης 
ύπέρ τού κοινού τής Εκκλησίας. Ό  έκπροσωπών την ένάγουσαν έπι- 
τροπήν τών περιουσιών δικηγόρος Γεωργαντόπουλος έξύβρισε κατά 
την δίκην τήν μνήμην τού άποθανόντος ιεράρχου, τή συναινέσει καί 
έπινεύσει τού όποιου, ώς ίσχυρίσθη, οί συγγενείς του ύπεξήρεσαν 
τήν εις τήν Εκκλησίαν άνήκουσαν περιουσίαν του. Διεξελθών δέ ό 
δικηγόρος Γεωργαντόπουλος τον μακρότατον άρχιερατικόν βίον τού 
Νικομήδειας ύπεστήριξεν δτι ή περιουσία του δέν ήδύνατο νά είνε 
όλιγωτέρα τών 40,000 χρυσών οθωμανικών λιρών. Έδήλωσε δέ δτι 
ήδύνατο νά άποδείξη τούτο καί δΓ έγγράφων καί διά πλείστων Αξιό
πιστων μαρτύρων καί διά τών κατάστιχων τού μακαρίτου, τά όποια 
οί συγγενείς του έπίτηδες άπέκρυψαν.

Οί συγγενείς τού Νικομήδειας διά τών πληρεξουσίων δικηγόρων 
των Λάκωνος καί Άποστολίδου ύπεστήριξαν σύν άλλοις δτι ό Νικο
μήδειας δέν ήτο δυνατόν νά έχη τόσην περιουσίαν λόγω τής μεγα
λοπρέπειας μέ τήν όποιαν έζη καί τής μεγαλοδωρίας του, μνημονεύ- 
σαντες καί προσφοράν του έκ 2,500 χρυσών λιρών εις τά Φιλαν
θρωπικά καταστήματα Κωνσταντινουπόλεως. ’Ά ν  δέ ταυτα μόνον 
καί ούχί πλείονα προσήνεγκε, τούτο διαφεύγει, είπον, τήν άρμοδιό-

1) Β. Δ. Κ α λ λ ί φ ρ ο ν ο ς. 'Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, τ, 7'  
έν  Κωνσταντινουπόλει 1879, σ. 157—8.



τητα του δικαστηρίου, είναι έργον συνειδήσεως, καί εις μόνον τον 
θεόν, ένώπιον τοϋ οποίου ήδη παρίσταται ό Νικομηδείας, έχει ου- 
τος νά δώση λόγον περί τούτου. Μεταξύ των έναγομένων συγγενών 
του Νικομήδειας παρίστατο καί ή άδελφή αυτού Αικατερίνη Κρι- 
σεγγίου.

Αί καταθέσεις των μαρτύρων ήσαν σαφείς καί διαφωτιστικαί 
περί τής καταλειφθείσης ύπό τού Νικομήδειας περιουσίας. Ό  εκ των 
σημαινόντων δέ μαρτύρων πολυΐδμων Μ. Χουρμούζης μεταξύ άλλων 
άνέφερε καί τά περί τού πολυθρύλητου λαμπρού γεύματος, τό όποιον 
ό Νικομήδειας παρέθεσεν εις τιμήν τού πρεσβευτού τής Γαλλίας 
θουβενέλ, ό όποιος, θαυμάσας την πολυτέλειαν καί τό βαρύτιμον 
των έπιτραπεζίων σκευών, εΐπεν: «Ιδού ποιοι είναι οί πράγματι 
καρδινάλιοι!».

Τό δικαστήριον έξέδωκεν άπόφασιν, δΓ ής κατεδίκαζε τούς κλη
ρονόμους τού Νικομήδειας εις άπότισιν 40,000 λιρών όθωμανικών, 
άλλ’ έν τέλει ή άπόφασις ένεκα διαφόρων τυπικών λόγων δέν έξετε- 
λέσθη1).

Εικόνες έλαιογραφικαί του Νικομήδειας Διονυσίου, έργα δεξιών 
καλλιτεχνών, ύπήρχον δύο τοιαυται, άλλά τί άπέγειναν άγνοουμεν. 
Φωτογραφική μόνον τοιαύτη, λίαν έπιτυχής γενομένη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, έσώζετο παρά τή άνεψια αύτού Αικατερίνη Λορ. Μ. Λ. 
Καΐρη έν Μεσαρία, τώ γενεθλίω τού Νικομήδειας χωρίω.

’Έγραφον έ ν ’Ά νδρώ , φεβρουαρίου άρχομένου 1939.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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1) Β. Δ. Κ α λ λ ί φ ρ ο ν ο  ς , ’ Εκκλησιαστική Έπιθεώρησις, τ. Ζ ' ; σ. 56 κ. έ.



ΟΛΙΓΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΙΤΙΤΣΗΣ

Ή  Ιν τώ Η' τόμφ των «Θρακικών» υπό τού Μητροπολίτου Σάρ- 
δεων Γερμανού δημοσίευσις τών Επισκοπικών καταλόγων των ’Επαρ
χιών τής Βορείου Θράκης παρέχει ήμΐν την ευκαιρίαν δπως προσθέσω- 
μεν συμπληρωματικά τινα περί τής Μητροπόλεως Λιτίτσης, περί ής έλα- 
χίστας δυστυχώς πληροφορίας έχομεν.

Α\ Γεωγραφικώς. "Εδρα τής ’Εκκλησιαστικής περιφέρειας Λιτί
τσης, μέχρι τής μεταθέσεως αυτής εις Όρτάκποϊ, ήτο ή κωμόπολις Λίτι- 
τσα. Αυτή άπέχουσα έν τέταρτον περίπου τής ώρας του Όρτάκίοϊ, κειμέ
νου ΝΛ τής Άδρ]πόλεως καί εις άπόστασιν 40 περίπου χιλιομέτρων άπ’ 
αυτής, κεϊται εις τάς παρυφάς διακλαδώσεώς τίνος τής Ροδόπης, έχουσα 
κλ,ΐμα εύκραές και ήπιον, δΓ δ καί κατά τό θέρος διετέλει τερπνόν θέρε- 
τρον πολλών οικογενειών, τόσον έξ Άδρ]πόλεως, δσψ και έξ άλλων μερών.

Β\ 'Ιατορικώς. Μολονότι έν τή Εκκλησιαστική Ιστορίρ. ή Λίτιτσα 
ώς Λιοτίτζα αναφαίνεται από τά μέσα έτι του Θ', αίώνος, εις την καθ’ 
δλου ίστορικτήν κονίστραν την εποχήν ταΰτην δεν φαίνεται νά διαδρα
ματίζει ρόλον τινά. "Ισως λόγφ τής γεωγραφικής της θέσεως καί του 
άπομεμακρυσμένου αυτής πάσης συγκοινωνιακής αρτηρίας. Τό γεγονός 
δμως δτι κατά τούς χρόνους τών μεγάλων καί αλλεπαλλήλων Βουλγαρι
κών καί άλλων επιδρομών ύπήρξεν έδρα Επισκοπική, δτι μετά τον θά
νατον ’Ανδρονίκου τού ΙΙαλαιολόγου, βραδΰτερον, προήχθη εις Μη- 
τρόπολιν, σημειον, δτι συνεκέντρον τότε περί εαυτήν σπουδαΐον ελληνι
κόν πληθυσμόν καί δτι ώς κέντρον ελληνικόν οχυρόν Χ) ένδιεφέρθη οπωσ
δήποτε διά τά πράγματα του Κράτους, ύποστάσα καί αυτή τήν τύχην 
τών άλλων ελληνικών περιοχών, λεηλατηθεΐσα καί έρημωθεϊσα παντελώς. 
"Ηδη επί Ίωάννου Καντακουζηνοΰ τοΰ ΣΤ'., στεφθέντος βασιλέως εν 
Διδυμοτείχφ τώ 1341, βλέπομεν αυτήν μετέχουσαν τών μεταξύ αυτού καί 
τού Αύτοκράτορος Ίωάννου τού Ελ διενέξεων, ταχθεΐσα διά τού άρχον- 
τος αυτής μέ τό μέρος τού δευτέρου. «’ Εκείνοι δέ ύπ’ ένδειας άναγκαζό- 1

1) Δυτικώς καί εις άπόστασιν ώρας περίπου, επί τής κορυφής υψηλου βουνοΰ, 
σώζεται έν καλή όπωσοΰν καταστάσει φρούριον όνομαζόμει ον σήμερον Παλαίκα- 
στρον (τ. Χισαρλίκ), εν έκ τών πολλών χτισμάτων τοΰ ’ Ιουστινιανού.
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μενοι καί των άλλων φοβερωτάτων κατατολμάν πεζοί τε δλίγω πλείους 
διακόσιοι καί ιππείς έλάττους τούτων προς αρπαγήν τής πόλβως έξελθόν- 
τες ούτως υπό σφοδρού κατελήφθησαν χειμώνος, ώς άναγκασθήναι αύ- 
τόμολοι προς τούς πολεμίους άφικέσθαι, έκλείποντες ήδη υπό κρύους. Οί 
μέν ούν πεζοί πάντες δμοΰ προς Αίχιτζαν πολίχνην έλθόντες, επεί ό τής 
πόλεως αρχών τά βασιλέως κρύφα ήρημένος ήν, εν μιφ οικία τούς άνδρας 
κατακλείσας, ώς φρουρεϊσθαι δήθεν, πυρί τε άνακτησάμενος καί τή άλλη 
των αναγκαίων χορηγία μετά τρίτην ημέραν έκών είναι ενεδίδου αύτοΐς 
προς τύν δρασμόν’ καί διαδράντες όμοϋ πάντες αύθις είς Διδυμότειχον 
έπανεΐκον» ’ ).

Κατά την κατάκτησιν τής Θράκης υπό των Τούρκων, έπισυμβάσαν 
μετά τό 1360, ή Λίτιτσα ήκολούθησε την τύχην των λοιπών πόλεων καί 
περιφερειών. Έλεηλατήθη καί αυτή καί ήφανίσθη. Πόσον διήρκεσεν ή 
άφάνεια αυτής άγνωστον. Άνηγέρθη όμως βραδύτερον καί έπφκίσθη μά
λιστα καί υπό Τούρκων ώς άποδεικνύεται εκ των σωζομένων λειψάνων 
τουρκικών μνημάτων παρά την θέσιν δνομαζομένην διά τούτο «Τουρκολή- 
μορα» κειμένην έξω καί βορείως τής κωμοπόλεως παρά την προς την Μο
νήν τού ‘Αγ. Κωνσταντίνου άγουσαν οδόν. Οί πρώτοι όμως Τούρκοι ού- 
τοι έξέλειπον ενωρίς. Πότε ακριβώς καί διατί άγνωστον. ’Ίσως διότι εύρέ- 
θησαν έν μέσω καθαρώς ελληνικού περιβάλλοντος καί ϊσως ακόμη διότι 
κατά τούς προότους τής κατακτήσεως χρόνους ό έξισλαμισμός τής υπαί
θρου δεν είχε λάβει τήν έκτασιν, τήν δποίαν ελαβεν άργότερον, ώστε νά 
χρησιμεύη ώς έρεισμα τών είς τάς πόλεις καί κωμοπόλεις έγκατασταθέν- 
των Τούρκων. Πάντως ή Λίτιτσα από δύο καί πλέον αιώνων καί μέχρις 
εσχάτων ήτο άμιγώς Ελληνική.

Έν Λιτίτση τό πάλαι ΰπήρχον θερμαί ιαματικοί πηγαί 3). Εις τάς πη- 
γάς αύτάς, λέγει μία παράδοσις, συνέρρεον άργότερον έκτος τών άλλων 
καί πολλοί Τούρκοι εκ τών χωρίων τής Ροδόπης, οί όποιοι κατά τήν λήξιν 
τής περιόδου μετά τήν αποθεραπείαν των, αντί νά έπιστρέφωσιν είς τά 
Τδια, ετρέποντο είς παντοίας βιαιοπραγίας καί πιέσεις κατά τών κατοίκων 
τής Αιτίτσης. Καί επειδή τό τοιούτον έπανελαμβάνετο καθ’ έκαστον έτος 
οί κάτοικοι τής κωμοπόλεως άπεφάσισαν καί κατέχωσαν τάς πηγάς ταύ- 
τας 3) . ’Ίχνη τών πηγών τούτων σφζονται μέχρι σήμερον κείμενα είς τήν 
θέσιν «Χριστός».

Μελέτιος ό ’Αθηνών έν τή Γεωγραφία αυτού4) εις τό περί Θράκης 1

1) I. Καντακουζηνοϋ "Ιστοριών Βιβλ. III. 57.
2) Διά τοΰτο καί οΐ Τούρκοι (’ονόμασαν αχιτήν Λιτζια.
3) Πρβλ. ’Ανατολική ΈπιΦεώρηοις 1884 άριθ. 51.
4) Θράκη 12, σελ. 102.
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κεφάλαιον όμιλών περί τής Λιτΐτσης λέγει. «Λίτιτζα, μέ θρόνον ’Αρχιεπι
σκόπου, κοινώς ’Αρβανιτοχώρι». 'Η  επωνυμία τής Λιτίτσης ώς Α ρβα
νιτοχώρι δεν είναι τυχαία. Μία ιστορική παράδοσις αναφέρει ότι, ότε επί 
Σουλτάν Σελίμ, βασιλευσαντος κατά το ΙόδΟ καί εξής, άνεγείρετο εν Ά -  
δρ]πόλει τό εξ ονόματος αύτοΰ άποκληθέν περικαλλές τζαμίον Σουλταν 
Σελίμ, ώς κτΐσται έχρησιμοποιήθησαν καί πολλοί "Ελληνες εκ τής Δυτι
κής Μακεδονίας καί Ιδίως τής ’ Ηπείρου, οι όποιοι γενικώς άπεκαλοΰντο 
Άρβανίται. Ουτοι μετά την αποπεράτιοσιν τοΰ τζαμιού έζήτησαν παρά 
τοΰ Σουλτάνου όπως δοθή αύτοίς ιδιαίτερον μέρος προς έγκατάστασιν αυ
τών καί τών οικογενειών των, ώς τοιοΰτον δε έδόθη αυτοΐς ή Λίτιτσα 
καί τό Όρτάκχοϊ ή, ένθα καί έγκατεστάθησαν, άποβάντες ουτω οί κυρι- 
ώτεροι άποικοι τών πολλάκις καταστραφεισών δυο κωμοπόλεων τούτων. 
Μέχρι τή μεταναστεΰσεως διεσο'ιζοντο εις άμφοτέρας οίκογένειαι φέρου- 
σαι το έπώνυμον «Άρβανίται».

Ή  Λίτιτσα κατεστράφη καί υπό τών Κιρτζαλίδων τφ 1790, διασκορ- 
πισθέντων τών κατοίκων της. Άνηγέρθη όμως καί πάλιν καί έπφκίσθη 
ενωρίς, άποβάσα μία ανθούσα κωμόπολις μέχρι τών Βαλκανικών πολέ
μων, οπότε επιδικασθεΐσα διά τής Συνθήκης τοΰ Βουκουρεστίου εις τούς 
Βουλγάρους, έγκατελείφθη υπό τών κατοίκων της προσφυγόντων εις τήν 
Ελλάδα.

Γ'. ’Εκκλησιαστικώς. cQg Επισκοπή πρώτην φοράν ή Λίτιτσα, ώς 
Λιοτίτζα 1 2), αναφαίνεται έν ταϊς αναγραφαΐς (notitae) τοΰ βασιλέως Λέ- 
οντος Σ Τ . τοΰ Σοφοΰ (386—912). Κατά τήν επιγραφήν (notitia 3) «Τά- 
ξις πρωτοκαθεδρίας τών υπό τύν Άποστολικόν θρόνον Κων]πόλεως τε- 
λοΰντων Μητροπολιτών καί τών ΰπ3 αυτούς Επισκόπων» ή Λίτιτσα κα
τέχει τήν δευτέραν θέσιν ώς Επισκοπή υπό τον Φιλιππουπόλεως έχον- 
τος δέκα έν όλω Έπισκοπάς ήτοι α') τον Άγαθονικείας, β') Λιοτίτζης, 
γ') Σκουταριού, δ') Λευκής, ε') Βλέπτου, στ') Δραμίτσης, ζ') Ίωαννίτζων. 
η ) Κωνσταντείας, θ') Βελικίας καί ι') τον Βουκοΰβων;ι). Κατά τήν εποχήν 
ταΰτην καί μέχρι τής Έκθέσεως τοΰ βασιλέως Ανδρονίκου τοΰ ίίαλαιο- 
λόγου τοΰ γέροντος (1283 — 1328) «όπως νΰν έχουσι τάξεως αί ύποκείμε- 
ναι Μητροπόλεις τφ ΙΙατριαρχικφ θρύνφ Κων]πόλεως» (notitia 11) Ιξηκο-

1) Περί τούτου άναφέρομεν πλείονα εις τήν πραγματείαν ημών περί’Ορτάκιοϊ.
2) Καί Λυούτιτζα Η e i n r i c h Q e l z e r :  IsJ ot itiae tpiscoparnm έν Κϋπ. 

Bayerische Akademie der Wiss. Abbandlungen der Philos-Philol. Ke Bd 21 (1901) 
σελ, 557 (Σ. Θ.).

3) Le Quien : Τόμ. A', σελ. 1167—1168.— ΟΙκονόμου K . : Περιγραφή τής 
’Επαρχίας Φιλιππουπόλεως σελ. 15.



’Ολίγα περί της Μητροπόλβως Λιτίτσης 97

λουθεί νά διατελή ή Λίτιτζα υπό τον Μητροπολίτην Φιλιππουπόλεως ’ ), τί- 
νες δμως διετέλεσαν Επίσκοποι δεν γνωρίζομεν.

Έπί ’ Ανδρονίκου Παλαιολόγου τοΰ νεωτέρου, συνετάχθη νέα ’Έκθε- 
σις «περί τής τάξεως των θρόνων των Μητροπολιτών καί τίνες αυτών 
λέγονται ’Έξαρχοι καί Ύπέρτιμοι, τίνες δέ Ύπέρτιμοι μόνον». Κατά την 
’Έκθεσιν ταΰτην «είσί καί ετεροι Μητροπολϊται εξω τών ών γράφει δια- 
τύπωσις ή αρχαία, οϊτινες από ’Αρχιεπισκόπων καί Επισκόπων έτιμήθη- 
σαν κατά διαφόρους καιρούς» (notitia 4). Μεταξύ τούτων ήτο καί ό Ε 
πίσκοπος Λιτίτζης, δστις από τοΰ Φιλιππουπόλεως προήχθη εις Μητρο
πολίτην 2).

Ή  προαγωγή αύτη θά έγένετο προ τοΰ 1350 3) διότι κατά το 1342, 
επί Πατριάρχου Ίωάννου τοΰ ΙΔ' τοΰ Κελέκα, εύρίσκομεν ’Αρχιερέα Λι- 
τίτζης, μή έπονομαζόμενον, άθωοΰντα διά Συνοδικής πράξεως τον Ν.Κα- 
βάσιλαν « . . . Ή  μετριότης ημών σύναμα τοΐς περί αυτήν ίερωτάτοις 
Άρχιερεΰσι, τφ Σάρδεων, τφ Σίδης, Πηγών, Δυρραχίου, Μαδΰτων, Ά -  
πρω, Μηθΰμνης, Χίου, Γάνου, τφ . . . τφ Έξαμιλίου, τφ Λιτίτζης άθώον 
είναι τον Καβάσιλαν, δσον το από εϊρημένης αιτίας, εχοντα καί άλλως 
εις ίερωσύνην άξίως» Α).

’Επίσης εις τήν επί Πατριάρχου Καλλίστου τοΰ Α'. (1350—1354) 
συγκροτηθεΐσαν Σύνοδον, ήτις Άκίνδυνον καί Βαρλαάμ, τούς ήσυχαστάς, 
κατεδίκασεν, άναγινώσκεται δτι παρεκάθησεν ως σύνεδρος καί Μητροπο
λίτης Λιτίτζης, του οποίου το ό'νομα επίσης δεν μνημονεύεται. ’Αναγρά
φεται απλώς «ό Λιτίτζης Μητροπολίτης βεβαιών υπέγραψα» 5).

Βραδύτερον ή Λίτιτζα περιέρχεται εις άφάνειαν. Αυτή έξικνειται μέ
χρι τοΰ τέλους τοΰ ιε' αίώνος. ’Αναλαμβάνει δμως εν τφ μεταξύ καί εμ
φανίζεται ώς ’Αρχιεπισκοπή. ’Αλλά νέα γεγονότα, νέαι έπιδρομαί Τούρ
κων καί Βουλγάρων επιφέρουν καί αύθις τήν έρήμωσίν της. Άνασυντα- 
χθεϊσα κατά τύ 1550 τίθεται υπό ’Εξαρχίαν μέχρι τοΰ 1652, οπότε διά 
Πατριαρχικού καί Συνοδικού Τόμου, καθ’ δν «Ή  Μεγάλη τοΰ Χριστού

1) Πρβλ. Νείλου Δοξαπατρή (1143) «Τάξις Πατριαρχικών θρόνωι» λσ' ‘ Η 
Φιλιππούπολις τής Θράκης εχουσα Επίσκοπός ]0.

2) ΕΙς τήν τάξιν πρωτοκαθεδρίας Μητροπόλεων, κατά τήν “Έκθεσιν Άνδρο* 
νίκου τρίτου τών Παλαιολόγων (Gelzer, ενθ’ άν. Σ. 609 άναφέρεται ΡΙ' ό Λιτί
τζης (Σ. Θ.).

3) Le Quien XXVI.
4) Τοΰ αύτοΰσελ. 1167—1168.
5) Πατριαρχικά Γράμματα «Κωδίκιον τών Συνοδικών παρασημειώσεων» 

σελ 227. ·
ΕΙς την Πατρολογίαν Migne, Τ. 151, σελ. 763 υπογράφει Λιτιτζίτζης (Σ. θ.).

Θ q q, η ι κ ά ΙΒ ' 7
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Εκκλησία ευροΰσα την ’ Αρχιεπισκοπήν Λιτίτζης καιακεχωσμένην, ένα- 
φανή καί άγνοουμένην παρά πολλών, σίτε έρήμην οΰσαν άν&ρώπων
επί Ίωαννικίου τοΰ Β' άπεκατεστάθη καί αΰθις εις τήν ’Αρχιεπισκοπι
κήν αυτής τιμήν καί καθέδραν }).

Έν τφ Συνταγματίφ Χρύσανθού 'Ιεροσολύμων, έκδοθέντι τφ 1715 
δ Αρχιεπίσκοπος Λιτίιζης, μόνος τοιοΰτος έν Θρφκη, κατέχει, μετά τους 
Μητροπολιτικούς θρόνους, τήν 62αν θέσιν.

'Ως Αρχιεπισκοπή ή Λίτιτζα διετέλεσε μέχρι τοΰ 1855, οπότε έπί 
Κυρίλλου τοΰ Σ Τ ' ανυψώθηκα! αιιθις εις Μητρόπολιν 1 2 3 4), κατέχουσαν εκ- 
τοτε έν τφ Νεωτάτιρ Συνταγματίφ τήν 66ην θέσιν. Ό  Μητροπολίτης αυ
τής έψημίζετο ώς 'Υπέρτιμος. Έν τφ μεταξύ, έπειδή ή κωμόπολις είχε 
καταπατηθή υπό των Ινιρτζαλίδων (1790), έγένετο ή μεταφορά τής έ'δρας 
εκ Αιτίτσης εις Όρτάκίοϊ, ένθα καί παρέμεινε μέχρι τής μεταναστεΰσεως 
των κατοίκων (1914— 1922). Ερείπια τής παλαιάς Μητροπόλεως Ισφ- 
ζοντο μέχρις εσχάτων έν Λιτίτση, κείμενα εις τήν θέσιν «Τσιλιμπάδικα» 
παρά τήν πρύς τό χωρίον Παλικράβα άγουσαν οδόν.

Ένταΰθα παραθέτομεν χρονολογικόν πίνακα των από τοΰ 1652 καί 
εντεύθεν ’Αρχιεπισκόπου Αιτίτσης, καταρτισθέντα βάσει των υπό τοΰ Σάρ- 
δεων Γερμανού έν «Θρρκικοΐς» Τόμ. Η' δημοσιευθέντων καί των «Χρο
νολογικών Καταλόγων των από Χριστοΰ Άρχιερατευσάντιον κατ’ ’Επαρ
χίας» "Ανθίμου Άλεξούδη Μητροπολίτου Άμασσείας. Ώς παρατηρείτε 
υπάρχουν αρκετά κενά εις τον πίνακα τοΰτον, αγνοουμένων των Άρχιε- 
ρατευσάντων.

— 1350 ’Ανώνυμος, είς την σύνοδον3) κατά ’.Ακίνδυνου και
Βαρλαάμ υπογράφει, ό Αιτίτσης Μη
τροπολίτης, βεβαιών υπέγραφε.

1652—1681 Θεοδόσιος*)
1688— 1689 ΙΙαλάδιος 5)

1) Πρβλ. Σάρδεων Γερμανού ’Επισκοπικοί Κατάλογοι, έν «Θρφκικοΐς », Τόμ, 
Η', σελ 146—147.

2) Τό Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν γράμμα πρ< αγωγής έν «Θρακικοϊς*, Τόμ 
Η', σελ. 149.

8) Le Quien, τόμ. A' , σελ. 1167 (Σ. Θ.).
4) Είς υπόμνημα έκλογής Δέρκων καί Νεοχωρίου Μακαρίου (’Ορθοδοξία 

Κ]πόλεως) έτ. 1'. 1935, σελ. 420 υπογράφει 1683 Σεπτεμβρίου ΙΑ' ό Λιιίτζης Θεο
δόσιος (Σ. Θ.).

5) Είς τούς Χρονολογικούς καταλόγους Α. Άλεξούδη έν Πανελληνίω Λιυκώ- 
ματι, τόμ.Δ',σελ. 231 αναγράφεται Παγχράιιος —Ό  Α.Π. Κεραμεύς έν Δελτ.Ίστορ. 
καί Έθν. ‘ Εταιρ., τόμ. Γ'. μεταξύ τών άκμασάντων άρχιερέων τοΰ ΙΖ\ καί ΙΗ'. 
αίω., αναφέρει μεταξύ τών δύο ίερωτάτων αρχιεπισκόπων καί τον Αιτίτσης Παγ-
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1721— 1731 Μεθόδιος
-1 7 5 9 ’Άν&ιμος Ί)

1759-1788 ΆΌανάσιος
1788-1796 ’ Ιγνάτιος
1796-1811 Γρηγόριος
1811-1827 Σωφρόνιος
1827— 1853 ’ Ιωαννίκιος * 1 2 3)
1853— 1855 Γρηγόριος
1855— 1861 ’ Ιωσήφ
1861-1892 3Ιγνάτιος
1892— 1894 Κωνσταντίνος
1894—1897 Βασίλειος
1897— 1907 Νικηφόρος
1907— 1930 Νικόδημος

Ποια ύπήρξεν ή έ'κτασις τής Εκκλησιαστικής Περιφερείας τής Μη- 
τροπόλεως Αιτίτσης κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους άγνοοΰμεν. Κατά 
τούς μετέπειτα δμως χρόνους και ίδίςι προ και μετά την έπανασύστασιν 
τής Αρχιεπισκοπής τφ 1652 μία ιστορική παράδοσις αναφέρει δτι τά δρια 
αυτής εξετείνοντο νυτιοδυτικώς μέχρι των τοιούτων των Μητροπόλεων 
Κομοτινής καί Νευροκοπίου. Παρά την μεγάλην έκτασιν δεν είναι άπίθα- 
νον τούτο, διότι οί μεταξύ τής Αιτίτσης καί Νευροχοπίου εις τάς νοτίους 
οροσειράς τής Ροδόπης οϊκοϋντες ήσαν ακόμη τότε Χριστιανοί, ή δέ Μητρό- 
πολις Φιλιππουπόλεως, εις ήν θά ήδύναντο νά ΰπαχθώσιν, απείχε πολύ 
πλέον ή ή τής Αιτίτσης ή τής Κομοτινής. Βραδύτερον δμως τά πράγματα 
άλλάσσουν. Τά δρια αρχίζουν καί περιστέλλονται.Λόγω των διά τής κατα- 
κτήσεως τών Τούρκων δημιουργηθεισών συνθηκών αί Μητροπόλεις ειχον 
άπολέσει μέγα μέρος τής επιρροής των, ό δέ έξισλαμισμός είχε λάβει την 
μεγαλυτέραν του έ'κτασιν. Πολλά χωρία ορεινά καί ιδίως τά Βουλγαρικά

κράτιον. —Τφ 17ί2> συνοδική όπεφασις Κυρίλλου Δ', άνακοινωΰεΐσα τφ Άρχιεπι- 
σκόπφ Λιτίτζης (Έλλ. Φιλ. Συλλ. Παρνασσός, τόμ. Κ' - ΚΒ'.,σελ. 108 καί «Έκχλ. 
Άληθεία» 1911,σελ. 71) άνευ μνείας τοΰ ονόματος. (Σ.Θ.)

1) Είς τούς καταλόγους Άλεξούδη ένθ’ άν. αναγράφεται Πανάρετος είτα 
Προύσσης.—Είς συλλογήν Π. Ζερλέντη έν Έπετηρίδι Έ τ . Βυζ. Σπουδών, τόμ. Γ', 
σελ. 234 υπάρχουν γράμματα ’Επισκόπου Αιτίτσης ‘ Ανθίμου 1739 ’Ιουνίου 30 και 
1747 Μαρτίου 6. τφ 1774 καί 1793 άλλα τοΰ πρώην Λιτιιζης ’Ανθίμου.

2) Κατά Ευστρ. Δράκον («Τά Θρακικά» 1892, σελ. 62) ό τάφος τοΰ Θυραίου
Μητροπολίτου ’Ίμβρου τοΰ άπό Λιτίτζη; Ίωαννικίου άποθανόντος τφ 1870 όγδο- 
ηκοντούαδο; εύρίσκεται έξω τοΰ ναοϋ έν Μεγ. Τσεκμετζέ.
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(Άχριάνιδες 7) ), πιεζόμενα υπό των Τούρκων ήσπάσθησαν τον Μουσουλ
μανισμόν, ελάχιστα δε, εγκατεσπαρμένα είς τάς υπώρειας τής Ροδόπης, 
διέσωσαν τήν χριστιανικήν αυτών θρησκείαν. Καί αρκετά ελληνικά εσχον 
την αυτήν τΰχην. Με τήν διαφοράν δτι ενώ οί Βούλγαροι, ϊσως καί εκ 
φυλετικών λόγων, έγένοντο γνήσιοι μωαμεθανοί, ot "Ελληνες, δσοι δέν 
κατώρθωσαν νά διαφυγωσι καί ήναγκάσθησαν νά άλλαξοπιστήσωσιν, έγέ
νοντο αιρετικοί, άσπασθέντες τά δόγματα τών Κιζιλμπάσιδων, άτινα διέ- 
σιρζον εν έαυτοις αρκετά στοιχεία τής Χριστιανικής ■θρησκείας. Ουτω βο- 
ρείως τής Αιτίτσης τά χωρία Παλαίκαστρον a), "Ατερεν καί τινα άλλα 
έγένοντο Κιζιλμπάσιδες. Δέν έπαυσαν δμως μέχρι τών τελευταίων χρότων 
έχο^τα συνείδησιν τής χριστιανικής αυτών προελευσεως. Ευρήματα άλλως 
τε διάφορα, όπως επιτύμβιοι πλάκες μέ ελληνικούς χαρακτήρας, ερείπια 
Βυζαντινών ναών, κιονόκρανα μέ σταυρούς, έλληνικαί όνομασίαι ορόση
μων, κ. ά. μαρτυρούσι καί σήμερον έτι τήν ελληνοχριστιανικήν καταγω
γήν των.

Κατόπιν τούτων επόμενον ήτο καί τά δρια τής Μητροπόλεως Λιτί- 
τσης νά έχωσι περιστολή αρκετά, είς τρόπον ίοστε κατά τό 1875 είς τήν 
δικαιοδοσίαν αυτής νά ύπάγωνται τά κάτωθι μόνον χωρία καί Κοινότητες.

*Ελληνικά

Όρτάκίοϊ
Λίτιτσα
Πλαβοΰ
Άκαλάνιον
Τσεκερδικλή
ΙΙαλικράβα
Λιμπαβοΰ
Κετενλή
Καράτεπε
Άηδονοχώρι
Σαρή χαδΐρ
Μεγάλο Λογαντζή 1

1) Οί Άχ'ριανιδες οίκοι κατά τήν υπό τών Βουλγάρων τώ 1912 κατάληψιν 
ιών περιοχών των έξεβιάσύησαν είς έκχριστιανισμόν. Πολλοί όρνηύεντες £ϋα\/α- 
τιόύηααν.

•J) Έ ς οίκου άρκεχαί οίκογένειαι όπως τοΰ Λουλοΰδη, τοΰ Πατέρα Άντώνη 
κ. α κατέφυγον είς Όρτάκίοϊ.
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Μικρό Δογαντζή
Καμπαΐκι
Τσίαοΰσι
Άλεποχώρι
Κόζλουτζια
Ούροΰμ-κίοϊ

Β ο υ λ γ α ρ ό φ ω ν α

Άρναοΰτκίοϊ
Ντουτλή
’Αβρέμι
Φοΰφλα
Δραβίσινα
Προυκουβιάνη
Μπρίουρεν
Γ ιουλοΰκι
Παπάσκίοϊ
Γενί-μαχαλέ

Έκ των Ελληνικών τά δυο τελευταία μετά την άνακήρυξιν του 
Αύτονομιακοΰ καθεστώτος έν Ά ν . Ρωμυλία (1879—1885) συμπεριλη- 
φθέντα εις αυτήν, ώς ελληνικά, ύπήχθησαν εις την Μητρόπολιν Φιλιπ- 
πουπόλεως. Έκ δέ τών βουλγαροφώνων, ή Δραβίσινα κατά τό ημισυ, ή 
ΙΙροκονβιάνη, τό Μπρίουρεν, τό Γίουλοΰκι, τό Παπάσκίοϊ καί δ Γενί-μα- 
χαλές προσεχώρησαν εις τό σχΐμα κατά τό 1890 —1895, τά δέ Άρναουτ- 
κίοϊ, Ντουτλή, Άβρέμι καί Φοΰφλα μετά τό 1900, εις τρόπον ώστε κατά 
τό 1912 προ τών Βαλκανικών πολέμων ή Μητρόπολις Λιτίτσης περιελάμ- 
βανε μόνον τά ώς άνωθι ύπολειφθέντα ελληνικά χωρία καί τό ημισυ τής 
Δραβίσινας, ή οποία, καίτοι Βουλγαρική, παρέμεινε πιστή εις την Μ. Ε κ 
κλησίαν, άνεγείρασα ιδιαιτέραν Εκκλησίαν καί διατηρούσα ίδιον σχο- 
λεϊον μέ έ'λληνα διδάσκαλον.

Μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους διά τής Συνθήκης τού Βουκουρε- 
στίου έκ τής Μητροπολιτικής Περιφερείας Λιτίτσης περιήλθον εις την 
Βουλγαρίαν αί Κοινότητες Όρτάκιο?., Λίτιτσα, ΓΙλαβού, Άκαλάνιον, Τσε- 
κερδεκλή, Παλικράβα, Αιμπαβού, Κετενλή, καί ’Αηδονοχώρι, τών οποίων 
οι κάτοικοι μετηνάστευσαν είς την Ελλάδα, άπέμειναν δέ αί λοιπαί, αί 
όποΐαι καί άποτελούσιν την Επαρχίαν Λιτίτσης. Αΰτη μετά τον θάνατον 
τού Μητροπολίτου Νικοδήμου, επισυμβάντα τό 1930, παραμένει ε'κτοτε 
άνευ τιτλούχου Άρχιερέως.



102 ΓΊ. Ροδοοίνου

"Ιερά Μονή τον ‘Α γ ί ο υ  Κ ωνσταντίνου καί ‘Ελένης.

Εις την Μητρόπολιν Λιτίτσης ύπήγετο και ή Μονή τοϋ 'Αγίου Κων] 
τίνου καί 'Ελένης, κείμενη επί ωραίας τοποθεσίας, τέταρτον περίπου τής 
ώρας εξω τής κωμοπόλεως Λιτίτσης. Κατά την παράδοσιν αυτή ήκμαζε 
καί κατά τούς Βυζαντινούς καί τούς μετέπειτα επί Τουρκοκρατίας πρώ
τους χρόνους, εχουσα εις τήν δικαιοδοσίαν αυτής εις τά πέριξ μέχρι τότε 
Χριστιανικά άκόμη χωρία 16 σκήτας. Μεταξύ τούτων άναφέρ,ινται ή τής 
'Αγίας Φωτεινής, κειμένη πλησίον τοϋ Παλαικάστρου, ή τοϋ Σωτήρος με
ταξύ Πλαβοΰς.καί ’Άτερεν, ή τού ‘ Ay. ΓΙαντελεήμονος κ. ά. Τάς σκήτας 
ταύτας έμνημόνευον μέχρις εσχάτων καί αυτοί οι Τούρκοι κάτοικοι των 
πέριξ χωρίων, χρησιμοποιούντες μάλιστα αύτάς ως δηλωτικάς τοποθεσιών 
των κτημάτων των.

Βραδύτερον, άγνωστον πότε, ή Μονή αΰτη κατεστράφη καί εκειτο 
επί αιώνας έρείπιον. Τφ 1872 επί Αρχιερέως Ιγνατίου άνηγέρθη έκ βά
θρων καί παρέμεινεν εορτάζουσα τήν "Απόδοσιν τής Κοιμήσεως τή: Θεο
τόκου (22—23 Αύγουστου) μέχρι τοϋ 1913, οπότε περιήλθε καί αϋτη εις 
τούς Βουλγάρους.

Ν. ΡΟΔΟΟΙΝΟΣ



ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΔΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ

(1850— 1861)

I ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1) Έν τη περί τών δύο Κυριλλείων κωδίκων τής ίερας μητρο- 
πόλεως Φιλιππουπόλεως (1780-1847) μελέτη ήμών1) έγράψαμεν: 
« . . .  έπεται δτι ό (μητροπολίτης) Νικηφόρος, δστις άπέθανε τώ 1850. 
κατεσκεύασε νέον κώδικα, συνέχειαν του πρώτου (Κυριλλείου)’ διότι 
άλλως θά έπρεπε κτλ.»3). Αυτή ή ήμετέρα εικασία δέν ήτο άτοπος. Ή 
Βουλγαρική τής Πλόβδηφ μητρόπολις παρέδωκεν ήμΐν προς άνάγνω- 
σιν καί τον του Νικηφόρου μετά τοΟ παραρτήματος του κώδικα ένα- 
ποκείμενον καί τούτον μετά των άλλων έν τοΐς άρχείοις της 3).

Ό  κώδιξ καλώς διατετηρημένος είναι δερματόδετος, ϋψους 0,42, 
πλάτους 0,26 καί πάχους 0,05 του μέτρου έκ χάρτου παχέος. Ή  άπα- 
ρίθμησις τών σελίδων του άρχεται άπό τής 5ης, άφ’ ής καί ό κώδιξ 
αυτός κυρίως, καί καταλήγει εις τήν 337ην, έν ή παύεται άποτόμως 
ούτως είπεΐν οίαδήποτε έν αύτώ πράξεως άντιγραφή, τών άκολού- 
θων σελίδων πασών ύπέρ τό ήμισυ τών του κώδικος ούσών λευκών. 
’Άρχεται άπό τοΟ μηνός ’Ιανουάριου 1850 καί φθάνει μέχρι τών άρ- 
χών τοΟ μηνός Μαρτίου 1861. Αϋτη ή άπότομος άνακοπή αιτιολογεί
ται ύπό τοΰ δτι καί ουτος ό κώδιξ μετά τών άλλων καί πάντων τών 
έν τώ κιβωτίω του άρχοντος δικαιοφύλακος έγγράφων ύπεξηρέθη 
έκ τής ίερας μητροπόλεως υπό τών άποσχισθέντων τής όρθοδόξου 
Ελληνικής κοινότητος Φιλιππουπόλεως Βουλγάρων άμα τή καθαιρέ- 
σει τοΰ βουλγαρίζοντος μητροπολίτου Παϊσίου, Ίωαννίτου καί υίου

1) Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ή ιερά της Φιλιππουπόλεως μη- 
τρόπολις και οΐ κώδικες αύτής, Ά ρχεϊον  τοΰ θρακικοΰ λαογραφικοΰ και γλω σ 
σικού θησαυρού, τόμ. Δ', έτ. 1937—38, σελ. 1 καί έξης.—2) Αυτόθι, σελ. 2Γ.— 3) 
Ύ π ’ άρ. 30 καί 25.
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έλληνος διδασκάλου, φθίνοντος του μηνός Φεβρουάριου του έτους 
έκείνου. ’Αναμφισβήτητος δέ άπόδειξις τής άπό τοϋ πατριαρχείου 
άποστασίας του μητροπολίτου τούτου είναι καί ή έν τώ κώδικι δύο 
πράξεων, μιας διαθήκης καί ένός πωλητηρίου, άπό 2 Μαρτίου 1861 
έν Βουλγαρική γλώοση ’ ) καταγραφή, γενομένη μετά τήν ύπ’ αυτού 
τή Κυριακή τής ’Ορθοδοξίας μή μνημόνευσιν του πατριάρχου.

Έα:ί τού κορμού τού κωδικός έξωθεν είναι χρυσοΐς γράμμασι 
τετυπωμένον: ΚΩΔΙΞ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. Φ1ΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 1850 Φ.
IS. s). Έν τή τρίτη έκ τών τεσσάρων πρώτων άναριθμήτων σελίδων 
είναι γεγραμμένος μικρός τις περί τού σκοπού τού κώδικος πρόλο
γος, συντεθείς ύπ’ αυτού τού μητροπολίτου.

«Τάξις τιμάσθω καί προηγείσθω κράτους* κράτος γάρ αυτή καί 
κράτους άεί φύλαξ. Επειδή έκπαλαι νενόμισται έν κώδιξι καταγρά- 
φεσθαι πάντα τα έμπίπτοντα έκκλησιαστικά τε καί πολιτικά έγγρα
φα, άποδεικιικά όποιωνδήποτε υποθέσεων, ούχ ήττον δέ σημειοΰ- 
σθαι καί πάνθ’ δσα μνήμης άξια, καθότι τά έν κώδιξι σημειούμενα 
καί άντιγραφόμενα δύναμιν έχει καί κύρος Ισον τοΐς πρωτοτύποις 
καί τό πλεΐστον έπ’ αύτώ τούτω καταγράφονται, ώστε τών πρωτοτύ
πων αυτών άπολεσθέντων μηδέν παραλλάττοι, εί έκ τού κώδικος 
αυθις άντιγράφοιντο, (δπερ ώς κανών άσφαλείας καί διαμονής νομι- 
ζόμενον ειθισται τοΐς τε πολιτικοΐς καί έκκλησιαστικοίς), διά τούτο 
ουν έκπαλαι καί τής ίερωτάτης ταύτης μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως 
τάς πράξεις αύτής έν κώδιξι τακτικοΐς, ώς καί ήδη, άντιγράφους φυ- 
λαττούσης, ών περαιωθέντων, μάλλον δ5 είπεΐν πληρωθέντων, έγέ- 
νετο καί ό παρών κώδιξ ιδία έμή χειρί, ώς σύνηθες, έπικυρούμενος 
εις ένδειξιν. Τώ χιλιοστώ όκτακοσιοστώ πεντηκοσιώ έτει, έν μηνί 
Μανουαρίω».

Τού κώδικος τούτου παράρτημα είναι κατάστιχον χαρτόδετον 
ύψους 0,415, πλάτους 0,165 καί πάχους 0,035 τού μέτρου έκ χάρτου 
ευτελούς, οΐονεί άπορροφητικοΰ, δυστυχώς διάβρωτον έκ τής ύγρα- 
σίας, εις ήν, ώς φαίνεται, έπί έτη ήτο έκτεθειμένον. ‘Η διάβρωσις 
έκτείνεται κατά τά άκρα τών φύλλων του εις μήκος 0,270 τού μέτρου 
έκ τών κάτω προς τά άνω καί εις πλάτος άπό 0,001 μέχρι 0,04 τού 
μέτρου προς τά έσω. Έκ τούτου ένιαι τών άρχικών καί τών τελευ
ταίων κατά στίχους λέξεων εΐναι έλλιπεις ή έφθαρμέναι, εύκόλως 
δμως δύνανται νά συμπληρωθώσι. Περιέχει δέ τό παράρτημα φύλλα 1

1) Κώδικος Νικηφόρου σελ. 334.—2) Φ(ιλιππουπόλεως) Ν(ικηφόρου) (1824-
1850).
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ύφ’ ήμών Αριθμηθέντα 297, ήτοι σελίδας 594. Τούτων σελίδες 82 (3- 
84) περιέχουσι τά Ισα των έκ τής μητροπόλεως^έξελθόντων έγγρΑ 
φων (επιστολών μητροπολίτου και κοινότητος, Αναφορών κοινότητος 
καί έπαρχίας) ή περιλήψεις αυτών καί δυο είσελθόντων κυβερνητι
κών, 8 (553-560) περιέχουσιν ολιγόστιχα σημειώματα περί τών ένα- 
ποκειμένων εν τώ τής πολιτείας κιβωτίω προς άσφάλειαν τιμαλφών 
Αντικειμένων καί χρεωστικών ομολογιών καί έγγραφων ιδιοκτησίας 
διαφόρων ιδιωτών, ιδίως όρφανών, όλης τής έπαρχίας 1), 1 (592) τύ
πον Αρχιερατικού Αποδεικτικού (Απολυτηρίου), παρεχομένόυ τοΐς 
ίερευσι πρός έξΑσκησιν τής ίερας των διακονίας καί 2 (2 καί 593) 
πίνακα τών υπό τής μητροπόλεως κατΑ τό έτος 1855 έκδοθεισών διΑ 
μονΑς, κληρικούς καί λαϊκούς τής έπαρχίας Α π α ν τ α χ ο ύ  Ο €> ν 3), 
αί δέ λοιπαί (1,85-552 καί 561-591) είναι δλως λευκαί, έφ' ών έγένετο 
καί ή μείζων διΑβρωσις. Έν τώ παραρτήματι κατεγρΑφησαν ώσαύ- 
τως έν Αρχή καί τρεις έπιστολαί του Νικηφόρου καί τής κοινότητος 
Από του μηνός Δεκεμβρίου φθίνοντος του 1849.

Έν τώ κώδικι κατεγρΑφησαν διΑ τό έπίσημον Αντί έν τώ παραρ- 
τήματι τΑ ΐσα : συνοδικής πρός την κοινότητα έπιστολής περί του εις 
τό κοινόν του πατριαρχείου κληροδοτήματος του μητροπολίτου Νι
κηφόρου (σελ. 15-16), τής εις αυτήν Απαντήσεως τής κοινότητος (σελ. 
16-17), έπιστολής τής κοινότητος πρός τόν έν Ίασίω Γεώργιον Κομι- 
ζόπουλλον περί κληροδοτήματος τίνος (σελ. 37), Ανοφορας τής κοινό 
τητοςπρόςτό πατριαρχεΐον διΑ τήν ύψηλήν Πύλην υπέρ τοΰ διοικητου 
Άδήλ-Ίσμαήλ (σελ. 65), καί πατριαρχικού σιγιλλίου περί τής ύπό του 
Γκεμισγερδάνη ίδρύσεως τής φερωνύμου αύτοΰ σχολής (σελ. 206). 
Πρωτότυπα έγγραφα Απαντώσι μόνον δύο ύπομνήματα, ών τό μέν 
Αφορά εις τήν διΑταξιν πόρων πρός διατήρησιν τών σχολείων τής 
κοινότητος καί φέρει αύτογρΑφους τΑς ύπογραφας τών προκρίτων 
καί πρωτομαϊστόρων (σελ. 156), τό δέ Αφορά είς μεγΑλην του "Εβρου 
πλήμμυραν, συνταχθέν καί ύπογραφέν ύπό του γραμματέως τής μη
τροπόλεως Κωνστ. Πατερικου Στενιμαχίτου. Πλήν τών είρημένων 1

1) Τινές τών ομολογιών άπεσύρθησαν σύν τώ χρόνω ύπό τών είς οϋς 
άνήκον, άλλαι έξωφλήθησαν έν γένει ή έν μέρει, άλλων έπληρώθη ό τρέχων 
τόκος. Ταΰτα πάντα είναι σεσημειωμένα παραπλεύρως έν τω περιθωρίω, άλλ ’ 
Μνεκα τής έπελθούσης διαβρώσεως κατά τά άκρα τών ψύλλων ούτε αναγιγνώ
σκονται καλώς ούτε συμπληροΰνται έν πολλοΐς. —2) Π α ν τ α χ ο  0 σ α  ι : α[ 
ύπό τής μητροπόλεως έκδιδόμεναι έσψραγισμέναι γραπταί άδειαι είς κληρι
κούς καί μή πρός συλλογήν έλεών χάριν έαυτών ή χάριν μοναστηρίων, έκ- 
κλησιών καί Αλλων εύαγών ιδρυμάτων.
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τούτων αύτογράφων ύπογραφών ούδεμία άλλη άπαντά τοιαύτη. Χεΐ- 
ρες (γραφαί) εν τε τω κώδικι και τω παραρτήματι αύτοΟ δεν διαστέλ· 
λονται· πανταχού διαφάίνεται μία και ή αυτή γραφή, έν μέν τω κώ- 
δικι συνήθως έν τοις έπισήμοις έγγράφοις έπιμεμελημένη, έν δέ 
τοις ίδιωτικοΐς μάλλον άνειμένη, άλλ’ όπωςδήποτε ευανάγνωστος, 
έν δέ τω παραρτήματι δλως έιτιτροχάδην, βεβιασμένη καί άκατάσια- 
τος, έπομένως δυσανάγνωστος καί δή πολλαχοΟ μέχρις άφορήτου 
βαθμού. Τά ορθογραφικά σφάλματα είναι, σπάνια, έτι δέ σπανιώτε- 
ραι αί άσυνταξίαι. Φαίνεται δπ ό άνπγραφεύς ήτο ό προμνημονευ- 
θείς τής μητροπόλεως γραμματεύς, δστις δέν έστερεΐτο παιδείας, 
διότι έν γένει ό χαρακτήρ τής γραφής εΐναι ό αυτός προς τον τού 
αύτογράφου περί τής πλημμύρας τού "Εβρου ύπομνήματός του.

Ό  κώδιξ περιλαμβάνει τήν ιστορίαν τής μητροπόλεως καί τής 
κοινότητος τής Φιλιππουπόλεως καί τής έπαρχίας έν γένει έπί μίαν 
δεκαετίαν καί πλέον 1̂85.0-1861),ήτοι τήν ποιμαντορίαν των μητροπο
λιτών Νικηφόρου (έπί του τελευταίου του βίου του έτους 1850 μέχρις 
Αύγούστου^), Χρυσάνθου (24 Αύγούστου 1850— 15 Νοεμβρίου 1857) 
καί Πα ίσιου έξ Ίωαννίνων ( Ιό Νοεμβρίου 1857-25 Φεβρουάριου καί 
καταχρηστικώς μετά τήν καθαίρεσίν του μέχρι 2 Μαρτίου 1861), Τά 
περιεχόμενα τού κώδικος καταγράφονται κατωτέρω χρονολογικώς 
καί κατά όμοειδεΐς ώς δυνατόν συνομοταξίας μετά των παραπομ
πών των εις τάς οικείας σελίδας.

II. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

§ 2. α'.) Κυβερνητικά (Γράμματα μητροπολίτου κατά διοικητικήν 
διαταγήν, διαταγαι του διοικητοΰ, άναφοραί τής κοινότητος πρός τό 
πατριαρχεΐον διά τήν ύψηλήν Πύλην, πρός τον διοικητήν, καί πρός 
αύτήν τήν ύψηλήν Πύλην άπ’-ευθείας).

1850 Φεβρουαρ. 12. ’Επιστολή Νικηφόρου «πρός τον άγιον Τορ- 
νόβου Νεόφυτον κατά διαταγήν τού ύψηλοτάτου Έσμέτ-πασιά, δπως 
γράψη καί συμβουλεύση τούς Έσκί-ζαγαρλήδες διά νά καθησυχά- 
σωσι τάς έριδας καί φιλονικίας, άς έχουν έξ ιδιοτέλειας μεταξύ των». 
Έτέρα τού αυτού «πρός τούς Έσκί-ζαγαρλήδες έκ τών προκρίτων 
καθ’ ύψηλήν διαταγήν, δπως καθησυχάσωσιν, εί δέ παιδευθήσεται 
ό αίτιος σκανδάλων» ’ ). 1

1) Παραρτήμ. σελ. 7. 'Η πόλις Έσκι-ζαγαρά {Στάρα Zayopa) ύπή- 
γετο έκκλησιαστικόδς εις τήν επαρχίαν Τορνόβου, διοικητικώς όμως είς τήν νο
μαρχίαν (μουτεσαρίφι) Φιλιππουπόλεως.
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1850 'Απριλίου 15. «Γράμμα του Ίσμέτ-πασιά προς τον πανιερώ- 
τατον άγιον Φιλιππουπόλεως Νικηφόρον καί προς τούς έντιμους 
δημογέροντας τής πόλεως ταύτης», δπως συμβουλεύσωσι τούς χρι
στιανούς νά μή παρεκτρέπωνται διασκεδάζοντες κατά τάς ήμέρας 
του Πάσχα 1).

1850 Μαΐου 14. Αναφορά τής όρθοδόξου Κοινότητος Φιλιππου- 
πόλεως προς τον πατριάρχην, όπώς διά τακριρίου προς τήν υψηλήν 
Πύλην αίτήση τήν άκύρωσιν τού διορισμού- ώς διοικητου τής νομαρ
χίας τού Σερίφ πασιά, ώς άδρανούς καί πλεονέκτου, καθ* ά άπεδεί- 
χθη κατά τήν προτέραν του διοίκησιν.Υπογράφονται ό μητροπολίτης 
Νικηφόρος καί 13 πρόκριτοι. Ησον τής άναφορας άποστέλλεται πρός 
τε τόν Βογορίδην καί πρός τον Λογοθέτην των πατριαρχείων 3J.

1850 Ιουλίου 18.’ Αναφορά-του μητροπολίτου καί των προκρί
των πρός τόν πατριάρχην περί παραμονής τού χακίμη Μεχμέτ-Έσάτ· 
«Επειδή καί οΐ ’Οθωμανοί εντεύθεν έξέδωσαν κοινόν ευχαριστήριον 
μ α σ π α τ ά ν  πρός τήν ύψηλήν Πύλην περί τού ένταύθα σοψολο- 
γιωτάτου χακίμη Μεχμετ Έσάτ έφένδη διά τήν άπ’ αύτού ευαρέσκει
άν του καί τήν έμπροσθεν διαμονήν του, τούτου ένεκα καί οι δού
λοι της γράφομεν συμφώνως καί ήμείς παρακαλοΰμεν τήν ‘ Υμετέραν 
Παναγιότητα, ώστε ν’ άναφέρη διά τακριρίου εις τό προσήκον μέρος 
διά νά ένδώση ή ύψηλή Πύλη κατά τόν έμφανισθέντα είς αύτήν τών 
'Οθωμανών μασπατα καί νά διαμένη καί τού λοιπού είς τήν θέσιν 
του». Υπογράφονται ό μητροπολίτης Νικηφόρος καί δέκα πρόκρι
τοι 3).

1850 Ιουλίου 23/Αναφορά τού μητροπολίτου καί τών προκρίτων 
ύπέρ του Χοζρέφ άγα, τιουφεκτζή-μπασί «Πρός τόν Σερίφ πασιαν δι
οικητήν Φιλιππουπόλεως. Οί ύποφαινόμενοι ραγιάδες τής Φιλιππου- 
πόλεως άναφερόμεθα δτι έμάθομεν δτι τινές δυσαρεστημένοι άπό τού 
ένδοξοτάτου Χοζρέφ άγά τιουφεκτζή-μπασί κατηγοροΰσιν αύτόν ώς 
μήδντα ικανόν είς τήν όποιαν διωρίσθη θέσιν, ημείς δμως μαρτυρού- 
μεν αύτόν ώς άξιον τού υπουργήματος του, ώς καί άλλοτε προϋπάρ- 
ξαντα είς τό τοιοΰτον ύπούργημα καί εύαρεστήσαντα άπαντας, οι'τι- 
νες εϊμεθα εύχάριστοι άπ’ αύτόν φυλάττοντα τούς ορούς τών βασι
λικών διαταγών καί τάς έπιταγάς τής ύμετέρας έξοχότητος καί έπι- 
θυμουντα τήν ησυχίαν τής πόλεως μας. Τοιοΰτον γινώσκοντες αύτόν 1

1) Αύτόθι. σελ. 10. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 1.—2) Αυτόθι, σελ. 14. ’Ίδε κατω
τέρω III, άρ. 2.—3) Αότόθι, σελ. 15. —X α κ ί μ η ς : πιθανώς ό ιεροδίκης, δθεν 
καί σοφολογιώτατος καλείται. Μ α σ π α τ α ς :  άναφορά έν εϊδει δημο
ψηφίσματος.
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παρακαλουμεν νά μή βάλητε άκρόασιν εις τά λεχθέντα ΰπό των 
έναντίων». Υπογράφονται ό μητροπολίτης Νικηφόρος καί πέντε πρό
κριτοι !).

1850 ’Οκτωβρίου 24 . ’Αναφορά της κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
προς τον πατριάρχην, δπως διά τακριρίου προς την υψηλήν Πό
λην έκφράζων τήν ευαρέσκειαν καί τήν ευγνωμοσύνην αυτής προς 
τον διοικητήν Άδήλ ’ Ισμαήλ πασιά διά τήν καλήν καί άμερόλη- 
πτον διοίκησίν του αιτήση τήν έν τή θέσει του παραμονήν καί 
του λοιπού. Υπογράφονται έπτά κληρικοί καί ένδεκα πρόκριτοι. 
Άπεστάλη μετ’ επιστολής προς τον νέον μητροπολίτην Χρύσανθον 
«διά νά έγχειρίση τά άνωτέρω καί όμιλήση καί διά ζώσης φωνής». 
Ησα αυτής άπεστάλησαν πρός τον αύθέντην Βογορίδην καί τον μέ- 
γαν Λογοθέτην 2).

1850 ’Οκτωβρίου 24. Συμφωνία τής κοινότητος μετά του Ίωάν- 
νου θωμά «διά τήν σύναξιν τών χρημάτων του χαρατσιού έν καθα- 
ρω συνειδότι μέ έτήσιον μισθόν 3500 γ ρ .. χωρίς διόλου νά κάμη κα- 
τάχρησιν εις τό παραμικρόν... δτι μέλλει δι’ δλα νά δίδη τήν προσή- 
κουσαν άπάντησιν, έν ταύτω δε εις κάθε παραμικρόν άπορον ύπο- 
χρεοϋται νά έρωτα τούς πολίτας». Έγένετο διπλουν. Υπογράφονται 
8 πρόκριτοι, οί 2 έπίτροποι του γένους, 6 πρωτομαΐστορες καί ό άρ- 
χιδιάκονος 3).

1850 Νοεμβρίου 7. ’Επιστολή του γένους «πρός τον άγιον Φιλιπ- 
πουπόλεως (άρτι έκλεγέντα καί μή κατελθόντα άκόμη έκ τής πρω- 
τευούσης εις τήν έπαρχίαν του) δτι έπροσκλήθημεν εις τον πασιά καί 
άνεγνώσθη ύψηλός όρισμός διά τά χ α ρ ά τ ζ ι α, άνατιθέμενα του 
λοιποΟ εις βάρος τού έθνους καί νά μάς είδοποιήση πώς νά προσενε- 
χθώμεν περί τούτου». 'Ωσαύτως «διά έξαγωγήν υψηλού ψ ε ρ μ α 
ν ίο  υ ρ έ σ ι μ - κ ι σ μ έ τ ,  ώ ς τ ό  των ’Αρμενίων* Ή  έπιστολή δια
βιβάζεται διά του έν τή πρωτευούση άποδημοΰντος Δημητρίκα, είς δν 
έπιστέλλεται, δπως «συνεννοηθή μετά του σεβασμιωτάτου περί τών 
δύο άντικειμένων. ’Εκ μέρους δλου του γένους». Ω σαύτως «διά έξα
γωγήν ψερμανίων χωρίου Κράστοβον καί Δερβέν γενί μαχαλέ» 4).

1). Αύτόθι σελ. 15. Τ ι ο υ φ ε κ τ ζ ή - μ π α σ ή ς :  πρώτος τών οπλοφό
ρων- πιθανώς ό άρχηγός τής στρατιωτικής φρουράς, φρούραρχος, ή άρχιαστυ- 
νόμος.—2) Αύτόθι σελ. 17. ’Ίδε κατωτέρω 111, άρ. 4.—3) Κώδικος σελ. 30.
4) Παραρτήματ. σελ. 18. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 5. Χ α ρ ά τ ζ ι :  ό κεφα- 
λικός τών ραγιάδων φόρος, οδτινος ή εϊσπραξις έτροποποιήθη. Τό γ έ
ν ο ς είναι δλον τό όρθόδοξον τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως πλήρωμα 
άσχέτως φυλής. Τά χωρία Κράστοβον καί Δερβέν κεΐνται βορειοδυτικώς 
τής Φιλιππουπόλεως’ ή εξαγωγή φερμανίων προφανώς άφορςί είς τήν άνέγερ- 
©ιν έκκλησιών.
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1850 Νοεμβρίου 22. Εύχαριστήριος άναφορά άπάντων τών Φι- 
λιππουπολιτών (των όρθοδόξων) προς τό υψηλόν Δουβλέτι διά τήν 
καλήν διάθεσιν των χαρατζίων, άνατεθέντων είς τό γένος»1).

1852 Φεβρουάριου 5. ’Αναφορά τής κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
πρός τόν πατριάρχην, δπως ουτος διά τακριρίου παρακαλέση τήν υ
ψηλήν Πύλην νά μή μετατεθή ό διοικητής Ισμαήλ Ά δή λ  πασιάς, 
διότι ένεκα των πολλών του άρετών άπολαύει τής άγάπης καί έκτι- 
μήσεως πάντων των έν τή έπαρχία πιστών υπηκόων δντων ευχαρι
στημένων έκ τής δεκαοκταμήνου διοικήσεώς του: «προσηλωμένος ών 
είς δλας τάς νεύσεις καί διαταγάς τής ύψηλής Πύλης διέρχεται με 
δλην τήν προσήκουσαν προσπάθειαν είς τό νά φανή καθ’ δλα έκ- 
τελεστής τών άνωτέρω διαταγών καί μέ δλην τήν φιλαλήθειαν καί 
δικαιοσύνην θεωρεί τάς ύποθέσεις έκάστου άνευ φιλοπροσωπίας 
καί παραμικράς δωροληψίας, έπιθυμεϊ πάντοτε καί τό νά συζή ύ 
λαός μέ δλην τήν άνεσιν, ήσυχίαν καί ευδαιμονίαν, συντρέχει προ- 
θύμως είς τάς συμβάσας άνάγκας τής πόλεως καί διά τής δραστή
ριας αύτου έπιμελείας καταπραΰνει αύτάς, έπαγρυπνεΐ δέ είς τό νά 
μή άκολουθώσι ληστεΐαι, φόνοι, ταραχαί έντός τής πόλεως, φροντίζει 
έγκαίρως καί έπιμελώς διά τήν εΐσπραξιν τών βασιλικών φόρων». 
'Υπογράφονται ό μητροπολίτης Χρύσανθος, 17 πρόκριτοι καί οί 2 
έπίτροποι τοΰ γένους μετά τών σφραγίδων του έκαστος. Πσον αυτής 
άπεστάλη πρός τόν Βογορίδην καί πρός τόν Λογοθέτην 3)

1852 Αύγούστου 6. ’Αναφορά τής κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
πρός τόν πατριάρχην περί τής αυτής ύποθέσεως. Έπανάληψις σχεδόν 
τής προτέρας. ’Ανυπόγραφος3).

1852 Δεκεμβρίου 3. ’Αναφορά τής κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
πρός τόν πατριάρχην Γερμανόν περί τής σύτής ύποθέσεως. Έπανά- 
ληψις τής άπό 5 Φεβρουάριου. 'Υπογράφονται ό μητροπολίτης Χρύ
σανθος καί 12 πρόκριτοι ι).

1853 ’Ιουνίου 17. ’ Αναφορά του έσναφίου τών παπουτζήδων πρός 
τόν πατριάρχην, δπως ένεργήση παρά τή ύψηλή Πύλη περί έκδόσεως 
όρισμοΰ της πρός έλευθέραν έξάσκησιν τού έπαγγέλματός των συμ- 
φώνως τώ τ α ν ζ ι μ α τ ί  ω.— ’Ανέκαθεν οί μέν. χριστιανοί παπου- 
τζήδες τής επαρχίας κατεσκεύαζον παπούτζια καί γκόφας έκ μαύρου 
δέρματος, οί δέ μωαμεθανοί συντεχνΐταί των έκ κίτρινου καί έρυ-

1) Αύχόθι, σελ. 19.—2) Αυτόθι, σελ. 19-20.—3) Κωδικός, σελ. 65.—4) Πα
ραρτήματος, σελ. 21-22.
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θρου. Μετά τήν δημοσίευσιν του τανζιματίου ένεκα τής δοθείσης έκά- 
στω έλευθερίας ήρξαντό τινες είσάγοντες έκ τοΟ έξωτερικου ύποδή- 
ματα μαύρα, δπερ έζημίωσε τήν έργασίαν τών χριστιανών παπουτζή- 
δων. Έκ τούτου προς άντιμετώπισιν τής διατροφής των πολυμελών 
οικογενειών των καί τών βασιλικών φόρων ήρξαντο οί χριστιανοί 
μεταχειριζόμενοι καί κίτρινα καί έρυθρα δέρματα. Οί συντεχνιταί 
των δμως μωαμεθανοί συνεννοηθέντες καί μετά τών έν Παζαρτζικίω 
συναδέλφων των διεμαρτυρήθησαν διά τούτο προς τήν διοίκησιν έν- 
τόνως, καίπερ αυτοί άπό πολλοί) μεταχειριζόμενοι παρά τό έθος καί 
μαΟρα δέρματα, τυχόντες δέ υπέρ έαυχών άποφάσεως του διοικητι_ 
κοΰ συμβουλίου συνέλεξαν άπό τών έργαστηρίων τών χριστιανών 
πάντα τά κίτρινα καί έρυθρα παπούτσια καί γκόφας καί συνεσώ- 
ρευσαν εις υπόγεια εΐκή καί ώς έτυχεν, υποκείμενα άναμφιβόλως είς 
φθοράν, άπαγορευθείσης άμα τοΐς χριστιανοϊς τής χρήσεως άλλων 
πλήν μαύρων δερμάτων έν τή έργασία των. Επειδή τό τοιουτον άν- 
τίβαίνει τώ τανζιματίω καί ζημιοΐ αυτούς, έξαιτεΐται ή διά τοΟ 
πατριαρχείου παρέμβασις τής υψηλής Πύλης. Σφραγίς του έσναφίου* 
υπογράφονται ό πρωτομαΐστωρ, ό γραμματεύς καί 76 μαΐστορες 1).

1853 Ιουνίου 17. «'Αναφορά προς τον πατριάρχην περί τής Ιδίας 
ύποθέσεως άπό μέρους τών πολιτών». Υπογράφονται μετά τών 
σφραγίδων των 10 πρόκριτοι, οί 2 μιλέτ-βεκίληδες καί 8 έσνάφια, τά 
κυριώτερα τής πόλεως 3).

1854 Φεβρουάριου 10. Παράκλησις «προς τόν πατριάρχην έκ μέ
ρους του μητροπολίτου καί τών προύχόντων», δπως διαβιβάση δπου 
δει τήν έκψρασιν τών εύχαριστιών των διά τήν καλήν διοίκησιν του 
διοικητοΰ Μαχούπ-πασίά, δστις «δέν παύει μέχρι τοΰδε έκτελών φι- 
λοδικαίως τά ύψηλά αυτου καθήκοντα καί διά τής έπιμελείας καί 
εύδιαθέτου αυτου άγαθότητος διευθετών έν καλή άρμονία τάς έκά- 
στου διαφοράς καί υποθέσεις». Υπογράφονται ό μητροπολίτης Χρύ
σανθος, 9 πρόκριτοι «καί λοιποί» 3).

1854 Μαϊου 10. Αϊτησις τής κοινότητος «πρός τόν πατριάρχην 
διά τήν διαμονήν του Σουλεϊμάν άγά τιουψεκτζή-μπασή». Κενωθεί- 
σης τής θέσεως του τιουψεκτζή-μπασή διωρίσθη «κοινή γνώμη ήμών

1) Αύτόθι, σελ. 25-27.-Τών ύπογραφομένων μαϊστόρων ύπέρ τούς ήμίσεις 
είναι βουλγαρώνυμοι, ώσπερ και ό πρωτομαΐστωρ Τζόνκος.—2) Αυτόθι, σελ. 29. 
Έκ τούτου φαίνεται τό άλληλέγγυον τών χριστιανικών έσναφίων πρός ύπο- 
στήριξιν τών καταπατουμένων δικαιωμάτων των. Τ α ν  ζι  μ ά τ  : σουλτανικόν 
διάταγμα παρέχον έλευθερίας τοΐς χριστιανοϊς.—3) Αύτόθι, σελ. 30.
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τε καί δλων των έθνών ένταυθα κατοίκων ό μέχρι τουδε άρχηγός 
τής χωροφυλακής Σουλεϊμάν άγάς (σεϊμέν πασάς', άνθρωπος σώφρων 
καί δραστήριος υπηρετών προ ικανών έτών έντίμως την πόλιν μας 
καί έπιστάμενος καλώς τούς τρόπους του περιορίζει πάσαν κατά- 
χρησιν». Έξαιτεΐται ή παρά τή υψηλή Πύλη μεσολάβησις τού Πατρι
αρχείου προς έγκρισιν του διωρισμένου άμα τήλήψει τής κοινής άνα- 
φοράς πάντωντών έθνών. 'Υπογράφονται ό μητροπολίτης Χρύσαν
θος καί 13 πρόκριτοι ή.

1854’ Ιουλίου 5. «Αναφορά τών πολιτών προς τόν πατριάρχην διά 
τό έ φ κ ά φ ι τών Στενιμαχιτών». Επειδή οί Στενιμαχΐται πρός τοΐς 
κανονικοΐς φόροις καί ταΐς έκτάκτοις συνεισφοραΐς καί συνδρομαΐς 
πρός τό βασιλικόν ταμειον ύπεβλήθησαν «υπό του ένταΰθα έ φ κ ά φ 
ν α ζ ι ρ ή καί εις έτερον φόρον λόγω ί τ ζ α ρ έ δ ε ς  τών έργα- 
στηρίων καί (κτημάτων;) τόσον αύτών, δσον καί τής πλησίον κειμέ- 
νης σταυροπηγιακής μονής του Βατσκόβου» καί ώς «εχοντες φερμά- 
νιον βασιλικόν διαλαμβάνον τό άνενόχλητον αύτών εις τοιαύτας πε
ριπτώσεις καί βασιζόμενοι είς τάς διαταγάς αύτου άπεποιήθησαν 
(καί νυν) τήν πληρωμήν ώς πάντοτε, όσάκις παρ’ αύτοΟ δυναστικώς 
έβιάσθησαν» — άλλως τε δέ καί υψηλός έ μ ι ρ ι α μ έ ς έκδοθείς 
έσχάτως διέτασσε τήν άκριβή τήρησιν απάντων τών έν τώ προεκδο- 
θέντι φερμανίω διακελευομένων,— ό είρημένος ναζίρης καταπατών 
τά ώρισμένα συνέλαβε 30 έκ τών προκρίτων καί ευυπολήπτων πολι
τών τής κοινότητος μετά του ήγουμένου τής μονής καί, άφοΰ έξύβρι 
σεν αυτούς, έφυλάκισε τή βοήθεια του διοικητού, ώς μη πληρώνον
τας τόν φόρον, πράγμα ουδέποτε συμβάν μέχρι τουδε. Τή ένεργεία 
του άρχιερέως άπεφυλακίσθησαν έπί τή έγγράφω ύποσχέσει δτι, άν 
έντός 40 ήμερών μη παρουσιάσωσι διά τής ύψηλής Πύλης διαταγήν 
του Σεχουισλάμη άπαλλάσσουσαν αύτούς του φόρου, θά πληρώσω- 
olv ώς έξαιρούμενοι τής άσυδοσίας. "Οθεν άποστέλλεται ώς έκπρό- 
σωπος πρός τό παιριαρχεΐον ό έντιμος Στενιμαχίτης X" Κωνσταν
τίνου κομιστής τής παρούσης άναφοράς, δπως έκθέση καί προφορι- 
κώς τήν κατάστασιν. Παρακαλεΐται δέ τό πατριαρχειον, ινα χρώμε- 
νον ταΐς προνομίαις ένεργήση άρμοδίως πρός άιιό του φόρου απαλ
λαγήν. Υπογράφεται ό μητροπολίτης Χρύσανθος καί 21 πρόκριτοι 
Φιλιππουπολΐται 2). 1

1) Αυτόθι, σελ. 31. “Ιδε καί άναφοράν άπό 13 Ιουλίου 1850.—2) Αύτόθι, 
σελ, 32-33—Έ  φ κ ά φ-ν σ  ζ ι ρ ή : ό επιστάτης, διευθυντής τών έν τή επαρχία 
έφκαφίων (τών κτημάτων τών τεμενών).
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1854 ’ Ιουλίου 21. ’Αναφορά τών χριστιανών πρός τόν πατριάρ
χην ύπέρ του σοψολογιωτάτου μούλα πρός παράτασιν τής έν τή πό- 
λει διαμονής έπί εν έτος άκόμη, «καθότι διά τοΟ έμφρονος, ηπίου 
καί άγαθου τρόπου του, τής έξοχου παιδείας καί δικαιοσύνης καί 
των λοιπών αύτοΰ προτερημάτων έψείλκυσε τήν εύχαρίστησιν καί 
τήν άγάπην πάντων έν γένει τών τε Όθωμανών καίτών δούλων τής 
Παναγιότητος». Παρακαλεΐται καί τό πατριαρχεΐον, δπως ένεργήση 
παρά τή Ύψηψή Πύλη τά προσήκοντα πρός τή γενομένη πρός αύ- 
τήν κοινή υπό πάντων άναφορα, ύπέρ αύτοΟ. Υπογράφονται ό μη
τροπολίτης Χρύσανθος καί 13 πρόκριτοι πολΐται ’ ).

1855 Μαρτίου 16,’Αναφορά τής κοινότητος'παρακ\ητική πρός τόν 
πατριάρχην, δπως διά τακριρίου πρός τήν υψηλήν Πύλην αίτήσηται 
τήν μη μετάθεσιν τού διοικητου Μαχούτι πασιδ, διότι πάντες είναι 
ευχαριστημένοι έκ τής διοικήσεώς του «έχοντες ύπ’ δψιν τήν ικανό
τητα, μεθ’ ής καί περί τής τοπικής ήσυχίας φροντίζει καί περί τών 
λοιπών ύπηρεσιών άφορωσών τάς άνάγκας τής σεβαστής κυβερνή- 
σεως καθ' ήμέραν ύπερμαχεΐ». Υπογράφονται ό μητροπολίτης Χρύ
σανθος καί 13 πρόκριτοι2).

1855 ’ Ιουνίου 29. ’Αναφορά τής κοινότητας παρακλητική πρός 
τόν πατριάρχην, δπως ένεργήση «οΐς τρόποις οίδε» παρά τή Υψηλή 
Πύλη πρός κατάτταυσιν τής κατηχήσεως καί έξομόσεως χριστια
νών παίδων καί κορασίων ανηλίκων ύπηρετούντων παρά τοΐς Ό θω- 
μανοΐς τής τε πόλεως καί τών πέριξ κωμοπόλεων. Υπογράφονται 
14 πρόκριτοι καί 3 πρωτομαΐστορες έσναφίων3).

1855 ’ Ιουνίου 29. 'Ωσαύτως άλλη, δπως ένεργήση πρός κατά- 
παυσιν τών δεινών αγγαρειών, τών έπιβαλλομένων τοΐς χωρικοΐς 
υπό του κτηματοδεσπότου του χωρίου Μαρκόβου Ισμαήλ βέη πρός 
καλλιέργειαν τών κτημάτων του. Υπογράφονται οί αυτοί*).

1855 Ιουνίου 29. Ω σαύτως άλλη πρός αυτόν, δπως ένεργήση 
πρός άποκατάστασιν τής ήσυχίας καί άσφαλείας τών έν Τατάρ Πα- 1

1) Αύτόθι, σελ. 34. Μ ο υ λ  α ς : ό ιεροδίκης, οστις έπέμπετο είς τάς 
επαρχίας έκ Κωνσταντινουπόλεως δι’ ώρισμένον χρόνον.—2) Αύτόθι, σελ. 36- 
37.’Ίδε και τήν άπό 10 Φεβρ. 1854 άναφοράν. Ώ ς  φαίνεται, οί Φιλιππουπολΐται 
εϊτε έξ άνάγκης είτε έκ φιλοτιμίας κινούμενοι έξέφραζον έκάστοτε δι’ άναφο- 
ρας τών πρός τήν ύψ. Πύλην διά τού πατριαρχείου τήν εύγνωμοσύνην των 
τοΐς διοικηταις των έπί τή άνακλήσει ή μεταθέσει αύτών διά τήν καλήν 
διοίκησιν καί ήτοΰντο τήν παραμονήν αύτών έν τή θέσει.—3) Αύτόθι. σελ. 39. 
"Ιδε κατωτέρω III, άρ. 10.—4) Αύτόθι, σελ. 40. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 11.
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ζαρτζικίω χριστιανών, άπειληθέντων καί παθόντων έκ τριών άλλη- 
λοδίαδόχων συλλαλητηρίων Όθωμανίδων έντός έβδομάδος. Αδται 
περί τάς 300, έν αις καί άνδρες μετημφιεσμένοι είς γυναίκας, ώπλι- 
σμέναι διά ροπάλων καί ξύλων, άφοΟ πρότερον διεμαρτυρήθησαν 
προς τόν διοικητήν διά την άκρίβειαν δήθεν τών τροφίμων, ώρμησαν 
είς τήν άγοράν, διήρπασαν πολλά τών καταστημάτων καί έκακοποί- 
ησαν ένίους τών χριστιανών ζητοΰσαι άμα, άλλά μή εύροΟσαι νά 
φονεύσωσίν (ορισμένους εμπόρους. Αί θλιβεραί σκηναί έτερματί- 
σθησαν διά τής κατ’ αϊτησιν τοΰ αυτόθι διοικητοϋ άποσταλείσης έν- 
τευθεν άστυνομικής δυνάμεως πρός σόλληψιν τών πρωταιτίων, άλλ’ 
ό κίνδυνος τής έπαναλήψεως αυτών δεν έξέλιπεν. Υπογράφονται οί 
αυτοί]).

1856 Μα'ί'ου 1. «Τακρίριον έκ μέρους τοΰ έθνους πρός τόν πα- 
σιάν, μεταφρασθέν όθωμανιστί». Διαμαρτυρία διά τάς άγγαρείας 
τάς έπιβαλλομένας τοΐς χωρικοΐς ύπό του κτηματοδεστότου του 
χωρίου Μαρκόβου. Υπογράφεται τό έθνος τών Χριστιανών ■).

1856 Αύγούστου 17. Επιστολή τής κοινότητος 'πρός τόν Ρανώφ 
είς ’Αδριανούπολιν» περί τής αυτής ύποθέσεως συν τή παρακλήσει, 
δπως καταστήση τόν βαλήν τής Άδριανουπόλεως ένήμερον τών δια- 
τρεχόντων :ή.

1856 Αύγοόστου 19. «Πρός τό ύψηλόν συμβούλιον του τ α ν ζ ι -  
μ α τ ι ο ύ  ευχαριστήριον διά τήν παραδοχήν του στρατολογικού 
φόρου». Υπογράφονται 11 πρόκριτοι, 8 μαχαλάδες τής πόλεως 
μετά τών σφραγίδων των καί 27 χωρία τής έπαρχίας μετά τών 
σφραγίδων των ί).

1856 Αύγουστου 25. ’Αναφορά τών κατοίκων χριστιανών του 
καζά Φιλιππουπόλεως ' πρός τό ύψηλότατον συμβούλιον του τανζι- 
ματίου ·> περί τών προειρημένων άγγαρειών. ΤόΙσοναύτής άπεστάλη 
ταυτοχρόνως πρός τόν πατριάρχην καί πρός τόν Σαμί πασια Άδρί- 
ανουπόλεως Γ>).

1857 Μα'ί'ου 14 ’Αναφορά τής κοινότητος πρός τόν πατριάρχην 
καί τήν ίεράν Σύνοδον, δπως άξιώσωσι παρά τής ύψηλής Πύλης τήν 1 * * 4

1) Αύτόθι, σελ. 40—41.—2) Αυτόθι, σελ. 51 —52.’Ίδε κατωτέρω III, 15, Πρβλ.
καί τήν άπό 29 Ιουνίου 1885 άναφοράν πρός τό πατριαρχείον.—3) Αυτόθι,
σελ. 54—55. ‘ Ο Ρανώφ ήτο έμπιστος γραμματεΰς τοΰ βαλή Άδριανουπόλεως.—
4) Αύτόθι, σελ. 55—56. ’Ίδε κατωτέρω 111, άρ. 17.—5) Αυτόθι, σελ .  57—58. ”Ιδε 
κατωτέρω III, 18. Πρβλ. καί τόις άναφοράς άπό 29 Ίουν.1855, 1 Μαΐου 1858 καί 
τήν πρός τόν Ρανώφ επιστολήν 17 Αύγ 1856.

Θ β φ « t κ ά ΙΒ ' 8
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κατάπαυσιν τής έν τή επαρχία άρρύθμου καταστάσεως,άπεικονιζομέ- 
νης ζοψερώς. 'Υπογράφονται 13 πρόκριτοι, σφραγίδες 12 έσναφίων 
καί 7 μαχαλάδων τής πόλεως η).

1857 Ιουνίου 16. ’Αναφορά τής κοινότητος προς τον πατριάρχην 
καί την ίεράν Σύνοδον, όπως γένωνται αί δέουσαι διαμαρτυρίαι 
πρός τήν υψηλήν Πύλην επί τοΰδε του ζητήματος. Ά π ό  χρόνου βα
σιλική γάριτι ή κοινότης έκλέγει δύο των εύϋπολήπτων πολιτών, οϊ- 
τινες ύπό τό όνομα ά ζ ά δ ε ς  άντιπροσωπεύουσι τήν κοινότητα 
καί τήν έπαρχίαν έν τω διοικητηρίω πρός ύπεράσπισιν των δικαιω
μάτων έκάσιου χριστιανού. Επειδή ό έτερος τών άζάδων X "  Γιαν- 
νάκις X 'Γκάντζου άπήλθεν εις τήν’Αδριανούπολιν άνευ άδειας, άν- 
ακατεστάθη ύπο τής κοινότητος έν γενική συνελεύσει άμέσως διά 
του Μελετίου Ζολώτα, όστις κατά τήν συνήθειαν ώδηγήθη είς τό δι- 
οικητήριον έν πομπή ύπό τών προκρίτων καί τών πρωτομαϊστόρων 
άλλά δεν έγένετο δεκτός ύπό τού διοικητοΰ παρ’έλπίδα άνευ άνω- 
τέρας διαταγής περί άντικαταστάσεως του τέως άζά. Τής άρνήσεως 
του διοικητοΰ ουσης πρωτοφανούς έξαιτεΐται ή διά τού πατριαρ
χείου διαταγή τής ύψηλής Πύλης πρός τόν διοικητήν τής Φιλιππου- 
πόλεως, όπως σεβασθή τόν θεσμόν. Υπογράφονται 15 κληρικοί, 50 
πρόκριτοι, 10 μαχαλάδες καί 22 έσνάφια τής πόλεως μετά τών 
σφραγίδων των -').

1858. Ησον βεζυρικής διαταγής περί άπαγορεύσεως τής βιαίας 
έξομόσεως τών χρισπανοπαίδων ").

1859 Αύγούστου 10 ’Αναφορά τών έχουσών άμπέλους κοινοτή
των πρός τόν πατριάρχην. ’Ανέκαθεν έπεκράτησεν, ϊνα πληρώνω- 
μεν διά τάς άμπέλους φόρον έτήσιον μόνον τόν λεγόμενον γ ι α- 
χ τ ά, ύστερον έπεφορτίσθημεν νά πληρώνωμεν καί τό δέκατον τών 
σταφυλίων (δύσκολον), εσχάτως δέ παρ' έλπίδα άνετέθη έπί τών οι
νοπνευμάτων καί άλλος φόρος άνά είκοσι τοΐς έκατόν καί νόμισμα 
φερμανιού, βάρος δυσβάστακτον, διότι σχεδόν έκεΐνο, τό όποιον πο- 
ριζόμεθα άπό τάς άμπέλους άφού χάνεται όλοτελώς, εϊμεθα βεβια
σμένοι έξ ιδίων μας νά άναπληρώμεν τά έξοδα τής έργασίας καί τούς 
έτησίους βασιλικούς φόρους, π.χ. άπό χιλίας ρίζας ποριζόμεθα τρια
κόσια γρόσια καί πληρώνομεν έργατικά, δέκατον καί μετακομιστικά 
διακόσια πεντήκοντα έκτος τού άρτίως τώρα διορισθέντος πρός 1

1) Αυτόθι, σελ. 60 — 62. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 21.—2) Αυτόθι, σελ. 71—73. 
Ά  ζ ά δ ε ς εΐναι οί Μ ι λ έ τ-β ε κ ί λ η δ ε ς, αντιπρόσωποι του γένους παρά 
τω διοικητηρίω.—3) Αυτόθι, σελ. 73. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 26.
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20υ( ’Επειδή οι μόνοι πόροι τής διατροφής των άναφερομένων εΤ-
ναι οί εκ των αμπέλων καί δεν έπαρκοΟσιν εις τάς άνάγκας των, 

δεν μένει άλλο εί μή νά έκριζώσωμεν ταύτας καί τότε άποροϋμεν, 
όποιον έμπόριον νά έπιχειρισθώμεν πρός έξαγωγήν τοΟ έπιουσίου->. 
Παρακαλειται λοιπόν τό πατριαρχεΐον, δπως μεσιτεύση παρά τή 
ύψηλή Πόλη πρός άνακούφισιν αυτών άπό των φόρων, άποστελ- 
λομένων άμα καί δύο άντιπροσώπων του έκ Στενιμάχου Χατζή Πρί
μου καί τοΟ έκ Περοστίτζης Γεωργ. Νίκογλου,δπως καί διά ζώσης φω
νής έκφράσωσι τά παράπονά των καί συσταθώσι καί παρά τή ύψηλή 
Πύλη. 'Υπογράφονται αί κοινότητες, οί άμπελοκτηματίαι, ό μητροπο
λίτης καί οί πρόκριτοι.ΤΙσον τής άναφοράς άπεστάλη καί πρός τον έφο
ρον τής μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως τον άγιον Ήρακλείας 1).

§ 3 β\) Κοινοτικά (πράξεις άφορώσαι εις τάς κοινότητας Φιλίπ- 
πουπόλεως, Στενιμάχου καί λοιπάς τής επαρχίας),

1850, Φεβρουάριου 15. Επιστολή μητροπολίτου Νικηφόρου «πρός 
τόν 'Άγιον 'Ηρακλείας διά νά μάς στείλη διάταγμα περί ένοικίων, 
δηλ. κοντράτων» 2).

1850 Φεβρουάριου 28. Τό ρουφέτιον των δουλγέρηδων (τεκτόνων) 
έπώλησεν εις τήν πολιτείαν (κοινότητα) όσπίτιόν του κείμενον έν τή 
συνοικία μπογιούκ Λαούτ (τό λεγόμενον μετόχιον τής μονής του άγιου 
Γεωργίου) διά κτήμα τοΟ νοσοκομείου άντί 1750 γρ. έπί τή συμφωνίρτ 
παραχωρήσεως αύτω ύπό τής πολιτείας οίκοπέδου πρός οίκοδόμησιν 
οικήματος διά τάς συνελεύσεις του. 'Ως τοιούτον παρεχωρήθη έν τή 
περιοχή τής άγιας Παρασκευής, δπερ έδει νά λογίζηται γή τής έκ- 
κλησίας, του οικήματος μόνον δντος ιδιοκτησίας τοΟ ρουφετίου άνα- 
πολλοτριώτου. ΒεβαιοΟσιν 8 μαΐστορες μετά του πρωτομαΐστορος X" 
Δήμου Κωνσταντίνου καί τής σφραγίδος του ρουφετίου, 8 πρόκριτοι, 
οί δύο επίτροποι του γένους καί 3 πρωτομαιατορες έσναφίων3).

1851 Μαιου 20. Επιστολή τής κοινότητος πρός τόν έν Ίασίω 
Φιλιππουπολίτην Γεώργιον Κομιζόπουλλον μετά έπιτροπικοΰ πληρε
ξουσίου γράμματος, δπως είσπράξη τό κατά τήν διαθήκην τοΰ άπο- 
θανόντος αυτόθι συμπολίτου X "  Ίωάννου Γκάντζιου κληροδοτηθέν 1

1) Αύτόθι, σελ. 8 2 -8 4 . -2 )  Αυτόθι, σελ. 7 . - 3 )  Κώδικος σελ. 7. Περί τοΰ 
ρουφετίου τών τεκτόνων ϊδε ; Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  τά άρχεΐα κτλ. 
Άρχεΐον του θρσκικοΰ λαογρ. θησαυροϋ, τόμ. Α', ετ. 1934—35, σελ. 102—130. 
Τό κτίριον έκτίσθη έν ω τόπω βραδύτερον άνηγέρθη ή σχολή Γρηγ. Μαρασλή, 
καί έχρησίμευσεν έπί τινα χρόνον καί ώς αλληλοδιδακτική σχολή.
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τη κοινότητι χρηματικόν ποσόν. 'Υπογράφονται 3 κληρικοί, οί 2 
έπίτροποι του γένους, 1 επίτροπος τής Έλλ. σχολής, 1 του νοσοκο
μείου, 3 των έκκλησιών καί 3 πρόκριτοι 1).

1852 Μαρτίου 8. 'Η κοινότης προς εύρυνσιν του νοσοκομείου 
της έλαβε τήν παρακειμένην οικίαν τού Στεφάνου Στάγιου παραχω- 
ρήσασα αύτώ τό άπέναντι του νοσοκομείου λεγόμενον μετόχιον του 
άγιου Γεωργίου μετά προσθήκης 500 γρ. μετρητών. Υπογράφονται 
ό έπίτροπος τοϋ νοσοκομείου καί 13 πρόκριτοι ώς μάρτυρες aj.

1853 Μαρτίου 4. Ευχαριστήριος άπάντησις τής κοινότητας Φι- 
λιππουπόλεως προς τόν πατριάρχην Γερμανόν έπί ταΐς προς αυτήν 
άποσταλείσαις παραινετικαΐς πατριαρχικαΐς καί συνοδικαΐς έπιστο- 
λαίς καί έκδήλωσις άμα άγάπης καί ευγνωμοσύνης προς τόν μητρο
πολίτην Χρύσανθον,τόν συκοφαντούμενον καί κατσρραδιουργούμε- 
νον υπό τινων σκανδαλοποιών. 'Υπογράφονται 16 πρόκριτοι, οί 2 
επίτροποι του γένους καί 9 πρωτομαΐστορες ισαρίθμων ρουφετίων, 
τών κυριωτέρων τής πόλεως'ή,

1853 Μαρτίου 4. ’Επιστολή τής κοινότητος εύχαριστήριος πρός 
ιόν έφορον μητροπόλεως Φιλιππουπόλεως άγιον Ηράκλειας διά τήν 
όπ’ αύτοΟ ύπεράσπισιν τού συκοφαντουμένου μητροπολίτου Χρυσάν- 
θου καί παράκλησις, όπως καί έν τω μέλλοντι τούτο ποιή. «διότι οι 
καιροί δεινοί». Υπογράφονται οί αύτοί «άπαραλλάκτως» ι).

1853 ’Οκτωβρίου 14. «Πρός τόν-νέον πατριάρχην’Άνθιμον συγ
χαρητήριον» γράμμα τής κοινότητος έπί τη άναρρήσει του, άποστα- 
λέν αύτώ μετά τήν έν τη μητροπόλει άνάγνωσιν ύπό του μητροπολί
του εις έπήκοον τής έγκυκλίου μετά τής συναποσταλείσης έπιστολής 
τής Παναγιότητός του, ήν άνάγνωσιν έπηκολούθησε παραινετικός 
τού μητροπολίτου λόγος πρός τούς συνελθόντας περί διατηρήσεως 
«τών πατροπαραδότων δογμάτων τής ορθοδόξου καί άμωμήτου ημών 
πίστεως καί περί τής πρός τό βασίλειον κράτος άφοσιώσεως καί 
υποταγής καί πεποιθήσεως».'Υπογράφονται 20 πρόκριτοι καί 4 πρω- 
τομαϊστορες τών 4 κυριωτέρων έσναφίωνΛ).

1855. Νοεμβρίου. Πρακτικόν συστάσεως ρουφετίου τών έν Φι·
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1) Αυτόθι, σελ. 37. Ό  Γεώργιος Κομιζόπουλλος, ήτο άδελφός του έν Μό
σχα έμπορευομένου ’Αντωνίου Κομιζοττούλλου, του φιλικού.- 2) Αυτόθι, σελ. 
53.—!>) Παραρτήματος σελ. 23—24. ’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 8, ένθα έν ταίς ση- 
μειώσεσι παρέχονται έξηγήσεις.—4) Αυτόθι, σελ. 24—25.’Ίδε κατωτέρω III, άρ. 
9. -  5) Αυτόθι, σελ. 29. Έν τω γράμματι υπογράφονται καί οί ραδιουργοΰντες 
τόν μητροπολίτην Σάλτζος Ίωάννου και Γεώργιος Στογιάννοβιτζ.
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λιππουπόλει άρτοψηστών (πισιρτζήδων). Ύ ιτογράφο νται ό πρωτομα- 
ΐστωρ Χρηστός θεοδώρου καί 20 μαϊστορες’ ). Καί έτερον άπό 10 
Ίανουαρ. 1857 περί συμφωνίας άρτοποιών καί άρτοψηστών *').

1856 Ίανουαρίοο 15. Διορίζονται ύπό του μητροπολίτου έν τώ 
χωρίω Κιρί-κιογί 11 έγχώριοι τζοπαρτζήδες, ο'ίτινες «θέλουν θεωρεί 
τάς έγχωρίους υποθέσεις καί δπως αυτοί άποφασίσουν, τούτο θά γί- 
νηται και αυτοί θά είσακούωνται εις την μητρόπολιν έκ μέρους των 
χριστιανών καί θέλουν θεωρώνται άντιπρόσωποι τής χώρας» 3).

1856 Μαρτίου 26 Άποβληθέντος του παλαιού τζορπατζή του 
χωρίου Παντζάρ διωρίσθησαν «τή έγχωρίω γνώμη» έτερος τζορπα- 
τζής, μουκτάρης καί συμβουλάτορες, «ο'ίτινες συμφώνως θέλουν 
θεωρεί τάς υποθέσεις του χωρίου» ή.

1856 ’Οκτωβρίου 16. «Οί υποφαινόμενοι άπαντες έγχώριοι τής 
χώρας Βοδενών δηλοποιοΰμεν διά τοϋ παρόντος δτι σήμερον συνελ- 
θόντες έπί τό αυτό μέ κοινήν γνώμην καί άπόφασιν διωρίσαμεν συμ
φώνως άντιπροσώπους τής χώρας ήμών τούς εξής έγχωρίους μας..,. 
Ουτοι οί δέκα τον άριθμόν θέλουν συναποφασίζει διά κάθε συμφέρον 
πολιτικόν, καθώς καί εις κάθε περίστασιν καί ύπόθεσιν κοινήν καί 
μερικήν, τήν όιτοίαν άναφέρουσι διά γράμματος εις τήν ίεράν μητρό- 
πολιν καί τούς προύχοντας Φιλιππουπόλεως καί οί δέκα νά ύπο- 
γράφωνται έκτος άσθενείας καί έλλείψεώς τίνος έξαύτών, ώστε βλέ- 
ποντες καί οί έν Φιλιιτπουπόλει τήν σύμφωνον αύτών διάθεσιν θέ- 
λουσι καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν προς τήν αΐσίαν άποπερά- 
τωσι.ν τής όποιαςδήποτε ύποθέσεως ή διαφοράς' όποια δέ ύπόθεσις 
ή έγγραφον δεν φέρει τάς ήμισειας τούλάχιστον ύπογραφάς, τούτο 
θέλει είναι άπαράδεκτον εις τήν κοινότητά μας, καθώς καί εις τούς 
έν Φιλιππουπόλει. Ουτω συναπεφασίσαμεν έκ συμφώνου μέ μίαν 
γνώμην καί θέλησιν καί εις πιστοποίησή έξεδώκαμεν τό παρόν άπο* 
δεικτικόν έγγραφον». Ή κοινότης τής χώρας Βοδενών μέ άρκετάς 
ύπογραφάς Μάρτυρες 4 πρόκριτοι Φιλιππουπόλεως ').

Γ) Κώδικος, σελ. 159. "Ιδε κατωτέρω III. 13. Τών μαϊστόρων οί 11 εΐναι 
βουλγαρώνυμοί. — 2) Αυτόθι, σελ. 214, ϊδε κατωτέρω, 11!, άρ. 19.-- 3) Αυτόθι, 
σελ 16.5. Τό χωρίον είναι βουλγαρικόν καί οί διοριοθέντες Βούλγαροι,—4) Αυ
τόθι, σελ. 179. Τό χωρίον ωσαύτως Βουργαρικόν καί οί διορισθέντεο Βούλγα
ροι.—5) Αυτόθι, σελ. 208. Τά Βοδενά καίτιερ βουλναρώνυμα ήτο ελληνικωτάτη 
κώμη έπί τής Ροδόπηο, κείμενη ήμίσειαν ώραν μακράν βορειοδυτικές τού Στενι- 
μάχου. Οί κάτοικοί του ήσαν άποικοι τού Στενιμάχου, ώς διεπιστουτο έκ τής 
αυτής διαλέκτου των καί τών εθών καί εθίμων. ’Ίδε, Σ ω τ η ρ. Ά  ν τ ω ν ι ά- 
δ ο υ, τά Βοδενά, θρακική έπετηρίς, 1897, Άθήναι. σελ 134-139. Κατά τούς 
έσχάτους Βυζαντιακούς χρόνους ήτο οχυρόν, ού ϊχνρ δέν διεσώθησαν'έκαλεί το



118 Κ. Μυρτ. Ά ποστολίδου

1856, ’Οκτωβρίου 16. Κοινή άπόφασις των Βοδενιωτών, δπως 
ούδείς ρίπτη είς δν χώρον γίνεται ή άγορά (παζάρι) άποθλίμματα 
σταφυλών (τσήπουρα) ή σφάττη έκεΐ σφάγια' ό παραβάτης νά τιμω- 
ρήται διά 10 διά τό πρώτον καί 5 διά τό δεύτερον όκάδων άγιοκη- 
ρίου διά τήν εκκλησίαν τής Παναγίας του χωρίου των. Υπογράφον
ται οί αυτοί 1).

1857 Φεβρουάριου 27. Επιστολή τής κοινότητος προς τον έν 
Κωνσταντινουπόλει άποδημοΟντα Μιχαήλ Γκεμισγερδάνην, δπως 
άντιπροσωπευση τήν πάλιν καί τήν έπαρχίαν προ του πατριαρχείου 
καί τής ΐεράς Συνόδου έπιδίδων τάς άποστελλομένας αύτώ δύο 
άναφοράς ύπέρ τού μητροπολίτου Χρυσάνθου συκοφαντουμένου καί 
κατηγορουμένου ύπό τής γνωστής όμάδος ώς μεροληπτοΰντος. "Υπο
γράφονται 22 πρόκριτοι3).

1857 Μαΐου 14. ’Αναφορά τής κοινότητος Φιλιππουπόλεως προς 
τόν πατριάρχην καί τήν ίεράν Σύνοδον ύπέρ του μητροπολίτου Χρυ
σάνθου συκοφαντουμένου δτι δήθεν κατήγγειλεν είς τόν διοικητήν 
Σαλέχ-πασιάν μελετώμενον κίνημα (τών Βουλγάρων). Έκθεσις του 
σκοπού τής έπισκέψεως του μητροπολίτου πο:ρά τώ διοικητή. Υ π ο 
γράφονται 13 πρόκριτοι, 12 έσνάφια μετά τών σφραγίδων των καί 7 
τής πόλεως μαχαλέδες 3).

1857 Μαΐου 28. Αναφορά τής κοινότητος προς τόν πατριάρχην 
καί τήν ίεράν Σύνοδον ύπέρ του μητροπολίτου Χρυσάνθου, δστις 
κατ’ άκολουθίαν καταγγελίας έπί συκοφαντία άπήχθη ύπό τού άπο- 
σταλέντος ύπό του διοικητοΟ Άδριανουπόλεως μ ο υ μ π α σ ί ρ η  
είς Άδριανούπολιν, «ανα δικασθή είς τό έν ’Αδριανουπόλει συμβού
λιο ν» παρά τάς έκκλησιαστικάς προνομίας. "Υπογράφονται 5 κληρι
κοί, 43 προύχοντες, 14 έσνάφια μετά τών σφραγίδων των καί δλοι. 
οί μαχαλέδες τής πόλεως μετά τών σφραγίδων των ').

1857 Ιουνίου 8. Επιστολή τής κοινότητος προς τόν άγιον Φι- 
λιππουπόλεως Χρύσανθον, παραμείναντα έν Χάσκιοϊ κατά τήν είς

δέ Μ π έ α δ ν ο ς  ( Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο Ο .  ίστορ. III, 66). Τό δνομα είναι 
προφανώς Σλαυικόν έκ του επιθέτου μ π ε ά ν δ ε ν  κατά τήν προφοράν του 
διπλού ε ώς εά (πρβλ. Ό ρ εχ οβα - 'Ο ρ εά χ οβα '>Αράχοβα)' έσήμαινε δέ τόπον 
πενιχρόν, στεϊρον, άνυδρον, ώς καί είναι. Έκ τούτου κατά παρετυμολογίαν 
καί σύμφυρσιν πρός τό β ο δ ά (ύδωρ) ή κατ’ ευφημισμόν ώνομάσθη Β ό δ ε ν, 
δθεν Β ο δ ε ν ά .  Τό οχυρόν μνημονεύεται καί ύπό τοΰ Άνσβέρτου κατά τήν 
τρίτην σταυροφορίαν (1189). —1) Αύτόθι, σελ. 209. — 2) Παραρτήματος, σελ. 58- 
59. ’Ίδε κατωτέρω 111, άρ. 20.—3) Αύτόθι. σελ. 62-64. ’Ίδε κατωτέρω, III, άρ. 22.— 
4) Αύτόθι, σελ. 65-67. Ίδε  κατωτέρω, III, άρ. 23.
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την Άδριανούπολιν άπαγωγήν του ένεκα άσθενείας, δι’ ής άγγέλ- 
λετσι αύτω ότι ό X" Γιαννάκις X" Γκάντζιου, δστις άπήλθεν είς Ά -  
δριανούπολιν, ούδένσ περί τούτου καί τοΰ σκοπού τής μεταβάσεώς 
του είοοποίησεν, επομένως δέν εκπροσωπεί την κοινότητα ώς μιλέτ- 
βεκίλης καί τούτο έστω προς γνώσιν τής σεβασμιότητός του. Υ π ο 
γράφονται 22 πρόκριτοι ’ ).

1857 Ιουνίου 10. ’Αναφορά τής κοινότητος πρός τόν πατριάρχην 
καί τήν ίεράν Σύνοδον υπέρ του μητροπολίτου Χρυσάνθου, δστις μα- 
ταιωθείσης τής έν Άδριανουπόλει διαδικασίας του τή ένεργεία τοΰ 
πατριάρχου παρά τή υψηλή Πύλη έπέστρεψεν εις τήν Φιλιππούπολιν, 
δπως προετοιμασθή διά τό εις Κωνσταντινούπολιν ταξείδιόν του, 
δπου έμελλε νά δικασθή καταγγελθείς ύπό τής βουλγαροσλαυικής 
συμμορίας. Έγκώμιον του Χρυσάνθου ύπό τής κοινότητος καί παρά- 
κλησις αυτής θερμοτάτη περί ταχείας επανόδου του ποιμενάρχου, 
της εις τήν επαρχίαν. ‘ Υπογράφονται 15 κληρικοί, 50 πρόκριτοι, 10 
μαχαλάδες καί 22 έσνάφια μετά των σφραγίδων των 3).

1857 Ιουνίου 28. ’Αναφορά τής κοινότητος (των προυχόντων 
καί των έσναφίων) έκπροσωπούσης καί δλην τήν έπαρχιαν πρός τόν 
πατριάρχην καί τήν ίεράν Σύνοδον ύπέρ του μητροπολίτου Χρυσάν
θου, άνακληθέντος είς τήν βασιλεύουσαν, δπως δικασθή ύπό του 
άνωτάτου δικαστηρίου διά τάς κατ’ αύτοΰ σκευωρηθείσας κατηγο
ρίας. Έγκώμιον τής ποιμαντορίας αυτού καί τού άκηλιδώτου βίου καί 
έκφρασις τής γενικής έπιθυμίας περί έπανόδου του είς τήν έπαρχίαν. 
Ύπογραφαί καί σφραγίδες αί τής άπό 28 Μα'ί'ου άναφοράς3}.

1858 Μαρτίου 12. Άπάντησις τής κοινότητος είς τήν πατριαρχι
κήν επιστολήν καί έγκύκλιον περί έκλογής δύο ευυπολήπτων πολιτών 
ώς έκπροσώπων τής έπαρχίας είς τήν μέλλουσαν νά συγκροτηθή έ - 
θ ν ι κ ή ν  σ υ ν έ λ ε υ σ ι ν έ ν  Κωνσταντινουπόλει.’Αγγέλλεται δτι 
τοιοΰτοι έξελέγησαν ώς π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ι ο ι  δηλ. ε π ί τ ρ ο π ο ι  
τ ο ύ  γ έ ν ο υ ς  οί έν Κωνσταντινουπόλει παρεπιδημοΰντες Φιλιπ- 1

1) Αύτόθι. σελ. 64. Φαίνεται δτι ό X" Γιαννάκις, δστις ήτο επίτροπος του 
γένους, άπήλθεν είς ’Αδριανούπολιν, δπως καταθέση κατά τοΰ μητροπολίτου 
κατά τήν διεξαχθησομένην δίκην του, διό καί άπεκηρύχθη ύπό τής Κοινότητος- 
’Ίδε ανωτέρω καί τήν πρός τόν πατριάρχην άναφοράν τής κοινότητος άπό 16 
Ιουνίου 1857. —2) Αυτόθι, σελ. 69— 71.’Ίδε κατωτέρω 111, άρ. 24.-3) Αύτόθι, σελ. 
67-68. Πρβλ. καί τό έγκώμιον τοΰ Χρυσάνθου έν ταις πρός τό πατριαρχεΐον 
άναφοραΐς άπό 27 Φεβρουάριου, 14 καί 28 Μα'ί'ου.
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πουπολΐται Δημητρίκας Μήτσορσς και Γεώργιος Στοϊάνοβιτζ. 'Υπο
γράφονται απλώς: ο ίπ ολΐται1).

1858 Μαρτίου 14. Έπιστολαί της κοινότητος πρός τούς Μήτσο- 
ραν καί Στοϊάνοβιτζ, δΓ ών άνακοινοΰται σύτοΐς ή άνάθεσις τής άν- 
τιπροσωπείας τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως είς τήν εθνικήν συνέ- 
λευσιν. Υπογράφονται 14 πρόκριτοι ΰ).

1858 ’Απριλίου 5. Προτρεπτικόν γράμμα του μητροπολίτου Παί- 
σίου ώς πνευματικού πατρός πρός τούς «τιμιωτάτους τζορπατζήδες 
καί προκρίτους καί λοιπούς πάντας ευλογημένους Χριστιανούς των 
κοινοτήτων Στενιμάχου, Άμπελίνου και Τσηπροχωρίου», δπως τεθή 
επί τέλους τέρμα είς τήν μεταξύ των προκρίτων καί τού λοιπού 
λαού των κοινοτήτων διχόνοιαν καί άντιπολίτευσιν, προελθούσαν 
άπό χρόνου ένεκα των κοινών ισολογισμών.Έν ή περιπτώσει τούτο 
μή κατορθωθή έν γενική συνελεύσει τών μελών τών τριών κοινοτή
των τής πόλεως, διατάσσονται αί κοινότητες νά έκλέξωσιν έκαστη 
τρεις ή τέσσαρες πληρεξουσίους καί ν’ αποστείλωσιν αυτούς μετά 
τών κ α ψ ο μ ά λ η δ ω ν  καί τών κατάστιχων των είς τήν μητρόπο- 
λιν, «.δπως έν πλήρει συνελεύσει τών προυχόντων θεωρηθώσιν οί 
ισολογισμοί οΰτοι και διαφορά ύμών καί δοθή έν πέρας». Ό  Φιλιπ- 
πουπόλεως Παΐσιος ;1).

1858’Απριλίου 20. Άπόφασις τής κοινότητος κερί άγορας τεσ
σάρων πυροσβεστικών άντλιών. Υπογράφονται 18 πρόκριτοι, οί 2 
έπίτροποι τού γένους καί 5 έπίτροποι τών 5 έκκλησιών ι).

1858 ’Απριλίου 23, Άπάντησις τής κοινότητος είς πατριαρχικήν 
καί συνοδικήν έπισιολήν άπό II τού αύτου μηνός έκφραζομένων εύ- 1

1) Αυτόθι, σελ. 73—74. Τών έκλεγέντωυ διά τήν εθνικήν συνέλευσιν, μέλ- 
λουσαν νά έξετάση καί τό Βουλγαρικόν έκκ?υ]σιαστικόν ζήτημα, ό μέν Μήτοο- 
ρας ήτο έλλην έγκαταστάς πρό πολλου έν τή πόλει έκ Μετσόβου, ό δ ’ έτερος 
Βούλγαρος, υιός τοΰ έκ Κοπριβστίταης έγκαταστάντος τζορπατζή Στογιάννου 
Θεοδώροβιτζ καί τής έλληνίδος Ελένης ΓΙολίτογλου. πρώην χήρας Κεντιντέ- 
νονλου.—2) Αυτόθι, σελ. 74—75. Έκ τών 14 προκρίτων οί δύο Σάλτοος Ίωάν- 
νοβιτζ καί Αργύριος Νεδέλτσου ήσαν έκ τών αρχηγών τής κατά του Χρυ- 
οάνθου Βουλγαρικής εθνικής κινήσεως, οί δέ Πέγιος Γεωργίου καί Στάντζιος 
Ίωάννου ησαν μέν Βουλγαρικής καταγωγής, άλλ ’ ήλλήνιζον σψόδρα. Έκ τού
του φαίνεται ότι άντικατασταθέντος του Χρύσανθού δια τοΰ Παϊσιου ή κοινό- 
της είρήνευσεν,άλλά προσκαίρως. — 3) Παραρτήματοο. σελ 75—76. Αί μνημονεύο
με νάι τρεις κοινότητες άπετέλουν τήν κωμόπολιν (κοινότητα) τοΰ Στενιμάχου. 
’Ίδε Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ι δ ο  υ, ό Στενίμαχος. σελ. 9. έτ. 1929, Άθή- 
ναι.—4) Κώδικας, σελ. 242.
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χσριστιών και ευγνωμοσύνης επί τη αποκλείσει «των ξένων ύπηκόων 
της έπεμβάσεώς εις τάς κοινός τε καί ιδίας των ύπηκόων τής σεβα
στής κυβερνήσεως ύποθέσεις καί διάφορός μη άνηκούσας εις τα κα
θήκοντα των». 'Υπογράφονται 21 πρόκριτοι καί οί 2 επίτροποι του 
γένους ’ )

1858 Ιουλίου 9. «Άποσυρθέντος τοϋ τζορπατζή Γεωργίου Γιάν- 
κογλου έγκρίσει πολιτική καί γνώμη των ιδίων εγχωρίων (Γιαχαλή- 
δων) διωρίσθη τζορπατζής καί μουκτάρης ό Κύρκογλους Πέγιος καί 
συμπράκτορες αυτού» τέσσαρες άλλοι '!, θεωρηθέντος πρότερον τού 
λογαριασμού του έπί 2 έτη.

1858 Ιουλίου 31. Άπόφασις τής κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
περί έξομαλισμού τής άπό χρόνων ύπαρχούσης διαφοράς μεταξύ 
πτωχών καί προϊσταμένων τής κοινότητος Άμπελίνου Στενιμάχου 
γενομένη ευχαρίστως άποδεκτή Οπ1 άμφοτέρων.«Άπεφασίσθη, ώστε ό 
X"" Χριστόδουλος νά διαμένη τζορπατζής τού κοινού μέχρι τής τελευ
τής τού έτους, τό παλαιόν δόσιμον θέλει συναχθή κατά τά παλαιό 
ενυπόγραφα παρ’ δλων κατάστιχα», συμβιβαζομένων πρός άλλήλους 
καί λίθου άμνηστίας τιθεμένου είς τά στόματα απάντων, «τό δέ έρ- 
χόμενον δόσιμον τη ευχαριστώ γνώμη τής κοινότητος νά ριφθή ως 
άκολούθως» : διανέμεται μεταξύ των έννέα μαχαλέδων τό ποσόν 
337.600 άσπρων έκάστου μαχαλέ συνάζοντος τακτικώς τό καθορι- 
σθέντα αύτω άσπρα καί μη δικαιουμένου ν’ άφαιρή έκ των ιδίων 
καί νά προσθέτη είς άλλον, «τούτέστι κάθε μαχαλές θά ένέχηται είς 
τά ίδιά του άσπρα χωρίς προσθαφαιρέσεώς τίνος». Έπί τούτω «έξε- 
δόθησαν δύο έγγραφα συμβιβαστικά καί τό μέν έδόθη τοϊς προϊστα- 
μένοις, τό δέ άλλο τοΐς πτωχοϊς». Ύπογράφουσι 5 πρόκριτοι Φιλιπ- 
πουπολΐται, οί 2 επίτροποι του γένους, 19 Άμπελινιώται εν οις καί 
ό τζορπατζής X" Χριστόδουλος παπά Γεωργίου ;!).

1858 Σεπτεμβρίου 19 έν Άμπελινω. Διορισμός τριών έπιτρόπων 
«όλων τών ύποθέσεων τής κωμοπόλεως μας Άμπελίνου, δηλ. νά θε- 
ωρώσι τον λογαριασμόν τού τζορπατζή, τών κ α ψ ο μ ά λ η δ ω ν  
τής χώρας δλης καί άκόμη νά είναι καί έξετασταί είς δλα τά πρά
γματα. Καί δ,τι άν λύσωσιν ή δέσωσιν έδώ ή έν Φιλιππουπόλει είς

1) Αυτόθι σελ. 76—78. Διά τής διαταγής ταύτης προκληθείσης όπό του μη
τροπολίτου Παίσίου άπεκλείοθησαν ίκ-ανοί τών προκρίτων άπό τής διοική- 
σεως τών κοινών ώς ξένοι υπήκοοι, έν οίς καί ό Γ. Τσουκαλάς ώς Ίόνιος πρός 
όφελος τής Βουλγαρικής κινήσεως. [’Ίδε καί Τ σ ο υ κ α λ ά ,  ή Βούλγαρο- 
σλαυική συμμορία κτλ, σελ. 89 καί έξήςή— 2) Αυτόθι, σελ. 248. Τό χωρίον 
ήτο Βουλγαρικόν καί οί διορισθέντες ήσαν πάντες Βούλγαροι.— 3) Αύτόθυ 
σελ. 250-251.
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δλα εΐμεθα ύποτεταγμένοι καί στερκτοί· δθεν καί. ύποφαινόμεθα εις 
ένδειξιν καί άσφάλειάν των»;, ‘Υπογράφονται 88 ί).

1858 Δεκεμβρίου 10. ’Επιστολή τής κοινότητος προς τον πατρι
άρχην, δΓ ής άνακοινοΰται αύτώ δτι πσραιτηθέντος του έν τή έθνική 
συνελεύσεί άντιπροσώπου της Δ. Μήτσορα λόγω γήρατος άντικατα- 
στάτης αύτοΰ έξελέγη όμοθυμαδόν ό αυτόθι ιατροφιλόσοφος Κ. Κα- 
ραθεοδωρής, γνώστης των πραγμάτων. “Υπογράφονται ό μητροπολί
της Παΐσιος, 14 πρόκριτοι καί οί 2 επίτροποι τοϋ γένους *).

1858 Δεκεμβρίου 10. ’Επιστολή τής κοινότητος πρός τον Δημη- 
τρίκαν Μήτσοραν, δι’ ής άνακοινοΰται αύτώ δτι γίνεται άποδεκτή ή 
άπό τής έθνικής γενικής συνελεύσεως παραίτησίς του ώς άντιπρο- 
σώπου τής έπαρχίας λό') ω γήρατος έκφραζομένων άμα αύτω των 
ευχαριστιών τής κοινότητος. Υπογράφονται οί αυτοί1 * 3 *).

1858 Δεκεμβρίου 10. Επιστολή τής κοινότητος «πρός τον Καρα- 
θεοδωρίδην Κ. ιατρόν», δι’ ής άνακοινοΰται ή παμψηφεί έκλογή του 
ώς άντιπροσώπου τής έπαρχίας παρά τή έθνική γενική συνελεύσεί, 
παρακαλουμένου άμα διά κολακευτικωτάτου έγκωμίου ν’ άποδεχθή 
αυτήν. 'Υπογράφονται οί αυτοί ι).

1859 ’ Απριλίου 30. Κοινή γνώμη καί άποφάσει των έγχωρίων 
του χωρίου Δερβέντ γενί μαχαλέ έκλογή έν τή μητροπόλει κυβερνη
τών του χωρίου, ήτοι ενός τζορπατζή, ενός μουκτάρη καί δύο συμ
βούλων. Υπογράφονται 48 μετά δύο σφραγίδων τής κοινότητος 
Δερβέντ 5).

§ 4. γ'. Σχολικά
1849 Δεκεμβρίου 19. Γράμμα του μητροπολίτου Νικηφόρου πρός 

τον έν Μόσχα ιππότην ’Αντώνιον Κομιζόπουλλον, δι’ ού έκφράζε- 
ται ή ευγνωμοσύνη τής τε μητροπόλεως καί τής κοινότητος αύτω 
διά τό ύπέρ τής γενετείρας του καί τών σχολείων ένδιαφέρον, ου 
πρός τοΐς άλλοις τεκμήριον είναι καί ή δι’ έπιστολής του άνακοίνω- 
σις περί διορισμοΰ υπό τής κοινότητος καταλλήλου ύποτρόφου του 
είς τήν έν Άθήναις Ριζάρειον ιερατικήν σχολήν, όπως μορφούμενος 
ώς δει έν αύτή χειροτονηθή εΐτα ίερεύς καί έξυπηρετήση τήν πατρί
δα. Υπογράφεται ό Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος ρ).

1) Κώδικος, σελ. 256. Έκ τών ύπογραφομένων ύπέρ τό τέταρτον είναι 
βουλγαρώνυμοι. Κ α ψ ο μ ά λ η δ ε ς :  οί οριζόμενοι κατά μαχαλέδες είσ-
πράκτορες τών φόρων άμισθοι επί ποσοστοϊς.—2) Παραρτήματος, σελ.78—80.—
3) Αυτόθι, σελ. 80—81.—4) Αυτόθι, σελ. 81—82.-5) Κώδικος, σελ. 276. Τό χω-
ρίον Βουλγαρικόν έπί του Αίμου καί οί έκλεγέντες πάντες Βούλγαροι.

6) Παραρτήματος, σελ. 3—4. Περί του Κομιζοπούλλου ’Αντωνίου ΐδε ·
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Παναγιότης του, όπως άποσπάση τό κληροδότημα μετά τών τόκων 
του έπί δύο έτη παρά τής Κοινότητος μή έκπληροόσης τούς όρους του 
διαθέτου. 'Υπογράφονται οί 5 έφοροι του σχολείου !).

1854 Δεκεμβρίου 15. Επιστολή παρακλητική τής κοινότητος καί 
τής έφορείας τής ‘ Ελλ. κεντρικής σχολής προς τον άγιον Ήρακλείας, 
ϊνα προσπαθήση «οις οΐδε τρόποις» ν3 άποσπάση τό κατατεθέν έξ 
25 χιλιάδων γρ. κεφάλαιον τής Έλλ. σχολής μετά τών τόκων του έκ 
τού έμπορικου οϊκου Μωραβένωφ καί Σας “). Υπογράφονται ό μη
τροπολίτης Χρύσανθος, 8 πρόκριτοι καί 5 έφοροι τής σχολής.

1855 Μαρτίου 23. Επιστολή τής κοινότητος προς τόν οίκον Μω- 
ραβένωφ-Κεντιντένογλου καί Σας, άπαιτούσης τήν άπόδοσιν τού κε
φαλαίου της άνερχομένου νυν μετά τών τόκων εις 27 928 γρ. ’Αξιο
σημείωτος είναι ή άκόλουθος περικοπή τής έπιστολής διά τήν δια
γωγήν τών χρεοφειλετών κωφευόντων είς τάς προς αυτούς έπιστο- 
λάς τής έφορείας τής σχολής : «οί έφοροι τής Έλλ. σχολής πολλάκις 
σας έγραψαν νά έμβάσητε τό προς αύτήν χρέος σας, άλλ3 υμείς έφά- 
νητε άδιάφοροι, ένώ δέν έπρεπε νά προσενεχθήτε τοιουτοτρόπως είς 
τό κοινόν τούτο κατάστημα, άπό τό όποιον ούκ όλίγον άνεπτύχθητε 
καί άπαντες πρέπει νά κάμωμεν κατά χρέος τάς προς αύτό άντα- 
μοιβάς καί χάριτας καί ούχί νά γινώμεθα αίτιοι τής δυστυχίας του» 
Υπογράφονται 15 πρόκριτοι καί 4 πρωτομαΐοτορες τών 4 κυριωτέ- 
ρων έσναφίων ΰ).

1855 Ιουνίου 29. Επιστολή τής κοινότητος προς τόν άγιον Ή 
ρακλείας, δι’ ής άγγέλλεται αύτώ ότι άπελπίσασα περί τής έκου- 
σίας άποδόσεως του προς τήν Έλλ. σχολήν χρέους του οϊκου Μωρα
βένωφ παρακαλει τόν αύτόσε κ. Κοκότζιον ν’άναλάβη τήν εϊσπραξιν 
συνεννοούμενος μετά τής σεβασμιότητός της. Υπογράφονται 14 πρό
κριτοι καί 3 πρωτομαΐστορες έσναφίων 4).

1855 Ιουνίου 29 Ω σαύτω ς προς τόν κ. Κοκότζιον περί τής αυ
τής ύποθέσεως άγγελλομένης άμα αύτώ τής άναθέσεως τής ύποθέ- 
σεως σύν τή αποστολή διά του άγιου Ήρακλείας τών ϊσων τών ομο
λόγων καί τής τελευταίας άλληλογραφίας.Υπογράφονται οί αύτοίδ).

1) Παραρτήματος, σελ. 35. ΟΙ ύπογραφόμενοι πάντες γνήσιοι ‘Έλληνες — 
2) Αυτόθι, σελ. 36. Ή  συντήρησις τής Έλλ. κεντρικής σχολής μή έχοό- 
σης κτηματικήν προσοδοφόρον περιουσίαν έ>άνετο διά τακτικών καί εκτάκτων 
συνεισφορών καί βοηθειών παρά τών φιλομοόσων πολιτών, αϊτινες έτοκίζοντο 
παρά διαφόροις έμπορίκοϊς καταστήμασι. Μία τοιαύτη συνεισφορά έδόθη πρός 
τοκισμόν είς τό έν Κ]λει κατάστημα τοΰ Μωραβένωφ καί Σας, οδ άντιπρόσω- 
πος έν Φιλ)πόλει ήτο ό Φιλιππίδης.—3) Αυτόθι, σελ. 38—39,—4) Αυτόθι, σελ. 
41.— 5) Αύτόθι, σελ. 42—43·
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έπιδειχθέν ενδιαφέρον περί του άρτισυστάτου κοινοτικού παρθεναγω
γείου, δπερ θά λειτουργήση άπό του προσεχούς Σεπτεμβρίου. Έν αυ
τή άγγέλλεται αΰτώ δτι κατά τήν πρώτην συνέλευσιν περί της συ- 
στάσεώς του συνελέγη ποσόν 70 χιλιάδων γροσίων, δπερ έλπίζεται 
ν’ αύξηθρ καί δι’ ετέρων συνδρομών, δτι συνεψωνήθη ώς διδασκά- 
λισσα έν Άθήναις ή Ζωή Μορούζη προς 600 γρ. τόν μήνα, δτι τό 
παρθεναγωγεΐον θά λειτουργήση κατ' άρχάς έν ιδιωτική οικία μέ- 
χρις άνεγέρσεως κοινοτικού οικήματος, δτι διωρίσθη πενταμελής 
έφορεία καί δτι θά διαβιβασθή αύτω κατά Σεπτέμβριον τό καταστα 
τικόν τής σχολής καί τό πρόγραμμα των παραδόσεων τής διδασκα- 
λίσσης άμα τή ένάρξει του σχολικού έτους, ώς καί παν δ,τι άλλο γέ- 
νηται προς καταρτισμόν του καταστήματος ’ ).

1852 Φεβρουάριου 13. Ευχαριστήριος έπιστολή τής εφορείας του 
παρθεναγωγείου καί τής κοινότητος προς τόν Απόστολον Σιτζάνην 
διά τήν έκ 5 χιλιάδων γροσίων δωρεάν του εις τό νεοσύστατον παρ
θεναγωγεΐον (σχολήν παρθένων). Ω σαύτως προς τόν αυτόν τοιαύ- 
τη του μητροπολίτου Χρυσάνθου ν).

1852 Ιουλίου 1. 'Υποσχετικόν τοϋ έσναφίου των καπήλων δτι 
θά πληρώνη έτησίως καθ ’ έξαμηνίαν 1000 γρόσια εις τό άρτισύστα- 
τατον παρθεναγωγεΐον «έως οΟ υπάρχει καί είναι τό έσνάφι μας 
άνευ τίνος δυσαρέσκειας καί αιτιολογίας». Υπογράφονται : ό πρω- 
τομαΐστωρ Στέφανος Χρήστου μέ δλους τούς μαϊστόρους τοΟ Παλίκ- 
παζάρ ύποσχόμενος καί βεβαιοΰσι 5 μαΐστορες έκ διαφόρων συνοι
κισμών. Σφραγίς έσναφίου3).

1854 Ιουλίου 23. Πώλησις οικίας τής άλληλοδιδακτικής σχολής 
άγ. Παρασκευής άποφάσει τών πολιτών (4500 γρ .)1). Μάρτυρες 9.

1854 Δεκεμβρίου 8. ’Αναφορά τής εφορείας τοΰ Ελληνικού κεν
τρικού σχολείου «προς τόν πατριάρχην διά τά χρήματα τής Μυτιλή
νης». Ό  Σμύρνης ’Αθανάσιος, πρώην άρχιδιάκονος του Νικηφόρου 
Φιλιππουπόλεως, άποθανών άφήκεν εις τήν κοινότητα Μυτιλήνης 
5000 γρ. ύπέρ τού Έλλ. κεντρικού σχολείου Φιλιππουπόλεως «διά 
μνημόσυνόν του αιώνιον» ύπό τόν άρον ή κοινότης ν’ άποστέλλη τα- 
κτικώς τόν έτήσιον τόκων 500 γρ. εις τό σχολεΐον, Παρακαλεΐται ή * 111

1) Αύτόθι, σελ. 39- 40. Κυρίως πρόκειται περί άναπτύξεως τής όπαρχού- 
σης άλληλοδιδάκτικής σχολής άπό του 1845 είς κεντρικόν παρθεναγωγεΐον καί 
διοργανώσεως αΰτοΰ, Πρώται διδασκάλίσσαι τής σχολής ήσαν μετακληθεΐσαι 
έξ ’Αθηνών αί ’Αρσακειάδες άδελφαί Πολύμνια καί Μαργίτσα. "Ιδε κατωτέρω,
111, άρ. 6.—2) Παραρτήματος, σελ. 21.—3) Κώδικος, σελ. 67. Δύο τών μαϊστό- 
ρων είναι βουλγαρώνυμοι. ’Ίδε κατωτέρω, 111, άρ. 7.—μ) Κώδικος, σελ. 109.
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1849 Δεκεμβρίου 19. 'Ωσαύτως τής κοινότητος προς τον αόιόν 
επί τής αυτής ύποθέσεως. Υπογράφονται, οί 2 έπίτροποι καί 5 έφοροι 
του έλληνικαΰ σχολείου, ό έπίτροπος των κοινοτικών σχολών, ό επί
τροπος του νοσοκομείου, οί 6 επίτροποι τών 6 έκκλησιών, οί δύο 
επίτροποι τόΰ γένους, 13 πρόκριτοι καί 4 πρωτομαΐστορες τών τεσ
σάρων έπισημοτέρων ρουφετίων ’ ).

1850 Απριλίου Ί. Συμφωνία υπό τής κοινότητος ώς διευθυντοΰ 
του Ελληνικού κεντρικού σχολείου του σοφολογιωτάτου ’Αλεξάν
δρου Ξάνθου Σερραίου, «‘ινα μεταδώση τά φώτα τής μαθήσεως εις 
τούς παΐόας τής πόλεώς μας έπιμελώς καθ’ δλην την σειράν τών μα
θημάτων έπί μισθώ έτησίω 15.000 γροσίων, ληφθησομένω κατά τρι
μηνίαν άνά γρ. 3750» έπί μίαν πενταετίαν. "Υπογράφονται 22 πρό
κριτοι -)

1850 ’Απριλίου 13 Πιστοποιητικόν τής κοινότητος ότι ό «Σωτή
ριος Ζαφειριού έκ Περιστεράς κατά τό 1846 ’Οκτωβρίου 13 προσ
κληθείς έσυστήθη διδάσκαλος εις τό αλληλοδιδακτικόν σχολειον τής 
άγιας Παρασκευής Τεπέ-άλτί. Είς τό διάστημα δέ ιών 4 έτών έκυ* 
βέρνησε τούς μαθητάς μέ την άνήκουσαν επιμέλειαν καί ζήλον φυ- 
λάξσς άπαντα τά τής διδασκαλίας του χρέη’ ήδη οικεία αυτού βουλή 
άπεμακρύνθη άπο τό σχολειον λαβών καί τά μέχρι τής σήμερον δι
δακτικά δικαιώματα παρά τών επιτρόπων τής σχολής σώα καί άνελ- 
λιπή. Διό καί έδόθη αύτώ τό παρόν έγγραφον βεβαιώσει τού πανιε- 
ρωτάτου άγιου Φιλιππουπόλεως κ. κ. Νικηφόρου». Υπογράφονται 
6 πρόκριτοι (έπίτροποι/

1850 Δεκεμβρίου 13. Δήλωσις τής κοινότητος δτι έλήφθησαν παρά 
τού Γεωργίου Στοίανοβιτζ, -υιού τού μακαρίτου τζορπατζή Στοϊάν- 
νοο θεοδώροβιτζ, αί παρά τώ πατρί του εύρισκόμεναι όμολογίαι τής 
Ελληνικής Σχολής Φιλιππουπόλεως, ώς ήσαΥ κατεστρωμέναι είς 
φύλλον 56 τού πολιτικού κώδικος, συμποσούμεναι είς γρ. 220.217. 
"Υπογράφονται 13 πρόκριτοι καί μάρτυς ό άρχιδιάκονος ’Άνθιμος4).

1851. Ιουλίου 25. Επιστολή τής κοινότητος ευχαριστήριος προς 
τόν έν Μόσχα ’Αντώνιον Κομιζόπουλλον διά τό δι’ έπιστολής του

Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  «Θρακικά», Παράρτημα, τόμ. Γλ ετ. 1931, σελ. 
128—139.—Γ ε ω ρ γ .  Μ ο υ ζ ε β ί ρ η ,  ’Αρετή παραδειγματική,Άνατ. έπιθεώρ. 
Αθηνών, άρ. 26L, Ίουλ. 15 έτ. 1886. -1) Αυτόθι, σελ. 4—5. Μεταξύ τών ύπο- 
γραφομένων είναι καί οί Βουλγαρικής καταγωγής έλληνίζοντες τότε Στοϊωάν- 
νος θεοδώροβιτζ, Δημήτριος I. Γκέσογλου, Πέγιος Γεωργίου, Στάντζος Ίω· 
άννου, Σάλτσος Ίωάννου, ’Ίσκρος Βούλκου, Ευστράτιος Ί. Γκέσογλου.—2) 
Κώδικος, σελ. 1.—3) Αύτόθι, σελ. 10.—4) Αυτόθι, σελ. 32.
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1856 ’Οκτωβρίου 12. ’Επιστολή τής κοινότητος προς τον έν Ά -  
θήνσις Ίσχόμαχον περί έξευρέσεως καταλλήλου διδασκαλίσσης διά 
τό παρθεναγωγεΐον. 'Όροι : μηνιαίος μισθός 150-200 δραχμών, τά 
έξοδα του ταξειδίου μετ’ έπανόδου εις βάρος τής κοινότητος, συμ
φωνία διά δύο έτη, κατοικία δωρεάν εντός του σχολείου μετά καυ
σίμου ϋλης καί υδατος. Υπογράφονται ό μητροπολίτης Χρύσανθος 
καί 12 πρόκριτοι 1).

1855 Νοεμβρίου 2. Επιστολή τής έφορείας τοϋ Έλλ. σχολείου 
«προς τό Βασίλειον Κοκότζιον εις Κωνσταντινούπολιν» περί τής 
ύποθέσεως Μωραβένωφ καί Σας συναποστελλομένων αύτώ του ϊσου 
του χρεωστικού καί έπιτροπικοΰ πληρεξουσίου «δυνάμει του όποιου 
θέλετε ένάξει τον χρεώστην έν περιπτώσει τροπολογίας ή έναντιό- 
τητος έκτελοΟντες δλα δσα ή βαθύνοια ύμών ύπαγορεύει προς τε
λείαν άποπεράτωσιν τής ύποθέσεως ταύτης». Υπογράφονται οί 5 
έφοροι. ’ΑκολουθοΟσι τά Ισα του έξ 250C0 γρ. χρεωστικού έπιβεβαι- 
ουμένου ύπό του μητροπολίτου καί τοϋ ισολογισμού έξ 27 875 
υπογεγραμμένου ύπό των έφορων καί τό έπιτροπικόν πληρεξούσιον 
ύπογεγραμμένον ύπό των αύτών καί έπιβεβαιούμενον ύπό του μη
τροπολίτου 3).

1855 ’Οκτωβρίου. «Υπόμνημα άφορών (εις) τήν διάταξιν των 
περί των σχολών τής πόλεως ταύτης Φιλιππουπόλεως πόρων προς 
διηνεκή τούτων διατήρησιν». Υπογράφονται πρόκριτοι 22, πρωτο- 
μαιστορες 4. 'Ωσαύτως πρακτικόν έτησίας έπίχορηγήσεως 4 μονών 
εις τά σχολεία. Υπογράφονται οί ήγούμενοι 4 μονών, ών εις του 
Σόποτ βουλγαριστί 3).

1855 Δεκεμβρίου. «Λογαριασμός τής (διδασκαλίσσης) Πολύ
μνιας». Ετήσιος αύτής μισθός 10.000 γρ. ,Α).

1856 ’ Ιανουάριου 4. Άπάντησις τής κοινότητος ευχαριστήριος 
προς τον μητροπολίτην Χρύσανθον εις έπιστολήν του διά τάς ένερ- 
γείας του περί τής άποσπάσεως τών χρημάτων τής έλληνικής σχο
λής παρά τε του ο ’ίκου Μωραβένωφ καί τής κοινότητος Μυτιλήνης. 
'Υπογράφονται 13 πρόκριτοι

1856 ’ Ιανουάριου 4. Άπάντησις τής κοινότητος εις έπιστολήν

1) Αυτόθι, θ£λ, 43—44. *0 Ίσχόμαχος ήτο Φιλιππουπολίτης αξιωματικός 
τοΟ Έλλ. στρατού άποστρατευθείς μετά του βαθμού συνταγματάρχου. Ό  πα
τήρ του κατελθών εις την Ε λ λ ά δ α  ώς αγωνιστής κατά τήν έπανάστασιν μετά 
τήν άνεξαρτησίαν έγκατεστάθη έν ’Αθήναις καί έδικηγόρησεν — 2) Αυτόθι, σελ. 
45—47.—3) Κωδικός, σελ. 155—157. Ίδε  κατωτέρω. III, άρ. 12. —4) Αύτόθι. σελ. 
168.—5) Παραρτήματοε. σελ. 49.
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του έν Άθήναις Ίσχομάχου μετ' ευχαριστιών διά τήν έκπλήρωσιν 
τής άνατεθείσης αύτώ έντολής περί έξευρέσεως διδασκαλίσσης, ήτις. 
έφθασεν αισίως εις τήν πόλιν καί άνέλαβεν άμέσως τά καθήκοντά 
της. Ώνομάζετο Πηγή Ίωάννου. Υπογράφονται ό μητροπολίτης 
Χρύσανθος καί 13 πρόκριτοι1).

1856 Φεβρουάριου 1. Άπάντησις τής κοινότητος ευχαριστήριος 
πρός τον πατριάρχην καί τον άγιον Ήρακλείας έπί τή άγγελία λή- 
ψεως παρά τής κοινότητος Μυτιλήνης 2500 γρ. τόκου 5 έτών του 
κληροδοτήματος άγιου Σμύρνης πρός τήν σχολήν, παραληφθέντων ήδη 
άσφαλώς διά του άγιου Φιλιππουπόλεως. Υπογράφονται άπλώς 
«οί κάτοικοι Φιλιππουπόλεως» 2).

1856 Ιουλίου 18. Επιστολή τής εφορείας του Έλλ. σχολείου καί 
τών έπιτρόπων των πέντε έν τή πόλει έκκλησιών πρός τούς έν Κων]- 
πόλει άδελφούς Γκέσογλου, Σ. Σεβαστίδην καί ”ΑΘ. θωμά, δι’ ής πα- 
ρακαλοϋνται έπί τή βάσει συναποστελλομένου αύτοίς πληρεξουσίου 
νά είσπράξωσι παρά του αυτόθι Μανάκι τό ύπό του ’Αντωνίου Κο- 
μιζοπούλλου κληροδοτηθέν εις τό σχολεΐον καί τάς έκκλησίας ποσόν 
110 χιλιάδων γροσίων. 'Ωσαύτως άποδεικτικόν παραλαβής καί έξο- 
φλήσεως έγγραφον του άνω ποσού βεβαιωμένον ύπό τοΰ μητροπο
λίτου 3).

1856 Μαρτίου. Πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγγίλλιον πρός τήν 
κοινότητα περί ίδρύσεως έν Φιλιππουπόλει άλληλοδιδακτικής σχο
λής ύπό του Μιχαήλ *ΑΘ. Γκιουμισκερδάνη πρός ψυχικήν άνεσιν καί 
σωτηρίαν του δολοφονηθέντος αύταδέλφου του Δημητρίου. Υ πογρά
φονται ό πατριάρχης Κύριλλος καί 12 συνοδικοί μητροπολΐται. Ό  
ιδρυτής διετήρησεν έξ ιδίων του τό σχολεΐον έν όλόκληρον έτος ήτοι 
άπό τής 1ης Σεπτεμβρ. 1856 μέχρι τής 1ης Σεπτεμβρ. 1857 τή έπιστα- 
σία τών έφορων, άκολούθως δέ ήθέλησε νά διατηρήται άπό τοΟ έξής 
χρηματικού ποσοΟ διά τών έτησίων τόκων του άπό 1 7βρίου 1857, 
είσπραττομένων ύπό τών έκάστοτε έφορων, ο'ίτινες «Θέλουσι πλη- 
ρώνωσι τούς μισθούς τών διδασκάλων καί τά λοιπά έξοδα... οί ίδιοι 
δέ Θέλουσι καταστρώνουσιν εις κώδικα τον γενικόν ισολογισμόν, 
δστις Θέλει έπικυρουται καί παρά τού σεβ. άρχιερέως κατά τήν χά- 
ξιν». Εις Σόποτ κεφάλαιον 18.032 πρός 12υ/ 0 άπέναντι όμολογίας * III,

1) Αυτόθι, σελ. 49—50.ΊΗ Πηγή Ίωάννου, άδελφή τοΟ έπί έτη διατελέσαν· 
τος έν τή σχολή τής άγιας Παρασκευής μέχρι του 1878 διδασκάλου θ ω μ ά  
Ίωαννίδου, μετά τινα έτη διδασκαλίας ένυμφεύθη τόν δευτερότοκον υιόν Δη- 
μήτριον Παπά τοΰ μεγαλεμπόρου καί προέδρου του έμποροδικείου Ίωάννου 
Παπαγεωργίου —2) Αυτόθι, σε? .̂ 50—53.—3) Αυτόθι, σελ. 52—53.’Ίδε κατωτέρω
III, άρ, 16.
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και τόκων, εις Κάρλοβον κεφάλαιον 17.892 προς Ί2°/0 άπέναντι όμο- 
λογίας καί τόκων, είς Καλόφερον κεφάλαιον 17.752 προς 12 υ/ () άπέ- 
νσντι όμολογίας καί. τόκων, είς κατάστημα Γκιουμισκερδάνη κεφά- 
λαιον 27.000 προς 10% άπέναντι όμολογίας καί τόκων, είς Κέλ Πέτ- 
κον ΠατακλΓ] κεφάλαιον Π .250 προς 15 °/,. άπέναντι όμολογίας καί 
τόκων, ήτοι έν δλω τη 1η Σεπτεμβρίου 1857 κεφάλαιον καθαρόν τής 
άλληλοδιδακτικής σχολής 92 426 γρόσια. Υπογράφονται 5 πρόκριτοι 
οί : Σάλτζο Ίβάνοβιτζ (βουλγαριστί), Γ. Σ. Τζαλόγλου, Ιωάννης Δ 
Νέμτζογλου, Σταύρος Κοσμά, Βασίλειος παπά Ίωάννου, Δήμος Νι
κολάου πρωτομ(αΐστωρ) πακάληδων ’ ).

§ 5, δ'.) ’Εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά.

1850 Ιανουάριου 1. Άπάντησις του μητροπολίτου Νικηφόρου είς 
έπιστολήν του άγιου Τυρνόβου περί χρεών τινων του μακαρίτου επι
σκόπου Βράτσης ’Αγαπίου ").

1850 Φεβρουάριου 4. Γράμμα του αυτού προς τον οίκονόμον πα
πά Γεώργιον είς Παζαρτζίκιον περιέχόν «καί 4 φερμάνια εκκλησιών 
μέ μ π ο υ γ ι ο υ ρ ο Ο  τοϋ Έσμέτ πασιά προς τον εκεί διοικητήν» 
'Ωσαύτως έτερον «προς τον άγιον Ήρακλείας διά νά έξάξη φερμά- 
νιον π α π ά  ζ-έ β ί διά τό χωρίον Κορί-κιογέ Παζαρτζικίου ·> :i).

1850 Φεβρουάριου 8. Γράμμα τοϋ αύτοΰ, «πρός τον άγιον Ή ρα
κλείας διά νά έξάξη υψηλόν φερμάνιον παρά τής υψηλής Πύλης π α- 
π ά ζ-έ β ί διά χωρίον Καρατζιλάρ» %

1850 Μαρτίου 1. Γράμμα του αυτού «πρός τον άγιον Ήρακλείας' 
έσώκλειστοι καί δύο όμολογίαι δΓ εκπεσμόν άπό 3250 γρ. καί τά πε- 
ρισσεύοντα 250 γρ. νά σημειωθώσιν είς τον κώδικα τού κ ο ι ν ο ύ  διά 
έκπεσμόν τού τρέχοντος έτους έσώκλειστον καί κατάστιχον τ ο ύ  
δ ί σ κ ο υ  τής μεγάλης έκκλησίας τεσσάρων έτών άπό τού 1846 έως 
1849 άπό γρ. 5900 άναλογούντων 1475 κατ’ έτος· καί νά ζητήση άπό 
τον Γαβριήλ Μωραβένωφ δέκα ή δώδεκα χιλιάδας γρ. καί νά δώση * VIII.

1) Κωδικός, σελ. 203—206. At ΰπογραφαί τών προκρίτων, ων οί δύο πρώτοι 
Βούλγαροι, καί του πρωτομαΐστορος εΐναι αύτόγραφοι. ’Ίδε τό σιγίλλιον κατω
τέρω III, άρ. 14.—2) Παραρτήματος σελ. 6. 'Η επισκοπή Βράτσης δημιουργη- 
θείσα άρχομένου τοΰ 19ου οιώνος ϋπήγετο είς την μητρόπολιν Τυρνόβου. Ό  
’ Αγάπιος άπέθανε τό 1849 μητροπολιτεύοντος έν Τυρνόβω τοΰ Νεοφύτου.’Ίδε : 
Σ ά ρ δ ε ω ν  Γ ε ρ μ α ν ο ύ .  Έπισκοπ. κατάλογοι βορ. Θράκης, <-θρακικά»_
VIII. έτ. 1937. σελ. 135 καί 183 —3) Αύτόθκ σελ.6. Τό χωρίον ήτο Βουλγαρικόν. 
Τά φερμάνια έξεδίδοντο πρός άνέγερσιν εκκλησιών.—4) Αύτόθι. σελ. 7. Τό 
χωρίον ήτο Βουλγαρικόν.
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ά π ό δ ε ιξ ιν Ω σ α ύ τω ς  - προς Γαβριήλ Μωραβένωφ νά προστατεύση καί 
εύρη άπό τσελέπην τά άνω γρόσια καί μέτρηση εις τήν κάσσαν τής 
έφορείας>. Ω σαύτως «πρός τον αρχιδιάκονον Χρύσανθον νά λάβη 
πρόνοιαν μετά τού Γαβρ. Μωραβένωφ δΓευρεσιν άνωτέρου ποσού» ’ ).

1850 Μαρτίου 1. «Καταγραφή τού δίσκου τής μεγάλης ’Εκκλησίας 
τεσσάρων έτών» τής επαρχίας Φιλιππουπόλεως γρ. 5900. Υπογρά
φονται 2 πρόκριτοι, οί 2 επίτροποι τού γένους καί 5 επίτροποι τών 5 
εκκλησιών ").

1850 Μαΐου 3. Γράμμα τού μητροπολίτου καί τής κοινότητος 
πρός τόν πατριάρχην, δΓ ου άνακοινουται αύτω τό πρός τον μητρο
πολίτην καί τούς δημογέροντας άποσταλέν άπό 1 5 ’Απριλίου γράμ
μα τού διοικητού Ίσμέτ πασιά, ή επ’ έκκλησίας άνάγνωσις αύτοΰ 
μετά συμβουλών πρός τούς χριστιανούς περί σεβασμού τών έν αύ
τω ύψηλών διαταγών καί ό μεθ' ησυχίας καί τάξεως έορτασμός του 
Πάσχα. Υπογράφονται ό μητροπολίτης καί 16 πρόκριτοι. Τό γράμμα 
άπεστάλη πρός τόν Ήρακλείας πρός έπίδοσιν τω πατριάρχη καί 
άμα πόλιτζα 5 χιλιάδων γροσίων διά τήν κ ά σ σ α ν  (τό κοινόν) 
< εις βάρος τού Γαβριήλ Μωραβένωφ» 3).

1850 Μαΐου 5. Δήλωσις τού ίερομονάχου Ιωσήφ τού μοναστη
ριού τού 'Αγίου Γεωργίου Μπελασίτσης, δτι εύθύνεται μόνον διά τά 
έπί τής ήγουμενίας του χρέη, άτινα ένδέχεται νά προκύψωσι, καί 
είναι ύπόχρεως νά πληρώση αύτά, δχι δμως καί διά τά πρότερα τού 
μοναστηριού χρέη. Υπογράφονται ό ήγούμενος Ιωσήφ, δστις ύπό- 
σχεται, 7 πρόκριτοι ως μάρτυρες καί ό άρχιδιάκονος "Ανθιμος ύπο- 
βεβαιοΐ τάς ύπογραφάς τών ύποφαινομένων 4).

1850 Μαΐου 15. «Άπάντησις πρός τόν άγιον Ήρακλείας δτι έλή- 
φθη τό γράμμα του καί ή έπιστολή τής Παναγιότητός του μετά τού 
ύψηλού έ μ ι ρ ι α μ έ πρός τόν Ίσμέτ πασιάν» δΓ άποστολήν άνθρώ- 
που τής ύψηλότητός· του εις Καζανλίκιον διά τήν παραλαβήν τών 
36.600 γροσίων άπό τήν έκκλησίαν τού άγιου Ίωάννου °). 1

1) Κώδίκος, σελ. 7. Ό  εμπορικός οίκος Μωραβένωφ καί Σας ώφειλεν, ώς 
προερρήθη, εις τό Έλλ. σχολεΐον Φιλ]πόλεως λαβών ώς δάνειον έντοκον 25 
χιλ. γροσίων.—2) Αύτόθι, σελ 8. Δ ί σ κ ο ς  τής μεγάλης Έκκλησίας εΐναι ό 
περιαγόμενος κατά τάς μεγάλας δεσποτικάς έορτάς έν τή λειτουργία έκάστης 
έκκλησίας πρός συλλογήν έράνου χάριν τών άναγκών του οικουμενικού πατρι
αρχείου.—3) Αυτόθι, σελ. 11 —12. Τών προκρίτων 16 οί 4 είναι Βουλγαρικής 
καταγωγής.— 4) Αύτόθι, σελ. 11.—5) Παταρτήματος, σελ. 15. Έ  μ ι ρ ι α μ έ : 
γραπτή διαταγή πιθανώς.

© ρ g κ c κ ά ΙΒ\ 9
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1850 ’ Ιουνίου 14. ΤοΟ αυτού προς τον αύτόν δύο Αποδεικτικά 
χειροτονίας εσώκλειστα καί άπάντησις μουφτή προς τον έπί των εξω 
τερικών υπουργόν ύψηλ. Άλή πασιάν 1).

1850 Αύγουστου 2. Άπάντησις τοΰ μητροπολίτου Νικηφόρου εις 
δυο έπιστολάς του πατριάρχου καί τής ίεράς Συνόδου «περί τής τα- 
κτοποιήσεως καί μεταρρυθμίσεως του τε ζητουμένου καί των δόσεων 
του κ ο ι ν ο 0» δτι δέχεται τάς άναλογούσας κατ’ έτος δόσεις έκ 
γρ. 3171, τά όποια κατά τό νέον έτος θ’ άποστείλη είς τό κοινόν τής 
μεγάλης τοΟ Χριστού Εκκλησίας διά μέσου του έφορου τής μητρο- 
πόλεως άγιου Ήρακλείας. Ή  άπάντησις διαβιβάζεται διά του έφο
ρου, πρός δν γράφεται καί ίδια έπιστολή a).

1850 Σεπτεμβρίου 25. Πατριαρχικόν καί συνοδικόν γράμμα πρός 
την πολιτείαν Φιλιππουπόλεως, δι’ ου έκφράζεται άπορία περί τής 
καταλειφθείσης έλαχίστης παρ’ έλπίδα περιουσίας του μακαρίτου 
μητροπολίτου Νικηφόρου, μηδαμώς άναλογούσης «μήτε είς τό μα
κράν τής άρχιερατείας του διάστημα μήτε είς τό εύπρόσοδον τής 
λαμπροτάτης ταύτης έπαρχίας μήτε είς την φρόνιμον οικονομίαν, ήν 
μετήρχετο ό μακαρίτης είς τά καθ’ έαυτόν». Πρό τής πραγματικότη- 1

1) Κωδικός, σελ. 15.—2) Αυτόθι, σελ. 16. Ό  πολλάκις μέχρι τοΟδε μνημο
νευόμενος ώς καί έν τοΐς εξής άγιος Ήρακλείας ήτο ε φ ο ρ ο ς τής μη- 
τροπόλεως Φιλιππουπόλεως. ΑΙ πλεϊσται τών μητροπόλεων τοΰ οικουμενι
κού πατριαρχείου διετέλουν έφορευόμεναι ΰπ’ άλλων μητροπολιτών. "Οθεν οΐ 
μητροπολΐται αύτών διετήρόυν συχνήν αλληλογραφίαν πρός τούς έφορους 
των περί τών διαφόρων τής έπαρχίας των υποθέσεων καί δι’ αύτών ύπέ- 
βαλλον πολλάκις τάς αναφοράς των είς τόν οικουμενικόν πατριάρχην καί 
τήν ίεράν Σύνοδον. Τακτικώς δέ ή άλληλογραφία των έστρέφετο είς τά α ύ- 
λ ι κ ά λεγάμενα αύτών χρέη, τά όφειλόμενα δηλ. τω οικουμενικά) πατριαρ
χεία), διότι οΐ έφοροι μητροπολΐται ήσαν έφοροι καί τοΰ Κ ο ι ν ο ύ  (ταμείου) 
τής μεγάλης τού Χριστού έκκλησίας. Κατά τόν 18ον αιώνα ή οικονομική δυσ
πραγία τοΰ πατριαρχείου έφθασεν είς τό κατακόρυφον σημεΐον. "Οθεν τά χρέη 
του διεμοιράσθησαν είς τάς έπαρχίας καί έκάσιη μητρόπολις ώφειλε ν’ ά π ο  
στέλλη κατ’ έτος είς τό Κ ο ι ν ό ν  ώρισμένην ποσότητα πρός έκπτωσιν τών 
άναληφθέντων ύπ’ αύτής χρεών της. Ταύτα ήσαν τά λεγάμενα α ύ λ ι κ ά 
χ ρ έ η .  ’Από όγδοης ’Απριλίου 1825 πατριαρχεύοντος τού Χρυσάνθου περιε- 
σώθη πίναξ τών χρεών τών έπαρχιών, διηρημένων είς τρεις τάξεις, έξ ών ή μέν 
πρώτη περιελάμβανε τάς σωζομένάς καί άνεπηρεάστους έπαρχίας, ή δέ δευ- 
τέρα τάς φθοράς πεπονθυίας καί δυστυχησάσας διά τάς άνωμάλους περιστά
σεις καί ή τρίτη τάς καταπεπατημένας. Τής πρώτης τάξεως τά αύλικά χρέη 
ήσαν 4.936.607 γρ., τής δευτέρας 1.116.299 καί τής τρίτης 1.124.706 γρ. Τό 
χρέος τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως ύπαγομένης είς τήν πρώτην τάξιν ήτο 
τότε 130.00Γ
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τος δμως τό πατριαρχεΐον δέχεται ώς ψυχομερίδιον καί διά τα κα
ταστήματα τοΰ γένους τό ποσόν 65.000 γρ. καί 5.000 δι’ έξοδα καί 
κόπον τοΟ άποσταλέντος έξάρχου προς καταγραφήν τής περιουσίας, 
άναθέτει δέ εις την πολιτείαν την έκκαθάρισιν τής περιουσίας καί 
τήν πληρωμήν των χρεών του μακαρίτου, ώς καί τήν διανομήν τής 
άκινήτου είς τούς κληρονόμους άδελφήν καί ανεψιούς έπ’ άδελφώ 
κατά τούς νόμους Υπογράφονται ό πατριάρχης καί οί συνοδικοί ή.

1850 ’ Οκτωβρίου 28. Άπάντησις τής πολιτείας είς τό πατριαρχι
κόν καί συνοδικόν γράμμα, δτι συνεμορφώθη κατά γράμμα πρός τάς 
διακελεύσεις του πατριαρχείου, άλλά κατά τήν έκκαθάρισιν τής πε
ριουσίας παρουσιασθέντων παρ’ ελπίδα πολλών χρεών καί πληρω- 
θέντων κατ’ άνάγκην ύπελείφθησαν διά τό πατριαρχεΐον μόνον 10 
χιλιάδες .καί 40 χιλιάδες διά τά καταστήματα του γένους, άπερ άπέ- 
στειλε δΓ έπιταγών, έπλήρωσε δέ καί τώ έξάρχω 5 χιλιάδας. Πλήν 
τής κτηματικής περιουσίας του μακαρίτου άποδοθείσης δλης τοΐς νο- 
μίμοις κληρονόμοις ή λοιπή είς μετρητά καί πράγματα καί ζώα πω- 
ληθέντα άνήλθεν είς 212.953.10 γρ. Ό  ισολογισμός κατεστρώθη υπό 
τού άρχιδισκόνου Άνθιμου «προστασία καί γνώμη τοΰ πατριαρχι
κού έξάρχου Μητροφάνους καί τών προκρίτων*. Υπογράφονται δέ 
υπ’ αυτόν ή αύταδέλφη του μακαρίτου καί οί δύο άνεψιοί του βεβαι- 
ουντες, 6 κληρικοί, 11 πρόκριτοι, οί 2 έπίτροποι του γένους καί 3 
πρωτομαΐστορες ώς μάρτυρες a).

1850 Νοεμβρίου 7. ’Αναφορά μητροπόλεως καί κοινότητος πρός
τον άγιον Φιλιππουπόλεως (Χρύσανθον) είς Κων]λιν, ϊνα προχειρίση 
έπίσκοπον Λεύκης (τιτλούχον) διά τάς άνάγκας τής μητροπόλεως 
αισθητής ήδη γενομένης τής έλλείψεως τοιούτου μετά τον θάνατον 
τοΰ Ακακίου. Προτείνεται δέ τοιοΰτος ό ένταυθα διατριβών ίεροκή- 
ρυξ Ίλαρίων, άπόφοιτος τής θεολογικής σχολής καί χρηστός τόν χ α 
ρακτήρα καί κατά τά άλλα άξιος. 'Υπογράφονται 7 κληρικοί, 12 
πρόκριτοι καί 5 πρωτομαΐστορες 3j. ·

1851 Ιανουάριου. Συμφωνητικόν καθ’ δ οί έπίτροποι· τής έκκλη- 
σίας τής άγιας Παρασκευής παραχωρουσιν ύπ’ ένοίκιον γρ. 700 έτη- 1

1) Κώδικος, σελ. 15—16, ί’δε κατωτέρω III, άρ. 3 . -2 )  Αύτόθι, ή άπάντησις 
σελ. 16—17. « Ό  λογαριασμός άπό α' Απριλίου τοΰ αγίου Φιλιππουπόλεως διά 
προστασίας τοΰ άρχιδιακόνου Φιλιππουπόλεως ’Ανθίμου;:- σελ. 18—21. «Παλάν- 
τζον λογαριασμού μετά θάνατον τοΰ μακαρίτου Φιλιππουπόλεως Νικηφόρου 
δι’ έπιστασίας μέν άρχιδιακόνου ’Ανθίμου, προστασία δέ καί γνώμη τοΰ τε πα
τριαρχικού έξάρχου κ. Μητροφάνους καί τών προκρίτων» σελ. 22—29. — 3) Πα
ραρτήματος, σελ. 18—19.
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σίως έργαστήριον τής έκκλησίσς εις τον Παναγιώτην Πέγιου επί 
ζωής ύφ’ώρισμένους δρους. Βεβαιούσιν 2 έπίτροποι, μάρτυρες 10 πρό
κριτοι καί ό άρχιδιάκονος 1).

1851 Μαΐου 10. Χρεωστική όμολογία των πατέρων τής έπί τής 
Ροδόπης μονής άγιας Παρασκευής Μολδάβας διά γρ. 500 προς 10°/0 
έτησίως, δάνειον παρ’ όρφανοΰ. 'Υπόσχεται ό ήγούμενος, βεβαιοΰσι 
2 πατέρες J).

1851 Αύγουστου 1. «Καταγραφή των έν τω ίερω μοναστηρίω τοϋ 
ά γ . ’Γεωργίου Μπελασίτσης σωζομένων πραγμάτων παραδοθέντων 
είς τον ήγούμενον Γαβριήλ» 3).

1852 ’ Ιανουάριου 17. Όμολογία του έκ Περιστεράς κάλφα ’Αν
τωνίου Κάτζογλου «ίδίοις χείλεσι» έν τή μητροπόλει δτι «δουλεύσας 
μετά τής συνοδείας του είς τήν έκκλησίαν τής χώρας Δερετζή-κιοϊ 
άγιων θεοδώρων έλαβε παρά των έπιτρόπων τής εκκλησίας καί των 
έγχωρίων άπαντα τά έκδουλευτικά δικαιώματά του». Υ πογράφον
ται : ό λαβών βέβαιοί, οί 2 έπίτροποι του γένους καί 3 πρωτομαΐ- 
στορες μάρτυρες ι).

1852 Μαΐου 5. Συμβιβασμός του παπά Σεβαστιανού προς τούς 
έγχωρίους του Κοτζμαλάρ, ίερατεύσαντος παρ’ αύτοΐς δύο έτη περί 
που καί έχοντος λαμβάνειν. Βέβαιοί ό Σεβαστιανός, μαρτυρεί ό Λεύ 
κης Ίλαρίων * 5 6).

1852 Ιουνίου 17. θεώρησις του λογαριασμού τής έκκλησίας τής 
χώρας Μορσάλφακα, «δν εΐχεν εις χείράς του ό τής χώρας τζορπα- 
τζής» καί έξόφλησις αύτού. Υπογράφονται, ό τζορπατζής, 8 έγχώ- 
ριοι καί 2 πρόκριτοι Φιλιππουπόλεως ,;).

1853 ’Ιουλίου 30. Πώλησις έξ άνάγκης δύο άμπέλων ύπό τού 
μοναστηριού τής άγιας Παρασκευής Μολδάβας είς τον Άμπελινιώ- 
την Ά ργ. Γκάνιογλου άντί 3525 γρ. καί έτέρας είς τον Σωτ. Πετρά- 
κογλου άντί 1900 γρ. 'Υπογράφονται : ό ήγούμενος Σωφρόνιος μετά 
των λοιπών άδελφών 7).

1854 Δεκεμβρίου 19. Όμολογία τού άρχιτέκτονος Πέτρου Κάτσο- 
γλου δτι έλαβε παρά των ένοριτών τής νεοκτισθείσης ύπ’ αύτού έκ-

1) Κώδικος, σελ. 33 .-2 ) Αυτόθι, σελ. 42. Ή  τής άγιας Παρασκευής τής
Μολδάβας μονή κεΐται άνατολικώς τοϋ Στενιμάχου έπί τής Ροδόπης περί τά
6 χιλιόμετρα μακράν. Έπυρπολήθη πολλάκις καί άνεκτίσθη. Μετά τό σχίσμα 
έπεδικάσθη τή βουλγαρική έξαρχία.—3) Αυτόθι, σελ. 41.—4) Αυτόθι, σελ. 52.
•Ο κάλφας (όρχιτέκτων) έλλην, τό χωρίον Βουλγαρικόν.—5) Αύτόθι, σελ. 59. 
Τό χωρίον Βουλγαρικόν.—6) Αυτόθι, σελ. 61. Τό χωρίον Βουλγαρικόν. Αί ύπο- 
γραφαί βουλγαρικοί.—7) Αύτόθι, σελ. 87—88.
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κλησίας τής άγιας Μαρίνης άπό του χρόνου τής ένάρξεώς της (26 
’Απριλίου 1852) μέχρι σήμερον «δλα τά δικαιώματα του άπό τε τών 
κολωνών, παραθύρων καί μισθού του κατά τό συμβόλαιον καθώς 
καί την φιλοδωρίαν—γρ. 27.592 καί έξώφλησεν». Υπογράφονται ό 
άρχιτέκτων καί οί ένορΐται 1).

1855 Αύγουστου. Πίναξ τών ύπό τής μητροπόλεως έκδοθεισών 
ά π α ν τ α χ ο υ σ ώ ν ,  «δσες άπανταχοΰσες διανέμονται» 11 διά 
μοναστήρια τής επαρχίας, 7 διά κληρικούς καί 1 διά λαϊκόν ,J).

1855 Νοεμβρίου 30. Συγχαρητήριος τής Κοινότητος έπιστολή 
«προς τον νέον πατριάρχην», διότι «ή θειοτάτη αύτής Παναγιότης 
πεπροικισμένη ύπό πολυχρονίου πείρας καί θείας σοφίας καί φιλο- 
μουσίας θέλει ωφελήσει πολλαχώς τήν έκκλησίαν καί τό έθνος, δπερ 
έν τοιούτοις μάλιστα χαλεποΐς καιροΐς έδεΐτο τοιούτου σοφού καί 
έμπειρου άρχιποιμάντορος». Εν τέλει παράκλησις, ϊνα φροντίση 
περί του κληροδοτήματος τού άγ. Σμύρνης προς τήν Έλλ. σχολήν 
«διά τά γρ. Μυτιλήνης» 5),

1855 Νοεμβρίου 29. ’Αγορά ύπό τής έκκλησίας τού άγιου Κων
σταντίνου τής παρακειμένης αύτή οικίας τής Ζωής ’Εμμανουήλ Φώ- 
τογλου άντί 40 χιλιάδων γροσίων. Υπογράφονται 6 έπίτροποι καί 
ένορΐται τής έκκλησίας, ή πωλήτρια, 3 κληρικοί καί 6 πρόκριτοι ώς 
μάρτυρες *).

1856 Απριλίου 11. Οί ένορΐται τής άνοικοδομουμένης έκ βά
θρων έκκλησίας τής άγιας Μαρίνης έχοντες άνάγκην χρημάτων έπώ- 
λησαν τούς κατά τήν συνοικίαν Κιπιάν Καφερέ 18 όντάδες είς ιόν 
Χρηστόν θ ω μ ά  κάλφαν διά 11.500 γρ. καί τούς έν Μαρασίω 20 όν
τάδες είς τον Δημητρίκαν Μήτσοραν διά 18.300 γρ. πάντας ιδιοκτη
σίαν τής είρημένης έκκλησίας. Πωληταί 13 έπίτροποι καί ένορΐται, 
11 πρόκριτοι5).

1856 ’ Ιουνίου 5. ’Αναφορά τών κατοίκων του χωρίου Χιμιτλή 
μετά τών σφραγίδων του προς τήν μητρόπολιν «διά νά έξαχθή βεζυ- 
ρικός όρισμός πρός άνέγερσιν έκκλησίας τών άγιων θεοδώρων». Υ 
πογράφονται 18 έγχώριοι ΰ).

1856 ’Οκτωβρίου 19. Δωρεά ύπό τών Βοδενιωτών οικοπέδου τής 
έκκλησίας τής Παναγίας είς τήν έγχώριόν των Στεριανήν, δπως κτί

1) Κωδικός, σελ. 18. Πρόκειται περί τής έκ βάθρων άνοικοδομηθείσης έκ
κλησίας τής Μητροπόλεως, ώς έχει σήμερον.—2) Παραρτήματος, σελ. 593.-3) 
Αυτόθι, σελ. 48.—4) Αυτόθι, σελ. 161.—5) Αυτόθι, σελ. 183.—6) Αυτόθι, σελ 
191. Τό χωρίον βουλγαρικόν καί οί υπογεγραμμένοι πάντες Βούλγαροι μετά του 
Ιερέως των έπί κεφαλής.
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ση οικίαν. Υπογράφονται ή δεκαμελής έπιτροπή τών Βοδενιωτών, 4 
πρόκριτοι ώς μάρτυρες 1).

1856 Νοεμβρίου 26. Άφιέρωσις των έγχωρίων Καραρε'ίζιτών τοΟ 
παρά τω χωρίω Ά ράποβον άγιάσματος της 'Αγίας Κυριακής μεθ’ £ξ 
στρεμμάτων χωραφιού, ιδιοκτησίας των, εις την μονήν τής άγιας 
Παρασκευής Μολδάβας έπί τω δρω, «δπως κατ’έτος παρευρίσκωνται 
έν τή πανηγύρει ώς έπίτροποι τής μονής φροντίζοντες διά τό όφελος 
αυτής» ?).

1856 Δεκεμβρίου 4. «Κοινή έγκρίσει καί άποφάσει των πολιτών 
έπωλήθη εις τον ΣταΟρον Κοσμά έν μέρος του Τζαμπάς-τεπέ άνωθεν 
τής ίεράς έκκλησίας τής άγιας Παρασκευής μήκους μέν δσον υπέχει 
τό πρόσωπον τής ιδίας αύτοϋ οικίας (του Σταύρου), πλάτους δέ έξο- 
χής δεκαοκτώ πηχών διά γρ. 3.500» τών μέν 3000 πληρωθέντων είς 
τούς έπιτρόπους τής αύτής εκκλησίας, τών δέ 500 είς τό ναμεΐον τής 
κοινότητος. Υπογράφονται 12 πρόκριτοι καί 1 ίερεύς 3).

1859 Σεπτεμβρίου 6. Δωρεά ύπό τύπον εικονικής υπό του έκ τοΟ 
χωρίου Χατζικόβου Σταυράκι καί τής συζύγου του πωλήσεως πάσης 
τής τε κινητής καί ακινήτου του περιουσίας είς τήν μονήν Μολδάβας 
άντί 15 χιλ. γροσίων ύπό τον δρον, δπως έπιτραπή αύτοΐς έφ’ όρου 
ζωής νά κατοικώσιν έν οίκήματι τής έν Ά ραπ όβω  έκκλησίας λαμβά- 
νοντες έπιχορήγησιν έτησίαν παρά τής μονής 1000 γρ. Υπογράφον
ται οί δωρηταί καί ώς μάρτυρες 6 πρόκριτοι Φιλιππουπολΐται, 6 
πρόκριτοι Στενιμαχΐται, ό ήγούμενος τής μονής Βατσκόβου καί ό σα- 
κελλάριος Στενιμάχου Γεώργιος ίερεύς. 'Ομολογία του ήγουμένου 
τής μονής δτι δέχεται τήν δωρεάν (πώλησιν) ύπό τούς άνωτέρω όρους- 
Υπογράφονται ό ήγούμενος τής μονής καί ώς μάρτυρες οί αυτοί 4)*

1859 Νοεμβρίου 15. «Ισολογισμός τής νέας έκκλησίας άγιας Κυ
ριακής είς τό χωρίον Άράποβον διά του ήγουμένου X" Σωφρονίου». 
Ανέρχεται είς γρ. 150.662 1/2· Ό  Φιλιππουπόλεως Παΐσιος βέβαιοί s)

1861 Ιανουάριου 25. «Ισολογισμός τής ίεράς μονής άγιας Πα
ρασκευής Μολδάβας καί τής έκκλησίας άγιας Κυριακής Άραπόβου 
άπό τοΟ 1859 Νοεμβρ. 1 μέχρι 1860 Δεκεμβρ. 31 διά του ήγουμένου 
X " Σωφρονίου». Ανέρχεται είς γρ. 181.639,20. Ό  Φιλιππουπόλεως 
Παΐσιος βέβαιοί6).

1) Κωδικός, σελ. 209.—2) Αυτόθι, σελ. 263.-3) Αυτόθι, σελ. 224. Έπί τοΰ 
χώρου άνηγέρθη όψηρεφές μέγαρον, οπερ καί* νυν σώζεται, άγορασθέν βρα- 
δύτερον ύπό τής κοινότητος καί χρησιμέυσαν ώς οίκοτροφεΐον τών Ζαριφείων 
διδασκαλείων τών άρρένων.—4) Αύτόθι, σελ. 293.—5) Αυτόθι, σελ. 326—27. Ή  
εκκλησία έν εϊδει μονής μετά κελλίων έκτίσθη έξω τοΰ χωρίου δυτικώς. Ή τ ο  
Βουλγαρική ώς καί τό χωρίον.—6) Αύτόθι, σελ. 328—329,
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1861 ’ Ιανουάριου 25. «1860 Καταγραφή τών σωζομένων χρεών 
τής μονής Μολδάβας καί τής έκκλησίας Άραπόβου άγιας Κυριακής». 
’Ανέρχονται εις 131 916 γρ. Ό  Φιλ]πόλεως Παΐσιος βέβαιοί, Παύλος 
Κούρτοβιτζ ’)·

§ 6. ε'.) ‘Ιστορικά ύπομνήματα

1850 Μαρτίου 12. Κατ’ έπιστολάς του μητροπολίτου Νικηφόρου 
προς τον άγιον Ήρακλείας, Βογορίδην καί τον μέγαν λογοθέτην 
άγγέλλεται δτι συμμορία ληστών όνομαζομένων Ταχτζιογλάρ έκ του 
καζά Καζανλικίου άνεψάνη είς τον καζάν Φιλιππουπόλεως καί συν- 
έλαβεν έπτά χριστιανούς έπανερχομένους έξ Ανατολής είς τήν κώ
μην των Χατζιάρι δύο ώρας μακράν αύτής, τούτων δύο έφόνευσε καί 
τούς λοιπούς έτραυμάτισεν άφαρπάσασα άμα καί 60 χιλ. γροσίων, 
ιδίων τε καί άλλοτρίων. Ειδοποιηθείς ό διοικητής άπέστειλε χωροφύ
λακας πρός καταδίωξιν : Παράκλησις τών προς ους έπιστέλλονται, 
δπως κατασταθή άρμοδίως γνωστόν τή υψηλή Πύλη δτι είναι άνάγκη 
νά ένισχυθή ή του .καζά χωροφυλακή, διότι ή νυν είναι άνεπαρκής? 
καί έξασφαλισθή ή ζωή καί ή περιουσία τών κατοίκων άπό τών κα
κοποιών στοιχείων 9).

1850 Μαρτίου 14. «Πρός τον άρχοντα μέγαν Λογοθέτην» συγ- 
χάρητήρια γράμματα του τε μητροπολίτου Νικηφόρου καί τής κοινό- 
τητος έπί τή άγαθή άγγελία δτι ό Σουλτάνος άπένειμεν είς τήν παν- 
ευγενεστάτην σεβαστήν μητέρα του καί εύεργέτιδα τής κοινότητος 
τό παράσημον Ί φ τ ι χ ά ρ  ν η σ ι α ν ί  άδαμαντοκόλλητον. Υ 
πογράφονται ό μητροπολίτης, 2 πρόκριτοι καί οι 2 έπίτροποι του 
γένους 1 * 3).

1850 Μαρτίου 29. «Πρός τον αύθέντην Βογορίδην» συγχαρητή
ρια γράμματα υπό τών αύτών έπί τή ύπό του Σουλτάνου άποστολή 
είς αύτόν άπεικονίσματος τής αύτοκρατορικής μορφής του 4).

1858 Σεπτεμβρίου 19. Υπόμνημα του γραμματέως τής μητροπό- 
λεως Κ. Πατερικου Στενιμαχίτου περί τής μεγάλη; του ποταμού ‘Έ 
βρου πλημμύρας τής 31ης Αύγουστου 6).

1) Κωδικός, σελ. 330.—2) Παραρτήματος, σελ. 10. Τό χωρίον Χατζάρι κεΐ-
ται παρά τω  Αι'μω· οί κάτοικοί του πάντες Βούλγαροι ήσχολοΟντο περί τό ά- 
μπατζηλίκι καί τήν κτηνοτροφίαν."Οθεν καί άπεδήμουν δι’έμπορικούς λόγους.—
3) Αύτόθι, σελ. 8.— 4) Αυτόθι, σελ. 9.—5) Αύτόθι, σελ. 255. ’Ίδε κατωτέρω
111, άρ. 25.



136 Κ. Μυρτ. Ά ποστολίδου

§ 7. στ') Διαϋ'ηκαι

1849 'Οκτωβρίου 4. Ίωάννου Λευκή, Έ λληνος Φιλιππουπολίτου 
έμπορου, Ρώσου υπηκόου και δημότου ’Οδησσού. Περιουσία χρημα
τική 70.000 γρ. Κληροδοτήματα εις τον άνεψιόν του Ήλίαν 40.000, 
εις τήν εκκλησίαν ΌδησσοΟ τής Μεταμορφώσεως 1000, εις τάς 7 
έκκλησίας τής Φιλ]πόλεως 1750, εις τό νοσοκομεΐον 4000, εις τήν 
κεντρικήν σχολήν 15.000, εις τά 7 μοναστήρια τής έπαρχίας 3500, 
εις τον μητροπολίτην 1000 καί είς μνημόσυνα καί ένταφιασμόν 
3700. Μάρτυρες περί τής γνησιότητος τής υπογραφής του διαθέτου 
12 πρόκριτοι ’). Έκπλήρωσις τής διαθήκης ύπό του έκτελεστοΰ Νι
κολάου X " Βασιλείου τη 13 Μαΐου 1850.

1850 ’ Ιανουάριου 1. Ίωάννου Μάλτζιου, του έπιλεγομένου Πα- 
κέλ-πασά, έλληνος Φιλιππουπολίτου. Έτοιμη προίξ τής άνηλίκου 
θυγατρός του Ελένης καταγεγραμμένη άξίας 5426 1/3 γρ. Μάρτυρες 
10 πρόκριτοι a).

1851 Μαρτίου 17. X" Νένου Ραΐκου, Βουλγάρου έξηλληνισμέ- 
νου καραμπατζή. Περιουσία χρηματική 55.COO γρ. Κτηματική έν Στά- 
ρα Ζαγόρα, δθεν κατήγετο, έν Δαμασκώ καί Φιλιππουπόλει. Κληρο
δοτήματα είς έκκλησίας, μονάς, σχολεΐον, νοσοκομεΐον, φυλακάς 
γρ. 3150. Πάσα ή περιουσία κατανέμετσί μεταξύ των κληρονόμων 
του υιών καί θυγατρός κινητή τε καί άκίνητος. ΒεβαιοΟσιν ό διαθέ
της καί τά 3 τέκνα του, μαρτυροΰσι 7 κληρικοί, οί 2 επίτροποι του 
γένους, 5 πρόκριτοι καί 3 πρωτομαΐστορες.— Ή  διαθήκη μεταβάλλε
ται τή 17 Νοεμβρίου 1851 των κληροδοτημάτων παραμενόντων σχεδόν 
των αυτών. Ή  κτηματική περιουσία πωλείται προφανώς είκονικώς 
είς τούς υιούς 3). Ω σαύτω ς μεταβάλλεται τή 10 Μαρτίου 1852, έλατ- 
τουμένης τής χρηματικής ούσίας είς 26.650.

1851 Μαΐου 13. Εύφροσύνης ’Αναστασίου Μουρούζη, Έλληνί- 
δος Φιλιππουπολίτιδος. Περιουσία χρηματική 422Γ>, έξ ών 1300 είς 
τά σχολεία, έκκλησίας, ιερείς, νοσοκομεΐον, τά δε λοιπά καί τιμαλ
φή άντικείμενα είς συγγενείς καταλείπονται. Βέβαιοί ή διαθέτις, 
μαρτυροΰσι 4 κληρικοί, 7 λαϊκοί. Σφραγίς μαχαλά 4).

1) Κώδικος, σ. 2—3 καί 12.—2) Αυτόθι, σελ. 4 —6.—3) Αυτόθι σελ. 34—35 
καί 48 καί 54. Ό  διαθέτης διετέλεσε τιρωτομαΐστωρ των άμπατζήδων (1835— 
1839).Ίδε , αρχεία, σελ. 171, θρακικόν λαογρ. άρχεΐον τόμ. Γ'. 1936—37.—4) 
Αυτόθι, σελ. 123.
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1851 ’Οκτωβρίου 10. ΡαλλοΟς Μανουήλ Φώτογλου, Έλληνίδος Φι- 
λιππόυπολίτιδος έξ οικογένειας καραμπατζήδων παλαιός. Κτηματι
κή περιουσία καί κινητά αντικείμενα διατιθεμένη εις συγγενείς καί 
650 γρ. είς έκκλησίας. Βέβαιοί ή διαθέτις καί ή θυγάτηρ της Θεο- 
φανώ Κοτσιάσοβιτζ, μαρτυρουσι 3 ιερείς καί 5 πρόκριτοι ή. 'Ο Φι- 
λιππουπόλεως Χρύσανθος επιβεβαιοϊ.

1852 ’Απριλίου 28. Ελένης πσραμάννας του μακαρίτου Φιλιπ- 
πουπόλεως Νικηφόρου, 'Ελληνίδος Φιλιππουπολίτιδος. Περιουσία 
χρηματική 7,900 διατιθεμένη είς έκκλησίας, μονός, ιερείς, σχολεΐα( 
όρφανά, νοσοκομεΐον καί έξοδα κηδείας καί μνημοσυνών. Τα οικια
κά σκεύη καί άνηκείμενα είς συγγενείς. Βέβαιοί ή διαθέτις διά τής 
σφραγίδος της, μάρτυρες 3 πρόκριτοι ').

1853 ’Οκτωβρίου 26. Ήλία Δημήτρωφ, Βουλγάρου οίνοπώλου έν 
Καρσί άκά. Περιουσία έν έργαστήριον άξίας 3000 γρ. πωληθέν διά 
τήν γυναΐκά του. ΜαρτυροΟσι 2 Βούλγαροι ιερείς του Καρσί άκά, 5 
Βούλγαροι Καρσιακαλήδες καί 3 πρόκριτοι. Δύο σφραγίδες τής συν
οικίας 3).

1853 Νοεμβρίου 9. Συγκέλλου Σεραφείμ ίερομονάχου, 'Έλληνος. 
Περιουσία χρηματική 7.000 γρ., έξ ών διατίθενται 1725 είς εκκλησίας, 
μονάς κτλ. τά δέ λοιπά είς συγγενείς του. Μάρτυρες 8 κληρικοί1). 
Έξεκαθαρίσθησαν 15.373 γρ.

1854 Μαρτίου 16. Γεωργίου Τζογκότζη άπό Παρατζιλάρ, Βουλ
γάρου γαιοκτήμονος, πλουσίου δ).

1854 ’Απριλίου 29. Τότου Ίβάν Τασατμάν άπό Καλοφέρου, 
Βουλγάρου ΰ).

1854 Μα'ίου 5. ’Ανθίμου άρχιδιακόνου. Χρηματική περιουσία εΓς 
όμολογίας 17.227 γρ. Χρέη 15.050 γρ. έξ ών 8.500 προς τήν Ελληνι
κήν σχολήν καί τήν τής άγιας Παρασκευής. Μετά τήν άφαίρεσιν’ αυ
τών τά ύπόλοιπα των ομολογιών καί τά μετρητά έν δλω 6.350 γρ. 
διατίθενται είς έκκλησίας, ιερείς, κηδείαν, μνημόσυνα πλήν 2.000 
προορισθέντων διά τήν άδελφήν του Σοφίαν καί τόν άνέψιόν του Γε
ώργιον, άν έμφανισθώσιν όψέποτε Ή κτηματική του περιουσία διατί
θεται ώς έξής: Τό είς Βοδενά άμπέλιον 20 στρεμμάτων είς τήν μονήν 
του άγιου Κηρύκου Βοδενών μετά τόν θάνατον τής άδελφής του Μα-

1) Κωδικός, σελ. 45—46 .-2 )  Αυτόθι, σελ, 58—59.—3) Αύτόθι, σελ, 86.— 4) 
Αύτόθι, σελ. 88- 89. Ή  διανομή 20 ’Απριλίου 1858, σελ. 242 καί 260.—5) Αύτόθι, 
σελ. 95—96.— 6).Αύτόθι, σελ. 98. Προκειμένου περί τών Βουλγάρων διαθετών 
τής έπαρχίας, πλήν τών Φιλιππουπολιτών περιορίζομαι είς τήν άπλήν άναγρα- 
φήν αύτών, διότι δέν ένδιαφέρουσιν ήμΐν
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καρίας καρπουμένης αυτό έπί ζωής’έκ των δύο κιρχανάδων-βαφείων 
έν Φιλιππουπόλει πωλουμένων του μέν τά χρήματα ώρίσθη νά δια- 
τεθώσιν εις τά τέσσαρα σχολεία, ήτοι τό Ελληνικόν, τό Βουλγαρι
κόν, τό τής άγιας Παρασκευής καί τό Παρθεναγωγεΐον, του δέ εις 
πτωχούς, ορφανά καί τό νοσοκομεΐον ό έν Άχματόβω άλευρόμυλος 
οκτώ πετρών μετά του παρακειμένου άμπελώνος καί λαχανοκήπου 
έπωλήθη, προφανώς είκονικώς, (έδωρήθη) τή άδελφή του Μηλιά, ό δέ 
έν Στενιμάχω άμπελών τώ άνεψιώ του Γεωργίω Σταύρου. Τόπος 
σφραγίδος «άρχιδιάκονος "Ανθιμος (δία μου χειρί ύπέγραψα», μάρ
τυρες δύο κληρικοί καί εις πρόκριτος 1).

1854 Νοεμβρίου 24. Στοΐτζου Ίωάννου, Βουλγάρου κατοίκου 
Φιλιππουπόλεως, γεωργού. Χρηματική περιουσία 2.668 καί οικιακά 
σκεύη καί όσπρια. Κληροδοτούνται τώ υίώ του καί τή γυναικί του 3).

1854 Νοεμβρίου 26. Δημητρίου Μήτου, Βουλγάρου. Ή οικία του 
καί ό λαχανόκηπος του διατίθενται είς τήν γυναίκα καί τά τέ
κνα του3).

1854 Δεκεμβρίου 7. Ελένης, άδελφής Νικοδήμου άρχιμανδρίτου, 
ήγουμένου τής μονής των άγιων ’Αναργύρων Κουκλένης, Φιλιππου- 
πολίτιδος. Τό έκ τών πωληθησομένων κοσμημάτων της ποσόν άνέρ- 
χόμενον είς 1.400 γρ. διατίθεται είς έκκλησίας, μοναστήρια, άγιον 
τάφον, Έλλ. σχολεΐον καί νοσοκομεΐον, τά δέ έπιπλα, σκεύη, ιματι
σμός, ώς καί τά πράγματα τής άποθανούσης θυγατρός της Μαρίκας, 
κληροδοτούνται ε(ς τήν θετήν θυγατέρα της θεοφανώ, σύζύγον του 
γούναρη X” Κάλτσιου, δστις όφείλει νά δαπανήση διά τήν κηδείαν 
της καί τά μνημόσυνά της, καθώς τήν διέτρεφεν έπί ζωής παραχω- 
ρήσασαν αύτώ δι” (εικονικής) πωλήσεως τό δσπίτιον της, έν ω κα- 
τωκει, τό τε παλαιόν καί νεώτερον μέρος. Υπογράφονται : ή διαθέ- 
τις Ελένη σύζυγος X" Πέτρου ώς άγράμματος διά τού πνευματικού 
της πατρός 'Αγιοπαυλίτου Ιακώβου, καί ώς μάρτυρες ό Λεύκης Ίλα- 
ρίων καί ό σακελλάριος Θεόφιλος ίερεύς'1).

1) Κώδικος, σελ. 100 — 101.—2) Αύτόθ., σελ. 112—113.—3) Αύτόθι, οελ. 
114—115. Πιθανώς ό διαθέτης ήτα έξηλληνιομένος, διότι ή συνοικία Κιουτσούκ 
Λαούτ (έν τω νέω Μαχαλά), έν ή εύοίσκετο ή οικία του καί κατωκει, ήτο 'Ελ
ληνική. "Αλλως τε πολλοί τών κηπουρών καί λαχανοπωλών (μπαχτσεβάνηδών 
καί ζαρζαβατσήδων) τών έγκαταστάντων είς τήν πόλιν άπό τών πρώτων δε
καετηρίδων καί πρότερον έξηλληνίοθησαν διαφυλάξαντες μόνον τά βουλγα
ρικά των κύρια άνόματα καί τά έπώνυμα.—4) Αύτόθι, σελ. 116—117. Ό  μνη
μονευόμενος γαμβρός της είναι ό παροιμιώδης καταστάς έπί τοκογλυφία καί 
φυλαργυρία Βούλγαρος, δστις τρεις γυναίκας έλαβε, πάσας Έλληνίδας καί 
κατ’ οίκον είχε τήν Ελληνικήν γλώσσαν.
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1855 Ιανουάριου 10. Ελένης Πέτρου Παπασαούλ Έλληνίδος 
Φιλιππουπολίτιδος. Ή χρηματική της περιουσία εις όμολογίας 17.000 
γρ. πλήν 350 δι’ εκκλησίας κτλ. κληροδοτείται είς την θυγατέρα της 
καί την έγγονον, ωσαύτως καί ή κτηματική της μετά των σκευών, 
έπίπλων, ιματισμού καί κοσμημάτων. Μάρτυρες 3 κληρικοί καί οί 2 
διορισθέντες παρά τής διαθέτιδος πρόκριτοίΊ).

1855 Μαρτίου 1. Στόγιου Δήμου άπό χωρίου Ά χλάν Βουλγά
ρου, άγροκτηματίου. Ή  μεγάλη κτηματική του περιουσία διατίθεται 
είς τούς υιούς καί θυγατέρας του 2).

1855 ’Απριλίου 10. Κωνσταντίνου X " Γεωργίου βαφέως, Έ λλη- 
νος Φιλιππουπολίτου. Ή διαθήκη έγένετο προφορική πρό 4 μαρτύ
ρων ύπογραφομένων μετά δύο σφραγίδων τοΰ μαχαλά, συνυπογρά
φονται καί οί 2 έπίτροποι τού γένους 3).

1855 Ιουνίου 1. ’Αναστασίου Γεωργίου Τζιάτζιου, "Ελληνος Στε- 
νιμαχίτου. Ή  χρηματική του περιουσία άνερχομένη είς 48.900 γρ. 
καί ή κτηματική του είς πολλά άστικά καί άγροτικά κτήματα έν 
Στενιμάχω καί Παζαρτζικίω, δπου είργάζετο, διατίθεται είς τούς 
-πολλούς υιούς καί θυγατέρας του. Υπογράφονται ό διαθέτης καί 2 
κληρικοί μάρτυρες 4). Μεταβάλλεται τώ 1859 Σεπτεμβρίου 20.

1855 ’Ιουλίου 8. Γκάνας Γρήγιοβιτς, Βουλγαρίδος κατοίκου προ- 
αστείου Μ αρασίου5). ’Αλλαγή τής άπό 30 Μαρτίου.

1855 Μα ίου Ί. ’Αρχιμανδρίτου Βενεδίκτου ίερομονάχου έκ Σοφο- 
λίου, ταξειδιώτου Ίβηρίτου. Ή  χρηματική του περιουσία γρ. 4.030 
διατίθεται είς ιερείς, μοναστήρια καί άδελφούς-άδελφάς καί είς τήν 
κηδείαν του· ή βιβλιοθήκη του είς τήν Έλλ. σχολήν Στενιμάχου, τά 
άμφιά του είς τήν έκκλησίαν. τής πατρίδος του, είς τήν μονήν Ίβή- 
ρων διάφορα λείψανα άγιων καί άργυροΰς σταυρός, τό έν Στενι
μάχω άμπέλιόν του, φορέματα, έπιπλα, σκεύη καί δ,τι άλλο τή ’Αθα
νασία Δημητρίου έξ Αίνου επί 16 έτη άμίοθως ύπηρετησάση καί γη- 
ροκομησάση αυτόν. Έπεται κατάλογος των κτημάτων καί λοιπφν 
έπίπλων καί σκευών. «Ό  ταπεινός καί άμαρτωλός άρχιμανδρίτης 
καί έν ίερομονάχοις Βενέδικτος άναγνούς τήν διαθήκην καί άρέσας 
πάντα τά γεγραμμένα ύπέγραψα χειρί έμή καί σφραγΐδι καί ίσχύειν 
αυτήν . κελεύω καί βούλομαι». ’Επίτροποι 3, Μάρτυρτς 5 κληρικοί 
καί λαϊκοί6). 1
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1) Κώδικος, σελ. 104.—2) Αυτόθι, σελ. 126—127.— 3) Αυτόθι, οελ. 132— 
133.—4) Αύτόθι, σελ. 137—138 καί 285-286 .-5 )  Αυτόθι σελ. 140—141 καί 184— 
185.—6) Αύτόθι, σελ. 146—147. 'Ο Αρχιμανδρίτης διέμεινεν έν τω μετοχιω τής 
μονής Ίβήρων έν Στενιμάχω : Τ ό  Σ ο φ ό λ ι ο ν  ύποθέτω δτι είναι τό έν τή
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1855 ’ Ιουλίου 13. Ζωής θεοδώρου Τζεβίζογλου Φιλιππουπολίτι- 
δος Έλληνιδος. Ή  χρηματική της περιουσία έκ γρ. 7.050.καί ή κτημα
τική της διατίθεται εις τά τέκνα της. Υπογράφονται ή διαθέτις, μάρ
τυρες ό μουκτάρης τής συνοικίας, εΐς ίερεύς καί εις λαϊκός 1 1).

1855 ’ Ιουλίου 26. Ζωής X" Στόγιου, Φιλιππουπολίτιδος Έλλη- 
νίδος. Ή χρηματική της περιουσία έκ γρ. 1800 διατίθεται εις έκκλη· 
σίας, Έλλ, σχολεϊον, νοσοκομεΐον, τά δέ έπιπλα, σκεύη, ιματισμός, 
κοσμήματα καί λοιπά εις διαφόρους. Υπογράφεται ή διαθέτις ώς ά- 
γράμματος διά του Κ Πατερικου, μάρτυρες 3 πρόκριτοι3).

1855 Νοεμβρίου 7. Βέλιου θεοδώρου άμπατζή, έξηλληνισμένου 
Βουλγάρου. 'Η χρηματική του περιουσία έκ γρ. 1895 διατίθεται εις 
συγγενείς του καί εις ευαγή ιδρύματα. Υπογράφεται ό διαθέτης, βέ
βαιοι ό άρχιδιάκονος ’ Ιγνάτιος3).

1855 Μαΐου 31. Νικολίνας. Φιλιππουπολίτιδος Έλληνιδος. Ή πε
ριουσία της οικιακά πράγματα, σκεύη κλπ. διατίθεται εις τήν θυγα
τέρα της Μαρίαν. Ή διαθέτις ώς άγράμματος ύπογράφεται διά του 
ίερέως ’Αθανασίου, μάρτυρες 10 λαϊκοί 4).

1855 Δεκεμβρίου 15. Ίωάννου Μάλτζιου, του έπιλεγομένου Πα- 
κέλ-πασια, Έλληνος Φιλιππουπολίτου. Κτηματική καί χρηματική πε
ριουσία έκ 36,710 γρ. πλήν 750 γρ. διατιθεμένων εις ευαγή ιδρύματα 
καί 5 000 εις χρέη διατίθεται εις τά 7 τέκνα του. Βέβαιοί ό διαθέτης 
καί τά τέκνα του, μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες καί 4 πο- 
λιται5).

1856 ’ Ιανουάριου 10 ’Άννης X "  ’Αναστασίου Σταυρίτζαίνης, 
Έλληνιδος Φιλιππουπολίτιδος. Ή χρηματική της περιουσία εις τι
μαλφή κοσμήματα καί όμολογίας έκ γρ. 30.800 διατίθεται: 6.200 εις 
έκκλησίας, μονάς, σχολεία, ιερείς κτλ. τά δέ λοιπά είς τά τρία τέκνα 
της. Ή διαθέτις ώς άγράμματος ύπογράφεται διά του Κ. Πατερικου, 
μάρτυρες 4 ιερείς, 4 πρωτομαΐστορες, 6 πρόκριτοι6).

νοτίω Θράκη Σ ο υ φ λ ί .  Περί τής άρχής του τοπωνυμίου ϊδε Δ. I. Γ ε ω ρ γ α- 
κ α, ’Αρχεΐον λαογρ. θρακ. θησαυροί), τόμ. Β', ετ. 1935—36. σελ. 97—104. Έν 
τή έπιστημονικωτάτη μελέτη δεν μνημονεύεται ή έκ τής λέξεως Σ ο φ ό λ ι ο ν 
έτυμολογία του Σ ο υ φ λ ί ,  γενομένου ύπό τών Τούρκων.

1) Κώδικος, αελ. 148. -2 )  Αύτόθι, σελ. 149.—3) Αύτόθι, σελ. 154.—4) Αύ- 
τόθι, σελ. 158.—5) Αύτόθι, σελ. 163—164. "Ιδε καί προγενεστέραν διαθήκην του 
άπό 1 Ίανουαρίου 1850.—6) Αύτόθι, σελ. 171—172. 'Η διαθέτις ήτο σύζυγος 
του Σταυρίτζα Μήτσου Καρπουζάκογλου, πρωτομαΐστορος τών άμπατζήδων 
(1821—23 καί 1829—32). "Ιδε Μ υ ρ τ .  Ά τ ι ο ο ' σ τ ο λ ί δ ο υ ,  τά άρχεΐα τΟν 
άμπατζήδων, Άρχεΐον θρακ. λαογρ. θησ. τόμ. Γ' 1936—37, σελ. 171, καί θυγά- 
τηρ τοΰ ώσαύτως πρωτομαΐστορος Χατζή Ά ναστάσι (1772 -1797).
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1856 Μαΐου 29. X" Θεοδοσίου X " Μίλκογλου έκ Χάσκιοϊ, Βουλ
γάρου έλληνίζοντος. 'Η χρηματική του περιουσία έκ γρ. 40.000 δια
τίθεται, πλήν 9 200 διατιθεμένων εις τά σχολεία Χάσκιοϊ καί Φιλιπ· 
πουπόλεως, είς έκκλησίας, μονάς, ιερείς, νοσοκομεΐον, εις τάς θυγα
τέρας του καί έγγόνους καί την σύζυγόν του Ίλαρίαν, είς ήν καί ει
κονικές έπώλησε πάντα τά άστικά καί αγροτικά κτήματά του. Υ π ο
γράφονται ό διαθέτης, 3 ιερείς, 6 πρόκριτοι ώς μάρτυρες').

1856 Νοεμβρίου 22. Σμαράγδας Βελίου, Έλληνίδος Φιλιππου- 
πολίτιδος. Ή περιουσία της έξ 8 000 γροσίων διατίθεται είς τά τέ
κνα της. Ή  διαθέτις ώς άγράμματος απογράφεται διά του Νικολ. 
Χριστοδούλου, μάρτυρες 4 ίερεΐς καί 2 πρόκριτοι3).

1856 Νοεμβρίου 29. Ζωής, Έλληνίδος, συζύγου Γεωργίου Ά χ - 
τζή. Τό όσπίτιόν της καί τά σκεύη, έπιπλα καί λοιπά οικιακά διατί
θενται είς τά τέκνα της. Ή διαθέτις ώς ά/ράμματος υπογράφεται 
διά του ΠατερικοΟ, μάρτυρες 6 3).

1857 Μαρτίου 16. Έλέγκως θυγατρός ’Αθανασίου Δολαπτζή καί 
συζύγου Δημητρίου Μπιρτζή, Έλληνίδος. Ή περιουσία της είς κοσμή
ματα καί οικιακά διατίθεται είς ιήν θυγατέρα της. 'Η διαθέτις ύπα- 
γράφεται διά τού πνευματικού της άγιοπαυλίτου Ιακώβου, μάρτυρες 
10 έν οις καί ό μουκτάρης τής συνοικίας Α).

1857 Ιουλίου 5. Κατίγκως Ίωάννου, 'Ελληνίδος Φιλιππουπολί- 
τιδος. "Α πασα ή χρηματική καί κτηματική της περιουσία καί τά οι
κιακά σκεύη, έπιπλα καί λοιπά διατίθενται είς τάς θυγατέρας της. 
'Η διαθέτις υπογράφεται διά τού Κοτζιάσοβιτζ, 2 μάρτυρες καί ό 
έπίσκοπος Λεύκης Ίλσρίων βέβαιοί 5).

1857 Σεπτεμβρίου 18. Σάββα Άνδρέοβιτζ, Σέρβου6). Μάρτυρες 
7 ιερείς καί πρόκριτοι.

1857’Οκτωβρίου 1. Μαρίκας συζύγου Ράδη Βουλγάρου, Έλλη
νίδος. Τό όσπίτιόν της καί τά οικιακά διατίθενται είς την παρακόρην 
της Ελισάβετ. Υπογράφεται διά τού Βασιλ. Γεωργίου, μάρτυρες 5 
έν οΐς ό μιλέτ βεκίλης καί ό μουκτάρης τής συνοικίας 7).

1857 ’ Ιουνίου 27. ’Αργυρίου Πολυζώη, Στενιμαχίτου Έλληνος. 
"Απασα ή κτηματική του περιουσία καί τά οικιακά σκεύη καί λοιπά 
διατίθενται είς τούς άνεψιούς του. 'Υπογράφονται ό διαθέτης, 8 μάρ

1) Κώδικος, σελ. 189—190.—2) Αύτόθι, οελ. 210 -211 .-3 )  Αυτόθι, 211—212.—
4) Αύτόθι, σελ. 220—221 —5) Αύτόθι. σελ. 229—230.—6) Αύτόθι, σελ. 231.—
7) Αύτόθι, σελ. 232.
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τυρες Στενιμαχΐται. (έξ Άμπελίνου), βέβαιοί δέ τό γνήσιον των ύπο- 
γραφών ό επίτροπος άγιου Φιλ]πόλεως έπίσκοπος Λεύκης1).

1857 ’Οκτωβρίου 26. Χ"θεοδοσίου X " Μίλκωφ έν Χάσκιοϊ, Βουλ
γάρου. Ή διαθήκη είναι δευτέρα καί τελευταία, ως ή πρώτη άφαι- 
ρουμένων των είς τα Ελληνικά ιδρύματα κληροδοτημάτων. Έπιβε- 
βαιοΐ ό Φιλιππουπόλεως Παΐσιος3). Συνετάχθη ή διαθήκη έν Χάσκιοϊ-

1858 ’Απριλίου 8. Παπά ’Αναστασίου, ίερέως "Ελληνος. "Ολη ή 
μεγάλη κτηματική του περιουσία έν τε τη πατρίδι του (ποια;) καί έν 
Περιστερά διατίθεται είς τον υιόν του καί τάς τέσσαρας θυγατέρας- 
'Υπογράφεται ό διαθέτης, μάρτυρες δέ 1 ίερεύς, έτεροι έκ Περιστε
ράς καί 2 πρόκριτοι Φιλιππουπολϊται 3).

1859 Φεβρουάριου 26, Τεοδώρ Πάντσωφ Βουλγάρου έν Κοπριφ- 
στίτση ι). Συνετάχθη ή διαθήκη έν Κοπριφστίτση.

1859 Φεβρουάριου 24 ’Αθανασίου Νικολάου Σιλτζόβαλη,"Ελληνος 
Φιλιππουπολίτου. Ή  χρηματική του περιουσία έξ 29.700 γρ. διατίθε
ται είς τά τέκνα του πλήν 2.700-διατιθεμένων είς έκκλησίας, τά Ε λ 
ληνικά σχολεία καί νοσοκομεΐον, ωσαύτως καί ή κτηματική του (άστι- 
κή) διανέμεται είς τά τέκνα του. Ύπογράφοντο:ι ό διαθέτης, 1 ίερεύς 
καί 4 πρόκριτοι ώς μάρτυρες. Ό  Φιλιππουπόλεως Παΐσιος έπικυροΐ °).

1859 Αύγούστου 10. X " Σταύρου Δάνη Στενιμαχίτου "Ελληνος. 
Ή χρηματική του περιουσία έκ 35.000 γρ. καί ή κτηματική του ικανή 
διατίθενται είς τον υιόν του καί την σύζυγον. ‘Υπογράφονται ό δια
θέτης, 1 ίερεύς καί 3 πρόκριτοι Στενιμαχΐταυ Συνετάχθη ή διαθήκη 
έν Στενιμάχω ϋ).

1859 Δεκεμβρίου 9. Ίωάννου Βάτζιου Άμπελινιώτου "Ελληνος. 
Ή  κτηματική του περιουσία διατίθεται είς τούς υιούς του. Μάρτυρες 
14 έκ Στενιμάχου 7).

1860 Φεβρουάριου 3. Μαρίκας θυγατρός Κλαδάκι. 'Η χρηματική

1) Κώδικας, σελ. 236—237.—2) Αύτόθι, σελ. 306—307. Ό  Μίλκογλου άρτι 
έπανελθών είς τόν εθνισμόν του έγένετο Μίλκωψ καί συντάσσει τήν δευτέραν 
διαθήκην βουλγαριοτί, ήτις καταγράφεται έν τω κώδικι δι’ ελληνικών γραμμά
των άρχιερατεόοντος τοϋ βουλγαρίζοντος Παϊσίου. Ή  πρώτη διαθήκκη εΐναι 
άπό 29 Μαΐου, 1856.—3) Αύτόθι, σελ. 240.—4) Αύτόθι σελ. 267—268. Ή  διαθή
κη συνετάχθη βουλγαριστί έν Κοπριφστίτση καί κατεγράφη βουλγαριστί έν 
τω κώδικι. Εΐναι τό πρώτον έν τή Βουλγαρική γλώσση καταχωριζόμενον έν 
τω κώδικι προς τω άπό 26 ’Οκτωβρίου 1857 καταχωρισθέντι δι’ ελληνικών 
γραμμάτων. Οϋτω ό Ίωαννίτης άγιος Παΐσιος άρχεται έκβουλγαρίζων τήν 
Ελληνικήν μητρόπολιν δουλεύων τω Μαμωνά. —5) Αύτόθι, σελ. 272 -273 .-6 )  
Αύτόθι, σελ. 283.-7) Ή  διάθεσις έγένετο προφορική πρό τών μαρτύρων συντα- 
χθέντος του σχετικού πρωτοκόλλου.
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της περιουσία έκ 30.000 γρ. διατίθεται μετά τήν πληρωμήν χρέους έξ 
11.000 γρ. ώς έξης: 7.000 εις τον άδελφόν, 4.000 είς κηδείαν καί μνη
μόσυνα καί τά υπόλοιπα είς έκκλησίας, μοναστήρια, Ιερείς, σχολεία, 
νοσοκομεΤον, τά δέ οικιακά σκεύη καί έπιπλα έκποιούμενα είς τούς 
πτωχούς. eH διαθέτις ύπογράφεται ώς άγράμματος διά του X '' Πέ
τρου, ώς μάρτυρες δέ 7 πρόκριτοι Ό  Φιλιππουπόλεως Παΐσιος βέ
βαιοι1). Ή  διαθήκη μεταβάλλεται τή 26 ’Απριλίου 1860, ή περιουσία 
άνέρχεται είς‘ 20.400 πληρωθέντος του χρέους ύπό τής διαθέτιδος.

I860 ’Απριλίου 24. ΚωνσταντίνουΊωάννου Κιουτσουκτζόκογλου, 
'Έλληνος έκ Στενιμάχου. Ή χρηματική ^ου  περιουσία έκ 30.000 γρ. 
καί ή κτηματική του διατίθενται είς συγγενείς, τά δέ οικιακά του 
πράγματα είς χήρας καί ορφανά, βέβαιοί ό διαθέτης, μαρτυροΟσι 7 
πολΐται καί ό ρεφερενδάριος ίερεύς “). Έπικυροΐ ό μητροπολίτης.

1860 Ιουνίου ι5. X" Γιάγκου Δημητρίου Καλότζη, Άμπελινιώ- 
του "Ελληνος. 'Όλη ή κτηματική του περιουσία καί τά οικιακά διατί
θενται είς τήν θυγατέρα καί τήν σύζυγόν του, όλίγα δέ χρήματα είς 
τούς άδελφούς του καί τά σχολεία τής πατρίδος του. Βέβαιοί ό δια
θέτης, μαρτυροΰοι 5 πρόκριτοι Στενιμαχΐται καί ό άρχιερατικός έπί· 
τροπος έν Στενιμάχω 3).

1861 ’ Ιουνίου 29. Μαρίας θεοδώρου Φιλιππουπολίτιδος Έλληνί- 
δος. Ή  κτηματική της περιουσία διατίθεται είς τά τέκνα της. Υ π ο 
γράφεται ή διαθέτις διά του ’Αναστασίου Μάρκου, 4 μάρτυρες, ό 
Φιλιππουπόλεως έπικυροΐ 4).

1861 Μαρτίου 2. Κρίστο Σωτήρωφ Βουλγάρου 5). Ό  Φιλιππουπό- 
λεως Παΐσιος έπικυροΐ τό γνήσιον των ύπογραφών.

1860 Νοεμβρίου 29. Πέγιου Γεωργίου, πρωτομαΐστορος των 
γουναράδων καί προκρίτου Φιλιππουπολίτου, Βουλγάρου έξηλληνι- 
σμένου,Έκ τής χρηματικής του περιουσίας διατίθενται 500 τω άρχιε- 
ρεΐ, 500 τοΐς ίερεΟσι, 10C0 τω Έλλ. σχολείω, 1000 τω νοσοκομείω, 
1500 τή έκκλησία τής άγιας Παρασκευής, 1000 τή τής άγιας Κυρια
κής, 1000 τω ρουφετίω των γουναράδων, είς τάς λοιπάς έξ έκκλη»

1) Κωδικός, σελ. 298—299 καί 309.Ή  διαθέτις υπογράφεται Μαρίκα Μλάδεν, 
έξ οό δηλοΟται δτι ό σύζυγός της ήτο Βούλγαρος,αυτή δέ πσρέμείνενΈλληνίς.—· 
2)Αύτόθι σελ. 307—303.—3) Αύτόθι, σελ. 314—315.—4) Αύτόθι, σελ. 33 2 -3 3 3 ,-5 )  
Αυτόθι, σελ. 334. Ή διαθήκη καταγράφεται βουλγαριστϊ έν τω κώδικι. Ή  Φι- 
λιππούπολις ονομάζεται έν αύτή Πλόβδηφ. Είναι αϋτη ή δεύτερα έν τω κώδικι 
βουλγαριστϊ γεγρσμμένη πρός τή δι’ Ελληνικών γραμμάτων βουλγαρική έκ 
Χάσκιοϊ. Ό  έπικυρών αύτήν μητροπολίτης Παΐσιος ήτο ήδη καθηρημένος έκ- 
λεγέντος άντ ’ αύτοΟ του άπό Ξάνθης Παναρέτου.
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σίας 1200 καί 200 είς την έκκλησίσν τοΟ Καρσί άκσ. Είς τό Βουλγα
ρικόν δέ σχολεΐον της Φιλιππουπόλεως εν έργαστήριον έν Καρσί 
άκά. Ω σαύτως 20.000 τη συζύγω του Μαριώρα, 10.000 τη θυγατρί 
του Έλέγκω X " Γεωργίου, ήτις και δεόντως έπροικίσθη, τά δέ άστι- 
κά καί άγροτικά του κτήματα (μαγαζέΐα, έργαστήρια, μύλοι, όντάδες( 
μπαχτσέδες, άμπέλια) είς τούς τρεις υιούς του Γιάγκον, Κωστάκην 
καί Χαρίλαον καί ή οικία του μετά των έπίπλων καί λοιπών είς τούς 
•δύο τελευταίους υιούς του. Υπογράφεται ό διαθέτης καί μαρτυρού- 
σιν ό πρωτομαΐστωρ των γουναράδων, 5 πρόκριτοι καί έπιβεβαιοί ό 
Φιλιππουπόλεως Π αΐσιος1),

Ό  άπαντών έν τώ κώδικι τούτω συνήθης των διαθηκών τύπος 
είναι : «Είς τό δνομα του πατρός καί του υίοϋ καί του άγιου πνεύ
ματος, άμήν. Επειδή καί άπροσδόκητος έρχεται ό θάνατος καί είς 
ώραν, τήν όποιαν δέν γνωρίζομεν, άνάγκη πας χριστιανός νά δια- 
τάξη τά τής περιουσίας του διά νά μή γένουν μετά τον θάνατόν του 
άμφισβητήσεις παρά τό δίκαιον, ώστε ή ψυχή νά ύποφέρη άντί ώφε- 
λείας βλάβην. Διά τούτο καί ό Κύριος ποτέ μέν διά τού προφήτου 
λέγει: «τάξον περί του οί'κου σου, άποθνήσκεις γάρ σύ καί ου ζή
σης». καί άλλοτε διά τού εύαγγελίου : «γρηγορεΐτε, δτι ούκ οϊδατε 
τήν ημέραν, ουδέ τήν ώραν, έν ή ως κλέπτης ό θάνατος έρχεται». 
Διά τούτο κάγώ ό αμαρτωλός ύποφαινόμενος .. . τέκνον τής όρθο· 
δόξου άνατολικής έκκλησίας θέλων νά μεταχειρισθώ μετά θάνατον 
τήν περιουσίαν μου κατά τό δίκαιον καί θέλησίν μου, χαρακτηρίζων 
ταύτα έγγράφως, ώστε νά μή γείνουν μετά τον θάνατόν μου άμφι- 
σβητήσεις καί σώας έχων τάς φρένας έξέθεσα τήν παρούσαν διαθή
κην μου, τήν όποιαν ύπογράφω ίδιοχείρως. Καί πρώτον μέν άφίημι 
πάσι τοΐς άδελφοΐς μου χριστιανοΐς καί αύτοΐς τοΐς μισοΰσι καί 
άδικούσί με τήν άπό καρδίας συγχώρησιν, έκζητών τήν ίδιαν παρ’ 
αυτών, έπειτα τήν περιουσίαν μου . . . .  διαθέτω ώς εξής : . .. έκ 
τών όποιων τήν οικονομίαν καί εύδιαθέτησιν άφίνω παρακλητι

Β Κώδικος, σελ. 335 — 336. Ό  Πέγιος Γεωργίου ήτο Βούλγαρος τήν κατα
γωγήν έγκατασιάς έν Φιλιππουπόλει παϊς ετι ών εκ τίνος πλησιοχώρου κώμης. 
Ηύδοκίμησεν ώς γοΰναρης καί έγένετο πολλάκις πρωτομαΐστωρ τού ρουφεάου 
του, επίτροπος εκκλησιών, του νοσοκομείου καί δημογέρων. Νυμφευθεις Έλλη- 
νίδα έξηλΛηνίσθη. Έξεπαίδευσε τά τέκνα του έλληνοπρεπώς- τήν θυγατέρα 
του συνέζευξεν "Ελληνι καί τούς υιούς του Έλληνίσιν. Άπέθανεν έχων Ε λ λ η 
νικήν συνείδησιν καί άπολαύων φήμης τιμίου καί εύϋπολήπτου άνδρός. ΟΙ 
υιοί του μετά τήν ά τελευθέρωοιν έβουλγάρισαν, οι δ ’ έγγονοί του νυν είναι 
γνήσιοι Βούλγαροι δικηγόροι.
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κούς έπιτρόπους τούς . . . Άφίνω δέ κατάρσν καί άνάθεμα είς δν 
ήθελεν άνατρέψει την παρουσάν μου οίκειοθελή διαθήκην, ήτις έγέ- 
νετο τή ιδία μου ύπογραφή, τή τε έπιβεβαιώσει του αγίου Φιλιππου- 
πόλεως καίτή μαρτυρία των υποφαινομένων μαρτύρων είς ένδειξιν*. 
'Απλούστερος δέ τύπος άπαντα ό άκόλουθος : « Ό  ύποφαινόμενος 
άμαρτωλός δούλος του θεού... ύγιής ών καί σώας έχων τάς φρένας καί 
αίσθήσεις μου έγνων διατάξασθαι τα τής περιουσίας μου, δπως έθέ- 
λω μετά θάνατόν μου γενέσθαι* καί πρώτον ζητώ παρά πάντων τών 
άδελφών μου χριστιανών την άπό καρδία,ς συγχώρησιν, καθώς άφί- 
ημι τοΐς πασιν άμοιβαίως τήν συγχώρησιν, εΐτα δέ έξ δλης τής πε
ριουσίας μου χρηματικής τε καί κτηματικής δίατάσσω μετά θάνατόν 
μου νά διανεμηθώσιν ώς έξής .. . Άφίνω δέ παρακλητικούς έπιτρό
πους μου νά πραγματοποιήσωσι μετά θάνατόν μου τήν παρούσαν 
διαθήκην μου τούς . . . .  Αυτή υπάρχει ή τελευταία μου διάθεσις καί 
θέλησις' ούδείς τών τέκνων μου καί συγγενών έχει τό δικαίωμα νά 
χαλάση καί διασείση τήν διαθήκην μου μέχρι κεραίας· ό τολμητίας 
τής καταστροφής τής θελήσεώς μου υπόδικός έστι τή αίωνία κολάσει, 
κατηραμένος καί άσυγχώρητος, διότι έξέδωκα τήν διαθήκην τή υπο
γραφή μου καί τή μαρτυρία τών άξιοπίστων μαρτύρων καί έπικυρώ- 
σει τού σεβασμιωτάτου αγίου Φιλιππουπόλεως».

§ 8 ζ\ Κληρονομικά. (Διανομή καί καταγραφή κληρονομιών, δι
εκδικήσεις κληρονομικών δικαιωμάτων, συμβιβασμοί καί έξοφλήι- 
σεις).

1850 Φεβρουάριου 21. 'Ομολογία τών άπό χωρίου Ούρουμλάρ 
άδελφών Πέτκου, Ήλία καί Μαρίας Τζολάκ έκ τής πρώτης γυναικός 
καί τών άδελφών Τότας καί Βελίκας έκ τής δευτέρας δτι συνεβιβά- 
σθησαν είς τάς κληρονομικός των διαφοράς καί έξώφλησαν1}.

1850 ’Απριλίου 3. 'Ομολογία Ίωάννου, ’Άννης, Εύφροσύνης καί 
θεοφανούς δτι μετά τον θάνατον τού πατρός των ’Αποστόλου Γκέ- 
σου άσταρτζή, Φιλιππουπολίτου έλαβεν έκαστος τό άνάλογον κλη
ρονομικόν του μερίδιον καί έξώφλησαν. Βεβαιουσιν οί κληρονόμοι, 
μάρτυρες 12 πρόκριτοι3).

1850 ’Απριλίου 9.Όμσλογία τών αύταδέλφων Βούλτζου καί Δη- 
μητρίου Φόλη καί τής έπ’άδελφώ των νύμφης Ζωής X " Νάκου έκ Πα-

1) Κώδικος, σελ. 1. Πάντες Βούλγαροι.—2) Αύτόθι, σελ. 9. 'Οσάκις ή 
πραξις άφορα είς 'Έλληνας ή ελληνίζοντας άναφέρονται οί ύπογραφόμενοι.

θ  Q φ κ ι κ ά ΙΒ '. ΙΟ
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ζαρτζικίου δτι άποθανόντος τοΟ άδελφοΟ των Γιάννη Φόλη συνεβι- 
βάσθησαν προς άλλήλους δια τήν κληρονομιάν των. ΒεβαιοΟσιν οί 
συμβιβασθέντες, μάρτυρες 3 ιερείς, 6 πρόκριτοι, 1 πρωτομαΐστωρ’ )

1850 Μαΐου 1. Ό μολογία των έτεροθαλών πατρόθεν άδελφών 
Μιχαήλ Λάμπρου μπακάλη καί ’Αναστασίου Σφέτκου δτι συνεβιβά' 
σθησαν διά τάς κληρονομικός των διαφοράς καί έξώφλησαν 3).

1850 Μαΐου 9. 'Ομολογία τής Ειρήνης άπό Στροέβου δτι έλαβε 
τό κληρονομικόν άνάλογον μετά των τέκνων της άπό των άνδραδέλ- 
φων έξ ’Όστρα-Μ ογκίλας άποθανόντος τοΟ άνδρός της Δημητρίου 
Γεωργίου :5).

1850 Μαΐου 9. Ό μολογία Κωνσταντίνου Νικολάου καί τής μη
τρόθεν αδελφής του Ελένης καί τής θετής των άδελφής Μαρίκας Νι
κολάου Φιλιππουπολιτών δτι διηυθέτησαν τάς κληρονομικός των 
διαφοράς. Βέβαιοι ό πρώτος, μάρτυρες 3 ιερείς, 4 πρόκριτοι'1).

1850 Ιουνίου 27 Διανομή τής κληρονομιάς του άποθανόντος Μή- 
του μεταξύ του άδελφοΟ του Νυχτάνου καί τής γυναικός του Βελίκας 
καί των ορφανών5).

1850 Ιουλίου 22, Διανομή τής πατρομητρικής κληρονομιάς τών 
αύταδέλφων Πέτρου, Μαριώρας καί’ Ιωάννου θεοδώρου Φιλιππουπο- 
λιτών, ΒεβαιοΟσιν οί διανειμάμενοι, 3 ιερείς, 3 πρωτομαΐστορες καί 
4 πολΐται6).

1850 Ιουλίου 27. Ό μολογία τών αύταδέλφων Σπάσου καί Κων
σταντίνου παπά Ίωάννου καί τής έπί άδελφώ νύμφης των ’Αναστα
σίας Πέτρου Γκερτζίκη «δτι άποθανόντος τοΟ άδελφοΟ των X " Στό- 
γιου παπά Ίωάννου διενεμήθησαν μεταξύ των τήν έναπολειφθεΐσαν 
κατάστασιν τοΟ άποθανόντος». ΒεβαιοΟσιν οί διανειμάμενοι, μάρ
τυρες 2 ιερείς, 3 πρωτομαΐστορες 7).

1850 Αύγουστου 10. Όμολογία τών αυτών αύταδέλφων τής ά 
δελφής των Χρυσής δτι διενείμαντο τήν πατρικήν των περιουσίαν, 
κινητήν τε καί άκίνητον. ΒεβαιοΟσιν οί αύτοί καί μάρτυρες οί άνω- 
τέρω 8).

1850 Δεκεμβρίου 18 Όμολογία τοΟ ’Αποστόλου ’Αναστασίου

1) Κώδικος, σελ. 9. ΟΙ μνημονευόμενοι είναι "Ελληνες, διότι έν Παζαρτζι- 
κίω ύπήρχε κοινότης Ελληνική, όσταρτιζομένη έκ μεταναστών Ήπειρωτών, Βο- 
σκοπολιτών, Στενιμαχιτών καί άλλων, εχουσα έκκλησίαν καί σχολεΐον.—2) Αυ
τόθι, σελ. 10. Ό  πρώτος "Ελλην, ό δέ δεύτερος Βούλγαρος πατρόθεν —3) Αύ- 
τόθι, σελ. ΐ0. Πάντες Βούλγαροι.—4) Αύτόθι, σελ. 11—12.—5) Αύτόθι, σελ. 13 
οί διανειμάμενοι Βούλγαροι.—6) Αύτόθι, —7) Αύτόθι, σελ. 14. Βούλγαροι έξ-
ηλληνισμένοι Φιλιππουπολΐται.—8) Αύτόθι, σελ. 30.
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Μουμτζόγλου Φιλιππουπολίτου δη  λαβών τό πατρικόν του μερίδιον 
έξώφλησε προς τήν μητέρα του καί τάς δύο αδελφός του. Βέβαιοί ό 
λαβών, μάρτυρες 13 πρόκριτοιΊ).

1851 ’ Ιανουάριου 30. Δήλωσις του Ίωάννου παπά Νικολάου Φι- 
λιππουπολίτου δτι διηυθέτησε τήν προς τήν άδελφήν του θεοφανώ 
διαφοράν του έπί τής πατρικομητρικής κληρονομιάς. Μάρτυρες 4 ιε
ρείς, 3 πρωτομα'ί'στορες, 2 πρόκριτοι ?).

1851 ’ Ιουνίου 1. Έξόφλησις τής Κυριακής Βέλτζιου άπό του Ζα- 
χρέτ λαβούσης τό μερίδιον της παρά τής νύμφης της Μάργας, συζύ 
γου του άποθανόντος άκλήρου άδελφοΰ της 3).

1.851 ’ Ιουνίου 5. Δήλωσις του Στάμου καζαντζή καί τής έκ τής 
πρώτης του γυναικός πενθεράς του Ελένης Φιλιππουπολιτών, δτι 
συνεβιβάσθησαν διά τήν κληρονομικήν των διαφοράν. Μάρτυρες 3 4).

1851 ’Οκτωβρίου 19. Δήλωσις δτι ή Σμαράγδα Τότωρ άπό χω
ρίου Μανόληδες έχουσα κληρονομικά δικαιώματα έπί τής περιουσίας 
των γονέων της έλαβε τό άνάλογόν της παρά τοΟ άδελφοΟ της Σφε- 
τάνου καί έξώφλησεν δ)

1851 Νοεμβρίου 6. Όμολογία των άπό Ζαχρέτ τέκνων του ’Απο
στόλη Γρόζεν δτι ήλικιωθέντα παρέλαβον παρά του έπιτρόπου θείου 
των τήν πατρικήν των κληρονομιάν καί έξώφλησαν 6).

1851 Νοεμβρίου 18. Ό μολογία τής έκ του χωρίου Μιτζκίρ Βελί- 
κας κηδεμόνος των άνηλίκων τριών τέκνων της δτι άποθανόντος τοΰ 
άνδρός της Γεωργίου Ταχτζίσκη παρέλαβε τήν άξίαν τής κτηματι
κής του περιουσίας παρά του άδελφοΟ του Στοΐτζου Ταχτζή, καρ- 
πουμένου αύτήν έπί δεκατετραετίαν, καί έξώφλησαν7).

1852 ’ Ιανουάριου 11. Όμολογία του έκ Δερμέν-δερέ Φιλίππου 
θεοδώρου δτι άποθανούσης τής γυναικός του Φωτεινής έλαβε τό ά- 
νάλογον μερίδιον τοΟ άπ’ αυτής τέκνου του Μαριώρας καί έξώφλησε 
προς τά τρία άλλα προγόνια του, Βασιλικήν, Δημήτριον καί Μαρί- 
καν. ΒεβαιοΟσιν οί κληρονόμοι, μάρτυρες 2 πρόκριτοι, 3 πρωτομαΐ- 
στορες 8).

1852 Φεβρουάριου 5. Όμολογία τής Στόϊκας γυναικός του Νικο- 1

1) Κώδικος,σελ. 31.—2) Αυτόθι, σελ. 32.—3) Αυτόθι, σελ. 38. Βούλγαροι οί 
άναφερόμενοι.—4) Αυτόθι, σελ. 39 .-5) Αυτόθι, σελ. 44, Βούλγαροι οί άναφερό- 
μενοι. —6) Αυτόθι, σελ. 46. Βούλγαροι πάντες.—7) Αύτόθι, σελ. 47. Πάντες 
Βούλγαροι. —8) Αύρόθι, σελ. 51. Ή κώμη Δερμέν-δερέ, νύν Φερδινάνδοβον, ήτο 
μάλλον Ελληνική έχουσα σχολεϊον καί εκκλησίαν Ελληνικήν. Είχε μύλους 
πολλούς. Έ ν  αυτή ήτο καί τό μέγα έργοστάσιον άμπάδων καί σιαγιακίου τών 
άδελψών Γκεμισγερδάνη,
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λάου Δημητρίου Φιλιππουπολιτου δτι εξόφλησε τά κληρονομικά της 
δικαιώματα έπί τής -περιουσίας του άποθανόντος άνδραδέλφου της 
Ήλία Δημητρίου1).

1852 Φεβρουάριου' 3. 'Ομολογία των άδελφών Ίωάννου καί Μι
χαήλ Παπαστεφάνου, Φιλιππουπολιτών δτι έξώφλησαν προς την ά- 
δελφήν των Έλέγκων λαβόντες τό άνάλογον πατρικομητρικόν των 
μερίδιον εις κτήματα, όσπιτικά καί χρήματα. Βεβαιουσιν οί λαβόντες, 
μάρτυρες 3 πρόκριτοι, 4 πρωτομαΐστορες, 2 πολΐτσι καί ό μου- 
κτάρης 2).

1852 ’Απριλίου 30. 'Ομολογία διανομής τής πατρικής περιου
σίας των άπό Καραάτζ άδελφών Ελένης, Μαρίας, Ζαφείρη, Πέτκου3)

1852 Μαΐου 3. Συμβιβασμός των άπό Στενιμάχου άδελφών Κο
σμά Κωνσταντίνου καί θεοφανοΰς Νικολάου μπογιατζήδων καί τής 
μητρός αυτών Σμαράγδας διαφερομένων έπί πατρικών κληρονομι
κών άναλόγων 4).

1852 Ιουνίου 3. 'Ομολογία του X " Κοσμά Κωνσταντίνου Ζαπρά- 
λα εξ Άμπελίνου δτι ήλικιωθείς παρέλαβε τό άνάλογον τής πατρι
κής του κληρονομιάς παρά τών θείων του καί έξώφλησεν δ).

1852 Ιουνίου 4. Διανομή τής πατρικής περιουσίας μεταξύ Εύθυ- 
μής Χρήστου άπό Σαδόβου καί τών δύο άδελφών της θεοδώρου καί 
’Αντωνίου 6).

1852 Μαΐου 24. Δήλωσις δτι οί αύτάδελφοι Σταύρος, θεοφανώ 
καί Σεβαστή ’ Αναστασίου, Φιλιππουτίολΐται, έχοντες διαφοράν μετά 
τοΟ άδελφοΰ των Ίωάννου ’Αναστασίου μπακάλη διά την πατρικήν 
των κτηματικήν κληρονομιάν συνεβιβάσθησαν καί έξώφλησαν. Μάρ
τυρες 14 πολΐται7).

1852 Ιουνίου 5. Διευθέτησις τής διαφοράς μεταξύ τών γνησίων 
θυγατέρων του άποθανόντος Σταύρου Άράπογλου Φιλιππουπολιτου 
Ελένης, Θεοφανοΰς καί Μαριώρας καί τής μητρυιάς των ’Α ναστα
σίας έπί τής πατρικής των κληρονομιάς. Βεβαιουσιν αί θυγατέρες, 
μάρτυρες 7 πρόκριτοι καί 1 πρωτομαΐστωρ 8),

1852 Ιουνίου 7. Δήλωσις δτι οί άδελφοί Δημήτριος, Βασίλειος, 1

1) Κώδικος, σελ. 52. Βουλγαρώνυμος ή >υνή, πιθανώς έξηλληνισμένη. 
"Απασαι αί παρ’ Έλληνικαίς οίκογενείαις ύπηρέτριαι ήσαν Βουλγαρίδες, 
αΐτινες προσελαμβάνοντο νεαραΐ άπό τών πέριξ τής πόλεως χωρίων καί έξηλ- 
ληνίζοντο τελείως καί εΐτα υπό τών κυρίων των ένυμφεύοντο μεθ’ Ελλήνων ή 
έξηλληνισμένων ώσαύτως Βουλγάρων μαϊστόρων.— 2) Αυτόθι.—3) Αυτόθι, 
σελ. 56. Βούλγαροι.—4) Αυτόθι, σελ. 59 .-5) Αυτόθι, σελ. 60.—6) Αύτόθι, Βούλ
γαροι.—7) Αυτόθι, σελ. 61 .— 8) Αύτόθι, σελ. 62.
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’Αντώνιος καί Κωνσταντίνος Κοσμά άπό Βοδενών καί οί Λάμπρος, 
’Αναστάσιος καί Α θανάσιος Θεοφίλου καί Άργύριος καί Βασιλική 
’Αθανασίου άπό Στενιμάχου έχοντες κληρονομικά δικαιώματα έπί 
τής περιουσίας τής άποθανούσης X "  Χρυσίτσας Λίτζογλου έξ Ά μ - 
πελίνου είσέπραξαν αυτά παρά τής θυγατρός της Μαριώρας. Λάμ
πρου X '' Χρυσάφογλου καί έξώψλησαν. Βεβαιοϋσιν οί είσπράξαντες, 
μάρτυρες 4 πρόκριτοι ’ ).

1852 Αύγουστου 5. Ά πόφασις τής πολιτείας, δπως ό X " Θεοδό
σιος άμπατζής, γαμβρός του άποθανόντος Βασιλείου Τσοχατζή έπί 
θετή θυγατρί του, παραχώρηση μέρος τήζ'κτηματικής καί χρηματικής 
περιουσίας του άποθανόντος εις την Μαρίαν σύζυγον του παπά ’Αρ
γυρίου άπαιτουσαν δι’ άναφοράς κληρονομικά δικαιώματα, ώς πλη- 
σιεστέραν συγγενή αύτοΟ ώς θείου της. Ή  άπόφασις έγένετο έκατέ- 
ρωθεν εύαρέστως δεκτή, Πάντες Φιλιππουπολΐται. Βεβαιουσιν οί 
συμβιβασθέντες, μάρτυρες 5 πρόκριτοι 3).

1852 Αύγούστου 14. ‘Ομολογία των άπό Βοδενών άδελφών Ε 
λένης καί Εύφροσύνης ’Αργυρίου δτι άποθανούσης τής έξ άδελφής 
άνεψιάς των Μαριώρας γυναικός του "Νικολάου μπουτζιακτζή έλα- 
βον παρ’ αύτου τά κληρονομικά των δικαιώματα καί έξώφλησαν3)·

1853 Ίανουαρίου 6. Συμβιβασμός του ’Αργυρίου Ίωάννου Κου- 
κλενιώτου έχοντος διαφοράς προς τόν άνεψιόν του Θεόφιλον Χρυ· 
σοβέργην διά κληρονομιάν του πατρός του. πάππου δε του Θεοφί
λου. Μάρτυρες 6 πρόκριτοι καί εις τζορπατζής Στενιμάχου4).

1853 Ιανουάριου 16. Έξόφλησις Γιοβάννη άπό Κομάτ-κιοϊ προς 
τόν γαμβρόν του Χρήστον Καρσιγιακαλήν διά πατρικά του κληρο
νομικά δικαιώματα δ).

1853 ’ Ιανουάριου 16. 'Ομολογία τής Μαριώρας θυγατρός ’Απο
στόλου Τζαλίκη, συζύγου δέ του άποθανόντος Ίωάννου Γοδέρη Στε- 
νιμαχίτιδος, δτι έλαβε παρά του X" Αποστόλου Γεωργίου Τσούντα 
άποκαταστάντος έπιτρόπου εις τήν περιουσίαν του Ίωάννου τό άνά- 
λογον πατρικόν του παιδός της άποθανόντος καί τό μερίδιον του Ί 
ωάννου καί έξώφλησε. Μάρτυρες 10 πρόκριτοι καί 2 Στενιμαχΐται6).

1853 ’ Ιανουάριου 23. Ό μολογία Σμαράγδας γυναικός ’Αποστό
λου Τζαλίκη Στενιμαχίτου δτι έλαβε τά κληρονομικά της δικαιώμα
τα καί τάς άλλας άπαιτήσεις της παρά τής θεοφανοΟς θυγατρός του 1

1) Κώδικας.— 2) Αυτόθι, σελ. 63—64.-3) Αότόθι, σελ. 66—67.-4) Αυτόθι, 
σελ. 73,—5) Αύτόθς άμψότεροι Βούλγαροι.—6) Αύτόθι, σελ. 74.



150 Κ. Μυρτ, Άποοτολίδου

άποθανόντος Ίωάννου Γοδέρη συμβιβασθεΐσα καί εξόφλησε. Μάρ
τυρες 6 καί ό Λεύκης Ίλαρίων Ί).

1853 Φεβρουάριου 16. 'Ομολογία της θεοφανοΰς, θυγατρός του 
άποθανόντος Ίωάννου Γοδέρη Στενιμαχίτου ότι έλαβε παρά του Ά  
ποστόλου Τσούντα επιτρόπου της πατρικής της περιουσίας τό κλη
ρονομικόν άνάλογον μερίδιόν της καί εξόφλησε. Βέβαιοί ή λαβοΟσα, 
μάρτυρες 12 πρόκριτοι καί ό μιλέτ-βεκίλης ?).

1853 Αύγουστου 1, Ό μολογία τής Βασιλικής Λάμπρου ότι έλα
βε παρά τών λοιπών άδελφών της Ελένης, Λαμπρινής καί Λάμπρου 
Φίλιππουπολιτών τό άναλογήσαν αυτή πατρικόν μερίδιόν εις χρή
ματα, κτήματα καί όσπιτικά καί εξόφλησε 3),

1853 ’Οκτωβρίου 22. Διευθέτησις τής κληρονομιάς του άποθα
νόντος εν Στενιμάχω Γιάγκου Πρσσσά, μεταξύ τών δικαιούχων κλη
ρονόμων του καί έξόφλησις μεταξύ αυτών άμοιβαία. Μάρτυρες 4 /1).

1854 ’ Ιανουάριου 15. Διευθέτησις τής κληρονομικής διαφοράς 
έπί τής περιουσίας του άποθανόντος πατρός των μεταξύ τών τεσ
σάρων άδελφών Αίκατερίνας, Πέτρας, ’Ά ννας καί Φυλλάδας καί τής 
άδελφής των Νεδέλιας Μήκου Τρανταφύλλογλου άπό του χωρίου 
Δερετζήκιοϊ *).

1854 Φεβροεαρίου 2. Ό μολογία τών αύταδέλφων Φιλιππουπολι- 
τών X” Στόγιου καί X”  Σλάβη Γρηγορίου καζαντζήδων ότι «οί γο
νείς αυτών άπεβίωσαν έν μεγίστη ένδεια καί έσχάτη πενία καί δεν 
κατέλιπον παντελώς χρηματικόν τι ή περιουσίαν ή κτήματα»

1854 Φεβρουάριου 23. Ή ύπό τών άδελφών Σουλτάνας, Νεβέ- 
νας καί Ζωής Στόγιου παράληψις τής πατρικής των κληρονομιάς 
παρά τοϋ Γεωργίου Τζεβίρογλου άπό Κοστιόβου καί έξόφλησις 7).

1854 Μαΐου 22. Ό μολογία τού άπό Πρασαδάν Τζάντζιου θ εο 
δώρου ότι παρέλαβε παρά τ<~ϋ άδελφοΰ του Παπά Πραΐκου τό άνα- 
λογοΰν αύτώ έκ τής πατρικής κληρονομιάς καί έξώφλησεν 8).

1854 ’Οκτωβρίου 22. Διανομή τής κτηματικής περιουσίας του ά 
ποθανόντος Φιλιππουπολίτου θ. Τζάτζικα μεταξύ τού υίου του X" 
Δημητρίου καί τής θυγατρός του θεοδώρας <J).

1854 Νοεμβρίου 15. Ό μολογία του Δημητρίου Νικολάου Φιλιπ- 
πουπολίτου ότι μετά τον θάνατον του άνεψιοΰ του ’Αργυρίου Κού- 1

1) Κωδικός, σελ. 75 .-2) Αύτόθι, σελ. 76.—3) Αυτόθι, σελ. 81.—4) Αυτόθι, 
σελ. 87.—5) Αύτόθι, σελ. 90—91. Βούλγαροι.—6) Αύτόθι, σελ. 93. Βούλγώροί 
Φιλπτπουπολΐται.—7) Αύτόθι, σελ. 95. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 102. Βούλ
γαροι.-9 )  Αύτόθι, σελ. 111.
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μα έλαβεν άπό τής νύμφης του Μαρίκας καί των θυγατέρων της 
Ζωής καί θεοποιής τό άνάλογον κληρονομικόν δικαίωμά του καί 
έξώφλησε. Βέβαιοι ό λαβών, μάρτυρες 6 πρόκριτοι 1).

1854 Νοεμβρίου 28. Ή ύπό τής Τενοβίτζας Άχλανλους έγγραφος 
διανομή τής κτηματικής της μεγάλης περιουσίας εις τάς θυγατέρας 
της καί τά ορφανά άνέψιά της 3).

1855 Φεβρουάριου 1. "Ομολογία Γεωργίου Εμμανουήλ περί τής 
παρά των έπιτρόπων τής διαθήκης του' μακαρίτου άρχιδιακόνου 
Άνθιμου θείου του παραλαβής του κληροδοτήματος του 3).

1855 Φεβρουάριου 1. Διανομή τής περιουσίας του άποθανόντος 
Τάντζου άπό Κοστιόβου μεταξύ των τεσσάρων θυγατέρων του καί 
τής μητρός των λαβούσης τό έν όγδοον 4).

1855 Φεβρουάριου 21. Συμβιβασμός τής έκ Σόποτ Γκάνας Άβρίά- 
μοβα καί του υΐοΰ της Γιοβάννη διεκδικούσης κληρονομικά δικαιώ
ματα έπί της περιουσίας του άποθονόντος πρωτεξαδέλφου της Πέ
τρου Νικολάου διδασκάλου προς τον έπίτροπον του μακαρίτου δ).

1855 Απριλίου 10. Διανομή τής κτηματικής περιουσίας του άπο
θανόντος Κωνσταντίνου X " Γεωργίου ταχτατζή μεταξύ του άδελ- 
φου του Δημητρίου καί τής νύμφης του Σμαράγδας. Βεβαιοΰσιν οί 
διανειμάμενοι, 6 μάρτυρες6).

1855 Απριλίου 16. "Ομολογία τής έκ Βοδενών Μαρίας Α ν α στα 
σίου μετά τής θυγατρός της θεοφανους δτι έλαβε τό άνάλογον 
κληρονομικόν μερίδιο ν τής θυγατρός της έκ τής κτηματικής περιου
σίας του πενθερου της Κοσμά παρά των τριών άνδραδέλφων της 
καί έξώφλησε Βεβαιοΰσι μήτηρ καί θυγάτηρ, μάρτυρες 14 Βοδενι- 
ώται 7).

1855 Ιουνίου 19. Άνάληψις ύπό των κληρονόμων τέκνων του 
μακαρίτου X" Μίλκογλου έκ Χάσκιοϊ του ποσού 20 χιλιάδων μετά 
του τόκου των έκ τής χρηματικής περιουσίας, δπερ «ό πρώην Φιλιπ- 
πουπόλεως καί οί πρόκριτοι Χάσκιοϊ τότε εΐχον άφήσει έπί λόγω 
ψυχομεριδίου, τών όρφανών άνηλίκων όντων». Υπογράφονται τά 3 
τέκνα καί ή σύζυγος τού μακαρίτου, βεβαιοΰσιν 9 πολΐται Χάσκιοϊ 
καί μαρτυρούσι 5 πρόκριτοι Φιλιππουπολΐται8).

1855 ’ Ιουνίου 20. Άποθανόντος τού παπά Νικολάου έφημερίου 1

1) Κωδικός, σελ. 112.—2) Αότόθι, σελ. 115. Βουλγαρίς.—3) Αυτόθι, σελ. 
122.—4) Αότόθι, σελ. 126 Βούλγαροι.—5) Αότόθι, Βούλγαροι.—6) Αότόθι, σελ. 
133.—7) Αότόθι, σελ. 134.—8) Αότόθι, σελ. 136—137. Βούλγαροι.
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τής έκκλησίας τής άγιας Κυριακής ή χρηματική του καί κτηματικτ*) 
περιουσία καί τα όσπιτικά του έξετιμήθησαν ύπό των ένοριτών καί 
τών επιτρόπων τών άνηλίκων δύο τέκνων του Μιχαήλ καί Γεωργίου 
καί του πρεσβυτέρουτου υίου Ιακώβου άντί γρ. 19.6551/ 3, τό δέ χρέος 
του εις 19.825 3/ Α. Κατ’ άπόφασιν των τε έπιτρόπων καί των ένορι- 
τών άνέλαβεν ευχαρίστως ό Ιάκωβος τήν τε άπότισιν των χρεών καί 
τήν διατροφήν τής μητρός του καί τών άνηλίκων αδελφών του μέχρι 
τής ένηλικιώσεώς τών άπέναντι τής καταλειφθείσης περιουσίας, ήν 
ήγόρασε νομίμως διά πωλητηρίου γράμματος τής πρεσβυτέρας καί 
τών έπιτρόπων προς αύτόν ]).

1855 ’ Ιουνίου 28. Λογαριασμός καί διανομή τής περιουσίας του 
άποθανόντος Δημητρίου Γεωργίου Σμυρναίου, μέλους τής έταιρείας 
Στάντσιου Ίωάννου, ύπό τού άδελφου του μακαρίτου μεταξύ του 
άνήλίκου υίου του Γεωργίου καί τής χήρας θεοφανοΰς Ματζώνη* 
καί τό μέν μερίδιον του παιδός 70.169,37 γρ. κηδεμονευομένου ύπό 
του Στάντσιου, άποξενωθέν τής έταιρείας παρεδόθη τφ κηδεμόνι, 
άνατοκιζόμενον μέχρι τής ένηλικιώσεώς του, τό δέ τής χήρας 
23.389,36 άπεσύρθη. Μάρτυρες 4 πρόκριτοι, 4 άμπατζήδες μετά του 
πρωτομαΐστορος, βέβαιοί ό άδελφός Χρήστος Γεωργίου καί ή σύ
ζυγος 3).

1855 Σεπτεμβρίου 10. Ό μολογία τών άπό Καλιτζλάρ αδελφών 
Ί β ά ν η ,  Μήνιου, Βέλιου καί Στάνας δτι έλαβον παρά του γαμβρού 
των Πέτρου Μπάνιου τήν κληρονομιάν τής άποθανούσης άδελφής 
των Μαρίας παπά Κόλιου 3).

1856 ’ Ιανουάριου 27. Ό μολογία του Στέριου Γκένου δτι συνεβι- 
βάσθη προς τούς συγγενείς του διά τήν έκ του πάππου του κτηματι
κήν κληρονομιάν. Μάρτυρες οί 2 μιλέτ βεκίληδες καί 1 πρόκριτος 4).

1856 Φεβρουάριου 3. Ό μολογία του Κωνσταντίνου Πέτρου Στε-

1) Κώδικος, σελ. 138—140. ‘Ο παπά Νικόλαος ήτο έκ των αίχμαλωτισθέν- 
των κατά τήν έπανάστασιν Χίων. Ελευθερωθείς ύπό τής μητροπόλεως καί του 
ρουψετίου τών άμπατζήδων έγένετο ύστερον ίερεύς. Ό  υιός του Ιάκωβος έδι- 
κηγόρει παρά τω τουρκικω δικαστηρίω Φιλιππουπόλεως. Υιοί αΰτοϋ ήσαν ό 
διακεκριμένος δικηγόρος Φιλιππουπόλεως Νικολάκις I. Παπαδόπουλλος, οστις 
καί έπί έτη διετέλεσεν διερμηνεύς τής έν Σοφία Έλλ. Πρεσβείας, ό Ό ρφεύς I. 
Παπαδόπουλλος συνταγματάρχης του Βουλγ. στρατού καί ό Παρασκευάς 1. 
Παπαδόπουλλος Ιατρός έν ’Αλεξάνδρειά. ’ Απόγονοι αύτών σώζονται.—2) Αό- 
τόθι, σελ. 142—145.—3) Αυτόθι, σελ. 150. Βούλγαροι.—4) Αύτόθι, σελ. 166 
Βούλγαροι.
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νιμαχίτου δτι άποθανόντος του Αδελφού του Βασιλείου Πέτρου Ακλή
ρου συνεβιβάσθη μετά τής νύμφης του Μελάχρως διά τήν κληρονο
μιάν του. Μάρτυρες 4 πρόκριτοι μετά του Λεύκης Ύλαρίωνος ’ ). ’Α 
κολουθεί τό ίσοζύγιον των έξοφλητικών τοΟ άποθανόντος.

1856 Φεβρουάριου 10. Ό μολογία των Αδελφών Χρήστου, Γιο- 
βάννας καί Ρούζιας τέκνων τού άποθανόντος Νεδέλτσιου Καρκαμ- 
τζή καί τής μητρυιάς των Βελίκας δτι συνεβιβάσθησαν διά τήν κλη
ρονομιάν του μακαρίτου s)

1856 Φεβρουάριου 12. Ό μολογία του θεοδώρου Ζαπράνου X" 
Δήμογλου, μικρού Ανεψιού του άποθανόντος έν Άμπελίνω Βασιλείου 
Γεωργίου, «δτι έχων Απαιτήσεις κληρονομικός Από τον ΓιΑγκον θε
τόν υιόν τού ρηθέντος θείου του Βασιλείου, καθώς καί Από τήν γυ
ναίκα τού Βασιλείου Μαρίκαν» συνεβιβάσθη καί έξώφλησε προς 
αότούς 3).

1856 Φεβρουάριου 17. Ό μολογία τής έκ Μαρασίου ’Αθανασίας 
θυγατρός Γεωργίου Τούρτζογλου, δτι άπαθανόντος τού πατρός της 
συνεβιβάσθη μετά των άδελφών της Βελίτζκου καί Γκένου διά τήν 
κληρονομιάν τη ς1).

1856 Φεβρουάριου 28; Ό μολογία τής έκ Μαρασίου Μήτρας, θυ- 
γατρός Γεωργίου Τούρτζογλου, δτι άποθανόντος τού πατρός της 
συνεβιβάσθη μετά των άδελφών της διά τήν κληρονομιάν της καί 
έξώφλησε δ).

1856 Μαρτίου 13. Ό μολογία τής έκ Μαρασίου Μαρίας, συζύγου 
τού Νικολάου, υιού τού άποθανόντος Γεωργίου Τούρτζογλου δτι 
συνεβιβάσθη μετά των άνδραδέλφων της Βελίτζκου καί Γκένου6).

1856 Μαρτίου 16. Ό μολογία τής έκ Μαρασίου X " Μαρίας δτι 
άποθανόντος τού συζύγου της Χ"Δημητρίου μηχαντζή Ακλήρου συν- 
εβιβάσθη μετά τού θείου του Πέτκου Ράγγελ έπί τής κληρονομιάς 
καί έξώφλησε 7).

1856 Μαρτίου 19. Ό μολογία των έκ Μαρασίου Χριστοδούλου, 
Θεοφανούς καί Ελισάβετ, τέκνων τού άποθανόντας Γεωργίου Φου- 
τζιτζή, δτι διενεμήθησαν τήν πατρικήν των κληρονομίαν. Μάρτυρες 7 
πολιται μετά τού Μιλέτ βεκίλη 8).

1856 Μαρτίου 20. Ό μολογία τής έκ Μαρασίου Γκίδδας συζύγου

1) Κώδικος, σελ. 167. — 2) Αύτόθι, σελ. 169. Βούλγαροι.—3) Αύτόθι, σελ. 
170.—4) Αύτόθι, Βούλγαροι.—5) Αύτόθι, σελ. 171. Βούλγαροι.—6) Αύτόθι, σελ. 
174—175. Βούλγαροι.—7) Αύτόθι σελ. 177. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι,
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του άποθανόντος Γεωργίου Τούρτζογλου δτι έλαβε καί αυτή άπό τής 
περιουσίας του δι’ άνδρομερίδιον καί έξώφλησε τελείως μετά των 
υΙών της χ).

1856 Μαρτίου 23. 'Ομολογία τής "Αννης ’Αναστασίου δτι άπο
θανόντος τοϋ άνδρός της Δημητρίου θεοδώρου άσταρτζή, Φιλιππου- 
πολίτου έλαβε τό άναλογοΰν αυτή άνδρομερίδιον παρά των άνδρα- 
δέλφων της καί έξώφλησε3).

1856 Μαρτίου 23. Έξοφλητικόν του Γεωργίου Α ναστασίου  Πε- 
ροστίτζαλη προς τον άδελφόν του Κωνσταντίνον διά την πατρικήν 
καί μητρικήν κληρονομιάν του 3).

1856 Μαρτίου 30. 'Ομολογία τών άδελφών Ζέλλας, Βελκάνας 
καί Ίβάνας δτι άποθανόντος τοΟ πατρός των Γάνια Ίβάνογλου άπό 
χωρίου Τζιαλκιτζή συνεβιβάσθησαν μετά του άδελφου των Νεΐκου 
διά τήν κληρονομιάν τω ν 4).

1856 ’Απριλίου 9. 'Ομολογία τής Ελένης Παναγιώτου Στενιμα- 
χιωτίσσης δτι συνεβιβάσθη μετά του γαμβρού της Δημητρίου Δέλιου 
δια κληρονομικός άπαιτήσεις της έπί τής περιουσίας τών άποθανου- 
σών άδελφής καί μητρός της 5).

1856 Μαΐου 25. ‘Ομολογία Κυριακής καί θεοφανοΰς θυγατέρων 
καί "Αννης συζύγου του άποθανόντος Πέτρου Άλευρά Φιλιππουπο- 
λίτου δτι παρέλαβον παρά τοΟ ρουφετίου τό εν τώ έργαστηρίω πρά
γμα ως κληρονόμοι καί έξώφλησαν. Καταγραφή του πράγματος. Βε- 
βαιοϋσιν αί κληρονόμοι, μάρτυρες ό πρωτομαΐστωρ καί έτεροι6).

1856 ’ Ιουνίου 26 έν Περιστερά. ‘Ομολογία τής Α ναστασίας Ά - 
τανάσοβα καί τής θυγατρός της δτι παρέλαβον τήν κληρονομιάν του 
συζύγου καί πατρός Κώστου. Βεβαιουσιν at κληρονόμοι, μάρτυρες 
10 Περιστεριώται, έν οίς ό ίερεύς καί δύο τζορμπατζήδες 7).

1856 ’ Ιουνίου 26. ‘Ομολογία τοΟ Γεωργίου Ά θανάσω φ  δτι έξώ 
φλησε πρός τόν άδελφόν του διά τό πατρικόν καί μητρικόν του με- 
ρίδιον. Μάρτυρες 9 πολΐται, έν οις καί ό μεμλεκέτ τσορπατζής 8).

1856 Ιουνίου 16. «Καταγραφή τών πραγμάτων του άπό μητρός 
όρφανισθέντος Κωνσταντίνου, υίου τοΟ Πέτρου Κοϊμτζή καί έγγό- 
νου του Πόντζιου Γουνάρεως Φιλιππουπολίτου 9). 1

1) Κώδικος, σελ. 178. Βούλγαροι.—2) Αυτόθι.—3) Αύτόθι, σελ. 179. Βούλ
γαροι.—4) Αυτόθι, σελ. 181. Βούλγαροι,—5) Αύτόθι, σελ. 182.—6) Αύτόθι, σελ. 
192—193.—7) Αύτόθι. Τό έγγραφον Βουλγαριστι καί αί ύπογραψαί τών κληρο
νόμων, τών μαρτύρων έλληνιστί.—8) Αύτόθι, σελ. 194. Βούλγαροι.—9) Αύτόθι, 
σελ. 195.
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1856 ’ Ιουλίου 3. Συμβιβασμός τής Ζωής ’Αντωνίου Φιλιππόυπο- 
λίτιδος πρός τον άδελφόν της θω μά διά πατρικήν κληρονομιάν. Βέ
βαιοι ή συμβιβασθεΐσα, μάρτυρες 1 ίερεύς, 1 μιλέτ βεκίλης καί 1 
πρόκριτος ’ ).

1856 ’ Ιουλίου 3. Έξόφλησις του Νικολάου Στοϊάννου άπό Μι
κρού Λαούτ πρός τον πατέρα Στοϊάννον διά την μητρικήν του κλη
ρονομιάν 3).

1856 Αύγούστου 16. Συμβιβασμός τςρν αδελφών Νότας καί Μή- 
τας τοΰ μακαρίτου Ιερωνύμου Σιναΐτου πρός τον γαμβρόν του έπί 
τή άνεψια Ράδα έκτελεστήν τής διαθήκης του μακαρίτου διά τά 
κληρονομικά των δικαιώματα 3).

1856 Αύγούστου 31. Συμβιβασμός των άδελφών Δημητρίου, ’Αρ
γυρίου καί Βασιλείου, υιών του άποθανόντος Μάρκου Άσταρτζή 
Φιλιππουπολίτου διά τήν πατρικήν κληρονομιάν4).

1856 Σεπτεμβρίου 7. Συμβιβασμός Βασιλικής Νικολάου έξ Άμπε- 
λίνου μετά τής μητρός της ’Αθανασίας διά τά κληρονομικά δικαιώ
ματα έπί τής πατρικής της περιουσίας δ).

1856 Αύγούστου 30. Συμβιβασμός τής Νίτσας Κώστα Δουλγέρη 
καί άνεψιάς του εν Στενιμάχω άποθανόντος Σταύρου Μουδή μετά 
τοΰ 'Αργυρίου άνεψιου του Σταύρου καί πλησιεστέρου κληρονόμου 
διά τά κληρονομικά της δικαιώματα έπί τής περιουσίας του θείου 
της. Μάρτυρες 3 ιερείς Στενιμάχου, 1 πολίτης καί ό μιλέτ βεκίλης6).

1856 Ό κτωβρ. 23. Όμολογία τής Σμαράγδας, συζύγου τοΰ άπ ο
θανόντος Ίωάννου Παπαδάτη ιατρού, δτι παρέλαβε παρά τού προ
γόνου της Κωνσταντίνου Παπαδάτη τό άνάλογόν της άνδρομερίδιον 
καί διάφορα οικιακά καί όλόκληρον τό φαρμακεΐον, πρός δέ καί εις 
μετρητά 7.000 γρ. καί έξώφλησε. Μάρτυρες 8 πρόκριτοι 7).

1856 Νοεμβρίου!. Παράληψις παρά τού ένηλικιωθέντος Νικο
λάου ’Αργυρίου Φιλιππουπολίτου τής πατρικής του περιουσίας άπό 
τού έσναφίου των τσιμλεκτζήδων 8).

1856 Νοεμβρίου 10. Διανομή τής περιουσίας τού έν Ρούσεν μα- 
χαλέ άποθανόντος Κούμτζου μεταξύ τού όρφανού του καί τού άδελ- 
φοΰ του X" Ράδου Ίω άννου9). 'Έπεται ή έκκαθάρισις τής περιου
σίας. 1

1) Κώδικος, σελ. 194.—2) Αύτόθι.Βούλγαροι.—3) Αυτόθι, σελ, 198. —4) Αυ
τόθι,—5) Αύτόθι, σελ. 199.—6) Αυτόθι.—7) Αύτόθι, σελ. 225.—8) Αύτόθι, σελ. 
201,-9) Αύτόθι, σελ. 207. Βούλγαροι.
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1856 Δεκεμβρίου 20. Διευθέτησις τής κληρονομικής διαφοράς τής 
Γιώνας άττό Στροέβου καί Γεωργ. Γκάντζιου άπό Τ ζαρδάκι1).

1857 Φεβρουάριου 9. 'Ομολογία τής Βελίκας συζύγου του έν 
Μιτσκιούρ άποθανόντος Σπάσου δτι συνεβιβάσθη πρός τούς προγο
νούς της διά τάς κληρονομικός άπαιτήσεις της 3 .

1857 Φεβρουάριου 13. Διανομή τής περιουσίας του άποθανόντος 
Ράλλη Δοΐτζογλου είς ’Άτζ-κιοϊ μεταξύ τής γυναικός του Μάρας καί 
τών τέκνων του Χρήστου, Πέτρου καί Πέτρας3),

1857 Φεβρουάριου 15. 'Ομολογία των άδελφών Γεωργίου και 
’Αποστόλου Παπα Δόξη Στενιμαχιτών δτι έχοντες άπαιτήσεις κλη
ρονομικός άπό τού άποθανόντος συγγενούς των ’ Ιακώβου Δημητρίου 
συνεβιβάσθησαν μετά τής μητρός αύτοΰ Βασιλικής 4).

1857 Μαρτίου 16. Διανομή τής περιουσίας τού έν Βοδενοΐς άπο
θανόντος Γεωργίου μετά τήν έξόφλησιν τών χρεών του μεταξύ τών 
τέκνων του Ίωάννου, Δημητρίου, ’Αργυρίου καί Βασιλικής 5).

1857 Μαρτίου 29. Συμβιβασμός τής Ρόδας άδελφής του άποθα
νόντος φρενοβλαβούς έκ Καλοφερίσυ Νέδου πρός τήν άτεκνον γυ
ναίκα αύτού Ρόδαν διά τά κληρονομικά της δικαιώματα6).

1857 Μαίου 25. Συμβιβασμός τής Φανής Νικολάου, νύμφης έξ 
άδελφοΰ τού άποθανόντος Δημητρίου Νεσεστεντζή, μετά τής συννυ
φάδας της Ελένης διά τά κληρονομικά της δικαιώματα 7).

1857 Μα'ιου 25. Διανομή τής περιουσίας τής άποθανούσης μη
τρός των μεταξύ τών άδελφών Μιχαήλ καί Ίωάννου X " Σκαρλίδου 
καί τής Εύρυδίκης, συζύγου τού Κωνσταντίνου ’Αργυρίου, συγκει- 
μένης έξ οικίας έν τή συνοικία Χότζια Ρουμάν καί ένός έργαστη- 
ρίου έν Βεζεστενίω 8).

1857 Ιουλίου 25. Διανομή τής περιουσίας τής άποθανούσης Φι- 
λιππουπολίτιδος Ζωής Προδρόμου είς μαχαλέ μέγα Λαούτ μεταξύ 
τών δύο τέκνων της Γεωργίου καί Εύφροσύνης καί τού άνεψιού της 
έπί θυγατρί ’ Ιακώβου. Βεβαιοΰσιν οί διανειμάμενοι. Μάρτυρες 1 ίε- 
ρεύς καί 3 πρόκριτοι9).

1857 ’Οκτωβρίου 23. 'Ομολογία τής Φιλιππουπολίτιδος Σμα- 
ράγδας συζύγου τού άποθανόντος Ίωάννου Παπαδάτη ιατρού δτι 1

1) Κώδικος, σελ. 213. Βούλγαροι.—2) Αυτόθι, σελ. 217. Βούλγαροι.—3) Αυ
τόθι, σελ. 218. Βούλγαροι.—4) Αυτόθι, σελ. 227.—5) Αύτόθι. σελ. 221.—6) 
Αυτόθι, σελ. 220. Βούλγαροι.—7) Αύτόθι, σελ. 226.—8) Αύτόθι, σελ. 249.- 9) 
Αύτόθι, σελ. 229.



Κώδιζ Νικηφόρου Φιλιππουπόλεως 157

παρέλαβε παρά τοΟ προγόνου της Κωνσταντίνου Παπαδάτη τό άνά- 
λογόν της άνδρομερίδιον καί λοιπά καί έξώφλησε. Βέβαιοί ή παρα- 
λαβουσα, μάρτυρες 8 πρόκριτοι 1).

1857 ’Οκτωβρίου 30. 'Ομολογία τών πέντε τέκνων τών άποθα- 
νόντων Λάμπρου καί Μαρίκας συζύγου του έν Πασά μαχαλέ δτι διε- 
νείμαντο την οίκιακήν καί κτηματικήν περιουσίαν τών γονέων των *).

1857 Νοεμβρίου 8. Άπάντησις Δημ. I. Βαφέα είς πατριαρχικήν 
πρός τήν μητρόπολιν έπιστολήν έπί τής έκκρεμοΰς κληρονομικής 
διαφοράς αύτου πρός τον έν Κων]πόλει πενθερόν του Περβάνογλου 
μετά τόν θάνατον τής συζύγου του 3).

1858 Φεβρουάριου 15. Λήψις τοΟ άναλόγου κλήρονομικοΟ δι
καιώματος έκ τής περιουσίας τοΟ άποθανόντος Κωνσταντίνου Φι- 
λιππουπολίτου, θείου* έκ πατρός του Γιάγκου καί τής Γιάννας *). Ό  
Λεύκης μάρτυς καί 2 πολΐται.

1858 Φεβρουάριου 17. «Καταγραφή τών πραγμάτων τής άποθα- 
νούσης είς Μαράσι Εύγενής, τά όποια έμειναν είς χεΐρας του ’Αντω
νίου ’Αθανασίου» δ).

1858 Ιανουάριου 31. Συμβιβασμός τής έκ Βοδενών Βασιλι
κής, γυναικός του ποτέ παπά Ά λέξι πρός τούς υιούς της Σωτή
ριον, ’Αναστάσιον καί Θεόφιλον διά κληρονομικός διαφοράς*5).

1858 ’Απριλίου 12. Διανομή τής κτηματικής καί χρηματικής πε
ριουσίας τοϋ άποθανόντος είς Καραζόβαν Πέγκου μεταξύ τών τέ
κνων του Τάνιου, Κρήστου, Λόζας καί Μήτρας7).

1858 ’Απριλίου 20. Καταγραφή τών εύρεθέντων πραγμάτων είς 
τήν κάσσαν τόυ άποθανόντος σϋγκέλλου Σεραφείμ 8),

1858 ’Απριλίου 20. Παράδοσις υπό του Φιλιππουπολίτου Κωνστ. 
X " ’ Ιωάν. Κοϊμτζόγλου είς τήν μητρυιάν του Σμαράγδαν τής κατά 
τήν διαθήκην τοΟ πατρός του όρισθείσης κληρονομιάς της. Βεβαιου- 
σιν δ τε παραδούς καί ή παραλαβοΟσα* μάρτυρες 3 πρόκριτος 
1 έπίτροπος του γένους καί 1 ίερεύς 9). Ό  Φιλιππουπόλεως Χρύσαν
θος βέβαιοί.

1858 ’Απριλίου 29. Συμβιβασμός τής Θεοποιής Άρναούτογλου 
μετά του άδελφου της ’ Ιακώβου Φιλιππουπολιτών έπί του πωληθέν- 
τος πατρικοΟ όσπιτίου των καί έξόφλησις ΐ0).

1) Κώδικος, σελ. 225.—2) Αύτόθι, σελ. 234. Βούλγαροι.—3) Αύτόθι, σελ. 
235.—4) Αύτόθι, σελ. 239.—5) Αύτόθι.—6) Αύτόθι, σελ. 238.-7) Αύτόθι, σελ. 
241. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 242,—9) Αύτόθι σελ. 243.—10) Αύτόθι,σελ. 244.
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1858 Μαΐου 26. «’Αναφορά τοΟ Δημητρ. Βαφέως προς τον άγιον 
Φιλιππουπόλεως/>, επί τής κληρονομικής διαφοράς του προς τον πεν- 
θερόν του Περβάνογλου 1).

1858 Ιουνίου 6. Διανομή τής πατρικής περιουσίας καί αμοιβαία 
έξόφλησις μεταξύ των άδελφών ’Αθανασίου, Χρήστου, Νικολάου, 
Μαρίκας καί Ζωής, Φιλιππουπολιτών 3 * 5). Βεβαιοΰσιν οί οιανειμάμε- 
νοι, μάρτυρες 3 πρόκριτοι.

1858 ’ Ιουνίου 17. Δήλωσις δτι ή Πετκάνα εκ Βελασίτσης έκανό* 
νισε τά κληρονομικά της δικαιώματα προς τόν έκεΐ Δόπρη διά τον 
άποθανόντα άνεψιόν της Ίβάνην3).

1858 Σεπτεμβρίου 12. Συμβιβασμός τής Μήτρας καί Μαρίας, θυ
γατέρων του άποθανόντος Βούλκου άπό Ράγους μετά των άδελ
φών των Κρήστου καί Γεώργι διά τήν πατρικομητρικήν κληρονομιάν 
των*).

1858 ’Οκτωβρίου 28. 'Ομολογία τής Κάρας άπό Ζιρτμεσλή, μη- 
τρός τοΟ άποθανόντος Ζλατάν δτι διένειμε τήν περιουσίαν αύτου 
μετά των άδελφών του καί τέκνων της δ).

1859 ’ Ιανουάριου 21. 'Ομολογία τών έκ Στενιμάχου θυγατέρων 
του μακαρίτου Θεοφίλου δτι συνεβιβάσθησαν μετά τής μητρός καί 
τών άδελφών των διά τάς κληρονομικός διαφοράς των καί έξώ- 
φλησαν6).

1859 ’ Ιανουάριου 27. Διανομή τής περιουσίας του X” Ζλατάν 
Καζανλικλή μεταξύ τής γυναικός του Μάσκας καί τών τέκνων του 
έκ τοΟ χωρίου Τουρτλήκιοϊ 7).

1859 Μαρτίου 11. «Άποθανούσης τής ΡαλλοΟς γυναικός Νικο
λάου Καπητάνη (Φιλιππουπολίτου) καί αύιαδέλφης τοΟ Δημητρίου 
Καλίτζη γαμβρός καί γυναικάδελφος έξώφλησαν» προς άλλήλους. 
Μάρτυρες 4 πρόκριτοι8).

1859 Μαρτίου 22. Καταγραφή τής περιουσίας τής άποθανούσης 
Σμαράγδας, χήρας X" Ίωάννου Κοϊμτζόγλου, Φιλιππουπολίτου, πα- 
ραληφθείσης παρά τών άδελφών της Γεωργ. Κεντιντένογλου καί 
Χρυσής Βατσκόβαλη άπό του προγονού της X " Κωστάκι X " Ίωάν.

1) Κώδικος, σελ. 245 — 246. ” Ιδε καί τήν άπό 8 Νοεμβρ. 1857.--2) Αυτόθι,
σελ. 247.—3) Αύτόθι, σελ. 248. Βούλγαροι.—4) Αύτόθι σελ. 254. Βούλγαροι.—
5) Αύτόθι, σελ. 258. Βούλγαροι.—6) Αύτόθι, σελ. 264.—7) Αύτόθι σελ. 273.—‘Η
πραξις είναι συντεταγμένη βουλγαριστί. Έκ τών μαρτύρων 3 υπογράφονται
ελληνιστί, 3 βουλγαριστί έν οΐς εΐς ίερεύς και «ό Λεύκης Ίλαρίων βέβαιοί έπι-
τροπικώς».—8) Αύτόθι, σελ. 266.
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Κοϊμτζόγλου. Βεβαιουσιν οί παραλο&βόντες, μάρτυρες οί 2 έπίτροποι 
τοΟ γένους καί 2 πρόκριτοι1).

1859 Ιουνίου 12. Όμολογία του Βούλκου Τόνιου γούναρη άτι 
άποθανούσης τής γυναικός του 'Άννης, θυγατρός τοΌ Γεωργίου 
Βίντζη παρέλαβε πάντα τά πράγματα άπό του πενθερου του καί 
έξώφλησεν 3).

1859 'Ιουνίου 14. Όμολογία των τριών άδελφών "Αννης, Κούλας 
καί Βασίλως έκ Καρλόβου, θυγατέρων τίης Τάνας δτι συνεβιβάσθη- 
σαν μετά του έξαδέλφου των X" 'Αγγέλου Τόμωφ διά τάς κληρονο
μικός άπαιτήσεις των 3).

1859 ’ Ιουλίου 24. Όμολογία του Μιχαήλ X" Σκαρλίδου καί του 
γαμβρού του Κώνσταντίνου ’Αργυρίου δτι τάς χρονιάς διαφοράς των 
περί κληρονομικών δικαιωμάτων διεκανόνισαν καί εξόφλησαν.Βεβαι- 
οΰσιν άμφότεροι, μάρτυρες 20, έν οις καί εΐς έπίτροπος του γένους4).

1859 Νοεμβρίου 17. Όμολογία του ’Αθανασίου Πρίμου έκ Για- 
βρόβου δτι έκανόνισε τάς κληρονομικός διαφοράς του πρός τούς 
άδελφούς του Παναγιώτην καί Άγγελήν καί έξώφλησεν 5).

1860 ’Απριλίου 16. Δήλωσις δτι «άποθανόντος τοΟ έν Στενιμάχω 
’Αποστόλου Άδάμογλου οί άδελφοί αΰτοΟ Κωνσι. καί Χριστόδου
λος Άδάμογλου κηδεμόνες τών όρφανών του άδελφοΟ των καί άφ’ 
έτέρου ό Κωνστ. X "  Κίμογλου έπίτροπος καί άντιπρόσωπος τών όρ
φανών έλθόντες εις τήν μητρόπολιν παρόντων τών εύγενεστάτων 
προκρίτων» διεκανόνισαν τά τών χρεών τοΟ μακαρίτου καί τά τής 
κληρονομιάς. ’Ακολουθεί ή έκκαθάρισις τής περιουσίας. ΒεβαιοΟσιν 
οί μνημονευθέντες, μάρτυρες 4 πρόκριτοι, ό Φιλιππουπόλεως Παΐ- 
σιος προσεπιβεβαιοί6).

1860 ’Ιουλίου 28. Διευθέτησις τών κληρονομικών διαφορών με
ταξύ τών τέκνων του έκ Τσηπροχωρίου μακαρίτου Μήτσκογλου ’Αγ
γέλου, Δημητρίου, Θεοφίλου καί Νεδέλιας. ’Ακολουθεί ό ισολογι
σμός τής περιουσίας7).

i860 Ιουλίου 29. Ό μολογία τής Πέτρας Πέτκου άπό Κοστιό- 
βου δτι συνεβιβάσθη μετά του προγονού της Γεωργίου Τζεβίζογλου 
διά τό άνδρομερίδιόν της 8).

1) Κώδικος, σελ. 270.—2) Αύτόθι, σελ. 279. Βούλγαρος.—3) Αυτόθι, σελ, 
280. Βούλγαροι.—4) Αύτόθι, σελ. 289. ’Ίδε καί άνωτέρω 1857 Μαΐου 25.-5) 
Αύτόθι, σελ. 291,—6) Αύτόθι, σελ. 303—304.—7) Αύτόθι, σελ. 316—317.—8) Α ύ
τόθι, σελ. 317. Βούλγαροι.
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Ό  συνήθης τύπος των περί’ διευθετήσεως τών κληρονομικών δι
καιωμάτων πράξεων είναι : «Διά του παρόντος εκκλησιαστικού 
έξοφλητικοΟ άποδεικτικοΰ έμμαρτύρου γράμματος δήλον γίνεται δτι 
παραστάντες ένώπιον ημών καί τών περί ήμας έντιμων κληρικών 
καί λοιπών άξιοπίστων μαρτύρων ή εν τή καθ’ ήμας μητροπόλει πα
ρόντων τών έντιμοτάτων κληρικών καί εύγενεστάτων προυχόντων 
ό . . .  ή οι . . . ώμολόγησαν ίδίοις αύτών χείλεσιν δτι άποθανόντος 
ή άποθανόντων τών . . λαβόντες τό όνάλογον . . . μερίδιον . . . 
έξώφλησαν κατά τελείαν έξόφλησιν . . .  Ούτως ώμολόγησαν.. . .  
ίδίοις αύτών στόμασιν διό έγένετο τό παρόν . . . ώς έθος έπιβεβαι- 
ωμένον καί μεμαρτυρημένον διπλοΟν δμοιον . ή έπιβεβαιώσει ήμε- 
τέρα καί μαρτυρία τών ύπογεγραμμμένων άξιοπίστων μαρτύρων 
καταστρωθέν καί έν τώ κώδικι τής ίεράς μητροπόλεως εις ένδειξιν 
άσφαλή».

(’Ακολουθεί)
Κ, ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ 
Η ΕΠΑΡΧΙΑ ΔΕΡΚΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α'.

Κεφ. Α'.—'Η όνομααία της έηαρχίας Δέρκων.

Την ονομασίαν της ή επαρχία ελαβεν από την παλαιάν της έδραν, 
το χωριουδάκι Δέρκος—τουρκ. Τέρκος—την Φινέπολιν ^ τοΰ Στράβωνος, 
πού κεΐταί εις την Ν. Α. γωνίαν τής λίμνης των Δέρκων, παρά τον Εύζει- 
νον, έκτισμένυν από τον αΰτοκράτορα 'Αναστάσιον Α', τό 507 καί πιθανο- 
λογούμενον έτυμολογικώς από την ρίζαν τοΰ δέρκω-βλέπω εις εκτασιν, επι
σκοπώ' διότι εδώ κατέληγε τό μακρόν τείχος τοΰ ’Αναστασίου, πού ήρχι- 
ζε δυτικώς από την Σηλύβριαν τής Προποντίδος καί έτελείωνεν εις τον 
Εύξεινον καί άπ’ εδώ καταιπτεύοντο οί τυχόν από Μαύρης Θαλάσσης 
επερχόμενοι εχθροί τοΰ Βυζαντίου, όσον καί οί από ξηρας.

Ή  λίμνη, ΰπως καί τό χωριό, εύρίσκονται εις άπόστασιν 30 περίπου 
μιλίων (32 χλ.) ΒΔ. τής ΚΠ. ’Έχει εκτασιν 12 χιλμ. περίπου, είναι βα- 
θειά καί τρέφει άφθονα ψάρια, από τά όποια τά δνομαστά ασπρόψαρα— 
άκ-μπαλίκ — φαίνεται νά είνε τοΰ "Αθηναίου οί δέλκανοι 1 * 3), πού τής 
εδωχαν καί τό ονομα.

Ό συγγραφεύς αυτός αναφέρει όχι λίμνην, άλλα ποταμόν Δέλκωνα 3), 
από τον όποιον άλιεύεται καί ταριχεύεται ό δέλκανος. Ό  Le Quien αναγρά
φει την επαρχίαν Delcum (Oriens Christianus, τόμ. Αζστήλη Π 63), εξη- 
γών : «ό Δέρκων από τής παρακείμενης λίμνης τής Δέρκου, ούτω γάρ αυ
τήν ό Διομιανός κατονομάζει Δέλκην (Δέρκην, Δέρκιν) άμαθώς ούν τήν 
αρχιεπισκοπήν φασί Δέρκους, τό ρ αντί τοΰ λ παραλαμβάνοντες».Όμοίως

1) Σ τ ρ ά β ω ν, Γεωγρ. Βιβλ. Ζ κεφ. 6.
3) Ά  -& ή ν α ι ο ς, βιβλ. Γ 118(3.— «Εΰ&ύδιμος έν τφ περί τσρίχων τον δέλκανον 

φησίν ίχΦύν όνομάξεσ'θαι άπό Δέλκωνος τοΰ πόταμον, άφ' οΰπερ καί άλίσκεσ'θαι 
καί ταριχευόμενον εΰστομσχώτατον είνε» κλπ. «Δωρίων δ° έν τφ περί Ιχ'θΰων tov 
[λεπτινόν] λεβίαν όνομάζων, φασί λέγων είνε, ώς ό αυτός έστι τφ δελκανφ κτλ.»

3) Δέλκων-Δέλκωνος καί δελκανός, δέλκον καί θέλκον.

© ρ φ κ ι κ ά ΙΒ  \ 11



162 Ά θ . Γαϊτάνου ΓιαννιοΟ

καί ό Gams (Pius Bonifacius G. Series Episcoporum, Ratisbonae, 
1873, σ. 424) II Provincia Thraciae, 3. Delcum (Delcos). Καί ό αείμνη
στος ’Αναστάσιος Σταμούλης, είς αύτοχειρογράφους του σημειώσεις εις τό 
Άρχεΐον του, παρατηρεί ότι «από τής αρχαίας ονομασίας Δέλκωνος, τρο
πή τοΰ λ εις ρ, έχουσι τό όνομα τό τε χωρίον καί ή λίμνη».

Ή  λίμνη συγκοινωνεί μέ την θάλασσαν' τό στόμιύν της, πλάτους 
περί τά 30 μ., εφράχθη, μέ κινητόν φράγμα υπό τής Εταιρείας Ύδάτων 
Δέρκων, τό 1885, άφ’ δτου τά νερά της ύδρεΰουν την Κ]πολιν.

Τό χωριό Δέρκος συνδέει δρόμος αμαξιτός, 2χμ. μήκους, μέ την Κ]πο- 
λιν. Φέρεται γραμματικώς εις τον ενικόν είς τρία γένη : Ό  Δέρκος - τοΰ 
Δέρκοΰ, ή Δέρκη-τής Δέρκης, τό Δέρκος-τοΰ Δέρκος καί Δέρκου' καί πλη- 
θυντικώς:Οί Δέρκοι-τών Δέρκων' δι’ αυτό οί αρχιερείς του, κατά καιρούς, 
τό έγραψαν διαφοροτρόπως! τό πρώτον ώς επίσκοποι υπέγραφαν «των Δέρ
κων καί Χηλής» καί ώς αρχιεπίσκοποι ομοίως, μέχρι τοΰ Ίωάννου Α'. 
’Από Ίωάννου Β', 1166 μέχρι 1365, περί τούς 7 αρχιεπίσκοποι υπογρά
φονται ό «Δέρκου».

Ό  ’Άνθιμος Άμασείας ό Άλεξοΰδης αναφέρει τό 877 «Νεόφυτον 
Δέρκης»' καί επί Ξιφιλίνου άναφέρεται, τό 1192, «Γεώργιος Δέρκης»1). 
Ά πό τοΰ 1366 μέχρι τοΰ 1389 υπογράφουν πέντε κατά σειράν : «’Αρχιε
πίσκοπος Δέρκω»9)' τό 1443, ό «Δέρκου Ά(κάκιος)»' τό 1466 ό οΐκ. πα
τριάρχης—ϊσως Μάρκος ό Ξυλοκάραβος— απευθυνόμενος προς τούς κλη
ρικούς τής μητροπόλεως αυτής, γράφει; «τής Δέρκου»' τό 1640 καί τό 
1655 ή ’ Εκκλησία έπισήμως είς τήν προαναφερθεΐσαν πατριαρχικήν πρά- 
ξίν της ονομάζει αυτήν Μητρόπολιν «Δέρκων καί Νεοχωρίου τοΰ έν τή 
Μαύρη Θαλάσση», ήτοι τοΰ ΒΑ καί πλησίον τοΰ Δέρκος κειμένου Νειχω- 
ράκι. Τό 1662— 1673 ό μητροπολίτης της Χρύσανθος υπογράφεται άλ
λοτε «Δέρκου», καί άλλοτε «Δέρκων» ή καί «Δέρκων καί Νεοχωρίου»· δ 
Μακάριος, 1673, ώς καί ο μετ’ αυτόν αμέσως, 1688, Νικόδημος, υπογρά
φουν ώς «Δέρκον» καί «Δέρκων καί Νεοχωρίου». Άπό τό 1731 δμως 
Σαμουήλ δ Χαντ,ερής καί οί μετ’ αυτόν καθιερώνουν απλώς τήν υπογρα
φήν «ό Δέρκων».

Ό  Σουλτάν Βαγιαζήτ, γράφων προς κάποιον Λεονάρδον Λαουμεντη- 
νόν είς τάς 17/6/1504, τελειώνει ώς εξής : «έγραφι εν τι αυλί τής ήμετέ- 
ρας σουλτανικης εξουσίας εν τι περιοχήν όνόματι Δ έ ρ κ ο υ ς 3). Εν μινι

1) Ξ. Σ ι δ ερ- ίδη,  Μητροπολϊται Δέρκων, 1932, σ. 5.
2) *0 Δέρκω άττικόκλιτον, γεν. τοΰ Δέρκως και* Δέρκω.
3) Grig. Chart tabularii Veneti eunsiguo imperatoris nigro. Άρχεΐον A. 

Σταμούλη «Επαρχία Δέρκων»,

/
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ιουνιου ιζ εν ετι Χρίστου κατεβασβως 1504».
Ή  υπογραφή «Δέρκων» συνεχίζεται μέχρι σήμερον.
Σειράν των αρχιερέων τής επαρχίας Δέρκων έχουν καταγράψει :
1) ό Άμασείας ’Άνθιμος Άλεξούδης από τοΰ 783 μέχρι του 1884’ 

2) Ό  Ξενοφ. Α. Σιδερίδης από 783 μέχρι 1925’ 3) Ό  Σταυράκης 
βέης Άριστάρχης από 783 μέχρι 1884— 1899. Την τελευταίαν !αυτήν 
μελέτην, υπό τον τίτλον «Δέρκοι, περί τής μητροπόλεως Δέρκων καί των 
αυτής μητροπολιΐών. θρόνος Η'» έξέδωκεν ό αρχιμανδρίτης ’Αδαμάν
τιος Κασαπίδης τό 1935, εις την Κων]πολιν, συμπληρώσας αυτήν μέ βιο- 
γραφικά σημειώματα των μετά τον μητροπολίτην Καλλίνικον (1884— 
1924) τεσσάρων μητροπολιτών, έξ ών 6 τελευταίος ’ Ιωακείμ δ άπό Σταυ- 
ρουπόλεως (Πελεκάνος) εξακολουθεί ίερατεΰων καί σήμερον' εις Παράρ
τημα δέ συνημμένον συνεκδίδει τήν πράξιν τοΰ προβιβασμού τής Μητρο
πόλεως εις δγδόην, 18 υπομνήματα επί τής εκλογής ισαρίθμων μητροπο
λιτών της, σφζόμενα εις τους Κώδικας τοΰ Πατριαρχικοΰ Άρχειοφυλα- 
κίου, καθώς καί τάς εικόνας τών από τοΰ 1865 επτά μητροπολιτών της.

Κ ε φ . S '.— 'Έ κ τα ο ις  τη ς  ’Ε π α ρ χ ία ς .

Ή  εκκλησιαστική έπαρχία Δέρκων, φαίνεται, κατά διαφόρους Ιπο- 
χάς περιέλαβε 46 ή 47 έν δλω χωριά ’ ). Τον Φεβρουάριον 1801 έγγραφόν 
τοΰ οικουμενικού πατριάρχου Νεοφύτου Ζ' ώρισε τά δριά της1 2 3).

Ά π ό κώδικα πατριαρχικόν υπό τον τίτλον «'Ορισμός έπιχορηγήσεως 
’ Αρχιερέων 1859» εξάγεται δτι κατά τό έτος αυτό ή Μητρόπολις Δέρκων 
περιελάμβανε 44 χωριά, μέ σιέφανα 6.000, ήτοι 30.000 κατοίκους.

Επίσημος στατιστική τής καταστάσεως τή; επαρχίας εδόθη τό πρώ
τον άπό τον Γ. Χασιώτην 3), διά τό έτος 1878 — 79, οπότε άριθμοΰνται 
χωρία της 34, μέ πληθυσμόν 24.560 κατοίκων. Τό 1884 ή ιδία Μητρόπο- 
λις δίδει επίσημον στατιστικήν τών χωρίων της διά τοΰ γραμματέως 
της Δημ. Καλέμη 4)' αναγράφονται 41 εν δλφ χωριά μέ 5*038 ορθοδόξους 
οικογένειας, ήτοι 25.160 περίπου κατοίκους. Τό 1904 δημοσιεύεται νεω- 
τέρα στατιστική της εις τό Ημερολόγιου τών Εθνικών Φιλανθρωπικών

1) Βλ. αλφαβητικόν πίνακα χωρίων Α'.
2) Γ ε δ ε ώ ν ,  Πατρ. Πίνακες, σ. 678—Έκκλ. ’Αλήθ. 1889, σ. 410, ’Έγγραφοι, 

λίθοι καί κεράμια—Έκκλ. ’Αλήθ. 1917, Μάρτ. 17, σ. 35. Έκκλ. ‘Αλήθ. 1917. άρ. 
8, σ. Γ)8 — «Θρακικά», τ. Ζ', 19.56, σ. 26, Θρακφα Κέντρα κλπ.—

3) G. C h a s si o t i s, L’instruction publique chez le9 Grecs, Paris. 1881.
4) Δ Κ α λ έ μ η ,  Ήμ. ‘Ανατολής, 1886, σ. 135, Επαρχία Δέρκων.
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Κατ]των τής Κ]λεως 1905, κατά την οποίαν ή επαρχία ήρίθμει 41 χωριά, 
μέ πληθυσμόν 5.870 ελληνικός οικογένειας, ήτοι 29.350 κατοίκους.

At συστηματικώτεραι νεώτεραι ερευναι επί των προς την Προπον
τίδα καί τό εσωτερικόν τής επαρχίας χωρίων, μετά τά μέσα του περασμέ
νου αί.ώνος, έγιναν από είδικωτέρους έλληνας μελετητάς, τον Μ. Γεδεών, 
ό όποιος επεσκέφθη επανειλημμένους τά χα)ριά της από τοϋ 1870 καί εφε
ξής, δημοσιεύσας τάς παρατηρήσεις του πολλάκις, καί τύν *Αλ. Πασπά- 
την 1). Καί οί δύο μάς δίδουν ιστορικός καί αρχαιολογικός μάλλον ειδή
σεις καί έλαχίστας σχετικώς συγχρόνους, χα)ρίς πρόθεσιν στατιστικής 
ακρίβειας. ’Άγνωστα δέ σχεδόν απομένουν τά βόρεια καί βορειοδυτικά 
χωρία της.

Καί επειδή δλη ή έκτασις τής Δέρκων έξω των χερσαίων τειχών, όσον 
καί των μεσογείων τού Βοσπόρου, αποτελεί φνσικώς την γέφυραν προς 
την Λ. Θράκην καί την Μακεδονίαν, αυτή ΰπέστη την τραγικωτέραν πάν
τοτε μοίραν.

"Οπως πρύ τής Άλώσεως τοϋ 1453 καί μετ’αύτήν εξέλιπεν, έτσι πε
ρίπου καί μετά το 1912, οπότε εξηφανίσθησαν τά βουλγαρόφωνα χωριά 
της, κατά δέ τό 1914— 15, κατά τον μεγάλου ευρωπαϊκόν πόλεμον, ήτο 
φυσικόν νά εκκενωθούν τά χωριά τής επαρχίας, τά έσπαρμένα γύρο.) εις 
τήν Τζατάλτζαν, ποό άπετέλεσε τό έσχατον δριον τής αμυντικής γραμμής 
τής Τουρκίας πρύς την Κ]λιν. Οι χριστιανοί κάτοικοί των, ιδίως οί ελλη
νόφωνες, έθεωρήΟησαν ύποπτοι καί διά νά έξασφαλισθή tcj άμυνα τής 
πρωτευούσης, οί Τούρκοι προεκάλεσαν την μ,ετοίκησιν τοϋ πληθυσμού 
κατ’ άρχάς 15 κυρίως χωρίων της (ΙΙίναξ Β' σ. 165). Πιέσεις καί τρόμος 
ήνάγκασαν τούς κατοίκους των χωρίων Πύργου, Καλφά καί Ίμβροχω- 
ρίου νά έγκαταλείψουν τά σπίτια των από τού 1914, οι δέ κάτοικοι των 
υπολοίπων 13 έξεδιώχθησαν μεταξύ των μηνών ’ Ιανουάριου και Αύγού- 
στου 1915* μερικοί απ’ αυτούς μετωκησαν εις την ΙΙόλιν, άλλοι εις την 
περιφέρειαν Μετρών καί Μιχαλιτσίου καί άλλοι εις τά χωριά τής επαρ
χίας Νίκαιας: Τζιράκ-Κιόϊ, Κιουπλιά, Σοιούτ, Ντερβέν κλπ. υπέρ τάς 
10.472 άτομα.

Μετά τό τέλος τού μεγάλου πολέμου ή καταστροφή συνεπληρώθη. 
Τον ’Οκτώβριον 1922, δταν ή Θράκη άνακατελήφδη άπύ τούς Τούρκους, 
δυνάμει τής συνθήκης τών Μουδανίων, νέα έκκένωσις τών χωριών καί 
κωμοπόλεων ήραίωσε τον πληθυσμόν. ΓΓό 1924, μέ την υποχρεωτικήν αν
ταλλαγήν τής Συμβάσεως τής Λωζάννης, είκοσι τέσσαρα χωριά τής έπαρ-

1) Ά  λ. Π α σ π ά τ η. Πευιοδ. Έλλ. Φ. Σύλλ. Κ]λεως, τ. ΙΒ', σ. 33 «Τά 
Θρακικά. Προαστεια τυΰ Βυζαντίου».



‘Η επαρχία Δέρκων 165

χίας, μέ πληθυσμόν υπέρ τάς 16.000, έξεπατρίσθησαν καί άναγκαστικώς. 
οί Θράκες μετηνάστευσαν εις τ ί| ν Ελλάδα (ΙΙίνας Γ ).

ΙΙερί τον Μάϊον τοΰ 1920 καί έκτοτε ή επαρχία Δέρκων περιωρίσ-θη 
εις πέντε κυρίως προάστειά της : τά Θεραπεία, το Μπουγιούκ-δερέ καί 
τον Γενή-μαχαλέ επί τοΰ Βοσπόρου, τύ Μακροχώρι καί τον "Αγιον Στέ
φανον επί τής ΙΊροποντίδος, μολονότι καί μέχρι τοΰ Αύγουστου 1936, 
οπότε έ'γινεν ή τελευταία ερευνά μας, ώς χωρία της φέρονται κατ5 όνομα 
περί τά 34 έν όλφ. Εις τά σπουδαιότερα· αυτών ή τουρκική δημοκρατία 
τοΰ Κεμάλ έ'δωκε νέα ονόματα, άσχετα εντελώς κάποτε προς την παρά- 
δοσιν, τήν ιστορίαν καί τάς ιδιότητάς των.

Πίναξ Β'. — Χωριά τής Δέρκων έκτοπισΰέντα από τοΰ 1014 
μέχρις Ανγ 1915.

1. Άβάσσο
2. 'Αγιασματάκι
3. "ΑηΠάς
4. Γενί Μαχαλές
5. Καλφάς
6. Κεφελήκιοϊ
7. Κιρέτς βουρνοϋ
8. Λαζάρκιοϊ

άρ. έκτοπισθέντων
310
482
150

1.725
800

87

310 9. Μπαχτσέκιοϊ
άρ. έκτοπισθέντων

931
10. Μπουγιούκ δερέ
11. Νύμφες
12. Ντομούζ δερέ

2.000
100
606

1.650
570
470

13. Πύργος
110 14. Σαφράς
3$0 15. Φαναράκι

Τό όλον 10.371

Πίναξ Γ'. Χωριά τής Δέρκων μεταναοτενβαντα τό 1924 
εις τήν Ελλάδα κατά τήν υποχρεωτικήν ανταλ

λαγήν τής Σνμβάοεω; Λωζάννης. 11

1. "Αη Γεώργης
2. ’Άκαλαν
3. Άμπαρλή
4. Άρναούτκιοϊ
5. Βελιγράδι
6. Γαλατάρια
7. Γρύπες
8. Έρμενίκιοϊ
9. Καλλιώ 

10. Καστανιές

11. Κιουτσούκιοϊ
12. Λίτρες
13. Μικρός Τσεκμετζές
14. Μπογάζκιοϊ
15. Νειχωράκι
16. Όκλαλή
17. Τζελέπκιοϊ
18. Τζεμπετζήκιοϊ
19. Τσιφλήκιοϊ
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Κεφ. Γ '.— ΑΙ άρχαΐ τής Δέρκων.

Ή  εκκλησιαστική επαρχία Δέρκων, άποτελουμένη από χωριά τής 
ανατολικής Θρακικής χερσόνησόν, εκτείνεται μεταξύ Μαύρης Θαλάσσης 
προς βορράν καί Προποντίδος προς νότον, τού Βοοπόρου άνατολικώς καί 
προς δνσμάς τοϋ 28° Α. Μ. Κεΐται δε μεταξύ τής 40° 90' καί 41° 37' μοί- 
ρας Β. Πλάτους.

Κατά καιρούς κατείχε τό μεγαλύτερον μέρος τής Α. χερσονήσου με
ταξύ τής αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Μητροπόλεως Μέ
τρων καί Άθύρων.

'Ιστορικώς διέτρεξεν ένδεκάμισυν δλους αιώνας (785— 1939 μέ άρ- 
κετάς διαλείψεις, πού περιορίζουν τήν ιστορίαν της.

Εμφανίζεται τό πρώτον ιος ε π ι σ κ ο π ή  τής μητροπόλεως 'Ηρά
κλειας, άναθεματίζουσα τό 783 τούς είκονομάχους καί τό 786, 787 εις 
τήν Ζ' οικουμενικήν Σύνοδον τής Νίκαιας' δ επίσκοπός της Γρηγόριος Α' 
φέρει τον τίτλον «Δέρκων καί Χηλής».

Τό 879 εμφανίζεται· εις τήν επί Φωτίου τοπικήν Σύνοδον τής Κ]λεως 
ως ’Α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή  «Δέρκων καί Χηλής», μέ έδραν τό χωρίον Δέρ- 
κος, μέχρι των μέσων τής ΙΖ' εκατονταετηρίδας, οπότε ή έδρα μετεφέρθη 
εις Θεραπειά τού Βοσπόρου.

Εις τήν διατύπωσιν τοϋ Λέοντος 889—912, ή επαρχία Δέρκων τάσ
σεται υπό τό όνομα Δέρκως, εικοστή 1) μεταξύ των αρχιεπισκοπών τό 
1166 «δ επίσκοπος Δέρκου ’Ιωάννης 2) έπεχείρησε τον -θρόνον τής Δέρκου 
μεταγαγεΐν εις τό τοϋ Φιλέα πρωτοπαπαδίκιον αύτοϋ», έζήτησε δηλαδή 
τήν μετάθεσιν τής έδρας του εις τήν πολυανθρωποτέραν καί παράλιον κω- 
μόπολιν Φιλέαν παρά τον ΙΕ7 κανόνα 3), διό δεν εισηκούσθη.

1) Φωτίειος Βιβλ. Γενναδίου Μ. Άραμπατζόγλου, μέρος Α', Κ]λις, 1933, 
σ. 215. Καί ό Covel καταχωρεί τήν Δέρκω είς τόν πίνακα του : « ’Αρχιεπίσκοποι 
οπού έγένοντο μητροπολιτάδες» (II Notitiam έκδ. A. Paithej7).

*0 Σηλυβρίας 9
‘Ο "Απρω 11
*0 Γαρέλης 11
Ό  Άχυράνοις (πι-θανόν ό Ά-θυράνοις-Μετρά,ν)
”0  Δέρκω 20
Ό  Χερσώνος 16 κλπ.

*0 Κατάλογος αρχιεπισκόπων τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου Additional 34, CIO. 
αναγράφει 13) ό Δέρκου.

2) Ό  Ξ. Σιδερίδης, Μητροπολϊται Δέρκων, Κων]λις, 1632, σ. 4.
3) °0 ΙΕ' κανών τής Α'ένΝικαίφ ΟΙκ. Συνόδου διατάσσει: «μή δύνασδαι έπί- 

σκοπον καταλιπόντα τήν αύθεντικήν αύτοϋ καύέδραν εαυτόν άποφέρειν έν έτέρφ, 
έαυιφ διαφέροντι χωρίφ ή πόλει».
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Τό 1379, επί αρχιεπισκόπου της Παΰλου Ιτπμήθη εις Μ η τ ρ ό π ο- 
λ ι ν υπό τον Πατριάρχην Κων]πόλεως, τελευταία την τάξιν τον Όκτωβρ. 
1746, επί μητροπολίτου της Σαμουήλ Χαντζερή καί πατριάρχου Κυρίλλου 
Ε'—επικυρώσαντος καί Παϊσίου Β\ τοΰ από Νικομήδειας—γ' πατριαρχεία 
του, 1744— 1748—εψηφίσθη ό προβιβασμός1) τής Μητροπόλεως εις δγδόην 
κατά τήν συνοδικήν τάξιν, μετά τήν τοΰ Χαλκηδόνος καί προ τοΰ Θεσσα
λονίκης, ό δέ μητροπολίτης αυτή; εις ένα των οκτώ γ ε ρ ό ν τ ω ν ,  ήτοι 
των διαρκών μελών τής ενδημοΰσης πατριαρχικής συνόδου, καί ή φήμη 
του «ύπέρτιμος καί εξαρχος Βοσπόρου Θρακικοϋ καί Κυανέων» 1 2 3 4).

Ή  κατά διαφόρους έποχάς καί διά διαφόρους λόγους Ιλάττωσις τοΰ 
πληθυσμού της καί ή οικονομική της ανεπάρκεια επέφερε κάποτε τήν 
χήρευσιν τής διοικήσεως της' έτσι Ιδόθη προεδρικώς τό μέν 1316 εις τον 
“Αρχιεπίσκοπον Νυμφαίου (Μπεΐκόζ) Θεόδουλον, τό δέ 1354 είς τον Μη
τροπολίτην Βιζΰης Νεόφυτον Β', «τήν Δέρκω άδυνατοΰσάν συντηρήσει 
πνευματικόν ποιμένα, τών χωρίων της πολλά ύποστάντων, ένεκα φοβερών 
σεισμών, νόσων, επιδρομών καί ιδίως τής τοΰ 1204», τής φραγκικής. Ή  
δέ πρώτη πλήρης έρήμωσις τών χωρίων της, κατά τους προ καί μετά τήν 
ά'λωσιν τής ΚΙΙ από τούς Τούρκους χρόνους, επέφερε τήν επί 221 ή 228 
έτη έκλειψίν της— 1401 μέχρι 1622 3) ή 1629—ή από 1466 μέχρι 1629 
έτη μόνον 163, κατά τον Ξ Σιδερίδην *), χρονικόν διάστημα, κατά τό 
όποιον τά χωριά τοΰ Δέρκων «κατ’ επίδοσιν» έλαβεν ή αρχιεπισκοπή Κ]- 
πόλεως ιος Χάσια Πατριαρχικά' βραδΰτερον, ’ Ιούνιον 1655, επί μητροπο
λίτου της ’Αθανασίου καί δ' πατριαρχίας Ίωαννικίου Β', διά συνοδικού 
Τόμου Ιπισημοποιήθη ή άνασύστασις καί έπεστράφησαν είς τήν μητρό̂ · 
πολιν τά πατριαρχικά χάσια, αντί «χαρατζίου 40 φλωριων» προς τό πα-

1) Στ. Ά  ρ ι σ τ ά ρ χη, υπό Άδ.Κασατίδου, Δέρκοι, Κ]λις, 1935, σ. 19, Πράξις 
Προβιβασμού. Τό σχετικόν σιγιλλιώΰες γράμμα επί μεμβράνης, τό φυλαττόμενον είς 
τ ά ’Αρχεία τής Μητροπόλεως, υπογράφεται υπό τοΰ Οϊκ. Πατριάρχου Κυρίλλου Ε', 
τοΰ διαδόχου τοΰ Ιΐαϊσίοϋ Β', κατά τήν 30 Σεπτ. 1784, έπιβεβαιώσαντος προφα
νώς τήν πράξιν..

2) Προ τοΰ 1655 ονομάζεται μόνον με τό όνομα τής πολίχνης Δέρκων από 
τοΰ 1655 μέχρι τοΰ 1746 λέγεται «ό Δέρκων καί Νεοχωρίου ύπέρτιμος» λέγει ό Ά ·  
ριστάρχης. ένφ ό Ξ. Σιδερίδης άναγράτρει κατά τό 1379 «μητροπολίτης Δέρκω καί 
ύπέρτιμος Παΰλος», Μητροπολΐται Δέρκων, έκδ. Ά δ . Κασαπίδου, 1932. σ. 6.

3) Σ τ. Ά  ρ ι σ τ ά ρ χ η, ως άνω σ. 9. Βλ. καί Φωτίειον Βιβλιοθήκην, Γεννα- 
δίου’Αραμπατζόγλου, Μ. Α', Κ]λις iyd3, σ. 158 — 159, τό υπό στοιχειά Γ δ 2 έγγρα
φον, σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Νεοφύτου Β', τοΰ Ίανουαρίου 1612, ύπογραφόμενον 
υπό 8 μητροπολιτών, χωρίς τον Δέρκων.

4) Ξ. Σ ι δ ε ρ ί δ η, ώς άνω, σελ. 8.
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τριαρχεΐον «και των κατά καιρούς ριπτομένων πατριαρχικών ζητιών» τής 
προσετέθησαν δέ τά μεγάλα χωριά Θεραπεία καί Μπουγιουκδερές οπότε, 
κατά Σιδερίδην, ή μητρόπολις μετεφέρθη εις τά Θεραπειά εις επί τούτο 
άνεγερθεΐσαν οικοδομήν από τον Μητροπολίτην ’Αθανάσιον, ένφ κατά 
τά «μετά την άλωσιν χρονικά* τού Αθανασίου Κομνηνού Ύψηλάντη a), 
ή μεταφορά τής Μητροπόλεως (ραίνεται γενομένη μετάξι' 1731— 1746, 
κατά 85 χρόνια περίπου αργότερα.

Σταυροπηγίου πατριαρχικόν επίσης έμεινεν, Ίανουάρ. 1629, τό χω
ριό τής Μητροπόλεως "Αγ. Στέφανος 3), έπιστραφέν εις την μητρόπολίν 
του τό 1675, επί α' ή β' Πατριαρχίας Διονυσίου Δ" τού Μουσελίμη' τέλος, 
τον Μάϊον 1660, ένφ ή μητρόπολις έχήρευε, πατριαρχική πράξις τού 
Παρθενίου Δ' τού Μογιλάλα ώρισεν ελεύθερον τό εκκλησάκι τής Θεοτό
κου μαζί μέ τό άγιασμα τού χωρίου Φλωρί(ον) [Φλώρι(α)], διά παντός ι), 
όριστικώς προσαρτηθέντα υπό Καλλινίκου Βή τό 1699 είς τήν Δέρκων» 
τούτο ώς καί τά χωριά "Αγ. Στέφανος, πιθανόν δέ καί τό Μακροχώρι 
(Καλέμης).

Σ υ μ π έ ρ α σ μ α :  ’Ήτοι από τού 783, πού εμφανίζεται δ πρώτος 
επίσκοπος Δέρκων, επί 383 έτη συνεχή βεβαιούνται 4 ή 5 επίσκοποί της. 
’Ά ν  δέ ύποτεθή δτι αυτοί επί 15 χρόνια κατά μέσον δρον έκυβέρνησαν 
αυτήν, κατά τά λοιπά 308 έτη ή Δέρκων διετέλει αφανής, φυτοζωούσα μέ
χρι τού 1166. ’ Από τού 1166 μέχρι τού 1197 φαίνονται μέ κάποιαν συν
έχειαν άλληλοδιαδεχόμενοι τήν μητροπολιτικήν έδραν αρχιερείς, οπότε 
πάλιν εμφανίζεται χάσμα 79 ετών, έξ ών τουλάχιστον περί τά 70 ή Δέρ
κων δεν ύφίσταται' καί συνεχίζεται ή διάλει\|πς τής μητροπόλεως μέχρι 
τού 1316, οπότε ώς αρχιεπισκοπή χηρεύουσα, δίδεται προεδρικώς είς τον 
Θεόδουλον' από τού 1324 φαίνεται κανονικώς πως λειτουργούσα μέχρι τού 
1401, καίτοι τό 1354 δίδεται καί πάλιν προεδρικώς είς τον Μητροπ. Βι- 
ζύης Νεόφυτον Β'. Ζωογονείται τό 1371, διά νά σιγήση τό 1466, επί 15 1 1 2 3 4

1) Σ ά θ α ς, Μεσ. Βιβλ. σ. 590—591.
2) ”0  Ά θ . Κομνηνός Ύψηλάντης, γραφών τό 1761, βεβαιώνει δτι ό ίδιος 

έγεννήθη τό 1711 είς τά Θεραπεία είς τό σπίτι τής μάμμης του Δρακοΰλας, πού 
ήτο τότε τό 1761 μητρόπολις τοΰ Δέρκων, πωληθέν άπό τόν πάππον του Άφεντού- 
λην Τζανέτον είς τόν Παπά Εΰαγγελινόν, τόν Οίκονόμον.

3) Σ ά θ α ς, Μεσ. Βιβλ., τ. Γ ', 1872, σ. 567. Ό  "Αγ. Στέφανος λόγφ υποταγής 
του είς τό Πατριαρχεϊον έπλήρωνε κατ* έτος 10 κιλά κριθάρι, 10 καντάρια άχυρον 
καί τόν έλεγχον τών συνοικεσίων. Ξεν. Σιδερίφου. αυτόθι σ. 8, 9.

4) Ή  Πράξις έξεδόθη άπό τόν Μ. Γεδεών, «Λίθοι καί Κεράμια», Κ]λις, 1892. 
α. 69—71, πράξις, αωξ' Μαΐφ ίνδ. ιγ' «μή έπεμβαίνοντος μηδέ τοΰ χειροτονηθησο- 
μένου Δέρκων καί Νεοχωριου μητροπολίτου καί τών εκείνου μετέπειτα».



συνεχή ετη. Αυτά εινε τά πρώτα ετη τής σκλαβιάς. Τό 1622 αρχίζει νά 
άναζή καί από τοϋ 1640 στερεώνεται διά τοΰ μητροπολίτου ’Αθανασίου 
Α' εις βίον συνεχή.

"Αρα κατά τά 1154 ετη τής ιστορικής διαδρομής της ή επαρχία 
Δέρκων ούσιαστικώς φαίνεται νά εζησε περί τά 641 ετη, εξ ών τά 326 
προ τής άλώσεως και τά 315 μετ’ αυτήν, μέχρι τής τελευταίας περιπετείας 
τοΰ 1924, ε-κτοτε δοαμαζομένη εκ νέου (1937 — 1622—315).
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ΜΕΡΟΣ Β'

Κ ε φ .  Δ'.— Τ ά  χ ω ρ ιά  τη ς  Δ έ ρ κ ω ν .

Πληροφορί.αι επί των χωρίων τής Δέρκων είναι διεσπαρμένοι εις τούς 
βυζαντινού; συγγραφείς, εις εκκκλησιαστικά έγγραφα καί μελετάς, εις 
αφηγήσεις περιηγητών καί νεωτέρων μελετητών πραγματείας.

Εκπαιδευτικός όμως ειδήσεις επί όλων ανεξαιρέτως τών χωρίων της 
κατά μίαν καί την αυτήν ώρισμένην εποχήν ληφθεΐσας, δεν έ'χομεν ή μό
νον τού Δ. Καλέμη, γεν. γραμματέως τής μητροπόλεως. Διότι καί αυτή ή 
ειδική καί συστηαατικωτέρα μελέτη τής εκπαιδευτικής καταστάσεως «τών 
σχολείων τής Κ]λεως καί τών προαστείων της» ’ ), πού επεχείρησεν ευρύ
τερα ό Έλλ. Φιλ. Σύλλογος τής Κ]λεως κατά τό 1878—79, περιορίζεται 
επί τινων μόνον χωρίων τής Δέρκων.

Ό  πολύς Μ. Γεδεών εις τάς προσφατωτέρας σχετικάς σελίδας του 2) 
(1922) επί τών θρρκώων κέντρων, αναφέρει τούς εκ τών συγχρόνων προ 
αυτού γράψαντας, τον μεν *Αλ. Πασπάτην 1 2 3) ώς άμελήσαντα επιγραφάς 
καί έγγραφα ανάγλυφα κατά τον καθορισμόν τής τοποθεσίας τών προα
στείων τής Κ]λεως, τον δικηγόρον Έλ. Ταπεινόν 4 5) ως γράψαντα πολλάς 
άνακριβάας περί τής μητροπόλεως Δέρκων καί διά τον Δ. Καλέμην ότι 
άνεπαρκώς εξηκρίβωσε τήν αλήθειαν ώς προς τάς στατιστικά; πληροφο
ρίας τής σχετικής διατριβής του.

Τό βέβαιον είναι ότι κανείς των, ουδέ αυτός ό σεβαστός φίλος κ. 
Γεδεών, ήσχολήθη δι* όλα τά χωρία τής Δέρκων διότι δεν έμελέτησαν 
είδικώς αυτήν, αλλά όσα τών χωρίων της, κατά καιρούς, ήδυνήθησαν ή 
έκριναν ενδιαφέροντα διά τήν αρχαιολογικήν μάλλον σημασίαν των καί 
όλιγώτερον διά τήν σύγχρονον ζωήν των.

Μάς απομένει άρα μόνον ή εκθεσις τού Καλέμη δ), πού παρέχει πλη-

1) Περ. Έλλ. Φ. Συλλ. Κ]λεως, t. ΙΒ', σ. 106—121. Ή  μελέτη α\>τή έπεζετάθη 
είς τά σχολεϊιόλου τοΰ τότε υποδούλου ελληνισμού καί άνεκοινώθη τήν 6J5] 1879 
υπό τού είσηγητοΰ Θ. Σαλτέλη.

2) Μ. Γ ε δ ε ώ ν .  Έκκλ. Ά λήθ. τ. ΑΖ', σ. 44, 1889, λίθοι καί κεράμια, «Πα- 
λαιάςεύωρίας Θρακώα κέντρα* «Θρμκικά», τ. 7ος, 1936, α. 5—34.

3) Ά  λ. Π α σ π ά τ η, «Τά θρακικά προάστεια τού Βυζαντίου», περιοδ.Έλλην. 
Φ. Συλλ. Κ]λεως, τ. ΙΒ', σ. 33—12. ένθα αναφέρει άπό τής Δέρκων τά ; Ρήγιον, 
’ Αμπαρλή, "Αγ. Στέφανον, "Αγ. Μάμαν, Σαφράν, Μακροχώρι, Φλώρια καί Γα- 
λατάρια.

4) Έ  λ. Τ α π ε ι ν ό ς ,  «Κήρυξ Κ]λεως» 1892,φυλλ. 4—7.
5) Δ. Κ α λ έ μ η, Ή μ Ά νατ. 1886, σ. 135 καί τόμ.Ε', 1888ο. 154.—Στατιστικοί 

πίνακες, Ή μερολ.Έθν. Φιλανθρ. Καταστ. Κ]λεως, 1905.Ο.189, 8η Μητ]λις Δέρκων.
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©αφορίας ταυτοχρόνους δι5 ολα ανεξαιρέτως τά κοινοτικά και συνοικιακά 
ακόμη σχολεία των 43 τότε κοινοτήτων των χωρίων τής επαρχίας αυτής, 
διά τό 1884.

Επομένως, εΐς τήν στοιχειώδη μονογραφίαν έκαστου χωρίου, που 
έπιχειροΰμεν νά χαράξωμεν, θά προτάξωμεν από τά ήδη γνωστά ιστορι
κά καί εκπαιδευτικά στοιχεία δσα άρκοϋν νά διαγράψουν σαφή εικόνα 
των κυριωτέρων εποχών τοΰ καθενός* τελευταΐον δέ θά συμπληρώνωμεν 
αυτήν μέ τήν νεωτέραν κοινωνικήν καί εκπαιδευτικήν έξέλι,ξιν έκαστου 
έκ τής προσαιπικής μας πείρας καί των μαρτυριών αυτοπτών άξιοπίστοον, 
μέ τον πόθον νά διασώσαηιεν, όσον είναι δθ^ατον, τήν πραγματικήν 
μορφήν τών οικισμών καί πολισμάτων τής άλλοτε σφριγηλής αυτής ελλη
νικής γής.

Κατ’ αλφαβητικήν σειράν τά χωριά αυτά έχουν ώς έξής:

3Α β ά ο σ ο

1.—Ά  β ά σ σ ο ’ ), Άβάς-κιοΐ, ή Κατασΰρται* χωρίον, άλλοτε τό δια
πρεπέστερου καί πολυανθρωπότατον τής Δέρκων. Έδώ έστάθμευε μίαν 
νύκτα ό νεοδιοριζόμενος από τήν Πύλην σποδάρος τής Μολδάβας καί 
Βλαχίας 1 2), καταλΰων εις τούς ξενώνας του μέ όλην τήν πολυπληθή συν
οδείαν του καί τούς απεσταλμένους τοΰ Διβανίου, πού τον «άπέβγαζον» 
ρογένης3) τό 1786 φεΰγων έως εδώ).

Εις αυτό διέμειναν, μεταξύ άλλων, ό Γρηγόριος Γκίκας τό 1727, 
απερχόμενος εις Μολδαυ'ίαν καί ό διερμηνεύς τοΰ στόλου Νικολ. Μαυ- 
διά τό Βουκουρέστι.

Είναι μεσόγειον, δυσμικώς τοΰ Βυζαντίου, εΐς άπόστασιν 2 ωρών.
Διά τό κλίμα του άπετέλει θέρετρου τών πλουσίων τοΰ ιη' καί ιθ' 

αΐώνος.
Τό 1819 εΐχε σχολείο ν κοινόν, προαχθέν εις ελληνικόν, ήτοι αλληλο

διδακτικόν, ιδρυθέν από τόν από Βιδύνης μητροπολίτην Δέρκων Γρηγόριον 
Γή 1801— 1821, δ όποιος, χάριν αύτοΰ, έκάλεσε τόν έλλογιμιοτατον Χίον

1) Ή  λέξις Αβ τοΰρκιστί σημαίνει κυνηγιον* άβάζ=φημισμένον. ’Ίσως χω- 
ρίον ξακουστόν διά τό κυνήγιόν του.

2) Δ ι ο ν. Φ ω τ ε ι ν ο ύ ,  Ιστορία Λακίας κτλ Βιέννη 1819, τόμ.Γ', σ. 423.—Ν 
Βασιλειάδου, ίατροϋ, «Εικόνες Κωνσταντινουπόλεως καί ’ Αθηνών», 1910, Κ]λις 
176—186. Ή  στέψις τοΰ Φαναριώτου ήγεμόνος Γκίκα.

3) ‘ Ο Ν. Μαυρογένης, χιορίς νά γνωρίζη πολλά γράμματα, χάρις εις τήν ευ
φυΐαν του, έγινε τό 1786 ήγεμών Βλαχίας, τό 1788 καί Μολδαυΐας καί αρχιστρά
τηγος τοΰ τουρκικ. στρατού εις τόν κατά τής Ρ ουσίας καί Αυστρίας πόλεμον, απο
κεφαλιστείς διά τήν ήττάν του τό 1789 εΐς τήν Βουλγαρικήν κώμην Βελά.
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διδάσκαλον κυρ ’Ιάκωβον, καλώς κατηρτισμενον, χρηστόν και πεπειρα
μένου. Ό  Γγρηγόριος κατέβαλε δι’ αυτό 2.500 γρόσια, ή δέ εκκλησία τοΰ 
χωρίου 3.500 καί οί παραθερίζοντες πρόκριτοι διάφορα καθορισθέντα 
ποσά, ώς προσοδοφόρον κεφάλαιον. Κατωχυρώθη δέ ή σχολή . μέ σιγίλ- 
λιον1) τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου Ε', Ίαν. 1820, φυλασσόμενον εις τά 
’Αρχεία τής μητροπόλεως' αυτό μάς πληροφορεί δτι τό σχολεΐον τοΰ 
Άβάσσο υπερείχε των λοιπών τής επαρχίας διετέλει υπό την άμεσον 
προστασίαν τοΰ ίδρυτοΰ του καί έφορεΰετο από 4 προύχοντας, συνοδικώς 
διορισθέντας, πού αναγράφει τό γράμμα καί χρησιμοποιοΰντας τετρα
μερή 1 2 3) σφραγίδα: τούς Λ. Παπαρρηγόπουλον, Μισέ Θεοδόσιον Τσικαλιώ- 
την, παπά Γεώργιον Χριστοδούλου καί Μιχαήλ Βασιλείου, όλους προκρί
τους τοΰ Γένους, πιθανώτατα παραθερίζοντας εις τό τότε μεγάλο αυτό 
χωριό.

Κατά τό 1877, εις τήν μεγάλην ελλειψιν αργύρου καί χαλκοΰ, ή κοι- 
νότης τοΰ Άβάσσο, όπως καί πολλαί άλλαι θρακικαί κοινότητες, εξέδο^κε 
χάρτινον «άντικαταστατικόν»3) νόμισμα ή «παράδες τής εκκλησίας», 
αξίας 5—40 παράδων, πού είχε δικαίωμα κυκλοφορίας μόνον εντός τοΰ 
ναοΰ τοΰ αφιερωμένου εις τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου’ σιύζεται άντίτυ- 
πον τών 20 παράδων' αυτό είχε μέγεθος έλλ. γραμματοσήμου Μπότσαρη 
καί ’χρώμα τριανταφυλλί.

Τό 1884 είχε μόνον 6 οικογένειας ορθοδόξων γεωργών καί βαφέων* 
οί τελευταίοι είργάζοντο εις τό τσαρσή τής Πόλης' μικρόν σχολικόν οικο
δόμημα μέ 35 παιδιά υπό τον ψάλτην, αντί 30 Λ. Τ. πού επληρώνοντο

1) Τό σχετικόν 24 σιγίλλιον, 1819, Κωδ. ΙΓ ', 189β' 90, περιέχεται είς τον 
κιόδικα Α ' Θράκης τών Γενικών ’Αρχείων τοΰ Κράτους (Π. Ζαρλέντη χειρόγρ.). 
Τό σιγίλλιον αυτό έξέδωκεν ό Γ. Πουρναράς, Ήμερ. Φιλ. Κ]των, Κ]λεως 1906» 
σ. 121—126, ό Γεδεών, Λίθοι καί Κεράμια, σ. 82,—Δ. Καλέμης, Ή μ. ’ Ανατολής, 
1886, σ. 154.

2) Τετραμερείς σφραγίδας έχρησιμοποίουν τά έσνάφια επί Βυζαντινών καί 
Τούρκων, όπως καί σήμερον αΐ μοναί* τά τρία τμήματα τοΰ σώματος τής σφραγι- 
δος έδίδοντο από εν είς τρεις τών εύυποληπτοτέρων συντέχνων ή προκρίτων, ή δέ 
λαβή, ή ένοΰσα μέ τήν κοχλίωσιν τά τμήματα, είς τόν κεχαγιάν τής συντεχνίας ή 
τόν πρόεδρον τής σχολ. εφορείας εν προκειμένω.

3) Άντίτυπον «παράδων τής εκκλησίας» τοΰ Ά βάσσο, καθώς καί άλλων 
θρακικών χωριών, κατέχει τό ΜουσεΙογ Μπενάκη ’Αθηνών. Τά εκ χαρτονιού λε
πτού αυτά άναπληρωτικά νομίσματα δέν είναι χαρτονομίσματα, (καϊμέδες), ούτε 
κέρματα, εφόσον ή λέξις έξυπακούει μέταλλον' ό λαός τά έλεγε «παράδες τής εκ
κλησίας». Ή  νομισματολογία ονομάζει «σύμβολα» τά ανταλλασσόμενα μέ νόμι
σμα’ άλλ’ αυτά δέν άντηλλάσσοντο, έξεπροσώπουν αυτό τό νόμισμα' ϊσως ήμποροΰν 
νά όνομασθοΰν «σύμβολα χάρτινα», μάλλον δμως «άντικαταστατικά»' ή κυριολε
ξία δέν έδόθη ακόμη.
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από τό εκκλησιαστικόν ταμεϊον. ’Από πολλοΰ είχε παύσει νά συγκεν- 
τρώνη παραθεριστάς, δπως άλλοτε' τά μεγαλεΐά του είχαν χαθή.

Τό 1929 τό Άβάσκιοϊ ήτο ήδη έρειπωμένον. Τά ά'λλοτε αρχοντικά 
του έχασκαν με θύρες καί παράθυρα χωρίς ξύλινα πλαίσια, κατφκημένα 
αραιότατα από τούρκους πρόσφυγας τής ανταλλαγής. Ή  εκκλησία του 
ήτο αποθήκη άχυρων* καί παρ’ δλην την ώμορφιά τής υψηλής του θέ- 
σεως, ή ερημιά έσιγοσφύριζε το μοιρολόγι τ η ς ..,.

' Α γ ι α  ο μ α τ ά κ ι

2. — 'Α γ ι α σ μ α τ ά κ ι* μικρό χωριό 50 οικογενειών. Τό 1884 εί
χε μικροσκοπικόν σχολεϊον διά τά 25 παιδιά του, υπό ενα διδάσκαλον 
μαζί καί ψάλτην, αντί 22 Λ. Τ., είσπραττομένιον άπό τό περίσσευμα του 
εκκλησιαστικοί) ταμείου. Την 14 ’Οκτωβρίου 1879 ή Σχολική ’Εφορεία 
μέ έγγραφόν της διεκτραγθ)δοΰσε προς τον Έλλ. Φιλολογ. Σύλλογον 
τής Κ)λεως την κατάστασιν τοΰ ταμείου της, ζητούσα αρωγήν προς συν- 
τήρησιν τοΰ σχολείου, εΐς μάτην.

Οί κάτοικοί του, κατά τήν ανταλλαγήν των πληθυσμών, έγκατε- 
στάθησαν εις τό άλλοτε Ναλμπάντκιοϊ τής περιφερείας Κοζάνης, νυν 
Πέρδικα, καθώς καί εις τό τέως Τεκελή, νυν Σίνδον, εις άπόστασιν ώρας 
άπό Θεσσαλονίκης, ΒΔ, επί τής σιδηρ. γραμμής.

Άγιος Στέφανος

3. — " Α γ ι ο ς  Σ τ έ φ α ν ο ς '  αρχαία Φοινίκη* οί τοΰρκοι πριν τον 
ώνόμαζαν «Ά η  Στέφανο» καί μετά τό 1922 τον μετωνόμασαν, πολύ δι
καιολογημένα, Γεσίλκιοϊ=πράσινο χωριό. Εκτείνεται ΝΔ. τής Κ)λεως, 
εις άπόστασιν 10 χμ. επί τής σιδηροδρομικής γραμμής Κ)λεως— Μετρών. 
Ό  σταθμός του άπέχει άπό τό κυρίως χωριό περί τά Τ τής ώρας.

Έπί βυζαντινών ήτο κυνηγέσιον τών αΰτοκρατόρων.
Τήν 23 Ίουν. 1203 οί Σταυροφόροι τής Δ ' Σταυροφορίας επί τοΰ 

εδάφους του συνεζήτησαν τά τής άλώσεως τοΰ Βυζαντίου, υπό τον Ε ρ
ρίκον Δάνδολον, συμβουλεΰσαντα νά μή διασκορπισθοΰν προς προνομήν. 
εις τάς πεδιάδας τής Θράκης, άλλά νά προτιμήσουν τά νησιά (Πριγκη- 
πόνησα) (Άπομν. Βιλλαρδουΐνου). Ό  Δούκας, ίστορών τήν πορείαν τοΰ 
Μωάμεθ τοΰ Πορθητοΰ προς τήν Κ)λιν (Μ. Δούκας, σ. 258) λέγει «δμοίως 
καί τά προς τήν Σηλυβρίαν κείμενα πυργία τοΰ Άγ. Στεφάνου <ίύν πο
λέμιο λαβών, πάντας τούς ένδον κατέσφαξεν». Οί παλαιοί λοιπόν Άγιο- 
στεφανιώτες έπρλέμησαν, άντέστησαν δηλαδή, καί δσοι έκρύβησαν κατά 
τήν έπέλασιν τοΰ Πορθητοΰ εις τούς πύργους τής κώμης, κατεσψάγησαν.
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Κατά τον Schlumberger ('Άλωσις Κ)λεως. μετάφρ. Λάμπρου, 1914, σ. 
49) καί ο Πύργος του '·Αγ.' Στεφάνου από τον Φεβρουάριον 1453 προσε- 
βλήθη από τάς τουρκικάς προφυλακάς τοΰ στρατηγού Καρατζά βέη, βεη- 
λέρμπεη τής Ρούμελης, οΐ ιππείς τοΰ οποίου έλαφυραγώγησαν την κω- 
μόπολιν καί τον πύργον της, άποκεφαλίσαντες πολλούς των κατοίκων.

Κατά την τρομεράν καταιγίδα καί την άκολουθήσασαν αυθημερόν 
πλημμύραν τής 9 Σεπτ. 1563, πού κατέκλυσε την Κ)λιν καί τά προάστειά 
της, συνέπεσε νά εχη έξέλθη χάριν κυνηγίου ό Σουλτάν Σουλεϊμάν Α\ 
6 μεγαλοπρεπής (1520—1566), μέχρις *Αγ. Στεφάνου, οπού κατελήφθη 
από την φοβεράν λαίλαπα, διαρκέσασαν επί 24 ώρας. Τά νερά είχον κα- 
τακλύσει δλας τάς πεδιάδας τής Προποντίδος. Καί ό Σουλτάνος μόλις 
έσώθη, καταφυγών εις τά εν 'Αγ. Στεφάνιο ανάκτορα τοΰ Τσκενδέρ ’ ) 
τσελεπή, διοικητοϋ τοΰ Έρλάου (Erlau ή ’Έγερ), στρατάρχου κατά τον 
πόλεμον των τοΰρκων εναντίον τής Μολδαυΐας καί Πολωνίας, 1617 καί 
νικητοΰ τό 1620. Ή  κώμη, καθώς καί άλλαι εκτάσεις, εξω των τειχών, 
άπετέλουν τιμάριον τοΰ Τσκενδέρ, ενώ συγχρόνως τάς ολίγον βορειοα- 
νατολικώτερον γαίας εξουσίαζεν ό έμιραχώρ καί τρις πρωθυπουργεΰσας 
Σιαούζ πασσάς, 1571.

Τά εκκλησιαστικά έγγραφα αναγράφουν διά τό χιορίον, δτι επί πα~ 
τριάρχου Κυρίλλου Α' Λοΰκαρη τύν Ταν. 1629 διετέλει σταυροπήγιον 
πατριαρχικόν (Σάθας Μεσ. Βιβλ. τόμ. Γ", Βενετία, 1872, σ. 567) επί μη
τροπολίτου Δέρκων αγνώστου ονόματος’ καθόσον τήν εποχήν εκείνην ή 
μητρόπολις ειχεν άτονίσει. Τον ’Ιούνιον τοΰ 1655, κατ’ Άριστάρχην1 2 3), 
μετά τον θάνατον τοΰ μητροπολίτου ’Αθανασίου Α'. καί προ τής άνα- 
δείξεως ώς τοιοΰτου τοΰ ’Αθανασίου Βή έξεδόθη Τόμος Συνοδικός, επί 
πατρ. Ίώαννικίου Βή ρυθμίζων τά τής Δέρκων’ κατ’ αυτόν «επειδή μετά 
τήν άλωσιν τής Κ)λεα>ς τά χωρία τής επαρχίας ήρημώθησαν καί έξέλι- 
πεν αύτη ιύς επαρχία εκκλησιαστική, τά δέ χωρία της έγιναν Χάσια Πα- 
τριαρχικά, ή Εκκλησία προνοοΰσα περί αυτής, τήν άποκαθιστα εις Μη- 
τρόπολιν, τή επιστρέφει τά όνομασθέντα Χάσια αντί χαρατζίου 40 φλω- 
ρίων καί τών έκάστοτε ζητιών», προσθέτουσα εις τήν δύναμίν της καί τά 
χοίριά Θεραπειά καί Μπουγιούκ-Λερέ. (Σάθα αυτόθι, σ. 590). Κατά Ίαν. 
1659 ό πατριάρχης Παρθένιος Δ', άπέσπασε καί πάλιν τό χωρίον, τό 
όποιον ύπεχρεώθη νά πληρώνη λόγω υποταγής είς τό πατριαρχεΐον έτη-

1) Σ  κ. Β υ ζ α ν τ. Κ. Π. τ. Α.', σ. 319—320.—Τρ. Εύαγγελίδου, 'Ιστορ. Ό - 
•θωμ. Αυτοκρατορίας, 1894, σ. 379.

2) Ά  ρ ι ο τ ά ρ*χ η, Δέρκοι, σ. 9 .Ό  Ξ. Σιδβρίδης δέχεται οτι ό Ά γ . Στέφανος
προσηρτήΟη είς τήν μητρόπολίν του τό 1675 έπ» πατριάρχου Διονυσίου Δ', παρα- 
πέμπων βίς ΓΙαχριαρχ. Πίνακας Γεδεών, σ. 597.
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σίως 10 κιλά κριθής και δέκα καντάρια άχυρου. Ίον Μάϊον του 1660 
σιγίλλιον Παρθενίου Δ' κανονίζει τά τοΰ παρεκκλησίου τοϋ χο̂ ρίου 
Φλωρί, τοϋ άφιερωθέντος υπό τοΰ κυρίτση Χρυσογόνου, κατοίκου πλου
σίου τοΰ 'Αγ. Στεφάνου. Τέλος ό πατριάρχης Διονύσιος Λ' ό Μουσελί- 
μης (Σάθας Μ. Β. τ. Γ / σ. 599), 1672 - 73, παρεχώρησε τον "Αγιον Στέ
φανον εις την Μητρόπολιν Δέρκων καί επέκύρωσε τήν πράξιν 6 πατριάρ
χης ’Ιάκωβος, μετά δεκαετίαν, άν καί τό χα ρ̂ίον έπλήρωνεν ώς άγιοταφι- 
τικόν 25 γρ. έτησίως, ήτοι 100 χρ. φρ., επομένως ή υποταγή του είς τήν 
Αέρκων ήτο άμφισβητήσιμος. Όριστικως τό προσήρτησε Καλλίνικος ό Β' 
τό 1699.

Κατά τάς αρχάς τοΰ ιη' αϊ. κτηματίας καί κάτοικος τοΰ 'Αγ. Στεφά
νου άναφέρεται καί ό πανίσχυρος τέως ήγεμών τής Οΰγγροβλαχίας (1688- 
1714), αΰθέντης Κωνσταντίνος Βρανκοβάν Βασαράβας, ό όποιος νικη
θείς παρά τον Προύθον, ώδηγήθη αιχμάλωτος είς Κ)λιν, οπού καί εφο- 
νεΰθη τό 1714.

'Ο Κομν. 'Υψηλάντης διηγείται ως έξης τήν τραγικήν τύχην τού: 
«Είς τήν κακήν ΰπόληψιν όποΰ εΐχον οι τοΰρκοί τον Πραγκοβάνον διά 
τήν προς αυτούς πίστιν, ΰποπτευθέντες αυτόν σύμμαχον τοΰ Πέτρου (τής 
Ρωσίας) προστεθεΐσα καί ή προδοσία των συγγενών του Καντακουζη- 
νών, ένηργήθη διά ταΰτα ή μανζιλία του, καί γίνεται ηγετών Βλαχίας 
άντ’ αΰτοΰ ο ανεψιός αΰτοΰ Στέφανος ό Β7 ό Καντακουζηνός.Έλθών οϋν 
είς τήν Πόλιν ό Πραγκοβάνος, άφοΰ ηγεμόνευσε Βλαχίας έτη ολόκληρα 25 
καί μήνας έξ άδιακόπως, έκάθησεν είς τά σπίτια του τά είς τον "Αγιον 
Στέφανον.Ύπέρπλουτος ων εΰρε τον τρόπον νά οϊκειοποιηιΊή καί τόνΈπί- 
τροπον καί άλλους πολλούς προύχοντας τής Όθωμ. βασιλείας. Ταΰτα απού
σας ό Στέφανος βοεβόδας καί οί λοιποί Καντακουζηνοί, ΰποπτευθέντες τό 
νά μήν αύθεντεύση καί πάλιν εις τήν Βλαχίαν, εΰρόντες έϊς τά έγγραφά 
του τό δίπλωμα τοΰ καίσαρος, δι’ οΰ τον έκαμνε πρίγκιπα τοΰ ίμπερίου 
(τοΰτο ήν κεκρυμμένον μυστικά είς έν σενδοΰκι φυλαττόμένμν είς τό μο- 
ταστήριον τής Κόλτζας) τό έστειλαν εις τον σουλτάν Άχμέτην». (Τά 
μετά τήν "Αλωσιν, σ. 294). Καί συνεχίζει ό Κομ. 'Υψηλάντης :

«Λαβών ό σουλτάν Άχμέτης τό καισαρικόν δίπλωμά αποφασίζει 
τύν θάνατον τοΰ Πραγκοβάνου. . . .  φονεύονται πρώτον οί έξ υιοί του, 
έπ’ ό'ψει τοΰ Πραγκοβάνου, ειτα φονεύει καυτόν τον Πραγκοβάνον τούς 
είχαν τυραννήσει' πρώτον δε είς τον φούρνον τοΰ ποόταντζήπαση διά νά 
μαρτυρήσουν τούς θησαυρούς των εΐτα έπνιξαν καί τήν δόμναν του (Ε 
λένην, κόρην Καντακουζηνοΰ). "Απασα ή Πόλις ήβηδόν καί κάθε φυλή 
τών κατοικητών της έφριξε καί έλυπήθη. ’Έγγονος του τις έξ υίοΰ γα
λακτοτροφιών έφυγε τον θάνατον με τό νά έκρύβη από τήν βυζάστραν 
του, δταν ήλθαν οί τοΰρκοι καί τούς έσήκωσαν από τήν κατοικίαν τους
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την εις τον "Αγιον Στέφανον». (Πατριαρχεία Κοσμά του Γ' τοΰ πρώην 
’Αλεξάνδρειάς, Τά μετά την "Αλ. σ, 296).

Την 15 Σεπτ. 1806 ό Σατωμπριάν 1) σημειώνει εις τό 'Οδοιπορικόν
του «......... ώστε την επαύριον περί τον όρθρον εύρέθημεν αντίκρυ τοΰ
λιμένος τοΰ 'Αγ. Στεφάνου, έγγΰς της Ευρωπαϊκής παραλίας»’ ό ένδοξος 
συγγραφεύς προερχόμενος από τό Μιχαλήτσι τής Μ. ’Ασίας, έπλεε με 
καΐκι προς την Κ)λιν.

Οι μόνιμοι κάτοικοί του, πάντοτε σχεδόν ήσαν μόνον έ'λληνες, επί 
Βυζαντινών κολλήγοι, αμπελουργοί καί περισσότεροι ψαράδες’ κατά τον 
ιη' καί ιθ' αιώνα υπήρχαν καί πολλοί περιβολάρηδες, πού συνετήρουν 
τά περιβόλια καί ανθοκήπια τών πλουσίων, ιδίως Χίων, καί 10— 12 οί~ 
κογένειαι άρμενίων καί καθολικών μ.ία δέ μόνη τουρκική, τοΰ Μεμέτ 
’Αγά, εις την ά'κραν τοΰ κήπου τοΰ οποίου εύρίσκετο τό άγίασμα τής 
'Αγ. Φωτεινής, ύπεράνω τοΰ οποίου έκτίσθη παλαιότερον υπό τής φε
ρώνυμου ’Αδελφότητος φαρμακεΐον κοινοτικόν, παρέχον δωρεάν τά φάρ
μακα εις τούς πτωχούς, καί ύπεράνω αύτοΰ, τό πρώτον παρθεναγωγείου 
τής κοινότητος, περί τό 1878.

Τό όνομά του τό χωρίον οφείλει εις τύν παλαιότατον ναόν του αφι
ερωμένου εις τον πρωτομάρτυρα Στέφανον, τοΰ οποίου, κατά την παρά- 
δοσιν, είχε μεταφερθή εδώ τό λείψανου έκ Ρωσίας’ εορτάζεται από τον 
Δ' αιώνα τήν 27 Δεκ. μέ θυσίαν ζφων 1 2 3), τά σφάγια τών οποίων μοιρά
ζονται εις τούς κατοίκους. Ή  άρχαίμ εκκλησία τοΰ χωρίου ήτο ημιυπό
γειος καί κατεκαθίσμένη’ διό κατεδαφίσθη τό 1844 καί έπανεκτίσθη έκ 
θεμελίων εις τήν Ιδίαν θέσιν τό 1845, μέ συνδρομήν τοΰ άρμενίου προ
κρίτου καί βαθύπλουτου Βογός Λαδιάν3), βοηθοΰντιον καί τών κατοίκων, 
καθώς καί τών παραθεριστών* έγκαινιάσθη ό ναός από τον Οΐκ. Πα
τριάρχην Μελέτιον, 9 Σεπτ. 1845, κατά τήν υπέρθυρου του επιγραφήν.

Διά τον πρόκριτον αυτόν διηγοΰντο οί υιοί του Άρτίν, Άγκόπ καί 
Άρακέλ, καθώς καί ή γαλλομαθεστάτη αδελφή τιον,ή ωραία Νεκτάρ, δτι

1) C h a t e a u b r i a n d  (1768—1848) Itineraire de Paris k Jerusalem, 1811, 
μετάφρ.. Έμμ. Ροιδου, 1860, τυμ. Β', σ. 137.

2) Τά προσφερόμενα από οΰς γύρω ποιμένας καί τσιφλικούχους, Τούρκους 
καί έλλήνας ζφα: μοσχάρια, άγε?„άδες, πρόβατα, 10—20 πόλλάκις, προσάγονται προ 
τής ωραίας πύλης τοΰ ναοϋ καταστόλιστα μέ τρές, πλουσίους φιόγκους καί βαρα- 
κωμένα κέρατα καί άφοϋ εύλογηθοΰν, από τον ιερέα, ένδεδυμένον τά άμφια, με- 
ταφέρονται καί θυσιάζονται προ τοΰ λαοΰ, κατά παλαιόν λείψανον είδωλολατρι- 
κής θυσίας. Μέ τό αιμά ton' αλείφουν τό πρόαωπον καί τά χέρια των «γιά νά μή 
παθαίνουν ξεπαγιάσματα». Ή  κοινότης ετοιμάζει καί κόλλυβα,

3) 'Ο υιός τοΰ Artin effendi Dadian τό 1871 άπετέλει μέλος επίλεκτου τοΰ 
Έλλ. Φιλολ. Συλλόγου Κ]λεως, ελληνομαθής ώς καί ό πατήρ του.
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ό πατήρ των ώφειλε τον πλουτισμόν του, αψ! ενός εις τό κατόρθωμά 
του, κατά τον σχετικόν κυβερνητικόν διαγωνισμόν, νά προτιμηθή ή πυ- 
ρΐτις τής κατασκευής του καί νάδιορισθή διευθυντής του Πυριτιδοποιείου 
Μακροχωρίου καί, άψ’ ετέρου εις την ποιητικήν φύσιν του σουλτάν Με- 
τζήτ. Ό  φιλελεύθερος αυτός μεταρρυθμιστής τής Τουρκίας, έπισκεφθείς 
κάποτε' τον Βογόζ έφ. Δαδιάν Μπαρουτσήμπασην εις τό μαρμάρινον μέ- 
γαρόν του του 'Αγ. Στεφάνου — κείμενον όπισθεν τοΰ αστυνομικού στάθ
μου,— άνέβη εις τό δώμά του καί άφοΰ άπεθαύμασε τήν απερίγραπτη 
καλλονή τής θρακικής πεδιάδος, πού ήπλώνετο απέραντη εμπρός του, 
έκάλεσε τον οικοδεσπότην καί τοΰ είπε : «Βογόζ, πόσο βλέπει τό μάτι 
σου ;» Ό  Βογόζ δεν ήμποροϋσε νά τό καθορίση, ό όρίζων ήτο απέραν
τος. Τότε ό σουλτάνος τοΰ λέγει: «"Οσο λοιπόν βλέπει τό ματίσου, πέρα 
ως πέρα, όλα νά ήναι δικά σου». ’Από τήν ήμέραν εκείνην πράγματι ό 
Δαδιάν καί οί υιοί του ήσαν οι μεγαλύτεροι γαιοκτήμονες τής έριβώλα- 
κος καί ιπποτρύφου Θράκης τοΰ 19ου αίώνος.

Κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον 1877— 78, εδώ έστησε τήν έδραν 
του τό Γενικόν Ρωσικόν Έπιτελεΐον.

Τό 1877 ή κοινότης εξέδωκε σειράν χαρτίνισν «άντικαταστατικών» 
νομισμάτων υπό τον γενικόν τίτλον «Εκκλησία "Αγ. Στέφανος»: 1) Κα
λόν διά 5 παράδες μέ τήν σφραγίδα τοΰ ναού* 2) Καλόν διά 10 παρά- 
δες, μέ σφραγίδας τής ελλ. κοινότητος, τής άρμενικής εκκλησίας1) καί 
τουρκικής, εις χρώμα ανοικτόν καφέ καί γαλάζιον* εκατέρωθεν τής επι
γραφής εϊκονίζονται δύο δένδρα χρίσματος γαλάζιου* 3) Καλόν διά 20 πα
ράδες, χρώματος λιλά, καί 4) επιγραφή αρμένική καί τουρκική, κάτωθεν 
μόνον ελληνιστί «έν 'Αγίφ Στεφάνω», Καλόν διά 40 παράδες χρήσις αυ
τού εγίνετο εις τήν JΑρμενικήν εκκλησίαν.

Τό 1845 ό "Αγ. Στέφανος διετήρει σχολεΐον. ’Από τοΰ 1856 τήν 
επιμέλειαν τών κοινοτικών του ειχον άναλάβει οί ομογενείς έμποροι πα- 
ραθερισταί* προτείναντες όμως τό 1876 τήν συγχόίνευσιν τών δύο τότε 
λειτουργούντονν σχολείων καί διαφωνήσαντες εις αυτό προς τούς εγχω
ρίους, παρητήθησαν. ΙΙρόεδρος τότε διετέλει 6 πολύς Άλ. Πασπάτης, κά
τοικος τοΰ χωρίου, 6 οποίος τό άποκαλεΐ «πενιχράν. κοόμήν» (Θρακ. προ- 
άστεια τοΰ Βυζαντίου, περ. 'Ελλ. Φιλ. Σύλλ. Κ]λεοος, τόμ, ΙΑή σ. 33-— 
42), μουχτάρης δέ ό Ν. Αυγερινός.

’Έκτοτε άνέλαβον τά κοινοτικά οί εντόπιοι, διοικούμενοι από δωδε- 
καμελή δημογεροντίαν, τήν Λ α> δε κ ά δ α, τής οποίας σοφώτατον ίσό-

1) ’Αρμένική εκκλησία έκτίσθη to 1826, έπανακτισθεΐσα τό 1843. Καθολική 
το 1880.

Θ ρ g. η l κ ά ΙΒ  . 12
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βιον μέλος άναφέρεται ό Νταή Κομιανός, αγράμματος ψαράς, πρόεδρος 
του εσναφίου του και τής κοινότητος πολλάκις, που εκαλείτο έπιμόνο>ς 
εις τάς συνεδριάσεις, εκατοντούτης πλέον, τό 1888, διά την άκαταμά- 
χητον ευθυκρισίαν του.

Καί προ του 1880 έκ των μονίμων κατοίκων του διεκρίνοντο ό φαρ
μακοποιός Μαυρομάτης, εκτελών καί χρέηίατροΰ, ό παπά Καββαδίας καί 
ό ελληνοδιδάσκαλος Νικόλαος Βιθυνός με τάς δυο λογίας θυγατέρας του, 
Λουκίαν καί Ευφημίαν, ή οικογένεια Φαμπιάτου κ. ά.

Διά τό κλίμα, τά θαλάσσια λουτρά, τά εκλεκτά ψάρια καί τό άφθο- 
νώτατον κυνήγι, εις τό χωρίον συνέρρεον παραθερισταί μεγαλέμποροι καί 
τραπεζΐται, άρκούμενοι προ τοΰ Δεκ. 1870, εις την άτμοπλοϊκήν συγκοι
νωνίαν τοΰ χωρίου με τήν Κ]λιν* τό άτμόπλοιον ήρχετο δίς, άφ’ εσπέρας, 
κομίζον τους έπιστρέφοντας καί άνεχώρει τό πρω'ί, άποκομίζον τους 
άναχωροΰντας, χωρίς ποτέ νά είναι γνωστή ή ώρα τής άφίξεώς του εις 
τήν Γέφυραν τοΰ Γάλατά, ιδίως τύν χειμ,ώνά. Έ φ ’ ο ευρύτατα έκυκλο- 
φόρει τό τετράστιχον,

Το βαπόρι κάνει βόλτα
στης Χατζηντουντονς την πόρτα'

Δέσανε το παλαμάρι
στης Κατίγκως τό ποδάρι,

σκαρίφημα τοΰ τότε παραθεριστοΰ Σταυράκη Ίωαννίδου’ ήτο δε ή Κα- 
τίγκω αυτή ή κόρη τής Χατζηντουντοϋς, ή οποία ΰπεγράφετο «Κατινιό) 
Μακρομαλλοΰσα τοΰ ποτέ Δημητριάδου».

Τούς δέ ελώδεις πυρετούς, που δέν έλειπαν από τον "Αγ. Στέφανον» 
δπως καί από τό παρακείμενόν του Μακροχώρι, ή λαϊκή μοΰσα περι- 
σιόζει εις τήν κατάραν της:

’Ά ν  ίσως και δεν μ ’ αγαπάς,
Και δεν με κάμεις ταίρι,

Παραξνμός νά σε βαστά 
Χειμώνα καλοκαίρι.

Μεταξύ των τακτικών παραθεριστών, πού ειχον ιδιοκτήτους έπαΰ- 
λεις εις τό χωρίον, Χίων ΐδίοις, ήσαν οί αδελφοί Πέτρος καί Τουμπίνης 
Ράλλη, κατέχοντες τήν θαυμασιωτέραν έπαυλιν, ό Π. Σκυλίτσης, ?Αντ. 
Κοριονιός, Ν. Ζ. Καλβοκορέσης, Κούπας, Γ. Τζολοΰ, Γ. Σταύρου, Α. Κοκ- 
κώνης, Ε. Εύγενίδης, I. Ποταμιάνος, Λ. Ταμβάκος, ΙΙερσινάκης, Κλα- 
βάννης,· Θ. Τζούνης, Δ. ΙΙρά)ϊος, Γ. Χρυσοβελοόνης, Σαλάχας, Σνάϊδερ καί 
τό I *.> 10 ό έλλην υποπρόξενος Ί. Μεσσαλάς.
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’Από τής έγκαταστάσεως εκεί τοϋ Γρηγορίου Καρύδη1), περί τό 
1880, το. χο^ρίον ελαβε νέαν ζωήν επεσκευάσθη ή προκυμαία του λιμέ- 
νος, συνετελέσθη ή ϋδρευσις, έπανειλημμένως διωργανίϋθησαν λεμβοδρο
μίας καί ζιοολογικός κήπος συνετηρειτο από τον ίδιον, εντός τής παρα- 
θαλασσίας αυλής του οίκου του.

Έπί τής παραλίας του χιοριοΰ από του 1880 ΰπήρχον τά μοναστήρια 
των καθολικών ιερέων καί καλογραιών, έρημον δέ καί «στοιχειωμένον» 
έθεωρεΐτο τό υψηλόν δίπατον σπίτι, εντός του οποίου ύπεγράφη ή 'Ρω- 
σοτουρκική Συνθήκη1 2 3) του 'Αγ. Στεφάνου (3]3 1878). Τό 1908 ίδρΰθη 
ενταϋθμ 3) Σχολή Ρωσική Ιερατική, υπό τήν δ)σιν του πατρός Βαρσα- 
μόφσκη, με 32 ρασσοφορεθέντα έλληνόπαιδα, ηλικίας 15 ετών καί άναη 
εχουσα 6 διδασκάλους ρώσους, ή ΐδρυσις τής οποίας, δπως καί τό ρώσ. 
ήμιγυμνάσιον Τσανάκτσας, έξήψαν τούς κοινότας καί προεκάλεσαν τήν 
έξέγερσίν των κατά τοϋ μητροπολίτου Καλλινίκου τό 1908 καί 1911.

Εις τήν εκθεσιν Μαΐου 1878 τοϋ Έλλ. Φιλολογικού Συλλόγου 4) ά- 
ναφέρεται ό'τι τό χωρίον είχε τότε 70 οικογένειας ελληνικός, τάς πλεί- 
στας άπορο)τάτας* σχολεία δύο: εν τών άρρένων εις δύο τμήματα, δημο
τικόν καί ελληνικόν μέ 50 παιδιά, ών τά 2[3 άπορώτατα* έδιδάσκοντο,

1) Ό  Γρ.Κ.έκ Κασαμπά (Σάρδεις)Μικρασίας, ίερεύς τών άνακτόρων έν’Αθήναις 
έπί τών πρώτων βασιλέων,ηγούμενος τής Μονής Φανερωμένης τής Σαλαμΐνος κατά 
τό 1864, καί είτα δημοσιογράφος εις τήν Κ]λιν, έγκατεστάθη εις τον "Αγ. Στέφα
νον άπό τοϋ 1880—1911, έπειτα εις τό Πέραν καί από τοϋ "Ελληνοτουρκικού πο
λέμου έν Άθήναις εις τό ξενοδοχεΐον «Ερμής», επιχορηγούμενος άπό τό Κράτος, 
μέχρι τοϋ θανάτου του. Έ ν Κ]λει άπό τοϋ 1882 συνεξέδιδε μετά τοϋ Στ. Βουτυρά 
τύν «Νεολόγον» έπί 11/2 περίπου έτος, διατελέσας καί προεξοφλητής δημοσίων μι
σθ ώ ν  αυτός έσυνέχισε τό 1901 τήν ,έκδοσιν τής έφημ. «Βυζαντίς», τήν οποίαν 
άπό τό 1854 έξέδιδεν ό Δ. Ξένης μέχρι καί πέραν τοϋ 1902 («Φάρος ’Ανατολής», 
έτος Β": σ. 457, ένθα καί ή είκών του). Τό 1906—1908 συνεξέδιδε μετά τοϋ Γ. Οί- 
κονομίδου τήν «Πρωίαν». Τον έχαρακτήριξεν ό σφοδρός άντιιωακειμισμός του καί 
ή κατά τών καθολικών ιερέων συνεχής πολεμική του. Έ ν Άθήναις τό 1912 έγρα- 
φεν είς τήν «Αλήθειαν» τοϋ Τσουκαλά έπί τοϋ Μοναστηριακού ζητήματος.

2) Τά άρθρα 6 καί 7 τής Συνθ. τοϋ 'Αγ. Στεφάνου, δημιουργοΰντα μεγά- 
λην Βουλγαρίαν μέ καταφανή άδικίαν τού ελληνισμού, προεκάλεσαν, μεταξύ άλ
λων, τήν κοινήν συνέλευσιν τών Έλλ. Συλλόγων, Φιλολογικού Κ]λεως, Θρακικοϋ, 
’Ηπειρωτικού, Θεσσαλικοϋ καί τής Μακεδονικής ’Αδελφότητος, υπό τήν προεδρείαν 
τοϋ I. Άριστοκλέους, ή οποία, μετά μακράν συζήτηαιν, έτ έκρινε κοινόν υπόμνημα 
«διά τήν εντόπιον τής Ευρώπης προάσπισιν τών έν τή Θράκη καί Μακεδονία εθνι
κών δικαιωμάτων τού ελληνισμού». Συντάκται του ήσαν ό Ήροκλής Βασιάδης, Ό δ . 
Ίάλεμος καί Στ. Βουτυράς. Έπεδόθη δέ είς τούς έν Κ]λει πρεσβευτάς τών Μ. 
Δυνάμεων.

8) Είς τήν οικίαν τοϋ άρμενίου ιατρού Νουμπάρ.
4) Περιοδ, Έλλ. Φ. Συλλ. Κ]λεως, τόμ. ΙΒ", σ. 65 καί 66.
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τοΰ δημοτικόν αλληλοδιδακτικούς κατά τον οδηγόν Κοκκώνη, άνάγνωσιν, 
γραφήν καί άρίθμησιν, τα δε τοΰ διτάξιου ελληνικού, εις μέν την α τά- 
ξιν τον πρύς Εΰτρόπιον λόγον του Χρυσοστόμου, εις δε την βζ τον κατ’ 
Έρατοσθένους τοΰ Λυσίου. Καί παρθεναγωγείου (το άνωθεν τοΰ αγιά
σματος τής Ά γ. Φωτεινής) εις ο τμήματα: νηπιακόν, δημοτικόν καί μο
νοτάξιον ελληνικόν μέ 40 κοράσια, εις τά δυο κατώτεροί τμήματα διδα
σκόμενα αλληλοδιδακτικών, εις δέ τό ελληνικόν, όπως καί εις τό άρρενα- 
γωγεΐον. Δαπάνας σχολείουν είχον 11200 γρόσια καί πόρους: τα ενοίκια 
δυο καταστημάτων καί μιας οικίας, καθώς καί τά τοΰ δίσκου τής Ε κ
κλησίας, καί τάς είσοροράς των παραθεριστών.

To 1884 6 Καλέμης μάς πληροφορεί δτι τό π ρ ο ά σ τ ε ι ο ν  έχει 80 
οικογένειας ορθοδόξων, άρρεναγωγεϊον με 70 μαθητάς καί ένα διδάσκα
λον, διδάσκοντα καί την γαλλικήν, μέ πόρους τάς συνδρομάς των παρα
θέριζα ν των ευπορών ομογενών' καί παρθεναγωγεΐον μέ 54 κορίτσια υπό 
μίαν διδασκάλισσαν, επιχορηγούμενον από την πλουσίαν Λοξάνδραν Περ- 
σινάκη, τό γένος Σκυλίτση, μέ Λ.Τι 72, έξ ου καλείται καί «Λοξάνδρειον». 
Εις αυτό τά κορίτσια εφοίτων όλα δωρεάν. Γενικήν έτησίαν σχολικήν 
δαπάνην τό χωρίον διέθετε Λ. Τ. 150.

Τό άρρεναγωγείον κατά καιρούς διηύθυναν προ τοΰ 1880 ό Νικόλ. 
Βιθυνός, έπειτα 6 έκ Μεγ. Ρεύματος ελληνοδιδάσκαλος επίσης Ντούρος 
μετά τό 1880* οι Κ. καί I. Ίωαννίδης, Π. Δαλαβέρας από τά "Εξ Μάρ
μαρα καί Δημ. Νικηφορίδης. Κατά τό 1935— 37 διευθυντής καί υπεύθυ
νος των σχολών είναι δ Περικλής Κοντόπουλος, ιδρυτής δέ των σχολών 
υπό τής τουρκ. Κυβερνήσεως θεωρείται ό Ίορδ. Σκενδέρογλου.

Παλαιά διδασκάλισσα τοΰ παρθεναγωγείου άναφέρεται ή Κα Άθηνά 
αγνώστου επωνύμου 1880 — 90(’ίσως κόρη ίερέιος Καββαδία). Τήν διεδέ- 
χθη έπειτα δι’ έν έτος ή ζαππίς Θάλεια Φλώρα, νΰν διαπρεπής ζωγρά
φος, ή Μαρία ΓΙαπαδοπούλου, ζαππίς’ τό 1910 ή άρχιγενειάς Αίκ. Σταμα- 
τιάδου, αί ’Αλεξάνδρα Ξανθολεοντίδου, Αίκ. Άποστολίδου, 'Ελένη Παυ- 
λίδου. Κατά τό 1936—37—38 διευθύνει ή ’Άννα Παπαδοπούλου.

Σήμερον, κατά τήν άπογραφήν 20] 10] 1935 ό "Αγ. Στέφανος αριθ
μεί 130 σπίτια ορθοδόξων, 100 αρμένικά, 100 καθολικά καί 30 μόνον 
τούρκων’ ήδη οί τελευταίοι πλεονάζουν. Οί παλαιοί εντόπιοι κατά τό 
πλεΐστον μετηνάστευσαν εις Ελλάδα.

’Εξ αυτών απομένουν ή παλαιά εκείνη σπιτοδιδασκάλισσα τοΰ 1881, 
Ευτέρπη Κιον. Βουτσά, ανεψιά τοΰ ίερομονάχου ’Αρσενίου ’ ) καί ή πρε
σβυτέρα κόρη τοΰ Ν. Αυγερινού Δόμνα, σύζυγος Νικ. Μαυρογένους, έγ- 1

1) Οικονόμου τοΰ ναοΰ Βλαχερνών.



'Η  επαρχία Δέρκων 181

γόνου τοΰ ομώνυμου ηγεμόνας τής Μολδοβλαχίας, καί μερικοί άλλοι, πα- 
ρατείνοντες τό θλιβερώτατον ψυχορράγημα τής πάντοτε ειρηνικής αυτής 
γωνίας τής Δέρκων.

Ά  η Π α ς

4.— Λ η ΓΙ ά ς, κατά λαϊκήν συνεκφώνησιν των λέξεων "Αγιοι 
ΓΤάντες, όπου ό ενικός τής καθαρευοΰσης αντικαθιστά εις τά χείλη τοΰ 
λαοϋ τον πληθυντικόν της- χωρίον μεσόγειον, βορείως τοΰ 'Λγ. Στεφάνου, 
μέ ναόν ομώνυμον. Είχε κ ο ί ν ο ν  σχολεΐον ένωρίτατα, άναφερόμενον 
εις μίαν γενικωτέραν ύποσημείωσιν τοΰ Τρ. Εύαγγελίδου, εις τό τελευ
ταίου εργον του Χ), εις την όποιαν καί διά τό χωριό αυτό λέγει, «... ειχον 
διδάσκαλον ψάλτην αντί 1 V2 λίρας... Ειχον όμως δώρα κατά τά Χρι
στούγεννα καί Πάσχα καί δίσκον, όρνιθας . καί λοιπά, Δευτερχάτικα 
λεγάμενα».

Τό 1870 είχεν 25 σπίτια- μετά 14 ετη μας βέβαιοί ο Καλέμης ότι εις 
τό χαμηλόν κελλί τοΰ χωρίου αΰτοΰ εξετυλίσσετο ακόμη ή σχολική σκηνή, 
που περιέγραφεν ό Κροΰσιος . . . «ένας παπάς, καθήμενος επί σκίμποδος, 
έδίδασκε γραφήν καί άνάγνωσιν εις ολίγίστα παιδιά, εμφανιζόμενα δίκην 
κομητών». Ό  ίερεύς έπληρώνετο διά τήν διδασκαλίαν β λ. Τ. έτησίως, 
ήτοι 1]2 λίραν μηνιαίως.

Κατά τήν εκπαιδευτικήν έπιθεώρησιν, πού εκαμεν εις τά χωριά τής 
Δέρκων τό 1011 ό τότε αρχιμανδρίτης κ. Σιοκράτης Σταυρίδης, ή σχολή 
εύρίσκετο εις άθλίαν κατάστασιν.

Τό 1014 οι 150 κάτοικοί του, γεωργοί καί περιβολάρηδες, διωχθέν- 
τες διεσπάρησαν εις τά πέριξ. Μετά τήν άνταλλαγήν έγκατεστάθησαν 
εις τό Μπογιάτι τής ’Αττικής, ίδρΰσαντες κοινόν συνοικισμόν μερικών 
χωρίων τής Δέρκοχν, τον "Αγιον Στέφανον- ολίγοι δε εξ αυτών εγκατε- 
στάθησαν εις τήν Νέαν ’Ιωνίαν (Ποδαράδες) καί άλλοι εις τήν Ξάνθην. 
Τό παλαιόν χωρίον τοΰ Ά η  Πά κατοικεΐται ήδη από τοΰρκους* μετονο- 
μασθέν τελευταίως εις Κιραζλή.

Ά  η Γ  ε ώ Q γ η ς

5.—ή Ά  ζ α τ λ ή =  απελευθερωμένος σκλάβος, κεϊται βορείως τοΰ 
μικροΰ Τσεκμετζέ εις δασοόδη υψώματα, εις τον δρυμόν τών οποίων εκυ- 
νηγοΰντο αγριόχοιροι. 1

1) Τ ρ. Ε ν α γ γ. Ή  παιδεία επί Τουρκ. τ. Α', 1936, σ. 45, καί Γ ε δ ε ώ ν, 
Θρακώα Κέντρα, «Θρακικά» τόμ. Ζ', σ. 26.



182 Ά θ . Γαϊτάνου Γιαννιοϋ

Τό 1884 ειχεν 65 οικογένειας έλλήνων, και καλόν σχολεΐον, εύρύχω- 
ρον μέ 40 μαθητάς υπό τον ιεροψάλτην, αντί μισθού 2 λιρών μηνιαίως. 
Τό χωρίον είχε κτήματα,' ΰπως όλα σχεδόν τά τουρκοκρατούμενα χωριά, 
από τά έσοδα των οποίων συνετηροΰντο τά σχολεία των. Τό 1877 ή κοι- 
νότης έξέδωκε «παράδες τής εκκλησίας» χάρτινους, μέ την επιγραφήν :

Εκκλησία ‘Αγ. Γεοργίου 
εν Άζατλή
παράδες σαράντα παρά 

40
Τον ’Ιούνιον 1911 ειχεν 100 οικογένειας καί σχολεΐον διτάξιον δη

μοτικόν μέ διδασκαλίαν άμέθοδον.
Μεταξύ των μηνών ’Ιανουάριου καί Αύγ. 1915 οί κάτοικοί του περί 

τούς 150 έξεδιώχθησαν, [ΐετοικήσαντες άλλοι εις Κ]λιν καί άλλοι εις τά 
χωριά τής Νίκαιας. Τό 1924 κατέψυγον εις την Ελλάδα, ένφ τό Ά ζα- 
τλή κατοικεΐται σήμερον από τούρκους τής ανταλλαγής. Τελευταίως με- 
τωνομάσθη Καγιαμπεής.

Ά  κ α λ ά ν ι

6.—”Α κ Ά  λ ά ν =  άσπρο άλώνι ή καί Άγαλάνι* μεσόγειον χω
ρίον γεωργών, βορείως τών Μέτρων, μέ 80 οικογένειας ορθοδόξων. Είχε 
ναόν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου. Οί κάτοικοί του είχαν ΐδιάζουσαν 
προφοράν, έσερναν την κατάληξιν τών λέξεων, καί γλωσσικήν ιδιοτυπίαν, 
ιδίως εις τάς ρηματικάς καταλήξεις, όπως μαρτυρούν τά κάλαντα το>ν 
Χριστουγέννων, πού μάς περιεσώθησαν :

Χριστονγιαννα, Χριστονγιαννα, τώρα Χριστός γιννιέτι, 
γιννιέτι κώ άνιϋρέβιτι τον μέλι κϊ τού χάλα, 
τού μέλι τρων οί άρχοντες κι τα κηργιά τις άγιοι 
κι τά κηροσταλάματα τριγνρον πον τις Άγιοι.
Κνρά ονντάς στονλίζισι κί πας στην εκκλησία 
βάνεις τον νήλιον προνσουπον κι τον φιγγάρ3 άστηβι 
κι τον κονντό κονντόφτιρον βάνεις καγκιλοφρνδι7).

Είχαν επίσης παλαιότερα τό έθι,μον ό γαμβρός νά προσφέρη προς 
δλους τούς αμέσως συγγενείς τής νύμφης από έν ζεύγος υποδημάτων* ή 
όχι ευκαταφρόνητος αυτή δαπάνη έτρόμαζε καί βαθμηδόν άπεμάκρυνε

1)Μ . Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ ,  Σύμμικτα Λαογραφικά, «Θρςικικά», τόμ. Α', τεϋχ. 
Β', σ. 438, άρ. 24.
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τούς γαμβρούς από τάς νύμφας τού Ά κ  Άλαν. Έπί πλέον at συχναί επι
σκέψεις των συγγενών της νύμφης έβάρυναν τον γαμβρόν, έξ ού φαίνε
ται καί ή παροιμία «μπίρ νταα Άκαλαντάν κόρη μου» ήτοι «ξανά γυ
ναίκα από τό Άκαλάν».

ΙΙαρά τον ναόν άνέβλυζεν εύπεπτον καί διαυγέστατον νερόν, τό 
όποιον έπρομηθεύοντο οι εύποροι τών πέριξ. Είχεν έργοστάσιον σηρο
τροφίας τού Χατζημαργαρίτη, καλήν κτηνοτροφίαν καί ή έκμετάλλευσις ' t </
τού δάσους του απέδιδε καλά δασικά προϊόντα:

Τό 1884 έσώζετο ευρύχωρος χωριστή σχολική οικοδομή παλαιοτάτη 
καί ετοιμόρροπος, μαρτυρούσα δτι τό χωρίον ενωρίς απέκτησε σχολείον. 
Οι 55 μαθηταί του έδιδάσκοντο από τον ψάλτην, αντί 2 λ. Τ. μηνιαίους, 
εκ τοϋ εκκλησιαστικού ταμείου είσΛραττομένων.

Τό 1912 είχε διδάσκαλον καί διδασκάλισσαν καί άπετέλει χωρίον 
ανεπτυγμένου, τοϋ οποίου οί "Ελληνες κάτοικοι ύπήχθησαν εις τήν άν- 
ταλλαγήν τών πληθυσμοον Τουρκίας καί Ελλάδος καί από τοϋ 1924 έχουν 
διασκορπισθή, εγκατασταθέντες εις τήν Νέαν ’Ιωνίαν τών Αθηνών, εις 
τήν Ξάνθην καί άλλοϋ οος άγρόται, ενώ τό χωρίον τοον κατωκήθη από 
τοΰρκους.

3Λ μ π α ρ  λ ή

7.—Ά  μ π ot ρ λ ή’ χωρίον παράλιον επί τής Προποντίδος, ευθύς μετά 
τό στόμιον τής λίμνης τοϋ Μικροΰ Τσεκμετζέ εις τύν από Κ]λεως' 
ταξιδεύοντα, Δ. τοϋ Άγ. Στεφάνου’ τό διαρρέει χείμαρρος. Οί κάτοικοί 
του γεωργοί κοχί άλιεΐς διεκρίνοντο διά τήν φιλοξενίαν των.

Ό  Πασπάτης ’ ) φρονεί δτι αυτό είναι ή υπό τοϋ Κοοντακουζηνοϋ (τ. 
Β', 499, 518, 522) μνημονευόμενη κώμηΈ μ π υ ρ ί τ η ς, εχουσα βυζαντι
νόν πύργον, δπου κατέφευγον οί κάτοικοι, οσάκις ήπειλοΰντο από επιδρο
μείς : «Καί φρούριον τι ετερον, ού μακράν Βυζαντίου, Έμπυρίτην προσ- 
αγορευόμενον». ’Ετυμολογεί δέ τήν λέξιν έκ τοϋ έμπυρίζω, εμπύρετος, 
πού δηλοΐ χώραν με πυρετούς’ άλλ’ ή περιοχή δεν εχει πυρετούς, ώστε 
νά προσαρμόζεται εις αυτήν ή βυζαντινή ονομασία. Παρά ταϋτα ύφίστα- 
ται ή ύπόθεσις δτι τό Άμπαρλή εινε παραφθορά τοϋ Έμπυρίτης. Ό  
γνώστης τών μερών αυτών κ. Μ. Σαραντής τοποθετεί τον Έμπυρίτην 
βορειότερου εις τό Σπάρτα Κουλέ.

Εξαιρετικόν προσόν τοϋ χωριού εξακολουθεί νά είναι δτι αποτελεί 1

1) Ά  λ. Π α σ π . Τά Θρςικικά Προάστεια, Περιοδ. Έλλ. Φιλ. Σύλλ. Κ)λεως. 
τόμ. ΙΑ ', σελ. 33—42.
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σπουδαίον πέρασμα όρτυκιών' είχε πολλούς κυνηγούς και πολλοί συνέ- 
τρεχον διά τό κυνήγι εξ 'Λγ. Στεφάνου καί Μακροχωρίου.

Το τουρκικόν όνομά του σημαίνει τόπον άποθηκεύσεως σιτηρών καί 
εξηγεί τον άλλοτε προορισμόν τού χωρίου, εις τάς άποθήκας τού οποίου 
συνεκέντριυνον, φαίνεται, οι μεσογειότεροι τα γεννήματα των, διά νά 
διευκολύνεται ή φόρτωσίς των εις τά «μεγάλα καΐκια» μ σκαφοκάραβα, 
πού εξυπηρετούσαν τάς μεταφοράς προς τύ Βυζάντιον επί Βυζαντινών, 
καί τά «παζάρ καΐκια» επί Τούρκων, πριν αρχίσουν αί νεώτεραι συγ
κοινωνίας πού άνέτρεψαν τούς παλαιούς εμπορικούς δρόμους. Τά γεννή
ματα δε τής Θράκης, σιτηρά καί όσπρια, εις ποιότητα καί ποσότητα έζη- 
τοΰντο πάντοτε' σ ί τ ο ς  π υ ρ ό ς ό θ ρ α ξ άναφέρεται καί από τον 
Θεόφραστον εις την περί φυτών ιστορίαν του (Θ' δ', 3).

Τό 1884 εΐχε 55 οίκογενείας όρθοδόξιον, ναόν τής 'Λγ. Παρασκευής 
καί μικρόν οίκημα ιός σχολειον μέ 80 παιδιά υπό τον ψάλτην αντί 33 
Λ. Τ. εκ κτημάτων τής κοινότητος καί από τό περίσσευμα τού εκκλησια
στικού ταμείου. 'Ιερεύς τού χωριού, πρό τού 1802, φαίνεται ότι διετέλεσεν 
ό παπά Δημήτρης Σαραντακκλησιώτης, έπειτα ιερεύς καί διδάσκαλος εις 
τό Ρήγιον.

Μέχρι τού 1024 τό Άμπαρλή είχε περί τά 250 σπίτια' οι κάτοικοί 
του, γεωργοί, αμπελουργοί καί ψαράδες, κατά την υποχρεωτικήν ανταλ
λαγήν των πληθυσμών, προσέφυγον εις την Ελλάδα, άλλοι εις τά πέριξ 
των Αθηνών καί άλλοι εις τήν Μακεδονίαν. Τελευταίως μετιονομάσθη 
Άβδζιλάρ.

Ά ρ ν α ο ύ τ κ ι ο ϊ

8.—Ά  ρ ν α ο ύ τ κ ι ο ϊ 7) ή Παπτσού' οι κάτοικοι Παπτιανίτες. Με
σόγειον χωρίον ΝΑ καί πλησιέστατα προς τό ‘Αγιασματάκι, από τό όποιον 
είναι καί μεγαλύτερον. Είχε ναόν τού 'Αγ. "Αθανασίου, πανηγυρίζοντα 
τήν 2 Μαΐου, οπότε έγίνετο μέ πλειοδοσίαν περίεργον ή δωρεάν προ
σφορά λαδιού προς τον ναόν από τούς κατοίκους ! Κατά τήν πανηγυρίν 
των όλοι εμαγείρευον αρνί ψητό.

Καί τό χωρίον αυτό ειχεν έκδόσει χάρτινα «άντικαταστατικά» ή «πα- 
ράδες τής εκκλησίας» κατά τά δύο χρόνια τής τραγικής ζωής τών Κ]πο- 
λιτών καί τών περιχώρων επί ρωσοτουρκικού πολέμου* άντίτυπον αξίας 
20 παράδων, κατέχει ή συλλογή τού μουσείου Μπενάκη. 1

1) 'Ομώνυμον προάστειον ή Μιχαήλιον είναι επί τοΰ Βοσπόρου ή Μέγα 
Ρεϋμα (Έστίαι, ’Α νάπλους) υπό τήν ’Αρχιεπισκοπήν Κ]λεως, άλλο δέ. έχει ή Μη- 
τρόπολις Λιτίτσης είς τήν ΒΔ Θρφκην.
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Τό 1884 είχεν 180 οικογένειας’ τό μικρόν μικτόν σχολειον του είχε 
50 παιδιά με διδάσκαλον-, αντί 30 λ.Τ. έτησίως, προερχόμενων από τά κοι
νοτικά κτήματα. Τό 1909—11 είχε περί τάς 160 οικογένειας δρδοδόςων, 
πού συνετηρουν εις διώροφον οίκημα σχολειον τριτάξιον δημοτικόν, άλλ’ 
άκατάρτιστον.

Οι κάτοικοί του, περιληφδέντες εις την ανταλλαγήν, προσέφυγον τό 
1924 εις την Ελλάδα, έγκατασταδέντες άλλοι εις τούς Δώδεκα ’Αποστό
λους τής ΰποδιοικήσεως Κιλκίς τής Μακεδονίας καί άλλοι εις τήν Χαλκι- 
δικήν, εις τό Άκιντζιλάρ καί Καρασινάν^ν. ζώντες μαζί με εντοπίους 
άκτήμονας.

Β ε λ ι γ ρ ά δ ι

9.— Βε λ ι γ ρ ά δ ι . 1)· τό Δέφι-γκάμ (παυσίλυπον) των ’Αρμενίων, πού 
έσύχναζον εδώ κατά τό ί>έρος τον ιη' καί ιί>' αιώνα. Κεΐται ΒΑ τοΰ μι
κροί Άρναουτκιοϊ. τής Δέρκων καί δυτικώς του Βοσπόρου, εις δίωρον 
άπ’ αυτοί άπόστασιν, μέσο.) δυο λόφων καί δυο μπένδ *), εις πεδιάδα κα
τάφυτου με άλση από πλατάνια καί καρυδιές, νοτίως του δαυμασίου ομώ
νυμου δάσους. ’Έχει οικισΟή τό 1521 από κατοίκους του σέρβικου Βελι
γραδιού, μετά τήν άλωσιν τής πόλεώς των από τούς τοΰρκους.

Ό  Τουρνεφυρ 1 2 3 4) τό 1707, γράφων τήν XV επιστολήν του, μεταξύ 
άλλων, λέγει : πλησίον τοί Βελιγραδιού υπήρχε μοναστήρι άνδρών, ό 
ηγούμενος τοί οποίου έπλήρωνε διά κάδε φόρον ενα φορτίον κεράσια ! 
Τάς άρχαιοτέρας όμως λεπτομερείς δι’ αυτό ειδήσεις μάς δίδει ή λαίδυ 
Μονταιγκιού ,J-), παραδερίσασα εις αυτό τό 1717. Εις επιστολήν της προς
τον συμπατριώτην της ποιητήν Pope, τήν 17 ’Ιουνίου, λέγει «.........μοΰ
φαίνεται οτι είμαι ωσάν τά πνεύματα, τά χωρισμένα από τήν ύλην. Οι 
καύσωνες τής Κ]λεως με ήνάγκασαν ν’ άποσυρδώ εις τό μέρος αυτό, 
πού άνταποκρίνεται ακριβώς προς τάς περιγραφάς τών Ήλυσίων. Εύρί- 
σκομαι, ούτως είπεΐν, εν μέσο) δάσους καρποφόρων δένδρων, ποτιζομέ-

1) ’Άλλο Βελιγράδι κεΐται 1) Δ τών *Υψωμαθείων, συνοικία τής κυρίως Κ]- 
λεως· 2) χωριό τής Μητροπόλεως Τυρολόης (παρά τό Καραδζάκιοϊ τών Μέτρων). 
3) Βελ. ή Μπεράτι, πόλις τής ’ Ηπείρου, αρχαία Πουλχεριοΰπολις’ 4) Βελ. ή Μπειλι- 
γράδι ή Λευκόπολις, πρωτ. τής Γιουκοσλαβίας, λατ. Alba Graeca, έξ ής συνο^κίσθη 
ή άνω κωμόπολις τών Δέρκων.

2) Μπένδ, νερόδεμα, λεκάνη συλλέγουσα νερό πόσιμόν.
3) J. Ρ. de Τ ο u r n e f ο r t, Voyage du Levant. 1707, σ. 437—438.
4) M a r i e  P i e r r e p o n t  W o r t l e y  M o n t a g u ,  1689—1762, «Έπιστο- 

λαί και άλλα έργα», Λονδΐνον, 1763, κατά μετάφρ. Σπ. Δέ Βιάζη, περιοδ. «Νέον 
Πνεϋμα»Κ)λις,τόμ. Β', 1910, σελ. (163, 194, 271, 358, 409, 515) βλ. σ. 467, 516.
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νου από αναρίθμητους πηγάς, έξακουστάς διά τά εξαίρετα νερά των. Τό 
δάσος διασχίζεται από πολλούς σκιερούς περιπάτους. . . . ’Απέναντι φαί
νεται ή Μαύρη Θάλασσα, άπό τήν οποίαν άπολαμβάνομεν την ευεργε
σίαν τών δροσερών άνεμων, πού πνέουν προς μετριασμόν τού θερινού 
καύσωνος. . . . Τύ χωρίον αυτό κατοικείται άπό τούς πλουσιωτέρους χρι
στιανούς, πού έρχονται τά βράδυα εις τήν βρύσιν, πού άπέχει σαράντα 
μόνον βήματα άπό τό σπίτι μου, και τραγουδούν και χορεύουν, Τά θέλ
γητρα και οί στολισμοί τών γυναικών μού κάμνουν τήν έντώπωσιν αρ
χαίων νυμφών, πού μάς περιγράφουν οί ποιηταί καί οί ζωγράφοι . . . .  * 
καί παρακάτω « . . .Τήν μεν Δευτέραν κυνηγώ πέρδικες . . . . . .

’Από έλληνίδα γυναίκα τού Βελιγραδιού ή Μονταιγκιού — λέγει — 
έδιδάχθη τό μπόλιασμα *) κατά τής ευλογιάς, πού έδοκίμασε τότε εις τά 
ίδια της παιδιά καί επειτα διά τού ιατρού τής άγγλ. πρεσβείας είσήγαγεν 
εις τήν πατρίδα της κι’ εύηργητήθη ή λοιπή Ευρώπη.

’Έτσι άπηθανατίσθησαν ή πηγή, τό λειβάδι καί αί πέρδικες τής πε
ριοχής, άλλά καί τό περίφημον δάσος τού Βελιγραδιού, διά μέσου τού 
οποίου τήν Κυριακήν τού Πάσχα 1821 διεσώθη ό φ ι λ ι κ ό ς  Δημήτριος 
Ζαχ. Αίνιάν άπό τήν σύλληψιν.

Εις τό Βελιγράδι αυτό άναφέρεται καί τό σατυρικόν εκείνο ποίημα 
τού Ίακωβάκη Ρίζου Νερουλού «Κούρκας αρπαγή», 1816.

Συνεχίζει ό Σκ. Βυζάντιος 1 2), ό όποιος εις τήν «Κοκνσταντινούπολίν» 
του μάς δίδει θησαυρούς πληροφοριών καί πλούτον άφθάστου περιγρα
φής διά τά προάστεια αυτά τού Καταστένου.

"Ενα ποταμάκι, ό 'Υδράλης τών Βυζαντινών, διαρρέον τάς υπώ
ρειας τών λόφων του εξαφανίζεται μέσα είς τό δάσος, ό'που τό νερό του 
συναζόμενου εντός βυζαντινής δεξαμενής, διοχετεύεται διά τού αγωγού 
τού Ιουστινιανού εις τήν Κ]λιν, αφού περάσει μέσα άπό τάς 4 δεξαμενάς 
τού Βελιγραδιού, ή μεγαλυτέρα τών οποίων είναι μαρμάρινη, τό Μπάς-Χα- 
βούζ ή Σουλτάν Όσμάν Β', πού άπό τούς Βυζαντινούς ονομάζεται Πέτρα 
καί από τούς Τούρκους Έγβαδεδδίν. Μιά άλλη, άπό τό πυκνόσκιον της, λέ
γεται Καρανλύ-Χαβούζ, καί δεξιά της ή Πασά*δερέ. 'Άλλο υδραγωγείου 
έ'κτισεν εδώ ό σουλτάν Μουσταφάς Ε', 1765. Τό θέρος δμως αί αναθυ
μιάσεις τής λασπερής γής προκαλούν τούς ελώδεις, προσθέτει.

1) Τό εμβόλιον τής ευλογιάς, ολίγον προτήτερα, ώς γνωστόν, έπειραματίζετο 
είς τήν Κ[λιν ό ιατρός Ίακ . Πυλαρινός άπό του 1709 παρακολουθών τά συμ
πτώματα τής άντιδράσεως τοϋ «κεντρώματος», πού έφήρμοζεν έκεΐ μιά γιάτραινα, 
έκδόσας τά πορίσματα του τό 1715 είς τήν Βενετίαν. Είς τήν Ευρώπην δμως ή μέ
θοδος συνεζητεϊτο μέχρι τοΰ 1796.

2) Σ  κ. Β υ ζ. Κ]λις, τ. Α\ σ, 115, 332, 557.
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Ό  Καλέμης τό 1884 συμπληρώνει τήν εικόνα : είχε ναόν του άγ. 
Γεωργίου’ οι μόνιμοι κάτοικοί του, περί τάς 160 οίκογενείας, συνετήρουν 
σχολεΐον Αλληλοδιδακτικόν διά τά 70 παιδιά των, υπό τον ψάλτην τοϋ 
ναού, διδάσκοντα αντί 26 λ. Τ. έτησίως, πού προήρχοντο από τό ένοίκιον 
των κοινοτικών κτημάτων.

Διά νά έξασφαλισθή δμως ή καθαριότης τής ΰδρεύσεως τής Κ]λεως 
και διότι οι Τούρκοι πάντοτε έφοβούντο τήν έκειθεν δηλητηρίασιν των 
ύδάτων τής Κ]λεως από τούς χριστιανούς, εξεκένωσαν τό Βελιγράδι τό 
1894. Οι κάτοικοί του άπεζημιώθησαν επί Χαμίτ κι’ έγκατεστάθησαν εις 
τον Πύργον καί τά πέριξ. Τό 1909 οί ερειπωμένοι τοίχοι τού ναού του 
εΐχον ήδη κυκλωθή καί άποκρυβή από τήν πυκνοτάτην βλάστησιν τού 
δάσους. Έκτοτε τό χωρίον έπαυσε νά ύφίσταται.

Γ α λ α τ ά ρ ι α

10.— Γ α λ α τ ά ρ ι α 1;’ τουρκ. Άβδζελάρκιοϊ, ήτοι ΚυνηγοχώριΓΑλ- 
λοτε κώμη βυζαντινή' κατά τον η' καί θ ' αι. ψαίνεται άπετέλει τιμάριον 
τού πλουσίου Γαλάτου, εξ ού ό χρονογράφος Θεοφάνης περιγράφων τον 
τρομερόν χειμώνα τής Κ]λεως τού 763, βέβαιοί δτι ή θάλασσα επάγωσε 
« . . .  καί από τής Χρυσουπόλεως έως τού άγ. Μάμαντος καί τών Γαλά- 
του άκωλύτως διά ξηράς έβάδιζον».

Τό νΰν χωρίον, ΒΔ τού άγ. Στεφάνου κείμενον καί πλησιέστατα 
τών Φλωρίων, απέχει τής παραλίας τής Προποντίδος περί τά 20' τής 
ώρας. Λείψανα τού βυζαντινού κάστρου του έσώζοντο εις τήν μικράν 
πλατεΐάν του μέχρι τού 1912 ως καί ίχνη παλαιού βυζαντινού κβιμη- 
τηρίου.

'Ιστορικά σημεία τού βίου τα>ν Γαλαταρίων συνεκέντρωσεν ό ακατα
πόνητος σεβαστός φίλος κ. Μ. Γεδεών1 2 3)’ τήν 28]11]757 ήθλησεν έδώ> ό 
’Ιωάννης «δ από Γαλαταρίων» επί Κωνσταντίνου Κοπρωνύμου. Κατά 
τά μέσα τής ια' έκατ. τά Γαλατάρια καί τά παρακείμενα Φλοδρια ήσαν 
έπαύλεις τού άρχοντος Νικολάου, πού ειχεν εδώ τά μεταστάσιμά του. 
Αυτά καί δ ά'γ. Στέφανος τον ιστ' αί. εΐχον κατοίκους καί ώνομάζοντο 
χωρία. Ό  κ. Γεδεών άνεύρεν ενεπίγραφου μαρμάρινου άνάγλυφον, εΐκο- 
νίζον, έν μέσφ στεφάνου, τήν Θεοτόκον, βαίνουσαν επί τών τειχών.

Τό 1727 «ό Δέρκων καί Νεοχωρίου* Νικόδημος3), μέ συνεισφοράς

1) 'Ομώνυμον χ. έχει ή έκκλ. μητρόπολις Καλλιπόλεως.
2) Γ ε δ ε ώ ν’, Θρςικώα κέντρα* «Θρςικικά», 7ος 1986, σ. 5—84.
3) Ξ. Σ ι δ ε ρ., Μητρόπ. Δέρκων, Κ]λει 1932, σ. 11.
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τών γύρω χωρίων, άνιρκοδόμησεν εκ θεμελίων τάς αρχαίας εκκλησίας 
των χωρίων του Φλωρί(ων) και Γαλαταρίιον.

Το 1877 ή κοινότης έξέδωκε χάρτινα νομίσματα «άντικαταστατικά» 
η «παράδες τής εκκλησίας» της τών Ταξιαρχών* άντίτυπον σώζεται τών 
5 παράδων.

Τά Γαλατάρια άπετέλουν ώραίαν εαρινήν εξοχήν και ήσαν πέρασμα 
τών κυνηγάίν, οί όποιοι κατά τά ξεκουράσματα των έσιγοτραγουδοΰσαν 
ειδικά δίστιχα δπως αυτό :

Ό  σκύλος ψάχνει μέσ’ στά χορτάρια}
5Αγαπώ μιάνα ατά Γαλατάρια . .  . ,

Τό 1884·) το άπετέλουν 45 οικογένειαν έλληνικαί* ειχον μικρόν 
σχολειον μέ 25 νήπια υπό τον ιεροψάλτην, αντί λ. Τ. 23 έτησίως διδά
σκοντα και πληρωνόμένον από τό πλεόνασμα τοϋ εκκλησιαστικού τα
μείου και τό εισόδημα τοϋ κοινοτικού πανδοχείου.

ΙΙερι τό 1830, όταν ένεργεία τοϋ αειμνήστου Άναστ. Σταμουλη, άπέ- 
τυχεν ή προσπάθεια τών Ριόσων ν’ αγοράσουν έδαφος και νά εγκατα
σταθούν παρά την Σηλυβριαν, αϋτο'ι έστράφησαν προς τά Γαλατάρια,. 
δπου έκτισαν μοναστήρι3) άνδρών, πράγματι όμως ρωσικόν φρουριον εις 
τά πρόθυρα τής Κ]λεως. Εις τάς υπογείους κρΰπτας του περισυνελέγη- 
σαν νεκρο'ι τοϋ ρωσοτουρκικού πολέμου, ενώ εις τάς αίθουσας και τον 
θαυμάσιον κήπον του εγίνοντο δεξιώσεις και προσεφέροντο πολυτελέ
στατα τέϊα. ’Εντός ολίγου ωργανώθη και σχολειον υπό τήν δ]σιν τής 
αδελφής τοϋ ηγουμένου, πού έλειτοΰργει εντός τής μονής και έδοκιμά- 
ζετο ο έκσλαυισμός τών πτωχών αγροτών, πρύς τούς οποίους προσεφέ
ροντο είδη ρουχισμού και άλλα. Τόση δέ βαθμηδόν υπήρξεν ή δράσις 
τοϋ ρωσικού αυτού κέντρου ενεργείας, ώστε τό 1008 ή άγανάκτησις τοϋ 
λαού προεκάλεσε σοβαράν κίνησιν κατά τής άδρανείας τοϋ τότε Δέρκων 
Καλλινίκου* και ή σιωπηρά κατ’ άρχάς άντίδρασις τών εντοπίων, έξεδη- 
λισθη έπειτα φανερά, ιδίως όταν έγνώσθη ή ΐδρυσις ρωσικού ήμιγυ- 
μνασίου εις Τσανάκτσαν παρά τις Καστανιές, μέ συσσίτιον διά τούς έκ 
τών γύρω χωρίανν ερχομένους μαθητάς του και. ρωσικής ιερατικής σχο
λής εις άγ. Στέφανον, 1908—1011. Τό χιορίον είχε τότε περί τά 80 
σπίτια. 1 2

1) Δ. Κ α λ έ  μ η, Ή μ. ’Ανατολής, 1886, σ. 13δ.
2) 'Υπό τό πνεϋμα τής ρωσικής εκκ?α|σιαστικής κινήσεως, ή οποία επί αύ- 

τοκρ. ’Αλεξάνδρου Γλ 1881—94, ίδρυε καί συνετήρει δημοτικά σχολεία ιιπέρ πί- 
σιεως καί ρωσικού πατριωτισμού, τό Ρ. Μοναστήρι τών Γαλαταρίων υπό τον 
ηγούμενόν του Παύλον, νεαρώτατον, διενήργει πολυδάπανον προπαγάνδαν, μέχρι 
τοΰ 1912.
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Είναι δέ αληθές ότι 5 — 0 χωριά, οικονομικώς αγονα διά την Μητρό
πολην, είχαν έγκαταλειφθή τελείως εις την τύχην των, χωρίς ιερέα καί 
διδασκάλισσαν. Αυτά παρεσϋρθησαν απ’ο την βουλγαρικήν προπαγάνδαν, 
καί έγιναν σχισματικά.

Οϋτιο, Όκτώβρ. 1008, ίδρϋθη ή Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Γα- 
λαταρίτον1) μέ προεδρεΐον άπή δύο εντοπίους, δυο 'Αγιοστεφανιώτας καί 
δυο Μ ακροχωρίτας, με σκοπόν, κατά τον έντυπον κανονισμόν «τήν χειρα
φέτηση' της αμιγούς έλλ. ορθοδόξου κοινότητος από ξένης επιρροής καί 
κηδεμονίας καί συντηρησιν των σχολείων»', τά όποια ένισχϋθησαν ση
μαντικά οικονομικώς καί ηθικώς. Μέ τάς ενεργείας δέ. τής Άδελφότη- 
τητος καί τήν επί τόπου μετάβασιν τοϋ κ. Νικ. Τ. Παπαδημητρίου, άν- 
τιπροσιυπου τής «Έπτάδος» Μακροχιορίου, κατωρθώθη ή προσωρινή επα
ναφορά εις τήν Μητρόπολιν τών*τριών εκ των άποσχισΟέντων καί ή έγ- 
κατάστασις εις αυτά διδασκαλισσών, πληριονομένων υπό τοϋ συλλόγου 
τοϋ Μακροχωρίου «Κοραή .

Το χωρίον είχε τότε νηπιαγωγεΐον καί άρρεναγωγεϊον, τών οποίων 
τύ οίκημα έπεσκευάσθη' ίδρυθη δέ καί παρθεναγωγεΐον εις ένοίκιασθεϊ- 
σαν οικίαν. Βιβλία καί γραφική ϋλη έχορηγοϋντο δωρεάν, καθώς καί 
υποδήματα εις τ’ άποριότερα παιδιά. Ό  διδάσκαλος έπληρώνετο προς 350 
γριόσια, είχε κατάλυμα καί θέρμανσιν συγχρόνιυς’ ή δέ διδασκάλισσα 
προς 200 γρόσια μέ κατάλυμα καί θέρμανσιν ομοίως δωρεάν.

Έκ τών διδασκάλων Γαλαταρίων είναι γνωστοί ό Νήφων. Σοβατζό- 
γλου, ιεροψάλτης, τιίπος κωμικός, 1907—8' ό Μακρής 1908—9* καί τό 
1909—11 ό τέιος εν Σαφρα διδάξας. Διευθύντρια τοϋ παρθεναγωγείου, 
•από τοϋ 1907, ή έκ Δαρδανελλίων, ζαππίς Ματρώνη Β. Σταυροποϋλου, ή 
ενθουσιώδης εργασία τής οποίας είχεν ιός αποτέλεσμα τήν διάλυσιν τοϋ 
νηπιαγωγείου, που έλειτοϋργει εντός τοϋ ροισ. μοναστηριού. Κατά τον 
μεγάλον πόλεμον οί Τούρκοι έκαυσαν τό μοναστήρι, μέ βόμβαν, ή οποία 
άνέσκαψε καί τά θεμέλιά του. ..

Ή  αδελφότης ένίσχυεν οικονομικώς καί τό σχολεΐον τοϋ πλησίον 
χωρίου Καλλιώ. Οι Γαλαταριανοί έβεβαίωναν otl προ πολλών ετών εις 
τύ χωριό των κατωκουν’Ιουδαίοι.

Βορείως τοϋ ρωσικού μοναστηριοϋ τών Γαλαταριαίν έξετείνετο το-

1) Τό Συμβούλ,ιον της Αδελφότητος άπετέλεσαν οι Γαλαταριανοί Έπαμ. Πε- 
τρίδης καί Παΰλος Γεωργίου, οί 'Αγιοστεφανιώται Έμμ. Μεταξάς πρόεδρος, καί 
Νικ. Γεωργιάδης, καί οί Μακροχωρϊται Γ. Γειοργαντόπουλος, ταμίας, καί Νικ. 
Εύτυχίδης, γραμματεύς καί ψυχή τής κινήσεως. Τά έντυπα διπλότυπα τώ ν μελών 
τής Άδελφ. έφερον τό τοϋ Πλουτάρχου «Παιδεία γάρ τών έν ήμίν μόνον αθάνα
τον καί θειον». Τήν έπέτειόν της ή άδελφότης έώρταζε πανηγυρικώς.
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ποδεσιά έρημη, τά Κ α μ π α ν ά ρ ι α, επί οροπεδίου, δφείλουσα ίσως τό 
δ'νομά της, κατά ερμηνείαν τοϋ επι τριακονταετίαν τακτικού κυνηγού 
των περιοχών αυτών κ. Αγγέλου Ίώαννίδου, εις τούς διασπάρτους καί 
εις σχήμα καμπάνας γύρω λόφους της. Τά Καμπανάρια ήσαν σπουδαιό- 
τατον πέρασμα δρτυκιών.

Οί Γαλαταριανοί έσκορπίσθησαν ήδη εις την Ελλάδα, μετά τδ 1924, 
εις τδ Μοσχάτον καί τδν Ποδονίφτην καί άλλου.

Γ έ ν ι  Μ  α χ α λ ε ς

11.— Γ ε ν ν ί  Μα χ α λ έ ς  =  νέα συνοικία* παράλιος επί τοΰ Βοσπό- 
ρου, βορείως τοϋ Μπουγιούκ δερέ, κατψκειτο άπδ ψαράδες καί ναυτικούς 
χριστιανούς καί πολλούς αποζώντας από χειρωνακτικός εργασίας.

Έπί Γυλλίου1), 1550, ελέγετο Σκλετρίνα από τά παρά τον ποταμόν 
σκλήθρα (aunes) ισο>ς, συμπεραίνει ό Βυζάντιος. Είχε ναόν τοϋ Προδρό
μου, θαυματουργόν, κρημνισθέντα κατά την αρχήν τής έπαναστάσεως 
από τούς δοκίμους τού πυροβολικού τα>ν πλησίων φρουρίων, Τάμπια-για- 
μακλαρΰ, άνεκτίσθη δέ προ τού 1862 εύρυχιορότερος. Πλησίον τοϋ χω
ρίου χύνεται ό χείμαρρος Σκληθρίνας, πηγάζων από την κοιλάδα, ή οποία 
εις τά πεδινά είχε λειβάδια καί αμπέλια, εις τά δρεινά, δυτικώτερα, κε
ρασιές καί θαυμάσια άλλα όπωροφόρα’ εις δέ τούς δρυμούς έτρέφοντο ελά
φια, αγριόχοιροι καί άλλα άγριμαΐα. ’Από τό πλησίον λειβάδι Παζάρ 
μπασή δ περίπατος φέρνει εις τό τέλος τής κοιλάδος εις τό άλσος τών 
Καστανεών, όπου τό περίφημον Κεστανέ σουγιοϋ, καί όχι μακράν ανα
βρύζει τό Φυντίκ σουγιού, τέρμα επίσης άλλου περιπάτου.

’Από τον Γενί Μαχαλέ αρχίζουν τά δχυρώματα τοϋ βορείου στομίου 
τού Βοσπόρου' τό 1626, έπί Μουράτ Λ', άλυσος έκλειε τά Στενά διά τον 
κίνδυνον τών Κοζάκων* τό 1628 έκτίσθησαν φρούρια, ως καί τό 1783 
από τον γάλλον δχυρωματοποιόν Toussaint.

Ό  Καλέμης τό 1884 συμπληριόνει: περί τον ναόν τοϋ 'Αγ. Ίωάννου 
έμενον 130 οικογένειαι ορθοδόξων, μέ σχολεΐον μικτόν δημοτικόν μέ 100 
μαθητάς, μεταξύ τών οποίων υπήρχαν καί μερικά κοράσια, υπό δύο δι
δασκάλους, συνυπηρετούντας καί εις την εκκλησίαν, ό μέν ώς Ιεροδιάκο
νος, δ δέ ώς βοηθός του εις την σχολήν καί αριστερός ψάλτης εις τήν 
εκκλησίαν. Τά σχολεία συνετηροϋντο από τά ενοίκια μαγαζιού, οικίας, 
καθώς καί τού «παζάρ καϊκιού» τής κοινότητος. ΙΙαλαιότερον τό χωρίον

1) Πέτρος Γΰλλιος (Gyllms ή Gilles), Γάλλος φυσιοδίφης, 1490—1665 έπί 
Σουλεϊμάν Β' έπισκεφθείς τήν Κ]λιν έγραψε «De Bosporo Thracio libri tree», «Do 
topographia Con9tantmopoleos κλπ.» βιβλία 4,. Λυών 1561 —62./
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είχε καί παρθεναγωγείον, τό όποιον, λόγω πτωχείας των κατοίκων, είχε 
καταργηθή πρό τίνος καί αί εκπαιδευτικοί δαπάναι έμειώθησαν εις 80 
λ. Τ. έτησίως.

Ό  τύπος των «άντικαταστατικών» νομισμάτων τής κοινότητος ήτο:

Έν Γενί Μαχαλέ "Αγ. ’Ιωάννης ό Πρόδρομος 
10 παράδες (καί τουρκιστί) όν παρά.

Οί κάτοικοί του δεν περιελήφθησαν εις την ανταλλαγήν των πληθυ
σμών, καίτοι έκτοπισθέντες, περί τους 1725, κατά τό 1914— 15. Είναι 
ή μικρότερα των πέντε κοινοτήτων, πού εξακολουθούν ν’ αποτελούν την 
Δέρκων σήμερον. Έν τούτοις, πολλοί φεΰγοντες την τουρκικήν στρατο
λογίαν, κατέφυγον εις την Ελλάδα, σ.κορπισθέντες.

Γ  q ν π ε ς

12.— Γ ρ υ π έ ς  ή Τ σ ιφ ο ύ τ Μ π ο υ ρ γ ά ζ, ήτοι πύργος ή οικι
σμός ίουδαίο>ν, παραφθορά τού αρχαίου Δρυπία, (Δρΰπες;). Κεΐται με
ταξύ "Αη ΙΙά καί Λίτρων, Β. τού άγ. Στεφάνου.

Καί τού χωρίου αυτού σημεία τού ιστορικού βίου συνεκέντρωσε μέ 
τό συμπυκνωμένον ύφος του ό κ. Γεδεών. Κατά τό τέλος τού δ 'ή  τάς 
άρχάς τού ε' αιώνος ό ιερός Χρυσόστομος αναφέρει τήν Δρυπίαν επα
νειλημμένος, καθώς καί τον άλλοτε ναόν της «τού αποστόλου καί μάρτυ- 
ρος Θωμά, τού διακειμένου έν τή Δρυ^ίρ», προς τον όποιον προσήρχοντο 
πλήθη κόσμου «βάδην» μέ λαμπάδες, ώστε ό δρόμος από των τειχών (τών 
χερσαίων) προς τήν κοηιην νά φαίνεται ως ποταμός πύρινος, νυκτός καί 
ημέρας, καί ό αύτοκράτωρ καί »ή βασιλίς προσήρχοντο καί ό Χρυσόστομος 
έκήρυσσεν από τού βήματός του. Είχε καί τείχος, τό οποίον καταστρα- 
φέν από σεισμόν, διηυκόλυνε τό 559 τήν είσοδον εις αυτήν τών Ούνων 
καί Σλαύων, οί όποιοι τήν έλεηλάτησαν, έξανδραποδίσαντες τούς κατοί
κους της.

Έπιτύμβιον έπίγγραμμα τού η' ή θ ' αί. άποδεικνύει ίσως ότι ή κω- 
μόπολις έσυνέχιζε τον ελληνικόν βίον της. Τον Φεβρ. 1299 εις αυτήν με- 
τέβη δι’ όλίγας ήμέρας ό ’Ανδρόνικος Παλαιολόγος, ό όποιος τήν 24 Ίαν. 
1305 συναντάται εις αυτήν μέ τον υίόν του καί συμβασιλέα του Μιχαήλ 
Θ'. Μεσολαβούν καί διά τήν Δρυπίαν τέσσαρες αιώνες νάρκης, άφανι- 
σμού ή καί ανυπαρξίας, ώς τών περισσοτέρων χωρίων τής Δέρκων, οπότε 
’ίσως αυτή κατψκήθη καί από Ιουδαίους καί τό ό'νομά της από Δρΰπες 
μεταβάλλεται είς Γρυπές.

Τό 1798 τό χ. ώνομάζετο Γρύπες, όπως μαρτυρεί τό αφιέρωμα τής 
παλαιοτέρας είκόνος τού ναού του «οί κάπελοι καί ή μουμτζήδες Κουμ-
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καπού (Κοντοσκαλιού Κ]λεως) εις τον άγιον Γεώργιον εις τής Γρυπές». 
Το δέ «άντικαταατατικόν» του νόμισμα, μετά ένα σχεδόν αιώνα, 1877» 
ονομάζει το χ. Γρΰπιες και έχει τον έξης τύπον:

"Αγιος Γειυργιος 
Γρΰπιες (Τσιφούτ Μπουργάζ) 

παρ. 20 είκοσι.
Έκτος τού ναοΰ τοΰ άγ. Γεωργίου, είχε καί παρεκκλήσι μέ άγιασμα, 

επ’ όνόματι Τωάννου Προδρόμου, πού έπανηγΰριζε την 29 Αύγ. Τό 1870 
ειχεν 25 σπίτια καί μετά 7 έτη, μόνον 23, γεωργών καί άμπελοφυτευτών. 
Σχολειον όμως ούτε κατ’ όνομα ύφίστατο, «λόγφ άμελείας ή διχονοίας» 
λέγει ό Καλέμης. Μερικά-εν τούτοις παιδιά έπήγαιναν εις τό σχολεΐον 
τού άντικρυνοϋ χωριού Νύμφες, περιοδικώς καί όταν δεν τά ήμπόδιζεν 
ό καιρός.

Τό 1921 τό χωρίον περιελήφθη εις την ανταλλαγήν καί οί κάτοικοί 
του κατέφυγον είς την Ελλάδα, συνοικισθέντες μετά πολλών κατοίκων 
τού Άβάσκιοϊ, τών Λιτρών, τοΰ "Αη Πά, τού Σαφρά καί τών Νυμφών 
είς τον κοινόν συνοικισμόν τοΰ 'Αγ. Στεφάνου, πού'ίδρυσαν εις τό Μπο- 
γιάτι τής ’Αττικής. Τελευταίιος ώνομάσθη Μπαγδζιλάρ.

Δ έ ρ κ ο ς

13.—Δ έ ρ κ ο ς 1) καί  Δέ ρ κο ι '  κώμη καί λίμνη. Δέλκος, τουρκ. 
Τέρκος' ή αρχαία Φινέπολις κατά Στράβωνα. Δήμος (ναχιές) τής περιφέ
ρειας τής διοικήσεως Μετρών ώνομάζετο Δέρκος ναχιεσί, μέ έδραν τό 
πλησίον χωρίον Καρατζάκιοϊ.

Τό παλαιότατον αυτό όνομα, εάν ανήκει είς αυτό, τό οφείλει είς τον 
μυθικόν βασιλέα τής Σαλμυδησσοΰ τής αρχαίας Θράκης Φινέα, υιόν τού 
Άγήνορος, επαναστάτην τής εποχής του, πού μέ την μαντικήν του δΰ- 
ναμιν, άπεκάλυπτεν είς τούς άνθριόπους τάς βουλάς τών θεών διό έτυ- 
φλώθη καί έβασανίζετο από τάς άλληγορικάς άρπυιας, ίσως τούς γύρω 
ληστρικούς λαούς ή τάς θυέλλας τού Εύξείνου* απαλλαγείς δέ αυτών 
από τούς ’Αργοναύτας, υπέδειξεν είς- αυτούς τό πέρασμα τών συμπληγά- 
δων καί την οδόν προς την Κολχίδα, μύθος έγκλείων προθυστέρα την άρ-

1) Τό Δέλκος κατά τροπήν τοΰ λ είς ρ—Δέρκος παλατοτέρα μορφή τής λέξεως 
ή Δελκών η Δέλτα τής Θράκης, πού περιελάμβανε τήν δλην τριγωνικήν χερσόνη
σον τής μείζονος Κ]λεως, έκτεινομένην μεταξύ Εύξείνου, Βοσπόρου καί Προπον- 
τίδος.
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χήν των ελληνικών ταξειδίων εις τον Εΰξεινον καί την πείραν επί των 
ατμοσφαιρικών μεταβολών τοΰ Βοσπόρου.

Το δεύτερον καί επικρατέστερον όνομα οφείλει κατ άλλους εις τον δυ- 
τικώς χυνόμενον εις την λίμνην ποταμόν Λέλκωνα καί κατ’ άλλους εις την 
θέσιν τής αρχαίας αυτής ελληνικής αποικίας, εκ τοΰ δέρκω’ διότι εξ αυ
τής κατωπτεύετο ίσως ό Μέλας1) Πόντος καί οί έκεΐθεν έπερχόμενοι εχ
θροί κατά των βυζαντινών, μάλλον όμως οί εκ δυσμών επιδρομείς καί 
αί πΰλαι τοΰ μακροΰ τείχους τοΰ ’Αναστασίου Α', τό όποιον άρχόμενον 
άνατολικώς τής Ήρακλείας κατέληγεν εις Δέρκος. Κτισθεΐσα από τον 
αΰτοκράτορα τούτον τό 507, άπέβη πολύ οχυρά τοΰ θέματος Θράκης.

Τό 787 ή προ τριών αιώνων πόλις, ήτο κώμη" εγινεν έδρα επισκοπής 
τής μητροπόλειος Ήρακλείας, επειτα έδρα τής επισκοπής Δέρκων τό 783, 
αρχιεπισκοπής τό 879, καί τέλος έδρα τής μητροπόλεως τό 1380 μέχρι 
τοΰ 1731. Κατά τό 1166 ό αρχιεπίσκοπος Δέρκων καί Χηλής « . . .  κύ
ριος ’Ιωάννης έπεχείρησε τον θρόνον τής Δέρκου μεταγαγεΐν εις τό τοΰ 
Φιλέα πρωτοπαπαδίκιον αΰτοΰ», διά τό πολυανθρωπότερον αΰτοΰ, άλλ’ 
έκωλυθη συνοδικώς*). Τό χωρίον αυτό τοΰ Φιλέα ή Φινέα, ή καί Φινό- 
πολιν, ό Σκ. Βυζάντιος καθορίζει «μετά τό Μΰρλειον ήτο ή Λικνιάς, πέ
τρα ή άκρα, μετ’ αυτήν ή Γυπόπολις καί ή άκρόπολις τοΰ Φι,νέως ή Φι- 
νόπολις» 3) χωρίον παράλιον κατά τό Β. στόμιον τοΰ Βοσπόρου καί μεγα- 
λΰτερον τοΰ χ. Δέρκος κατά τον ιβ' αιώνα.

Τό Δέρκος κείται επί τής ΝΑ γωνίας τής ομωνύμου λίμνης, εις άπό- 
στασιν 2 χμ. από τοΰ Εΰξείνου, ΒΔ τής Κ]λεως, εξ ής απέχει 32 χμ, καί 
συνδέεται άμαξιτώς. Ερείπια τοΰ αρχαίου βυζαντινού τείχους ώς καί τοΰ 
οικήματος τής παλαιάς μητροπόλεως εσωζε μέχρι τοΰ 1885. Ήκμαζεν 
άλλοτε λόγφ πληθυσμού καί τοΰ εμπορίου τών ψαριών τής λίμνης.

«Τό 1380—81 (’Εγίρας 783) κατέλαβον οί Τούρκοι τό Δέρκος», λέ
γει ό ιστορικός Νισαντζή Μεχμέτ ή. Είχε δέ τούτο οός όχύροψια μεγάλην 
σημασίαν, ώστε τον Φεβρ. 1124 ό Αΰτοκράτωρ ’Ιωάννης Παλαιολόγος εις 
την συνθήκην του πρύς τον Μουράτ τον Β', παρεχιυρησεν εις αυτόν όλην

1) Μέλας Πόντος κυριολεκτικώς, κατά έπιτύμβιον επίγραμμα τοΰ ’Αντιπά
τρου" έξ ου καί Μαύρη Θάλασσα, κατ’ ευφημισμόν Εΰξεινος.

2) Σ τ Ά  ρ ι σ τ ά ρ χ η, Δέρκοι, 1935, σ. 8.
3) Φινόπολις, ή παρά Πτολεμαίω Φι?.όπολις, άρχ. π. της Θράκης, ίδρυΰεϊσα 

κατά την παράδοσιν υπό τοΰ Φινέως, νΰν ’Άκ-Σιτζίμ. Βορειότερα επί τοΰ Εύζεί- 
νου κείται τό Φίνειον καί αί άκταί Φινείδες (ΕύριπΛ

4) Ν ι σ α ν τ ζ ή  Μ ε χ μ έ τ πασσά, Σέϊρ Ένμπιγιά ι-άζάμ βέ άχβάλι Χου- 
λεφάϊ κιράμ, έν Κ]λει, 1279, σ. 120.—Σ ι δ. Μητροπ. Δέρκων, σ. 7.

Θ  ρ  φ  κ  ι  η ά  Ι Β ' · 13
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την παραλίαν τής ΙΙροποντίδος, έκτος τής Σηλυβρίας, και τά παράλια 
τοΰ Εύξείνου, έκτος των Δέρκων.

Και ο ΙΤαπαρρηγόπουλος (Ελ 325) λέγει: ή πόλις των Δέρκων έμει
νε τφ 1423 υπό τον αύτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως.

Τύ 1772 όμως, δτε ή '1. Σύνοδος περιώρισεν εδώ τόν μητροπολίτην 
Δέρκων Διονύσιον Σαμουρκάσην, οί Δέρκοι ήσαν πλέον έρημοι' διότι ό>ς 
απόκεντροι και μεσόγειοι έγκατελείφθησαν καί ή μητρόπολις ειχεν ήδη 
μεταφερτή εις Θεραπεία από τά μέσα τοΰ ιη' αϊώνος’ έζησαν επί έτη ως 
τσιφλίκι τουρκικόν καί μόνον από 50—60 έτη διεμορφαίθησαν εις χω- 
ρίον.

Ή  λίμνη των Δέρκων συγκοινωνεί με την θάλασσαν* τό στόμιόν 
της, 30 μ. πλάτους έφράχθη μέ κινητόν φράγμα' είναι βαθειά καί τρέ
φει άφθονα ψάρια, από τά οποία ονομαστώ είναι τά ασπρόψαρα ή λεβιοί, 
τουρκιστί άκμπαλίκια, οί δέλκανοι των αρχαίων, καθώς καί σαζάνια καί 
καραβίδες γευστικοί τα τ ε ς.

’Άλλοτε ή λίμνη ήτο κτήμα τοΰ στέμματος. Εις τό χιυρίον υπάρχουν 
αί ΰδραυλικαί εγκαταστάσεις τής 'Εταιρείας Ύδάτων Δέρκων, που διο
χετεύουν τύ νερό τής λίμνης από τοΰ 1885 εις την Κ]λιν.

'Η έκθεσις τοΰ Καλέμι) μάς πληροφορεί δτι τό 1884 τό χωρίον είχε 
500 χριστιανούς κατοίκους, κατά τύ πλεΐστον βουλγαροφώνους, μεταφερ- 
θέντας έκ Μακεδονίας καί εργαζομένους ώς κολλήγους εις τά τουρκικά 
τσιφλίκια’ προσθέτομεν, καί αρκετούς σχισματικούς* ναόν είχε τοΰ άγ. 
Γ ε ιοργίυυ.

Εις τό μικρόν του σχολεΐον περιοδικώς ένεφανίζοντο περί τούς 12 
μόνον μαθηταί. Έδιδάσκοντο από τόν διδάσκαλον καί ψάλτην συγχρόνως, 
αντί ετησίου μισθοΰ 11 λ. Τ. καί 12 κιλών σιταριοΰ.

Μετά τό 1913 οί χριστιανοί έξεδιυίχθησαν καί από τό χωρίον αυτό, 
λόγιο τής εγγύτητας του προς τά οχυρώματα τής Τσατάλτζας καί διά τήν 
σπουδαιότητά του ώς στρατιωτικού κέντρου τής διοικήσεως τής δεξιάς 
πτέρυγας τής τουρκικής γραμμής άμύνης. Ό  πληθυσμός του κατέφυγεν 
εις τήν Βουλγαρίαν. Τά τελευταία ίχνη τοΰ έλληνικοΰ Δέρκους έξηφανί- 
σθησαν καί ήδη ή περιοχή (.οχυρωμένη κατοικείται μόνον από Τούρκους.

’Ε ρ μ ε  ν ί κ t o  ϊ

14. — Έ ρ μ ε ν ί κ ι ο ϊ ή Ά  ρ μ ε ν Ό χ ά>ρ ι* χωρίον μεσόγειον, τό βο- 
ρειοδυτικώτερον τής επαρχίας Δέρκων, άλλοτε αγρόκτημα, δυτικώς τοΰ 
ΆκΆλάν, παρά τό τείχος Αναστασίου. Είχεν 80 οικογένειας ορθοδόξων 
γεωργών* παλαιότερα έπλεόναζον οί Αρμένιοι, εξ ών καί τό όνομα.

Κατά τύ 1884 οί κάτοικοί του (ομιλούσαν ελληνικά καί μερικοί καί
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βουλγαρικά. Είχε ναόν της άγ. Τριάδος, ή πανήγυρις τού οποίου συνε- 
κέντρωνε τούς κατοίκους των πέριξ, προς τούς οποίους προσεψέρετο ψη
τό αρνί. Εις τον διαυγέστατον ρΰακά του έκινούντο τέσσαρες νερόμυ
λοι, άλέθοντες τά σιτηρά τής περιοχής.

Εις τό μικρόν αλληλοδιδακτικόν σχολεΐον του ό διδάσκαλος καί 
ψάλτης τής εκκλησίας έδίδασκε 40 μαθητάς, αντί ετησίας αμοιβής 23 λ.ΊΓ.

’Από τού 1013 τό χωρίον έ'παυσε νά ύφίσταται, κατά τήν Τουρκο- 
βουλγαρικήν σύμβασιν τής 10]29 Σεπτ. 1913, οπότε οί βουλγαρόφωνοι 
εξεδιώχθησαν εις τήν Βουλγαρίαν, οί δε ελληνες μετά περιπλάνησιν, κα- 
τέφυγον εις τήν Ελλάδα, σκορπισθέντες. Άαογραφικά τού Άρμενοχω- 
ριού δημοσιεύονται εις τον 9ον τόμον, 1937, των «Θρακικών» ’).

Θ ε ρ α π ε ί α

15.— Θ ε ρ α π ε ι ά* τουρκ. Τεράπια* ή Θεραπεία καί ό Θεραπείας ή 
Φαρμακείας καί Φαρμακεύς* τό Σεραπεΐον τού ΙΙολυβιου ίσως. ’Αποτε
λεί τό επί τού Βοσπόρου πρώτον παλαιύτερον πνευματικόν κέντρον τής 
εκκλησιαστικής επαρχίας, επί τουρκοκρατίας προαχθέν εις κωμόπολιν 
πολυάνθριοπον, ή οποία, εκτός από τον μόνιμον ελληνικόν πληθυσμόν 
της, συνεκέντρωνεν ελληνικόν καί διεθνή πληθυσμόν παραθεριστών, 
διότι εκτός των πλουσίων καί λ αγίων έλλήνων, εδώ ήσαν εγκατεστη
μένα τά θερινά μέγαρα τών 'ξένιον πρεσβειών.

ΜΙ κωμόπολις κεΐται εις τον μυχόν ασφαλούς κόλπου, 450 μ. περί
που πλάτους. Τό άρχαιότερον όνομά της μυθολογείται από τό πέρασμα 
τής Μήδειας, ή οποία βοτανολογοϋσα εκεί, έλησμύνησε τό κιβιότιον τών 
φαρμάκων της ή έσκόρπισε γύρω δηλητήριον. Τό νεώτερον όνομά της ή 
κωμόπολις οφείλει εις τον άρχαιότατον πατριάρχην ’Αττικόν, τό 400— 
425 έπισκεφθέντα αυτήν.

Κεΐται ΒΑ τού Βυζαντίου εις πεδινήν παραλίαν λωρίδα γής, ΒΔ 
τής οποίας δεσπόζουν κλιμακιυτά λοψουψώματα με πυκνόφυλλες φιλύρες 
καί κουκουναριές, ωραιότατα άνδηρα, κερασιές, αμπέλια εκλεκτά (τά 
τσαβούσια), πλατάνια αιωνόβια καί καστανιές.

Μωάμεθ ό πορθητής, θέλων νά εξασφάλιση κατά τήν άλωσιν τής 
Πόλεως τά νώτα τού στρατού του, έκυρίευσε τό επί τού Θεραπείου 
φρούριον «έπιστήσας πυροβόλα κατέσεισε καί κατέρριψε τό πλεΐστον 
τούτου» (Κριτοβούλου, I. 31 έκό. Muller, σ. 80).

'Ο κόλπος τής κωμοπύλεως είδεν άλλοτε τάς ναυμαχίας μεταξύ Βενε- 1

1) Έ  λ π. Σ τ α μ ο ύ λ η-Σ α ρ  α ν τ ή, Πώς γιάτρευαν στή Θράκη, «Θρακι
κών?, τ. 9,1937, ’Λνατΰπωσις,σ. 10, 46, ύπ’ άριΌ. 69 καί 129 γ'.
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των και Γενουηνσίων, δποις έ'πειτα τάς υπό τοΰ ήγεμόνος τής Βλαχίας 
Άλ. Ύψηλάντη εγκαινιασθεϊσας τό 1774 έορτάς καί φωταψίας, πού ήρ- 
χιζαν την παραμονήν τού άγ. Ίωάννου τού κλήδογα, 23 Τουν. καί έκρα- 
τούσαν επί 8 ήμερονύκτια, διακοπεΐσαι τό 1875' είδε λεμβοδρομίας αρ
γότερα καί ετιμήθη από άριστοκράτας καί πλουσίους ομογενείς *) καί 
ξένους, ακόμη καί από τούς Τούρκους, οι οποίοι, προ τής κανονικής 
άτμοπλοϊκής συγκοινωνίας, προετίμων τά πλησιέστερα προς τό Βυζάν
τιον καί τό Πέραν θέρετρα.

Ένω όμως τά μέγαρα με τούς θαυμαστούς κρεμαστούς κήπους των 
ύψώνοντο επί τής προκυμαίας, οπισθέν των, εις τό εσωτερικόν τής κω- 
μοπόλεως, έζη καί ζή 6 ναυτικός καί χειροτέχνης ελληνικός λαός, αί γυ
ναίκες τοΰ οποίου κατεγίνοντο εις την βιοτεχνίαν, ζωγραφίζουσαι με 
θαυμαστήν τέχνην μέ πινέλου τά λεπτεπίλεπτα φ α κ ι ό λ ι α  τής Πόλεως 
επί τουλπανιού Σκωτίας, τά όνομαστά «θεραπειανά»* αυτά επωλούντο 
προς 1 καί 1 1/n λ. Τ. τό καθέν ή έφιλοτέχνουν μέ τήν βελόνην τού ρα
ψίματος τήν περιζήτητου εκείνην μεταξωτήν μπιμπίλαν, εις φυσικούς 
χρωματισμούς άποδίδουσαι τά γαρύφαλλα, τούς μενεξέδες, τά κρινάκια 
τού αγρού καί τά κυπαρισσόμηλα τού δάσους των.

’Ανάλογα εφημίζετο καί ή φωνή των Θεραπειανών γυναικών διά 
τήν διαύγειαν καί τήν γλυκύτητά της, πού έξεχύνετο από κάθε παράθυ
ρου, είς τό άνοιγμα τού οποίου διεγράφετο ένα κεφάλι ώμορφοκτενισμέ- 
νον, σκυμμένου επάνω είς τό τελάρου τής εργασίας. Τραγουδούν άνετα, 
ένφ εργάζονται, τούς καϋμούς τής βιοπάλης καί τού έρανος, τά ξαφνι
κά μελτέμια τής άνοίξεως τού Καταστένου, πού συχνά απλώνουν τό πέν
θος είς τά σπίτιά των' «τό Μαγιάπριλο χηρεύουν οί θεραπειανές» λέγει ό 
λαός καί οί ναυτικοί των πάντα υπολογίζουν τό «κιράς μελτέμ» τού 
Μαΐου καί τό «καμπάκ μελτέμ» τού ’ Ιουνίου.

Τά Θεραπειά έχουν ξενοδοχεία μεγάλα, νεοόρια μεγάλισν καϊκιών 
ψαρεύματος καί συγκοινωνίας (μπές τσιφτέδες=δεκάκοπα) καί σειράν 
ιδιωτικών ατμακάτων, πού συνεπλήρωνον άλλοτε τήν άτμοπλοϊκήν συγ
κοινωνίαν των. 1 2

1) Γ. Π ο υ ρ ν α ρ α, Ήμερολ. ’ Ανατολής, 1885, Ή  τελετή τής κληδονομαν
τείας, σ. 48—56.—Έ  λ π. Σ τ  α μ ο ν λ η-Σ α ρ α ν τ ή, Προγνοοστικά, «Θρακικά», 
1933, τ. Δ', άριθ. 84.

2) Έδίδ ήτο καί μεγαρον τοΰ, επί πατριάρχου Κωνσταντίου Β', Μεγάλου 
Σκευοφύλακος των πατριαρχείων Παναγιωτάκη Άγγελοπούλου. δωρηθέν είς αυ
τόν διά τάς .«διπλωματικός υπηρεσίας του» προς τούς Τούρκους επί Μαχμοΰτ Β'. 
’ Επίσης τό λαμπρόν μεγαρον τοΰ Ά λεξ. Ύψηλάντη, δωρηθέν έπειτα ,άπό τόν Σε- 
λίμ είς τόν γάλλον πρεσβευτήν τοΰ Ναπολέοντος, Σεβαστινιάνην, 1807, σωζόμενον 
έτι, ως Γαλλική πρεσβεία εαρινή.—Έ δώ  τήν 26]3]1797 άπεβίωσεν ό άπό Δέρκων 
Πατριάρχης Γεράσιμος Γ', 1794 — 1797, Κύπριος.



Ή  έπαρχία Δέρκων 197

Κατά ’Ιούνιον 1655, όταν τό οίκ. πατριαρχεΐον άνεσυνέστησε την 
μητροπολιτικήν έδραν τής Δέρκων, συνοδικός Τόμος παρεχώρησεν εις αυ
τήν τά Θεραπεία καί τό βορεωτερυν Μπουγιουκδερέ, επί τής γ' ή δ' πα- 
τριαρχείας Ίωαννικίου Β', (Σιδερίδης) κατά την εκλογήνώς μητροπολίτου 
της του ίέρομονάχου ’Αθανασίου 13'' μετά 91 έτη περίπου έγινεν έδρα 
τής επαρχίας δλης. «ΙΙερί τά τελευταία έτη τής άρχιερατείας τοϋ Δέρ
κων Νικοδήμου (f  1761), ή δπερ πιθανώτερον, επί του διαδόχου αυτοί 
Σαμουήλ, πάντως δμως προ τοΰ 1716, δτε ή έπαρχία αυτή προήχθη εις 
Η'», «ή έδρα της μετεφέρθη εις Θεραπειά» λέγει ό Άριστάρχης’). Έπί 
Καλλινίκου, (1886— 1921), ή έδρα μετεφέρετο καί εις Μακροχώριον, 
1908-1921.

Ειχεν ένοριακόν ναόν τον μητροπολιτικόν τοϋ *Αγ. Γεωργίου καί 
άγιασμα τής 'Αγ. Κυριακής (Σκ. Βυζ.)’ τό δέ 1880 έκτίσθη ναός εις τήν 
'Αγ. ΙΙαρασκευήν (Καλέμης).

Ώς προς τό πρώτον σχολεΐον των Θεραπειών ό Τρ. Εϋαγγελίδης 1 2) 
λέγει δτι τοϋτο «συνέστη τό 1798*. Θά μάς έπιτραπή νά άμφισβητήσω- 
μεν τήν ακρίβειαν τής βεβαιούσεως αυτής, διά τούς εξής λόγους :

ΙΙρώτηή είδησις τοϋ Παρανίκα3 4 5) δτι ό Σαμουήλ Χαντζερής—ό γεννη
θείς τό 1700 καί γενόμενος μητροπολίτης Δέρκιυν τό 1761 — υπήρξε 
«βλαστός τής σχολής Θεραπειών»’ δεύτερον ή πληροφορία τοϋ ’Αθανα
σίου Κομνηνοϋ Ύψηλάντου '1) δτι «ό Σαμουήλ (Χαντζερής) ειχεν ιδιοκτή
τους οικίας εις Θεραπεία, Ταταϋλα καί Μπαλατάν’ καί δ'τι «τήν τελευ- 
ταίαν τήν ειχεν άφιεριόσει εις τήν εκκλησίαν διά σχολεΐον»’ καί, τό 
σπουδαιότερον, δτι διά τοΰ σιγιλλίου °) τού Σαμουήλ Χαντζερή πατριαρ- 
χεύοντος, τό 1761, άρχεται ή μεγάλη σχολική κίνησις, ιδίως εις τάς ενο
ρίας Κ]λεως, εν συνδυασμώ προς δσα γνωρίζομεν περί τής πολυμαθείας6), 
τοϋ φιλοπροόδου καί τής δραστηριότητος τού· ιεράρχου αυτού, θανόντος 
τήν 10 Μαΐου 1775, γεννούν αυθόρμητα τήν υπόνοιαν, μάλλον τήν βε
βαιότητα, δτι εις τά Θεραπειά θά έλειτούργησε κ ο ι. ν ό ν σχολεΐον προ 
τοϋ 1761, εις τό όποιον έφοίτησεν ό Σαμουήλ μικρός.

1) Σ τ . Ά  ρ ι σ τ. Δέρκοι, σ. 9.
2) Τ ρ . Ε ύ α γ γ ε λ ί δ ο ο ,  «Παιδεία έπί Τουρκοκρ.» 1936, σ. 33.
3) Μ. Π α ρ α ν ί κ α, Σχεδίασμα, 1867 σ. 33.
4) Ύ  ψ η λ ά ν τ η, Τά μετά τήν "Αλωσιν, σ. 541, 548.
5) Γ ε δ ε ώ ν, Έκκλησίαι των όρθοδ. έν Κ)λει, σ. 32—7. Τοΰ ίδιου, Χρονικά 

Πατρ. “Ακαδημίας, σ. 211, 224, 231, 243. Τοϋ ίδίου, Πατρ. Πίνακες, σ. 660.
6) Διά τον Σαμουήλ, λέγει ό Σέργ. Μακραΐος, «πάσης Ιδέας λόγου έμπειρος, 

πολυμαθέστατος καί λέγειν δεινότατος-. «Άνήρ θελήσεως καί αφιλοκερδής- 
άλλου, at δέ πράξεις του τον άποδεικνύουν φίλον θερμόν τής παιδείας.
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Καί αν άμφισβητηθή ή σχετική προς την φοίτησιν αυτήν τού Σα- 
μουήλ πληροφορία τοϋ ΓΙαρανίκα, γεννάται πάλιν τό έριοτημα : πώς εί
ναι δυνατόν ό Σαμ; Χαντζερής νά προσέφερεν «οικίαν διά σχολεΐον» εις 
τήν πατριαρχικήν ’Ακαδημίαν διά τήν ενορίαν τοΰ Μπαλατά, εάν ή ίδική 
του μητροπολιτική έδρα έστερεΐτο ακόμη τοιοΰτου ; Επειδή δέ ·ό Χαν- 
τζερή; ίεράρχευσεν επί τής Δέρκων από Δεκ. 1731 μέχρι 24 Μαΐου 1703, 
περί τά 32 συναπτά ετη, έπατριάρχευσε δέ τό a 1763—68 καί τό β'1772— 
73, φερόμεθα προς τήν βεβαίαν ύπόθεσιν ότι, αν δεν έμαθήτευσεν εις 
αυτήν, πάντως όμως είτε ιός μητροπολίτης Δέρκων, εί'τε ώς οίκ. ΙΙατριάρ- 
χης, θεμελιωτής τής ένοριακής κοινοτικής παιδείας τής Πόλεως, ασφαλώς 
θά έφρόντισε νά λειτουργήση τουλάχιστον κοινόν σχολεΐον εις τήν τότε 
γενομένην νέαν έδραν τής νεωστί προαχθείσης εις Η ' Μητροπόλεάις του, 
τά Θεραπειά, όπου κατφκει μονίμως, κατέχουν καί ιδιοκτησίαν. ’Άρα, με
ταξύ τών ετών 1705 καί 1775 θά έλειτούργει κ ο ι ν ό ν  σχολεΐον είς 
τά Θεραπειά.

Τό δέ γεγονός ότι τό 1775 ήγοράσθη οικία παρά τίνος Άλεξή (Γρ. 
Ταπεινός), «Κήρυξ» Κ]λεως, 1892, τόμ. Γή σ. 94), πού άναφέρεται είς 
τήν «Παιδείαν επί Τουρκοκρατίας» καί ή γνωστή εϊδησις ότι ό Άλ. 
Μουρούζης τό 1782 έχορήγησεν υπέρ' τής σχολής ετήσιον βοήθημα, έπι- 
βεβαιούν τήν ύπόθεσίν μας, ότι ήγοράσθη ή οικία διά νά στεγασθή τό 
από κ α ι ρ ο ύ  λειτουργούν εκεί σχολεΐον. Αυτό πιθανόν τά 1798 νά 
προήχθη ή ν’άναδιωργανώθη' «βραδύτερον δέ ίδρΰθη ειδικόν κτίριον, προς 
τό όποιον ό ήγεμών Άλεξ. Μουρούζης (έχων εκεί τό οικογενειακόν του 
μέγαρον) έ'διδε 400 γρ. έτησίως, 1782 καί 1798». (Εύαγγελίδη αυτόθι), 
ήτοι 1600 χρ. φρ. ή πλέον.

Τότε ή σχολή ήκμαζε καί πλεΐστοι ΙΊελοποννήσιοι προσερχόμενοι 
είς Βυζάντιον ένεγράφοντο είς αυτήν διότι καί ό πατριάρχης Γρηγόριος 
F/ καί ό Δέρκων Γρηγόριος Γζ ό από Βιδύνης (1801—181.1, 10 ’Απρι
λίου θανατωθείς) ^ ήσαν Πελοποννήσιοι. Ό  τελευταίος συνέστησεν είς 
Θεραπειά σχολήν ελληνικών μαθημάτων, ήτοι αλληλοδιδακτικήν* «κοι- 
» νή δέ γνάφιη τών προκρίτιον, ή κατ’ έ'τος χορηγούμενη είς τήν αύ- 
» τόθι εκκλησίαν τού 'Αγ. Γεωργίου βοήθεια τού ήγεμόνος τής Μολ- 
» δοβλαχίας, οιρίσθη είς τήν συντήρησιν τής Σχολής, υπέρ ής ό ήγεμών 
» Κωνστ. Μουροτιζης διέθεσεν ετερα 100 γρ. ετησίως, ήτοι εν όλω γρ. 
» 400, καί έξέδωκε τό σχετικόν αυθεντικόν χρυσόβουλον» 3). Διό ίσως 
ή σχολή επωνομάσθη Μουρούζειος. 1 2

1) Σ κ. Β υ ζ ά ν τ ι ο ς ,  ή Κ]λις, t. Β', Άθηναι 1862, σ. 152.
2) Γ. Π. Π ο υ ρ ν α ρ ά ς ,  Ήμερ. Φιλ. Καταστημάτων, Κ]λις, 1908, σ. 147.
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Εις την σχολήν αυτήν «εμαθήτευσε δωδεκαετής, προστασία τοΰ μη
τροπολίτου τούτου (Γρηγορίου Γ') άνατραφείς και διδαχθείς, καί διάκο- 
κονος καί γραμματεύς αυτού προχειριστείς, 6 έ'πειτα οίκόυμ. πατριάρχης 
Γρηγόριος <7'» 1) « . . .  εκ ταύτης έβλάστησαν, πλήν ετέρων . . . .  Σαμουήλ 
Α' ό'άπύ Δέρκων (γενόμενος πατριάρχης), Ίακ. Ρίζος Νερουλός1 2 3 4), ’Α
λέξανδρος Ρ. Ραγκαβής, ’Αλέξανδρος I. Ραδινός, Σωτήριος Καλλιάδης, 
Δημήτριος Χρηστίδης, Γρηγόριος Δίκαιος ή παπά Φλέσσας3) καί έτεροι» 
λέγει ό Μ. Παρανίκας*).

Άπό τού 1804- εις αυτήν έδιδάσκοντο καί τά γαλλικά.
Το 1828 ή σχολή έπανέλαβε τά διά τήν επανάστασιν διακοπέντα 

μαθήματα, οπότε έκτίσθη νέον κτίριον επί μητροπολίτου της Νικηφό
ρου τού άπό Άδριανουπόλεως, 17]11)1824—Νοεμβρ. 1835. Ό  διάδοχός 
του Γερμανός 5) ό άπό Φιλίππων καί Δράμας, ένθερμος θια,σώτης τής 
παιδείας, μή ανεχόμενος τήν άπαιδευσίαν τοΰ ποιμνίου του, «διηυθέτησε 
» τούς πόρους . . . καί των σχολών τής Δέρκων, ώστε . . .  ή σχολή έσχη- 
» μάτισε διά συνδρομών κεφάλαιον 40.000 γρ. δίαιρεθεΐσα εις ελληνικόν 
» καί αλληλοδιδακτικόν τμήμα* πυρποληθεΐσαν δε συν τή χο>ρα τών 
» Θεραπειών, (έπ)ανέκτησε ταύτην ό Γερμανός, δαπανηθέντος ίσου τφ 
» κεφαλαίο.) ποσού» 6). Κατά τό σιγίλλιον δέ 1]3]1769, τά Θεραπεία έφι- 
λοξένουν κατά τό θέρος καί τήν Μεγ. τού Γένους Σχολήν7).

Τό 1844 ό Πατριάρχης Κωνστάντιος ό άπό Σιναίου, δ ίδρύσας πλεΐ-

1) Θ. Μ. Ά  ρ ι α τ ο κ λ ή ς, Βιογραφία Κωνσταντίου Α' καί Σημειώσεις επί 
ταΰτης σημ. ΙΑ', σ. 69.

2) Β ρ ε τ ο ΰ Ήμερολ. 1867, σελ. 390.
3) Ό  Δίκαιος ή ΙΙαπαψλέσσας έφθασεν εις Κ]λιν τό 1817, κατοικήσας είς 

δωμάτιον τής έν Θεραπείοις οικίας τοΰ Παπαζαχαρία Αίνιάνος, δωρεάν προσφερ- 
θέν, διά νά παρακολουθή τά μαδήματα τής σχολής. Τήν 21 ’Ιουνίου 1818 μυηθείς 
ό Δίκαιος φ ι λ ι κ ό ς ,  άνεχώρησεν είς Βλαχίαν, όπόθεν έπιστρέψας τό 1819, κα
τέστησε τήν οικίαν τοΰ Αίνιάνος — μυηθέντος επίσης τήν 22 ’ Ιουλίου 1818,—έν- 
τευκτήριον τών φιλικών, οί οποίοι συνήρχοντο εις αυτήν καθ’ εβδομάδα, δήθεν 
προς διασκέδασιν. ’Εντός αυτής το 1819 συνελήφθη καί ήχθη είς Βυζάντιον ό Δί
καιος, δπως τό 1820 τό πρώτον ό Παπαζαχαρίας, ώς καί τό Πάσχα τοΰ 1821 ό. 
Παπαζαχαρίας καί ό υιός του Γεώργιος, ιδιωτικοί διδάσκαλοι κατ’ άρχάς καί 
έπειτα δημόσιοι, διασωθέντες υπό τοΰ Μουροΰζη,

4) Μ. Π α ρ α ν ί κ α, Σχεδίασμα, Κ]λει, 1867, σ. 33.
5) Ό  Γερμανός ώς μ]της Δράμας ΐδρυσεν αυτόθι οκτώ σχολεία καί έπεσκέύ- 

ασε πλεΐστα.
6) Σ τ. Β ο υ τ υ ρ ά ς ,  Ήμερ. Χρόνος (Βαφειάδου) 1869, σ.. . 71—83,_ό πατρι

άρχης Γερμανός.
7) Β. Μ υ σ τ α κ ί δ η ,  Περί Κουρσυτσεσμέ, 1888/0 Σκ. Βυζάντιος ΚΠ. τ., Β', 

108. αναγράφει, ότι «κατά τό Σιγίλλιον τοΰ 1769, ή Σχολή . . . μετεφέρετο τ ό 1 θέ
ρος . . . ότέ δέ είς Θεραπεία» ώς τό 1793.
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στα αλληλοδιδακτικά, εις την «Κωνσταντινιάδα» του αναφέρει δτι οι έ'μ- 
μποροι καί τά λοιπά συστήματα (έσνάφια) των ομογενών, μιμούμενα τούς 
προύχοντας, συνεκρότησαν ιδιαίτερα Γυμνάσια προς καλλιέργειαν των 
ελληνικών μαθημάτων εις ενορίας της Πόλεως *καί εις χωρία τοϋ Βο- 
σπόρου. εν . . . καί Θεραπείοις». Θνήσκων ό Δέρκων Νικόδημος, Αύγ. 
1875, κληροδοτεί εις την βιβλιοθήκην τής μητροπόλεως τά βιβλία του.

Καί ή κοινότης αυτή το 1877 έξέδιυκε χάρτινα «άντικαταστατικά» 
νομίσματα' άντίτυπον σώζεται με τήν διατύπωσιν:

«εν Θεραπείοις Καλόν 10 παράδων, ναός 'Αγ. Γεωργίου».
Τό 1877— 78 ό Έλλ. Φιλ. Σύλλογος1) Κ]λεως εις τήν εκπαιδευτικήν 

περιοδείαν του περιέλαβε καί τά Θεραπειά, κατοικούμενα από 455 οικο
γένειας ή 3 χιλ. έλλήνων, εις δύο ενορίας, τού 'Αγ. Γεωργίου καί τής'Αγ. 
Παρασκευής, καί δύο σχολεία : τό ελληνικόν τοϋ λαού με 215 μαθητάς 
υπό 8 διδασκάλους καί τό Έλισαβέτειον παρθεναγωγείου με 86 μαθη- 
τρίας υπό 2 διδασκαλίσσας. 'II έκθεσις αυτή τοϋ Συλλόγου παρέχει λε
πτομερείς πληροφορίας επί τού αναλυτικού προγράμματος τών διδασκο- 
μένων μαθημάτων, πού διαφωτίζει τό ποιόν τής ύλης καί τον σκοπόν 
τού δημοτικού καί τού ελληνικού σχολείου τής εποχής αυτής. Εις τά αγό
ρια έδιδάσκετο καί ή Τουρκική.

Ή  σχολή τοϋ λαού άπετελείτο 1) από τό νηπιαγωγείου, συσταθέν 
τό 1879 με δαπάνην τοϋ Κ. Βλαστάρη, κατά τό σύστημα τής Pape-Car- 
pentier* μονοτάξιον μέ τμήμα προκαταρκτικόν* εΐχεν 80 νήπια υπό μίαν 
νηπιαγωγόν* 2) από τετρατάξιον δημοτικόν μέ 135 μαθητάς καί 3) τό 
άνώτερον τριτάξιον ελληνικόν, μέ 44 μαθητάς, διδασκομένους Λουκια
νόν, Ξενοφώντα, Ίσοκράτην καί Πλούταρχον.

Τό 1884 ό Καλέμης δίδει περίπου τάς αύτάς ειδήσεις: ή κωμόπολις 
είχε 400 οικογένειας καί σχολεία 4 : Ιον) τών άγοριών, κτισθέν εις τάς 
άρχάς τοϋ ιθ' αιών ο ς, άκμασαν άλλοτε' είχε μαθητάς 170, ών οί 50 έδι- 
δάσκοντο καί γαλλικά' οί λοιποί έφοίτων εις τό δημοτικόν’ ή σχολή είχε 
3 διδασκάλους. 2ον) τό Έλισαβέτειον παρθεναγωγείου, κτισθέν δαπάνη 
τής Ελισάβετ Βαλτατζή' ειχεν 90 κορίτσια υπό δύο διδασκαλίσσας* 3ον) 
δύο νηπιαγωγεία, τό εν κτισθέν υπό τοϋ Γεωργ. Ζαρίφη τό ,1879, μέ υπέρ 
τά 160 νήπια καί 2 νηπιαγωγούς.

Έκ τών σχολών αυτών τό άρρεναγωγεΐον καί τό εν τών νηπιαγω
γείων συνετηρούντο από ενοίκια τών κοινοτικών κτημάτων καί 180 λ.Τ. έκ

1) Έλλ. 3>ιλ. Συλλ, Κ]λεως Περιοδ. τόμ. ΙΒ', "Εκθεσις τής Έκπαιδ. Ε πι
τροπής περί τών έν Κ]λει καί τοΐς περιχώροις σχολείων, είσηγ· Θ. Σαλτέλη, σ. 134 
καί τόμ. ΙΓ' σελ. 58.
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δωρεάς, του πλε.Ιστα σχολεία συντηρήσαντος Γεωργ. Ζαρίφη επ’ όνόματι 
αΰτοϋ ή τής συζύγου του Ελένης. Τό παρθεναγωγείου, από τό λαχειον 
των χειροτεχνημάτων των μαθητριών του, εποπτευόμενου από τάς δέ
σποινας τής περιοχής. 'Η ολική δαπάνη των σχολείων ήτο λ. Τ. 400.

'άίς σχολείου τής κωμοπόλεως πρέπει να λογισθή και τό νηπιαγω
γείου τής συνοικίας αΰτοϋ Κ ι ρ έ τ ς μ π ο υ ρ ν ο ϋ, δπου έλειτοΰργουν 
άσβεστουργεΐα. -Αυτό εκτείνεται εις τάς Β. χλοεράς κλιτυας χαμηλών λό
φων, κάτω από πλατάνια δροσερώτατα, δπου άναβρύει πηγή διαυγεστά- 
τη’ αποτελεί τέρμα τοϋ ώραιοτέρου περιπάτου τιον Θεραπειών, που 
έτιμοϋσε, μεταξύ άλλων καί ή περικαλλής καί λόγια κόρη τού φαναριώ- 
του πρίγκηπος Κιυν. Χαντζερή, ή Ευφροσύνη ’ ).

’Από τοϋ Κιρέτς μπουρνοϋ ανοίγει πλέον ή θέα προς τον Πόντον 
διό τό πάλαι' ώνομάζετο Κλείθρα ή Κλείδες Πόντου, ονομασία παρά- 
φθαρεΐσα κατά Γύλλιον, εις Δ ι ά λ υ θ ρ α ή Δ ι ά λ υ τ ρ α. Οι 110 
κάτοικοί του έξεδιώχθησαν το 1914— 1δ δεινοπαθήσαντες κατά τον πό
λεμον.

Διδάσκαλοι Θεραπειών.— Άπό τούς διδάξαντας εις την κοινότητα 
Θεραπειών είναι γνωστοί οι εξής : ΙΙρό τού 1775 καί μέχρι 1.802 εις τό 
κ ο ι ν ό ν  σχολείου διάφοροι Ιερωμένοι, κατά την τότε έπιβεβλημένην 
συνήθειαν.

’Από τοϋ 1802 ή 1804 μέχρι 1812 ή 1815, ό θεραπειανός Γεώργιος 
Στεφάνου *), διηΰθυνε την Μουροϋζειον Ελληνικήν σχολήν,

Τό 1812— 1821 ό βυζάντιος Αλέξανδρος I. Ραδινός1 2 3).

1) Ή  Ευφροσύνη Κ. Χαντζερή, τής όποιας ποιήματα έδημοσίευσεν ό ελλ. Τύ
πος τής εποχής της, είναι ή πρώτη έλληνίς ο υ ν τ ά κ τ ρ ι α λ ε ξ ι κ ο ύ  
άρθρα της έδημοσίευσε τό λεξικόν «Κιβωτός» πού ήρχισεν υπό τόν έκ Πόρου μη
τροπολίτην Κυζίκου Ιωακείμ τό 1805 καί έσυνεχίσθη τό 1806 υπό τόν Δ. Μουρού- 
ζην, χωρίς να τελειώση. Κατά Μάϊον 1819 ή Ευφροσύνη έσυντρόφευε τόν ερημί
την πατέρα της εις την νήσον ’Αντιγόνην. (Le viconte de Marcellus, Souvenir d’ 
Orient, Bruxelles, 1840, τόμ. I, 100.

2) Ό  Γ. Στεφάνου Σεπτ. 1817 παρέμεινε διδάσκων έν Ίασίω. δπου έδίδασκε 
καί κατά Μάρτιον 1818. ’Από 1828 . . .  εις ’Οδησσόν. ’Αναγράφεται καί απλώς ώς 
Γεώργιος ύ Θεραπειανός. (Παιδ. Τουρκοκρ. Α' τόμ. σ. 18 ύποση|ΐείωσις 1. καί αυ
τόθι σ. 33). Γ. Στεφάνου υ είτα έν Ρωσίρ. διδάξας τώ 1817 (;). ΤΗτο μαθητής του 
Νικολάου Κριτίου. Έδίδαξε καί εις Σηλΰβριαν.

3) Ό  ’Λλ. Ραδινός, μαθητής τού Γ. Στεφάνου, 1821—23 έδίδαξεν έν Όδησσφ· 
μετά τόν Άπρίλ. 1827 διωρίσθη υπό τοΰ Καποδίστρια διδάσκαλος καί επιμελητής 
τών σπουδαστών έλληνοπαίδων εις τήν Γενεύην, είτα έν Μονάχη). Παιδ. Τουρκοκρ. 
τ. Α' 1936, σ. CXXXVI καί σ. 34. Ό  Ραδινός έπιστρέψας έκ Γενεύης, διετέλεσε 
πρώτος γυμνασιάρχης τών Ιϊατρών 1837—44 (αίιτ. σ. 345), μετέφρασε δέ τόν Η ρ ό 
δοτον εις τήν όμιλουμένην.
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’Από . . . .—1821 Μάρτιον, δ Ζαχαρίας η Παπαζαχαρίας ΑΙνιάν, 
φ ι λ ι κ ό ς 1).

Τό 1821—1828 ή σχολή έσχόλασε διά τα γεγονότα.
Τό 1828 — 1833 διδάσκει μαθητής τής Μεσολογγιάδος Σχολής.
Προ τοϋ 1833— . . .  δ Δημήτριος Παρρησιάδης s)· ίσως αυτός ;
Τό 1875— 1880, σχολάρχης δ Χριστόφορος Σαμαρτσίδης 1 2 3), δ όποιος 

εύρήκε τήν σχολήν εις οίκτράν κατάστασιν, τήν άναδιωργάνωσε βελτιώ- 
σας τα εκπαιδευτικά τής κοινότητος.

Έπί πενταετίαν, 1010— 1915, τό παρθεναγωγεϊον διηϋθυνεν ή άρί- 
στη Ζαππίς και αγωνίστρια Φραγκίσκη Άπέργη.

Ή  κωμόπολις παραμένει ήδη ώς έδρα του μητροπολίτου Δέρκων. 
"Οσοι θεραπειώτες κατέφυγαν εις τήν Ελλάδα έγκατεστάθησαν μαζί 
μέ τούς ολίγους Μπουγιουκτεριανους εις τήν κοινότητα Ν. Βόσπορος, 
παρά τήν Θεσσαλονίκην.

3Ι μ β ρ ο χ ώ ρ ι

16.—Ί  μ β ρ ο χ ώ ρ ι και Ίμπροχόρ” χωρίον, άνατολικώς του 'Αγια- 
σματάκι* κεϊται έπί τής συμβολής παραποτάμιων τοϋ ποταμίσκου Άλη- 
μπέη σουγιού (Κΰδαρις).

Τό χωρίον φαίνεται νά έκτίσθη ή νά άνήκεν είς σταυλάρχην των 
άνακτόριον· πιθανόν είς τον Κορυτσαΐον μαχητήν Ήλιάς βέην, δ όποιος 
κυριευσας κατά τήν "Αλωσιν τής Κ(λεως εξ εφόδου έπί των τειχών τήν 
πύλην τής Σηλυβρίας, έλαβεν «ώς αμοιβήν παρά τοϋ Πορθητοϋ τά παμ- 
» μέγιστα κτίρια τής έπιφανοΰς μονής του 'Αγ. Ίωάννου τοϋ Στουδίτου 
» εν Ύψωμαθείοις. Αυτός αργότερον έγινε ν ί μ ρ α χ ό ρ, ήτοι άρχισταυ-

1) Ζαχ. ή Παπαζαχαρίας ΑΙνιάν, εκ Μαυρίλου Φθιώτιδος, ή Άναγνωστό- 
πουλος, «πεπαιδευμένος, δεδοκιμασμένος, χρηστοήθης καί επιμελητής» κατά τό 
γράμμα τοΰ πατριάρχου ’ Ανθίμου Δ', κατωκει εις Θεραπειά καί πρό τοϋ 1817, ώς 
διδάσκαλος τής οίκογενείας Μουρούζη, μέχρι τοΰ Πάσχα 1821, οπότε έφυλακίσθη 
υπό των Τούρκων άποφυλακισθείς έξετοπίσθη είς Κίον, όπου ό υιός του Γεώρ
γιος έδίδαξε, καί τό 1827 έπέστρεψεν είς ‘Ελλάδα (Τ. Κανδηλώρος καί Λεξ. Έλευ- 
θερ.). Ή  πληροφορία ότι ό Ζαχ. ΑΙνιάν υπήρξε «διευθυντής τής Σχολής τοΰ Γέ
νους» (Έ φ . 'Εστία, 2]2]1938, αυτοβιογραφία Αίνιάνος) δεν έπιβεβαιοΰται εις τους 
γνωστούς πίνακας των σχολαρχών τής Σχολής.

2) Τ ρ. Ε ύ α γ γ .  Παιδ. Τουρκ., τόμ. Α', σ. C XX X V I.—Ώ ς εύθυρρήμων Παρ- 
ρησιάδης ύπέγραφεν ό Κ. Κόντος είς τό περιοδ. «Σωκράτης» 1874.

3) Ό  Χρ. Σαμαρτσίδης έγραψε «περί διδακτικής μεθόδου τής μητρικής γλώσσης» 
1878 καί διαλέξεις έκαμε «περί παιδαγωγίας» καί «αθανασίας ψυχής» 1880 είς τον 
Έλλ. Φιλ, Σύλλ. Κ}λεως. Έξέδωκε Ζωολογίαν είς 16ον, μετά πινάκων, Κ]λει 1881.
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» λίτης τούΒαγιαζίτ Β', έξ ου ή όνομαστή μονή άπέβη μέχρι τής σήμερον 
» Ίμπραχόρ τζαμί»1). Πιθανόν λοιπόν τό έπειτα ομώνυμον χα>ρίον ν’άπε- 
τελεί κτήμα τής μονής ή ν’ ανήκεν, άλλως κτηθέν, είς τον αυτόν ’Αλβα
νόν, ή νά ανήκεν εις τον περίφημον Σιαούζ πασαν, διατελέσαντα επίσης 
έμιραχώρ περί τό 1571 καί σπουδαΐον μεγαλοκτηματίαν τής Ά . Θράκης.

Έκ των νεωτέρων κατοίκων του διεκρίνετο ό μεγαλοκτηματίας 
Χατζημαργαρίτης, ό δέ πολύς Χρυσοβέργης, μέγας κτηματίας, τσιφλικού
χος ολοκλήρου τού Τσιλίγκίρ χανί, τροφοδότης τού τουρκικού στρατού 
καί στόλου, καθώς καί των ανακτόρων, είχεν εδώ κατοικίαν.

Κατά τό 1881 τό χωρίον κατοοκειτο από 55 οικογένειας ορθοδόξων, 
ών αρκετοί βουλγαρόφωνοι άγρόται, πολλοί των οποίων μετά τό 1872 
προσεχώρησαν είς την Βουλγαρικήν Εξαρχίαν. Ναόν ορθοδόξων είχε τής 
Κοιμήσειυς τής Θεοτόκου.

Συνετήρει μικρόν σχολειον μέ 12 παιδιά υπό διδάσκαλον τον ψάλτην 
τής εκκλησίας, αντί 22 λ. Τ. έτησίως.

Είς τά Ταταύλα ήτο γνωστόν παλαιότερα τραγούδι, είς τό όποιον 
άνεφέρετο «πραματευτής από τό Ίμπροχώρι πού έκλεφτε καρδιές . . . »  
Τό χωριό άλλοτε ήτο ασφαλώς πλούσιον. Οί διωγμοί, από τάς άρχάς τού 
1914, αί πιέσεις καί ό τρόμος έξετόπισαν τούς Ίμπροχωρίτας’ νέαι εκδι
ώξεις από τού Ίαν. μέχρις Αύγουστου τού 1915 τούς μετωκησαν. Καίοί 
μέν σχισματικοί ήκολοΰθησαν τό 1912 τον βουλγαρικόν στρατόν είς τήν 
Βουλγαρίαν, οί δέ "Ελληνες, 101 έν δλω, τό 1924 έσκορπίσθησαν είς 
τήν Ελλάδα καί τό χωρίον μετεβλήθη είς τουρκικόν.

Κ  α λ λ ί ώ

17.— Κ α λ λ ι ώ ΰ)’ διά τό έλληνικώτατον αυτό χιοριουδάκι, κείμενον 
ΒΔ. ΐόύ Άμπαρλή, αναφέρει ό Καλέμης, ότι είχε 55 έλληνικάς οικογένειας, 
ναόν τοΰ *Αγ. Γεωργίου καί εις μικρόν δωμάτιον τό σχολειον του μέ 
25 νήπια, διδασκόμενα υπό τον ψάλτην τοΰ ναού, αντί 24 λ. Τ. έτησίως, 1 2

1) S c h l u m b e r g e r ,  Κωνστ. Παλαιολόγος καί Ά λω σις Κ]λεως. μετάφρ. 
Σπ. Λάμπρου, 1914, ο. 372, 'Ο Κομν. 'Υψηλάντης αναγράφει καί. «Ιϊεγιοΰκ-ίμπρο- 
χώρην* (Τά μετά τήν Ά λωσιν, σ. 234) σταλέντα υπό τοΰ σουλτάν Μουσταφά είς 
Βουκουρέστι τό 1701, διά νά φέρη τον Πραγκοβάνον είς τήν Άδριανούπολιν. Καί 
ό σουλτάν Ά χμέτ τό 1711 στέλλει τον μέγαν ίμπραχώρην είς Άδριανούπολιν, νά 
φορέση γούναν είς τον Μπαλτατζή Μεχμέτ πασσάν. (Αύτ. σ. 285).

2) Τό Καλλιώ ώς τοπωνύμιον φέρεται λέξις άκλιτος- προέρχεται έκ τοΰ γυναι
κείου υποκοριστικού ονόματος τό Καλλιώ, τοΰ Καλλιοΰ, συνήΦους είς τήν Χίον καί 
αντιστοιχεί προς τό θρφκικόν ή Καλή, τής Καλής.
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από τό ενοίκιον κοινοτικοί' χανίου και τό περίσσευμα του εκκλησιαστι
κού ταμείου.

Και αυτό μέ τήν ανταλλαγήν έξέλιπεν’ οι κάτοικοί του έσκορπίσθη- 
σαν από τοΰ 1924 εις τή,ν Μακεδονίαν.

Κ α λ φ α ς

18.— Κ α λ φ ά ς 1) ή Κ ά ρ φ  α ς κατά τούς βυζαντινούς* ήδη Μαχ- 
μούτ βέη. Ή  ονομασία Μαχμούτ βέη οφείλεται εις τήν συμπλοκήν τοΰ 
1912, καθ’ ήν έφονεΰθη ό αρχηγός τής συμμορίας Μαχμούτ. Παλαιά 
κωμόπολις ορθοδόξων αμπελουργών, πού είχαν ΐδικά των αμπέλια, φη
μιζόμενα διά τήν αφθονίαν τής άποδόσεώς των, ΒΔ τοΰ "Αη ΙΙά κείμενη, 
μεσόγειος και πολυπληθής άλλοτε, έσυχνάζετο από Φαναριώτας παραθε- 
ριστάς και άλλους. ’Από τοΰ 1900 ή,κοινωνική ζωή της έξέπεσεν, ως εκ 
τής συγκεντρώσεως εις αυτήν πολλών λαθρεμπόρων καπνού. Οι κάτοικοί 
του διεκρίνοντο καί ώς παλληκαράδες.

Τό 1870, κατά τήν προότην περιοδείαν ίου εις τά θρφκικά πολί- 
σματα ό κ. Γεδεών, εύρεν εδώ Ινεπίγραφον όροθέσιον ΚΑΊΉΝΗΣ 
ΟΡΙΑ, τό όποιον αργότερα, μετά 40 έτη, έπανεΰρεν άνατολικοότερον, εις 
τήν τοποθεσίαν Παντάνασσα ή ΙΊεντάντσα, λείψανον τοΰ εκεΐ αγιάσμα
τος. Τό χωρίον τότε ειχεν αρκετούς κατοίκους.

Άναφέρεται δτι είχε κ ο ι ν ό ν σχολεϊον εις τάς άρχάς τοΰ ιθ’ 
αίώνος μέ διδάσκαλον, αντί τοΰ εξαίρετου μισθού τών 3 λιρών Τ. καί 
δώρων κατά τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, δίσκον ιδιαίτερον, όρνιθας, 
φά, άρτους, μεταξωτά μανδήλια καί λοιπά Δευτεριάτικα.

Τό 1881 το μεγάλο ν α υτό χωριό είχε 250 οικογένειας ορ θοδόξω ν, 
ναόν τοΰ 'Αγ. Δημητρίου καί τό σχολεϊον του ήτο διηρημένον εις δημο
τικόν καί ελληνικόν τμήμα μέ υπέρ τούς 140 μαθητάς υπό 2 διδασκάλους, 
τον ιερέα καί τον ψάλτην τοΰ ναού. Οι μισθοί των έτησίως έφθαναν 
τάς 55 λ.Τ. προήρχοντο δέ από τά ενοίκια τριών κοινοτικών κτημάτων, 2 
παντοπωλείων καί 1 κουρείου, καί συνεπληρώνοντο από τό πλεόνασμα 
ιοΰ εκκλησιαστικού ταμείου, όπως εγίνετο εις δλας τάς έλληνικάς κοι
νό'1· ήτας.

Τό 1911, ό πρόεδρος τής εκπαιδευτικής επιτροπής τής μητρο- 
πόλεως Δέρκων θεοφιλέστατος αρχιμανδρίτης κ. Σωκράτης εύρεν εις τον

1) Ό  Βυζάντιος εσφαλμένος τό αναφέρει ώς Καλφάκιοΐ, ΚΠ. τόμ. Λ ', σ. 
Β20· ή λ. είναι τουρκική καί σημαίνει χωρίον τοϋ τεχνίτου ή καί τοΰ αρχιτεχνίτου, 
κάλφας λέγεται καί ο άρχιτέκτων, έξ ου 6 απόγονος  Κάλφογλους. Είναι δέ τό Καλ- 
φάχιοϊ, βορειοδυτικώτερον χωρίον τής έκκλησ. επαρχίας Ήρακλείας, άλλο ή ό 
ΚΜμάς τής Δέρκων.



Καλφάν τριτάξιον δημοτικόν σχολειον άκατάρτιστον, μι διδασκαλίαν 
αμέθοδου.

Οί εκπατρισμοί από του 19,4 μέχρι της ανακωχής του μεγάλου πο
λέμου, δπως και ή ανταλλαγή των πληθυσμών 'Ελλάδος και Τουρκίας 
από τής'30 Ίαν. 1923 μέχρι τέλους 1925, έσάρωσαν και το χωρίον αυτό. 
ΟΙ τελευταίοι κάτοικοί του, 800 έν δλφ, έσκορπίσθησαν εις την Μακε
δονίαν καί πολλοί εξ αυτών συνεκεντρώθησαν εις το Μοσχάτον ταίν 
’Αθηνών. Τό παλαιόν χωρίον τιυν κατοικεΐ'Ται σήμερον από τοΰρκους 
πρόσφυγας.
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Κ α σ τ α ν ι έ ς

19.— Κ α σ τ α ν ι έ ς *  διά τό μεγάλον και δροσερώτατον αυτό χω
ριό μάς πληροφορούν ό Δ. Καλέμης καί ό έξ αυτού καταγόμενος κ. Μιλτ. 
Σαραντής *), δ όποιος ζωγραφίζει την ζωήν του περιγράφων τό πανηγύρι 
τής εκκλησίας του, αφιερωμένης εις την Κοίμησιν τής Θεοτόκου. Τό χω
ρίον κεΐται βορείως των Μετρών επί τής όδοΰ Σοΰσα, που τό συνδέει μέ 
τάς Μέτρας καί την Σηλύβριαν καί οφείλει τό όνομά του εις τα ωραία 
ομώνυμα δένδρα του. ’Έχει 4 αγιάσματα : 'Αγια Σωτήρα ή Χρίστου Σω- 
τήρα, 'Αγ. Ίωάννου, *Αγ. Παντελεήμονος καί *Αγ. Άνδρέα, εις τα όποια 
άναφέρονται πλεΐστα έθιμα καί παραδόσεις. Βλέπε Έλπ. Σταμοΰλη Σα- 
ραντή, «Θρακικά», τόμ. Α', Δ', Ε', Ζ', Η', ΧΑ', ΙΒ'.

Τό 1884 κατφκειτο από 165 οίκογενείας ορθοδόξων γεωργών, καί 
καλλιεργητών καπνού καί ολίγων εμπόρων, Μέ την Κ]λιν παλαιότερα 
συνεκοινώνουν, δπως δλα περίπου τα έκτος των τειχών χωριά, πεζή, μέ 
ζφα ή αμαξιτούς’ από δε του 1871 σιδηροδρομικώς διά Μετρών,

Σχολειον ειχον τότε λιθόκτιστου μέ 80 μαθητάς, διηρημένον εις τό 
αλληλοδιδακτικόν καί τό ελληνικόν τμήμα, διευθυνόμενον άπα Μεγαλο- 
σχολίτην, πού έδίδασκε καί την Γαλλικήν. Ή  ετησία Σχολική δαπάνη  ̂
λίραι Τουρκίας 84, μάς πείθει δτι, έκτος τού διευθυντού, τό χωρίον θά 
ειχεν ένα ή δυο βοηθούς διδασκάλους.Οί μαθηταί κατά τό πλεΐστον έπλή- 
ρωνον δίδακτρα, καλύπτοντα τό μεγαλΰτερον μέρος τής δαπάνης, γεγο
νός άποδεικνύον τήν οικονομικήν άνεσιν τής πλούσιας αυτής κοινό'ΐητος.

Τό 1910 ειχεν υπέρ τάς 200 οίκογενείας, καί καλήν εκπαιδευτικήν 
ζωήν* αυτό είχεν εφαρμόσει τό εξατάξιον αστικόν σχολειον εν έτος προ 
τής καθιερώσεως του εις τα σχολεία τής ’Αρχιεπισκοπής τοϋ Πατριαρ- 1

1) Μ. Σ α ρ α ν τ ή ς ,  ’Από τά Πανηγύρια τής Θράκης, «Θρςικικά», τ. 8ος, 
1937 σ. 412,.—‘Ομώνυμος κωμόπολις υπάρχει είς τήν Θεσσαλίαν.,
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χείου. Είχε δυο διδασκάλους διά ιό άρρεναγωγεΐον καί δυο διδασκταλίσ- 
σας διά τό παρθεναγωγεΐον του.

Καί ή κωμόπολις αυτή σήμερον κατοικεΐται από Τούρκους, οί δέ 
παλαιοί Καστανιώτες, περί τους 1270, έχουν εγκατασταθή εις τύν κά
μπον τοΰ κατεστραμμένου τσιφλικιού τοΰ Κερμπασέλ, πλησίον του Κιλ
κίς, συμπήξαντες ομώνυμον χωρίον Καστανιές, προσφυγόντες εις τήν 
Ελλάδα τό 1924.

Κ  e φ ε λ ?j κ ι ο ϊ

20. — Κ ε φ ε λ ή κ ι ο ϊ' χωρίον παράλιον επί τοΰ Βοσπόρου, βο· 
ρείως τοΰ Μπουγιούκ-δερέ. Συνωκίσθη υπό όθωμανών τοΰ Καφά τής 
Κριμαίας* οί οίκισταί του έκτισαν τζαμί από τό 1790. Βαθμηδόν οί "Ελ
ληνες κάτοικοί του εμπορευόμενοι, κηπευταί καλλιεργοΰντες τήν περίφη- 
μον φράουλαν καί κεραμοποιοί, ηύξήθησαν εις 30—50 οικογένειας, εις 
τάς οποίας προσετίθεντο μερικαί άρμενικαί καί όλίγαι βουλγάρων αμα
ξάδων.

Τό χωρίον ειχεν ελώδεις πυρετούς από τά έλη των γύρω, πού έβρι- 
θον από βροΰλα ή βούρλα* εξ ού οί ψαράδες ώνόμαζον τον κόλπον του 
Βρουλογένην, αρχαιότερα δέ Σαρωνικόν, εκ τής λογίας ονομασίας τοΰ 
φυτοΰ αυτού σάρος.

Περί τό 1884 οί έλληνες συνετήρουν νηπιαγωγείου διά 40 νήπια 
άπορα μέ πόρους τάς εισπράξεις τοΰ αγιάσματος τοΰ άγ. Νικήτα καί έτη- 
σίαν δωρεάν τοΰ Γ. Ζαρίφη, λ. Τ. 12. Ή  ετήσια εκπαιδευτική δαπάνη 
του άνήρχετο εις λ. Τ. 36.

Έκ των κατοίκων του οί βουλγαρόφωνοι κατέφυγον κατά τούς βαλ
κανικούς πολέμους εις τήν Βουλγαρίαν* οί δέ έλληνες έν ολω 87 εξεδιώ- 
χθησαν μεταξύ Ίαν. καί Αύγ. 1915, καταφυγόντες εντός τής Κωνσταντι- 
νουπόλειυς’ από δέ τό 1924 προσέφυγον εις τήν Ελλάδα, καί εγκαταστα- 
θέντες εν Άθήναις καί Θ]νίκη καλλιεργούν καί εμπορεύονται φράουλες.

Κ ι ο ν τ ο ο ύ χ ι ο ϊ

21. — Κ ι ο υ τ σ ο ύ κ ι ο ΐ *  μικροχώρι, μεσόγειον, έξω των τειχών 
καί βορείως τοΰ Έγιούπ, όπισθεν των στρατώνων τοΰ Ραμίζ.

Κατά τον ιθ' αιώνα εδώ συνεκεντρώνοντο οί έμποροι τών θρακι- 
κών προβάτα>ν, πού δεν τά αναφέρει βέβαια ό ’Αριστοτέλης εις τήν περί 
ζοδίον ιστορίαν του 1), τά οποία έν τούτοις εξυμνεί δ "Ομηρος «Θρήκη 1

1) Ό  ’ Αριστοτέλης αναφέρει μόνον «όνον τον μικρόν τον έν Θράκη».
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εριβώλακι, μητέρι μήλων» (Ίλ. Λ. 222) καί ά'φθονα είναι καί εξαιρετικά 
νόστιμον έχουν κρέας, τό κιβιρτζίκι. Δι’ αυτό παλαιότερα εδώ ήσαν οι 
όνομαστότεροι προβατέμποροι καί συχνά τό επεσκέπτοντο οι κάτοχοι ή 
ένοικιασταί των γύρω τσιφλικιών’ έτσι δέ εξηγείται καί τό προς αυτό εν
διαφέρον τοΰ Χρηστάκη Ζωγράφου, ό οποίος καί μέγαρον εδώ έκτισε 
καί τον ναόν του τοΰ Προφήτου Ήλιου διεκόσμησε καί τό μικρόν σχο- 
λεΐον έπροικοδότησε μέ 15 λ. Τ. έτησίως.

Τό 1865 τό χωρίον ειχεν 25 οικογένειας·, λέγει ό κ. Γεδεών μετά 9 
έτη ό Καλέμης εΰρεν 23 μόνον, οί άνδρες τών οποίων ήσαν γεωργοί καί 
αμπελουργοί.

Τό μικρόν σχολεΐον του ειχεν 20 μαθητάς υπό διδάσκαλον τον ψάλ
την τοΰ ναοΰ, αντί 35 λ. Τ. έτησίως.

Τό 1877 έξέδωκε χάρτινους «παράδες τής εκκλησίας» του, ή «άντι- 
καταστατικά» νομίσματα.

Αί έρευναι τοΰ ρωσικόΰ αρχαιολογικού ινστιτούτού ]) Κ]λεως τό 
1897 διεπίστωσαν εις τά γΰρω τοΰ Κιουτσούκιοϊ υψώματα -θεμέλια αρ
χαίου παλατιού καί μωσαϊκού δαπέδου τοΰ ζ' καί η' αίώνος, καθώς κι’ 
εκκλησιαστικά ευρήματα.

’Απ’ αυτού ή θέα προς την Κ]λιν είναι θαυμασία. Τό 1912 δεν είχε 
παρά μόλις 20 σπίτια, οί κάτοικοι τών όποίο^ν παρέμειναν ί'σως εντός 
τής ΙΙόλεως κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον, κι’ εκειθεν τό 1924 μετψ- 
κησαν εις την Ελλάδα, αν καί δεν ύπήχθησαν εις την ανταλλαγήν. Έγ- 
κατεστάθησαν ήδη εις τό Μοσχάτον τών ’Αθηνών καί αλλού. Τό χω- 
ρίον των ήδη κατοικεΐται από Τούρκους.

Λ α ζ ά ρ κ ι ο ϊ

22.— Λ α ζ ά ρ κ ι ο ΐ* χωρίον ορθοδόξων γεωργών, μεσόγειον καί 
πλουσιάιτατον. Κεΐται Α. τοΰ Καλφα, παρά την λίμνην τών Δέρκων, επί 
τής θέσεως τοΰ βυζαντινού Δαφνιδίου, δφείλον τό παλαιόν, όπως καί τό 
νεώτερόν του ό'νομα πιθανώτατα εις τον ώραΐον δαφνώνα του, από τοΰ 
οποίου έπρομηθεύοντο ολα τά γύρω χωριά φορτία δάφνης διά τήν εορ
τήν τής πρώτης Άναστάσεως, πού πανηγυρίζεται τό Λαζαροσάββατον. 
Τήν χρήσιν δέ αυτήν τής δάφνης τοΰ Λαζάρου ή λαϊκή άντίληψις ώνομα- 
τοποίησεν εις Λαζαροχώρι καί τουρκ. Λαζάρκιοϊ, δπως εξηγούν μερικοί.

Τό γλωσσικόν ιδίωμα τών κατοίκων του χαρακτηρίζει ή χρήσις εις 1

1) Γ. Π. Β ε γ λ ε ρ η ς, Έκκλ. ’Αλήθεια, τόμ. ιΓ’, 1897, άρ„ 48 καί 49.



208 Ά θ; Γαϊτάνου Γιαννιοΰ

τά άρσενικά ονόματα τοΰ αιολικού τύπου του άρθρου ΰ: ύ θεΐος^ό 
θειος, όπως είς την Μάδυτον τής θρακικής χερσονήσου και ά.

Το 1884 τό Λαζάρκιοϊ ειχεν 60 οίκογενείας, ναόν τοΰ άγ. ’Αθανα
σίου, έπ'ι οροπεδίου, προς τον όποιον άνέβαινον μέ 136 σκαλιά. Τό σχο- 
λειον του ήτο μικτόν αλληλοδιδακτικόν μέ 30 μαθητάς υπό τον ψάλτην 
τοΰ ναοΰ, αντί 23 λ. Τ. καί τό άναγκαΐον ψωμί τής χρονιάς.

Τό χωρίον εκάη κατά τους βαλκανικούς πολέμους. Τούρκοι τής αν
ταλλαγής αντικατέστησαν τούς ελληνας κατοίκους του- αυτοί,· άνερχόμε- 
νοι εις 380 άτομα, έξεδιοιχθησαν από τού 1914" καί ταλαιπουρηθέντες 
καθ’ όλον τον ευρωπαϊκόν πόλεμον, κατέφυγον τέλος τό 1924 είς την 
Ελλάδα, οπού εγκατεστάθησαν είς την Νέαν Δήμητρα ή Γυναικόκα- 
στρον, τό άλλοτε Άβρέτ Χισάρ, είς τήν προς δυσμάς τού Έχεδώρου πε
διάδα τής Μακεδονίας.

Λ ί τ ρ ε ς

23.—· Λ ί τ ρ ε ς ή Λίτ, τουρκ. Λίτρος* χωρίον μεσόγειον, Δ. τού Ά -  
βάσσο καί Ν. τού Καλφά, πλησίον κοιλάδος πυκνοδένδρου, όπόθεν πη
γάζει δροσερόν ρυάκιον' υγιεινή καί καλή θερινή διαμονή. Α π ’ αυτού 
αρχίζει δρόμος καταλήγων είς τήν πύλην Άδριανουπόλεως (Έδιρνέ κα
πού) των μεσογείων τειχών τής Πόλεοις.

Τό 1870 τό έπεσκέφθη ό κ. Γεδεών είχε τότε μόλις 25 έλληνικάς 
οικογένειας. Μετά 14 έτη ό Καλέμης εύρεν 110 οίκογενείας ορθοδόξων, 
α! ήμίσεις των οποίων ήσαν των Άτσιγγάνων, οι όποιοι εκ τού χωρίου 
ώνομάζοντο τουρκιστί Λίτρος Τσιγγιανεσύ* ήσαν έργατικώτατοι πολυτε- 
χνΐται, ορθόδοξοι καί ελληνόφωνοι.

Οί «μαυροκατσίβελοι» αυτοί, όπως τούς ονομάζει ένα βυζαντινόν 
ποίημα τού 1365, ή γύφτοι, μέ τά περιεργότατα έθιμα, κατά τούς εθνο
λόγους, είναι άπομεινάρια των Άτσιγγάνων *) των ’Ινδιών, πού έξεκίνη- 
σαν έκειθεν καί διά τής εμπορικής οδού τού ιβ' ή ιγ' αίώνος, διά Περ
σίας καί Τραπεζούντος, έ'φθασαν θαλασσίους εις τήν Θράκην. ’Έπειτα 
δέ έγιναν οί πρόγονοι των Άτσιγγάνων τής Ευρώπης. 1413—17, έγκατα- 
σταθέντες είς τήν Βοημίαν καί τήν ’Ισπανίαν, διατηρήσαντες είς τήν 
γλώσσαν των καί λέξεις θρακικάς.

Ό  -τύπος,τών «παράδων τής εκκλησίας» ή «άντικαταστατικών», πού 
έξέδωκ^ κατά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον ή κοινότης, ήτο: 'Ιερά ’Εκ
κλησία Ά γ. Γεοοργίου, χοορίον Λύτρες, διά παράδες 5, είς χρώμα άνοι- 1

1) Ά  λ. Π α σ π ά τ η, περί Άτσιγγάνω-ν κλπ. περιοδ. Έλλ. Φιλ. Σΰλλ, 
Κ]λεως, τόμ. ΙΒ', 1878—79, σελ. 85—39.
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κτόν πασχαλιάς. Εικόνα τοΰ ναοΰ του έδημοσίευσεν ο κ. Γεδεών (διατρι
βή «ό "Αγ. Γεώργιος», 1937, σ. 12), άναφέρων δτι τό έλαιον του ναοΰ 
ήγοράζετο κατ’ έτος με τό προϊόν τής πωλήσεως των κολλυβών, που 
έπώλει κατά τήν επέτειον τοΰ ναοΰ τό άδελφάτον των Τραπεζουντίων, 
οΐ όποιοι έφρόντιζαν δι’ αυτόν.

Ή  σχολή του ιδρΰθη άρχομένου τοΰ ιθ' αί. αναφέρει ό κ. Γεδεοόν 
(Έορτολόγιον, σ. 239) και επαναλαμβάνει δ Τρ. Εΰαγγελίδης. Τό 1884 
ώς σχολεϊον είχε μικρόν δωμάτιον, εντός τοΰ οποίου 65 παιδιά στριμιογ- 
μένα έδιδάσκοντο από τον ψάλτην, πληρωνόμενον 40 λ. Τ. έτησίως’ ήτοι 
πλέον των 3 λιρών και ι/4 μηνιαίως. Ό  μιρφός αυτός βαθμηδόν ηΰξήθη 
εις 48 λ. Τ. καί διά τήν εποχήν εκείνην ήτο εξαιρετικός. Έχορήγει δε τό 
ποσόν τό άγιασμα τής *Αγ. Τριάδος, τό κείμενον έξω τής Μελανδησίας 
πύλης ή Μεβλεβή χανέ καποΰ τοΰ Έπταπυργίου, άνήκον εις τήν Δέρκων, 
(’.Εκκλ. ’Αλήθεια, 1918, ’Απριλίου 30, σ. 52), ή δέ κοινότης είχε κτήματα 
προσοδοφόρα, αλλά έκπαίδευσιν παρημελημένην.

Ή  εκπαιδευτική επιτροπή τής Μητροπόλεως τό 1911 εΰρεν εις τάς 
Λίτρας σχολεϊον διτάξιον δημοτικόν άκατάρτιστον μέ διδάσκαλον άμέ- 
θοδον, επιμένοντα εις τήν άποστήθισιν.

Τό 1885 τό χωρίον εκάη κατά τό ήμισυ.
Οι πόλεμοι κατέστρεψαν καί τό χωριό αυτό. Μέ τήν ανταλλαγήν 

των πληθυσμών οί κάτοικοί του, από τό 1924, εγκατεστάθησαν εις τήν 
Ελλάδα, συνοικισθέντες άλλοι εις τον συνοικισμόν 'Αγ. Στεφάνου (Μπο
γιάν) παρά τάς ’Αθήνας, καί άλλοι εις τον Βαθΰλακκα τής Θεσσαλονί
κης. Τελευταίως, μετωνομάσθη Έσενλίρ καί τό μικρό χωριό Βίδος είς 
Γκιοΰν γκιορδοΰ.

(Τό τέλος είς τόν προσεχή τόμον)

ΑΘ. ΓΑ-ΓΤΑΝΟΥ ΓΙΑΝΝΙΟΥ

Θ  ρ φ κ ι η ά Ϊ Β \ 1 4



ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Εις τον Β' τόμον των «Θρακικών.» (σελ. 7 κ. έ.) έδημοσίευσα τό 
έπίχρυσον άργυροΰν Άρτοφόριον τής Μητροπολιτικής Εκκλησίας Ά -  
δριανουπύλεως μετά τής εμμέτρου επιγραφής του Μητροπολίτου Νεοφύ
του (1661)), τό κατατεθειμένου εις τό Βυζαντινόν Μουσειον εκ των κει
μηλίων των έκ Θράκης προσφυγών.

ΙΙρός συμπλήρωσιν των θρακικών κειμηλίων τοΰ Βυζαντινοί) Μου
σείου δημοσιεύω νΰν την ΙΙοιμαντικήν ράβδον τοΰ αυτού μητροπολίτου, 
την κατέχουσαν εξαιρετικήν θέσιν εν τή προθήκη των Ποιμαντικών 
ράβδων τοΰ Μουσείου.

'Ως διακρίνεται εις την είκ. 1 ή πολύτιμος αΰτη Ποιμαντική ράβδος 
(ΰ\[)θυς 1,60 μ.) άποτελεΐται έκ δέκα τεμαχίων, συνδεδεμένων διά τεσσά
ρων μεγάλων ωοειδών κόμβων και πέντε μικρών στρογγυλών, απολήγει 
δέ άνω εις τήν «ασπίδα», τήν έχουσαν τήν μορφήν διδύμων δφεων, κατά 
μίμησιν τοΰ χαλκοΰ όφεως, δν ύψωσε ν ό Μωΰσής εν τή έρήμφ (είκ. 2).

Ό  έν τφ μέσφ και άνωθεν των δφεων σταυρός ελλείπει.
Ή  ποιμαντική αΰτη' ράβδος εΐνε πολυτιμ.οτάτη καί ένεκα τών 

έσμαλτωμένων άγιογραφικών συνθέσεων καί τών επιγραφών καί ένεκα 
τών πολυτίμων λίθων δι? ών πληροΰται ολόκληρος σχεδόν ή επιφάνεια 
αυτής.

Εις τον κάτω τής άσπίδος δακτύλιον εινε έπικεκολλημένα επί πρα
σίνου σμάλτου μετ? άνθέων τέσσαρα εγκόλπια; τοΰ Χριστοΰ είς τόπον 
Παντοκράτορας, τής Θεοτόκου μετά τοΰ βρέφους εις τόπον Πλατυ
τέρας, τών Τριών 'Ιεραρχών όλοσώμων κρατουντών Ευαγγέλια, καί τοΰ 
αγίου Ίωάννου, προφανώς τοΰ Εΰαγγελιστοΰ, ομοίως όλοσώμου καί 
κρατοΰντος διά τής άριστεράς τό Ευαγγελίου έχοντος δέ τήν δεξιάν είς 
στάσιν κηρύγματος (βλ. είκ. 1 καί 2).

Θί μεταξύ τών δακτυλίων ωοειδείς κόμβοι κοσμοΰνται διά κλαδί
σκων καί άνθέων έσμαλτωμένων είς χρυσοΰν βάθος, οί δέ στρογγυλοί 
έχουν κυανοΰν βάθος μέ λεπτά χρυσά σχέδια έκ χρυσών πετάλων είς 
σχήμα ζίκ-ζάκ. Άμφότεροι κοσμούνται διά ρουβινίων.

Τά δέκα τεμάχια τής ράβδου διαιρούνται έκαστον είς πέντε έως 
επτά σειράς (πλήν τοΰ κάτω τοΰ έχοντος 11 σειράς) συγκρατουμένας διά 
δακτυλίων έκ κυανού σμάλτου καί πληροΰνται διά μικρών ορθογωνίων
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πλακιδίων εξ ελεφαντοστού, κοσμουμένων μέ ρουβίνια καί εις τάς 
γωνίας μέ τέσσαρα δμοια μικρά.

Οί δίδυμοι πτερωτοί δφεις τής «άσπίδ.ος» έχουν καλλιτεχνικήν διά- 
ταξιν, τά πτερά κοσμούν άνά πέντε σειραί ρουβινίων, τό σώμα των δφεων 
εινε εκ πρασίνου σμάλτου,τά κάτω δε μέρη έχουν είδος φοινιποειδους κο
σμήματος, μέ οκτώ φύλλα κοσμούμενα διά τριών έως τεσσάρων ρουβινίων.

Είκών 2. Ή  <-άσπίς» τής ράβδου τής είκ. 1.

Εις τάς κάτωθεν τέλος τής άσπίδος ταινίας εις δυο σειράς αναγρά
φονται αί εξής επιγραφαί. Εις την πρώτην σειράν άναγινώσκεται:

ΙΕΡΑ t ΡΑΒΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Εις τήν κάτω:
II (ή) ΤΩΝ ΜΕΝ ΟΜΜΑΤΑ ΘΕΛΓΕΙ-ΤΟΥΣ ΔΕ ΥΠΝΟΥΝΤΛΣ ΕΓΕΙΡΕΙ

CJI πρώτη επιγραφή μαρτυρεί τον κάτοχον τής ράβδου, δστις εινε ό 
αυτός μητροπολίτης Άδριανουπόλεως -Νεόφυτος, δστις, ώς ειδομεν (εις 
«Θρακικά», Β'. 7 κ. έ.), έπεσκευασε καί τό δημοσιευθέν Άρτοφό-
ριον.

A* *
Ό  ’ Αδριανουπόλεως Νεόφυτος (1653—1658), άναδειχθείς κατά τά
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τέλη τοΰ βίου του εις Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλειος, ώς Νεόφυτος 
Δ', πατριαρχεΰσας μόλις τρεις μήνας καί όκτό) ήμέρας (27 Νοεμβρίου 
1688—7 Μαρτίου 1689) (βλ. «'Ορθοδοξίαν» Γ 1935, σελ. 357—359), ήτο 
φαίνεται έξέχουσα φυσιογνωμία, ήν οι σύγχρονοί του παρέδωκαν εις 
ήμάς ήμαυρωμένην ένεκα προσιοπικών λόγων. Ό  Μ. Γεδεών (Πατριαρχ. 
Πίνακες, Κων]πολις, 1884 σελ. 608 κέ ) ορίζει την πατριαρχείαν αύτοϋ 
πεντάμηνον, δεν αναγράφει δέ λεπτομέρειας περί αυτής είμή πράξιν δι’ 
ής κηρύττεται σταυροπηγιακή ή εν Ίωαννίνοις μονή των ' Πατέρων. Ό  
Μητροπολίτης Γερμανός (έν «Όρθοδοξίρ» έ. ά.) ορίζει εξ εγγράφων τήν 
πατριαρχείαν τοΰ Νεοφύτου τρίμηνον καί προσάγει μαρτυρίας εκ κατα
λόγου τοΰ ανωνύμου, δι’ ών χαρακτηρίζεται (υπό των δυσμενώς προς 
αυτόν διακειμένων αρχιερέων)· ·ώς τυραννικός, ώς σπαταλών τά είσπρατ- 
τόμενα χρήματα διά τους ανθρώπους τούς υποκειμένους εις τάς επιθυ
μίας καί ορέξεις του κ. ά.

‘Ως Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως ό Νεόφυτος διετήρει αλληλο
γραφίαν μετά Πατριάρχων, ’Αρχιερέων, ηγεμόνων καί Αύτοκρατόρων (βλ· 
Κ. Σάθα, Μεσαίων. Βιβλιοθήκη, Βενετία, 1872, τόμ. Γζ σ. 515 κ. έ.). Ό  
Αύτοκράτωρ τής Ριοσσίας ’Αλέξιος Μιχαήλοβιτς (1645—1676) προσφω
νεί αυτόν «λογιώτατον» εις επιστολήν του άποστελλομένην προς τον 
Νεόφυτον τφ 1665, ουτω δέ προσφωνεΐται υπό των Πατριάρχων Ιερο
σολύμων : Νεκταρίου (1660) καί Δοσιθέου (1663), τοΰ Πατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειάς Ίωαννικίου (1.657) καί άλλων λογίων Ελλήνων. Ά φ ’ ετέρου 
γνωρίζομεν ότι εξ ιδίων εδαπάνησε διά τήν άγιογράφησιν τής μητρόπο- 
λιτικής εκκλησίας Άδριανουπόλεως, τά δέ σωζόμενα κειμήλια τής Μη- 
τροπόλεο>ς Άδριανουπόλεως αναδεικνυουν αυτόν διακεκριμένον ιεράρχην» 
φίλον των γραμμάτων καί των τεχνών.

Κατά τον Μητροπολίτην Σάρδεων (έν «Όρθοδοξίρ» έ. ά. σ. 359) 
έτάφη εις Κωνσταντινουπολιν («υποτίθεται δτι ό Νεόφυτος, εφησΰχαζεν 
έ'κτοτε έν Κωνσταντινουπόλει, καί δτι μετ’ ου πολύ, ώς γεγηρα$ιώς ήδη 
καί πάσχων έκ παραλυσίας, άπέθανε καί έτάφη έν αυτή»).

Τά «Θρφκικά» θά προσέφερον μεγάλην υπηρεσίαν άν έφρόντιζον 
νά δημοσιευθή ή αλληλογραφία αΰτη, ήτις θά διεφώτιζεν ήμάς περί τοΰ 
προσιόπου καί τής δράσεως αύτοΰ ώς Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως.

Γ. Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ



Ο ΑΙΝΙΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Φ. ΚΟΥΤΤΑΒΟΣ

Ή  Αίνος κατά την Ελληνικήν Έπανάστασιν μετέσχεν ενεργώς του 
ναυτικοί μάλιστα άγώνος·1). Εις δέ τούς επισημότερους Αίνίτας άγωνι- 
στάς ανήκει ό Μαργαρίτης Φ. Κούτταβος.

ΙΙερι αυτού εσημείιοσεν επ’ ευκαιρία τής Έκατονταετηρίδος τής 
’Εθνικής ’Ανεξαρτησίας ό καθηγητής κ. ’Αδαμάντιος Ταμβακίδης τά 
εξής: «Κατά πληροφορίας τού κ. Μ. Άλτιναμάζη, εξ Αίνου κατάγεται επί
σης ό καπετάν Κούτταβος’ υψηλός, άγριος τήν φυσιογνιομίαν, νευρώδης, 
άπολέσας τον ένα οφθαλμόν του εν ναυμαχίμ, ό όποιος έπέζησε μετά τά 
γεγονότα τής έπαναστάσεως και ολίγα προ τού Κριμαϊκού πολέμου ετη 
ήλθεν εις Άδριανούπολιν, έφιλοξενήθη δέ υπό τού Άλτιναλμάζη Μα
νουήλ, αδελφού ή θείου τού είς τήν μάχην τής Καρύστου φονευθέντος 
’Αργυρίου Άλτιναμάζη, ναυτικού εξ Αίνου, πάππου τής σημερινής με
γάλης πατριαρχικής των Άλτιναμαζαίων οικογένειας. Είς τον οίκον τού
του έ'γινεν ή συνάντησίς του μέ τον Κιπρισλή Μεμέτ πασάν, ό όποιος 
μεγάλως έχάρη άναγνωρίσας έν τφ προσώπφ τού Καπετάν Κουττάβου 
τον πρφην άσπονδον εχθρόν του καί πολέμιόν του. Άπέθανε δέ ό Καπε
τάν Κούτταβος έν πάση δόξη καί τιμή έν Άθήναις, δπου έτιμήθη μέ 
διάφορα αξιώματα κατά τήν μετεπαναστατικήν αυτού έν ειρήνη δρά- 
σιν» 3).

’Ασφαλώς τά αρχεία τού Άγώνος θά παρέχουν υλικά σχετικά προς 
τον Μαργαρίτην Φ. Κούτταβον. Αυτός ούτος ό Αίνίτης αγωνιστής προέ- 
βη είς δημοσίευσιν βραχείας έκθέσεως περί τής ιδίας δράσεως κατά τήν 
Έπανάστασιν, διαμαρτυρόμενος κατά τής παραγνιορίσεως τών αγώνων 
αυτού υπό τής νεαράς τότε ελληνικής πολιτείας. Ή  έκθεσις αύτη έδη- 1 2

1) «Θρρικικά, σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοϋ έν Άθήναις Θρα- 
κικοΰ Κέντρου». ’Έκτακτον τεύχος επί τή έκατονταετηρίδι τής Εθνικής ’Ανεξαρ
τησίας. Παράρτημα τοΰ Γ' τόμου. Έ ν Άθήναις 1931, σελ. 15 κ. έ. 44 κ. έ. (πρβλ, 
καί τάς αυτόθι άναγραφομένας παρμπομπάς).

2) Αυτόθι, σελ. 45 κ. έ.
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μοσιεύθη εν τή ελληνογερμανική έφημερίδι «’Ελπίς-Hof fining·» 1) και 
έχει ώς εξής ακριβώς άνατυπουμένη :

«’Αμερόληπτε Συντάκτα τής Έλπίδος* *
Αέν ανήκω είς τάς τρεις Ναυτικός Νήσους, αί όποΐαι άνέδειξαν τούς 

θαλασσινούς ήρωας τού άγώνος μας' ανήκω όμως είς πόλιν παράλιον, 
ήτις περικυκλωμένη από εχθρούς έπεριφρόνησε τούς προφανείς κινδύ
νους, ύψωσε τής ελευθερίας τήν σημαίαν, κατεστράφη, καί τα διασω- 
θέντα τέκνα της εις τήν κοινήν πατρίδα της διεύθυνεν, όπου εμερίσθη- 
σαν τάς δάφνας των ιθαγενών' είμαι Αίνίτης. ’Ιδιοκτήτης εμπορικού 
πλοίου τό κατέστησα καί εγώ πολεμικόν καί διοικών αυτό ίδιοπροσιύπως 
διέτρεχα μέ τούς θαλασσίους ήρωας τής Ελλάδος τάς Ελληνικός θα- 
λάσσας, εξέθεσα τήν ζωήν μου, έπολέμησα, καί τέλος έθυσίασα τήν κα- 
τάστασίν μου. Τά άνά χεΐρας μου επίσημα έγγραφα μαρτυρούσε τάς εκ
δουλεύσεις μου. ’Ακόμη ζώσι τά γυναικόπαιδα, τά όποια επί τού πλοίου 
μου διέσωσα, όπόταν ό εχθρός έξάπλωσεν εις τήν ’Αττικήν, Βοιωτίαν καί 
Εύ'βοιαν, τά πολυάριθμα στρατεύματά του. ’Ακόμη υπάρχει ή Σαλαμίς 
και ή Αίγινα, αί όποΐαι τά ύπεδέχθησαν' ακόμη σώζονται τά αρχεία 
τού Έκτελ[εστικοϋ] καί Βοΐ)λευτ[ικού] σώματος, καί αί διαταγαί του, κατά 
συνέπειαν τών οποίων έχων καί άλλα πλοία καί πλοιάρια υπό τήν διεύ- 
θυνσί μου παρέπλεον τά παράλια τής ’Αττικής καί Εύβοιας' κατά τό 
1823 έτος παρεμπόδισα τούς ολέθριους σκοπούς τού εχθρού, καί διέσωσα 
τούς ήμετέρους από τον προφανή όλεθρον. Ποσάκις δεν έματαίωσα τάς 
περί τροφοδοτήσεως προσπάθειας τών πολιορκουμένων εχθρών, ποσάκις 
συνεκεντρώθησαν στρατόπεδα τών ήμετέρων μόνον καί μόνον, διότι 
εθάρρουν εις τήν από μέρους μου κατά θάλασσαν έπαγρύπνησιν. Βια- 
σθείς τέλος πάντων από τον πολυάριθμον εχθρικόν στόλον, έπιπεσόντα 
καθ’ ημών, καθ’ ον καιρόν έφυλάττομεν τήν πολιορκίαν τής Εύβοιας, 
έπροτίμησα νά βυθίσω τό πλοιον μου παρά νά τό άφήσω νά πέση είς 
χεΐρας τών εχθρών.

Στερηθείς τοιουτοτρόπως τού πλοίου μου έφόρεσα καί εγώ τήν φου- 
στανέλλαν, έζώσθην τήν σπάθην, καί καταταχθείς εις τά ανδρεία στρα
τεύματα τής ξηράς έπολέμησα υπό τήν οδηγίαν τών οπλαρχηγών Βάσ- 
σου, Κριτζιώτη, συνηγωνίσθην είς όλας σχεδόν τάς μάχας, ηύρέθην 
καί εις τήν κατά τού Κιουταχή είς Πειραιά εκστρατείαν, καί δεν

1) "Ετος Α', άρι-0·, 64—65 (15/27 ’ Ιουλίου 1837), παράρτημα, αελ. 278—279.
* ’Εντός ορθογωνίων αγκυλών περιεκλρισα ήμετέρας προςθήκας. ’Ενιαχού 

, διώρθωσα σιωπηλώς τά κατωτέρω κείμενα ώς προς τήν στίξιν καί τήν γραφήν 
(άλλ’ ούχί καί τον τύπον) τών λέξεων.
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άπέθεσα τά δπλα, ειμή αφού του Κυβερνήτου ή φωνή διέταξε την 
ανακωχήν.

Μολαταύτα, Κύριε Συντάκτα, ή επί των θαλασσίων εκδουλεύσεων 
επιτροπή έσιώπησε περί εμού" έχα) δίκαιον νά παραπονώμαι καί μάλι
στα κατά τοϋ Κυρίου Κανάρη.

Δεν είσαι σΰ, γενναιότατε Κανάρη,δστίς κατά τό 1824 έτος κατά μήνα 
’Απρίλιον άναχωρήσας δι’ άλλην πλέον κατεπείγουσαν ανάγκην τής πατρί- 
δος με άντικατέστησας εις την θέσιν σου κατά τό παράλιον τής ’Αττικής 
και Εύβοιας, μο'ι ένεπιστεύθης τήν μοιραρχίαν διά νά παραφυλάττω κατά 
τής εχθρικής επιδρομής τά εκεί στρατόπεδά μας ; δέν είσαι συ δστις 
έθεσες υπό τήν προστασίαν μου τό υπό τοϋ Κουτζούκου ^ διευθυνόμε- 
νον πυρπολικόν; και μολαταύτα ό συναγωνιστής σου Κούτταβος βλέπε1 
βραβευομένους καί τιμωμένους τούς συνάδελφους του, καί άλλους πολ
λούς μή γνωρίσαντας τον πόλεμον ειμή εξ ονόματος μόνον, αυτός δε πά
σχει δεινώς, μή εύρίσκων προστάτας ούτε εκείνους, των οποίων αι άνά 
χεϊρας του ύπογραφαί μαρτυροΰσι κατά τής αδιαφορίας των. Όπόταν 
τού εχθρού αί σφαιραι άντήχουν εις τά ώτα των, μοί ύπέσχοντο φρεγά
τας εις άποζημίωσιν τοϋ πλοίου μου, μοί ύπέσχοντο μισθούς, βαθμούς, 
άμοιβάς’ σήμερον, όπόταν οι ίδιοι μισθοδοτούνται, βαθμούς καί θέσεις 
κατέχουν, άμοιβάς έλαβον καί αποζημιώσεις έπιζητοϋσι, τον Κούτταβον 
δέν άναπολούσιν εϊς τήν μνήμην των. Προσκαλώ εν όνόμστι τής ίεράς 
άληθείας τον Κύριον Κανάρην νά όμολογήση περί εμού δσα οίδε, έχω 
τάς ελπίδας μου εις τήν πατρικήν πρόνοιαν τού Βασιλέως μας καί εις 
τήν δικαιοσύνην τοϋ νΰν Γραμματέως των Ναυτικών Κυρίου Κριεζή*). 
Θέλει βέβαια απορήσει με τήν πρός με αδιαφορίαν τής επιτροπής ό καλο
κάγαθος Βασιλεύς, αν ζητήσας ακριβείς καί άμερολήπτους πληροφορίας 
πεισθή περί δσων αναφέρω.

Μ .  Φ .  Κ ο ύ τ τ α β ο ς »

’Αμέσως μετά τά ανωτέρω ή σύνταξις τής «Έλπίδος-Hoffnung» 
έσημείωσε τά εξής:

[«Καταχωρίζοντες τήν ανωτέρω διατριβήν τοϋ Κυρ. Μ. Κουττάβου 
χρεωστοϋμεν νά έκφράσωμεν τήν απορίαν μας, πώς νά μή ληφθοϋν ύπ’ 
οψιν αι εκδουλεύσεις τοϋ πολίτου τούτου, πολεμήσαντος καί θυσιάσαν- 
τος κατάστασιν καί πλοΐον υπέρ τής πατρίδος. Πιθανόν τά μέλη τής επι
τροπής, συγκείμενα από μόνους κατοίκων τών τριών ναυτικών νήσων, νά 
ελησμόνησαν τούς θαλασσίους τών λοιπών μερών. Ό  Κούτταβος έπρεπε 1 2

1) [Πρβλ. προχείρως, A. Κ. Ό  ρ λ ά ν δ ο υ, Ναυτικά, Τόμ. Α', Έ ν Ά θή- 
ναις 1869, σελ. 34].

2) Πρβλ. σελ. 217, ΰποσημ. 1.
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νά εύρίσκεται τώρα εις αμηχανίαν, εν φ οί λοιποί πλοίαρχοι φορούσιν 
επωμίδας καί μισθοδοτούνται, μόνον καί μόνον, διότι έτυχε νά μή γεννη- 
θή εις "Υδραν, Πέτσας καί Ψαρρά; Έλπίζομεν καί ήμεΐς, οτι ό Κυρ. 
Κριεζής ’ ) θέλει αποδώσει δικαιοσύνην εις τον άναξιοπαθούντα Κούττα- 
βον. 'Ηύπόληψις, την οποίαν έχει ή πατρίς προς αυτόν, τω επιβάλλει τό 
χρέος νά ύπερασπίζηται τούς αδικημένους ναυτικούς».

Εις την πρόσκλησιν τού Μ. Φ. Κουττάβου άπήντησεν ό Ναύαρχος 
Κωνσταντίνος Κανάρης πάλιν διά τη; «Έλπίδος-Hoffnung» (τόμ. Α'> 
1836—18 57, σελ. 340). Τής σχετικής άπαντήσεως τού Κωνσταντίνου Κα- 
νάρη ή σύνταξις τή; «Έλπίδος-Hoffnung» προέταξε τά εξής:

«Ό  κύριος Κ. Κανάρης μάς διηύθυνε τήν κατωτέρω άπάντησίν του 
είς τήν διατριβήν τού κυρίου Κουττάβου' τήν δημοσιεύομεν με τόσην με- 
γαλυτέραν εύχαρίστησιν, καθόσον σεβόμεθα τον χαρακτήρα καί τάς προς 
τήν πατρίδα λαμπράς εκδουλεύσεις τού κ. Κανάρη, έπιθυμοϋμεν νά μή 
δύναταί τις νά τφ προσάψη,ότι έλησμόνησε τούς συναγωνιστάς του* ή εκ- 
θεσις τού κυρίου Κανάρη άπόδεικνύει άποχρώντως τήν άμεροληψίαν του *.

Ή  δέ άπάντησις τού Κωνσταντίνου Κανάρη εχει ώς εξής :
«Εις τό παράρτημα τού άρ. 04—6ό φύλλου τής εφημερίδος ή Ελπίς, 

άνέγνοχτα διατριβήν τού κυρίου Μ. Φ. Κουττάβου, διά τής οποίας εκθέτει 
τάς υπό τού ιερού άγώνος εκδουλεύσεις του, παραπονεΐται κατά τού 
υποφαινομένου, προσκαλών με να ομολογήσω, δσα περί αυτού οΐδα, κα<- 
κατά τής επί των θαλασσίων εκδουλεύσεων επιτροπής, ώς σιωπησάσης 
περί αυτού.

Έπιποθών ν’ απαντήσω κατά γράμμα εις τά μή άνήκοντα κατά τού 
Υποφαινομένου, καί κατά τής μνημονευθείσης επιτροπής παράπονά του, 
παρακαλώ νά καταχωρήσητε, εις τό προσεχές φύλλον τής άξιοτίμου έφη- 
μερίδος σας, τήν ακόλουθον απολογίαν μου προς οδηγίαν τού κ. Μ. Φ. 
Κουττάβου, καί γνώσιν προς τό κοινόν. .

Τον κύριον Μαργαρίτην Κούτταβον εγνώρισα συναγωνιστήν μου' 
κατά τό 1824 ήταν πλοίαρχος, εις τό ιδιόκτητον πλοϊον του, τό όποιον 
ύπηρέτει υπό τήν Μοιραρχίαν μου εις τον τότε αποκλεισμόν τής Εύ
βοιας. Γνωρίζων τήν καρτεροψυχίαν καί άξιότητα τού άνδρύς τούτου, 
έθεσα υπό τήν οδηγίαν του έν πυρπολικόν πλοϊον καί προσεκάλεσα αυ
τόν κατά τον καιρόν τής από Εύ'βοιαν άπομακρύνσεώς μου, δι’ άλλην κα- 
τεπείγουσαν τής πατρίδος ανάγκην, νά κατέχη σταθερώς τήν θέσιν τού 
αποκλεισμού εκείνου' επί τή βάσει ταύτη, εις τήν άμεσον ζήτησίν του, 
έφωδίασα αυτόν μέ τό άνήκον πιστοποιητικόν. 1

1) Πρόκειται περί τοΰ ’ Αντωνίου Γ. Κριεζή (1796—1865), τότε υπουργού 
των Ναυτικών.

Ό  Αίνίτης άγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούτταβος
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Μετά την εις Ελλάδα άφιξιν της Α. Μ. του αγαπητού Βασιλέως 
ήμών, εδιωρίσθη[ν] μέλος τής επί των εκδουλεύσεων εξεταστικής επιτρο
πής, είς τάς εργασίας τής οποίας, καθόσον καλώς ενθυμούμαι, έσυσκέ- 
φθη επί πλήρει συνεδριάσει ή έκθεσις τοϋ κυρίου Κουττάβου, βασιζόμε
νη επί διαφόρων πιστοποιητικών. Ή  επιτροπή δθεν άπεφάσισε περί αυ
τού, την δ’ άπόφασίν της κατέταξεν είς τάς πράξεις της, έγκρίνασα αυ
τόν ώς πλοίαρχον εμπορικού πλοίου, ύπηρετήσαντα είς αποκλεισμούς καί 
μετακομίσεις καί άξιον τής Β. υπηρεσίας είς τον Ναυτικόν στόλον. ’Α
δικεί δθεν ό κύριος Κούτταβος εαυτόν άποτείνων κατά τού υποφαινομέ
νου, καί κατά τής επί τών Ναυτικών επιτροπής, διότι εγό> μεν τον εφω- 
δίασα εγκαίρως με τό κατ’ αΐτησίν του ανήκον πιστόποιητικόν, καί εσχά
τως μέ ιδιαιτέραν συντακτικτ'νν μρυ προς τον επί τών Ναυτικών γραμμα
τέα* δεν πρέπει δθεν ό κύριος Κούτταβος νά σιωπήση την αλήθειαν, 
προσβάλλων με διά τής δημοσίου προσκλήσεώς του, νά ομολογήσω, δσα 
περί αυτού οιδα, ενφ καιρφ φέρει άνά χειρας τήν διά πιστοποιητικού 
αληθινήν καί άμερόληπτον ομολογίαν μου, ή δε επιτροπή έγνωμοδότησεν 
περί αυτού εντός τής άρμοδιότητός της. ’Ά ς  άποτείνη λοιπόν ό π. Φ. 
Κούτταβος τά δίκαια παράπονά του κατ’ εκείνων, οΐτινες,. έπροτειναν μέν 
κατά καιρούς τό προσωπικόν τού ναυτικού, διά τάς οποίας αναφέρει βαθ
μολογίας, έσιώπησαν δε περί αυτού, καί άς διευθύνη ήδη, τον συμβου- 
λεύο> ώς συναγωνιστής του, καί Ινεργήση περί αυτού τά κατ’ αξίαν.

Έκ τού Β. βρικίου ό Νόμβρος, 
εν Λιμένι Χαλκίδος.

Τή 10 Αύγούστου 1837. Ό  συνδρομητής σας 
Κ. Κανάρης»

Έ φ ’ δσον γνωρίζω, είς τά τού Κωνσταντίνου Κανάρη δεν άπήντη- 
σεν ό Μαργαρίτης Φ. Κούτταβος.

ΝΙΚΟΣ Α. ΒΕΗΣ (BEES)



ΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ, ΗΤΟΙ ΤΖΑΜΙΑ, 
ΜΕΣΤΖΙΤ, ΤΕΚΚΕΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑΦΟΙ 

ΤΩΝ ΜΩΑΜΕΘΑΝΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Πόσα καί ποια αρά γε μωαμεθανικά προσκυνήματα έκτίσδησαν εν 
Διδυμοτείχω από τοΰ 1361 καί εξής, ήτοι από της άλαίσεως αύτοΰ υπό 
των Οθωμανών τοΰρκων ;Ή  πλήρης άπάντησις είναι αδύνατος, διότι έίΐτί- 
σδησαν βεβαίως πολλά καί διάφορα προσκυνήματα’ έξ αυτών άλλα κα- 
τεστράφησαν .καθ’ ολοκληρίαν καί άλλα άνεκαινίσδησαν, προς τουτοις 
άλλα μέν άπώλεσαν τά ονόματα, τά όποια εΐχον, καί ελαβον κατόπιν, 
έ'νεκα διαφόρων λόγων, άλλα ονόματα, διαφόρων ανακαινιστών ή τών 
συνοικιών, καί τοΰ μέρους έν γένει, ένδα έκτίσδησαν κλπ. Επίσης έκτος 
τοΰ άριδμοϋ καί τοΰ ονόματος, αποβαίνει δύσκολος καί άκαδόριστος έν 
πολλοΐς ή έξακρίβωσις καί τοΰ είδους τών προσκυνημάτων τούτων, ό χρό
νος προσέτι τής ίδρυσεως ή τής άνακαινίσεως, καδώς καί ποιοι ήσαν οί 
ιδρυταί καί οί άνακαινισταί. Τά πλεϊστα καταστραφέντα βαδμηδόν ένε- 
κα τοΰ χρόνον ή άλλων λόγων κινδυνεύουν νά περιπέσουν εις πλήρη λή
θην, καθ’ δσον μάλιστα οΰδείς ήσχολήδη νά γράψη περί αυτών, άν καί 
μερικά έχουν καί ιστορικήν αξίαν.

*Υπό την γενικήν ονομασίαν «ίερά προσκυνήματα» έννοοΰνται έν- 
ταΰδα τά «τζαμία», τά «μεστζίτ», οί «τεκκέδες» οί επίσημοι τάφοι, οί 
«μεδρεσέδες» καί τά Νεκροταφεία. Καί τζαμία μέν είναι τά τεμένη, τά 
έχοντα «μιναρέν», δηλαδή υψηλόν καί στενόν πύργον, έκτισμένον επί τής 
στέγης, ένδα άνερχόμενος δι’ εσωτερικής έλικοειδοΰς κλίμακος ο επί τοΰ- 
τω τεταγμένος κληρικός (μουεζίν) ψάλλει μελφδικώς τό «έζέν» καί προσ~ 
καλεΐ δά αΰτοΰ τους πιστούς εις προσευχήν. Μεστζίτ είναι τά άνευ μι- 
ναρέ τεμένη, ενδα ή προς προσευχήν πρόσκλησις γίνεται κάτωδεν από 
τοΰ εδάφους, ή από ύψηλοΰ τίνος μέρους, λόγου χάριν ενός εξώστου, 
Τεκκέδες λέγονται καί οί τάφοι, αλλά κυρίως τά καταλύματα, ένδα έζη- 
σαν βίον ιερόν καί δσιον έρημΐται ή άσκηταί καί έν γένει μοναχοί· 
Ούτοι λαμβάνουν συνήθως, ζώντες άκόμη, τό έπίδετον €δερβίς», δηλαδή



μοναχός, ασκητής πλπ. ή τό επίθετον «μπαμπά» (πατήρ, άγιος), δπερ 
σημαίνει δερβισικόν βαθμόν και προστίθεται εις τό δνομα τού μονάχου, 
λόγου.χάριν «Χασάν-μπαμπά» (ίδέ και Hammer, «Θρςικικά», Δ" 123). 
Πολλάκις παρά τώ λαφ οι τεκκέδες συγχέονται μέ τούς τάφους διαφό- 
ρο)ν έπισήμεον ανδρών, ιδίως δέ των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόν- 
των. Μεδρεσέδες είναι τά ιεροδιδασκαλεία ή ίερατικαί σχολαί, έ'χουσαι 
σκοπόν νά καταρτίζουν «χοτζάδες» δηλ. διδασκάλους ή μάλλον «μολλά- 
δες» δηλ. ιερείς, τρόπον.τινά, και «μουεζίνιδες», .

ΙΙερί νεκροταφείιον δεν θά κάμωμεν ιδιαίτερον λόγον, είμή ένθα 
καί εφ’ δσον θά παραστή ανάγκη έξ αφορμής των προσκυνημάτων, διά 
τούτο άναφέρομεν γενικώς τά έξης : δτι άπ’ αρχής μέχρι των τελευταίων 
σχεδόν ετών ύπήρχον δώδεκα, δπως λέγουν, νεκροταφεία, παλαιά καί 
νεώτερα, μικρά ή μεγάλα, ευρισκόμενα κυρίως πέριξ τών διαφόρων τε
μενών, δτι περιήλθον βαθμηδόν εις αχρηστίαν, τά πλεΐστα δέ αυτών κα- 
τεστράφησαν σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν. Τό σπουδαιότερον καί παλαιότερον 
ήτο τό μέγα λεγόμενον νεκροταφεΐον, ένθα είναι έκτισμένον τό Β' δη
μοτικόν σχολείον. Προ πολλών ετών, από τής εποχής τού «καημακάμη» 
δηλ. ύποδιοικητού ή έπάρχου Διδυμοτείχου Άλή-Γκαλήπ, περιήλθε 
εις αχρηστίαν ένεκα διανοίξεως μεγάλης δημοσίας οδού καί ένεκα άλ
λων λόγων καί βαθμηδόν κατεστράφη. ’Έκτοτε δέ οι μωαμεθανοί Δι
δυμοτείχου έχουν τό κοινόν αυτών νεκροταφεΐον πέραν τού Έρυθροπο- 
τάμου, εις την τοποθεσίαν Ναμαζκιάχ, περί τής οποίας κάμνομεν λόγον 
εις την περί τού τεμένους Βαγιαζίτ πραγματείαν, καί ένθα είχον ταφή οι 
πρώτοι κατά την άλωσιν τής πόλεως φονευθέντες επίσημοι οθωμανοί 
νικηταί (Γαζήδες). Εννοείται δτι όμιλούντες περί νεκροταφείων δέν συμ- 
περιλαμβάνομεν καί μερικούς τεκκέδες ή τάφους, οι οποίοι εύρίσκονται 
εις χωριστόν μέρος καί μακράν τών τεμενών καί τών κοινών νεκροτα
φείων.

Ό  κατά τον 17ον αιώνα άκμάσας διάσημος τούρκος περιηγητής 
Έβλιγιά Τζελεμπή, διελθών εκ Διδυμοτείχου, απαριθμεί όνομαστί εις 
τό σύγγραμμά του «Σεγιαχατναμέ», ήτοι βιβλίον περιηγήσεων, έν τζα- 
μίον καί δώδεκα μεστζίτ. Άναγράφων δέ χωρίς ονόματα πέντε τεκ
κέδες, ονομάζει περαιτέρω επτά επισήμους τάφους, τούς οποίους έπε- 
σκέφθη, ώς λέγει ό ίδιος, αναφέρει επίσης τέσσαρας μεδρεσέδες, 
δνομάζων έξ αυτών δύο μόνον, αναγράφει τέλος όνομαστί καί δύο 
«ίμαρέτ», ήτοι συσσίτια, (ίδέ Θρακικά, τόμος Δ'). Πρακτικόν τής δημογε
ροντίας Διδυμοτείχου (23 ’Ιανουάριου 1892), ώς εξάγεται εκ τών κωδή- 
κο>ν τής Μητροπόλεως, αναγράφει έξ αφορμής τίνος, δτι ύπήρχον τότε 
«Ιερά τεμένη όθωμανών έξ». Κατά τάς πληροφορίας τής μουσουλμανικής 
κοινότητος Διδυμοτείχου καί διαφόρων ιδιωτών, ύπήρχον μέχρι τής ύπό
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τών Βουλγάρων κατοχής επτά τζαμία, τρία μεστζίτ, τρεις ή τέσσαρες τεκ- 
κέδες καί αρκετοί τάφοι 'διαφόρων επισήμων προσώπων.

Έκ των υπό τοΰ Έβλιγιά άναφερομένων προσκυνημάτων μερικά 
μεστζίτ είναι σήμερον άγνωστα, τουλάχιστον κατά τά ονόματα, μερικά 
ύφίστανται ώς τζαμία ή ώς τεκκέδες. Επίσης μερικοί τεκκέδες είναι ά
γνωστοι* μερικά δέ είναι κατεστραμμένα μεστζίτ ή τζαμία* τεκκέδες προς 
τοΰτοις καί τάφοι επίσημοι συγχέονται προς άλλήλους ως προς τάς ονο
μασίας. Έκ των ανωτέρω εξάγεται, ·δτι μερικά μεστζίτ μετετράπησαν 
βαθμηδόν ε!ς τζαμία, μερικά δέ μεστζίτ ή τζαμία κατεστράφησαν ή άπώ- 
λεσαν τά πρώτα αυτών ονόματα, καθώς εϊπομεν καί προηγουμένως, με
ρικών δέ μεστζίτ διασύρονται τά όνόμαϊ$ εις τεκκέδες ή τάφους, οΐτινες 
υπήρχον ή υπάρχουν έν τή περιοχή αυτών μέ τά ίδια ονόματα* δθεν προ
καταβολικούς πληροφοροϋμεν, δτι εις τό τέλος τής παρουσης πραγματείας 
γενικώς μόνον θά είναι δυνατόν νά άπαντήσωμεν εις την έπαναληπτι- 
κώς τεθεισαν έρώτησιν περί τοΰ αριθμού, τών ονομάτων καί τοΰ είδους 
τών μωαμεθανικών προσκυνημάτων Διδυμοτείχου. Καί ήδη, άρχόμενοι 
από τοΰ Έβλιγιά, προβαίνομεν εις τον καθορισμόν τών προσκυνημάτων.

ΠΡΩΤΟΝ. Τό άρχαΐον τζαμίον τοΰ Σουλτάν Βαγιαζίτ τοΰ Γιλδιρίμ, 
ήτοι Κεραυνού.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. «Τό μεστζίτ τοΰ Νασοΰχ μπέη μέ θόλον μολυβδοσκε
πή»’ είχε καί ιμαρέτ έν τή αυλή του καθώς καί μεδρεσέν’ άργότερον 
απέκτησε μιναρέν καί μετεβλήθη εις τζαμίον. Κατά την βουλγαρικήν 
κατοχήν τής δυτικής Θράκης καί συγκεκριμένους τό 1917 ό φρούραρχος 
Διδυμοτείχου Ραϊτσέφ άφήρεσε τήν μολυβδοσκεπή στέγην του, ελαφυ- 
ραγώγησε δέ καί τό παρακείμενον ΐμαρέτ. Εκαλείτο δέ ου μόνον μέχρι 
τής υπό τών βουλγάρων άχρηστευσεως αυτοΰ, αλλά καί μέχρι τής πλή
ρους τά τελευταία έτη κατεδαφίσεους τών ερειπίων του πρύς πρόληψιν 
δυστυχημάτων καί παραλαβήν τών μαρμάρων καί λίθοον, «Νασοΰχ μπέη 
τζαμισί» ή συνηθέστερον «'Ιμαρέτ τζαμισί» ή άπλώς «Ίμαρέτ». ΕΙχεν 
άλλοτε προκαταρκτικόν σχολειον καί έκειτο, δπως ένθυμοΰμεθα καί 
ημείς, απέναντι τοΰ περιβόλου τοΰ «χουκιουμάτ» (διοικητηρίου) δηλ. τοΰ 
σημερινοΰ κτιρίου τής επαρχίας Διδυμοτείχου καί άλλων δημοσίων γρα
φείων.

ΤΡΙΤΟΝ. Τό μεστζίτ τοΰ «Κούρτ μπέη» άναφερόμενον υπό τοΰ 
Έβλιγιά άπλώς, εκαλείτο τοιουτοτρόπως, ίσους διότι ό κτίτωρ αυτοΰ 
είχε τό έπώνυμον Κοΰρτ μπέη (πιθανόν Κΐοΰρτ=Κοΰρδος καί ό'χι 
Κουρτ=λυκος). Οι σημερινοί άγνοοΰν καί τό δνομα καί τον τόπον του 
τεμένους τούτου. ’Ίσως πρόκειται περί ενός τών τζαμίων εκείνων, τά
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όποια δεν ειχον Ιδιαίτερον όνομα και ήσαν γνωστά μέ τά ονόματα των 
συνοικιών, εις τάς οποίας ήσαν εκτισμένα, ώς λ. χ. «Κούμ μαχαλεσί τζα- 
μισί» ή «Τζιρτζίρ μαχαλεσί τζαμισί» κ. λ. π. ή εκείνων, όίτινα έμειναν 
ούτως ή άλλως χωρίς όνόματα.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Τό μεστζίτ «Μπαζαρλή μπέη» ή « ’Αλατζά» (δηλ. υπέρυ
θρον ή ποικιλόχρουν κατά τον I. Σπαθάρην,μεταφραστήν των περί Δυτι
κής Θράκης γραφόμενων του Έβλιγιά). Τό υπό διπλοΰν όνομα μεστζίτ 
τοΰτο αγνοείται υπό των σημερινών-σχεδόν γενικώς καί ώς προς τό όνομα 
καί ώς προς τον τόπον. Μόλις δε τελευταίος, κατωρθώσαμεν, ώς νομί- 
ζομεν, νά εξακριβώσωμεν ποιον είναι. Μεταξύ τών τζαμίο>ν, είναι καί 
εν τζαμίον, διασοοζόμενον μέχρι τοΰδε. Καλείται «κίουτσίούκ τζαμί» 
ήτοι μικρόν. Λέγουν δέ, ότι ίδρύθη παρά του διδυμοτειχίτου φιλάνθρω
που Χατζή Όσμάν αγά καί ότι καέν άνεκτίσθη υπό του γνωστού εις 
τούς σημερινούς Έμίν μπέη. Τό τζαμίον τοΰτο ονομάζεται καί «σαντρι- 
βάν τζαμισί» δηλ. τού αναβρυτηρίου, ή «τσαρσή τζαμισί» τής αγοράς. 
Έκ τής τελευταίας ονομασίας καθίσταται γνωστόν, ότι τούτο είναι, φαί
νεται, εν καί τό αυτό μέ τό υπό τού Έβλιγιά άναφερόμενον μεστζίτ 
«Μπαζαρλή μπέη» ή «Άλατζά».Ή  περί τό μικρόν τζαμίον συνοικία εκα
λείτο άλλοτε «τσαρσή» καί «μπαζαρλή μπεϊλή» ή όρθότερον «μπαζαρ
λή μπέη» ή μόνον «μπαζαρλή». ’Άρα εκεί θά ήτο τό μεστζίτ «Μπαζαρ
λή μπέη» όπερ απέκτησε, φαίνεται, άργότερον μιναρέν καί μετεβλήθη 
είς τζαμίον. Κατά τον Μουσταφά Ά ζίζ Νουμίκ δγλού καί τινας άλλους 
τό τέμενος τούτο έκάη δυο φοράς, υπό τού Έμίν μπέη δέ έγένετο ή δευ- 
τέρα άνακαίνισίς του. Έπεκράτησαν λοιπόν κατόπιν τά ονόματα «κιου- 
τσούκ τζαμί», «σαντριβάν τζαμισί» καί «τσαρσή τζαμισί». Έλησμονή- 
θησαν δέ τά παλαιά «Μπαζαρλή μπέη» καθώς καί «’Αλατζά», τό όποιον 
είχεν, όπως εϊδομεν, έ'νεκα ίσως καί τού. άλλοτε ανοικτού ερυθρού χρώ
ματος. Έν τέλει έ'χομεν νά προσθέσωμεν, ότι από δυο περίπου ετών τό 
τέμενος τούτο χρησιμεύει ώς ευκτήριος οίκος τών δλιγωτέρων από άλλοτε 
μωαμεθανών τού Διδυμοτείχου, διότι τά άλλα τεμένη είναι άπαντα κατε
στραμμένα. Έξαιρετικώς δέ ό μουεζίν εξακολουθεί νά ψάλλη τό έζέν είς 
τό τέμενος Βαγιαζίτ. Επίσης τό μικρόν τζαμίον από τινων ετών χρησι
μοποιείται καί ώς γραφεΐον τού «μουφτή», ήτοι τού ιεροδίκου, τού νο
μού "Εβρου, έχοντος πλέον ώς έδραν αυτού τό Λιδυμότειχον.

ΠΕΜΠΤΟΝ. Τό μεστζίτ «Άγκάλ Βάσή» (πλατύσωμος φοΐνιξ κατά 
τον μεταφραστήν), λέγομεν καί περί αυτού, δ,τι καί περί τού ύπ’ αριθ
μόν 3 μεστζίτ, ότι δηλονότι είναι άγνωστον εις τούς σημερινούς.

ΕΚΤΟΝ. Τό μεστζίτ «Όρούτς πασά», περί τού οποίου ό Έβλιγιά 
αναφέρει μόνον, ότι είχε μεδρεσέν, εύρίσκετο μεταξύ τής παλαιάς λαχα

Νικ. Βΰφείδου
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ναγοράς, όπόθεν ήτο ή είσοδός του, καί τής προς τά έρείπια τοϋ αρχαίου 
ναού του αγίου Νικολάου άγοΰσης όδοΰ, τής καλούμενης άλλοτε «μπα- 
λούκ μπαζάρ». Χρησιμεύει ήδη από ετών ώς κατάστημα παρεχόμενον επί 
ένοικίψ υπό τής βακουφικής επιτροπής. Προς τό μέρος του παλαιού μπα- 
λόύκ μπαζάρ καί κάτωθεν τοϋ άλλοτε μεστζίτ υπάρχει κατάστημα, δπ.ερ 
είναι Γδιοκτησία χριστιανική.‘ΙΙρός τό μέρος· επίσης μπαλούκ μπαζάρ σφ- 
ζεται μικρός εξώστης τοϋ μεστζίτ μέ σιδηρά κάγκελλα, δ'στις άνεπλήρω- 
νεν άλλοτε τήν θέσιν μιναρέ. "Οτι τό μεστζίτ τοϋτο ήτο τό υπό τοϋ 
Έβλιγιά. άναφερόμενον μεστζίτ Όροϋτς πασά, έπληροφορήθημεν παρά 
τοϋ γέροντος τοϋρκου Τμπραάμ Καρακάς, ένφ άλλοι, ■ όθωμαναί καί 
ήμέτεροι, τό ενθυμούνται απλώς ώς μεστζίτ. Πολλοί γνωρίζουν, δτι ή 
συνοικία εκείνη καί κυρίως ή ΰπερθεν τοϋ μεστζίτ καί τοϋ αγίου Νικο
λάου περιοχή, από τοϋ καέντας πρό τινων έτφν ξενοδοχείου Σταϊκίδου 
μέχρι τής άρμενικής σχολής, ώνομάζετο συνοικία «Μεδρεσέ», εκ τούτου 
εξάγεται, δτι εκεί εις τι κατάλληλον μέρος ϋπήρχεν ό μεδρεσές ,χρϋ Ό - 
ρούτς πασά. Τό μεστζίτ τοϋ Όροϋτς πασά έπαυσε νά λειτουργή,. άγνω
στόν πότε καί πώς. Περιήλθε δε εις χεΐρας χριστιανικά^, καθ’ ά όμως εν
θυμούνται ήδη αρκετοί ,έλειτοϋργησε πάλιν μετά τό 1912— 1914, οπότε 
κατεσχέθη δικαστικώς, ένφ τό κάτω κατάστημα εξακολουθεί νά παρα- 
μένη μέχρι τοΰδε ώς χριστιανική ιδιοκτησία.

ΕΒΔΟΜΟΝ. Τό μεστζίτ «Καπουτζή».' καί τοϋτο είναι άγωστον εις 
τους σημερινούς. 'Υποθέτομεν, ότι ήτο τό υπό τών βουλγάριον καταστρα- 
φέν τέμενος «Κιοπροϋ μαχαλεσί τζαμισί», τό ortoiov έκειτο παρά τήν 
λιθίνην γέφυραν τοϋ Έρυθροποτάμου καί έν τή συνοικίφ «Κιοπροϋ», 
δηλ. γέφυρας, καί τό όποιον έφερε τό όνομα τής συνοικίας εκείνης' 
εντεύθεν τής γέφυρας καί . ολίγον ϋπερθεν διασφζονται μέχρι-τοΰδε 
εις αρκετά καλήν κατάστασιν μεγάλαι διπλαι πύλαι τού φρουρίου, 
καλοΰμεναι παρά τοϋ λαού «Νερόπορτες». Επειδή λοιπόν ή λέξις πύλη 
(πόρτα) λέγεται τουρκιστί «καπού», φαίνεται, δτι- τό κάτωθεν τών πυ
λών τούτων μεστζίτ ώνομάσθη «Καπουτζή» ήτοι τής πόλης, τής πόρτας, 
άργότερον δε μετεβλήθη εις τζαμίον καί προσέλαβε το όνομα τής συνοι
κίας «Κιοπριοΰ μαχαλέ».

ΟΓΔΟΟΝ Το άγνωστον εις τούς σημερινούς μεστζίτ «Τατάρ» ή 
κατά τον μεταφραστήν «Ταταρικόν». Δυστυχώς ό Έβλιγιά περιορίζεται 
εις τήν αναγραφήν τών προσκυνημάτων κατ’ όνομα μόνον, εκτός τοϋ με
γάλου τεμένους Βαγιαζίτ. ’Ήδη υπάρχει ηρειπωμένός τεκκές ή μάλλον 
τάφος έπ’ όνόματι «Τατάρ Μπαμπά» εις τό μικρόν κατεστραμμένον νε
κροταφείων «Ταταρλάρ» προς τά όπισθεν τής οικίας Άριστοτέλους ΙΤα- - 
παγιαννοπουλου. Μεταξύ τής οικίας ταύτης καί τής οικίας Γ. Άσημακο-
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πούλου αρχίζει ή οδός Ταταρλάρ, ή προς τά ενδότερα δε συνοικία φέρει 
πάλιν τό ίδιον ονομα, εννοείται, οτι τό όνομα Ταταρλάρ έγκατελείφθη 
από τής ελληνικής πλέον εποχής και είναι εν μερική μόνον χρήσει παρά 
ΐοίς μωαμεθανοϊς. Εις τον περίβολον του εκεί νεκροταφείου, εκτός του 
κατεστραμμένου τάφου τοϋ Τατάρ μπαμπά, διασώζεται ήδη παλαιόν ίσό- 
γαιον κτίριον. Τό κτίριον λοιπόν τοΰτο ήτο ίσως τό μεστζίτ Τατάρ, ένθα 
μονάζουν, φαίνεται, άπέθανε και έτάφη ό Τατάρ μπαμπά. Τό κτίριον τοΰ
το χρησιμεύει ήδη ώς κατοικία καί αποθήκη. Κατά τινας των σημερινών 
Τατάρ μεστζιτ ήτο ίσως τό φερόμενον έπ? δνόματι «Κιναλή μεστζίτ». 
'Η ονομασία όμως αυτή εκ μέρους άλλουν, όλων σχεδόν, αποδίδεται είς 
άλλο καταστραφέν μεστζίτ, τοϋ Φεριδοΰν ?Αχμέτ πασά, περί τοϋ οποίου 
θά είπωμεν περαιτέρω.

ΕΝΑΤΟΝ. Τό μεστζίτ «Χαράτς» ή «χαρατζικόν» κατά τον Σπαθά- 
ρην, είναι άγνωστον επίσης εις τούς σημερινούς. Επειδή όμως ή λέξις 
χαράτς σημαίνει τον κεφαλικόν φόρον, τον όποιον είσέπραττεν ή κυβέρ- 
νησις, ώς αναφέρει καί ό μεταφραστής, λέγουν εν ΰποσημειουσει «είσπρά- 
κτουρ κεφαλικοΰ φόρου», κάμνομεν μίαν ύπόθεσιν, ότι τό μεστζίτ τοΰτο 
οονομάσθη τοιουτοτρόποος ή διότι έκτίσθη είς μέρος, ένθα είσεπράττετο 
πρότερον κεφαλικός φόρος, ή διότι έπεκράτησεν ή συνήθεια κατόπιν νά 
είσπράττετο είς τον περίβολον τοΰ μεστζίτ, ή τέλος διότι ό ιδρυτής τοΰ 
τεμένους τούτου ήτο είσπράκτοορ τοΰ κεφαλικοΰ φόρου Διδυμοτείχου, 
πάντως μάς είναι άγνωστον, ποΰ έκειτο.

ΔΕΚΑΤΟΝ. Τό μεστζίτ «Ζεντζιρλή» δηλαδή άλυσόδετον, κατά τον 
με.ταφραστήν, δεν γνο>ρίζουν καί αυτό οι σημερινοί. ’Ίσως εκειτο πλησίον 
ενός φρέατος, τό όπόϊον εύρίσκεται είς τήν οδόν Σταθμού, κάτωθεν τοΰ 
ήρφου καί έμπροσθεν ακριβώς τοΰ παντοπωλείου Καμπασακάλη. Τό 
φρέαρ καλείται καί σήμερον ακόμη παρά τινων γεροντοτέρων τού,ρκων 
καί ήμετέρων «ζεντζιρλή κουγιοΰ», διότι ή εξ αύτοΰ υδροληψία εγίνετο 
άλλοτε οχι διά σχοινιού, αλλά δι’ άλύσεως. Ό  κάδος δηλαδή έρρίπτετο 
προς άντλησιν εντός τοΰ φρέατος, ων προσδεδεμένος εις τό εν άκρον με
γάλου κοντού, δστις έστηρίζετο οριζοντίους επί καθέτου στύλου, επειδή 
δέ τό έτερον άκρον τοΰ κοντού ήτο βαρύτερον ένεκα τοΰ προς τό μέρος 
εκείνου μήκους καί πάχους αύτοΰ, διά τοΰτο ό πλήρης πλέον ΰδατος κά
δος άνήρχετο ευκόλως καί άκόπως μέ τήν άπλήν διεύθυνσιν τών χειρών 
τοΰ άντλοΰντος. Τό παλαιόν τοΰτο σύστημα τής υδροληψίας δεν υπάρχει 
πλέον, Τό εν λόγψ φρέαρ είναι κατεσκευασμένον τετράγωνον καί αρκετά 
ευρύ έν είδει δεξαμενής, μόνον δέ προς τήν επιφάνειαν τής γής είναι 
στενόν καί έχει έπ’ αύτοΰ μέχρι τοΰδε τήν συνήθη λιθίνην στεφάνην. Τό 
ύδωρ του εχρησίμευεν, ώς φαίνεται, προς άπόνιψιν τών χειρών, «άμπδέστ»,
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των εις το μεστζίτ προσευχόμενων. Ή  ακριβής θέσις τοΰ μεστζίτ ή το 
κατά πάσαν πιθανότητα όπισθεν τοϋ παντοπωλείου Καμπασακάλη, 
ένθα εύρίσκονται μέχρι τοΰδε λίθοι τινες καί μάρμαρα κεχωσμένα εις 
την γην.

καί τόΰτο αγνοείται σήμερον, έκτος εάν πρέπει νά θεωρηθή ώς εν των

νεύει την ονομασίαν ταυτην ώς έξης: « Αγιος Καβαλλάρης, μήπως εκ
κλησία ‘Αγίου Δημητρίου ή 'Αγ. Θεοδώρων ; ή λέξις έπτάλ . . . .  κοινώς 
προφέρεται "Απτάλ, επαίτης, άγιος, ευήθης, σχολαστικός». Περί δέ τής 
έν τώ μουσουλμανικά) μοναχισμώ σημασίας τής λέξεως παραπέμπει εις 
τον Hammer Τόμ. 1 σελ. 150, 20ο, 891. (Θρακικά Δ'.). Κατά τάς ΐδικάς 
μας πληροφορίας ή ονομασία έπτάλ τζιντί διασώζεται ήδη έν Διδυμοτεί- 
χιμ επί το άπλουστερον γλιοσσικώς «άπτάλ τζουνείτ». "Αποδίδεται όμως 
εις τον μέχρι τοΰδε σωζόμενον καί τιμώμενον διά κανόήλας τεκκέν ή 
μάλλον τάφον ενός έθνομάρτυρος. (λυτός, καθ' ά αναφέρουν έκ παραδό- 
σεως οι μωαμεθανοί Διδυμοτείχου, έφονευθη κατά την άλωσιν τής πό- 
λεως ταυτης τό 18(11, έν ώ ώρμα κατά των τειχών αυτής.Έπεσε δέ εκεί 
ένθα, ευρίσκεται ήδη ό τάφος του, ήτοι κάτωθεν τοϋ πύργου τής μεγά
λης αυλής τοΰ γυμνασίου, καί τιμάται ώς άγιος. 'Επειδή δέ ήτο κληρικός 
τού πολιορκοΰντος τήν πόλιν τουρκικού στρατού καί έμάχετο έφιππος, διά 
τούτο άπεκλήθη, φαίνεται, έπτάλ τζιντί ή όπως εΐπομεν άπτάλ τζοηνεΐτ, 
δηλ. άγιος καβαλλάρης. Ιίλησίον λοιπόν τοΰ τάφου τούτου ή μάλλον τοϋ 
μικρού νεκροταφείου, ένθα ευρίσκεται, υπήρχεν άλλοτε το υπό τοΰ Έ- 
βλιγιά άναφερόμενον μεστζίπ, τό όποιον ειχον οί σημερινοί μέχρι των 
τελευταίων ετών ιός τζαμί, υπό άλλο όμως όνομα.' Τοΰτο κατ" αυτούς έ- 
κτίσθη, ή μάλλον καταστραφέν άνεκτίσθη, υπό τρΰ στρατιωτικού Διοι- 
κητού Διδυμοτείχου Φεριδούν Άχμέτ πασά. Τό πόΐε έζησε καί άπέθα- 
νεν ό πασάς ουτος δεν έμάθομεν, παρά μόνον, ότι έτάψη εις τό τελευ
ταίως εκσκαφέν μικρόν νεκροταφεΐον, όπερ ήτο έν τή κεντρική πλατεία, 
έμπροσθεν τοϋ ξενοδοχείου «Μακρά Γέφυραν. Τό περί ου ό λόγος μεσ
τζίτ ώνομάζετο παρά τιον σημερινών «Μποντουρ Τζαμί», διότι ό μιναρές 
του ήτο «μποντουρ», δηλαδή χαμηλός, κατεστράφη δέ υπό τών βουλγά- 
ρων. Επανερχόμενοι εις τά προαναφερθέντα ερμηνευτικά σχόλια τοΰ 
Σπαθάρη καί τά παρ’ ημών ,σχετικώς ίστορηθέντα (άγιος καβαλλάρης, 
έθνομάρτυς κ. λ.) έκφράζομεν τήν γνώμην, υτι το Μποντουρ τζαμί ή 
μάλλον μεστζίτ Έπτάλ τζιντί δεν ήτο προηγουμένως χριστιανικός ναός 
(άγ. Δημητρίου ή άγ. Θεοδώρων), Συγχυσις λοιπόν έπήλθε καί έν-
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ταΰθα διαφόρων θρύλων καί παραδόσεων, δπως συνέβη καί διά τό 
τέμενος Βαγιαζίτ, καθώς άνεπτύξαμεν έν τη σχετική πραγματεία. Καί 
πραγματικώς, μεγάλη σύγχυσις διαφόριυν θρύλων καί παραδόσεων εγέ- 
νετο ώς προς το Μπ'οντούρ τζαμί ή μάλλον τό τζαμί ή τον τεκκέν τοΰ 
Άπτάλ Τζουνεΐτ. Τον τεκκέν τούτον θεωρούν οί ήμέτεροι ώς τάφον 
τής βασιλοπούλας τού θρύλου, ήτις έπεσε κατά την άλωσιν από τοΰ ΰ- 
περθεν πύργου, τον ύποΐον διά τούτο ονομάζουν καί τώρα ακόμη «πύρ
γον τής βασιλοπούλας». ’Αλλά σφάλλονται, διότι τοιουτοτρόπως θά έπρε
πε νά όνομάζηται καί πραγματικώς ώνομάζετο ό άλλοτε επί τής κορυφής 
τής άκροπόλεως, εις τα παλαιά βυζαντινά κατόπιν δε τουρκικά, ανάκτο
ρα υπάρχων τριγωνικός ή τετράγωνος πύργος, έλέγετο τουρκιστί «Κήζ 
κουλέ» ή «Κήζ κουλεσί», πύργος κόρης, πύργος τής παρθένου, δηλαδή ό 
γυναικιονίτης των άνακτύρονν. Τοΰ πύργου τούτου, καταστραφέντος προ 
πολλοΰ, μόλις διακρίνονται τά ερείπια, οί δέ γέροντες, τοΰρκοι καί ήμέ- 
τεροι, ενθυμούνται τοίχους τινάς εις ύψος 4—5 μέτρων μέ τό όνομα Κήζ 
κουλέ. Προς μεγαλειτέραν διαπίστωσιν άναφέρομεν,. ότι καί ό Έβλιγιά 
ακόμη τον ΙΤον αιώνα, περιγράφουν δι’ ολίγων τά επί τής κορυφής τής 
άκροπόλεως παλαιά ανάκτορα ονομάζει έν τμήμα αυτών διά τής φράσεως 
«Κήζ Κουλεσί», λέγει δέ έπίλέξει τά εξής : «... τό εσωτερικόν μέρος τοΰ 
άνω φρουρίου είναι διώροφον άποτελοΰμενον εκ δυο τμημάτιυν, τό έν εξ
αυτών ονομάζεται Κήζ Κουλεσί---- » Μετά τήν εκ Διδυμοτείχου άπο-
χώρησιν τών βουλγάρων οί έπανελθόντες τοΰρκοι έ.πώλησαν τό υλικόν 
τοΰ ήρειπωμένου πλέον Μπουντούρ τζαμί εις τινα χριστιανόν, δστις μετε- 
κόμισεν έκεΐθεν παν δ,τι τφ έχρησίμευεν. Οί περίοικοι όμως τοΰρκοι ήρ- 
χισαν κατόπιν νά ρίπτουν πρύς τά κάτω τών ερειπίων διαφόρους ακα
θαρσία ς, εν φ παραλληλίας περιεποιοΰντο τό μικρόν νεκροταφεΐον καί 
κυρίως τον λεγόμενον τάφον τοΰ ’Απτάλ τζουνεΐτ. Τό πράγμα ήτο πε
ρίεργον* τί άρά γε συνέβαινεν; άπλοΰστατα τό εξής: εντός τών υπολειμ
μάτων τών ερειπίων εύρίσκετο μαρμάριναν κιονόκρανον μέ ανάγλυφους 
σταυρούς, καθώς καί μέγας σπόνδυλος κίονος, έχων μήκος μέν 2 μέτρα 
καί 0,70, πάχος δέ άνάλογον πρύς τό κιονόκρανον. Οί τοΰρκοι, μή θέ- 
λοντες νά φαίνωνται τά χριστιανικά ταΰτα μάρμαρα, τά όποια, παραλη- 
φθέντα, άγνωστον πόθεν καί πώς, ειχον χρησηιοποιηθή κατά τήν οΐκο- 
δόμησιν ή άνοικοδόμησιν τού τεμένους, κατέχωνον αυτά μέ ακαθαρσίας 
τοΰ δρόμου καί τών οικίίΰν. Τό 1933 δμως έγένετο τούτο αντιληπτόν καί 
τό μέν κιονόκρανον μετεφέρθη τή υποδείξει καί επιστασία ήμών εις 
τό κατόπιν καέν παλαιόν από τής τουρκικής εποχής κτίριον τής 
δημαρχίας Διδυμοτείχου πλαγίως τής Δημοτικής λέσχης* άλλ’ ό σπόν
δυλος παρέμεινε. Άνεφέραμεν τά ανωτέρω οχι βεβαίως διά νά ΰπο- 
στηρίξωμεν τήν σφαλεράν γνώμην, δτι τό Μποντούρ τζαμί ή Άπτάλ
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τζουνεΐτ ήτο δήθεν άλλοτε χριστιανικός ναός. 'Ημείς κατεπολεμή- 
σαμεν αυτήν καί εις τά προηγούμενα, άλλα καί άλλοτε, άναγράψαντες 
σχετικώς καί έκ δοθείσης αφορμής εις τήν πραγματείαν ήμών περί τής 
τό 1936 άνευρεθείσης έν Διδυμοτείχφ αναθηματικής στήλης των Πλω- 
τινοπολιτών («Θρακικά» Η'.).Θέλομεν μάλιστα νά διαπιστώσωμε ν καί πά
λιν, δτι έγένοντο καί γίνονται πολλαί συγχύσεις έκ μέρους τοΰ λαοΰ, 
εν φ άπλοΰστατα εξηγείται, δπο.)ς προείπομεν, δτι τά χριστιανικά εκείνα 
μάρμαρα μετεφέρθησαν άλλαχόθεν, άγνωστον δμως πότε καί πόθεν, 
άλλως δέ ό Εβλιγιά Τζελεμπή οΰδέν αναφέρει περί τοΰ άν το τέμενος 
τοϋτο ήτο άλλοτε ναός. ΙΙρός τοΰτοις καί ό Σπαθάρης σχολιάζει απλώς 
τάς λέξεις Έπτάλ τζεντί καί προσπαθεί νά έξηγήση, καθό)ζ εϊδομεν, τήν 
ονομασίαν τοΰ τεμένους, χωρίς νά γνωρίζη τά δσα σχετικώς ιστορήσα
με ν ημείς, διά τών όποίιον έξεθέσαμεν τήν μόνην φυσικήν προέλευσιν 
καί ορθήν σημασίαν αυτής, άρα τό τέμενος τοΰτο δεν προϋπήρξεν ώς 
ναός.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. Τό μεστζίτ «Φερχάτ μπέη», διστάζομεν νά 
ταΰτίσωμεν τοΰτο προς τό υπό τών σημερινών άναφερόμενον καί υπό τών 
βουλγάρων καταστραφέν μεστζίτ, τό όποιον έφερε τό ονομα «Γαζή Φερ
χάτ μπαμπά». Εις τον αυλόγυρον του διασώζεται είσέτι ό τεκκές ή μάλ
λον ό τάφος τοΰ Γαζή Φερχάτ μπαμπά εις τήν συνοικίαν, ή οποία έφερε 
μέχρι τής ελληνικής κατοχής τό ίδιον όνομα καί ή οποία λέγεται κοι
νώς «Κατσιβέλικα». Ό  λόγος, διά τον οποίον διστάζομεν νά δεχθώμεν 
τήν συνταΰτισιν, δεν είναι μόνον ή διαφορά τών ονομάτων ή μάλλον τών 
έπωνΰμων «Φερχάτ μπέη» καί «Γαζή Φερχάτ μπαμπά», αλλά καί ό 
εξής : δηλαδή ό Έβλιγιά, εκτός τών 12 μεστζίτ, μεταξύ τών οποίων καί 
τό περί ού ό λόγος, αναγράφει περαιτέραι καί τεκκέδες καί τάφους' με
ταξύ λοιπόν τούτων είναι καί ό τάφος τοΰ «Γαζή Φερχάτ μπαμπά». Ό  
μεταφραστής δέ Σπαθάρης, γράφων τό μεστζίτ Φερχάτ μπέη, λέγει έν 
υποσημειώσει, δτι ό Φερχάτ μπέης ήτο στρατηγός τοΰ Σουλτάνου Μουράτ 
τοΰ Γλ καί παραπέμπει προς τοΰτο εις τον Χάμμερ (τόμος Ζ' σ. 29 κ. έ.) 
δθεν γεννάται τό ζήτημα : διατί άρά γε ό Έβλιγιά αναγράφει τό μέν 
μεστζίτ μέ τήν ονομασίαν Φερχάτ μπέη, τον δέ τάφον μέ τήν ονομασίαν 
Γαζή Φερχάτ μπαμπά, χι.ορίς νά άναφέρη, άν ό Φερχάτ μπέης καί ό 
Γαζή Φερχάτ μπαμπά ήσαν έν καί τό αυτό πρόσωπον; Είναι αληθές δτι 
ό Φερχάτ μπαμπά άναφέρεται ώς «γαζή» δηλ. νικητής καί δτι κατά τούς 
σημερινούς ό ιδρυτής τοΰ υπό τών βουλγάρων καταστραφέντος μεστζίτ 
Γαζή Φερχάτ μπαμπά ήτο εις τών αρχηγών τοΰ τουρκικού στρατού. Έν 
τοΰτοις, έπαναλαμβάνομεν, διστάζομεν νά δεχθώμεν τήν συνταΰτισιν 
έχομεν δέ τήν γνώμην, δτι άλλο είναι τό μεστζίτ τοΰ Φερχάτ μπέη καί 
άλλο τό μεστζίτ τοΰ Γαζή Φερχάτ μπαμπά, έκτος έάν παραδεχθώμεν,
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δτι ό Έβλιγιά, γραφών προχείρως καί συντόμους, παρέλειψε νά πρόσθε
ση, δτι τα δυο ταϋτα πρόσωπα αποτελούν εν καί τό αυτό, διότι έν έναν- 
τίφ περιπτώσει φάσκει καί αντιφάσκει.

Θά έξετάσωμεν ήδη τά τζαμία καί τά μεστζίτ κατά τάς πληροφο- 
ρ)ας, τάς οποίας έλάβομεν παρά των σημερινών μωαμεθανών. Ταΰτα 
κατεστράφησαν, ώς προανεφέραμεν, κατά τους βουλγαρικούς πολέμους 
εκτός δυο μόνον, καίτοι δε τινα έξ αυτών συμπίπτουν ούτως ή άλλως 
πρός τινα των υπό τού Έβλιγιά αναγραφόμενων, εν τούτοις θ ? άπαριθ- 
μήσωμεν απ’ αρχής καί κατά σειράν δλα καί θά έπιψέρωμεν επ’ αυτών 
τάς δέουσας παρατηρήσεις:

ΠΡΩΤΟΝ. Τό τζαμίον Βαγιαζίτ, άναφερόμενον ύπ’ άριθ. 1 υπό 
τοΰ Έβλιγιά.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Τό «Κίουτσούκ τζαμί», (ιδέ μεστζίτ Έβλιγιά μέ ονό
ματα «Μπαζαρλή» καί «'Αλατζάς ύπ' άριθ. 2).

ΤΡΙΤΟΝ. Τό τζαμίον «Τμαρέτ» η τού Νασούχ μπέη (άριθμ. 7 τοΰ 
Έβλιγιά).

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Τό «Μποντούρ τζαμί» (άριθμ. 12 τού Έβλιγιά).
ΠΕΜΠΤΟΝ. Τό τζαμίον «Κιοπριού μαχαλεσί» (άρ. 7 τοΰ Έβλιγιά).
ΕΚΤΟΝ. Τό τζαμίον τής συνοικίας «Κούμ μαχαλεσί»" άγνιοστον, εάν 

καί πρός ποιον των υπό τοΰ Έβλιγιά άναφερομένων προσκυνημάτουν 
συμπίπτει.

ΕΒΔΟΜΟΝ. Τό τζαμίον τής συνοικίας «Τζιρτζίρ»’ λέγομεν καί περί 
αυτού δ,τι εΐπομεν καί περί τού έκτου. Ιίερί τής ίδρΰσεώς του μάς διη- 
γήθη ό γέρων Τμπραάμ Καρακάς περίεργον μύθον: έκει, λέγει, ένθα 
έκτίσθη, υπήρχε παλαιά πηγή στοιχειοηιένη, καθ’ έκάστην δέ νύκτα 
εκύαζον βάτραχοι, εκλαμβανόμενοι υπό-των περίοικων το όρκων ώς πνεύ
ματα τοΰ ύδατος καί ούδείς έτόλμα νά διέλθη έκεΐθεν* μία μαία λοιπόν, 
μεταβαίνουσα διά τον τοκετόν γείτονος γυναικός, κατέπεσε παρά 
την πηγήν τεταραγμένη καί ήμιλιπύθυμος. ΕΙχεν ΐδει τεράστιον βά
τραχον, δστις είπε πρός αυτήν: «θά άποθάνης, εάν ή έγκυος γέννη
ση θήλυ, θά ζήσης δέ, εάν γέννηση άρρεν»" συγχρόνως άλλοι βάτραχοι, 
δηλαδή πνεύματα, εΐπυν : «νά ύπάγης καί νά σκορπίσης εις την οικίαν 
τής επιτόκου φύλλα κρομμόων καί σκόρδων καί τότε μή φοβήσαι, διότι 
δεν θά πάθη; τίποτε». ΈΙ μαία έγερθεΐσα μετέβη καί έξετέλεσε την πα
ραγγελίαν, έν ώ δέ μετ’ ολίγον είχε γεννηθή θήλυ τέκνον, τά διεσκορπι- 
σμένα φύλλα μετεβλήθηθαν εις χρυσά καί άργυρά νομίσματα, τά όποια 
έξεχύνοντο εκ τών διαφόριυν οπών έξω τής οικίας. Αίφνης ήκούσθησαν



Τά προσκυνήματα Μωαμεθανών Διδυμοτείχου 229

κτύποι ισχυροί καί αλλεπάλληλοι κίς την θυραν’ ή μαία λαβοίσα τότε 
τεμάχιον κηροί έπλασεν αυτό κατάλληλο; καί έτοποθέτησεν εΐ£ τό εμ
πρόσθιου μέρος τής άρτιγεννήτου κόρης, ήτις έξελήφθη τοιουτοτρόπως 
ιός άρρεν παιδίον από τά είσελθόντα πνεύματα* καί ταίτα μέν έξηφανί- 
σθησαν* ό αρχηγός των, ό γι,γαντιαΤος βάτραχος, διερράγη παταγωδώς, 
ή δε μαία, σφα καί ελεύθερα, άπήλθεν εις τον οίκον αυτής. Έκτοτε ή 
πηγή εμεινεν απηλλαγμένη από των πνευμάτιον, οί δέ κάτοικοι τής συν
οικίας, επί τή σωτηρία τής μαίας καί τοΰ καθαρισμοί τής πηγής, έκτι
σαν εις ένδςιξιν ευγνωμοσύνης προς τον Αλλάχ (τον Θεόν) τέμενος παρά 
την πηγήν, υπέρ ώνομάσθη «Τζιρτζίρ μαχαλεσι τζαμισί» ήτοι τζαμίον 
τής συνοικίας Τζιρτζίρ.

ΟΓΔΟΟΝ. Τό υπό τοΰ Φεριδούν Άχμέτ πασά κτισθέν (ή άνακτι- 
σθέν), έκτος τοΰ προαναφερθέντος Μπυντούρ τζαμί, μεστζίτ, δπερ 
έφερε τό όνομα αυτοί, είναι άγνωστον, εάν καί προς ποιον των υπό 
τοί Έβλιγιά αναγραφόμενων τεμενών ταυτίζεται' έμάθυμεν όμως σχετι- 
κώς τά εξής: ήτο έκτισμένον μεταξύ τοί σημερινοί ξενοδοχείου «Ελλάς» 
καί τοί ζαχαροπλαστείου «Ελβετία» ή μάλλον εις την θέσιν τοί ζαχαρο
πλαστείου καί προεξεΤχεν εις την έμπροσθεν κατερχομένην μεγάλην 
οδόν τοί Σταθμοί. Εκαλείτο παρά τών ήμετέρων «Κόκκινα ντιρέκια», 
διότι ειχεν ερυθρούς στόλους, δέν παρήλθον δέ πολλά έτη από τής κα
ταστροφής του, διότι πολλοί τό ενθυμούνται. Οί μωαμεθανοί ωνόμαζον 
αυτό καί ενθυμούνται <ός μεστζίτ τού Φεριδούν Άχμέτ πασά, αλλά καί 
υπό τό όνομα «Κηναλή μεστζίτ», τό όποιον όνομα συμφωνεί κατ’ έν
νοιαν προς τό όνομα, τό όποιον άπέδιδον εϊς τό τέμενος τούτο οί ήμέτε- 
ροι δηλ. «Κόκκινα ντιρέκια».

ΕΝΑΤΟΝ. Τό μεστζίτ, οπερ φέρεται επ’ όνόματι τοί Φαχρετδίν 
μπαμπά, οστις, φαίνεται, ήτο ό ιδρυτής (ή ανακαινιστής) αυτοί.

ΔΕΚΑΤΟΝ. Το μεστζίτ «Γαζή Φερχάτ μπαμπά* (αριθμός 13 τοί 
Έβλιγιά).

ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ. ’Άλλοτε ύπήρχεν εις την συνοικίαν Μπαζαρλή καί 
άλλο μεστζίτ υπό την ονομασίαν «Χαφήζ Ίδρίς».

Φθάνομεν πλέον εις την αναγραφήν καί έξέτασιν τεκκέδων καί επι
σήμων τάφων επί τή βάσει τοί Έβλιγιά, τών πληροφοριών τών σημερι
νών καί τών ήμετέροον σχετικών ερευνών.

ΠΡΩΤΟΝ. Ό  τάφος ή, όπως λέγει γενικώς καί περί τών άλλων τά- 
φο>ν 6 Έβλιγιά, τό προσκύνημα, τοί «Χασάν μπαμπά». Καθώς είδομεν, 
ό Έβλιγιά αναφέρει τους μέν τεκκέδες άνωνΰμως, μερικούς δέ τάφους,
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όπως ενταύθα, όνομαστί. Φαίνεται, ο μ,ως μεταξύ τούτων περιλαμβάνει 
καί τεκκέδες. Τον τάφον λοιπόν τού Χασάν μπαμπά ώνόμαζον οι σημε
ρινοί τεκκέν. Κατεστράφη ουτος προ αρκετών ετών, εΰρίσκετο δέ εις την' 
περιοχήν τού προμνημονευθέντος }ΐεστζίτ υπό τό όνομα Κηναλή μεστζίτ, 
δηλ. τού Φεριδούν Άχμέτ πασά καί κυρίους μεταξύ τού ξενοδοχείου 
Ελλάς καί τού ζαχαροπλαστείου Ελβετία. Έν τούτοις μάς φαίνεται πε
ρίεργον τό ότι ο Έβλιγιά ορίζει τήν θέσιν του μέ την φράσιν «υπό τό 
φρούριον», ιός νά εύρίσκετο πολύ πλησίον τής άκροπόλεως.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. *0 τάφος τού «Σουφί Σουμί μπαμπά». Ό  Σπαθάρης 
έν ύποσημεκυσει ερμηνεύει τήν λέξιν «μπαμπά», ότι είναι «δερβισικός 
βαθμός», την δέ λέξιν «Σουφί», ότι σημαίνει «μυστικιστής-θεόσοφος», 
καί έχει δίκαιον, διότι εις τήν τουρκικήν γλώσσαν υπάρχει ή έκ τής 
ελληνικής ληφθεΐσα λέξις «σοφού» ή «σουφί», γνωστή μέ τήν σημασίαν 
όχι μόνον τού σοφός, αλλά καί, τού περί τον θρησκευτικόν μυστικισμόν 
ασχολούμενου. Ό  τάφος ουτος, ένθα είναι τεθαμμένος ό Σουμί, είνα, 
άγνωστος εις τούς σημερινούς.. Πρόκειται ίσιος περί ενός των άνωνύμως 
φερομένων σήμερον, τάφων ή πρέπει νά ταυτισθή προς τάφον, τον 
οποίον έγνώριζον οι σημερινοί ώς τεκκέν τού «σοφού», δηλ. τού θεοσό- 
φου, «Σαχίν μπαμπά», εννοείται ότι εν τυιαύτη περιπτώσει πρέπει νά δε- 
χθώμεν, ότι ό «Σουφί Σουμί μπαμπά» καί ό «Σοφού Σαχίν μπαμπά» εί
ναι έν καί τό αυτό πςόσωπον. Καθ’ ημάς πρέπει νά διακρίνωμεν 
καί τούς τάφους αυτών. Περί τού τελευταίου τούτου,ήτοι τού Σαχίν μπα
μπά, λέγουν ώρισμένως, ότι ήτο έκ τών «ουλεμάδων», εγγραμμάτων δη
λαδή κληρικών τού οθωμανικού στρατού, φονευθέντιυν κατά τήν άλωσιν 
τού Διδυμοτείχου.

ΤΡΙΤΟΝ. Ό  τάφος τού «Τεπριτζή μπαμπά», άναφέρεται υπό τού 
Έβλιγιά, ήδη δεν υπάρχει. Είναι, γνωστός εις όλιγίστους έκ τών σημερι
νών, εύρίσκετο δέ εις τον περίβολον τού νεοκτίστου τουρκικού σχολείου.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ. Ό  τάφος τού «Μουρσάλ μπαμπά» άναφερόμενος υπό 
τού Έβλιγιά, διασώζεται μέχρι σήμερον ώς τεκκές τού Μουρσάλ μπαμπά, 
ονομαζόμενος δέ καί «Σιμσερλή τεκκεσί» εύρίσκεται εις τήν συνοικίαν 
«Τζιρτζίρ» χωριστά όμως καί όχι έν τώ νεκροταφείφ τού ομωνύμου τζα- 
μίου τής συνοικίας εκείνης. Καί ό Μουρσάλ μπαμπάς ουτος, λέγουν οί 
σημερινοί, ήτο εκ τών κατά τήν άλωσιν πεσόντιον ουλεμάδων. Ό  Μου- 
σταφά έφέντης έλεγεν, ότι εις τον τεκκέν τούτον ήσαν κρεμασμένοι «οί 
Τζιζμέδες» δηλ. τά υψηλά καί μαλακά έκ λεπτού δέρματος υποδήματα, 
τής' βασιλοπούλας, εύρεθέντες παρά τό «Κήζ κουλέ» καί μεταφερθέντες 
κατόπιν ενταύθα. Τούς ειχεν ΐδει, λέγει, καί ό ίδιος* έλεγε προς τούτοις,
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δτι εφόρουν τά υποδήματα ταύτα δσοι ειχον πυρετόν, εν ώ κατά τον 
Γιάγκον Βογιατζόγλου τά υποδήματα τής βασιλοπούλας ήσαν ξύλινα, 
κρεμασμένα εις τον τάφον του ' Απτάλ Τζουνεΐτ καί δτι τά έφόρουν 
δσαι έγκυοι γυναίκες είχον δύσκολον τοκετόν. Περί τής βασιλοπούλας 
τοϋ 'θρύλου καί τοΰ λεγομένου πύργου αυτής κάμνο[ΐεν εκτενή λόγον ε*ίς 
τά περί τής άλιόσεως τοϋ Διδυμοτείχου.

ΙΙΕΜΙΙΤΟΝ. 'Ο τάφος τοΰ «Γαζή Φερχάτ μπαμπά» (αριθμός 13 
τοΰ Έβλιγιά).

ΕΚΤ(.)Ν. Ό  τάφος τοϋ «Μολλατζίκ έφέντη», άναφερόμενος υπό 
τοϋ Έβλιγιά είναι γνωστός εις τους σημερινούς γέροντας, διετηρεΐτο εις 
τό καταστραφέν μέγα νεκροταφείο ν καί εκεί περίπου, ένθα είναι ήδη τό 
■νεόκτιστου κτίριον, δπερ χρησιμεύει ώς λόχος τοΰ συνοριακού τομέως 
"Εβρου, κατεστράφη δέ καθώς καί πλεϊστοι άλλοι τάφοι κατά την υπό 
τοΰ καϊμακάμη ’ Αλή Γκαλήπ διάνοιξιν τής εκειθεν διερχομένης μεγάλης 
οδού. ΙΙρό τής διανοίξεως τής οδού ταύτης μέγα προς τά εκεί τμήμα, αλ
λά καί τό εντεύθεν, ένθα ή νέα τουρκική σχολή, μέχρι τής εβραϊκής 
συναγωγής καί του διοικητηρίου (επαρχίας) σχεδόν, συμπεριελαμβάνον- 
το εις τό νεκροταφεΐον (τοιουτοτρόπως εξηγείται ή τοποθεσία καί τόϋ 
προμνημονευθέντυς τάφου τοϋ «Τεπριτζή μπαμπά» καθώς καί άλλων).

ΕΒΔΟΜΟΝ. 'Ο τάφος τοΰ «Άϊβάτ μπαμπά» άναφερόμενος υπό τού 
Έβλιγιά καί καλούμενος υπό των σημερινών τάφος τοϋ «Άϊβάζ μπαμπά», 
κατεστράφη. Κατά τύν Μουσταφά Άζίζ Νου.μίκ όγλοΰ έκειτο πλησίον 
τής μή ύπαρχούσης πλέον μεγάλης κρήνης τοϋ μεγάλου νεκροταφείου, 
διότι δλαι δυστυχώς αί κρήναι κατεστράφησαν.

•ΟΓΔΟΟΝ. Ό  τεκκές τοΰ «Μουσλουδίν μπαμπά» άναφερόμενος υπό 
τών © .̂μερινώιν καί έναντι τής οικίας Τζεβάτ μπέη. Καί δ Μουσλουδίν 
μπαμπά ήτο έκ τών κατά την άλωσιν τοΰ Διδυμοτείχου φονευθέντιον* 
ουλεμάδων τοΰ πολιορκοϋντος αυτό στρατού.

ΕΝΑΤΟΝ. Ό  κατά τούς σημερινούς υπάρχων άλλοτε τεκκές τοϋ. 
«Σοφοΰ Σαχίν μπαμπά», περί τοϋ οποίου έγράψαμεν εξ αφορμής τοϋ ΰπ’ 
άριθμ. 2 τάφου τοϋ Σουφί Σουμί μπαμπά.

ΔΕΚΑΤΟΝ. Ό  τεκκές ή, δπως είναι σήμερον, ό τάφος τού «Ά - 
πτάλ Τζουνεΐτ». Περί τοϋ τάφου τούτου έγένετο λόγος εις τά προηγού
μενα τοΰ Έβλιγιά (άριθ. 12).

ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ. 'Ο τάφος τού Άχμέτ Φεριδούν πασά, άναφερόμε-
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νος υπό τον σημερινών ϊδέ ο /■τιν.η> τεμένη υπ άριθμ. 11? μεν τοΰ Έ- 
βλιγιά, 8 δέ tf~>λ· σημερινών.

ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ. *0 πόρο,’ ιυΰ ' Λ 11Μ/. 1 μιαμπάν ϊδέ χάηον 'Λϊ|Ί·π 
μπαμπά υπ' άριθμ. 7.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΤΟΝ. Ό  τάηος ϊ| μάλλον τό μαυσολεΐον τοΰ 
εκ των διοικητών τοΰ οθωμανικού στρατού Όροΰτς πασσά , δεν 
αναφύεται υπό τοΰ Έβλιγιά, διατηρείται δέ μέχρι τοΰδε καί είναι 
παρημελημένον παρά την νοτιοανατολικήν άκρα ν τοΰ μεγάλου νε
κροταφείου εις την συνοικίαν «Τρίποδος ί| Πυροστιάς ή ΙΓέρα A1 </.- 
χαλά - τουρκιστί, δέ Σάτζιαχ» ή « ’Αρναοΰτ ιιαχαλεσι ·. Τέσσαρες rΐ|·11- 
λοί και παχεϊς εκ μαρμάρου κτιστοί, στύλοι στηρίζουν μεγαλοπρεπή 
στέγην επί δαπέδου μετιι |'!αθμίδων, κάτωθεν τοΰ οποίου ήτο η κρύπτη. 
Ό ταν βλέπει τις μακρόθεν τό μαυσωλείου, διακρίνονται συνήθως, ανά
λογος τοΰ τόπου, ένθα είναι έστημένοι, οί τρεις μόνον έκ τον στύλον, 
έ; οΰ καί ή ονομασία Σάτζιαχ, J ίυροστιά, Τρίπους, την οποίαν προσέλα- 
βεν ή έκείθεν συνοικία. Κϊδομεν εις τά προηγούμενα το [ΐεστζίτ τοΰ Ό - 
ρούτς πασά, άναφερόμενον υπό τοΰ Έβλιγιά (άριιθμ. (ί). Επειδή όμος 
δεν αναφέρει ούτος, έ.ν ώ έπρεπε, καί χορΐ.ς ακόμ η νά τό έπισκεψθή, τό 
μέγα τοΰτο καί επιβλητικόν καί περίοπτοι' μαυσολείον, συμπεραίνομεν, 
ότι ό Όροΰτς πασάς είχε μεν κτίσει τό μεστζίτ προ της άφίζεως τοΰ 
Έβλιγιά εις Διδυμότειχον, δεν ειχεν όμως άποΟάνει ακόμη, η τουλάχι
στον, καί αν ειχεν αποθάνει, δεν είχε κτισθή εΐσέτι τό μαυσωλεΐόν του.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΤΈΤΑΡΤΟΝ. '(.) τεκκές «Τατάρ μπαμπά*, ίδέ άριθ- 
μούς 8 μέν τοΰ Έβλιγιά, 8 δέ επίσης τών σημερινών.

ΔΕΚΑΤΟΝ 1ΙΗΜΓΙΤ0Ν. Ό  τάφος τοΰ <Κουρμπάν μπαμπά», δέ.ν 
άναφέρεται υπό τοΰ Έβλιγιά, ήδη δέ δεν διασώζεται, εϊμij τό όνομα. Εΰ- 
ρίσκετο εκεί δεν τού Έρυθροποτάμυυ καί ολίγον ΰπερθεν τοΰ Φάληρου. 
Εκεί ΰπήρχεν άλλοτε είδος στοάς μετά κήπου, προ αρκετόν δέ ετών δι- 
εσιόζοντο μερικοί κίονες εις το ύψωμα,τό όποιον άποκαλεϊται καί σήμερον 
ακόμη υπό τον τούρκον «Κουρμπάν τ ε πέ ήτ ο ι  λόφος θυσίας. Μερικοί 
ήμέτεροι νομίζουν, ότι ή ονομασία αυτή τοΰ λόφου προήλθε ν από τάς εκεί 
γινομένας άλλοτε «.κουρμπάν», θυσίας, ζωοθυσίας’ οί περισσότεροι όμως, 
καί ιδίως οί τοΰρκοι, λέγουν, ότι ό λόφος ώνομασθη κουρμπάν τεπέ, διότι 
έκεϊ έγένοντο «κουρμπάν», δηλ. έθυσιάσθήσαν, έφονεΰθησαν καί έτάφη- 
σαν «γαζήδες», ήτοι νικηταί, τοΰρκοι κατά την άλιοσιν τής πόλεως. Τό 
αληθές θά είναι τοΰτο, ότι, επειδή εις τόν.μνημονευθέντα τάφον έτάφη 
κάποιος «Κουρμπάν μπαμπά», διά τοΰτο καί ό λόφος ωνομάσθη συγκε- 
κομμένως Κουρμπάν τεπέ αντί Κουρμπάν μπαμπά τεπεσί.
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ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΚΤΟΝ. Υπήρχε ν άλλοτε 6 τεκκες τον «Σερεμέτ μπα
μπά  ̂ εις την οδόν τον τζαμιού Κούμ μαχαλέ, την άνερχομένην προς την 
Πυροστιάν.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ. Τεκκες ή τάφος, άγνωστον τίνος, υπήρχε 
προ πολλών ετών εις την μικράν πλατείαν, την έμπροσθεν της οικίας 
πρότερον μέν τοϋ διδασκάλου Κ. ΙΙαπαγιαννοπυυλου, ήδη δέ τοΰ ίερέως 
Τωάννου Μανρουδή. Λέγεται, ότι κατεστράφη κατά τον ρωσσοτουρκι- 
κόν πόλεμον τλΰ 1S78.

ΔΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΟΝ. Τεκκες ή τάφος, άγνιύστου πάλιν ονόματος, 
υπήρχε καί. πλησίον τής οικίας Ε. Γιουυρτζόγλου. Φαίνεται ότι εύρίσκετο 
έν τή αυλή ενός παλαιού μεστζίτ.'

Άπηριθμήσαμεν 7 τζαμία, 1.G ή 17 μεστζίτ καί 18 τεκκέδες ή τά
φους. Πολλά τών προσκυνημάτων τούτων, Ανεξαρτήτως τοΰ είδους καί 
των ονομάτων αυτών, ταυτίζονται, επειδή όμως μερικά απλώς συγχέ- 
ονται, διά τοΰτο περιωρίσθήΤΙεν εις την γενικώς μόνον γενομένην κατά 
είδη καί ονόματα άπαρίθμησιν, καθώς και προανηγγείλαμεν εΐσαγωγι- 
κώς).

Εις τον μετά την σύνταξιν τής άνωτέρω πραγματείας έκδοθέν- 
τα 9ον τόμον τών «Θρακικών» (σελ. 481) εις άρθρον υπό τίτλον «Τεκ
κέδες Βεκτασήδων» καί υπογραφήν A. Α. Σ. εϊδομεν μεταξύ ονομάτων 
αγίων (μπαμπά) καί τό εξής: «Κιζίλ Δελή Σουλτάν, Διδυμότειχον», 
άγνιυστον εις ημάς . . .

t  ’Αρχιμανδρίτης 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΦΕΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΩΝ 
ΕΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ*
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Όκτάστιχος αναθηματική εις τον ’Ασκληπιόν επιγραφή επί κτ,'λιν- 
δροειδοΰς μαρμάρινης στήλης χρώματος αμαυροί?, εύρεθείσης παρά τή 
κάηιη Βαρβάρα τής περιφερείας Τατάρ-Παζαρτζικίου (αρχαίας Βησσαπα- 
ρας). Τό ύψος τής στήλης είναι 0,36, ή δέ διάμετρος 0,095 του μ. Προ
έρχεται έκ του γ' μ. X. αίώνος.

«Αυρ(ήλιος) Σάλβις Μουκακένθου βετ(ε)ρανός κυρίω Άσκληπιω ευ
χαριστήριον» ').

β ε τ ε ρ ά ν ο ς ,  λατιν. v e t e t a n u s :  παλαίμαχος στρατιώτης.
Σ ά λ β ι ς, ό’ συντετμημένος τύπος τοϋ Σ ά λ β ι ο ς, πρβλ. Δ η- 

μ ή τ ρ ι ς κτλ. αντί τοΰ Σ α λ ο υ ι ο ς, Λατιν. S a l ν i u s* δθεν καί 
τά θηλ. Σ α λ β ί α, Σ α λ ο υ ί α έν έπιγραφαίς.

Μ ο υ κ ά κ ε ν θ ο ς ’ σϋνθ. Μ ο ΰ κ α -(- κ έ ν θ ο ς, Θρμκικόν.
174

Έπτάστιχος αναθηματική εις τον Δία Ζβελσοΰρδον επιγραφή, κε- 
κομμένη ά'νωθι καί κάτωθι επί τμήματος κυλινδρικής στήλης ΰψους 0.45 
καί διαμέτρου 0,28 τοϋ μ. εύρεθείσης έν τή κώμη Δημητρίεβο τής περι
φέρειας Τατάρ-Παζαρτζικίου. ’Από των αυτών χρόνων.
« . . . .  ως [Κ]ότυος, Ταταζίη Μουκασήους Διί Ζβελσούρδο), Δόλης . . . .  » 3)

Τά ονόματα γνήσια Θρφκικά. Μ ο υ κ ά σ η ς, γεν.-ή ο υ ς’ άπαντα 
καί Μ ο ΰ κ α σ ο ς - Μ ο υ κ ά σ ι ο ς, λατιν. M u c a s i u s  καί Μ ο υ - 
κ ά ν τ ι ο ς, εκτεταμένος τ\?πος τοϋ Μ ο ΰ κ α - Μ ό κ α ς ,  λατιν. Mo c a  
καί Μ ο υ κ ά λ α ς  καί Μ ο υ κ ί λ η ς καί Μ ο κ ι α ν ό ς ή Μ ο υ κ ι -  * 1

* "Ορα Τόμ Γ. σελ. 264—280.
1) D a η ο ν Chr .  Antike Denkmaler in Bulgarien έν τω Bull, de l’inst. 

archiol. ^lulg. τόμ. X l, έτ. 1937, «ξλ. 201, άρ 5.
2) D a n o v  Chr .  αύτόΌτ, σελ. 201, άρ. 6.
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α ν ο ς η Μ ο ν κ Ι ν  « ς πιθανώς κατά σϋμφυρσιν προς τό λατιν. Μ u- 
c i a n u s - M  u c i u s.

T α τ α ζ ί η και Τ α τ α ζ ία, ή, άρσ. Τ α τ α ς, λατ. T a t a  καί
Τ  a t a 7. a- πρβλ. τα εν έπιγραφαΐς Έλλ. ονόματα : Τ ά τ α, Τ ατ ά ς,
Τ α τ ά ρ ι ο ν, Τ α τ ί ς, Τ ά τ ι ο ν.

Δ ό λ η ς γεν. Λ ο λ ή ο υ ς, λατιν. D o l e s  και. D ο 1 e u s καί Do-
la n u s,

Ζ ε ύ ς Ζ (1 ε λ σ ο ν ρ δ ο ς ή Ζ β έ λ σ ο υ ρ δ ο ς - Ζ β έ ρ θ ο υ ρ -  
δ ο ς - Ζ ι β έ λ σ ο υ ρ δ ο ς - Ζ β ε λ ί} ί ο υ ρ δ ο ς, Ζ β ε ρ θ ί ο υ ρ δ ο ς =  
ό κ ε ρ α ύ ν ι ο ς ,  ιός διαπιστούται έκτων αναγλύφων του, έφ} ών τό 
έπίθετον του.

17.5

Λωδεκάστιχος κεκομ ιιένη άνω Οι αναθηματική επιγραφή επί του 
κάτω τμήματος στήλης πρισματοειδούς τριγωνοειδοΰς, εύρεθείσης · έν τή 
κώμη Βέτρεν περιφερείας Τατάρ-ΙΙαζαρτζικίυυ. Άπό τοϋ β"—γ' μ. X. 
αίώνος.

« . . .  . άνέ]θηκα ευτυχώς Αυρ(ήλιος) Ούόλκειος β(ενε)φ(ικιάριος)').
Ο ύ ό λ κ ε ι ο ς : πιθανώς μάλλον έκ τοΰ V ο 1 c a e (Ούόλκαι), 

έθνους τής Ναρβωνίτιδος έν Γαλλία αντί Ο ύ ο λ κ α ί ο ς ή έκ τοϋ V ο Ι
ο i (Ουόλκοι) έθνους έν Τυρρηνία, δθεν σχηματίζονται τα V ο 1 c ϊ- 
n u s, V o l c i e n s  καί V o l c e n t i n u s .

b e n e f i c i a l '  i i  (ευεργετούμενοι) έκαλοΰντο έν τφ Ρωμαϊκφ 
στρατεύματι οί τών ταπεινότερων έργωνφαπηλλαγμένοι ευεργεσία τοϋ 
στρατηγού «καί επί θεραπεία τών μαγιστράτων τεταγμένοι».

176

Δίστιχος κεκομμένη αριστερόθεν αναθηματική επιγραφή έπί τοϋ 
κάτω τμήματος μαρμάρινου αναγλύφου, ϋψ. 0,21, πλ. 0,21 καί πάχ. 0,05 
τοϋ μ, εύρεθέντος έν τοίς πέριξ τής Φιλιππουπόλεως καί έναποκειμένου 
νΰν έν τφ μουσείιμ τοϋ Γαλλικού κολλεγίου τής πόλεως. Έκ τού ανα
γλύφου διατηρούνται αί τρεις Νϋμφαι δεξιόθεν κατά μέτωπον καί άρι - 
στερόθεν τά άπό τών γονάτων άκρα γυναικός, πιθανώς τής "ΙΙραί, έν 
ποδήρει ίματίω. Άπό τοϋ γλ. μ. X. αίώνος.

« . . . . υπέρ υγείας] καί σωτηρίας εαυτού.......... [άνέθηκεν] εις δέη-
σίν» 1 2).

1) D a n o v  Chr .  Νεωστί άνακαλυφθεϊσαι αρχαιότητες. Αυτόθι, σελ. 310.
2 )  T s o n t s c h e v  D. Contributions a Phistoire antique de Philippopolis, 

It. 1938, Sophia, σελ. 108, άρ. 11.
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Δίστιχος κεκομμένη αριστερόθεν επιγραφή κάτωθι αναγλύφου ϋψ. 
0,3ο, πλ. 0,30 καί πάχους 0,07 του μ. παριστώντος νεκρικόν δεΐπνον. Έκ 
τοϋ αυτού τόπου καί των αυτών χρόνων.

« ......... -θήτης εις.................. έρρωσο» ').
’Αξιοσημείωτος ή προσφώνησι.ς τυιν νεκρών προς τον παροδίτην ε ρ- 

ρ ω σ ο αντί τυΰ συνήθους χ α I ρ ε.
178

Δίστιχος αναθηματική εις την " IΙράν επιγραφή κάτω επί τοϋ πλαι
σίου ανάγλυφου καμπυλοειδούς άνωθι ϋψ. 0,23, πλ. Ο,to καί πάχους 
0,025 τοϋ μ. παριστώντος την θεάν ορθήν κατά μέτωπον έν ποδήρει ίμα- 
τίφ κρατούσαν διά μεν.τής άριστεράς σκήπτρον, διά δέ τής δεξιάς φιάλην 
άνωθι βωμού. Ινυρέθη πλησίον τής επί τής Ροδόπης κώμης ΙΙεροστίτσης. 
Άπΰ των αυτών χρόνων.

«Άπουσίου Κίσσου Διπόρεος ευχήν» *).
Ά  π ο ύ σ ι ο ς : εκ τοϋ ά π ώ ν-ό ν τ ο ς' πρβλ. έκών-έκούσιος, άκων- 

άκούσιος, έθέλων-έθελούσιος.
179

Δίστιχος κεκομμένη αναθηματική επιγραφή, καλλιγραφικωτάτη επί 
τοϋ κάτω μέρους τοϋ πλαισίου τμήματος μαρμαρίνου αναγλύφου καλής 
τέχνης, ϋψ, 0,13, πλ. 0,13 καί πάχ. 0,05 τού μ. εύρεθέντος έν τή κώμη 
Σεμτσίνοβο τής περιφερείας Τατάρ-Παζαρτζικίου. Έκ τοϋ αναγλύφου 
διατηρούνται, μόνον ot πόδες άνδρός από των γονάτων φέροντας ένδρο- 
μίδας καί τό κάτω [ΐέρος ράβδου έρειδομένης επί τού έδάιρους, πιθανώς 
θύρσου. ’Ίσως παρίσταται ό Διόνυσος.

« . . . . ύτης ’Αντωνίου........... άνέθηκεν» 3).
180

Δίστιχος τετριμμένη αναθηματική εις την "Ηραν επιγραφή κάτω 
επί τού πλαισίου κεκομμ,ένου άνωθι μαρμαρίνου αναγλύφου ϋψ. 0,18, 
πλ. 0,24 καί πάχ. 0,04 τού μ. Έκ τοϋ αναγλύφου διατηρούνται τύ κάτω 
μέρος τοϋ σώματος τής θεάς έν ποδήρει ίματίο), τοϋ σκήπτρου, οπερ 
έκρςίτει διά τής άριστεράς καί δεξιόθεν τετράπλευρος βωμός μετά πυρός. 1 2

1 )  T s o t i t s c h e v  Ό. Αυτόθι, σελ. 109.'
2) T s o  n t s c h e v  I). Αυτόθι, σελ. 119. 
8 ) T s o n t 9 C h e v  D. Αυτόθι, σελ. 130.
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Προέρχεται έκ τοϋ αυτού τόπου και τοϋ γ'. μ. X. αιώνος.
«Έ]πτέπυρις Μουκατράλεος Κυρ[ία "Ηρα].» Χ).

181

Δίστιχος κεκομμένη αναθηματική εις τάς Νύμφας επιγραφή επί τής 
καμπυλοειδούς άνιοθι πλευράς τοΰ πλαισίου αναγλύφου μαρμάρινου των 
θεών, κεκομμένου αριστερόθεν καί κάτωθεν. Διατηρούνται οι κορμοί μέ
χρι τής όσφΰος δύο Νυμφών κατά μέτωπον ισταμένων. Το τμήμα έχει ϋψ. 
0,17, πλι 0,15 καί πάχ. 0,01 τοϋ μ. Εΰρέθη έν τφ Χισάρ καί προέρχεται 
από τοϋ β' — γ' αιώνος μ. X.

«[’Αγαθή] Τύχη. Κυρίαις [Νϋμφαις] άγναϊς» 2).
• 182

’Αναθηματική εις τούς θεούς τής υγείας έπιγραφή Ιπί μαρμάρινης 
πλακός ευρεθείσης πλησίον χώματος παρά τή κώμη Καραρίζοβο τής πε
ριφέρειας Φιλιππουπόλεοος παρά τον Στενίμαχον. Προέρχεται από τοϋ 
β'—γ' αιώνος μ. X.

«’Αγαθή Τύχη. Σαιτήρι Άσκληπιφ καί Υγεία καί Τελεσφορώ, θεοΐς 
έπηκόοις, Ευστόχιος Κέλερ ’Ασκληπιάδου, πρώτος αρχών, ευχαριστή
ριον» 3).

183

Ένδεκάστιχος αναθηματική εις τον ’Ασκληπιόν έπιγραφή έπί μαρ
μάρινου τετραπλέύρου βωμού, ύφους υπέρ το μέτρον καί πλάτους καί 
ύψους περί τά 0,60 τοϋ μ., κεκομμένη δεξιόθεν μέν καθέτίος από τοϋ 
τρίτου στίχου, αριστερόθεν δε από τού έκτου. 'Η αριστερά τού λίθου 
μετά γραμμάτων τής επιγραφής έκκοπή είναι τυχαία, ή δεξιόθεν δμως 
είναι σκόπιμος χάριν έντοιχίσεως αυτού έν τή γωνίφ κτιρίου, δθεν καί 
άπετοιχίσθη ούτος. Εΰρέθη έν τφ χωρία) Βαρβάρςι τής περιφέρειας τής 
πόλε ως Τατάρ-Παζαρτζικίου, δπου καί μετεκομίσθη Α). Προέρχεται δέ ή 1

1) Τ so  n ts  c h e v  D. Αυτόθι, σελ. 130.
2) T s o n t c h e v  D. Αυτόθι, σελ. 132.
3) ’ Κν τοϊς πεπραγμένοι? τοϋ έτους 1884 τοΰ πραγματικόν γυμνάσιου τής 

ΙΙλόβδηρ. σελ. 13 καί έν τοϊς Arckaol.-Epigr. Mittheil. Wien. τόμ. XV, σελ. 115.
4) II περιφέρεια τής πόλείος Τατάρ-Παζαρτζικίου. κείμενη κατά τον άνω 

τοΟ "Εβρου ρούν υπάγεται εις τήν χώραν των Βησσών καί πρωΐμως εξηλληνίσθη. 
Οΰ μακράν τής πύλεως εκειτο ή Βησσαπάρα, πιθανώς παρά το Βυζαντιακον οχυ
ρόν Βατκουνιον. Έ ζ επιγραφής έπί λαμπράς μαρμάρινης στήλης, έκ τοΰ τύπου 
των γραμμάτων ής εικάζεται ότι όέν είναι μεταγενέστερα τοϋ τρίτου π. X. αιώνος. 
όηλυΰται ότι οί αυτόθι Βησσοί έκτοτε όέν ήσαν άμοιροι τοΰ Ελληνικού πολιτι
σμού. Κατ’ αυτήν έλατρεύετο παρ’ αότοΐς 6 ’Απόλλων, ού ιερόν ύπήρχεν έν τφ 
τόπφ καί έτελοΰντο προς τιμήν τοϋ θεού κατά τελείτος ελληνικόν έθος πανηγύ-
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επιγραφή από τοϋ 2ου ή 3ου μ. X. αΐώνος καί κατά πιστήν αντιγραφήν 
έχει :

ΓΑΘΗΙ ΤΥΧ 
ΚΥ Ρ\Κ!

ACKAHfllW CJA 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΕΔΙΟ 
ΟΥΟΚΕΜΟΥΚΙΝΟΕ

inono'AiTHC
Ο C Υ Π ΕΡ ΕΑΥΤ 

ΤΝΝΙΔΙΜΝΕ 
EQHKENIE 

ΟΠΜΟΥΚΑΤΡ 
ΓΥΟΕ,

ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ 

ΚΥΡΙΩ

ΑΣΚΛΗΙΙΙΩ ΣΤΑΤΗΝΩ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙ 

5 ΟΥ ΟΚΚ ΜΟΥΚΙΝΟΣ ΦΙ 

ΛΙΙ1ΙΤ0Π0ΛΙΤΗΣ ΣΥΝ 

ΔΙΚΟΣ ΥΠΕΡ ΕΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΥΞΑ 

ΜΕΝΟΣ ΕΘΗΚΕΝ 1ΕΡΕΥ 

10 ΟΝΤΟΣ ΜΟΥΚΑΤΡΑΛΕ 

ΟΣ ΚΟΤΥΟΣ.

ρεις, καθ ’ άς άποφάσει τής πόλεως έστεφανοϋντο δημοσία οί άξιοι τη πόλει γε- 
νόμενοι. Ή  γλώσσα τοϋ έν τή επιγραφή ψηφίσματος είναι ή ’ Αττική εν όλη τή 
καθαρότητι, ό δέ τύπος παρόμοιος σχεδόν τφ τών ’Αθηναϊκών. ("Γόε, Συλλ. 
έπιγρ. Φιλ]πόλεως, <Θρα*ικά» τόμ. ΣΤ ', ετ. 1935. σελ. 138, άρ. 2). ΙΙρός δέ τά 
άφθόνως αυτόθι ευρισκόμενα Ελληνικά νομίσματα τών κλασσικών χρόνιαν, ιόν 
πλεΐστα τής Θάσου καί τής Μαρωνείας, ικανά τετράδραχμα τών ’Αθηνών τοϋ πα- 
λαιοτέρου τόπου καί πλεΐστα τοϋ Φιλίππου τοϋ ’Αλεξάνδρου και τοϋ Λυσιμάχου 
μαρτυροΰσι την προς τάς Έλληνικάς πόλεις καί αποικίας αδιάλειπτου έπικοινω- 
νίαν αυτών. Έκ δέ τών από τών χρόνων τής ρωμαιοκρατίας άποκαλυφθέντων αυ
τόθι λειψάνων ιερών μετ’ αναθηματικών τοϋ Θρακός ίππέως καί άλλων θεών άνα- 
γλόφων, ένεπιγράφων καί μή, καταφαίνεται καί ή τους Βησσούς αυτόθι καταλα- 
βοΰσα τότε, ώσπερ τους άλλους Θράκας θρησκοληψία (ϊδε Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο ·  
λί  δ ο ν ,  Περί τής θρησκείας τών Θρακών, *■ Θρακικά >, τόμ. Ε', έτ. 1934, σελ. 43 
§ 1). ’Εκ τών ιερών τούτων τό σπουδαιότερον είναι τό έν έτει 1896 άποκαλυφθέν 
Νυμφαϊον έν τή κώμη Β ο υ ρ δ α π α, νϋν Σαλαδίνοβον, έν αότώ άνευρέθησαν 
95 μαρμάρινα άναθηματικά ανάγλυφα, έν - οίς απεικονίζονται αί Νυμφαι, ιός αί 
τρεις Χάριτες έν τή Ελληνική τέχνη (Γ) ο 1) r u s k y ,  Sbornik, τόμ. XIII, σελ. 
404, καί X V I—XV II, σελ. 64 κέξής. καί Bull, de corr. Helleniqne, έτ, 1897. 
σελ.'119.

1) Ή  αντιγραφή έγένετο υπό τοϋ διευθυντοϋ τοϋ έν Φιλιππουπόλει έθνικοϋ 
μουσείου Δ. Τσόντσεψ, δστις έλαβε καί φιοτογραφίαν νής επιγραφής επί τόπου. Ή  
επιγραφή είναι αδημοσίευτος.



Επειδή τά έν έκαστο) πλήρει στίχο) γράμματα υπολογίζονται οϋχί 
πλείονα των Ιο —16, ή συμπλήρωσις τής επιγραφής γίνεται ϋφ’ ήμών ω δε:

τ. έ. «[Ά]γαθή Τυχ[η]. Κυρία,) Άσκληπιφ Στα[τηνφ] (;) Δημήτριος 
Διο[νυσί]ου (;)ό κέ (sic) Μουκινος [Φιλιπ]ποπολίτης [σΰνδικ]ος υπέρ έαυτ[οΰ 
και] των ιδίων ε[ύ'ξάμενος] εθηκεν ίε[ρεϋοντ]ος Μουκατρ[άλεος Κό]τυος».

Σ τ α . .  . . Τό έκκεκομμένον τούτο τοϋ θεοϋ έπίθετον πάντως εί
ναι τοπωνυμικόν, δοθέν αϋτώ εκ τοϋ έν ο) τύπο) ϋπήρχεν Ιερόν αύτοϋ. 
Γίρβλ. τα μέχρι τοϋδε γνωστά ήμΐν τοπωνυμικά τοϋ Άσκληπιοϋ έκ Θρά
κης επίθετα : Κ ο υ λ κ ο υ σ σ η ν ό ς, Ρ α σ υ π η ρ η ν ό ς, Σ α λ δ η- 
ν ό ς, Σ α λ δ ο β υ σ σ η λ' ό ς, Σ α λ δ ο κ ε λ η ν ό ς, Σ κ α λ π η ν ό ς, 
Ζ ι μ ι δ ρ η ν ό ς (Ziniidrinus), Σ τ ρ α μ ι ν η ν ό ς, Π α υ τ α λ ε ώ τ η ς1)̂  
Σ π ι ν θ ο π υ ρ η ν ό ς a), Ζ υ π α ρ η ν ό ς 1 2 3), και πιθανώς Μ υ ρ τ η- 
νό ς 4). Επειδή προς συμπλήρωσιν αϋτοϋ ό χώρος απαιτεί μόνον τέσσαρα 
γράμματα συμπληροϋται ύφ’ ήμών Σ τ α τ η ν φ, έκ κώμης φεροΰσης τό 
ονομα Σ τ α τ ι ς (έκ τοϋ στατος— ίσταμαι). ΚΙς τοϋτο δε βοηθεΤ ημάς ή 
έν Ρώμη άνευρεθεΐσα αναθηματική εις τον Ζιμιδρηνόν ’Ασκληπιόν λατι
νική έπιγραφή Θρακών στρατιωτών, πολιτών τής Φιλίππου, έν ή μετά 
τοϋ ονόματος το)ν αναγράφονται και αί κώμαί των (vici). Διότι έπί ρω
μαιοκρατίας ή εδαφική περιοχή τής αυτονόμου Φιλιππουπόλεως έπεξε- 
τείνετο δυτικώς και εις τά μέρη ταϋτα φθάνουσα μέχρι τών επί τοϋ 
Αίμου στενών τών Sued, ώς πατά προσέγγισιν έκ τών οδομετρικών 
στηλών και ά'λλων έπιγραφών είναι δυνατόν νά καθορισθή 5). Έν τή 
περί ής ό λόγος έπιγραφή άπαντα ή κιόμη S t a t i s a e ,  ήτις είναι με
τασχηματισμός τοϋ Ελληνικού Σ τ α τ ι ς (ή) ώσπερ καί έν τή αυτή έπι
γραφή S t a t u i s 6). Οϋτω ή Σ τ α τ ί ς μετεπλάσθη λατινιστί κατά
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1) K a z a r o w ,  Thrakische Religion έν τή Real enzyklopadie Pauly-Wis-
sowa.

2) B a t a c l i e  w, έν ιώ Bull, de Tinst. archeol. Bnlg. τόμ. V III, έ'τ. 1934, 
σελ. 465.

3) Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  Μ υ ρ τ. Συλλογή έπιγραφών Φιλ]πόλεώς, <'Θρακι- 
κ ά>, ιόμ. Ζ'. έτ. 1936, σε/.. 184, άρ. 14ο.

4) Τ ο ΰ α ύ τ Ο ΰ :  Περί τής θρησκείας τών Θρακών, αυτόθι, τόμ. Ε', έτ. 
1931, σελ. 53 § 8.

5) ”Ιδε καί D i m i t r o  w:  περί τών στρατηγιών καί τινων αστικών έδαφικών 
περιφερειών τής Ρωμαϊκής Θράκης, έν τή έπετηρίδι τοΰ εθνικό ΰ μουσείου Σοφίας, 
τόμ. VI, ετ. 1936, σελ. 136.

6) I) ιι m ο n t Η ο in ο 1 1 e, Melanges d’archeolog'e et d’epigraphie^^.. 483, 
άρ. 83. — H e n z e  n, Baletino mumcipale, έτ. 1875, σελ. 87.—CIL, τόμ. VI, άρ. 
2799. 'II έπιγραφή άρχεται: In honore do mils divinae Asclepio Zimidreno cives 
Philippopoiitanornm, quorum nomina infra 9unt:
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πληθυντικόν αριθμόν — α ί Σ τ α τ ί σ α ι (Statisae) καί καθ’ ενικόν 
S t a t u i s. Έκ του τοπωνυμίου Σ τ α τ ί ς η Σ τ ά τ ι ς σχηματίζεται 
κανονικώς τύ τοπωνυμικόν επίθετου Σ τ α τ η ν ό ς, πρβλ. τό παρά Στε
φάνιο τφ Βυζαντίφ Σ τ ά σ η  ν ό ς έκ- τοΰ ονόματος τής Περσικής πό- 
λεως Σ τ ά σ ι ς .

Δ ι ο . . . .  ου : συμπληροϋμεν Δ ι ο ν υ σ ί ο υ. Ωσαύτως δυνατόν 
νά συμπληρωθή καί διά τίνος των '· Δ ι ο δ ό τ ο υ, Δ ι ο δ ώ ρ ο υ, τοϋ 
θρακικοΰ Δ ι ο ζ ή ο υ, άτινα άπαντώσιν εν έπιγραφαΐς τής Φιλιππου- 
πόλειος και των περί αυτήν.

ό κ έ (= κ  α ι) Μ ο υ κ ϊ ν ο ς” πρβλ. Α υ ρ. Μ έ ν α ν δ ρ ο ς Μ ε
ν ά ν δ ρ ο υ ο κ α ί, Κ ό τ ο ς, Α ό ρ. Ά  σ κ λ η π ι ό δ ο τ ο ς ό κ α ί 
Φ α λ α κ ρ ί ω ν, Τ ρ ά λ ι ς Δ ο λ ή ο υ ς ό κ α ί  Σ κ ο π ι ά δ η ς 
κτλ. ’ ). Τό δέ Μ ο υ κ ΐ ν ο ς είναι προεκτεταμένος τόπος τοΰ Θρακικοΰ 
ονόματος Μ ο υ κ α ή τοΰ λατίνικοΰ Μ ο ΰ κ ι ο ς (Mucius).

[σ υ ν δ ι κ] ο ς : συμπληροΰται κατ’ αναλογίαν άλλων επιγραφών 
Φιλιππουπύλεως καί ΙΙαυταλίας.

Οί σ υ ν δ ι κ οι, ών ό αριθμός είναι ήμΐν άγνωστος, κατά τύν Ro- 
stovtsew καί Kazarow *) ήσαν πιθανώς τοΰ δήμου άρχοντες πριν ή 6 
δήμος τύχη πλήρους ϊσοπολιτείας (nmnicipium). Καθ’ ημάς πιθανώς εν 
ταΐς αΰτονόμοις τής Θράκης πύλεσιν ήσαν αρχή τις ανάλογος τή υπό τύ 
αυτό όνομα όρισθείση εν Άθήναις μετά την κατάλυσιν τής αρχής τών 
τριάκοντα, ήτις έδίκαζε καί άπεφάσιζεν επί τών δημευόμενων πραγμά- 
των 1 2 3), τ. ε. ήσαν δικασταί επί δημεΰσεως ιδίας καί δημοσίας ουσίας. Πι
θανώς δε καί οί ε κ δ ι κο ι ή ε κ δ ι κ οϋ ν τ ε ς 4 * 6) είναι αυτοί οί 
σ υ ν δ ι κ ο ί  ή σ υ ν δ ι κ ο ΰ ν τ ε ς δ).

ΰ π έ ρ έ α υ τ [υ ΰ κ α ί] τ ώ ν ί δ ί «υ ν :==τών οικείων, τών εαυ
τού συγγενών. Πρβλ. την εκ τοΰ αΰτοΰ τόπου καί χρόνου επιγραφήν ; 
«Δίζας Μουκαπύρεος Κυρίφ Άπόλλωνι ευχαριστήριον υ π έ ρ  τε έ α υ -  
τ ο ΰ κ α ί τ ώ ν ί δ ί ω ν κατ’ ευχήν ti).

1) Ά  π ο σ τ  ο λ ί δ ο τ> Μ υ y τ. Συλλογή επιγραφών Τραϊανής Α όγουστης, 
«Θρακικά», τόμ. Η', ίτ. 1 !·.">7, σελ. 82 κέξής. άρ. 20. 21. 88.— Περί τοΰ Μοΰκα ϊδε 
άνωτέρο άρ. 171.

2) Ball, de l’inst. archeol. Biilg. τόμ. 1. σελ. 280.
8) A ν σ ί ο ι». XVI, 7.
-1) Συλλογή έπιγρ. Φιλ]πόλεο>.. ενίΗ άνιυτ. άρ. 14.—Bull, de la soc. archeol. 

Bulg. τόμ. VII. σελ. 88. άρ. Γ>, εκ ΙΙαυταλίας.
δ) Αυτό'θι. σελ. 8-J. άρ. ίί έκ ΙΓαυιαλίας.—Συλλ. έπιγρ. Φιλ]πόλειυς ενθ’ άνυ>τ. 

άρ. 18.
6) Συλλογή έπιγρ. Φιλβιύλεως, χΘρφκικά γ. τόμ. Ζ' έτ. 11)88. σελ. 180, άρ. 127.
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ε [ύ ξά  μ ε ν ο ς]=καν ευχήν I πρβλ. «ευςάμενος ανέστησα τον Ά -  
ρεα» ') ’ «εΰξαμενος τον βωμόν έκ των ίδιων κατεσκεΰασε» *)' «δεφ έπη- 
κόω Δερζειανός Διογέντις ιππικός ευςαμενος άνέδηκα» 1 2 3) κτλ.

έ δ  η κ ε (τόν βωμόν): βωμόν τιδέναι=καδισταναι, ίδρΰειν 4). Λα- 
τιν. aram ponere.

t ε [ ρ ε υ ο ν τ ο  ς]=ίερέως δντος 5 6)' καί ώς τοιοΰτου δύσαντος επί 
τη ιδρύσει τοΰ βωμοϋ.

Σημειωτέου δτι έκ τοΰ αυτοί· τύπου καί χρόνου ύπαρχουσι τρεις 
ετι άναδηματικαί εις τον ’Ασκληπιόν έπ.ι.γραψαί: «Άσκληπιφ Ζυπαρηνφ 
Αΐλιος Λεοντίσκου ευχαριστήριον άνέδηκε» καί «'Αγαθή Τύχη. Θεφ 
Άσκληπιφ Γ. Ουαλέριος Σκοπελιανος καί Αίλία Άλκετις . . . Έπταικέν- 
δου χαριστήριον» ϋ), καί ανωτέρω «Αυρ. Σάλβις Μουκακένδου βετε
ράνος κυρίω Άσκληπιφ ευχαριστήριον».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΙΡΟΣΘΗΚΑΪ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΥΙΓ ΑΡ. 1537)

Κατά την μόνην ορδήν τοΰ τελευταίου στίχου άνάγνωσιν τοΰ έν 
Βιέννη καδηγητοΰ R. Egger, διαπιστουμένην καί υπό τής ιστορίας ή 
επιγραφή άναγνοιστέα :

f  Hie est quem cernis equitum peditumque magister, 
consul, patricius imperiique parens.

Ipse triumphato(r) rediit nunc victor ab orbe.
Gloria Romanis, tu Basilisce, tuis.

Πρόκειται περί τοΰ γνώστοΰ έκ τής ιστορίας Βασιλίσκου, τοΰ άδελ- 
φοΰ τής αυγουστης Βηρίνης, συζύγου Λέοντας τοΰ Αου τοΰ Μακέλλη 
(457—474), εις ον οί Φιλιππουπολίται εΰγνωμονοΰντες προφανώς διάτας 
κατά των Όστρογότδων, έπιδραμόντων την Θράκην, νίκας του έστησαν

1) Συλλογή έπιγρ. Φιλ]πόλεως, «Θρμκικά» τόμ. 2', έτ. 1930, σελ. 182, άρ. 136.
2) Συλλολή έπιγρ. Τραΐανής Αυγουστης, «Θρακικά», τόμ. Η', έτ. 1937, σελ. 

89, άρ. 38.
3) Συλλογή έπιγρ. ΓΙαρευξεινοποντάον, «Θρακικά», τόμ. I', ετ. 1938, σελ. 287, 

άρ. 71, έκ Μαρκιανουπόλεο>ς.
4) Πρβλ II ινδάροί), Όλ. 43, 79.
5) Πρβλ. Συλλογή έπιγρ. Φιλ]πόλεως, ένθ’ άνωτ. άρ. 30.
6) Αυτόθι, τόμ. Ζ', έτ. 1936, σελ, 184, άρ. 143 καί σελ. 185 άρ. 148.
7) ”Ιδε, «Θρακικά», τόμ. Ζ', 1936, σελ. 188—191 καί 199—200.
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ανδριάντα. Τό άνδρόμηκες βάθρον έλήφθη έξ άλλου προγενεστέρου άν~ 
δριάντος, άποξεσθείσης τής επ’ αύτοΰ Ελληνικής επιγραφής πλήν των 
έπι τοϋ κανόνος δυο λέξεων ΑΓΑΘΗΙ ΤΥΧΗΙ, καλλίστοις γράμμασι κε- 
χαραγμένων. ’Ίχνη άμυδρά των παλαιοτέρων γραμμάτων διαφαίνονται 
ενιαχού υπό τά Λατινικά, μ ή λειανθείσης καλώς τής επιφάνειας τοϋ λί
θου. Πιθανώς δε έχρησιμοποιήθη και αυτός ό πρότερος άνδριάς — αύτο- 
κράτορός τίνος — άντικατασταθείσης μόνης τής κεφαλής του διά τής τοϋ 
Βασιλίσκου, ώς πολλάκις έγίνετο από των χρόνων τής Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας, έξ οΰ και ή μέχρις ημών διατήρησις ακέφαλων άνδριάντων/Η 
πιθανότης αυτή ένισχύεται καί υπό τής τότε πενίας τής Φιλιππουπόλεως. 
Άπολέσασα διά τής νέας τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου διοικητικής τοϋ 
κράτους διαιρέσεως την αυτονομίαν της,— δθεν ή αντί τής Ελληνικής 
έν τφ έπιγράμματι χρήσις τής Λατινικής γλώσσης ώς επισήμου,— καί 
μόλις άναλαβοϋσα εκ τής δεινής υπό τών θύννων καταστροφής της (441)’ ) 
δεν ήτο πλέον ή λαμπρότατη τών Θρακών μητρόπολις δυναμένη νά δα
πανά προς ϊδρυσιν ανδριάντων* αμφίβολον δ’ είναι, άν ύπήρχον έν αυτή 
καί δεξιοί άνδριαντοποιοί, έκπεσούση πλέον από τής παλαιάς της δόξης 
είς ασήμαντου τοϋ κράτους πόλιν.

Ό  Βασιλίσκος άνήκων εις την τάξιν τών πατρικίων (patrieius) καί 
συγγενεύων τφ αϋτοκράτορι (parens imperii=iniperatoris) καλείται έν 
τφ έπιγράμματι καί σ τ ρ α τ η γ ό ς  (equituni peditumque magister), 
ύ π α τ ο ς  (consul), ν ι κ η τ ή ς θριαμβεύουν (victor triumphator) καί 
δ ό ξ α τ ώ ν Ρ ω μ α ί ω ν .  Ταΰτα διαπιστοϋνται καί υπό τοϋ Θεοφά- 
νους καί δΰνανται νά καθορίσιοσι την χρονολογίαν τοϋ έπιγράμματος. 
«Λέων ό βασιλεύς πεποίηκε Βασιλίσκον, τον αδελφόν Βηρίνης τής αύγού- 
στης σ τ ρ α τ η γ ό ν  τ ή ς  Θ ρ ά κ η ς » 9) καί «τής υ π ά τ ο υ  τιμής 
ήδη μετασχόντα καί Σ κ ύ θ α ς (=Γότθους) π ο λ λ ά κ ι ς  ν ί κ η 
σ α  ν τ α εν  Θ ρ ά κ η  κατέστησε στρατηγόν καί έξαρχον τοϋ στόλου 
(κατά τών έν ’Αφρική Βανδάλων) 1 2 3). Επειδή δε στρατηγός ήρέθη περί 
τό 462—63, ύπατος τώ 465 καί αρχιστράτηγος έν τώ κατά τών Βανδά
λων πολέμφ τώ 468, ή έν Φιλιππυυπόλει άνέγερσις τοϋ άνδριάντος δέον 
νά έγένετο μετά τήν θριαμβευτικήν έπί ταΐς νίκαις του έπάνοδον ε’ις την 
πρωτεύουσαν καί τήν άνυψωσιν αύτοΰ είς τό αξίωμα τοϋ ύπατος, δηλ. 
μετά τό 465 καί προ τοϋ 468. Τότε μόνον ήτο δυνατόν ό Βασιλίσκος νά 
δνομάζηται δόξα (gloria) τών Ρωμαίων καί ώς τοιοϋτος ν’ άναλάβη, ώς 
καί άνέλαβε τήν κατά τών Βανδάλων αρχιστρατηγίαν.

1) Θ ε ο φ ά ν ο υ ς ,  χρονογρ. σε?.. 158, εκδ. 'Βόννης.
2) Αυτόθι, σελ. 175.
3) Αυτόθι, σελ. 179.



Ή  γνώμη τοΰ Χρ. Δάνωφ χ) δτι οί Φιλιππουπολιται έτίμησαν δι’ 
άνδριάντος τον Βασιλίσκον διά την βοήθειαν, ήν παρέσχεν εις τον γαμ
βρόν του τφ 471 κατά των στασιασάντοιν έν τφ Βυζαντίω Γότθων ένε- 
κα τής δολοφονίας τοΰ ’Άσπαρος καί. τών υιών του και διά την δράσίν 
του δήθεν έν ’Θράκη κατά τοΰ Θευδερίχου τοΰ Στράβο>νος έπιδραμόν- 
τος προς έκδίκησιν τοΰ ’Άσπαρος είναι ά β ά σ ι μ ο ς, καί αν ακόμη δι- 
ορθωθή κατ’ έμήν γνώμην τό χωρίον τοΰ Μάλχου Φ ι λ ί π π ο υ ς  εις 
Φ ι λ ί π π ο υ .  'Η έν Αφρική προδοτική κέα επαίσχυντος διαγωγή τοΰ 
Βασιλίσκου ώς αρχιστρατήγου, ήτις έπήνεγκε τήν οίκτράν αποτυχίαν τής 
έκστρατείας εκείνης στοιχισάσης είς τό κράτος ζωήν χιλιάδων άνδρών 
καί εκατομμύρια δραχμών, έστέρησεν αυτόν πάσης προηγούμενης δόξης 
καί θά έθανατοΰτο δικαίως ώς ίφοδότης, αν μή έπιστρέψαντα καί κατα- 
φυγόντα αυτόν ώς ικέτην είς τον ναόν τής αγίας Σοφίας έσφζεν ή αδελ
φή του αύτοκράτειρα. Ui Φιλιππουπολιται ούδεμίαν τότε ΰποχρέωσιν ει- 
χον προς τον ά'δοξον πλέον καταστάντα Βασιλίσκον, διότι οΰτε ένδιεφέ- 
ροντο περί τής έν πρωτευοΰση στάσεως των Γότθων, στρεφομένης κατά 
τοΰ αΰτοκράτορος, ήν κατέπνιξεν οΰτος μετά τοΰ γαμβροΰ τοΰ Λέοντοςι 
τοΰ Ζήνωνος, οΰτε συνετέλεσεν οΰτος διά νικών του είς τήν από τής 
Θράκης τότε άποχώρησιν τών έπιδραμόντων προς έκδίκησιν Γότθων, 
ώστε νά στήσοοσιν αΰτφ ανδριάντα. Οί Γότθοι άπεχιυρησαν τής Θράκης 
διά συνθήκης καί ένεκα λιμοΰ. ’Ίδωμεν τώρα καί τάς ίστορικάς μαρ
τυρίας.

«Τοΰτφ τώ έτει (471) ’Άσπαρος καί Άρδαβουρίου καί Πατρικίου 
τών υιών αΰτοΰ φονευθέντων υπό Λέοντος ’Όστρυς ό υπασπιστής ’Ά 
σπαρος καί Θευδέριχος ό Τριαριού παΐς, τής δέ ’Άσπαρος γαμετής αδελ
φός, έπήλθε μετά δυνάμεως τή πόλει τους πεφονευμένους έκδικήσαι καί 
εί μή προλαβά>ν ό Βασιλίσκος έκ τής από Σικελίας επανόδου καί Ζήνων 
έκ Χαλκηδόνος, δς ήν έκεΐ τοΰ ’Άσπαρος άναμένων φόνον, έβοήθησαν 
τή πόλει καί διέσπειραν τούς έπαναστάντας, πολύς αν έγένετο τοϊς πρά- 
γμασι τάραχος»"). Κατά δέ τον Μάλχον παραμενόντων τών Γότθων έν 
Θράκη έγένετο προσπάθεια συνδιαλλαγής μεταξύ Λέοντος καί Θευδερί- 
χου* άποτυχοΰσης δέ ταΰτης ένεκα τών υπερφιάλων αξιώσεων τοΰ Θευ
δερίχου μέρος τής απειροπληθούς δυνάμεώς του οΰτος έκπέμπει είς Φ ι- 
λ ί π π ο υ, αυτός δέ μετά τής ΰπολείπου έπολιόρκησε τήν Άρκαδιοΰπολιν 
πάση μηχανή* «καί ταΰτην μέν καταλαμβάνει οΰχί δπλοις, αλλά λιμφ, οί 1 2
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1) D an ο {{ Μ. C hr. Philtppopolis έν τη Pauly R ealenzvklopadie der ΚΙ 
Altertumswissenschafc.

2 ) Θ ε ο φ ά ν ο ν ς  χρονογρ. «ελ. 182.
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δέ έκπεφθέντες ε π ί  Φ ί λ ι π π ο  υ τά προ τοϋ άστεος ένέπρησαν 
μόνον, ουδέν δέ άλλο δεινόν είργάσαντο. Λυμαινόμενοι δέ οϋτω οί 
βάρβαροι την Θράκην επειδή καί αυτοί υπό λιμοΰ συνείχοντο πρεσβείαν 
έπεμψαν εις Βυζάντιον προς τον βασιλέα περί ειρήνης» ’ ). Ταύτης έτυ- 
χον, δεν έπαΰσαντο δμιος λεηλατοϋντες τά περί την Φιλιπποΰπολιν προς 
την Ροδόπην κάλλιστα μέρη μέχρι τής ολοσχερούς από τής Θράκης άπο- 
χωρήσεώς των : « . . .  ό Βαλυμήρου παίς (ανεψιός τοϋ Θευδερίχου) επί 
τά πρύς Ροδόπην παραγίγνεται μέρη καί κατατεινάμενος τά κάλλιστα 
τής χιόρας των Θρακών άπαντα καί εΐ τι ήν κτητικόν άφαρπάζει. Έξέ- 
τριψε δέ άπαν τύ αυτόίΗ γειοργοϋν κτείνων τε καί εισπράττων, δσον μή 
φέρειν ήδόναντο» a). Έν τώ κείμενοι φέρεται ή γραφή έ ς Φ ι λ ί π π ου ς 
καί έ π ί Φ ι λ ίπ π ο υ ς, δπερ εγώ ιΨεωρών απίθανο ν διορθώ εις Φ ι- 
λ ί π π ο υ (δηλ. πύλιν), διότι πρόκειται προδήλως περί τής Φ ι λ ί π π ο υ  
τής Θράκης καί ούχί περί τ ώ ν Φ ι λ ί π π to ν τής Μακεδονίας. Οί Ό - 
στρογότίίοι κατά ταυτην την επιδρομήν έδήωσαν μόνον την Θράκην 
κατά τάς μαρτυρίας των συγγραφέων, οί δέ Φ ί λ ι π π ο ι  ήσαν εις τήν 
Μακεδονίαν καί μακράν τής άκτινος τής δράσεώς των. Κατά ταΰτα λοι
πόν οί Φίλιππουπολΐται ουδένα λόγον είχον νά στήσωσιν ανδριάντα εις 
τον Βασιλίσκον κατά τα ό την τήν επιδρομήν των Γότ-θ-ων εις τήν Θρά
κην, έξ ής καί πάλιν έπαθον καί νά έξυμνησωσιν αυτόν ώς νικητήν καί 
ένδοξον μετά τήν αισχρά ν μάλιστα έν ’Αφρική διαγωγήν του καί ήτταν. 
Ό  άνδριάς έστήάη προ τοϋ Βανδαλικοΰ πολέμου (468).

Τά τοϋ βίου τοϋ φιλοδόξου καί αχαρακτήριστου τοϋτου άνδρός, 
δστις ήξιώθη άνδριάντος παρά των Φιλιππουπολιτών, είναι γνωστά εκ 
τής ιστορίας. Σφετεριστείς τήν βασιλείαν επί τοϋ αύτοκράτορος Ζήνω
νος τφ 476 δέν ήδυνήθη νά κράτηση αυτήν πλέον τοϋ είκοσαμήνου, 
άνακαταλαβόντος δέ αυτήν τοϋ Ζήνωνος έξωρίσθη μετά τής οικογένειας 
του εις Κουκουσόν τής ’Αρμενίας, όπου έγκλεισθείς εντός πϋργου απέθα- 
νεν έκ λιμοϋ τώ 477 1 2 3).

a b ο r b e : orbis (terrarunl)=^ οικουμένη καί αυτό τό Ρωμαϊ
κόν κράτος. Οϋτω αί νίκαι τοϋ Βασιλίσκου έγένοντο εντός τοϋ κράτους, 
δπου είχον έπιδράμει οί βάρβαροι, δηλ. εις τήν Θράκην, ής έτάχθη 
στρατηγός- ή δ’ επάνοδος αϋτοϋ έν θριάμβφ έγένετο εις τήν πρωτεύ
ουσαν.

1) Μ ά λ χ ο υ Φι λ α δ ε λ φ έ ω ς  έκλογαί ίστορ. σελ. 234, Β'.
2) ΑύτόΦι, σελ. 276, Θ', έκδ. Βόννης.
3) "Ιδε Λ ά μ π ρ ο υ  Σ π. : 'Ιστορία τής 'Ελλάδος, τόμ. Γ'. σελ. 470.κέξ.— 

Τό προτασσόμενον τοϋ σταυροϋ σημεϊον δηλοΐ δτι ή επιγραφή είναι χριστιανική, 
ϊΐρβλ. και τά άπ’ άρ. 171 καί 172 τής αυτής συλλογής.
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g l o r i a  R o m a n i s :  ήτο, ώς φαίνεται, συνήθης τίτλος των νι
κητών στρατηγών, διότι κη  εν μεταλλίφ τού στρατηγού Βελισαρίου μετά 
τής προτομής του είναι κεχαραγμένον πέριξ.

Κατά την άνάγνωσιν ταύτην καί ερμηνείαν τό επίγραμμα έν άρ- 
χαιοπρεπεΐ έλεγείορ έχει ω δε πως :

f  "Ον καθορας πεζών τε καί ίππήων άγος έστι, 
κηδεστής ’) βασιλεΐ, πατρίκιος δ’, ύπατος.

■ Νΰν επί νείκαις έκ πολέμοιο κατήγε θρίαμβον.
Κλεϊος, Ραηιαίοις, σύ Βασιλίσκε, τεοΐς.

Κ'. ΜΥΡΤ. ΑΠ ΟΣΤΟΛΙΔΗ Σ 1

1) κ η δ ε at ή ς=συγγενής έζ αγχιστείας, γυναικάδελφος.



Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η

ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΕΙΣΩΝ 
ΕΝ ΤΡΑΓΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΗ, ΝΥΝ ΣΤΑΡΑ- 

ΖΑΙΌΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΑΥΤΗΝ *
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Διυδεκάστιχος αναθηματική εις την "Ηραν επιγραφή επί βωμοΰ εξ 
ασβεστόλιθου, ΰψος 1,02 καί πλάτους 0,33 τοΰ μ. εύρεθέντος εν τή 
κώμη Μάλκο Βορίσοβο τής περιφέρειας Τσιρπάν. ’Από τοΰ γλ μ. X. 
αίώνος.

«’Αγαθή Τύχη. Ζήθος πραγματευτής Εΰστοχίόυ Κέλετος (;) Θρμ- 
κάρχου καί Κλ. Άντίας Άσκληπιοδότης (;) κυρία "ΙΙρφ εΰξάμενος (;) 
υπέρ αυτών τής σωτηρίας συν έαυτφ (sic) βωμόν σ[ΰν] κανκέλλφ κατε- 
σκεΰασεν (;) εκ των ιδίων. Ευτυχώς» ').

Καθ’ ήμετέραν δέ άνάγνωσιν τής παρατιθέμενης εν φωτογραφία 
επιγραφής :

«’Αγαθή Τύχη. Ζήθος πραγματευτής Εΰστοχίου Κέλερος Θρακάρ- 
χου καί Κλ(αυδία) Άντιάς Άσκληπιοδότη κυρίφ "Ηρφ εΰξάμενοι υπέρ 
αυτών τής σωτηρίας <σύν εαυτώ> (τον) βωμόν συν κανκέλλω κατε- 
σκεΰασαν εκ τών ιδίων. Εΰτυχα>ς.

Ό Ε ΰ σ τ ό χ ι ο ς  Κ έ λ ε ρ  Θ ρ φ κ ά ρ χ η ς  πιθανώς είναι δ 
Ε ΰ σ τ ό χ ι ο ς  Κ έ λ ε ρ  Ά σ κ λ η π ι ά δ η ς  π ρ ώ τ ο ς  α ρ χ ώ ν 2) 
ή άνήκεν εις τον αυτόν οικον τών Άσκληπιαδών εν τή επαρχίφ Θράκης, 
εις δν καί ή συναφιεροϋσα τον βωμόν Ά σ κ λ η π ι ο δ ό τ η .

Τά ονόματα Ά σ κ λ η π ι ό δ ο τ ο ς  καί Ά σ κ λ η π ι ό δ ω ρ ο ς ,  
(δ υπό τοΰ ’Ασκληπιού δεδομένος), ώς καί τά θηλυκά ’Α σ κ λ η π ι ό -  
δ ώ ρ α καί Ά σ κ λ η π ι ο δ ό  τη είναι συνήθη εν έπιγραφαΐς. Ά  - * 1 2

* "ορ α  Τόμ. Γ , Σ. 280—283.
1) DauovChr .  Antike Denkrnaler in Bulgarien, έν τφ Bull de l’inst. ar- 

ch6ol. Bulg., τόμ. XI, έτ. 1937, σελ 198, άρ. 2.
2) Archaol. Epigr. Mittheil, Wien, XV, σελ. 115.



σ κ λ η π ι ο δ ό τ η ς  είναι άνΰπαρτον ώς σημαίνον ιόν δίδοντα τον 
’Ασκληπιόν.

Τό σ ΰ ν έ α υ τ φ παρέλκει χαραχθέν έσφαλμένως υπό τοΰ έρ- 
μογλΰφου.

Κ ά γ κ ε λ λ ο ν =  τό περί τον βωμόν σιδηροΰν κιγκλίδωμα, λατιν 
cancelli.

' Υ π έ ρ  α υ τ ώ ν  τ ή ς  σ ω τ η ρ ί α ς ’ κατά σχήμα ΰπερβατόν 
αντί : ύ π έ ρ  τ ή ς  σ ω τ η ρ ί α ς  α υ τ ώ ν .
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Τετράστιχος αναθηματική εις τάς Νΰμφας επιγραφή επί μαρμαρί- 
νου ανάγλυφου τών Νυμφών κακότεχνους, ΰψους 0,26, πλ, 0,24 και πάχ 
0,02 τοΰ μ. εΰρεθέντος έν άγρώ ου μακράν τοΰ Τσιρπάν. ’Από τών αυ
τών χρόνων.

«Υπέρ τής σωτηρίας τοΰ οίκου Λ(ευκίου) Σεπτ(ιμίου) Καλπουρνίου 
Άχιλλεΰς Νΰμφαις άενάοις έπιμεληθέντος Θεοφίλου. Ευτυχώς»1).

Ν ΰ μ φ α ι...ά έ ν α ο ι : αί προστάτιδες τών αέναων πηγών και 
ΰδάτιον αί Ν α ϊ ά δ ε ς.

Ή  άφιέρωσις γίνεται υπό τοΰ ’Αχίλλειος, προφανώς μέλους τής ονο
μαζόμενης οικογένειας, υπέρ σωτηρίας αυτής, τή έπιμελείφ τοΰ Θεοφίλου 
κατά παραγγελίαν τοΰ άφιερωτοΰ.

87
Μονόστιχος αναθηματική εις τάς Νΰμφας επιγραφή επί μαρμάρι

νου τών Νυμφών αναγλύφου καλής τέχνης, ΰψ. 0,39, πλ. 0,35 και πάχ. 
0,0+5 τού μ. προερχομένου εκ τοΰ αΰτου τόπου καί χρόνου.

«Νΰμφαις σωτείραις δώρον» 3).
Τό όνομα τοΰ δωρητοΰ, δπερ ήτο κεχαραγμένον κάτωθι επί τοΰ 

πλαισίου, είναι άπεξεσμένον.
88

Δίστιχος αναθηματική εις τάς Νΰμφας επιγραφή, κεκομμένη καί τε
τριμμένη έν μέρει, έπί τής κάτω πλευράς τμήματος αναγλύφου τών τριών 
Νυμφών, ΰψ. 0,23, πλ. 0,21 καί πάχ. 0,045 τοΰ μ. εΰρεθέντος έν τή κώ
μη Τσέρνα-γκορά, τής περιφερείας Τσιρπάν. ’Από τοΰ β'—γ’ μ. X. 
αίώνος. 1 2
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1) D a η ο ν Chr.  Αυτόθι, σελ. 199, άρ. 3.
2 )  Danov  Chr .  Αυτόθι, σελ. 201, άρ. 4.
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«Τ(ΐτος) Φλαοϋιος Αϋλου[ζένεος] . . . .  άνέθη[κεν . . . . » ,).
89

Μονόστιχος αναθηματική επιγραφή, κεκομμένη, επί τής κάτω πλευ
ράς τοϋ πλαισίου τμήματος ανάγλυφου ϋψ. 0,22, πλ. 0,22 καί πάχ. 0,05 
του μ. πιθανώς τοϋ Διός καί τής "Ηρας. Προέρχεται έκ τοϋ αύτοΰ τό
που καί χρόνου.

« ...........Αύλουζένεος» 1 2 3).
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Δίστιχος αναθηματική επιγραφή, κεκομμένη, επί τοϋ κάτω τοϋ πλαι
σίου τμήματος μαρμάρινου αναγλύφου, πιθανώς τοϋ Θρφκός ίππέιυς, ϋψ. 
0,23, πλ. 0,23 καί πάχ. 0,01. Έκ τοϋ ανάγλυφου διατηροϋνται δεξιόθεν 
λέων επιτιθέμενος καί κΰων. Εΰρέθη εν τή κώμη Μάλκο Βορίσοβο τής 
περιφερείας Τσιρπάν καί προέρχεται από τοϋ γ'— δ' αιώνος μ. X.

« ......... στρατιώτης }Αδριανοπολεί[της εϋςάμ]ενος (άν)έθηκα» 3).

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Σ

1) D a η ο ν Ghr .  Νεωστί άποκαλυφθεισαι αρχαιότητες. Αυτόθι, σελ. 311.
2) D a π ο ν C hr. Αυτόθι, σελ. 312.
3 )  Ts o nt c he v  D. Contributions a I’kistoire antique de Philippopolis, 

ετ. 1938, Sophia, σελ. 133.



ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ

’Από την History o f  the Embassy from l.'.etesburg to Constantinople 
in 1793 τον Struve. (Λονδίνον 1822) μεταφράζομεν τά κατωτέρω 
άψορώντα ταξείδιον εις Θράκην.

1) Τό ακόλουθον εΐνε ή έκθβ,αις του δρόμου μας . . .
Εις Τοί Babe

Λεΰγ,φΐ
Διέλευσις διά τής Άδριανουπόλεως και κατόπιν διά

Katschilar-Kiosk 2 Va
Εις Kutschely 7
Εις Burgas 8
Εις Tschorto (sic) 8 1/3
Εις Seliwrey 8
Εις Buyuk-Tschemerscha (sic) 6
Εις Sankt-Stephan 4 s/4
Εις Κοινσταντινούπολιν 3

3) Μετά την διαμονήν μιας ήμέρας εν Kinigli * 3) εξηκολουθήσαμεν 
την οδοιπορίαν μας διά μέσου πολύ κατηφών πεδιάδοιν, αί όποΐαι παν- 
ταχοϋ σχεδόν ήσαν κεκαλυμμέναι μέ καμμένα χόρτα και άγκάθια, τά 
όποια πολύ μάς εστενοχώρουν τόσον αίστε. δεν προχωροΰσαμεν έν βήμα 
πέραν των σκηνών μας χωρίς νά μάς τσουγγρανίσουν. ΙΙαρά την παρη- 
μελημένην κατάστασιν τής καλλιέργειας εις τον τόπον αυτόν, δεν εφαί- 
νετο ότι ήτο έρημος κατοίκων.

Παρετηρήσαμεν σχεδόν γενικώς, καθ’ οδόν, ομίλους άνδρών καί γυ
ναικών, οι πρώτοι εις μίαν πλευρά·'·, αί γυναίκες εις την άλλην, χωρίς νά 
εΐνε όμοΰ άναμεμιγμένοι. Σχεδόν όλαι αί γυναίκες έφεραν είδος μαύ
ρου υφάσματος μέ μεγάλα βέλα (γιασμάκια), τά όποια έκάλυπτον

1) Σ. 80.—2) Σ. 145—150.
3) Σ. 221—223. Κινιπλή’ επί των ήμερων μας τσιφλίκιον μεταξύ Τυρολόης 

καί Σηλυβρίας, όπου έσώζοντο ’ίχνη παλαιών χανίων, εις τά όποια διενυκτέρευον 
ot ταξειδιώται.
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την κεφαλήν και τούς ώμους, και τάς έδιδε πολύ έμφάνισιν καλογραιών.
Εις τά αριστερά μας εξετείνετο μακρά σειρά υψωμάτων, εκτεινό

μενη έως μερικάς λιθίνας γέφυρας κειμένας επί διαφόρων μικρών ποτα
μών. Εντός ολίγου εΐδομεν την θάλασσαν τοϋ Μαρμαρά, την οποίαν 
πάλιν έχάσαμεν από την θέαν μας μίαν στιγμήν κατόπιν μέχρι τής σφί
ξεως μας εις τήν κατασκήνωσίν μας εις τά πέριξ τής μικράς πόλεως Sili- 
vria ή Selivrey.

Εις μικράν άπόστασιν από αύτήν άπελαύσαμεν τάς θελκτικάς θέας 
τάς οποίας παρέχει καί άνιχνεύσαμεν ·τά πέριξ της κατά τό διάστημα 
δυο ημερών, τάς οποίας διήλθομεν όπως άναπαυθώμεν είς τό μέρος 
αυτό.

'Η μικρά πόλις Silivria κεΐται εις τά όπίσω ύχμωμάτων τινων, τά 
όποια γενικώς ύψοΰνται από τήν ακροθαλασσιάν. Προ αυτής κεΐται λίαν 
ό)ραΐος κόλπος, σχηματίζων μικρόν λιμένα, δστις τήν εποχήν αύτήν ήτο 
πλήρης από μεγάλον αριθμόν πλοιαρίων, άκατίων καί άκόμη μέ πλοία 
μέ αναπεπταμένα πανία, τά όποια ολα πολύ συνετέλουν ε’ις τήν ωραιό
τητα τού θεάματος.

Οί Τούρκοι καί "Ελληνες, οί όποιοι κατοικούν τήν κωμόπολιν αύ
τήν παρουσιάζουν ποικιλο)τάτην καί ζωηράν εικόνα. Μερικοί κατεγίνοντο 
νά ρίπτουν ή νά επιδιορθώνουν τά πλεμάτιά των, άλλοι δε νά επιδιορ
θώνουν τά παλαμάρια των ή νά απλώνουν τά πανία. Τό σΰνολον πά- 
ρήγε εις τύν λιμένα κίνησιν καί ζωήν, τής οποίας έγίναμεν μέ εύχαρί- 
στησιν καί ενδιαφέρον θεαταί.

Είς τά όπισθεν τού τόπου παρετηρήσαμεν τά λείψανα αρχαίου φρου
ρίου, τμήματα διάφορα τειχών καί κυκλοτερείς πύργους, οί όποιοι διέφυ_ 
γον τάς καταδρομάς τού χρόνου. Παρετηρήσαμεν ιδιαιτέρως προς τό μέ
ρος τής θαλάσσης ίχνη διαφόρων κρυφίων εξόδων ή ιστορία τών οποίων 
είτε πράγματι ήτο ή έφαίνετο τουλάχιστον νά είναι άγνωστος είς τούς 
κατοίκους τού τόπου. Τό εσωτερικόν τής πόλεως εγκλείει μόνον μερικάς 
μή Ενδιαφέρουσας παράγκας από χώμα. Καί μίαν άρχαίαν ελληνικήν Εκ
κλησίαν, ήτις δεν παρουσιάζει τι τό άξιόλογον. Ή  εξαίρετος καί στερεά 
κατασκευή τών οικοδομών, αί όποΐαι ακόμη διατηρούνται καί ή προνο
μιούχος τοποθεσία τού τόπου, δηλούσι πολύ φανερά τήν φρόνησιν καί 
ενεργητικότητα τών Γενουηνσίων, οί όποιοι ίδρυσαν αύτήν, οτε έκέ- 
κτηντο μέγαν αριθμόν εμπορικών θέσεων είς τά μέρη αύτά καί είς τήν 
Κριμαίαν.

Τήν δευτέραν ημέραν τής παραμονής μας εις τό μέρος αύτό, έωρτά- 
σθη ή επέτειος τών γενεθλίων τού grand signor (τού σουλτάνου).

'Όλοι μας μετέβημεν είς τήν εκκλησιαστικήν τελετήν, ήτις έγένετο
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επί tfi ευκαιρία αυτή είς μίαν των μεγάλων μας σκηνών, ητις εστολίσθη 
προς τούτο διά τήν τελετήν.

Την μεσημβρίαν άφοϋ περιδιαβάσαμεν παραπλεύρους των ΰψηλών 
καί απόκρημνων πλευρών τοϋ φρουρίου, έπεσκέφθημεν τήν κατοικίαν 
ερημίτου, δστις έκτισε πολύ κομψόν κελλί είς μοναχικόν μέρος, είς μι- 
κράν άπόστασιν από τήν πόλιν. Ή  κατοικία αυτού τού ερημίτου κατε- 
σκευασμένη από χώμα κεΐται είς ύψωμα τό όποιον δεσπόζει τήν θάλασ
σαν. Σκιάζεται από μέγα αριθμόν όπωροφόρων δένδρων καί περικυκλοϋ' 
ται από κήπον είς τον όποιον ό άναχωρητής αυτός καλλιεργεί λαχανικά 
αναγκαία διά τήν συντήρησίν του. Τά πέριξ ύψη πλησίον τής κατοικίας 
τοϋ ερημητηρίου είναι φυτευμένα μέ κλήματα καί συκέας μέχρι τού ύψη- 
λοτέρου των σημείου.

Παρετηρήσαμεν ομοίως φυτείας βάμβακος, τό όποιον δεν εϊδομεν 
προηγουμένως εις τήν χώραν αυτήν. ’Επί μακρόν άκολουθήσαμεν-«στενόν 
μονοπάτι είς τούς πρόποδας τών υψωμάτων αυτών.Ή επιβλητική καί με
γαλοπρεπής θέα τής θαλάσσης, ή θέα όλων της τών νήσων καί τά πλοία 
τά όποια έπλεον δεξιά καί αριστερά, διεκρίνοντο δέ είς άπόστασιν καί 
αί άκταί τής ’Ασίας, μισοκρυπτόμεναι από τά σύννεφα; τά όποια έσκί- 
αζον καί όλα όμοΰ καθίστων τον περίπατόν μας εξ ϊσου εύάρεστον καί 
ενδιαφέροντα.

Τήν Τετάρτην 21 Σεπτεμβρίου (2 ’Οκτωβρίου) έγκατελείψαμεν τήν 
Silivria είς τάς επτά τό πραη. Διέβημεν διαδοχικώς υψώματα καί πεδιά
δας, κατά τό μέγιστον μέρος κατά μήκος τής παραλίας. Οι δρόμοι 
τούς οποίους περάσαμεν ήσαν ακόμη καλλίτεροι από εκείνους τούς 
οποίους διήλθομεν τήν προηγουμένην ημέραν, τό όποιον μάς έκαμε νά 
ύποθέσοψιεν, ότι εΐμεθα πολύ πλησίον τής πριστευούσης. Οί αγροί ήσαν 
καλλίτερα καλλιεργημένοι καί τά χωρία πολυαριθμότερα. Τό πλήθος από 
τήν ύπαιθρον, τό όποιον περιέργεια τό συνήθροισε νά μάς ΐδη, ήτο επί
σης πολύ πολυαριθμότερον καί έδήλου τον πολυάριθμον πληθυσμόν 
τής περιφερείας.

ΓΙερί τάς δέκα ώρας τής πρωίας διέβημεν μέσον τών Burgados1).
Άφήκαμεν τον Buyukt-Schekmetsche, κατά τήν επιστροφήν τής 

πρεσβείας από τήν Κοον]πολιν, τήν 17]28 Μαρτίου 1794. Τό περισσότε
ρον μέρος τής άποστάσεως διήνυσα πεζός. Είς άπόστασιν δύο λεπτών 
πριν ή φθάσωμεν είς Silivrey, άφήκα τήν κυρίαν οδόν καί ήκολούθησα 
άλλην, ή οποία μέ έφαίνετο συντομωτέρα κατά μήκος τής Προποντίδος.

1) Πρόκειται περί των Επιβατών, τάς όποιας τουρκιστί ώνόμαζον Μπου-
γάδος.
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Αφού επροχώρησα μίαν και ήμίσειαν λεύγαν χωρίς νά διακρίνω τής κα- 
τασκήνωσίν μας, ήρχισα νά φοβούμαι, κρίνων από την μοναξιάν καί την 
ερημικήν έμφάνισιν τού τόπου, ότι πάλιν παρεπλανήθην, διότι πουθενά 
δεν συνήντησα ουδέ έλάχιστον ίχνος καλλιεργείας.'Όταν όμως αίφνης ήλ
θα εις καμπήν τού δρόμου, μέ μεγάλην μου εύχαρίστησιν είδα τά υψηλά 
τείχη τής μικράς πόλεως Silivrey ή Silimbria ή οποία όπως λέγουν 
ίδρύθη από τούς ’Αθηναίους. 'Η κατασκήνωσίς μας απείχε ολίγον μόνον 
απ’ εδώ καί μετέβην έκεΧ χωρίς ν’ άργοπορήσω. Ό  πρεσβευτής εδέχθη 
εις τον τόπον αυτόν καθώς καί εις άλλα μέρη διά τ<ον οποίων διήλ- 
θομεν, έπίσκεψιν από τον cadi καί τούς προύχοντας εκ των κατοίκων.

Ό  Kiaya ή αντιπρόσωπος τού pacha Άδριανουπόλεως επίσης μάς 
συνήντησε εις τά πέριξ τής Silivrey συνοδευόμενος από πεντακοσίους 
Τούρκους στρατιιύτας, όπως προστατεύση καί συνοδεύση τήν πρεσβείαν· 
Τήν παραμονήν μας εΐς τον τόπον αυτόν έχρησιμοποιήσαμεν έπισκεφθέν- 
τες τήν Silivrey. Καί εκάμαμεν διαφόρους έκδρομάς κατά μήκος τής 
παραλίας. Εις τά πρόθυρα τής πόλεως είναι αύτοκρατορική σιταποθήκη, 
εις τήν οποίαν σίτος αποθηκεύεται από όλην τήν περίχωρόν.

Ή  πόλις είναι έδρα "Ελληνος Άρχιερέως. Είναι δύσκολον νά βρή 
τις άλλο τι περισσότερον έξαιρετικώς ώραιον από τήν πλησιόχωρον. 
Τό ψωμί είναι εξ-αιρέτου ποιότητος καί πολύ λευκόν, δύο πράγματα, τά 
όποια σπανίως εύρίσκονται εις τό ψωμί τό όποιον έχουν εις τήν Κ]πολιν.

Άφήσαντες τον τόπον αυτόν έπροχωρήσαμεν προς τό Kinigli, όπου 
συνηντήσαμεν αποστολήν από τον pacha ’Αδριανουπόλεως εντεταλμένην 
νά δωρήση δύο ωραίους ίππους εις τον Μ. Kotusow όστις έκτιμών τό 
δώρον έδωκεν εις αυτούς από μέρους του είκοσι προβιές.

'Ομοίως από τό βιβλίον τού George Koppel F. S. A. 1) (Albermarle) 
Tourney acrors the Balkan Λονδΐνον 1831 μεταφράζομεν τά 
κατωτέρω.

9) Σεπτεμβρίου 7 1829.
Τήν επομένην πρωίαν εις τάς 8 εύρέθημεν έξω τής Selivri καί 

επειδή ειν.αι Τουρκική πόλις, οι ναύταί μας, οί όποιοι ήσαν χριστιανοί 1 2

1) George Thomas Keppel (1799—1891) "Αγγλος στρατηγός ύπηρετήσας εις 
τήν στρατιάν τοϋ Βατερλώ τΗτο υπασπιστής τοϋ Jiastiag έν Ίνδίαις έπιστρέψας 
τφ 1823 μέσον Περσίας και Πετρουπόλεως έγραψε περιγραφάς τοϋ ταξειδίού του 
τφ 1825.

2) Τόμ. I, σβλ. 70.
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δεν έσταμάτησαν αλλά μετέβησαν 6 μίλια περαιτέρω είς Γϊιβάτες (sic). 
’ ) Σεπτεμβρίου 28 1829
Έπεβιβάσθημεν είς τάς 12 είς το πλοΐον μας, έν 'Αγίφ Στεφάνη) 

διά τό ταξείδιον μας. 'Όταν ένύκτωσεν ο Lord Dunlo καί εγώ κατήλ- 
θομεν είς τό βάθος τοϋ πλοίου νά κοιμηθώμεν. Ό  ύπνος μας ήτο βρα
χύς. Άφυπνίσθημεν από τους ναύτας, σύροντας τά πόδια μας. Καί ση- 
κωθ ήκαμε ν να μάθωμεν κάτι μ ή ευχάριστου. Τό αδύνατον πλοΐον μας 
ήρχισε να πέρνη νερό καί είχε γεμίσει νερό. "Εγώ ήμην είς χειροτέραν θέ- 
σιν εκ των δύο, , διότι έκοιμώμην προς τό μέρος τό όποιον τό καΐκι έκλινε 
περισσότερο καί είχα τό ανεπιθύμητον όφελος θαλασσίου λουτρού. Μέ 
τό δίλημμα αυτό κατεφύγομεν είς τύν λιμένα της Sillvri.

Καί ενώ έγίνοντο αί επιδιορθώσεις τού πλοίου μας, κατεφύγομεν 
είς καφενεΐον παρά την παραλίαν, τό όποιον ήτο υπερβολικά ρυπαρόν. 
Εϊμεθα κρυωμένοι καί κουρασμένοι, τί όμως ήτο δυνατόν νά πράξοηιεν; 
Λερωμένο χαρτί τό παγκοσμίους αντικαθιστούν τά ύάλινα παράθυρα είς 
τουρκικά καφενεία, άφηνε τον ψυχρόν νυκτερινόν αέρα μέσον αναρίθ
μητων σχισματιών. Καίτοι δέ ήτο έν manual είς τό μέσον τού δωματίου 
ή φωτιά είχε σχεδόν σβύσει. 'Όσον νά κοιμηθώμεν ούτε, καν νά τό 
σκεφθώμεν. Κάθε σπιθαμή των καθισμάτων ήτο κατειλημμένη από 
Τούρκους ναύτας, οι όποιοι έκοιμώντο κατά μήκος, τά κεφάλια καί τά 
πόδια των άπτόμενα άλλήλων, καί όλοι τθ)ν έρροχάλιζον έν συμφωνίφ. 
Πράγματι αμφιβάλλω άν, καί άν υπήρχε ακόμη τόπος κενός ή κούρασίς 
μας νά ήτο αρκετή νά μάς κάμη νά έλθοηιεν είς επαφήν μέ τοιούτους 
γείτονας.

Σεπτεμβρίου 29.
Τά έξημερώματα τό μικρόν μας πλοΐον μάς ανήγγειλαν ήτο έτοιμον 

διά τήν θάλασσαν. Μόλις όμως έξεκινήσαμεν εϊχομεν τό ατύχημα νά 
φανή νέα τρύπα πάλιν. Τά πλοία είς τύν λιμένα κατά τό Τουρκικόν έθι- 
μον ήσαν ήγκυροβολημένα. "Οταν τά νερά είναι τραβηγμένα, τά άκρα 
των άγκυριον είναι σχεδόν είς τήν επιφάνειαν. Είς μίαν έξ αυτών έκτύ- 
πησεν τό πλοΐον μας καί μάς έπροξένησε τό δεύτερον δυστύχημα. Μετά 
αργοπορίαν μιάς ώρας έξεκινήσαμεν πάλιν. ΙΙερί μεσημβρίαν διήλθομεν 
τό κομψόν χωρίον Eligree ('Ηράκλεια) κείμενον εις τήν κατωφέρειαν 
υψώματος.

3) Νοεμβρίου 23 1829 1 2

1) Αύτ. σελ. 123—125.
2) Τόμ. II, σ·λ. 61—62.
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Εις Chorli εύρίσκετο εις σουρουτζής της Σηλυβρίας' ό φόβος του ό
μως τοΰ ξυλοκοπήματος ύπερίσχυε τοϋ πειρασμού τής δωροδοκίας, την 
οποίαν τον προσεφέραμεν νά μάς άψήση νά λάβωμεν τά ζώα του διότι τά 
πόδια του ακόμη έπονοϋσαν από την τιμωρίαν την οποίαν ειχεν ύποστή. 

’ ) Νοεμβρίου 24 1829
Ευρισκόμενα εις την προς την Selivri οδόν ενωρίς.
Όλίγον κατόπιν άφοΰ άφήσαμε τό Kinigli έπροχιορήσαμεν κατά 

μήκος τής παραλίας επί μερικά μιλιά, έως ου εύρέθημεν προ υψηλού 
ακρωτηρίου, τό όποιον ήτο ανάγκη νά ύπερβώμεν πριν ή φθάσωμεν εις 
Selivri. Ή  πόλις αυτή κεΐται εν μέρει επί αποτόμου επικλινούς λόφου 
καί εν μέρει επί χαμηλού εδάφους’ κατέχει την άριστεράν όχθην τοϋ 
ποταμού Serai ύπεράνω τοϋ οποίου εισέρχεται τις διά μακράς· γέφυρας’ 
εις αυτήν οι Τοϋρκοι τελευταίως κατεσκεύασαν τρία αμυντικά έργα, τά 
όποια δεσπόζουν τής γέφυρας, τοϋ λιμένος καί τοϋ δρόμου, διά τοϋ οποίου 
συνήθως μεταβαίνουν εις την πόλιν αυτήν. Άφότου άνεχωρήσαμεν από 
Σοϋμλαν ή Selivri ήτο ή πρώτη πόλις, την οποίαν εϊδομεν νά μή ύπο- 
στή βλάβας’ώς εκ τοϋ πολέμου. Οί Ρώσσοι ουδέποτε έφθασαν εις αυτήν. 
’Ώθησις έδόθη εις την εμπορικήν κίνησιν τής πόλεως ώς έκ τής μεγάλης 
δυνάμεως υπό τον Halish Pasha υπό τής οποίας τελευταίου κατελήφθη. 
Πάλιν ή ελλειψις αλόγων μάς έκράτησεν εδώ. Λιήλθον τον μεταξύ χρό
νον εις τήν οικίαν "Ελληνος* όπου άπελαύσαμεν τήν ασυνήθη άπόλαυσιν 
καλού δείπνου. Άνεπαύθημεν μέχρι μεσονυκτίου. Καί τότε έπανελάβα- 
μεν τήν πορείαν μας. ΤΗτο κατασκότεινα. Καί ό δρόμος ήτο άθλιος. Δι- 
ήλθομεν όμως τον δρόμον χωρίς απρόοπτόν τι. Καί ξημερώματα εφθά- 
σαμεν εϊς Μεγάλον Τσεκμετζέν.

Τό Βουργάζ ή Chorli ή Selivri καί ό Μεγάλος Τσεκμετζές, δλαι εί
ναι ταχυδρομικοί σταθμοί διά τούς κατευθυνομένους εις κάθε σημεΐον 
τής πεποπολιτισμένης Ευρώπης. Καί μόλα ταϋτα εις τήν α' έκ τώιν πό
λεων αυτών ήναγκάσθημεν νά παραμείνωμεν 18 ώρας, εις τήν β' 37, είς 
τήν τρίτην 12 καί εϊς τήν τελευταίαν 4, εν δλφ αργοπορίαν 70 ωρών, εις 
άπόστασιν 120 μιλίιυν από τήν Τουρκικήν Πρωτεύουσαν.

Α. Α. Σ. 1

1) Αύτ. σελ. 67 — 68.



ΤΣΙΓΚΕΝΕ ΣΑΡΑΙ·

Το ίατορικον του Σεραϊου

Προ τριακοσίων περίπου ετών εις το Σαράϊ κατοικούσαν μόνον 
Τούρκοι και Γύφτοι, οι δέ "Ελληνες κατοικούσαν εις τον Γαλατάν μα
κράν του Σεραΐου, 2500 μέτρα άνατολικώς. Επειδή κατά την εποχήν 
εκείνην έζη κάποιος ληστής πολύ φοβερός όνόματι Συράκογλου, τον 
όποιον βέβαια έκαμαν αυτοί τόσον πολύ τρομερόν και αυτός τούς 
κατάκαιγε και τούς έσκότωνε κάθε ημέραν, γι’ αυτό ήναγκάσθησαν νά 
συνθηκολογήσουν με τούς Τούρκους τού Σεράϊ και κτίσανε τά πρώ
τα επτά σπίτια εις τό Σεράϊ και από μέσα στον καλέ, οι δέ λοιπο'ι Γα- 
λατιανοί έφυγαν προς τά Γανόχωρα, Ραιδεστό και Ηράκλεια. Τό Σα
ράι κατά τον πρώτον αιώνα τής τουρκοκρατίας, ίσως και τον δεύτερον 
ήτο μάλλον ιερός τόπος τών Τούρκων, διότι είχαν κτισμένο τό τζαμί 
τους με χρονολογίας τους 940 περίπου (καί πολύ σπουδαιον τζαμί,) κά- 
τω ήτο στρωμένο μέ αρχαία μάρμαρα από εκκλησίες, καί στο μέρος του 
λέγανε δτι ήτο εκκλησία. Επίσης στήν πλατεία καί έξω από τό Τζαμί 
ήτο ένα μνήμα Τεκές. Κατά την εποχήν εκείνην είχε πολλούς Χοτζά- 
δες καί τούς τάγιζε λένε τό Ίμαρέτ* όχι μόνον αυτούς αλλά καί άλλους 
πολλούς όσοι περνάγανε από κει, καί τούς Γύφτους φαίνεται, γι’ αυτό 
μαζεύτηκαν καί αυτοί εκεί. Έλέγετο Άγιάς πασσ.ά Βακουφοΰ, είχε 
έκτασιν άπέραντον 20 χιλιόμετρα καί από τάς τέσσερες πλευρές καί 
μέχρι τελευταίας τό διεκδικοϋσε κάποια Σουλτάνα από τήν Πόλι καί τό 
ενοίκιαζε. Εννοείται ότι κατόπιν έμεινε ολίγον, μόνον δηλ. τό δάσος καί 
ή αγορά τό Μπαλτζίκ, έκτίσθησαν 20 καί πλέον χωριά μέσα στο 
Βακούφ. Κατόπιν τό Σαράϊ άλλαξε τακτική καί από ιερόν έγινε κέντρον 
παραθερισμοϋ, τών διαφόρων σουλτάνιδων καί μπέηδων τής Κ]πύλεως. 
Επίσης μετά τον Κριμαϊκόν πόλεμον ήλθαν καί έγκατεστάθησαν οι 
Σουλτάνοι τής Κριμαίας καί εύρίσκεται καί αυτή ή γενεά των, είχε 
δέ καί πολλούς Γενιτσάρους πού είχαν χιλιάδες πρόβατα κλ. Οί Γύφτοι 
ήταν όλοι όργανοπαΐκται καί διεσκέδαζαν τούς σουλτάνους καί τούς 
μπέηδες.

Έπί.σης εΐχαμεν μιά γενεά καί τή λέγαμε Μπαλαρίνες* αυτές χο*>
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ρεΰανε ώς λέγουν κατά την εποχήν εκείνην καί πραγματικώς ήταν ρά
τσα εύμορφη καί ολίγο ελαφρόμυαλη. Εΐχαμεν καί άλλους, Μπαλάτες 
εις την ίδιαν κατηγορία καί ή καταγωγή τους ήταν από τον Μπαλατά 
τής Πόλης που τις φέρανε αύτοί.’Επίσης είχαμε πολλές ονομασίες διαφό
ρων τόπων καί κατεστραμμένων χωρίων σύμφωνα μέ τής Πόλης, όπως π.χ. 
Γαλατάς, Μπέϊογλου, Μάλτεπε, Όρτάκιοϊ κλπ. Ό  κόσμος δηλ. ό Ελλη
νισμός τοϋ Σεραγιού ήτο πολύ όπισθοδρομικός προ τού Ρωσσοτουρκικοΰ 
πολέμου,' διότι δεν είχαν σχολεία καί εκκλησία' δέν τούς έπέτρεπαν επ’ 
ούδενί λόγφ καί τά πρώτα γράμματα μερικοί πού ξεύρανε πηγαίνανε 
εις τό Γιοβαλή καί απάνω στην άμμο ή σέ πλάτη μεγάλου ζώου, πού 
χρησίμευε ώς πλάκα, γράφανε. Τά πρώτα χρόνια τής τουρκοκρατίας αυ
τοί πού κατώρθωσαν καί κράτησαν την πίστι τους επί πολλά χρόνια 
έζοϋσαν μέσα στά δάση καί στά σπήλαια καί αυτό τό μαρτυρούν τά μικρά 
χιοριουδάκια καί σπήλαια πού εύρίσκοντο μέσα, εις τά απέραντα δάση. 
Οί Τούρκοι τού Σαραΐου, εάν καλά Ιπρόσεχε κανείς, θά έβλεπε καί ίσως 
θά διέκρινε γενεάς χριστιανών, τόσην καταπληκτικήν ομοιότητα είχαν. 
Φαίνεται ότι επειδή ήτο κεντρικόν μέρος, ή πίεσις καί ή σφαγή ήτο πε- 
ρισσοτέρα από τά άλλα μέρη. Εις τό Σαράϊ είχε φρούριον καί πριν 200 
χρόνια κατεδαφίσθη. Λεν ήτο όπως τής Βίζας καί άλλων πόλειον, τό μό
νον έναπομεΐναν αρχαίας εποχής ήταν τά αρχαία μαρμάρινα μνημεία 
σπουδαία, από τά όποια τό ένα χρησίμευε ώς λεκάνη εις τό Μπάστσεσμε 
καί τό άλλο εις τήν βρύση τής αγοράς* είχαν έξωθ-εν σταυρό σκαλι
στός καί διάφορα άλλα τεχνικά σκαλίσματα* τό μαρμαρόμνημα είχε ύψος 
1,20, μήκος 2,5 μέ τρία μέτρα καί φάρδος ενα καί κάτι μέτρα. Βρύσες 
εις τό Σεράϊ είχε 34 καί ήτο ένα νερό από τήν Καμάρα καί από μέσα 
στο κεμέρι τής Πόλης άπόστασις 5 χιλ. άνατολικώς. τού χωριού μας ήτο 
ό ποταμός Γαλατάς 300 μ. περίπου καί δυτικώς είχαμε τον Έργίνην πο
ταμόν* τό κλίμα του ήτο πολύ υγιεινόν,

Τό Σαράϊ εις τά επίσημα χαρτιά δέν γράφεται πουθενά Τσεγκενέ- 
σαράϊ παρά γράφεται, Άγιάς ΙΊασσά Βακουφού ή Σεράϊ, διότι είχαμε 
τον κεντρικώτερον μαχαλά Ά γιάς πασά μαλεσί, Ούρούμ κενάρ μαλεσί, 
Σεμσή μαλεσί, Παζαρτζίκ κλπ. 'Υπάρχει μία εκδοχή αλλά δέν τήν επι
κροτούν όλοι, δήθεν ήγάπησε ό Άγιάς πασσάς καί πήρε μιά τσιγκάνα. 
Φαίνεται κάποια εποχή απέκτησαν καί δικαιώματα οί Γύφτοι, διότι μετά 
τό Ρωσσοτουρκικό πόλεμο ήλθαν νά κατοικήσουν καί τουρκογύφτοι καί 
οί κάτοικοι δέν τούς έπέτρεπαν* αλλά αυτοί κάπου έστηρίζοντο καί λέ
γανε ότι είχανε δικαιώματα διότι αυτό εινε, λέγανε τό δικό μας παλάτι.

Τό Μπαλτζίκ, ή εβδομαδιαία αγορά Σεραϊου, γίνεται εις τάς 20 Αύ- 
γούστου καί διαρκεΐ έξ ημέρας’ τάς τρεις πρώτας ήμέρας γίνεται ή ζο>α- 
γορά καί τάς άλλας τρεις ήμέρας έμποροπανήγυρις* είναι δέ άφθαστος εις 
τήν κίνησιν, διότι ήρχοντο από τήν Βουλγαρίαν, από τήν ’Ανατολήν καί
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από εδώ από τάς Σέρρας ερχόντουσαν. Καί αυτή ήτο περιουσία τών 
Σουλτάνιδων. Λέγεται Μπαλτζίκ1) διότι βγαίνει τό μέλι τήν εποχήν εκεί
νην λέγουν και δτι εις μνήμην ενός μουλαριού δήθεν πού ελιποθύμησε 
έκεΐ όταν εντός μιας ημέρας γύρισε ολόκληρον τό μέρος τού Βακοΰφ.

Πώς %γινε ληστής ό Συράκογλου καϊ έξώντωσε όλόκληρο χωριό
f

Ό  Συράκογλου ήτο παιδί ήσυχο καί ετών 12—15 όταν ο μπαμπάς 
τής Κεράτσως τού είπε δτι «δταν μεγαλώσης θά σοΰ δώσω τό κορίτσι 
μου» καί από τότες τό παιδί έβαλε μεράκι στήν καρδιά του για να τήν 
παντρευθή. "Οταν όμως τό κορίτσι ήλθεν εις ηλικίαν ό μπαμπάς της τήν 
άρραβώνισε σε άλλον' τότε ό Συράκογλου έξω φρενών έβγήκε στο κλαδί 
καί άρχισε τάς εκδικήσεις, αλλά δχι στον τυχόντα ούτε καί έσκότωνε, 
αλλά οπωσδήποτε είχε νά πούμε άποκηρυχθή από τάς άρχάς. Μία ήμέ- 
ρα ό μπαμπάς τού κοριτσιού με δλη τήν οικογένεια του καί μέ μερικούς 
σωματοφυλακές του, διότι ήτο «τσορμπατζής», πήγε στά κτήματά του 
στο Μπάκατζακ καί στύν γυρισμό τούς πιάνει δ Συράκογλου. Τότες λέ
γει στο μπαμπά της θά μέ δώσης τό κορίτσι άλλως σέ σκοτώνω' καί στο 
κορίτσι λέγει θά μέ πάρης. *0 μεν μπαμπάς είπε σού τήν δίδω, τό δε κο
ρίτσι σέ πέρνα). Αυτός όμως επειδή αγαπούσε πολύ καί αγνά είπε: δχι, δεν 
θά σέ πάρω, διότι δέν ήμπορούμε νά ζήσουμε μέσα εις τό δάσος μαζύ, 
διότι σέ λυπούμαι, αλλά θά γίνω κουμπάρος, καί έτσι συμφωνήσανε/Όταν 
ήλθεν ή ώρα γιά κουμπάρος τον προσκαλέσανε καί τήν ώραν πού λέγουν 
άξιος καί σκώνουν τον κουμπάρο απάνω, τον συλλάβανε οί Τζανταρμά- 
δες έν συνεννοήσει μέ δλο τό χωριό καί τον δέσανε δπως ήταν μέ τά άρ
ματά του γιά νά ίδούν οί διάφοροι μπέηδες τήν αξίαν τών Τζανταρμά- 
δων, αυτός όμως στον δρόμον έκοψε μέ τρόπο τά σχοινιά καί έσκότωσε 
δλους τούς Τζανταρμάδες καί άπό·κεΐ καί πέρα πλέον έγινε άγριον θη- 
ρίον καί εφόνευε τον τυχόντα καί έκαιε τό παν. Έχάλασε είπαμε τό Γα
λατά καί άλλα ακόμα χωριά καί γι7 αυτούς τούς Τούρκους ήταν τό φόβη- 
τρόν τους. Τό τέλος του ήταν σέ μια μάχη πού πιασθήκανε στά Καβά- 
κια κάτω από τό Κουτσομύλι, τυφλώθηκε από τά μπαρούτια πού γέμιζε 
τό δπλο του κα| τότε είπε στά παλληκάρια του νά φύγουν νά σωθούν 
καί αυτός θά πολεμήση μόνος. Έπολέμησε καί έφυγε από εκεί καί πήγε 
σέ ένα μαντρί’ έκεΐ τον περικυκλώσανε' πηδώντας από τον φράκτη, σκά
λωσε, λένε, τό τσαρούχι του καί κρεμάσθηκε, τον εκτυποΰσε δε πρώτος 
ό Τσομπάνος μέ τήν όξάγκα τού τυριού καί πρόλαβαν και οι άλλοι καί 
τον αποτελειώσανε. Μετά τό φόνο τοο πήγανε γιατροί καί τό Χουκιόυ- 
μάτι καί τον σκίσανε γιά νά ίδούν τί τό εξαιρετικόν είχε καί ήτο τοσον

1) Μπάλ Τουρκιστί—μέλι.
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τρομερός τέλος πάντων. Του βρήκαν την καρδιά του εις δυο, καί τον ώ- 
νόμασαν Τσατάλγιουρεκλής.

Ν. ΤΑΚΗΣ
Τό Σαράι λεγόμενον ’Αγιας πασά Σαράϊ καί κοινώς Τσίγκενέ Σεράϊ i ) 

επί 'Ελληνικής κατοχής εκαλείτο Άνακτόριον καί ήτο έδρα υποδιοικήσεις, 
είχε περί τούς 2800 κατοίκους ών 800 "Ελληνες εύρίσκεται εις τόν σημερι. 
νόν νομόν Σαράντα ’Εκκλησιών (Κιρκλάρ Ίλή ώς μετωνομάσΌη) εις άπό- 
στασιν 4 ωρών άπό τής Βιζύης καί 83 V2 μιλιών άπό τής Ά  δριανουπόλεως, 
42 μιλιών τής Τυρολόης καί εις ύψος 534 ποδ. Μεγάλη αγορά ζιόανν έγέ- 
νετο κατ’ έτος περί τάς 20 Αύγουστου, όνομαζομένη Μπαλτσίκι’ ή μετά 
εβδομάδα επαναλαμβανόμενη εις Τσερκέζκοϊ έλέγετο μικρό Μπαλτσίκι.

”0  κ. Λ. Γιασημακύπουλος χρηματίσας υποδιοικητής Άνακτοριου επί 
Ελληνικής κατοχής, μάς δίδει τήν κατωτέρω σημείωσιν περί τών κατοίκων 

τής ύποδιοικήσειος.
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Χ ω ρία  Τουρκικά  : Τά πλεΐστα συνοικισθέντα μετά τό 1878 άπό 
πρόσφυγας έκ Βουλγαρίας.

1) Τσικυΰρ γιούρτ
2) Τσαϊλά
3) Μπουγιοΰκ Μανοΰκα
4) Κιουτσούκ Μανοΰκα
5) Καρά Γκιορμέζ
6) Άϊβατζίκ
7) Έδίρ-κιοϊ
8) Καρά Μπουρτσέκ
9) Κοϋρτ δερέ

10) Σεφά Άλαν
11) Μπεγιάζ-Κιοϊ
12) Άχήρ-κιοϊ
13) Γκιοτσερλέρ
14) Όσμανλή
15) Σοφουλάρ

16) Ταταρλή
17) Καδήκιοϊ
18) Δεμιρλέρ
19) Σινανλή
20) Σέρβη
21) Μπαγτσέ δερέ
22) Τσερκέζ-κιοϊ
23) Κιζίλ-Μπουνάρ
24) Καρά-αγάτς
25) Γιανίκ-αγίλ
26) Μπαγτσέ-Άγίλ
27) Καπακλή-Μπουνάρ
28) Μπουνάρτσα
29) Καρλή-κιοι
30) Ούζοΰν-χατζή

Χωρία ‘Ελληνικά

1) Γιουβαλή, κάτοικοι 400, 2) Καβατζίκ κάτοικοι 150.
Σΰνολον κατοίκων περιφερείας Άνακτοριου 
Τούρκοι περί τους 18000 "Ελληνες 1350,

Μέ τήν ευκαιρίαν τής δημοσιεΰσεως τών άνωτέριο δημοσιεΰομεν καί οσα 
ό αείμνηστος Ά ν . Κ. Π. Σταμοΰλης εχέι είς τάς σημειώσεις του περί τής 
ονομασίας καί συστάσεως τοΰ Σεραΐου.

1) "Ιδε Γ. Λ α μ π ο υ σ ι ά δ ο υ :  'Οδοιπορικόν «Θρςικικά», τόμ. Θ' Σ. 70.
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Περί τής ίδρΰσεως καί τής ονομασίας τού χωρίου ήκουσα από τόν’Ε* 
σάτ Άγαν καταγόμενον έκεΐθεν, δτι Σουλτάνος κυνηγών προ 150 περίπου 
ετών έφθασεν εκεί καί ήρεσε πολύ τον τόπον εκείνον άκατοίκητον όντα 
καί έξέφρασε τον θαυμασμόν του εις τούς μετ’ αυτού. Τότε ό λαλάς του 
τον προσεκΰνησεν έδαφιαίως καί τφ είπε άφ’ ου σάς ήρεσε τόσον πολύ 
νά διατάξητε νά κτίσωμεν εδώ εν σαράι καί διέταξεν εις αυτόν τούτο. 
Ούτος μείνας εκεί μετά την άναχώρησιν τού βασιλέως, ώκοδόμησεν αντί 
παλατιού Τζαμίον καί λουτρόν. "Οτε δέ μετά καιρόν εξελθών καί πάλιν 
ό σουλτάνος εις κυνήγιον, έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά ύπάγη διά νά ΐδη 
τό Σαράϊ, εύρεν εκεί αντί παλατιού χωρίον συνοικισθέν από κατοίκους 
τών πέριξ καί Τζαμίον καί λουτρόν ευχαριστήθηκε καί ήρώτησε τον λα
λά του τί θέλει προς διατήρησιν τού Τζαμιού, οΰτος τφ είπε νά παραχώ
ρηση εις τό Τζαμίον, ως βακούφι, τόσην γήν δσην ήμπορεΐ νά περιέλθη 
εις μίαν ήμέραν με έν χωλόν μουλάρι, τό όποιον ειχε“ καί ύποσχεθέν- 
τος τού βασιλέως, περιήλθεν ούτος μέ τό μουλάρι δλην τήν ημέραν καί 
τον τόπον αυτόν έχάρισεν ό Σουλτάνος εις τό μέχρι σήμερον σωζόμενον 
τζαμίον.
Έ ν συνεχείς δημοσιεύομεν από τήν συλλογήν Σταμούλη δσα εΰρομεν περί Σε-

ραιου από περιηγητάς.

Α. Μ. ό μαρκήσιος Torcy υπουργός καί γραμματεύς 1) τον Κράτους 
κατά την νέαν έγκατάοτασιν τής αποστολής τών 3Ιησονητών πατέρων εις 
τήν Κριμαίαν μεταξύ τών ετών 1706—13.

'Η αιφνίδια πτίόσις καί έν συνεχεία ό θάνατος τού σουλτάνου Γαζή 
Kan Guiray έφερε μετά μεγάλης ζωηρότητος τήν άνανέωσιν τού πο
λέμου τής Μόσχας (Moscovie) τήν οποίαν ό μέγας βεζΰρης, δστις 
ήτο τόσον γνωστός από τάς βιαιότητάς του, είχε συμφέρον νά μή θέ- 
λη. Ό  σουλτάνος Dewlet Guiray αδελφός του έτοποθετήθη εις τήν 
θέσιν του. Ή  δλη τελετή πού τού έκαμε, ήτο δτι ό μέγας Κύριος άπέ- 
στειλε εις τον διάδοχον ένα τών πρώτων αξιωματικών του, μέ τήν σπά
θην καί τον σκούφον από γουναρικόν ζ^εΐϊηομέ ένα δέσιμον πολυτίμιον 
λίθων, τό δλον έσυνοδεύετο από ένα Χαττί-σερίφ καί μίαν διαταγήν τής 
£ Υψηλότητός του, διά τής οποίας ό σουλτάνος Dewlet Guiray άπεκατε- 
στάθη Kan τών Ταρτάρων εις τήν θέσιν τού σουλτάνου Γαζή Guiray. 
‘Η διαταγή αύτη τού Μεγάλου Κυρίου άνεγνώσθη εις τό Χαρέμι συν- 
ηθροισμένον εις τό ντιβάνι’ ό πρίγκη\[> συγκατατεθείς παρητήθη τής κυ
ριαρχίας του καί ό άλλος περιεβλήθη αυτήν, μέ τόσην ησυχίαν, ώς

1) Lettres Edifiantes et Curieu9e9. Ecrites par des Missionnaires de la 
Compagnie de Jesus. Lyon 1819 τρμ. II σελ. 192.
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έαν αυτό ήτο ένα πράγμα περιο,ιρισμένον μεταξύ των δύο αδελφών.
'Ο Μέγας Κύριος, όπωςτό έχω είπεί, δεν έθανάτωνε ποτέ τούς Kan 

που καθαιρούσε. 'Απλώς τούς εστελλε εις εξορίαν, έξω της Ταρταρίας. 
'Η νήσος Ρόδος ήτο συνήθως ο τόπος όπου τούς μετέφερε, και όπου 
τούς μετεχειρίζοντο μέ δλον τύ σέβας, άναλύγως τής αξίας των προσοό- 
πων tcoν. Συμβαίνει μάλιστα πολύ συχνά νά τούς έπανακαλέση καί τούς 
αναβιβάσει είς τον θρόνον.

Ό  σουλτάνος Γαζή Guiray έξωρίσθη είς το Guinguenay-Saray 
ένα τών εξοχικών παλατίων του, είς άπόστασιν 25 λευγών από την 
Κ]πολιν, δπου είμαι βέβαιος, δτι έσυνέχισε τάς σχέσεις του μέ τον 
κύριον cle Feriol γάλλον πρεσβευτήν είς την Κ]πολιν.

Έσκέπτετο μάλιστα νά τον ΐδη incognito είς τόπον κυνηγιού. "Οτε 
προσεβλήθη άίφνϋδίιος από λοιμόν μέ όλην την ακολουθίαν του' από εκα
τόν τριάντα αξιωματικούς ή ύπηρέτος, οί όποιοι την απήρτιζον (ή γυ
ναίκα του καί ή αδελφή του άπέθανον την αυτήν ημέραν), έπαθυν έξ 
αυτών κατ’ αρχήν 80.

Ή  σουλτάνα Valide γυναίκα τού Σελημ Guiray καί μητέρα του 
θετή, ηλικίας περί τά 50, κιρκασίας έθνότητος, καί γυναίκα μέ πνεύμα 
πολύ καλλιεργημένοι', έδωσε ένα κτύπημα, μέ έγχειρίδιον, είς την λύπην 
της, ευτυχώς δεν εύρέθη νεκρά.

Τυν F. baron de ' otV) 1769

Είσήλθομεν είς τά υρη, τύν Αίμον, από μίαν φάραγγα, από δπου 
εξέρχεται το Kamtchiksouy, χείμαρρος.

Έσταματήσαμεν διά νά περάσωμεν την νύκτα είς ένα χωρίον ευρι
σκόμενον είς τό μέσον τής περιοχής αυτής καί αρχίσαμε νά άναπαυώμε- 
θα, δταν ό θόρυβος πολυαρίθμου Ιππικού διέκοψε την ησυχίαν μας.

ΤΗτο ο νέος Σουλτάνος Calga (δεύτερος την εξουσίαν μετά τον Χά- 
νην έν Κριμαίφ, αδελφός τού Dewlet-Gueray, τύν οποίον ή Πύλη θά 
(.ονόμαζε διάδοχον τού Krin-Gueray επί τού θρόνου τών Τατάρων.

Ό  πρίγκηψ αυτός ό οποίος μέ ένόμίζε ευρισκόμενον ακόμη είς Ca- 
ouchan τής Βεσσαραβίας,δέν άνηγγέλθη ακόμη δτι ή μην είς τό ίδιον χω
ρίον καί μέ. προσεκάλ-εσε νά πάω νά τύν Ιδώ. Κατόπιν μού εξέφρασε την 
λύπην του διά την διάφορον διεύθυνσιν τής πορείας μας, καί έτελείωσε 
μέ τό νά μέ ύποχρειόση νά έκτραπώ ολίγον τής ΐδικής μου, διά νά πάω νά

J)F. baron de Τ ο 11 : (1733—1793) : Memoires sur les Tnrcs et Its Tar- 
tares. Amsterdam 1784 II σελ. 288—293.



Τσιγκενέ Σαράι 261

ιδώ εις τό Σεράϊ τον νέον Κιη, αδελφόν τον. Τό .Σεράϊ είνε πόλις τής 
Ρωμυλίας,εις την περιοχήν τώνΤατάρων Σουλτάνων.Έτοιμάζετο νά φύγη’ 
προσέθεσε, ελπίζω δ τι άποφασίζοντες νά επιστρέφετε μαζί μας, θά λη
σμονήσετε μίαν απώλειαν, την οποίαν έθεωρήσατε ώς ανεπανόρθωτου.

Πράγματι δεν έ. πίστευα δτι τόσον εύκολον ήτο νά άντικαταστήση 
τον Krin-Gueray. ?Λλλά μέ έπεισε χωρίς φόβο νά διατρέξο) τάς εκτά
σεις των Τατάρων Σουλτάνων, μέ τον σκοπόν νά τελειοποίησα) την ερευ
νάν εις δ,τι αφορά αυτό τό έθνος, μέ την περιγραφήν τοΰ τρόπου που 
ζοΰν εις τήν Ρωμυλίαν.
6 ■ · · · r · ■ ■ ..............................................

Συνεχίζοντες τον δρόμον μας έφθάσαμ,εν ε*ς αυτόν ποΰ έχάραζον διά 
τον οθωμανικόν στρατόν.

Τον άφήκα εις τάς Σαράντα ’Εκκλησίας . . .
Ειχομεν εΐσέλθη εΤς τήν Ρωμυλίαν καί δεν εΐχομεν καλά εισχωρή

σει εις τήν περιοχήν των πριγκήπων Giliguisiens όταν εξεπλάγην από 
ένα θέαμα τόσον πλούσιον δσον καί ξένον εις τό υπόλοιπον τής ’Οθωμα
νικής Αυτοκρατορίας.

Ποικίλα προϊόντα πλουσίων καί επιμελημένων εξοχικών οικιών, κή
πων μέ χάριν διευθετημένων, χωρία εις έκαστον τών οποίων διεκρίνετο 
ό πύργο; τοϋ Κυρίου καί αί φυτεΐαι των διεκόσμουν τό έδαφος, ύψουμε- 
ναι μέχρι τών λόφιον έσχημάτιζον ένα συνολον μέ εύριοπαϊκόν γοΰστον, 
τοΰ οποίου αί λεπτομέρειαι επηυξανον τον θαυμασμόν μου.

'Η πόλις τοΰ Σεράϊ έπαρουσιάζετο ενώπιον μας ως καί τό παλάτι 
τοϋ Kan.

Έφθάσαμεν εις αυτό από μίαν μεγάλην δενδροστοιχίαν, ή οποία 
έπεξέτεινε τήν πρόσοψιν τών οίκοδομημάτο.)ν καί ώδήγει από εκεί εις 
τόν πλαταμώνα, ό οποίος χωρίζει τήν πόλιν από τον πύργον.

ΙΙολλαί οδοί άγουσαι πρός> τήν διευθυνσιν άκτίνων κΰκλου επεκτει- 
νόμεναι εις τήν πεδιάδα διά τών φυτειών έσχημάτιζον εν άστρον, 
τοΰ οποίου τό κέντρον κατελάμβανε ή πρό)τη αυλή. Τήν διεσχίσαμεν διά 
vu φθάσιομεν εις τήν δευτέραν τήν οποίαν παρωμοιάσαμεν μέ πρόσκαι
ρου κατάλυμα. Κατ’ αρχήν εισήχθην εις τόν Σελικτάρ, εις ένα τών πλα
γίων οικοδομημάτων. 'Ο αξιωματικός αυτός άφοΰ μέ άφήκε έπ’ ολίγον ν 
άναπαυθώ, άνάπαυσιν ,τήν οποίαν συνοδεύει πάντοτε ό καφές, ειδοποίησε 
τόν κύριον του, διά τήν άφιξίν μου καί επανήλθε μετ' ολίγον, διά νά μέ 
όδηγήση εις άκρόασίν του.

Μία αίθουσα τιμής έπρώτευε τοΰ αποχωρισμένου κυρίου οικήμα
τος τό οποίον κατυόκει ό Dewlet Gueray.

Περιτριγυρισμένος από μεγάλου αριθμόν αΰλικων, σ’ έκανε να πι- 
στεΰης δτι εφαίνετο περισσότερον άπησχολημένος μέ τόν άρτι φυόμενον



πώγωνα του η μέ την άνάρρησίν του εις τον θρόνον καί τό δΰσκολον ερ- 
γον πού είχε νά έπιτελέση.

Έπείσθην από μίαν μακράν συνδιάλεξιν μετ’ αυτού του πρίγκηπος» 
τού πολύ νέού ακόμη καί μάλιστα ϊσως ασθενούς χαρακτήρος, διά νά 
τολμήση ν’ άκολουθήση τά ίχνη τού θείου του Krin-Gueray ότι δεν 
είχε φιλοδοξίας η [ΐόνον νά είνε άφωσιωμένος εις τον Μεγάλον Βε- 
ζύρην.

*Ητο πολύ αργά όταν άφήκα τον νέον Kan διά νά ζητήσω νά συνε- 
χίσω την πορείαν μου. Έδέχθην την προσφοράν ή οποία μού έγινε νά 
περάσω την νύκτα εις τό παλάτι, τόσον ευχάριστους διότι ό επιφορτισμέ
νος ώς ξεναγός μου, Σελικτάρ, μού έφάνη αγαπητός καί αρκετά πεπαι
δευμένος διά ν’ απαντά εις τάς ερωτήσεις τάς οποίας θά τού ύπέβαλλον, 
διά κάθε τι πού θά είχα νά παρατηρήσω.

Μέ έπληροφόρησε ότι αυτή ή επαρχία δεδομένη ώς φέουδον προσ- 
οορινόν εις την οικογένειαν των Gengiskan, διηρημένη εις ιδιαιτέρας πε- 
ριοχάς έξησφάλιζε εις καθένα των μελών της κληρονομικάς κτήσεις ανε
ξαρτήτους από την Πύλην εις τάς οποίας τό δίκαιον τού ασύλου είνε 
άπαραβίαστον.

Ή  αναγκαία αύτη προσθήκη (τού ασύλου) προήλθε από την αρχήν 
ότι δέν υπάρχει πονηρόν, εις τήν ’Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν, τό όποιον 
νά μή εύρίσκη τήν άτιμιυρησίαν, εάν έ'χη μέ κάτι νά πληρώση τον Σουλ- 
τάνον, ό όποιος τού τήν παρέχει. Εις αυτά τά ευρήματα των οποίων τό 
τυχαΐον είσπράττεται τοΐς μετρητοΐς, συναπαντώντας ή δεκάτη, ό κε- 
φαλικός φόρος καί τά άλλα κυριαρχικά δικαιώματα.

Ό  πλούτος αυτών τών πριγκήπων αυξάνει ακόμη από τό προϊόν 
τών θέσεων τάς οποίας λαμβάνουν διαδοχικώς εις τήν Κριμαίαν.

’ Αλλά αυτό τό πλεονέκτημα τό όποιον ή Πύλη έκαμε νά απολαμ
βάνουν μόνοι ot απόγονοι τού Selim Gueray τούς διέκρινε διά τής ευ
πορίας των* οΐ άλλοι κλάδοι τούς οποίους ό Σουλτάνος περκυρισε μόνον 
εις τάς εκτάσεις των, έζων μέχρι τών ημερών μας μέ μεγάλην μετριό
τητα. ’Έφυγα από τό Σεράϊ.

Ό  Selim Gueray οστις έβασίλευε εις τό τέλος τού παρελθόντος αί- 
ώνος καί άρχάς τού παρόντος, αφού έσωσε μέ τό θάρρος του τον τουρ
κικόν στρατόν, έτοιμον νά νικηθή από τάς. συνηνωμένας δυνάμεις τών 
Γερμανών, Πολωνών καί Ρώσσων, ήρνήθη τον ’Οθωμανικόν θρόνον, 
εις τον όποιον, ό ενθουσιασμός τών στρατευμάτων ήθελε νά τον άνα- 
βιβάση.

-Ό Μέγας Κύριος διά ν’ άνταμείψη τήν αξίαν καί τήν αφιλοκέρδειαν 
τού έλευθερωτοΰ του, έξησφάλισε εις τούς απογόνους του τον θρόνον 
τών Τατάρων μέ ζημίαν τών άλλων Ginguisiens πριγκήπων.
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Ό  Selim Gueray απέκτησε επίσης την ελευθερίαν να προσκυνά εις 
την Μέκκαν, πράγμα τί> όποιον κανείς πρίγκηψ αΰτοϋ τοΰ Οι'κου δεν απέ
κτησε. 'Η Πύλη ήδυνατο νά φοβήται πράγματι την άπομάκρυνσίν των 
μη επεχείρουν καί κατώρθωναν νά διεγείρουν τους λαούς εις όφελος των.

Άλλα ό Selim δεν ήδύνατο νά έμπνευση δισπυστίαν. Αυτός έκαμε 
τό θρησκευτικό του ταξεϊδί.

Τέλος ό Λ. Viquesne' 1) δημοσιεύει τά εξής:
'Ωραία ερείπια εις τά Β. ΒΔ. τού Σεράϋ, κλιτός μεσημβρινή τής πα

ραλιακής γραμμής τής Μαύρης Θαλάσσης.
Τά ερείπια αυτά αξίζει τον κόπον νά γίνουν άντικείμενον σοβαρών 

μελετών.
Τά εΐδομεν εις μικράν απόσταση' από τον δρόμον. Μάς έφαίνετο ότι 

ένα μέρος οικοδομημάτων καί οικιών ήτο ακόμη όρθιον [τω 184·?].
Ένφ έκάμναμεν τάς γεωλογικός μας παρατηρήσεις, ό νεαρός "Ελ- 

λην ό όποιος μάς συνώδευε έπεσκέφθη τον ’Επίσκοπον καί είδε εις την 
αυλήν τής κατοικίας του μερικάς αρχαιότητας καί μεταξύ άλλων δύο 
πέτρας φερούσας έπιγραφάς. ΤΙ μία έξ αυτών άντιγραφεΐσα από τον 
νεαρόν ήτο λαξευμένη εις μίαν στρογγυλήν στήλην άργιλλώδη, σπασμέ- 
νην εις τά δύο άκρα’ τό απόκομμα αυτό ήτο μήκους 1 περίπου μ. καί 
0,20 μ. περίπου διαμέτρου.

ΘΕΩΥΨΙΣΤΩ 
ΥΑΟΥΖΕΙΣ .

ΑΥΛΟΥΚΕΝΤΟΥ 
.ΥΙΙΕΡΕ ΑΥΤΟΥ 
ΚΑΙΤΩΝΙΔΙΩΝ 
ΕΥΞΑΜΕΝΟΣ 
ΙΥ Χ Α Ρ . . ΤΗΡΙ

'Η δευτέρα επιγραφή ήτο λαξευμένη επί μιας επιπέδου πέτρας εκ 
λευκού μαρμάρου μήκους 0,80 μ.., καί πλάτους 0,45—0,50 μ. Τό βάθος 
(επί τοΰ. οποίου ήτο ή επιγραφή) ήτο περίπου 0,80 μ.

ΒΑΣΙΛΕΣ ΚΟΤΥΣ ΒΑΣΙΛΕ 
ΑΣΑΔΑΝΑ. ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΝ 
ΙΙΟΛΕΜΟΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΙΣ 
ΕΑΥΤΟΥ ΓΟΝΟΙΣ ΘΕΟΙΣ 
ΠΑΤΡΩΟΙΣ

1) Voyage dat>9 la Turquie d’Europe. Description Physique et Geologiqu· de 
la Thrace. Paris 1828, II, σελ. 301—302.
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Φαίνεται δτι οί Ρώσοι έγέμισαν επτά άμαξας με τάς πλέον πολυτί
μους αρχαιότητας και τάς μετέφερον εις Ρωσίαν.

Κατά τήν διέλευσίν μας τό 1847, ό Φεράδ-βεης κατείχε εις τον κή
πον του αγάλματα, βάζα, στόλους και κιονόκρανα.

Μερικοί των κατοίκων τής μικράς πόλεως, ειχον άλλοι μέν κεφαλάς, 
άλλοι δε προτομάς ή μέρη αγαλμάτων εύρεθέντιον εις Βιζΰην.

Α ρχαιότητες τω ν  ηερϊ τό Σαράϋ

Άκούσαντες τους οδηγούς μας νά ομιλούν δι’ αρχαία υδραγωγεία 
έρωτήσαμεν τον μουδίρη τού Σαράϋ τί ήτο αληθές από τάς θαυμασίας 
αφηγήσεις που έκαναν. Αυτός ό άνθρωπος, ό οποίος έχει διατρέξει πολύ 
τήν χώραν, γνωρίζει δλας τάς λεπτομέρειας καί τους τόπους δπθυ εύρί- 
σκεται κάθε πράγμα, άλλα μη ιόν περισσότερον πεπαιδευμένος από τούς 
υποδεεστέρους του, συνεμερίζετο δλας τάς ιδέας τονν. Ουτιο π. χ. έλεγον 
δτι υπάρχουν εις τήν κοιλάδα τοΰ Γαλατά Δερεσί σπήλαια σκαμμένα 
μέ χέρι ανθρώπου καί υπόνομοι οί οποίοι περνούν κάτω από ασβεστώ
δεις πλάκας πού διωχέτευον άλλοτε τό υδιορ εις Κ]πολιν.

Στηριζόμενοι εις αυτήν τήν τελευταίαν διήγησιν, λέγουν δτι υπάρ
χουν από άπόστασιν εις άπόστασιν λείψανα υδραγωγείων, τά όποια δια
σχίζουν τάς κοιλάδας καί τείνουν νά συνδεθοϋν μέ τούς υπογείους υπο
νόμους, φαρδείς καί υψηλούς, οί όποιοι διασχίζουν τά δρη. Ό  μουδίρης 
ισχυρίζεται δτι δύναταί τις νά άκολουθήση εις τά ίχνη αυτά τά διοχε- 
τεύοντα τό νερό εις Κ]πολιν [υδραγωγεία].

Εις τήν κοιλάδα τοΰ Γαλατά Δερεσί υπάρχει ένα σπήλαιον διευθε- 
τημένον διά λουτρόν.

Χωρίς νά δεχθή τις δτι αυτοί οί υπόνομοι καί τά υδραγωγεία διο>- 
χέτευον τό νερό εις Κ]πολιν πρέπει νά εινε βέβαιος τουλάχιστον δτι ή 
εξερεύνησις τής. παραλιακής γραμμής τής Μαύρης θαλάσσης θά προσέ- 
φερεν άφθονα αντικείμενα αναζητήσεων εις ένα έρατιτέχνην αρχαιολόγον.



ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟΝ ΙΔΙΩΜΑ ΤΣΑΚΗΛΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α '. ΦΘΟΓΓΟΛΟΓΙΚΟΝ 

a )  Ο ί φ θ ό γ γ ο ι

1. —Τό γλωσσικόν ιδίωμα του τόπου μας, «Τά Τσακλιώτκα» εχει 34 
φθόγγους, από τούς οποίους οΐ δ είναι φωνήεντα : α, ε, ι, ο, ου, και 29 
σύμφωνα τά εξής:

χειλικά οδοντικά ούρανικά υγρά ένρινα 
ηχηρά b, β d, δ, ζ, τζ g, gi, γ, j λ, λΐ μ, ν, νΐ, ν
άηχα π, φ τ, θ, ς, τς κ, κΐ, χ, χΐ, h, q

β ’)  Φωνήεντα

2. — Τά άτονα τελικά φωνήενα α, ε, ο, προ λέξεως άρχομένης από 
συμφώνου αποβάλλονται εις μερικάς. λέξεις ώς εξής :

Τό α αποβάλλεται εις τό τέλος των λέξεων κόμα, μέσα, άλλα, εκείνα, 
άμά : Κόμ καινούργιος, Μέσ στο νοϋ μ γΐρίζ. Τ’ άλλ’ τά παιδιά. Έ- 
κεΐν τά τσαμένα. Έσύ ήσ-ν άμ τί;

3. —Τό ε αποβάλλεται εις τό β' ενικόν πρόσωπον τού αορίστου τής 
προστακτικής: ΙΙάρ τονα, φέρ τνα, γράψ τα, βράσ το, δεΐξ τες, δίαν 
άκολουθή ή αντωνυμία, τον, την, το, και εις τό με τής φράσειυς «Δό μ 
το*=Δός με το.

4. —Τό ο αποβάλλεται εις τό τέλος των λέξεων άλλο, εκείνο, πίσο), 
από : Τ’ άλλ τό πουρνό. Έκεΐν τό σπίτ. ΙΤίσ στ ράχι μ. ’Απ’ τά τά χτές.

5. —Τό άτονον ι αποβάλλεται εις τό μέσον καί τό τέλος πάσης λέξεως 
δταν δεν προκύπτει δυσπρόφερτος συλλαβή, επανέρχεται δέ οσάκις τονί
ζεται εις άλλον τύπον τής αυτής λέξεως: άσ-μαίνω-άσήμανα, πνάγω- 
πείνασα, τμάγω-τίμσα.

Τό τελικόν άτονον ι κατόπιν άλλου φωνήεντος τρέπεται εις j : πδάει, 1

1) Περί τής προφοράς των γραμμάτων εν τή παροΰοη πραγματεία βλέπε 
«Θρφκικά», τόμος Η' σελ. 335.
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λέει, σόϊ, ακούει, κρύοι. (Πρόφερε crc6<£j, λέή ooj, άκου], κριό). Φυλάττε- 
ται δμως πάντοτε προ τής κτητικής αντωνυμίας μ : Το μάτι μ. Τό κα- 
νάρι μ, τό χτένι μ.

Τό ι προ φωνήεντος τρέπεται εις j : παιδιά, μεριές, Οχιός, κεριού, 
■άεριοί. (Πρόφ. παιδιά, μεριές, Ό-jog, κεριού, θερ]οί). Εξαιρούνται δσαι λέ
ξεις προ τού ι εχουσι ρ μετ’ άλλου συμφώνου: κουπριά, άποκρηά, μου
σταλευριά, παάρειά, καλογριά, μητρυιά, και τό πάει: πά νάρτ.

Τό αρχικόν ι εγκλινομένης λέξειος τρέπεται είς j δταν ή προηγού
μενη λέξις λήγει είς τονιζόμενον φωνήεν : Πού είσαι ; (Πούησαι). Έδώ 
είμαι. (Έδώΐμαι). Εκεί ήάανε. (Έκεί}άανε).

Τό άτονον ι προ τής τονισμένης συλλαβής ρι, ρου προφέρεται πολύ 
ταχέως ώς βραχύτατον ι : τυρί, ψειρού. Ληλαδή δεν προφέρεται ώς τυ-ρί, 
ψει-ροΰ διακεκριμένως είς συλλαβάς, ούτε και τρί, ψροΰ, μονοσυλλά- 
βως, άλλ’ ώς ι ταχυπρόφερτον καί μόλις άκουόμενον. Τούτο συμβαίνει 
και είς τούς αορίστους πολλών ρημάτων : πάτ-σα, ρώτ-σα.

Τό άφωνον ι κατόπιν των συμφώνων γ, κ, λ, ν, χ, g, χρησιμεύει μό
νον είς μεταβολήν τής προφοράς αυτών, ξλάκΐ, άχέλι, πίνΐ, εχΐ, άνά81.

6. —Τό άτονον ου αποβάλλεται καί είς τό μέσον καί τό τέλος πάσης 
λέξεως, εφ’ δσον δέν προκύπτει δυσπρόφερτος συλλαβή, επανέρχεται δέ 
τονιζόμενον εις άλλον τύπον τής αυτής λέξεως: κνώ-κούνίγα, πλώ-πού- 
λίγα, σκλήκΐ-σκούλίκα.

7. —Μετά την αποβολήν τών φωνηέντων ι καί ου, τά άπομένοντα 
σύμφωνά προφέρονται διακεκριμένα, καί προς ύπόμνησιν τούτου χωρίζο- 
μεν αυτά εν τή μελέτη ταύτη διά τού (-).

γ ')  Σύμφωνα

8. —Τό αρκτικόν π τής επομένης λέξεως τρέπετεται είς b μετά τού 
τελικού ν τής προηγουμένης. Τό όατέρα (τον πατέρα), Δέ bovcl) (δέν 
πονώ), μή bάς (μήν πας). Μετά δέ τού σ γίνεται ψ : Ό  άράψ (άράπς), ό 
’Ag0i|) (Ά&όπς), ψτεύω, άγάψα.

9. —Τό φ μετά τού σ άλλοτε γίνεται ψ : Εψεβία (Εύσεβία), άλλοτε 
φυλάττεται: φσάγω. Προ δέ τού δ, d, μ, τρέπεται εις β : Κλέβδες (κλέφ- 
δες), άλείβμαι (άλείφμαι), άλείβάαι (άλείφάαι).

10. —Τό β μετά τού σ γίνεται, ψ : ρεύω-έ'ρρεψε, τρίψε (τρίβσε). Προ 
δέ τού κ, τ, τρέπεται είς φ : τρίφκα, τριφτή.

11. —1Τό τ εν τφ μέσ<ρ λέξεως, μεταξύ δύο συμφώνων αποβάλλεται : 
νίφκα (νίφτκα), λΛίσκα (λιΜστκα). "Οταν δέ μετά τήν αποβολήν τού ι 
ή ου συναντήση σ, άλλοτε τρέπεται είς τς : κλέφτς, τς έ'δωκε, άλλοτε
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δέ φυλάττει την ιδιαιτέραν προφοράν του : κουτσομύτ-ς, πάτ-σε, δ'τε τό 
ι προφέρεται ήμιφώνως.

Τό αρκτικόν τ τής επομένης λέξεως μετά τοΰ τελικού ν τής προη- 
γουμένης, τρέπεται εις ο : δέ do χιο (δεν τό χω), μή do δίνίς (μην τό 
δίνης).

12. —Το θ προ τοΰ σ αποβάλλεται : ένοιωσα, έγνεσα. Φυλάττεται 
δμως άν ή συνάντησις τοΰ θ μετά τοΰ σ προκύπτει, έ'νεκεν αποβολής τοΰ 
φιονήεντος ι : μέθ-σα, βύθ-σα. Εξαιρείται τό έκατσα.

Τό -θ' μετά τό σ, φ, χ τρέπεται εις τ : θά πιαστή, νά κλειστή, θά 
γραφτώ, θά ριχτώ.

13. —Τό σ μετά τοΰ π, β, φ, γίνεται ψ καί μετά τοΰ κ, γ, χ γίνεται 
ξ, ψτεύω, ζέψε, γράψε. Μετά δέ τοΰ τ γίνεται τς.

Τό σ προ τής καταλήξεως ις, ?άν συμπέση μεταξύ δΰο φωνηέντων 
αποβάλλεται : Θανάης (Θανάσης), ά πέης (νά πέσης), θ ’ άκοΰης (θ ’ άκού-
σης).

1-4.—Τό ζ. προ τής καταλήξεως ις, εάν συμπέση μεταξύ δύο φωνηέν
των αποβάλλεται: Φρουμούης (Φρουμούζης), παίεις (παίζεις).

1 δ.—Τό αρκτικόν τς τής επομένης λέξεως τρέπεται μετά τοΰ τελι- 
κοΰ ν τής προηγούμενης εις τζ : τό τζobάv^ (τον τσοόάνύ), τ τζάσκα (την 
τσάσκα), τό τζάτ-σε.

16. —Τό αρκτικόν κ τής επομένης λέξεως μετά τοΰ τελικού ν τής 
προηγουμένης τρέπεται εις g : τό §όσμο (τον κόσμο), δέ gocpT (δεν κόφτ)» 
μή κάθεσαι (μην κάθεσαι). Εις πολλάς λέξεις προ τοΰ ι φυλάττει τήν ού- 
ρανικήν προφοράν του: Τσακ-ήλι, άκ-ήλι.

Τό κ προ τοΰ d τρέπεται εις g : στέgdαι (στέκνται).
Τό κ μετά τοΰ σ τρέπεται είς. ξ : άκούω-άξα.
17. —-Τό χ τοΰ ρήματος άστοχάγω καί συγχίζμαι, τρέπε-αι εις τον 

αόριστον είς j : άστόησα (αστόχησα), συγίσκα (συγχίστηκα).
Τό χ μετά τοΰ σ άλλοτε γίνεται ξ: έβρεξε, Ξαφένια, Ξογόνίς,· (Χρυ

σαφένια, Χρυσογόνίς) καί άλλοτε φυλάττεται : χσός, Χστός, χστιανός.
18. —Τό γ μετά τοΰ σ γίνεται ξ .: 1>ήγω-έόξα.
19. —Τό τελικόν ν τής προηγουμένης λέξεως προ τοΰ αρκτικού β, γ» 

δ, ζ, θ, λ, μ, ξ, σ, φ, χ, ψ, b, d, g τής επομένης αποβάλλεται : Τό Βασίλι, 
δέ γένεται, μή 0agdv^, τό ζώθκα, δέ θέλω, τό Λάμπο, δέ μνοιάζνε, δέ 
ξαναγήρτε, μή ρωτάς, τό στόμα τ, μή φιονάεις, δέ χωράει, δέ ψήθκε, τό 
bάρba1 δέ άαράανίζεται, τό Θουτζούκΐ;

Τό ν μετά τοΰ κ, π, τ, γίνεται g, b, d : Μή do δίνίς (μήν τό δίνίς), 
τό baTO (τον πάτο), τό άενεκέ (τον τενεκέ).

Τό ν παρεντίθεται μεταξύ τοΰ θά, θαλά καί τοΰ από φωνήεντος άρ- 
χομένου ρήματος προς αποφυγήν χασμωδίας : θά ν εΐδε τίποτας, θαλά 
ν £ρτ.
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Τό ν προ τοϋ γ εις μερικάς λέξεις φυ/,άττεται και προφέρεται ως ν 
οϋρανικόν ·. Άγγέλκος, αγγαρεία, άγγωνας.

δ ')  ”Εγκλιαις τόνου

20.—Έκ των κλιτών μερών τοϋ λόγου εγκλίνονται : 1) Τά ρήματα 
είμαι, εχω, θέλω, άκοΰγω, τρο>γο>, πάγο* κλπ., όταν προηγείται τό έρω- 
τηματικόν μόριον πώς, ποϋ, ή ερωτηματική άντιονυμία ποιος, τί και τά 
αρνητικά μόρια δεν και μ ή π.χ. Ποϋ ήσ-να ; (πρόφερε ποϋ jo να), Έδώ 
ήμνα (έδώϊμνα) πώς είσαι; (πώσεισαι), καλά είμαι (καλά]μαι). Λέ είμαι 
καλά (Δέϊμαι καλά). Μη άρο*ς (Μηόρωςή Δέ θελυ) (Δέθελω), Ποϋ ν το : 
(Ποϋντο), Δέν εχω (Δένεχω), Μην άκους (Μηνακους), "Αρπαξ τονα ("Αρ- 
παξτονα), Πάα πας; (Π,άαπας).

’Επίσης εγκλίνονται τά δισύλλαβα επίθετα καί επιρρήματα, όταν 
σχηματίζουν τον συγκριτικόν βαθμόν καί υπερθετικόν διά τών μορίοιν 
κόμ καί δλω : Κόμ καλός (Κόμκαλος), όλω καλός (όλωκαλος), κόμ παχύς 
(κόμπαχυς) όλω παχύς (όλωπαχυς), κόμ πολύ (κόμ-πολυ), κόμ bρoστα (κό- 
μπροστα), όλο) πις (όλο^πιςή κόμ καλα (κόμκαλα).

Επίσης εγκλίνονται αί προσωπικαί καί δεικτικαί άντωνμμίαι : με, 
μας, σας, το, τον, την, τος τους, τες, τα ’Άσε με. Πιάσε μας. Τό παιδί 
σας. Πάρ τον. Νά την. Δός το. Κοίτα τες.’Άκουσ τα. Νά τος.

’Ακόμη εγκλίνεται καί τό ουσιαστικόν βολά, εις την φράσιν «καμνιά 
βολα» ποτέ.

ε ')  Τονισμός

21. — Αί λέξεις τονίζονται εις την λήγουσαν, παραλήγουσαν, προπα
ραλήγουσαν καί άντιπροπαραλήγουσαν : ’Έγραψαμε, Κοίτα τον, Φϋλα 
τονα, ρώκω τονα, ζαμάκω τονα, διά τοϋτο καί ή εγκλισις τοϋ τόνου γί
νεται μέχρι τής τετάρτης συλλαβής.

’Άτονοι λέξεις είναι τά άρθρα ό, ή οί, του, της, τον, την, τα, τις 
τσε. Τά μόρια : πως, θα, να, σας: Είπε πιος θαν ερτ; Θαλαν ερτω κι 
εγώ. Να πας. Σα θέλίς. Δεν ερκεσαι 6ώ ;

σ τ ') Εύφωνικά

22. —Ευφωνικά είναι τά γράμματα γ'καί ν : όγ ήλιος-τόν ήλιο, όγ 
ίσκιος-τόν ίσκιο, θαν ερτ, θαλαν εχΐ, τόγ είπε, θαν είπε.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Τ Υ Π Ι Κ Ο Ν

I Π τ ω τ ι κ ά

α ') At πτώσεις

Τα ονόματα έχουν τέσσερας πτώσεις εις τον Ενικόν αριθμόν : ονο
μαστικήν, γενικήν, αιτιατικήν και κλητικήν, εις δέ τον πληθυντικόν μό
νον τρεις : ονομαστικήν αιτιατικήν και κλητικήν.

24. —Ή  γενική τοϋ ενικού των ουδετέρων, εκτός των εις ί, έκφέρε  ̂
ρεται πάντοτε περ).φραστικώς, των δέ θηλυκών καί αρσενικών ενίοτε διά 
τής προθέσεως από μετά αιτιατικής: ή κοΰπ απτό γλυκό-ή κούπα τοΰ 
γλυκοΰ, εις πλεϊστα δέ ονόματα μόνον διά τοΰ τρόπου τοΰτου.

25. — Ό  πληθυντικός δεν έ'χει γενικήν, αντί ταΰτης χρησιμοποιείται 
ή αιτιατική : Ή  λαγήνα είναι τά παιδιά=τών παιδιών ή εκφέρεται μετά 
τής από, ό γιακάς άπ τά πκάμσα=τών υποκαμίσων.

Εις ώρισμένας όμως φράσεις, ποσότητος σημαντικάς, πάντοτε δέ κα
τόπιν αριθμητικού χρησιμοποιείται ή γενική πληιθυντική εις ου : Πέάε 
παραδιοϋ, δυο μνοΰ, εξ χρονοΰ, σαράάα μεριοΰ, εκατό λιριοΰ, εννιά 
δκαδιοΰ, δώδεκα λογιοΰ, λογιώ άου λογιοΰ.

26. — Τά ουσιαστικά έ'χουσι τρεις πτώσεις όμοιας" τά μέν άρσενικά 
γενικήν αιτιατικήν καί κλητικήν, τά δέ θηλυκά καί ουδέτερα, ονομαστι
κήν, αιτιατικήν καί κλητικήν. Εξαιρούνται τά εις ος άρσενικά.

β ')  ’Άρ& ρον

27. —-Τό άρθρον κλίνεται ώς εξής. ’ Εχει δέ μόνον τρεις πτώσεις.

Ε ν ι κ ό ς ’Α ρ ι θ μ ό ς
’Αρσενικόν Θηλυκόν Οΰδέτερ·

’Ονομαστική ό ή τό
Γ ενική τοϋ καί τ τσή τοΰ
Αιτιατική τον καί τό την καί τή τό
Κλητική έ ε έ

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
’Ονομαστική οί οί τά
ΑΙτιατική τσί τσί τά
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28. —Κατά την προφοράν τά άρθρα εκφωνούνται μετά των λέξεων 
τάς οποίας προσδιορίζουσι μονολεξεί: τ παιδιού, τ κρασιού, τς άμνιας, τν 
ελιά καί συγκόπτουσι τά ι καί ου, εις δε τον πληθυντικόν τό αρσενικόν 
καί θηλυκόν εχουσι τον αυτόν τύπον.

29. —Οι πλήρεις τύποι των άρθρων τσή, του, την, χρησιμοποιούν
ται μόνον δταν μετά την αποβολήν τοϋ ου καί ι προκύπτει δυσπρόφερ
τος συλλαβή : τσή Στρατέσας, του φκεάριοΰ, τή gτσή.

γ ') Ούαιαστικά
1. Ουσιαστικά άρσενικά

30.— Τά άρσενικά ουσιαστικά τελειώνουν εις ας, ος, ες, ης, ους.
Τύποι εις ας Τύπος είς ες εις ους

Ε ν ι κ ό ς
Όνομ. δ ΠοΰρΗουλας C0 πατέρας δ λαπάς C0 κεκές C0 νοΰς
Γενικ. τ ΠοΰρΙ>ουλα τ πατέρα τ λαπά τ κεκέ τ νοΰ
Αίτια. τό Ποΰρί)ουλα τό Πατέρα τό λαπά τό gεκέ τό νοΰ
Κλητ. έ ΠοΰρΠουλα ε πατέρα Ofε λαπά έ κεκέ έ νοΰ

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
Όνομ. οι ΗουρΗοΰλι οι πατεράδες οί λαπάδες οι κεκέδες οι νοΰδες
Γενικ.1 τς Ηουρβοΰλι τς » τς λαπάδες τς κεκέδες τς νοΰδες
Κλητ. [καί ΠουρΗοΰλιδοι καί πατέρδοι έ λαπάδες ε κεκέδες έ νοΰδες

Τύπος είς ος
Ε ν ι κ ό ς

Τύπος είς ι άφωνον

Όνομ. δ κοΰταβος δ κόσμος δ πετνός δ Μεμέτ-ς δ ’Ag0\|>
Γενικ. τ κοΰταβου τ κόσμου τ πετνοΰ τ Μεμέτ τ ,Agόπ
Αίτιατ. τό goΰταβo τό gόσμo τό Ηετνό τό Μεμέτ τόv>Agόπ
Κλητ. κοΰταβε κόσμε πετνέ Μεμέτ Άgόπ

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
Όνομ, οί κουταβ οί κόσμοι οί πετνοί οί Μεμέτδες οί Άgόπδες 
Αίτιατ. τς κουταβ τς κόσμοι τς πετνοί τς » τς » 
Κλητ. ) κουταβ καί κόσμιδοι πετνοί καί Μεμέτδόι κaί,Agόπδoι

' Ε ν ι κ ό ς  Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς
’Ονομαστική 
Γ ενική 
ΑΙτιατική 
Κλητική

δ Πέτρος δ μέγγενες οί Πέτρδες οί μέγγενεδες 
τ Πέτρο τ μέγγενε τς » τς »
τό Πέτρο τό μέγενε καί Πέτρηδοι 

Πέτρο
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Όνομ. ό τσάνταλης 
Γεν. t τσάνταλη 
Αΐτ. το τζάν-ταλη 
Κλητ. τσάνταλη

Τύπος βίς ης

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς
6 Πέτης 
τ Πέτη 
τό 5έ τη 

Πέτη

ό κατής ό ψάλτς ό Τσακλιώτ-ς 
τ κατή τοϋ ψάλτς τοΰ Τσακλιώτ 
τό gaxr\ τό ψάλτ τό Τζα^λιώτ 

κατή

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

Όνομ. οί τσάν^ταληδες οι ΙΙέτηδες ot κατήδες οΐ ψαλτάδες οί Τσακλιώτ 
Αίτ. τς τσάν-ταληδες τς > τς κατήδες τσί » τσί » 
Κλητ. τσάν-ταλ-ηδες Πέτηδοι κατήδες »

31. —Ή  ενική ονομαστική των αρσενικών ουσιαστικών, επιθέτων 
και αντωνυμιών τελειώνει πάντοτε εις ς, ή δέ γενική, αιτιατική και 
κλητική σχηματίζεται δΓ αποβολής αυτου.

32. —Ή  πληθυντική ονομαστική τών δυο προπαροξύτονων σχηματί
ζεται είς ι, ό δέ τόνος κατέρχεται είς τήν παραλήγουσαν, τών δέ είς ας 
παροξύτονων και οξύτονων, και πάντων τών έίς ης ες και οΰς, σχηματί
ζεται εις δες ή δοι.

33. —Δυνάμεθα λοιπόν νά εΐπωμεν δτι έξαιρέσει τών αρσενικών είς 
ος, πάντα τά ουσιαστικά έ'χουσι κυρίως δυο πτώσεις (τόπους) είς τον ενι
κόν αριθμόν καί μίαν είς τον πληθυντικόν.

34. —Τά είς ός άρσενικά σχηματίζουσι τήν γενικήν είς ου, αΐτιατικήν 
είς ο καί κλητικήν είς ε. Εξαιρούνται τά είς ος παροξύτονα κυρία ονό
ματα, σχηματίζοντα ολας τάς πλαγίας πτώσεις είς ο.

35. — Οί παλαιότεροι τόποι είς δοι, Ιοουρίοουλιδοι, κόσμιδοι, έπεσαν 
σχεδόν είς αχρηστίαν.

36. —Τά κατο>τέρω ουσιαστικά σχηματίζονται ανωμάλους.
Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

Όνομ. δ άθρεπος δ κόρακας δ διάβολος δ άρκοάας C0 άγγελος
Γ εν, τ άθρεποΰ τ κοράκ τ διαβόλ τ άρκόά τ άγγέλ
Αίτ. τον άθρεπο τά κόρακα τό διάβολο τον άρκοάα τον ^ ελ ο
Κλητ. άθρέπε κόρακα διάβολε άρκοάα ά^ελε

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς

Όνομ. οί άθρώπ οί κοράκι οί διαβόλι οί άρκόά οί α£ελι
Αίτ. τς άθροδπ τς κοράκι τσί διαβόλι τς άρκόά τς άgέλ1
Κλητ. έη άθρώπ κοράκι 3/εηι διαβόλι έη άρκόά έη
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Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός

Όνομ. δ άδρεφός ό' δάσκαλος οι άδρεφούδες οί δασκάλι
Γεν. τ άδρεφοϋ t δασκάλ
Alt. τον άδρεφό τό δάσκαλο τς άδρεφοΰδες τς δασκάλι
Κλητ. άδρεφέ δάσκαλε

37. —Μερικά προπαροξύτονα είς ας σχηματίζουν κα'ι πληθ. είςαδες: 
ό κάτανας, οΐ κατανάδες. Όμοίως καί μερικά των είς τ ς : ό ράφτς-οΐ ρα- 
φτάδες.

38. —Τά εξής ονόματα είς τον πληθυντικόν είναι ουδετέρου γέ
νους : ό στόμας-τά στόματα, δ βούτρος-τά βτήρατα, δ χρόνος-τά χρό
νια, δ λόγος-τά λόγια,, δ λαιμός-τά λαιμά, δ οΰρανός-τά ουράνια.

39. —Τά κατωτέρω δεν έχουν ενικόν: τά νιάτα, τά γεράματα, οί νο~ 
μάτ, τά δρίματα, τά μάγια, τά ήπατα, τά μεσάνυχτα, τά τάταρα, τά τρε
χάματα, τά βαφτίσια, τά εργατα, τά ζώάα,οί. αρτμοί, τά υστερνά, τά πρά
ματα (ζώα), κομμάτια (μέλη τοΰ'σώματος), μαζώματα, τ’ άρματα, τ’άρπε- 
δόνια, τά σίχνα, τά φαρδιά (ποτοΰρια), τά σκέλια.

40. —"Οταν προ τής καταλήξεως ης υπάρχει ή συλλαβή ας ες, ος, ους ή 
αζ, εζ, οζ, ουζ, τό σ ή ζ τής παραληγοΰσης, συμπίπτον μεταξύ δυο φω
νηέντων αποβάλλεται, καί τό φωνήεν τής καταλήξεως ης τρέπεται κατά 
τον κανόνα (βλέπε 13) είς j : ό bαλάσης-bαλάης-bαλάjς, δ όοάόσηςθοο- 
άόης^οάό^ς, ό κελέσης-κελέης-κελέΐς, ό χα)λά]ς, δ μελέης, δ σαλόης, δ 
γουρσοιΐης, νά παίζης-παίης-παί]ς, νά βράζης-βράης-βράϊς, νά τσούζης- 
τσούης-τσοΰίς.

2. Ουσιαστικά θηλυκά

41.—Τά θηλυκά ουσιαστικά λήγουν είς α, η, ο. ου καί ε.
Τύπος είς ο.

Όνομ. ή θάλασσα 
Γεν. τς θάλασσας 
Αίτ. τ θάλασσα 
Κλητ. θάλασσα

Ε ν ι κ ό ς
ή φλάδα 
τσή ψλάδας 
τ φλάδα 

φλάδα II

α ρ ι θ μ ό ς
ή χαρά 
τς χαράς 
τ χαρά 

χαρά

Τύπος είς η

ή δάφνη 
τς δάφνης 
τ δάφνη 

δάφνη

II λ η θ υ ν τ ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς

Όνομ. οι θάλασσες οί φλάδες οί χαρές οί δάφνες
Γεν, τς θάλασσες τς φλάδες τς χαρές τς δάφνες
Κλητ. θάλασσες φλάδες χαρές δάφνες
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Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Όνομ. ή τριφτή οί τριφτές
Γ εν. τσή τριφτής
Αίτ. τή άριφτή τσί τριφτές
Κλητ. τριφτή τριφτές

Ε ν ι κ ό ς α ρ ι θ μ ό ς
Τόπος είς ο είς οΰ ε!ς έ

Όνομ. ή bάbo ή Περισσό) ή δοάοΰ ή Έμινέ ή' ν-νέ
Γ εν. . τς bάboς τς Περισσώς τς δοάους τς Έμινές τσή ν-νές
Αϊτ. τ babo τ bερισσα) τ δοάοϋ τν Έμινέ τή ν-νέ
Κλητ. έ bάbo έ Περισσό) έ δοάοΰ έη Έμινέ έ ν-νέ

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς
Όνομ. οι bάbες οι Περσώδες οϊ δοάοΰδες οϊ ν-νέδες
Αϊτ. τς bάbες τς Περσώδες τς δοθοϋδες τσί ν-νέδες
Κλητ. ε bάbες ε Περσώδες έ δοάοϋδες 3/ε ν-νέδες

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Τόπος είς ι άφωνον

Όνομ. ή γνώσ ή Τρίτ οι γνώσες οι Τρίτες
Γεν. τσή γνώης τσή Τρίτς
Αϊτ. τή γνώσ τή Πρίτ τσί γνώσες τσί Τρίτες
Κλητ. έ γνώσ έ Τρίτ έ γνώσες έ Τρίτες

42.— Ή  ενική γενική των θηλυκών σχηματίζεται πάντοτε διά τής 
προσθήκης του ς εις την ονομαστικήν, ή δέ αιτιατική και κλητική είνα1 
δμοιαι με τήν ονομαστικήν, τρκρτή-τριφτής, babo-bat^, ν-νέ-ν-νές, 
φλάδα-φλάδας.

4·>.—Έκ τών εις ι θηλυκών, μετά τήν αποβολήν τοΰ ι σχηματίζον
ται ονόματα λήγοντα εις παν σύμφωνον. Τά δέ λήγοντα εις ς, εις τήν 
γεν. άποβάλλουσιν αυτό μεταξύ δυο φωνηέντων καί τρέπουν τό ι εις j 
κατά τον κανόνα (βλέπε 38), ή γνώς-τσή γνώης.

44. —Τά θηλυκά εις τον ενικόν έχουν δΰο τόπους' ένα διά τήν ονο
μαστικήν, αϊτ. καί κλητ. καί έτερον διά τήν γεν., εις δέ τον πληθυντικόν 
ένα μόνον δΓ δλας τάς πτώσεις: ή δοάοϋ-τς δοθοΰς-οί δοάοΰδες, ή γνώς- 
τσή γνιυης-ot γνώσες.

45. —Τής κλητικής δλων τών γενών προτάσσεται τό επιφώνημα έ ή 
έη. Εις τήν κλητικήν τά κυρία ονόματα εκφέρονται κατά τήν δευτέραν

Θ  ρ  q , κ  ι  κ  ά  Ι Β  \  1 8
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έκφώνησιν μετά τοΰ έ, όταν ό καλούμενος εΰρίσκεται εις άποστασιν από 
ημάς · Γιώργο, ε Γιώργο. 'Όταν δ καλούμενος είναι πλησίον τότε προ
τάσσεται ή επιτάσσεται τό μαρέ η μαρή : Μαρέ Γιάνΐ. Γιάνΐ μαρέ. Φω- 
τνή μαρή. Μαρή Δημτροΰ.

'ό. Ουδέτερα ουσιαστικά 

4-6.—Τά ουδέτερα λήγουν εις α, ο, ος, καί ι.

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς
Τύπος εις ι

Όνομ. τό Ιιλάστρι τό κρασί τό λάχανο τό ψοΰνιο τό νερό τ άσίμ 
Γεν. του κρασιού τ νερού τ άσιμιοΰ
Αίτ. τό ί)λάστρι τό κρασί τό λάχανο τό ψοΰνιο τό νερό τ άσίμ
Κλητ. ί)λάστρι κρασί λάχανο ψοΰνιο νερό άσίμ

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

Όνομ. τά Ιολάστρια τά κρασιά τά λάχανα τά ψοΰνια τά νερά τ άσίμιά
Αίτ. τά ί)λάστρια τά κρασιά τά λάχανα τά ψοΰνια τά νερά τ άσίμια
Κλητ. ί)λάστρια κρασιά λάχανα ψοΰνια νερά άσίμια

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς
Τύπος εις ος εΙς α εις ι άφωνον

Όν.  ̂ τό κτάκΐ τό άρωλίκΐ τό τγάνΐ
Αίτ. ' Τδ πάχος τό πάπλωμα τό κλάμα τοΰ τγανιοΰ
Κλητ. | to άρωλίκΐ τό τγάνΐ

II λ η θ υ ν τ ι κ ό ς ά ρ ι θ μ ό ς
Όν. )
Αίτ. [ τά πάχητα τά παπλώματα τά κλάματα τά κτάκια τά άρωλίκια 
Κλητ.; [τά τγάνια

47. —Τά ουδέτερα είς ος, μα, μο δεν έχουν γενικήν, άλλά σχηματί
ζουν αυτήν περιορραστικώς: σεάόνΐ άπ τό πάπλωμα (τοΰ παπλώματος), 
μυρωδιά άπό πάχος (πάχους).

48. —Έκ τών είς ο, τά είς μο σχηματίζουν τον πληθυντικόν είς ματα : 
τό ράψμο-τά ραψίματα, τό σκάψμο-τά σκαψίματα. Όμοίως τό άλογο-τ’ 
άλόγατα, τό πρόσωπο-τά προσοδπατα, τ’ ό'νειρο-τά δνείρατα.

49. —Έκ τών είς ος, άλλα σχηματίζουν τον πληθυντικόν είς τ α : τά 
βάρητα, τά πάχητα, τά κέρδητα, άλλα είς ια : τά πάθια, τά λάθια καί
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ά'λλα εις ι άψωνον : τά μέρ. Το δέ κόστος, πρέπος και βυθός δεν εχουσι 
πληθυντικόν.

δ )  Έοτί'δ'ετα

50—Τα επίθετα κλίνονται όπως και τα ουσιαστικά, σχηματίζουσιν 
όμως την αιτιατικήν τοΰ ενικού εις να ·. το £αλόνα, το Οαχυνα.

Αι καταλήξεις των τριών γενών είναι αί έξης :

α') ας, οϋ, άδκο 
β') ος, η, ο 
γ') ιος, ια, ιο 
δ') υς, ειά, ΰ 
ε') λής, λοΰ, λήδκο 
s') άρς, άρα, άρκο 
ζ') ιτ-ς, ιτ-σα, ίτκο 
η') λίς, λα, λίκο 
θ') ίνίς, ίνα, ίνίκο 
Γ) άης, άσα, άσκο 
ια') έης, έζα, έζκο 
ιβ') ίης, ίζα, ίσκο 
ιγ') όης, όζα, όζκο 
ιδ') οΰης, ούζα, ουζκο

: μταράς, μταροΰ, μταράδκο.
: στεγνός, στεγνή, στεγνό.
: γαλάζιος, γαλάζια, γαλάζιο.
: παχύς, παχειά, παχύ.
: παραλ-ής, παραλοϋ, παραλήδκο.
: άρρωστιάρς, άρροιστιάρα, άρρωστιάρκο·. 
: κουτσομύτ-ς,κουτσομύτ-σα, κουτσομυτκο 
: άπτάλίς, άπτάλα, άπτάλίκο.
: σασκίνίς, σασκίνα, σασκίνίκϋ.
: άελόάης, άελόάσα, άελόάσκο.
: τεκνεφέης, τεκνεηιέζα, τεκνεφέζκο.
: χαηρσίης, χαηρσίζα, χαηρσίζκο.
: σαλόης, σαλόζα, σαλόζκο.
: γουρσοΰης, γουρσούζα, γουρσούζκο.

51. —Τό συγκριτικόν σχηματίζεται διά τής καταλήξεως τερος, τερ, 
τερο : μκρυτερος, μκρΰτερ, μκρυτερο, στεγνότερος, στεγνότερ, στεγνότερο, 
μονολεκτικούς. Πάντα όμως τά υπερδισύλλαβα επίθετα σχηματίζουν τό 
συγκριτικόν προτάσσοντα τό μόριον κόμ : κόμ άρρωστιάρς, κόμ άρρω- 
στιάρα, κόμ άρρωστιάρκο, κόμ, γαλάζιος, κόμ γαλάζια, κόμ γαλάζιο. ’Α
κόμη και τά δισύλλαβα σχηματίζονται διά τού μορίου κόμ, άλλ’ ό μονο
λεκτικός τύπος είναι συνηθέστερος : καλλιγότερος και κόμ καλός.

52. Τό υπερθετικόν σχηματίζεται διά τής λέξεως όλω μετά τού 
ά'ρθρου, προτασσόμενης τον επι θέτου : ό όλω καλός, 6 όλα) παχύς, ό όλω 
γαλάζιος, ήτις άναμφιβόλως είναι ή γενική πληθυντική τής λέξεως όλος. 
Επομένως ό όλο:> παχύς—ό παχύτερος όλων.

5θ.—Άνωμάλως σχηματίζουν τά παραθετικά των τά έξης :
Καλός, καλλιγότερος, ό όλω καλός. Κακός,χΐρότερος, δ χειρ χΐρότερος.
54. —Τά έκ τής τουρκικής επίθετα εις ές δεν έχουν θηλυκόν και 

ουδέτερον : ό ^εβεζές, δ ζεβζεκλεμές.
55. — Η έκφρασις έπιτάσεως γίνεται, α') δι’έπαναληψεως τοΰ επιθέτου : 

μκρός μκρός, παχύς παχύς, κοάός κοάός, τρανός τρανός, β') διά τής προσ
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θήκης μετ’ αυτό του καταλλήλου ουσιαστικού : μαύρος ζήνα, παχύς γρου- 
νάκΐ, κρύος- έ>ούζ, μαλλιαρός αρκούδα, άσπρος γάλα, καθαρός δάκρυο, 
κόκκινος φωτιά, πράσινος φαρμακίστρα, κίτερνος λεμόνι, πικρός φαρμάκι 
αρμυρός λύσσα, γλυκός μελί, ψώς φανερό, μόν καί μοναχός. Εις την πε- 
ρίπτωσιν ταύτην τό τονιζόμενων φωνήεν τοϋ επιθέτου προφέρεται μα- 
κρότερον, γ') διά των αριθμητικών τρία, τέσσερα πέντε επτά : τρισκατά
ρατος, τετραπέρατος, πεάάρφανος, εφτάψχος, δ') διά τής προθέσεως κατά : 
κατάμαυρος, κατακόκκίνος, κάτασπρος, ε') διά τής μεγενθυτικής κατα- 
λήξεως ρος : ψεύταρος, κλέφταρος, κατέργαρος.

ε ' )  ’Α ρ ιθ μ η τ ικ ά

56. —Τά τακτικά εκτός τού μονολεκτικού τύπου πρώτος, δεύτερος 
σχηματίζονται καί περιφραστικώς: είναι τέσσερς 5ροστά πο κείνονα ή 
είναι τρεις κι ΰσταρα κείνος.

57. —Τά πολλαπλασιαστικά : Μονός, διπλός, τρίδιπλος, τετράδιπλος, 
καί τρεις φορές σά gt αύτόνα, τέσσερς φορές σά gi αύτόνα.

58. — ’Αναλογικά : Μσός, άνάμς, διόμς, καί τά κλάσματα Vi
στά δυο ενα, στα τρία ένα, στα τέσσερα ένα κλπ,

59. —Ουσιαστικά. Τριάδα, χιλιάδα, διάρ, πεάάρ, δεκάρ, εικοσάρα, 
σαραάάρα, πενηάάρα, έκατοστάρ, δωδεκαμσάρ, είκοσπεάάρ, τριαάαεξάρ.

Τά σημαίνοντα τό περίπου σχηματίζονται εις αριά : καμμιά δεκαριά, 
δεκαπεάαριά, εικοσαριά, εκατοστή, διακοσαριά. Τά κάτω δμως τού δέκα 
εκφράζονται διά τού ίσαμε : ίσαμε τέσσερα κλπ.

α χ ’)  Ά ν χ ω ν υ μ ία ι

1. Προσωπικαί
60. — Αί προσωπικαί άντωνυμίαι εΐναι εγώ, σύ, αυτός ή εκείνος καί 

κλίνονται ώς εξής :
Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

α' πρόσωπον β' πρόσωπον γ' πρόσ. άρσ. Όηλυκ. ουδέτερον

Όνομ. εγώ καί γώ εσύ (σύ) αυτός αυτήνι αυτό
Γ ενικ. — — αύτνού αύτνής αύτνού
Αίτιατ. έμενα (μένα, μέ) εσένα (σένα, σέ) αύτόνα αυτήν ι να αύτό

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς  ά ρ ι θ μ ό ς
Όνομ. εμείς (μεΐς) εσείς (σείς) αύτοίνχ αυτές αύτά
Αίτιατ. εμάς (μάς) εσάς (σάς) αύτνούς αυτές αυτά
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61. — Ή  προσωπική αντωνυμία τοϋ α' καί β' προσώπου δεν έ'χει ιδι
αίτερον τύπον γενικής, ά ντικαθιστά δέ αυτήν διά τής αιτιατικής : μ εδω- 
κε, μέ γεΐπε.

’Αντί τής αυτός χρησιμοποιείται άδιαφόρως καί ή δεικτική εκείνος: 
—Τόνε //είπες νά'ρτ ; —Τόνε γεΐπα, άμα κείνος δε Ό-έλχ.

'Η περίφρασις «τ λόγου σ* καί «τ λόγου τ» αντί συ ή αυτός θεαν- 
ρεϊται ως εκφρασις τιμής καί Ισοδύναμε! μέ τήν χρήσιν τοϋ σεις. Π. χ. 
—’Έλα τ λόγου σ=έλάτε.

ψ 2. Άναφορικαί
62. — Αί άναψορικαί άντωνυμίαι είναι τό ά'κλιτον πού καί ό,τ, ή 

εκείνος που, έκείνι που, εκείνο .που, όποιος, όποια, όποιο, όσος, δσηνί, 
όσο, δ,τλογιος, δ,τλογια, δ,τλόγιο, αί όποΐαι κλίνονται όμαλώς.

3. Κτητικαί

63. — Αί κτητικαί άντωνυμίαι είναι : ό δκόζιμ, ή δκήμ, τό δκόμ, δ 
δκό ς̂, ή δκήσ, τό δκός, ό δκός τ, ή δκή τ, τό δκό τ, καί ή εγκλιτική μ, σ, 
τ. Κλίνονται ως εξής :

Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς
Όν.ό δκόζι μ ή δκή μ τό δκό μ δ δκόϊ σ ή δκή σ ό δκόϊ σας 
Γεν. τοϋ δκοΰ μ τσή δκήζι μ τού δκοΰ μ τοϋ δκοϋ σ τσήδκήϊ σ τοϋ δκοϋ σ»ας
Αιτ. τό δκό μ τή δκή μ τό δκό μ τό δκό σ τή δκή σ τό δκό σας

II λ η δ υ ν τ ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς

Όν. οί δκοί μ οι δκέζι μ τα δκά μ οί δκοί σ οί δκέϊ σ οί δκοί σας
Αίτ. τσί δκοί μ τσί δκέζι μ τά δκά μ τσί δκοί σ τσί δκέϊ σ τσί δκοί σας

64. Αί εγκλιτικαί κτητικαί άντωνυμίαι μ, σ, τ προσκολλώνται εις τό 
τέλος τής λέξειυς τήν οποίαν προσδιορίζουσιν, όταν αϋτη είναι οξύτονος 
φωνηεντόληκτος : ή φωνή μ, τό παιδί σ, ή bob0 τ. "Οταν όμως ή λέξις 
τελειώνη εις ς, τότε τοϋτο τρέπεται προ τοϋ μ εις ζι Χ) : δ δαΒάζι μ, ό πα- 
ποϋζι μ, ό ν-νόζι μ, προ δέ τοϋ σ τρέπεται εις j : δ παποϋ} σ, δ babaj σ, 
ό v-voj σ. 1

1) Τοϋτο βεβαίως έγινε από τό babag μου. Πρώτον άπεβλήθη τό ου καί 
έμεινε babag μ, έπειτα διά τό δυσπρόφερτον παρενετέΦη ι, έφυλάχΦη ή προφορά 
τοΰ ο ώς ζ, πρό τοϋ μ καί έγινε όαόάζι μ. Κατά αναλογίαν δέ προς τοϋτο έγινε καί 
τό β' πρόοωπον babao ις καί κατά τόν κανόνα 38 babottg, δκόζι μ, δκόζι ς-δκόϊς.
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4. Δεικτικά!

05. Αί δεικτικά! άντωνυμίαι είναι αυτός, εκείνος, ό άλλος, τόσος, 
τόσ, και τόσηνί, τόσο, τέτοιος, τέτοια, τέτοιο. Έκ τούτων ή αυτός κλίνε- 
ται όπιος κα! ή προσωπική αυτός, αί δέ άλλαι ιός έξης ·

Έ ν ι κ ό ς ά ρ ι θ μ ύ ς
Όνο[ΐ. εκείνος έκείνΐ εκείνο δ άλλος ή άλλχ τ άλλο
Γεν. έκίνοϋ έκίνής έκίνοϋ τ άλλνοϋ τς άλλυνής τ άλλνοϋ
Αιτ. έκείνονα έκείνίνα εκείνο τον άλλονα τν άλλίνα τ άλλο

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς ά ρ ι ft μ ό ς
Όνου. έκεΐνΐ εκείνες εκείνα οί άλλι οί άλλες τ άλλα
Αΐτ. έκίνοϋς εκείνες εκείνα τς άλλ'ΐ τς άλλες τ άλλα

Έ ν ι κ ό ς ά ρ ι θ· μ ό ς
Όνομ. δ τέτοιος ή τέτοια τό τέτοιο δ άλλοκστκος
Γεν. τ τέτοιανου τς τέτοιας τ τέτοιανου τ άλλοιιότκο
Αιτ. τό άέτοιονα τ άέτοια τό τέτοιο τον άλλοιώτκο

Π λ η θ υ ν τ ι κ ύ ς ά ρ ι ι> μ ό ς
Όνομ. κα! αι Αιτ. τέτοιοι , τέτοιες, τέτοια (οί τς) άλλοιώτκΐ

Ενικός άριθμός Πληθυντικός άριθμός
Όν. ή άλλοιώτκΐ τ άλλοιιότκο οί άλλοιώτκες τ άλλοιιότκα
Γεν. τς άλλοιώτκίς » »
Αιτ. τν άλλοιωτκΐ » » »

06.— Λι δεικτικά! άντωνυμίαι εμφαίνουν τά πλησίον αντικείμενα ή 
τά μακράν άδιαφόρως : Κι αυτό καλό, κι εκείνο καλό, άμα τ άλλο έκίπέ- 
ρα κόμ καλό. ΙΙρός έκφρασιν τοϋ πολύ πλησίον κειμένου προσκολλάται εις 
τάς διαφόρους πτώσεις των δεικτικών αντωνυμιών ή κατάληξις να, γιά, 
ναγιά : αυτό νά, έκεινίγιά, τετοιοναγιά.

Αι καταλήξεις αυται προστίθενται και εις τό τέλος τών επιρρημά
των : έδωγιά, έτσνά, έκίναγιά.

5. Ερωτηματικά!
67.—Αί ερωτηματικά! άντωνυμίαι. είναι αί άκλιτοι τί, τίποτα κα! α! 

ποιος, ποια, ποιό, πόσος, πόσηνί, πόσο, τίλογιος, τίλογια τίλογιο (κα! τί- 
λιος, τίλια, τίλιο). Κλίνονται δέ ή μέν τίλογιος όμαλώς, αί δέ λοιπά! ώς 
έξης :
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' Ε ν ι κ ό ς  α ρ ι θ μ ό ς
Όν. ποιύς ποιά ποιο πόσος πόσηνί πόσο
Γ εν. ποιανού ποιανής ποιανού ποσ-νου πόσ-νης πόσ-νου
Αίτ. ποιόνα ποιάνα ποιο πόσονα πόσηνίνα πόσο

Π λ η θ υ ν τ ι κ ό ς ά ρ ι θ μ ό ς
Όν. ποιοι ποιές ποιά πόσηνί πόσες πόσα
Γεν. ποιανους ποιές ποιά πόσ-νους πόσες πόσα

6. Αόριστοι
08.—At αόριστοι άντωνυμίαι είναι ένας, μνιά, ένα, κάί)οσος, κάόοσ, 

xdboao, καόόσος, καόόσ, κα!)όσο, κανείς, καμνιά, κανείνα, xdgav8^, κά- 
§αμ.νια, κά«ανεινα, κάθανεις, κάθαμνια, κάθανεινα, ένατι, τίποτα, ό 
φτός, ή φτήνι, το φτό, 6 τάδες, ή τάδε, τό τάδε, ό τέτοιος, ή τέτοια, τό τέ
τοιο, ό δείξιος, ή δείξια, τό δείξιο, ό πείξιος, ή πείξια, τό πείξιο.

Έκ τούτων ή ενατι και τίποτα είναι άκλιτοι αι δέ άλλαι κλίνονται 
ως έξης:

Έ  ν ι κ ό ς ά ρ ι θ μ ό ς

Όν. ένας μνιά ένα κάθανεις κάgaμvιa κάgavειva
Γ εν. ένοΰ μνιανής ένοΰ καθανίνοϋ κά£'αμνιανης κάgav1voυ
Αίτ. ένενα μνιά να ένα κάθανεπ'α κ^αμνιάνα κάgavείva

Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός
Όν. ό φτός ή φτήνι οι φτίνΐ ot φτές
Γεν. τοϋ φτνοϋ τσή φτήνίς
Αίτ. τό φτόνα τή φτήνίνα τσί φτνους τσί φτές

69. —Ή  ένας, ένα έχει καί σπανιωτέραν γενικήν μνιανοϋ, τό δέ κά- 
θανεις καί κά^ανεις κλίνονται κατά τον ίδιον τρόπον, εκτός δέ τής ενι
κής αιτιατικής του αρσενικού κάθανείνα έχουν καί άλλην κάθανείνενα, 
κά^ανείνενα. Τό κανείς έχει καί τόπον κανάς, κανά όταν άκολουθή ου
σιαστικόν : κανάς άθρεπος, κανά παιδί.

70. —Ή  κάίκισος όταν μέν τονίζεται εις την προπαραλήγουσαν ση
μαίνει αρκετός, όταν δέ εις την παραλήγουσαν ολίγος : Δό μ καίοόσ αυγά 
(μερικά).—Μ έ'διυκε κάόοσ αυγά (αρκετά). Προσλαμβάνει καί την υποκο
ριστικήν κατάληξιν καί γίνεται καόοσοΰτσκος (αρκετός).

71. —Αι άντωνυμίαι 6 τέτοιος καί 6 φτός χρησιμοποιούνται αντί 
ονόματος αγνώστου ή λησμονηθέντος : Έκεΐ που πήγαμε, άάαμώσαμε 
καί τό άέτοιο. Πες τονα άέ, πώς τόνε λένε ; Μέσ τό νοΰ μ γΐρίζ τ όνομα τ.
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—Μάανα, ήρτε κι ό φτός. Μέ την κλητικήν τής αντωνυμίας φτός κα- 
λοΰμεν και τό πρόσωπον του οποίου άγνοοϋμεν ή δεν ένθυμούμεθα τό 
δνομα : ’Έλα' φτέ, έλα νά σέ πώ.

72. —Ή  τάδες χρησιμοποιείται αντί υποθετικών ονομάτων, ή αντί
ονομάτων, τα όποια από σκοπού δεν άναφέρομεν : *Ηρτ ό κουρουτζής
καί φωνάζ «Έκλέψανε τ τάδε τό βόδ»—Μέ ρωτάει ό μουχτάρς «ό τά- 
δες ήάαν έκεΐ;»

73. — Ή  δείξιος καί ή πείξιος χρησιμοποιούνται αντί υβριστικών επι
θέτων, τά όποια άποφεύγομεν ν’ άναφέρωμεν αυτολεξεί : Σαν άρκεψε 
νά φωνάζ τ δείξια καί τ όείξια (αντί τήν κλέφτρα τή ψεύτρα, επί παρα- 
δείγματι), έφγε για νά μή άν άκούη.

7. Αυτοπαθείς

74. — Αί αυτοπαθείς άντωνυμίαι είναι άτόζιμ, άτόϊσ, άτόσ τ, άπα- 
τόζιμ, άπατόϊς, άπατόσ τ, τον έγαυτό μ, τον έγαυτό σ, τον έγαυτό τ, 
τον έγαυτό μας, τον εγαυτό σας, τον έγαυτό τς, ό γίδιος, ή γίδια, τό 
γίδιο.

Έκ τούτων ή άτόζιμ έχει μόνον ονομαστικήν του ένικοϋ καί πλη
θυντικού αριθμού, ή δέ τον έγαυτό μ άπαντά μόνον εις τήν αιτιατικήν 
τοΰ ένικοϋ. Ή  γίδιος κλίνεται όμαλώς καί προς έμφασιν έκφέρεται μετά 
τής προσωπικής άντοινυμίας: Τό γεΐπες εσύ ό γίδιος. Έσύ άτόΐς τό γει- 
πες=αΰτοπροσ<ύπως τό είπες.

Διά τον σχηματισμόν τοΰ άτόζιμ, άτόϊσ, βλέπε παράγραφον 62.

8. ’Αλληλοπαθής

7ο. — Ή  αλληλοπαθής αντωνυμία είναι : σ-νατοί μας, σ-νατές μας, 
σ-νατά μας, σ-νατοί σας, σ-νατέϊ σας, σ-νατά σας, σ-νατοί τς, σ-νατές τς, 
σ-νατά τς, καί είναι "ά'κλιτοι.

Π Ρήμ&Τβι

α') Π α ρ ε π ό μ ε ν α

76. — ’Από τον τρόπον τοϋ σχηματισμού τοΰ ένεργητικοΰ Ένεστώ- 
τος τών ρημάτων διαιροΰμεν αυτά εις παροξύτονα (βαρύτονα) εις περι- 
σπώμενα καί εις γω.

77. — Αί έγκλίσεις είναι : 'Οριστική, Υποτακτική, Προστακτική, Ευ
κτική καί Μετοχή.

78. —Οί δέ χρόνοι είναι : Ένεστώς, Παρατατικός, ’Αόριστος, Μέλλων
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(διαρκής, στιγμιαίος, τελειωμένος), Παρακείμενος, 'Υ  περσυντέλικος, Υ 
ποθετικός και ’Ανεκπλήρωτος.

79. —'Ως βοηθητικά εις τον σχηματισμόν των χρόνιον χρησιμοποι
ούνται όπως καί εις την δημοτικήν τά ρήματα έχω καί είμαι, τά όποια 
κλίνονται ως εξής :

β') Τ ό ρ ή μ α  ε χ ω 
'Οριστική

Ένεστώς. ’Έχω, εχΐς, έχΐ, εχμε, έχτε, εχνε.
Παρατατικός. Είχα, είχες, εΐχε, είχαμε, είχατε, είχανε.
Μέλλων. Θαν εχα), θαν εχΐς, θαν έχΐ, θαν εχμε, θαν έχτε, θαν εχνε. 
’Ανεκπλήρωτος. Θαλαν εχω, θαλαν εχΐς, θαλαν έχΐ, θαλαν εχμε κλπ.

Προστακτική
Ένεστώς. ’Έχε, άς.εχΐ, εχείτε, άς εχνε.

Ευκτική Μετοχή
Παρατατικός. ’Ά ς είχα, άς είχες κλπ. Έχοάας, έχοάα

γ") Τ ό ρ ή μ α  ε ί μ α ι  
'Οριστική

Ένεστώς. Είμαι, είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι (Γεΐμαι,γείσαι,γεΐναι). 
Παρατατικός.’Ήμνα, ήσ-να, ήάανε, ήμαστανε, ήσαστανε, ήάανανε. (Γή- 

μνα, γήσνα).
Μέλλων. Θαν είμαι, θάγ είσαι, θάγ είναι, θαγ είμαστε, θαν είστε, θαν 

είναι.
Ανεκπλήρωτος. Θαλαν είμαι, θαλαν είσαι, θαλαν είναι, θαλαν είμαστε, 

θαλαν είστε, θαλαν είναι.
Προστακτική

Ένεστώς. Ναν είσαι, άς είναι, νάγ είστε, άς είναι.
Ευκτική

Παρατατικός. ’Ά ς ήμνα, άς ήσ-να, άς ήάανε, άς ήμαστανε, άς ήσαστανε, 
άς ήάανανε.

80.—Εις τον σχηματισμόν του Μέλλοντος και των λοιπών διά μορίων 
σχηματιζομένων χρόνων τοΰ έχω, παρεντίθενται μεταξύ των μορίων καί 
τοΰ ρήματος, τό ευφωνικόν ν : θαν έχω, θαλαν έχω. Μεταξύ όέ των μο
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ρίων και των χρόνων του ρήματος είμαι, παρεντίθεται άδιαφόρως τό ευ
φωνικόν γ η ν :  θαν είμαι καί θαγ είμαι, θαλαν είμαι καί θαλαγ είμαι,

81. —Τό β/ πληθ. πρόσωπον του Ένεστώτος τής Προστακτικής του 
εχω σχηματίζεται όπως των περισπωμένουν εις είτε : εχειτε καί όχι εχετε. 
"Οταν όμως ή προστακτική έκφέρεται δια τοϋ νά τότε σχηματίζεται όμα- 
λώς : Νά χτε. Τό αυτό συμβαίνει καί μέ τό ρήμα άφίνω : άστεΐτε. Ά -  
στειτε με νά τό πιάσω.

δ') Β α ρ ύ τ ο ν α  
1. Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή  Φ ω ν ή  

'Οριστική

Ένεστώς. Περνώ, πέρνεις, πέρνει, πέρν-με, πέρνετε, πέρν-νε. 
Παρατατικός. Έπερνα, επερνες, επερνε, επερναμε, επερνατε, επερνανε. 
’Αόριστος. Πήρα, πήρες, πήρε, πήραμε, πήρατε, πήρανε.
Μέλλουν διαρκής. Θά περνώ, θά πέρνης κλπ.
Μέλλουν στιγμιαίος.5'Α πάρω, ά πάρς, ά πάρ, ά πάρμε, ά πάρτε, ά πάρνε. 
Μέλλουν τετελεσμένος. Θά τό χαυ παρμένο, θά τό χΐς παρμένο κλπ. 
Παρακείμενος. Τό χου παρμένο, τό χΐς παρμένο κλπ.
Ύπευσυντέλικος. Τογ είχα παρμένο, τογ είχε παρμένο κλπ.
'Υποθετικός. Θά πήρα, θά πήρες, θά πήρε κλπ.
Άνεκλήριοτος. Θαλά πάρου, θαλά πάρς, θαλά πάρ, θαλά πάρμε, θαλά 

πάρτε. θαλά πάρνε.
Προστακτική

Ένεστώς. Πέρνε, άς πέρνη, πέρνετε, άς πέρν-νε.
Αόριστος. Πάρε, άς πάρ, πιίρτε, άς πάρνε.

Ευκτική
Παρατατικός. Νά ή άς επερνα, άς επερνες, άς επερνε, άς επερναμε, 

άς επερνατε, άς επερνανε.
'Υποτακτική

’Αόριστος. Νά ή άν πάρω, άν πάρς, άν πάρ, άν πάρμε, άν πάρτε, άν πάρνε.
Μετοχή

Ένεστώς. ΓΙέρνοάας ή πέρνοάα.

2. Π α θ η τ ι κ ή Φ ου ν ή 
'Οριστική

Ένεστώς. Πέρνουμαι, πέρνεσαι, πέρνεται, πέρνμαστε, πέρνεστε, πέρν-άαι.
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Παρατατικός. Πέρνουμνα, πέρνουσ-να, πέρνάανε, πέρν-μαστανε, πέρνσα- 
στανε, πέρνάανανε.

’Αόριστος. ΙΙάρτκα, πάρτκες, πάρτκε, πάρτκαμε, πάρτκατε, πάρτκανε. 
Μέλλων διαρκής. Θα πέρν-μαι κλπ.
Μ.έλλων,στιγμιαίος. ’Ά  παρτώ), ά πάρτης κλπ.
Μέλλων τελειωμένος Θαν είμαι παρμένος, θαν είσαι παρμένος κλπ. 
Παρακείμενος. Είμαι παρμένος κλπ.
'Υπερσυντέλικος. ’Ήμνα παρμένος, ήσνα παρμένος κλπ.
'Υποθετικός. Θα πάρτκα, θα πάρτκες κλπ.
Ανεκπλήρωτος. Θαλά παρτώ, θαλά πάρτης κλπ.

Προστακτική
Ένεστώς. Να πέρνεσαι, ας πέρνεται, πέρνεστε, ας πέρν-άαι.
’Αόριστος. Να πάρτης, ας πάρτη, παρτεΐτε, ας παρτοϋνε.

Ευκτική

Παρατατικός. ’Ά ς πέρνουμνα, ας πέρνουσ-να κλπ.

'Υποτακτική
’Αόριστος. Νά παρτώ, να πάρτης κλπ.

Μετοχή
Παρακείμενος. Ό  παρμένος, ή παρμένΐ, τό παρμένο.

82.—"Οπου τονίζεται τό πρώτον πρόσιοπον οίουδήποτε χρόνου τής 
'Οριστικής, εκεί τονίζονται και πάντα τα άλλα πρόσιοπα αμοροτέρων των 
αριθμών, καί αν ακόμη ό τόνος συμπίπτει επί τής άντιπροπαραληγοϋσης, 
χωρίς ν’ άναπτυχθή δευτερεϋων τόνος δπως συμβαίνει, εις άλλα ίδαόμα- 
τα : χορεύαμε, χορεύατε, χορεύανε, εγραψαμε, εγραψατε, εγραψανε.

8)3.—Οί Μέλλοντες καί ιδίως ό στιγμιαίος αποβάλλει τό θ τοϋ θά 
καί σχηματίζεται μόνον διά· του ά : ά πάρω, ά γράψω.

84. —Ό  Υποθετικός σχηματίζεται διά τοϋ θά ή θανά καί τοϋ ’Αο
ρίστου τής 'Οριστικής, σημαίνει δε ότι συμπεραίνω οτι ή πράξις έγέχετο, 
χωρίς νά τό ενθυμοϋμαι ή νά δύναμαι,νά τό βεβαιώσω : θά πήρα, ι^ανά 
τόγ είδε.

85. —Ό  ’Ανεκπλήρωτος σχηματίζεται διά τοϋ θαλά καί τοϋ ’Αορί
στου τής ‘Υποτακτικής, πάντοτε δέ σημαίνει δτι ή πράξις έπρόκειτο νά 
γίνη αλλά δεν εγινε : θαλά φάγω, θάλα πάγω, θαλά γράψω.

86. —Ό  Παρακείμενος καί 'Υπερσυντέλικος σχηματίζονται διά τοϋ



284 Κ. Χουρμουζιάδου

έχω ή είχα καί τής μετοχής τοΰ παθ. Παρακειμένου τοΰ ρήματος, συνή
θως δε έπεται τής αντωνυμίας τό, την, τον : Τον εχω παρμένο, τνεγ ειχ 
άρμιεγμένχ. Ό  δέ παθητικός δια τοΰ είμαι ή ήμνα καί τής αυτής μετο
χής : είμαι παρμένος, ήμνα, παρμένος. Σπανίως δέ χρησιμοποιούνται οί 
χρόνοι ούτοι.

87. —'Η'Υποτακτική έχει διασώσει από την άρχαίαν μόνον τον ’Α
όριστον, σχηματίζεται δέ διά τοΰ μορίου, άν, νά, σάν : "Αν πάρ, θά χΐ. 
Σά σέ ζαμακώσω μνιά.

88. —Ή  Προστακτική τής παθ. φωνής σχηματίζεται πάντοτε προ- 
τασσομένου τοΰ νά εις τον ενικόν αριθμόν δπως καί ή Ευκτική. Καί ή 
Προστακτική τής ενεργητικής φωνής σχηματίζεται διά τοΰ νά, μόνον 
όταν έχη σημασίαν ευχής καί όχι προσταγής ·. Νά μασσάς καλά. Νά κΐ- 
μάσαι νωρίς.

89. — Ή  Ευκτική εκφέρεται διά τοΰ Ένεστώτος καί Παρατατικοί' 
τής'Οριστικής ή τοΰ Αορίστου τής 'Υποτακτικής, προτασσομένου τοΰ 
νά ή άς : Νά κχλάς καί νά σβροάάς. Νά μν έσωνε νά ρτ. ’Ά ς  ψοφής τό 
έρμο. Νά σκάς καί νά πλαάάξ. "Οταν εκφέρεται διά τοΰ άς μετά τοΰ 
’Αορίστου τής 'Οριστικής, τότε δέν σημαίνει ευχήν, άλλ’ αδιαφορίαν : 
’Ά ς τό κάμε. ’Ά ς έφαγα κι εγώ δυο μήλα. ’Ά ς είπα κι ένα λόγο πα- 
ραπάν. (Δηλαδή : Δέν πειράζει άν τό κάμε).

90. —'Όταν προ τής καταλήξεως εις, τοΰ β.' ένικοΰ προσώπου τής 'Ο
ριστικής υπάρχει ζ, καί προ τής αυτής .καταλήξεως τοΰ Στιγμ. μέλλοντος 
σ, τότε τό ζ ή σ αποβάλλεται κατά τον κανόνα : άρέζω-άρέεις, θ ’ άρέσω- 
θ ’ άρέης, παίζω-παίεις, θά ψήσω-θά ψήης.

91. —Οί Παρατατικοί καί Αόριστοι των ΰπερδισυλλάβων δέν λαμβά
νουν αΰξησιν δπως καί εις τήν δημοτικήν: χόρευα, πήδαγα.

92. —Τό ε τοΰ β' προσ. τοΰ ένεργητικοΰ Αορίστου τής Προστακτι
κής αποβάλλεται δταν άκολουθή ή αντωνυμία, τόν, τήν, τό : Πάρ το, 
Φέρ τνα, Γράψ τα.

93. —Τά εις ώνω ρήματα σχηματίζουσι τό β' πρόσωπον τοΰ Αορί
στου τής Προστακτικής χωρίς σ : τσακο>νω-τσάκω το, πλακώνω-πλάκο) το, 
σκώνω-σήκι» το, άάαμώνω-άάάμω το. Ό  δέ Αόριστος τής Προστακτικής 
τοΰ στέκομαι άλλοτε άποκόπτει τό στ τοΰ «στέκα» καί γίνεται έκα, άλ
λοτε δέ τό εκ καί γίνεται στά. Τό τελευταίου ΐσοις καί κατά αποκοπήν 
τοΰ ίδιωματικοΰ στάκα.

94. —Τό θ τής καταλήξεως θώ τοΰ παθ. Μέλλοντος, κατόπιν συμ
φώνου τρέπεται εις τ : θά βαλτώ, θά γραφτώ, θά κλαυτώ, θά πραχτώ, 
θά χωριστώ.' Έξαιροΰνται οσα ρήματα μετά τήν αποβολήν τοΰ άτονου ι 
ή ου ουνέπεσε νά έχουν σύμφωνον προ τοΰ θώ : θά κοιμθώ, θά λθώ, 
θά λχθώ.
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95. — 'Η παθητική μετοχή τόϋ Ένεστώτος άπαντά εις πολύ ολίγα μό
νον ρήματα : ό βαστούμενος, ή βαρούμενΐ, ό καθούμενος, ό κίτάμενος, ό 
κνάμενος, ό λεγάμενος, ό παραστεκάμενος, ό πετάμενος, ό περαζούμενος 
ό σεινάμενος, ό τρεμάμενος, ό τρεχάμενος, ό χρειαζούμενος. Ή  τοΰ παθ. 
όμως Παρακειμένου υπάρχει εις όλα σχεδόν τά ρήματα.

ε') Π ε ρ ι σ π ά )  μ έ ν α

96. —Τά περισπώμενα τής ενεργητικής φωνής είναι πολύ ολίγα. Τά 
περισσότερα έξ αυτών είναι α') τά περισπιόμενα τής β ' συζυγίας τής αρ
χαίας εις έω : άάιλαλώ, άάιπατώ, αργώ, γαμώ, θαρρώ, κβανιώ, κρατώ, 
κνώ, καρτερώ, κατρώ, ξεκνώ, ξεπλώ, πατώ, πλαλχώ, πλώ, πονώ, πορπα- 
τώ, φλώ, φορώ, τσαλαπατώ, 2)'*δλίγά προέρχονται από φωνηεντόληκτα 
ρήματα με χαρακτήρα ι : άπολιώ, γλχώ, κλχώ, φτώ, ξώ, 3) ρήματα εκ βα
ρυτόνων μεταπεσόντα εις περισπάμιενα: άνΐώ, σβώ, σφαλχώ, στραgώ', σκχώ, 
gaρgaλlώ, ί)ορώ, τσακίώ και τά σύνθετα τούτων, καί τό ζώ.

Τά τής παθητικής όμως φωνής είναι πάμπολλα καί σχηματίζουσι 
τον Ενεστώτα ά'λλα εις οΰμαι καί άλλα εις ιοΰμαι.

1. Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή  φ ω ν ή  
'Οριστική

Ένεστώς. Ξώ, ξεϊς, ξεΐ, ξοϋμε, ξεΐτε, ξοΰνε.
Παρατατικός. ’Έξγα, εξγες, εξγε, εξγαμε, εξγατε, εξγανε.
’Αόριστος. Έξσα, εξσες, εξσε, εξσαμε, εξσατε, εξσανε.
Μέλλων διαρκής. Θά ξώ, θά £ής κλπ.
Μέλλων στιγμιαίος. Θά ξύσω, ά ξύης, ά ξΰς, ά ξύσ-με, ά ξυστέ, ά ξύσ-νε. 
Μέλλων τελειωμένος. θά τό χο> ξμένο, ά τό χΐς ξμένο κλπ. 
Παρακείμενος. Τό χω ξμένο κλπ.
Υπερσυντέλικος. Τον είχα ξμένο κλπ.
Υποθετικός. Θάν εξσα, θάν εξσες κλπ.
Άνεκπλήροοτος. Θαλά ξύσω, θαλά ξύης, θαλά ξύς κλπ.

Προστακτική
Ένεστά>ς. Ξύνε, άς ξύνι, ξύν-τε, άς ξύσ-νε.
’Αόριστος. Ξύσε, α; ξύσ, ξύστε, άς ξύσ-νε.

97. —Τά είς λώ, νώ, κώ καί geo, επειδή εις τό β' πρόσωπον τοΰ Ένε
στώτος προφέρονται άκρογλοοσσικώς, σχηματίζουν τό πρώτον πρόσωπον 
κατά δύο τρόπους, μέ ι καί άνευ ι : κνώ, κνεΐς, καί κνχώ, στρagώ, στρα-
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g'Eΐς και atgaglci), πλαλώ, πλαλείς κα'ι πλαλίώ, τσακώ, τσακεΐς καί τσακτώ.

2. Π α θ η τ ι κ ή  φ ω ν ή  
'Οριστική

Ένεστώς. Ξιοϋμαι, ξιέσαι, ξιέται, ξιούμαστε, ξιέστε, ξιοΰάαι.
Παρατατικός. Ξιούμνα, ξιούσ-να, ξιούάανε, ξιούμαστε νε, ξιούσαστανε, 

ξιούάανανε.
Μέλλων διαρκής. Θα ξιοΰμαι, κλπ.
Μέλλων στιγμιιαΐος. ’Ά  ξθώ, α ξ·θής, ά ξθή, ά ξθοΰμε, ά ξθήτε, ά ξθοΰνε. 
’Αόριστος. Ξύθκα κλπ.

Προστακτική
Ένεστώς. Νά ξυέσαι, ας ξυέται, νά ξυέστε, ας ξυοΐάαι.
’ Αόριστος. Ξΰσ, ας ξθή, ξθεΐτε, ας ξθοΰνε.

Μετοχή
Παρακείμενος. Ό  ξμενος, ή ξμένΐ, το ξμένο.

98. — Ό  παθ. Παρατατικός των περισπωμένων έχει τάς αύτάς κατα
λήξεις τού ΙΙαρατ. των βαρυτόνων : πέρνουμνα, άρέζονμνα, ξυούμνα.

στ') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  γ ω

99. — Τά εις γω ρήματα έχουν διάφορον καταγωγήν, α') ’Άλλα είναι
συνηρημένα τής πρώτης συζυγίας των εις άω, τά όποια πρός αποφυγήν 
χασμωδίας παρεμβάλουν εν γ : γελάγω, πνάγω, βροάάγω, ρωτάγω. β')
Συνηρημένα τής δευτέρας συζυγίας των περισπωμένων, μεταπεσόντα εις 
τήν πρώτην : πολεμάγω, χωράγω, κυνίγάγω. γ') Βαρύτονα ρήματα έχοντα 
χαρακτήρα γ: λέγω, στρέγω, ανοίγω, δ') Τά φωνηεντόληκτα βαρύτονα τά 
παρεμβάλλοντα εν γ, πρός αποφυγήν χασμωδίας : άκούγω, καίγω, κλαί- 
γω. ε') Τά έξ άλλων βαρυτόνων παραγόμενα : τνάγω, φλάγω, καί στ') Τά 
έκ τουρκικής ρίζης προερχόμενα : σαλάάγω, άεβιράάγω, τζαbαλαdάγω.

1. Έ ν ε ρ γ γ η τ ι κ ή  φ ω ν ή  ει ς  γω 
‘Οριστική

Ένεστώς. Φλά γω, φλά-ς, <{λά-ει, φλά-με, φλά-τε, φλά-νε.
Παρατατικός.· Φύλαγα, φύλαγες, φύλαγε, φύλαγαμε, φύλαγατε, φύλαγανε. 
Μέλλων διαρκής. Θά φλάγω, κλπ.
Μέλλων στιγμιαίος. 5 Α φλάξω, ά φλάξης, ά φλάξ, κλπ.
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Προσταχτική
Ένεστώς. Φύλαγε, ας φλάη, φλάτε, άς φλάνε.
’ Αόριστος, Φύλαξε, ας φλάξ, φλάξτε, ας φλάξνε.

Μετοχή
Ένεστώς. Φλάγοάας και φλάγοάα.

2. Π α θ η τ ι κ ή  φ ω ν ή  εις γ ω 
“Οριστική

Ένεστώς. Φλάγμαι, φλάγεσαι, φλάγεται, φλάγμαστε, φλάγεστε, φλάγάαι. 
Παρατατικός. Φλάγουμνα, φλάγουσ-να, φλάγάανε, φλάγμαστανε, φλάγσα- 

στανε, φλάγάανανε.
Μέλλων στιγμιαίος. Ά  φλαχτώ, θά φλαχτής, κλπ.
’ Αόριστος Φλάχκα, φλάχκες, φλάχκε, φλάχκαμε, φλάχκατε, φλάχκανε. 
Υποθετικός. Θά φλάχκα, κλπ.
’Ανεκπλήρωτος. Θαλά φλαχτώ, θαλά φλαχτής, κλπ

Προστακτική
Ένεστώς. Νά φλάγεσαι, άς φλάγεται, νά φλάγεστε, άς φλάγάαι. 
’ Αόριστος. Νά φλαχτής, άς φλαχτή, φλαχτειτε άς φλαχτοϋνε.

Μετοχή
Παρακείμενος. Φλαγμένος.

100. —Τα εις γω ρήματα διαφέρουν των άλλων ρημάτων μόνον κατά 
τον σχηματισμόν τοΰ Ενεργητικού Ένεστώτος. 'Ο παθ. Ένεστώς έχει 
τάς αυτάς καταλήξεις μέ τύν παθ. ’ Ενεστώτα των βαρυτόνων.

101. —Γ() ενεργητικός Παρατατικός των εις γω ρημάτων έχει τάς αΰ- 
τάς καταλήξεις μέ τον ένεργ. Παρατ. των περισπωμένοιν, ό δέ παθ. Πα- 
ρατ. τάς αύτάς καταλήξεις μέ τον παθ. Παρατ των  βαρυτόνων καί περι
σπωμένων.

102. — Έκ των εις γω ρημάτων τά τής α' καί β' κατηγορίας σχημα
τίζουν τον παθ. Ενεστώτα εις ιοΰμαι, τά δέ τών άλλων κατηγοριών εις 
μαι πλήν τών έκ τής τουρκικής παραγομένων, τά όποια δεν έχουν παθη
τικήν φωνήν.

103. —“Υπάρχουν καί ρήματα εις γο>, τά όποια κλίνονται κατά τήν 
συζυγίαν τών βαρυτόνων : πνίγαη 1)ήγω, ζμίγω, αρμέγω. Τό δέ ξέρω σχη
ματίζει τον Παρατ. κατά τά εις γ ω : ήξεργα, καί ό άόρ, του πίνω ήπγα.

101.—Τά αποθετικά περισπώμενα σχηματίζουν τον Ενεστώτα εις 
οΰμαι ή ιοΰμαι: κίμοϋμαι, άςη^ριοΰμαι.
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3. Τ ύ π ο ς  α π ο θ ε τ ι κ ο ύ  π ε ρ ι σ π ω μ έ ν ο υ ε ί ς ο ΰ μ α ι
'Οριστική

Ένεστώς. Θμοΰμαι, θμάσαι, θμάται, θμοΰμασ ε, θμοΰστε, θμοΰάαι. 
Παρατατικός. Θμουμνα, θμούσ-να, θμούάανε, θμουμαστανε, θμούσαστα- 

νε, θμούάανανε.
Μέλλων στιγμιαίος. Ά  θυμθώ, ά θυμθής, χλπ.
’ Αόριστος. Θμύθκα, θμΰθκες, κλπ.

Προστακτική
Ένεστώς. Νά θμασαι, ας θμάται, νά θμοΰστε, ας θμοΰάαι.
’Αόριστος. Θμΰσ, ας θυμθή, θυμθήτε, ας θυμθοΰνε.

Τ ύ π ο ς  ε ι ς  ι ο ΰ μ α ι 
Όριστική

Ένεστώς. Βαριοϋμαι, βαριέσαι, βαριέται, βαριονμαστε, βαριοΰστε, βαρι- 
οΰάαι.

Παρατατικός. Βαριοΰμνα, βαριοΰσ-να, βαριοΰάανε, βαριουμαστανε, βαρι- 
οΰσαστανε, βαριοΰάανανε.

Προστακτική
Ένεστώς. Νά βαριέσαι, άς βαριέται, βαριοΰστε, ας βαριοΰάαι.
’Αόριστος. Βαρέσ, άς βαρεθή, βαρεθήτε, άς βαρεθούνε.

105.—Αί καταλήξεις λοιπόν τοΰ Ένεστώτος, Παρατατικού καί ’Αο
ρίστου όλων των συζυγιών τοΰ ρήματος είναι αί έξης :

’Ενεργητική φωνή Παθητική φωνή

Πρόσωπα βαρύιονα περισπώ-
μενα εις γω βαρύτονα Περισπώμενα είς γω

α' ω ώ γω μαι ον μαι ιοΰμαι
β' εις εις ς εσάι άσαι ιέσαι
ν'α'
β'

ει εϊ ι εται άται ιέται
&ι8-’ιΠ

(ον)με
ετε

ον με 
είτε

με
τε

μαστέ
εστε

οΰμαστε
ιϋστε

ιούμσστε
ιούστε

ν' (ου)νε οϋνε νε dou ovdai ιοΰάαι

a0 α' α γα αυμνα ούμνα ιούμνα
Ο β' βς γες ουσ-να ούσ-να ιούσ-ναΡΗ ν' ε γε άανε ούάανε ιούάανεΡΗ α' αμε γάμε μαστανε ούμαστανε ιού^αστανε
g β' ατε γάτε σαστανε ούσαστανε ιονσαστανεΟ'ιΠ γ ' ανε γανε ύανανε ούάανανε ιούάανανε
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“Ενεργητική φωνή ΙΙαΟητικη φωνή

Πρόσωπα βαρύτονα περισπώ-
μένα είς γω βαρύτονα Περισπώμενα είς γω

α' α κα
> β' ες κες
Ό V' ε κε
S α' αμε κάμε
ο β'

ν '

ατε
ανε

κατε
κάνε

III ·Ά κλιτα

Α ')  Προθέσεις

106.—Αί προθέσεις είναι: άάίς, από, γιά, δίχως, ίσαμε, κατά, μέ, 
μετά, σέ, χωρίς, ώς, ώσαμε, παρά. Ά άίς φαγ'ι πίττα. Προσκυνήματα από 
μένα σέ σένα. Γιά σένα και γιά μένα. Δίχως τίποτα τό δρε. ’Ίσαμε σή
μερα. ’Έλα κατά μένα. Μέ τό χέρ. Μετά σένα. Σ ’ έκεϊν τό σπίτ. Χωρίς 
φωτιά. "Ως εδώ και μή παρέκΐ. "Ωσαμε τό μ«σ-μέρ εδώ ήάανε. Πέάε παρά 
κάρτο.

Β ') Επιρρήματα

107.—Τά επιρρήματα είναι μονολεκτικά και περιφραστικά.
α') X ρ ο ν ι κ ά. ’Αρχή, αύριο, αύγίτσα, άσ-λ-ι (ανέκαθεν), από βρα

δύς, από νωρίς, άποσπερίς, άπόπασκα (μετά τό Πάσχα), άπόφωτα (μετά 
τά Φώτα), άάίπροχτες, άάίπροπερς, άάιμεθαύριο (μετά τρεις ημέρας) 
άάίς τν (όρα (κάθε λίγο), άντζακ (μόλις), άρωρα, άλάλίτο ρνίθ, άπ τωρνά 
(προ ολίγου), βράδ, έ'δε (μόλις) γοΰλίμερα, έλε (επί, τέλους), έμέν (μόλις), 
έψέ, κά£αμνια βολά (ποτέ), ματά (πάλιν), μεσ-μέρ, μέ τς μήνες (επί μή
νας), [ιέ τό φε£άρ, νύχτα, νυχτίτσα, μεθαύριο, νωρίς, ξά)ρας, ζάλωνα 
(μετά τό τέλος τοΰ αλωνίσματος), ξανάμανα, τό καταπόδ (κατόπιν), πουρ- 
νοΰτσκο, σαάάχλεν (τό πρωί), στά υστερνά, δλω πίς (επί τέλους), ταμάμ 
(μόλις), τόμ (μόλις), τότες, τώρα, τώρανα, ύσταρα, πέρς, πρόπερς, προχτέ, 
χαράματα, τζουτζουλέ (επί τέλους), £έτσκα (αργά) άάΐμα.

β ' ) Π ο σ ο τ  ι κ ά. Βούκα βούκα, επεγι, έπεϊτζε (αρκετά), κάάοσο, 
κάνε (ουδόλως), καάοσούτσκο, λιγούτσκο, λιγούτσκογια, κομμά (ολίγον), 
κομματάκι, μσό, τοσούτσκογια, ένα νύχι, πολύ, μνιά στάλα, τσίτσα τσί- 
τσα, χίτς, κάνε, άίπ (εντελώς), άώκίούζ (δλως διόλου), ίχιλίκα.

0  ρ q. κ ι κ ά Ι Β  . 1 9
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γ7) Τ ρ ο π ι κ ά .  ’ Αγάλια, άπογάλια, απ’ άσπρου, άποκαινουργής, 
άποχάής, άνακοΰκουρδα, ανάσκελα, άάικριστά, ανάκατα, βαριά, ετς, έτσ- 
νά, ετσναγιά, ελΰετ, κατάματα, κατακέφαλα, λήγορα, μάξως (επίτηδες), 
νόστμα, δπως κι δπως, ράστ (τυχαίους), σεντέλ μεντέλ (τρικλίζουν), στρα- 
βοδίβολοο, φανερά, 5ρόμπτα (πρηνηδόν), καταλαχοΰ, άσκερέ, άτζελέ.

δ7) Τ ο π ι κ ά. Άπάν, άπαναθιοΰ, άπκάτ, οοψλά, άάίκρυ, ανάμεσα, 
άλλου, εδώ, έδεδοο, εδωνά, έδωναγιά, έδωγιά, εκεί, έδεκει, εκίνά, κατα- 
γή, καταποϋ, καταδώ, κάτ, κοάά, καταμεσής, μέσ στ μέσ, μακριά, ξέμα
κρα, ξωπίς, δξου, ό'ξω μεριά, πθενοί, παάοϋ, παράμερα, πίσω, σοχπάν σακάτ, 
σαόξω, σαδώ, -σακεΐ, χαμλά, λόϋρα, bρoστέ, κλπ.

ε7) Β ε β α ι ου τ ι κ ά. Ναί, ναίδας, ε'λδετ (βεβαίους), άμ πώς ;
ζ7) ’Α ρ ν η τ ι κ ά .  ’Όχι, μή.
ζ7) Ε ρ ω τ η μ α τ ι κ ά .  Μήπως, να μην.
η7) Δ ι σ τ α κ τ ι κ ά. ’Άραγες, τάχατες, άτζεπα (άραγε), bέλ1ταμ 

(ίσως).
-θ'7) ’Α π α γ ο ρ ε υ τ ι κ ά .  Μή, μή άύχΐ. 
ι7) Δ ε ι κ τ ι κ ά .  Νά, ορίστε μας.
ια7) Π α ρ α κ ε λ ε υ σ μ α τ ι κ ά .  ’Άραγενΐ (δεν πειράζει), άϊάε, 

έλα, ορίστε.
ιβ7) Ε π ε ξ η γ η μ α τ ι κ ά .  Δηλαδή, οίεμέκ (δηλαδή), παναπή.

Γ )  Σ ύνδεσμοι

108.— Οι σύνδεσμοι είναι πολύ ολίγοι.
α7) Σ υ μ π λ ε κ τ ι κ ο ί. Καί, έμ έμ, πάλε, κιόλα : ’Έμ κλέφτς, 

έμ άπανώτερος. Έγώ ήρτα μέ τ’ άμάξ, ό άάραζιμ μέ τό γαδράκΐ, κι ό 
γιόζιμ πάλε άπεζός (ό δέ υιός μου). Τόνε ξύμνοοσανε, τόνε μαχαίρουσανε 
κιόλας, κι έφγανε.

β7) Δ ι α ζ ε υ κ τ ι κ ο ί. Μήδε μδέ, για γιά, νέ νέ : Μήδε σκόρδο 
έφαγε, μδέ σκορδίλα μρίζ. Γιά εσύ γιά εκείνος. Νέ τό διάβολο νά διής 
νέ τό σταυρό σ νά κάμς (ούτε).

γ7) Ό  μ ο ι ω μ α  τ ι κο  ί. Σά, σα gai, κατά: Σά do κρύο τό νερό. 
Σά gai σένα νίκοκερά. Κατά μάς και ή σκούορια μας. 

δ7) Ύ  π ο ν ε τ ι κ ο ί .  Σάν, ορτάνΐ, μόνε, θαρρείς. 
ε7) Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κ ο ί .  Μέρσαμ, μέγριμ, άεμέκ, έμέν έμέν, 

θά πή, boQ8i: Μέρσαμ τό γήξεργε καί δέν έκρενε. ’Ήάανε μέγρεμ μαζί. 
Έμέν έμέν κι εκείνο θά τό κάμ. Θά πή πόχι νά πέρνη καί τά γΐρέβ. 
Μπορεί καί νά μή do ξέρ.

■ς7) Α ί τ ι ο λ ο γ ι κ ο ί. Γιατί, γιά : Δέν ήρτε γιατί δέ άονε άαίριαξε 
ή δλειά τ.
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ζ') Τ ε λ ι κ ό  ί. Νά, γιανά ι Δέ ba να λέη. Γιανά μ ή ξοδιάσ, πέ- 
θανε.

η') ’Α ν τ ι θ ε τ ι κ ο ί .  Άμα, μά ’· Τό λες άμάδέ do κάμνεις. 
θ') Χ ρ ο ν ι κ ο ί .  "Οάε, δάας, δποτε, τόμ, έ'νοάας, ωσονα, άφοϋ.
Γ) Έ 'ρ ω τ η μ α τ ι κ ο ί .  ’Άτζεπα, μγάρσιμ, τγάρσιμ : Μγάρσιμ

τον είδα. Τγάρσιμ έρξε πέτρα και πόνεσε τό χέρ τ ; 7Ηρτε ναι ό γιό- 
καϊσ ;

Δ )  ’Επιφωνήματα

109.-—Τα επιφωνήματα είναι :
Λύπης και πόνου. νΩχ, ουχ.
Χαράς. Ά χ , άχά, τί καλά, μάανα στα καλά.
Φόβου. Μάανα στο κακό ! Παναγία μ σώσε !
Θαυμασμοί’. Άμάαν ! Ορίη ! τς τς ! άάε άε.
Κλητικά. ’Έ, έη, μαρέ, μερέ, μερή, μαρή, όρε, α.Πρέ.
Άγανακτήσεως. Ου, τφου, σοΰς.
’Αποδοκιμασίας. Γιου, λιάκ, τφού άλαόελάβερσιν.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ 

Ε Τ Υ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν  

I) Ει@&γ&>γίΐ

110. —Εις τό ίδικον μας ιδίωμα, δπως εις την δημοτικήν, οί περισσό
τεροι λέξεις παράγονται από αρχαίας έλληνικάς, έχει δμο>ς και άρκετάς 
τουρκικάς, καί δλίγας από άλλας γλώσσας.

Λιά νά λάβουν αι λέξεις την μορφήν μέ την οποίαν εΰρίσκονται είς 
τό γλωσσικόν τοΰτο ίδίο>μα, υφίστανται κυρίως τρία τινά : α') αποβολήν 
γραμμάτων, β') μεταβολήν γραμμάτων καί γ') προσθήκην γραμμάτων, καί 
όλίγαι λέξεις υφίστανται δ') μετάθεσιν γραμμάτων ή συλλαβών.

α )  3Αποβολή

111. —Τό άτυνον αρχικόν α αποβάλλεται είς πλείστας λέξεις : κόμα, 
κράνοιχτος, ραχνιά, στράφτω, σφαλιώ, φήγημα, στακός, σφάλα^ας, θρά
κα κλπ.

112. —Τό άτονον αρχικόν ε αποβάλλεται είς τάς από τοϋ έκ καί εν 
συνθέτους καί είς άρκετάς άλλας : βγαίνω, γδέρνω, γλιώ, ξαστεριά, ξο-
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διάζω, ξοδώνω, ξλώνω, άροπή, ^ο)μιάζο), baiva), όροστίνω, θμοΰμαι, bo- 
δίζω, φκαιρώνω, ρμάζω, σπασμένος, μούδιαζα), ματώνω, λαφρύς, φέτο, 
λάφ, Βρυδή, Στάθη, Θμή, χτικιό, νωρίς, ρέγμαι, βρίσκω, θωριά, θωρια- 
κός, Θόδωρος, βυδιά, πιδεξιός, κλπ.

116.—Τό ο αποβάλλεται εις τάς λέξεις : λίγο, λόϋρα, μάτ, μνοιάζω, 
ξνύς, ρίγανί, σπίτ, φίδ, φρύδ, ψάρ, ψνίζω, ξύγαλο, σκόρδο, γΐτεΰω, λιάάρ, 
κλπ.

Γ14. Τό ι αποβάλλεται εις τά βρίζω, boρ(7), διάργυρο, άϊ κόνα, λιά
ζω, μέρα, μσός, ξέρω, παάρειά, περήφανος, πκάμσο, σωπαίνα), βοθάγιο, 
ξαρίζω, φασουλ), σαγόνι, ψάθα, κλπ.

115. — α') Τό δ αποβάλλεται εις τό για (διά), ψαστίκΐ, (διψαστίκΐ).
β') Τό β αποβάλλεται εις τό πνέμα, ρέμα, ψέμα, θάμα, κάμα, κλπ.
γ') Τό σ » εις τό πθαμή.
δ') Τό γ εις τό πράμα, τάμα, τ’ άόρι μ, δοάάρα, Μεμέάαας, άρωλίκι, 

άχώνΐ, κεχρί, Ληγόρς, σχώρες, αχέλι, ροδόσταμο, λήγορα, κλπ.,
ε') Τό θ εις πολλούς αορίστους : άλύχκα, λιάσκα, κα'ι μέλλοντας ά 

πάρω.
στ') Τό κ εις τό σχαίνμαι, σχαμερός, σχασίλα.
ζ') Τό ν εις τό ισάνΐ, ίσαντίζω, άλbάvlς, άλτσάς, άθ, άθρεπος, Ξαθή.
η') Τό μ εις τό αφαλός, νυφ, νυφκάτος.
θ ') Τό τ εις τό κομμά (ολίγον).
ι') Τό ρ εις τό χσός, χστιανός και τά τούτοον σύνθετα.

β )  Μεταβολή

116. —Τό α τρέπεται α') είς ε : τέσσερα, ψέλνω, φτερνίζμαι, Γενάρς, 
άνελάγω, κατελάγω, ανεβαίνω, κατεβαίνω, ρεπανίδα, περιμνοιάζω, περι- 
καλώ, καθερίζω, β') είς ι : αφη^οιοϋμαι.

117. — Τό ε τρέπεται α'ι είς ι : χλημάράγω, πιρπιρής, μσάδα, β') εις 
α : Άλίσάβα, άγραστήρ, αργαλειός, άνάμς, στανάχωρος, άξάδρεφος, άάε- 
ρο, άg■ιάζω, άπάν, ματά, μυαλό, ΰσταρα, παρά£οομ«, γ') είς ο : όφκαιρος, 
Όβριός, ogovaς, όξω, οχιά, δχτρα, όρμήνια, γιομόζω, γιοφΰρ, πορπατώ, 
ροβύθ, προστιά, δ') είς ου: μοΰσπλα, κνούκλα.

118. —Τό ι τρέπεται α') εις ε : άχερο, βαρέθκα, κενώνω (άνακοινώ 
νω), γεράζο), γνέθω, ^ρεμάγω, δεκράνΐ, δεσάκκΐ, Έρηνιώ, θελιά, θεμω- 
νιά, κερί, μάγερας, μελίgιa, ξερός, περεχύνω, πίτερα, πλερώνω, σίδερο, 
έγρασία, θελύκΐ, β') εις ο : ροκάνι, δγρός, γ') είς α : λάρagaς άψλός, 
Άρακλειά, σπανάκι, φραγανιά, δ') είς ου : ζο.ΰλια, ξουρίζω, σουρμαλάγω, 
σουσμίζμαι, σουσάμ, τρουπάινω, wwbavi, τλούπα, φούχτα, ζουμλακιά 
κουτά, κούπα, κλπ.

119. —Τό ο τρέπεται α') είς α : άρνίθ, άρφανός, άχταπόδ, μαναστήρ,
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σήμερα, αφαλός, ΰσταρα, Πολύδαρος, β') εις ε : αλεπού, αλέτρι, άάίδερο, 
θελώνω, θρεΤιστύς, πέλεμος, τρεχοΰλι, πλεκός, άθρεπος, γ') εις ου : βρα- 
κοζούνα, γούγια, ζούφωξα, μουσκάρ, πουρνό, σαπούνι, σκουόρί, σκούλι- 
κα, σφοι^'άρ, σκουάουφλάγω, ψοΰνια, κίμοΰμαι, και εις τάς ρηματικός 
καταλήξεις ουμαι, ουάαι, δή εις ι : περιμνοιάζω.

120. —Τό π τρέπεται- εις φ : σφου£«ρ, σιράλα^ας, σφοάύλι, σφου^ά- 
το, κόριρος, φούχτα, άφηgριυύμαι, φέτο, εις b : άόοδένω, bρόμτa.

121. —Τα μβ, μπ, νπ, τρέπονται εις b : « bέλι, κόboς, aKbdyo), λα ^ - 
μαχάγω, bρoστά, boobvi^w, baivto, άbάρ, καί γκ εις τό αγκώνας (άμβων).

122. —Τό φ τρέπεται εις π : ρεπανίδα, σταπίδα, παχνί, εις θ : θα- 
νατκός (φανατκός),_εΐς τ: βλαστμάγω, τό φθ τρέπεται εις ψ εις τό ψείρα. 
Τό φ προ τοΰ δ, d, μ, τρέπεται εις β : κλέβδες, κλέβμαι, κλέβάαι. Τό φθ 
τρέπεται εις φτ : γραφτή. Τό φχ τρέπεται εις φ κ : εύκίσκα, φκαριστήθκα, 
όφκαιρος.

123. —Τό β τρέπεται εις φ : φκέάρι, εις μ : Μιτο>ρή, μαλάκι, μαγόνΐ, 
μόλια, εις γ : σούγλα, γλέπω, εις δ : διολί, δμόθυρα, τό βθ τρέπεται εις 
φ τ : να τριφτή.

124. —Τό τ τρέπεται εις θ : βαθρακός, θροφή, θρέφω, εις δ: άδράχτ, 
δοξάρ, δόξα, εις τς : άβατσνιά, κατσούφα, εις d : άρέχω, άλίζω, άυλίγάρ, 
ήάανε, όάας, άρωλίκΐ.

125. —Τό νδ, ντ, τρέπεται εις d : βροάάγω, ζdavός, κοδά, Σαράάς, 
άάρας, άάρειωμένος, μάάαλος, κοάλάγω, σdρaυλίζω κλπ.

126. — Τό θ τρέπεται εις φ .· φκάρ, φλίβω, εις χ : άληχνός, πόχ, 
χ/άοώνω, εΐς τ : λάπατο, μζήτρα, ήρτα* εις d : κάddavε. Τό θσ τρέπεται 
εις τς εΐς τό κάτσε.

127. —Τό δ τρέπεται’εις τ : μερτκό, εΐς λ : λυσεντερία, εΐς ζ : ζαρκάδ.
128. — Τό σ (ch) τρέπεται εΐς χ : άχτσής.
129. —Τό κ τρέπεται εις γ: γδέρνω, γλυώ, γλυτώνω, γαροΰφαλο,σίγρος, 

βγαίνω, βγάζω. Τό κτ τρέπτεται εΐς χτ: άδράχτ, ανοιχτός, φούχτα, δά- 
χλο, νυχτερεύω, οχτώ, σφιχτός, χτένι, boυχτίζ. Τό κμ τρέπεται εΐς χν : 
λιχνάγω, εΐς g : agt0a, σφάλagaς, gρεμάγω, δagάvω, g-έμ, άςη^ριοϋμαι.

130. —Τό γγ τρέπεται εις g : σgaίγμaι, παρα£·έλνω, σφίgμaιJ σφου- 
gάρ, φε.σάρ, φάλagaς, μaτagίζω, άφ^ίτς, agio. Τό γκ τρέπεται εΐς g : 
άgaλιά, άgωvaς, κάgελo, avdgl, gώμ, μάgavoς.

131. —Τό σχ τρέπεται εΐς σκ : άσκημος, πασκίζω, μόσκος, σκάρα, 
σκίνω, σκοινί, σκολειό, Πασκαλιά κλπ.

132. —Τό χ τρέπεται α') εΐς κ : Άρκοάού, έρκμαι, άρκοάας, άρκεύιο.
β') εΐς φ -. χερόφτια, άγλείφω.
133. —Τό γ τρέπεται εΐς β : τραβδάγω, καλιβώνω, εΐς ζ : διαλέζω, εις 

χ : κοόολόχΐ, Οαχτσές.
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134. —To λ τρέπεται εις ρ : άρμη, άδρεφός, κόρφος, Βούργαρς, Τό 
λι εις 7 1 : λαγιώ (λαλιώ).

γ ')  Π ρ ο σ θ ή κ η

135. —Τό α προστίθεται εις τάς λέξεις άχελώνα, άφ^ίτ-ς, άκρανιά, 
ασκιά, άμασκάλι, άλίπανάβατος, άνάμα, άξπόληος, άγλείφω, άσ-μαίνω, 
άσπρογίτ, άξεστοΰ5ωτο, άβράβλα κλπ.

136. —Τό ε προστίθεται εις τά έχτές, εψές, εσύ, έσεΐς.
137. —Τό ι προστίθεται εις τό ίσκιος.
138. —α') Τό δ προστίθεται εις τό γδύμνια, Ίσδραήλι.
β') Τό σ προστίθεται εις τά σκυφτώ, στου5ανίζω, σμαρίθρα, χαρα- 

σμάδα, σβροάάγω, οάας, τότες, τίποτες, άάίς, άνασκουθώνω, άνασκοφτω, 
σβραχνιάζοι.

γ') Τον προστίθεται εις τό νώμος, νύπνος, νοάάς, νίκοκύρς, νηπτάφιο.
δ') Τό χ προστίθεται εις τό χασ-λαμάς, χοτζερέτ.
ε") Τό λ προστίθεται εις τό γλάστρα.
ζ') Τό γ προστίθεται εις τό βγαgέλιo. τυράγνιο, γνεύω, γνέθω, ξε- 

γλαιμίζω, γΰσκα, γαΐμα, και μεταξύ δύο φωνηέντων πλείστων λέξειον : 
θεγός, παρέγα, ξόγανο.

ζ') Τό ρ προστίθεται εις τό δρασκελάγω, κατρακίλάγω, σάραυλίζου
η1') To g προστίθεται εις τό goυρλιάζω.
θ') Τό φ είς τό σφιτζίμ (σπάγγος).

<5') Μετά'&εαις

139. —Ή  μετάθεσις γίνεται ώς επί τό πλεϊστον εις λέξεις έχούσας ρ, 
οπότε τούτο εναλλάσσει θέσιν μετ’ άλλου συμφώνου ή φωνήεντος : ά- 
γραστήρ αντί άργαστήρ, άδρεφός-άδερφός, άρθιμός-άριθμός, άρμέγω-ά- 
μέργω, βραθακός καί βαρθακός-βαθρακός, βώτριδα-βρώτιδα, goυρλώvω- 
gρoυλώvω, δυάργυρο-ύδράργυρο, δοράκινο-ροδάκινο, κίτερνος-κίτρινος, 
μύδγαλο-μύγδαλο, 5ελίδα-λεπίδα, περιχνός-πενιχρός, πουρνό-προυνό, σερ- 
νικός-άρσενικός, σάραύλιστο-σάαύλιστρο, στρέγοο-στέργω, τουρλώνω-τρου- 
λώνω, χασάνΐ-σαχάνι, χούφτα-φούχτα, ώρθούνΐ-ρωθούνι, ζουμλάκια-σμι- 
λάκια, ξεδονοχεϊο-ξενοδοχεΐο, γρουνίζω-γνωρίζω, κατούνια-τακούνια, 
κοΰρβουλο-κούρουβλο, μadoύκa-μagoύτa, κορνιαχτός-κονιαρτός, τφοΰ- 
φτού, κaλagάθ-κaλaκάvθ, σκροπίδ-σκορπίδ, σφέκΐ-φσέκΐ, ζρόγαλο-ρζό- 
λο κλπ.

Π Π α ρ α γ ω γ ή

Α') Ρήματα
140. — Αι περισσότεροι καταλήξεις των παραγωγών ρημάτων είναι
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α! αυται μέ τάς τής αρχαίας, αν και δεν προστίθενται πάντοτε είς τα 
αυτά μέ τήν άρχαίαν ρήματα.

α') Ρ ή μ α τ α  ε ί ς  ά ζ ω.

141. —Τά είς άζω ρήματα είναι πολλά.
1) Μεταβατικά είναι τά αγιάζω, άγοράζσ), άραδιάζω, άλφαδιάζω, 

άvαgάζω, αρπάζω, ανεβάζω, βάζα», βλιάζω, βράζω, βιάζω, βγάζω, γροθιά- 
ζω, διατάζω, θυμιάζω, κουτσομεσιάζω, καλαμνιάζω, κατσποδιάζω, κα- 
ταρμάζω, κράζω (κουράζω), λεκιάζω, μαζαλι^ζω, μασουριάζω, ξοδιάζω, 
περουνιάζω, πράζω (πειράζω), περιμνοιάζω, ρμάζω, σκεπάζω, στοιβιάζω, 
σφάζω, τάζω, τνάζω, τσατζαλιάζω, φελιάζω, φωνάζω, φωλιάζω, φράζω, 
φουρμάζω, χουγιάζω, χαράζω, χιλιάζω, Βολιάζω, άβατσνιάζω, 0ωμνιάζω, 
goυρλιάζω, άολαπιάζω, τσολιάζω, τσιάζω, κλπ.

2) ’Αμετάβατα δέ τά άναποδιάζοο, αγιάζω, ανατριχιάζω, αναστενάζω, 
βλιάζω, βράζω, βραδιάζω, βρυκολακιάζω, βουρβουλιάζω, γιορτάζω, γερά- 
ζω, γανιάζω, διαβάζω, ζουριάζω, κουρνιάζω, κοΒιάζω, κρουσταλλιάζω, 
λεκιάζω, λιμάζω, λαχανιάζω, μνοιάζω, μουδιάζω, μιρμιδιάζω, νερλιάζω, 
νυστάζω, ξλιάζο), δΒιάζω, πον-τιάζω, πανιάζω, παθιάζω, ραχνιάζω, σκα- 
Βάζω, στάζω, Tag^co, τρρυπακιάζω, φαάάζο), χτικιάζω, -ψειριάζω, goυρ- 
λιάζω, τσολιάζω, παπουδιάζω.

3) Τούτων τά περισσότερα σχηματίζουν τον αόριστον είς σα, ολίγα 
είς ξα : άρπαξα, βουλίαξα, διάταξα, καταρήμαξα, πείραξα, ρήμαξα, στοί- 
βιαξα, έσφαξα, έταξα, τίναξα, φώναξα έφραξα, φοΰρμαξα, χουγιαξα, χά
ραξα, αναστέναξα, βράδιαξα, βουρβοΰλιαξα, κοΰρνιαξα, λίμαξα, έμνοιαξα, 
νύσταξα, σκάΒαξα, έσταξα, φάάαξα, go-υρλιαξα, τό δέ βάζω και βγάζω 
σχηματίζουν αυτόν είς να : έβγανα, έ'βανα.

Ρ ή μ α τ α  ε ί ς  α ί ν ω.

142. —Τά είς αίνο) είναι σχετικώς ολίγα. Τούτων μεταβατικά είναι 
τά : άσ-μαίνω, βαθαίνω, βαθλαίνα), β-αίνω, Βοσκαίνω, Βολίκαίνω, ζε- 
σταίνιο, ζουρλαίνο), κλαίνω (κουλαίνω), κοάαίνω, λευκαίνω, λωλαίνω, μα
κραίνω,μκραίνω, μαραίνω, ξεθμαίνω, πλαταίνω, ραίνω, χοάραίνω, ψλαίνω.

2) Αμετάβατα δέ τά : ανεβαίνω, αυγαταίνω, ανασαίνω, βγαίνω, βα
θαίνω, βαραίνοη βαθλαίνω, Βοσκαίνο:», Βαίνω, Βολίκαίνω, κτσαίνοη κατα
λαβαίνω, κοάαίνω, λαχαίνω, μεταλαβαίνω, μαθαίνω, μκραίνω, ξεμακραί
νω, παχαίνω, πλουταίνω, πεθαίνω, παγαίνω, παθαίνω, σωπαίνω, τχαίνω, 
φραίνω (φυραίνω), φτωχαίνω, χοάραίνω, ψλαίνω, χορταίνω.

3) Έκ τούτων σχηματίζουν τον αόριστον είς σα, τά σώπασα, χόρ
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τασα* εις α : τά κατάλαβα, μετάλαβα, έλαχα, πήγα, έμαθα, επαθα, ετχα, 
εις κα, τά όήκα, βγήκα, άνέβκα, κατέβκα* εις ανα, τά βούβανα, ζέστανα, 
ζούρλανα, κοΰτσανα, κοΰλανα, κούφανα, λεΰκανα,. λιολανα, μάρανα, ξε- 
θύμανα, πίκρανα, πέθανα. Τά λοιπά πάντα εις αινα.

γ') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  ά γ ω .

143.—Τά περισσότερα τούτων είναι συνηρημένα εις άω (βλέπε 95).
1) Μεταβατικά άπολίνάγω, άνελάγω, κατελάγω, βοσκάγω, βροάάγω, βα- 
στάγω, βοθάγω, βτάγω, γελάγω, δρασκελάγω, ζεματάγω, ζπάγω, κατσιρ- 
άάγω, κερνάγω, κουάράγω, καλιμερνάγω, κατρακτλάγο), κυνίγάγω, ξε- 
φτάγο), ξυπνά/ω, πετάγω, ρωτάγω, ρςράγω, σαβουράάγω, σκολνάγω, σχορ- 
νάγω, σβροάάβω, σκεπάγω, σουρμαλάγω, τσμαδάγω, τσου£ρανάγω, τρα- 
βάγω, φλάγώ, φσάγα>, χαλνάγω, άεβιράάγοη. άαγιαάάγω, gεριστάγω.

2) ’Αμετάβατα: Άγαπάγω, άκόάγω, άπολίνάγω, βοσκάγω, βαστάγω, 
γελάγω, κοτάγω, κοάλάγω, κουάράγω, κατρακίλάγω, λαχταράγω, λαί>ο- 
κοπάγω, ξεφτάγω, ξυπνάγω, ξεμτάζω, ξενυχτάγω, πολεμάγω, πνάγω, περ- 
νάγο), πρεπομαχάγω, πετάγιο, σαλάάγω, σκολνάγω, σβροάάγω, στραφτο- 
βολάγοο, τζα5αλαάάγω, τσνάγιο, φε^οβολάγω, φσάγω, χαλνάγω, χρημα- 
τάγω, χλημάράγο».

ο) Έκ τούτων σχηματίζουν τον αόριστον εις κα, τό άπόλίκα, εις ξα, 
τά βάσταξα, βουτςα, βρόάξα, ζουπξα, κατρακΰλιξα, ρούφξα, ρώτξα, 
σβρότξα, φύλαξα, φΰσξα, χλημούάρηξα. Τά άλλα σχηματίζουν αυτόν 
εις σα.

δ") Ρ ή μ α τ α ε ι ς  ευ  ω.

144.— Τά εις εΰω δεν είναι πολλά. Τούτων 1) μεταβατικά είναι : 
αγριεύω, άρκευω, βολεύω, γΐτεύω, γίρευω, γΐτονεύω, δλεΰο.), διαφεάεΰω, 
δναστεΰω, ζεύω, ιατρεύοο, κανακεύω, κηδεύω (περιποιούμαι), κουρεύω, 
κερδεύοο, λιγοστεύω, μουσκεύω, μαάεύω, μακελλεύω, μολεύοο, ξκεύσ), πα
σπατεύω, παάρεύω, περσεύω, σακατεύο), σαλεύω, σκετζεύω, τελεύω, τρα
νεύω, τζελετεύοη φλεύω, χωνεύω, όασταρδεύω, άαάεύω.

2) ’Αμετάβατα δε τά αγριεύω, άρφανεύω, ά^ελεύω, αποκρεύω, άρε- 
εύω, βασ-λεύω, γνο)στεύω, γαργαλεύοη διακονεύω, ζτεύω, θεριεύω, θα- 
ραπεύω, θαρρεύω, κοάεύω, κερδεύω, λιγοστεύω, νηστεύω, νυχτερεύω, 
ξοδεύω, παλεύω, πορεύω, ρεύω, σαματεύω, σατρεύω, σασκινεύω, σα
λεύω, τσατσανεύω, χωρατεύω, χορεύω, χαζεύω, ψτεύω (πιστεύω), 5ερ- 
δεύω.

3) Πάντα ταϋτα σχηματίζουν τον ’Αόριστον εις ψα.
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ε') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  θ ω.

145. —Ταΰτα είναι πολύ ολίγα : αλέθω, άρέθω, πλάθω, γνέθω, νοι
ώθω, κλώθω, σχηματίζουν τον αόριστον εις σα.

ζ') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  ν ω?

146. —Τά εις νω είναι ολίγα, έκ των οποίων τά περισσότερα είναι
1) μεταβατικά : άφίνω, άναπιάνω, ’ναστήνω, άναφέρνω, γδέρνω, γέρνω, 
δέρνω, δίνω, δένα), όροστήνω, καταφέρνω, κάμνω, μολέρνω, πιάνω, πα- 
ρα£'έλνω, πέρνω, πλένω, πίνω, στέλνω, πέρνω, σβήνω, φτάνω, φκιάνω, 
φέρνω, χΰνω, χάνω, ψήνω. Και ολίγα 2) αμετάβατα : γέρνω, συί>ίνω, 
κλάνω, κρένω, παρακρένω, σκάνω, σπάνω (πάσχων κήλην), κλπ.

3) Έκ τούτων σχηματίζουν τον αόριστον εις κα, τά άφκα, έδωκα, 
εις σα τά : άνάπιασα, άνάστ-σα, έδεσα, έκλασα, έπιασα, έσκασα, 
έσπασα, έσβησα, έσκισα, έφκιασα, έχίσα, έχασα, έψσα, εις γ τό : 
ήπγα, και τά λοιπά εις α : άνάφερα, έγδαρα, έγίρα, έδρα, 5ρόστνα, έκα
μα, έκρινα, κατάφερα, μόλαρα, παράg^λα, πήρα, έπλυνα, έστλα, έσ-ρα, 
έσπρα.

ζ') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  σ κ ω

147. —Καί ταΰτα είναι πολύ ολίγα : άπομήσκω, βρίσκω, πρήσκω, 
γιανήσκω, καί σχηματίζουν τον αόριστον ηΰρα, άπόμκα, έπρηξα, έγιανα.

η') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  φ τ ω

148. —Τά εις φτω ρήματα είναι ολίγα καί τά περισσότερα είναι 1) 
μεταβατικά: άνάφτω, άλείφτω, βάφτω, γράφτω, ζάφτω, θρέφτω, κλέφτω, 
κόφτω, νίφτώ, πασαλείφτω, ράφτω, σκάφτω, στράφτω, στριφτώ, στυ
φτώ, χάφτω, καί 2) ολίγα αμετάβατα : πέφτω, σκυφτώ, σκοάάφτω καί 
στράφτω.

3) Πάντα σχηματίζουν τον ’Αόριστον εις ψα, έκτος τοΰ έπεσα, 

θ ') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  ί ζ ω

149. —Τά εις ίζω είναι πάρα πολλά. ΙΙλεΤστα τούτων είναι τουρκι
κής ρίζης καί σχηματίζονται από τον ’Αόριστον. Μεταβατικά είναι 1) τά 
άβλαάίζω (κυνηγώ), άγνατιράίζω (εξηγώ), άρτιράίζω (πλειοδοτώ), άραάί- 
ζω (αναζητώ)), άρατίζω (αποστέλλω εις την άράν), άζάιράίζω (ερεθίζω),
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αυγατίζω, αλέτριζα»,, αφανίζω, άπλιοχερίζω, άρκουδίζω, άάικρίζω, άνεμί- 
ζω, ασπρίζω, αλατίζω, αλωνίζω, άγερίζω, βαφτίζω, βρίζω, βοτανίζω, βαζ- 
gεστίζω (παραιτούμαι τής άναζητήσεως), γνώριζα», γιομίζω (καί γιομώ- 
ζω), γΐρίζω, γιαράίζω (διασχίζω), γιακλαστίζα» (πλησιάζω), διαγουμίζο» 
(λεηλατώ),Ποδίζω, 5ατιράίζω (γίνομαι αίτιος νά πτωχυνη ή νά καταστρα- 
φή), όουράίζω (ευνουχίζω), boσ-λαdίζω (συντάσσεται πάντοτε μετά τοΰ 
δεν καί σημαίνει επιτηρώ άγρΰπνως), ^υόνίζω (κτυπώ τόσον δυνατά 
ώστε νά προξενώ βοήν), ί»οκλαάίζω (περιέρχομαι είς αδιέξοδον), bao-λα- 
άίζω (επιδιορθώνω τις τρύπιες φτέρνες ή πατούνες τής κάλτσας), boυ- 
κτουράίζω (προξενώ αηδίαν ή αποστροφήν), bετζερdίζa) (επιτυγχάνω), 
γερλεστιράίζω (τοποθετώ μονίμους), γιοκλαάίζοο (αναζητώ), ζωγραφίζω, 
ζορλαάίζω (δυσκόλευα», βιάζα»), έζάίζω (καταπιέζω), ίπραάίζω (καταπονώ), 
θμίζω, θερίζω, άαράανίζω, άλίζω, άουζάίζω (συγυρίζω), άογουστίζω 
(παλαίω, φιλονεικώ), άλκοάίζω (κρατώ), άαλάίζω (εισορμώ, βυθίζομαι), 
baσaρdίζω (κατορθώνω), καπλαάίζω (επικαλύπτω), κουράίζω, καβουράί- 
ζα», κ-ηϊάίζω, κονάουράίζω (επιτρέπω νά μέ πλησιάσης), κανάιράίζω (κα- 
ταπείθα» παρέχον ψευδείς ελπίδας), καπτίζω (αρπάζω), κοπαράίζω (άπο- 
σπώ), κολαϊλαάίζω (πλησιάζω τό τέλος), κουλανάίζω (μεταχειρίζομαι τι), 
λιανίζω, ξαρίζο), ξεπουπλίζω, ξεστομίζω, ξεγιαράίζω (ξεμυαλίζω), ξενο- 
μίζω, παραλαάίζω (διαμελίζω), παρτσαλαάίζα» (τεμαχίζω), πανίζω, ποτί
ζω, πουσκιουράίζω (ραντίζω, κατασπηλώνω δι’ υγρών ακαθάρτων), ρο
κανίζω, ροδανίζω, σκίζω, στoυbav(ζω, σάραυλίζω, σφου&αρίζω, συγίρίζω, 
σαπλαάίζοο (βυθίζω μάχαιραν εις τάς σάρκας), σικτιράίζω (προάγω είς 
πορνείαν),, σαγλαάίζω (στερεό»νω), συρτίζω, σαράίζω, σασιράίζω (τά χά
νω), σερσεμλεάίζω (παραζαλίζω), σουράίζα» (επιμηκύνω), σοκτίζω (ξερρι- 
ζώνω), ταγίζω, τακτίζα» (προσαρμώνω), άικτίζω (στήνω δρθιον), Ε'ετιρ- 
άίζα» (παρέχω τό ποθοΰμενον ΐνα φανώ ευχάριστος), gερdίζo> (τεντοόνω), 
£αριστ(ζω (αναμιγνύομαι, άνακατα»νω) φωτίζω, φκεάρίζω, φουρνίζω, χτε
νίζω, χραπνίζω (καταβροχθίζω), ψρίζω, ψνίζω, ψαλιδίζω, τσαπίζα», τσιρ
λίζω, τσακμακίζω (γητεΰω μέ τό τσακμάκι τά σπειριά), τζαβελίζω, κλπ.

2)Άμετάβατα είναι τά αρμενίζω, άρτίζω (περισσεύω),άθρωπίζο), άλευ- 
ρογίρίζω, άρκουδίζω, αφρίζω, αχνίζω, άγουλίζω, άζάίζω (καυλώνω),βοίζω, 
βαβίζω, βaζgεστίζω (παραιτούμαι), γιαναστίζω (άρχιζα», πλησιάζο»), δια- 
φεgίζω, όουχτίζω (κορέννυμαι), όοκλαάίζω (περιέρχομαι είς αδιέξοδον), 
άαάανάίζω (συχνάζω), κφίζω, κακανίζω, καλαφατίζω, κιτρινίζω, καόαρ- 
άίζω (φουσκώνω), κονάίζω (προσφεύγω), καραρλαάίζω (αποφασίζω, εκτι
μώ), λαλαδίζα», μρίζω, μαυρίζω, μιρμιδίζω, μουρμουρίζω, μου^ρίζω, μουσ- 
νίζω, νονίζω, νιαγρίζω, ξεψωμίζω, όρίζα», όγραάίζω (περιπίπτω είς νηρηί- 
δας ή άλλα κακά πνεύματα καί πάσχω κακόν), πρασ-νίζο», πορδαλίζω, πα
σκίζω, ροχαλίζω, σαραάίζω, σοφίζω, σιργιανίζω, σκαματίζω, σαστίζω, σα-
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σιράίζω (τά χάνο), τρίζω, αύλίζμαι, ^ιουβενάίζμαι (έ'χω πεποίθησιν), φα- 
γρίζω, φτουρίζω, φουρλαάίζω (εκσφενδονίζομαι), τσρίζω, τζα5νίζω, τσο- 
κτίζω (υφίσταμαι καθίζησιν), τσατλαάίζω (σκάνω), τσαλιστίζι» (προσπα
θώ), τζαβελίζω, τζαϊάίζω (αθετώ την συμφωνίαν), σαριλάίζμαι (περι- 
πτυσσόμαι), baριστίζω (συμφιλιώνομαι), σαστίζο) (χάνω την ψυχραιμίαν 
μου) συνάίζω (βαρΰνομαι από τάς συχνάς επισκέψεις η απαιτήσεις), do- 
λαστίζω (περιέρχομαι), τηκανάίζω (πάσχω δύσπνοιαν) καί άλλα πολλά.

3) Έκ τούτων σχηματίζουν τον ’Αόριστον εις ξα, τά : βάβξα, βόϊζα, 
άυλιξα, 5ου5ουνΐζα, μουρμουρζα, ροχάλιζα, σβιτζίνίζα, έτριξα, τσίρζα, 
τσα5οΰνιζα, εις τσα, τά άρτσα, άρτίρτσα, βάφτσα, γιάρτσα, γιακλάστσα, 
bετζέρτσa, 5ατίρτσα, boΰχτσa, άαάάντσα, άουζτσα, dav-ήστσα, άεβίρτσα, 
doyoTJOToa, κοΰρτσα, καβουρτσα, κabάρτσa, κ-ήϊτσα, κόντσα, ζεγιάρτσα, 
πουσκιουρτσα, σασίρτσα, σικτίρτσα, συρτσα, getiQtaa-, gιoυρoυστσa, τσό- 
κτσα, τσαλ-ήστσα, τζάϊτσα. Τά λοιπά σχηματίζουν αυτόν εις σα.

150. —Εις ίζω λήγουσι καί πολλά μιμηλά ρήματα : βαβίζω, άαράα- 
νίζω, άγουλίζω, λαλαδίζω, μουρμουρίζω, πορδαλίζω, νανουρίζω, τσουρ- 
τσουρίζω, τσουρουφλίζω, κακαρίζω, γαργαρίζοη χουρχουλίζω, σφυρίζιο 
γουργουλίζω, μoυgρίζω, gap'^a), τσιρλίζω, τσαβελίζω, τσιρτσιρίζω, χουμ- 
χουμίζω κλπ.

ι') Ρ ή μ α τ α ε ί ς ώ.

151. —Τά περισπώμενα ρήματα εις ώ είναι ολίγα. 1) Μεταβατικά εί
ναι τό γαμώ, κρατώ, κνώ, ξεκνώ, ζεπλώ, πατώ, πλώ., φορώ, φλώ, ΐσαλα- 
πατώ, άπολιώ, γλιώ, κλιώ, φτώ, ζώ, άνιώ, κβανιώ, σφαλιώ, otpagiio, 
σκιώ, gaρgaλιώ, τσακιώ, καρτερώ, συτζακιώ.

2) ’Αμετάβατα είναι τά άάιλαλώ, άάιπατώ, αργώ, θαρρώ, κατρώ, 
πονώ, πορπατώ, ζώ, πλαλχώ, boρώ, κλπ.

3) Καί τά αποθετικά άφηgριoϋμaι, άπλογιοΰμαι, άποτραβιοΰμαι, 
βουρλιοΰμαι, άρνιοϋμαι, θμοϋμαι, κίμουμ.αι, λχποΰμαι, τανιοΰμαι, φοβού
μαι, χασμουριοΰμαι, κακαριοΰμαι, ζαπολιοΰμαι.

4) Τον ’Αόριστον σχηματίζουν εις κα, τό άπόλίκα, εϊς ζα, τό άνίζα, 
πλάλχζα, σφάλιζα, εις ψα τό θάρρεψα, τά δέ λοιπά εις σα.

ια') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  ώνο>

152. —Έκ τών εις ώνιο αρκετά είναι τουρκικής ρίζης. 1) Μεταβατικά 
είναι τά άνακατώνω, απλώνω, άάαμώνω, αυλακώνω, άσ-μά>νω, 5ουλιονω, 
βιδώνω, βουτρώνω, γανώνω* γραπώνω, διασταυρώνω, δρακατσώνω, ζαμα- 
κώνω, ζμώνω, ζώνω, ζαβώνω, θαλασσώνω, θελικώνω, θανατώνω, θελώ-
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νω, κλειδώνω, καρφιτσώνω, κενώνοη κουκλώνω, καλχβώνω, καζκώνω, 
λερώνο3, λαδώνω, μαζώνω, μαάαλώνω, μερώνω, μτζώνω, ξλώνω, ξυμνώ- 
νω, ξεπατοόνω, ξεχαρβαλώνω, ξαπλώνω, πριόνω, πλακώνω, παλιώνω, 
πλευριτώνω, πετρώνω, πετσώνω, σώνω, στου5ώνοη σαμαρώνω, στρώνω, 
στεγνώνω, σουφρώνω, στραβώνο), σκαλώνο), στεφανώνω, σαβανώνω, σδε- 
ρώνω, σκώνω, σκοτώνω, στρουμώνω, σαλιώνω, σταυρώνο.), στυλώνω, άπο- 
στομοόνω, σαμαρώνω, τσαλακώνω, τσακώνω, τσιτώνω, τσεποόνω, τρα- 
τζαλιώνω, τρουπώνω, τεάίόνω, τουρλώνω, τεbλώvco, φκαιρώνω, φαρμα
κώνω, φουσκώνω, φορτώνοη φάώνω, φανερώνω, φασκιώνω, χιόνω, χαάα- 
κώνω, χρεώνω, χαρακώνω, ψαρώνω, άαλώνω, bαλσαμώvω, bov^covco, 
boυκώvω, £αστρώνο), γουρλώνω, γαζώνω, ροκώνω, τε5λά>να).

2) ’Αμετάβατα είναι τα άμώνω, αυτώνω, γίνατώνω, δναμώνω, ζμώ- 
νω, ζαλίκώνω, ζαρώνω, άεριώνω, ίιόνω, κακιώνω, xoboivco, κορδώνω, κα
μαρώνω, κατσλιώνω, κρυιυνίυ, καμώνμαι, λιώνω, μαλλώνω, μερώνω, μεγα
λώνω, μαλακώνω, νυχτώνω, νοιώνω, ξεφυτρώνω, ξανανιώνω, ξοδώνω, 
ξαπλώνω, πυριόνω, σπαργώνω. τετοιώνω, τριχώνω, φυτρώνω, φτώνω, 
χίλώνω, χαμλώνω, ψαστκώνω, ψωμώνο), άαλώνοη άρολίκώνω, baτκώvω, 
ριζοίνω, κλπ.

3) Έκ τούτων σχηματίζουν τον Άόρισνον εις ξα, τά ζουφωξα, μά- 
ζωξα, στέγνωξα, στροΰμωξα, boυboΰλωξa, τά δέ λοιπά εις σα.

153.—Πολλά ρήματα είναι καί μεταβατικά καί αμετάβατα π.χ. 'Αγι
άζω. Μάς ά'γιασε ό παπάς, καί Νηστέβ ν.ά άγιάσ. Βαθλαίνω. Τό βαθοΰ- 
λαινα γιά νά μαζώξο) νερό, καί Βαθουλαιναν τά μάτια τ. Βοσκάγω· 
Πήγα νά βοσκήσω τά κατσίκια, καί τά κατσίκια βοσκάνε στο 5α'ίρ. Τρα
νεύω. Πότε κιόλας τράνεψανε τά παιδιά σ.Έγώ τό ξέρα) πώς τά τράνεψα 
τά παιδιά. Μερώνω. Δέ όορσα νά τό μερώσω τό παιδί καί Τ’ άφκα καί 
αυτά μέρωσε μοναχό τ.

ιβ') Ρ ή μ α τ α ε ι ς  ο ϋ μ α ι

154. —Περισπιόμενα εις οϋμαι είναι ολίγα: κίμοΰμαι, φοβούμαι, 
θμοΰμαι, λχπουμαι, καί σχηματίζουν τον ’Αόριστον εις ήθκα.

ι γ') Ρ ή μ α τ α  ε ι ς  ι ο ΰ μ α ι

155. —Τά είς ιοϋμαι είναι πολλά καί σχηματίζουν τον αόριστον α') 
εις άσκα γελιοϋμαι-γελάσκα, ξερνιοϋμαι-ξεράσκα, περνιοΰμαι-περάσκα, 
κερνιοΰμαι-κεράσκα, χαλχνιοΰμαι-χαλάσκα, βν)■ είς άχκα : βαστιουμαι-βα- 
στάχκα, πετιοΰμαι-πετάχκα, γ') είς έίΐκα : παινιοϋμαι-παινέθκα, σχωρνι- 
οϋμαι-σχωρέθκα, φοριοΰμαι-φορέθκα, βαριοΰμαι -βαρέθκα, καλνιοΰμαι-
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καλέάκα, <V) εις ήθκα :-άπλογιοΰμαι-άπλογήθκα, κουάριοϋμαι - κουάρή- 
θκα, φλιοΰμαί - φλήθκα κνίοϋμαι-κνήθκα, κατρουγιοΰμαι-κατρήθκα, ρω- 
τιοΰμαι-ρωτήθκα, κολνιοϋμαι-κολλήθκα. ε') εις ήχκα : τραβιοϋμαι-τραβήχ- 
κα, κίλιοΰμαι-κίλήχκα, ζλιοΰμαι-ζλήχκα, ρουφιοΰμαι-ρφήχκα, σκουάιοΰμαι 
-σκουάήχκα, φυσιοΰμαι-φσήχκα, βουτιοΰμαι-βτήχκα, ζουπιοϋμαι-ζπήχκα» 
στ') εις ήσκα : άφηgριoΰμαι-άφηgρήσκα, βοθιοΰμαι-βοθήσκα, ζεματιοΰ- 
μαι-ζεματήσκα, κατσιράιοϋμαι-κατσιράήσκα, σλογιοϋμαι-σλογήσκα, σβαρ- 
νιοϋμαι σβαρνησκα, τσακιοϋμαι-τσακήσκα.

Β )  Ούαιαβτικά

1. ’Α,β σ ε ν ι κ ά. 

α) Ουσιαστικά εις ας.

156.— Τά είς ας ουσιαστικά είναι διαφόρου προελευσεως καί 
σημασίας :

1) Τά παραγόμενα από τά τριτόκλιτα τής αρχαίας : δ ά'ρκοάας, 0 
γέροάας, ό βήχας, ό δαίμονας, ό κόρακας, δ λάρα£ας, δ μήνας, δ νάρτη- 
κας, δ στόμας, δ σφάλα§ας, δ φάλαΕ'ας, δ χίμώνας.

2) Τά νεώτερα, των δποίων τά πλεΐστα είναι εφετικά ή μεγεθυν
τικά : δ μεθύστακας, δ 5εκροΰλιακας, δ μνιμνίκακας, δ τόπακας, ό πέτα- 
κας, ό τσάχίλας, δ βούρδουλας, ό βόϊβοδας, δ λέλεgaς, ό κάτανας, δ με- 
λοη*ας, δ μελιάς, δ έμπορας τινά των όποίοον ξενικά.

3) Τά σημαίνοντα τον πωλοΰντα τι : δ γαλατάς, δ λαδάς, ό ψαράς, 
δ ψωμάς, δ κρασάς, δ ξδάς.

4) Τά σημαίνοντα τον εχοντά τι καί μεγενθυντικά : δ αΰταράς, δ 
γαμιαράς, ό κΐλαράς, ό μαγουλάς, ό πουτσαράς, ό δοάάς, ό κεφαλάς, ό 
κολίβάς, ό φαγάς, δ πορδαλάς, ό τσατζαλάς, ό λαπατάς, δ φαφλατάς, 
ό λογάς.

5) Τά σημαίνοντα τον κατασκευάζοντά τι *. δ κουάουράς, δ βαρελάς, 
δ βουτσάς, ό βουτράς, δ αλευράς.

6) Τά μιμηλά : δ γουργουράς, δ ζιρζιράς, δ ζίζικας, δ 5αρδα5οΰρδας.
7) Τά τουρκικής καταγωγής : α) Έκ των είς a : ό Μουσταφάς, δ 

5ελάς, δ ναφακάς, δ σΈάς, δ ζαμπαράς, ό κουμπαράς, δ 5α5άς, δ λαπάς 
ό πασάς, δ μαστραπάς, ό καβγάς. β ')Έ κ  των είς άγά(αας) : ό Μεμέάαας, 
ό Κερίμαας, ό Χαλίλαας, δ Μποάόσαας, ό Γιοσήφαας. γ') Έκ των είς 
βα : δ αβάς, δ σοβάς, δ ταβάς, δ κβάς, ό χαβατζιβάς, δ άαβάς, δ χαβάς, 
δ τουρβάς, ό χαλβάς, δ τσορβάς, δ 5ακλαβάς. δ') Έκ των είς μα : δ για* 
λαμάς, δ άολμάς, δ άονάουρμάς, δ άονανμάς/ δ 5αγλαμάς, δ καβουρμάς*
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ό κηρμάς, δ καπλαμάς, ό κηϊμάς, δ λουκμάς, ό παστουρμάς, δ σαρμάς, ό 
σαλάηρμάς, ό σατσμάς, ό ταραμάς, 6 καμάς, ό χάσλαμάς καί πλεΐ- 
στα άλλα.

β') Ουσιαστικά εις ες.

157. — Πολύ ολίγα των είς ες είναι ελληνικής προελεΰσεως : δ βασι- 
λές, δ κεκές, δ κελεμές, δ πελτές. Τα πλεϊστα είναι τουρκικής καταγω
γής : δ όεσ-λεμές (θρεφτάρι), δ 5εκλεμές (παραφυλαγμα ■θηράματος την 
νύκτα), δ gF-λμές (περιφρονητικώς δ μή ιθαγενής), ό θερμές (μέρος τής 
άμάξης), δ gιoτζές (γλυκό πιλάφι με πεκμέζι), ο άεάές (γέροον δερβίσης), 
δ κατηφές, δ καβές, δ κενεφές, δ κουραόιές, ό όελεάιές, δ ρου5ιές (νόμι
σμα μικρόν), δ τελβές, δ τσερτσεβές, δ σερπμές, δ τενεκές, δ σιλτές, δ 
άτζελές, δ τσεχρές, ό τσαρές, δ μέγγενες.

γ') Ουσιαστικά είς ης.

158. —Έκ των φυλαττόντων τα η πολλά είναι ελληνικής καταγωγής : 
α') Προσηγορικά : δ κριτής, δ διακονίτής, δ πουλίτής.
β') Κύρια : δ Άgελής, δ Θοδωρής, δ Κωστής, δ Λιοάαρής, δ ΓΙετρής, 

δ Σκλής, δ Λαζαρής, δ Φωτής.
γ') Τουρκικής καταγωγής προσηγορικά : δ κατής, δ μουφτής, δ κοϊ- 

τής (υπήνεμος τόπος).
δ') Κύρια : δ Ρουστής, δ Άβνής, δ Χαμδής.
ε') Τά είς τζηκαί τση, σημαίνοντα τόν έπαγγελόμενόν τι : δ 1>οκΐσής, 

(περιφρονητικώς δ ’Αρμένιος), δ όεχτσής, δ κουρουτζής, δ κουραόιετζής, 
ό καλουπτσής, δ ζαρζαβατσής, δ gεμιτζής. δ τσιρτσής, δ χαλβατζής, δ 
άραόατζής, δ καταφερτζής, κλπ.

Έκ των άποβαλλόντων το η, ελληνικής προελεύσεως : 
στ') Κύρια : δ Μανώλίς, ό Ληγόρς, δ Φώτ-ς.
ζ') Κύρια υποκοριστικά : ό Γιαννάκίς, δ Βεργουλάκίς, ό Γιακουβά- 

κίς, δ Σταυράκίς, δ Δημολάκίς. 
η') Προσηγορικά : δ άφεάάκίς.
θ') Τουρκικής προελεύσεως προσηγορικά : ό μουφετίης, δ έρίφς, δ 

μουτασαρίφς, ό όουμόασίρς.
ι') Ξένα κύρια ονόματα : δ Όσ-μάνίς, δ Ρετζέ\ρ, δ Ρουπένίς, δ Το- 

ρόης, δ Άβραγάμς, δ Γιακιόβς.
ια') Εθνικά : δ ’Άραψ, δ Άτζέμς, δ ’Αρμένίς, δ Βούργαρς. 
ιβ') Τά ελληνικής καταγωγής, σημαίνοντα τόν έπαγγελόμενόν τι : 

ό κεραμάρς, δ άγελάρς, δ άρκουδιάρς, ή έχοντα τήν ήλικίαν : σαραάάρς, 
πενηάάρς, όγδοάάρς.
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δ') Ουσιαστικά εις ος.
159. —Πολλά είναι τά ληγοντα είς την κατάληξιν ταΰτην.
1. Τά από τής άρχαίας Ιχοντα αυτήν : ό άρτος, ό γήλιος, ό δρόμος, 

ό ζγός, ό θεγός, ό κόπος, ό λαιμός, ό νύπΥος, ό ξένος, ό πόνος, ό στύλος, 
ό τάφος, ό φόβος, κλπ.

2. Τά μεταβαλόντα γένος : δ βούτρος, δ γίσκιος, δ λουτρός, δ σκε- 
πός, ό βροψύ^ δ κύμνος.

3. Τά μεγεθυντικά : δ κράσος, δ ράκος, ό κόμματος, κόρτσαρος, 
παίδαρος.

4. Τά εθνικά : δ Εγγλέζος, δ Λατίνος, δ Τούρκος, δ Φρά^οβ.
5. Τά εξ επιθέτων είς κος: ό άρβωνιασκός, ό βασιλικός, δ γλιακός, 

ό γραμματκός.
6. Τά είς μός ρηματικά : ό ανάσασμός, δ κομμός, δ ερκομός, δ πα- 

γεμός, ό πεθαμός, ό χαλασμός, δ σκασμός, δ καρδιοσσωμός, κλπ.
ε') Ουσιαστικά είς ους.

Ό  νους και δ παπους. ’

2. Θ η λ υ κ ά. 
α') Θηλυκά είς α.

160. —Έκ των ληγόντων εις α άτονον πολλά είναι
1. Ελληνικής ρίζης : αγελάδα, β-βάλα, γίναίκα, δίψα, ζώνα, ήρα. 

θράκα, ίομάδα, κούπα, λίμα, μέρα, νύχτα, ξέρα, δξΰδα, πλάκα, ρώγα, σμα- 
ρήθρα, φύτρα, χήνα, ψείρα, ώρα, Καλοΰδα, Μελοΰδα, Ξαφένια.

2. Ξένης ρίζης: βέργα, βούκα, γούνα, ζαόουνα, κάντζα, κούτρα, μα- 
τζάνα, ξίgλα, πόρτα, ρούγα, σούδα, τάπα, τσάπα, τίρα, τρά, φοΰάα, χρα- 
Ιοούλια, Λουλοΰδα, Σουλτάνα.

3. Μεγεθυντικά : α') είς α : άχοΰρα, βτΰνα, 6κάλα, άαγούλα, κεφά
λα, μαγούλα, μαάήλα, μάτα, χλιάρα, χέρα, χτένα* β') είς ούκλα : άθρού- 
κλα, πετρούκλα, χερούκλα, γ') είς άρα : κομματάρα, μτάρα, ποδάρα, σα- 
χανάρα, ψωμάρα, Κωσταάάρα, Φωτνάρα, Χσάρα.

4. Υποκοριστικά : α') είς ίτσα : άγελαδίτσα, β-βαλίτσα, γρουνίτσα, 
Ζωίτσα, θείτσα, κατσκίτσα, μτίσα, Μαργίτσα, δρνιθίτσα, πετρίτσα, Ρο- 
δίτσα, Φανίτσα, β') είς ώ : Δαφνιιυ, Κοκωνιώ, Μανιώ, γ') είς ίκα : κατσί
κα, ψιψίκα, Μαρίκα, Ντομνίκα, δ") είς ούλα : σακκούλα, Δημτρούλα, Δια- 
μαντούλα, Σταυρούλα.

5. ’Οσμής σημαντικά: άθρο)πίλα, βουτρίλα, γρουνίλα, καπνίλα, μου- 
χλίλα, ξνίλα, πατερίλα, σκορδίλα, τσικνίλα.

6. Τέχνης ή οργάνου σημαντικά : μσάάρα, ξύστρα, πλύτρα, πατή- 
τρα, ράφτρα, φάάρα, βζάστρα, προβολήστρα, άχερίστρα, φαρμακίστρα.



304 Κ .  Χουρμουζιάδοϋ

7. Άνδρωνυμικά : α') εις ίνα : Παπαζογλίνα, β') είς έσσα: Χαραμέσ- 
σα, γ') είς αινα: Τούταινα.

Έκ των ληγόντων είς ά όξύτονον
8. Ελληνικής ρίζης : ασκιά, βολά, γριά, βασταγαριά, εκκλησία, χαρά, 

χρειά.
9. Νεώτερα : 1οουΙ>νιά, τσμουδιά, κλωτσιά, μουσταλευριά, ρούβλια.

10. Δένδρα : άβραβλιά, βυσσ-νίά, δαμασκηνιά, ζεράελιά, κακαβιά, 
λεμονιά, μουσπλιά, ροδιά, σκαμνιά, χουναπιά, τσαπουρνιά, και κυρία Ζου
μ ιά , Γαρφαλιά.

11. Ίδιότητος σημαντικά : άθρο3πιά, άλεπουδιά, γαϊδουριά, σασκινιά. 
μισκινιά.

12. ΓΙοσότητος σημαντικά : δεκαριά, ζμωσιά, μαγεριά, πατημιά, πορ- 
πατησιά, κατεβασιά, περουνιά, ρoυgλιά, όγδοάαριά, χλιαριά, χεριά.

13. Ρηματικά : πορπατησιά, κατεβασιά, καθησιά, μρασιά.

β') Ουσιαστικά εις έ.

161. —Τά είς έ είναι ολα κυρία ονόματα τουρκικά : ή Ά ϊσέ, Νετζι- 
bg, Χαλιάέ, Λουτφιέ, κλπ. αρμένικά : Μελινέ, Σακέ, κλπ.

γ') Ουσιαστικά εις η.

162. —Τά είς ι άτονον είναι τά πλεΐστα έκ των εις σις τριτοκλίτων: 
ανάστας, βράς, δες, έξέταζ, ζής, κάψ, ράχι, τΰχΐ, χΰς, γερωσΰνΐ. πλάνχ, 
στάχτ, Μένι, Έλενκάκΐ.

Τά εις ή όξΰτονον είναι α') τής αρχαίας: φωνή, γραμμή, προκοπή, 
Σεβαστή, Άριστή, Φωτνή. β') Νεώτερα : κουπαστή, Ευσταθή, Θεοκτή, 
Παναγιώτη, Σταλαχτή, Σταυρινή.

θ') Ουσιαστικά εις ου.

163. —Τά είς ου είναι ολίγα α )  προσηγορικά: άουάού, Βακαλου, ba- 
Βακοΰ, κουρελού, φουφού, β') κύρια : Άρκουάού, Άφεάού, Γιαννοϋ, Δε- 
σπνοΰ, γ') άνδριυνυμικά : ή ΤσάταλΒου, ή ’ Αλοανοΰ.

ε') Ουσιαστικά εις ώ.

164. —Τά είς ώ είναι πολύ ολίγα. Έκ τούτων τά κύρια ονόματα γυ
ναικών όσα λήγουν είς άτονον ω, είναι μεγεθυντικά, οσα δέ είς όξύτο- 
νον ω, υποκοριστικά.
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1. Εις ο) : ή baboo, ή ράάω, ή Δέσπω, Μάρω, Κύκκω, Κάλω, Λήμνο, 
Σάμο, κλπ.

2. Εις ώ : ή Ζωγαρνιώ, Κοκκωνιώ, Μανιώ, Ποινιοό, Δεσπνιώ, Κατερ- 
νιώ, ή Άνιώ, ή Χιό, κλπ.

3. Ο υ δ έ τ ε ρ α ,  

α') Ουδέτερα εις α.

165. —Τά είς α ουδέτερα είναι ρηματικά είς μα, και ολίγα άλλα.
1. Συγκεκριμένα : βουτμα, γράμμα, γιάγμα, γαΐμα, άΰμα, κλήμα, 

νήμα, νιάμα, πάτομια, πράμα, ράμα, σκάμα, τράχωμα, τσάμα, τάμα, φτυ- 
σμα, φόρεμα.- 5άλίομα, γάλα.

2. Άφηρημένα : άναμα, βούλωμα, γήτεμα, δοΰλεμα, ζέσταμα, κου- 
νχμα, λίχνισμα, μέτρημα, ξένοιασμα, πέταμα, ρώτμα, σκότωμα, τίναμα, 
φοβέρισμα, χλημοΰάρημα, ψοΰνισμα, κρίμα.

β') Ουσιαστικά εις ί.

166. — α') Τά είς ί όξυτονον είναι σχετικώς ολίγα. Τά περισσότερα 
έσχηματίσθησαν από αρσενικά ή θηλυκά τής αρχαίας, άλλα δε είναι νεώ- 
τερα κατασκευάσματα: Τό ασκί, γδί, δαδί, ζμί, κυπρί, λουρί, μυστρί, νχσί, 
πλί, σκοινί, τυρί, φαγί, χνί, ψωμί, τσνί, αρνί, κτί, ταψί.

β") Τά παροξύτονα είναι πολλά, και δυνάμεθα νά τά χωρίσωμεν, εϊς 
διαφόρους τάξεις. Πολλά τούτων είναι τουρκικής προελεΰσεως.

1. Είς άϊ, έϊ, όϊ, οΰϊ : άλάϊ, σόϊ, boϊ, χοΰϊ, ρολόι.
2. Είς άδ, όδ, ίδ, οΰδ : άσπράδ, γωνιάδ, ζαρκάδ, κακάδ, λάδ, μσάδ, 

πετράδ, ρμάδ, ψακάδ, σ-μάδ, φάδ, άρίδ, διασίδ, κροκίδ, μνιασίδ, ξύδ, στα- 
σίδ, φρΰό, χνοΰδ, πελεκοΰδ, πρεποτίδ, βόδ, φίδ, στρίδ.

3. Είς άκχ, έκχ, ίκΐ, οΰκΐ: α') ελληνικής ρίζης : πλειστα των οποίων 
είναι υποκοριστικά : αρνάκι, αυλάκι, δεάράκχ, κατδάκχ, μουστάκι, νιχάκχ 
χαδάκΐ, κουλικάκχ, ποδαράκχ, παλούκι, κλήκχ, ι1ρο>λίκχ, ποάίκχ, ψαστίκχ, 
σπορίκχ, κερίκΐ, β') τουρκικής ρίζης : 5αράάκχ, γιατάκχ, καλτάκΐ, καβάκχ, 
καϊμάκι, καπάκι, κονάκι, σαγιάκχ, τσαρδάκι, άαγιάκχ, τσανάκι, τσατάκχ, 
πατλάκχ, άεγνέκΐ, 6ινέκχ, όρνέκχ, κιοστέκχ, γελέκι, έγρέκχ, ζεμ-περέκχ, 
μερτέκχ, τσιτσέκχ, τσουρέκχ, ΠιΠίκΐ, γιαστίκχ, κατσίκι, άλματζίκχ, τιφτίκχ, 
φερίκΐ. φιστίκι, κτοΰκχ, σεάοΰκχ.

4. Εις άλχ, έλχ, ίλχ, οΰλχ: α') ελληνικής ρίζης είναι ολίγα: κεφάλχ, 
άχέλχ, ά5έλχ, κρέλχ, κνέλχ, μέλχ, μσοκοίλχ, προκοίλχ, σφοάυλχ, τρισκέλχ, 
goυρgΌυλχ, κλωκοποΰλχ, τσιροπουλχ, κατσοΰλχ κουκούλχ, β7) τουρκικής

Θ  q φ η t η ά Ι Β \  2 0
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προελευσεως είναι : καρτάλι, τσακάλι,τσβάλχ, χαρδάλχ, 1)εάέλι, gερdέ- 
λχ, gατζέλχ, σέλχ, τέλι, άκ-ήλχ, άγ-ήλχ, τσακ-ήλχ, άαγουλχ, περτσουλχ, 
σουρουλχ, σαβουλχ.

5. ΕΙς άμ, έμ, ίμ, οΰμ : Τά πλεΐστα τούτων είναι τουρκικής ρίζης : 
όακάμ, τουτάμ, χαράμ, ίκράμ, κιοσέμ, καάέμ, χαρέμ, Κτσίμ, ίτσίμ, τσα- 
λίμ, τακίμ, λαγουμ. Τά ελληνικά τής τάξεως ταΰτης λήγουν κυρίως εις 
θέμ, σημαίνοντα τό πλήθος: παιδοθέμ, κορτσοθέμ, ζωάάμ, καψίμ.

6. Εις άνΐ, ένχ, ίνχ, όνχ, οι;νχ : Καί τούτων τά πλεΐστα είναι τουρ
κικής ρίζης, ολίγα δέ ελληνικά, α') ροκάνι, ρεπάνι, τγάνχ, ποδοπάνχ, φο- 
γοπάνχ, χαμίνι, γροΰνΐ, κδοΰνχ, πγοΰνΐ, δεκράνχ, λιμάνι, φελόνι, λεμόνι, 
βοτάνι, άκόνχ, πριόνι, περοΰνχ, β') τουρκικής ρίζης : άριάνχ, βεράνχ, κορά- 
νχ, μεϊτάνχ, μεϊάάνχ, παλάνχ, σαχάνι, γαΐτάνχ, §'εράάνχ, όοστάνχ, άμάνχ, 
λεγένχ, τσεπκένχ, ταχμίνΐ, ταχίνχ, μαγόνχ, μελεγουνι, κατράνχ.

7. Εις άρ, έρ, ίρ, ουρ : Ελληνικής ρίζης, α') άόάρ, βροάάρ, γιομα- 
τάρ, κοάάρ, λιάάρ, μτάρ, ποδάρ, στάρ, φανάρ, χχνάρ, ψάρ, χλιάρ, νυστέρ, 
περιστέρ, ποτήρ, περναστήρ, agoi^, γαδουρ, παλιουρ, πληγουρ, πθάρ, 
γιοφυρ, κατσνοΰρ, κιβοΰρ, β') τουρκικής ρίζης : ζάρ, καάάρ, νάρ, 6νάρ, άζ- 
άέρ, κεμέρ, σιάίρ, τσαάίρ, τεbεσίρ, άχοΰρ, μασουρ, ποτουρ, ταβατοι'ιρ.

8. ΕΙς άτς, ών πλεΐστα τουρκικής ρίζης : κακάτς, κωλοκάτς, κολάτς, 
καραγάτς, κουρ5άτς, σάτς, σανάράτς, φυτίτς, γιαμάτς, κύτς, κ-ήτς ααλ£- 
ήτς, gιoυβέτς.

9. Εις ίς. Ελληνικά τό γαμίς, τό μεθΰς. Τουρκικά : τό άλισφερίς, 
βίοστερίς, gιdίς, baρίς, γιουρους, ραόαΐς.

γ') Ουσιαστικά εις ο.

167. — Τά όξυτονοΰντα τό ο είναι ; α') είς ιό : βιό, θεριό, πλυταριό, 
σκολιό, σκουπιδαριό, κεραμαριό, πετροβολιό, χωριό, β') εις τό : γραφτό, 
κατεβατό, σφραγιστό, Σκεπαστό, γ') είς κό : γλυκό, θανατκό, μαρτυρικό.

2. Τά εχοντα άτονον τό ο εΐναι.: α) είς ιο : βγagέλιo, ευκέλιο, θε
μέλιο, κατώφλιο, τσέφλιο, β') είς τρο : πάνιστρο, σημαάρο, σάραυλιστρο, 
γ') είς ο : φύλλο, ξτίλο, σφogάτo, άβράβλο δ') εις μο : βρέξμο, δόσ-μο, 
γράψμο, ζώσ-μο, θάψμο, λουσ-μο, μνιάσ-μο, ξυσ-μο, πέσ-μο, ράψμο, 
σιάξμο, τρίψμο, φάσ-μο, χάσ-μο, ψήσ-μο.

δ') Ουσιαστικά εις ος.

168. — Τά εις ος είναι ολίγα καί είναι άκλιτα : βάρος, βάθος, 
δάσος, θάρρος, μέρος, πάθος, χόάρος, πρέπος, κόστος, λάθος, κλπ.
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F ’)  Έ η ί& ε ζ α,

1. Έ  π ί 'θ' ε τ « ε ι ς η ς,

169. —Τα εις ης έπίθεται διαιοούναι α )  εις όξυτονούμενα καί επο
μένους φυλάττοντα το η τής καταλήξεως, καί β7) εις παροξύτονα, άπυ- 
βαλλοντα το η, εκτός δλίγων εξαιρέσεων,

α') Όξύτονα 1. εις ύς ή ής : αδρής, βαθύς, βαρύς, ζιντζαπής, θαλασ
σής, καφεδής, λαχανής μακρής, ματζανής, ούρανής, παχύς, σταχτής, φου- 
άουκής, κλπ.

2. Εις λής : δελαλής, μερακλής, παραλής, κατμερλής. Πάντα τουρκι
κής προελεύσεως,

β7) 1. Εις λχς ·. άπταλίς, σάγιαλης, σαδούκαλης, τοπάλίς, τοψακάλίς.
2. Εις άρς : άναμαλλιάρς, γνωμιάρς, ζλιάρς, μουράάρς, μυξιάρς, άρ- 

ρωστιάρς, παιχνιδιάρς, σχασ-λιάρς, σαλιάρς, δαδαλιάρς, σαραάάρς.
2. Εις άης : άελδάης, όης : σαλόης, έης : τεκνεφέης, ιης : άρσίης, ούης 

όγουρσούης.
δ. Εις ίτ-ς : έρημοσπίτ-ς, μακαρίτ-ς, πανωμερίτ-ς, Νιχωρίτ-ς, άελιο- 

νίτ-ς, κουτσομύτ-ς.
δ. Εις νΐς (άνίς, ίνίς, όνυς) : δαλαδάνίς, μισκίνίς, σασκίνίς, τσικρι- 

κύνίς.
6. Εις μς : ό χαμχούμς, δ σερσέμς.

2. Ε ί ς  ό ς.

170. —Καί ταύτα δυνάμεθα νά χωρίσωμεν εις οξύτονα καί εις μή 
τονίζοντα τό ος.

α7) 1. Είς ός (βός. λός) : «·\μλός, θελός, καλός, κλός, ζαβός, ζερβός, 
ζορλός, λωλός, σαλός, στραβός, παλαβός, τρελλός, χοάρός, νερλός.

2. Είς ιός : βαριάς, θεριός, μεσιός, παλιός.
3. Είς νός : ακρινός, βραδνός, ζθανός, κρυωσ-νός, λινός, Μετρηνός, 

Ξαστερνός, ξνός, παγανός, περσ-νός, περιχνός, στενός, σ-μερνός, τρανός, 
φαγανός, φτενός, χτεσ-νός, ψαχνός. ·ψεσ-νός, καποτεσ-νός.

4. Είς ιανός: κοάακιανός, λιανός, Πουβατιανός, Σκοπιανός, χω
ριανός, παρακατιανός.

5. Είς κός : γλυκός, θωριακός, θανατκός, κακός, μυστκός, νηστκός, 
παστρικός, περαστικός, πουρνιατκός, κολλήτκός, χωριανίκός.

6. Είς ρός : βραστερός, βασταγερός, βροχερός, γιορτερός, γιαλιστε- 
ρός, γαρδερός, ίσκερός, καματερός, λυγερός, μυτερός, ξερός, πικρός, σχα- 
μερός, τρυφερός, φαάαχτερός, χαλερός, χλωρός, γερός.
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Τ. Εις τός : βραστός, γεμιστός, διαλεχτός, ζεστός, ζεματιστός, θρεί>ι- 
στός, κουνιστός, λυγιστός, μετρητός, περαστός, αχνιστός, άψλαρωτός, σκι
στός, τριγανιστός, τσακιστός, φκιαστός, χυτός, ψτός.

β') L. Εις ος (νος, ρος, τος) : άσπρος, άρραβωνιασκάτος, κνηκάτος, 
μαύρος, νυφκάτος, κφάτος, κίτερνος, κόκκινος, πράσ-νος, στούπνος, νόσ- 
τμος.

2. Εις ιος : άφύριος, γαλάζιος, καινούριος, πδέςιος, τρύπιος.
3. Εις ησιος : άηδον ησιος, βοδ ησιος, γρουνήσιος, κατδήσιος, λαγή- 

σιος, παζαρήσιος, ψαρήσιος.
4. Εις ένιος : άσ-μένιος, διαμαάένιος, κλωστένιος, ξλένιος, πετρένιος, 

Εακρένιος, σιδερένιος, τριχένιος, σκατένιος, κερατένιος, χωματένιος.
5. Εις κος : βλάχικος, έγγλέζκος, ζρρλ-ίδκος, ταρακλ-ίδκος, τούρκι

κος, πασ-λίδκος.
6. Εις άρκος : κιτρινιάρκος, κοκκίνιάρκος, παθιάρκος, χτικιάρκος.
7. Εις ίτκος : Γιαλίτκος, άελιονίτκος, μσιρίτκος, ορνηθίτκος, παπίτ- 

κος, πανίτκος, γρουνίτκος.
S. Είς ούτσκος : άψλούτσκος, βαρούτσκος, γιοματούτσκος, δροσερού- 

τσκος, ζεστούτσκος, καλούτσκος, λιγούτσκος, μκούτσκος, ξνούτσκος, πρα- 
σ-νούτσκος, στενούτσκος, τρανούτσκος, ιρτενούτσκος, ψλούτσκος

9. Είς άτκος : Πασκαλιάτκος, χρουστιάτκος, καλοκαιριάτκος, χίμωνι- 
άτκος, άποστολιάτκος, κυριακάτκος.

Έκ των άνιοτέρο) επιθέτων, τά είς λής καί λις, άης καί νΐς (άνίς, 
ίνίς) είναι πάντα τουρκικής προελευσειος

172. — 'Υπάρχουν ακόμη καί ολίγα τουρκικής καί αυτά ρίζης, λήγον- 
τα εις ά ς : ίιουάαλάς, φουκαράς (βλάζ, πτωχός). Κατά ταΰτα δε έσχηματί- 
σθησαν τά μεγεθυντικά, είς ας, εκ των είς νΐς : ό σάσκινας. Καί τά τής 
ελληνικής ρίζης πορδαλάς, φαφλατάς, χαχαβιάς.

1ΪΙ £ύνθεσΐ5

173. —Ένταΰθα διακρίνομεν τά σύνθετα μόνον κατά την σημασίαν 
καί δχι κατά τά συνθετικά μέρη.

α') Ό  ρ ι σ τ ι κ ά.

174. —Άνεμόκνα, ανεμοπύρωμα, άνεμοστάτ-ς, άγριογούρνο, άσπρο- 
λούλδο, ανεμοβλογιά, Άρκουδογιάννίς, αυγότσεφλο, αυγομάτια, βρακο- 
πόδ, βρακοζοΰνα, βροχόνερο, βροάοκουδνο, β-βαλοκουπριά, β-βαλobγάς, 
γρουνότριχα, γαδροκυλισιά, γαλατόπτα, δαφνοελιά, δοάοκίλιά, δεάρομο-
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λόχα, έλιοκουκτσο, Ζουρλοκώστας, ήλιόβγαλμα, ηλιοβασίλεμα, θελόσταχτ, 
ζερβομέλίσσα, κατσκογένίς. κωλόπανο, κουτσομυτ-ς, κακομούτσουνος, 
κατσινοΰρ, λαγοπέτς, λαχανόφλο, λαδόχαρτο, λελε£οφωλιά, λεμονοκουκτσο, 
κλειδοκοΰτ, λαγόγερος, λχνόξλο, ματοτσουναρο, ματόφλο, μαλλοκέφαλα, 
μουστοκούλίκο, μυξοπάνΐ, μoυστoλαbάδ«, ν.ερόμλος, νεροφίδα, νυχτοπού
λι, ξλόχτενο, ξνόπτα, ξύγαλο, ξιόπετσα, πετρόσκαλα, περδικόσκα, πετρο
χελίδονο, ραχοκόκκαλο, ροκοστέκα, ροκοπέτσα, ροκοπάτ, ρακοπότρο, σκα- 
το6οΰρ6ϋυλας, σταχτοπάνΐ, στρωματοσέόονο, σταφλοτουρσί, στραβόξλο, 
σακκοριίφα, σπαθολοΰλδο, σκατογίνατο, σ-δεροσίνΐ, τρυποκάρδο, τουρ- 
σουζοΰμ, τρί-αάαφλόκοάος, τσγαρόχαρτο, όρνιθόκωλος, φογοπάνΐ, φλό-. 
βέργα, σιόγabρoς, χΐνόσκατο, χερόμλος, χατζηψευτσ, ψευτοϊατρός, ψμό- 
σταρο, \μμόλΐνο, ψμόγερος, ψλάνθιος, ψλοδλιά, ψλοχέσματα, ψχοκόρ, 
διαβολοπείραξ, καπνοσακκοΰλα, μουσταλευριά, σκορδοκαιλα, μαμάλευρο.

β') ’Α ν τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ά .

175. — Αυγοφάς, γαδουρογάμς, μασουρλάτ-ς, νεροχυτς, ξλοφάς, παλ- 
κοκάφτς, ρφομυξιάρς, σουρμάλίμα, τσαλοκόπος, χασομερς, χεσοβράκίς, 
ψωμοσκοτώνίς, νεραγός, όλορτοχέστς.

γ') Κ τ η τ ι κ ά .

176. —Άνοιχτομάτ-ς, άνοιχτόκαρδος, άσπρομάλλίς, βρασομότ-ς, γαϊτα- 
νοφρΰδς, £ουρλομάτ-ς, διπλωμάτς, δίκορφος, κοψαχείλίς, κακαδομΰτ-ς κό- 
άόφωτος, κουτσοδόάς, κοκκινόκωλος, κοάοστοΰψ, κουκλωμάτ-ς, γλυκογαί- 
ματος, μακροπόδαρος, πλα τσολιά τ-ς, πετνόμυαλος, στραβολαίμς, μεγαλό- 
φλεβος, χοάροκώλα, παπαγονής.

δ') Σ υ ν δ ε τ ι κ ά .

177. —Άγοροκόρτσο, άάρογναΐκα, ά5ελοχώραφα, άρμενοκατσίβελος, 
γεροόεκρουλιακας, ματόφρυδο, μερόνυχτο, σταχτοπέπελι, μαυροκίτρινο, 
στενόμακρος, συρταφέρτα, περνοδιαβαίναη άνεβοκατεβαίνω, baιvoβvaίvω, 
άνοιγοκλίνω, άσπροκόκκινος.

ε') Ρ ή μ α τ α.

178. —α') Πρώτον συνθετικόν πρόθεσις: άάιπατώ, άάικρίζω, adi- 
στέκμαι, άνασκόφτω, αναλύω, άναστήνω, άνασκου6ώνω, άνασκόφτω, ά- 
νάφτιο, ανακατώνω, άποκάμνω, άπορρίχνω, αποσώνω, άποθμάγω, άπο- 
κόφτω, άποτραβιοϋμαι, διαφ^ίζω, διαγουμίξω, διαφεάεΰω, διακονεύω,
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διαλαλώ, διαβολεΰμαι, άρέπμαι, γδέρνω, ξεκάμνω, ξεβγάζω, ξεγυμνώνο), 
(και ξυμνώνω), ξελερίζω, ξενοιάζο), ξεπλένω, ξεματάγω, ξενυστάζω, ξε
φλουδίζω, ξεφτάγιο, παραδίνιο, παραχιόνω, παραπονιοϋμαι, παραστέκμαι, 
παρακαλ<7), παρακάμνω, παρατρώγα), παρακίμοΰμαι, περιδρόμιαζα), περι- 
κόβμαι, περιμνοιάζω, προκοφτώ, προπέρνα), προσφέρνω, προφτάνει), όρο- 
στήνω, Ι^ρομτάγω, περδικλεόνω, θερδεΰι», ματαλέγω, άναπιάνω, ξαναπα- 
γαίνω, καταρμάζω, σ£αίγμαι, oubiviu, σάραυλίζω, σ-νερίζμαι.

β') Πρώτον συνθετικόν ουσιαστικόν: άgελoκόφτω, βασ-λοφέρνω, γαι- 
μοποτίζω, διψοκαίγμαι, δροσολογάγω, λαγοκίμοΰμαι, ιατροπορευμαι, νυχ- 
τοπορπατώ, πετροβόλαγα), σκατοταγίζα), ψωμολίμάζω, παάρολογιοΰμαι, 
κωλοσέρνουμαι, ίδρα)κοπάγω, πετσοκοφτώ, νεροπερνάγω, ήλιοκαίγμαι.

γ') Πρώτον συνθετικόν έπίθετον: άσπροβολάγω, βαροκαρδίζω, βαρα- 
κοΰγω, γεροκομίζω, μακρολαιμίζω, καλοσκαμνίζω, μκροπαάρεΰμαι, ξενό
πλενα), ξενοδλεΰα), στεγνωζμώνω, άτσαλοτριυγω, ξεροκαταπίνω, ψλορω- 
τάγω, συχναυλίζμαι, ψλοκόφτω, κατσποδιάζμαι, ξερομαραίνμαι, πικροφέρ- 
νω, λογοφέρνω, στραβοκεφαλίζω, ψευτοπερνάγω.

δ') Πρώτον συνθετικόν ρήμα: άνεβοκατεβαίνω, άνοιγοκλειώ, βροθυ- 
κοπάγω, γεννοβολάγα), κρισολογιοΰμαι, λαθομαχάγω, χεζοβολάγω, ξερνοκο- 
πάγω, πετροβολάγω, θελοκοπάγω, παγαινοέρκμαι, baιvoβγaίvω, περνο
διαβαίνω, τρεμοσβήνω, χεζολοΰγω, παιζογελάγα), τρωγοπίνω, τραβοκοπά- 
γω, άπλοχερίζα), άπλοχωράγω.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

A ') Κύρια όνάμαχα»

179.—Τά κυρία ονόματα ήμποροΰμεν νά τά διαιρέσωμεν εις δυο τά
ξεις : 1) ονόματα διδόμενα από άνάδόχους θεοσεβείς, 2) ονόματα διδό
μενα από άνάδόχους άφωσιωμένους εις τά εγκόσμια.

Κατά την βάπτισιν των βρεφών, συνήθεια έπεκράτησε νά δίδεται 
εις αυτά το όνομα του πάππου (προς πατρός ή προς μητρός) ή τό όνομα 
τοϋ νουνοΰ τοΰ άναδόχου. Πάντοτε επροτιμάτο τό όνομα τών αποθαμέ
νων πάππιον, έπειτα τών ζώντων, έπειτα to όνομα τοΰ άναδεχθέντος 
τον άνάδοχον^ καί έπειτα άλλα ονόματα, τά όποια ήσαν τής άπολΰτου 
εκλογής τοΰ άναδόχου. Ή  τάξις αυτή ενίοτε δεν έτηρεΐτο, άλλά τοΰτο 
σπανίως συνέβαινε καί δΰναται νά θεωρηθή ώς έξαίρεσις τοΰ κανόνος. 
Επειδή δε κάθε οικογένεια είχε 5—10 παιδιά, ενίοτε δέ καί περισσό-
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τέρα, δεν έπήρκουν τά ονόματα των πάππων καί εις έκάστην οικογένειαν 
προσετίθεντο καί νέα ονόματα. ’Άλλοτε συνέβαινε τό εχον τό δνομα τοϋ 
παππού τέκνον ν’ άποθάνη, καί τότε έδίδετο τό ίδιον δνομα εις τον νε- 
ιυτερον άδελφόν, Συνέβαινεν ακόμη δλα τα πρώτα έξαδέλφια νά φέρουν 
τό ίδιον δνομα.

Τά διδόμενα ονόματα εκφράζουν πάντοτε την ενδόμυχον εύχήν τοΰ 
άναδόχου νά γίνη ό άναδεκτός δμυιος μέ τό πρόσωπον τό οποίον έφερε 
προηγουμένως τό δνομα τούτο, ή όμοιος κατά την σημασίαν αϋτοϋ.

180.—Τά τής 1) τάξεως ονόματα διαιρούνται εις ονόματα δημιουρ- 
γηθέντα απ ό:

α)  "Ονόματα αγίων. Έκ τοότιυν πολλά έσχημάτισαν αρσενικόν κατ’ 
αναλογίαν έκ τοϋ θηλυκοϋ, άλλα δέ -θηλυκόν κατ’ αναλογίαν έκ τοΰ 
αρσενικού :

’Άννα, ’Αρτέμιος, Άάριάς, Άάρύνίκος, Άάρονίκΐ, Άργϋρς, Αργυ
ρή, Άάωνίς, Βασίλίς, Βασίλω, Βαρβάρα, Γαβρίλίς, Γιακουμής, Γιάννίς, 
Γιώργης, Δημτρός, Δημτροϋ, Έλένΐ, Έρηνιώ, Εϋθϋμς, Θυμή, Ήλίας, 
Θεολόγος, Θόδωρος, Θωμάς, Κωσταθΐνος, Κωσταάνιά, Λαζάρής, Λευ- 
τέρς, Ληγόρς, Μαρίνα, Μνας, Μχάλίς, Νέστορας, Νικόλας, Παντελής, Πέ
τρος, Παύλος, Πρόδρομος, Σιμός, Σπϋρος, Στέφανος, Στρατός, Στέριος, 
Τρϋφος, Φίλίππας, Φλίππα, Χαράλαμπος, Χσόστομος, Θανάης.

β') ’Ονόματα εορτών
’Αναστάσιος, ’Αναστασία, ’Απόστολος, Βαγίτσα, Bγαgέλ1ς, Ζωγο- 

πηγή, Ζωγή, Πηγίτσα, Θεολόγος, Ααμπάκίς, Λαόρινή, Λουλοϋδα, Παν
τός, ΙΙαπαντή, ΓΙασκάλίς, Σαράάς, Σταύρος, Φάνιος, Φανή, Φώτης, Φωτ- 
νή, Χρίστος, Χστίνα, Κυριάκος, Κυριακίτσα.

γ') ’Ονόματα άναφερόμενα εις τροπάρια, συναξάρια, εϋχάς τής εκ
κλησίας καί 'Αγίαν Γραφήν.

Άδάμς, (ό Άδάμ άνακέκληται), "Άγγελος, (’Άγγελος, πρωτοστάτης), 
Ά&ελΐκό), (άγγελικαί δυνάμεις), Άξιώτ-ς, (’Άξιον έστι), Δέσποινα, (Δέ
σποινα πρόσδεξαι), Δήμος, (Τών αγγέλων ό δήμος), Παράσχος, (Παρά
σχου Κύριε), Μανώλίς, (’Εμμανουήλ δνομα αύτφ), ΙΙολυχρόνίς, (Πολυχρό
νιον ποίησαν Θεέ), Θεόμεθα, ("Έτι δεόμεθα υπέρ), Σαραφής, (καί ένδο- 
ξοτέραν τών Σεραφείμ), Άλίσάβα, Μαγδαλίνή, Λιγορδάνίς, (Έν ’Ιορδά
νη), Αγαθή, (ΙΙάντων προστατεύεις αγαθή), Χαρίτα, Εύφράνθ, (Εϋφράν- 
θητε ουρανοί), Μαθαίας.

δ') ’Ονόματα δημιουργηθέντα πρός έκφρασιν ιδιαιτέρας ευχής.
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Έψεβία, Πιστευή, Ευλαβή, Θεοχάρς, Χριστύδλος, Σταμάτς, Στανθή, 
Στέργιος, Εύγένίς, Ευγενικό.

Τής 2) τάξεως τά ονόματα διαιρούνται εις ονόματα δημιουργηθέντα 
από :

ε") ’Ονόματα φυτών: Δαφνί], Νεράντζω, Μλιά, Λουλούδια, Γαρφα- 
λιά, Ζουόλιά, ’Ανθή,’Ανθοδέσμη, Βασιλικός, Έλίτσα, Καριοφΰλίς, Ροδί- 
τσα, Τριαάάφλος, Τριαάαφλιά, Μυριοδιά, Κυπαρισένια, Σκουλής, Σκλμνα.

Τ') ’Ονόματα ζώ ω ν : Λιοάαρής, ΙΊαγώνα, ΙΙουλίνα.
ζ') ’Ονόματα ορυκτών : Άσ-μάκις, Άσ-μένια, Διαμαάής, Διαμσάένια, 

Ζαφείρς, Ζαφρώ, Μάλαμω, Ξαφένια, Περουζέ, Συρματένια, Σμαραγδή, 
Φλουροΰ, Χσή, Χσάφς, Τζοχερή, Τζβαχερένια, Μαργαρτώ, Μαργαρίτ-ς·

η’) ’Ονόματα πολυτίμων προτερημάτιυν: Άριστή, Βασ-λοποΰλα, Σόφ- 
κος, Σοφή, Μελούδα, Ξακουστή, Ζωγράφος, Κελαγδινή, Μόρφς, Μορφί- 
τσα, Ξαθή, Πανιόρηα, Σεβαστή, Φαρφουρή, Τζβαχερένια, Άρκοιίού, Ά -  
φέάρα, Καλή, Λιόίτσα, Κοκκωνιώ, Κρυωνάς, Ξταλλένια, Περισσώ, Συν- 
νεφώ, Έπιστήμ, Μπαχαρής, Μόσχος, Σταλαχτή, Τρέμσα.

θ ’) ’Ονόματα ξένιον πόλεων και προσώπων: Βενετία, Βηθλέμ, Βη- 
θλέμς, Βερσαβία, Μάλτα, Έριχώ, Φερσαγή, ϋόμνα, Μιττωρή, Ναζλή, 
Μπαλάης, Μπαλασή, Μαθίλδη, Φρουμοΰης, Βούλτσος, Ρήγας, Πλουχερή, 
"Ολγα.

ι') ’Ονόματα αρχαία: Άλκιβιάδς, Δσέγας, Φρυδίκα, Μίλιος, Κίμος, 
Χρυσίβουλος, Πολύδαρος, Πολυδεΰς, Ξενοφιόνίς, Άλέξαάρος, Άριστείδς, 
Δμόκριτος, Ξογόνίς, Βρυβιάδς, "Ομηρος, ΓΙνελόπ, Νέσος, Χαρίλίς, Πα- 
μείνίς.

Μέ την λογίαν παράδοσιν καί την άμιλλαν τών διδασκάλων νά διυ- 
σουν αρχαία ελληνικά ονόματα εις τ’ «άδεξίμια» τιον εισήχθησαν πολλά 
αρχαία ονόματα τά όποια κατ’ ανάγκην προσηρμόσθησαν εις τους φωνη
τικούς καί γραμματικούς κανόνας τού γλωσσικού μας ιδιώματος.

Β'. Π α ρ ώ ν  ΰ μ ι α.

181.—ΟΙ περισσότεροι κάτοικοι τής περιφέρειας μας, έκτος τού βα- 
πτιστικοΰ των ονόματος ειχον και άλλο όνομα τό παράg■ωμα, τό όποιον 
σπανίως ήτο οικογενειακόν έπίθετον. ‘"Εκαστος είχε τό πuράgωμά του, 
τό όποιον παρελάμβανε μετ’ αυτού εις τό τάφον. "Εκαστον δέ τέκνον 
του άπέκτα ίδιον παρωνύμιον προσαρμοζόμενον εις αυτό. "Αν ένα παρά- 
2ωμα έπέζη καί εις την δευτέραν γενεάν, ήλλαζε κατάληξιν: ό Κοϊβέρς, 
τά Κοϊβεράκια, ό Φράgoς, τά Φρα^άκια, ο ΙΤαπάζογλους, τά Παπαζο-
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γλάκια, τά Χρεβατάκια. 'Από τά συνήθη παραχώματα του χιοριοΰ μας, 
ήσαν τά έξης: ό 'Αρμυρός, ό ’Ago^, ό Άβοκάτος, δ Βελεάής, ό Γιοσ-μάς, 
ό ΓερεΒακάνίς, ό Θοάέρς, δ Διάκος, ό Ζερλετής, ό Ζογοβίνίς, ό Ζακατάς 
ή Ζαραρή, ή Κατσαλιά, δ Κονιόρτας, δ Καμόντος, Κουτσουράς, Κουτσο- 
μΰτ-ς, Καρίψ, Καραμάνχς, Καράογλανχς, ή Κοκοτσή, δ Κελφώτ-ς, Καρά- 
τσεφτσης, Κονπέης, Καόοΰρς, Κεχαγιάς, Καράκαντζας, Καζέψ, Καμπέρς, 
Κ-ηκ-ής, Καλπάκχς, Κελεμές, Κόπτσαλης, Καρκανάς, Καραξόγονχς, Καρα- 
μαλάκχς, Κόϊβέρχς, Κολχβάς, Λαγός, Λαλάς, Λιάρος, Λεβάτ-ς, Μίτκος, 
Μουχλιάρς, Μανάβς, Μκοΰτσκος, Μεσές, Μλάς, Μόμτσος, Μώμος, Μιτσι- 
τσίκος, Μπίρκος, Νικήτογλους, ή Ξαστερνή, δ ΓΙάπιατζης, Γίετετές, Περή
φανος, ή ΓΙλουσαντή, ή ΓΙοτσίρω, δ Πίστσινης, ΙΙρυγιώτ-ς, Πασπαλάς, 
Παπάζογλους, Πέτης, ή Πλάτσα, Παμπούκχς, ή Πατσάπω, δ Πέγιος, Πιρ- 
πιρής, Ρόπος, Στραβοκέφαλος, Στάνκογλους, Στανίτσογλους, ή Σίσκα, ό 
Σφίνιος, Σούλιος, ή Τσέκω, ό Τσέγιας, Τσουκανάς, Τσακ-ήρς, Τσάταλόας, 
Τσοΰτσουρος, ή Τζιλή, δ Τσίλιος, Τσορόατζής, Τσάν-ταλης, Τζοντρής, 
Τσαμποΰλιας, Φλιάμς, Φελέκίς, Φρα£'ος, Χοάρύς, Χαρδαλάς, Χάχας, Τσί- 
ρακος, ή Τσαμπίρω, ή Τσένια, ό Ψύλλος, Μπέικος, Μπαόατζάνχς, Μπού- 
άελης, Μπακρένιος, Μπόϊτσογλους, Μπουτζουρής, Μπίρκος, Μπουρας, 
Μπέης, Οάνιος, Οοτζίνος, Βάντερας, Βελ-ίόαλτας, Βαράαλάς, Dρagόγιaς, 
Βαγκοΰλχς, ή Οατζάκα, ή Οουτζοΰκα, δ Οιοτζένχς, Μπόάης, Dada- 
κος, Μόθος, Gogui.

182. —Τά επώνυμα δεν συνεφώνουν πάντοτε προς τά ονόματα κατά 
γένος. Πολλά πaρagώμaτa άνδρών ήσαν γένους θηλυκού, άλλα δέ ουδε
τέρου: ή Λουρίδα, δ Γιώργης, δ Γιάνκος ή Βρανιά, δ Φάνιος ή Χέρα, δ 
Ζαφείρς ή Ψχιά, δ Άναστάης τδ Ζαμ^ότς, δ Γιοδργης τό Γωνιάδ, ό 
Παναγιώτ-ς τό Ζελτίκχ, δ Θάνας τό Ποδοπάνχ, ό Θανασής τό Φουάουκχ, 
δ Νχκόλας τό Χορόζ, ό Παναγκύτ-ς τό Οαρέτ, ό Παναγιώτ-ς τό Καζέπ, δ 
Γιώργης τό ΙΙοάίκχ, δ Θανασής ή Λουσπα, δ Θοδωρής ή Λίτρα, ό Δημ- 
τρός ή Μζήτρα, ό Ληγόρς ή ΙΙρέκα, δ Γιωργάκχς ή Πιπερίτσα, δ 
Χρίστος ή Ρόκα, δ Πολυδευς ή Σταπίδα, δ Πασκάλχς ή Φούσκα, δ Κω- 
στής ή Χαλαμίλα, δ Παναγιώτ-ς ή Μπαλαλή, δ Γιώργης ή Gogid, δ Δημ- 
τρός ή Σαρέρα, ή Ζωίτσα τό Κορτσί, ή Δέσποινα τό Πατσανιώ, ή Ζωίτ
σα τό Πατάνινι, ή Ευλαμπία δ Μπίερος, ή Βομνίκα, δ Τενεκετζής.

183. —Τά πaρag(όμaτa εδίδοντο συνήθως 1) διά θωπείαν, 2) δι’ ει
ρωνείαν, και 3) απλώς προς διάκρισιν από τούς ομωνύμους γείτονας.

Προς δημιουργίαν αυτών έχρησίμευον a") τά ηθικά χαρακτηριστικά 
τοΰ ατόμου 'Αρμυρός (φιλάργυρος), Κολίβάς (λαίμαργος), Λίτρα (ανόη
τος), Μεσές (έπίμων), Μώμος (πειρακτήριον), Πιρπιρής (επιπόλαιος), Τσά- 
ταλάας (δίγνωμος), κλπ.
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β') Τά σιοματικά χαρακτηριστικά : Μκούτσκος (μικρόσωμος), Ρόκα 
(υψηλός), Γαλανή (κυανόφθαλμος), Τσακ~ήρς (κυανόφθαλμος), ΙΙαλαΒου- 
γιούκίς (μακρομοΰστακος), ΚαΒούρς, κλπ.

γ') Τό έπάγγελλα : Καράτσεφτσης (γεωργός), Κεχαγιάς (άρχιποιμήν), 
Καρκανάς, κλπ.

5') Ό  τόπος τής καταγωγής : Δελιωνίτ-σα, Κονομιάτ-σα, Ξαστερνή, 
Τσάνταλίς, Ξένΐ, κλπ.

Γ  )  *Ανδρωννμικά καί Πατρωνυμικά

184.—Τέσσαρες είναι αι καταλήξεις αί χρησιμεύσουαι προς σχημα
τισμόν των άνδριονυμικών διά τάς συζύγους καί μία των πατρωνυμικών 
διά τά τέκνα,

1. ίνα, άκΐ, ο Παπάζουγλους, ή ΙΙαπαζογλίνα, τό ΓΙαπαζογλάκΐ, 6 
Μπόϊτσογλους, ή Μποϊτσίνα, τά Μποϊτσάκια.

2. οΰ, άκΐ, ό Κουτσουράς, ή Κούτσουρού, ό ΤσάταλΒας, ή ΤσάταλΒου, 
τά ΤσαταλΒάκια, ό Ποδοπανίς, ή Ποδοπανοΰ, τά Ποδοπανάκια.

3. — έσσα, άκΐ, ό Πετετές, ή Πετετέσσα, ό Μπούάελης, ή Μπουάε- 
λέσσα, ό Μαυρωδής, ή Μαυρωδέσσα, τά Μαυρωδάκια.

4. αινα, άκΐ, ό Τσακηρ-ς, ή Τσακ-ήραι να, ό Ορα£0γιας, ή Dyagii- 
γαινα, ό Γιωγάνίς, ή Γιωγάναινα, τά Γιωγανάκια.

186.—"Οταν ή σύζυγος είτε διότι ήτο εξυπνότερα τού άνδρός, είτε 
διότι συνέβαινε νά χηρεΰση άνελάμβανε αυτή τήν διοίκησιν τής οικογέ
νειας, τά τέκνα της ώνομάζοντο απ’ αυτής και όχι από τού πατρός τιυν: 
ό Άριστείδς τς Μαρτώς, ό ’Άγγελος τς Φανίτσας, ή Ασπασία τς Χαρα- 
μέσσας, ή Φωτνή τό Πγιτσάκι (τής Πηγίτσας).

Δ') Έ'&'νικά

186.—Τά ελληνικά χωριά τής διοι.κήσεως Τσατάλτζας, όσα τυχόν 
έτελείωναν εις τήν τουρκικήν κατάληξιν κιοϊ, μετέτρεπον αυτήν εις κιο, 
έξηλληνιζόμενα τοιουτοτρόπιος : Τό Έρμενίκιο, τό Κατήκιο, τό Καρατζά- 
κιο, τόΜπογάζκιο, τό Τσιφλίκια. 'Ακόμη καί τά τουρκικά χωριά : τό Χα- 
Ίούμκιο, ΣουΒασκιο, κλπ.

Αί συνήθεις καταλήξεις των εθνικών ήσαν αι έξης :
1. ηνός, ηνή, ηνάκΐ (καί νός, ινός) : Μετρηνός, Μετρηνή, Μετρηνάκΐ, 

Μαρμαρνός, Μαρμαρνή, Μαρμαρνάκΐ, Μυριοφτνός, Μυριοφτνή, Μυριοφ-
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τνάκχ, Ξαστερνός, Ξαστερνή, Ξαστερνάκχ, Συληβρινός, Συληβρινή, Συλη- 
βρινάκι, Φανασακρινός, Φανασακρινή, Φανασακρινάκι, Άρακλειά, Άρα- 
κλειανός-νή-νάκχ, Καλλικράτεια, Καλλικρατειανός-νή-νάκχ.

2. ιανός, ιανή, ιανάκχ : Άρσοΰ, Άρσιανός, Άρσιανή, Άρσιανάκχ, 
Γαρδάς,' Γαρδιανός, Γαρδιανή, Γαρδιανάκχ, Λαγοθήρες, Λαγοθηριανός, 
Λαγοθηριανή, Λαγοθηριανάκχ, Μάϋάος, Μαϋτιανός, Μαϋτιανή, Μαϋτια- 
νάκι, Ροδοστός, Ροδοστιανός, Ροδοστιανή, Ροδοστιανάκχ, Τσόρλου, Τσορ- 
λιανός, Τσορλιανή, Τσορλιανάκχ.

At ανωτέρω δυο καταλήξεις ήσαν κοιναί διά πρόσωπα και πράγματα. 
Αι κατιοτέρω δμως άναφερόμεναι σχηματίζουν και ιδιαίτερα επίθετα εις 
ικος διά τά πράγματα : Τσακ-ήλχ, Τσακλιώτ-c, Τσακλιωτ-σσα, Τσακλιω- 
τάκι διά τά πρόσωπα, καί Τσακλΐωτκός, Τσακλιώτκο, διά τά πράγματα. 
Τό θηλυκόν δμως Τσακλιώτ-σσα είναι κοινόν και διά πρόσωπα καί διά 
πράγματα.

3. ιιότη, ιώτ-σα, ιωτάκι, ιώτκος, ιώτκο : Άλbασάvχ, Άλbaσavιo)τ-ς,
\-\^ασανιώτ-σα, Άλbaσavιωτάκχ, dλbaσavιώτκoς, ό^ασανιώτκο. 'Αγι-
ασματάκχ, Άγιασμακιώτ-ς, 'Αγιασμακιο'ιτ-σα, 'Αγιασμοτάκχ, άγιασμακιώτ- 
κος, άγιασμακιοότκο. Κατοίκιο, Κατοικιώτ-c, Κατοικιώτ σα, Κατκοιωτάκχ, 
κατκιώτκος, κατκιώτκο. - Καλλιό, Καλλιώτ-ς, Καλλιώτ-σα, Καλλιωτάκχ, 
καλλιώτκος, καλλιοότκο. Κερμένχ, Κερμενιώτ-ς, Κερμενιωτ-σα, Κερμενιω- 
τάκχ, κερμενιώτκος, κερμενιώτκο. Κουρφαλ-ή, Κουρφαλιώτ-ς, Κουρφα- 
λιώτ-σα, Κουρφαλιωτάκχ, κουρφαλιώτκος, κουρφαλιώτκο. Μεσ-νή, Μεσ- 
νιώτ-ς, Μεσ-νιώτ-σα, Μεσ-νι<»τάκι, μεσ-ν«ότκος, μεσ-νιώτκο. Έρμενίκιο, 
Έρμενικιώτ-ς,Έρμενικιώτ-σα, Έρμενικιωτάκχ, ερμενικιώτκος, έρμενικιώτ- 
κο, Σαράι, Σαραγιώτ-ς, Στράΐτζα, Στραντζιώτ-ς, Σαραάακλησιές, Σα- 
ραάακλισιώτ-ς, Σαφράς, Σαφραλιώτ-ς, Τσακ-ήλχ, Τσακλιώτ-ς, Τσεκμε- 
τζες, Τσεκμετζελιώτ-ς, Τάσαγ-ηλχ, Τασαγλιώτ-ς, κλπ.

4. ίτ-ς, ίτ-σα, ιτάκχ, ίτκος, ίτκο. Γάνος, Γανίτ-ς, Γανίτ-σα, Γανι- 
τάκχ, γανίτκος, γανίτκο. Δεμοκράνεια, Δεμοκρανίτ-ς, Λεμοκρανίτ-σα, Δε- 
μοκρανιτάκχ, δεμοκρανίτκος, δεμοκρανίτκο. Όελιόνες, ϋελιονίτ-ς, ϋελιο- 
νίτ-σα, ϋελιονιτάκχ, άελιονίτκος, άελιονίτκο. Καλλίπολχ, Καλλιπολίτ-ς, 
Καλλιπολίτ-σα, Καλλιπολιτάκχ , καλλιπολίτκος, καλλιπολίτκο. Νιχώρ, Νι- 
χωρίτ-ς, Νιχωρίτ-σα, Νιχα)ρτάκχ, νιχωρίτκος, νιχωρίτκο.

5. ιάτ-ς, ιάτ-σα, ιατάκχ, ιάτκος, ιάτκο. 'Αγιγιώργης, 'Αϊγιωργιάτ-ς, 
‘Αϊγιωργιάτ-σα, ‘Αϊγιωργιατάκχ, άΐγιωργιάτκος, άϊγιωργιάτκο. Κονομιά- 
τ-ς, Κονομιάτ-σα, Κονομιωτάκχ, κονομιάτκος, κονομιάτκο.

6. Λής, λοϋ, λιωτάκχ, λιώτκος, λιώτκο. Έάερνές, Έάίρνελής. Τέρκος, 
Τέρκοσλης. Προύσα, Προυσάλης. Χαάούμκιο, Χαάούμκιολης. Στράντζα,
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Στράντζαλης, Στράντζαλου, Στραντζαλιωτάκΐ, στραντζαλιώτκος, στραν- 
τζαλιώτκο.

7. λιώτ-ς, λιώτ-σα, λιωτάκΐ, λιώτκος, λιώτκο. Σαφράς, Σαφραλιώτ-ς, 
Σοιφραλκότ-σα, Σαφραλιωτάκΐ, σαψραλιοοτκος, σαφραλιώτκο.

Καθώς φαίνεται εκ των ανωτέρω, μερικά εθνικά διφοροΰνται, σχη- 
ματιζόμενα κατά δύο τρόπους: Στράντζα, Στράνζαλης, Στραντζιώτ-ς, 
Σραντζαλιώτ-ς. Ε>ελιόνες, Βελιονίτ-ς, Όελονιάτ-ς, 'Αγιγιώργης, Άΐγιωρ- 
γιώτ-ς, και Άϊγιωργιάτ-ς, κλπ.

187.—Τα μακρυνά χωριά, περί των οποίων σπανίως έγίνετο λόγος 
δεν ειχον ιδιαίτερον γλωσσικόν τύπον διά τά εθνικά, έσχημάτιζον δέ 
αυτά περιφραστικούς: ό Χότζας απ' τό Ρουτζούν), ό μύλος της Γιασόρε- 
Λ'ΐς, αντί ό Ρουτζουνλής χότζας, ό Γιασορενίτκος μύλος. Διότι τά χω
ριά Ρουτζούνΐ καί Γιασορένΐ ήσαν τουρκικά καί οί κάτοικοι τού χωρίου 
μας δεν είχαν μεγάλας σχέσεις καί συχνήν μετ’ αυτών επικοινωνίαν, 
ώστε νά σχηματίσουν τάς άναλόγους λέξεις προς εκφρασιν των εννοιών 
τούτων.

Ε )  Τοπωνύμια

188.—Τά τοπωνύμια τής περιφερείας μας ελαβον τό όνομά των άπό 
διάφορα αίτια.

1. Άπό δένδρα: ύ Μελιός, ή Καρυδιά, οί Σκαμνιές, τό Καραγάτς 
(φτελιά), τό Καραγατσάκΐ, τά Καραγάτσια, οί Μπούλκαριες (τού Ζουμ- 
πούλογλου οί καρυδιές), ή Καρύτσα, ή Άβραμπουλιά, ή Μουσπλιά, οί 
Κυδωνιές, ό Μελιός. Εις ταϋτα δυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί τις 
Βουρλιές.

2. Άπό πέτρας καί βράχους. Ή  Άρκουδόπετρα, οί Γλίστρες, ή Ζλό- 
πετρα, ό Κουτρόλαφος, τά Μαρμάρια, ή Μεγάλι ή Πέτρα, ή Όλόρτ ή 
Πέτρα, ό Πόρος.

3. Βουνά. Τ’ Άγηλιά τό όαήρ, τ’ Άϊ.δημήτρη τό bax^, τ’ Άγιαάριά 
τό ba-ηρ, τς Μάννας τό bat^, ό Μάης, ή Μκρή ή Θουρλοϋ, ή Μεγάλι ή 
Οουρλού, τά Ξαστερνά τά όαήρια, τό Φλαμούρ τεπέ, τό Άράπ τεπέ.

4. ΙΙηγαί. Τό Κοκμούς boυvάρ, Τ Παπά τό πγάδ, Ό  Ά κ  τσεσμές 
(Λευκή βρύσι), Τς Καρύτσας τό bvάρ, Τ ΙΊετρή τά bvάριa, Τς Άγια Τριά
δας τό πγάδ, Τό συβάτ (ποτίστρα προβάτοον), Τό Κρύο νερό, Τό Χουν- 
κιάρ σουγιού (Βασιλικό νερό). Οί Βάλτες, Τό Καμαρί,
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5 Κτίσματα. Τσή γριάς τό γιοφυρ (Κοτζάκαρ κιουπρουσοΰ), Τς Κα- 
ρότσας, το γιοφυρ, Ό  ΟουΙΛές, Τ' *Αάμεζαρ, (Τάφος τοΰ αγά), Τό Πα- 
λιοχώρ, Τ’άάικρυνά τ ’ άγ-ήλια, Τά δώθε τ’ άγ-ήλια, Τ όεχτσή ή καλύβα, 
Τ όεχτσή to τσαρδάκι, '(3 ΙΙαλιόμλος, Τ Μπόιτσογλου δ μόλος, Τ Βουλ- 
τσάκΐ ό μύλος, Τ Μουχλιάρ, ό μόλος, Τς Καρυάς.ό μόλος, Τ’ άλόασανιώτ- 
κο τό γιοφυρ, τ’ boucp ή φο)λιά.

6. ’Από τό σχήμα, τού τόπου. Τ’ Θόμιου ή λάκκα, Τ’ Άρις (διακλα- 
διζόμενος δρόμος), Τό ’Ίσωμα, 'Η Κεραμίδα.

7. *Από την χρήσιν τοΰ τύπου. Τ’ 'Αλιυνια, ή Μπραγανίτσα (μέρος 
άφινόμενον επίτηδες προς βοσκήν των ζώων), Τ’ Ά.ρπαλ-ήκια, δ Κήπος, 
Τ’ άάικρυνά τ’ άόέλια, Τά Παλιά^λα, Τ’. Άρηλ-ήκΐ (Μελισσών), Τ’ Πυρ- 
γιώτ δ όαχτσές, Τ ΓΙασπαλά ό όαχτσές, Ό  Κεσ-λικιά>τκος δ δρόμος, Τ 
Γερέύακανί δ κελεμές.

0. ’Από την ποιότητα τοΰ τόπου. Τά Κουμσάλια, Τά Τραχινά, Οί 
Τροχαλίες, Τό Καράτροπακί (Μαΰρο χώμα).

9. ’Αγροκτήματα. Τό Κεσ-λί, Τό Σαραάαπήχΐ, Τά Κλαδιανά, Τό 
Μαρτινάκχ, Τό Σόφος, Οί Σοφίδες, τό Φιλιππόζ, Τό Άμυντος, Ό  Φετές, 
Τό ΙΊαπαζλή, Τό Κιουτσοΰκ Σεϊμένΐ, Ή  Μπόσ-να, Τά Μπεγλίκΐ-κα τά 
τσαήρια, Τό Λαχανάκιο.

1U. ’Από 'Αγιάσματα. Ή  'Αγια Παρασκευή, Ή  Παναγιά, Ή  'Αγια 
Κυριακή, Ό  'Αγιλιάς, Ό  'Αρμόματος, Ή  'Αγια Κατερίνΐ, Ό  'Αϊ Δημή~· 
τρης, Ό  'Αγι Γιάννίς, δ 'Αϊ Θανάης, Ό  'Αγι Γιώργης, Τό Γεροστάνχ.

11. Ποτάμια. Τ’ Άλόασανιώτκο τό Ρέμα,Τς Βασιλικής τό Ρέμα, Τς 
'Αγια Παρασκευής τό Ρέμα, Τό Κτουλχ, Τό Κοόγάερε, Τό Καράσου- 
γιου, Τ’ 'Αγηλιά τό Ρέμα, Τς Παναγιάς τό Ρέμα, Τς Ζάκας τό Ρέμα.

Σ τ ' )  Ε νχαϊ

189.— Αί ευχαι ώς λεγύμεναι κατά παάρδοσιν εις τάς αυτάς περιστά
σεις περιλαμβάνουν και γλωσσικούς τόπους παλαιοτέρους, οί όποιοι πε
ριέπεσαν πλέον εις αχρηστίαν.

οΓ) Ε I ς γ έ ν ν η σ ι ν. Οί έπισκέπται προς τους οίκοδεσπότας. Κα- 
λορίζκο. Νά σάς ζής, νά τό χαίρεστε. Και παλικάρ (διά τό αγόρι). Και 
κοπέλλα (διά τό κορίτσι).

Οί οίκοδεσπόται προς τους επισκέπτας : Ευχαριστοΰμε. Και σέ σάς 
ένα άγοράκχ ή ένα κοριτσάκι, Εις γέροντας : Και σέ σάς ένα 0£ονάκχ.

β') Ε ι ς  β ά π X ι σ ι ν. Προς τόν άνάδοχον : Νά σέ ζής, νά μεγαλώς



πάντα άξιος, 'Όπως έβανες τό λάδ, νά βάνχς καί τό στεφάνι, Νά τά 
χιλιάης.

ΙΙρός τούς γονείς : Καλός χστιανός. Νά σάς ζής. Νά διήτε τό διά
φορο τ.

γ') Ε ί ς α ρ ρ α β ώ ν α .  Προς τούς οίκοδεσπότας. *Ωρες καλές, καί 
τίμιες χαρές. "Ωρες καλές κι’ ευλογημένες. ΤΩρες καλές καί λήγορα χαρές.

Άπάντησις οίκοδεσποτών εις επισκέπτας (αγάμους) : Καί στο κεφα- 
λάκΐ σ. Καί στα δκά σ. (Εις εγγάμους) : Καί στα παιδιά σ.

δ') Ε ί ς γ ά μ ο ν .  Προς τούς νεόνυμφους : Καλά υστερνά: Νά ζήστ 
άγαπμένΐ, καί νά γεράστε. Προς τούς γονείς των : Νά τ’ άξιωΦήτε' καί 
στά μκρΰτερά σας. Καί όνομαστί: Καί στο Γιάννΐ σας. Καί στ Δημτροΰ 
σας. Νά τ’ άξιωΦήτε καί στά όgovάκια σας. Νά ζήστε νά φλήστε τά 
στέφανα καί στά παιδιά τς.

ε') Ε ί ς κ η δ ε ί α ν .  ΙΙρός τούς πενΦούντας: Ζωή σέ λόγου σας. 
( Αν ό Φανών είναι γέρων), Μακάρ νά κάμτε τά χρόνια τ. ("Αν ό Φα
νών είναι νέος), ’Εκείνος στον άληχνό τό £'όσμο καί εμείς στο ψεύτκο. 
Έκεινί καρτερούν εμάς, εμείς δέ τζέ καρτερούμε. Εμείς Φά πάμε σέ κΐ- 
νοΰς, έκεινί σέ μάς δέ Φαν έ'ρτνε.

5. Ε ί ς τ α ξ ι δ ε ΰ ο ν τ α ,  όταν συναντηφή καΦ’ οδόν. "Ωρα καλή 
σ. Άπάντησις: Πολλά τά έ'τ. "Ωρα καλή καί τ λόγου σ. ("Οταν άνα- 
χο>ρή έκ τής οικίας): Έχεϊτε γειά. Καλσβράδ. Σάς άφίνω γειά. Καλή άάά- 
μωσ. (Οί μένοντες απαντούν) : "Ωρα καλή σ. Ή  ώρα ή καλή. Ό  Χστός 
καί ή Παναγιά μαζί σ. Καί καλή άάάμωσ. Καί πάλε ορίστε. ("Αν επί- 
κεινται εορταί): Καί καλή Άποκρηά. Καί καλό Χστού. Καί καλά Δωδε
κάμερα. (Άπάντησις): Πάλε νά μάσε Φμάστε νάρκεστε.

ζ') Ε ί ς κ ε ρ ά σ μ α τ α .  (Ό  πίνων): Εις υγείαν σας. (Άπάντησις) 
Μέ τς εία σ.

η') Ε ί ς ο ν ο μ α σ τ ι κ ή ν  ε ο ρ τ ή ν .  (Προς άγαμον). Νά ζής μέ 
τ’ υνομα σ. Καί τού χρόν μέ μια καλή νίκοκερά. Καί γα5ρός. (Προς άγα
μον κόρην). Καί νύφ. Κι από χρόν μ’ ενα gaλό γα^ό. (Προς έ'γγαμον). 
Νά χαίρεστε τά παιδιά σας. Καλά υστερνά. Καλά γεράματα. (Άπάντησις 
υπό γραίας ή γέροντος). Καί σέ μένα πια καλή ψχή.

Φ') Ε ις ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς .  Καλώς τά πολεμάτε. Καλήν ευκολία. 
Καλή δύναμ. Καλά Βερεκέτια. (Άπάντησις). Αμήν. Ευχαριστούμε. Ά π ’ 
τό στόμα σ καί στ Θεγού τ’ αυτί.

Ο Ε ίς τ ρ ώ γ ο ν τ α ς .  Καλή δρεξ. Καλώς τά χαίρεστε. (Άπάν- 
τησις). Εύκαριστοΰμε ορίστε νά σάσε φλέψμε.

318 Κ. Χουρμουζιάδου



Γλωσσικόν ίδίωμα Τσακηλίου 319

ι«0 Ε ί ς ν. ε ρ ν ώ ν τ α ν ε ο κ α μ ω μ έ ν ο γ λ υ κ ό. Εις υγείαν* 
καί σέ καλές ώρες νά το ςοδέψτε.

ιβ') Ε ι ς  φ ο ρ ώ ν τ α ν έ ο ν φ ό ρ ε μ α .  Μέ υγεία νά τό χα- 
λάης. Αυτό παλιό κι άλλο καινούργιο. (Ά ν  είναι άγαμος). Καί γαbρίκιo, 
καί νυφκάτο.

ιγ') Ε ί ς  τ ο ν  ό ι α ν έ μ ο ν τ α  π ρ ω τ ό β γ α λ τ ο  -ψωμί.  Κα
λός καιρός καί χρόνος. Μέ υγεία νά τό φάτε. Ό  θεγός ξίκΐ να μ do 
κάμ.

ιδ') Ε ί ς  χ ό ν π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ α π ρ οι τ ό β γ α λ τ ο υ ς κ α ρ 
π ο ύ ς .  Καλός καιρός καί χρόνος. Κι από χρόν γεροί νά ξαναφάμε.

ιε') Ε ίς  τ ο ν  έ π ι σ τ ρ έ φ ο ν τ α α π ό  ά γ ι α σ μ α  έκκλη-  
σ ί α ν η π α ν ή γ υ ρ ι ν. Βοήθεια σας. Ή  χάρ τς μαζί σας. Κι από χρόν 
ναν ήστε γεροί νά ξαναπάτε.

ιστ') Ε ίς  τ ο ν  α π ο τ ε λ ε ί ω σ α  ν τ α  έ ρ γ ο ν τ ι. Γειά στά χέ
ρια σ. (Άπάντησις τής μα^ήψας ή τής ζυμώτρας). Μέ υγεία νά τό φάτε. 
(Τής ύφάντρας). Σέ καλές ώρες νά τά στρώστε. (Τής πλύστρας) : Μέ 
υγεία νά τά ξαναλερώστε. (Τής διάστρας) : Μέ υγεία νά τό φάν-τε κ,ο.κ.

ιζ') Ά π ά ν τ η σ ι ς  ε ί ς  τ ο ν  π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ ν τ ο  δτ ι  κ ά 
π ο ι ο ς  μ ά ς  κ α τ η γ ο ρ ε ί :  Ό  Θεγός κι ή ψχή τ.

ιη') Ε ι ρ ω ν ι κ ή  ευχή.  Νά ζής καί πέρς.
ιθ') Ε ίς  ε ν δ ε ι ξ ι ν  ε ύ α ρ ε σ κ ε ί α ς : Ν ά  χΐς τν εύκή τού Χστού 

καί τς Παναγίας. Ό  Θεγός νά στ άπογίρίς.

Ζ ')  Ά π ε υ χ α Ι

190. — Νά μχιολάχαινε τό κακό τ. Μακρυά πό πάν σ. Καλοδείξμο. 
Μεγάλο λόγο νά μή bat. Ήμαρτον θεγέ μ.

Η  )  Κατάραι

191. —Αι κατάραι είναι πολύ περισσότεροι των ευχών. Ιδού ολίγοι:
1. Νά σκάης καί νά πλαάάξης. 2. Νά φάς τό άρωλίκΐ καί τό ψαστί- 

κΐ. 3. Νά βγούν τά μάτια σ. 4. Νά στραβωθής. 5. Νά β-βαθής. 6. Νά σ’ 
εύρη ή βουβά καί ή κλειδοστομιά. 7. Νά βγάνίς τ φάγουσα στο στόμα.
8.· Νά βγούν τά μαβά σ. 9. Τύφλα, μούτζα νά χΐς. 10. Μέ τό πιατάκι στο 
χέρ νά γΐρίης. 11. Κόσμο ν’ άκούς καί κόσμο νά μή γλέψ. 12. Νά κτλάς. 
καί νά σβροάάς καί παργοριά να μήν έχίς. 13. Νά κφαθής. 14. Νά σέ
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πάρ ό διάβολος καί νά σ’ άλέσ’ δ μύλος. 15. Νά πάρ ο διάβολος τ ρίζα 
σ καί τ φύτρα σ. 10. Νά ψοφίης σά do σκυλί στο δρόμο. 17. Νά σε φάη 
ή μαύρη γης καί τό στουπί καί τ άλας. 18. Νά ^ρεμστής στον άγύρστο. 
19. Νά τρως καί νά μη 1>ορς νά χέης. 20.. Νά ρτ ή βοή σ καί τό καρά- 
χαόαρ σ. 21. Ξουράφια νά τρ<ος καί βελόνια νά χεης. 22. Νάνοίξ ή γης 
καί νά σέ καταπιή. 23. Νά πας καί νά μή σώης νά γΐρίης. 24. Στ διαβολ 
το ^ώλο κι ακόμα παρακεΐ. 25. Νά πας στ διαβόλ τ μάννα. 26. ’Άσπρη 
μέρα νά μή διής. 27. Νά σέρνεσαι, στσ'ι δρόμ. 28. Νά δέρνεσαι καί πα- 
ρηγοριά τά μην εχίς. 29. Νά σέ διώ νά διακονέβς στς πόρτες καί νά 
βγή τό άχτι μ. 30. Φωτιά νά κατεβή από τό Θεγό καί νά σέ κάψ. 31. Νά 
καίγεσαι καί νά μαραίνεσαι. 32. Μέ τς πατερίτσες νά γΐρίης. 33. Νά σέ 
πάρ ή πανούκλα. 34. Νά σέ φάη 6 λύκος. 35. ’Έρμο καί σκοτνό νά γένι. 
36. ’Έρμα νά γέν-νε. 37. ’Έρμα τά ηύρα κι έρμα νά τ’ άφήκω. 38. Νά 
ρμάξ τό σπίτ σ. 39. Νά τά νιφτής στά παιδιά σ. 40. Νά φευγης τά παι
διά σ. 41. Χσάφ νά πιάν καί χώμα νά γένεται. 42. Χαήρ καί προκοπή νά 
μή διής. 43. Κάλλιο νά γένναγα μιά πέτρα πέρα π γέννίσα εσένα. 44. 
Κατά τά έργατα σ,άλλελουϊα. 45. Νά πά νά χαθής. 46.Τοϋρκΐ νά κάτσνε 
στο σπίτ σ. 47. Νά σέ φάη ή ζοόρα. 48. Κακή ώρα νά σ’ εύρη. 49. Νά 
βγάνίς τό καλαβάθ στο χέρ. 50. Νά κλαθοΰν τά χέρια σ. 51. Νά σέ διώ 
νά σέ παγαίν-νε μέ τς τέσσερς 52. Ά δκΐ ώρα νά σ’ εΰρη, κλπ.

Θ )  Άντιλαβαϊ

192.—Κατάραι διδόμεναι εις άπάντησιν δυσαρέστου λόγου ή άρνή- 
σεως έκτελέσεως προσταγής ή κακής πράξειος.

Εις τον άπαντώντα ότι δεν ήξευρει: Να ξεραθής. (’Όχι)—’Όξ καί 
ξερός. 3.—’Όχι.—’Όξ καί άπόξ. 4.—Θά τό πάρω.— Νά παρτής από χέρ 
κι από ποδάρ. 5.—Θά τό φάγω.— Νά φας τό κεφάλι σ. 6.—Ά  τό πώ.— 
Νά σέ πή τ παπά τό χλιάρ. 7.—Τό φαγα. Νά σέ φάη ή μαύρη γής καί 
τό στουπί καί τ’ άλας. 8.—Τό ξέρω. — Π νά ξεράης τ χολή σ καί τό γαΐ- 
μα σ. 9.—Δεν έρκμαι. Νάρτ τό λείψανο σ στ ί)όρτα μ. 10.— Δέ do περ
ν ώ —Πάρτο π νά παρτής από χέρ κι από ποδάρ. 11.—Δέ κατεβαίνω.— 
Κατέβα π νά σέ κατεβή άαμλάς. 12. — Δέ σκώνμαι. — Σήκω, π νά σέ ση- 
κώσ-νε μέ τς τέσσερ. 13.—Δέ ύά κλείσιυ. — Κλείσ τ όόρτα, π νά κλείανε 
τά μάτια σ.—Γαμώ τό γονιό σ.̂ —Νά γανώσ τ’ αχείλι σ καί ή γλώσ
σα σ. 15.—Δέ do ξέρω.— Νά ξεραύής. Νά ξεραθή τό σκατό σ στο goO.o 
σ. Γοΰλα συ τά ξερομαραίνεσαι. 16.—Δέ σ ανοίγω.—Ά νίξε, π ν’ άνοίξ ή 
γής καί νά σέ καταπιή. 17.—ΓΙοΰ είσαι γέρο. — Γέρος νά γένίς, κλπ.
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I  )  "Ορκοι

193. —Ό  δρκος έθεωρεΐτο απαραίτητος προς πιστοποίηση' των λό- 
γων τοϋ ατόμου, δταν ό άκούων έξέφραζεν αμφιβολίας.

1. Νά μ χαρώ τά μάτια μ. (Ό  δρκος ούτος συνωδεΰετο και διά χει
ρονομίας, έπιθέσεοος τοΰ άντίχειρος και λιχανοΰ επί εκατέρου των οφθαλ
μών). 2. Νά μ χαρώ τά νιάτα μ. 3. Νά μ χαρώ τά παιδιά μ. 4 Νά μή 
σώσω νά βγω άπ τ 5όρτα, σά σέ λέγω ψέματα. 5. Μά τό Θεγό. G. Μά τ 
Βαναγία. 7. Μά τό Χστό. 8. Μά τ goivtovia 9. Μά το ψωμί πού τρώ
γω, (συνοδεύεται από φίλημα τού ψωμιού). 10. Νά στραβθ)θώ. 11. Μά 
τή ψχή τς μάνναζι μ. 12. Μά τ baba μ τά κόκκαλα, κλπ.

ΙΑ ')  Διάκριαις τον γένονς των ζώων

194. —Διά πολλά κατοικίδια ζώα ώς καί τινα άγρια υπάρχει ιδιαιτέ
ρα λέξις μέ την οποίαν όνομάζομεν τό αρσενικόν, τό θηλυκόν καί τό μι
κρόν τέκνον της :ό κάτσκος, ή κατσίκα, τό κατσκάκχ, ο γάδαρος, ή γαδού- 
ρα, τό γαδράκΐ, ό πετνός, ή όρνιθα, τό κλωκοπούλι, ό κάτος, ή κάτα, τό κα- 
τοΰδ, ό περίστερος, ή περιστέρα, τό περιστεράκι, ό λαγός, ή λαγίνα, τό 
λαγάκχ, ό λύκος, ή λχκίνα, τό λχκάκχ, ό πάπος, ή πάπια, τό παπάκι, δ 
χήνος, ή χήνα, τό χΐνάρ, ό κούρκος, ή κούρκα, τό κουρκί, ο άσπροητάς. 
ή· άσπροητίνα, τ’ άσπροητάκχ, ο χελιδονάς, ή χελιδόνα, τό χελιδονάκχ, ό 
άηδονάς, ή άηδόνα τ’ άηδονάκχ.

Πολλών ζώων τό αρσενικόν εκφράζεται διά λέξεως ουδετέρου γέ
νους: τ’ άλογο, ή φοράδα, τό πλάρ, τό βόδ, ή αγελάδα, τό μουσκάρ, τό 
κότς, ή προβατίνα, τ’ αρνί, τό σκυλί, ή σκύλα, τό σκυλάκι, τό γρούνχ, ή 
γρούνα, τό γρουνάκΐ, τό λάφ, ή λαφίνα, τό λαφάκχ.

"Ο λ (ον τών άλλων τό γένος διακρίνεται, προτασσομένης τής λέξεως 
σερνικός ή θηλίκός προ τού ονόματος τού σημαίνοντος τό ζώον : τά σερ
νικό τό μλάρ, τό θηλχκό τό μλάρ, το μλαράκΐ, τό σ. τό σκαθί, τό θ. τό 
σκαθί, τό σκαθάκΐ, ή σερνική ή αλεπού, ή θηλχκή ή αλεπού, τ’ άλεπδάκχ, 
ή σ. ή χαμοπλάδα, ή θ. ή χαμοπλάδα, τό χαμοπλαδάκχ, ή σ. ή ξεφτέρα, ή 
θ. ή ξεφτέρα, τό ξεφτεράκχ, ή σ. ή αρκούδα, ή θ. ή αρκούδα, τ’ αρκου
δάκι. ή σ. ή μαϊμού, ή θ. ή μαϊμού, τό μαϊμουδάκχ.

ΙΒ ')  Ύ βρεις και νβριοτικά έηί'ΰ'ετα

195. — Τά συνηθέστερα υβριστικά επίθετα άνδρών καί γυναικών 
εμφαίνουν σωματικά ή ηθικά ελαττώματα.

a') Ύ  β ρ ι σ τ ι κ ά έ π ί θ ε τ α γ υ ν α ι κ ώ ν: Ι.’Ανχκοκέρευτ. 
θ  ρ q. κ ι κ ά ΙΒ  \ 2 1
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2. Άζάισμένΐ. 3. Άγριομοόρα. 4. ’Ασκημομούρα. 5. Αύταροΰ. G. Άράπα.
7. Αρκούδα μαλλιαρή. 8. Άχρειόστομ. 9. βρομιά. 10. Γαδουροκαθισμέ- 
νΐ. 11. Γαλανή κουκβάγια. 12. Aobov. 13. Δίλογί. 14. Ζερβοκατσβέλα. 
15. Άάροχωρίστα. 1(5. Κφέ^λα. 17. Καυλωμένΐ. 18. Κιοκιό. 19. Κασοΰ. 
20. Καζούρα. 21. Καμήλα. 22. Κτσέμλα. 23. Κτσοπαλίδα. 24. Καλτάκα. 
25. Μταροϋ. 26. Μασκαροΰ. 27. Ξετσίπιυτ. 28. Ξεκαπίστρωτ γαδούρα. 29. 
Ξεκωλομένΐ. 30. ’Όχεάρα 31. Πατσαβούρα. 32. Παλιογαδουρα. 33. Πτά- 
να. 34. Παλαβή. 35. Παϊτάκα. 3(5. Παλουκοπηδμένΐ. 37. Πεζεβέγκα. 38. 
Πρωϊμαδοΰ. 39. Στρίγλα. 40. Σκατοχλιάρα. 41. Στραβομάτα. 42. Στρα- 
βομουτσουνί. 43. Στομοΰ. 44. Σοΰτα. 45. Στραβοιίουγια. 40. Σασκίνα. 47. 
Σχαμερή. 48. Σουρτουκα. 49. Τσαπκ-ίνα. 50. Τσιόμένΐ κράδα. 51. Τσού
πα. 52. Τσολάκα, 53. Τεόέλα. 54. Φαφούτα. 55 Φαρμακίστρα. 56. Χα- 
ράμγετζου. 57. Χέσα. 58. Χαηρσίζα. 59. Ψειρού. (50. Ψωριάρα. 01. Γουρ
σούζα. (52. Μισκίνα. (53. Ξόγανο. (54. Ξί&'λα. (55. Λανάρα. (5(5. Θαβή. 67. 
Dudctcpo), κλπ.

β') CY β ρ ι σ τ ι κ α έ π ί I) ε τ α α ν δ ρ ώ ν. 1. Άρκουδογιάννί. 2. Ά -  
πτάλι. 3, Αχόρταγο αχιόνι. 4. Βρώμιε. 5. Βόϊβοάα τρανέ. 0. Γλυστρίδα.
7. Γαδαργιέ. 8. Γαδουρογάμ. 9. Γιουρουκί. ΙΟ. Ζαμπαρά. II, Κέρατά. 12. 
Κιόρ. 13. Κασιδιάρ. 14. Κεκέ. 15. Κακό σκυλί. 1(5. Κοπρόσκυλο. 17. Κα- 
5ουρ. 18. Κιυπόγλου. 19. Κενέιρ. 20. Κατσίβελε. 21. Κουκλομάτ. 22. 
Λέρα. 23. Μισκίνη 24. Μεθύστακα. 25. Μεσέοάουνου. 2(5. Μακροκράλιο. 
27. Πεζεβέγκί. 28. Πουστ. 29. Πλιοϋφτσο. 30. Παλαβέ. 31. Παϊτάκΐ. 32. 
Πρώϊμαδε. 33. ΙΙαλιοτουρλάκΐ. 34. Πριτσογένΐ. 35. Παλιόγερε. 36. Σα- 
σκίνΐ. 37. Σερσέμ. 3<s. Σαλόζ. 39. Σασίδ. 40. Στραβολαίμ. 41. Στρίγλε. 
42. Σπαοζουκλη. 43. Σπανέ. 44. ΎζαναΟέτ. 45. Τεβέλι. 46. Τσολάκΐ. 47. 
Τσίκνη πατουνί. 48. Τσικρικόνΐ. 49. Τσιφοΰτ. 50. Φαραγώνϊ. 51. Χαηρ
σίζ. 52. Χρεία. 53. Χαραμοφάη. 54. Χαραχάνΐ. 55. Χαλαχόηάα. 56. Ψα>- 
ριάρ. 57. Πεάεχουλι. 58. ΰρίβαλε. 59. Μπουάαλά. (50. Μπαρδαμπουρδα. 
61. Μπαγάσα. 63. Μπάσταρδε. 63. Πεγιουζ 64, Οουρλυηιάτ. 65. Έσό- 
γλου έσέκ. 66. Κιοπόγλου κιοπέκ. 07. ’Ibve. 68. Χέστ. 69. Κοϋρο. 70· 
Μπεκρούλιακα.

Ι Γ  )  * Α ρ α τ ι κ ά ο

Τό σκυλοφάγωμα, τό έρμο, τό καψίμ, τό κερατένιο, τό γαμόψτο, 
τό ψόφιο, δ ψόταψος, τό ρμάδ.

Κ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ



ΉΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΥΚΑΡΥΟΥ

Ό  έορτασμός των δεσποτικών εορτών καί κάθε άλλης μεγάλης 
έορτής, ώς λ. χ. του 'Αγ. Δημητρίου, του 'Αγ. Γεωργίου έξασκεΤ ψυ
χολογικήν τινα έπίδρασιν έπί τού θρησκευτικού συναισθήματος παν
τός Έλληνος ’Ορθοδόξου Χριστιανού οπουδήποτε γης καί άν εύρί- 
σκηται. ΤοΟτο είναι μία αλήθεια άναμφισβήτητος, ή όποια παρατη- 
ρεΐται καί εδώ καί όπουδήποτε άλλσχοΰ βιοΐ "Ελλην Χριστιανός 
’Ορθόδοξος.

Ά λ λ ' υπό ποιας βαθείας συγκινήσεις κατέχομαι, δταν άναπο- 
λήσω τήν παιδικήν μου ήλικίαν καί άναμνησθώ πώς έωρτάζοντο έν 
τώ χωρίω μου Εύκαρύω και έν τή λοιπή Θράκη αί έν λόγω έορταί ! 
Δεν ήσαν αύταί ώς αί συνήθεις ήμέραι, ήσαν κάτι τι τό έκτακτον, 
εΐχον ίδιάζουσαν γοητείαν διά τούς χριστιανούς τής εποχής έκεί- 
νης, καθόσον ζώντες ύπό στυγνήν δουλείαν εϋρισκον παραμυθίαν 
μόνον έν τή λατρεία τού θείου καί έν τή όπωσδήποτε έλευ.θέρα έξα- 
σκήσει τών θρησκευτικών αύτών καθηκόντων καί ήσθάνοντο χαράν 
άνεκλάλητον καί γλυκεΐαν εύχαρίστησιν έπί τή προσεγγίσει καί τώ 
έορτασμώ τών μεγάλων τούτων έορτών. Κάθε χριστιανός ήτοιμάζετο 
νά ύποδεχθή τήν ήμέραν έκείνην, δπως ήδύνατο' έθεώρει αυτήν ώς 
ένα σημαντικόν σταθμόν τής ζωής του, άφιέρου εαυτόν όλόκληρον 
εις τον έορτασμόν τούτον στοιχών τώ τής Γραφής «‘Έξ ήμέρας έργα 
καί ποιήσεις . . . ».

"Αμα τή άνατολή τής έορτής πάντες οί Χριστιανοί άνδρες καί 
γυναίκες έγκαταλείποντες πάσαν ένασχόλησιν έκαθαρίζοντο, ένεδύ- 
οντο τά έορτάσιμα ένδύματά, των καί ώς πρώτιστον καί έπιτακτι- 
κόν καθήκον αύτών έθεώρουν νά λάβωσι τήν προς τήν έκκλησίαν 
άγουσαν. Καί μετά τήν θείαν λειτουργίαν παρείχετο εις αυτούς ή 
ευκαιρία νά έπισκεφθώσι τούς συγγενείς καί φίλους καί ν’ άνταλλά- 
ξωσι μετ’ αύτών τάς γνώμας των έν πνεύματι πάντοτε χριστιανικό) 
περί δέ τή.ν μεσημβρίαν νά έπιστρέψωσιν είς τήν οικίαν των διό τό 
γεύμα.

Αί έορταί αδται έξήσκουν τότε ίδιάζουσαν δλως έπίδρασιν έπί 
τής ζωής τών Χριστιανών. Δέν παρήρχοντο άπαρατήρητοι δπως συμ·
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βαίνει σήμερον, άλλα τάς ήσθάνοντο, τάς έζων πραγματικούς και 
άνδρες καί γυναίκες. Διά τοϋτο καί τά ήθη καί έθιμα, τά όποΐα συν
δέονται μέ τάς έορτάς αύτάς καί τά όποια έκληρονόμησαν παρά τών 
προγόνων των έτήρουν αύστηρώς καί έπανελάμβανον μετά θρησκευ
τικής εύλαβείας καί άπαρεγκλίτως.

’ Ιδού τινα τούτων.

1 )  Τό τραπέζι τής παραμονής τω ν  Χ ρ ισ τουγέννω ν

Κατά την παραμονήν των Χριστουγέννων κάθε οικοδέσποινα 
έκαθάριζεν, έτακτοποίει τά έπιπλα καί ηύτρέπιζε τό σπίτι της δπως 
ήδύνατο καλύτερον. Κατόπιν έφρόντιζε διά τό φαγητόν, δπως πάν
τοτε βεβαίως, άλλά σήμερον έδιδε μεγαλυτέραν προσοχήν καί σημα
σίαν εις τό δεϊπνον κυρίως περί τού όποιου καί πρόκειται.

Τό βράδυ δλα τά μέλη τής οικογένειας, μικροί καί μεγάλοι, 
έπρεπεν ενωρίς νά παρευρίσκωνται εις τήν οικίαν. 'Η οικοκυρά 
έστρωνε τό τραπέζι μέ καθαρά τραπεζομάνδηλα καί έθετεν έπάνω 
εις αυτό δλα τά χρειώδη, κουτάλια, πηρούνια, μαχαίρια, καί δσον τό 
δυνατόν,κατά τήν οικονομικήν των άντοχήν, περισσότερα εϊδη φαγη
τού.’Απαραίτητα δμως καί έκ των ών οόκ άνευ έθεωροΰντο τά φασό
λια καί ό κολλυβόζωμος. ΆφοΟ παρετίθετο ή τράπεζα καί έλάμβανον 
μέρος πέριξ αύτής δλοι οί σπιτικοί—σημειωτέον δε δτι τότε, δηλ. 
προ 50-55 έτών έκάθηντο επί του έδάφους σταυροποδητί — έλάμβανεν 
ό οικοδεσπότης τό θυμιατήριον άνά χεΐρας,έλησμόνησα νά προσθέσω 
δτι τούτο ήτο ήδη έτοιμον επί τής τραπέζης μέ κάρβουνα άναμμένα 
καί θυμίαμα, καί έν κηρίον άναμμένον καί έθυμίαζε τρις τάς εικό
νας τού εικονοστασίου, τήν τράπεζαν, τούς παρακαθημένους καί 
κατόπιν δλα τά δωμάτια, τάς άποθήκας καί τά βουστάσια, δπου ήσαν 
δεμένοι οί βόες καί αί άγελάδες καί κατόπιν έπανήρχετο καί έτο- 
ποθέτει τό θυμιατήριον μέ τήν λαμπάδα άναμμένην επί τής τραπέζης. 
’Έκαμαν τήν προσευχήν των καί ήρχιζον τό φαγητόν. Έτοποθετεΐτο 
κατά πρώτον εις τό μέσον τής τραπέζης έν εύμέγεθες κοινόν πινά- 
κιον πλήρες φασολιών έξ ου έλάμβανεν έκαστος άνά τρία κοχλιάρια' 
κατόπιν παρεμερίζετο τούτο καί παρετίθετο έτερον μέ κολλυβόζω- 
μον, έξ οδ έπίσης έλάμβανον άνά τρία κοχλιάρια καί έπειτα έσυνέ- 
χιζον κανονικώς τρώγοντες τά φασόλια καί τά λοιπά φαγητά.

"Οταν έτελείωνε τό φαγητόν έκαμαν καί πάλιν τήν προσευχήν 
των καί τήν στιγμήν, καθ’ ήν ή οικοδέσποινα θά έσήκωνε τό τραπέζι, 
ό οικοδεσπότης έρριπτεν έπ’αύτοΰ τό βαλλάντιόν του (τήν κέσιά του) 
μέ χρήματα, τό όποιον έπρεπε διαρκώς νά παραμένη έπί τής τρα-
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πεζής καθ’ δλα τα Δωδεκαήμερα. Είκόνιζε δέ καί προσεδήλου τοΰτο 
αφθονίαν καί ευτυχίαν έν τη οικογένεια καθ’ δλον έκεΐνο τό έτος.

Ό  αυτός τρόπος τής παραθέσεως τής τραπέζης καί ή αυτή συνή
θεια έπανελαμβάνετο καί κατά τό εσπέρας τής Παραμονής του νέου 
έτους καί των θεοψανείων.

2. Τό άγίααμα τής cΑγίας Παρασκευής

Εις τάς 26 Αύγουστου έορτάζεται ή μνήμη τής 'Αγ. Παρασκευής. 
Εις τό χωρίον Εύκάρυον εις άπόστασιν ενός τετάρτου τής ώρας ΝΔ. 
αύτοΟ ύπήρχε μια πηγή — άγιασμα — τιμωμένη έπ’ όνόματι τής 'Αγ. 
Παρασκευής, ή δπως κοινώς έλέγετο < τό άγιασμα τής 'Αγ. Παρα
σκευής». Κατά τήν προμνησθεΐσαν ημερομηνίαν μετά τήν άπόλυσιν 
τής θείας λειτουργίας πολλοί χωρικοί, άνδρες καί γυναίκες καί παι- 
δία, δσοι τυχόν δεν έκωλύοντο, έλάμβανον καθ’ όμίλους τήν πρός τό 
άγιασμα άγουσαν, δπου θά έτελεΐτο άγιασμός καί παράκλησις. " Ο 
ταν συνεκεντρώνοντο αρκετοί προσκυνηταί έν παιδίον ή καί νεανίας 
κατά διαταγήν του ίερέως περιήρχετο καί έγραφεν έπί χάρτου τά 
όνόματα των παρευρισκομένων, οί όποιοι έρριπτον συγχρόνως καί 
έν όποιονδήποτε νόμισμα, συνήθως έν μεταλλίκι ή καί ήμισυ τοιοΟ- 
τον (5 ή 2 7* λεπτά) έπί του περιφερομένου δίσκου ως Αμοιβήν τοΟ 
ίερέως. Τό υπούργημα τούτο πολλάκις καί ό γράφων τό έξήσκησε 
καθό έγγονος τού τότε ίερέως Παπαγιαννάκη έπί πεντηκονταετίαν 
καί πλέον ίερατεύσαντος έν τώ Εύκαρύω. Μετά τήν έγγραφήν αύτήν 
άμέσως έψάλλετο ό άγιασμός καί ή παράκλησις υπό του ίερέως, ό 
όποιος έμνημόνευε τά γραφέντα όνόματα εύχόμενος υπέρ ύγείας 
καί εύτυχίας αύτών. ’Αφού δέ έρράντιζε πάντας τούς παρευρισκομέ- 
νους διά τού άγιασμοΰ έγίνετο ή άπόλυσις.

Περί τά 200 μέτρα μακράν τού Αγιάσματος ύπήρχε μία συστάς 
έξ Αρκετών σκλήθρων, δένδρων υψηλών καί φουντωτών πλησίον άλ- 
λήλων κειμένων, τά όποια μακρόΟεν έφαίνοντο ώς πελώρια όμβρέλ- 
λα. Ύπό τήν συστάδα ταύτην καί έκτος τής περιφέρειας αύτής τό 
έδαφος διαποτιζόμενο^ άπό τά νερά τής πηγής ήτο λασπώδες καλυ- 
πτόμενον ύπό πράσινης χλόης. Μετά τήν τέλεσιν τού άγιασμού πολλοί 
άνδρες καί γυναίκες πάσχοντες έκ ρευματισμών, ή άλλης τίνος νόσου, 
διότι τότε προ 45—50 έτών, δεν έγνώριζον οί άνθρωποι καί μάλι
στα εις μέρη άπομεμακρυσμένα καί Απόκεντρα τί θά πή ρευματι
σμός, άρτηριοσκλήρωσις κ.τ.τ. έβύθιζον έντός τής λάσπης, τάς χεΐρας 
ή τούς πόδας των ή πολλοί πάσχοντες έξ όφθαλμίας έπέθετον πηλόν 
έπί τών όφθαλμών των καί ικανοί έθεραπεύοντο. Άπεδιδον δέ τήν
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θεραπείαν εις την θείαν έπίδρασιν του πηλού του άγιάσματος της 
'Αγ. Παρασκευής.

3. Τά ριζικάρια (6 Κλήδωνας)

Την 24ην Ιουνίου έκάστου έτους έτελεΐτο καί έν Εύκαρύω ή 
έορτή των Γενεθλίων Ίωάννου του Προδρόμου.

Συνεδέετο δέ ή έορτή αϋτη μέ έν έθιμον πανελλήνιον, τό όποιον 
καί σήμερον επαναλαμβάνεται σχεδόν όμοιομόρφως μέ μικρός τινας 
παραλλαγάς κατά τόπους. Είναι δέ τοΰτο τά ρ ι ζ ι κ ά ρ ι α ,  ό κλή
δωνας. ’ Ιδού πώς έτελεΐτο έν Εύκαρύω.

Τήν παραμονήν τής εορτής τού 'Ay. Ίωάννου τά κορίτσια τού 
χωριού, άν δχι δλα, τά πλεΐστα συνήρχοντο εις μίαν φιλικήν οικίαν 
καί άπεφάσιζον νά βάλουν καί πού τά ριζικάρια. ’Αφού καθώριζον 
τό μέρος, καί συνήθως καθόσον ένθυμοΰμαι ήτο πάντοτε τό ίδιον, 
έλάμβανον έν καθαρόν δοχεΐον χάλκινον (μίαν μπακίραν) καί περί 
τήν δύσιν τού ήλιου μετέβαινόν τινα εξ αύτών έν σιωπή εις τήν βρύ- 
σιν του χωρίου, ή όποια έκειτο είς τό κέντρον αύτοΰ, έγέμιζον αύτό 
μέ καθαρόν καί διαυγέστατον ύδωρ καί τό μετέφερον πάντοτε σιω- 
πώντα είς τήν όρισθεΐσαν οικίαν. ’Αφού έσκέπαζον μέ έν καθαρόν 
πανίον τό δοχεΐον, τό έτοποθέτουν υπό δένδρον τι. Αι οίκοκυραί τού 
χωρίου καί τά άλλα κορίτσια έλάμβανον γνώσιν «πού θά βάλουν 
τά ριζικάρια» καί κάθε μία έστελλε τό ριζικάρι της. Άπετελεΐτο δέ 
αύτό συνήθως άπό μίαν μικροσκοπικήν άνθοδέσμην κυρίως άπό βα
σιλικόν, άλλά καί άπό άλλα άνθη καί είς τήν κλωστήν μέ τήν όποιαν 
ήτο δεμένη ή άνθοδέσμη ήτο περασμένον έν άντικείμενον λ. χ. ένα 
δαχτυλίδι, ένα σκουλαρίκι, ένα κομβίον, κανέν χρυσουν, άργυροϋν ή 
καί χαλκοΰν νόμισμα καί αύτάς τάς άνθοδέσμας μέ τά ιδιαίτερα 
γνωρίσματα έρριπτον μέσα είς τό «αμίλητο νερό».

Ή μπακίρα μέ τά διάφορα αντικείμενα έπρεπε νά μείνη τήν νύ
κτα είς τό ύπαιθρον ύπό τό δένδρον καί ύπό τούς άστέρας, Τήν έπο- 
μένην μετά τήν άπόλυσιν τής θείας λειτουργίας συνήρχοντο πάλιν 
τά κορίτσια καί αί γυναίκες χωρίς νά άποκλείωνται καί οί άνδρες. 
Έσχημάτιζον κύκλον γύρω γύρω είς τήν μπακίραν καί μέ θρησκευ
τικήν εύλάβειαν άνέμενον τήν ώραν «πού θά βγάλουν τά ριζικά
ρια». Χθές τά «έβαλαν» σήμερον θά τά «βγάλουν».

Ή  όμήγυρις έκεΐ έξέλεγε δύο παιδιά, ένα άγόρι καί ένα κορίτσι 
10—12 έτών, άμφότερα άμφιθαλή, τά όποια έτοποθετοΰντο πλησίον 
τής μπακίρας καί ήρχιζεν άμέσως τό βγάλσιμο των ριζικαρίων ώς 
άκολούθως. Μία γυναίκα ή ένα κορίτσι έλεγεν έν δίστιχον καί μετά
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τήν άπαγγελίαν αύτου τό άγόρι ή τό κορίτσι έβουτούσε τό χέρι του 
καί έβγαζεν ένα ριζικάρι.Ή προσοχή δλων τών παρισταμένων έστρέ- 
φετο πρός τό έξαχθέν ριζικάρι καί ή κάτοχος αυτοί) τό άνεγνώριζεν 
άπό τό προσδεδεμένον άνπκείμενον. Κατόπιν έλέγετο άλλο δίστιχον 
καί έξήγετο άλλο ριζικάρι καί ούτως άλληλοδιαδόχως τό κορίτσι καί 
τό άγόρι4ιεθ’ έκαστον δίστιχον έξήγον τά ριζικάρια μέχρι καί του 
τελευταίου.

Αί κάτοχοι λαμβάνουσαι εις χεΐρας τά ριζικάριά των προσεπά- 
θουν έκ του δίστιχου νά έξαγάγωσι συμπεράσματα καί νά μαντεύ- 
σωσι περί τής μελλούσης άποκαταστάσεώς των, έάν ήσαν παρθένοι 
καί περί τής καθόλου ζωής των. Ή έννοια του δίστιχου περιεστρέ- 
φετο πάντοτε εις τό ζήτημα τής τύχης, αν δηλ. θά ύπανδρευθή γρή
γορα, άν άγαπάται, άν μισήται, άν διαβάλλεται κ.τ.τ. Δέν έλειπον 
δέ καί τά σχόλια καί τά σκώμματα καί τά πειράγματα άναμεταξύ 
των. Πολλά δίστιχα ευτράπελα καί βωμολοχίαν' τινά ένέχοντα 
προύκάλουν τήν ίλαρότητα μεταξύ τών γυναικών. Πολλά δέ πάλιν 
δέν έσήμαινον τίποτε ή έλέγοντο διά νά προκαλέσουν τόν γέλωτα· 
Ώς λ. χ. έν Πέτρα χωρίω τών Σαράντα-Έκκλησιών έλεγον. «Μαύρη 
κόττα, άσπρο αυγό» τουπα* βγάλτε το

Μετά τό βγάλσιμο τών ριζικαρίων έπηκολούθει χορός εις τήν 
αυλήν τής οικίας έκείνης καί περί τήν μεσημβρίαν διελύετο ή όμήγυ- 
ρις καί κάθε μία έσπευδεν εις τό σπίτι της.

Μ. Σμύρνη τή 1η Μαρτίου 1939
I. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ



Ο ΑΗΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΚΟΥΛΤΟΥΡΜΟΥΣΙΑΝΟΣ *

Μιά φορά, δταν ει'μουν παιδί, μάς πήγε δλη την οικογένεια ό 
πατέρας μου ατό πανηγύρι του ‘Αηγιάννη του Κουλτουρμουσιοΰ, 
δπου στις 29 τ’Αύγούστου κάθε χρόνο κοιμούντανε μιά βραδυά μέσα 
στή γη οί άρρωστοι γύρω στό "Αγιασμά του, καί σηκώνουνταν γεροί.

Τό ξακουσμένο ‘Αγιασμα του ‘Αηγιάννη βρίσκουνταν μέσα σε 
μιά χαμηλή ρεματιά, στά βορειοδυτικά τής έπαρχίας Σηλυβρίας, σε 
μικρή άπόστασιν άπό τό τσιφλίκι Κουλτουρμούσι ή. Μερικά μεγάλα 
δένδρα κι’ άλλα πιο μικρά ύψώνουνταν γύρω άπ ’ τήν ιερή πηγή, 
πού τήν προφύλαγε ένα ταπεινό περιτείχισμα. Εΐταν ασύχναστο τό 
μέρος καί τό 'Αγιασμα τόσο φτωχικό, πού ή καντήλα του στέκουνταν 
συχνά σβυσμένη. Μά μέ τό καλό πού είδαν άπό χρόνια χιλιάδες 
άρρωστοι διαλαλήθηκε ή χάρη του παντού, καί τό πανηγύρι τ’ Άη· 
γιάννη τού ΚουλτουρμουσιοΟ έγινε τό πιο περίφημο άπ ’ δλα τά έξο- 
χικά πανηγύρια τής περιφερείας. Διότι μ’ ένα πλάγιασμα μέσα στό 
θαυματουργό χωράφι, πού άπλώνουνταν δίπλα στό 'Αγιασμά του, 
περνούσανε παλιοί ρευματισμοί, διάφοροι χρονήσιοι πόνοι μές τά 
κόκκαλα, κι’ άλλες παρόμοιες άρρώστιες, πού δεν μπορούσανε νά 
τις γιάνουν οί γιατροί. Γιά τούτο περιμέναμε μέ λαχτάρα τήν ήμέρα 
του δλα τά σπιτικά, πού είχαν τέτοιον άρρωστο, κι’ άλλα πού δεν 
εΐχαν πήγαιναν νά περάσουνε μιά βραδυά στήν έξοχή, πού θά ε’ί- 
τανε σπουδαία ποικιλία στήν ήσυχη ζωή τού έργατικού καί φιλοπρο
όδου καί νοικοκερεμένου ελληνισμού των θρακικών επαρχιών. Ε 
κείνο μάλιστα τό χρόνο εΐχε δώσει ό θεός άρκετή έσοδεία στά γεν
νήματα, κ’ οί χωρικοί πληρώναν εύκολα τούς φόρους των, ετοίμαζαν 
χαρούμενοι τά χειμωνιάτικά τους, κ’ έτρεξε κόσμος περισσότερος 
άπό κάθε άλλο χρόνο στό πανηγύρι τ’ 'Αηγιάννη. * 1

* Τό Κουλτουρμούσι ήτο τσιφλίκι όπαγόμενον εις τήν ύποδιοίκησιν Σηλυ
βρίας. ’ Ιδιοκτησία των κληρονόμων του Δαμάτ Μαμούτ πασσά, ήγοράσθη ολί
γα  ετη πρό τοΰ Βαλκανικού πολέμου παρά τοΰ έκ Σηλυβρίας Μιχ. Ν. ΓΙα- 
παδοπούλου καί τού έκ ΤσανδΦς Πολυχρ. Λιολιοπούλου. Διεκρίνετο διά τήν 
καλήν ποιότητα τοΰ παραγομένου σίτου. (Σ. θ.).

1) «θρακικά», Τόμ. 1, σ. 400, Ά ν .  Κ. Π. Σταμούλη -Τοπωνυμικά Θράκης >.
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"Αρχίσανε λοιπόν άπ ’ τό πρωί τής παραμονήν νά μαζεύουνται 
κοντά στο ‘Αγιασμα μέ νταλίκες καί βωόάμαξα, καί πρώτα ήλθαν 
άπό τό Κερμένι τό γειτονικό κι’ ά π ’ τήν Τσεντώ μέ**τά πολλά τ* ά- 
μπέλια, πδδιναν μοναδικά κι’ όλόγλυκα σταφύλια, τσαγούσια, πε- 
ριττιανά καί μοσκέτια, κίτρινα σαν τό φλουρί. "Αλλα άμάξια κατέ
βηκαν κατόπι άπό τήν Τσόρλου κι’ άπ ’ τή Μεσσηνή κΓ άπό τή 
Στράντζα, τή μεγάλη έλληνική κωμόπολη κοντά στή Μαυροθάλασσα, 
πού διατηρούσε τά καλύτερα σχολεία κατακεΧ, καί είχε τά πιό 
δμορφα-κορίτσια μέ γλυκά καί μαύρα μάτια. Καί κάτω άπό τά π α
ράλια τής γαλανής θάλασσας τού Μάρμαρά ήρθανε Ήρακλειανοί 
καί Ξαστρανοί, Γιαλΐτες καί Πλιβατιανοί καί άλλοι, λογής κοπής 
κόσμος. ’Εδώ έβλεπες βουλγαροφώνους κολλήγους, πού κουβαλούσαν 
τά ταξίματά τους άπό τά κοντινά άγροκτήματα τών Τούρκων καί 
Ρωμιών τσιφλικούχων καί παρακεΐ περήφανες οικογένειες άπό τήν 
άρχοντική Σηλυβρι.ά, πού τις έπίεζε σκληρή άνάγκη νά φέρουν τούς 
άρρωστους των νά παραχωθοΰνε μιά φορά στον Κουλτουρμουσιανό 
τον Άηγιάννη, τόν Άηγιάννη τον Παραχωτή.

Τό άπόγευμα τής παραμονής όλος ό άνοιχτός έκεΐνος χώρος 
πλάγι στο 'Αγιασμα είχε γεμίσει απ’ τ’ άμάξια τών προσκυνητών, 
πού έγινε τό καθένα τους κατάλυμα. Κατέβηκαν άμέσως οί ψάθες 
καταγής, στρώθηκαν οί σελτέδες μέ τά κεντημένα τ’ άσπρα μαξιλά
ρια, κ’ οί γανωμένοι τεντζερέδες τοποθετήθηκαν έπάνω σέ τζάκια 
τής στιγμής. Πρώτη δουλειά στής εξοχής τό πανηγύρι εϊτανε νά 
έτοιμάσουν τό φαγί. Τήν .’ίδια ώρα έγιναν κάί ύπαίθρια καφενεία 
έδώ κ’έκεΐ μέ πρόχειρους πάγκους για χά ποτήρια καί καναπέδες μέ 
σανίδια. Σέ λίγο μάλιστα άρχισαν νά παίζουν κατάλληλους σκο
πούς αλλού οί λατέρνες κι’ άλλού τά ψιλά τά παιχνίδια, οί λαγοΰ- 
τες δηλαδή, τά κλαρινέτα καί οί λύρες, κι’ άμα μαζεύθηκαν οι χου- 
βαρδάδεςκαί κεράσθηκαν δυο τρεις φορές, πιάσθηκαν παρέες παρέες 
στο χορό. Ά π ’ όλους όμως πρώτος φάνηκε ό Στεφανάκης τό Χατζό- 
πουλο, ό πιό μερακλής άπό τούς καψετζήδες τής Τσεντώς, πού εϊ- 
τανε καί στά προξένια. ’Έ σερνε μέ τέχνη τό συρτό καθώς καί τόν 
κασάπικο, πού τόν χόρευε στο νύχι έπάνω. Καί σέ μιά στιγμή, πού 
βρίσκουνταν στο κατακόρυφο ή ζάλη τού χορού, κι’ άπό τά βλέμμα
τα τών συγκεντρωμένων θεατών καταλάβαινε πώς όλοι θαύμαζαν 
τή λεβεντιά του φώναξε σπαραχτικά, νά τόν άκούσουν τά κορίτσια* 
«Πάρτε με καί θά πεθάνω». Ποιος ξαίρει μήπως εϊταν κ’ ή δίκιά του 
κάπου έκεΐ κοντά, καί είδε τόν καημό του. "Ενα μονάχα είναι βέ
βαιο ότι ό πεταχτός ό καφετζής άρραβωνιάσθηκε προτού νά κλείση 
χρόνος.
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Μαζί μέ την διασκέδάση αυτή άρχιζε πρός τό σουρούπωμα ή 
άπαιτούμενη έτοιμασία για τή θεραπεία τών άρρώστων. Πλάγι ατό 
κάθε άμάξι άνοιγαν άπό ένα μικρό λάκκο μέ βάθος μισού μέτρου, 
δπου θά πλάγιαζε ό άρρωστος. Ή  γή έκεΐ άλλως τε εΐτανε σκαμμέ
νη σέ πολλές μεριές άπό τά περασμένα χρόνια, καί μόλις ξεχορτά
ριαζαν κ’ έσιαζαν τό μέρος εϊταν έτοιμο τό κρεββάτι τό περίεργο. 
’Έβγαζαν βιαστικά τά χώματα, έκαιγαν ξύλα καί ξερά χορτάρια, κι’ 
δταν ή νύχτα σκεπουσε μέ σκοτάδι τά πάντα, άμέτρητες χρυσές φω
τιές έφεγγαν μέσα στήν περιοχή, πού βόϊζε ά π ’ τά τραγούδια καί 
τις φωνές τών χορευτών. Ή  φωτιά έξακολουθοΟσε νά καίγη δυο 
τρεις ώρες έως δτου πυρακτώνουνταν ό λάκκος. Τον ράντιζαν τότε 
μέ άγιασμα σέ σχήμα σταυρού, έστρωναν χλωρά κλαδιά καί χράμια, 
καί πριν νά σκορπίσουν οί ζεστοί άχνοί, ξαπλώνουνταν ό άνθρω
πος μέ τό πονεμένο τό κορμί, γιά νά πάρη τό λουτρό του. Καί εΐτανε 
πραγματικά λουτρό σωτήριο, Διότι ό άρρωστος έπεφτε μέ θερμο
κρασία ύψηλή, καλοσκεπάζουνταν μέ χοντρά παπλώματα καί μετά 
λίγη ώρα κολυμπούσε μές τόν ΐδρο, Οί οικείοι του δμως παραφύλα
γαν κρατώντας καθαρές άλλαξιές."Αλλαζε λοιπόν άσπρόρρουχα καί 
ξανάλλαζε, κι’ αυτό έπαναλαμβάνουνταν δυο τρεις φορές άκόμη, 
έως δτου ξεθύμαινε ή ζέστη, καί τότε πιά τόν άνέβαζαν νά ήσυχάση 
στό άμάξι, άνάμεσα στά μαλακά στρώματα, δπου ένας ύπνος γλυ
κός τόν έπαιρνε τήν ίδια στιγμή. Κι’ δταν ξυπνούσε τό πρωί, σηκώ- 
νουνταν χωρίς πόνους καί φανέρωνε χαρούμενος, δτι ένα μεγάλο 
βάρος είχε φύγει άπό μέσα του. Είχε χαθή πιά τό κακό, πού τόν παί
δευε όλόκληρα χρόνια καί στερεώνουνταν ή πίστη τού λαού στή με
γάλη χάρη τού 'Αγίου.

Έκεΐ πού είχαν νά παρασταθοθνε άρρωστο ήσύχαζαν πρός τά 
μεσάνυχτα, τό γλέντι δμως δέ σταματούσε παραπέρα, ήχούσανε οί 
μουσικές, καί τά ποτήρια ,έξακολουθούσανε νά γεμίζουνε κρασί άπό 
τά βαρελάκια, πδφεραν άπ' τά χωριά τους οί καφετζήδες, κ’ έπρεπε 
άπό βραδύς ν’ άδειάσουν δλα διότι τ’ 'Αηγιαννιοΰ άνήμερα, πού 
πενθούσαν οί όρθόδοξοι γιά τόν άδικο άποκεφαλισμό τού Προδρό
μου, εΐταν αμαρτία νά πιή κανείς κρασί καί νά καταλύση κόκκινο 
σταφύλι. Καί γιά τούτο βάσταζε ή διασκέδαση δλη έκείνη τή νύχτα 
τή μαγευτική, πού δέ θά ξεχάσω ποτέ στή ζωή μου. ’Έλαμπαν έξαι- 
ρετικά τά άστρα στον ουρανό, πού έλεγαν δτι είναι τόσα στό πλή
θος, δσες είναι κ’ οί ψυχές τών άνθρώπων στον κόσμο. Φυσούσε ζω 
ογόνο άγεράκι, πού περίσσευε τήν εΰθυμη διάθεση, κ’ οί περισσότε
ροι δέν κοιμούντανε καθόλου, χωρίς νά καταλάβουν πώς πέρασε ή 
ώρα.
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"Ετσι δταν ξημέρωσε ή γιορτή, βρέθηκε δλος ό κόσμος στό πόδι, 
καί άμα χτύπησε τό σήμαντρο καί κίνησε ό παππάς προς τό 'Αγια
σμα, μαζεύτηκαν σύντομα δλοι, άναψαν κεριά μέ προσοχή, τά κόλ
λησαν στις πέτρες του μικρού περιτειχίσματος, κι’ άφοΰ ήπιανε άγι
ασμα καί έβρεξαν μέ τούτο τά μαλλιά τους, σταθήκανε ν' άκούοουν 
την άκολουθία. Είχε λειτουργήσει ό Παπαγιαννάκος, ό Τάεντιανός 
ό οικονόμος μέ τήν κουδουνιστή του τή φωνή, πού έκαμνε τη λει
τουργία μέ μεγαλοπρέπεια καί τάξη. Είπε άργά τό Ευαγγέλιο. Μνη
μόνεψε τά όνόματα καθαρά καί μεγαλόφωνα, γιά ν’ άκούσουν οί 
γυναίκες τά δικά τους. Κι’ δταν έδιάβαζε τις εύχές, έσκυβαν οί. χρι
στιανοί τό κεφάλι μέ εύλάβεια, κ’ εκείνη τή στιγμή θαροΰσες πώς καί 
τά δέντρα ένοιωθαν τήν ψαλμωδία τή γλυκειά καί διαχύνουνταν όλό- 
γυρα ή εύλογία τού θεού.

Μετά τήν άπόλυση τελείωνε σχεδόν ή πανήγυρη, καί άρχιζε τό 
πλήθος νά σκορπάη. Οί μακρυνοί ξεσηκώνουνταν πρώτοι, γιά νά γυ
ρίσουνε νωρίς στά χωριά τους. Περνούσανε λοιπόν τά χάντρα στών 
άλογων τούς λαιμούς, στόλιζαν τις τσέργες των άμαξιών μέ κλαδιά, 
άλειφαν τά τρεχούλια μέ κατράνι, καί ξεκινούσανε άραδιαστοί μέ 
χαρές καί μέ τραγούδια, θυμούμαι κι’ ένα άπό τά τραγούδια πού 
τραγουδούσαν περισσότερο «ΤΩ έλα κόρη έλα, ξανθή καί γαλανή, 
νά λύσουμε μέ τρέλλα τής βάρκας τό πανί».

Εμείς άπό τήν Τσεντώ, άφού παραβγάλαμε δλους τούς γνωστούς, 
έφύγαμε σχεδόν τελευταίοι, διότι τό χωριό μας άπεΐχε μιά ώρα μο
νάχα απ ’ τό Κουλτουρμούσι καί σταματήσαμε στό Πρωτογόνατο, 
μιά υψηλή τοποθεσία, άπό δπου παρουσιάζουνταν μιά έξαισία είκό- 
να, πού εϊτανε χαρά θεού να τήν βλέπης. Προς τήν μεριά τής άνα- 
τολής φαίνουνταν όλόκληρη έως τά περίχωρα τής Πόλης ή έπαρχία 
Σηλυβρίας μέ τ’ άλησμόνητα χωριά της, σάν περιβόλι άπέραντο. Κι’ 
άπό δεξιά καμάρωνε ή Προποντίδα μέ τή γελαστή άκρογιαλιά της, 
πού ξεγελούσε τό βλέμμα καί τδπερνε καί τδφερνε έκστατικό έως 
τήν άκρη τού θαυμάσιου καί άνοιχτόκαρδου όρίζοντα. Έκεΐ στό βά
θος διακρίνουνταν θαμπά τά νησιά τού Μαρμαρά καί ή άντικρυνή 
στεριά τής Βιθυνίας, μέ τον Προυσσιανό τον ’Όλυμπον κι’ άλλα πα
ραπέρα υψώματα, δλα τους άγια χώματα έλληνικά.

Ξάνθη 10 Απριλίου 1939
ΦΩΤΙΟΣ ΓΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ



Ή  Τζετώ προ τοΰ 1922.

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

'Η γιαγιά ή Ά νά στω  ή Μάτσκογλου—προ 100 χρόνων— έλεγε 
δτι τήν πρωτομαγιά ξυπνούσαν πολύ πρωί, πριν άνατείλη ό ήλιος 
καί πήγαιναν στα σπαρμένα τά χωράφια. Έκεΐ κυλιούνταν μέσα 
στα σπαρτά καί έλεγαν τό άκόλουθο :

Κόλ-Κύλ, Μάϊ-Μάϊ 
καί κουκί μαργαριτάρ(ι).

Μάζευαν άγριολούλουδα καί έκαμναν στεφάνι πού τό κρεμού
σαν στην πόρτα του σπιτοϋ τους. "Ολοι φορούσαν στο κεφάλι τους 
στεφάνι άπό κολιτσίδες «γιά νά πιάνεται ό λόγος τους». ’Έπρεπε 
προτού βγή ό ήλιος νά έχουν έπιστρέψη στά σπίτια τους, άλλοιώ- 
τικα, αν δέν προλάβαιναν τούς έλεγαν <?δτι τούς κατοϋρσε ό Μάΐς» 
καί τούς πείραζαν. ΤΗταν έθιμο νά πιούνε δλοι γάλα καί νά κά
μουν καί γαλατόπηττα. Τήν νύκτα έλεγαν δτι γύριζαν γυναί
κες γυμνές στά ευτυχισμένα τά σπίτια καί έκοβαν άπό τήν πόρ
τα <?μιά πελεκοΰδα», τήν όποιαν είχαν γιά φυλακτό, έτσι έλεγαν δτι 
έπερναν τήν εύτυχία του σπιτιού. "Οταν θά έβγαινε ό ήλιος δέν ξε
χνούσαν τήν δουλειά τους.



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 
ΑΥΔΗΜΙΟΥ *

391. Ά  γ ά π η. Άπδ μακρνά κι’ άγάπ’
πάρ’ άπδ κοάά κι’ άμάχ.

Τήν έλεγαν συγγενείς καί στενοί φίλοι, οί όποιοι, ώς έκ τής οι
κειότητάς των ήρχοντο εις προστριβάς δταν εζων ό εΐς πλησίον τοΟ 
άλλου.

392. Γιά τς αγάπης τον καημό 
πίνΐ η γλάστρα το νερό.

’ Εκείνος πού είναι έρωτευμένος περιποιείται δλους τούς συγγε
νείς τής κόρης διά τήν όποιαν ένδιαφέρεται.

393. Ά  γ α π ώ. Ό π ’  αγαπάς κατούρα,
κι’ δπον μισείς χτενίσ’.

Πρόληψις.Υπήρχε καί ή συμπλήρωσις, ή όποια σπανίως έλέγετο
Κ ι’ δπον πο'&εΐς καταστροφή 
κά'&ου και ξεννχίσον.

394. ΙΤέ'&ανε νά σ’ αγαπώ,
νά ζης'νά σ’ έχω άμάχη.

Διά μερικούς πού έδειχναν ύπερβολικήν θλΐψιν κατά τον θάνα
τον των οικείων των, ένω δταν εζων έφέροντο βαναύσως προς αύτούς.

395. Ά  γ ρ ο ι κ ι ά. αγροικία κι’ η π ’τανιά δε £ρνβάαι.
Μερικοί λέγουν η άγροικιά και τό χρέος.
396. 'Η  άγροικιά μέσ’ στον τσ’βάλΐ δϊ baivl.
Δέν κρύβεται ή άνοησια.
397. ’Α κ ο ύ ω .  ’Άκονγε παπά ’π ’ αντον.
Είναι άνάλογος μέ τήν κοινοτέραν :

* "Ορα Τόμ. Ζ\ Σ. 340—550, καί Η'. 392—411 παροιμ. 168 καΙ.Γ. 295—323 
παροιμ. 222.
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Σένα τά λέγω πε&ερι'ι γιά να τ ’ άκονη η νύφη. 
μέ την διαφοράν ότι έλέγετο δταν ό άκούων δέν ήτο πταίστης άλλα 
Αδικούμενος καί έφιστάτο ή προσοχή του.

398. *Α λ ε π ο ν. 'Η γ η  αλεπού τα σταφύλια τάπε άγρα.
Ταυτόσημος μέ τό όμψακες έτι είσί.
399. ’Ά  ν ϋ· ρ ω π ο ς. Ή  γιάέλρωπος σ ' δ α ρ ά ό ’σο

δί gar σε μ οννάχους.
Καί δλα τά καλά έάν έχη κανείς δέν ήμπορεΐ νά τά εύχαριστηθή 

έάν θά εΐναι μόνος.
400. "Λ π ο ϋ· ν η σ κ ω. ’Οποιος πέσανε μετάνοιωσε.
Τήν έλεγαν άμέσως μετά πάσαν κακοκαιρίαν, δταν έδιορθώνετο 

ό καιρός.
401. Ά  ρ ν ά ό a. Λρνάδ ’ αρνάδα γέννησε,

άρνάδα κάμνει πέντε 
και τα σκυλιά τριανταδγνύ, 
τους κάμπους κατεβαίνει.

Διά τάς γυναίκας πού έκαμναν πολλά παιδιά. Εΐναι περικοπή 
παραμυθιού, κατά τό όποιον ένας νέος άμέσως μετά τόν γάμον του 
έφυγεν εις τήν ξενητειά καί ένεπιστεύθη τήν σύζυγόν του εις τήν 
μητέρα του. Αυτή όμως ήθελε νά τήν έξοντώση καί τήν έστειλε είς 
τό βουνό μέ όλίγα πρόβατα καί τήν' παρήγγειλε νά μή έπιστρέψη 
έάν δέν τά πολλαπλασιάση. Παρ’ έλπίδα όμως τά πρόβατα έπολλα- 
πλασιάσθησαν καί τήν ήμέραν άκριβώς πού έπέστρεψε ό άνδρας 
της κατέβαινε καί αυτή μέ τά πρόβατά της καί μέ τά σκυλιά της άπό 
τό βουνό.

402. Α ν λ η. ’Έξω της αυλής ταντης.
Δι’ Ανθρώπους πού δέν τούς συνανεστρέφοντο.
403. νΑ ω ρ ο ν. Αγρό ]) γούρμο 'J), ούλα ένα ;
Δι’ έκείνους πού δέν έκαμναν διάκρισιν τών πραγμάτων.
404. Β ά ζ ω. Δά ’ ) βάνυο το κιονπ’ στο λαιμό μ ’.
Δέν είμπορώ νά ύπερβάλω τάς δυνάμεις μου.
405.. ’Έβανε τον κουφάλ’ τ ’

στον άρονβά.
Άπεδύθη είς κίνδυνον διά νά έκπληρώςη έργον τι. 1

1) "Αωρον.—2) "Ωριμον.—3) Δέν θά.
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406. η  η ο (ο. Ύλτ’ βάριο’ μονάχος τ ’
δί bονάει.

'Όταν κανείς υποφέρει έκ τών ίδιων του σφαλμάτων δεν γογ
γύζει.

407. Β a a τ ώ. Λί βαστάει ή στόμας τ ς ξερά κ’κιά.
Δι’ έκείνους πού δέν είμπορουσαν νά κρατήσουν μυστικόν.
408. Β γ ά ζ ω. Δά τ ’ν βγάλουμε στο \οαχά ’).
Διά συνοικέσια, νά μή βιασθοϋν νά ένεργήσουν, άλλά νά περι

μένουν.
409. Δα βγάλνα οιγαϊδάρ’ κέρατα.
Διά κάτι τό όποιον άδύνατον νά γίνη.
410. Μάς εβγαλανα στον xabdvl.
Διά κάτι απρόοπτον τό όποιον έσωζε την κατάστασιν.
411. Β γ α ί ν ω. ’Έβγα οξον κι hoheipov

i'bα μέσα σωτηρέψον.
Τό έλεγον αί οίκοκυραι,- δταν έζήτουν κάτι άπό τάς γείτόνισ- 

σάς των καί έξετίθεντο άνευ λόγου, διότι έάν τό άνεζήτουν έντός 
τής οικίας των θά τό ευρισκον.

412 . Β λ ά χ ο ι .  Μ εις οι βλάχ’ 
όπως λάχ.

Παρότρυνσις ή δικαιολογία διά την λιτότητα, ή έλλειψιν χρειω
δών, ιδίως κατά την ώραν του .φαγητού.

413. Β λ έ π ω. Όσο το 'νν είδες εσύ, τονν είδα κι γώ.
Περί έξαφανίσεως άνθρώπου τινός, πού εΐχεν ύποχρεώσεις.
4L4. Β ο ν λ ω μ α. Ενρε χίλια βουλώματα,

νά βονλώσρς χίλια στόματα.
Μετά μίαν κατηγορίαν ήτις αν διαδοθή, καί άδικος άν είναι 

άκόμη δέν είναι δυνατόν νά άποκαταστσθή κανείς είς τήν προτέ- 
ραν του ύπόληψιν.

415. Β ρ ε γ μ έ ν α .  Σά da βρεμμένα τά πλάκια.
Διά τά όρφανά παιδιά, τά όποια δέν έχουν τό θάρρος των άλ

λων.

1) Α. Τ.=Τιμή.
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416. Β ρ ί σ κ ω .  Βρίσκω τον πε&ερό κουφό 
τη bε&ερά κουβάρι.

Διά τήν Ακαταστασίαν καί Αταξίαν μερικών οίκογενειών. Υ 
πάρχουν καί άλλοι στίχοι, φέρεται δε ώς στιχουργός νέος προξε- 
νευόμενος, εις τον όποιον περιέγραψαν τήν νύμφην ώς πρότυπον ο ι 

κοκυροσύνης καί καλλονής. Καί ό ύποψήφιος γαμβρός, άπαντών είς 
τάς έπαίνους διά στίχων, μετά τήν έπίσκεψίν του εϊς τής νύμφης τό 
σπίτι, ώς έξής περιγράφει τήν κατάστασιν.

Ένα πρωί σηκώ&καμε νά πά νά πεσκεφ&ούμε, 
τη νύφη νά γνωρίσουμε, τη \ΐεϋ·ερά νά διονμε.
Βρίσκω τον πε&ερό κουφό την πεθερά κουβάρι 
κι5 οι δυό τους άκουμπούσανε πά σ’ ενα μαξιλάρι.
'Η  νύφη έκα&ούντανε στοϋ σοφαδιοϋ τη μέση, 
τη μύτη της έσκούπιζε η μύξα μη της πέση.
ΟΙ ψείρες και οι κόνιδες ήταν τά μετρητά της. 
και οι αράχνες τον σπιτιού ητανε τά προικιά της.
Γυρίζω λέγω της γρηας 1) αυτό είν’ τό κοριτσάκι 
πού εινάι τό κορμάκι του σάν τό κυπαρισσάκι;

Κάθε γαμβρός δέ ήδύνατο νά προσθέση, άναλόγως μέ τό κατάν
τημά του, καί άλλους στίχους, άλλά ό στίχος πού έμεινε παροιμιώ- 
δης καί ένδεικτικός παροιμοίων καταστάσεων είναι :

Βρίσκω τον πε'&ερό κουφό την πε&ερά κουβάρι.

417. Β ώ δ ι. Ψόφσε τού βώδ’ μας
πάει η γενιά μας.

Δι* έκείνους που διέκοπτον ή έχαλάρωναν τάς σχέσεις μέ συγ
γενείς των ώς έκ του θανάτου ένός τών συζύγων μετά του όποιου 
έσυγγένευον.

Ή παροιμία έλέγετο εις διαφόρους τόνους. "Οταν έλέγετο Απ’ 
εύθείας εις τον ένδιαφερόμεμον έσκόπει νά ύπενθυμίση τυπικά κα
θήκοντα. "Οταν δμως έλέγετο είς τρίτους τότε άφεώρα τήν Αδιαφο
ρίαν πού έπεδείκνυον οί πρώην συγγενείς.

418. Τούν ά&ρωπο μι τά λόγια, 
τά γαϊδούρια μι τό ξύλο.

1) Τής προξενήτρας.
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καί Τά γαϊδούρια με τό «ορίστε
κύριε» με ο* στο παχνί δϊ μπαί'ν-να. 
θέλνα μι τον ξύλο άπάν3 στον 
κεφάλι.

Διά τούς άνθρώπους έκείνους, ιδίως τά παιδιά, πού δεν ήσαν 
διατεθειμένα μέ συμβουλάς νά κάμουν τό καθήκον των

419. ψόφιο γάιδαρο,.,
Δι1 έκείνους πού ήθελαν νά άγοράσωσί τι εις εύιελεστάτην τι

μήν. Όλόκληρος ή παροιμία έχει :
Βρήκε ψόφιο γάιδαρο νά βγάλι και τά δόάια. 

άλλά συνήθως έλέγετο μόνον ή άνωτέρω περικοπή.
420. Γ  α μ β ρ ό ς.—'Ορίστε γabρέ καί σύκο.

— νΑ ]) σ'κωϋώ κι5 ά σ ’κω&ώ ζπεϋέρα 2).
Παρεξήγιησις. Έπρόσψερον σύκο εις τον γαμβρόν καί αυτός 

ένόμισεν δτι τού είπαν νά σηκωθή, δηλ. νά φύγη.
421. Γ ά μ ο  ς, Μπίτσε '*) γάμος,

μάσ' τά χλιάργια σ.
"Αμα τή λήξει ενός έργου πρέπει νά διευθετηθούν τά διάφορα 

σχετικά.
422. Γ  ε ν ν ο). ΓένΙσε ή κότα.
ή ΓένΙσε ή γελάδα μας.
Περί αιφνίδιων ζημιών.
423. Γ  ε ρ ν ώ. Δί άυχα) π ’ γερνώ

μόνε π μαϋαίνω.
Τό έλεγαν συνήθως αί ήλικιωμέναι γυναίκες δταν έμάθαιναν 

κανένα ψαγητόν ή γλύκισμα πού δεν ήξευραν
424. Γ  έ ρ ω ν. Γέρον είδες.

λύκον είδες,
Περί τής ζωηρότητος καί τής σφριγηλής κράσεως γερόντων.
425. Γ ι α ν ί σ κ α>. Η  γεράς '-ή γιανίσκί

άμα τδ σ’μάδΓ) άπομείσκΓ).

I) θ ά . —2) Συμπεθέρα.—3) Λ. Τ. Έτελείωσε,—4) Λ.Τ. Πληγή. —5) Σημάδι, 
σημεΐον.—6) ’Απομένει.

Θ  ρ  g .  Η  ί  Η  ά  Ι Β \ 2 2
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"Οταν δύο έλθουν εις προστριβάς καί συμφιλιωθούν άργότερα, 
πάλι θά μείνη άνάμνησις τής έχθρότητός των.

426. Γ  ί δ α. Σά τζ γίδας τον τομάρ3.

Συνήθως προετίθετο.
— Τί τα πήρες ; Σά τζ γίδας τό τομάρ;.

Διά έορτινά φορέματα ή υποδήματα, τά όποια τά παιδιά ήθελαν 
νά τά φορούν καθημερινώς, δπως ή γίδα τό τομάρι της.

427. Γ λ ώ σ σ α .  Τό μέλι μ'ί τη γλυκεία τη γλώσσα τρώγεται.
Μέ τον καλόν τρόπον κανείς έπιτυγχάνει περισσότερον.
428. Γ ν ω σ τ ι κ ό ς .  Ό  γνωστικός όταν #ά δγγ}

κΤ ο τρελλός όταν ΰ'3μηΰη.
"Όταν έβλεπάν τινα νά γελάη χωρίς αιτίαν. Τήν έλεγεν είς 

τό Αύδήμιον ό επί πολλά έτη διατελέσας διδάσκαλος έγχώριος Σ ε- 
π ε τ έ κ α ρ ο ς .

429. Γ  ο ν ε ν ς. "Ενας γονιός δέκα
παιδιά τά Ιοερετέβ3').
Δέκα παιδιά ενα γονιό 
δί μποροννα νά τόνε διοννα 

ή δϊ μποροννα νά τόνε κ’ττάζνα.

430. Γ υ ν α ί κ α .  Τση γυναίκας τη ό 3Αε«α
rV εφαγε η πετνός.

Περί τής έλαχίστης παραγωγής τής γυναικός έν συγκρίσει μετά 
τής τοιαύτης τού άνδρός.

Πρβλ. Πολίτη Γυναίκα 115.
431. Γ  ν ρ ι σ μ α. 'Έχ η καιρός γυρίσματα,

κι3 η αγάπη νέα πείσματα.
Έλέγετο άπό άνθρώπους οί όποιοι ήλπιζον είς τήν μετατροπήν 

τών πραγμάτων καί οί όποιοι άνεγνώριζον τήν άδυναμίαν των είς 
τήν περίστασιν έκείνην.

432. Γ υ ρ ί ζ ω .  ”Ετσ3 είναι τούτη η dοννια
ροδάνι και γυρίζει 
άλλος αγάπη χαίρεται 
κι3 άλλος τη λαχταρίζει.

Εύστρ . Ζήοη

1) Λ. Τ. Συντηρεί.



Παράπονον τών άτυχησάντων εις τον έρωτα.
433 Δ έ ν δ ρ ο ν. Κά'&ε δέάρο με τό γήσκιο τ ’.
Κάθε άνθρωπος έχει την άναλογουσαν εις αυτόν έκτίμησιν 

καί ύπόληψιν.
434. Δ έ ρ ν ω .  ΔI οώνΐ π ’ μι δέρινί η θάλασσα.

μι δέρινί κι τον κνμα.
ή Δι φτάνΐ ’π ’ μι δέρνει ή θάλασσα,

μι δέρνει κι τον κνμα.

'Ό ταν εις κινδυνεύοντα προσετίθεντμ καί άλλαι ζημίαι καί κίν
δυνοι δευτερεύοντες.

435. Δ έ χ ο μ α ι .  —Καλώς τά δέχκες, Περμαθούλχ.
—Νά καναδνδ ψαράκια.

Διά τους άνοήτους οί όποιοι έπλήρωναν άκριβά τάς άνεξόδους 
φιλοφρονήσεις τών άλλων. ’Έμεινε ή παροιμία άπό γυναικός τίνος 
πού ήλθεν ό άνδρας της άπό τό ταξεΐδι καί εις δσας την συνέχαιραν, 
λέγουσαι τό καθιερωμένον : « Κ α λ ώ ς  τ ά δ έ χ κε ς», έδιδε καί με
ρικά ψάρια, πού έφερεν ό άνδρας της, μέχρις δτου τά έμοίρασε δλα.

436. Δ ί δ ω .  Ό ,τ ’ δίνίς κείνο παίρινίς.

Διά τούς άγοράζοντας ήδη εις ευτελή τιμήν.
437. Δ ο υ λ ε ι ά .  Η  πολλή η δ ’λειά

τρώει τον σαϊμπη^).

Προτροπή προς άνάπαυσιν.
Π Π. Π. 4ον Σ 530.
438 νΕ  γ γ ρ α φ α. " Οταν έγγραφα μιλούν

οι χωριάτες σιωπούν.

'Ό ταν  διεψιλονεικώντο τά δρια οικοπέδων ή άγρών καί προσε- 
κομίζοντο αί έγγραφοι άποδείξεις.

439. ’Έ ρ χ ο μ α ι . 'Όταν έρχομαι νά μ ’ αποφεύγεις
κι’ δταν φεύγω νά μ ’ άκολονϋάς.

Διά τά σταφύλια, τά όποια εις την αρχήν είναι ξυνά καί έπιβλα- 
βή, ένώ δταν ωριμάζουν είναι ώφέλιμα.

440. ’Έ ρ χ ο μ α ι. —Σ ’ ήρτε ενα ;
πάάεχε 2) κι’ άλλο.

Παροιμίαι Αύδημίου 33^

1) Λ. Τ. Ιδιοκτήτη.—2) Περίμενε»
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Περί αλλεπαλλήλων Ατυχημάτων.
441. Έ  ο ώ γ η μ β ρ ο ς. — "Άπονα ’σώγαλορο καλύτερα.
ή — Ά π ’ τό W>yabρο καλύτερα ’ ).
Περικοπή παραμυθιού, κατά τό όποιον έγδαραν κάποιαν άλε- 

που και τήν έρώτησαν κατόπιν :
— Πώς είσαι κυρά ΆλεποΟ ;
Καί αυτή εΐπε : «Ά π ονα  σώγαύρο καλύτερα».
Δηλαδή οί έσώγαμβροι, εκείνοι πού πηγαίνουν μέσα εις τό σπίτι 

του πεθερού των, ύποφέρουν πολλά.
442. Ε ν ρ ί α κ  ω. Τώρα σ’ ηνρα, τώρα στέκα.

Περί Αμέσου άπαιτήσεως έξοφλήσεως χρέους τίνος ή έκτελέσεως 
έργου άπαιτούντος χρόνον καί κόπον. Έλέγετο εις διαμαρτυρίαν 
παρ’ εκείνου πού έζητεΐτο ή έξόφλησις ή ή έκτέλεσις τού έργου.

443. Ευρε νάχς 
κι δούλευε νά ζβς,

η Λονλενε νά τρως 
και κρύψε ναχς.

Π. Π. Π. 4°ν.
Περί μή δυνατής άποταμιεύσεως ικανής έκ τής έργασίας.
444. Ε ν χ η. Ενκή γονιού αγόραζε

και στον βουνό ανέβα.

Ή  ευχή των γονέων φέρει καλόν.
445. — Mnabd μ ’ στείλε μ ’ τν ενκη σ\

— ’Ελα με τά ποδάργια σ’ κι πάλε καϋύος διονμε . ..
Διά μερικούς πού νομίζουν δτι θά έπιτύχουν εύκόλως, δι’ ένός 

λόγου κάτι διά τό όποιον χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια.
446. Έ  χ ω. ’Ένα πώχω κώ ένα π’ #ά φκιάκω 3).
Διά κάτι τό όποιον συνεχώς έλεγον θά κάμουν, χωρίς να ύπάρ- 

χη έλπίς πραγματοποιήσεως.
447. ° Η  λ ι ο ς. Mi τον ήλιο τά βγάζουμε

με τον ήλιο τά 'βάζουμε.
Τ’ εχνα τά έρμα κι ψοφοϋνα. 1

1) Του χωρίου ‘Ηρακλείτσης τών Γανοχώρων.—2) Φκιάκω έλέγετο εις 
Σχολάριον, ή παροιμία δμως εις τό Αύδήμιο.ν.
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Περί των οκνηρών άνθρώπων, οί όποιοι δεν έγνώριζον την αι
τίαν τής πενίας των καί τής δυσπραγίας των. Κυριολεκτικώς πρό- 
κειτα. περί ποιμένων οί όποιοι πολύ μετά τήν άνατολήν τοΟ ήλιου 
ώδήγουν τά πρόβατα εις βοσκήν καί πολύ προ τής δύσεως τά 
έκλειον εις τήν μάνδραν καί άπέθνησκον αύτά εκ τής πείνης.

Μεταφορικώς σημαίνει τούς καταστηματάρχας καί τούς τεχνί* 
τας, οί όποιοι δεν ήσαν άφωσιωμένοι εις τό έργον των.

448. 'Οπόν bαίνΐ ή γήλιος 
δί bαίνΐ γιατρός.

Διά τήν εύεργετικήν έπίδρασιν του ήλιου.
281. (-) ά λ α ο α α. Ή  θάλασσα άμα δί φονρτοννιάσ3 θά βρωμησ’
Περί προστριβών μεταξύ οικείων καί φίλων δι5 άσήμαντα ζητή

ματα, δτε μετά τήν πάροδον τής φιλονεικίας συνεδέοντο στενώ- 
τερον.

449. Νάταν ή θάλασσα κρασί 
κι τον καράβι κονπα'
ή Μαρμαράς χλωρό τνρί 
κι3 ή κά\)ος δλος πητα.

Τήν έλεγαν οί άγωγιάται καί οί άμπελουργοί, όταν άνερχόμε- 
μενοι εις τά βουνά, έβλεπον όλόκληρον τήν πεδιάδα τής Θράκης 
άφ’ ένός καί άφ’ έτέρου τήν Προποντίδα μέ τον Μαρμαράν. (Προι- 
κόνησον).

450. ”1 δ ι α. Τά ίδια Παντελάκη μον
τά ίδια Παντελή μον.

Περί άδιορθώτων άνθρώπων.

451. Κ α ι ρ ό ς .  Ή  κιρός τά ταιριάζ3
οντινιας θέλι.

Ό  χρόνος διαμορφώνει πάντοτε τά πράγματα.
452. Κ α κ ό ς .  Η  κακός η χρόνος περνάει

η κακός η γείτονας δί bερvάει.

453 Κ α κ ο σ ν ν α γ  μ έ ν α .  Τά κακοσνναγμένα,
κακοσκορπισμένα.

'Ό ταν έσπαταλάτο καί διεσκορπίζετο περιουσία άποκτηθεΐσα μέ 
άδικίας.
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454. Κ  α λ ά. Καλά τονπα
κι’ άτσαλα τ ’ άκ'σα.

Περί παρεξηγήσεως.
455. Κ  α λ η. Η καλή η πητα

καλό φίλο περιμένΐ.
Περί τής καλής έξελίξεως των πραγμάτων.
456. Κ α λ ό ν .  Το καλό πράμα παίρινί τον δαχα τ 1) πίσω.
Τά άκριβά πράγματα χρησιμοποιούνται επί πολύ διάστημα.
457. Κ ά μ ν ω. ’Α ς εκαμνες καί ον δ,τ’ σ ’ ελεγα,

κι’ άς έβγαίνε ή γηλιος κι’ ας μη με πύρωνε.

Παράπονον μητέρων πού δεν είσηκούοντο άπό τά τέκνα των.
458. Μη g'άμ’ς μη λάβ’ς 

καρδιά σ’ μη σε πονέα’.

Συμβουλή διά την άποτροπήν άδικημάτων. Έλέγετο κατά τήν 
άνταπόδοσιν παρά τής θείας δίκης είς τούς άδικούντας.

459. Σά do κάμω, 
νά τό κάμω.

Ειρωνεία. "Οταν βραδύνη νά παραθέση τό γεύμα, ίσχυριζομένη 
δτι είχε κάτι τό εξαιρετικόν νά πάρουσιάση,ένω έπρόκειτο περί συν
ηθισμένου καί μάλιστα άσημάντου φαγητού.

460. Κ ά ρ β ο υ ν α .  Κάλλιο πέντε κάρβουνα.
πάρα χίλια πρόβατα.

’Έλεγαν δτι τό εΐπε αύτό ένας ποιμήν κατά τήν ώραν τρομε
ρού χειμώνος.

Σημαίνει τάς άνάγκας τού άνθρώπου, τάς όποιας πολλάκις δέν 
ήμπορουν νά άναπληρώσουν τά χρήματα.

461. Κ α ρ δ ι ά .  Ή  καρδιά σά δέ \)ονέσ’
τό μάτ’ δί δακρύζ’.

Έάν δέν λυπηθή κανείς πραγματικώς δέν κλαίει.
462. Κ  α π ν ί ζ ω. ΓΌσα ούτζάκια καπνίζνα,

θαρρείς κι μαγειρεϋνα ; ι
"Οσοι έψαίνοντο άξιοπρεπεΐς έκ τής άνάγκης τού έπαγγέλματός 

των δέν ήσαν καί εύποροι.

1) Ά ξια .
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463. Κ  α ο ί ό η ς. ΙΙιάσ’ τον gaotd’ πάρ τοοι τρίχες του.
η παρ’ τά γένεια τ ’.
Διά χρέος τό όποιον δεν ήτο δυνατόν νά έξοψληθή.
464. Κ  η ρ ί. Οντε τονν άγιο κηρί,

Οντε τό παιδί τάμα.
"Οτι δέν ήτο δυνατόν νά άποφύγη κανείς κάτι πού θά ύποσχε- 

θή είς ένα παιδί, διότι διαρκώς θά τό γυρεύη. Επίσης καί διά τούς 
άγιους πρέπει νά έκπληρώσουν έκεΐνο πού θά τάξουν, διότι ό άγιος 
δπως τό παιδί θέλει τό τάμα του.

465. Κ λ έ φ τ η ς .  —.·Έπιαοα I’να %λέφτ\
—Πάρτονα κι’ ελα.
—Δεν ερχεται.
— ’Άστονα κι’ ελα.
—Δϊ μ ’ άφίνΐ.

Περί της δυσχερείας είς την όποιαν περιήρχοντο ένίοτε τινές 
μή δυνάμενοι νά ξεμπλέξουν.

466. Κ λ ω σ τ ή .  Της τεμπέλας ή κλωστή φτάνΐ ονσαμί τό νησί.

Αί όκνηραί γυναίκες έβαρυνοντο νά βελονιάζουν καί έβαζαν 
μεγάλην κλωστήν.

Υπάρχει καί ή άκόλουθος τοΰ χωρίου τών Γανοχώρων Λού- 
π ιδας:

467. Κούάηρ, κονάηρ ’ ) τη ξλωστη σ ’ 
νά περάσ’ τό μαστορη σ’,
νά κ’μηέλής με τη κυρά τ ’.

ή όποια είναι περικοπή παραμυθιού, κατά τό όποιον έστοιχημάτι- 
σαν ό μ ά σ τ ο ρ η ς  (ράπτης) μέ τον κάλφα του, ποιος θά ράψη 
γρηγορώτερα.Έάν ό κάλφας έπερνοΰσε τον μάστορη θά έκοιμάτο μέ 
τήν γυναίκα αυτού. ’Εκείνη δέ καθημένη είς τό έπάνω μέρος τοΰ 
μαγαζιού καί ευνοούσα τον κάλφαν, έτραγουδοΰσε σιγανά ούτως, 
\'να άντιληφθή αυτός νά βάζη κοντή κλωστήν, όπότε θά έρραβε 
γρηγορώτερον.

468. Κ ό π τ ω .  Κόπ’κε η καρδιά τ .
"Οταν έπληροφορεΐτο κανείς δυσάρεστόν τι. 1

1) Κοντή.
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469. Κ ο ρ ί τ σ ι . 'Η τνχΐ τ ’ κορτσοϋ πίσω από τ \)όρτα είναι. 
"Οτι δέν είναι βέβαιον πότε θά πανδρευθή ένα κορίτσι.
470. Κ ό σ κ ι ν ο .  Καινούργιο κόσ’κίνο που νά σε κρεμάσω;

Σά ba/lιώσχις, που νά σε πετάξω;
Διά τά καινουργή άντικείμενα καί διά τάς νέας σχέσεις καί φι

λίας πού συνήπτοντο.
Σχετικόν μ’ αυτό είναι καί τό δίστιχον:

Παληά μ 3 άγόιπ' στ ’ ανάθεμα και στην άνεμοζάλη,
Καινούργια αγάπη επιασα κι’ εχω χαρά μεγάλη.

Ώς καί τό αντίστροφον :
Καινούργια αγάπη και παληά με βάλανε στη μέση, 
γυρίζω βλέπω την παληά, καινούργια δέν μ ’ άρέση.

471. Κ  ό σ μ ο ς. Ή  κόσμους μί τον gόσμov τάχΐ.
Διά νά δικαιολογηθώσι έκεινοι πού ήσχολοΟντο μέ ξένας ύπο- 

θέσεις.

472. Κ ό τ α .  Κόιτα πάπια τό Γενάρη,
κόκορα τον *Αλωνάρη.

Αί όρνιθες καί αί πάπιαι έλεγον ότι είναι νοστιμώτεραι τον Ι α 
νουάριον, ένώ οί πετεινοί τόν Ιούλιον.

473. Κ  ρ έ α ς. Κρέας ωμό, κι ιράρ’ ψ’μένο.
Έπίστευον ότι τό κρέας είναι νοστιμώτερον όταν δέν ψηθή κα

λά, ένώ τό ψάρι πρέπει νά ψηθή καλώς.
474. Μιά σταλίτσα κριατάκΐ χίλιες bobsg σκεπάζ\
Διά τάς γυναίκας πού ήσαν άσχημοι καί έπάχυνον όλίγον, 

όπότε δέν έφαίνετο όλη ή άσχημία των.

475. Κ τ ύ π η μ α .  'Όπ3 δέ -θέλΐ τά χτυπήματα.
ή (δπ3 δέ ϋέλι τό βρόάο)

ατά καά^αναριά δι bάει.
Δι’ έκείνους πού έπεδείκνυον δυσφορίαν διά κάτι τό όποιον οί 

’ίδιοι έπροκάλεσαν.

476. Λ σ ι μ ό ς .  — Τον κιούπ3 στο λαιμό μ 3 ύ}ά βάνω ;
'Ό ταν κανείς έστενοχωρεΐτο παρ’ άλλου’ νά κάμη κάτι άδύνα- 

τον δι’ αυτόν.
Τ ό  κ ι ο ύ π ι  σ τ ό  λ α ι μ ό ,  άναψαίνεται είς ένα παραμύ-
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θί, κατά τό όποιον ή άλεποΟ έφιλοξένησε τόν λύκον καί αυτός άντε 
λήφθη καπνιστά ψάρια πού είχεν ή άλεποΟ κρεμασμένα στη γο^νιά 
της. Τήν έρώτησε που τά εύρηκε καί αυτή του είπε πώς τά έβγαλε 
άπό τή θάλασσα άφοΟ έκρέμασε εις τόν λαιμόν της ένα κιούπι. "Ε
καμε καί ό λύκος τό ’ίδιον καί έπνίγη, πράγμα πού έπεθύμει ή άλε
ποΟ καί δΓ αύτό τόν συνεβούλευσεν ούτως.

477. Λ α λ ώ. Στον σπίτι μας λαγοϋνα πετνοί, δί λαγοΰνα κότες.
Περί τής σοβαρότητος μιας οικογένειας, είς τήν όποιαν έκυρι-

άρχουν άνδρικαί γνώμαι καί όχι γυναικεΐαι.
478. Λ ο γ α ρ ι ά ζ ω .  cΌποιος <5t λογαριάζ τ ’ φύλα τ ’

ονσαμι τ ’ φόλα τ ’ διν άξίν\
Φ ό λ α  ήτο κάτι μέ τό όποιον έκολλοΰσαν τάς έπιστολάς κατά 

τά παλαιότερα έτη. ’Εκείνος δέ πού δέν τό έλογάριαζε καί τό ήχρή- 
στευε δέν είχε ούτε τήν άξίαν του ευτελέστατου έκείνου πράγματος.

Μάλλον ή παροιμία έχρησίμευεν ώς συμβουλή δι* οικονομίαν 
καί περισυλλογήν.

479. Λ ό γ ι α .  —Νά λες λόγια σαν αλάνια
και στρογγ’λά σά μακαρόνια.

’Αστεία συμβουλή περί καλής συμπεριφοράς. (Περικοπή παρα
μυθιού).

4 8 0 . Λ ό γ ο ς, Η  λόγος σ ’ μ'ι χόρτασε.
Εύχαρίστησις έκ τής καλής συμπεριφοράς
481. Λύκος. Η  λύκος σν άvababoύλa χαίρεται.
Διά τούς ανθρώπους οί όποιοι έπερίμεναν νά έπωφεληθουν 

κατά τάς άνωμάλους περιστάσεις.
4 8 2 . Λ ν π ο ν μ α ι. Κείνος π5 λυπάται τό καρφί, χάνΙ κι τον

πέταλο.
Διά τήν μικροψυχίαν μερικών, οί όποιοι διά μικράν οικονομίαν 

άφηναν νά καταστροφή όλόκληρος περιουσία.
4 8 3 . α Οπ’ λυπάται τό ραβδί του 

κείνος χάνει τό παιδί τον.
Περί τής ύπερβολικής αγάπης μερικιών γονέων προς τά τέκνα 

των, ή όποια μόνον πρόξενος ζημίας είς αυτά καθίσταται.
484 Μ ά γ ε ι ρ α ς. Ράλίς, Κοντρούλις, μάγειρας.
Είρωνικώς δι’ όσους άνεκατεύοντο είς έργασίας πού δέν ήσαν 

τής ειδικότητάς των.
Σχετικόν είναι καί τό άκόλουθον:
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Κουτρούλιας πάει ατά λάχανα 
κουτρούλιας μαγειρεύει 
κι5 εχασε τη λε ι̂ίδα τον 
κι πάει κι τ ’νε γυρεύει.

χωρίς όμως νά εχη συγκεκριμένην σημασίαν. Έλέγετο άπλώς καί 
δταν τα παιδιά έκοβαν τα μαλλιά των άπό τήν ρίζαν, διότι ή λέξις 
κουτρούλιας σημαίνει κουρευμένος ή άτριχος.

485 Μ  α ά ό ν  α ς. Κολορέφκε ή Μαάόνας.
Έλέγετο όταν έρεύγετο παταγωδώς κανένα μωρό. Μ α ά ό ν α ς  

υπήρχε έπώνυμον εις τό Αύδήμιον.
486. Μ α  κ ρ ν ά. Μακ-ηργιά βλάχο μ3 τάλογο σ'.
Περί κατανοήσεως τών ύπόπτων σκοπών άνθρώπου τίνος πού 

ήθελε νά συνάψη σχέσεις μέ οίκογένειάν τινα, ιδίως μέ νεάνιδα.
487. Μ α ν ώ λ ης. Ή  Μανώλης μι τά λόγια

κάνΐ άνώγεια και κατώγεια.
Περί κομπασμών καί καυχησιολογιών έντελώς άστηρίκτων.
488. Μ α ρ ί α .  — Για τσ’ Μαργιάς τά κάλλχ;
"Orav κανείς έκαμνε κάτι διά νά ώφεληθή καί δέν τό άντελαμ- 

βάνετο ό άλλος δτι τό έκαμε διά νά πληρωθή και όχι διά τά κάλλη 
τής Μαργιάς (Μαρίας).

489. Μ ά τ ι .  Τονα τό μάτι ξιουλδερή1)
κι τάλλο σά σταπίδα, 
ή μία πλάτη πέταβρο 
κι3 η άλλη κεραμίδα.

Διά παραμορφωμένος άπό τήν άσχημίαν γυναίκας.
490. Μ έ ο α. Μέσα μεργιά κατώφλιο.
Περί άνθρώπων περιφρονητέων, τούς όποιους ένώ δέν τούς έβα

ζαν μέσα άπό τήν πόρτα των αύιοί έποφθαλμίων νά συνάψωσι 
σχέσεις καί συγγενικούς δεσμούς.

49Ί. Μ ε τ ρ η μ έ ν α .  Μετρημένα καρύδια.
Περί ώρισμένων καί γλίσχρων εισοδημάτων.
492. Μ η λ ο. Τον μήλο απ* κατ' τη μ'λιά ΰά \)έσ\

Κι σά bact κι παρακεϊϋε, πάλε άπ3κάτ’ τό γησκιο τς.
Τά παιδιά όμοιάζουν τούς γονείς των. Καί άν άκόμη θά έχουν 

διαφοράς, αύταί δέν είναι δυνατόν νά είναι ούσιαστικαί.

1) Λ. Τουρκική, έργαλεΐον διά τοΰ οποίου έτραβοΰσαν τή φωτιά. Είς τήν 
προκειμένην περίστσσιν σημαίνει έξωγκωμένον, πεταγμένον, πρός τά £ξω.
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493. Μη ν .  °Η μήνας που ϋ'ρέφ’ τ'ς εάεκα.
Διά έποχήν του έτους πού προσπορίζει κέρδη δι’ δλον τό έτος.
■494. Μ η τ ρ υ ι ά . 'Η μητρυιά είναι πιπεργιά

κι τον προγόνι χ) πνρώνΐ.
Διά τήν κακήν μεταχείρισιν καί τήν σκληρότητα τής μητρυιάς.
495. Μ ο ν τ ρ α. Κατά τά μούτρα κι3 η μαχραμάς 2).
Ά ναλόγω ς των άνθρώπων καί ό τρόπος τής μεταχειρίσεως

αυτών.
496. Μ ω ρ ό ς .  c0  μωρός όταν οωπαίνΐ, φαίνεται φιλόοοφος.
Διά μερικούς πού είχον καλόν όνομα χάρις εις τήν σιωπήν των.
497. Ν ι κ ώ .  *Η ταφράς3) νίκησε τά κάλλχ.
ή Τό τμάρΑ) νίκίοε τά κάλλχ.
Συνέβαινε συνήθως γυναίκες πού δεν ήσαν ώραιαι νά φαίνων- 

ται περισσότερον εύπρεπεΐς άπό τάς πραγματικός ωραίας χάρις εις 
τον στολισμόν των καί τήν καλήν περιποίησιν του προσώπου των.

498. *Η  χρειά νίκίοε τ ν άόρείά.
Χ ρ ε  ι ά  είς τήν προκειμένην περίπτωσιν σημαίνει έργαλεΐον 

Έ άν κανείς έχει τό καΓάλληλον έργαλεΐον είμπορεΐ νά καταφέρη 
έργον πού ό άλλος-δεν θά ήμπορέση με τήν άνδρείαν του.

499. Ν ο υ ς .  αΕνας νους κι κείνους ρωμέϊκος.
Αυτοέλεγχος, όταν κανείς έλησμόνει κάτι.
500. Mi τον νον σ’ κάμινίς \)αργιάμ.
Είς έκείνους πού ήλπιζαν άδικαιολογήτως.
501. Ν ύ φ η .  cΗ μνιά ή ννφ ’ στα γράμματα

κι ή γιαλλη οτά κονρκονργια, 
κι η γιαλλη Πέραα) μ ’ εστειλε 
νά μάϋω καρατζένι^).

Διά τήν κακομεταχείρισιν των πενθερών πού τάς άνέθετον αί 
νύμφαι των νά κάμνουν έργα άνάρμοστα μέ τήν ηλικίαν των.

Είναι περικοπή παραμυθιού κατά τό όποιον μία γρηά είχε τρεις 
υιούς καί ξενητευθέντες σύτοί άφησαν τήν μητέρα των είς τάς συζύ
γους των διά νά τήν περιποίώνται πότε ή μία, πότε ή άλλη. Ά λλα 
καί αί τρεις έξεύρισκον διαφόρους τρόπους διά νά τήν άποπέμπουν. 1

1) Προγόνια=Τά έκ του πρώτου γάμου τέκνα των είς δεύτερον γάμον ερ
χομένων.—2) Προσόψιον.—3) Καλλωπισμός.—4) Περιποίησις (έπί ζώων) υπήρχε 
καί ρήμα τ μ α ρ ε ύ ω. -5) Εννοείται ό Μαρμαράς, τ ’ άλλα νησιά καί ή Μι- 
κρασία.—6) Μουσικόν δργανον.
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Τρόπους γελοίους καί ανάρμοστους διά μίαν ήλικιωμένην γυναίκα.
502. Κακιώύλ’κε η νύφ’ κατσλιά ατη μ.ύτ’ τς.
Τήν έλεγαν συνήθως τά παιδιά όταν έκακιώνοντο άναμεταξύ

των.
503. — Είν η νύφ’ μας τσι\)λιάρα.

— Είν από το χίμώνα.
— Τ'νε ξέρουμε κι° άπ τον καλοκαίρ*.

Δι’ εκείνους οί όποιοι προσπαθούν νά δικαιολογήσουν καί κα 
λύψουν τά έλαττώματά των.

504. Ή  νύφ’ απάνω στ’ άλογο κι οπον τη μέλει πάει.
Περί τής έξασφαλίσεως τής εύτυχίας καί τής άνεξαρτησίας άν- 

θρώπου τινός.
505. Ξ εν  η τ ε ι ά. Στη ξενητειά να παινεύεσαι

κι στα ύ>ακιρτζίδκα νά κλάνίς. 
ή Στα ξένα νά παινεύεσαι κτλ.
"Οταν ήθελαν νά έκφράσουν άμφιβολί.ας δΠ δσα έλεγον οί ξέ

νοι περί τής περιουσιακής των καταστάσεως, έφόσον δεν ήτο δυνα
τόν νά ελεγχθούν τά λεγόμενό των.

506. Ξ έ ν ο ς .  — Για ξένος είναι κι’ έρχεται
για παάρεμένονς κι χηρέβ.

Τήν έλεγαν τά γεροντοκόριτσα. Δηλαδή θά πανδρευθοΰν κι” ε
κείνα, είτε μέ κανέναν ξένον πού θά έλθη, εϊτε με κανέναν πού θά
χηρέψη-

507. Ξένος κι στραβός είναι ένα.

508. Ξ ε ύ ρ ω. —Ξέρ’ ς νά κλέψης ;
—Ξέρω.
— Ξέρ’ ς νά κρύψης ;
— Δι ξέρω
— ”Ε, τότε και νά κλέψης <5ί ξέρ’ ς.

'Ό ταν άπεκαλύπτετο κλοπή τις ή άπόκρυψις εμπορεύματος υπο
κειμένου εις φορολογίαν, τήν στιγμήν κατά τήν όποιαν ήτο εΰκολον 
νά μή άποκαλυφθή.

509. Ο ι κ ο ν ο μ ί α .  Ή  οίκονομία ·κτίζει πύργους.

51 (λ ° Ο π ο ι ο ς . " Οποιος μακρονκατονρησ .
Τό περισσότερον έλέγετο δταν έπαιζαν χαρτιά καί έφθαναν νά 

έχουν άπό τόσα καί ύπελείποντο όλίγα διά νά τελείωση ή παρτίδα.
511. *Ο ρ φ α ν ό ς . Ό  ορφανός δε χαίρεται χίλια κι άν βασιλέψη.
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512. Π ή γ <ο. — Παν πάει ίι Δούκα ;
— Σιο γιαλό.

Περί συχνής έπισκέψεως, σχεδόν καθημερινής.
5,13. Π α ί ζ ω. Γιά τά πένα παίζω τούτα 

τά βιολιά και τά λαγούτα.
Είρο^νικώς, όταν έγίνοντο άντιληπταί οί απώτεροι σκοποί νέου 

τίνος, ό όποιος κεκαλυμμένως έξεδήλωνε την συμπάθειάν του πρός 
μίαν νέαν.

514. Π α π ά  Νά οε nfj παπάς or’ αφτί.
Ειρωνική φράσις μεταξύ φίλων άσιειευομένών.
515. " Ενας παπάς τά βλόηοε.
Περί πραγμάτων τής αότής ποιότητος.
516. Κείνους πυκαμε τ' μάννα μ παπά, 

ϋά gaa~ κι τον babdg διάκο.
Διά τούς ονειδίζοντας τούς άλ’λους διά συμφοράς προερχσμένας 

έκ θείας βουλήσεως, τάς όποιας καί οί ίδιοι ήτα δυνατόν νά ύπο-
στοϋν.

517. Τ ’ παπά, τ 3 πρωτογέρ' καί τρογνρω τά γιρόάια.
Περί μυστικού τό όποιον έγνώσθη είς εύρύτατον κύκλον, ένω 

ισχυρίζεται ό λέγων αυτό δτι δέν τό είπε είς κανένα άλλον παρά 
είς τόν παπάν, τον πρωτόγερον καί είς τούς άλλους γέροντας, δηλ. 
τάς κοινοτικός άρχάς τού χωρίου.

518. II ά π ι α. Πάπια πατρίκιό, χήνα καραγκιόζα,
μ’ οίρ κολοβό κϊ κονταλιώτα πονηρός.

Δι’ εκείνους, οί όποιοι έπεδίωκον παρά την άξίαν των νά άνέλ- 
θουν υψηλότερα, μέχρις δτου περιήρχοντο είς την διάθεσιν πονηρού 
τίνος ό όποιος τούς κατέστρεφεν.

Είναι περικοπή παραμυθιού κατά τό όποιον μία πάπια, μία χή
να καί ένας κούρκος έπήγαιναν- νά γίνουν ωραίοι. Είς τόν δρόμον 
εύρηκαν μία άλεποΰ ή όποια άνέλαβε νά ίκανοποιήση τάς έπιθυμίας 
των, ώς έχουσα δήθεν ειδικότητα. Ά λλα τούς έπνιξε καί τούς έφα
γε. Μαζί τους ήτο καί ένας πετεινός, ό όποιος έζήτησε άπό τήν άλε
ποΰ νά τού κάμη τήν χάριν νά τόν άφήση νά φωνάξη διά τελευ- 
ταίαν φοράν’ καί άφοΰ τού τό έπέτρεψεν ή άλεποΰ, αυτός άνέβη- 
κε είς ένα δένδρον καί έκεΐ έφώναξε. Προσκληθείς δέ νά κατεβή 
άπό τό δένδρον, αυτός έκατσούλισε μέσα είς τό στόμα τής άλεπούς

Σημαίνει ή παροιμία δτι καί ό πονηρός είμπορεΐ νά έξαπατηθή 
άπό έκεΐνον πού ζητεί νά άπατήση.
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Συνήθως έλέγσντο μόνον ο:ί δύο πρώται φράσεις.
Κουτσλιώτς έννοείτσι ό πετεινός, μολονότι δέν έχρησιμσποιεΐτο 

ποτέ ή τοισύτη όνομασία. Δέν Αποκλείεται νά έννοεΐται καί κανένα 
άλλο πουλί.

519. Π α ρ ά ' & υ ρ ο .  'Η  κ'λιά πανα$νρια δέν εχΐ.
'Ό σα  καί νά φάγη κανείς δέν φαίνονται καί συνεπώς δέν είμ- 

ποροΰν νά τό« έκτιμήσουν οι άλλοι, έάν δέν θά ίδοΰν καί διαφορε
τικά τήν προκοπήν του.

520. Π α τ ρ ί ς. “Οπ' ζής κι πατρίς.
'Όπου είμπορεΐ κανείς τά έξοικονομήση τά προς τό ζήν έκεΐ 

είναι καί ή πατρίς τού.
521. Π ε ρ ι π α τ ώ .  *Εκεΐ πον πορπατοννα τά ποδάργια,

κι δΐ δορπατάεί ή νονς.
Περί άπροσέκτων Ανθρώπων, πού ένεργούν χωρίς νά σκέπτων-

ται.
522. Π έ τ ρ α  ’Ως πον νά πίj δόξα Πατρ'ι

πέφτ’ ή πέτρα κί τόνε βαρεΐ.
Δι’ Ανθρώπους οί όποιοι μόλις συνήρχοντο άπό Αλλεπάλληλα 

Ατυχήματα πάλιν παρουσιάζοντο νέα έμπόδια καί δυσκολίαι.
523. *Η πέτρα άκρα <5έν εχΐ-
Ώ ς συμβουλή εις τά παιδιά διά νά μή ρίπτουν λίθους.
524. Π η γ α ί ν ω .  —Πον πήγες ;

— Καπ&ενά.
— Τ' εκαμες ;
—Καάίποτα.

'Ό ταν άπετύγχανον μετά πολύωρον άναζήτησιν πράγματός 
τίνος.

525. “ Ο π* νά πάη κανε'ις μαζί τ' τό παίρινί.
Κατ’ άλλους τό βάσανό του, κατ’ άλλους τ ό χ ο ύ ι  τ ο υ 1)
526 Π η τ α. Πότε πητα και τνρ'ι 

πότε πητα μοναχή.
Περί τής όπωσδήποτε έξοικονομήσεως τών πραγμάτων.
527. Π ί ν ω  "Ο,τ’ νά πγής #ά μεϋνσης.
"Ο,τι καί νά πάρη κανείς θά στοιχίση πολύ.
528. Π  λ ε ν ρά. ”Εκαμε τά πλενρά τ’ *μαλακά σάν τη goiXid τ ’.
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1) Λ. Τ. Συνήθεια.
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Τόν έδειρε πολύ.
529. Π λ ο ύ τ ο ς .  Χτησε δνομα καλό και μη πλούιη άριοτα(Π.Ζ.Α.)
ή Χτησε δνομα και μη πλούτη.

530. Π ν ί γ ο μ α ι. Και πώς δεν έπνιγηκαμε
σε τούτο τό ταξεϊδι, 
νά τρως τό μαρουλόφυλλο 
και κείνο δίχως ξεΐδι;

Ό  μύθος εύρύχατατα γνωστός εις τό Αύδήμιον είχεν ώς έξης :
Ό  λύκος, ή άλεποϋ καί ό γάιδαρος ταξειδεύοντες, διέτρεξαν μέ- 

γαν κίνδυνον καί έσώθησαν ώς έκ θαύματος. Κατόπιν της σωτηρίας 
των, ήθέλησαν νά έξομολογηθουν άναμεταξύ των, διά νά καταλά
βουν είς ποιον άπό τούς τρεις ητο τό φταίξιμο, ένεκα τού όποιου δι
έτρεξαν τόν κίνδυνον. Καί ό μέν λύκος είπε πώς δεν έκαμε καί με
γάλα πράγματα είς τήν ζωήν του, έκτος άπό μερικά άρνιά πού έφα
γε, πράγμα τό όποιον του έσυγχώρησαν οί σύντροφοί του. Ή  άλε- 
που εΐπε πώς καί έκείνη δέν έκαμε τίποτε, έκτος μόνον άπό λίγα 
κοτόπουλα που έπνιξε καί έλαβε καί αυτή συγχώρησιν άπό τούς 
συντρόφους. 'Ί-ίλθε καί ή σειρά του γαϊδάρου, ό όποιος ώς μόνον 
του άδίκημα είπε πού έφαγε ένα μαρουλόφυλλο. Τό έθεώρησαν 
σπουδαίο καί τόν έρώτησαν.

—"Εβαλεςτουλάχιστον καί λίγο ξύδι;
Καί ό γάιδαρος είπε:
— Καί πού θά τό ευρισκα τό ξεΐδι;
Και τότε θυμωμένοι καί άγανακτισμένοι ό λύκος καί ή άλεποΟ 

είπαν :
— Άκοΰς τό μαρουλόφυλλο νά φάγη δίχως ξύδι ! 

και πώς δεν επνιγηκαμε σε τοΰτο τό ταξεϊδι ; 
καί κατεσπάραξαν τόν γάιδαρο.

Ώ ς παροιμία έχει τήν σημασίαν των συνεταιρισμών είς τούς 
όποίους ό εΐς τών συνεταίρων λόγω του ήπιου χαρακτήρος του όπωσ- 
δήποτε θά ύφίσταται τήν τύχην τοΟ γαϊδάρου, παρά τών έτέρων 
συναδέλφων του. Καί γενικώτερον έχει τήν σημασίαν δτι ό άνίσχυ- 
ρος θά άδικεΐται πάντοτε άπό τούς ισχυρούς.

531. Π ό τ ε .  Πότε Σφέτκος πότε Πετκος.
Περί τής κατά τάς περιστάσεις άλλαγής τοΟ όνόματος. Πότε γί

νεται (Σφέτκος), πότε (Πέτκος).
532. Π ο υ λ ί .  Τά π’λιά ’ ) μι τά χέρια. 1

1) Πουλιά,
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Σημαίνει έπιτηδειότητα καί μεγάλην άξίαν. Έλέγετο ή παροιμία 
αυτή εις ενδειξιν περιφρονήσεως, δηλ. καί τά πουλιά μέ τά χέρια 
νά πιάνη άκόμη, δέν πρόκειται νά τον λάβη ύπ’ δψιν καί να τον έκ- 
τιμήση.

533. 77 ρ ά γ μ α. " Ενα πράγμα ώσαμ’ εκεί που πρέπ\
Ύπόδειξις φιλική περί μή ύπερβάσεως των έσκαμμένων.
534. 77 ρ α ξ ι ς·. Τάξ πράξ' κι γαϊδρονκαχάστασ\
Διά νά ψέξουν ελαφρώς ακαταστασίαν τινά.
535. Π υ ρ ώ ϋ· 7} χ α. ΔI \θρώ&’κα 1) απ’ τον γηλιο,

#ά δρωέλϋ άπ’ rot’
Έλέγετο δταν κανείς δέν έβλεπε καλωσύνην άπό τούς οίκείους 

του καί προσεφέροντο, είς μίαν δεδομένην στιγμήν, νά τον έξυπηρε- 
τήσωσι μακρυνοί σνγγενεΐς, άπό τούς όποιους δέν άνέμενε καί δέν 
ήλπιζε στοργήν.

535, Π ω λ ώ  Πούλα μεΛ ) για νά μη at: π'ληαω.
Διά κάτι τό όποιον ύπήρχε κίνδυνος νά βρωμήση καί νά κατα- 

στρέψη έξ όλοκλήρου τον έμπορον.
537. Ρ ί χ ν ω .  Τόρξε ή Κ  νέλ’ ς.
Τήν έλεγαν εις τά παιδιά, τά όποια, προς άποφυγήν τής τιμω

ρίας, ίσχυρίζοντο δτι δέν έκαμαν εκείνα τήν ζημίαν (δέν τό έρ- 
ριξαν έκεΐνα, ό,τιδήποτε καί άν ήτο) ενώ ήτο βέβαιον δτι τήν έκα
μαν έκεΐνα, διότι Κ’νέλ'ς (Κουνέλης) ήτο άνύπαρκτον πρόσωπον.

538. Σ  α κ χ ο ν λ ι. Ηγώ στον σαχχονλι δι batVtu.
Δέν είναι εύκολον νά έξαπατηθώ.
539. Σ  £ ί ω. 'Όταν σονσαν την αχλάδα,

(ίσοι τύχαν τόσοι φάγαν. 
η δσοι λάχαν τόσοι cpdyav

Περί εύκσιρίας, ή όποια παρήλθεν.
540. Σ  χ ά φ η. '77 σκάφ είναι ζχιτιάνα.
Τήν έλεγαν αί οίκοκυραί δταν είχαν ύπ’ δψιν πων νά πλύνουν 

όλίγσ, άλλά κοντά είς τό ένα έπλυναν καί τό άλλο καί άπησχολοϋν- 
το πολλήν ώραν είς τήν έργασίαν αυτήν χωρίς έξ άρχής νά έχουν 
τήν πρόθεσιν.

541. Σ κ ο ύ φ ι α .  —Τί σε πρέπει χασιδιάρ';
—Μαργαριταρένια σκούφια.

Περί παραλόγων άξιώσεων πού έχουν μερικοί. 11

11 Γί υρ ώθηκ α=ζεστάθηκα.—2) Πώλησέ με.
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542 Σ κ ύ λ ο ς .  “Ενα σκύλο, πον άά dove βάνίς μι τον ζόρ\
τί φύλαμα ·&ά o' κάμ ;

Διά τούς έργαζομένους μέ άπροθυμίαν.
543 Τον gακό τον σκύλου, εκεί π ’ Τά τ' ρίζης πέτρα, ρίξ ’ τ ’κόκκαλο 
Διά την άναγκαίαν περιποίησιν άνθρώ των επικινδύνων.
544. Σ  π α ν ό ς. Είδα κι άλλί σπανοί, άμα εΐχανα κι’ άπδ

καμμιά τρίχα.
ή ΚΤ άλλί σπανοί, μ3 εχνα κι άπδ καμμιά τρίχα.
Περί εξαιρετικών φιλάργυρων.
545. Σ τ ρ α β ό ς .  Ποιο- στραβός όί Τέλι τα μάτια τ3.
"Οταν δέν ήδύναντο νά Αποδεχθούν τά προσφερόμενα ύπούλως, 

τά όποια φαινομενικώς μόνον ήσαν έπωφελή.
546. Σ  ν λ λ ο γ ί ζ ο μ α ι. Σ ’λονγιέται σά dov γρονν'π3 Τά gXdo . 
Διά τά παιδιά, δταν ήρωτώντο καί δέν άπήντων, είτε λόγω ένο-

χής είτε λόγω Αμηχανίας.
547. Σ υ ν α ν α σ τ ρ ο φ ή .  eH  κακία συναναστροφή φΤείρει χρη

στά ήΤη.

καί ΙΙές.μον ποιά είναι η ανάροφιά σ νά σε πώ την άνΤρωπιά σ3. 
η ΤΙές μον με ποιόν συναναστρέφεσαι νά σε πώ τί είσαι.

548. Σ υ ν τ ρ ο φ ι ά .  Ή  σνάροφιά άμα ήάανα καλό πράμα,
{λάχανα 1) δνό ά'άιρ3) μια γναϊκα.

549. Σ τ ά ν η .  Τέτοια στάνΐ τέτοιο τυρί κάνΐ.
Ά να λόγω ς τής καταγωγής ένός έκάστου είναι καί τά έργα του.
550. Τ ί μ ι ο ς .  Κάλλιο τίμιος θάνατος παρά άτιμη ζωή.
551. Τ ι μ ή Ή  τιμή τιμή δεν εχΐ, κι χαρά στον πον τήν εχΐ.
552 Τ ρ ώ γ ο μ α ι .  "Ενας π3 Τίλΐ νά τρώγεται,

μι τά ρούχα τ' τρώγεται.
Διά τούς φιλέριδας.
553. Τ ρ ώ γ ω  3Ε σ ε ϊ Τ ά  φάτε τ' μεγ ·λ τ' \)απάράύ) 
Αντεγκλήσεις μεταξύ συναγωνιζομένων. θ ά  ζημιώσουν πολύ.
554. θά σε φάω σά μαρούλι.
Απειλή.
555. Τ σ έ π η .  Είν ή τσέπ3 τ τρύπια.

Περί σπατάλων Ανθρώπων, πού δέν ήμπορουν νά Αποταμιεύσουν.

1) θ ά  είχαν. -2 ) "Ανδρες.—3) Φαγητόν. Έγίνετο μέ ολίγα φασόλια καί πολύ 
ξύδι. "Εβαζαν μέσα καί άλεΰρι καί κρομμύδια ψιλοκ ομμένα (σύβρασι).

Θ  ρ φ μ ι η ά  ΙΒ \ 23
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556. Ύ  π ο μ ο ν η. 'Η  υπομονή άνΐκάει τά πάντα

η ' Οποιος άπόμεινε^) τον Κύριο είδε.
καί Ή  υπομονή βασιλέβ.
557. Φ α γ η τ ο ν. Τό φαΐ κάμινί φαρδύ
Διά τούς καλοθρεμμένους ανθρώπους.
558. Φ έ ξ ι ς. Στ' λιόξ' κι σ’ φέξ”.
’Αραιά καί που.
Άρχεΐον Β'. 173.

Στη χάσ' κι στη βρέξ'.
559. Φ έ σ ι .  Κατά το φέσ' κϊ τον γάρο ύφαλο.
Περί τής αρμονίας των πραγμάτων.
560. Φ ι λ ά ρ γ υ ρ ο ς .  Τ ’ φιλάργυρου το βγιό,

στ' χαροκόπ' τά χέργια.
Των φιλάργυρων ή περιουσία περιέρχεται εις κληρονόμους σπα- 

τάλουτ, οί όποιοι διασπαθίζουν αυτήν.
561. Φ ί λ ο ς .  Σαν κ’ εμάς κι' οί φίλοι μας

κι τά ζουμπεϋεριά μας.
Διά τρίτους, είς ένδειξιν περιψρονήσεως.
562. Φ τ ν ν oj, ’Εκεί, π' ϋά φτνσ' ένας, στεγνών’.

Έκεϊ π' ϋά φτύσνα πουλλοι γίνεται g ιόλα “ ), 
καί Οί πολλοί τον ενενα τόνε κάμνα 3)

η ένας τσ* πουλλοι δί μπορεί νά τσοί κάμ .
Περί τής άποτελεσματικής ένεργείας των πολλών.
563. Φ υ λ ά γ ω .  cΌποιος φλάει τά ροϋχα τ ’ εχΐ τά μ'σά.
"Οταν κανείς θά προφυλάσσηται καί έν ώρα καταστροφής θά

περισώση κάτι.
564. Φ ω τ ι ά .  "Ο π' πέσ' ή φωτιά εκεί καίει 
Ό τι οί πλησιέστεροι συγγενείς υποφέρουν.
565. Χ α ρ τ ο π α ί κ τ η ς .  Τ χαρτοπαίχτ η γναικα, από βράδι'

είναι πλούσια κϊ τό πουρνό φτώχιά. 
Δέν πρέπει νά χαίρεται κανείς άπό κέρδη πού άπέκτησεν έκ τής 

χαρτοπαιξίας.
566. X  e λ ω ν ά κ ι. Τ'1 άχειλωνάκι μ ” τό καλομοντσ'νο
Περί τής άγάπης πού έχουν αί μητέρες προς τά τέκνα των, έστω 

καί έάν αύτά είναι δύσμορφα.
567. X  έ ρ ι α .  Με ξένα χέρια φίδια νά μη τιιάνς,
ή Με ξένα χέρια φίδια νά πιάνς. 1

1) 'Υπέμεινε.—2) Λ.Τ. Λίμνη.—3) Πλούσιον, νοικοκύρην.
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Να μην έμπιστεύεται κανείς τάς υποθέσεις του εις άλλον.
568. Χ ο ρ ό ς .  Τώρα π μπήκες στον χορό,

'&έλΐς δι Φέλίς ·&ά χόρεψες
Προτροπή νά φέρουν εις πέρας έργον τι πού άνέλαβον.
569 Χ ο υ λ ι ά ρ α .  ‘ Η  σάρα και η μάρα και ή τρύπια η χονλιάρα.
Περί συναθροίσεως παντοειδών στοιχείων, ιδίως έκ των -κάτω 

τάτων στρωμάτων.
570. X  ρ ε ω σ τ ώ  Έκει π* μας ξτονσανα  ') πήραν κι τον βώ(Τ μας.

Περί των διφορουμένων λογαριασμών, δπου συνέβαινε συνήθως 
έκεινοι πού έχρεώστοΟσαν νά βγαίνουν περισσότερον κερδισμένοι.

573. X  ρ ι  σ τό ς .  Κατοϋρσε ή Κ ’ αχός.
Περί άφθονίας ενός πράγματος.
572 X  ώ ρ ι α. Χώρια Ξ ’χός *) χώρια Παναγιά.
Έλέγετο καί έρωτηματικώς, δι’ ανθρώπους οικείους οί όποιοι 

έδείκνυον χωριστικός τάσεις. Συνήθως έλέγετο δι’ έπουσιώδη πράγ
ματα.

573. Ψ a λ λ ί δι. - -Μ ι  το ψαλλίδ' ϋερίζ’να.
Περικοπή παραμυθιού, κατά τό όποιον ήτο μία γυναίκα πού 

ίσχυρίζετο δτι θερίζουν μέ τό ψαλίδι καί δχι μέ τό δρεπάνι. Ό  άν- 
δρας της από τον θυμόν του τήν έπήγεν εις τήν θάλασσαν νά τήν 
πνίξη καί αύτή ενώ έβυθίζετο έβγαζε άπό τό νερό έξω τά δύο της 
δάκτυλα καί έδειχνε εις τόν άνδρα της πώς θερίζουν μέ τό ψα\λίδι.

574. Ψ ε ν  μ α .  Σά με δγί]ς, τό χάμνω ψέμματα.
αα δε με δγβς τό κάμνω αλήθεια

Διά μερικούς πού εις τά άστεΐα άφαιροΰν κάτι άπό τόν άλλον 
καί εάν δέν γίνουν άντιληπτοί, τό κρατούν διά λογαριασμόν των.

Έλέγετο δταν έγίνετο άντιληπτός.
575. ψ ν % ή Νά πάτ/ η ψ’ χη τ ’ στον χωράφ*
Έλέγετο άπό τάς μητέρας εις τά παιδιά, πού έβιάζοντο νά φά- 

γουν ζεστό τό φαγητόν των ή τήν πήταν.
ΕΥΣΤ. ΖΗΣΗΣ 1

1) ΈχρεώστοΟσαν.—2) Χριστός.



Ο ΘΕΡΟΣ ΣΤΟ ΑΥΔΗΜΙ

Μόλις έμπαινε ό ’Ιούνιος, πού οι Αύδημιώται τον έλεγαν Θέρο, όλο 
to χωριό ζούσε μίαν άλλη ζοιή : Μικροί μεγάλοι μιλούσαν για τό θέρο 
μολονότι οί ίδιοι δεν είχαν νά θερίσουν. Τό Αύδήμι τό έλεγαν τουρκικά 
Ούτσμάκ-δερέ, αλλά ήταν γνωστό εις τά περίχωρα καί μέ τό όνομα Χαρ- 
μανσίζ-κιοϊ, δηλαδή χωριό χωρίς αλώνι, ήταν δε τό μοναδικό χωριό τής 
Θράκης πού δεν είχεν ούτε ένα αλώνι. Μερικοί τό είχαν καί παράπονον 
καί τό θεωρούσαν θεϊκή κατάρα, άλλ’οί παλαιότεροι κάτοικοι τού χωριού 
ήσαν γεωργοί καί ποιμένες, πράγμα πού. έξακριβώνομεν από τις τοπωνυ
μίες. Ένφ δεν ύπήρχον χωράφια σπαρμένα, υπήρχαν τοποθεσίες μέ ονο
μασία πού περιείχε τή λέξι «αλώνι». Π.χ «'Αλώνι» (πλατεία μικρή, λιθό
στρωτη μέσα στο χωριό),«' Α λ ώ ν ι α» (τά αμπέλια πού ήταν λίγο έξω από 
τό χωριό), «'Α  λ ω ν ά κ ι» (ένας λόφος, ό όποιος φαίνεται νά ίσοπεδώθη 
επίτηδες), «Π ε τ ρ ά λ ω ν α» καί «Π α λ η ά λ ω ν α» (μέρη όπου στήν 
εποχή μας ύπήρχον μόνον αμπέλια καί συκομωρεώνες).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τά μέρη αυτά χρησιμοποιούνταν γιά νά 
αλωνίζουν οί αύδημιώται τά γεννήματά των. Επίσης υπήρχε καί τοπο
θεσία Χ ω ρ ά φ ι α ,  ή λέξις δε χωράφι εις τό Αύδήμι έσήμαινε εις τήν 
εποχήν μας άκαλλιέργητον αγρόν.

Πλήν τών τοπωνυμιών ύπήρχον καί πολλοί γέροι πού θυμούνταν 
ότι τό Αύδήμι κάποτε είχε γεωργία. Βρήκαν όμως συμφεριυτερη τήν αμ
πελουργία καί σηροτροφία διότι τό έδαφος είναι πετρώδες κι’ έτσι πα
ράτησαν ολωσδιόλου τή γεωργία, είς βαθμόν πού ξεχάστηκε αυτή από 
όλους είς τάς ημέρας μας. 'Ωστόσο ό θέρος ήταν πολυύμνητος καί τον 
τραγουδούσαν κάθε χρόνο μέ πολύ ενθουσιασμό τόσο οί γυναίκες όσο 
καί οί άνδρες. Δέν φαίνεται δέ τά τραγούδια τού θέρου νά είναι ύπο- 
λείμματα ή αναμνήσεις τής γεωργικής ζωής τού χωριού.

Είς τό Αύδήμι οί άνδρες κατήρτιζον ομίλους καί πήγαιναν καί θέρι
ζαν είς τά χωράφια τών μπέηδων καί τών αγάδων τού κάμπου. ’Από 
καμμιά χρονιά έπήγαιναν καί στήν ’Ανατολή, κατά τό Άδραμύτι καί τό 
’Αϊβαλή (Κυδωνίαι), αλλά τό συνηθέστερον έπήγαιναν στον κάμπο τής 
Θράκης. Ό  όμιλος ελέγετο τ α ϊ φ ά ς  καί ό αρχηγός τού ομίλου d ρ α 
γ ό  υ μ ά νο ς Ό  όραγουμάνος ήτο ό μεσάζονν μεταξύ τού γαιοκτήμο- 
νος καί τών θεριστών, αλλά καί ό ίδιος είργάζετο. Πριν από ήμέ-
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ρες ό άραγουμάνος θα πήγαινε νά περιοδεύσω, ν ά  σ ε ρ γ ι α ν ί σ ω  
τά χωράφια καί νά συμφωνήσω Μ-έ τον α γ ά ,  τον γαιοκτήμονα. Ή  ερ
γασία έπληρώνετο κατ’ αποκοπήν.Επειδή δέ κατηρτίζονταν αρκετοί δμι- 
λοι συναγωνίζονταν ποιος θά ξεθερίση γρηγοριότερα. Ή  θέσι τοΰ άρα- 
γουμένου ήταν λεπτή. ’Έπρεπε νά εκτιμήσω καλά τήν εργασία για νά 
μ ή τ ο ύ ς  κ ά ψ η τούς άνθροιπους. ’Έπρεπε νά είναι είδήμων νά 
ζητήσω άνάλογον ποσόν, ώστε νά προσληφθοϋν τόσοι θερισταί πού εις 
τον καθέναν νά πέσουν από πέντε περίπου .λίρες ως μισθός, πού έλέγετο 
εις τήν περίπτωσι αυτή χ ά κ ι ’ ) καί νά μή θερίσουν περισσότερο ά·πό 
είκοσιπέντε μέρες.

’Ά ν δέ μ π a d ά κ ω ν α ν, δηλαδή εάν έπεφτε έξω εις τούς υπο
λογισμούς του ό άραγουμάνος,,.χότε ,έθέριζαν καί τριάντα μέρες.

Ό  άραγουμάνος έπαιρνε διπλό χ ά κ ι, θά τον ξ έ ν ι α ζ ε 3) 
δέ καί ή χανούμισσα μεταξωτό μαντήλι.

Ή  Χανούμισσα θά διόριζε καί στό παιδί, πού κουβαλούσε τό ψωμί 
καί τό φαί στό χωράφι, μαντήλι καί ένα πετεινάρι ή πλάδα.

Οί θεριστάδες έπαιρναν μαζί τους καί 3—4 παιδιά από 12—15 χρό
νων καί τό ένα τό είχαν καί πήγαινε στοϋ αγά τό σπίτι καί έπαιρνε 
τρεις φορές τήν ήμέρα τό ψωμί καί τό φαγητό, καί τό παιδί αυτό τό έλε
γαν ψ ω μ ά. Τό άλλο κουβαλούσε τό νερό καί τό έλεγαν νερά. Καί τά 
άλλα δύο φύλαγαν τά μουλάρια καί τά γαϊδουράκια των θεριστάδων, 
διότι δσοι από τούς θεριστάδες είχαν ζώα, τά έπαιρναν μαζί τους γιά 
νά άναπαυθούν καί γιά νά θραφούν καί ν τ α ν β ρ α ν τ ί σ ο υ ν 3) · εις 
τά πλούσια χωράφια τού κάμπου. Τά έδιναν δέ χ ά κ ι από 2 — 5 με- 
τζήτια.

Εις τό διάστημα δέ πού’θά έθέριζαν έστελναν τά παιδιά στό χωριό 
μία δύο φορές καί έπαιρναν ρούχα καθαρά καί τούς έστελναν αί γυναίκες 
τους καί ρακί καί φρούτα : μήλα, κορόμηλα, δαμάσκηνα καί βερίκοκα. Οί 
άρραβωνιασμένες αφού θά έστελναν γαρύφαλα μέ χρυσάφι τυλιγμένα 
καί λεβαντιασμένα έστελναν καί σταφίδες, αμύγδαλα, καρύδια καί κα~ 
νέλλα, έξ οΰ καί τό δίστιχον :

Σέ στέλνω χαιρετίσματα 
σταπίδες καί κανέλλα,
ΞεΘέρισες πουλάκι μου 
παρ’ τό δρεπάνι σ ’ κ’ έλα.

Τή ημέρα πού θ ’ άφευγαν οί ταϊφάδες αποχαιρετούσαν όλους τούς

1' Λ. Τ .=δ ίκα ιο ν .-^2) Έδώ ριζε.—3) Λ. Τ . Δυναμώσουν,
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χωριανούς, οι όποιοι τούς εύχουνταν «κ α λ ή δ ύ ν α μ’ » και «κ α λ ό 
κ ο (3 έ τ’» ’ ). Επισκέπτονταν δέ άι,ό βραδύς καί τά συγγενικά σπίτια» 
ήταν καί ε θυμόν νά'τούς δίνουν γαρΰφαλα. Καί πριν από μέρες θά τρα
γουδούσαν τραγούδια τού θέρου, άλλα εκείνο τό βράδι τό χωριό ξεσηκώ
νονταν από τά τραγούδια καί απ’ άκρα εις άκρα αντηχούσε τό:

«Σαράντα δράμια σίδερο καί δέκα δράμια ξύλο».
'Η άραγουμάνενα μαζί μέ τις γυναίκες των άλλων άνδρών θά πή

γαιναν τό πρωί στην εκκλησία γιά νά περάσουν παράκλησι καί νά μνη
μονέψω ο παπάς δλα τά ονόματα των θεριστάδων καί νά τούς φυλάξη ό 
Θεός όλους γερούς νά γυρίσουν μέ τό καλό στά σπίτια τους. Διότι 6 θέ
ρος έθεωρείτο ή πιο βαρειά δουλειά όλου τού χρόνου, επειδή ήτον μέσα 
στη ζέστη καί μακρυά από τό χωριό τους, εξ ού καί ή παροιμία :

«Θέρος, τρύγος, πόλεμος»
πού σημαίνει εργασίες δύσκολες καί επιτακτικές, διότι δεν επιδέχονται 
αναβολήν.

Τά χωράφια ξεχωρίζονταν εις ’ρ 5 ί ν ι α, καί έμπαιναν όλοι μέσα 
εις τό ρδίνι, έπρεπε δέ όλοι νά προχωρούν μαζί, νά μή μένη κανείς πίσσ).

Εκείνος πού θά έξεχώριζε τό χωράφι εις ρδίνια, λέγονταν τ σ ι κ ι μ- 
τ ζ  ή ς καί έπαιρνε μία λίρα παραπάνω από τούς άλλους.

Τό τελευταίο κομμάτι πού θά θέριζαν τό άφιναν επίτηδες στενό 
καί τό έλεγαν b ά ν τ α. Έτραγουδούσαν δέ όλοι όταν θά τό έθέριζαν 
καί τό τραγούδι τής δάντας.

Τούτη είναι ή δάντα 
δάντα καί λασάντα 
τού αγά μας, 
του πασά μας.

Τούτη είναι ή δάντα, 
δάντα καί λασάντα 
τού άραγουμάνου μας 
τού πασά μας.

Τούτη είναι ή δάντα 
δάντα καί λασάντα 
τού τσικιμτζή μας 
του πασά μας. 1

1) Λ. Τ. =Δΰναμις.
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\λπό τούς θεριστάς 6 ένας έλέγετο δ ρ α κ τ σ ή ς ·) και δ άλλος 
δ έ μ α τ α  η ς, διότι έκαμνε· δεμάτια, άλλα εθέριζε και αυτός έως δ του 
Υΐνη τό δεμάτι. Τ ο υ ρ μ ο υ κτ σ ή ς, εκείνος πού συνάζει μέ τό τουρ- 
μοΰκι δσα έμεναν και τ ε π ε τ ζ η ς εκείνος πού κάμνει τις θυμωνιές, 
δεν άναφέρονται από τούς Αύδημιώτας θεριστάς. Φαίνεται δέ ότι 
τις εργασίες αυτές τις εκαμναν άλλοι βοηθητικοί έργάται τού αγά πού 
δεν περιλαμβάνονταν μέσα στον ταϊψάν, ιδίως γύφτοι, οί όποιοι αντικαθι
στούσαν ενίοτε καί τούς θεριστάς.

Μερικοί ταϊφάδες για νά γυρίσουν γρηγορώτερα στό χωριό θέριζαν 
καί τή νύκτα.

'Ο ερχομός των θεριστάδων ήταν καί αυτός πανηγυρικός, προ παν
τός δι’ εκείνους πού έγύριζαν πρώτοι.

'Ο πρώτος ό ταϊφάς πού θά γύριζε στό χωριό ήταν συνήθως τού 
Γιάκκα, άλλ5 ώς τό βράδυ θά έφθανε καί τού Τσαλίκη, τό άλλο πρωί 
τού Ξυγόνη, τού Λεμονή, τούΚρούσου, τού Καλλίγκου καί άλλοι, αλλά ό 
Κόκοτας ποτέ δεν κατώρθωνε νά ελθη σέ 25—30, μέρες πάντα έπεφτε 
έξω καί θέριζε 40 καί 50 μέρες γι’ αυτό δταν θά ήρχετο τον περίμενα;ν 
τά παιδιά καί τον έπερναν μέ τούς παληοτενεκέδες καί μέ φωνές απο
δοκιμασίας καί έμπαιγμούς. Έκαιαν καί άπορρίματα ζσ>ων (τά κ ό- 
π ι ρ γ ι α των μουλαργιών καί γαϊδουργιών) μέ τά όποια τούς εθύ- 
μιαζαν.

Τούς άλλους πού έρχονταν πρώτοι έβγαιναν οί γυναίκες τους μαζί 
καί ό παπάς καί τούς καλωσώριζαν καί τούς ηύχονταν «κ α ί τ ο ύ  
χ ρ ό ν ο υ » .  Αυτοί έρχονταν μέ τά τραγούδια. Τραγουδούσαν δέ διά
φορα τραγούδια τού θέρου, αλλά μέ άλλο σκοπό, οχι έτσι πού τά τρα
γουδούσαν τά κορίτσια. Οί άνδρες αφού θά τραγουδούσαν ένα στίχο 
έλεγαν κατόπι απαραιτήτους καί τό

«’Έλη γισμόλα γειά σας ! Τσαχό!»

ενφ τά κορίτσια δέν τό έλεγαν πάντοτε.
Τό μανδήλι πού έδινε ή χανούμισσα τό έβαζαν εις ένα ξύλο καί τό 

βαστούσε ένας εμπρός τό έκαμναν δηλαδή σημαία b α ρ γ ι ά κ ι, είχε 
δέ αυτό χρώμα κίτρινο.

Κατά τον ερχομό τών θεριστάδων προηγείτο αυτός μέ τό 5αργιάκι 
καί κατόπιν έρχονταν οί άλλοι. Καί δλοι μαζί τραβούσαν εις τού άραγου- 
μάνου τό σπίτι καί εκεί κατέβαινε ή άραγουμάνενα καί τούς κερνούσε 
ρακί καί σταπίδες. Καί τραγούδούσαν : 1

1) Λ. Τ. Θεριστής.
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Ροδίτικο εΐναι τό πανί 
ροδίτικο τό χτένι,
’Έλη γιαμόλα γειά σας! Ί σ α χ ό !
Ροδίτικη καί ή κοπελιά, 
πού κάθεται καί φαίνει,
’Έλη γιαμόλα γειά σας ! Ίσαχό !

'Ο αγάς τούς έδιδε καί ένα αρνί πού θά τό έφερναν στο χωριό και 
ύστερα από λίγες μέρες θά πήγαιναν νά τό φάγουν είς ένα εξοχικό μέ
ρος, συνήθως είς τον "Αη-Γιώργη, πού ήταν κοντά στη θάλασσα καί εκεί 
θά διασκέδαζαν. Καί αυτού έπήγαιναν μέ πομπή. Προηγείτο πάντοτε 
τό· δαργιάκι καί έτραγουδοΰσαν. Έκει θά έγίνετο καί ή Ιξόφλησις τοϋ 
λογαριασμού. Εννοείται δτι μόλις θά συμφωνούσε ένας θεριστής θά 
έπαιρνε καί κ α π ά ρ ο 1), μία λίρα συνήθως, διά νά άφήση χαρτζιλίκι 
στο σπίτι του.

Στο διάστημα δέ αυτό πού οί ά'νδρες καί τά παλληκάρια ήταν στο 
θέρο τά κορίτσια καί αί γυναίκες τραγουδούσαν τραγούδια τού θέρου.

Ή  Θέρος κι’ ή παλαμαριά καί τό βαρύ δρεπάνι 
πού πήρε την άγάπη μου καί Θά τηνε μαραίνη.

(Κότμα) ’Έλα έλα άπό τό Θέρο 
γιά Θά στείλω νά σε φέρω.

Ή Μάης φέρνει τά καλά κι ή Θέρος τά φαρμάκια, 
πού ξενητεύει τά παιδιά καί τά παληκαράκια.

Σαράντα δράμια σίδερο 3) καί δέκα δράμια ξΟλο 3) 
κάμανε την άγάπη μου σά μαραμένο φύλλο.

Τεριπλίκι καί ταντέλλα (Κότμα) /  , R , , ,πάρε το δρεπάνι σ κ ελα.

Πώς νάμνα πώς νά γένουμνα στο Θέρος κρύα βρύση 
νά πίνη ή άγάπη μου ώς πού νά ξεθερίση.

Πώς νάμνα πώς νά γένουμνα στό θέρο ένα δεάράκι 
νά κάμνω γήσκιο καί δροσγιά γιά ένα παλληκαράκι.

Μουσκουρκάφι κι’ κανέλλα,
(Κότμα) Πάρε τό δρεπάνι σ ’ κι’ έλα.

Μήν έρριξες τά νειάτα σου μές του άγά τά έρμα, 
ξεθέρισες πουλάκι μου πάρ’ τό ’δρεπάνι σ ’ κι* έλα. 1

1) Προκαταβολή —2) Εννοείται τό δρεπάνι.—3) Ή παλαμαργιά.



‘Ο θέρος στό Αύδήμι

(Κότμα)

(Κότμα)

(Κότμα)

(Κότμα)

Σέ στέλνω χαιρετίσματα σταπίδες καί κανέλλα, 
ξεθέρισες πουλάκι μου πάρ' τό δρεπάνι σ ’ κι* έλα.
Σαράντισες πουλάκι μου, καί θά πενηνταρίσης, 
καμμιά γραφή δέν μοϋστειλες νά μέ παρηγόρησης.

Βασιλικό πλατύφυλλο θά στείλω νά κοιμάσαι 
Νά σέ χτυπφ ή μυρωδιά κι' έμένα νά.θυμάσαι.
Σέ στέλνω χαιρετίσματα κι’ ένα κανί7) λεβάντα, 
νά νίβεσαι κάθε πουρνό2) νά μέ θυμάσαι πάντα.

Λάβε τό γραμματάκι μου μαζί καί ματζουράνα 
σέ περιμένω γιά νάρθής αύτή τήν έβδομάδα

Περικαλώ τήν Παναγιά, στό Θέρο πού θερίζει, 
νάχη καλά τ’ν άγάπη μου ώσότου νά γυρίση.

Στό θέρο πού θερίζει 
τό τελατίνι μου 3) 
δέ βγαίνι άπό τό νοΰ μου 
κι’ άπό τά χείλη μου.

Πώς νάμνα πώς νά γένουμνα στάχυα νά μέ θερίζης 
χερόβολο νά μέ κρατής καί νά μέ λαχταρίζης.

Μήλο μου βαραγκωμένο, 
έλα καί σέ περιμένω.

Πώς νάμνα πώς νά γένουμνα δεξί σ ’ χέρι δρεπάνι 
καί στό ζερβί σ ’ παλαμαριά άλλη νά μη σέ πάρη.

Μήλο μου κι πάλι μήλο, 
τί χαμπάρι νά σέ στείλω.

Στό θέρο σέ θυμήθηκα καί δέν μπορώ νά κάμω, 
τά δγυό μου χέρια σταύρωσα κι’ έπεσα νά πεθάνω.

Τρέχα καλή μου κ’ έλα πώς τρέχει τό νερό 
νά ξέρης άλλχ άγάπη νά κάμω δέ δορώ.

Νάξερα τό πουλάκι μου σέ ποιο χωράφ’ θερίζει, 
νά στείλω χρυσομάντηλο τόν 'ίδρω τ ’ νά σκουπίζη. 1

1) Μπουκαλάκι μικρό.—2) Πρωί.—3) "Ονομα λουλουδιού.
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Τό μαάήλι σ ’ μέ τά κλόσια 
κάνει γρόσια πεντακόσια.

Νάξερα ή άγάπη μου σέ ποιο χωράφ’ Θερίζη, 
για τό δρεπάνι τ’ άκουνή για μένα λαχταρίζει.

Τ ό  πουλί μου κι’ άλλο ένα 
πορπατοϋνα μαζουμένα.

Νά ξέρω που κοιμάτ’ αετός, πού βασιλέβ’ 6 ήλιος 
καί ποϋ θερίζ’ ή άγάπη μου, ό g-αρδιακός μου φίλος.

’Έ λα μην τό κάνης 
βάλτηκες νά μέ πεθάνης.

θεριστάδες έφερναν από τό θέρο καί ψωμί ξηρό καί μουχλια
σμένο καί έδιναν εις τους χωριανούς, ιδίως εις τά παιδιά, καί έτρωγαν για 
νά κάμουν δύναμη.

Εννοείται δτι τά τραγούδια αυτά τά· τραγουδούσαν σλα τά κορίτσια 
ανεξαρτήτως εάν είχαν ή δεν είχαν ανθρώπους των στο θέρο. Μερικά 
δε κορίτσια πού δεν είχαν ανθρώπους στο θέρο, έλεγαν μέ τον αυτόν 
σκοπό ώς κότμα :

Τό πουλί μου π ’λεΐ καί ζ ’γιάζει 
στο Σκόπο καί στο Περγάζι Χ).

ή
Τό πουλί μου πάει ταξείδι 
μέ δαμάσκηνα καί ξύδι.

’Έλεγαν ακόμη :
Εμένα ή γι’ άγάπη μου δέν σπέρνει δέ Θερίζει, 

στ ’ άργαστηράκι 3) κάθεται καί μένα λαχταρίζει.
"Ολα αυτά άφεώρουν τούς έμπορευομένους.

Μ. Ε. ΖΗΣΗ 1

(Κότμα)

(Κότμα)

(Κότμώ)

οι

1) Π ε ρ γ ά ζ έλεγαν τό Λοιιλέ-Μπουργάζ.— 2) Άργαστήρ(ι) (έργαστήριον)
έλεγαν μόνον τό μπακάλικο.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

Ιΐώ ς  3τερνονν  τά  δωδεκάμερα (Χ ρ ισ τούγεννα  ‘Αηβααιλιον καί 
Φ ώ τα) στήν Κ εσαάνη .

"Οταν θά λάρτουν τά Χριστούγγενα ούλ’ τρανοί μικροί άρχινούσαμε 
νά ίτοιμάζουμαστι για ούλα τά πράγματα. Άπουκάνα δυο βδουμάδες θά 
λά άρχίσουμι νά ράβουμι κινούργια ροΰχα. "Υστερα άμα θά κοντέψουν 
οί μέρες θά λά άρχίσουμι νά ψουνίζουμι πράμματα γιά φαΐ. ’Όχ, άμα 
πουλλά, γιατί στοϋ Κισσάν, έπειδής έκαμνε βαρύ χειμώνα καί έκλεναν 
οί πόρτες κι’ οί δρόμ’ γι’ αυτό τά ίτοίμαζαμι άπ’ τοϋ καλουκαίρ τις 
σουδιές 1) κι’ μέσα σ’ αυτές ίτοίμαζαμι καί άλλα πράμματα φαγόσιμα 
πού θά λά μάς χριαστοϋν τέτοιες μέρες, Ημείς δεν είχαμε νά κάνουμ 
άλλου τίπουτα παρά από δυύ τρεις μέρες θά λά σφάξουμι τά γρούνια μας, 
Ούλ’ πλούσιοι πτουχοί κατά τήν πλουσιάδα τσ’ θά λάχουν καί άπουκάνα 
χαϊβάν3) νά σφάζουν γιά άντέτ’ (γιά έθιμο) άν δεν θά λάχουν γροΰν, θά- 
χουν μισήρκα (ίνδιάνον) άν δεν θά είχαν μισίρκα θά είχαν κόττα, πού 
θά λά σφάξουν κάτι. Έκτος άμα εΐταν πολύ φουκαράδες θά λά τής βοη
θήσουν κείνις πού θά έσφαζαν 100 όκαδιοϋ γροΰν. Έβλιπες κεϊν’ πού 
θά λά σφάξουν μεγάλο γροΰν γίνουνταν στοΰ σπίτ’ τους μεγάλο ταβα- 
δούρ. Πρώτα άπ’ δλα θά έβαζαν στον μπαξέ τους ένα καζάν νερό νά 
βράζ. "Υστερα θά λά στρώσουν μια σκαφίδα γιμάτι άχυρο καί θά λά χύ
σουν μέσα νιρό βραστό καί θά λά ξεκρεμάσουν τού γροΰν άπ’ τήν δίβ- 
θλα (στύλο) ή άπ’ τού δέντρου καί θά λά τού ξαπλώσουν μέσα στήν 
γεμάτ’ άχυρου σκαφίδα γιά νά φύγ’ ή τρίχα τ’. Λυτό τού κάμουν άμα 
είναι κάτου άπού 50 όκάδις, τά μεγαλύτερα τά ξεγδέρνουν. "Υστερα ή 
νοικοκυρά πέρνει κι’ ίτοιμάζ’ φαί γιά τήν νύχτα πού θά χτυπήσουν οί 
καμπάνες γιά τήν ίκκλησιά καί θά πάνε καί θά γυρίσουν νά κάτσουν 
νά φαν. Μόλις σουρουπιόσ’ άρχίζουν ούλα τά πιδάκια νά τραγουδούν μί 
τά άναμένα φαναράκια καί πηγαίνουν μόνου στά μέρη πού είναι γενιά 
(συγγενείς) κι λεν αυτό τού τραγούδ’ : 1 2

1) Σπιτικά μακαρόνια, τουρσιά, πιτιμέζια, ριτσέλια καί άλλα,
2) Λ. Τ. Ζώον.
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Πάλιν αχούσαν άρχοντες,αν είναι ορισμό σας 
Χρίστου την θείαν γέννησιν νά μπω στ’ αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ την Πόλι 
οι ουρανοί άγάλοντες χαϊρε ή κτίσις όλη.
Έν τφ σπηλαίφ τίκτεται εν φάτνη των αλογών 
καί Βασιλεύς των ουρανών καί ποιητής των όλων.
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το δόξα έν ύψίστοις 
καί τούτο άξιόνεστι ήτο ποιμένων πίστις.
Έκ τής Περσίας έρχονται τρεις μάγοι μέ τα δώρα 
άστρόλαμπρο τους οδηγεί χωρίς νά λείψη ώρα.
Φτασάντες στην "Ιερουσαλήμ μέ πόθο ερωτώσι. 
που έγεννήθη ό Χριστός νά παν νά το εύρώσι.
Διά Χριστός εσήκωσεν ό Βασιλεύς Ηρώδης 
αμέσως έταράχθηκε κι’ έγινε θηριώδης.
"Ότι πολλά φοβήθηκε διά τήν Βασιλείαν
μήν τοϋ τήν πάρη ό Χριστός καί χάση τήν αξίαν.
Καί εις έτη πολλά καί τού χρόν’, άμια, (θεία).

"Υστερα έβγινι κάθε νοικοκυρά καί τά έδινε το μπαξίσι τους, άνα 
λόγως μέ τήν γενιά πού θά είχαν μι τά πιδιά.

Θά λά περάσουν τρεις μέρις τά Χριστούγεννα ούλου χαρά καί μπε- 
ρικέτι (ευτυχία). Τήν πρώτ’ μέρα κανείς δέν έβγινι όχον τού είχαν δντρο- 
πή, τήν δεύτερη καί τήν τρίτη γυρνούσαν στά μισαφηργιά. "Υστερα πε- 
ρίμεναν Τ’ Άηβασιλιοΰ. Άρχινοϋσαν νά ίτοιμάζουνται καί νά φκιάνουν 
μόνο κλούρια καί πουγάτσις (πήτες). Μέσα στήν πουγάτσα θά έβαζαν 
καί ένα παρά γιά νά δουκιμάσουμι τού κισμέτι, σί ποιόν θά πέσ’ απ’ τούς 
σπιτικούς καί τού προυσέχουν πολύ γιά τήν κινούργια χρουνιά, κι λέν 
άμα εινι ανύπαντρος ή ανύπαντρη θά παντρευτούν στον καινούργιο 
χρόνο, άμα θά πέσ’ στούς γονιάδες μπερεκέτ μεγάλο θά περιμένουν μέσα 
στο σπίτ’σ’.Καί αυτό το κάνουν τήν. νύκτα τής παραμονής ή ώρα 12* τότε 
εί'χαμε άλά τούρκα ή ώρα 6. Θαλά χπτ'ισουν οι καμπάνες γιά νά πάρουν 
χαμπάρ ούλ’ οι Κισσανιώτ’ ότι άλλάζ’ ή χρουνιά. Καί όπου είχαν φώς ά- 
ναμένο όλ’ θά τού έσβυναν καί θά λά ανάψουν νέο γιά γούρ’ (γιά καλή 
τύχη).

"Υστερα θά καθήσουν όλ’ γύρου στού τραπέζ’νά τραγδήσουν τό τρα- 
γούδ’ τ’ ‘Αηβασίλ. Κατόπιν θά λά φάν καί στο τέλος πέρνη ό νοικοκύρσ’ 
τό ταψί τήν πουγάτσα καί τού γυρίζ’ τρεις φουρές κι’ όπου τύχ’ ό παράς 
τον πέρνη καί τον κουβαλάει μαζί του σάν μονόκερο (φυλαχτό) γιά γούρ 
(γιά καλό χειρκό) νά τοχει ολουν τούν χρόνου. "Οταν πάλι θά ξημερώσ’ 
πολύ πρωί αρχίζουν ούλα τά παιδάκια καί τραγουδούν."Αμα ακούσουν οι
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νοικοκυρές τραγούδια σηκώνονται και φλάν άπού μέσ’ απ’ την πόρτα καί 
κεί δοκιμάζουν αν θά πάη κανένα πιδάκ’ πού νά έχ’ μάνα και μπαμπά’ 
τόχουν για καλό μέσα στού σπίτ’ κι’ τ’ ανοίγουν και τού γεμίζουν χου- 
σμίσια (φρούτα) τις τζέπες του και φεύγει, άμα πάλι -θά πάη κανένα ορ
φανό δεν τ’ ανοίγουν καθόλου και βλαστιμούν. κι’ στεναχωριένται πολύ 
για χρονιά πού τούς ήρθι καί λεν πού πούθι μάς θμήθκι τού καντεμσί- 
σκου (κακορίζικο) π’ νάμίχει λάχ. Τά ίδια προυσέχουν κείνην την μέρα 
νά βάλουν δλ’ μικροί τρανοί κι’ άπ’ ένα καινούργιο πράμμα έχουν δεν 
έχουν.'Άμα ξημερώσ’ τού προυί σκώνουντι ου λ’ τά χαράματα γιά νά 
είν’ ανοιχτό τού γούρ τής χρουνιάς. Ούλα τά παιδάκια τότε θά πάρουν 
παρανταριά (αράδα) τις πόρτες γνουστές άγνουστες δεν περάζ’ καί τραγ- 
δάν τού Άηβασίλ τού τραγούδ :

Πάλιν αχούσαν *) άρχοντες πάλιν νά σάς εϊπώμεν 
'Ότι καί άξιον έστί ανάγκην νά χαρώμεν.
Κάνω λοιπόν καλήν αρχήν διά τού μέν Κυρίου 
νά σάς είπώ τά θαύματα Μεγάλου Βασιλείου.
'Άγιος Βασίλης έρχεται από τήν Καισσαρίαν 
σέρνει μουλάρια δώδεκα μουρδόνια δεκατρία 
σέρνει καί μιά χρυσόμουλα μέ τήν χρυσή τήν σέλα.
Βαστάει κόλα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι.
Τό καλαμάρι έγραφε καί to χαρτί μιλούσε.
Κάτσε νά φας, κάτσε νά πιής κάτσε νά τραγουδήσης’ 
εμένα ή μανούλα μου δεν μ’ έμαθε τραγούδια, 
μόν’ μ’ έμαθε τά γράμματα πές μας τήν αλφαβήτα 
καί στο ραβδί άκούμπησε νά πή τήν αλφαβήτα 
καί τό ραβδί ήταν ξερό χλωρό βλαστάρ’ άπώλκι, 
κι1 απάνω στο βλαστάρι του περδέκια φωλιασμένα.
Δεν είν περδέκια μοναχά ειν’ καί περιστέρια.' 
πέρνουν στήν μύτη τους νερό καί στά φτερά του χιόνι 
βρέχουνε τον Αφέντη τους βρέχουν· καί τήν κυρά τους.
Σ ’ αυτό τό σπίτι τ’ αψηλό πέτρα νά μή ραγίση. 
καί ό νοικοκύρης τού σπιτιού χίλια χρόνια νά ζήση.

Καί τού χρόνου ’Άμια . . α . . α.
'Ύστερα από πέντ’ έξ μέρες περιμένουμι καί τά Φώτα., Τήν παρα

μονή σηκώνουμασταν γιά τον μικρό αγιασμό τά χαράματα νά πάμε, στήν 
ίκκλησιά κι’ δταν άπουλούσε έφεγγι δεν έφεγγι κι’ έβλεπις ολουν τούν 
κόσμου νά γυρνάει στού σπίτι τ’, μέ άναμένα κεριά καί άπού ένα μπου- 
καλάκ’ ή πουτήρ ή φλυτζάν νά τού έχ’ γιμάτου αγιασμό καί νά τού

1) ’Ακούετε.
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πηγαίν’ στού σπίτι τ’. "Υστερα άμα θά πιουν από κεΐ, οσου θά πιρισέψ’ 
θά πάρουν νά ρίξουν σ’ ούλα τ ’ άγγιά τσ’ άπού λίγου* και κεΐν’ πού είχαν 
αμπέλια καί χουράψια θά λά παν νά ρίξουν στις τέσσερις άκρις από λί
γου, κι’ λεν αυτήν την χρουνιά νά μάς τά ηύλογήσ’ νά βγουν διπλά τά 
σταφύλια καί τά σπαρτά. Κείνην την μέρα νηστεύουν όλόκληρ’ ώς κι’ 
απο λάδ’, για νά πάρουν την άλλ’ μέρα*τούν μεγάλο αγιασμό ποΰ είναι 
ΐσαμι την μετάληψι (κοινιυνία). Αυτήν τήν κάμουν σ’ ενα καζάν’ νιρό 
τού βάζουν στού νάρτηκα καί κεΐ μαζεύουνταν ούλους ό κόσμους καί γί- 
νουνταν’ ίκεΐ λειτουργία. "Αμα τελείιονε ή λειτουργία επερνε δ Προυτου- 
σύγγελος, γιατί δεν εΐχαμι Δισπότ’ , τούν σταυρό καί λέγουντας τούν 
Ιορδάνη βαπτιζουμένου σου Κύριε, σταύρωνε τρεις φορές τούν σταυρό 
καί τούν έρριχνε μέσα στού καζάν. "Υστερα πάλι δ ίδιος τον επερνε άπού 
μέσα, κι’ άφηνε ύστερα τον κόσμο πού επερνε μέ μιγάλου ούσούλ (προ- 
σοχή) για νά μή χυθή κάτου γιατί είναι αμαρτία. Καί όλους ό κόσμους 
θεονήστικος περίμενε ώς τότε νά πιή κι’ ύστερα θά λά φάη.

Κι’ ετσ’ περνούσαν τά δωδεκάμερα στού Κεσσάνι.
Δωδεκάμερα τά λεν γιατί όλες οί γιουρτές κρατάν δώδεκα μέρις καί 

δεν δουλεύουν καθόλου.

ΑΠΟΚΡΗΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μόλις ανοίγει τό Τριιδδιον άρχιζαν καί ντύνουνταν τά μικρά τά πιδ- 
γιά δηλ. τήν πρώτ’ καί δεύτερη Κυριακή, τήν τρίτη καί τήν τετάρτη ντύ
νουνταν ολ’ οί τρανοί. Τήν τελευταία Κυριακή τού βράδ’ μαζεύουνταν 
δλ’ οί γεννιάδες (συγγενείς) σ’ ένα σπήτ’ πού νά κάθντι οί πιό τρα
νοί, άμα είχαν μεγάλο σπήτ’. Έστρουναν τά τραπέζια καταής καί κά- 
θουνταν χώρια οί τρανοί καί χώρια οί μικροί.Μαζί μί τά πουλλά φαϊά καί 
κρασιά καί γλυκίσματα πού είχαν προμηθημένα είχαν μαζί καρυδένιου 
χαλβά καί άπού ένα άσπρο βρασμένου αυγό γιά νά μπλώσουν τού στόμα τς 
ίσαμε τήν Πασχαλιά πού θά τού.ξεμπλοόσουν μί τού κόκκινου όταν θά 
πούν τού Χριστός Άνέστη τού βράδ’ στήν ίκκλησιά. "Αμα θά φαν καί 
θά χουρτάσουν καλά μαζί μέ τά γλυκίσματα τότε θ ’ άρχινήσουν τά πι- 
χνίδια τού χαλβά. Παίρνει άπού τούς συγγενείς δ μεγαλύτερος καί δένει 
ένα μιγάλου σπάγκου σ’ ένα ξύλου καί στήν άκρη δεν’ ενα μιγάλο κου- 
μάτ’ μουκαλένιουν χαλβά καί πηγαίν’ στού τραπέζ’ πού κάθουνται τά πι- 
διά. Κι’ αρχίζει νά τούν κουνάει πάν’ άοί’ τά κεφάλια τσ’ . Προσπαθώντας 
αύΐά νά δαγκάσουν τούν χαλβά γεμίζοην τά μούτρα τσ’ άπό χαλβάδες· 
καί οί τρανοί ολ' γύρου γιαλάν. Μ’ αυτό τό παιχνίδ’ ξημηρώνονται. 
"Οταν ξημηρώσ’ ή καθαρή Δευτέρα περνούν πουρνό πουρνό, οί γύφτσ’ 
κι’ μαζεύουν κείνα πού περισσεύουν γιατί δέν τρων’ τίποτα. "Ολα τά
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κορίτσια οί νεόπαντρες πού μπορούν καί βαστάν στην νηστεία νη
στεύουν τρεις μέρες χωρίς φαί ψωμί καί νερό καί την τέταρτη πηγαίνουν 
καί κοινωνοϋν. Περισσότερο όέ κρατούσαν τα μεγαλοκόριτσα για ένα 
μεγάλου καί καλό τυχηρό. Περνούσαν σαράντα μέρες χωρίς νά άρτηθούν 
ούτε τα μικρά πιδιά κι’ περιμεναν μέ μεγάλη λαχτάρα νά ξημερώση τού 
Πάσχα γιά νά φαν' μόνον τοϋ Ευαγγελισμού καί τοϋ Βαγιού θά τροόγαν 
ψάρι. Οταν έρχεται τού αγίου Θεοδώρου πού πέφτει πάντοτε την πρά>- 
τη εβδομάδα τής Σαρακοστής καί αρχίζουν τής Ηαναΐας Χαιρετισμοί την 
πρώτη Παρασκευή πού θ ’ άπολύκ’ ή ίκκλησιά τρέχουν δλα τά κουρ'τσια, 
κι' τά παληκάρια νά πάρουν απ’ τούν Παπά διαβασμένου στάρ. Τού 
βάζουν τρεις μέρες κάτ’ απ’ τού προυσκέφαλου τς κι’ βλέπουν ποιόν ή 
ποιάν θά πάρουν κι’ ύστερα απ’ τις τρεις μέρες πού θά περάσουν θά τά 
σπείρουν σ’ ένα μέρους κι’ άν φυτρώσουν την άλλ’ μέρα λέει δτι ό νέος 
η η νεα θά παντρεφτή στού χρόνου άπάν’. "Υστερα αφήνουν νά περάσ’ 
δλ’ ή Σαρακοστή μέ λύπη κι’ δλες οί ηλικιωμένες φορούσαν μαύρες σάρ- 
πες όταν πήγαιναν στούς Χαιρετισμούς. 'Όταν μάς ήρχουνταν ή μεγάλη 
εβδομάδα ίτοιμάζαμε δλοι μικροί, τρανοί τά σχολιανά μας (τά πασχαλι
νά μας) κι’ τά φορούσαμε δλ’ στη δεύτερη ’Ανάσταση πού χτυπούσε ή 
καμπάνα στις 6 μεσάνυχτα (άλα τοϋρκα) μέ τό παληό τό ωρολόγιο γιατί 
η πρώτ’ χτυπούσε τό Σάββατον τό μεσημέρ’ καί γιαυτό δεν πίστευαν δεν 
γιόρταζαν κείνην την μέρα. Τή μεγάλ’ Πέφτ’ πού σταυρώνουν τούν Χρι
στό καθουνταν καί τον ξενυχτάν δλα τά κορίτσια καί όσες θέλουν άλλες 
γρηες καί νέες καί τον τραγουδούν τό κακό τ τού τραγούδ’ :

Σήμερα μαύρος ουρανός, σ ήμερα μαύρη μέρα 
σήμερα δλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται 
σήμερα έβαλαν βουλή οί άνομοι Εβραίοι 
οί άνομοι καί τά σκυλιά κι’ τρεις καταραμένοι 
γιά νά σταυρώσον τον Χριστό τον Πάντα Βασιλέα.
Κι’ ό Χριστός ήθέλησε νά μπή σε περιβόλι
νά λάβη δειπνούν μυστικό γιά νά τούν λάβουν δλοι.
Κι’ ή Παναγιά ή Δέσποινα καθόταν μοναχή 
τις προσευχές της έκανε γιά τον μονογενή της.
Σώνουν κυρά μ’ οί προσευχές, σώνουν καί οί μετάνοιες 
καί τον υιόν σου πιάσανε καί στα χαλκιά τον πάνε 
σαν κλέφτη τον έπιάσανε καί σαν φονιά τον πάνε 
καί στού Πιλάτου τάς αύλάς έκεΐ τον τυραννάνε 
καί ή Παναγιά σαν τ' ακούσε πέφτει λιγοθυμάει 
σταμνί νερό τής ρίξανε γιά νάρθη δ λογισμός της 
καί σαν τής ήρθε .ό λογισμός καί σαν τής ήρθε ό νους της
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ζητεί μαχαίρι νά σφαγή φωτιά νά πά να πέση 
ζητεΐ γκρεμνό νά γκρεμνισθή γιά τον Μονογενή της.
Ή  Μάρθα καί ή Μαγδαληνή καί τοϋ Λαζάρου ή μάνα 
καί τοΰ ’Ιακώβ ή αδελφή κι’ ο! τέσσερες αντάμα 
παίρνουν τον δρόμο το δρομί, δρομί το μονοπάτι 
τό μονοπάτι σ’ έβγαλε μπρος τοΰ Ληστοΰ την πόρτα.
Άνοΐξτε πόρτες τοΰ Ληστοΰ καί πόρτες τοΰ Πιλάτου 
κι’ οί πόρτες άπ’ τον φόβο τους άνοιξαν μοναχές τους· 
Βλέπουν δεξιά βλέπουν ζερβιά κανέναν δεν γνωρίζουν 
βλέπουν καί δεξιότερα βλέπουν τον "Αη Γιάννη 
κι’ ή Παναγιά ή Δέσποινα γλυκά τον έρωτάει.
"Αχ! "Αη Γιάννη Πρόδρομε καί βαπτιστή τοΰ υίοΰ μου 
μην είδες τον υίόκα μου καί σε διδάσκαλό σου;
Δεν έχω στόμα νά σοΰ πώ γλώσσα νά σοΰ μιλήσω 
δεν εχω χέρι παλαμο διά νά σοΰ τον δείξω.
Βλέπεις εκείνον τον γυμνό τον παραπονεμένο 
οπού φορεΐ πουκάμισο στο αίμα βουτηγμένο 
κι’ δπου φορεΐ στην κεφαλή ακάνθινο στεφάνι, 
εκείνος ειν’ ό υίόκας σου καί με διδάσκαλός μου.
Κι’ ή Παναγιά ή Δέσποινα πικρά τον πλησιάζει.
Δεν μου μιλάς παιδάκι μου δεν μοΰ μιλάς παιδί μου;
Τί νά σοΰ πώ μανοΰλα που διάφορο δεν έχεις 
μόνο τού Μέγα Σάββατο κοντά τό μεσημέρι 
δταν σειστή ό ουρανός κι’ ή γη, σημαίνουν τά ουράνια 
τότε καί συ μανοΰλα μου νάχεις χαρές μεγάλες.
"Οποιος τ’ άκούση σώζεται κι’ δποιος τό λέει αγιάζει 
κι’ οποίος τό καλοφουγκρισθή παράδεισο θά λάβη 
παράδεισο καί λίβανο από τον α'γιον Τάφο.

ϋαιδικύ τραγούδι

"Οταν μαζεύονται ΐά παιδιά καί θέλουν νά παίζουν κρυφτό ή 
νηγητό γιά νά βγάλουν ένα παιδί νά καμά(νά φυλάγη) λένε αυτό 
τραγούδι:

’Ανέβηκα στήν πιπεργιά νά κόψω ένα πιπέρι 
κι’ ή πιπεργιά τσακίστηκε, καί μ’ έσπασε τό χέρι 
δός τό μαντηλάκι σου τό χρυσοκεντημένο 
νά δέσω τό χεράκι μου πού είναι ματοηιένο 
μέσ’ στο αίμα βουτηγμένο.
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"Οταν σέ βλέπω και έρχεσαι με τ’άλλα παλληκάρια 
εσύ σαι τό γαρύφαλλο κα'ι τάλλα τά κλωνάρια

"Οταν περνώ άπ’ την πόρτα σου καί βρίσκω κλειδωμένα 
σκύβω φιλά) την κλειδαριά θαρρώ φιλώ εσένα.
Κόρη μου, περίφημο πού τούβρες τόσο νάζι
σέ ποιόν μπαχτσέ νά πά νά βρώ λουλούδι νά σέ μοιάζη.
Συλλογισμένος περπατώ κι’ όλο την γή κοιτάζω 
έμένα τδχει ή τύχη μου καρδιές νά δοκιμάζω.
Τύχη τής τύχης τύχη μου, τύχη τής τύχης τ’ έχεις 
τι σ’ έφταιξα βρέ τύχη μου κι’ όλο μέ κακοτρέχεις.
Τό κεφαλάκι μου πονει καί τό δεξί μου νύχι 
πότε θά γίνης σύ γαμπρός καί γώ κοντά σου νύφη.
Άντίκρα μ’ ήρθες κι’ έκατσες σάν ήλιος σάν φεγγάρι 
καί ρούφηξες τό αίμα μου σάν τό στεγνό σφουγγάρι.
Τό παλληκάρι π’ αγαπά καί δέν τό αγαπούνε 
Είναι νά βράζουν τά κουκιά καί νά τό ζεματούνε.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΣ

*Άπρο.— Χίλια μανρα ενα άσπρο. "Οταν πάθη κανείς καμμιά 
ζημία χίλια λόγια νά πή ένα άσπρο αξίζει. Τό άσπρο είνε τό τρίτο τού 
παρά.

Γ ά ι δ α ρ ο ς . — Κάποιον χάρσαν γάϊδαρο κι’ τον κντταζε στα δόντια 
πόσον χοονον ήταν. Γιά κείνους πού εινε αχάριστοι.

Γ ε ν ν ά ρ η ς . — Κύττα χήνα τον Γεννάρ’ κα'ι άρνι τον ’ Αλωνιάρ.

'Εορτή.—"Υστερα από τη γιορτή χρόνια πολλά. Δι’ εκείνους πού 
είχαν μιά δουλειά νά κάνουν καί αμελώντας δέν προλάβαιναν νά πάνε 
στην κατάλληλη τους ώρα καί αργούσαν, δπόταν δέν γινόταν ή δου
λειά τους.

*Ερωτώ .— Τώρα θά ρωτήσ’ μ° και τον Κελ-Χααάν πότε θά γίνη τό 
μπαριάμ. "Οταν θέλη κανείς νά πάη πουθενά ή νά κάνη κάτι καί σκέ
πτεται καί τον διατάσσει ένας πού δέν έχει θέσι καθόλου, τού λέγει αυ
τή την παροιμία. Ό  Κέλ-Χασάν ήτο ένας κασιδιάρης Τούρκος πού ήθε
λε νά ανακατεύεται πολύ στην εκκλησιαστική επιτροπή καί νά άποφασί- 
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ζη και αυτός κατά την γνώμην του ενώ εκείνοι δεν τοΰ έδιδαν σημασία

Κάηκα. —Κάηκα μάνα μ ' κάηκια !
— Μ' κάηκις για 1) παιδί μ% άντρα o' πε&ανε και 

δε ϋά καης ;
— 'Οχ καχ αν 'πτονν άνδρα μ 3 'πτον πιττί 

π υχονν στονν γκόρφον μ\

Λέγουν ότι μία φορά μιας γυναίκας πέθανε ό άντρας καί "θα
μάζονταν πώς να κάνη νά κλάψη τον άντρα της.’Έλεγε όταν έμνησκαν μό
νοι μέ τη μάννα της και τί μ ητέρα δεν μπορώ νά κλάψω καί τί θά κάνω 
γιά νά τον κλάψα) ντρέπομαι καί απ’ τον κόσμο που έρχεται καί μέ βλέ
πει. Σκώνεται καί ή μάννα της καί ψήνει ένα πιττί στο σατσί καί ώς 
τό έβαλε στο κόρφο της γιά νά φωνάζη από τά βάθη τής ψυχής της καί 
νά φαίνεται, στύν κόσμο πού κλαίει . ’Αλλά αυτή ήτο λίγο λαφριά στο 
μυαλό φαίνεται καί τό φανέρωνε.

Κατάρα.— Στραβή κατάρα τοΰ σαϊμπτβ). Σε εκείνους πού βλαστημούν 
τούς άλλους χωρίς αιτία,

Κοντρούβα.~—Κάϋησε ή κοντρονβα νά γελάοη την κοντοονχέρα. Εις 
εκείνους πού κοροϊδεύουν τούς άλλους ενώ εκείνοι εινε χειρότεροι από 
αυτούς.

Λιμάνι.— ΙΙαρααπρονχμένο καΐκι σε καλό λιμαν3 άράζ. 'Όποιον τον 
καταφρονούν καί δέν τύν λαμβάνουν ύπ’ όψιν τους, αυτόν τον ευνοεί ή 
τύχη περισσότερο.

Μαργαριταρένια.— ΤΙ οέ λνπ; — Μαργαριταρένια σκούφια. Εις εκεί
νους πού φορούν πράγματα πού δέν τούς πρέπουν.

Μαλώνω.·—Νά μιλήσου μ ’ σώ αλών' γιά νά μη μαλώσονμ’ στον 
χωράφ’ . ‘Όταν  πρόκειται νά κάνουμε μιά δουλειά ή νά πάμε πουθενά 
πρέπει νά συνεννοηθούμε πρώτα καλά καί κατόπιν νά την κάνουμε, γιά 
νά μ ή έπέρχωνται ύστερα φιλονικίαι.

Νοϋς.— 'Όσο; νους μου στον ζιβγάρ’ τόσα βώδια ν ’ άπομείνονν. Γιά 
κείνους πού δέν έχουν τό νοϋ τους στη δουλειά τους.
> Ξύλο.— Ιΐιάσε δορκάν και κόψε ξύλο. Τό λέν σέ εκείνους πού προσ

παθούν νά κάνουν μιά δουλειά, πού είνε αδύνατο νά γίνη.

1) Βεβαίως.—2) Λαμαρίνα· ταψί πού κάνουν πήττες.—3) Λ. Τ. Νοικοκύρη.
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Ιίέ'ΐρα.“-~Στήν μαγαροιά πέταξες πέτρα, θα πετοφθοΰν άπάνον σ*Δι* 
εκείνους ot όποιοι απαντούν μέ ανήθικα λόγια όπως και αν τούς όμι_ 
λήσης.

Π ετώ .— ΓΙηαν φναν Τ) παν πέταξαν και παν. 'Όταν κανείς είχε στά 
χέρια του καμμιά δουλειά η κανένα πράμα καί το έχανε ξαφνικά από 
μπρος του τό έλεγαν ότι πέταξε σαν τό πουλί.

ϋ ω λ ώ .— ΪΙονλονμι τονν ήλιον κ’ άγοράζονμι το γκάζ. 'Όταν αφή
νουμε καί περνάει τό φως της ήμέρας χωρίς νά δουλέψουμε καί δου
λεύουμε τό βράδυ.

Τιμώ.— Τίμα τον άτίμητον να μη ο’ άζατιμήση. 'Ότι πρέπει νά μή 
περιφρονοϋμε τους κακής διαγωγής, διότι uv τους περιφρονήσουμε αυ
τοί θά μάς μεταχειριστούν σύμφωνα μέ την διαγωγήν τους.

Τύχη.— Μην κνττάς τά στραβά /Γ τά ποδάρια, κντταζε την καλή μ ’ 
την τνχ\

'Υπομονή.—Σταλαματιά σταλαματιά γεμίζ* η στάμνα ή πλατιά. "Ο
ταν έχομεν υπομονή τότε κερδίζουμε εκείνο πού νομίζομε ότι μάς 
είναι δύσκολο.

Χορεύω.— Σηκόν γέρον μ χόρεψι και ιγά> στά νύχια στέκαν. 'Όταν 
έγένετο γλέντι εύρίσκοντο καί μερικοί που τούς άρεζε ό χορός, αλλά έν- 
τρέποντο νά σηκώνωνται κάθε φορά καί έβίαζαν τούς άλλους νά χορέ
ψουν διά νά ελθη ή σειρά των’ καί σ’ αυτούς έλεγαν κρυφά τήν παρα
πάνω παροιμία.

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ

1. —'Όταν θελήσουμε νά δάισουμε τό σαποΰν’ στά χέρια τ' άλλον- 
νοΰ, τούν λέμι νά γυρίσ’ τά χέρια τ’ από τήν ανάποδη, ή άν είμαστε βια- 
στικοί’ τό πετάχνουμε κάτω. Λυτό τό κάμνωμε, διά νά μη μαλώσουμε αρ
γότερα.

2. —'Όταν άνακατεύουμεν τό μαγκάλ’ καί βψ.'.ξ j -ο .τζαλίθρες (φω
τιές) λένε ότι θά έρθουν μουσαφίρηδες.

ο.—'Όταν βράζ’ τύ φαγητό καί ό τέντζερη; ~κίσ’ από κάτω ψηλές 
φωτιές λένε ότι ό νοικοκύρης τού σπιτιού θά πάρ·| από κάπου λεπτά.

4. —'Όταν ράβουμε τό φόρεμά μας τήν ώρα πού τό φυυράμι πρέπει 
νά δαγκάνωμε διότι, θά ξεχνάμε πάντοτε.

5. —Τά μωρά δεν πρέπει νά τά φιλούμε στού σβέρκου γιατί γίνονται 
κακά σ’ όλη τους τή ζωή. 1

1) Φύγαν.
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6.—"Οταν άκούησ’ καμμιά κουκβάγια νά φωνάζ’ στα κυραμίδια θέ
λουν νά πουν δτι σ’ εκείνου τό σπίτ’ θά πιθάν’ κάποιος.

7.—"Αμα θά βγής απ’ την πόρτα σ’κι’ άνταμώσ’ κανέναν παπά πρωί 
πρωί λένι δτι θά πάη γουρσουζιά όΰλ’τήν μέρα στην δλειά σ’.

8 .—"Αμα θά έχ’ σ’ καμμιά κότα καί τνάξ’ τά φτερά τσ λεν’ δτι θά 
πάρσ’ ενα καλό χαμπέρ (εϊδησι).

σε παίξ’ τ’ ζερβί σ’ θά σ’ έρθ’ καλό.
10. —Ά π ’ δποιου σπίτ’ πιράσ’ τοΰ κουράκ’ καί φωνάξ’ , τδχουν χου- 

ρίς άλλου δτι θά πιθάν’ ό νοικοκΰρσ’ τοΰ σπιτιού.
11. —"Αμα θά φαγουρίσ’ ή μύτη σ’ κ’εισι τρανός θά σε ντροπιάσουν, 

καί ά'μα εισι μικρός θά σε δείρουν.
12. —"Οταν σφυρίζουν κι τά δυο αυτιά σ’ , παίρνεις ενα χαμπέρ’ που 

θά χάρης πολύ' κι άμα τοΰ δνα, παίρνεις γράμμα.
18.—"Αμα σί τρώει ή χοΰφτα σ’ ή δεξιά πέρνεις παράδες, κι’ ά'μα 

ή ζερβιά δίνεις.
14. —Ό  γόγγρος 1) δταν λαλή την νύχτα λένε δτι χαλνάει ό καιρός.
15. —Ή  γλωσσοφαΐα ή μεγάλ’ φέρνει κακό μεγάλου σί κείνο τοΰ 

σπίτ’ πού γλωσσοτρώει.
16. — ’Ά ν διης στοΰ δρόμου κανέναν καί καμπούρη θέλεις νά διής κα

νένα προσώπου που νά είναι ανάγκη φτΰστουν τρεις φορές κι’ αμέσως 
σέ τρία λεφτά, σέ τρεις ώρες την ίδια μέρα τον βλέπσ’. Αυτό τό κάνουν 
περισσότερο τά κορίτσια δταν θέλουν νά δοΰν τούς αγαπημένους τους.

Μ ερικοί λέξεις

άκράνια
άρατίζομαι

=συνομήλικος(Λ.Τ.)
=χάνομαι

βεριέττα
βόσκα

=βέρα
=ψήρα

γκουτοΰτσης
γυράνιο
διαλογίζομαι
ζάπροσα 1

γκατζέλι
γκουρζέλ

=γαϊδουράκι 
=γουρουνάκι 
=πήρες αέρα 
=σκοΰρο .
=σκέπτομαι
=σοβαροποιήθηκα

1) Γ ό γ γ ρ ο ς  πουλί τό όποιον φωνάζει κατά την δΰσιν τοΰ ήλιου.
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καλέμι
καποτνός
κλίφ
κμάρ
κορνιαχτός
κουκόσια
λιέν
λοΰτζα
μάνι-μάνι
μισάντρες
μούσμουλα
μοΰτσιλο
μπιλιτζίκια
μπούνα
νικέτζα
ντουροΰκλιασα
όρτιά
παράγκομα
πνάκια
ρουκώνω
σιόλ
σισόνια
σκιάχκα
σούρδαλα
στόϊσα
τσακί
τζάκ
τσάντζαλλα
τσάξα
ψρουκάλ
χασμίσια
χόβρος
χόσκο
χωρατεύω

=μολύβι
=ένός καιρού πράγματα
=φόδρες από μαξιλάρια
=στάμνα
=σκόνη
=καρύδι
=λεκάνη
=έκθεσις
—γρήγορα
=ντουλάπες τού τοίχου 
=σιγανή στή δουλειά της 
=μικρό
=βραχιόλια (Λ. Τ.)
=φλόγα
=φιλάργυρη
=ξεχείλισα
=καλή
^ ε π ίθ ε τ ο
=πιάτα
= βάζω
=ψλυτζάνι
=παντόφλες
=φοβήθ'ηκα
=άγριοι καρποί
=ξέχασα *
=μαχεράκι
=καπνοδόχος
=κουρέλια
=εσπασα
=σκοΰπα
=φροΰτα
=συννεφόκαμμα
=άστειο
=κουβεντιάζω

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΜΑΚΑ



ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ι
Μικρός Κωνστάκς παντρεύεται μικρή Βγενονλα παίρνει 
Τον Μάη τον ήρθε μήνυμα νά πάη νά πολεμ ήαη.
Το βάθιο του χαλύβωνε τήν νύχτα χωρίς φεγγάρι 
βαζ’ ασημένια πέταλα μαλαματένιες λάθρες 
κι* ή Βγενονλα τού ριντά από το παραθύρι.
'Εσύ Κωστάκη μ,’ θά διαβής καί, μένα πού μ’ αφήνεις; 
Πρώτα σ’ αφήνω στον Θεό κι’ νστερις στούς άγιους 
καί νστερις δλο νστερις σ’ αφήνω στην νενέ μον.
Καί σύ νενέ μ’ τήν νύφη σον καλά νά τήν κνττάζης
νά τήν τα'ίζης ζάχαρι νά τήν ποτίζης μόσχο,
κι’ όταν κοιμούνται οί έμορφες νά στρώνης νά κοιμάται.
Κόμα ό λόγος κράταε καί ή φωνή βαστούσε
καί στο σκαμνί τήν έκατσε καί τον μπερμπέρ \) φωνάζει.
’Έλα μπερμπέρ νά μπερμπερής .μιανής ξανθής πλεξούδες,
τήν δίνει πέντε πρόβατα, τήν δίν’ καί πέντε γίδια
τήν δίν’ καί δυο μικρά σκυλλιά νά πά νά τά χιλιάση.
Καί χιλίασαν τά πρόβατα καί χιλίασαν τά γίδια
καί χίλιασαν τά δυο σκυλλιά καί γίνκαν ενενήντα.
Καί σφύρζε καί κατέβαινε πέ παν άπ’ τά Μπαλκάνια 
νά κι’ ό Κωστάκης έρχεται στέκεται καί ρωτάει.
Καλή μέρα σου Κεχαγιά. Καλώστον τον διαβάτη. 
Ποιανοΰν’ αυτά τά πρόβατα πιάνουν’ αυτά τά γίδια 
πιάνουν’ αυτά τά δυο σκυλλιά τ’ άργυροκουδυυνάτα, 
πιάνουν’ αυτός ό Κεχαγιάς πού ντρέχ’ καί τά φυλάει. 
Χτυπά τό άλογο βιτσιά στήν μάνα· του πηγαίνει.
Πούνε μάνα μ’ ή νύφη σου πούνε καί ή καλή μου.
Υιέ μ’ ή νύφη μ’ πέθανε καί ή καλή σου πάει
πές μου μάνα μ’ τό μνήμα της νά πάω νά τήν κλάψω
Υιέ μ’ τό μνήμα τς έσιαξε καί έβγαλε χορτάρι. 1

1) Λ. Τ. Κουρ*ύς.
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Χ ω ρ ισ μ ό ς
2

Πουλιά μου χελιδόνια καί ξάστερα πουλιά 
πολύ ψηλά πετάτε για χαμηλώσητε; 
νά γράψω στα φτερά σας καί στα φτεροΰδια σας 
νά πάτε στην καλή μου στην Καλητσοόδα 
νά πάτε νά της πήτε νά μή μέ καρπερή 
νά πάτε νά τής πήτε άν θέλ' νά παντρευτή.
Τούρκο άντρα μή πάρη καί τον κριματισθή [καί άμαρτωλωθή] 
Ρωμηόν άντρα νά πάρη νά μοιάξ Χριστιανή 
νά λούεται το Σάββατο νά άλλάζ’ την Κυριακή 
καί νά μεταλαμβάνη καθέ Σαρακόστη.
Έγώ εδώ πού ήρθα εδώ παντρεύθηκα 
πήρα γυναίκα μάγισσα, τής μάγισσας παιδί, 
μαζεύει τά ουράνια καί δεν άστραπολοΰν 
καί μάζεψε καί μένα καί δεν μπορώ νά ’ρθώ.
"Οταν ξεκινήσω στράφτει καί βροντά 
κι’ δταν γυρίζω πίσω ήλιος καί ξεστεριά.
Κ^λήτσα σαν τοΰ ακούσε βαρυά την φάνηκε 
τσαρούχια νε ποδυέται Ο στά ποδαράκια της 
άντρίκια ρούχα βάνει πέρνει τον δρόμο πάει.
Σαράντα ώρες δρόμο νύχτα τον περπατεϊ. 
βρίσκει μιά βρεοπούλα πού σιούσε 0  καί επλενε 
Καλημέρα Βρεοπούλα καλώς τον ΙΙερατλή 3)
Ποιο είν’ τού Γιάνν’ το Σπήτι τού Γιάνν' τού ΙΙερατλή. 
Καλημέρα βρε Γιάννη, καλώς τον ΙΙερατλή.
Γιατί μ’ άφήκες μένα καί πήρες άλληνα ;
Εκείνος σαν την γνισρσε τον δρόμο επιασε 
καί ή μάγισσα ξεφοονησε !
"Ας τόξερα βρε Γιάννη νά μην στην εστελνα.

3
’Άφησε την δουλειά σου κατέβα κάτου νά σού πώ.
’Έλα κάτου στού χαίάτι ,ι) οπού εινε σκοτεινά 
’Έλα για νά φιληθούμε καί νά κλσψωσε τά δυο 
γιατ’ αύριο θά φύγω καί θά πάω στο στρατό.
Τί παρηγοριά θά δώσης για νά χα> στο στρατό 
"Ενα άσπρο μαντηλάκι γύρω γύρο) κεντητό 1

1) φορεϊ.—2) άπλωνε.—3) περαστικός— 4) σάλα τοΰ κάτω πατώματος



376 Ελένης Τσομάκα

κι’ δταν θά σέ ενθυμούμαι και θά κλαίω από καρδιά 
μ’ αυτό τό μαντηλάκι θά σφουγγώ τά δάκρυα 
καί παραγγελιά σ’ αφήνω πρόσεξε νά φυλαχθής 
ώσπου νά πάω καί νάρθω μην τυχόν καί παντρευτής 
κι’ άν σέ ευρώ παντρεμμένη μέ τον άντρα σου μαζί 
καί τά δυο θά σάς σκοτώσω κι’ άς καθήσω φυλακή.

4

Κάτω στά δώδεκα νησιά 
στής Πύλης τ’ άργαστήρια 
δώδεκα ράφτες έραβαν 
καί δέκα μαθητάδες.
"Ολη μερίτσα έραβαν 
τό βράδυ βράδ’ σχολνούσαν 
ένα μικρό ραφτόπουλο 
κάτε καί δεν σχολνάει 
μόν’ τό κερί του άναψε 
καί στο σαντάν τό βάζη 
καί κάτσε καί ψιλόραφτε 
καί ψιλοδραγουδοΰσι'
Καβάδι μου ψιλόραυτο
καί ψιλοκεντημένο καί τί κορμί θά σαρτιστής 
σέ τί κορμί θά πλέξης.
Εννιά φορές τό φίλησαν 
καί μέ ταύτήν.α δέκα.
Κόρη ξανθή σαν τ’ ακούσε άπό τό παραθύρι 
γιά δες τον τό μαργέλικο τί ψέμαατα ποϋ λέει 
κιά θά τό πώ τό μάστορα τί ξυλου ποϋ θά ψάη 
κιά θά τό πής κιά δέν τό πής ποϋ σ’ εχω φιλημένη 
εννιά φορές σέ φίλησα κιά μέ τά αϋτήνα δέκα

5

Παιδικδ τραγούδι

Γαρυφαλλάκι πράσενο πότε θά κοκκινήσης 
νά κόψω ένα γαρύφαλλο νά κάνω φουρκαλάκια 
νά φουρκαλώ την θάλασσα π’ αράζουν τά καράβια 
ένα καράβι άραξε στοϋ Βασιληά την πόρτα 
ό Βασιληάς δέν ήταν κεϊ μόν ήταν τρεις κοπέλλες 
ή μια κεντούσε τον ουρανό ή άλλη τό φεγγάρι



ή τρίτη ή μικρότερη κεντούσε μαξηλάρι
για νά κοιμάται ό Βασιληάς δεν ή-θελε άλλη χάρη.

. 6
Άπάν σνά 'Αγια Παρασκευή 
κοιμάται κόρη μοναχή
κοιμάται κι’ ονειρεύεται στον ύπνο της παντρεύεται
και τού πουρνό σηκώνεται νερό παίρνει καί νίβητι
μαντηλ’ πέρνει σφουδγίζητι τά δέσια τσ’ Χ) πέρνει κι’ δένητ
γυαλί βαστά γυαλίζεται μανάκα μου καμαρωτά,
μέ πλάνεψτε στα φλουριά μέ δώστε άντρα γέροντα
δεν άγαποΰσι τού χουρό μόν άγαπδΓ'τού καπηλιό
τού καπηλιό τού μπικριλιό.

Όρτάκιοϊ
7

Κάτου στού γυαλό τούν άμμο 
πάντρευαν καί τήν Μαλάμο 
κάλεσαν μέ νά πάνω 2). 
φκιάνω πήττα στο πλαστήρ 
καί κρασί μέσ’ στού πουτήρ’ 
κίνησα νά νά πάνω, 
βλέπω λύκος συγκαθίζει 
κι’ λαγός λαλά ντουντούκα 
κι’ άλποΰ τά τουμπουρντέκια 
κι’ σκανζόχοιρος ό ’Ιούδας 
σέρνει τού χορό γαϊτάνι.
Άπού δώ στού Μποσνοχώρι 
κι’ άπού κεΐ στού γαϊδουρουχώρι.
’ Α χι λ ώ ν α γκα ρ γ κ α λ ώ ν α 
μή μέ κάνεις μέ τό μάτι 
έλα βράδυ στού κρεββάτι 
ν’ άγκαλιάσης κορμί βαμβάκι 
καί ποδάρια τρασκασμένα 3).

Όρτάκιοϊ

ΕΑΕΝΗ ΤΣΟΜΛΚΑ 1
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1) Δεσίματα τών μαλλιών.—2) Πάγιο.—3) ’Από κάτω σκασμένα.
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Ο ΠΡΩΗΝ ΞΆΝΘΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΨΩΜΙ ΑΔΗΣ

Εις τάς '24 'Ιουλίου 1989 άπεβίωσεν έν τή έν Νέφ Σμύρνη κατοικίφ coo ό 
αείμνηστος μητροπολίτης πρ. Ξάνθης Πολύκαρπος.

Ό  αοίδιμος έγεννήθη τον ’ Ιανουάριον τοΰ 1861 είς Κοτΰωρα τοΰ Εΰξείνου 
Πόντου. Μετά την άπο μοιτησίν του έκ τής έν Φαναριφ Μ. τοΰ Γένους Σχολής, 
καεετάχθη εις την έν Χάλκη Θεολογικήν Σχολήν έξ ής άπεφοίτησεν διάκονος ών 
το 1892 επί τής Πατριορχείος Νεοφύτου τού Η'. Χειροτονηθείς tov Αύγουστον 
τού αύεού έτους ύπ.» τοΰ μουσοτραφούς Μητροπολίτου Χαλδιίας κυροϋ Γέρα» 
οίμου πρεσβΰτερος καί παρά τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου προβιβασθείς είς 
’ Αρχιμανδρίτην, διωρίσθη ιερατικός προϊστάμενος τού έν Γολατά Ί . ναού τοΰ'Αγίου 
Ίωάννου των Χίων, καί ακολούθως προσ«λ.ήφθη Πρωτοσύγκελλος τής Μητροπό- 
λεως Ήρακλείας παρά του τότε μητροπολίτου xui μετέπειτα Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου Γερμανού τού L·'. Τόν Μάϊον τού 1897 τού γέροντός του μετατεθέντος 
εις την Μητρόπολιν Χαλκηδόνος, τά Πατριαρχεία διώρισαν αυτόν Ιερατικόν προϊ
στάμενον τής έν Γαλατά έκκλ,ησίας τού Σωτήρος Χριστού, καί τό έτος 1899 έξελέγη 
Μητροπολίτης Κολωνίας, άριθμούσης 92 έλληνικάς κοινότητας μέ έ'δραν τήν Νικό- 
πολιν τού νομού Σεβαστείας. Τήν έν μαρασμφ διατελοΰσαν ταύτην επαρχίαν Ιποί- 
μα,νεν επί 12ετίαν όλην, έμφυσών παντού πνεύμα ζωής, κινήοεως, προόδου καί άνα- 
πτύξεως. Παντού καί είς τά πλέον απόκεντρα χιυρία τής Επαρχίας ιου ϊδρυοε 
σχολάς δΓ ιδίων καί έξ ίδιων ύποατηρίζων τάς άπορωτέρας ίξ αυτών. Κατά τά ετη 
1908 καί 1910 κληθείς συνοδικός έχρημάτισε καί ώς μέλος τού Δ. Ε. Μ. Συμβου
λίου, Έφοροταμίας τής Θεολ. Σχολής καί Πρόεδρος τοΰ Εθνικού ’Ορφανοτρο
φείου καί άλλων ’ Εφορειών καί Επιτροπών, έπιδειξάμενος σύνεσιν καί φρόνησιν. 
Συνοδικός όιατελών προήχθη τό 1911 είς τήν Μητρόπολιν Νεόκαιααρείας, δτε καί 
άνήγειρεν έν τή γενετείρςι του καλλιπρεπές Παρθεναγωγειον έπικληθέν «Πολύ- 
κάρπειον». Τόν Νοέμβριον τού 1918 έκλήθη καί αύθις συνοδικός, διατελέσας τοι- 
οΰτος μέχρι τού 1917. Κατά τήν συνοδικήν του ταύτην περίοδον υπό τήν ιδιότητά 
του ώς Έφοροταμίου τής Θεολογικής Σχολής καί Προέδρτυ τών Έθνικάν Φιλαν
θρωπικών Καταστημάτιον είργάσθη κατά τρόπον τοιοΰτον, ώοτε τά κινδυνεύοντα, 
ώς έκ τοΰ παγκοσμίου πολέμου καί τής έκ τούτου προελθούσης οικονομικής κρί- 
σεως τής παιδείας καί τής φιλανθρωπίας, ταύτα καθιδρύματα ϊνα σταματήσουν 
τήν λειτουργίαν των, συνεχίσουν ταύτην άπροσκόπτως.

Μετά τήν ανακωχήν έπάνήλθεν είς τήν ’Επαρχίαν του, δπου καί άφιέρωσεν 
έαυιόν υπέρ τοΰ ποιμνίου του. ’Επέπρωτο δμως αΰτφ τόν Μάρτιον τού 1920 άκου- 
σίως νά άπομα,κρυνθή τής Μηιροπόλεώς του. έμποδισθείσης τής είς Όρδοΰ άποβι- 
βάσεώς του, ώς ανεπιθύμητου, καταδικασθείς καί είς θάνατον υπό τού στρατοδι
κείου. Έ φ ’ φ καί άναγκαστικώς διά τού αυτού άτμοπλοίου έπέστρεψεν είς Κων]πο- 
λιν, δτε καί τφ  άνετέθη ή Τοποτηρητεία τής Μεγ. Πρωτοσυγκελλίας.

Τόν Νοέμβριον τού 1922 μετετέθη είς τήν Μητρόπολιν Ξάνθης, τήν αυτήν 
έπιδειξάμενος ποιμαντορικήν δράσιν καί έν τή μητροπόλει ταύτη. Παραιτηθείς κατά 
τό 1885 άπό μητροπολίτης Ξάνθης διεμενε έν Ν. Σμύρνη.

Τήν αυτόθι κατοικίαν του άξίας περίπου ενός έκαιομμυρίου έκληροδότησεν 
υπέρ τού ’Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης.
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Σαμοθράκη Θ. Άχιλλέως, ιατρού: ‘ Ιστορία τής Θράκης, τόμ. Α' 
Θεσσαλονίκη, έ'τ. 1039, τΰποις Ελληνικής ιατρικής, σελ. 203 εις 8ον.— 

Τό εργον φιλοκάλως έκτετυπωμένον κοσμείται εν ταΐς πρώταις σελί- 
σι διά των εικόνων τής Α. Μ. τοϋ Βασίλειος των Ελλήνων Γεωργίου Β', 
τοϋ προέδρου τής κυβερνήσεως κ. Μ. Μ έταξα, του γενικού διοικητοΰ τής 
Θράκης κ. II. Κάβδα και τοΰ γενικού γραμματέως τής γενικής διοικήσεως 
κ. Ευαγ. Καλατζή. 'Ο εν ϊ,ατροΐς από χρόνων ιστοριοδιφών Θραξ συγ- 
γραφευς είναι ήδη γνωστός εις τό πανελλήνιον και εξ άλλων περί 
Θράκης καί Θρρκών πραγματειών του, διά τοϋ παρόντος δ’ έργου του 
επιχειρεί νά πλουτίση την ελληνικήν γραμματολογίαν διά σννεχονς τής 
Θράκης από των άρχαωτάτων μέχρι των καϋ-5 ημάς χρόνων Ιστορίας, 
ήν καί διαιρεί εις πέντε περιόδους, ήτοι: ο.') από τής έγκαταστάσεως τών 
πρώτων τής Θράκης κατοίκων μέχρι τοϋ Τρωΐκοϋ πολέμου (XI π. X. αίώ- 
νος)' β') από τοϋ Τρωϊκοϋ πολέμου μέχρι τής εκστρατείας τοϋ Δαρείου 
κατά τής Σκυθίας (1104-513 π. X.)* γλ) από τής ίδρύσεως τοϋ βασιλείου 
τών Όδρυσών έν Θράκη μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ μεγάλου Κωνσταντίνου 
(480 π. Χ.-337 μ. X.)’ δλ) από τοϋ θανάτου τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου 
μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως (1453)“ καί ελ) από τής κα- 
ταλόσεως τής Βυζαντιακής αυτοκρατορίας μέχρι τής υπό τών Ελλήνων 
άπελευθεριόσεως τής χώρας (1920}.Άποβλέπει δέ κυρίως εις την έκλαΐκευ- 
σιν τής ιστορίας τής χώρας χάριν τών Θρακόίν καί τών άλλων Ελλήνων, 
ως αυτός λέγει έν τή αφιερώσει του: «εις τούς πατριώτας μου διά νά. μά
θουν την ιστορίαν τής πατρίδος των καί εις τούς ξένους διά νά την γνω
ρίσουν καί την αγαπήσουν».Κατά πόσον τό εργον, ούτινος έξεδόθη νϋν μό
νον τμήμα, θ ’άνταποκριθή εις τε τον εύρύν τίτλον του καί εις τον εύγενή 
τοΰ συγγραφέως σκοπόν, θά είναι δυνατόν νά καταδειχθή μόνον μετά τήν 
ολην εκτυπωσίν του. Διότι συνεχής τής Θράκης ιστορία από τών άρχαιο- 
τάτων μέχρι τών καθ’ ημάς χρόνων είναι τι καινοφανές έν τή ίστοριογρα- 
φίφ καί δυσχερές ώς πολύπλευρον καί πολυμερές εργον, γνωστού δντος 
δτι ή ιστορία τών Θρςικών καταλήγει εις τήν σϋστασιν τής Βυζαντιακής 
αυτοκρατορίας, οπότε ούτοί έξηλληνισμένοι ήδη από τών χρόνων τής ρω
μαιοκρατίας δέν ύφίστανται ώς ίδιον έ'θνος, άλλ’ ώς Ρωμαίοι - "Ελληνες 
πλέον καί χριστιανοί άποτελοΰσιν αναπόσπαστου τμήμα τής αύτοκρατο-
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ρίας, μεθ’ ής συνεταΰτισαν τάς τΰχας των, από του 5ου δε - 6ου αΐώνος 
άρχονται αί όμαδόν βαρβάρων φυλών εις την Θρφκην έγ Λ,σταστάσεις, αι- 
τινες συν τφ χρόνω μετέβαλον την εθνολογικήν τής χώρας δψ'ΐν. Έκ τού
του λοιπόν επεται δτι θά επρεπεν δ συγγραφευς τοιαυτης τής Θρφκης γε
νικής ιστορίας νά μή πε~ιορισθή μόνον εις την κατά τάς των ιστοριο
γράφων, χρονογράφων καί μυθογράφων παραδεδομένας ήμΐν ειδήσεις ά- 
φήγησιν των διαδραματισθέντων πολιτικών καί πολεμικών γεγονότων εν
τός τών κατά διαφόρους περιόδους μεταλλασσομένων τής χοόρας γεωγρα
φικών ορίων,-αλλά νά έπεκτείνη το εργον του καί εις τήν ερευνάν του 
βίου καί τοΰ πολιτισμοί) τών άνά τους αιώνας κατοίκι ν της βοηθουμενος 
προς ταΐς γραπταΐς πηγαΐς καί υπό τών διά τής αρχαιολογικής σκαπάνης 
άποκαλυπτομένων έκάστοτε μνημείων ή άλλως πως διασφζομένιον μέχρις 
ημών. Άντικείμενον άρα μιας τοιαυτης γενικής καί συνεχούς τής Θράκης 
ιστορίας δέον νά είναι πάντα ανεξαιρέτως τά εν τή χώρρ διαζή- 
σαντα έθνη καί καταλιπόντα τοΰ πολιτισμού των ίχνη πολλά ή ολίγα, 
μεγάλα ή μικρά. Ή σαν δε ταΰτα οί πρωτόγονοι κάτοικοι από τής νεο
λιθικής ήδη Εποχής, έξαφανισθέντες ή άφομοιωθέντες υπό τών έποικη- 
σάντων Θρακών, οί ’Άριοι προϊστορικοί Θράκες, αδελφοί τών Προοτοελ- 
λήνων, τ. ε. τών Έλληνοπελασγών, οί ιστορικοί Θράκες οί διά τοΰ ελλη
νικού πολιτισμού καί τής γλώσσης επί Μακεδονοκρατίας καί Ρωμαιοκρα
τίας έξελληνισθέντες, οί ‘Έλληνες τών από τοΰ 7ου π. X. αίόίνος πολυ
αρίθμων άνά τά παράλια ακμαίων αποικιών καί από τοΰ Φιλίππου τοΰ 
Άμΰντου στρατιοοτικών καί εμπορικών εν τή ένδοχώρφ, οί παντοδαποί 
επί Ρο:>μαιοκρατίας άποικισθέντες Ρωμαίοι απόμαχοι συμμειγέντες τοΐς 
λοιποΐς, οί επί Βυζαντινοκρατίας Θρρικοέλληνες (οί έχοντες δηλ. ρωμαϊ- 
κήν-ελληνικήν συνείδησιν), οί από τοΰ 6ου μ. X. αίώνος άρξάμενοι νά εγ
καθίστανται μονίμως Σλαΰοι, ών οί μέν άφωμοιώθησαν τοΐς Θρςικοέλ- 
λησιν, όπου έμειονοψήφουν, οί δέ άφωμοίωσαν αΰτοΰς, δπου επλειονο- 
ψήφουν, οί από τοΰ 8ου αίώνος μετοικισθέντες Σΰροι καί ’Αρμένιοι 
(Μανιχαΐοι),ών λείψανα διασώζονται καί σήμερον-οί Παυλικιάνοι, οί από 
τοΰ 10ου αίώνος άρξάμενοι νά Εγκαθίστανται Βούλγαροι καί οί από τοΰ 
14ου αίώνος Τοΰρκοι.Κατά ταΰτα δ συγγραφευς θά εδει επί τής Βυζαντι- 
νοκρατίας καί Τουρκοκρατίας νά μή περιορισθή μόνον εις τό Θρςικοελλη- 
νικόν στοιχεΐον, αλλά νά έπεκταθή καί εις τά αλλογενή, άτινα επαυξη- 
θέντα έπήνεγκον κατ’ άναπόφευκτον καί μοιραΐον τών πραγμάτων ροΰν 
τήν σημερινήν πολιτικώς καί έθνολογικώς τριχοτόμησιν τής ιστορικής 
Θράκης εις Βουλγαρικήν, Τουρκικήν καί 'Ελληνικήν.

Άποβλέποντες νΰν μόνον εις τήν ΰλην τ^ΰ δημοσιευθέντος πρώ
του τόμου τής ιστορίας τής Θράκης, άναφερομένην άποκλειστικώς εις 
τους προϊστορικούς καί τούς αρχαίους Θράκας, δυνάμεθα νά διαπι-
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στώσωμεν δτι δ φιλόπονος συγγραφεύς προσεπάθησε νά εξάντληση 
πάσας τάς οπό των αρχαίων παραδεδομένας ήμϊν μαρτυρίας, εις άς και 
έπιμελώς παραπέμπει, έλαβε δέ κατά τό δυνατόν υπ’ ό'ψιν και τά επι
κρατέστερα πορίσματα των νεωτέρων επιστημονικών περί αυτών ερευ
νών τής γλιοσσολογίας και αρχαιολογίας. Ή  ακριβής δέ καί επιμελής 
αΰτη τών πηγών χρήσις καί ή συστηματοποίησις τής ύλης καθιστώσι τό 
δημοσιευθέν του έργου τμήμα άξιανάγνωστον, δπερ δικαίιος δΰναται 
νά ύποληφθή ώς συμβολή εν τή γλώσση μας εις τήν ιστορίαν τών αρ
χαίων Θρακών καί τής χώρας των προς ταΐς ύπαρχοΰσαις ήδη συμβο- 
λαΐς : Σπ. Σακκελαριάδου, πόλεις καί θέσμια Θράκης καί Κ. Κουρτί- 
δου, Ιστορία τής Θράκης μέχρι τοΰ 47 μ. X. Ίδου καί τό περιεχόμενον 
τοΰ βιβλίου : είσαγωγή, I δρια τής Θράκης, φυσική γεωγραφία (παρά
λια, ό'ρη, ποΐαμοί), κλιματολογία' II καταγωγή καί γλώσσα τών Θρα
κών, .έθνη καί φυλαί, θρησκεία, ήθη καί έθιμα, τύμβοι, μυθικοί ήρωες, 
βασιλείς, δυνάσταΓ III μυθικοί ραψωδοί καί μουσικοί- VL έπιδρομαί 
τών βαρβάρων (Γότθοι).

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠ.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1936— 1938

'Εν συνεχείςι ιών είς προηγούμενους τόμους ') τών «Θρακικών» δημοσιευ- 
θεισών Συμβολών εις τήν Θρακικήν Βιβλιογραφίαν καί ώς έγράφομεν εις τον Η' 
τόμον χών «Θρακικών» (Σ. 427), είς τήν στήλην τούτην δημοσιεύονται έκά- 
στοτε δσα βιβλία ή άρθρα άφορώντα τήν Θράκην καί δημοσιευόμενα κατά χά 
τελευταία τρία έτη, περιέρχονται είς γνώοιν τής διευθύνσεως τών «Θροκικαιν».

Τό Θρακικόν Κέντρον παρακαλεϊ τους δημοσιεύοντας έργο, ιδιαιτέρως ή είς 
περιοδικά καί εφημερίδας πραγματείας άσχολουμένας περί τής Θράκης γενικώς 
ή μέ θέματα ενδιαφέροντα τήν Θράκην, όπως άποατέλλωσιν είς τά γραφεία αΰτοΰ 
έν άντίτυπον ή σημείωσιν ακριβή τοΰ τίτλου τοΰ δημοσιεύματος, όπως γίνηται 
μνιία αυτών είς τους έκάστοχε έκδιδομένους τόμους τώιν «Θρακικών».

"Οπου δεν άναφέρεται τόπος δημοσιεύσεως, έννοοΰνεαι αί "Αθήναι.

1936

’ Αβράμωφ Β ; Ό  μεταξύ Βυζαντίου καί Βουλγαρίας τφ 986 πόλεμος καί ή τής 
Σοφίας υπό τοΰ ατ’ιτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου πολιορ
κία. Σοφία, έτ. 1936, σελ. 60, Βουλγαριστί. (Κ. Μ. Α .)1 2)

Γερωγί«υ Ιϊ. Β κοίλβίάδοι»: [έκ Τσανακτσή Ραιδεστοϋ) Ευσεβής θρύλος. ‘ Η 
«Ρβυματοκράτειρα» Παναγία τών Ραιδεστηνών «’ Εθνικός Κήρυξ» Ν. 
‘Υόρκης 7 Ίουν.

Βέλκυφ Ίβά ν  : Άποκάλυψις νέου τρόπου Θρακικής ταφής μεθ' άρματος παρά 
τφ Σβίλεν-γκράδ, βουλγαριστί, έν τή έφημ. Σοφίας Ζορά, άρ. 5216, 15 
Νοεμβρ. έτ. 1936. (Κ. Μ. Α.)

Βεσεβλπεφ Β„ καθ. Πανεπ. Σοφίας: Πρωτοβουλγαρικαί έπιγραφαί, προσθήκαι 
καί διορθώσεις έν τή έπετηρίδι τοΰ έν Σοφίρ πανεπ. βιβλίον X XXII, 
ίστορικοφιλολογικόν τμήμα, Ιτ 1936, σελ. 48+Χ Χ Χ , βουλγαριστί. 
(Κ. Μ. Α.)

Geergiew VI-, Ύφηγητοϋ έν τφ Πανεπ. Σοφίας: Die Trfcger der kretisch-myke- 
ni9chen Kultur, ihre Herkunft und ihre Sprache. I, T t ie i l : Urgriecken 
und Urillyrier (Thrako-IUyrier), έν τή έπεχηρ. τοΰ έθν. πανεπ. Σοφίας, 
τμήμα Ιστορ.-φιλολογικόν, τόμ. XXXIII, 4, έτ. 1936, σελ. 203.—‘Ο συγ
γραφείς στηριζόμενος είς τήν γλωσσολογίαν Ιδίως, τήν αρχαιολογίαν καί

1) Γ'π. I—X L VII, Δ' 342—353 καί 371—372, Ζ' 357—881 καί 382-399 Θ' 
365-372 καί 373—378

2) "Οσαι σημειώσεις έχουν τά αρχικά Κ.Μ-Α. έοτάλησαν παρά τοΰ κ. Κ. Μυρτ. 
"Αποατολίδου.
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τάς ίστορικάς τών αρχαίων μαρτυρίας έπιχειρεϊ ν’ απόδειξη δτι οί προ των 
'Ελλήνων κάτοικοι τοϋ Αιγαίου ήσαν Θ ρ φ κ ο - ι λ.λ υ ρ ι ο ί, τ. 2, οί 
π α ν ά ρ χ α ι ο ι "I λ λ υ ρ ι ο ί, ών ή γλώσσα πρωιμώτατα τοσοϋτον 
μετεβλήθη, ώστε είναι αδύνατον σήμερον ν’ άναγνωρισθή ό Ίνδογερμα- 
νικός χαρακτήρ τγ]ς. Έ κ ταύτης παραθέτει έτυμολογών τάς περισωθεί- 
σας έν τή έλληνική λέξεις θεωρών ώς χαρακτηριστικά αυτής τά προσφύ
ματα n th  καί ς(ς). Προς δέ καί τήν διπλήν έκ Λήμνου επιγραφήν, ής 
παρέχει νέαν άνάγνωσιν. ΟΙ Θ ρ φ κ β ϊ λ λ υ ρ ι ο ί  ούτοι διέπλασαν 
έξαίσιον πολιτισμόν, δατις ήχμασεν ιδίως έν Κρήτη, Μυκήναις, Τροίφ καί 
αλλαχού, καί άπφκισαν πρωιμώτατα. τήν Μεσόγειον, ώς βραδύτερον οί 
"Ελληνες. “ Αποικοι αυτών ήσαν καί ο ί ' Ε τ ρ ο ΰ σ κ ο ι  (JS-trus-oi, 
E-t r u r i a έκ τοΰ T r o a - T r o  s j a =  Tg  ώ ε c - Τ ρ ο ί α  έκ τοΰ 
Τ ρ ώ σ ε ς-Τ ρ ό σ j α). Έ ν  νή γλώσση των δέ έποιήΟησαν καί τά 'Ομη
ρικά έπη. Ή  άκμή τών ατιτοχβόνων τούτων τοϋ Αιγαίου κατοίκων, οι- 
τινες μεθ’ όλας τάς προς* άλλήλους διαμάχας πορέμεινον επί αιώνας ανε
νόχλητοι καί απρόσβλητοι έξωθεν, διήρκεσε μέχρι τοϋ 12ου π. X. αίώνος, 
οπότε ήρξαιο ή λεγομένη Α ί γ α ι ϊ κ ή μετανάστενσις. ’Από βορρά, 
Ιδίως άπό τής ’Ανατολικής Γερμανίας, Βοημίας καί Ουγγαρίας, κατήλθον 
πρός νό?ον βάρβαροι λαοί Ίνδογερμανικής καταγωγής.Τούτων διχαοθέν- 
των ή μέν μία μοίρα έπήλθεν εις τήν Μικράν Άοίαν, όπου κατέλυσε τό 
άκμάξον τ ώ ν  Χ ε τ ι τ ώ ν  κράτος, ή δέ άλλη κατέστρεψε τ ή ν  έ ν 
"Ε λ λ ά δ ι κ α ί  τ φ A I γ α ί φ κ υ ρ ι α ρ χ ί α ν  τ ώ ν  Θρ φ -  
κ ο - ι λ  λ υ ρ ι ώ ν  καί έγκαταστάσα έν τή χώρφ των άφωμοίωσε τούς πε- 
ρισωθέντας καί παραμείναντας πρφην κατοίκους της. Οί νεήλυδες είσή» 
γαγον τό έθος τής καύσεως τών νεκρών μή υφιστάμενον πρότερον καί οΰ- 
τοι είναι οί " Ε λ λ η ν ε ς ,  ή δέ εις τήν Ελλάδα μεια\ άσεευσίς των είναι 
ή γνωστή έκ τής ιστορίας κ ά θ ο δ ο ς  τ ώ ν  Δ ω ρ ι έ ω ν ,  ήτις προε- 
κάλεσε τήν μετανάστευσιν τ ώ ν  Θ ρ ^ κ ο ε λ λ ή ν ω  ν —παναρχαίων 
’Ιλλυριών (Π ε λ α σ γ ο—Φ ι λ ι α τ α ί ω  ν, Τ ρ φ ω ν—Τ υ ρ σ η- 
ν ώ ν—Έ  τ ρ ο ύ σ κ ω ν )  είς τήν ’Ιταλίαν, όπου ήδη «ροϋπήρχον άποι- 
κίαι αυτών. Κατά τήν χρονικήν περίοδον 1100—850 π. X., ήτις είναι ή 
σκοτεινή τής έλληνικής Ιστορίας, οΐ έπελθόντες ’Έ  λ λ η ν ε ς έγκαθί- 
στανται είς τήν Ελλάδα καί αφομοιοΰαι τον πολιτισμόν τών προκατόχων 
των. Κατά ταύτην υπό τών ποιητών χάριν τών κατακτητών μεταφέρονται 
είς τήν ελληνικήν τά 'Ομηρικά έπη. Περί τό 800 η. χ. άρχεται ή γ ν η σ ί α 
Ε λ λ η ν ι κ ή  έ ξ έ λ ι ξ ι ς  έν. τή Μεσογείω. Ποιοΰμεν συντομω- 
τάτην περίληψην τοϋ έργου, όπως καταδείξωμεν τάς νέας θεωρίας καί 
υποθέσεις περί τών παναρχαίων τής Ελλάδος κατοίκων.

(Κ. Μ. Α.)
Δάνω φ  Χ ρ ,: Ό 'Η ρόδοτος ώ ; πηγή ιστορική Θρφκης. Μακεδονίας, Ιίαιυνίας 

καί τοΰ δυτικού Εΰξείνου πόντου, έν τή έπετηρίδι τοϋ πανεπ. Σοφίας, 
τμήμα ίστορικοφιλολογικόν, βιβλ. X X X II, 8 σελ. 106, βουλγαριατί, Ιτ. 
1936. (Κ. Μ. Α.)

Δ ίτσκφ  Δ. καθηγ. τοΰ έν Σοφίφ πανεπ.: Τό άρχαϊον τοϋ Χισάρ όνομα. Στηρι- 
ξόμενος ό συγγρ. επί τίνος τετριμμένης τά μάλιστα καί δυσανάγνωστου 
Λατινικής επιγραφής, εύρεθείαης παρά τφ έντός τοΰ φρουρίου βαλανείφ 
Χαβούζ, έν ή άναγινώσκει. . . ab injsesais veteri Aug(usiae) ariaje... .
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εικάζει δτι to δνομα χοϋ επί ρωμαιοκρατίας συνοικμσθέντος χώρου ήτο 
Augusta vetus area, ώς άνήκοντο: αύτοκράτορί τινι, οιτερ δνομα υποθέτει 
και έτερον χώρον Augusta nova area, όαΐις κατά πάσαν πιθανότητα ήτο 
ό εκτός τοϋ φρόυρίου κείμενός άνατολικώς 'περί ΐό εν χιλιόμετρον παρά 
τφ βαλανείω Κιζλάρ. άμφότεροι δέ όΐ ουνοικισθέντες χώροι ωνομάιθη· 
σθησαν Augustae (vetus et nova) καί τούτο είναι το υπό τοΰ ’ Ιουστινια
νού κτισθέν φρούριον Αύγονσΐάί (Προκοπίου περί κτισμ. jy ,  11), δπερ 
βραδύτερον έλέχθη μεταφρασθέν ελληνιστί Σεβαστή, δθεν ή Σεβαστόπο 
λις έδρα επισκοπής υπό’ τήν μήτ’ρόπολιν Φιλιππουπόλεως. Έ κ  δέ τής 
άναγνώσεως κεκομμένης ελληνικής αναθηματικής ταϊς Νύμφαις προγενε- 
σιέρας έπιγραφής, κεχαραγμένης έπί τής πλαγίας πλευράς τοΰ λίθου τής 
λατινικής επιγραφής, δστις άπεκόπη προφανώς έκ βώμοϋ,.. Σε^ή^α υπέρ 
έαυτής καί τώ[ν παίδων . . Νύ]νφ«ις εί>χαριστήριον (μεταξύ των 
γραμμάτων τοΰ Υ καί Ρ διακρίνει όριζοντίαν κεραίαν, ήτις μετά τοΰ 
πλαγίου σκέλους τοΰ Υ καί τοΰ καθέτου τοΰ Ρ αποτελεί το γράμμα 
Η έν συνδέσει, δπερ ημείς δεν διακρίνομεν καί άναγινώσκομεν. . . 
ΣΟ]ΥΡΑ, (ϊδε Θρακικά, τόμ. VII, έτ. 1936, σελ. 187, άρ έπιγρ. 151) 
υποθέτει ότι ό χώρος άνήκεν είς τον αύτοκράτορα Φίλιππον τόν “Αραβα, 
δστις πλεϊστον διέτριψεν έν Θράκη κοί έμονεύθη κατ* αυτόν παρά τή 
Βερόη καί ούχί τή Βερώνη τής ’ Ιταλίας, ώς παραδίδεται καί δτι ή ταϊς 
Νύμφαις άναθεϊσα τόν βωμόν Σευήρα είναι ή Μαρκια ’ ίίτακιλία ή ού- 
ζυγος τοΰ αύτοκρά ιορος. Τό ανάθημα λίαν ευτελές καθ’ ημάς δι° αυτό- 
κράτειραν. Έν τή έπετηρίδι τοΰ εθνικού μουσείου Φιλιππουπόλεως 1985- 
1936, σελ. 47-51, βουλγαριστί μετά περιλήψεως εν τέλει γερμανιστί.

(Κ. Μ. Α.)
SSgger R .. καθηγ. τοΰ έν Βιέννη πανεπ. : Per Balkan unter Rom. Έν τή Revue 

Internationale des 6tudes Balkaniques, τόμ. II, έτ. 1936, σελ. 343—348.
(Κ. Μ. A.)

K azarow  Q. Ein neues Relief des dreikopfigen Reiters, έν τφ Archiv fur Reli
gions Wissenschaften, τόμ. X X X III, έτ. 1936, σελ. 170—171. (Κ. M. A.)

Τ ©ΰ αύτοΰ : A n t i k e  D e n k m a l e r  a u s  B u l g a r i e n ,  έ ν τ φ  Archaol.
Anzeiger, Berlin, έτ. 1936, σελ. 65 - 76. (Κ. M. A.)

Τ©ΰ α ύ τ ο ΰ : E in  n e u e s  D e n k m a l  z u m K u l . t  d e s  T h r a k i s c h e n  
R e i t e r s .  Αυτόθι, σελ. 419—426; Περιγραφή αναγλύφου μαρμάρινης 
στήλης παριστώσης θυσίαν είς τόν Ιππέα καί εύρεθείσης έν τή κώμη 
Κοβάτσεβο τής περιφερείας Τατάρ-Παζαρτζικίου. (Κ. Μ. Α.)

Κατσάρωφ Γ. καθηγ. πανεπ. Σοφίας : Ή  τοΰ ’ Δσκληπιοΰ λατρεία έν ιή άρχαίφ 
Θράκη, έν τφ προς τιμήν τοΰ καθηγ. Βάτεφ έκδοθέντι λευκώματί, έτ. 
1936, Σοφία, σελ. 126 — 127, βουλγαριστί. (Κ.Μ.Α.)

L em erie  Ρ. Le testament d’un Thrace a Philippes, έν ιφ Bull, corresp. Helle- 
nique, τόμ. LX, έτ. 1936, σελ. 336—348. (Κ. Μ. A.)

P ica rd  Oh. : La vie publique et privee dans les Balkans ό l’£poque antique, έν 
τή Revue Intern, des 0tudes Balk. τόμ. II, έτ. 1936, σελ. 333—342.

(Κ. M. A.)-
L·· Robert : Inscription d’Heracleia-Perinthe, έν Revue Philologique Σ. 112 [“Ορα 

R. Ε. G. τόμ. LL σελ. 179].
Ταίντσεφ Δημ. : Διευθυντοΰ τής βιβλιοθήκης καί τοϋ μουσείου Φιλιππουπόλεως :
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Τ ά  λ ο υ τ ρ ά  τ ο ΰ  Χ ι σ ά ρ ,  γεωγραφική, Ιστορική καί αρχαιολο
γική περιγραφή μετά 100 εικόνων έν τφ κειμένω, 10 πινάκων, 1 σχεδίου 
καί 1 γεωγραφικοϋ χάρτου βουλγαριστί μετά περιλήψβως έν τελεί γαλ
λίσει, έν τή έπετηρίδι τής έθν. βιβλιοθήκης καί μουσείου Φιλιππουπόλεως 
έτ. 1935-36, σελ. 53—210. Περιεχόμενα: Ή  πεδιάς τοΰ Χισάρ. Ίστορικαί 
σημειώσεις (παρελθόν, παρόν, ονομα). Μεταλλικοί θερμοπηγαί καί λουτρά. 
Χώματα-τύμβοι. Τό ςρροΰριον (τείχη, πύργοι, κλίμακες, πύλαι, χρονολογία). 
Ρωμαϊκά βαλανεΐα (κατασκευή, περιγραφή καί σχέδιον επί τή βάσει των 
αποκαλυφθέντων λειψάνων μετ' άνασκαφάς, ευρήματα, χρονολογία). 
Ύδραγωγεΐον. Έκλησίαι Βυζαντιακαί εντός καί έκτος τοΰ φρουρίου κα
τά τάς γενομενας άνασκαφάς. Έπιγραφαί (Έλληνικαί, Λατινικαί καί 
Βυζαντιακαί των πρώτων χρόνων) Βιβλιογραφία. 'Ο φιλόπονος συγγρα- 
φεϋς προσεπάθησε νά έξαντλήση τό θέμα του από πάσης άπόψεως μετά 
μεγάλης ακρίβειας, λεπτομέρειας καί έπιμελείας. (Μ. Κ. Α.)

Χρήστβς Τσβύντας : Θεσσαλονίκη-Σ. χνΐΐ·
Z ontsch ew  Dr.: Ein neuer Bronzeeimer aus Thrakien, έν τφ Archaol. Anzeiger, 

Berlin, έτ. 19 s6, οελ. 411—119. Εύσέθη έν τή περιφερεία τοΰ Τσιρπάν.
(Μ. Κ. Α.)

Filow Β. : Die Grabhiigelnecropole bei Duvanlii in Sudbulgarien : Κρίσεις, Oil.
P ica rd  έντή Rev. archeol. έτ. 1935 τόμ. II, σελ. 116 κέξής. S. Casson, 
έν τφ Jonrn. of hell Stud. τόμ. LV. έτ. 1935, σελ. 240—242. L. F ran * ) 
εν τή Zeit9chr. fur Ethnologie, τόμ-LXVII, έτ. 1935, σελ. 367. Δ. V. By· 
vanck, έν τφ Museum, τόμ. XLIII, έτ. 1935—36, σελ, 105. G. R icci, 
έν τφ Bell, dell'Ass. intern, studi mediterr. τόμ. VI, έτ. 1935—36, σελ. 
56 καί εξής. Κ. Schefold, έν τφ Gnomon, τόμ. XII, έτ. 1936, σελ. 572- 
578. (Κ. Μ. Α.)

1937

Π. Α. :Ή  συμβολή των Θρακών εις τά Ελληνικά'γράμματα. Άχιλλεύς Σαμοθρά
κης «Θρακικά Νέα» Άλεζανδρουπόλεως 15 Δεκεμβρ. ("Ορα Ε' βιβλιο
γραφίαν Θ' τόμου).

Βέλκωφ Ίβάν : Αί περί τό Μεζέκ καί τόν σταθμόν Σβίλεν-γκράδ γενόμεναι κατά 
τά έτη 1912—1933 ανασκαφώ, έν τφ όελτίω τοΰ άρχαιολ. Ινστιτούτου 
Σοφίας, τόμ. XI, ετ. 1937, σελ. 117 — 170, βουλγαριστί μετά μεταφράσεως 
έν τέλει γερμανιστί ’Ακριβής περιγραφή τών έκσκαφένιων περί ιό Με
ζέκ χωμάτων, άποτελούντων νεκρόπολιν δλην καί τών έν αυτοίς τάφων 
μετά πολλών κτερισμάτων, οΐον άγγείων, κρατήρων μετά γεγραμμένων 
παραστάσεων, αργυρών κοσμημάτων, χρυσών ένωτίων κτλ. άπό τοΰ 4— 
3ου π. X. αίώνος, πάντων 'Ελληνικής τέχνης. Έν όστράκοις άγγείων 
άναγινώσκεται ΠΥΛΑΔΗ[Σ] [Θ]ΑΣ[ΙΟΣ] καί —ΟΣ ΒΗΡΙΜΑΡΟΥ. 
Όμοία περιγραφή παρέχεται καί τών έκσκαφέντων περί τό Σβίλεν-γκράδ 
χωμάτων καί τών αποκαλυφθέντων έν αύτοΐς τάφων μετά τών ποικίλων 
κτερισμάτων των, άναγομέ *ων είς τόν 2ον μ. X. αιώνα, ώς διαπιστοΰται 
έκ νομίσματος τοΰ αύτοκράτορος Κομμόδου, έκκοπέντος έν Άδριανρυ-
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πόλει. Ή  μελέτη τοΰ άκαταπονήτου αρχαιολόγου, τοΰ διενεργήσαντος 
τάς άνασκαψάς, συνοδεύεται υπό σχεδίων καί εικόνων των τάφων καί 
τών άλλων αντικειμένων, (Κ. Μ. Α.)

Βίαεβληεφ Β . : ΙΙερί τής λατρείας τοΰ ’Άρειος εν Θράκη, κατά χωρίον τών Έφε- 
σιακών τοϋ Έφεσίου Ξενοφώντος, βιβλ. II, 13, 1—2. Bulletin de la soci- 
ete histor. a Sophia, τόμ. Χΐγ—XV- ετ. 1937, σελ. 71—72 βουλγαριστί.

(Κ. Μ. Α.)
ΓβρΟίΟίμώφ ©. : Εύρβσις δεκαδράχμων τοϋ Θρακομακεδονικοΰ φύλου Δερρωναίων.

Έν τφ δελτία) τοΰ αρχαιολογικού ινστιτούτου Σοφίας, τόμ· XI; ει- 1937, 
σελ. 249—257, βουλγαριστί. Περιγράφονται 9 αργυρά δεκάδραχμα, εύρε- 
θέντα έν τή κιόμη Βελίτσκοβο περιφέρειας Τατάρ-Παζαρτζικιου, Περι
γραφή αυτών έγένετο υπό τοΰ αύτοΰ αγγλιστί καί έν τώ περιοδικφ Nu
mismatic Chonic'e έτ. 1938. Χρονολογούνται από τοΰ τέλους τοΰ 6ου μέ
χρι τών μέσων τοΰ 5ου π. X αίώνος. (Κ. Μ. Α.)

Δ άνω φ  Χρ. : Νεωστί άποκαλυφθεΐσαι αρχαιότητες, έν τώ δελτίω τοΰ άρχοιολ.
ίνστιτ. Σοφίας, τόμ. XI, έτ. 1937, σελ. 306—315. βουλγαριστί. Μεταξύ 
τών περιγραφομένων αρχαιοτήτων είναι καί τινα ενεπίγραφα ανάγλυφα 
προερχόμενα έκ Θράκης. (Κ. Μ. Α.)

Τοδ θιδΤΦδ : Antike Denkmaler in Bulgarien. Περιγραφή χάλκινου κράνους μετ’
εμβλήματος τής Σκύλ?„ης έν έκτύπω άναγλύφω εύρεύέντος έν Σοφία καί 
τινων ενεπίγραφων καί μή αναγλύφων καί στηλών έκ τής βορείου Θρά
κης, πλήν ενός επιταφίου έκ Βάρνης, καί άνάγνωσις τών έπ’ αυτόν έπι- 
γραφών. Έ ν τφ δελτίω τοΰ άρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. XI, έτ. 
1937, σελ. 196-266. (Κ. Μ. Α.)

Δημήτρωφ Π. Δ.: 'Υπήρξε φυλή Ύπερπαίονες ;’Εν επιγραφή άνευρεύείοη έν Σχά
ρα Ζαγόρα (Τρα'ίνή Αύγούστη) άνεγνώσθη τό πρώτον υπό τοϋ Foucart καί 
έπανελήφθη εΐτα υπό πάντων τών έκδοτών έκ  τ ώ ν ύ π ε ρ π α ι ό  νω ν, 
ένομίσθη δέ τό όνομα ώς φυλής θρακικής κατεχούσης έπί ρωμαιοκρατίας 
τήν λεκάνην τοΰ Τόνσου νοτίως τοΰ Αίμου (ιδε, Έπιγραφοί Τραϊανής 
Αύγουστης, άρ. 11, Θρακικά τόμ. 8ος, 1937). *0 συγγραφεύς άναγινώσκει 
εκ  τ ώ ν  ύ π ε ρ π α ι ό ν τ ω ν  (δηλ. χρημάτων) διακρίνων τό γράμ
μα Τ  συνδεδεμένον μετά τοΰ fsj καί Q  καί αναφέρει όμοίαν (ρράσιν πλή
ρη έξ άλλης έπιγραφής (Hondius, Syppl. Epigr. I ll , No 509). Ή  παρά
λειψης τής λ. χ ρ η μ ά τ  ω ν  έχει άνάλογον τό : έ κ τ ώ ν  τ ή ς  π ό
λ ε  ω ς, έ κ τ ώ ν  ι δ ί ω ν .  Οΰτω τ ό : έ κ ι ώ ν  ύ π ε ρ π α ι ό ν 
τ ω ν  σημαίνει έκ τών π ε ρ ι τ τ ε υ ό ν τ ω ν ,  π λ ε ο ν α ζ ό ν -  
τ ω ν  χ ρ η μ ά τ ω ν .  Έν τώ όελτίφ τής ιστορικής έιαιρείας Σοφίας, 
τόμ. X IV —XV, έτ. 1937, σελ. 28—84, βουλγαριστί. (Κ. Μ. Α.)

Τ©δ αύτ© δ: Die Bronzestatuette eines sitzenden Zeus aus Stara-Zagora, έν 
τώ Jahrbuch des Deutsc. arch. Institute, arch. Anzeiger, Berlin, έτ. 1937 
σελ. 309—336. Ό  συγγρ. υποθέτει ότι προέρχεται άπό τών χρόνων τών 
Άντωνίνων καί σχετίζει αυτό προς τόν Όλύμπιον Δία του Φειδίου.

(Κ. Μ. Α.)
Τ©δ 0?δτ©δ: R.omisches Relief im Museum zu Stara-Zagora. mit der Darstel- 

lung des Ixion und Tantalos. Αυτόθι, σελ. 69—75. Περιγραφή τοΰ ανα
γλύφου. (Κ. Μ. Α.)
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D orin  A : Une nouvelle plaque votive du culte de Bacchus. Έν τη έφημερί^ 
Parole Bulgare, άρ. 338( Απριλίου 22 έτ. 1937. Ή  πλάξ εύρέθη έν Νευ- 
ροκοπίφ. (Κ. Μ. Α.)

Ά β .  Ζοτρδαλίδου: Όρεστιάς άπό τά παραγωγικώτερα κέντρα τής Ελλάδος των 
’ Ακριτών. Τό ιστορικόν τής ίδρύσεως των. Ποιοι αί άνάγκαι των. Έ λέ- 
γετο προηγουμένως Κοΰμ Τσιφλίκι. [Μετά 2 εικόνων] «Φως» Θ)νικης ]4 
Δεκεμβρ.

Ε. Ζ[ήσπ]: Τά Γανόχωρα (δρα καί βιβλιογραφίαν Θ' τόμου). <*Η Συζήτήσις» "Ετος 
Β' Περίοδας Β' σελ. 70 — 71 καί 82—83.
"Εθιμα Θρςικών, Αύτ. σελ. 87.

Α . Η· Μ. J on es : The Cities of the Eastern Roiricfn provinces σελ. 1—27 Thrace.
Ίβάνωβοί Β έ ρ « : Τρεις νεωστί έκσκαφεΐοαι εν Χισάρ βασιλικοί, έν τφ δελτίιρ 

τοΰ άρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. XI, έτ. 1937, σελ. 214—242 καί 
305—306, βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τέλει γαλλιστί. Έ κ  τής οικο
δομικής καί τής ΰλης ή άνέγερσις αυτών ανάγεται εις τόν V η ν ΐ  αιώνα.

(Κ. Μ. Α.)
K asarow  Q, : Un nouveau monument du cavalier thrace. έν τή Revue arch6ol· 

έτ. 1937, τόμ. II, σελ. 39—42. Περιγραφή τμήματος αναγλύφου τοΰ θρφ- 
κός ίππέως, εύρεθέντος έν τή θέσει Καγιά· Μπουρούν, τής περιφερείας 
Τατάρ-Παζαρτζικίου. (Κ. Μ. Α.)

Μ. Q. L ip p o rd  : Άθηνίων Μαριονίτης έν Scritti in Onore Β. Nagara [ϊδε R. Ε.
G. τόμ. Li σελ. 123] καί έν Romische Mitteiluugen σελ. 36—37 pt. [αΰτ.] 
έπι τοΰ αυτού θέματος Formani έν Bolletino Comun 1916 σελ. 56 [αύτ.]·

M aillard  Ε. : Etude geometrique de l’eglise Saint-Jean a Messembrie, έν τφ 
δελτίιρ τοΰ άρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. XI, έτ. 1937, σελ. 243—248.

(Κ. Μ. Α.)
Dr A r i f  M u fit  M an se! : Les fondles de 1936—37 en Thrace «La Turquie Ke- 

maliste» "Αγκυρα. Τεΰχυς uq ιερωμένον διά τό Β' συνέδριον τής Τουρκι
κής ιστορίας και τήν έκθεσιν τής ιστορίας No 21—22, σελ. 36—46 μετά 
22 εικόνων.

Μ. Κ. Μπτσοπβύλου καί I. Κ. Τ ρίκκαλίνοΰ  : Geologische Voruntersuchungen
in Westthra/ien. ΙΙροκατσρκτικαί γεωλογικοί έρευναι είς τήν Δυτικήν 
Θράκην «Πρακτικά της ’Ακαδημίας ’ Αθηνών» 12 σελ. 89—93.

Μίκώφ Β. : ’Εντάφια ευρήματα έκ τf|ς κώμης Γκορνιάνι (περιφερείας Νεβροκο
πίου), σκελετός άνδρύς καί ίππου, αργυρούς κάνθαρος, άγγεΐον, δακτύ 
λιος, χρυσούν έλασμα διακόσμητον, σιδηρούς χαλινός ίππου 'Ελληνικού 
τύπου, κεράμεια άγγεΐα καί τετράδραχμα Φιλίππου τοΰ Άμύντου (359— 
336), έν τώ δελτίφ τού άρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. X I, έτ. 1937 
σελ. 2U7—213, βουλγαριστί. (Κ. Μ. Α.)

Μ βυταφτσηεφ Π .: Ή  αρχαία διά τών Τραϊανείων πυλών οδός, έν τή έπετηρίδι 
τής άκαδημείας τών έπιστημών, βιβλ. LV, έτ. 1937, κλαδ. ιστορικοφιλολο- 
γικοϋ άρ. 27, σελ. 19 — 148, μεθ’ ενός χάρτου γεωγραφικού, βουλγαριστί.· 
Σπουδαία συμβολή είς τάς διά τής διόδου ταύτης τοΰ Αίμου κατά τόν 
μεσαίωνα καθόδους τών βαρβάρων καί σταυροφόρων είς τήν Θράκην, ως 
καί είς τήν μετά τής δυτικής Ευρώπης έπί τουρκοκρατίας συγκοινωνίαν.

(Κ. Μ. Α.)
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Ε· O berhum m er : Traianopolis (Stadt in Thrakien) «Pauly Wiss. Krolls Realen- 
cycl. VI 2 σελ. 2082-2085.

I. Μ. Π«ν«γΐωτοπούλου : Εις τήν σειράν «Τό πνεύμα καί τό ύφος χής 'Ελλά
δος χοΰ Βορρά» «Πρωία» Τά κατά Νέσχον καί Ροδόπην 27 Αύγ. "Ο ρυθ
μός καί χό χρώμα χής Ξάνθης 28, Κομοτηνή, ή κενχρική πολπεία χής 
Δυτικής Θράκη: 29.Τό χαξεϊδι χής Άλεξανδρουπόλεως 31. Εντυπώσεις 
χής έπισχροφής 2 Σεπτ.

Θεοδοσίου Παπακωνσταντίνου, αρχιμανδρίτου: ’Ακολουθία βίος καί θαύματα 
χοΰ έν όσίοις Παχρός ημών Νεκχαρίου, Μηχροπολίχου Πενχαπόλεως, 
Κχίχορος χής έν Αίγίνη Κοινοβιακής .Μονής Γυναικών τής Αγίας Τριά- 
δος. Σελ. 72 [Μετ’ εί,κόνος].

Πολυδώρου Παπαχρίστοδούλου : Θρακική ηθογραφία. Χριοχούγεννα εϊς τήν 
Θράκην « Αθηναϊκά Νέα» 26 Δεκ.

Ρομάνσκυ Στ.: Ό  χής Βαλκανικής χερσονήσου υπό των Σλαΐων εποικισμός.
Έν τφ περιοδικφ Έ κ π α ί δ ε υ σ ι ς ,  τόμ. II, έχ. 1987, βιβλ 10, σελ 
1254—1263- βουλγαριστί. (Κ. Μ. Α.)

R u d o l f f -H i l l e  : Die Stadt Philippopel in Bulgarien, έν τφ Geograpk. Anzeiger, 
έτ. 1937, σελ. 346 — 852 μετά 3 πινάκων. (Κ. Μ. A.)

Στανίμήρωφ Σ. : Ή  μονή χοΰ Βατσκόβου κατά τον χ ν  αιώνα. Ό  συγγραφεύζ 
υποστηρίζει δχι ή μονή φθίνοντος χοΰ XIV  αίώνος, άφ ’δχου περιήλθεν 
είς χό δεύτερον βασίλειον χφν Βουλγάρων (Ίβάν Αλεξάνδρου καί Σισ- 
μάν) καί κατά χόν χ ν  αιώνα υπό τούς Τούρκους ήχο Βουλγαρική- διότι 
άπαγορεύονχος χοΰ τυπικού χής μονής τήν έν αυτή μόναοιν Ελλήνων οί 
όλονέν έλαχχούμενοι Γεωργιανοί μοναχοί, άτε μή δντος δυνατού πλέον νά 
προσέλθωσι νέοι έκ Γεωργίας ένεκα χής υπό χών Τούρκων καχαλήψεως 
τή$ μικράς ’Ασίας καί της Θράκης, έδέχοντο Βουλγάρους μοναχούς πρός 
συμπλήρωσιν τοϋ ώρισμένου κατά τό τυπικόν αριθμού των 50 καί οΰτω 
κατήντησε σύν τφ χρόνιρ σύμπαοα ή αδελφότης ν’ άποτελήται έκ Βουλ
γάρων. Ένεκα τούτου κατεφυγε καί ό ύστατος Βούλγαρος πατριάρχης 
Ευθύμιος καί άπέθανεν έν τή μονή χφ 1402. Μετά χήν άλωσιν δμως τής 
Κων)πόλεως τών Βουλγάρων μοναχών δεχόμενων εις τήν μονήν “Ελληνας 
ένεκα τής Τουρκικής καταδιώξεως ή μονή περ,ήλθεν εις τούς “Ελληνας 
οΐτινες έμηχανεύθησαν τά πάντα, δπως καλύψωσι τήν έπί χρόνους Βουλ
γαρικήν κατοχήν έξαφανίσαντες τά σλαυϊκά ίχνη τής έν αυτή ζωής τού 
Εύθτ'^ίον ή τών μαθητών του! ’Αμφιβάλλει προσέτι περί χής έν χή μονή 
χοΰ πατριάρχου Συμεών τοϋ Τραπεζουνχίου μεμαρχυςημέτης μονάσεως 
Έκ χών άνακαλυφθένχων υπό χοΰ καθηγητοΰ Γόσεφ έν τή βιβλιοθήκη 
χής μονής 4 Ελληνικών έκκλησιασχικών χειρογράφων τού χ ν  αίώνος 
χό άπύ 1428 λειτουργικόν νομίζει δχι έκομίσθη πάντως άλλοθεν, διότι 
χόχε 'Έλληνες μοναχοί δεν ύπήρχον έν τή μονή (!) τά δ’ άλλα άπό τοϋ 
1472, 1478 καί άπό χοΰ μέσου τοϋ χ ν  αίώνος ότι ένδέχεται νά έγράφη- 
σαν έν τή μονή, τά δέ Σλαυικά χ. ιρόγραφα δτι κατά τον XVIII καί 
X IX  αίιϋνα έκάησαν ή έξεκομίσθησαν υπό τών Ελλήνων (!). Bull, de la 
soc. hist, a Sophia, χομ. XIV—XV; εχ. 1937, σελ. 125—137, βουλγαρι- 
σχί. (Κ. Μ. Α.)

"Τόνίφ Μ .: Ό  κατ’ Άρισχοκράχους λόγος ώς σπουδαία πηγή διά τήν Ιστορίαν 
χής Θράκης. Bulletin de la socicte historique a Sophia, ιόμ. X IV —XV> 
ex. 1957, σελ. 35—53, βουλγαριστί. (Κ. Μ. A.)
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Τρύφωνωφ Ί©ρ. : Περί τού ζητήματος τών Βυζαντινοβουλγαρικών συνθηκών κατ* 
είδωλολατρικήν τελετουργίαν, έν τφ δελτίφ τοϋ άρχαιολ. Ινστιτούτου "Σο
φίας, τόμ. χ ι ,  έτ 1937, σελ. 263—282 βουλγαριστί, (Κ. Μ. Α.)

Τσαρακτσηεφ στρατηγού: *0 τόπο; τής τού Κρούμου ένέδρας καί ό όλεθρός τοΰ 
Βυζαντιακοΰ στρατού, έν τή έφυμ. Μ ί ρ Σοφίας τής 25 ΙΟβρ. 1937, άρ. 
11.229, βουλγαριστί. 'Υποστηρίζεται διά τοπογραφικών, στρατιωτικών 
καί Ιστορικών (Θεοφάνους) επιχειρημάτων δτι η υπό τού Κρούμου γενο- 
μένη ένέδρα εις τον Νικηφόρυν καί ό όλεθρος τοΰ Βυζαντιακοΰ στρατού 
(811) έγένετο ούχί έν τοΐς παρόδοις τοΰ Αίμου, ώς συνήθως · νομίζεται 
άλλ’ έν διόδοις τής Στράντζης μεταξύ τών νΰν χωρίων Φακία (ούρούμ 
Φακια) καί Καραμπουνάρ, τ. έ. νοιίως τών παλαιών επί Ώμορτάγ ουνό- 
ρων τής Βουλγαρίας, ένθα ή τάφρος Έ  ρ κ ε σ ί α άπό Δεβελτού προς 
Μακρολίβ ιδον (Ούζουντζόβο) Έπομέγ^ος ή υπό τού Νικηφόροο κατάλη- 
ψις καί πυρπόλησις τής πρωτευούσης τού Κρούμου Πλίσκας έκεΐθιν τού 
Αίμου είναι μύθος, κακώς ερμηνευόμενης τής λέξεως α ύ λ ή,ήτις σημαί
νει ιό στρατόπβδον καί ούχί την πρωτεύουσαν τού Κρούμου. *0 Νικη
φόρος έκκινήσας τή 20ή ’ Ιουλίου άπό τού μεθορίου φρουρίου Μαρκέλλης 
μετά πολλού στρατού πεζών καί Ιππέων καί έφοδιοπομπιας μεγάλης καί 
τή 26η τού αυτού μηνός ήττηθείς καί φονευθείς, αφού έν τώ μεταξύ κα
τέλαβε τό στρατόπεδον (αυλήν) τού Κρούμου, ήτο φυσικώς αδύνατον \ά 
φθάση μέχρι τών παρόδων τού Αίμου (Σιδηράς), πολλφ δέ ήττον νά 
ύπερβή τό όρος καί νά χωρήση μέχρι Πλισκας. Ό  συγ->ρ. τοποθετεί τό 
φρούριον τής Μαρκέλλης, τήν αφετηρίαν τής εκστρατείας τού Νικηφό
ρου, πολύ νοτίως καί οΰ μακράν τής Άδριανουπόλεως. Κατά τήν "Αν
ναν την Κομνηνήν όμως πλησίον τής διόδου τοϋ Αίμου Σ ι δ η ρ ά ς  (πι
θανώς πρφην Βερεγάβων) οπό νότου έκειτο τό φρούριον Γ ο λ ό η, ήμί- 
σειαν ημέραν δυτικώς τού Άειού. Μεταξύ δέ Γολόης καί Διαμπόλεως 
με θ ’ ήμισείας ημέρας δρόμον έκειτο τό φρούριον τών Μ α ρ κ ε λ λ ώ ν  
καί έχει που πλησίον καί τό τής Λ α ρ δ α ί α ς. Οΰτω ήτο δυνατέ ν όρ- 
μώμενος έκ Μαρκελλών νά φθάση ο Νικηφόρος μέχρι τών διόδων τού 
Αίμου, όπου τφ είχε σιήσει τήν ένέδρον ό Κρούμος ύποχωρών καί προ- 
βάλλων όρους ειρήνης. Άναμτριβόλως όμως οΐ Βυζαντινοί δέν έχώρησαν 
μέχρι Πλίσκας μή ύπερβάντες τόν Αίμον. (Κ. Μ. Α,)

Φίλωφ Μπ. καθηγ, τού πανεπ. Σοφίας: 01 θολοειδείς παρό τφ Μεζέ* 
τάφοι. Περιγράφονται λεπτομερώς δύο άποκαλυφθέντες λίθινοι εντός 
τάφοι θολοειδείς μετά δύο δωμάτων, παρόμοιοι τοϊς Μυκηταϊκοΐς κείμενοι 
χωμάτων Μαλ-τεπέ καί Κούρτ-καλέ καλούμενων, έκσκαφέντων τυ- 
στηματικώς άπό τοϋ 1932, παρά τή κώμη Μεζέκ, 6 χιλιόμετρα νοτκ δντι- 
κώς τοΰ ακραίου Βουλγαρικού σιδηροδρομικού σταθμού Σβίλεν-γκράδ πα
ρά τοϊς Έλληνικοϊς μεθορίυις. Ό  πρώτος είχε καί διάδρομον άγοντα εις 
αυτόν δμοιον τοϊς Μυκηναϊκοίς, ό δέ δεύτερος έσιερεΐτο τοίούτου. Έν 
τφ χώματι τοΰ π ιώτου άνευρέθησαν καί κτερίσματα, άνήκονΤυ etc μετα- 
γενεστέραν τού τάφου ταφήν γενομένην έξω τού λίθινου τάφου κατά τον 
4ον π. X. αιώνα, ώς διαπιστούται έκ τών συνευρεθεισών δύο αργυρών 
δραχμών τού μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τά κτερίσματα τούτα, περιγραφόμενα 
λεπτομεοώς, ήσαν χρυσά κοσιιήματα, μαργαρίται. δακτύλιοι, ενώτια, όρει 
χάλκινο αγγεία, λυχνίαι, κύπελλα, αμφορείς καί άγαλμα ύός, προς δέ και 
λείψανα κεκαυαένων άρχυρών άγχείων καί άλλων αντικειμένων, “Ο δεύτε
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ρος τάφος φαίνεται σεσυλημένος άρχαιόθεν. Παρατίθενται σχε&ιαγραφή- 
ματα των τάφων καί εικόνες των άνευρεθέντων αντικειμένων. Οί τάφοι 
είνα1· λείψανα τής Μυκηναϊκής αρχιτεκτονική-, έξακολουθούσης πιθανώς 
νά ύφίσταται έν Θράκη καί κατά τούς κατόπιν χρόνους, οιε αυτή δέν 
ύφίστατο πλέον έν Έ/ιλάδι. 'Η έπιστημονικωτάτη αϋιη μελέτη τοϋ διασή' 
μου Βουλγάρου αρχαιολόγου είναι σπουδαία συμβολή είς τάς Θρακικάς 
αρχαιότητας. Βουλγαριστί έν τφ όελτίφ τοΰ όρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίαι, 
τόμ· XI, It. 1937. σελ. 1—116 μετά περιλήψεως έν τελεί γερμανιστί (Μ.Κ. Α)

Τοΰ αύτβΰ κα&ηγ. του εν Σοφίφ πανέιτ.: Thrakisch-mykenische Beziehungen,
έν τή Revue intern, des etudes Balkaniques, τόμ III, έτ. 1937. σελ. 1—7 
μειά 3 πινάκων. (Κ. Μ. Α.)

Τοΰ αύτοϋ : The Bee-hive Tombs of Mezek, έν τή Antiquity, τόμ. XI, I r  
1937, σελ. 300—305, μετά 8 πινάκων. (Κ. Μ. Α.)

Πανελλήνιος Γεωργική "Εκθεσις ’Αθηνών. Λεύκωμα Θράκης σελ. 119*).
[Σημειοΰμεν τά άφορώντα τήν Θράκην], Άρχαιότητες-Τουρισμός (’ Αρχαι
ότητες καί μνημεία' σελ. 5-7.
’Ιαματικοί πηγαί (Λουτρά Τραϊανουπόλειος, Θερμών Γενησαίας) 13-14.
Δ. I, Κοντογιάννη. Τό τραγοΰδτ τοϋ Νέστου 14-16.
Νομός "Εβρου (Άλεξανδρούπολις, Διδυμότειχον, Όρεστιάς. “Ο γεωργικός, 
καί κτηνοτροφικός πλούτος τοϋ νομοϋ'Έβρου. Καλλιέργειοι, Κτηνοτροφία 
Μελισοοκομεία, Σηροτροφία, καί Μεταξοβιομηχανία, Αενδροκομία,'Αμπε
λουργία. Γεωργικά, πτηνοτροφικά καί δενδροκομικά έσοδα τοϋ νομού "Ε-' 
βρου. Δασικός πλούτος. Τά οασικά προϊόντα. Άναδασωιικόν σημείωμα 
Όρεατιάδος. Τα δάση τής Όρεστιάδος. ‘Αλιεία-’ ίχθυοτροφία. *0 ύπεδά 
φιος πλούτος. Λιγνιτωρυχεία. Τά πετρέλαια τοϋ νομοΰ. σελ. 31-49.
Νομός Ροδόπης (Ή  γειοργούπολις τής Κομοτινήι. Ή  πόλις τοϋ Μάρωνος' 
“Η πόλις τοϋ καπιοΰ Ξάνθη. Ό  γεωργικός καί κτηνοτροφικός πλούτος' 
Ό  δασικός πλούτος). 50 78.
Ζωοτεχνικός σταθμός Κομοτινής. 99-103.
’Αμπελουργικός σταθμός Ροδόπης. 103-105 
Δενδροκομικόν σημείωμα στάθμου Όρεστιάδος. 11-1 
Ή  συνεταιρισμένη Ροδόπη. 113 115 
Ή  συνεταιρισμένη Ξονθη. 115-116 
Οι συνεταιρισμοί Διδυμοτείχου-Όρεστιάέος. 119.

1938

A janow  Q .: Προνομιούχοι περιφέρειαι βορειοανατολικώς τοϋ όρους Στράν- 
τζας. (επί τουρκοκρατίας), βουλγαριστί, έν τφ άρχείφ τών περί συνοικι
σμών μελετών, έτ. 1938, βιβλ. II, σελ. 26-37. (Κ. Μ. Α.)

1) Πολυτελής "Εκδοσις τής Γεν. Διοικήσεως Θρρκης μέ ωραία; εΙκόνας μή 
έκτεθεϊσα εις πώλη3ΐν εις τά βιβλιοπωλεία. Δέν εύρίσκ ινται αντίτυπα είς τάς εδώ 
Βιβλιοθήκας.



Βιβλιογραφικοί σημειώσεις 391

Κ. Μυρτ. Άιτοστολίδου. : ‘Η ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις καί οί κώδικες 
αύεής. Α.Θ.* τόμ. Δ' σελ 3-4*2 τόμ Ε' οίλ. 1-86 (συνεχίζεται).

A rg h y row  St. : Ρουμ λία καί Βοσνία, γεωγραφικαί περιγραφαί τοΰ Μου-
σταφά μπέν Άβδοιιλάχ Χατζή Κάλφα (1609— 1657', μειάφρασις 
βουλγαριστί έκ τής Γερμανικής τοΰ Χάμμερ έκδό ιεως (Rumeli und 
Bostia geograpliisch beischrieben von Mustafa ben Abdalla Had- 
%chi Chalfa. aus deni turkischen iibersetzt von Joseph von Ham
mer, Wien, 1812, εις Sov) μετά επεξηγηματικών σημειώσειον. εν τώ 
άρχείω τών περί συνοικισμών μελετών, ει. 1938 βιβλ. II, σελ. 62-110. Έκ 
τής Θράκης περιγριχτρονται αί πόλεις καί κώμαι: Άδρίανούπολις (Bdrene), 
Βιζύη (Visa) Τσατάλτζα, Σεράϊ. Τίορλοΰ, Λουλέ-βουργσ,ζ (Borgas), Μπου· 
νάρ-χισάρ, Σαράντα έκκλησίαι (KirkkilisseJ, Έσκί-μπαμπά, Χάσκιοϊ, Μή
δεια, Κουροΰ-δερέ, Πύργος (Borgas), Τσερμέν. Μουσταμά-πασΰ, Κιζίλ- 
άγάτς, Γενί-Ζαγρά, Χιρμενλή, Ούζουνδζο-όβά, Φιλιππούπολις (Filibe), 
Έσκί Ζαγρά, Ίάμπολις, Κοζανλΐκ, Τσιρπάν, Ταταρ-Παζσρτζήκκ.ν (Tatar- 
Bazar), Σαμοκόβιον, Ίχτιμαν, Καλλίπολις (Galipoli), Σηλύμβρια (Silivri), 
Ραιδεστός (Rodosdjig), Μάλγαρα (Milalgara), Κύψελα (Ipsala), Διδυμότοι- 
χον (Dimotika), Ούζούν-κιοπροϋ ( ίζισίρ έρκινέ), Κεσάνη (Kesckan), Φερ- 
ραί (Peredjik), Αίνος, Μάκρη (Megri), Κομοτινή (Komuldjina). Ένιδζέ 
(Jenidje-Karasy). (Κ. Μ. Α.)

Άρναούντωφ Μ. καθηγ. τοΰ εν Σοφία πανεπ. Ό  Σελεμίνσκυ, βίος, έρ- 
γον, Ιδέαι. "Εκδ. τής Βουλγ. άκαδημείας τών Επιστημών, έτ. 1938, 
8ον σελ. 599, βουνγαριστί, ’ Εξετάζεται λεπτομερώς ό βίος, αί φιλο- 
σοφικαί Ιδέαι καί τό έργον τοΰ Βουλγάρου τούτου τήν καταγωγήν διδα
σκάλου, δστις υπολαμβάνεται υπό τού συγγραφέως ώς εις τών σπουδαίων 
συντελεστών τής Βουλγαρικής άναγεννήσεως. Ό  έλληνίζων ούτος ' Ι ο ρ 
δ ά ν η ς  έ κ Σ η λ ύ ιι ν ο υ, ώς ωνομάζετο, έμαθήτευσεν έν τφ γυ 
μνασίφ τών Κυδο)νιών, μετέσχε τής έλ,λ. έπαναστάσεως καί διετελεσε 
διευθυντής τής ελληνικής κεντρικής σχολής Φιλιππουπόλεως (1828-30) καί· 

είτα τής έν Ύαμπόίει, οπότε επανήλθε εις τον εθνισμόν του. (Κ.Μ.Α·)
’Αρχιμανδρίτου Νικολάου Βαςρείδου.: Ή  εις Διδυμότειχον εξορία τοΰ Δημη- 

τρίου Παλαιολόγου, Δεσπότου τοΰ Μυστρά «"Εβρος- Διδυμοτείχου Ιο υ 
λίου 9.—'Ιστορικά Διδυμοτείχου. Μία οΐίματηρά σελίς τοΰ Διδυμοτείχου. 
Δυο Βασιλείς καί όύ t Βασιλόπαιδες. Φιλοδοξίαι καί στάσεις. Τιμωρίαι καί 
εγκλήματα. Χάρις καί άχαριστίαι. Αύτ Αύγουστου 20.

Μεν. Βλαχόπουλου. Νέα Όρεστιάς μετ’ εΙκόνων «Φώτ» Θεσσαλονίκητ Ιουνίου 
6—Διδυμότειχον μετ’ εικόνων Αύτ. ’ Ιουνίου 23, 24, 25—Σουφ/ί «Καπου- 
τζή» (Πυλαία) Αύτ. ’ Ιουνίου 26—Άλεξανδρούπολις Αύτ. ‘Ιουνίου 28 — 
Κομοτινή Αύτ. ’ Ιουνίου 30—Ξάνθη Αύτ. ’ Ιουλίου 1—Νέα Όρεστιάς Αύτ. 
’ Ιουλίου 3.
Cfa. : Μετανάστευσις Βουλγάρων καί Ελλήνων έκ Θράκης εις Βουλγα

ρίαν κατά τό έτος 1878—79, βουλγαριστί, έν τώ άρχείω τών περί συνοι
κισμών μελετών, έτ. 1938, βιβλ. II, σελ. 3—15.. (Κ. Μ. Α.)

Γερασίμωφ Θεοδ. : Προέλευσις καί σημασία τών νομισμάτων ώς ιστορικών πη
γών, έν τφ-περιοδικφ «Διά μέσου τών αίόόνων» (tsrez vekovete), έτ. 1938 
τεΰχ. I, σελ. 282—-321, βουλγαριστί. Μετά σύντομον εισαγωγήν περί τής 
προελεύσεως καί τής ανάγκης τών νομισμάτων περιγράφονται οί τύποι.

*) Α Θ- =  Άρχεϊον τοΰ θ^ακικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού
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τών εύρεΟέντων μέχρι τοΰδε έν Βουλγαρίφ νομισμάτων, έν οΐς καί πολλά 
τών έν Θράκη 'Ελληνικών άτοικιών καί τών θραχών βασιλέων (Κ.Μ,Α.) 

Danov Chr. : Philippopolis, έν xrj Real-engyklopadie der Klass Altertumswissen- 
schaften Pauly — Vissowa Kroner, ton. XIX. έ c. 1918 (K.M.A.)

A. N. Δ. [ιαμχντβπβύλβυ] : Νικόλαος Λιθοξόος, A. Θ. τόμ. Δ’ σελ. 226.
Β. Ν. Δεληγιάννη (διδασκάλου) Λασγραφικά Δογάνκοϊ—Μαλγάρων (Ά ι .  Θρά

κης) Α. Θ. τομ. Δ' σελ. 53—71 (Άπό τήν δημώδη ιατρική. Δεισιδαιμο
νίες. Ή  βαφική, ή υφαντική)
Τά αναστενάρια στο χωριό Κωστή ιής περιφέρειας ’ Αγαθουπόλεοκ Άν. 
Θράκης Α. θ. τόμ. Ε' σελ. 129 136.

Ά θ .  Ζαρδαλίδου ·. Σ ι ή ν ’Αδριανούτολιν [διά τήν έκδρομήν εις Άδριανουπολιν] 
μετ’ εΐκόνο. «Φώς» Θεσσαλονίκης Αύγουστου 5 καί 6.

Ε[ύστρατίου] Ζ[ήση] "Ηθη καί "Εθιμα Γ,ινοχώρων. «*Η Συζήνησις ». "Ετ, Βον 
Περίοδος Β. σελ. 97—98, 114-115, 133-134, 163— 164.
‘Υποθέσεις Θρακών αύτ. σελ. 103—104.
’ Επαρχιακή εθιμοτυπία. Αύτ. 162—163.
Θρακικά αναγνώσματα. Αύτ. "Ετ. Γ' σελ. 8—9 
Θρακικά ονόματα. Αύτ. 22, 34—3ό.
Θρακικά 'Αναγνώσματα [Περί Ραιδεστοΰ] Αύτ. 30—31, 47—48.
"Ηθη καί "Εθιμα εις τήν Θράκην. Αύτ. σελ. 58—90 

Cawril Kazarow. Thrakische Religion «Sonderdi uek. Favilys Realenzyklopadie 
der Klassischen. Alteruumswissenschaft. Bd. VI A. 473—552.

Κολάρωφ N . : Τά περί τήν διπλωματικήν Ιστ ιρίαν τών Βαλκανικών πολέ
μων : άνατύπωσις εκ τής XVII έπετηρ.δος τής ανώτατης σχολής τών πο
λιτικών καί οικονομικών επιστημών, έτ. 1938, Σοφία, σελ. 112 εις 8ον, 
τμήμα 1, βουλγαριστί. (Κ. Μ. Α.)

Κ. Κώντου: Γεώργιος Βιζυηνός «Τό νέον Κράτος» έτ. Β' σελ. 1281—1290, 1409— 
1416 (συνεχίζεται).

Κωνσταντίνου Γ. Κβυρτίδβυ: Ή  Γκέμπιρνα Α. Θ. τόμ.. Δ' σελ. 49—51. 
Παραμύθια Θρφκης, [Άδριανουπόλεω. ] Αύτ. σελ. 154—161.
Τά αναστενάρια καί ή σκυλουδηντέρα ή Διονυσιακοί παραδόσεις εις τήν 
Θράκην, αύτ. σελ. 290—Ϊ95.
"Εθιμα αρραβώνων επαρχίας Διδυμοτείχου. Αύτ. σελ. 270.

Κ. Μ. Κωνσταντοπούλου : Γρηγόριοςό Πτερωτός ναι to εις αύτόν άποδιδόμενον 
Μολυβδόβουλλον. Α. Θ. Τόμ. Δ' σελ. 189 191.

Μιχ. Κωνσταντινίδου :Ή  ιερά μονή τοϋ 'Αγίου Νικολάου τοΰ Αΐμμονα (Νέμονος 
ή Αΐμονος) παρά τήν Μεσημβρίαν. "Ετεροι Ιεραί Μοναί πσρά τήν Μεσημ
βρίαν. Α. Θ. τόμ. Ε' σελ. 87—89.

V. Laurent. Une inscription Grecque cryptoehzetienne de Philippopoli «Echos 
d’ Orient» Bucarest τόμ. XXX  VII 1—16.

L e ib r e c k  Fr. Qtt®. Bulgarien, gestern und heute. Berlin, έτ. 1938, εις 
16ov, σελ 174. Διαιρείται εις δύο μέρη. Τό πρώτον πραγματεύεται περί 
τής χώρας καί τοΰ λαοΰ, ήτοι περί τών ορίων, τοϋ σχηματισμού τοΰ 
εδάφους, τής μετά τούς πολέμους έπιφατείας, ιών κατοίκων, τής Ιστορίας, 
τοΰ χαρακτήρος καί τοΰ πολιτισμού τής Βουλγαρίας- τό δέ δεύτερον περί τής 
γεωργίας, τής βιομηχανίας. χειροτεχνίας, εμπορίας, τραπεζιτικών κεφολαίων 
έπιχωρίων καί ξένων, συγκοινωνίας καί έξελίξεως τών εμπορικών μετ' άλ-



Βιβλιογραφικού σημειώνεις 393

λων κρατών σχέ σεωνμετά τον πόλεμον. Μετ' εικόνων (Κ. Μ. Α.)
Κ. Mazit;· Der Thrakische Reiter eine Heilgottheit «Revue intern, et balk.» 3 

σελ. 581—583.
St. Blladenov, Chr. Kodov et Chr- V akarelski. Les moeurs et la langue

dess Bulgares en Thrace et eu Asie Mineure (Critique M. Gavazzi) «Sla- 
via Πράγας. Τόμ. 15 ος σελ. 604

N eym jin a  Egon Balkan. Kriege, Biitidniss Revolutionen, 150 Jahre Politik u.
Schicksal. 'Er, 1938 Berlin. Εις 8υν, σελ. 440. Πραγματεύεται περί τής 
πολιτική: ιστορίας των Βαλκανικών Κρατών άπό του παρελθόντος Ιόίως 
αιώνας (Σερβίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Τουρκίας κ< ί Ελλάδος) μετά 
πολλών εικόνων. (Κ.Μ.Α.)

Αιτ στόλου Β. ©Ικονομίόου: Παραμύθια Κολλιπόλεως. Α. Θ. τόμ. Δ' σελ
162-169.
Γλωσσικκαΐ τινές παρατηρήσαις έπΐ τοϋ γλωσσικού ιδιώματος Μαδύτου. 
Αύτ. σελ. 194-201.
Λαογραφικά. Μαδύτου. Α Επιγράμματα, Β' Τραγούδια διάφορα, Γ' 
Ερωτικά, Δ' "Ασματα χορού, Ε' Βαυκαλίσμοτα, 1  τ' Θωπίσματα, Ζ' Διά
φοροι ρυθμικαί παιδικαί άνα.ωνήσεις Η' Έορταστιχά, Θ Λογοπαίγνια 
Αύτ. τόμ. Ε' σελ. 112-126.

Σ. [Παπαδοπούλου] : At αρχαιολογικοί ερευναι. Τύμβοι τής 'Ανατολική: Θράκης 
ιΟ Τουρκικός σύνδεσμος ίσιορίας «Ελεύθερον Βήμα» Όκτοιβρίου 1U.
‘Ο Βυζαντινός πολιτισμός. Εις τό Θμακικόν Ρήγιον. Αί διεξαγόμεται άνα- 
σκαφαί. Αύτ. Δ»κεμβριου 22.

Πβλ. Ποεπαχρΐστ©δ©ΰλ©υ: ΟΙ εορτές εις τήν Θράκην. Πρωτοχρονιάτικα γεννη
τούρια «Αθηναϊκά Νέα» Ιανουάριου 2.
Θρακική ηθογραφία. Τό μπακίρι τ' αγιασμού. Αύτ. Ίανουαρίιυ 6.
Πώς καΐγαν τούς νεκρού: των σ:ό Κωστή, χωριό τής Ά ν .  Θράκης και 
τά γύρω Α. Θ. τόμ. Δ' σελ. 71.
Παροιμίες κ η Παροιμιώόεις φράσεις Ά ν . Θράκης. Αύτ. σελ. 73-84 (Ά - 
δριανουπόλεως, Αύδημίου).
Τραγούδια Θράκης Σαμοκοβίου, Άν.Θράκης, Στενιμάχ< υ, Σαρακίνας Άν. 
Θράκης, Άδριανουπόλεως αύτ. σελ. 111-147.
Ή  Πέτρα Ά ν .  Θράκης. Αύτ. σελ. 148-151.
"Εθιμα του γάμου σ:ό  Όρτάκιοϊ Λιτίτσης. Αύτ. σελ. 152-153.
ΓΛ.·οσ τ έριον Σαράντα Εκκλησιών, Αύτ. σελ. 205-225.
Πασχαλιά στή Θράκη σελ. 79 .[ώς παράρτημα τού Δ'τόμου τού Α. Θ. 
τόμ. Δ ' καί ιδιαιτέρως].
Ά π ό  τήν άνάστασι τού Γένους. "Ενας αφανής ήρως. Ό  Θεόκλητος 
Πολυείδης « ’Ελεύθερον Βήμα» Μαρτίου 28.
Θρικική ’Ηθογραφία, Ή  παράκλησις τού Δεκαπενταγούστου «Νεοελλη
νικά Γράμματα» Αύγούσιου 20 σελ. 13.
Ή  Πρωτοχρονιά στή- Θράκη. Αύτ. Δεκεμβρίου 31, σελ. 12.
ΟΙ ονομασίες στις Σαράντα Έκκλησιές. Α.Θ. τόμ. Ε' σελ. 142-144.
Τά περασμένα στη 0ράκη σελ.1-80 [ώς παράρτημα τού Ε' τόμου τοϋ Α'Θ 

Δ. Α. Πετροπουλβυ : Τά αναστενάρια. Α. Θ. τόμ. Ε' σελ. 136-142.
Λαογρ χφικά ΣκοποΰΆν. Θράκης (Παλαιός Σκοπός-Παραδόσεις και Ιστο
ρία. "Εθιμα. Άγρατική γιορτή Παραδόσεις.Μύθοι. Ασθένειες καί τρόποι.
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θεραπεία::. Λαϊκές πίστεις προλήψεις καί δεισιδαιμονίες. Μάγια. Ευχές, 
καϊάρες. 'Αστεία καί πειράγματα. Σκοπιανά παραμύθια, Δίστιχα τραγού
δια. Βαπτιστικά άρρένων Θηλέων. ’Επώνυμα, Παρώνυμα, Τοπωνύμια. "Α- 
σματαί Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις. Γραμματικαί παρατηρήσεις 
στο γλωσσικό ιδίωμα τοΰ Σκοπού, Γλωσσάριο). Αύτ. σελ. 14 -264. Προσ- 
θήκαι καί διορθώσεις. Αύτ. σελ. 265-270.

Ν. Π ιτσίλα : Φυλετική καί εθνική επισκόπησις των Β. Δυνάμεων Μακεδονίας καί 
Θράκης (συνέχεια) «Μακεδονική ’Ηχώ- Βέροιας Μαρτίου 24.

ΙΙοπώφ Ντάμπρη. : Οί "Ελληνες έν τή περιφερείς τού Έλχόβου (Καζίλ-άγάτς).
έν τφ αρχείο) των περί συνο,κισμών μελετών, Σοφία έτ. 1138, βιβλ. III, 
σελ. 1-31, Βουλχαριστί μετά περιλήψεως έν τελεί γαλλιστί. Πρόκειται 
περί τών οίκούντων 'Ελλήνων έν τω λεκανοπεδ.ω τού κάτα) Τόνζου τής 
κεντρικής β )ρείου Θράκης, των επονομαζόμενων Καρυώται, οΰς ό συγγρα- 
φεΰς θεωρεί έξηλληνισμένους Βουλγάρους (Κ.Μ.Α.)

Ζωής ίΐ. Σακκίδου : Σαράντης Άρχιγένης, ό 'Εθνικός ευεργέτης καί Ό σια Πα
ρασκευή Πολυοϋχος ’Επιβατών, σελ. 58.

Άχιλλέως Σ. Σαμ©£ράκη : ιατρού: Κετρίπορις, Βασιλεύς τών Θρφκών 356 π. X. 
Α. Θ. τόμ. Δ' σελ. 43—48,

Σάρδεων Γερμανού: Ή  μονή τού Μαύρου Μόλου ΓΕπαρχίας Δέρκων] «'Ορθο
δοξία» Κ]πόλεως έτ. ΙΓ' σελ. 29δ—299.

Νίκ. Α. Σφενδόνη : «Βουοτινή» π ιο ’Ανατολίτικη άπό τήν Άγκυρα «Φως» Θεσσα
λονίκης Απριλίου 21.

Γεωργίου Κ. Σπυρίδάκη : Ό  Στ *υρό><ογλου (άσμα) Α. Θ. τόμ, Ε' σελ. 276—278'
’ Αντων.βυ Σταμβύλη : Περιηγήσεις Α. Θ. τόμ. Ε' Σ. 271—275.
Ε λπινίκης Σταμβυλη Σοτραντη ; Ευχές. Α. Θ. τόμ. Ε' σελ. 97—104.
Σ. I. Τριανταφυλλί δη : Νέα Ήρακλείτσα [μετ’ είκονος] «Φως» Θεσσαλονίκης 

’ Ιουνίου 16.
Τσόντσεφ. Α : Τά ονόματα τού ποταμού "Εβρου, βουλγαρισά έν τφ περιοδικφ 

Σοφίας «Προμηθεύς», έτ. III, 1938, τεύχος α'. σελ. 18—20. "Εβρος ή Εύ
ρος, Hebrus, Ρόμβος, Μαρίτσα, καί άραβιστί Mariso. (Κ. Μ. Α.)

'Γοδ αυτού : Συμβολαί είς τήν άρχαιαν Ιστορίαν τής Φιλιππουπόλεως μετά 154 
εικόνων έν τφ κειμένφ καί 2 σχεδιαγραμμάτων, βουλγαριστί μετά πε- 
ριλ,ήψεως έν τέλει γαλλιστί. Σοφία, έτ. 1988 είς 4ον σελ, 172. Περιεχό
μενα: Πρσϊστορικά ευρήματα επί τού λόφου Νεμπέτ-τεπέ (Μουσαίου). 
Αρχαιολογικά ευρήματα προϊστορικών, ρωμαϊκών καί βυζαντιακών χρό
νων έπί τού λόφου Τζεντέν-τεπέ (Νυμφαίου). Τό φρούριον τής Φιλιππου- 
πόλεως έπί τή βάσει τών σωζομένων λειψάνων αυτού. Τά Ρωμαϊκά υδρα
γωγεία τής Φιλιππουπόλεως. Διάφορα αναθηματικά ανάγλυφα εύρεθέντα 
έν τή περιφερείφ Φιλιππουπόλεως.—Σπουδαία συμβολή 3ίς τον καθορι
σμόν τών περιβόλτον τών τειχών τής τε κυρίας πόλεως (Άπρο^όλεως) καί 
τής ύποκεψ,ένης πόλεως έπί τε τής ρωμαιοκρατίας καί βυζαντινοκρα- 
τίας διαααφουμένη διά τών παρατιθεμένων πολλών είκονων τών σφζο- 
μένων λειψάνων τών τειχών άπό· τών Ελληνικών μέχρι τών εσχάτων Βυ· 
ζαντιακών χρόνων, Έν τφ παρατιθεμένψ τών τειχών διαγράμματι ή δυ-
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ηκή τοΰ περιβόλου της πόλεως πλευρά έχαράχθη καθ’ ημάς πολλφ έξω- 
χέ,ρω καί κατ’ ευθείαν γραμμήν άπό τοΰ λόφου τοΰ 'Ωρολογίου μέχρι 
τής βορειοδυτικής άκρας τοΰ λόφου Μουσαίου. ΟΟτιο περιελήφθη έν τή 
πόλει χώρος πολύς ακατοίκητος τότε, ώς άπεδείχθη έκ των μέχρι τοΰδε 
νενομένων εις βάθ >ς μέχρι 4 μέτρων εκσκαφών πρός άνέγερσιν κτιρίων, 
καθ’ άς οόδέν ίχνος αρχαίου συνοικισμού άπεκαλύφθη τοΰ εδάφους όνιος 
παρθένου. Ή  πλευρά αΰτη ήτο πολλφ εγγύτερον τής άκροπόλεως ακο
λουθούσα παραλλήλως τό τείχος αυτής έλλειψοειδώς καί καταλείπουσα 
έξω τό επι τουρκοκρατίας Κουρσούμ-χάν (νϋν κρεαταγοράν), ού ή νοτιοα
νατολική πλευρά έκτίσθη έπί των σποκαλυφθέντων τοΰ τείχους θεμελίων 
τοΰ υλικού αυτής χρησιμοποιηθέντος πιθανώς υπό των Τούρκων - ολίγον 
μετά τήν άλωσιν εις άνέγερσιν των παρακειμέναν μεγάλων λιθόκτιστων 
κτιρίων τοΰ τζαμιού τοΰ Τζουμαγιά καί των καταρριφθέντων εσχάτως 
Κουρσούμ-χάν καί Βεζεστενίου. Διήρχετο κατά πάσαν λογικήν πιθανό
τατα διά τής τουρκωνύμου αγοράς Τ α χ τ ά-κ α λ έ (ξύλινον τείχος), δια- 
τηρησάσης τό όνομα τοΰ τείχους καίά τήν υπό των Τούρκων πολιορκίαν 
τής πόλεως προφανώς ένεκα των ζυλίνων προσκεπασμάτων αύτοΰ καί εί
χα διά τής μεγάλης πλατείας Κ α π ά ν ακριβώς διά τοΰ γνωστοΰ χοί
ρου, έφ* ού έκειτο τό καταρριφθέν τέμενος Γ ι ο υ ρ ο ύ ς-τζ α μ ε σ ί 
(τζαμίον εφόδου), οπε§ άνηγέρθη υπό των Τούρκων αμέσως μετά τήν 
άλωσιν πρός τιμήν τοΰ ανδρείου Γενιτσάρου, όστις έπεσεν εκεί κατά τήν 
κατά τοΰ τείχους έφοδον και έλατρεύετο ώς άγιος τού τάφου του σωζο- 
μ»νου μέχρι τής άπελευθβροίσεως. Έκεΐθεν τό τείχος διηυθύνετο πρός τήν 
βορειοδυτικήν τοΰ Μουσαίου άκραν. Κατά τούτα ή δυτική τού τείχους 
πλευρά περιέκλειε μέρος τής νϋν αγοράς καί άπασαν τήν επί τουρ
κοκρατίας 5Αρμενικήν συνοικίαν τήν ύποκειμένην εις τήν άκρόπολιν, Ή  
μελετη έξεΐυπώθη πολυτελώς δαπάνη τοΰ δήμου Φιλιππουπόλεως έκ κε
φαλαίου προωρισμένου πρός συλλογήν ύλη, διά τήν ιστορίαν τή, πόλεως 
φροντίδι τοΰ έν Σοφίφ Βουλγ. αρχαιολογικού ινστιτούτου. (Κ. Μ. Α.)

Δημπτρίου Χατ£μπ«ναγιώτ©υ: Τό Θέατρον έν Σαράντα Έκκλησίαις Ά ν. Θρφ- 
κης. Α. Θ. τόμ. Δ ' σελ. 101—105.

Άριστείώ©υ Χατζηπαρκσκευά . Ή  αμπελουργία είς τάς Σαράντα ’ Εκκλησίας, 
Α. Θ. τόμ. Δ ’ σελ. 84—100 [μετά γεωγραφ αο].

Κ. Ν. Χατζ©π©ύλ©«: Παραμύθια Σαράντα Εκκλησιών. Α. Θ. τόμ. & ' σελ.
170—188.

ΙΚοτλλ. Χουρμβυζιάδη : ’ Επαρχία Μετρών καί Ά θύρων. Τό Πετροχώρι. (Τσανήλι), 
Α. Θ. τόμ Δ'σελ. 106—110.
Επαρχία Μετρών καί Άθύρων. Α' Παραδόσεις περί ιδρύσεως χωρίων. Β' 
Διάφορα άσματα. Γ' Καβέδες κι’ Άργασττ'ιρια. Α. Θ. τόμ. Ε' σελ. 105.

Z o u tsch e  w D : ntike Denkraaler a is Siid-Bulgarien.dv τφ Arch. Anzeiger τοΰ
Jahrbuch des Dents, arch Institute, Berlin, έτ. 11*38, σελ. 200 — 206 Πλήν 
τοΰ κεκομμένου αναγλύφου παριστώντος έπιτάηιον δεΐ,πνον καί νϋν τό 
τρώ cov δηασσιευομένου αί λοιπαί τρεις έ,τιγραφαί προερχόμενοι άπό τού τέ 
λους τού β'.καί τών αρχών τού γ'.μ.Χ.αΐώνος έδημοσιεύϋησαν ήδη καί ήρ- 
μηνεύθησαν προσηκόντως : ή ύπ’ άριθ. 2 έν τοΐς Θρφκικοΐς τόμ. Σι'. έτ. 
1935, άρ. 117, υπό Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  καί έν τή έφημ. τού
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δήμου τής Φιλιππουπόλεως, άρ, 174, σελ. Β υπό Σ. Ά  ν δ ρ έ ε φ, βουλ- 
γαριίτί. ή ύπ’ άρ 3 έν τοϊς Θρρκικοϊς, τόμ, Ζ'. έτ. 1936, άρ. 122 υπό 
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ  επί τή άποκαλύψει της καί πρότερον έν 
τφ CIL, τόμ. ΙΙΙ,άρ. 746 καί 14.207 **, υπό Dumont Hotnolle, έν τοΐς M e
l a n g e s  κτλ. άρ. 57έ, κ«ί υπό Κ a 1 n k a έν χοϊς Denkmaler Βηΐ- 
gariens, σελ. 44, άρ. 38 κσί ή ύπ’ άρ. 4 υπό Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί 
δ ο υ  έν τή έπετηρίδι βεβλ. καί μουσείου Φιλ]πόλεως, έτ. 1927, σελ. 193, 
VII, έν τοϊς Θρακικοΐς, τόμ. Β' έι. 1929, σελ. 29 καί τόμ. Στ', έτ. 1935> 
σελ. 158, άρ 53 καί υπό G. Κ a ζ a r ο w έν τή έπετηρίδι βιβλ. καί μου
σείου Φιλ]πόλεως. έτ. 1930, σελ. 224, II. (Κ. Μ. Α.).

Άρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοϋ καί Γλωσσικού Θησαυροί. Τριμηνιαϊον πε
ριοδικόν σύγγραμμα έκόιδόμενον υπό επιτροπής Θρακών. Διευθυντής ϊίολ. 
Παπαχριστυδούλου. Τόμ. Δ ' σελ. 240—{—80 Τόμ. Ε'. (1938—1939) σελ 
288+80.

Λεύκωμα Πανθρακικών άγώνων. Έκδοθέν υπό τής διαρκούς Επιτροπής των 
άγώνων.

’ Από τή Θρακική χειροτεχνία. Α. Θ. σελ. 86, 89, 95, 96.
Ή  ύδρευσις των κοινοτήτων τών πεδινών περιοχών Ξάνθης. [Μετά χάρτου] «Φώς» 

Θεσσαλονίκης Σεπτεμβρίου 3.
*0 καυστήρ Κων. Δοδοποΰλου- Ή  έφεύρεσις ενός Θρακός. αύτ. Σεπτεμβρίου 5.
'Ο  Μπάρμπα Θανάσης ό Μαθουσάλας τής Κομοτινής. [Απέκτησε χέκνι,ν 73 έτών 

Έγεννή&η τφ 1822. Μετ’ είκόνος] «Φώς» Θεσσαλονίκης ’Απριλίου 23 καί 
Μαΐου 6.

Ή  γυναικεία δράσις. Ή  «Ροδόπη» τής Κομοτινής. Αύτ, Μαΐου 10.
Τό ταξεΐδι τών φοιτητών στήν Άδριανούπολιν Θερμοί έκδηλώσεις. Τουρκόπουλα 

■ψάλλουν τόν έθνικόν μας ύμνον, αύτ. Αυθημερόν.
«Εΰλαλος» κοινότης τής Ξάνθης μέ 14 χωρία αύτ, ’Απριλίου 19.
Σάππαι Αύτ. ’Ιουνίου 6.
Ό  Φιλεκπαιδευτικός σύλλογος Άδριανουπόλεως [μετά τών εικόνων τή,, μεγάλης 

εύεργετρίας Τζαβέλλα, Σκούζε Μεγ. Εύεργέτου Ροδοκανόκη] «Μακεδονία» 
Θεσσαλονίκης Μαρτίου 12.

Τό «Φώς» εις τήν "Ανατολικήν (?) Θρφκην. “Ιασμος (Γιαοίκιοΐ) μία άνθηρά Κοινό- 
της [Μετ’ είκονος] «Φώς» Θεσσαλονίκης Μαρτίου 28.

’Ανέκδοτα τοΰ Γ. Βιζυηνοϋ. Κατάλογος χειρογράφων «Κύκλος» Χρονιά Δ' σελ. 101
Ό  άπολογισμός τοΰ έργου τής Γεν. Διοικ. Θρφκης «Σημαία» Καβάλλας Αύγού- 

στου 8.
Τό ίχθυοτροφεΐον τών εκβολών τοΰ “Εβρου [μετά 2 εικόνων] «Φώς» Θεσσαλονίκης 

’ Ιουλίου 26 καί 27.
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'Υπό ιόν ανωτέρω τίτλον θά σημειώνται τά παρά των Ελλήνων Θρακών
έκδιδόμενα έργα, δσα περιέρχονται εις γνώσιν τής διευθύχ·σεως τών «Θρφκικών* 

Παρακαλοΰνται οι συγγραφείς καί έκδόται όπως άποστέλλωσιν εϊς τό Θρρ,κι-
κόν Κέντρον, ακριβή σημείωσιν τοΰ τίτλου, τοϋ έτους έκδόσεως, τοΰ τυπογραφείου,
τών σελίδων καί τοΰ σχήματος ιών έργων των.

ΚΙς τά έν ' Αθήναις έκδοθέντα δεν άναφέρεται τόπος έκδόσεως.

1937

Γερμανού (’ Αναστασιάδου) Μητροπολίτου πρ. Λ&γκαδά'’Εκκλησιαστικοί λόγοι 
καί όμιλίαι [μετά βιογραφίας καί προσωπογραφίας] σελ. 124.

Ά « .  Αοξιάδου.-Ζ. Φράγκου: Υγιεινή καί ανατροφή τοΰ παιδιού. "Εκδ. Συλλό
γου προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων. 8ον σελ. στ - 280.

ΣΤ. Π. Κυρίακίδου : Τί είναι λαογραφία καί είς χί δύναται νά ώφελήση ή σπου
δή της 8ον σελ. 31.

Μιχ. Κωνσταντινίδου: Μεγ. ’Αρχιμανδρίτου. ‘Ο μέγας ‘Αθανάσιος καί ή εποχή 
αύτοΰ.

Κλ. Παράσχου : Δέκα "Ελληνες Λυρικοί, δον,σελ. 248.
Ν, ϋορίώ τη  ·· Εύριπίδου Φοίνισσαι. ’Αρχαία τραγωδία όπως τήν έχει μεταφράσει 

έμμετρα στα νεοελληνικά ό . . (’ Απόσπασμα άπό τό περιοδικό «'Ελληνική 
Έπιθεώρησις» 4ον σ„ 1ά.

Χρυσοστόμου ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών : Ήμερολογιτικών κατηγοριών έλεγχος.

1938

Κωνστ. Αήμηασα ·' Ό  ίκτερώδης αίμοσφαιρονουρικός πυρετός. 8ον σελ. 63.
Ά δ . Ν. Αίαμαντοπούλου: Πλάτωνος συμπόστον : τόμ. Β' ’ ΛρχαΧον κείμενον)

μετάφρασις καί σημειώσεις... Βιβλιοθήκη Παπύρου.
Πλάτωνος Εύθύψρων. Άρχαΐον κείμενον. ΕΙσαγωγή Μειαφρασις Σημει
ώσεις υπό . . Βιβλιοθήκη Παπύρου σελ. 87.

I. Καρδαμάτη : Περίπτωσις έρυθροβλαστικής αναιμίας.
Ά ν ν α ; Κατσιγρα : «Φυσιοθεραπεία» σελ. 2()0.
’ Apyn Κόρακα : Τά Χελιδόνια φεύγουν σελ 32 [Ποιήματα],

'Οράματα [Ποιήματα] σελ. 30.
Nus. Κ. Κωνσταντοπούλου; "Αννης Κομνηνής Ά λεξιάς. “Αρχαΐον κείμενον. ΕΙ-
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σαγωγή Ί ω . Παπαδοπούλου. Μετάφρασις, σημειώσεις... Βιβλιοθήκη Πα
πύρου. σελ. 97.

ΚΑ.· Παράσχου : Μορφές καί ιδέες, σελ 223.
Ν. Ποριώτη : Σαίξπηρ. Ήμέρωμα τής Στρίγκλας 8ον Σελ. 87.

Σαίξπηρ. Πολύ κακό για'τίποτε. Κωμωδία. Μετάφρασις 8ον Σ. 80. 
Σαίξπηρ. Οί κυράτσες τοΰ Οιηνδσωο. Μειάφρασις . . σελ. 95'
Ραμύζ Κ. Σιραβίνσκη. Ή  Ιστορία τοΰ στρατιώτη (μουσικό δράμα) μετά- 
φρασις . . . 8ον σελ. 32
Ό σκαρ Ουάϊλδ. Φλωρεντινή τραγωδία. Μετάφρασις . . . σελ. 32 

θδίλή ΡηΤορίδη : Οί ώρες τής συλλογής. “ Εκδοσις δεύτερα. ’Εκδόσεις Ροδάκη . 
σελ. 32

Χ ρυσοστόμου Α ρχιεπ ισκ όπ ου  ’Αθηνών (επιστασία): Ή  θεία λειτουργία τυΰ 
Άγιου ’ Ιακώβου τοΰ άδελφοθέου. έκδ. Δ' σελ. 32.



ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΘΡΑΚΗΝ 

(Κατά τό 1938)

ΕΙΣ ΞΑΝΘΗΝ :
1) «ΠρΘοδευχίκιΥ,έβ^ομαδιαία, διευθ. Σταύρος Βλαχόπουλος.
2) « ’ Η χ ώ » ,  μέ άτακτον εκδοσι,ν, διευθ. Ν. Σταμέλος,
3) «Θ ράκη- - Thracia» {κατά τό ήμισυ Ελληνική και κατά to άλ

λο ήμισυ Τουρκική μέ λατινικά στοιχεία), διευθ. Όσμάν Νοσρή.

ΕΙΣ ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ:
1) «Πρωΐα», εβδομαδιαία» διευθ. ’Απόστολος Άντωνιάδης.
2) «Πρ©©δ©£», εβδομαδιαία, διευθ. ’Αθανάσιος Παριανός.
3) «Μουνταφάϊ ’ ϊδλάμ» (Ίσλαμική αλληλεγγύη), εβδομαδιαία, 

άτάκτως έκδιδομένη. Λιευθ. Όσμάν όγλοϋ Μουσταφά Χιλμή.
ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΛΡΟΥΙΙΟΛΙΝ :

1) «Φωνή τής Θράκης», εβδομαδιαία, διευθ, Χρησχάκις Χρηστί- 
δης. -

2) «Πρ©©5©$», εβδομαδιαία διευθ. Άθαν. Ζαρδαλίδης.

ΕΙΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΝ :
1) "«Εβρος», εβδομαδιαία, διευθ. Γεώργιος Άποστολίδης.

(Καχά σημείωαιν τού κ. Κ. Κουρχίδου)



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ—ΠΡΟΣΘΙ-IK ΑΙ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

'Ο Νεομάρτυς άγιος Μαυρουδης και ό τάφος τον εις Ά δριανού- 
πολιν.Χάριτας και ευγνωμοσύνην όφείλομεν όμολογουμένως οι Θρά
κες καί ιδιαιτέρως ημείς οί Άδριανουπολΐται προς τον σεβασμιώτα- 
τον πρώην Λεοντοπόλεωο κύριον Σωφρόνιον Εύστρατιάδην διά την 
πολύτιμον μελέτην του, την όποιαν προσφάτως μας έδωκεν είς τον 
δέκατον τόμον των «θρακικών» περί του Άδρι,ανουπολίτου νεομάρ- 
τυρος Άγιου Μαυροειδή, μαρτυρήσαντος καί άθλήσαντος περί τά 
τέλη τού ΙΕ" αίώνος είς την πατρίδα του Άδριανούπολιν.

Ά φ ’ ετέρου, ό διευθυντής του Βυζαντινολογικού Μουσείου κ. Γ. 
Σωτηρίου γράφει προς τό θρακ. Κέντρ. : «Φυλάσσονται είς τό Μου- 
σεΐον καί τά λείψανα του νεομάρτυρος Μιχαήλ Μαυροειδη, περί ου 
γράφει ό πρώην Λεοντοπόλεως. Ουτω μάς παρεδόθησαν, δεν γνωρί- 
ζομεν όμως λεπτομέρειας. Είς τήν βιογραφίαν του φέρεται, ότι έκάη 
ζών. Μήπως γνωρίζει κανείς Άδριανουπολίτης π ε ρ ί  τ ι μ ή ς  
λ ε ι ψ ά ν ω ν  τ ο υ  Μ α υ ρ ο υ δ ή ;  Παρακαλώ νά εξετάσετε, 
διά νά συμπληρώσωμεν τά δημοσιευθέντα».

Ή  έντός των τειχών, έπί τής άριστεράς τού Τόνζου όχθης γη- 
ραιά του Άδριανοϋ πόλις, τό καλούμενον Ά σ τ υ  (Κάστρο), κατείχε 
σχετικώς μικράν ορθογώνιον έκτασιν. Τούτο ήτο καταφανές δΓ ήμάς 
τούς άρχαιοτέρους, διότι τά τείχη έσώζοντο σχεδόν άκέραια είς τάς 
τρεις πλευράς καί εν πολλοΐς διετηρουντο είς τήν νότιον πλευράν, 
ήτις έξετείνετο είς πολύ μικράν άπόστασιν παράλληλος πρός τον 
Τόνζον. Έσώζοντο δέ μέχρι του ΡωσοτουρκικοΟ πολέμου του 1878. 
Ή  Άόριανουπολις καταληφθεΐσα υπό τών Τούρκων τό 1365, διετή- 
ρησε καθ’ όλους τούς αιώνας τής δουλείας τον ελληνικόν της χαρα
κτήρα. Έντός τοϋ άστεος, παρά τά πολυάριθμα μικρά τζαμία, τά ό 
ποια οί Τούρκοι κατά τήν συνήθειάν των, έκτισαν είς πάσαν στιγ
μήν καί είς πάσαν γωνίαν, ούδεμία άπολύτως έγκατάστασις Τούρ
κων κατοίκων έγινε, καθόσον έγκατεστάθησαν έξω τών τειχών καί 
είς τά προάστεια Κιγίκ, Κιρισχανέ καί είς τό άκρον του έλληνικωτά- 
του προαστείου Ίλδιρίμ. Τό προάστειον Άτ-Παζάρ, προέκτασις τής 
έλληνικής συνοικίας Άγιου Γεωργίου, άρχίζον άπό τοϋ ΝΔ. πύργου
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Ίλλή-Μπουργού καί του ήμίσεος του βορείου τείχους μέχρι τοΟ Τόττ- 
καττοΟ, διήκε προς βορράν παραλλήλως τοΟ Τόνζου, άλλ’ εις άρκετήν 
άπ ’ αύτοΰ άπόστασιν λόγω των συνεχών πλημμυρών, καί άπετελεΐ- 
το άπό δύο διακεκριμένα τμήματα, άμφότερα άμιγώς έλληνικά, άπό 
τό κυρίως ”Ατ-Παζάρ καί άπό τό Τσερκέβ-μαχαλέ. Καί τό μεν ”Ατ- 
Παζάρ έτελείωνεν άκριβώς εις την γέφυραν Γχαλινίζ Γκόζ-Γενί Ίμα- 
ρέτ, τό δέ Τσερκέβ έξετείνετο πολύ βορειότερον καί έφθανεν άκρι
βώς, μέχρι τών τελευταίων άκόμη ήμερών, μέχρι τής γέφυρας Σα- 
ράτς-Χανέ. Χαμηλά καί πολύ πενιχρά ήσαν τά οικήματα τών έλλή- 
νων εις τό τόσον προχωρημένον εκείνον άκρον τής πόλεως, άσχολου- 
μένων κυρίως εις τήν κηπουρικήν, τάς μικρός άοτικάς τέχνας καί 
άπλας βιοτεχνίας.

Έκεΐ, εις τον μεταξύ τού Τόνζου ποταμού καί τών τελευταίων 
έλληνικών οικιών, άνοικτόν χώρον, προς νότον τής γεφύρας Σαράτς- 
Χανέ εις άπόστασιν, προχείρως ύπολογιζομένην, εκατόν έως έκατόν 
πεντήκοντα μέτρων εύρίσκετο ό τάφος τού 'Αγίου Μαυρουδή, «τ ο 0 
‘Ά  η Μ α υ ρ ο υ δ ή  τ ό  μ ν η μ ό ρ ι » ,  γνωστός είς ήμάς τούς 
παλαιούς, ένδιαφερουμένους, ως είκός, περί τά τοιαύτα. Εις παλαιο- 
τέρους χρόνους, δηλαδή προ πενήντα ■ εξήντα ετών, ό τάφος ήτο μέν 
άνοικτός, άλλ’ ήΐο περιφραγμένος μέ ξυλίνας κιγκλίδσς καί ιερά 
κανδήλα, τοποθετημένη είς πρόχειρον ξύλινον είκονοστάσιον, έκαιε 
κατά διαφόρους έορτάς, τροφοδοτουμένη ύπό τής εύσεβείας τών χρι
στιανών.

Είνε άληθές, δτι τό ιερόν τούτο σέβασμα τών Άδριανουπολι- 
τών διετηρήθη επί μακρούς αιώνας άθικτον καί άνέπαφον, καθόσον 
οί Τούρκοι πάντοτε έσεβάσθησαν τούς ναούς, τά προσκυνητάρια, τά 
άγιάσματα τών Ελλήνων καί τά τοιαύτα, ώς ιερά ιδρύματα, ώς 
«:Ίμπαδέτ-γερή», δηλαδή ώς τόπους λατρείας. Ή τελευταία μου έπί- 
σκεψις είς τό μνήμα τοϋ'Αγίου Μανιρουδή ήτο κατά τό ιστορικόν έτος 
1912, δτε κατά τήν πολιορκίαν τής ’ Αδριανουπόλεως ώς ιατρός ύπη. 
ρετών είς τό Κεντρικόν στρατιωτικόν νοσοκομεΐον, διηρχόμην συχνά 
έκεΐθεν.’Έλειπον δλα, δχι βέβαια έξ έπιβούλου έχθρικής χειρός, άλλ’ 
έξ αιτίας, άσφαλώς, τού χρόνου ή ϊσως άμελείας τών ήμετέρων. Ό  
τάφος όμως τού νεομάρτυρος ύπήρχεν, δπως πάντοτε, άνοικτός καί 
άνέπαφος.

Α λλά , πότε διεκομίσθησαν καί κατά ποιαν άκριβώς έποχήν με- 
τεφέρθησαν τά ιερά λείψανα τού μάρτυρος άλλαχοΰ καί πώς καί 
παρά τίνος ταυτα παρεδόθησαν είς τό Βυζαντινολογικόν Μουσεΐον 
’Αθηνών, είνε ζητήματα, είς τά όποια είνε ευχής έργον νά μάς δια-

0  q  g , η  ί  κ  ά  Ι Β  \ 26
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φωτίσουν ο'ι έχοντες τό ευτύχημα νά κατέχουν τά άπαιτούμενα πρός 
τούτο στοιχεία 1).

"Οτι δμως πάντοτε έτιμάτο ή μνήμη του επίλεκτου τής Άδρια- 
νουπόλεως τέκνου και έγεραίρετο ό μακάριος νεομάρτυς "Αγιος 
Μαυρουδής εις τήν πατρίδα του, τούτο είνε βεβαιότατον. Παρευρέ- 
θην εγώ ό ίδιος κατά τό έτος 1887 εις τήν ιδιαιτέραν άκολουθίαν,τε- 
λουμένην κατά τήν μνήμην τού 'Αγίου τακτικώς τότε εις τον Μητρα- 
πολιτικόν ναόν κατά τήν δεκάτήν έβδόμην Φεβρουάριου. Κατ’ αυ
τήν έψάλλετο ολόκληρος ή άκολουθία τού μάρτυρος 'Αγίου Μαυρου- 
δή. Μετά τήν άπόλυσιν εις ίερεύς τής ίεράς Μητροπόλεως, άκολου- 
θούμενος άπό νεωκόρον, μετέβαινεν εις τόν τάφον τού μάρτυρος 
καί επ’ αυτού έψαλλε σιωπηλώς μερικά τροπάρια, τό κοντάκιον καί 
άλλα σχετικά έκ τής ίεράς άκολουθίας τού νεομάρτυρος.
Σουφλίον Μηνί Δεκεμβρίω 1938

Κωνσταντίνος Γ. Κουρτίδης
Ά δ ρ  ιανουπολίτης

Ό  άείμνηστος Γ. Λαμπουσιάδης εις επιστολήν του πρός τόν μη
τροπολίτην Έλευθερουπόλεως κ. Σωφρόνιον άπό 13 ’ Ιουνίου 1922 
άναφέρει ιά έξής :

. . . «*Η κρύπτη έν ή φυλάττονται τά ιερά λείψανα των άοιδίμων 
έξ Άδριανουπόλεως μαρτύρων Κυρίλλου καί Μαυρουδή, εύρίσκεται 
έντός τού Μητροπολιτικοΰ ναού, λίαν τεχνηέντως κατεσκευασμένη. 
Έν αύτή φυλάσσονται καί άλλα κειμήλια ’Αρχιερέων καί Πατριαρ- 
χών, τά όποια δμως είνε πολύ δ ύ σ κ ο λ ο ν  νά τά ϊδη τις' διότι ύπάρ- 
χουσι δύο κλείδες, ών τήν μέν μίαν κρατεί ό ταμίας τής έπιτροπής 
τής Μητροπόλεως, τήν δέ έτέραν ή Συντεχνία των παντοπωλών, καί 
πρέπει νά εύρεθοΰν αύτά τά δύο πρόσωπα έτοιμο, διά νά άνοίξουν 
τήν κρύπτην. Φαντασθήτε δτι έγώ με τόσας προσπάθειας, δέν κα- 
τώρθωσα νά διεισδύσω εις τήν κρύπτην' πράγμα τό όποιον εΐχα κά_ 
μει έπί Νεοφύτου, κατόπιν πατριαρχεύσαντος».

Σηλνβρίας Διονύσιος. Εις δσα ό κ. Δ. Π. Πασχάλης γράφει έν 
σελ. 86—93 τού παρόντος τόμου προσθέτομεν τά εξής έκ τού κώ- 
δικος Σηλυβρίας.

°Αναόεξάμενος τήν ποιμαντορικήν ράβδον τής επαρχίας Σηλνβρίας ό

1) 'Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης πρώην Χίου κ. Πολύκαρπος χρηματί- 
σας έπί έτη καί μέχρι τής καταστροφής μητροπολίτης Άδριανουπόλεως ού- 
δεμίαν γνώσιν, ώς μάς είπε, έχει περί τών λειψάνων του νεομάρτυρος (Σ. θ.).
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προκάτοχος ή/ιών κυρ Μακάριος, κατά τόΑΩΙΘ' Φεβρουάριον ΙΑ' άρχιε- 
ράτενσεν εν αντή χρόνους δυο, έπειτα δέ μετακαλεσάμενος εις την Βασι
λεύουσαν καί διατρίψας εν τώ πατριαρχείο^ μήνας επτά, οίκειοθελώς και 
άβιάστω; έδωκε την παραίτηαιν εις την αγίαν τον Χρίστου μεγάλην "Εκ
κλησίαν, κατά το ΑΩΚΑ Οκτωβρίου θ' και κοινής σνγκροτηθείσης συνό
δου των ένδημονντων άγιων αρχιερέων και σεβασμίων μοι γερόντων εις 
ευρεσιν και εκλογήν άξιου τε καί αρμοδίου προσώπου του άναδεξομένον 
την ποιμαντικήν ράβδον, σκέψεως γενομένης κοινή ψήφω καί κανονική 
εκλογή άπεκατέστησαν εμέ τον έλάχιστον Ίεροδιάκονον τον έν μακαρία τη 
λήξει γενομενου αειμνήστου Τορνόβου κυρίου ’Ιωαννικίου, γνήσιον και 
κανονικόν άρχιερέα τής θεοσώστου ταντης μητροπόλεως Σηλυβρίας κατά 
δε τό αυτό έτος, νοεμβρίον 12 ήλθον εις την ΐεράι μου ταυτήν μητρόπο- 
λιν άπολανσας μετά χαράς καί ευχαριστίας τους ευλογημένους χριστια
νούς μου, ευλόγησα αντους κατά τό απαραίτητον χρέος, υ δέ γε θεάνθρω
πος σωτήρ ημών Χριστός διά πρεσβειών τής κυρίας ημών Θεοτόκον ένι- 
σχνσει καί οδηγήσει κάμε «ίς ποιμαντορίαν πνευματικήν τον ένχηρωθέν- 
τος (sic) μοι λογικού Ποιμνίου έν παν τι έργφ άγαϋω ημών.

Ό  Σηλυβρίας Διονύσιος έπιβεβαιοΐ

Κώδιξ νέος τέτνκτο τής ιΥ επαρχίας, 
επ’ άρχιθντον ποιμένας τε προσφάτου 
λογικού ποιμνίου γε τής Σηλυβρίας’
Διονύσιος κέκληται κλήσει καί. θέσει, 
ον Χριστέ μου φώτισον, ΐνα ευθύνη, 
ψυχάς λογικώς εις νομάς σωτηρίας 
εΐτ" αξίωσαν ονραννών (sic) κληρουχίας, 
μητρός δεήσει Παρθένον καί Πανάγνον"

Έν σελίσι 2 (1822 6 ΙΟβρίου), σ. 3 (6 ΙΟβρίου 1822) σ. 3(14 Ι α 
νουάριου 1823, 1 ’ Ιανουάριου 1824,11 Ιανουάριου 1825) σ. 4,23 9- 
βρίου 1825) σ 5 καί 6 (24 9βρίου) καί σ. 6 (8 ’ Ιανουάριου 1826) 
υπογράψει, έξαρχος καί επίτροπος τοϋ σεβαστού Γέροντος Σηλυ
βρίας Παρθένιος (Φαίνεται ό Διονύσιος μόνον έπεσκέφθη την Ση 
λυβρίαν καί κατόπιν άνεχώρησε. Σημ. Άντιγρ.).

Τέλος προσθέτομεν ότι εις τούς πατριαρχικούς κώδικας ύπάρ- 
χουν τά έξης έγγραφα, σχετικά μέ την έν Σηλυβρία άρχιερατείαν του; 
ή όκοία κατ’ αυτούς διήρκεσε άπό 1821 — 1826

Παραίτησις Σηλυβρίας Μακαρίου 1821 7βρ. 11 
τόμ. 8 Άρ. 9 Σηλυβρίας. Διονυσίου 1821 8βρίου 14

» 35 * 639 Σηλυβρίας Διονυσίω ΐνα δώ καί αυτός τη Κυβερ-
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νήσει χά άργυρά σκεύη των Εκκλησιών τόυ 
(πλήν μίτρας καί δικηροτρικήρων) ώς έποίησαν 
αι έν Κων]πόλει Έκκλησίαι 1822 δβρίου 3 

639 Σηλυβρίας Χ]νοΐς 'ίνα διδώσι τά δίκαιά του και 
δαπάνας περιοδείας τώ Σηλυβρ. Διονυσίω 1822 
δβρίου

Τόμ. 639 Άρ. 92 Σηλυβρίας Διονυσίω 'ίνα στείλη τοΐς Νοσοκο- 
μείοις γρ. 1000 λόγω καφεζαχάρεως 1823 Μαρ. 19

15 >> 38 Σηλυβρίας Διονυσίω περί του δήθεν χρέους του
Άγαθουπόλ. Ήσαΐου πρός τον Κρύωναν Ρε'ιζην> 
1823 δβρίου 8

15 » 248 Σηλυβρίας Διονυσίω δ α  έφορός του έγένετο ό
Νίκαιας 1824 9βρίου 28

15 » 272 Σηλυβρίας Διονυοίω 'ίνα σπεύση έλθεΐν 1825
Φε. 17

15 » 303 Σηλυβρίας έξάρχω Φιλοθέω ϊνα πληροφόρηση
πόθεν τά σκάνδαλα κατά του άρχιερέως 1825 
Ίουν.

14 » 92 Σηλυβρίας άπό Σαμακοβίου 1826 ’Ιουλίω

Θρακικαί έπ ιγραφαϊ ’Από τό είς τον 15ον τόμ. (1938) τής Revue des 
Etudes Grecques δημοσιευόμενον «ΔελτίονΈπιγραφών» παρά 
των κ. κ. R. Flaceliere, Jeanne Robert, Louis Robert άπο- 
σπώμεν τά έν σελ. 443 καί 444 άφορώντα την Θράκην.

222 G. Kazarow. Jahrbueh des Deutschen archaologischen In- 
stituts 1936. Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in W ien, 
phil-hist Ivlasse, 65- 76 ’Α ρ χ α ί α  μ ν η μ ε ί α  τ ής  Β ο υ λ γ α 
ρ ί α ς ,  δημοσιεύει έννέα μνημεία, τό πλεΐστον άπό άναθήματα, φέ- 
ροντα αφιερώσεις: τό ύττ’ άρ. 5: "Ηρωι προπυ(λ)αίω Σάνκτος κτλ. 
τό ύπ’ άρ. 8 : επιτάφιος ενός βρεσβύτερος (sic), δοΰλ<~ς θεοΟ.

223 ϋ .  jKazaron’ Revue Archeologique 1937, II, 39—42 έ ν α  
ν έ ο ν  μ ν η μ ε ϊ ο ν  τ ο υ  ή ρ ω ο ς  τ ή ς  Θ ρ ά κ η ς  (ίππέως)- 
δημοσιεύει τά ύπόλοιπα των δύο γλυπτών τεμαχίων, τά όποια εύρέ- 
θησαν, τό έν πλησίον τής Iladjivo, τό'άλλο παρά τό Dinicly, καθέν 
φέρον μίαν άφιέρωσιν.

224 Pizos D. Van Berchem, είς τό « Ό  σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ς  
ε π ι σ ι τ ι σ μ ό ς  ε ί ς  τ η ν  Ρ ω μ α ϊ κ ή ν  Α ύ τ ο κ ρ α τ ο -
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ρ ί α ν κ α τ ά  τ ό ν  III α ι ώ ν α .  Memoires de la Societe des 
Antiquaires, 1937, 182 sqq. παρερμηνεύει τό διάταγμα ένός κυβερνή
του τής Θράκης, άφορών εις την «Αγοράν» τής Pizos, Sylloge3 880·

225 Μάδυτος. θ ρ α κ ι κ ή  Χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς .  L. Robert, 
Col. Froehner άρ. 46 Αναδημοσιεύει την άφιέρωσιν Dumont- 
Homolle, Melanges, 449, άρ. 110 d: παραδείγματα του «καθηγηταί» 
μνημονευόμενα εις τάς έπιγραφάς.

226. Πέρινθος L. Robert, Revue de Philologie, de litterature et 
d’ histoire anciennes, 1936,113-122 Έ π ι γ ρ α φ α ί  Η ρ ά κ λ ε ι α ς  
δεικνύει δτι αί τρεις έπιτύμβιοι έπιγραφαί του Bulletin de Correspon- 
dance Hellenique, 1889, 316—319, άρ. 26—28 άποδιδόμεναι έσφαλ- 
μένως είς τήν Ήράκλειαν του Πόντου, προέρχονται πραγματικώς 
άπό τήν Ήράκλειαν τής Περίνθου (Jahreshefte des oesterreichi^chen 
archaologischen Institutes XXIII, 202, άρ. 164. 200 άρ. 159),—δλως 
αύταί οϋτω καί ή στήλη τής Κων]πόλεως G. Mendel, Catal. Sc'tilpt. ή 
όποια ένομίζετο δτι προέρχεται άπό τήν Κύζικον : ή λέξις λατόμιν 
ή λατόμιον, προσδιορίζουσα τόν τάφον, είνε χαρακτηριστική τής πε
ριοχής τής Περίνθου. —Κατόπιν ό Robert κάνει πολλάς παρατηρήσεις 
έπί των κειμένων Jahreshefte κλπ. (XXIII, 201, άρ. 162 (σ ύ μ β ι ο ς 
είς τήν έννοιαν του «φίλος», του «συνδαιτυμόνος» [έκείνου πού ζή 
πλησίον τίνος, παράφρασις του commensal]—Dumont. Melanges 380, 
άρ. 72 (ένθ’ άναγνωστέον τό δνομα [Έ]ορτάσης). αύτόθι 378 άρ. 64 
(ύ γ ι έ σ τ α  τ ο ς, είς τήν έννοιαν του «πολύ Ακέραιος») [άδωροδό- 
κητος τίμιος χαρακτήρ] Jahreshefte κλ., XXIII, 161 άρ. 101 (ένθ’ άνα
γνωστέον τό δνομα Γαμικός). Bulletin de Correspondance Helleni
que, 1916, 600, άρ. 58 καί. Revue Archeologique, 1912, II, 258ι—9, 
άρ. 41 (λέξεις καί φράσεις κακώς κομμένοι έ σ ω τ ι κ ό ς, γραφή 
διάτό έξ ω τ ι κ ό ς).—Τέλος Dumont-Homolle, Melanges 397, 74zl0.

227 L. Robert. Revue des Etudes Juives 100 (1937), 82 έξηγεΐ 
τόν ιουδαϊκόν έπιτάφιον Jahreshefte κλ., 23 (1926) Beibl. 191, 146: 
(εύ)λ(ο)γία πα(σι).

228 L Robert. Et. Anat. 261, γράφει (p) ωποπωλών είς τό κεί
μενον Jahreshefte κλ., 23 (1926) Beibl, 172 άρ. 121.

229 Σηλυβρία, L Robert. Istros II, 7— 10, μελετά τό περικεκομ- 
μένον κείμενον Bulletin be Correspondance Hellenique 1912 558 άρ. 
14 είς τήν σειράν 1, τό δνομα τής θεάς Υγεία, έμνημονεύθη ώς έπώ- 
νυμον : Βαθωνηας θά εΐνε πολιτική ύποδιαίρεσις.

233 Μεσημβρία. A. SaUth. Revue Archeologique 1937, 1, 14-25 
Imago clipeata καί ε ί κ ώ v έ ν ο π λ ο ς ,  δημοσιεύει τό τέλος 
ένός διατάγματος εύρεθέντος έν Μεσημβρία πρός τιμήν ένός ΙατρόΟ,
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ό όποιος θά εΐνε ή «άνεπισταθμία» καί διά τον όποιον θά ύψωση 
τις μία «ε νο  π λ.ο ς ε ΐ κ ώ ν» δηλ. κατά τον Salatch ένα άγαλμα 
μέ στρατιωτικήν στολήν. Μερικαί των προτεινομένων έξηγήσεων, εΐ
νε συζητήσιμοι. Χρονολογία πιθανή I αιών πρ. X

3Αρχαιολογικά ευρήματα έν Βιζύγι. "Αλλα νέα έκθέματα του 
Μουσείου Κων]ιτόλεως πού άπετέλεσαν ιδιαίτερον τμήμα τής αι
θούσης «Γιλδιζ» εΐνε δσα εύρέθησαν εις τύμβους τής ’Ανατολι
κής Θράκης, δπου κατά τά δύο τελευταία έτη έγιναν άνασκα- 
φαί: Χάλκινα οικιακά σκεύη, είδη κεραμικής, ύδρίαι. ύψηλά χά
λκινα καντηλέρια, κομψαί χάλκιναι λυχνίαι, χάλκινα πιασχίμα- 
τα θυρών μέ κεφαλάς σατύρων καί Μεδούσης, τής ελληνικής έπο- 
χής, μερικά δε άπό τά χάλκινα αυτά είδη εΐνε τύπων πού διετη- 
ρήθησαν περίπου εως τώρα, κυρίως δέ εκείνα, πού εύρέθησαν είς 
τύμβους παρά τό Λουλέ Βουργάζ. Εντύπωσιν κάμνει μία άναπαρά- 
στασις του θολωτού τύμβου πού εύρέθη είς τήν Βιζύην. μήκους πέν
τε μέτρων, πλάτους τεσσάρων καί παρομοίου υψους. Είς τήν ’Ανα
τολικήν Θράκην δέν εΐνε όλίγοι οί λόφοι, πού καλύπτουν τάφους; 
άρκετοί.δέ άπό αυτούς κατά τό παρελθόν έσυλήθησαν.

Ή άναπαράστασις του τύμβου τής Βιζύης μέ τήν μαρμαρίνην 
του θύραν, έγινε μέ μεγάλην ακρίβειαν, δσα δέ εύρέθησαν είς αυτόν 
πείθουν δτι πρόκειται περί τάφου άνδρός τής ’Αλεξανδρινής έποχής· 
Εΐναι ένδιαφέροντα δυο άργυρα κύπελλα πού εύρέθησαν είς τον 
τύμβον αυτόν.

Ή  εσωτερική διακόσμησις του τύμβου αυτού, στήν. αριστερά 
πλευρά τού όποιου εΐνε ή σαρκοφάγος του, μέ θύρα είς τήν δεξιά 
της πλευρά, εΐνε ένδιαφέρουσα .· κυανούς ό θόλος του, μέ χρυσά 
άστρα καί γιρλάνδα είς τάς πλευράς μ’ άνθικά σχήματα καί ύδρίας,

Μέ τήν άποφασισθεΐσαν συνέχισιν των άνασκαφών είς τήν Α
νατολικήν Θράκην νέα εύρήματα, δπως έλπίζεται, θά προστεθούν 
είς τό τμήμα αύτό των τύμβων.

«’Αθηναϊκά Νέα» 9 Μα ίου 1939

ΔημοαΦένης Ροϋααος. Είς συμπλήρωσιν *τών δσων έγράψα- 
μεν είς τον προηγούμενον τόμον τών «θρακικών» (σελ. 419-424)
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παραθέτομεν δσα ό έν Κωνστάντζα ιατρός κ. "Εκτωρ Σαραφείδης, 
μέ την άποστολήν τής είκόνος του αειμνήστου Ρούσσου, εις έπιστο- 
λήν του προς τον κ. Μ. Σταμοΰλην γράφει ■

«....ούδείς πλέον έμοΰ γνωρίζει, οΰτε έπακριβώς έγράφη πόσον 
συνετέλεσεν αυτός ό άνθρωπος δπως μεταστροφή τό δυσμενές πνεύ
μα, τό όποιον έπεκράτει παρά τω Ρουμανικω λαω καί ποία προκα-

Γ

τάληψις έναντίον των Ελλήνων έπεκράτει κατά τά πρό αύτοΰ έτη 
έν τή χώρα.

Αύτός, καίτοι υπάλληλος του Ρουμανικού Κράτους, κατεξανέ- 
στη κατά τής άδικου ταύτης καταστάσεως καί είχε τό θάρρος νά ά- 
νατρέψη όλόκληρον τήν σύγχρονον Ιστορίαν των Ρουμάνων φέρων 
είς τήν εύθειαν όδόν τό παραπλανηθέν πνεύμα τοϋ εύγενοΰς τούτου 
λαού.

Ποτέ δέν θά γράφουν ικανά διά τήν γιγαντιαίαν έπίδρασιν του 
άνθρώπου αύτοΰ, ό όποιος δλην του τήν ζωήν καί τήν περιουσίαν 
κατηνάλωσε διά τήν εύγενή άύτήν ιδέαν, του νά φέρη τό -Τινευμα 
των έντοπίων είς τήν άληθή όδόν, άπό τής όποιας μέ τόσην έχθραν 
οί σύγχρονοι ιστορικοί εΐχόν έργασθή διά νά τό άποπλανήσουν. 
Ταπεινήν προς τήν κολοσσιαίαν ταύτην έργασίαν καί έγώ έζήτησα
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νά προσθέσω συμβολήν εργαζόμενος επί τοϋ φιλολογικού πεδίου διά 
των δύο μου λεξικών, των όποιων τό δεύτερον ό μακαρίτης προύλό- 
γισε με τόσην σαφήνειαν καί. άφοσΓωσιν. Διότι διά των βιβλίων τού
των, αν καί άτελών, θά κατορθωθή νά γνωσθώσι πολλά κείμενα εις 
τούς θέλοντας νά έπεξεργασθουν έργα πρός μετάφρασιν έξ άμφοτέ- 
ρων των γλωσσών».

Ό  Δημ. Ρουσσος έγεννήθη τή 22 Ιανουάριου 1869. Τάς Πανεπι
στημιακός σπουδάς του έκαμεν εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών, Βε
ρολίνου καί Λειψίας. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών άνωτέρων αύτοΰ 
σπουδών ήλθεν τό 1894 είς Ρουμανίαν.

Διωρίσθη τώ 1900 διερμηνεύς τής έλληνικής είς τό Ύπουργεΐον 
τών ’Εξωτερικών τής Ρουμανίας, τό δε 1904 καί διερμηνεύς τής άγ- 
γλικής είς τό αυτό ύπουργεΐον δπου έμεινεν έως τό 1920

Κατ’ άρχάς έδημοσίευσε μερικά έπιστημονικά άρθρα είς τήν έν 
Βουκουρεστίω έκδιδομένην έφημερίδα του άειμνήστου Σπ. Σίμου 
«Πατρίς»: Ιστορία τής Μαλτέζας Σουλτάνας θρήνος άνωνύμου ποιη- 
τοΰ έπί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως κτλ. κατόπιν δέ μερικάς 
μικράς μεν άλλά σοφάς μελέτας με τάς όποιας έπεβλήθη είς τούς 
ρουμανικούς έπιστημονικούς κύκλους του Βουκουρεστίου».

Ό  Καθηγητής τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί Άντ. Μέλος 
τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας κ: Μ. θ. Λάσκαρις είς τό «Νέον 
Κράτος» (έν. Β' σελ. 1383—1386) εδημοσίευσεν νεκρολογίαν 
διά τόν Ρουσσον έκ τής όποιας άναδημοσιεύομεν τά περί του 
έργου αύτοΰ.

Ελληνιστί έδημοσίευσεν ό Ρούσσος πλήν τής διδακτορικής του 
διατριβής ήν άνεφέραμεν, πολύ όλίγα: μικράς τινας συμβουλάς είς 
τόν «Νέον Έλληνομνήμονα» του Λάμπρου, διάφορα άρθρα είς τήν 
«Πατρίδα» του Βουκουρεστίου 1), τήν θαυμασίαν μελέτην «Αί πρώ" 
ται έλληνικαί έφημερίδες» είς τέσσαρα φύλλα του «’ Ελευθέρου Βή
ματος» (25—30 Νοεμβρίου 1928) καί τό άρθρον «Παπά Συναδηνός 
καί Ματθαίος ό Μυρέων» είς τήν «Νέαν Εστίαν» 24 (15 Σεπτεμ
βρίου 1938) σελ. 1229 —1232. δπερ είναι καί τό τελευταΐον του δη
μοσίευμα.

1) Έκ τούτων μνημονευτέα ιδία τά έξης «Ιστορία  τής Μαλτέζας Σουλ
τάνας» Πατρίς 4. X. 1898, «Έπιγραφαί έκ Κωνστάντζας» Πατρίς 6. X. 1899, 
«θρήνος άνωνύμου ποιητοΰ έπί τή άλώσει τής Κωνσταντινουπόλεως» Πατρίς 
29, ν· 1899. ‘
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Γαλλιστί έδημοσίευσεν ό ΡοΟσσος τό άρθρον Inscription grecque 
de Tomis εις τό περιοδικόν «Istros» τόμ. I, Ί934 του γνωστοΟ καί 
φιλέλληνος άρχαιολόγου Σ. Λαμπρηνου

Τό πλεΐστον δμως του έργου του έδημοσίευσεν ό ΡοΟσσος ρου- 
μανιστί. Μέ τά ρουμανικά ταυτα συγγράμμστά του, άγνωστα σχε
δόν, λόγω της γλώσσης παρ’ ήμΐν, όφείλομεν νά άσχοληθώμεν κά
πως έκτενέστερον.

Τό πρώτον των δημοσιευμάτων τούτων τιτλοφορείται «Βυζαν- 
τινο-ρουμανικαί μελέται» (Βουκουρέστιον 1907, σελ 51) Άναφέρεται 
δέ εις δύο σπουδαία ρουμανικά κείμενα, άτινα άποδεικνύονται δτι 
άτοτελοΟν διασκευήν έκ τής Ελληνικής τούτων τό μέν πρώτον έθε- 
ωρήθη έσφαλμένως ώς σχετιζόμενον μέ τήν αΐρεσιν τών Βογομίλων, 
τό δέ δεύτερον έπίγράφεται «Νουθεσίαι του Ήγεμόνος Νεάγοε Βα- 
σαράβα προς τον υιόν Θεοδόσιον». Έπί των «Νουθεσιών» τούτων» 
α'ίτινες είναι έν έκ τών σπουδαιοτέρων μνημείων της, είς γλώσσαν 
σλαβικήν, φιλολογικής παραγωγής τών Ρουμάνων, έπανέρχεται ό 
ΡοΟσσος καί είς τό άμέσως έπόμενον έργον του «Μελέται καί κρί
σεις» (Βουκουρέστιον 1910, σελ. 123 πρβ. τήν άνάλυσιν του Ν.'Πο
λίτου, «Λαογραφία» 2 σελ. 709—716). Εις τό έργον τούτο ό ΡοΟσσος 
άσχολεΐται καί μέ τήν «Χρηστοήθειαν» του ’Αντωνίου τοΟ Βυζαν
τίου, άποδεικνύει δέ δτι αυτή αποτελεί διασκευήν του γνωστοΟ βι
βλιαρίου De civitate morum puerilium (1526) τοΟ χαριτωμένου τού
του «Όδηγου καλής συμπεριφοράς» τών χρόνων τής Αναγεννήσεως, 
του όποιου συγγραφεύς είναι ό Μέγας 'Ολλανδός φιλόλογος "Ερα
σμος, δστις, ώς γνωστόν, συνέγραψε καί «Παραφροσύνης Έγκώ- 
μιον» . . .

Είς τό περιοδικόν Convorbiri Literare σελ. 45, 1911, σελ. 62-70 
έδημοσίευσεν ό ΡοΟσσος, έπί τή βάσει ’Αθηναϊκού κώδικος τήν |ιε- 
λέτην « ’Από τήν άλληλογραφίαν τής πριγκηπίσσης "Αννης Ράκόβι- 
τζα, 1708-1709» .

Τό έπόμενον έτος έκδίδει 6 ΡοΟσσος έργον συνθετικού χαρακτή- 
ρ ο ς : τον «Ελληνισμόν έν Ρουμανία» (Βουκουρέστιον 1912, σελ. 80) 
άποτελούμενον άπό τά έξής πέντε κεφάλαια: Τό Βυζάντιον καί οί 
λαοί τής Ανατολικής Εύρώπης Σημασία τοΟ Βυζαντίου καί του βυ
ζαντινού πολιτισμού Χρησιμότης τής Βυζαντινολογίας διά τούς Ρου
μάνους. Οί "Ελληνες έν Ρουμανία προ του 1453. Οί 'Έλληνες έν Ρου
μανία μετά τό 1453.

’Εάν διά τήν φαναριωτικήν έποχήν, τό σύγγραμμα τοΟτσ διατη- 
ρή καί σήμερον άνεκτίμητον άξίαν, διά τήν βυζαντινήν δμως περί
οδον, χρήζει άναθεωρήσεως, καί τούτο, διότι ό συγγραφεύς σπανίως
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κατώρθωσε, έξετάζων τήν βυζαντινήν έπίδρασιν έν Ρουμανία νά 
διακρίνη σαφώς τήν άμεσον έπίδρασιν άπό τής έμμεσου τοιαύτης(διά 
μέσου τής Βουλγαρίας καί τής Σερβίας).

Κατά τό αυτό έτος ό ΡοΟσσος έδημοσίευσε τήν «Κριτικήν τών 
κειμένων καί τεχνικήν τών έκδόσεων» (εις τό «Δελτίον τής 'Ιστορι
κής Επιτροπής» I σελ. 3 —107) πολύτιμον όντως έγχειρίδιον ιστορι
κής καί φιλολογικής μεθοδολογίας, όπερ θά έπρεπε καταλλήλως δια- 
σκευαζόμενον νά εΐχεν έκδοθή καί έλληνιστί.. Εις δετόν  έπόμενον 
τόμον του αύτοΟ «Δελτίου» 2 σελ. 89 — 100, έδημοσίευσε «Διορθώ
σεις εις "Ελληνας καί Ρουμάνους συγγραφείς».

Έξαιρετικώς ένδιαφέρουσαι δΓ ημάς είναι καί αί τρεις έργασίαι 
του Ρούσσου περί Ελλήνων χρονικογράφων καί ιστορικών τής φα- 
ναριωτικής έποχής. ’Έσχε δέ τήν τύχην ό ΡοΟσσος νά άνακαλύψη καί 
νά έκδώση δύο τοιαΟτα χρονικά: Τό πρώτον έγράφη ύπό έμπιστου 
τίνος του ήγεμόνος Γρηγορίου Γκίκα (δι’ δ καί ώνομάσθη ύπό του 
έκδοτου «Χρονικόν τών Γκικάδων») καί έξιστορεΐ τά γεγονότα τής 
Μολδαυΐας άπό 1695 μέχρι του 1754, έδημοσιεύθη δέ, ώς προς τά 
κυριώτερα αύτοΟ μέρη, ύπό του Ρούσσου εις τό «Δελτίον τής Ισ το 
ρικής Επιτροπής» 2 1916 σελ. 3- -̂85. Συντομώτερον καί ήσσονος 
άξίας είναι τό έτερον χρονικόν όπερ άνεκάλυψεν ό ΡοΟσσος: «Μη- 
τροφάνους Γρήγορά Χρονικόν Βλαχίας» 1714—1716 έν Revista 
Istorica Romana 4 1934 σελ. 1—43. Τέλος ύπό τον τίτλον «Τό χρο
νικόν Νικολάου Κυπαρισσά» (έν Revista 1st. Rom. 3 1933 σελ. 133— 
149) έξετάζει ό ΡοΟσσος τήν «Διήγησιν τών συμβάντων έν Μολ- 
δαυ'ί'α κατά τό έτος 1716» τήν δημοσιευθεΐσαν ύπό του Legrand, 
Epistolaire grec σελ. 253—276.

Ώς πρόλογον του γνωστού Έλληνο-ρουμανικοΟ Λεξικού του 
ιατρού Σαραφίδου (Κωνστάτζα 1935) έδημοσίευσεν ό ΡοΟσσος σύν
τομον, άλλ’ ένδιαφέρουσαν μελέτην περί τών Ελλήνων καί Ρουμά
νων λεξικογράφων τής φαναριωτικής έποχής.

Ή  δηκτική όμως ειρωνεία του Ρούσσου, ήτις μαζί μέ τήν άπέ- 
ραντον πολυμάθειαν καί τήν άκριβολόγον μεθοδικότητα, άπετέλει 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής προσωπικότητάς του, καί τής όποιας 
δείγματα παρέχουν τά έριστικά αύτοΟ φυλλάδια ^ καί ή κατά του I)

I) Κατά τοϋ άτυχους Κωνσταντίνου Λίτσικα στρέφονται τά φυλλάδια 
Mannscrisele grecesti din biblioteca Akademiei Romane (άπόσπασμα έκ τής 
Nona Revista Romane 3. 1901) καί Datoria criticei (άπόσπασμα έκ τοϋ αύτοΟ 
περιοδικού 15. 1914). Κατά δέ του διαπρεπούς βυζαντινολόγου καθ. Μπανέ- 
σκου τό φυλλάδιον Un bizantinolog improvizat (Βουκουρέστιον 1916 σελ. 56).



Δημοσθένης ΡοΟσσος 411

Ακαδημαϊκού Δυοβουνιώτου τελευταία έπίθεσις του («Μητροφάνους 
Γρήγορα Χρονικόν Βλαχίας»): ούδαμοΟ έκδηλώνεται μέ περισσο- 
τέραν χάριν καί πνεύμα παρά εις τό άρθρον του «Μία έπιστολή Ευ
γενίου Βουλγάρεως μεταφρασθεΐσα είς την ρουμανικήν» (Revista 
Istorica Romana I, 1931, σελ. 7 31). To ζήτημα μέ τό όποιον άσχο-
λεΐται ή σοφή αυτή πραγματεία έχει ώς έξής: Οί καθηγηταί Δραγο- 
μιρέσκου καί Γρηγοράς εύρόντες έν λησμογημένον φιλοσοφικόν έρ- 
γον, δημ^σιευθέν ρουμανιστί άνευ σημειώσεως του τόπου καί του 
έτους τής έκτυπώσεως ένόμισαν 8τι έκαμαν σπουδαιοτάτην άνακά- 
λυψιν έπίστευσαν δηλ. δτι άνεκάλυψαν ένα Ρουμάνον φιλόσοφον μέ 
διάνοιαν πρωτότυπον, τον Πέτρον Σταματιάδην. Ό  Δραγομιρέσκου 
μάλιστα εκφράζει τήν έκπληξίν του διότι τοιοΟτος φιλόσοφος παρέ- 
μεινεν άγνωστος μέχρι τοΰδε καί φρονεί δτι ό Σταματιάδης δεν άπο- 
τελεΐ περίπτωσιν μεμονωμένην, άλλ’ δτι τουναντίον, κατά τον ΙΗ 
αίώνα «υπήρχεν, είς τάς ρουμανικός ήγεμονίας Ατμόσφαιρα υψηλής 
έπιστημονικής έρεύνης, ής ό χαρακτήρ τότε μόνον θά είναι δυνατόν 
νά καθορισθή, δταν θά έκταφοΰν, άπό τά υπόγεια τής μονής του 
Νεάμτς καί τής ποτέ ’ Ακαδημίας του Μιχαήλ Στούρτζα, καί θά με
λετηθούν έπιμελώς όλα τά Ρουμανικά χειρόγραφα καί βιβλία, άτινα 
ώς φαίνεται ύπάρχουν, άλλά δέν έχουν ούτε καν καταγραφή άκό- 
μη!» Ό  ΡοΟσσος δμως άποδεικνύει δτι πρόκειται περί μεταφράσεως 
του «Παραρτήματος έν έπιστολής ειόει κατά του των Ώκελλιτών 
συστήματος τής περί τής του παντός φύσεως» του Ευγενίου Βουλ
γάρεως. Ή  διατριβή αυτή έδημοσιεύθη τό πρώτον ώς παράρτημα 
του έργου του Βσυλγάρεως «’Αδολεσχία φιλόθεος». Ή «’Αδολεσχία 
φιλόθεος» μετεφράσθη είς τήν Ρουμανικήν υπό του μητροπολίτου 
Μολδοβλαχίας Βενιαμίν Κωστάκη καί έδημοσιεύθη είς τό Ίάσι κατά 
τά έτη 1815— 1819 μαζί μέ τό «Παράρτημα έν έπιστολής εϊδει» δπερ 
δμως μετεφράσθη ούχί άπό τον μητροπολίτην Βενιαμίν, άλλ’ άπό 
τον άφανή ελληνοδιδάσκαλον, Πέτρον Σταματιάδην!»

Προσθετέον είς τά άνωτέρω καί τά :
Inscription grecque de Tomis, Bucuresti 1934.

Παπα Συναδηνός καί Ματθαίος ό Μυρέων έν «Ν. Εστία» τόμ. 
24 (1938) σελ. 1229—1232.
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Σ τ ιχ ο υ ρ γ ή μ α τ α  Φ ίλ ιπ π ο υ  π ο λ ιτ ώ ν .— 1. Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί 
ν ο υ , Μ ο υ σ ικ ό ς .

Ύπερ των γυναικών.

Ό  ταΟτα στιχουργήσας τά κατά γυναικών, 
στοχάζομαι, δ£ν είχεν ορθόν τό λογικόν, 

ή θέλησε νά παίξη διά άστεϊσμόν
και νά διαακεδάση όλίγον προς καιρόν,

5 η ίσως ’ς τον καιρόν του δεν έτυχε νά ίδή 
ένάρετον γυναίκα καί φρόνιμον σεμνή, 

ψίλανδρον καί τιμίαν,'ς τόν άνδρατης πιστήν 
*μ’ ειλικρινή άγάπην, οικοκυράν σωστήν.

'Όθεν έξ ίσου δλας χωρίς διαφοράν 
10 κατηγορεί καί ψέγει μέ κρίσιν σφαλερόν.

’Αληθινά αί πλεΐσται ύπάρχουσι κακαί, 
καθώς τάς περιγράφει, άστόχαστοι τρελαί 

άλλά’ς τό μεταξύ των εύρίσκονται καλαί, 
πλήν φευ! τί δυστυχία δέν είν’ αύταί πολλαί’

15 άν δμως έπιτύχη τινάς καμμιά καλή, 
ή τούτου ευτυχία δέν έχ’ περιγραφή* 

έξ έναντίας πάλιν τινάς άν συζευχθή 
μέ άφρονα γυναίκα, άστόχαστον τρελή,

’ς αύτόν άλλο δέν μένει, είμή νά προσκαλή 
20 τόν θάνατον νά έλθη, διά ν’ άπαλλαγή.

Διό δοξάζουν όλοι δτ’ αί πολλαί αυτών 
δέν είναι εις τούς άνδρας είμή σειρά κακών.

Ά λ λ ’ είναι καί γυναίκες μέ άρετάς πολλάς,
πού προξενουν ’ς τόν άνδρα τάς άληθεΐς τρυφάς.

25 Ή φρόνιμος γυναίκα είν’ ένας θησαυρός,
’π’ άντάξιος δέν είναι ό επί γής χρυσός, 

γιά νά τήν έκτιμήση άξίως, ώσπερ δει, 
καθ’ δ,τι άσυγκρίτως αύτόν υπερτερεί.

Λοιπόν δστις θελήση άλήθειαν νά είπή,
50 τάς έναρέτους πρέπει αύτός νά έπαινή, 

τάς δέ κακάς νά ψέγη καί νά κατηγορή, 
δικαίως καί πρεπόντως νά τάς έξουθενοΐ.

Πλήν φευ! αίτια είναι, δτ' αί πολλαί αύτών
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κλίνουν εις την κακίαν είς έσχατον βαθμόν,
35 για τούτο κοινώς δλοι αύτάς κατηγορούν

δτι ποσώς δέν έχουν ή φρόνησιν ή νουν.

Έν Φιλι,ππουπόλει I860, Γεώργιος Παπα Κωνσταντίνου Μουσικός.

Σημείωοις. Άρχομένου του 19ου αΐώνος έζη έν Φιλιππουπόλει ό λόγιος; 
άλλά μισογύνης άρχιμανδρίτης Παναγιοταφίτης’Αγάπιος ή ’Αγαπητός ό Κωος, 
ώς υπογράφεται, ταξειδιώτης του Παναγίου τάφου, κατοίκων έν τω ύπό τό 
άνατολικόν τής άκροπόλεως τείχος πλησίον τής παλο.ιας εκκλησίας τοΰ*άγίου 
Κωνσταντίνου μετοχίω. πρός συλλογήν εράνων άνά τήν επαρχίαν τής μητρο- 
πόλεως Φιλιππουπόλεως. Ούτος άποθανών τω 1835 άφήκεν ώς κληρονομιάν 
τά συγγράμματά του είς τό πνευματικόν του τέκνον τόν Γεώργιον Παπά Κων
σταντίνου πρός έκτύπωσιν. Ταϋτα, ώς φαίνεται, ήσαν πολλά καί μόνον έμμε
τρα,—διότι ό άρχιμανδρίτης ήτο στίχοι ργός ούχί τών εύκαταφρονήτων,—γε- 
γραμμένα είς τήν γραφομένην τών τότε χρόνων κοινήν άπλοελληνικήν,ώς είναι 
ή τοϋ Καισαρίου Δαπόντε (-(-1789), οΰτινος ή όγκώδης στιχηρά συγγραφή 
«Καθρέπτης τών γυναικών» (Ένετίησι 1766) δέν άφήκεν άνεπίδραστον τόν 
Αγάπιον. Ό έντολοδόχος κληρονόμος έκπληρών τήν θέλησιν του πνευματικού 
του πατρός (άναδόχου) συνηβμολόνησε τά καταλειφθέντα «είς τεμάχια όντα» 
καί έξέδωκεν έξ αύτών τινα έν δυσί φυλλαδίοις, ών τά όπ’ αυτού γενόμενα 
άντίγραφα διά γραφής καλής καί καθαράς άνευρέθησαν ύπ’ έμοΰ έν τή βιβλιο
θήκη τού μεγαλεμπόρου καί λογίου Φιλιππουπολίτου Χατζή Κωστάκη Χατζή 
Ίωάννου Κοϊμτζόγλου, είς δν μάλιστα ώς φίλομουσότατον άφιεροϊ τό πρώτον 

Τά έκδοθέντα είναι : 1) ‘Ε π ά ν ο δ ο ς ,  ή τ ο ι  τ ό  φ α ν ά ρ ι  τ ού 
Δ ι ο γ έ ν ο υ ς ,  δράμα είς πράξεις καί σκηνάς, ποιηθέν είς στίχους πολι. 
τικούς όμοιοκαταλήκτους είς τήν άρχήν τής 19ης έκατονταετηρίδος, έτ. 1846 
έν Κωνσταντινουπόλει, τύποις Θαδδαίου Δηβιτσιόν, είς 16ον, σελ. 43, στίχ. 
1056. Τούτο κατά τήν έν τω προλόνφ δήλωσιν τού έκδοτου έξεδόθη καί προτε- 
ρον δίς, έν Κωνσταντινουπόλει πρώτον καί εΐτα έν Έρμουπόλει πάντως έκ λο
γοκλοπίας παρασιωπωμένου τοΰ ονόματος τού στιχουργοΰ. Ή όπόθεσις τού 
έργου, ήτις προτάσσεται, έχει έπί λέξει ώς εξής : 'Ο Διογένης έτι ζών μή δυ- 
νηθείς νά διορθώση τά διεφθαρμένα ήθη τών άνθρώπων μυθολογείται δτι μετά 
τόν θάνατόν του έλαβε τήν άδειαν παρά τού Πλούτωνος διά τής ΠερσεφόνΓ|ς 
καί αδθις άνέβη είς τήν παρούσαν ζωήν·, καί διά νάέπιπλήξη τούς άνθρώπους, 
ήναψε κατά τό μέσον τής ημέρας φανάριον καί περιήρχετο είς διαφόρους πόλεις 
ώς τάχα ζητών διά νά εύρη άνθρωπον, όστις με τούτο άπεδείκνυεν δτι οί άξιοι 
τού ονόματος τοΰ άνθρώπου είναι σπανιώτατοι- διό μέ τούτο έξελέγχων τόν 
καθένα διορθώνει τά έλαττώματά των. Καθό δέ διδάσκει τόν ορθόν δρόμον 
καί οδηγεί τούς σφάλλοντας είς τήν εύθεΐαν οδόν τής άρετής ώνομάσθη «τ ό 
φ α ν ά ρ ι  τ ο ύ  Δ ι ο γ έ ν ο  ύ ς». Τό έκδοθέν (πράξεις 2, σκηναί 15), ώς 
φαίνεται, είναι άπόσπασμα, ή άρχή, μακρού δράματος, διότι ό έκδοτης ύπι- 
σχνεΐται νά έκδώση «μετ’ ού πολύ καί τήν λοιπήν περιήγησιν τού Διογένους», 
δπερ δέν κατώρθωσε.

2) Φυ λ λ ά δ ι ο ν κ α τ ά  γ υ ν α ι κ ώ ν έ ν γ έ ν ε ι ,  κυριωτέρως δέ κατά, 
πονηρών καί ήθικώς μοχθηρών γυναικών, συντεθέν διά στίχων πολιτικών όμοιο
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2. Στέφανος Χατζόπονλος. Τό ποίημα τό δημοσιευθέν έν τώ Γ τό- 
μω των «θρακικών» Ί) έστιχουργήθη έπί τη βάσει τής Φ υ σ  ι ο λ ο 
γ ι κ ή  ς π ε ρ ι γ ρ α φ ή ς  τ ω ν  3 0  π ρ ο τ ε ρ η μ ά τ ω ν  
τ ή ς  γ υ ν α ι κ ό ' ς  του Γάλλου Λ. Debay, ήν μεταψράσας έκ τής 
έβδομης έκδόσεως έξέδωκεν ό ποιητής τω lssil έν Φιλιππουπόλει τύ- 
ποις Γεννάδιεψ εις δον. Τό ποίημα είναι γεγραμμένον έν χειρογρά- 
φω ’Ανθολογία ποιημάτων των νεωτέρων έλλήνων ποιητών, ήν άν-

καταλήκων κατά ιό 1830, έν Άθήναις τύποις Φ. Καραμπίνη καί Κ. Βάφα, έχ. 
1861, εις 8ον, σελ. 33. ΤοΟχο δυναχόν νά χαρακτηρισθή ώς συλλογή στιχουργη- 
μάχων περιλαμβάνουσα χά ακόλουθα : α'.) σχίχους καχά γυναικών 324, διαι
ρούμενους εις 9 κεφάλαια σελ. 1 —15. β'.) περί σκόρδου, σχίχ. 18, σελ. 15—16. 
γ'.) περί αγγουριού, σχίχ. 16, οελ. 16—17. δ’.) προχερήμαχα χών γυναικών 
(γραπχέον μάλλον έ λ αχ ι ώ μ στα) ,  οχίχ. 220, εις 22 δεκαοχίχους σχροφάς, 
σελ. 17 — 22. ε'.) στίχους χών δραμίων τοΰ ζυγίου έκάοτης νυναικός, ήτις ήθελε 
ζυγιαοθή, 30, σελ. 22—23. ς ' . )  επίλογον, σχίχ. 26, σελ. 24—25, είς δν ό εκδότης 
προσθέτει τό τετράστιχόν του :

Άλάνθαστον τό ζύγι υπάρχει καί σωστόν,
συνείδησις έκάστου, είς πάντας τό γνωστόν.
Λοιπόν μόνον γυναίκες, άς μή-μή ζυγιοθοΰν,
άλλ” έν ταύτω καί άνδρες άς παρρησιοοθοΰν.

ζ'.) ’Επιστολήν, έν ή περιγράφονται αί κατά τήν περιοδείαν άνά τήν έπαρ- 
χίαν πρός συλλογήν εράνων χολαιπωρίαι τοΰ στιχουργοΰ, στίχ. 72, σελ. 25-28. 
η') πρόσκλησιν δήθεν αύτοϋ είς Φιλιππούπολιν παρά του άρχιδιακόνου καί 
άπόκρισιν είς αύτήν, στίχ. 14, σελ. 29. θ'.) τόν μΰθον τοΰ μύρμηκος καί τέττι- 
γος, στίχ. 34, σελ, 2Q-31. ι') τόν ποιητήν στίχ. 20, σελ. 31-32 καί τάς προσαγο- 
ρεύσεις πρός τούς τότε κληρικούς καί εύγενεΐς τής πόλεως Φιλιππουπόλεως 
στίχ. 36, σελ. 32-33, πρό τοΰ 1827.

Έν τω άντιγράφω τοΰ φυλλαδίου τούτου έλλείπουοι τά άπό του ζ' στι
χουργήματα καί εξής, άντιγραφέντα προφανώς έν άλλω τετραδίω μή περι- 
σωθένιι, άντ’ αύτών δε υπάρχει τό άνω νυν δημοσιευόμενον ύπέρ τών γυναι
κών στιχούργημα τοΰ έκδοτου, δπερ οΰτος δέν ήτο δυνατόν νά συνεκδώση, 
άφοΰ έν αΰτω χαρακτηρίζει τόν πνευματικόν του πατέρα ώς άκαταλόγιστον 
ή μή οπουδαιολογοΰντα ή άπειρον τής κοινο'νίας. Άντ’ αύτοΰ δέ προέταξεν έν 
τω φυλλαδίω μικρόν πρόλογον δικαιολογών τήν τε σύνθεσιν καί τήν έκδοσιν 
τών κατά τών γυναικών στίχων ώς εξής : Τό παρόν φυλλάδιον άναγινώσκον-
τες μή κατακρίνητε τόν συγγράψαντα αύτό μηδέ τόν έκδότην αύτοΰ, έπειδή ό 
συγγράφεύς έπ’ αύτω τούτω συνέγραψεν αύτό, δπως κατά τό μάλλον ή ήττον 
δυνηθή νά περιστείλη καί μετριάση τάς τώ < γυναικών εύκαταφρονήτους κατα
χρήσεις, ώσαύτως δέ καί, εί δυνατόν, προσεκτικούς νά ποιήση τούς άνδρας 
έπί ταϊς παραλόγοις παρεκτροπαϊς τών γυναικών αύτών. Καί άν γενικώς πρός 

. γυναίκας τό σύγγραμμα άποτείνεται, ιδίως δμως όμιλεΐ περί τών γυναικών 
έκείνων τών πονηρών καί ήθικώς μοχθηρών, τών δυστροπών, τών άπειροκά- 
λων, απονεμημένων καί καταστρεπτικών, φημί, γυναικών, καί ούχί περί 
τών άγαθών . ..ι ήθικωτάτων, τών σοφών, τών συνετών καί πολύπειρων»
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τέγραψεν (δία χειρί έξ εντύπου έκδοθείσης έν Ναυπλίω τώ 1835 ύπό 
του Τόμπρα. Αδτη περιήλθεν εις χειρας ημών τώ 1899, δτε τά βι
βλία του μακαρίτου έξετέθησαν πρός πώλησιν. Έν τη ώα πολλών 
σελίδων τού χειρογράφου ώς καί έν τώ τέλει αύτοΟ είναι άντιγε- 
γραμμένα καί άλλα ποιήματα μεταγενέστερα- τής έκδόσεως του Τό
μπρα, έν οις καί ίδια τού άντιγραφέως ώς τό προκείμενον, οκτώ δί- * *
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τών διεπουσών ούχί μοναδικάς οικίας καί οίκογενείας άλλα καί χώρας καί τό
πους πολλούς καί των κυβερνωσών ολόκληρα μέγιστα καί μικρά βασίλεια, ών 
τά ονόματα κινοΰσιν ένα έκαστον πρός τό σέβεσθαι καί τιμάν αύτάς καί ών 
τά άείμνηστα λαμπρά κατορθώματα χρυσοΐς γράμμασιν έγράφησαν καί άλ
λων έτι γραφήσονται έν τοις χρονικοίς βίβλοις, όπως διατηρώνται άνεξάλειπτα 
εις αιώνα τόν άπαντα. ‘Όθεν παρασιωπώ τά ονόματα αύτών ώς πασίγνωστα. 
Καί πάλιν ουδόλως άναφέρω τά παρά φύσιν συγκαταριθμών τοΐς άνθρώποις 
τάς προσκυνουμένας αΰτάς άγιας γυναίκας. ’Άπαγε τής βλασφημίας Ι

Ό συντάκτης του υπέρ των γυναικών νϋν τό πρώτον δημοσιευόμενου ποι
ήματος ήτο υίός του ίερέως τής εκκλησίας του άγιου Κωνσταντίνου, παπά 
Κωνσταντίνου φίλου τοΰ άρχιμανδρίτου Αγαπίου, δστις εις τάς προσαγορεύ- 
σεις του γράφει περί αύτοΟ

Τόν Κωνσταντίνον τόν παπά καί γείτονα καί φίλον, 
τόν άγαπώ ώς άγαπα ό ποντικός τό μήλον».

*Η οικία αύτοΟ ήτο πλησίον του μετοχιού τοΰ παναγίουΤάφου, καταρριφθεΐ- 
σα τω 1928, διότι έπαθεν έκ του σεισμού.Έγεννήθη κατά τήν πρώτην ή δευτέραν 
δεκαετηρίδα τοΰ 19ου αίώνος καί τήν εγκύκλιόν του έκπαίδευσιν έλαβεν έν τή'Ελ. 
ληνική κεντρική τής πόλεως σχολή.Τω 1834 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τής ίδρυθείσης 
πρώτης κοινοτικής άλληλοδικακτικής σχολής τής Αγίας Τριάδος ύπό του έλ- 
ληνίζοντος μικρού Βούλκου Τσαλόογλου, ήν διετήρησε καθ’ δλην τήν λειτουρ
γίαν της, έχων βοηθόν τόν άδέλφόν του Ίωάννην, τέως τοιοϋτον έν τή Έλλ. 
κεντρική σχολή ύπό τόν Γ. Τσουκαλάν. Κλεισθείσης τής σχολής τω 1848 ύπό 
τών κληρονόμων τοΟ ίδρυτοΟ της έλλείψει πόρων ήνοιξεν ίδιαν ιδιωτικήν σχο
λήν έν τή πατρική του οικία λειτουργήσασαν μέχρι του θανάτου του συμβάν
τος μετά τό 1862,'Υπεγράφετο Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Παπά Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  
ι δ ι ό ρ ρ υ θ μ ο ς  ά π λ ο ε λ λ η ν ι κ ό ς  δ ι δ ά σ κ α λ ο ς  ό καί 
Μ ο υ σ ι κ ό ς ,  διότι ήτο καί Ιεροψάλτης. Ώς τοιοΟιος έξέδωκε τύποις τω 
1846 έν Κωνσταντινουπόλει έκκλησιαστικήν ’Α ν θ ο λ ο γ ί α ν  τ ής  Μο υ 
σ ι κ ή ς  δ Γ ε ρ υ θ ρ ώ ν .  ’Επί τής επιταφίου μαρμάρινης πλακάς του, ήδη 
έκλιπούσης έκ του νεκροταφείου τής πόλεως, εις δ μετεκομίσθη έκ τής ένορια- 
κής έκκλησίας του,, ήτο κεχαραγμένον τόδε τό έπίγραμμα :

«’Εδώ .ν’ ό τόπος που ό καθείς 
ξεκουράζεται άπ’ τά τής γής 
πικροβάσανα καί παρευθύς 
πάντας καί πάντ’ άποχαιρετά.
Νά τό άποφύγη δύνάταί τις ;»

1) Σελ. 377^379;
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στιχα άναφερόμενα εις όνομαζομένας διά του μικροΰ όνόματος ω 
ραίας κυρίας ή νεάνιδας τής Φιλιππουπόλεως κατά τά μέσα ταυ πα
ρελθόντος αίώνος καί τό δημοσιευθέν ήδη ύφ’ ήμών «Τό καλό» (?Αρ- 
χεΐον θρακικοϋ θησαυροΟ, Τραγούδια Φιλιππουπολιτών, τόμ. Α\ έτ. 
1934—35, άρ. 48, σελ, 257).

Ό  Στέφανος Γ. Χατζόπου'λος, έλκων τό γένος εξ ’Ηπείρου, έξε- 
παιδεύθη έν τήΈλληνική κεντρική σχολή Φιλιππουπόλεως, μελετηρός 
δε είς τό έπακρον ών έπλούτισε τάς γνώσεις του καί συγκατηριθμεΐ 
το μεταξύ των λογιών Φιλιππουπολιτών τού παρελθόντος αίώνος 
Έπ; δεκάδας ετών είργάσθη ώς διπλογράφος, καί γραμματεύς έν τώ 
μεγάλω έμπορικώ οϊκω του Μιχαήλ ’Λθ. Γκεμισγερδάνη βέη. Άπέ- 
θανεν ύιτερογδοηκοντούτης φθίνοντος τού παρελθόντος αίώνος κατα- 
λιπών δύο υιούς μεταναστεύσαντας είς τήν Ελλάδα μετά τό άνθελ- 
ληνικόν έν Βουλγαρία κίνημα (1906). Περί αύτού άνεκδοτολογείται 
τό άκόλουθον: Διαλυθέντος τού έν φ είργάζετο έμπορικοΰ οϊκου 
έζήτησε ν’ άναλάβη τάς παρ’ αύτώ έπί έτη κατατιθεμένας έντόκως 
οικονομίας του. Δυστροπούντων δμως τών υιών καί κληρονόμων τού 
μακαρίτου Μιχαήλ Ά θ. Γκεμισγερδάνη είς τήν άπόδοσιν ό ποιητής 
περιεπλάκη είς μακράν δικαστικόν αγώνα, μεθ’ δν μετά πολλά βά
σανα καί ούχί μικράς δαπάνας κατώρθωσε νά περισωση μέρος τής 
μετά κόπου κτηθείσης περιουσίας του. Έκ τούτου άποβαλών τήν 
προς τήν κοινωνίαν πίστιν του, άφοΰ ήγόρασε πρός κατοικίαν τήν 
έν τή ένορία τής άγ. Κυριακής οικίαν τού όμογενοϋς Νικ. Καζάση, 
τό υπόλοιπον τών χρημάτων του είς λίρας Τουρκίας διήρεσεν είς το- 
σαυτα μέρη, δσα έτη ύπελόγισεν δτι ύπελείποντο αύτώ νά ζήση άκό- 
μη. Ένθείς δέ ταϋτα είς μικρά σακκίδια έσφράγισεν, έπέγραψεν έφ’ 
έκάστου τό έτος τής καταναλώσεως καί ένέκλεισεν είς τό σιδηροΟν 
κιβώτιόν του. "Εκτοτε τήν πρώτην έκάστου έτους έξήγεν έκ του κι
βωτίου τό προωρισμένον διά τήν διατροφήν του κατά τό έτος έκεΐνο 
σακκίδιον, δπερ άποσφραγίζων καθώριζε τάς κατά μήνα δαπάνας 
του. Άπέθανε δέ άκριβώς κατά τήν έξάντλησιν καί τού τελευταίου 
σακκιδίου.

Κ. Μυρχ. Ά π οατολ ίδη ς



Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Κατά Μάρτιον 1939 εις τον «Άσκραΐον» εις δύο διαλέξεις ή Κα 'Ελένη Ού- 
ράνη ("Αλκής Θρ'ύλος) ώμίληαε περί τοϋ Γεωργίου Βιζυηνοΰ.

— Εις τάς 30 Μαρτίου είς τόν «Παρνασσόν» έωρτάσθη μετά πάσης επίσημό* 
τητος ή όγδοηκονταετηρίς τοϋ διαπρεπούς έλονοσιολόγου κ. I. Καρδαμάτη (έκ 
Σωζοπόλεως).

— Την 1 ’Απριλίου είς την αίθουσαν της ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, εϊς την 
σειράν των διαλέξεων τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, ώμίλησεν ό μουσικο- 
λογιώτατος κ. Κωνστ. Παπαδημητρίου περί. Χρύσανθού τοϋ έκ Μαδύτων καί τής 
Βυζαντινής Μουσικής, καί ειδικός χορός έψαλε σχετικά εκκλησιαστικά άσματα.

— Είς τό άμφιθέατρον τής φιλοσοφικής σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Βουκου- 
ρεστίου, ωμίλησε κατά Μάρτιον τοϋ 1939 ό Βυζαντινολόγος καθηγητής κ. Βασίλε 
Γκρέκου περί τοϋ έργου τοϋ καθηγητοϋ Δημ. Ρούσου,

— Είς την συνεδρίασιν τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών τής 19 Μαϊου 1939 ό κ. 
«Ίωάν. Κατσικόπουλος άνεκοίνωοε διά τοϋ ακαδημαϊκού Ίωάννου Πολίτου τήν 
εργασίαν του «περί τών θαλασσίων κητών τής Άλεξανδρ ουπόλεως ».

— Καθ’ ά άναφέρεται εις τό «Φώς» Θεσσαλονίκης τής 2δης ’Απριλίου 1939 
γίνονται έργασίαι προς άναστήλωσιν τοϋ έν Φέρραις βυζαντινού ναοϋ τής Κοσμο- 
σωτείρας Ποναγίας περί ής γράφει αρκετά δ ακαδημαϊκός κ. Άν. Όρλάνδος είς 
τά «Θρακικά» (τόμ. 4 σελ. 3—29).

— Ή διεύθυνσις τών Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών τοϋ Υπουργείου Εθνι
κής Παιδείας προκηρύσσει μεταξύ τών 'Ελλήνων γλυπτών διαγωνισμόν διά τήν 
κατασκευήν τής προτομής τοϋ ποιητοϋ Γεωργίου Βιζυηνοΰ. Προπλάσματα επί γύ- 
ήηυ γίνονται δεκτά μέχρι τέλους τοϋ μηνός Δεκεμβρίου 1939 παρά τής δ)σεως 
Γραμμάτων καί Τεχνών.Είς τόν γλύπτην τοϋ άρίστου τών προπλασμάτυ̂ ν θά άνα- 
τεθή ή έττέλεσις καί έγκατάστασις τοΰ έργου αντί συνολικής αμοιβής δραχ. 80000. 
Ή ΐδρυσις τής προτομής οφείλεται είς πρωτοβουλίαν τής Γεν. Αιοικήσεως Θράκης, 
ή οποία καί έξεΰρε δΓ εράνου τό ποσόν τής απαιτουμένης δαπάνης καί θέλει στηθή 
είς Κομοτηνήν.

— ’Επίσης πληροφορούμεθα δτι πρόκειται νά άνεγερθή έν Άλεξανδρουπόλει. 
προτομή διά τήν έξ Αίνου ήρωΐδα Δόμναν Βιζβίζη.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ

At §ν Σελ. 48, 49 καί 51 ύπ’ άρ, 30, 31 καί 33 εικόνες κατά παρα
δρομήν ετοποθετήθησαν αντιστρόφως.

Ή  εν Σελ. 395 τοϋ Γ. τόμου χρονολογία τοϋ θανάτου ’Αθανασίου 
Κατραπάνη αντί 1936 διορθωτέα 1934,
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ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔΗΣ
Γ. Γρ αμματεύς α ΡΓΥΡΙΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
Ταμίας ΙΩΑΚΕΙΜ ΛΑΓΙΑΣ
Άναπλ. Πρ. ΜΙ ΑΤΙΑΔΗΣ j ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Σύμβουλοι ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΑΒΑΤΖΗΒΑΣΗΣ ΔΗΜ. 
ΑΑΕΞΙΑΛΗ2 ΦΙΛ.
ΑΛΜIIΑΝΟΙΙΟΥΑΟΣ ΙΟΡΔ. 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΓΙΑ ΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ. 
ΓΚΕΜΟΥΣΓΕΡΔΑΝΗΣ Α0. 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΥΒΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΛΟΥ-Ι ΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΙ ΜΗΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ. 
ΠΟΙΙΠΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
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