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Π Ε ΡΙΓ Ρ Α Φ Η  ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΒΛΙΓΊΑ ΤΣΕΛΕΜ ΠΗΝ

[Εις προηγούμενους τόμους των «Θρακικών» (Δ' Σ . 113—
128, X  179— 217, Ζ ' 2 1. 1 5 3 -  176, Θ' 2 1. 23—36)
εδημοσιεΰΰησαν μεταφράσεις εκ του ταξειδίον τον Έβλιγια 
Τσελεμπη εις την Θρρκην κατά μετάφρασιν του κ. Λ. Σπα- 
3άρη. ’Ή δη κατά μετάφρασιν των κ. Β. Πετράκη και Μ. 
Σαραντη εκ τοϋ Γ ' τόμον Σ. 423— 478 δημοσιενομεν την 

περιγραφήν τή ς ’Αδριανονπόλεως].

Χαρμάν Καλεσί (Φροΰριον του αλωνιού) ήτοι Διοίκησις Τζερμάν, 
Έκτίσθη παρά τοΰ Σουρμενέ υίοΰ τοϋ βασιλέως Άδριανοΰ. Έ ξ  εκείνου 
χυδαϊστί όνομάζουσι (τοΰτο) Τζερμάν. Έ π ί  τής εποχής τοΰ Γαζή Χουδα- 
βενδικιάρ τφ 768 εκυριεΰθη διά τοΰ εκ των μεγιστάνων (βεζυρών) Τη- 
μουρτάς πασά dito τούς Ρωμηοΰς. Σήμερον εινε έδρα διοικητοΰ εις τήν 
Ρούμελη. Ενίοτε ό στρατός τής δτοικήσεως ταύτης χρησιμοποιείται διά 
τήν φρούρησιν τής επαρχίας (βιλαέτ) Όζοΰ. Το φροΰριον αυτής λιθόκτι- 
στον καί σχεδόν τετράγωνον κεϊται επί λόφου κειμένου έναντι τοΰ "Εβρου 
(Μαρίτσα) ποταμοΰ. Έτειδή εΐνε μεσόγειον στερείται των αναγκαίων 
Σημεία δέ τινα των τειχών εΐνε ερειπωμένα. Εινε ΰποδιοίκησις (καζάς) 
εκατόν πεντήκοντα άσπρων. Εις τον ιεροδικαστήν (καδή) δίδονται ετη-
σίως πέντε πουγγιά. Έχει πολλούς πρού'χοντας καί προεστώτας. Εινε
εδρα διοικητοΰ σπαχίδων. Έ χε ι  αρχηγόν συντάγματος Γενιτσάρων, λο
χαγόν, σερδάρην, λογιστήν, εΐσπράκτορα φόρων, ύδρονόμον, ιεροδικαστήν 
(ναΐπην) καί κεχαγιάν (επιστάτην). Ή  πόλις περιβαλλομένη από αμπέλους 
καί κήπους καί κείμενη εις ομαλόν καί εύρύν χώρον έχει οκτώ συνοικίας 
μέ όκτακοσίας κεραμοσκεπεΐς οικίας τών όποιων αί προσόψεις βλέπουν 
προς τήν βορείαν πεδιάδα. Έ χε ι άρκετόν αριθμόν τεμενών, προσευχητη- 
ρίων (μεσδζήτ) καί καταστημάτων. Προσέτι δέ πολλά νηπιαγωγεία. Έν- 
τεΰθεν άφοΰ καί πάλιν επεσκέφθημεν τον τάφον (τεκέ) τοΰ Χαμζά-Μπα- 
μπά, δστις κεϊται είς τήν πέραν τοΰ "Εβρου ποταμοΰ δ'χθην, έπί τής δημο
σίας όδοΰ, επανήλθομεν εις τήν πόλιν καί τό φροΰριον τής 3Αδριανου- 
πρλεως.
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Ποικίλη λεπτομερής περιγραφή τής ώραίας 
πόλεως τοΰ Άδριανοΰ.

Έδώ μέχρι της εποχής τοΰ Σολομώντος έκατοίκησεν δ εκ των τέκνων 
τοΰ Μισραίμ ήγεμών Μποχρώ. ’Ακολούθως άνέπτυξεν αυτήν ή Μακεδο
νία κόρη τής Ελένης τής θεμελιωσάσης την Κωνσταντινούπολιν. Μετά 
ταΰτα κατά τήν εποχήν τοΰ 3Ιησοΰ βασιλεύς τις όνόματι Άδριανός (Έδρό- 
να) έκησε φροΰριον καί έδωσε (εις αυτό) τό δνομά του. Κατόπιν περιήλ- 
θεν εις τάς χεΐρας των Βουλγάρων καί Σέρβων, καί τέλος εις τους βασι
λείς των Έρζεγοβινίων. Καί οΰτω έπί τοσοΰτον προήχάη αΰτη ώστε μό
λις εντός τεσσάρων ημερών ήτο δυνατόν νά τήν περιτριγυρίση τις. Βρα- 
δΰτερον οί Σέρβοι νικήσαντες τούς Ρωμηούς έκυρίευσαν τα έκτος τής Κων- 
πόλεως ευρισκόμενα τετραπλά τείχη, από τοΰ φρουρίου τής Σηλυβρίας μέχρι 
τοΰ παρά τήν Μαΰρην θάλασσαν κειμένου φρουρίου τοΰ Δέρκων καί οΰτω 
κατέστρεψαν τελείως τά ώραια έκεινα τείχη. Άφοΰ δέ παρέλαβον ανα
ρίθμητα λάφυρα έπανήλθον εις τήν πρωιεΰουσάν των Σόφιαν. Άλλά δ 
Ρα>μηός βασιλεύς Φιλικόσογλου ευρών μέγαν θησαυρόν δι’ αύτοΰ, εις πεί
σμα των έχθρών κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν καί κατέστησε τήν Άδρια- 
νοΰπολιν τόσον εύδαίμονα ώστε τό ονομα αυτής έγένετο πανταχοΰ όνο
μαστόν. Καί διά νά μή καταστραφή έκ νέου ή πόλις παρά χριστιανών, 
κατόπιν ομοφώνου γνώμη; αυτών, αφιέρωσε τήν πόλιν ταΰτην εις τά 'Ιε 
ροσόλυμα δπου έστελλον κατ’ έτος επτά εκατομμύρια χρυσοΰ. Τοιουτο
τρόπως ούδείς ήδύνατο νά έποφθαλμιά τήν πόλιν καί τόσον ηύδαιμόνησεν 
ώστε έγένετο έπίγειος παράδεισο;, καθώς εινε αί πόλεις τής Ουγγαρίας 
Κησέ καί Βιτσεβισερέμ. Άλλά, δ μέν άνάρωπος λαμβάνει τά μέτρα του, 
πλήν δ Θεός κρίνει τήν τύχην1·). Ό  θεμελιωτής δεν είχε γνώσιν τής σο
φίας τοΰ παντοκράτορος. Κατά τήν έμφάνισιν τής οικογένειας τών Όσ- 
μάν οί σοφοί τής Ρούμελης, οί ερμηνευιαί εις τούς λόγους καί τάς διδα
σκαλίας των έν γένει έξηγοΰντες. τό έδάφιον τοϋ Κορανίου «Ή  νί <.η έπί 
τών Ρωμηών θά τελειωθή εις τήν χώραν τοΰ Άδριανοΰ» έλεγον δτι τοΰτο 
προτρέπει τούς πιστούς τούς όπαδούς τοΰ Μωάμεθ νά κυριεύσουν τήν έν 
τή Ρούμελη Άδριανούπολιν. Οί όσμανλήδες προσποιούμενοι τον φίλον 
έστελλον εις τούς βασιλείς τής Άδριανουπόλεως καί άλλων πόλεων πρέ
σβεις καί δι’ αυτών έλάμβανον γνώσιν τών ήθών καί εθίμων αυτών, τών 
δδών καί συγκοινωνιών των. Ό  σουλτάνος Όρχάν γαζής, άφοΰ έσωσε 
τήν Προύσαν από τάς χειρας τών απίστων Ρωμηών προσεπάθησε νά κυ-

1) "Οπως ή κα&’ ημάς παροιμία. Ά λλ α ι μέν βουλαΐ άν&ρώπων άλλα δέ 
Θεός κελεύει. Σ. Μ,
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ριεύση καί τήν Άδριανοΰπολιν. Ούτος άπεφάσισε νά καταστήση τήν 
Άδριανοΰπολιν δευτέραν πρωτεύουσαν1 προσευχήθη αυτοπροσώπως ενώ
πιον τοΰ χατζή Μπεκτάς-Βελή καί έψαλαν δοξολογίαν νίκης προς τον 
Μωάμεθ.Ό χατζή Μπεκτάς-Βελή με τούς τριακοσίους πτωχούς του (οπα
δούς) καί εκ τών έβδομήκοντσ μουσουλμάνων στρατιωτών οι γαζίδες Έτζή- 
Γιακούπ, Χαλά-δεδέ, Γιαλαβάτς-δεδέ, Καρά Μουρσάλ, Καρά Κοτζά, Καρά 
Χότζα, Καρά Όρέν εκκίνησαντες έκ τής Άρτάκης μέ λέμβους καί σχεδίας 
διεπεραιώθησαν εις τήν ευρωπαϊκήν παραλίαν, άφοΰ άνεφώνησαν τό «πί- 
σμι-λλάχ» (εν όνόματι τοΰ Θεοΰ) καί μετά νυκτερινάς εφόδους έκυρίευσαν 
πρώτον τό φροΰριον "Υψαλα καί έκεΐ έτέλεσαν τήν πρώτην τής Παρα
σκευής το>ν προσευχήν.

Ή  ονομασία "Υψαλα εινε παραφθορά από τοΰ ϊλκ-σαλά (πρώτη 
προσευχή). Εΐνε τό πρώτον φροΰριον τό κατακτηθέν παρά τοΰ Σουλεϊτ 
μάν σάχ, υΐοΰ τοΰ Όρχάν γαζή. Έ ν  συντομίφ ό μουσουλμανικός στρατός 
κατακτήσας εντός επτά ετών έβδομήκοντα πόλεις καί φρούρια ισχυρά άπέ- 
δειξεν τήν μαχητικότητά του εις φίλους καί εχθρούς. Τέλος ό Σουλεϊμάν 
σάχ άπολύσας ίέρακα κατά γερανού καί τρέχων έφιππος διά νά λάβη τό 
θήραμα δταν κατέπεσε καί μετέστη προς Κύριον (άπέθανε)1 ολοι οΐ άπι
στοι επανηγύρισαν βάψαντες κόκκινα αυγά, ενφ ό μουσουλμανικός στρα
τός έπένθει. Κατόπιν τούτου δ γαζή Μουράτ βέης ένήργει νυκτερινάς Ιφό- 
δους καί λεηλασίας από τής Άδριανουπόλεως μέχρι τής Κωνσταντινου
πόλεως καί οί άπιστοι δεν ήδύναντο νά έξέλθουν από τήν Άδριανούπο- 
λιν. Έκάστοτε δέ αυτός καί οί ύπ’ αυτών άνδρες έπέστρεφον σφοι εις 
Γ'Υψαλα αποκομίζοντας πλούσια λάφυρα.

Μόλις δέ έ'γινεν Σουλτάνος υπό τό δνομα γαζή Μουράτ δ πρώτος, 
έ'θεσεν ως σκοπόν τήν άλωσιν τής Άδριανοπόλεως καί καταβαλών πάσαν 
προσπάθειαν (ζωσθείς έξ επτά σημείων τήν σπάθην τής προσπάθειας) 
συνήθροισεν από Τατάρους καί σώφρονας Ρωμηούς έκατόν έβδομήκοντα 
χιλιάδας στρατού καί έπολιόρκησε τό φροΰριον τής Άδριανουπόλεως. Τούς 
εκ τών τεσσάρων περάτων τής γής ερχομένους προς βοήθειαν (τών πο- 
λιορκουμένων) έπέρασεν έν στόματι μαχαίρας. Τούς δέ εντός τοΰ φρου
ρίου ευρισκομένους απίστους έξηνάγκασε νά εΐπωσι : Έλεος! ’Έλεος! ώ 
εκλεκτέ στρατέ τής οικογένειας τοΰ Όσμάν. Έ ν τέλει κατέκτησε τό 
φροΰριον διά τής βίας. Έ ξ  αυτών πλεΐστοι δσοι κατέφυγον εις Κωνσταν
τινούπολή δοξάζοντες τον Θεόν. Τό φροΰριον τής Άδριανουπόλεως έκυ- 
ρίευσεν αυτοπροσώπως δ γαζή Χουδαβενδικιάρ τφ 763. Έ νφ  ή Κωνσταν- 
τινούπολις έκυριεύθη τώ 857. Είθε δ ΰψιστος νά διατηρήση εις τούς 
αιώνας τήν Άδριανοΰπολιν τήν δευτέραν ταύτην πρωτεύουσαν καί τάς 
άλλας πόλεις εις χεΐρας τών Όσμανλίδων. Αμήν.
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Κατάστασις τής "Αδριανβυπόλεως, δευτέρας πρωτευούσης.

Λέγουσιν ότι εδώ εις τούς αρχαίους χρόνους ήτο ή δεύτερα πρωτεύ- 
ουσα τής ελληνικής φυλής. Εινε ή θύρα προς τήν χώραν τών Γερμανών 
καί τής Κόκκινης Μηλιάς. Ή  "Αδριανούπολις εΐνε ή κλείς εκείνων τών 
χωρών. "Αλλά πρός τό μέρος τών Όσμανιδών αι πύλαι αυτής εΐνε άνοι- 
κταί. Έ φ ’ δσον εις χεΐρας τών όσμανιδών εύρίσκονται χώραι μέ στρατούς 
νικηφόρους καί μεγαλειώδεις, ώς το Βιδίνιον, Βελιγράδιον καί ή "Αδρια- 
νούπολις, πρώτα ό Θεός, θ 3 άξιώση τούς Όσμανλϊδες νά κυριεύσουν καί 
άλλας χώρας.

Χαρακτηριστικά του φρουρίου τής "Αδριανουπόλεως.

Τό έδαφος τοΰ φρουρίου εύρίσκεται μεταξύ επτά λόφων καί έπί εύ- 
ρείας πεδιάδος. Έ ν  πρώτοις εκεί δπου τό παλαιόν άνάκτορον (Έσκή- 
σεράϊ) ονομάζεται Τσουλοΰ-μπαΐρ. 'Ο δεύτερος λέγεται Μουράτ βέη μπαϊ- 
ρί. Ό  τρίτος Γιασή μπαΐρ. Ό  τέταρτος Χασηρλήκ μπαϊρί. Ό  πέμπτος 
δστις εύρίσκεται πλησίον τοΰ τεκέ Καδιρή λέγεται Κουροΰ μπαϊρί. Ό  έκτος 
ό πλησίον τής "Αϊσέ καδίν λέγεται Σιρκετζή Σουλτάν μπαϊρί. Ό  έβδομος 
εΐνε γνωστός ώς Κημπήκ μπαϊρί. "Εκαστος εκ τών επτά λόφων εινε 
υψηλός ώς μικρόν βουνόν, ευάερος καί λίαν άρωματώδης. Ή  μεταξύ τών 
επτά τούτων λόφων άκμάζουσα "Αδριανούπολις φαίνεται λικνιζόμενη ώς 
θάλασσα κυματώδης μέ κήπους καί ροδώνας. "Εχει δέ περίμετρον πέντε 
παρασάγγας. Τό φρούριον δμως δέν εινε τόσον εύρύχωρον.

Θεμελίωσις τοΰ Φρουρίου τής "Αδριανουπόλεως.

Εις τό μέσον τοΰ ώς άνω μνησδέντος μεγάλου φρουρίου τοΰ έχοντος 
περίμετρον πέντε παρασάγγας εύρίσκεται τό άνάκτορον τοΰ βασιλέως 
3Αδριανοΰ. "Εκ τών τεσσάρων πλευρών τοΰ φρουρίου ή δυτική εΐνε Ικ- 
τισμένη μέ λίθους τεχνικώς καί καλώς προσηρμοσμένους καί. στολισμένη 
μέ ανάγλυφα εν ε’ίδει μαργαριτών καί μιας σειράς πλίνθων. Τά θεμέλια 
αΰτοΰ είσχωροΰσιν εις βάθος μέχρι δέκα πήχεων. Πέριξ ·αύτοΰ ύπάρχουσι 
160 μικραί καί μεγάλαι έξοχαί εν είδει προμαχώνων. Είς τάς τέσσαρας 
δέ γωνίας αύτοΰ ύπάρχουσι πύργοι Ισχυρότατοι καί απότομοι. "Εν πρώ- 
τοις είς τήν γωνίαν τήν λεγομένην *Αγάτς-παζαρί καί εντός τοΰ Καπλή- 
κουλέ τοΰ έστραμμένου πρός βορράν εύρίσκεται πυριτιδαποθήκη τής οποίας 
ή ύψηλοτέρα κορυφή εΐνε έστεγασμένη μέ ξύλα. Διό καί ώνομάσθη Καπλή 
κουλέ. Πρός νότον καί είς τάς δχθας τοΰ "Εβρου ποταμοΰ εύρίσκεται ό 
πύργος Μανίας στερεός καί αγέρωχος. ΕΙς άλλην γωνίαν εύρίσκεται g
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πύργος Τεβκηφχανέ (κρατηρήτιον). Ό  πύργος τοΰ κρατητηρίου δστις εύρί- 
σκεται επίσης παρά τάς όχθας τοΰ "Εβρου έστραμμένος πρός νότον καί 
δπου κρατούνται χρεοφειλέται, φονεΐς, λησταί καί οί είς -θάνατον κατα
δικασμένοι εινε παμπάλαιος ωσάν νά έχη μείνη από τον κατακλυσμόν 
τοΰ Νώε. Έ π 3 αΰτοΰ υπάρχει χρονολογία τής επισκευής του γραμμένη 
λατινιστί έκ μέρους τοΰ βασιλέως Άδριανοΰ. Είς τήν τετάρτην γωνίαν 
καί πλησίον τοΰ τεμένους μέ τούς τρεις έξώστας εύρίσκεται ό πύργος Μα
κεδονίας. Ούτος εινε υψηλότερος, μεγαλείτερος καί ισχυρότερος δλων των 
άλλων. Ή  δλη περιφέρεια τοΰ Φρουρίου έχει δώδεκα χιλιάδας οδοντωτά 
σώματα (επάλξεις). Είς κάθε σώμα υπάρχει καί άνά μία πολεμίστρα. Είς 
παλαιοτέραν εποχήν υπήρχε πέριξ τοΰ φρουρίου καί τάφρος βαθεΐα. Σή
μερον φαίνονται τά ϊχνη αυτής. Καί μάλιστα από τον πύργον Μανίας μέ
χρι τοΰ πύργου Κρατητηρίου, ως λέγουσι, διέρρεον τήν τάφρον οί ποταμοί 
"Αρδας, Τούντζας καί "Εβρος. Άλλά τήν σήμερον δεν υπάρχει ανάγκη 
τούτων, διότι ώς χώρα ’Οθωμανική εινε άπηλλαγμένη παντός φόβου. Μέ 
τήν πάροδον τοΰ χρόνου καί έξ αβελτηρίας ή τάφρος έχει γεμίσει μέ απορ
ρίμματα, χώματα καί άμμον, έκαλύφθη καί επ3 αυτής άνηγέρθησαν μα- 
γαζειά, ίμαρέτια καί διάφορα κτίρια τά δποϊα οΰτω άπέκρυψαν τάς δύο 
πλευράς τοΰ φρουρίου. Πλήν δμως πρός τήν θύραν τοΰ Τεβκηφχανέ καί 
πρός τήν περιοχήν τοΰ Άγάτς-παζαρί οί τοίχοι τής τάφρου ένθεν καί 
ένθεν διακρίνονται. Είς τον περιφερειακόν τοίχον του υπάρχουν έξ θύραι. 
Ή  πρώτη πρός άνατολάς λέγεται πύλη τοΰ Μπαλούκ παζά. Ή  δευτέρα επί
σης πρός άνατολάς Ίγνετζηλέρ (τών βελονάδων) καπουσί. Ή  τρίτη Ζην- 
δάν καπουσί. Ή  τετάρτη Μανιάς καπουσί. (Αί δύο αύται πύλαι άνοίγουσι 
πρός τον ποταμόν "Εβρον καί υδρεύονται). Ή  πέμπτη πύλη λέγεται Μι- 
χάλ-καπουσί ή καφεσλή καπού καί βλέπει πρός δυσμάς. Ή  έκτη ή οποία 
ανοίγει πρός βορράν λέγεται Τόπ-καποΰ. Αί πύλαι αύταί εινε πολυσύχνα
στοι, δίφυλλοι καί σιδηραΐ. Αί λοιπαί εινε μονόφυλλοι καί δέν εινε δι- 
πλαΐ καί τριπλαΐ ώς εινε άλλων φρουρίων. Μόλα ταΰτα είς πολλά σημεία 
τοΰ φρουρίου ύπάρχουσι μικραί καί αφανείς θύραι. Π. χ. μέσα είς τό 
Άλή πασά τσαρσισί ύπάρχει μιά μικρή κρυφή πόρτα. Ή  περιφέρεια τοΰ 
φρουρίου εινε έξ χιλιάδες βήματα. Δέν εινε τόσον μεγάλη δσον ή τοΰ 
φρουρίου Θεσσαλονίκης. Εντός τοΰ φρουρίου ύπάρχουσι δεκατέσσαρες 
συνοικίαι. Πλησίον τοΰ μαυσωλείου Κίοκίουσκίουλέρ ύπάρχουσι τρεις 
μουσουλμανικαί συνοικίαι. Μία δέ παρά τό Τόπ-καποΰ. Αί ύπόλοιποι 
δέκα συνοικίαι, εύρίσκονται εντός τοΰ φρουρίου καί κατοικοΰνται από Ρω- 
μηούς καί από καπήλους τοΰ Μπεκρή-Μουσταφά. Κατά τήν άλωσινέτέθη 
ώς δρος ειρήνης όπως οί Ρωμηοί παραμείνουσιν εντός τοΰ φρουρίου. "Εν
τός τοΰ φρουρίου δέν ύπάρχωσι άμπελοι καί κήποι. Ε ντός  τοΰ φρουρίου 
ύπάρχουσι 360 δρόμοι κάθετοι καί παράλληλοι εστρωμένοι κατά τό παλαιόν
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σύστημα μέ μεγάλους λίθους. Τήν πόλιν ταΰτην περιβρέχουσι τρεις μεγά
λοι ποταμοί.

“Επαινος τών τριών ποταμών τής Άδριανουπόλεως

ΙΙοός βορράν τη; ’ Αδριανουπόλεως ρέει ό ποταμός Τοΰνδζα· Ή  πηγή 
του εύρίσκεται είς τά όρη Τουρμπά-Κουτράν παρά τά σύνορα τθΰ Καζαν- 
λήκ καί τής Νικοπόλεως. Πλησίον τής κωμοπόλεω; Καζανλήκ 6 ποταμός 
ούτος κατευθΰνεται πρός νότον, έντό; δέ τη; Άδριανουπόλεως περιβρέ
χει τό Χουγκίάρ-παγτεσί καί διερχόμενος τήν γέφυραν τοΰ Σαρατσχανέ 
φθάνει είς τήν γέφυραν Μιχάλ. Ό  ποταμός Ά ρ δ α  έρχεται από τά όρη τά 
ευρισκόμενα πρός νότον τής Άδριανουπόλεως καί ενώνεται μέ τον Τουν- 
δζα είς τήν γέφυραν ταυτην. Ό  ποταμός "Εβρος έρχεται από τά όρη Σα- 
μάκο, Κιοστένδζα καί Ίχτιμάν τά ευρισκόμενα πρός δυσμάς τής Άδρια- 
νουπόλεως καί είς άπόστασιν τεσσάρων κονακίων (σταθμών) απ’ αυτήν. 
Καί δ ποταμός αυτός είς τήν γέφυραν Μιχάλ ενώνεται μέ τον Ά ρδαν  καί 
Τοΰνδζα καί γίνονται ώ; θάλασσα. Ό  ποταμός "Εβρος ελάχιστα δφελεΐ 
τήν Άδριανοΰπολιν. Άλλά τά νερά τών ποταμών "Αρδα καί Τοΰνδζα 
διαρρέοντα τήν Άδριανοΰπολιν ποτίζουσι τούς κήπους καί αμπελώνας 
αυτής τούς ευρισκομένους έπί έβδομήκοντα νησίδων καί μάλιστα τον βα
σιλικόν κήπον (Χουγκίάρ) δστις ομοιάζει, μέ παράδεισον. Οΰτω οί ποταμοί 
αυτοί ζωογονοΰσι τά πάντα. Τό ύδωρ τοϋ Τοΰνδζα εινε γλυκύ δπως τό 
ΰδωρ τής ζωής. Καί τά νερά τοϋ ’Άρδα εινε καθαρά καί χρήσιμα γιά 
τού; ροδώνας καί τούς λαχανοκήπους. Άλλά δέν εισέρχονται είς τήν πό
λιν. 01 τρεΐς ούτοι μεγάλοι ποταμοί οί ενοΰμενοι κάτωθι τής γέφυρας τοϋ 
Μιχάλ καί γενόμενοι ώς θάλασσα πλημμυροϋσι καί καταστρέφουσι τούς 
πέρτξ τής πόλεω; κήπους κατά εκατοντάδας. Καθώς λέγουσιν οί παλαιοί 
διδάσκαλοι ή έπί τής πΰλης Καφεσλή λατινική επιγραφή λέγει ότι ημέραν 
τινά οί τρεις ούτοι μεγάλοι ποταμοί θά γίνωσι αίτιοι τής καταστροφής 
τής Άδριανουπόλεως.

Αί άρχαί τής Άδριανουπόλεως.

Κατά τήν εποχήν τού Σουλτάν Σουλεϊμάν τοϋ νομοθέτου ή Άδρια- 
νοΰπολις ή το έκ τών νομαρχιών τής Ρούμελης. ’Επειδή όμως ήτο δευτέρα 
πρωτεύουσα δέν έπαρκοϋσεν ένας άρχων. Αί διοικητικαί, πολιτικαί καί ποι- 
νίκαι υποθέσεις ύπήγοντο υπό τήν δικαιοδοσίαν τών Μποσταντζήμπαση. 
Είς τήν εποχήν μας Μποσταντζήμπασης τής Άδριανουπόλεως ήτο δ 
Κήρκ άγιάκ Κοτζά Σινάν Πασά. (ό Σαρανταπόδαρος). Καί πράγματι όταν 
έφθασε είς τήν νομαρχίαν αυτήν περιήλθεν ώς σαρανταπόδαρος καί έπά-
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ταξε τούς κλέπτας, τούς άδικοπραγοϋντας, οπου καί αν ήσαν καί είς κέρα- 
τον ακόμα τοϋ αστερισμού Κριός. Έ π ί τής εποχής του ή Επαρχία Άδρια- 
νουπόλεως εύρίσκειο εις πλήρη ασφάλειαν καί τάξιν. Είχε φρουράν επτα
κοσίων άνδρών. Δεύτερος άρχων είναι ό άρχγηγός τών Μεβλεβίδων μέ 
πρόσοδον πεντακοσίων άσπρων, χορηγουμένην εκ μέρους τοϋ ίεροΰ προ
φητικού ταμείου. Ό  ίεροδικαστής ούτος τής Άδριανουπόλεως προάγεται 
κατόπιν είς μολλάν τής Κωνσταντινουπόλεως.

'Υπό τάς διαταγάς αυτού έχει 45 βοηθούς ίεροδικαστάς (να'ΐπ) έκτων 
οποίων οί πέντε μόνον έδρεύουσιν εντός τής πόλεως οί δέ λοιποί είς τούς 
πέριξ ναχιέδες. Ό  μολλας έχει έτησίαν πρόσοδον 40 χιλ. γροσίων. 'Ωσαύ
τως καί ό Μποσταντζήμπασης έχει πρόσοδον 40 χιλ. γροσίων. Έ κ  τών 
υποτακτικών τοΰ Μολλά ένας διορίζεται κατόπιν διατάγματος παρά τφ 
Σουλτάνφ. ’Έχει δέ καί θεράποντα (τσοχαδάρ) διά τά εκτός τοϋ παλατιού 
ζητήματα έκ τών Γενιτσάρων. '(3 τρίτος δικαστής δ όποιος είναι από τούς 
ορθοδόξους μουσουλμάνους ονομάζεται Σεϊχουλισλάμ. 'Υπό τάς διαταγάς 
τούτου οί μουφτήδες τών μουσουλμανικών αιρέσεων σαφιά, χαμπελιέ καί 
Μαλικιέ δίδουσι φετβάδες μέ τήν φράσιν (Άπάντησις—Ό  θεός γνωρί
ζει . . . .  ) λαμβάνουσιν από τούς ίδιώτας άνά δέκα άσπρα κατά φετβά κα), 
μέ αυτά συντηρούνται. ’Άλλην πρόσοδον δέν έχουσι. 'Ο τέταρτος δικαστής 
του είναι αντιπρόσωπος τών σερίφηδων τής Μέκκας (δηλαδή τών απογό
νων τοϋ Μωάμεθ). Ό  πέμπτος δικαστής του είναι περιοδεύων δικαστής 
(άγιάκ ναϊπί). 'Ο έκτος εΐνε αρχηγός τοϋ ιππικού. 'Ο έβδομος δικαστής 
του έχει υπό τάς διαταγάς του μίαν διμοιρίαν καί είναι αξιωματικός τών 
τσορμπατζίδων τών Γενιτσάρων. Είς παλαιοτέραν έποχήν από τού Γαζή 
Χουδαβενδικίάρ μέχρι τού Σουλεϊμάν Χάν εΐχεν υπό τάς διαταγάς του 
τεσσαράκοντα δδάδων γενιτσάρους ετοίμους ημέραν καί νύκτα ώς φρου
ράν. Τήν σήμερον πλησίον τοΰ Μεβλεβή-χανέ εύρίσκονται τά έρείπια τών 
δωματίων τών γενίτσαρων. 'Ο όγδοος δικαστής του είχε υπό τάς διαταγάς 
του ένα φρούραρχον έκ τών γενιτσάρων μέ πενήντα στρατιώτας, αρκετά 
πυρομαχικά καί σαράντα κανόνια. Ό  ένατος αξιωματικός είναι ό βοϊβόδας 
τής πόλεως διοριζόμενος κατ’ ευθείαν από τού Μποσταντζήμπαση. Ό  δέ
κατος εΐνε δ αγάς τής χωροφυλακής. 'Ο ενδέκατος εΐνε δ τελώνης. Ό  δω
δέκατος εΐνε δ αγάς έπί τής φορολογίας δστις εισπράττει φόρους από δέκα 
τρεις χιλιάδας πολίτας, πρόστιμα καί τέλη έξωραϊσμοϋ. Ό  δέκατος τρίτος 
εΐνε ό αγάς επί τών κοινωφελών ιδρυμάτων. Κατά τήν άπογραφήν ή πό
λις αύτη ένεγράφη είς τό ίδρυμα τούτο, εκάστη δέ οικία κατ’έτος δίδει 
ένα άνδρα ώς ακροβολιστήν τοϋ ναυτικού1). Οί άνδρες οΰτοι καλώς έξω-

J) Ά ζά τ  άσκερί.
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πλισμένοι μέ πομπήν, σημαίας καί όργανα έρχονται εις τήν Κωνσταντι
νούπολή καί ύπηρετοΰσιν εις τον ναύσταθμον τοΰ σουλτανικοΰ ναυτι- 
κοΰ. Έ π ί έξάμηνον δέ εύρίσκονται εις θαλασσίας έκδρομάς. Ούτοι εινε ή 
τάξις τών ακροβολιστών, τών οποίων τά καθήκοντα είναι νά κωπηλατούν, 
έν ανάγκη δέ καί νά μάχωνται. *0 δέκατος τέταρτος άρχων είναι δ τοΰ 
Μπεζεστενίου δστις διά διατάγματος έχει την άνωτάτην εξουσίαν έπί τών 
έπαγγελματιών καί τεχνιτών.

Τα Σβυλτανικά, Βεζυρικά καί λοιπά τεμένη 
τής ‘Αδριανουπόλεως.

Ό  αρχαιότερος ευκτήριος οίκος εΐνε τό μεσδζήτ (μικρόν τέμενος) τό 
οποίον έκτισεν δ Σεφερσάχ είς τήν θέσιν Χηζηρλήκ δπου καί έφιλοξενήθη 
έλθών κατόπιν άδείας τοΰ Μπεκτάση Βελή μετά τριακοσίων οπαδών του. 
Τό μεσδζήτ αυτό δ Σουλτάν Μουράτ γαζή-Χουδαβενδικιάρ μετά τήν άλω 
σιν τής Άδριανουπόλεως έπεξέτεινε καίτό ώνόμασε Χουδαβενδικιάρ τζαμηί. 
Καθά πιστεύει δ λαός τής Άδριανουπόλεως μετά τό μαρτΰριον τοΰ Γαζή 
Χουδαβενδικιάρ είς τό Κοσσυφοπέδιον οί υπουργοί αΰτοΰ μετέφερον τήν 
καρδίαν του καί τήν ένεοφίασαν είς τό μικρόν τέμενος, τό δποιον ούτος 
είχε κτίσει είς τήν θέσιν Χηζηρλήκ. Άλλά ή γνώμη αυτή εινε εσφαλμένη. 
Ή  καρδία τοΰ Μουράτ χάν εινε ένταφιασμένη υπό λαμπρόν μαυσωλεΐον 
δπερ εύρίσκεται είς τήν πεδιάδα τοΰ Κοσσυφοπεδίου καί παρά τήν όχθην 
• τοΰ ποταμοΰ Κιλάπ. Καί μάλιστα δ Μελίκ Ά χμέτ πασάς δταν ήτο βαλής 
τής Ρωμυλίας έπεφόρτισε τον έγγονόν του νά έπισκευάση τό μαυσωλεΐον 
τοΰτο. Ούτος δέ, ώς γνωστόν τοΐς πάσι, μετέβαλε τό μέρος εκείνο είς παρα- 
δείσιον άμπελον. Οΰτω τό άρχαιότερον από τά τεμένη τής Άδριανου- 
πόλεως εινε τό ευρισκόμενον είς τήν θέσιν Χηζηρλήκ.

Δεύτερον τέμενος εΐνε τό τέμενος τοΰ Μεχμέτ χάν τοΰ Α'. υίοΰ του Γιλ- 
διρίμ χάν. Αυτό ονομάζεται καί Ούλοΰ-τζαμί. Ό  πρώτος θεμελιωτής αύτοΰ 
εινε δ Μουσά Τσελεμπή υιός τοΰ Γιλδιρίμ χάν. Ό  ανωτέρω συνεπλήρωσε 
καί τό ημιτελές τοΰτο τζαμίον τοΰ Μαυσά τσελεμπή. Τό τέμενος τοΰτο εΐνε 
μεγαλοπρεπές καί εύρίσκεται είς τό κέντρον τής πόλεως, δπου διαμένουσιν 
οί πεπαιδευμένοι καί οί διακεκριμένοι.Έχει τρεις θύρας. Δύο πρός τά πλά
για καί μίαν πρός νότον. Ά πό  τήν νοτίαν θύραν έως τό μιχράπ (ιερόν) ή 
άπόστασις εινε 180 πόδες. Τό πλάτος του εινε 185 πόδες. Εινε δέ έκτι- 
σμενον κατά παλαιόν ρυθμόν. Εντός αύτοΰ ύψοΰνται τέσσαρες κίονες λι
θόκτιστοι, άνωθεν δέ τών έπ’ αυτών τόξων προβάλλουσιν εννέα θόλοι. 
Κομψοτεχνήματα καί σ-καλίσματα δέν ύπάρχουσι. Καίτοι τό έσωτερικόν 
του εινε εύρύχωρον, δέν φαίνεται τοΰτο Δέν εινε δέ καί πολυσύχναστον 
άν καί εύρίσκεται εντός τής αγοράς. "Έχει ένα μιναρέ μέ τρεις έξώστας
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(σεριφέ). Εις τήν 9Αδριανοΰπολιν δέν υπάρχει μεγαλοπρεπέστερον και έπι- 
βλητικώτερον αύτοΰ τέμενος. Τφ δντι παλαιότερον αύτοΰ εΐνε τόπαρά τήν 
γέφυραν Μιχάλ τέμενος τοϋ Γιλδιρίμ Χάν. “Επειδή όμως τό τέμενος τοΰ
το εμεινεν ήμιτελές ένεκα τοϋ επεισοδίου τοΰ Τιμούρ Μπινόρ ’), τό σΰνε- 
πλήρωσεν ό Τσελεμπή Σουλτάν Μαχμέτ καί τό αφιέρωσεν είς μνήμην τοΰ 
πατρός του Γιλδιρίμ χάν. 'Ένεκα τοΰτου προηγήθην είς τήν έξιστόρησιν 
τοΰ Οΰλοΰ Τζαμί. Είς τό τέμενος αΰτό ό Χατζή Μπαϊράμ βελή έγκλει- 
σθείς καί προσευχηθείς έπί ,μακρόν διά τής διδαχής καί τών κηρυγμάτων 
του ώδήγησεν εκατοντάδας ανθρώπων είς τήν ευθείαν οδόν. Διό καί 
τήν σήμερον τιμής ένεκα ή εδρα του φυλάσσεται εκεί που. Οΰδείς είναι 
ικανός νά άναβή επί τής έδρας ταΰτης καί νά κηρΰττη. Διότι εΐνε θ,έσις 
τών απολυτρωμένων (αγίων). "Οταν πάλιν ό Σουλτάν ’Αχμέτ χάν ήλθεν 
είς “Αδριανοΰπολιν, αυθάδης τις, Σεΐχης διά νά έπιδειχθή ήθέλησε V s ά
ναβή έπί τής έδρας τοΰ Χατζή Μπαϊράμ Βελή. Οί ύπηρέται τον ήμπόδισαν 
καί τον παρεκάλεσαν νά μήν άναβή. Ό  πείσμων δμως οΰτος δέν τούς ήκου- 
σεν καί άνήλθεν έπί τής έδρας. Δέν έπρόλαβεν δμως νά άρχίση τον λόγον 
καινά  πή *Μπίσμιλάχ» καί εμεινεν έμβρόντητος καί άλαλος. Καί προσε- 
πάθησε μέν νά όμιλήση, άλλ5 έστάθη αδύνατον καί ήναγκάσθη νά καταβή 
τής έδρας. Έκτοτε ή έδρα αΰτη παραμένει ιερά.

Τό ίερόν καί δ άμβων τοΰ τζαμιού εΐνε τεχνικώτατοι. Έ κ  τής πλευ
ράς τών κοσμηματοπωλών πρός τήν δεξιάν θΰραν κατέρχεται τις δΓ έν
δεκα λιθίνων βαθμιδών. Εΐνε παλαιόν πολυσΰχναστον τέμενος Τά προ 
τοΰ ίεροΰ χώρου (μιχράπ) φωλεάζοντα πτηνά 2) μέ τάς λιγυράς και συγκι
νητικός φωνάς των δίδουσι ζωήν είς τούς προσκυνητάς, τά δέ πέριξ άνα- 
φυόμενα άνθη, μολόχαι, τολΰπαι καί ζουμπούλια, διά τής ευωδίας των 
εύφραίνουσι τάς καρδίας. Ό  5έ έκ μέρους τοΰ Έβκαφίου διωρισμένος 
Επίτροπος είς τήν έποχήν τών άνθέων τοΰτων στολίζει τό τέμενος τοπο
θετών δοχεία πλήρη έξ αυτών. "Ανωθεν τής νοτιάς θΰρας μέ έμφανή καί 
τεχνικά γράμματα υπάρχει ή εξής χρονολογία (έτος 910).

"Ετερον παλαιόν τζαμίον εΐνε τό τέμενος τοΰ Γιλδιρίμ Μπαγιαζίτ 
χάν υίοΰ τοϋ Χουδαβενδικιάρ Γαζή. Τό τζαμίον αυτό εύρίσκεται παρά 
τήν παλαιάν γέφυραν τοΰ Μιχάλ πλησίον τής δχθης τοΰ "Εβρου έπί τής 
όδοΰ τής άγοΰσης πρός τήν Φιλιπποΰπολιν καί έντός καταπρασίνου πεδιά- 
δος’ λέγεται δέ Κιουπελή-τζαμί 3). Αιτία τής ονομασίας του εΐνε διότι δ άρ-

1) 'Υπονοεί άαφαλώς τήν παρά τήν "Αγκυραν μάχην μεταξύ Βαγιαξήτ καί 
Ταμερλάνου κ α θ ’ ήν ήττηΦείς ό Βαγιαζήτ ήχμαλωτίσθη υπό τοϋ αντιπάλου του καί 
άπεβίωσεν έν αίχμαλωσίρ. Σ. Μ.

2) ’Εννοεί π ιθανώ ς τούς ψάλτας. Σ. Μ.
3) Κ ιουπελή=ό έχων κρίκους, ενώτια Σ. Μ.
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χιτέκτων εις πλεΐστα εκ τών τόξων αΰτοΰ έκρέμασε κρίκους μέ πολύφωτα. 
Τινές λέγουσιν δτι ώνομάσθη ούτω διότι ή πριγκήπισσα Κιουπελή-Σουλ- 
τάνα, θυγάτηρ τοΰ Βαγιζήτ χάν, μετά τό έπεισόδιον τοΰ Τιμούρ, επειδή 
έμεινε τό τέμενος ημιτελές, έπώλησεν ένα σκουλαρίκι της καί δι’ αΰτοΰ 
άπεπεράτωσε τό τέμενος. "Έχει μίαν νοτίαν θύραν καί ένα μιναρέ οφιο
ειδή (μπουρμαλή). Δέν εινε έργον τέχνης οΰτε καί έχει πολλούς προσκυ
νητάς. Διότι ως έκ τοΰ θανάτου τοΰ ίδρυτοΰ του εμεινεν ορφανόν. Ά λλ’ 
οί τροΰλοί του οί σκεπασμένοι μέ γνήσιον μόλυβδον διατηροΰσι τήν στε
ρεότητα αυτών.

Τέμενος Γαζή Μ ονράτ Χ ά ν ,ν ίο ν  τοϋ Τσελεμπή  Μ εμέχ  χάν. Τοΰτο 
εινε γνωστόν υπό τό ονομα τών τριών εξωστών (οΰτς σερεφελή). Κεΐται 
είς πολυσύχναστον κέντρον τής 'Αδριανουπόλεως. Πρώτοι θεμελιωταί τοΰ 
προσκυνητηρίου τούτου εινε οί πρίγκηπες Ίσ α  καί Μουσά. Οΰτοι άφοΰ 
έθεσαν τά θεμέλια του άπεβίωσαν. Έ π ί  τι διάστημα οί τοίχοι καί τά θε
μέλια έμειναν έγκαταλελειμμένα. Τέλος ήξιώθη νά τό αποπεράτωση ό 
Κοτζά Μουράτ υιός τοΰ Τσελεμπή Σουλτάν Μεχμέτ χάν. Τό τέμενος τοΰτο 
έδόξασε καί έτίμησεν όχι μόνον τήν πόλιν τής "Αδριανουπόλεως άλλά καί 
δλην τήν μουσουλμανικήν χώραν. 'Έχει πέντε ωραίας πύλας. "Ανωθεν 
εκάστης θύρας ΰπάρχουσιν άραβικαί χρονολογίαι μέ χρυσά γράμματα. 
Εινε δμως περιπλεγμένοι καί δυσανάγνωστοι. Αί δύο έκ δεξιών καί αρι
στερών θύραι εινε στερεαί. Αί τρεις εΰρίσκονται έπί τής νοτίας πλευράς. 
‘Η  έπί τής μεσαίας θύρας χρονολογία εΐνε ή εξής: (Τέμενος τοΰ Μουράτ 
Χάν υίοΰ τοΰ Τσελεμπή Σουλτάν Μεχμέτ έτος 809). 'Από τήν νοτίαν αυ
τήν θύραν μέχρι τοΰ ίεροΰ τό μήκος εινε εκατόν ποδών. Τό δέ πλάτος του 
εινε διακοσίων πεντήκοντα ποδών. ’Έχει πέντε τρούλλους στηριζομένους 
έπί λιθόκτιστων, κιόνων έκαστος δέ έξ αυτών προσομοιάζει πρός τό στερέω
μα. Ό  φιλοτεχνήσας τον διάκοσμον ζωγράφος τών πέντε τρούλλων έχει 
χρησιμοποίηση μέ τόσην τέχνην και αρμονίαν τά χρώματα, ερυθρόν, βαθύ 
κυανοΰν, ανοικτό κυανοΰν, πρασινωπόν καί κιτρινωπόν, ώστε δ εΐδήμων 
θεατής ό άτενίζων πρός αυτούς νά μένη έκστατικός μέ τον δάκτυλον είς 
τά χείλη καί τήν κεφαλήν κεκλιμένην πρός τον ώμον άφωνος καί κατά
πληκτος, ωσάν ή διακόσμησις αΰτη νά έχη γίνη από αυτόν τον διακοσμη- 
τήν τοΰ σύμπαντος. Τό ιερόν καί ό άμβων αΰτοΰ είναι σκαλισμένα είς 
σφενδόνας καί έπικάθηνται έπί μαρμάρινων βάθρων παρομοίως έσκαλι- 
σμένων. Αί θέσεις τών μουεζίν καί ψαλτάδων εινε τοποθετημένοι είς τάς 
γωνίας καί στολισμένοι μέ διαφόρους πολυτίμους λίθους, έρυθρούς ,καί 
μαύρους όμοιους πρός όνυχα.. Έ π ί  τοΰ αναλογίου τοΰ ευρισκομένου είς τό 
αριστερόν μέρος τοΰ τζαμιού εύρίσκεται Κοράνιον δμοιον τοΰ οποίου εινε 
αδύνατον οί σύγχρονοι καλλιγράφοι νά γράψουν.

Τό άναλόγιον τοΰτο κατεσκευάσθη έπίτηδες πρός τον σκοπόν αΰτόν.
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Τό Κοράνιον εινε τόσον ογκώδες καί βαρύ ώστε δύο άνδρες μέ δυσκολίαν 
τό σηκώνουν. Καί απορίας άξιον εινε πώς ό καλλιγράφος τό έγραψε τό
σον ωραία. Εντός τοΰ τεμένους δέν ύπάρχουσι πολυτελή πολύφωτα. Κατά 
τάς σκοτεινάς δμως νύκτας φωτίζεται τοΰτο μέ πολυαρίθμους κανδήλας. 
’Έχει διάφορα στιλπνά καί επίχρυσα κηροπήγια. ’Από δέ τά μικρά καί πα
λαιού συστήματος παράθυρα του αί είσερχόμεναι έκ τοΰ παρακειμένου αν
θοκηπίου εύωδίαι εύφραίνουσι τάς ψυχάς τών πιστών. 3Αλλά καί ό Μου- 
τεβελής δέν παύει από τοΰ νά στολίζη αυτό μέ ανθοδοχεία. Καί οΰτω δέν 
μένει καρδία είς τό πλήθος τών πιστών ν’ άπομακρυνθώσιν έξ αύτοΰ.

Περιγραφή τού εσωτερικού τοΰ κτιρίου τβΰ Ααμπροΰ τούτου 
Τεμέν©υς,

Τό μήκος του έσωτερικώς εινε εκατόν τό δέ πλάτος του διοτκοσίων 
ποδών. ’Έχει τρεις έσωτερικάς θύρας. Είς τήν πρός τά δεξιά καί νοτίαν 
θύραν ανέρχεται τις δι’ επτά βαθμιδών. Ή  αριστερά εινε άνευ βαθμιδών, 
Είς τάς τέσσαρας πλευράς τοϋ εσωτερικού ύπάρχουσι δεκαοκτώ κίονες εξ 
αλαβάστρου διαφόρων χρωμάτων, παρομοίας τών όποία)ν δέν έχω ίδή άν 
καί έπί 41 έτη ταξιδεύω. Ούτοι ίστανται ώς άνθρωποι μέ έσταυρωμένας 
τάς χεΐρας έτοιμοι νά προσευχηθώσιν ενώπιον τοΰ Δημιουργού. ’Ίσως πα
ρόμοιοι τούτων νά εύρίσκωνται είς τό Σουλουμανιέ τής Κωνσταντινουπό
λεως ή είς τον ναόν τής Ιερουσαλήμ. "Ανωθεν τών κιόνων ύπάρχουσι θο- 
λίσκοι από σμάλτον πού στολίζουν τό τέμενος. Οί έπισκεφθέντες αυτό διά
φοροι ζωγράφοι δέν εύρον τι τό έπί μεμπτόν. Τά διάφορα ποικίλματα τών 
θολίσκων διαφέρουοι τό έν από τό άλλο. Τό δέ άξιοθαύμαστον εινε ότι καί- 
τοι από τής άνεγέρσεώς του παρήλθον 360 έτη οί χρωματισμοί αύτοΰ ού- 
δεμίαν ύπέστησαν άλλοίωσιν ή βλάβην από τάς καιρικός μεταβολάς. Ωσάν 
χθές νά βγήκαν από τάς χεΐρας τοΰ Παντοδυνάμου. Οί θόλοι αύτοί λάμπου- 
σιν από άκρου είς άκρον, υί δέ τοίχοι εινε στιλπνοί καί λείοι ώς καθρέ- 
πτης. ’Ά νω θι τών παραθύρων ύπάρχουσι ρητά καλλιγραφικώς γραμμένα 
Οί τοίχοι εινε ένδεδυμένοι από ακατέργαστα μάρμαρα συνδεόμενα 
μέ μικρούς χρωματιστούς λίθους, οί όποιοι προκαλοΰν τον θαυμασμόν. 
Εις τό μέσον τοΰ τεμένους ύπάρχει δεξαμενή πρός καθαρμόν έκ τών 
στομίων τής οποίας αναπηδά τό ύδωρ τής ζωής καί δι’ αύτοΰ οί πιστοί 
άνακαθαίρονται. Είς τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ τεμένους ύπάρχουσι τέσ- 
σαρες κανονικοί μιναρέδες άτενίζοντες πρός τον ούρανόν. Επειδή δέ ό έκ 
δεξιών μιναρές έχει τρεις έξώστας (σεριφέ) έξ αύτοΰ τό τέμενος ονομάζε
ται ούτς Σερεφελή (τριών εξωστών). Εισέρχονται έκ τών κάτωθεν από 
μίαν θύραν τρεις μουεζίνιδες, ανεβαίνουν έκαστος είς ένα έκ τών έξω- 
στών χωρίς νά βλέπη ό είς τον άλλον καί έκείθεν διαλαλοΰσι τον Μωά
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μεθ, χωρίς ή φωνή τοΰ ενός ν’ ακούεται από τον άλλον. Ό  μιναρές οΰτος 
εινε αξιοθέατος. Ή  αρχιτεκτονική του εινε τόσον τελεία ώστε καί ό νους 
τοΰ Άριστοτέλους θά έδυσκολεύετο νά τήν συλλαβή. Ό  πρός τ’ αριστερά 
μιναρές έχει δυο εξώστας. Οί άλλοι δυο έχουσιν άνά ένα, άλλ’ εινε ελικο- 
ειδεΐς. Ό  κοτζά Μουράτ χάν ό Β', δ άφιερωτής τοΰτου, δταν κατά τήν 
πρώτην του βασιλείαν έκυρίευσε τό φροΰριον τής έν ’Ανατολή Σμύρνης 
από τούς 'Έλληνας (ρούμ) τής οικογένειας Φυδάκα, τούς θησαυρούς πού 
εύρεν εκεί τούς έδαπάνησεν είς τό τέμενος αυτό, τό Οΰτς Σερεφελή. "Ολας 
τάς διακοσμήσεις τών θόλων τάς εφιλοτέχνησεν ό Πέρσης διακοσμητής 
Μάνι. Ούτος διά τήν διακόσμησιν ταΰτην έφερεν έκ Περσίας έβδομήκοντα 
καμηλοφόρτια χρώματα καί είργάσθη επί επτά έτη δι’ αυτήν. Επειδή δέ 
ό κοτζά Μουράτ δέν έλογάριαζε τά χρήματα καί εδιδεν εις τούς τεχνίτας 
μέ τό παραπάνω, λέγουσιν δτι κάθε μισκάλι1) πέτρες τοΰ έκόστισε έν χρυ- 
σοΰν νόμισμα. Επόπτης έπί τής οικοδομής ήτο ό Άλόνδ μπέης υιός τοΰ 
Τιμούρ τάς πασά. Κατά τούς λογαριασμούς τοΰτου διά τό τζαμίον τοΰτο 
από τά λάφυρα τής Σμΰρνης έδαπανήθησαν επτά χιλιάδες πουγγιά καθα
ρός χρυσός. Έκτος δέ τοΰτων έδαπανήθησαν καί άλλα είς καθαρόν άργυ
ρον καί κυκλοφοροΰντα νομίσματα ών ούκ έστι αριθμός. Επειδή ή γεν- 
ναιοδωρία τοΰ θεμελιωτοΰ ήτο ανεξάντλητος, δλοι οί δοκιμασμένοι τεχνϊ- 
ται τών επτά ηπείρων (τής οικουμένης) οί όποιοι ήρχοντο νά έπωφελη- 
θοΰν τής γενναιοδωρίας ταΰτης άφήκαν καί ένα ’ίχνος τής άξιομιμήτου 
τέχνης των. Διά τοΰτο δσας φοράς καί άν είσέλθη κανείς είς αυτό πάν
τοτε ευρίσκει καί κάτι νέον. Μέ ένα λόγον ούτε ή γλώσσα ούτε ή γραφίς 
εΐνε ικανή νά περιγράψη τοΰτο δεόντως.

Το τέμενος τοΰ γαζή Μουράτ βίη.

Τοΰτο άρχικώς δέν έκτίσθη διά τζαμί. Οί οπαδοί τοΰ Τζελαδδίν 
Ρουμί έκτισαν αυτό μέ δΰο θόλους ως Μεβλεβιχανέ. Μετά τινα χρόνον 
έντός αύτοΰ συνέβη αιματοχυσία. Τό γεγονός τοΰτο περιήλθεν είς γνώσιν 
τοΰ Μουράτ χάν, ούτος δέ έστειλεν μηχανικούς οί όποιοι άφήρεσαν τό σα
νίδωμα δπου έγένετο ή χορευτική τελετή τών δερβισών καί άντ’αύτοΰ έστη- 
σεν άμβωνα (μινμπέρ). ’Έκτισαν δέ καί πανΰψηλον μιναρέ καί οΰτω με- 
τετράπη είς τζαμίον. Τό μήκος τοΰ Τεμένους εΐνε εκατόν πεντήκοντα 
πόδες καί τό πλάτος εκατόν. Ά πό  τής νοτίας πΰλης μέχρι τοΰ ίεροΰ (Μι- 
χράπ) εύρίσκονται δΰο τροΰλλοι ό εις κατόπιν τοΰ άλλου. Κίονες δέν ύπάρ-

1) Μέτρον 2 1/* δραμίων βάρους. Σ. Μ.
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χουσιν εντός αυτοί). Έ ν  τοΰτοις εις τάς δΰο πλευράς του εύρίσκονται δΰο 
αναπαυτήρια καλούμενα μουσαφηρχανέ. Έκεΐ άναπαΰονται κατά τάς έορ- 
τάς καί τελετάς οί φιλοξενούμενοι. Είναι μικρόν λαμπρόν τζαμίον.Έπειδή 
εινε εκτισμένον είς υψηλήν καί γραφικήν ράχιν είνε διά τήν ’Αδριανοΰ- 
πολιν στόλισμα καί τόπος αναψυχής. Οί προσκυνηταί του είνε αρκετοί. 
’Αργότερα εντός τοϋ περιβόλου του έκτισαν καί Μεβλεβιχανέ.

Τέμενος τοΰ Βανιαξητ Βελή,

Παρά τάς όχθας τοΰ Τοΰνδζα βορείως τής ’Αδριανουπόλεως είς επί
πεδον καί χλοερόν μέρος προβάλλει θελκτικόν τέμενος μέ παμμέγιστον 
τροΰλλον στηρίζομενον έπί τεσσάρων τοίχων. Τό Τέμενος τοΰτο έχει δΰο 
πΰλας. Ή  αριστερά καί ωραία πΰλη είνε προωρισμένη διά τήν είσοδον τών 
Σουλτάνων. CH άλλη είνε μεγάλη καί είνε πρός νότον. ’ Ανωθεν τής πΰ- 
λης αυτής είνε χαραγμένη ή χρονολογία :—Χαΐρ τζεμήλ—8^6. Ά λλ ’ αΰτή ή 
φράσις χαΐρ τζεμήλ είνε γραμμένη επίσης έπί τής θΰρας τοΰ Μαυσωλείου 
τοΰ Μαλκότς μπέη είς τήν πόλιν Σαμάκο. 'Ο Θεός ξέρει άν καί αυτός ήτο 
από τούς αρχηγούς, ώς λέγουσι, τοΰ Βαγιαζήτ Χάν. ’Από τήν νοτίαν πύλην 
μέχρι τοΰ ίεροΰ τό μήκος εινε 85 πόδες, τό δέ πλάτος του 80 πόδες. Μέσα 
είς τό τέμενος δέν υπάρχουν κίονες. cO βασιλικός θώκος εύρίσκεται εις τά 
αριστερά τοΰ τζαμίου. Είνε δέ προσευχητήριον, εκτισμένον έπί δέκα στιλ
πνών ραβδωτών στΰλων, Τό ιερόν καί ό άμβων εινε έκτισμένα από λευ
κόν ακατέργαστου μάρμαρον. Είνε έστολισμένον μέ πολύφωτα καί καν. 
δήλας. Ό  δέ τροΰλλος φωτίζεται διαρκώς μέ αλλεπαλλήλους σειράς καν- 
δηλών, Τό μέρος δπου στέκονται οί μουεζίν είνε καλλιτεχνικόν. Ή  ώραιό- 
της τών δεξαμενών τοΰ καθαρμοΰ εΐνε απερίγραπτος. Έ κ δεξιών καί έξ 
αριστερών τοΰ τεμένους αύτοΰ ώς καί είς τό τζαμίον τοΰ Γαζή Μουράτ 
ύπάρχουσι δΰο αναπαυτήρια. "Οταν οί προσκυνηταί είνε πολυάριθμοι άνα- 
βαίνουσι καί έπ’ αυτών διά νά προσευχηθώσι.

Περιγραφή τ©5 έαωτερικοΰ του τεμένους Βαγιαζήτ Βελή.

Τό εσωτερικόν τοΰ τεμένους είνε έστρωμένον μέ μάρμαρα λευ
κά τών οποίων ή στιλπνότης είνε τοιαΰτη, ώστε αντανακλάται έπ’ 
αυτής ή μορφή ώς είς καθρέπτην. Ό  τεχνίτης των τόσον καλά τά 
έστίλβωσεν, ώστε ούτε σκόνη επικάθεται έπ’ αυτών. Είς τρεις πλευράς 
αύτοΰ ύπάρχουσι τρεις μεγάλαι θύραι. Είς τά πλάγιά του δεκαοκτώ 
ύψηλοί, αρμονικοί καί πολυτελείς κίονες. ' Ανωθεν αύτών ύπάρχουσι 
δεκαέξ θολίσκοΓ δέν είνε τόσον στολισμένοι οσον είνε οί θόλοι τοΰ τεμέ
νους Οΰτς Σερεφελή Είνε άπλοι καί ωοειδείς. Τό έσωτερικόν αύτοΰ κατά 
μήκος καί κατά πλάτος είνε έκτάσεως διακοσίων ποδών. Είς τό μέσον του

θ  Q Q. Η I Η ά  ΙΕ ' 2
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υπάρχει δεξαμενή τής οποίας δ πίδαξ εκτινάσσει τά ΰδατα μέχρι τής ορο
φής. Τέσσαρα κυπαρίσσια ευθυτενή μέ φύλλωμα πράσινον ως ό σμάρα- 
γδος, τά οποία έφύτευσεν μέ τάς χεϊ.ράς του ό Βαγιαζήτ Βελή, στολίζουν 
τον τόπον καί κατευφραίνουν τούς θεατάζ. Τό άξιοπερίεργον εινε δτι τά 
κυπαρίσσια κατ’ ούδέν διαφέρουν τό ένα από τό άλλο ούτε κατά τό ύψος> 
ούτε κατά τό πάχος, ούτε καί κατά τό φύλλωμα. Είς τό εύλογημένον χώμα 
τού μεγάλου εξωτερικού περιβόλου υπάρχουν καί πάμπολλαι συκομωρέαι 
είς επτά σειράς καί στολίζουν αυτόν. Πέριξ αυτού εύρίσκονται νοσοκο* 
μείον, έστιατόριον, άποθήκαι τροφίμων καί γεννημάτων, άσυλον διά τούς 
πτωχούς, βιβλιοθήκη καί διδακτήρια. Είς τάς δύο πλευράς τού μεσαίου 
περιβόλου υπάρχουν δύο αρμονικοί μιναρέδες τών οποίων οι έξώσται (σε- 
ριφέ) δμοιάζουσι μέ στολισμένα ποτήρια. Εινε λεπτοί καί υψηλοί. Ό  ά- 
ριστος τεχνίτης καί τέλειος μηχανικός, δ δποΐος έ'κτισεν αυτούς, ήτο προ
νοητικός. ’Έκτισεν αυτούς μακράν τού κυρίου οικοδομήματος, φοβούμενος 
μήπως ημέραν τινά οί λεπτοί ούτοι μιναρέδες, πίπτοντες εκ σεισμού ή άλ’ 
λης τινός αιτίας, βλάψουσι τον τρούλλον τού τεμένους. Ώ ς πρός τήν έμ- 
φάνισιν καί τον όγκον των δέν διαφέρουσι ποσώς αναμεταξύ των. Τό 
ύψος των εΐνε εκατόν ογδόντα πόδια. Περί τού νοσοκομείου, ίμαρετίου καί 
τών άλλων φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων θά δμιλήσω είς τό οίπεΐον 
κεφάλαιον.

ΊΓ© άπαράμιλλον ύ«©δ«ιγματικ©ν τζαμίον τοϋ Σουλτάν
Σελήμ Βλ

Οί πιστοί θά ερωτήσουν διατί δ Σελήμ Χάν τό τζαμίον τοΰτο δέν τό 
έκτισεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν. Μίαν νύκτα ένφ έκοιμάτο δ Σε
λήμ Β \  βίς τήν Κωνσταντινούπολιν παρά τό Σκούταρι είς τήν θέσιν Φενέρ 
μπακτσέ, είδεν είς τό δνειρόν του τό σέμνωμα τού σύμπαντος ’) δστις τοΰ 
είπε. « Ώ ί  Σελήμ, είχες ύποσχεθή είς τον Θεόν δτι εάν κατακτήσης τήν 
νήσον Κύπρον, από τά λάφυρα θά έκτιζες ένα τζαμί. ’Ήδη δ'Ύψιστος σέ 
εχάρισε εκατόν εβδομήντα φρούρια είς άπόστασιν επτακοσίων έβδομήκοντα 
μιλλίων πέραν τής νήσου Κύπρου. Διατί, έκτελών τήν ύπόσχεσίν σου, δέν 
διαθέτεις τον υπόλοιπον χρόνον τής ζωής σου είς αγαθοεργίας; Τά λάφυ
ρα τά όποια εκυριεύθησαν από τό φροΰριον Μαούσα τής Κύπρου νά τά 
ζητήσης άπό τον συνετόν βεζύρην σου Καρά Μουσταφά πασά, νά κτίσης 
τέμενος είς τήν υπό τήν προστασίαν μου εύρισκομένην ασπίδα τού Ίσ λα- 
μισμού, τήν Άδριανοΰπολιν καί ούτω νά ταχθής υπό τάς σημαίας μου». eO

1) Τόν Μωάμεθ. Σ. Μ.
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Σελήμ Χάν εξυπνήσας διέταξε νά κληθή αμέσως ό βεζΰρης. Ούτος δέ πα- 
ρουσιάσθη παρευθΰς. «Φίλε μου», τοΰ είπεν ό Σουλτάνος, «νά μοΰ δώσης 
αμέσως μέρος από τά λάφυρα τής Κΰπρου και νά σώσης τήν ψυχή σου»· 
Ό  βεζΰρης εύθύς άντελήφθη καί ειπε.«Σέ άκοΰω Προφήτα». Ό  δέ Σελήμ 
τον ήρώτησε :«Γιατί είπες δτι ύπακοΰεις είς τον Προφήτην;» Και εκείνος 
άπήντησεν: «Βασιλεύ μου. Χθές τήν νΰκτα είδα τον Προφήτην μας είς τό 
δνειρόν μου, πού μοΰ είπε :—Α ί ! Μουσταφά ! Παρήγγειλα είς τον Σελήμ, 
νά δώσης είς αυτόν τά λάφυρα πού έχεις και να πας μαζί του στήν Άδρια- 
νοΰπολιν καί νά κτίσετε εκεί περίλαμπρον τέμενος! —Ίδοΰ, Βασιλεύ, από 
τά λάφυρα συνεκέντρωσα δέκα χιλιάδες πουγγιά είς γρόσια. Επίσης έ'χω 
καί άλλες τρεις χιλιάδες πουγγιά από τήν εποχήν τοΰ πατέρα σου Σουλεϊ- 
μάν χάν. Καί αυτά άς θυσιαστούν γιά σάς, πού εύρίσκεσθε υπό τήν προ- 
στασίαν τοΰ προφήτου. Γιά σάς δέ ιδιαιτέρως έφερα ώς δώρον τρεις χιλιά
δες πουγγιά χρυσά Βενέτικα, φέροντα τήν σφραγίδα τοΰ αγίου Μάρκου. Καί 
αυτά νά πάτε νά τά ξοδεΰσετε εις τήν Άδριανοΰπολιν». Τον θησαυρόν 
τούτον παρέδωκεν ό βεζΰρης είς τον Σουλτάνον, ό όποιος είς τά 972 μέ 
τον μουσουλμανικόν του στρατόν είσήλθεν είς τήν ’Αδριανοΰπολιν, δπου 
καί έγένετο σΰσκεψις. Καί πάλιν ό Σελήμ ειδεν είς τό δνειρόν του τον 
Μωάμεθ δστις τοϋ είπε.— «Τό τζαμίον νά τό κτίσης είς τήν πλατείαν τής 
λεΰκης. (καβάκ μεϊδανί)». Καί τοΰ έδειξε καί τό Ιερόν σημεΐον τοΰ νότου 
(κημπλέ). Διά τοΰτο δέν υπάρχει τζαμίον μέ μεγαλειτέραν ακρίβειαν προ
σανατολισμού πρός τήν Μέκκαν, από τό τζαμίον'αύτό τής Άδριανουπό- 
λεως, καθώς καί τοΰΈσκή τζαμί. Κατά τήν τελετήν τής θεμελιώσεως συν- 
εκεντρώθησαν εκατοντάδες χιλιάδων κόσμου καί προσήχθησαν τά πρός 
θυσίαν τρισχίλια θΰματα (κουρμπάν), καί μόλις έφθασεν ή ευλογημένη 
ώρα, έσφάγησαν δλα αυτά εκφωνούμενου τ ό : «Μέγας ει ό Θεός». (Άλ- 
λάχ-ου έκπέρ). Μετά δέ τήν θυσίαν ήρχισεν ή θεμελίωσις. *0 άρχιτέκτων 
Σινάν τήν χρονολογίαν τής θεμελιώσεως διετΰπωσεν μέ τό εξής δί- 
στιχον :

Τά γράμματα τοΰ φάζλ-ούλ-λάχ
εινε χρονολογία: "Έτος 972

Τό τέμενος τοΰτο εινε έργον τοΰ έξοχωτέρου καί τελειοτέρου τών αρ
χιτεκτόνων καί μηχανικών, τοΰ μεγάλου Σινάν, υΐοΰ τοΰ Άβτούλ Μενάν 
αγά, δστις έκτισε επίσης εν Κωνσταντινουπόλει τό Σουλεϊμανιέ, τό Σεχ- 
ζαδέ καί σωρείαν υδραγωγείων. Τό λαμπρόν τοΰτο τέμενος, τό στόλισμα 
τής Άδριανουπόλεως, είνε τετράγωνον οικοδόμημα εκτισμένον μέ πελεκη
τούς λίθους έπί εύρείας υψηλής τοποθεσίας. Τό εσωτερικόν αύτοΰ από τής 
νοτίας θΰρας μέχρι τοΰ ίεροΰ (μιχράπ) είνε μήκους εκατόν δγδοήκοντα 
ποδών. ’Ίσην δέ έ'κτασιν έχει καί τό πλάτος. Εντός αύτοΰ τέσσαρες κίο
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νες ύποβαστάζουσι υπερμεγέθη καί λαμπρόν τροΰλλον ύψούμενον τολμη- 
ρώς πρός τον ουρανόν, ωσάν νά θέλη νά τον προσέγγιση. Κατά τό λέγειν 
τοΰ μακαρίτου Σινάν, ό τροϋλλος οΰτος εινε κατά έξ πήχεις βαθύτερος τοΰ 
τροΰλλου τής έν Κωνσταντινουπόλει αγίας Σοφίας. Καί αυτή ή περιφέ
ρεια του εινε κατά τέσσαρας πήχεις εΰρυτέρα. ’Εγώ μάλιστα δυσπιστών 
ανέβηκα είς τον πέριξ τοΰ τροΰλλου εσωτερικόν εξώστην, όπόθεν κρεμαν- 
ται αί κανδήλαι, έμέτρησα τήν περιφέρειαν μέ τους πόδας μου καί πράγ
ματι τον εύρηκα μεγαλείτερον τοΰ θόλου τής 'Αγίας Σοφίας. Δέν έδοκίμασα 
νά μετρήσω καί τό βάθος του. Έν τοΰτοις εινε άποδεδειγμένον, δτι ό θό- 
λος τής 'Αγίας Σοφίας μετροΰμενος από τοΰ δαπέδου μέχρι τοΰ παντοκρά- 
τορος εινε ό υψηλότερος τών θόλων, καίτοι εινε ολίγον επίπεδος. Έκτος 
τών τεσσάρων ως ά'νω κιόνων, ύπάρχουσι καί τέσσαρες άλλοι κίονες εφα. 
πτόμενοι τών τεσσάρων τοίχων. Έ π ί  τών κιόνων τούτων ύπάρχουσιν έξώ· 
σται διά τούς άναγνώστας εδαφίων τοΰ κορανίου. Οί έξώσται αυτοί εινε 
κατεσπευασμένοι από καθαρόν μάρμαρον καί δικτυωτοί. Κάτωθι τοΰ 
μεγάλου θόλου ύπάρχουν οκτώ τόξα έκαστον τών οποίων ομοιάζει πρός 
τό ουράνιον τόξον. Ό  θόλος στηρίζεται έπί τών τόξων τούτων. Έ κ δε
ξιών καί αριστερών, τοΰ εισερχομένου έκ τής νοτίας θύρας, ύπάρχουσι χω
ρίσματα, τά όποια χρησιμοποιούνται δταν ύπάρχει πολύς κόσμος. Έ ν  συν- 
τομίφ, οποίος θέλει νά ίδή τό τέμενος τοΰτο ήμπορεΐ νά έπισκεφθή τό έν 
Ταχτά καλέ τής Κωνσταντινουπόλεως τέμενος τοΰ Ρουστέμ πασά, διότι 
καί τοΰτο εινε κατά τον ίδιον ρυθμόν εκτισμένον. Τό τέμενος τοΰ Ρουστέμ 
πασά εινε μικρότερον. Τό ιερόν του εύρίσκεται ύπό ήμίτρουλλον καί εΐ
νε στολισμένον μέ σεδέφια κατά τήν ινδικήν τέχνην. Λέγουσι δέ, ότι τό 
ιερόν αυτό ήτο ιερόν (μιχράπ) τοΰ έν τή πόλει Κεσκίν τής Σεβαστείας 
Σέϊχ Σαμή. Τον άμβωνά του (μιμπέρ) δέν εύρίσκω λόγους νά τον έγκω- 
μιάσω. Ό  τεχνίτης πού έφιλοτέχνησε τά κομψοτεχνήματα του καί κατειρ- 
γάσθη τό μάρμαρον μετά περισσής τέχνης, τόσην χάριν έδωκεν είς τον 
άμβωνα αυτόν, ώστε νά φαίνεται δτι εινε ό άμβων τοΰ έν τφ φρουρίιρ 
τής Σινώπης έπί τής Μαύρης Θαλάσσης τεμένους τοΰ σουλτάνου Άλλα- 
εδδίν. "Ομοιος πρός τούς δύο αυτούς άμβωνας ουδέποτε άνά τούς αιώνας 
έκτίσθη.

Είς τό μέσον τοΰ τζαμίου ύπάρχει κομψή τετράγωνος εξέδρα στη- 
ριζομένη έπί τεσσάρων στύλων καί χρησιμεύουσα διά τούς ψάλτας. 
Κάτωθεν αυτής υπάρχει δεξαμενή, δπου χύνεται διαρκώς διαυγές ύ
δωρ, τό όποιον χρησιμοποιείται καί πρός καθαρμόν καί διά πόσιν. 
Τόσον μεγάλη δεξαμενή ύπάρχει μία έδώ καί μία είς τό έν ΙΙρούσση 
τέμενος τοΰ Γιλδηρίμ Βαγιαζήτ χάν. Είς τούς τέσσαρας τοίχους τοΰ τε
μένους ύπάρχουσι διακόσια πεντήκοντα παράθυρα μέ ύάλους καί μουράνο.

"Οταν αί ακτίνες τοΰ ήλιου, τοΰ λαμπρύνοντος τό σύμπαν, προσπί-
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πτουσιν έπ’ αύτών, ή ανταύγεια τοΰ εσωτερικού τοϋ τεμένους καθίσταται 
μαγευτική. Είς μερικά παράθυρα εινε γραμμένον τό ρητόν τοϋ κορανίου : 
« Ό  Θεός είνε τό φως τών ουρανών και τής Γης». Είς κάθε παράθυρον 
υπάρχουν και αραβουργήματα. Τά κρεμαστά πολύφωτα είνε πολυτιμότα
τα. Γΰρω τριγύρω τοΰ τεμένους και μέχρι τοΰ περβαζιοΰ τοΰ τροΰλλου 
υπάρχουν τρεις σειρές κανδήλαι. Κατά τάς ίεράς νύκτας άνάπτονται δώ
δεκα χιλιάδες κανδήλαι και τό τέμενος είνε κατάφωτον. Τόση πολυτέλεια 
δέν είνε διά τήν πόλιν αυτήν. Θά ήξιζε διά τό έν Κωνσταντινουπόλει τ έ 
μενος τοΰ Σουλτάν Άχμέτ καί διά τό έν 'Ιερουσαλήμ τέμενος τοΰ Όμάρ. 
Αί επί τών μαρμάρων έπιγραφαί τοΰ τεμένους τοΰτου τάς οποίας εχάρα- 
ξεν δ έκ Καρά Χισάρ Χασάν Τσελεμπή δμοιάζουσι πρός τάς έπιγραφάς 
τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει τεμένους Σουλεϊμανιέ. Κ αθ’ ήν στιγμήν ούτος 
έγραφεν είς τό κεντρικόν σημείον (είς τον δμφαλόν) τοΰ θόλου, έπεσεν είς 
τό μάτι του ολίγη άσβεστος. Μέσα είς τον πόνον καί τήν ταραχήν του 
έπλυνε τά μάτια του μέ τό νερό τοΰ δοχείου πού είχε τούς χρωστήράς του. 
Επειδή δέ καί αυτό ήτο ασβεστωμένο κάηκε καί τό άλλο μάτι του καί 
έτσι έχασε τό φώς του. Ή  τέχνη τήν οποίαν βλέπομεν είς tov θόλον αυ
τόν έγινεν αιτία τής τυφλώσεώς του καί έδωκε τέρμα είς τήν σταδιοδρο
μίαν του. Τή άληθείρ δ Κοτζά Χασάν τσελεμπή έδειξεν εδώ τήν μεγάλην 
ικανότητά του είς τήν ζωγραφικήν καί κάθε γραμμή του είνε μέρος έκ τών 
ρητών τοΰ κορανίου. Μετά ταΰτα, δ Σουλτάν Σελήμ, άναγνωρίζων τήν 
αξίαν καί τάς υπηρεσίας αύτοΰ, αίρισε δΓ αυτόν έκ τοΰ αύτοκρατορικοΰ 
του ταμείου ισόβιον σΰνταξιν έκ δΰο ιερών νομισμάτων. Μέ τό επίδομα 
αυτό έζησε καί ετάφη είς τήν Κωνσταντινούπολιν, παρά τό Έγιοΰπ, είς τήν 
αυλήν τοΰ τεμένους Τσαούς μπασή καί εντός τοΰ μαυσωλείου, τοΰ διδασκά
λου του είς τήν τέχνην, 3Αχμέτ Καραχισαρί.

Περιγραφή έσωτερι&οδ τοΰ τεμένους  Σελημιέ.

Τό εσωτερικόν αύτοΰ είνε έστρωμένον από λευκά μάρμαρα τόσον 
καλώς έφηρμοσμένα, ώστε νομίζει τις δτι εύρίσκεται είς λευκήν τινα πε
διάδα. Κατά μήκος καί πλάτος είνε εκατόν ογδόντα ποδών. Είς τάς τέσ
σαρας πλευράς του ύπάρχουσιν είκοσι τέσσαρες κίονες, τών οποίων οί πε
ρισσότεροι μετεκομίσθησαν από τήν τοποθεσίαν τεμασσαλήκ (πανόραμα) 
τών ’Αθηνών τήν εύρισκομένην πλησίον τής Πελοποννήσου. Μερικοί δέ 
έξ αύτών από τήν Κΰπρον. Καί α?άοι από τήν κωμόπολιν Άϊδιντζήκ 
τοΰ σαντζακιού Προΰσσης. ΔΓ έκαστον εξ αύτών εδαπανήθη άνά είς αιγυ
πτιακός θησαυρός. Μετεφέρθησαν δέ μέ πολλούς κόπους καί μόχθους. 
Είς τό άνω μέρος τών κιόνων τοΰτων ύπάρχουσι κυκλοτερείς θόλοι χωρίς 
αραβουργήματα. ’Αλλά τά κάτωθι αύτών τόξα είνε τόσον στολισμένα μέ
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πολυτίμους λίθους καί τόσον αρμονικά πού παρόμοια τούτων δέν έχω ίδή 
εις τά τεμένη πού έπεσκέφθην μέχρι σήμερον. Είς τάς τρεις πλευράς 
τοΰ τεμένους ύπάρχουσι δέκα καταστόλιστοι θύραι. Διά νά έξέλθη τις 
δι5 αύτών άναβαίνει κλίμακας έχούσας πέντε ή έξ βαθμίδας. Είς τάς ιδίας 
πλευράς υπάρχουν είκοσι έξ παράθυρα βλέποντα πρός τήν εξωτερικήν 
αυλήν.

Οί μιναρέδες τοΰ τεμένουξ

Οί υποδειγματικοί τέσσαρες μιναρέδες έπί τών τεσσάρων γωνιών τοϋ 
μεγαλοπρεπούς καί παραδείσιου τούτου τεμένους ϊστανιαι ώς τέσσαρες 
στύλοι τοώ στερεώματος. *0 κυανόχρους θόλος τοΰ τεμένους εύρίσκεται 
είς τό μέσον αύτών. Έκ τούτου οί μιναρέδες άπέχουσιν έξ ϊσου. "Απαντες 
ούτοι έχουσι τό αύτό σχήμα, τήν ιδίαν συμμετρίαν καί άνά τρεις έξώ- 
στας (σεριφέ). ’Από τάς θυρίδας, αί όποΐαι εύρίσκονται είς τήν βάσιν 
τών μιναρέδων είς δύο έξ αύτών ύπάρχουσι τρεις αναβάσεις πρός τούς 
έξώστας, είς τρόπον ώστε οί άναβαίνοντες νά μή βλέπουν ό ένας τον άλλον· 
Είς τούς άλλους δύο ύπάρχει μία άνάβασις. Παρά ταϋτα δέν είναι όγκώ* 
δεις. Δύο άνδρες άρκοΰν γιά νά τούς άγκαλιάσουν. Οί τρεις έξώσται τών 
μιναρέδων αποτελούν τον αριθμόν δώδεκα είς ένδειξιν δτι ό Σουλτάν Σε- 
λήμ είνε ό δωδέκατος Σουλτάνος τών Όσμανιδών. Τό περίφραγμα τών 
εξωστών είνε δικτυωτόν ωσάν ό τεχνίτης αύτών νά τό έκοψε διά ψαλίδος· 
Είς έκαστον τών τεσσάρων μιναρέδων ανέρχεται τις διά τριακοσίων τριά
κοντα βαθμιδών. Επειδή δμως οί δύο έξ αύτών έχουσιν άνά τρεις αναβά
σεις φυσικά ό καθένας έξ αύτών έχει άνά τετρακοσίας εξήκοντα βαθμίδας 
έπί πλέον. Συνεπώς έκαστος μιναρές τών τριών αναβάσεων έχει έν συνόλφ 
έξακοσίας έννενήκοντα βαθμίδας. Τό περίεργον είνε δτι είς τήν Άδριανού- 
πολιν εισέρχεται τις διά τεσσάρων λεωφόρων. ’χΔπό οίανδήποτε έξ αύτών 
καί αν είσέλθη βλέπει δύο μιναρέδες καί έξ έξώστας καί άν πλησιάση 
ακόμη έφ3 δσον είνε έπί τής λεωφόρου. Έκ τής πόλεως δμο>ς, επειδή οί 
δρόμοι αύτής είνε σκολιοί, φαίνονται καί οί τέσσαρες μιναρέδες. Έ ν  συμ- 
περάσματι είς τό τέταρτον τοϋ κατοικημένου κόσμου δέν ύπάρχει δμοιον 
αύτών ού'τε δύναται νά γίνη άπομίμησίς των. Ό  βλέπων τό περίλαμπρον 
τούτο έργον δέν μπορεί είμή ν’ άναφωνήση. «Εύγε ! χίλιες φορές εύγε j 
διάσημε τεχνίτα!»

Ή  διά μολύβδου έπίστρωσις τής οροφής είνε τόσον τεχνική, ώστε ού
τε κατά τρίχα παρατηρεΐται έξοχή ούτε σταλαγματιά βροχής διαφεύγει, ή 
οποία συναθροίζεται είς δεξαμενήν. Μέ λίγα λόγια τό τέμενος αύτό είνε 
στερεώς έκτισμένον, έπί τή βάσει τριακοσίων έβδομήκοντα πέντε τεχνών
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και γνώσεων (απείρων). Έ ά ν  έπρόκειτο νά περιγράψωμεν έκάστην λεπτο
μέρειαν ιδιαιτέρως, θά έπρεπε νά γράψωμεν ολόκληρον τόμον.

Ό  μακαρίτης πατήρ μου, ό δερβίς Μεμέτ Ζουλή, μέ διηγήθηκε τά 
εξής τά όποια ήκουσεν απ’ ευθείας από τον αρχιτέκτονα Σινάν, δστις 
έκτισε τό τέμενο'ς τοΰτο. — «Άνήγειρα σαράντα επτά τεμένη (τζαμία), εκα
τόν σαράντα μεσδζίτ, τριάντα σουλτανικά πανδοχεία, εκατόν σαράντα 
ανάκτορα μεγιστάνοον, εκατόν είκοσι γέφυρας, επτά υδραγωγεία, καί χι
λιάδας οικίας εΰγενών και προυχόντων. Οΰτω έγινα ό μοναδικός άρχιτέ- 
κτων τοϋ αίώνός μου. Τήν μαθητείαν μου τήν έκαμα δταν έκτίζετο τό έν 
Κωνσταντινουπόλει τζαμίον τοΰ Σήχ Ζαδέ. Έτελειοποίησα τήν τέχνην 
είς τό τέμενος Σελημιέ. "Ολην όμως τήν Ικανότητα κατηνάλωσα είς τό 
τέμενος αυτό καί έγινα διάσημος». "Ολοι οί αρχιτέκτονες καί μηχανικοί 
τοΰ γνωστοΰ κόσμου έάν καταβάλωσι δλας τάς προσπάθειας των δέν θά 
κατορθώσουν νά κτίσουν τοιοΰτον μέγα έργον. Κανείς δέ βασιλεύς δέν θά 
έχη τό θάρρος νά έξοδεΰση καί σπαταλήση τόσον άφθονον πλούτον.

Τά έξοδα χοϋ Τεμένους Σελ^μ χάν.

’Από τήν πρός τον Σουλτάν Σελήμ ϊκθεσιν τοΰ από τής ενάρξεως τής 
θεμελιώσεως τοΰ τεμένους έποπτεΰοντος Μουεγήτ πασά ειδα καί αντέ
γραψα δτι μαζί μέ τούς θησαυρούς τοϋ αρχιστρατήγου Μουσταφά πασά 
τούς προερχόμενους από λάφυρα, έδαπανήθησαν έν συνόλφ είκοσι επτά 
χιλιάδες επτακόσια εξήντα πουγγιά. Έπεξετάθην τόσον είς τήν περιγρα
φήν τοΰ περιλάμπρου τοΰτου τεμένους, διότι έχω γνώσεις αρχιτεκτονικής 
καί διότι έκ τών πολλών μου επισκέψεων είς Άδριανοΰπολιν τό έμελέτησα 
λεπτομερώς. Θά διηγηθώ δέ καί άφήγησιν τοΰ άγαπητοΰ πατρός μου.

*Η Stήγηβις τοϋ πατρός μου .

Ό  μακαρίτης πατήρ μου δερβίς Μεμέτ Ζουλή, εις τον καιρόν τοΰ κτί- 
τορος τοΰ τεμένους αύτοΰ Σελήμ Χάν καί τήν άλωσιν τής Κΰπρου ήταν 
παλληκάρι. Ύπηρέτει ως άρχιμουεζίνης τοΰ Σέϊχ Τζάν πασά. Καί ενίοτε 
έξετέλει καθήκοντα ιμάμη. Μετά τήν άλωσιν δέ αυτής, δταν ό στρατός 
έξώρμησε πρός τήν Μαγοΰσα αυτός άνέγνωσε τήν πρώτην προσευχήν τής 
νίκης καί διελάλησε τον Μωάμεθ. Κατόπιν ήλθεν είς τήν Κωνσταντινοΰ- 
πολιν καί δταν οί μεγιστάνες καί αρχηγοί τοΰ στρατού οί παρευρεθέντες 
είς τήν άλωσιν τής Κΰπρου έγένοντο δεκτοί από τον Σουλτάνον ήτο παρών 
καί ό πατήρ μου καί ήξιώθη νά περιβληθή τό τιμητικόν καφτάνι. *Ητο 
μεσημέρι καί ό Σουλτάν Σελήμ τον είπε : « — Γιά διάβασε προσευχή (εζέν) 
σάν εκείνην πού διάβασες κατά τήν νίκην γιά νά τήν ακούσω», Ό
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πατήρ μου αμέσως μέ βαθεΐαν φωνήν κατά τήν μέθοδον τοΰ Μπιλάλ1) 
και μέ μέλος Χιτζαζ άνέγνωσεν. "Ολοι δέ οι παριστάμενοι εύχαριστήθησαν. 
Τότε ό Σουλτάνος δι” υψηλού διατάγματος του διώρισεν αυτόν είς τό εν 
Άδριανουπόλει τέμενος Σουλτάν Σελήμ, ώς άρχιμουεζίνην καί τοΰ προσ- 
διώρισε ώς αμοιβήν δύο χρυσά νομίσματα καθ’ ημέραν. ’Από τοΰ τέλους 
τοϋ έ'τους 976, επειδή δ πατήρ μου εύρέθη είς τήν υπηρεσίαν τοΰ λαμπροΰ 
τεμένους καί μέ διηγήθη τάς λεπτομερείας, διά τοΰτο εγώ προσεπάθησα 
νά τό περιγράφω λεπτομερέστερον. Ό  πατήρ μου μέ είπε τήν ημερομηνίαν 
καί τής θεμελιώσεως, ή όποια εινε τό 976 καί τής άποπερατώσεως, ή οποία 
εινε τό έ'τος 982. Μετά τεσσαράκοντα έτη δταν έπεσκέφθην τήν Άδρια- 
νούπολιν, τάς ημερομηνίας ταύτας είδα χαραγμένας είς τό άνω μέρος τοΰ 
τεμένους.

Ό  πατήρ μου έγνώριζε καλά τά γεγονότα. Ό  Θεός άς τον άναπαύση 
Ό  πατήρ μου ήτο έκ τών ανθρώπων τοΰ Σουλεϊμάν Χάν. Κατά τήν 
εκστρατείαν τοΰ Σεχτουβάρ ήτο μαζύ του. Εύρέθη ώσαΰτως μέ τον νικη
τήν Σουλτάν Μεχμέτ χάν Γ \  κατά τήν εκστρατείαν τοΰ Έγρή. Τήν επο
χήν εκείνην ήτο είς τήν υπηρεσίαν τής χρυσοποιίας. ΤΗτο δέ αγαπητός 
μεταξύ τών βεζυρών καί μεγιστάνων, τών ουλεμάδων καί τών Σέϊχ καί 
είχε πολλά ενθύμια αύτών. Καί ό σεβαστός πάππος μου, δστις έλέγετο 
Δεμερτζή όγλοΰ Καρά Άχμέτ μπέη, ήξιώθη νά παρευρεθή μέ τον πορ
θητήν κατά τήν ά'λωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός έ'ζησεν εκα
τόν σαράντα επτά έτη καί εινε θαμμένος είς τήν Κιουτάχεια, είς τήν 
συνοικίαν Ζερεγκιέν καί είς τήν αυλήν τής οικίας μας. Καί δ πατήρ μου 
έζησεν εκατόν δέκα επτά έτη. Ά πέθανε δέ καί έτάφη κατά τήν άνάρρη- 
σιν είς τον θρόνον τοΰ Σουλτάν Ίβραχήμ. Έγώ δ ταπεινός άνεκάλυψα 
τον τάφον αύτοΰ μέ τήν χρονολογίαν του εις τό νεκροταφεϊον τοΰ Μεβ- 
λεβί χανέ έν Κουλέ Καπού. Θεός σχωρέστονα. Άνέφερα τά λυπητερά αύτά 
διότι από τον παππού μου καί από τον πατέρα μου έκληρονόμησα τρια- 
κοσίων ετών γεγονότα. Έ άν περιέγραφον τό τέμενος τοΰτο τοΰ Σελήμ 
Χάν, δπως μέ τό διηγήθηκεν δ πατέρας μου, θά έπρεπε νά γεμίσω όλο- 
κλήρους τόμους. Έγώ δμως τά έσυντόμευσα. Διότι δ καλύτερος λόγος εινε 
εκείνος πού όμιλεΐ είς τήν καρδιά.

Τί θαύμα Θεοΰ ! δ Σελήμ χάν τήν εσπέραν τής ήμέρας κατά τήν οποίαν 
επληροφορήθη δτι έτελείωσε τό τέμενος του, βλέπει στο δ'νειρόν του τον 

1 Προφήτην, δστις τοΰ είπε:—«*Ω Σελήμ! τό τέμενος σου έτελείωσε."Ελα είς 
τήν Άδριανοΰπολιν, καί νά κάμης τό ναμάζι τής Παρασκευής ύπό τήν

1) Ό  Μπιλάλ ήτο μουεζίνης τοϋ Μωάμεθ. Σ, Μ.
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σημαίαν μου. Ό  Σελήμ αμέσως άνεχώρησεν από τήν Κοονσταντινοΰπολι ν 
πρός τήν Άδριανοΰπολιν. Μετά δΰο ημέρας ήσθένησε. Καί τήν τρίτην 
ημέραν αποθνήσκει είς τήν Τυρολόην. Οΰτο) δέν ήξιώθη νά προσευχηθή 
είς τό τέμενος του. Τήν έπομένην Παρασκευήν μεταφερθέν τό σκήνος του 
είς τήν Αγίαν Σοφίαν, μετά τήν προσευχήν έκηδεύθη έκεΐ. Έ π ί τής θύρας 
τοϋ μαυσωλείου του είνε χαραγμένόν τό εξής ρητόν τοΰ κορανίου: Ε1 
emn eti ullah bi kalbi Selira .1).

Τό τέμενος τοϋ Σ ελήμ χάν εΐνε  γνω οτόν κοινώ ς μέ τό άνομα 
Ταολήπ τζαμί, Τοΰτο ά'λλοτε ήτο κελλί. Κατόπιν δ Σουλεϊμάν χάν τό 
μετεποίησεν είς ώραΐον τέμενος, είς μνήμην τοΰ βεζΰρου του Μαχμούτ 
πασά. "Έχει ένα θόλον, μιναρέ υψηλόν καί πολλούς προσκυνητάς. Δέν 
είνε μεγαλοπρεπές ούτε μεγάλο.

Τό τέμενος τον Τεφτερδάρ Καρά Μ ουοταφα. Αύτό έχει ένα με
γάλο τροΰλλον, ένα εύάΰγραμμον μιναρέ καί πολλούς προσκυνητάς, χοτζά- 
δες καί μοναχούς. Τό τέμενος τοΰτο μαζί μέ τό τέμενος τοΰ Τσελεμπή 
έκτίσθησαν από τον αρχιτέκτονα Σινάν, έπί τής βασιλείας τοΰ Σελήμ Β'· 
καί καθ’ δν χρόνον εκτίζετο τό Σελημιέ.

Τό τέμενος Χ αοεκή Σουλτάν. Εινε καί τοΰτο έ'ργον τοΰ άρχιτέκτο- 
νος Σινάν έπί τής γέφυρας τοΰ Γενή Μουσταφά πασά.

Τό τέμενος Ν ω κτατζή . ’Έχει αρκετούς προσκυνητάς.
Τό τέμενος Έ ακή Ά λ ή  παοα Τό τέμενος τοΰτο τό έκτισεν δ ιδιο

κτήτης τής αγοράς Άλή πασάς. Άρχιτέκτων αύτοΰ εινε 6 Σινάν.
Τό τέμενος Μ πεϊλέρ  μπέη , Είνε πολύ άνοικτόκαρδον καί ώραΐον.
Τό τέμενος Ααρή, είνε παλαιόν έ'ργον.
Τό τέμενος τοϋ ΤζεζρΙ Κασήμ ηαοα. Τοΰτο εύρίσκεται πλησίον τής 

θύρας καφεσλή.
Τό τέμενος τον Χ α τζή  Ή λιας. Είνε πολυσύχναστον προσκύνημα.
Τό τέμενος τον Μ ιχάλ μπέη . Αύτό εύρίσκεται έπί νησίδος παρά

1) 01 οθωμανοί Ιστορικοί αναφέρουν οτι ό Σελήμ χάν Β'. άπέθανε πεσών 
εντός λουτροϋ τον όποιον τελευταίως είχεν ανεγείρει. Καίτοι ή διήγησις τοΰ Έ βλιά 
τσελεμπή εΐνε αντίθετος πρός τήν εκδοχήν αυτήν οΰχ’ ήττον νομίζομεν ότι αυτός 
μετέφερε τά όσα ήκουσεν. Τό σπουδαίον εΐνε οτι ένφ ή φράσις φάζλ-ουλ-λάχ δίδει 
τόν αριθμόν 976, ό Έ βλιά τσελεμπή σημειώνει τόν αριθμόν 972 ώς ημερομηνίαν τής 
θεμελιώσεως. Ε π ίσ η ς ένφ ή φράσις—φάζλ γεσδάν—δίδει τόν αριθμόν 982 ώς ημε
ρομηνίαν άποπερατώσεως καί ώς έτος τοϋ θανάτου τοΰ Σουλτάν Σελήμ Β'. οΰτος 
σημειώνει τόν αριθμόν 976. Καθ’ ήμάς τό λάθος πρέπει ν’ άποδοθή είς τόν αντί- 
γραφέα. Σ. Μ.
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τήν γέφυραν Μιχάλ καί αριστερά τής όδοΰ ήτις φέρει πρός τό Κερμέν. 
Είναι παλαιού ρυθμοΰ καί κομψόν. Ή  κυρία πύλη του είναι ακριβώς έπί 
τής γέφυρας τοϋ Μιχάλ. Έ π ί τής νοτίας •θύρας είναι χαραγμένη ή ήμερο- 
μηνία 825. Τό τέμενος τοΰτο καθώς καί ή γέφυρα τοϋ Μιχάλ έκτίσθησαν 
εις τήν εποχήν τοϋ Κοτζά Μουράτ χάν, τού πάππου τοϋ πορθητοϋ.

Έγκώμιον τών Θαυμασίων φιλανθρωπικών καθιδρυμάτων.

Κατά τάς ψυχρά; ήιιέρας. τοϋ χειμώνος έκ μέρους τού Βακουφίου 
διοχετεύεται είς τάς κρήνας καί τά αποχωρητήρια τών τεμενών τής Άδρια- 
νουπόλεως θερμόν ύδωρ μέ τό όποιον νίπτονται καί καθαρίζονται μέ 
άνεσιν οί προσκυνηταί. Σπουδαϊον φιλανθρωπικόν έ'ργον. Έ ν  όλίγοις 
καθά προκύπτει από καταγραφήν τοΰ Άβαρέ ζαδέ, όστις ένήργησε ταύ- 
την κατόπιν διαταγής τοϋ Μουράτ χάν, είς τήν πόλιν Άδριανουπόλεως 
ύπμρχουσι χίλια επτακόσια ιερά (μιχράπ) συμπεριλαμβανομένων τών τεμε
νών καί κελλίων.

Έ ξ  αύτών δεκατέσσαρα είναι είς σουλτανικά τεμένη. Τριακόσια είς 
τεμένη μεγιστάνων καί βεζυρών. "Ολα τά καταγραφέντα τεμένη είναι σκε
πασμένα μέ μόλυβδον.

Τά Μ ισδζΙτL) τΐ|§ Άδριανουπόλεως

Τό Χηζηρλήκ Μεσδζιτί είναι παλαιός οίκος προσευχής. Τό έχει κτί
σει ό πρίγκηψ Σεφερσάχ. Κατόπιν είναι τά Μεσδζίτ πού άνήγειρεν ό γαζή 
Χουδαβενδικιάρ. ’Έπειτα τό Μεσδζίτ τοΰ Τιμουρτάς πασά. ’Ακολούθως 
τό Μεσδζίτ τοΰ Κήζ μιναρέ κλπ.

Τά 'ϊεροδιδαακαλεΐα (Μδδρεαέδες) rftg Άδριανουπόλεως.

Ό  μεδρεσές τοΰ Μουραδιέ είναι εν τή ακμή του. ’Έχει πολλά εισοδή
ματα καί είναι πασίγνωστος ώς κέντρον αρετής καί σοφίας.

Ό  μεδρεσές τοΰ Γιλδιρίμ Χάν έχει ολίγα εισοδήματα. Ό  μεδρεσές 
τοΰ Μουσά τσελεμπή υίοΰ τοΰ Γηλδιρίμ Βαγιαζήτ Χάν. *0 μεδρεσές τοΰ 
τσελεμπή Σουλτάν Μεμέτ Χάν. Ό  μεδρεσές τοΰ Κοτζά Μουράτ Χάν είνε 
όνομαστός καί έν τή ακμή του. Ό  μεδρεσές Οϋτς σερεφελή. *0 μεδρεσές

1) Μεσδζήτ εΐνε μικρόν προσκύνημα (τέμενος) «νευ μιναρέ. Σ. Μ.



άτήκ. *0 μεδρεσές τοΰ Κιουτσούκ τσελεμπή. Ό  μεδρεσές τών Σπαθοφό- 
ρων (χουσαμιέ). 'Ο μεδρεσές τοΰ Τσοκατζή Χατζή. Ό  μεδρεσές τοΰ Άμπα- 
ριέ καδή εύημερεί.

Ό  μεδρεσές τοΰ Κεμάλ πασά ζαδέ επί πολλά έ'τη έμεινε κενός καί 
άχρησιμοποίητος, καθ’ δσον ούδείς έτόλμα νά παραμείνη εκεΐ, διότι τά δαι
μόνια ειχον καταλάβη ενα από τά κελλιά του. Έ π ί τέλους κατά τό 888 είς 
τήν εποχήν τοΰ Σουλτάν Βαγιαζήτ βελή, ό Ά χμέτ  τσελεμπή, ό υιός τοΰ 
Κεμάλ πασά, όρεγόμενος σοφίας ήλθεν είς Άδριανοΰπολιν καί ήθέλησε 
έπί τι χρονικόν διάστημα νά σπαυδάση έδώ. Θέλων δέ νά εύρη τόπον κα
τοικίας ήλθε τυχαίως ημέραν τινά είς αυτόν τόν μεδρεσέ καί έζήτησεν 
από τόν διευθΰνοντα χότζα ένα κελλίον. Οΰτος τοΰ άπήντησε «Μόλλα !» 
(ώ ίεροσπουδαστά). «Είς τόν μεδρεσέ μας δέν υπάρχει κενόν κελλίον. Εΐ- 
χαμεν ενα κενόν, άλλά τό κατέλαβον τά δαιμόνια. Καί ώς έκ τοΰτου κα
νείς δέν μπορεί νά είσέλθη είς αυτό. "Οσης δήποτε δέ έμβήκεν είς αύτό 
τήν επομένην τοΰ έβγαλαν τό πτώμά too». Ό  υίός τοΰ Κεμάλ πασά επομέ
νων είς τήν παράκλησίν του έπανέλαβεν. «Αύθέντα μου, παρακαλώ πα
ραχωρήσατε μοι τό κελλίον αύτό, διά νά μπορέσω νά πάρω μέ τό καλό από 
σάς μερικά μαθήματα». *0 δέ χότζας τοΰ είπε. «Παιδί μου, δέν απο
φεύγω νά σάς τό παραχωρήσω. Όρίστε. Άλλά όπως σάς είπα, έμεΐς κατ 
έπανάληψιν είδαμε τά χάλια εκείνων πού έμβήκαν. Τήν άλλην ημέραν 
εύρέθησαν νεκροί». Ό  \πος Γ°ύ Κεμάλ πασά έπέμεινε καί πάλιν καί ε ϊπεν: 
«"Ο,τι γίνη, άς γίνη. Δόστε μου τό κελλί αύτό. “Έχω πλήρη εμπιστοσύνη 
στό Θεό. Μην άπορρίψετε τήν παράκλησί μου». Ό  Χότζας εύρεθείς προ 
τής τοιαύτης επιμονής τοΰ είπε: «Παιδί μου, όπως θέλετε. Νά τό κλειδί 
τοΰ κελλιοΰ. Άλλά μίαν χάριν σοΰ ζητώ. Ά ν  καί λίγα μόνον λεπτά έμι- 
λήσαμε καί γνωριστήκαμε, πολύ σέ συνεπάθησα καί νά μέ συγχωρέσης. 
Πολύ πιθανόν νά μη μάς αξίωση ό Θεός νά συναντηθούμε αύ'ριον». Ό  
υίός τοΰ Κεμάλ πασά άφοΰ άπεχαιρέτησε τόν διδάσκαλον τοΰ μεδρεσέ, 
άνοιξε τήν θύραν τοΰ κελλίου καί επικαλούμενος τήν βοήθειαν τοϋ Θεοΰ> 
είσήλθε καί έκάθησε έπάνω στη προβειά.

Μετά τό δεΐπνον ό Χότζας καί οί ύπηρέται του κατά τήν συνήθειάν 
των ετοίμασαν καί έφεραν μπροστά είς τό κελλί τοΰ υίοΰ τοΰ Κεμάλ πασά 
ένα νεκροκράββατο καί τό τραπέζι γιά τό πλύσιμο τοΰ νεκρού. Ά λ λ 3 ώ 
τοΰ θαύματος! Κατά τά μεσάνυκτα, καθ’ δν χρόνον ό Κεμάλ πασά ζαδέ 
Ιμελετοΰσεν, έξαφνα ό τοίχος από τή μεριά τοΰ νότου έσχίστηκε στά δύο, 
παρουσιάστηκεν ένας γέρος έχοντας μαζί του τό ώμορφο παιδί του καί τόν 
έχαιρέτησεν. Αύτός άπέδωκε τόν χαιρετισμόν. Τότε ό γέρος τοΰ ε ιπ ε : «Αΐ 
παιδί μου. Σ ’ έμπιστεύουμε αύτό τό παιδί μου. Νά τοΰ μάθης γράμματα 
καί τις προσευχές». Αύτά είπε καί άνεχώρησε. Ό  Κεμάλ πασά ζαδές άρ- 
χόμενος από τόν Θεόν Ιδίδαξεν είς τό αθώο καί αγνόν αύτό παιδί τό
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κοράνιον. Κατά τήν αυγά ένεφανίσθη πάλιν από τόν τοίχον ό γέρος καί 
είπε πρός τόν Κεμάλ ζαδέ. «*Ω γυιέ μου! ό Θεός νά σ’ εύλογήση. Ν3 
άξιωθής είς τήν αίωνίαν ευτυχίαν. Έγώ είμαι ό αρχηγός τών δαιμόνων 
Άσφαήλ. 'Οσάκις εμπιστευόμην τό παιδί μου είς τους διαμένοντας είς 
αύτό τό κελλί, αυτοί καταχρώμενοι τής εμπιστοσύνης μου άπλωναν μέ κα
κό σκοπό τό χέρι τους σ1 αύτό. Κι3 έγώ τούς σκότωνα. Είς εσένα από 
τώρα καί είς τό έξης άς άνοιχθούν όλες αί γνώσεις υπερφυσικοί καί φυ
σικοί. Νά γίνης πάνσοφος Μουφτής. Αύτός ό Σελήμ ο υίός τοΰ Βαγιαζήτ 
ασφαλώς θά κυριεύση τήν Αίγυπτον. Νά πας μαζί του είς τήν Αίγυ
πτον. Μίαν ημέραν νά γίνης μεγάλος Σέϊχ ούλ ίσλάμης. Νά μή διδης ση
μασίαν εις τά εγκόσμια. Κάθε ημέραν νά βρίσκης κάτω από τό σιδζατέ 
σου χίλια χρυσά καί νά τά μοιράζης στους φτωχούς». Ειπε καί εύχήθηκε. 
Καί άφοΰ πήρε τό παιδί του χάθηκε μέσα εις τόν τοίχο.

"Οταν τό πρωί ό Κεμάλ πασά ζαδέ άνοιξε τήν πόρτα, ειδεν έμπρο
σθεν αύτής τόν Ιμάμη, τόν μουεζίνη καί πλήθος κόσμου πού είχαν έτοιμο 
ένα κιβούρι (νεκροκράββατο). Αυτοί μόλις τόν είδαν έμειναν έκπληκτοι 
καί εύχαρίστησαν τόν Θεόν. Ό  Κεμάλ πασά ζαδές, χωρίς νά έπηρεασθή 
από δλα αύτά, έσυνέχισε τήν μελέτην του καί ετελειοποιήθη έπί τοσοϋτον 
είς τήν αρετήν, τήν σοφίαν καί τήν επιστήμην, ώστε κατέστη 6 πρώτος 
τού αίώνός του. Πράγματι δέ έγένετο ό Ιμβριθέστερος τών νομοδιδασκά
λων τού ιερού δικαίου (τών μουφτήδων) καί κατ" άρχάς μέν διετέλεσε κα- 
ζασκέρης τής Αίγύπτου, ακολούθως δέ Σέϊχ-ούλ-ίσλάμης έν Κων)πόλει 
έπί τής βασιλείας τοϋ τελευταίου Σουλεϊμάν χάν γαζή καί τοιοΰτος ών 
άπεδήμησεν είς τάς μακαρίους μονάς. Εύρίσκεται ενταφιασμένος έξωθεν 
τής Πύλης τοϋ 3Αδριανοϋ, είς πεφωτισμέγον τάφον ανοικτόν έκ τών άνω 
καί περίφρακτον διά σιδηρών κιγκλίδοον.

Αιτία τής άναδείξεως τής αξίας τοϋ άνδρός αύτοϋ εινε τό κελλίον 
τούτο τής 3Αδριανουπόλεως. ’Έκτοτε τό κελλίον μένει κλειστόν. Κανείς 
δέν τολμά τό έπισκεφθή. Εινε έπίφοβον κελλίον.

Κατόπιν εινε όΤασλήκ μεδρεσέ. ’Έπειτα ό μεδρεσές τοϋ Πίρ Μεχμέτ 
Σαράτς υιού τοΰ Ραμαζάν. Αύτός εινε γνωστός ώς Σαρατζιέ. ’Έχει πολλά 
αναγνωστήρια. Είς αύτά συνέρχονται οί διδάσκαλοι τών δεκατεσσάρων 
σουλτανικών τζαμίων καί ό άρχιαναγνώστης. Έδώ έρευνώσι διάφορα 
θρησκευτικά ζητήματα, άπαγγέλλουσι ποιήματα καί έξασκούνται είς τήν 
απαγγελίαν.

ΣκΦυδααΤΕίρικ τών ιερών «οφαδόαεων.

Είς τήν 3Αδριανούπολιν ύπάρχουσι καί πολλά σπουδαστήρια τών ig-



ρών π α ρα δόσ εω ν. Τό δνομαστότερον και τελειότερον εξ αυτών εΐνε τό 
σπουδαστήριρν τοΰ Σουλτάν Σελήμ Β', λιθόκτιστον καί σκεπασμένον 
μέ μόλυβδον. Τοΰτο εινε προωρισμένον διά τους έκάστοτε διάσημους ερ- 
μηνευτάς.

Είς έκαστον τών δεκατεσσάρων σουλτανικών τζαμίων υπάρχει καί 
άνά έν νηπιαγίογεΐον. Είς τά παιδιά τών σχολείων τούτων, εκ μέρους τοΰ 
Έβκαφίου, δίδεται κατ’ έτος, κατά τάς έορτάς τοΰ μπαϊραμιού, άνά μία εν
δυμασία πρός ύποκίνησιν τοΰ ζήλου αυτών είς τά γράμματα καί πρός εΰ- 
χαρίστησιν. Τά καλύτερον καταρτισμ,ένα εξ αυτών εινε τά σχολεία τών 
τεμενών τοΰ Μουράτ Χάν, Τσελεμπή, Μεχμέτ Χάν καί Σελίμ Χάν.

Περιγραφή τών τεκέδων (μοναστηρίων) τών ένδ©|ων δερβισών

Ό  σπουδαιότερος καί ό προσελκύουν έξ δλων τών μερών τής οικουμέ
νης τούς περισσοτέρους έπισκέπτας εινε ό τεκές τοΰ άγιωτάτου Χηζήρ 
δεδε. Είς τήν εποχήν τών απίστων ό τεκές αυτός ήτο αφιερωμένος είς τόν 
άγιον Χηζήρ1). Άργότερον έγκατεστάϋησαν εδώ, κατόπιν άδειας τοΰ Χα
τζή Μπεκτασή, οί δερβίσαι Σεφερσάχ δεδέ καί Χηζήρ δεδέ. ’Έκτοτε ό τεκές 
αυτός εχει προαχ'θή. Καί σήμερον εινε κέντρον τών μπεκτασήδων γνω
στών εις δλον τόν κόσμον μέ τό όνομα Χηζηρλήκ. Επειδή δμως τό μέρος 
δπου. εύρίσκεται δ τεκές αύτός εινε εξοχικόν μέ καλόν αέρα καί καλό νερό, 
πολύς καλός κόσμος έκ τών Άδριανουπολιτών συχνάζει είς αύτό. Μέ τόν 
καιρόν δμως ήρχισαν νά συχνάζουν καί ταραχοποιοί, οί όποιοι διετάραττον 
τήν ησυχίαν τών αυχναζόντών εκεί. Διά τοΰτο τψ 1051 οί κάτοικοι τής 
πόλεως τούτης έστειλαν αναφοράν είς τόν Καρά Μουσταφά πασά, βεζύ- 
ρην τοΰ Σουλτάν Ίβραχήμ χάν, είς τήν οποίαν ελεγον, δτι είς τό μοναστή- 
ριον αύτό τών μπεκτασιδων γίνονται παρεκτροπαί καί άσωτεϊαι καί δτι 
άπεκδέχονται σουλτανικήν διαταγήν, διά τήν παρεμπόδισιν αύτών. Ή  πα- 
ράκλησίς των έγινε δεκτή. ’Αμέσως έκ μέρους τοϋ Καρά Μουσταφά πασά 
άπεστάλη ένας άρχί'θυρωρός πρός τόν Κήρκ άγιάκ Σινάν πασά. Ούτος δέ 
έκτελών τήν άνωτέραν διαταγήν συνήδροισε πλήθος συρφετού καί μετα- 
βάς κατεδάφισεν εντός έβδομάδος μέ λοστούς καί πελέκεις ολόκληρο τό 
μοναστήρι, τό οποίον ήτο στερεώτατον καί προ τής άλώσεως άφιερωμέ- 
νον είς τόν Χηζήρ. Μετά τήν άλωσιν (τής Ά]πόλεως) ό Χουδαβενδικιάρ
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1) Προφήτην Ή  λίαν. Σ, Μ.
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τό περιεποιήθη χτίσεις πολυάριθμα κελλια* αποθηκας χιχι εστιατόρια, Το 
831 όΓιαχγιά μπέη, υίός τοΰ γαζή Μιχάλ μπέη, έξωράϊσε τόν τόπον αυτόν 
μέ κήπους καί τόν μετέτρεψεν είς παράδεισον. Χωρίς νά λυπηθούν τόν 
οΰτω άκμάζοντα τεκέν κατέστρεψαν, καί τόν μόλυβδον αΰτοΰ εφόρτωσαν 
είς εκατοντάδας αμαξών, τόν μετέφεραν είς τήν Κ]πολιν και μέ αυτόν 
έστέγασαν τό μαυσωλεΐον τοΰ Καρά Μουσταφά πασά. Οί μπεκτασίδες 
δερβίσαι βλέποντες τήν άξιοθρήνητον αυτήν κατάστασιν, άφοΰ παρέδωκαν 
νομίμως δεκατέσσαρα χάλκινα σκεΰη είς τόν Μποσταντζή μπασή, συνη- 
θροίσθησαν έπί τόπου καί άφοΰ κατηράσθησαν, Ιπικαλούμενοι μεγάλο 
φώνως τόν Θεόν, τούς αιτίους τής καταστροφής αυτής, διεσκορπίσθησαν, 
λαβόντες ό καθένας άπό ένα δρόμον. Θαΰμα Θεοΰ! Τήν έβδόμην ημέραν 
άπό τήν κατάραν αυτήν ό Σουλτάν Ίβραχήμ χάν διέταξε καί έφόνευσαν 
τόν Καρά Μουσταφά πασά. “Ακολούθως δέ δλοι οσοι έκ τών προυχόντων 
τής ’Αδριανουπόλεως ειχον ζητήση τήν κατεδάφισιν τοΰ τεκέ τούτου άπέ- 
θανον. Τέλος ή λαμπρά αυτή τοποθεσία πρός τήν οποίαν έστρέφοντο τά 
βλέμματα χιλιάδων πιστών έπί πολύν χρόνον, έ'μεινεν έρημος μέχρις ου ό 
Σουλτάν Μεχμέτ Χάν Δ', έλθών είς τήν Άδριανούπολιν ήρεσε τήν υψη
λήν καί τερπνήν αυτήν τοποθεσίαν καί διέταξε νά κτισθή έκεΐ τέμενος 
καί άνάκτορον. “Εντός δέ έτους έξετελέσθη ή διαταγή αΰτοΰ.

Ό  rexig τών παλαιστών

Εινε ίδρυμα τοΰ Σειδ Τζεμαλεδδίν Σουλτάν. Ό  Γαζή Χουδαβενδι- 
κιάρ μέ τήν άλωσιν συνέστησε τοΰτο διά τούς εύρωστους, γενναίους, δρα» 
στηρίους, τεχνίτας καί ύψηλοσώμους πρός τόν σκοπόν νά προώθηση τήν 
αΐγλην τοΰ μουσουλμανικοΰ στρατοΰ. Καί πράγματι επέτυχε τούτου. Καί 
σήμερον συναθροιζόμενοι άπαξ τής έβδομάδος, κατά Παρασκευήν, περί τά 
έβδομήκοντα όγδοήκοντα ζεύγη άνδρείων παλαιστών* άνταξίων τοΰ Ρου
στέμ1) άλείφονται μέ λάδι, χαιρετώνται καί άφοΰ φιλήσωσι ό ένας τό χέρι 
τοΰ άλλου καί σκουντώντας ό ένας τόν άλλον μέ τό κεφάλι, όπως τά κριά
ρια και φωνάζοντας—Μέγας ό Θεός καί προφήτης αΰτοΰ ό Μωάμεθ, άρχί- 
ζουν τήν πάλην. Τοιουτοτρόπως προτρέπουν είς τόν άγώνα δλους τούς 
γενναίους μουσουλμάνους. Ή  παλαίστρα εινε κατάμαυρος καί άλειμμένη 
μέ λάδι. Ό  άσυνείθιστος άνθρωπος μόλις πατήση είς αΰτήν πέφτει κατα
κέφαλα. Πολλάκις οί παλαισταί επί δύο, τρεις ώρας παλαίουσι μέ γυμνούς 
πόδας, χωρίς υποκάμισο επάνω είς αΰτόν τόν στίβον χωρίς δ ένας νά κα

ί )  ‘Ο Ρουστέμ ήτο άγγελιαφόρος καί τό πρωτοπαλλήκαρο τοϋ Μωάμεθ, κατά 
τινα δέ παράδοσιν είχε καί πτερά. Σ. Μ.
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τορθώση νά νικήση ευκόλως τόν άλλον και μεταχειρίζονται 360 τεχνά
σματα πάλης. Βεβαίως σέ μια στιγμή ό ένας εϊτε πιάνοντας τόν αντίπα
λόν του από τόν αυχένα, εΐτε πεδικλόνοντας αυτόν, είτε κόπτοντας αυτόν 
άπό τό έδαφος, εϊτε άκουμπόντας τις πλάτες του κατά γης, εϊτε καί γυρί
ζοντας αυτόν καβάκι (εξαναγκάζοντας αυτόν είς κυβίστημα) μέ ενα οίον- 
δήποτε τέχνασμα τόν νικά. Διότι μεταξύ τών παλαιστών ή ρώμη θεωρεί
ται γενναιότης. ’Αλλά καί τό τέχνασμα εινε άνώτερον άπό τήν ρώμην. 
Διότι κατ' άρχαΐον γνωμικόν, τά εννέα δέκατα τής γενναιότητος εινε 
τεχνάσματα. Καί πράγματι έτσι εινε. Είς τούς στρατιωτικούς ή πάλη καί ή 
οπλασκία εινε άπαραίτητα. Είνε δέ και έκ τών συνηθειών τοϋ Μωάμεθ. 
Βλέπων τις δλα αύτά μένει εκστατικός καί κατάπληκτος. Ό  τεκές αυτός 
άν καί δέν εινε λιθόκτιστος εινε έν τούτοις στερεός. ’Έχει πολυάριθμα 
κελλία, μαγειρεία καί κήπους ευκολίας1). Είς τήν αυλήν του εύρίσκονται 
εκτεθειμένα σιδηρά τόξα άρχαίων παλαιστών, πολεμικά τύμπανα καί λοιπά 
εργαλεία πάλης. *0 τεκές ούτος εύρίσκεται πλησίον τής αγοράς ’Αλή-πασά 
καί έσωθεν τής πύλης Μπαλούκ παζάρ.

'Ο τεχέξ τών δερβισών τοΰ ΔζεΑκλεδδίν Ρ©υμί.

Ό  τεκές αύτός εκτίσθη μετά τόν τεκέ τών παλαιστών. Είνε τοϋ Κο
τζά Μουράτ Χάν. ’Έχει μεγάλους θόλους σκεπασμένους μέ μόλυβδον. 
Αύτό τό ίδρυμα ενψ ήτο προηγουμένως τεκές τών μεβλεβίδων, επειδή έκ 
συμπτώσεως έγεινεν είς αύτόν φόνος, μετετράπη εις τέμενος άφοΰ εκτίσθη 
μιναρές, ιερόν καί άμβων δι3 αύτό. Κατόπιν είς τήν αυλήν τοΰ,τζαμίου τού
του και είς τό βόρειον μέρος τοΰ περιβόλου του εκτίσθη μεβλεβιχανές, ίμα- 
ρέτ, μεδρεσές καί κελλία διά τούς δερβισιδες. Τοιουτοτρόπως έσχηματίσθη 
καί πάλιν περίβλεπτος μεβλεβιχανές, ένεός τοΰ οποίου περισσότεροι τών 
διακοσίων δερβισών καθ’ εκάσιην εβδομάδα έκτελοΰσι τάς συνήθεις τελε- 
τάς αύτών, άναπαριστώντες διά τοΰ χορού τήν περί τόν ήλιον κίνησιν τοΰ 
σύμπαντος, ύπότούς ήχους μουσικής, καθ’ ον χρόνον άλλοι δερβίσαι άγνο1 
καί σοφοί ψάλλουσι στίχους τοΰ Μεννεβί 2). Ό  τεκές ούτος έχει πολλάς 
προσόδους έξ αφιερωμάτων.

Ό  τεκέ§ άγιωτάτου Σίεϊχ Ζινδανί.

Πρόκειται περί τοΰ Σε'ιδ Μπαμ,πά Τζαφέρ σουλτάν έκ τών συντρό

1) Αποχωρητήρια. Σ. Μ.
2) 01 φαλμοί τούς οποίους συνέθεσεν 6 Ιδρυτής τοΰ τάγματος Δζελαλεδδίν

Ρουμί. Σ. Μ.
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φων τον προφήτου, ΰστις έπί τής χαλιφείας τοϋ Χαρρούν έρ Ρεσήτ διετέ- 
λεσε πρέσβυς αύτοΰ εν Κωνσταντινουπόλει. Εινε θαμμένος έν Κωνσταν- 
τινουπόλει εντός πύργου, λέγουσιν ότι άπέθανε δηλητηριασθείς, διότι προ
σέβαλε τόν αύτοκράτορα. Τόν τεκέ τοΰ Μπαμπά Τζαφέρ σέβονται καί 
αυτοί οι Χριστιανοί και έπικαλοΰνται τήν χάρι του. Έ κ τής κατ’ ευθείαν 
γενεάς αύτοΰ προέρχεται ό Σεΐχ Ζινδανί, όστις εινε θαμμένος είς ιόν έν 
Άδριανουπόλει ομώνυμον τεκέν. Ούτος είχε τήν εύτυχίαν νά συμπράξη μέ 
τόν πατέρα τών νικητών, τόν Σουλτάν Μεχτέτ Χάν, κατά τήν άλωσιν τής 
Κωνσταντινουπόλεως. Είσήλθεν εις αυτήν άπό τήν πύλην Ζινδάν. 'Όπως 
ό ΙΙαλάτ δεδέ άπό τήν πύλην τοΰ Μπαλατά, ό Τζοί’πέ Άλή δεδέ καί ό 
Χορός δεδέ άπό τάς ομωνύμους των πύλας. Ό  Σεΐχ Ζινδανί, μόλις εί
σήλθεν είς τήν Κωνσταντινούπολιν, έπεσκέφθη τόν Τεκέ τοΰ προπάππου 
του Μπαμπά Τζαφέρ, άπεφυλάκισε τούς πρύ πολλοΰ χρόνου ευρισκομένους 
εκεί, διά χρέη καί φόνους, έπεσκεύασε τόν τάφον τοΰ πατρύς του κατά τόν 
μουσουλμανικόν τύπον. Ό  ίδιος άπέθανεν έν Άδριανουπόλει, έπί δέ τοΰ 
τάφου του εκτίσθη ό Τεκές ό φέρων τό όνομα Σεΐχ Ζινδανί. Οί ταπεινοί 
τοΰ Τεκέ τούτου εινε πλανόδιοι καί βοσκοί. Δέν έχει πολλά εισοδήματα. 
Είνε μικρός Τεκές κείμενος έξω τοΰ ΙΙύργου Ζινδάν τής Άδριανουπόλεως 
έπί τής δημοσίας όδοΰ.

"Υστερα έρχόμεθα είς τόν Τεκέ τοΰ Σεΐχ Άβδούλ Καδήρ έλ Τζεϊ- 
λανή. Αύτός έγεννήθη είς τήν πόλιν Τζεϊλάν κειμένην παρά τήν παραδεί- 
σιον Βαγδάτην. Εκτίσθη δέ ό Τεκές ούτος χάριν τών οπαδών αύτοΰ, τοΰ 
οποίου ή φήμη ώς μεγάλου αρχηγού καί γνώστου τών θεολογικών ζητημά
των ήτο διαδεδομένη άνά τήν Ρωμαϊκήν καί ’Ινδικήν χώραν. Ό  Χαζιρέτ 
Σεΐχ δέν εινε άπό τήν Κεϋλάνην τής Περσίας. Ό  Τεκές ούτος εύρίσκεται 
έπί υψώματος δνομαζομένου Κούρτ μπαϊρί καί έστραμμένου πρός νότον. 
Έ χει αίθουσαν συναθροίσεων δυναμένην νά περιλάβη χιλίους άνθρώπους. 
Επίσης διάφορα δωμάτια, μαγειρεΐον, άποθήκην τροφίμων. Έ ν συντομίφ 
είναι ίδρυμα πλήρες. Κ αθ’ εκάστην Παρασκευήν συναθροιζόμενοι χιλιά
δες πιστών, προσεύχονται καί ευφραίνονται. ΙΙολλάκις οί θεολόγοι κατη
γόρησαν τούς οπαδούς του Τεκέ αύτοΰ, ότι ή τελετή τοΰ χορού αύτών εΐνε 
αθέμιτος. Αύτοί όμως εσιαδπησαν πάντοτε καί δέν παρημέλησαν τάς τε- 
λετάς των, παρά τάς διαταγάς τών αρχόντων.

Δέν έπαυσαν δέ άπό τοΰ νά ερευνούν τόν Θεόν καί τήν αλήθειαν. Ό  
Τεκές έχει ένα ιεροκήρυκα, άγιον, σεβάσμιον καί έν< ρετον.

Ό  Τεκές τοΰ οσίου Σεΐχ Τμπραχίμ Γκιουλσανί. Ό  Άζίλ Τμπραχίμ 
Γκιουλσανί μετέβη είς τήν Κωνσταντινούπολιν έξ Αίγύπτου καί εκεϊθεν μέ 
τήν άδειαν τοΰ σουλτάν Σελήμ χάν ήλθεν είς τήν Άδριανοΰπολιν καί έκτισε 
τον Τεκέ αυτόν. Ακολούθως έπέστρεψεν είς τήν Αίγυπτον, δπου ίδρυσε 
καί άλλον τεκέ. Άποθανών δέ έκει έτάφη πλησίον τοΰ τεμένους Μααέ.



*() εν Άδριανουπόλει διάδοχός του, επειδή ήτο άπό τούς ενάρετους καί 
σοφούς, προσείλκυσε πολλούς έκ τών ’ Αδριανουπολιτών. Τήν σήμερον εινε 
πλήρης Τεκές και συγκεντρώνει καθ’ έκάστην Παρασκευήν μέγα πλήθος. 
Δέν γνωρίζω αν έ'χη αρκετά εισοδήματα.

’Επειτα εινε ό Τεκές τοΰ Χατζή Όμέρ αγά. Αυτός εινε Τεκές ερη
μιτών καί εύρίσκεται παρά τό Άγάτς παζαρί. Ό  ιδρυτής τοΰ τάγματος 
τούτου χαζηρέτι Ρισβάν έφένδης εινε θαμμένος εδώ. Επειδή τά εισοδή
ματα του εινε πάγια ή αγαθοεργία του εινε διάχυτος.

Ό  Τεκές τοΰ Σεΐχ Χαζηρέτι Μεστζή ζαδέ Ίβραχίμ έφένδη. Ό  (-)εύς 
νά άγιάση τήν ψυχήν του. Εινε υψηλόν ενδιαίτημα τοΰ τάγματος τών 
ερημιτών. Εύρίσκεται έπί τής λεωφόρου καί πλησίον τοΰ τεμένους Μπεη- 
λέρβεη. Εινε δέ πολυσύχναστος.

Ό  τεκές τοΰ Μοί'εζίν σουλτάν. Είνε μικρός τεκές κείμενος παρά τήν 
πύλην Ούτς σερεφελή ’Έχει πολλούς πτωχούς (μοναχούς) Λεν γνωρίζω 
δμως είς ποιον τάγμα άνήκουσιν αυτοί. Είνε καί αύτύς πολυσύχναστος.

Ό  τεκές τοΰ Έμποΰ ’Ισαάκ Ινιαρουνί. "Ολοι οί καλόγηροί του ανή
κουν είς το τάγμα τών Ίσαακίδων, τών οποίων ή γενεά φθάνει είς τούς 
διδασκάλους τών Νακσιμπένδ 1). Εΐνε υψηλός τεκές κείμενος είς τήν πα
ράλληλον οδόν τής προ τοΰ τεμένους Ούτς Σερεφελή.

Ό  Τεκές τοΰ Τάς Κένδ μπαμπά κεϊται πρός τ ’ αριστερά τοΰ Οΰλού 
τζαμί καί είνε ετοιμόρροπος.

Ό  τεκές τοΰ Τουτουνσούζ μπαμπά είνε αξιοθέατος. Δέν γνωρίζω δμως 
ποιος εινε ό Ιδρυτής του καί είς ποιον τάγμα ανήκουν οί μοναχοί του. Κεΐ- 
ται πρός βορράν τοΰ Άγάτς παζαρί, μέσα είς κήπους. Εινε ξενών δερ- 
βισών καλοκτισμένος καί καθ’ δλα τέλειος. ’Έχει ανθόκηπον παραδεί- 
σιον.

Ό  τεκές τών Τριών καί τών Έ πτά  εύρίσκεται είς τήν συνοικίαν 
Κεήκ. Είνε πολυσύχναστος, αρχαίος* στέλλονται δέ πρός αυτόν από φΐ" 
λανθρώπους πανταχόθεν πάμπολλα δώρα καί θύματα (κουρμπάνια).

Αί κρήναι καί τά τρεχούμενα νερά τής Άδριανουπόλεως. Καίτοί- 
ή μεγάλη αυτή πόλις δέν στερείται ΰδατος, έν τούτοις πολλοί άγα- 
ΦοεργοΙ έκτισαν μέσα είς τάς συνοικίας καί τάς αγοράς κρήνας διά 
τούς έπισκέπτας καί τούς περίοικους. Τά νερά ερχόμενα άπό τόν Ά ρ -  
δαν καί τόν "Εβρον πλημμυροΰσι τόν τόπον. Είς ένδεκα μέρη ύπάρχουσι 
κρήναι τοϋ Γαζή Χουδαβενδικιάρ. Κρήνη τοΰ Ίσα τσελεμπή. Κρήνη τοϋ 
Γιλδιρίμ Χάν, Κρήνη τοΰ Έσκή Τζαμί, καί κρήνη τοΰ Βαγιαζήτ Χάν. 
Ί Ι  τελευταία αϋτη συναντάται είς έξ μέρη. Κρήνη τοΰ Τιμούρ Τάς πασά.
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1) Τάγμα Μουσουλμάνων μοναχών. Σ. Μ.
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Κρήνη τοϋ Κοτζά Μουράτ μπέη. Αυτή συναντάται είς Ιννέα μέρη. Κρήνη 
Βεϊλέρβεη. Κρήνη Σοκουλοϋ πασά. Κρήνη Τάχτ—οϋλ—παλιά. 'Υποθέτω 
δτι αυτή ανήκει είς τόν Κοτζά Μουράτ Χάν. Κρήνη Κασήμ πασά. Κρήνη 
Εσέ καδήν.

Κρήναι τής Άδριανουπόλεως δπου δίδεται νερό γιά ψυχικό, (σεμπίλ), 
Ή  πολυτελέστερα έξ όλων εινε ή τοϋ Σελήμ Χάν, ή εύρισκομένη παρά τήν 
αγοράν. Ή  τοϋ Κηζλάρ άγασί Μουσταφά αγά κεϊται πλησίον τής πύλης 
Ούτς σερεφελή, είς πολυσύχναστον μέρος' έ'νεκα δέ τούτου δέν απολείπουν 
έξ αυτής οί διψώντες. Είνε έστραμμένη πρός τήν λεωφόρον έπί δέ τοΰ πα
ραθύρου αυτής υπάρχει ή κάτωθι χρονολογία, χαραγμένη μέ χρυσά κτυ- 
πητά γράμματα : δίστιχον έμφαΐνον τό έτος χίλια. Καί ή κρήνη τοΰ Άλή 
πασά είνε επίσης δνομαστή.

Αί συνοικίαι τής Άδριανουπόλεως.
Ή  ’Αδριανούπολις έχει τετρακοσίας δεκατέσσαρας συνοικίας άνθούσας. 

Έ ν  πρώτοις εντός τοϋ φρουρίου υπάρχουν δεκατέσσαρες. Δέκα συνοικίαι 
είνε τών Ρωμηών καί αί άλλαι τών Εβραίων. Πλησίον τοϋ Τεκέ τών πα
λαιστών υπάρχει μία συνοικία μουσουλμανική. ’Άλλη τοιαύτη υπάρχει έν- 
τός τής πύλης Τόπ καποϋ. Υπάρχουν καί πέντε συνοικίαι αθιγγάνων έκ 
τών οποίων λόγφ τοϋ θορύβου είνε αδύνατον νά περάση κανείς. Έκτος 
αύτών δλαι αί άλλαι συνοικίαι τών προαστείων είνε μουσουλμανικαί. Τά 
ονόματα τών κυριωτέρων έξ αύτών εΐνε τά εξής. Χιουγκιάρ, Σαράι, Μουρα- 
διέ, Τασλήκ, Κηγήκ, Σελιμιέ, Έσκή τζαμί, Ούτς σεριφέ, Άρασέ, Μαχκεμέ, 
Φίλ δαμί, Κασήμ πασά, Τιμουρτάς πασά, Κηζήλ μιναρέ, Έσέ καδδίν, Δάρ 
ούλ-χαδίς, Κατήρ χανί, Βεϊλέρβεη, καί Σερατσχανέ.

Τά έν Ά δριανουπόλει σουλτανικά ανάκτορα.

Πρώτον είνε τό Έσκή Σεράϊ. Κεϊται εις θέσιν καβάκ μεϊδανί καί 
πλησίον τοϋ τεμένους Σελήμ χάν. Τό έκτισεν ό πορθητής τής Άδριανου 
πόλεως Γαζή Μουράτ Χουδαβενδικιάρ εύθύς μετα τήν άλωσιν. Οί παλαιοί 
ηγεμόνες τής Άδριανουπόλεως κατοικούσαν παρά τήν πύλην Μώνιάς. 
Άργότερον ό Μουσά Τζελεμπή έπεκτείνας τό Έσκή Σεράϊ κατέστησε 
μίαν έκ τών πτερύγων αύτοΰ ισχυρόν φρούριον. Ή  περιφέρειά του είνε 
πέντε χιλιάδες βήματα. ’Έχει σχήμα μάλλον τετραγώνου. Τό ύψος τών τοί
χων του είνε είκοσι πήχεις. ’Έχει μίαν σιδηράν θύραν πρός τήν βορείαν 
πλευράν. Μετ’ αύτούς ό Σουλεϊμάν χάν διά ν’ άποθανατίση τήν κατά τής 
Ούγγαρίας εκστρατείαν του έπεσκεύασε τά δωμάτια τών γενιτσάρων παρόν
των τεσσαράκοντα χιλιάδων γενιτσάρων. Προς τόν σκοπόν δέ νά έγκατα- 
στήση έξ χιλιάδας αύλικούς, έκτισε μεγάλας αίθούσας, γυναικωνίτας, θη-
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σαυροφυλάκεια μικρά καί μεγάλα, άποθήκας, ίερακοτροφεΐα καί κατασκη
νώσεις στρατιωτών. Αμπέλια καί κήπους δέν έχει. Επειδή δμως εύρίσκε- 
ται είς υψηλόν μέρος έχει κλίμα εύχάριστον καί νερό γλυκό. Ή  χρονολο
γία τής άνεγέρσεώς του εινε 767. Κατά τινα νόμον τοΰ Σουλεϊμάν Χάν 
είς τό άνάκτορον τοΰτο έξεπαιδεΰοντο τρεις χιλιάδες εκλεκτά παιδιά έπί 
τριετίαν καί τελειοποιούμενα είς τάς τέχνας καί τάς έπιστήμας μετέβαινον 
είς τήν Κωνσταντινούπολιν καί εκεί άναλόγώς τής έπιδόσεώς τών προσε- 
λαμβάνοντο είς τάς υπηρεσίας τοΰ νέου Ανακτόρου. Διά τοΰτο τό Έσκή 
Σεράϊ τής Άδριανουπόλεως ήτο υπό τήν εΰνοιαν καί προστασίαν τών 
Σουλτάνων. Είθε δ Θεός νά διατηρήση τήν πόλιν ταΰτην είς χεΐρας τών 
όσμανιδών μέχρι συντέλειας τοΰ αΐώνος εΰημεροΰσαν καί άνθοΰσαν.

Τ© άνάκτβρον τοΰ Χ©υγκιάρ μπε^ταεδί.

Είς παλαιάν εποχήν τό άνάκτορον αυτό έχρησίμευεν ώς κυνηγέσιον τών 
βασιλέων τής Άδριανουπόλεως. ΤΗτο άνθοκήπιον καί κατοικία άηδόνων. 
Μετά τήν άλωσιν ό Μουράτ Χάν διά νά προσεύχεται μακράν τών οφθαλ
μών τοΰ κόσμου έκτισεν εκεί ευχετήριον καί μεμονωμένα περίπτερα, κατέ
στησε δέ τοΰτο μονίμως κατοικήσιμου. Μετ’ αυτόν ό κοτζά Μουράτ Χάν Β'. 
ό πατήρ τοΰ μεγάλου πορθητοΰ, μέσα είς τό άνάκτορον αυτό καί παρά τάς 
δχθας τοΰ Τοΰνδζα ποταμοΰ έκτισε διάφορα πολυτελή περίπτερα. Κάθε 
σουλτάνος άφίνοντας έκεΐ καί άπό έν έργον μέχρι τής εποχής τοΰ Σουλεϊ- 
μάν Χάν τό κατέστησαν επίγειον παράδεισον μαρτυροΰντα τήν δόξαν καί 
τήν προϊοΰσαν πρόοδον τών Όσμανιδών. Ό  σουλτάν Σουλεϊμάν δταν 
εξεστράτευσε κατά τής Γερμανίας είς τό άνάκτορον αυτό έστρατο- 
πέδευσεν.

Τό άνάκτορον εύρίσκεται πρός βορράν καί έξωθεν τής Ά)πόλεως είς 
θέσιν κατάφυτου καί περιβρέχεται πανταχόθεν ώς νησίς άπό τά νερά. 
τού Τοΰνδζα. ’Έδαφος εύφορώτατον. ’Έχει ύψικάρηνα δένδρα, δρΰς, πλα
τάνους, κυπαρίσσους, λεΰκας καί άλλα. Μεταξύ αύτών διαιτώνται διάφορα 
άγρια ζφα καί πτηνά. Ή  κυρία είσοδος τοΰ ανακτόρου ανοίγει πρός νό
τον είς καταπράσινον πεδιάδα. Πλησίον τοΰ άνακτόρου κεϊται τό δικαστι
κόν μέγαρον. Είς τό μέσον τής πεδιάδος υπάρχει πανΰψηλος μέχρι τρίτου 
ούρανοΰ στήλη είς τήν κορυφήν τής οποίας υπάρχει σφαίρα χρυσή.

Έ δώ  άγωνίζονται οί τοξόται καί οί οπλοφόροι μέ βέλη καί τυφέκια 
καί ενώπιον τοΰ σουλτάνου επιδεικνύουν την Ικανότητά των καί βραβεύον
ται παρ’ αύτοΰ. Είς τήν πεδιάδα τήν εύρισκομένην πρός βορράν τοΰ κή
που ύπάρχουσι βασιλικοί σταΰλοι. Ό  κήπος δέν εινε περιμανδρωμένος. 
ΙΊεριβρεχόμενος ύπό τοΰ ποταμοΰ δέν έχει άνάγκην περιμανδρώματος. Ό  
αρχηγός τής σωματοφυλακής τών ανακτόρων (μποσταντζήμπασης) έχει
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τρεις χιλιάδας σωματοφύλακας οί όποιοι έπαγρυπνοΰσιν ημέραν καί νύ
κτα. ’Εντός τοΰ κήπου υπάρχει ό γυναικωνίτης, παρόμοιος πρός φροΰριον. 
Έκεϊ ύπηρετοΰσι οί εύνοΰχοι καί ό άρχιευνοΰχος. "Ενας έκ τών πύργων 
αΰτοΰ υψηλός μέχρι τρίτου οΰρανοϋ είνε τόσον αρμονικός που ή γλωσσά 
μου είνε μικρά διά νά τόν περιγράψη. Εινε έπταόροφος. Εις έκαστον 
δέ ο'ροφον ύπάρχουσι διάφορα δωμάτια, έξώσται, πίδακες καί δεξα- 
μεναί.

’Άλλο άνάκτορον είνε τοϋ Σουλτάν Ά χμέτ Χάν. Άλλο είνε τοΰ 
Μουράτ Χάν τοϋ Δλ Αυτό κατοικεΐται. 'Ο σουλτάν Μεχμέτ ό Δλ αγαπούσε 
πολύ τό κυνήγιον καί διά τοΰτο τόν περισσότερον χρόνον παρέμεινεν είς 
Άδριανοΰπολιν. Άπ* εδώ διηΰθυνε τάς πολεμικάς επιχειρήσεις του. Α π ’ 
εδώ έστελνε στρατηγούς καί κατέκτησε τήν Τρανσυλβανίαν, τό Γερμανι
κόν φροΰριον Έϊβάρ, τήν νήσον Κρήτην καί τό φροΰριον τών Χανίων. 
Κυρίως δέ μεταβάς αυτοπροσώπως μετά τοΰ βεζΰρου αύτοΰ Κιοπρουλή 
ζαδέ Φαζήλ Άχμέτ πασά είς Πολωνίαν κατέκτησε τό σπουδαιότερον τών 
φρουρίων αυτής, τήν Καμανίτσα. Επίσης διά τών στρατηγών του κατέ
κτησε σωρείαν άλλων φρουρίων είς Σερβίαν καί Αυστρίαν καί μετέφερεν 
έκεΐθεν πλήθος αιχμαλώτων καί λαφΰρων διά τών οποίων εξωράϊσε τό 
άνάκτορον καί τούς πέριξ κήπους είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε παρόμοιοι νά 
μήν ύπάρχουν είς άλλο μέρος τής έπιφανείας τής γής. ΙΙρός τόν κήπον 
αυτόν μόνον ό βασιλικός κήπος τής πόλεως Πεσέλ τής Γερμανίας δΰναται 
νά παραβληθή. Τά άνθη πού εύρίσκονται είς τόν κήπον αυτόν τής Άδρια- 
νουπόλεως, δηλαδή τά τριαντάφυλλα, τά ζουμπούλια, τά ΐα, οί τολύπες, 
οί βασιλικοί, τά γιασεμιά, τά φούλια, οί μολόχες, οί νάρκισσοι, οί κρΐγοι, 
οί βιόλες, οί ανεμώνες, τά γαρύφαλλα, καί τά παρόμοια ευώδη φυτά είς 
κανένα μέρος τοΰ κόσμου δέν ύπάρχουσι. Ό  εξωτικός αύτός κήπος άνοίγε- 
ται προ τοΰ τεμένους Σουλτάν Μεχμέτ Χάν. Έ ν  ολίγοις ή γλώσσα άδυνα- 
τεϊ νά τόν περιγράψη. Έγώ ό ταπεινός έτόλμησα νά τόν περιγράψω ωσάν 
νά πήρα μία σταγόνα άπό τήν θάλασσα καί μίαν άκτίνα άπό τόν ήλιον. 
Διότι λόγφ τής ολιγοημέρου παραμονής μου τόσο μόνον κατά)ρθωσα νά 
συγκρατήσω. Καί σήμερον άκόμη είς τόν ύποδειγματικόν αυτόν κήπον 
συντροφεΰουσιν είς τό κυνήγιον τόν ευτυχή σουλτάνον δώδεκα χιλιάδες 
εύσταλεΐς έφιπποι νέοι καλώς εξθ)πλισμένοι μέ άκόντια καί άλλα όπλα, 
έτοιμοι είς τάς διαταγάς αύτοΰ. Τό άνάκτορον αύτό είς ούδεμίαν άλλην 
εποχήν είχε καί ούτε θά έχη ποτέ τόσην αΐγλην όσην σήμερα. Ό  Θεός νά 
διατηρήση τήν ευημερίαν του μέχρι συντέλειας τοΰ αίώνος. Τά μεγάλα 
κτίρια τής πόλεως είνε σκεπασμένα μέ κεραμίδια κοκκινωπά. Ή  ταπει- 
νότης μου άνέβηκα είς τόν μιναρέ τοΰ Σελημιέ καί είδα μετά προσοχής 
τήν πόλιν καί τά πέριξ καί έμέτρησα σαράντα οκτώ κτίρια μολυβδοσκεπή. 
Έκτος τών ήδη περιγραφέντων δΰο σουλτανικών άνακτόρων ύπάρχουσι 
καί τριακόσια τεσσαράκοντα άνάκτορα μεγιστάνων. Τό ώραιότερον καί
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λαμπρότεροι' όλων εινε τό άνάκτορον τοΰ Σοκολοΰ Μεχμέτ πασά, τό 
όποιον έχει τριακόσια εξήκοντα δωμάτια, διαφόρους αίθουσας, δεξαμενάς 
καί πίδακας καί λουτρά μέσα καί έξω. Είς τήν εύρύχωρον αυλήν αύτοΰ 
υπάρχει πεδίον διά τό αγώνισμα τοΰ ακοντίου. ’Άλλα ανάκτορα εινε τοΰ 
Μακμπουλ Ίβραχίμ πασά, τοΰ Τιμουρτάς πασά, τοΰ Βεηλέρβεη τοΰ Μπουλ- 
χενκλή Χ< >υσεΐν πασά, τοΰ Σακσακή πασά, τοΰ Φερούχ πασά, τοΰ Σλη- 
μιε, τοΰ Μουτεμιδή Μουεγήτ πασά, τοΰ Ρουστέμ πασά, τοΰ Μαχμούδ 
πασά, τοϋ Μιχάλ μπέη, τοΰ Τεφτερχάρ Ισμαήλ έφένδη, τοΰ Έκμεκτσή 
ζαδέ Άχμέτ πασά, τοΰ Ζαγανός πασά, τοΰ Χαλήλ πασά, τοΰ Ίσάκ πασά^ 
τοϋ Καζασκέρ καί τοϋ Μποσταντζή μπασί Σινάν πασά.

Τά έπί τής εποχής τοϋ Μεχμέτ Χάν τοΰ Δ", άκμάζοντα ανάκτορα είνε 
τά έξης. Τό άνάκτορον τοΰ Κιοπρουλοΰ Μεμέτ πασά, τοΰ Μεσαχήπ Μου
σταφά πασά, τοϋ Ρεί ς—οΰλ—κιτάπ ’) Σαμή ζαδέ, τοΰ χρονογράφου (Ρουσ- 
ναμεδζή) Άλή έφένδη, τοΰ Βανή έφένδη. Εντός δέ τοΰ φρουρίου τό άνά
κτορον τοϋ άρχηγοϋ τών Γεννιτσάρων καί τοΰ Χασάν πασά ζαδέ. Αύτά 
εΐνε τά γνωστά είς εμέ ανάκτορα σκεπασμένα μέ κεραμίδια κοκκινόχρόα. 
Τά σουλτανικά ανάκτορα είνε όλα λιθόκτιστα καί σκεπασμένα μέ καθαρό 
μολύβι.

Τά ξενοδοχεία και οί ξενώνες trig Άδριανουπόλεως.

Ή  Άδ)πολις έχει έν όλφ εξήκοντα τρεις μεγάλους ξενώνας, τό Μου- 
ραδιέ, τό Γιλδιριμιέ, τό Μουχαμεδιέ, τό Κοτζαμουραδιέ, τό Σελημιέ, τό 
Βαγιαζηδιέ. Τόν ξενώνα τοΰ Έσκή Ά λή  πασά. Ό  ξενό)ν τοΰ Γεμηστσή 
Χασάν πασά, 6 όποιος εύρίσκεται παρά τό Σελημιέ, είνε παμμέγιστος και 
παρόμοιος πρός φροΰριον. "Ο ξένιον (τό Χάνι) τοΰ Ρουστέμ πασά καί 
αύτό είνε στερεώτατον κτίριον. Τό Γεμής Χανί, τό Καπάν Χανί, τό 
Βεηλέρμπεη Χανί, τό Βιράν Χάν, τό Σουτζάχ χανί, τό Ίμαρέτ χ**νι, τό 
Μιχάλ χανί καί τό χάνι τοΰ Σουαμπεττίν πασά, τό χάνι τής Έσέ καδήν. 
Τό τελευταΤον τοΰτο έπί τής εποχής τοΰ Σουλτάν Άχμέτ χάν ήτο μικρό 
χάνι. 'Αργότερα ό Έκμεκτσή ζαδέ Ά χμέτ πασάς τό κατεδάφισε καί εις 
τήν θέσι του άνήγειρε μεγαλοπρεπή ξενώνα, όμοιος τοΰ όποιου ούτε είς 
τήν Άδ)πολιν ούτε καί είς τήν Κων)πολιν υπάρχει. Αύτό τό Χάνι έχει 
διακόσια τέλεια δωμάτια. Είς εν μέρος τής αυλής του υπάρχουν δωμάτια 
διά γυναίκας. Ό  σταΰλος αύτοΰ δύναται νά περιλάβη χιλίους ίππους. 
’Έξωθεν αύτοΰ υπάρχει πανύψηλος πύργος φθάνων μέχρι τρίτου ούρανοΰ 
εντός τοΰ οποίου χωροΰν εκατόν σειραί ήμιόνων. Γύρωθεν αύτοΰ άπό

1) Άρχιγραμματεΰς ιών ανακτόρων καί έπί τών εξωτερικών υποθέσεων. Σ, Μ.
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άκρου εις άκρον ύπάρχουσι έξώσται (σοφάδες). Ή  εξωτερική αυλή του 
ήμπορεΐ νά περιλάβη χιλίας καμήλους καί ήμιόνους. Ή  θύρα του εινε 
σιδερένια καί βλέπει πρός βορράν επί τής Λεωφόρου. Έ π ’ αυτής δέ εινε 
χαραγμένη ή χρονολογία του — 1018— καί δίστιχον λέγον δτι έγένετο έπί 
τής εποχής τοΰ σουλτάν Άχμέτ.

'Έκτος τούτων ύπάρχουσι καί πεντήκοντα τρία εμπορικά καταστή
ματα. Οί έμποροι τών πολυτίμων εμπορευμάτων διαμένουν εις τό Χάνι 
πού εύρίσκεται απέναντι τής θύρας τοΰ Μπεζεστεάου. ’Έχει καί εβδο
μήντα χάνια διά τούς έργένιδες (αγάμους). Είς αύτά διαμένουσι, ώς επί τό 
πλεΐστον, οί άγαμοι ύπάλληλοι τών υποδηματοποιών καί λοιποί ξένοι άγα
μοι οδοιπόροι καί εινε αλληλέγγυοι. Τά Χάνια αύτά έχουν θυρωρούς καί 
φύλακας. Μέ μόνην τήν διαφοράν δτι είς τά Χάνια αύτά τών μπεκιάριδων 
δέν παίζει ταβοΰλι κάθε βράδυ, δπω; γίνεται είς τούς άλλους ξενώνας. *0 
ξενών τών αγάμων τοϋ Ζαγανός πασά κεϊται μεταξύ τοΰ δικαστηρίου 
καί τοΰ Μεδρεσέ. Είς αύτόν διαμένουν χίλιοι περίπου ράπται άγαμοι. 
’Έπειτα εινε καί δ ξενών αγάμων τής Δαγιέ καδήν, δπου κατοικούν οί 
υποδηματοποιοί.

Ή  αγορά καί τό παζάρι τής Άδριαν©υπόλεω§.

Είς τούς δημοσίους δρόμους αύτής ύπάρχουσιν έν δλω έξ χιλιάδες 
επτακόσια μαγαζειά. Τό άρχαιότερον έξ δλων εινε τό είς τό κέντρον τής 
πόλεως εύρισκόμενον Μπεζεστένι τοΰ Μουράτ Χάν, τό όποιον εινε στερε- 
ώτατον καί οίθόλοιτου σκεπασμένοι μέ κυανόχρουν μόλυβδον. Τά πολυτι
μότερα πράγματα τής οθωμανικής έπικρατείας εύρίσκονται εδώ.Εντός τοΰ 
Μπεζεστενίου φυλάσσονται τριακόσια μικρά μαγαζειά. Είς έκαστον δέ έξ 
αύτών ύπάρχουσι πάμπολλοι θησαυροί. ’Επάνω είς έ'να άπό αύτά τά μα- 
γαζειά ύπάρχει γραμμένη μέ κτυπητά γράμματα ή εξής επιγραφή.«— 
αστέρι λαμπερό, μέ τό νά φυλάγω τήν ώμορφιά σου τά μάτια μου έγιναν 
δίφυλλο ντουλάπι». Ό  εισερχόμενος σ’ αύτό τό μαγαζάκι μένει κατά
πληκτος, βλέποντας τούς πολυτίμους λίθους καί τά χρυσοποίκιλτα σκεύη 
καί μεθμ τήν εύωδίαν τφν αρωμάτων. Επειδή είς τό Μπεζεστένιον 
τοΰτο εύρίσκονται δλοι οί θησαυροί τής Αίγύπτου κάθε νύκτα εξήντα νυ
κτοφύλακες μέ αναμμένα κανδήλια, άφοΰ κλείσουν τάς τέσσαρας σιδηράς 
θύρας αύτοΰ τάς εύρισκομένας είς τάς τέσσαρας πλευράς του, τό φυλάτ- 
τουν μέχρι πρωίας. {

Τό παλαιόν Μπεζεστένι. Αύτό είνε κτίσμα τοΰ Γαζή Χουδαβενδι- 
κιάρ. Είς αύτό δέν ύπάρχουν πολύτιμα έμπορεύματα. Έ κ  τών είκοσι θό- 
λων αύτοΰ οί δύο εινε χαλασμένοι. Εντός αύτοΰ εργάζονται οί παπλω
ματάδες. ’Έξωθεν αύτοΰ ύπάρχει παλαιοπωλεΐον (μπίτπαζαρί).
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Έγκώμιβν τη§ άγ©ρ«$ τ©ϋ Ά λ ή  πασβί.

Αυτή εΐνε. άπό τά άφιερώαατα τοΰ Άλή πασά, βεζΰρου τοΰ Σουλεϊ- 
μάν χάν καί εργον τοΰ όνομαστοΰ άρχιτέκτονος κοτζά Σινάν αγά. Τφ 
ό'ντι ούτος χρησιμοποιήσας ολην τήν τέχνην του εχάραξε τήν άγοράν αυ
τήν ένθεν και ένθεν τή; μεγάλης λεωφόρου, ή οποία αρχίζει άπό τήν πύ
λην Μπαλήκ παζαρί καί φθάνει εως τήν πΰλην Ίγνετζιλέρ (τών Βελονά- 
δων). Ή  επαξία αυτής περιγραφή εινε άδΰνατος. Είς τάς δΰο κεφαλάς 
της έχει δΰο μεγάλας θΰρας, ως θΰρας φρουρίου. Είς αυτήν κάθε νΰκτα 
φυλάσσουν εκατόν νυκτοφΰλακες. Διότι ή άνυπολογίστου άξίας ευρισκό
μενη εδώ περιουσία εχει άνάγκην φρουρήσεως.Άπό μίαν θΰραν αυτής μέ
χρι τής άλλης ή άπόστασις εΐνε χιλίων βημάτων. Ά πό τό ενα καί άπό τό 
άλλο μέρος έχει τριακόσια εξήκοντα μαγαζειά μέ θυρόφυλλα. Τά θυρό
φυλλα αΰεά εινε τεχνικά προσηρμοσμένα καί δέν διαφέρουν τό ενα άπό 
τό άλλο οΰτε κατά τρίχα. Ή  σκεπή αυτής άποτελουμένη άπό τόξα καί θο
λούς εΐνε σκεπασμένη μέ μολΰβι. Κάθε τόξον έχει ενα παράθυρον μέ σι
δερένιο παραθυρόφυλλο. Οί νυκτοφΰλακες, τά παράθυρα αυτά, τά κλείουν 
κάθε βράδυ. Διότι καί είς αυτήν υπάρχουν έμποροι πολυτίμων πραγμάτων.

Έ γώ  δ χότζας περιειργάσθην τήν ώραίαν αυτήν άγοράν πέρα πέρα. 
«Εΐνε άγορά βασάνων. Μαγαζί πιστώσεων δέν υπάρχει».

"Οπως φαίνεται καί άπό τό δίστιχον αυτό υπάρχουν πάρα πολλά §μ- 
πορεΰματα. Εΐνε δμως πανάκριβα. Αγορά παρομοία πρός αυτήν οΰτε εις 
τήν Κ)πολιν οΰτε είς τήν Προΰσσαν υπάρχει. Μόνον ή εν Δαμασκφ 
άγορά Σινανιέ μπορεί νά παραβληθή πρός αυτήν. "Οπισθεν τής άγοράς 
αυτή: καί επί μιάς λεωφόρου υπάρχει μεγάλο έργαστήριον δερμάτινων 
ειδών. Έ ν  συνεχείς* μέ τό Μπεζεστένι υπάρχει καί άγορά χρυσοχόων καί 
κεντητών. Καί ή άγορά τών άρωμμτικών εΐνε πράγματι αξιοθέατος καί 
ευφραίνει τάς καρδίας διά τών αρωμάτων καί φαρμάκων της. Τό μήκος 
τοΰ Οΰζοΰν τσαρσή εΐνε δΰο χιλιάδες βήματα. Εΐνε ωσάν μεγάλη λεωφό
ρος. Δεξιά καί άριστερά χιλιάδες τεχνΐται προσπαθοΰν νά κερδίσουν τά 
πρός τό ζήν. (τό φαγί τους καί τό χηρκά τους). Τό έμβλημά των εΐνε :— 
Ό  κερδίζων εΐνε φίλος τοΰ Θεοΰ — Διότι δ κόσμος έτσι εΐνε. Ύπάρχουσι 
καί άγοραί τών βελονάδων, τών χαλκουργών, εκείνων που πωλοΰν μέλι, 
τών σιδηρουργών, τών βαμβακεμπόρων, τών παπλωματάδων, εκείνων πού 
πωλοΰν λινά, τών βκηνοποιών, τών ψαράδων, τών βαφέων, τών τσοχα- 
τζίδων καί τών χαλβαδζίδων. Πλησίον τοΰ τεμένους Σελήμ Χάν, υπάρχει 
άλλη άγορά, ομοιάζουσα πρός τήν άγοράν Ά λή  πασά, τής δποίας αί δΰο 
κεφαλαί έχουν δΰο σιδηράς θΰρας. Είς τάς δΰο πλευράς τής άγοράς αυτής 
υπάρξουν τριακόσια καταστήματα μέ τσεγγέλια. Οί θόλοι της εΐνε σκβ-
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πασμένοι μέ μολυβί. Ή  άγορά αύτή τιμά τήν Άδριανοΰπολιν. Καίτοι τα
ξιδεύω σαράντα έ'να χρόνια, πουθενά δέν συνήντησα παρομοίαν. Κατά 
τον μήνα ’Ιούλιον εινε μέρος αναψυχής. Έ δώ συγκεντρώνονται οί άνθρω
ποι τών γραμμάτων, οί εΰγενεΐς και οί προύχοντες. Πλησίον αυτής υπάρχει 
μικρή άγορά (κιουτσούκ άραστά). Αυτή βέβαια δέν ομοιάζει πρός τήν 
προηγουμένην. Εινε όμως χαρίεσσα. "Όλοι οί τεχνΐται τών μνημονευθέν- 
των σουλτανικών αγορών δταν συνέρχονται κατ’ ιδίαν έ'χουσι τούς αρχη
γούς των, τούς σοφούς των, τά πρωτοπαλήκαρά των, τούς κεχαγιάδες των 
και τούς τσαουσάδες των. Αί άγοραί και τά καταστήματα αύτά, επειδή 
έκτίσθησαν έπί τής εποχής τών προκατόχων Σουλτάνων έπί τή βάσει 
ιορισμένου ρυθμού καί έμπροσθεν τών καταστημάτων έχουσι τόξα, στη- 
ριζόμένα είς καθέτους στύλους, σχηιιατίζουσι στοάν καλλωπίζουσαν τήν 
πόλιν.

Τό πλεΐστον τών αγορών αύτών τά μολύβια έχουν λυώσει άπό τάς 
έπανειλλημένας πυρκαϊάς.

’Ά λλα ι διεσκορπισμέναι έντοξ και έκτόζ rng πόλεω§ άγ©ραί
Κιουτσούκ παζάρ, Σαρατσχανέ κιοπρουσού παζαρί, Μουραδιέ παζαρί, 

Τακήκ παζαρί, Τασλήκ παζαρί, Βαγιαζήτ χάν παζαρί, Γιλδιρίμ χάν παζαρί, 
Μιχάλ μπασί παζαρί. Μανίας παζαρί καί Τεππαγχανέ τσαρσησί. Είς τά 
βυρσοδεψεία (τεππαγχανέ) ύπάρχουσι περί τούς πέντε χιλιάδες νέοι έργά- 
ται ρωμαλέοι, γενναίοι, χειροδύναμοι, ούδείς δέ φονεύς ή δικαστής δύνα- 
ται νά εισχώρηση μεταξύ αύτών. Έ ά ν  δέ ποτε φονεύς τις «λθη εκεί δέν 
ήμπορεΐ νά σωθή άπό τά χέρια των. Αναγκάζεται νά έργασθή είς τήν 
βυρσοδεψίαν, συνέρχεται καί γίνεται καλός τεχνίτης. Τά μεγάλα αύτά 
βυρσοδεψεία εύρίσκονται είς τήν ό'χθην τοΰ "Εβρου ποταμοΰ. Ύπάρχου- 
σιν επίσης άγορά καυσοξύλων, άγορά αμαξών, άγορά ίππων, άγορά προ
βάτων, άγορά άγελάδων, άγορά άθιγγάνων καί άγορά τό χάνι τών μου- 
λαριών. "Ολα τά μουλάρια τοΰ αύτοκρατορικοΰ στρατοΰ μένουσιν έδώ. 
Ά λλ’ έπειδή τό παρά τό φίλ γιοκουσοΰ εύρισκόμενον οίκημα τοΰ έλέφαν- 
τος κατερειπώθη, δ έλέφας τόν όποιον είχε στείλει δώρον ό βασιλεύς τών 
‘Ινδιών μένει τώρα είς ενα έρειπωμένον λουτρόν παρά τήν γέφυραν Σα
ρατσχανέ. Έ κ  τόόν γνωστών είς ημάς αγορών εινε καί ή άγορά τής Έσέ 
καδήν, τό καλιά παζαρί, τό μεϊχανέ παζαρί, ή άγορά τών αιχμαλώτων καί 
ή άγορά τών γυναικών. Είς τάς άγοράς αύτάς πλεονάζουν λωποδύται, 
Λεβέντιδες τής Ρούμελης καί ή φάρα τών κακοποιών.

Τά έν Ά δρικνβυηέλει άκμάζοντα καί αξιομίμητα μνημεία.

Τό σπουδαιότερον έξ αύτών είνε ή γέφυρα τοΰ Μιχάλ. Έδώ ενώ-
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vovtcu οί, ποταμοί Τοΰνδζα, Ά ρ δα ς  καί "Εβρος. Είνε τόσον πλατεία καί 
μεγάλη κατά μήκος ώστε είς κανένα (ΐέρος τοϋ κόσμου δέν υπάρχει παρό
μοια. Έκτος από τήν γέφυραν Γκιουλβάρ έπί τοϋ Δουνάβεως είς τήν Γερ
μανίαν. Η τήν έπί τοϋ Έργένους, γέφυραν ή όποια έχει εξήκοντα τέσ- 
σαρα τόξα. ’Ανήκει είς τόν κοτζά Μουράτ χάν καί απέχει ένα σταθμόν 
από τήν Άδριανοΰπολιν. Είνε θαϋμα πώς αυτή ή γέφυρα εκτίσθη έπί 
τριών ορμητικών (τρελλών) ποταμών. Ή  μία άκρα αυτής εύρίσκεται πρός 
δυσμάς καί νι άλλη πρός άνατολάς. Τό μήκός της ει,νε πολύ μεγάλο. Τό 
πλάτος της επιτρέπει νά διέλθουν τρεις άμαξαι έκ παραλλήλου. Εΐνε 
έκτισμένη μέ λίθους ΰπερμεγέθεις (μεγέθους έλέφαντος) καί εινε τεχνική. 
Οί καμάρες αυτής εΐνε είδος ουρανίου τόξου. Άλλά δέν εινε τόσον υψηλά 
δσον τά τόξα τής Γέφυρας Μοστάρ είς τά σύνορα τής Βοσνίας καί τής 
γέφυρας Μπατάν εις τό Κουρδιστάν. Τό ύψος της φθάνει τούς σαράντα 
πήχεις. 'Ωσάν νά εινε τείχος τοϋ Αλεξάνδρου. Είς τό μέσον τής άξιομι- 
μήτου ταΰτης γέφυρας καί πρός τ’ αριστερά υπάρχει φυλάκειον θολιοτύν. 
Έκεΐ εινε γραμμένη ή χρονολογία τής γέφυρας αύιής «’Οκτακόσια είκοσι 
πέντε». Έπειδτή μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου καί άπό τάς πλημμύρας μέρη 
τινά αυτής εΐχον καταστραψή, έπι τής εποχής τοϋ Σουλτάν Ίβραχίμ 
Χάν, ό μέγας βεζΰρης Καρά Μουσταφά πασάς έπεσκεύασεν αυτήν δαπα- 
νήσας τό προϊόν τής πωλήσεως τών διαφόρων σκευών, χαλκωμάτων καί 
λοιπών επίπλων τού Τεκέ Χηζηρλήκ, τόν όποιον κατεδάφισε κατόπιν υψη
λής διαταγής καί εκατοντάδας πουγγίων έκ τών ιδίων του. ‘Η ήμερομηνία 
τής επισκευής τής γεφύρας εύρίσκεται ωσαύτως είς τό φυλάκειον εκείνο, 
μέ τάς λέξεις·. (Έστερέωσε τήν ώραίαν ταύτην γέφυραν ό Μουσταφά πα
σάς. Αυτήν τήν γέφυραν έκτισε τό πρώτον ό Γαζή Μιχάλ μπέης έπί τής 
βασιλείας τής εποχής τοϋ πατρός τού πορθητοϋ. Πλησίον είς τήν γέφυραν 
υπάρχει έπί τοϋ "Εβρου ποταμοΰ μικρά νησίς επάνω είς τήν οποίαν εύρί- 
σκεται μέγα τέμενος. ‘Υπάρχει επίσης έκεΐ πλησίον καί τεκές μέ τόν τά
φον τοϋ Σεφερσάχ διαδόχου τού Χατζή Μπεκτάς Βελή.

Κατόπιν έρχόμεθα είς τήν γέφυραν Σαρατσχανέ. Αϋτη εΐνε τοϋ Σε- 
χαπεδδίν πασά, δστις ήτο άπό τούς μεγιστάνας τοϋ πατρός τής νίκης. Τήν 
άνέγερσιν τής γεφύρας εΐχεν αρχίσει ό πατήρ τής νίκης (’Έμπ-ούλ-φέτχ). 
Πριν δμως άποπερατωθή αΰτη άπεβίωσεν εις τό Μάλτεπε τής Κων)πό- 
λεως. "Οταν δέ ό Σεχαππεδδ'ιν πασάς ήλθεν είς τήν Άδ)πολιν μέ τόν 
σουλτάν Βαγιαζίτ χάν, άπεπεράτωσε τήν γέφυραν αυτήν. Εΐνε γέφυρα 
αξιοθέατος καί ανεκτίμητος. ’Έχει οκτώ καμάρες. Εύρίσκεται έπί τοΰ 
"Εβρου ποταμοΰ παί εΐνε πολύ στερεά. Ά π ό  τήν γέφυραν πηγαίνοντας 
πρός τήν Άδριανοΰπολιν υπάρχει τετράγωνος μαρμαρίνη στήλη έπί τής 
οποίας μέ τό χέρι τοϋ Αύθέντου εινε γραμμένη ή έξής επιγραφή;
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Εκτίσθη ύψηλή διαταγή τοΰ σουλτάνου τής εποχής Βαγιαζήτ χάν* 
έν έτει 885 :

Κατόπιν έπί τοϋ Τοΰνδζα, εντός τοΰ σουλτανικοΰ κήπου, υπάρχουν 
τρεις άλλαι ώραϊαι γέφυραι, αΐ όποΐαι ονομάζονται γέφυραι τοΰ Σουλτά
νου. Δέν είνε γνωστόν ποιοι τάς έκτισαν. Έ π ί  τοΰ ποταμοΰ Τοΰνδζα 
υπάρχει επίσης έμ π ρ ο σ θ εν  τοΰ ίεροΰ τοΰ όμωνΰμου τεμένους γέφυρα τοΰ 
σουλτάν Βαγιαζήτ, ή οποία κοινώς λέγεται μιας καμάρας (γιάληνης 
γκιόζ). "Αλλη γέφυρα έπί τοΰ Τοΰνδζα είνε ή γέφυρα τοΰ Έτμεκτσή ζαδέ 
Άχμέτ πασά. ’Απ’ έκεΐ πηγαίνει κανείς είς τό χωρίον Τημουρτάς. Πόσας 
καμάρας εχει δέν γνωρίζω. Πάντως δμως έχει ώραίαν θέαν. Έ π ί  τοΰ πο
ταμοΰ Ά ρ δα  καί είς δΰο σημεία υπάρχουν δΰο γέφυραι ξΰλιναι. Πολλά- 
κις είς τά σημεία αυτά έκτίσθησαν λίθιναι γέφυραι. Επειδή δμως τό 
έδαφος είνε αμμώδες τάς ο^αρέσυρεν τρελλαθείς ό "Αρδας.

■)
ΟΙ λουτρώνες τής Άδριανουπόλεως

Πρώτον ό λουτρών Ούτς σερεφελή είνε μεγάλος, ευάερος, μέ καλό 
νερό, κομψός και μέ ΰπηρέτας καθαρούς καί περιποιητικοΰς. Ά π ό  τους 
τοίχους καί τούς θόλους του είνε άδΰτατον καί σταγών ίδρώτος νά τρέξη. 
Ό  λουτρών τάχτ—ούλ—καλιά (κάτω άπό τό φροΰριον), είνε κτίριον μέγα 
παλαιοΰ τΰπου. cO λουτρών τοΰ Ίβραχίμ πασά, τών Μπογιατζιλάρ (Βα
φέων), τοΰ Ίσχάκ πασά, τοϋ Σελιμιέ, τοΰ Μουράτ μπέη. Ό  τελευταίος 
ούτος είνε μέγας καί κτίριον αρχαίου τΰπου. Τά τρεχοΰμενα νερά του είνε 
γλυκά. Ό  λουτρών τοϋ Μεζήτ μπέη έχει μεγάλην πελατείαν. c0  λουτρών 
Τόπ καπουσοΰ κεϊται έντός τοΰ φρουρίου καί δέν έχει καλήν φήμην. *0 
λουτρών τοΰ Βαγιαζίτ Χάν εύρίσκεται παρά τήν δχθην τοΰ Τοΰνδζα. Ό  
λουτρών τοΰ Μιχάλ μπέη έπειδή είνε πολύ μεγάλος είς μερικά δωμάτιά 
του οί βυρσοδέψαι βάφουσι δέρματα κυανά, κόκκινα, κίτρινα, ροδόχροα καί 
πορτοκαλιά. Ό  Λουτρών τοΰ ’Αγά είνε ωραίος είς τήν συνοικίαν Κηγήκ- 
Ό  λουτρών τοΰ Κασήμ Πασά εύρίσκεται πλησίον τοΰ τεμένους Έσέ κα- 
δήν. Ό  λουτρών τοΰ Σουλτάν Μεχμέτ. Ό  λουτρών τοΰ Μπεηλέρμπεη είνε 
παράξενος, περίεργος καί άνοικτόκαρδος. Ό  λουτρών τοΰ Ά χή  τσελεμπή 
ωνομάσθη τοιουτοτρόπως, διότι είς μίαν γοΰρναν εκ λευκοΰ μαρμάρου 
ενός δωματίου του εύρέθη προσωπογραφία δήθεν. ’Όχι προσωπογραφία 
άλλ' έμψυχόν τι. Διόιι άπό οίονδήποτε μέρος καί άν τήν παρατηρήσης 
φαίνεται δτι γελςί. Τι τέχνη! Τό έκτισεν ό ιδιοκτήτης τοΰ ομώνυμου τεμέ
νους δ εξοχώτατος Ά χή τσελεμπή. Ό  λουτρών τοΰ Καζασκέρ είνε καθα
ρός. Ό  λουτρών τοΰ Κηζλάρ άγασί. Ούτος ένφ ήτο κατάλυμα έλέφαντος 
κατεστραμμένον, ό άρχιευνοΰχος τοΰ Σουλτάν Μεχμέτ Δ', τό έπεσκεΰασε 
καί τό έκαμεν εύχάριστον λουτρόν, δμοιον τοΰ οποίου δέν ύπάρχει οΰτε
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είς τήν Άδριανοΰπολιν ούτε είς άλλο μέρος τής Ρούμελης. Κατά τήν 
μαρτυρίαν τών προκρίτων τής Άδριανουπόλεως ύπάρχουσιν ενταύθα έν 
βλψ τρεις χιλιάδες εκατόν πεντήκοντα λουτρώνες εΰγενών οικογενειών. 
Διότι εις πολλά σπήτια τών βεζυρών καί βουκελάδων υπάρχουν άνά δΰο 
καί τρεις. Εΐνε καθιερωμένον δπως καί τό μικρότερο σπήτι έχει τό λουτρόν 
του. Έ γώ  ό ταπεινός γνωρίζω παρά πολλούς εξ Ιδίας άντιλήψεως, ή άπα- 
ρίθμησις τών οποίων περιττεΰει. Πρέπει νά σημειωθή δτι ό Λουτρών τοΰ 
Χουνκιάρ Σεραΐ, εΐνε κτισμένος μέ ιδιόρρυθμον διαίρεσιν καί σχέδιον θελ
κτικόν, παρόμοιος δέ ϊσως μόνον είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, είς τά ιδιαί
τερα διαμερίσματα τοΰ νέου Ανακτόρου, νά εύρίσκεται.

Ο ί κ ά τ ο ικ ο ι  οώτης.

Ή  τάξις τών προυχόντων δταν φθάσουν είς ώριμον ηλικίαν, ήτο ι 
δταν φθάσουν τά εβδομήντα ή ένατόν χρόνια απέχουν άπό τάς διασκεδά
σεις. Έχουν δμως έν τάξει τά κέρδη των. ’Έχουν τό χρώμα καί τήν οψιν 
τής υγείας. Οι νέοι εΐνε μέτριοι είς παρουσιαστικόν καί ωμορφιά. Μιλούν 
λίγα καί κολυμβοΰν είς τούς ποταμούς δπως οί νηρηΐδες είς τήν θάλασσαν.

01 η εηα ιδευμ ένο ι. 'Υπάρχουν ιατροί γνωρίζοντες τήν επιστήμην 
τοΰ σφυγμού καί διαπρεπείς χειρουργοί έκτελοΰντες ώρισμένα καθήκοντα 
είς τό Νοσοκομειον Βαγιαζίτ χάν. Άλλ3 ό πλέον ξακουστός άπ5 δλους ει- 
νε ό παρά τό τέμενος Ούλοΰ τζαμί, Χηζήρ τσελεμπή, δστις εινε δεύτερος 
Χηζήρ Α). Ό  ’Ισμαήλ τσελεμπής είναι αμίμητος είς τήν τέχνην τής περι
τομής. Περιτέμνει τά παιδιά κατά τήν ίεράν παράδοσιν. Οί ίμάμιδες, ιε
ροκήρυκες καί οί ουλεμάδες (θεολόγοι) ύπερβαίνουσι τούς έξ χιλιάδες πεν
τήκοντα. Μεταξύ τών Ιεροδικαστών δνομαστοί εΐνε ό Χαντζή ζαδέ έφέν- 
δης, ό καρά Καδής, ό Μεσούτ έφένδης. Έ κ  δέ τών ιεροκηρύκων, ό ίερο- 
κήρυξ τοΰ τεμένους Βαγιαζίτ Ίβραχίμ έφένδης. Σήμερον είς τήν πόλιν αυ
τήν ύπάρχουσι περί τούς δεκαεπτά δόκιμοι ποιηταί καί συγγραφείς. Έ ν  
γένει ή πόλις αύτή είναι φυτώριον σοφών, έναρέτων, καί κατοικία τών 
ποιητών καί ευσεβών. 01 προύχοντες καί εύγενεΐς φοροΰσι σαμαρόγουνες 
καί πολυτελή ενδύματα" άφίνοντες δέ τήν άκρη τοΰ σαρικιού των νά πέ- 
φτη ολίγον πρός τά κάτω περπατοΰσι σεινάμενοι κουνάμενοι. Οί τής με
σαίας τάξεως φοροΰσι τσόχινα παυτάνια. Αί γυναίκες φορούν τσόχινο φε
ρετζέ καί σόφια χρωματιστά, έχουσιν έπάνω ισιο τό κεφάλι καί δέν φο
ρούν κεκρύφαλον, δπως αί Κωνσταντινοπολίτισσαι.

1) Προφήτη; τής μουσουλμανικής θρησκείας, δστις κατά παράδοσιν ζή εΐσ- 
§« καί σπεύδει είς βοήθειαν τών δεόμενων. "Εορτάζεται τήν 23 ’Απριλίου, Σ. Μ, ,
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Το κλίμα αυτής.

Επειδή ή ’Αδριανούπολις εύρίσκεται εις τύ τελευταΐον τρίτον τής 
τέταρτης ζώνης τό κλίμα της εινε παρά πολύ εύχάριστον. Άλλά τό κα
λοκαίρι της, είναι καλοκαίρι καί ό χειμώνας της, παρά πολύ χειμώνας. 
Ενίοτε καί οί τρεις ποταμοί αυτή; παγώνουν. Ό  χειμώνας της ομοίαζε1 
μέ τον χειμώνα τής Έρζερούμ.

’Ονόματα άνδρών και όνομαστών προσώπων.

Σεχμή μπέη, Σηγιαμή μπέη, Κασήμ μπέη, Σεχράπ μπέη, Χαϊδάρ 
μπέη, Μεμιδζάν μπέη, Ρεσούλ αγά, Καδρή αγά, Χουδαβερδή αγά, Σεχ- 
σουβάρ αγά, Άχμέδ αγά.

’Ονόματα γυνα ικώ ν. Ούμετουλάχ (Θεοδούλη), Άφιφέ (Σωφρονία), 
Έμινέ, Μέχριμαχ (Σεληνόφως), Ζουμρέ (Άστρον), Ούμπέϊδε (Δούλη), 
Ζουμπέϊδε, Γκιούλσαχ (Βασίλισσα τών ρόδων), Ούμεχάν, Χάβα. Ονό
ματα δούλων. Φερχάδ, Κενάν, Τεζγκιούλ, Καδεμλή, Κουβετλή μπαη, λα- 
τσίν, Σαχίν, Τσελέπ βερδί, Άλάχ βερδί, Σεβινδίκ, Χουδά βερδί, Γκιούν δο- 
γδού, Γιασάρ, Μουζαφέρ ’Ονόματα δούλων γυνα ικώ ν. Τσηγδέμ, Γκιούλ- 
ναρ (Κόκκινο τριαντάφυλλο), Γκιουλιζάρ (Ροδοπάρειος), Γκουλφάμ (Ρο- 
δόχρους), Γκιουλροϋχ (Ά ρωμα τοϋ ρόδου), Όβετζάν, Λαλεμπούγιου (’Ά 
ρωμα λειρίου), Βερδισάχ (Βασιλικόν άνθος).

Προϊόντα.

Ή  Άδρ)πολις έχει επτά είδη σίτου γνωστών μέ τό όνομα δεβέ δι,σί. 
Άλλά τοΰ είδους αυτής χιορίς άγανο, τοϋ κηζιλδζά καί τοΰ μπέη—λέρδζε 
μόνον είς τήν Δαμασκόν καί τό Χορράν εύρίσκεται. Παράγει έν άφθονίφ 
κουκιά, φακές, φασόλια, καί λοιπά δημητριακά. ’Έχει ολίγα κριθάρια. Τά 
τριαντάφυλλα καί τά μποστάνια της εΐνε άφθονα.

Φαγώσιμα, όπωρικά και ποτά.

Έ ν  προότοις έχει πολλών ειδών χαλβάδες μυρωδάτους καί εύγέστους, 
όμοιοι τών οποίων δέν εύρίσκονυαι είς κανένα άλλο μέρος. Πρός αυτούς 
μόνον οί χαλβάδες τής Βασσόρας τών φυλών Χαμεβή καί Κουρεϊσή μπο
ρούν νά παραβληθούν. Τά διάφορα ψωμοκύδωνά της ζυγίζουν τό καθένα 
μίαν οκά. Τά ροδάκινα αυτής καί προ πάντων τά κρεατώδη ροδάκκινά της, 
είνε όνομαστά. Επίσης εΐνε δνομαστός καί δ άπηγορευμένος οινός της, 
τόν όποιον οί φράγκοι άγαποΰν υπερβολικά. Έχει μποζά πηκτό καί
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βυσσινάδα. Έττίσης όνομαστόν είνε καί τό κυδωνόπαστον αυτής, τό 
όποιον εινε καλύτερον καί άπό τό κυδωνόπαστον τής Άμασείας.

Συσσίτια (Ίμαρέτια σιτισμού)

Τό σπουδαιότερον έξ δλων εινε τό ’Ιμαρέτι τοϋ Σουλτάν Βαγιαζήτ 
Βελή, τοϋ οποίου ή πρός τους πτωχούς γενναιοδωρία είνε μεγάλη.

Εις τήν πόλιν αυτήν κατασκευάζονται αμάξια καί καθίσματα σκαλι
στά. Τα δέρματα αυτής εινε επίσης δνομαστά. Έ κ  τών έπαγγελματιών 
πλουσιώτεροι εινε οί βυρσοδέψαι.

Το γλωσσικόν Ιδίωμα τού λαού.

’Επειδή είς τήν πόλιν αυτήν διαμένουσι πολλοί χωρικοί, αυτοί θέλον- 
τες νά όμιλήσωσι τήν γλώσσαν τής πόλεως λέγουν άλλ’ άντ’ άλλων.

Τά μποστάνια της

’Έχει έν συνόλφ τρεις χιλιάδες περιβόλια (μποστάνια) μέ δένδρα καί 
διάφορα προϊόντα. Αμπελώνες τριάκοντα τρεις χιλιάδες. "Ενεκα δμως τοϋ 
σκληρού χειμώνος δέν κάμνει καλά σταφύλια.

Τό θεραπευτήριον Βαγιαζήτ Χάν κεϊται είς καταπράσσινον χώρον καί 
δεξιά τής εξωτερικής αυλής τού τεμένους Βαγιαζήτ Χάν. Τό θεραπευτή- 
ριον τούτο έχει ιατρικήν σχολήν καί ιδιαίτερα δωμάτια διά τούς σπουδα- 
στάς. Υπάρχουν ιατροί έμπειροι καί σοφοί, οί όποιοι συζητούν μεταξύ των 
περί τής μονοθεϊκή; θεωρίας τοϋ Σωκράτους, τοϋ Τπποκράτους, τοϋ 
Άριστοτέλους, τοϋ Γαληνού, τού Φιλικού, τού Πυθαγόρου καί έχοντες 
ύπ’ δψιν δτι βάσις τής σοφίας εινε πρώτον ή γνώσις τών θρησκειών καί 
δεύτερον ή γνώσις τών σιομάτων, προσπαθούν νά εΰρουν τά φάρμακα 
πρός θεραπείαν τών πασχόντων. Εινε θεραπευτήριον τό όποιον δέν περι- 
γράφεται οΰτε διά τής γλώσσης οΰτε διά τοϋ καλάμου. ΙΙλήν δμως άς 
άναφέρωμεν μερικά έν εϊδει σταγόνος έκ τού ωκεανού. Είς τό μέσον τοΰ 
κατάφυτου αυτού περιβόλου ύψονται λιθόκτιστος θόλος, τού οποίου τό άνω 
μέρος είνε ανοικτόν ώς παράθυρον λουτρού. Είς τό ανοικτόν τούτο μέρος 
καί έπί έξ λεπτών μαρμάρινων στύλων στηρίζεται έν εϊδει καλύμματος 
άλλος μικρός θολίσκος. Είς τήν κορυφήν τοΰ θολίσκου ό τεχνίτης του 
έστησε σημαίαν κατεσκευασμένην έξ ολοκλήρου άπό χρυσόν. Ή  σημαία 
αυτή περιστρέφεται πρός τήν διεύθυνσιν τού πνέοντος ανέμου. Εινε αξιο
θέατος. Ό  κάτωθι αυτού μεγάλος θολος έχει δκτακοσίας γωνίας. "Εσωθεν 
αυτού υπάρχουν δκτώ τόξα. Κάτωθι δέ έκάστου τόξου υπάρχει χειμερινόν 
δωμάτιον. Έκαστον τών δωματίων έχει άνά δύο παράθυρα, τών οποίων
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τό εν βλέπει έξω πρός τους κήπους, τό δέ άλλο βλέπει πρός τόν πίδακα καί 
τήν δεξαμενήν, πού εύρίσκονται κάτωθι τού μεγάλου θόλου Ιντός τής 
αυλής. ’Έμπροσθεν τών οκτώ τούτων χειμερινών δωματίων καί εντός τοΰ 
μεγάλου θόλου υπάρχουν οκτώ θερινά δωμάτια. Ά π ό  τά πέριξ τής μεγά
λης δεξαμενής τής εύρισκΟμένης κάτω άπό τόν μεγάλον θόλον καί άπό 
στόμια άναβλύζει κρυστάλλινο νερό καί γεμίζει τήν δεξαμενήν, τής οποίας 
οί πίδακες άνατινάσσουν αύτό μέχρι τοΰ θόλου. Τά δωμάτια τοΰ θεραπευ
τηρίου τούτου εΐνε πάντοτε γεμάτα άπό άσθενεΐς. Είς μερικά δέ έξ αύτών 
καί άναλόγως τής άσθενείας άνάπτεται κατά τόν χειμώνα φωτιά είς τάς 
εστίας (τζάκια), οί δέ άσθενεΐς καθήμενοι είς τά κρεββάτια των άκουμ- 
βόντας είς τά μεταξωτά μαξιλάρια των βογγοΰν καί γρινιάζουν. Κατά τήν 
εποχήν τής άνοίξεως, οπότε εΐνε εποχή τής τρέλλας οί έρωτοκτυπημένοι 
τής Άδριανουπόλεως πληθαίνουν. Είσάγονται κατόπιν άδειας τοΰ ίερο- 
δικαστοΰ εις τό νοσοκομεΐον αύτό καί τοποθετούνται είς μερικά δωμάτιά 
του. Κρεμούν δέ είς τόν λαιμόν τών τοιούτων τρελλών πινακίδας μέ χρυ- 
σάς ή άργυράς άλυσσίδας, επί τών οποίων άναγράφεται ή γενεαλογία των. 
Καί τοιουτοτρόπως φυλάσσονται έκεΐ καθώς τά λεοντάρια στο κλουβί. 
Κατά τήν άνοιξιν δίδουν είς τούς άσθενεΐς διάφορα άνθη, δπως εινε τά 
κίτρινα κρινάκια, τό γιασεμί, οί βιόλες, τά γαρύφαλλα, ό βασιλικός, τά 
λείρια, τά ζουμπούλια καί μέ τις μυρωδιές των θεραπεύουν αύτούς. Ενίοτε 
κατά τήν άνοιξιν οί τρελλοί σπάνουν τές άλυσσίδες των καί θορυβούν. Ό  
κόσμος τής Άδριανουπόλεως τρέχει είς τούς τοίχους τοΰ θεραπευτηρίου 
καί σεργιανίζει. Έγώ τοιοΰτόν τι δέν είδα.

Ό  άείμνηστος Βαγιαζήτ βελή είς τό άφιερωτήριον έγγραφόν του άνέ- 
γραψεν δπως διορίζωνται δέκα καλλίφωνοι τραγουδιστοί καί δργανοπαΐ- 
κται πρός θεραπείαν τών άσθενών, διασκέδασιν τών βασάνων των καί 
άνακούφισιν τών ψυχοπαθών. Έ κ  τών δέκα τούτων οί τρεις εινε τραγου
διστοί, ό ένας παίζει πλαγίαυλον, ό ένας βιολί, ό ένας πολύαυλον, ό ένας 
σαντούρι, δ ένας εΐνε χορευτής, δ ένας παίζει άρπαν καί δ ένας ούτι. Τήν 
εβδομάδα έρχονται τρεις φοράς καί παίζουν. Έκτος τοΰ θεραπευτηρίου 
τούτου είς τήν Άδριανοΰπολιν σχεδόν δέν υπάρχει άλλο. Διότι αί έκ τών 
άφιερωμάτων πρόσοδοι αύτών έξηφανίσθησαν. Σήμερον τό νοσοκομεΐον 
αύτό λειτουργεί, Τρεΐς φοράς τήν ημέραν δίδουν, άναλόγως τής άσθε
νείας, καλήν τροφήν είς τούς άσθενεΐς καί ψυχοπαθείς. Επίσης μαγει
ρεύουν καί δίδουν είς αύτούς κατά τάς συνταγάς τών ιατρών πέρδικες, 
φασιανούς, περιστέρια, τρυγόνια, χήνες, πάπιες έως καί άηδόνια άκόμη. 
Δύο φοράς τήν εβδομάδα άνοίγει τό φαρμακεΐον διά τό κοινόν καί οί πά- 
σχοντες άπό διαφόρους άσθενείας Άδριανουπολΐται πέρνουν άπό αύτό 
τά χρειαζούμενα φάρμακα. Τά βοτανικά πού δίδονται εΐνε άφθονώτατα. 
Δέν λογαριάζονται. ίιΆνωθι τοΰ νοσοκομείου υπάρχει άναγεγραμμένος δ
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έξης δρος τοΰ άφιερωτηρίου. «Έάν τις υγιής λάβει άπό αυτά τά φάρμα
κα καί ίλάχιστον (ένα καράτι) νά στραβα)θή καί νά έχη τήν κατάρα τοΰ 
Φαραώ καί τοΰ Άαρών». Ό  Θεός ν ’ άναπαύση τόν δωρητήν κάί ιδρυ
τήν αΰτοΰ.

Αί λδωφόροι τής Άδρΐανουπολδω§.

Εις τήν Άδριανοΰπολιν υπάρχουν έξ χιλιάδες εκατόν έβδομήκοντα 
παράλληλοι καί κάθετοι κύριοι καί δευτερεύοντες (καλοί καί παρακατια
νοί) δημόσιοι δρόμοι. Εινε φαρδεϊς καί λιθόστρωτοι (καλδερίμια), ,άπό 
δλους δέ μπορεί νά πέραση αμάξι. Τριακόσιοι άπό αυτούς εινε λεωφόροι 
σουλτανικαί, οί υπόλοιποι εύρίσκονται είς τάς συνοικίας καί εινε ιδιωτικοί.

Δόξα τφ Θεφ τάξις καί ασφάλεια βασιλεύει είς τήν πόλιν αυτήν καί 
δέν παρατηροΰνται εις τούς δρόμους κακοποιοί. 'Η πόλις αυτή εΐνε ανοι
κτή είς δλους. Έδώ εφαρμόζεται τό ρητόν. Είς δλους τούς φίλους εΐνε 
ανοικτή άς έλθη δποιος θέλει καί ας φΰγη δποιος θέλει. Τάς σκοτεινάς 
νύκτας φυλάττουν τήν πόλιν αυτήν τρεις χιλιάδες νυκτοφύλακες. Αυτοί 
εινε ώπλισμένοι καί περιφέρονται κρατούντες φανάρια. ’Έχουν δέ άπό 
τήν εποχήν τοΰ Γαζή Χουδαβενδικιάρ ιερόν διάταγμα (Χάττ). Έ άν συναν
τήσουν έκνομον άνθρωπον τόν φονεύουν έπί τόπου. Δέν εΰθύνονται απέ
ναντι τοΰ δικαστοΰ. Τοΰτο εινε ιδιαίτερον προνόμιον τής πόλεως ταύτης. 
Έ άν μοί ετίθετο τό ερώτημα. «—Α ϊ ! Έβλιά ! είσαι πράγματι κοσμογυρι- 
σμένος και γνωρίζεις πολλά πρόσωπα. Ά π ό  ποΰ δμως μανθάνεις νά περι- 
γράφης τόσον λεπτομερώς τάς πόλεις ;» Ό  ταπεινός λέγω. «Άπό μικράς 
μου ηλικίας αγαπώ τάς περιηγήσεις. Κατά τό διάστημα τών τεσσαρά
κοντα καί ενός χρόνων πού περιηγούμαι τήν θεόσωστον αυτοκρατορίαν, 
επειδή συναναστρέφομαι τούς δικαστάς, τούς άρχοντας, τούς ηλικιωμένους 
καί τούς πεπειραμένους γέροντας ερωτώ καί εξακριβώνω άπό αυτούς καί 
προσέτι προστρέχω είς πολλά αρχεία καί άφιερωτήρια καί κρατώ σημειώ
σεις περί τών χρονολογιών τών διαφόρων φιλανθρωπικών καί ευαγών 
ιδρυμάτων. Επειδή δέ έχω κλίσιν πρός αύτά ευχαριστούμαι άπό τήν ερ
γασίαν αυτήν».

Ό  Δημιουργός τοΰ σύμπαντος, δταν καθώρισε τήν τύχην έκάστου, 
ένα τι παρηγόρησεν αυτόν Χ).

Συμπλήρωαις των γενικών τή$ ’Αδριανβυπέλεως.

Ή  Αδριανούπολις έχει άπό δλας τάς πλευράς αυτής άφθόνους άμ-

1) Είνε είς δίστιχον γραμμένον. 2 . Μ.
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πελώνας καί κήπους. Έάν έξαιρέσωμεν χάς πόλεις Μπάτσκα καί Λάτσ^α 
τοΰ Βιδινίου, καθώς καί την περιφέρειαν της Βασσόρας καί τοΰ Χορράν ή 
περιφέρεια τής Άδριανουπόλεως είνε ή πλέον εύφορωτάτη. ’Ίσως ή πόλις 
τής "Άδριανουπόλεως νά ΰπερτερή αΰτάς ώς προς τά όπωρικά καί τά λαχα
νικά.

CH ανατολική αυτής πλευρά, ή πρός τήν Κωνσταντινούπολιν μέχρι 
τοϋ Τσολάκ τσεσμέ εινε εΰρεία πεδιάς, εύφορος, καλλιεργημένη καί μέ 
πλουσίαν βλάστησιν. Ή  νοτία πλευρά αυτής πέραν τών ποταμών Ά ρ δα  
καί Μαρίτσα πρός τό Δεμιρδέσι και τό Διδυμότειχον εινε γεμάτη άπό εΰη- 
μεροΰντα χωρία καί στολισμένγ) μέ τσιφλίκια πλούσια. ΙΙρός δυσμάς αυτής 
καί έκ δεξιών καί αριστερών τής Μαρίτσας αί ευρισκόμενα» πεδιάδες μέχρι 
τής διοικήσεως τοΰ Τσερμέν εινε στολισμένοι μέ χωρία καί συνοικισμούς 
μέ άφθονον καλλιεργήσιμον γήν, παράγουν δέ καυσόξυλα καί ξυλοκάρ
βουνα, γνωστά υπό τό όνομα βεκερέλ, τά οποία μεταφέρονται μέ χιλιάδες 
αμάξια εις τήν Άδριανοΰπολυν.

Τό κλίμα καί τό νερό τής Άδριανουπόλεως εινε υπερβολικά ευχάρι
στα. Τά μικρά παιδιά τοΰ σχολείου εινε ευφυέστατα καί εύγενικώτατα. 
Πολλά εξ αυτών άπεστήθισαν διάφορα βιβλία. Αί γυναίκες των δέν 
ΰστεροΰν είς τήν ομορφιά. Εινε σοβαραί, τά λόγια των είνε μετρημένα 
καί αί πράξεις των άρμόζουσαι. Ά ν  καί είς τόσον μεγάλην πόλιν δέν 
εινε δυνατόν νά λείψουν καί αί άποπλανημέναι (κότς κατσκηνί) καί έπα- 
ναστάτριαι. Ό  αριθμός δμως αύτών εν συγκρίσει πρός ά'λλας χώρας εινε 
ελάχιστος. Τά άνΰπανδρα κορίτσια εΐνε πολύ εγκρατή, διότι εκτός άπό 
τόν πατέρα τους ούτε άλλο πρόσωπον άνδρός βλέπουν ού'τε καί φωνήν 
νέου ακούουν. Πολλοί ξένοι άρεσαν τήν πόλιν αύτήν καί έγκατασταθέν- 
τες έδώ έσχημάτισαν οικογένειας. "Ολοι οί προύχοντες καί έξέχοντες εινε 
φιλόξενοι. Άγαποΰν τήν αγαθοεργίαν καί εινε ηθικοί, ενάρετοι καί εύσε- 
βεΐς. Ό  Θεός άς τούς έ'χη καλά. Τήν σήμερον είς τήν οθωμανικήν χώραν 
αί μεγαλύτεραι πόλεις είναι αί εξής: Ή  Κωνσταντινούπολις, ή Άδρια-
νούπολις, ή Σόφια, τό Βελιγράδιον, τό Βιδίνιον, ή Μπόσνα Σαράι, ή Θεσ
σαλονίκη.

Έγκώμι©ν τριών πόλεων

Νομίζεις δτι εινε άμπελος τοϋ παραδείσου. Ή  Αδριανούπολις, ή 
Προΰσα καί ή Κωνσταντινούπολις.

Εινε στολισμένες μέ ώμορφιές. Ή  Αδριανούπολις, ή Προΰσα καί ή 
Κωνσταντινούπολις. Τής μιας είς τά νερά τοΰ Τούνδζα, τής άλλης είς τά
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θερμά λουτρά καί τής πόλης είς τοϋ Κούμ-καποΰ χορεΰουν νεράιδες τής 
θαλάσσης

ΕεφάΑοηον τών προσκυνημάτων rng Άδριανουπόλεως 
δευτέρας πρωτευούσης.

Πλησίον τοΰ τεμένους Σουλτάν Βαγιαζίτ τό οποίον έπεσκέφθημεν 
εύρίσκεται τύ μαυσωλεΐον (ό τεκέ;) τοϋ Χαζιρέτι Χασάν Μπαμπά, ό 
όποιος ύπήρξεν άπό τούς μεγάλους ποδηγέτας. Άνήκεν εις τό τάγμα τών 
Έτχεμί. Έμνημονεύσαμεν ανωτέρω δτι έπί τής γέφυρας τοϋ Μιχάλ εύρί- 
σκεται ό τεκές τοϋ χαζιρέτι Σεφερσάχ, δπου καί ό τάφος αύτοϋ. Ούτος ήτο 
τού τάγματος τών Μπεκτασί. 'Ο τεκές τών παλαιστών ανήκει είς τό τάγμα 
τών Κεστεγκιράν. 'Ιδρυτής αύτοΰ εινε ό χαζιρέτι Πίρ Μαχμούδ πΐρ Γιά- 
ρογλου. Οί οπαδοί αυτού είνε πολύ ευσεβείς. Είς τόν τεκέ αυτόν διέμενεν 
καί ό έκ τών επιφανών παλαιστών καί αρχηγός αύτών χαζιρέτι ’Έρ Σουλ
τάν, δστις παρουσία τοΰ πατρός τού πορθητοΰ τοϋ Σουλτάν Μεχμέτ Χάν 
ένίκησεν εντός μιας ήμέρας τούς έβδομήκοντα διαλεκτούς παλαιστάς τοϋ 
ήγεμόνος τοϋ Άζερμπαϊζάν Ούζούν Χασάν. Αύτός εινε ό ’Έρ Σουλτάν, 
δστις ήτο προγυμναστής τοϋ πεχληβάν Δεμήρ, ό όποιος παρουσίφ τοϋ 
Σελίμ Χάν έπάλαισε μέ τέσσαρα λεοντάρια προερχόμενα άπό τήν χώραν 
τού Γεζήτ καί τά έκοψε στά δυο όλα.

Πλησίον τοϋ τεμένους Βεηλέρβεη εύρίσκεται ό τεκές τοΰ Μεστδζή 
ζαδέ έλ σέχ Ίβραχίμ, δπου καί ό τάφος αύτοΰ. Οί παραμένοντες έκεΐ 
μοναχοί εινε λάτραι τής θείας ώραιότητος. Οί χαζιρέτι Μουράτ μπαμπά 
καί χαζιρέτι Χηζήρ μπαμπά άναπαΰονται είς λαμπρόν μαυσωλεΐον κείμε
νον είς παράπλευρον τοϋ λουτρού Βεηλέρβεη δρόμον. Τό προσκύνημα, τοϋ 
Μουεζίν Σουλτάν εύρίσκεται μέσα είς ενα μικρόν καί κομψόν τεκέ κείμε
νον πλησίον τού νοτίου τοίχου τοΰ Ούτς Σερεφελή. Τοΰ προσκυνήματος 
τούτου μέ τά μάτια μου είδα χιλιάδες θαύματα. Μεταξύ άλλων εινε καί»τό 
εξής. Κατά μίαν ί,εράν νύκτα, καθ’ δν χρόνον ό χαζιρέτι Μουεζίν διελάλε.ι 
τόν προφήτην Μωάμεθ, σαράντα περίπου άπιστοι (κιαφίρ) ένφ παρεφύ- 
λαττον είς τήν θύραν τοϋ μιναρέ μέ σκοπόν νά τόν φονεύσουν, τόσον εν
θουσιάστηκαν καί έπηρεάσθησαν άπό τήν άγγελικήν φωνήν του, ώστε 
καί οί σαράντα ήσπάσθησαν τόν μουσουλμανισμόν. ’Έμπροσθεν τοϋ 
ίεροΰ τεμένους Ούτς Σερεφελή καί είς παράλληλον δρόμον αυτού εύρίσκε- 
ται τό προσκύνημα τοϋ χαζηρέτι Ίσάκ Κιαζουνί. Πλησίον τοϋ Μπάλ κα- 
πάν εύρίσκεται τό προσκύνημα τοϋ χαζιρέτι Τοπλοϋ Μπαμπά. *0 Ύψι-

1) Εΐνε είς στίχους γραμμένον to  έγκώμιον. Σ . Μ.
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στος ας καθαγιάση τόν τάφον του. Έκεΐ πού αρχίζει ή αγορά τού Σελίμ 
χάν εύρίσκεται τό προσκύνημα τών Έσκητζή μπαμπά και Τελλή μπαμπά. 
Καί οι δύο εινε θαμμένοι είς τόν ίδιον τάφον. Αυτοί ήσαν στενοί φίλοι. 
Μίαν ημέραν έκεΐ πού συνομιλούσαν ειπεν ό ένας είς τόν άλλον.—"Αϊντε 
αδελφέ, πάμε νά παραδώσουμε τά άμανέτια είς τόν νοικοκύρη. Σηκώθη
καν άπό τήν Καλλίπολιν καί ήλθαν είς τήν °Αδριανούπολιν. Αγκαλια
σμένοι καί στριφογυρίζοντας έφθασαν είς τό μέρος δπου εινε ό τάφος 
των. Έδώ αγκαλιασμένοι δπως ήσαν παρέδωκαν τό πνεύμα. Διά νά τούς 
θάψουν ήθέλησαν νά τούς χωρίσουν. Έστάθη δμως αδύνατον. Καί άπό 
τόν φόβον τους άφήκαν νά τούς θάψουν τήν άλλην ημέραν. Τήν νύκτα 
δμως, ώ τού θαύματος! "Αρχισε νά πέφτη άπό τόν ουρανόν ώς βροχή 
μυρωδάτο χώμα καί έως τό πρωΐ έσκεπάσθηκαν. Ή  ευωδία τοΰ χώματος 
πού έπεσε τήν νύκτα εκείνην επάνω είς αύτούς άπό τόν ουρανόν έγινεν 
αισθητή είς δλην τήν Άδριανούπολιν. Τό χώμα δέ μόνον επάνω είς αύ
τούς έπεσε καί οχι άλλου. Αύτό τό άξιοσημείωτον γεγονός, δταν έγένετο 
γνωστόν είς τόν Σεϊχουλισλάμ εΐπεν αύτός' «Αύτοί ένεταφιάσθησαν διά 
χειρός τού Παντοδυνάμου. "Ας άναπαυθώσιν δπως εινε καί εύρίσκονται».

Τό προσκύνημα τών Κέντ μπαμπά καί Κούτ μπαμπά εινε μεγάλο 
προσκύνημα. Τό προσκύνημα Έ λ  σεΐχ χαζιρέτι Ζινδανί εύρίσκεται έμ
προσθεν τού ομωνύμου πύργου. Αύτός ήτο πάνσοφος καί σουλτανικός θε
ράπων. Τό καθ’ εαυτό δνομά του ήτο "Απτελ Ρουοΰφ. Κατάγεται άπό 
τήν κατακάθαρη γενεάν τού χαζιρέτι Μπαμπά Τζαφέρ, δστις εΐνε εντα
φιασμένος είς τό Ζινδάν κουλεσί τής Κων)πόλεως. Πλησίον τού μαυσω
λείου τούτου ύπάρχει νεκροταφεΐον γνωστόν ύπό τό ονομα προσκύνημα 
τών Τατάρων. Χιλιάδες Τατάρων έξ άφορμής τών έν Κηζίλ άγάτς διαμε- 
νόντων Σουλτάνων αύτών, έπέδραμον κάποτε εναντίον τής ’Αδριανουπό- 
λεως διά ν ’ άπελευθερώσωσι τόν φυλακισμένον ηγεμόνα των. Κατεσφά- 
γησαν δμως δλοι καί μαζί μέ τόν ηγεμόνα των ένεταφιάσθησαν είς τόν 
τόπον πού λέγεται νεκροταφεΐον τών Τατάρων. Τό προσκύνημα τών 
Μπουλμάν μπαμπά καί Γιαταγάν μπαμπά εύρίσκεται εντός ενός μαυσω
λείου κειμένου πλησίον τών σφαγείων, Ό  Μπουλμάν μπαμπάς επαιτών 
έν δνόματι τού προφήτου Μωάμεθ ήγόραζε κυνήγια καί τά · έπήγαιν,ε είς 
τόν Γιαταγάν μπαμπά, ό όποιος ώνομάσθη Γιαταγάν (κλινήρης), διότι 
έπί σαράντα χρόνια εύρίσκετο είς τό κρεββάτι του καί δέν έβγήκεν άπό 
τό κελλί του. Άπέθανον ταύτοχρόνως καί οί δύο καί ένεταφιάσθησαν 
όμού εις τό κελλίον τού Γιαταγάν. ’Έπειτα εινε τό προσκήνυμα τού Μουμ- 
τζού Χασάν μπαμπά. Αύτός ήτο έκ τών μοναχών τού τάγματος τών 
Μπεκτασίδων. Πλησίον τής συνοικίας τής Έσέ καδήν εΐνε τό προσκύνημα 
τοΰ Έγλενδζέ Μπαμπά/ Ούτος είχε φιλίες μέ άγρια θηρία καί πτηνά. 
Πολλάκις έφάνησαν νά πηγαινοέρχωνται πλησίον του άπό τά βουνά
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άγρια ζψα καί χιλιάδες πτηνών. Τό προσκύνημα Τουτουνσούζ Σουλτάν 
κεϊται είς τό Άγάτς παζαρί. Τό σκήνός του μέχρι σήμερον εντός τοϋ τά
φου του εύρίσκεται άνέπαφον. Κατάκειται δέ εντός τοϋ μαυσωλείου υπό 
φωτεινόν θόλον. Ώνομάσθη Τουτουνσούζ μπαμπά (δηλαδή άκαπνος) 
διότι έψηνε φαγητά χωρίς φωτιά βάζοντας τά καζάνια επάνω στην πυ
ροστιά Καί τήν σήμερον είς τόν Τεκέ αυτόν σιτίζονται μέ νόστιμα φα
γητά πολλοί φτωχοί καταγινόμενοι μέ τάς προσευχάς (δηλαδή μοναχοί). 
Είνε περίεργον προσκύνημα τών εύγενών καί τοϋ λαοϋ. Προσκύνημα τοϋ 
σέϊχ Χαζιρέτι ’Ισμαήλ Μεσούδ έφένδη. Αύτός εινε έξ εκείνων οί όποιοι 
ανήγγειλαν τήν πτώσιν τοϋ φρουρίου ’Όστροβον. Μετά τήν άλωσίν του 
ήλθεν είς τήν Άδρ)πολιν καί ειπεν είς τόν Άχμέτ Χάν,· «Δέν ετοιμάζεσαι 
διά τήν θυσίαν τοϋ Ισμαήλ; —Ό  Άχμέτ Χάν ήρώτησε. Τί συμβαίνει;» 
’Ώ  τοϋ θαύματος! Τήν νύκτα εκείνην άπεβίωσεν ό σέϊχ Ισμαήλ. Εΐνε 
Ινταφιασμένος είς τάφον ευρισκόμενον επί λεωφόρου παρά τό τέμενος 
Βαγιαζήτ Χάν. ’Ά νω θεν τής κυρίας θύρας του εινε γραμμένη ή χρονολο
γία του. Τό προσκύνημα τών Γαζή Άρσλάν μπέη, Τουρχάν μπέη καί 
Όρέν μπέη. Αύτοί ήσαν έκ τών αξιωματικών τοϋ Βαγιαζήτ Χάν. Έμαρ- 
τύρησαν δέ κατά τήν άλωσιν τοϋ Άκερμαν καί τά ιερά σκήνη αύτών ό 
Σουλτάν Βαγιαζήτ τά μετέφερε μέ σχεδίας καί τά ένεταφίασεν. Προσκύ
νημα τοϋ Μεβλανά Φαχρεδδίν έλ Άτζεμί (τοϋ Πέρσου). Αύτός έσπούδα- 
σεν είς τήν ιεράν πόλιν Chit. Έ π ί  τής βασιλείας δέ τοϋ Γιλδιρίμ Χάν έλ- 
θών είς τήν χώραν τών Ρωμαίων έγινε μουφτής. Καί μάλιστα επί τής 
εύτυχοϋς εποχής του κάποιος προσεχώρησεν είς τήν θρησκείαν τών Ζιν- 
δήκ καί ήρχισε ν' αποπλανά καί προσηλυτίζη πολύν κόσμον. Τό γεγονός 
τοΰτο εφθασε στ* αύτιά τοϋ χαζιρέτι Φαχρεδδίν Άτζεμί. Ούτος δέ έξέδω- 
κεν ιερόν φετβά καί εφηρμόσθη εναντίον τών Ζινδήκ ή κατά τών αρνησί
θρησκων διαδικασία. Ό  Φαχρεδδίν Άτζεμί άπέθανεν έπί τής εποχής τοϋ 
Σουλτάν Μεχμέτ τού Α' καί έτάφη πλησίον τοϋ ίεροϋ τοϋ Έσκή Τζαμί. 
Προσκύνημα τού σεΐχ Μουσλιχεδδίν Άλλαεδδίν. Αύτός κατάγεται άπό τήν 
Άδ)πολιν καί είνε ένταφιασμένος είς τήν Άδ)πολιν καί είς τό παρατέμε- 
νος τοϋ σεΐχ Σούδζα. Προσκύνημα τοϋ Μεβλανά Καμπαλή ζαδέ Άλή 
Τσελεαπή. Αύτός είνε άπό τήν Κων)πολιν. Άπεβίωσεν τφ 1021. Προσκύ
νημα τού σεΐχ Άσήκ δεδέ Γκιουλσενί. Τό ονομα αύτοϋ είνε Μουχαμέτ. 
Έγεννήθη είς τό χωρίον Άχούρ παρά τήν Άδρ)πολιν, έμεγάλωσε δέ τα- 
ξιδεύων. Κατά τήν άλωσιν τής Αίγύπτου εύρέθη μέ τόν Σελίμ Σάχ καί 
έκεΐ έμυήθη είς τό τάγμα τοϋ χαζηρέτι Τμβραχίμ Γκιουλσενί. Ό  Ίμβρα- 
χίμ Γκιουλσενί έσκυψε στο αύτί τοϋ Άσήκ δεδέ καί έφώναξε Χούου. *0 
δέ Άσήκ τσελεμπής ήξιώθη τής θείας χάριτος καί έγκαταλείψας τήν πε
ριουσίαν καί τά ύπάρχοντά του ήρχισε νά περιφέρεται άνά τήν Αίγυπτον 
άσκεπής καί γυμνόπους. Οϋτω περιφερόμενος συνήντησε κατ’ επανάληψιν
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τόν Σελήμ Χάν. Ουδέποτε δμως έστρεφε τούς οφθαλμούς του πρός τούς 
γνωστούς. ‘Ο Σελίμ Χάν έμήνυσε τόν Χαζιρέτι Ίμβραχίμ Γκιουλσανί νά 
σώση τόν Άσήκ δεδέ άπό τήν κατάστασιν αυτήν Ούτος δέ τοΰ άπήντησε, 
νά μή θίξη τόν Άσήκ δεδέ τόν έμπλεων άπό τήν αληθινήν θείαν χάριν. 
Θά έλθη ή κατάλληλος στιγμή. ‘Όταν έλθη βλέπουμε. Μετά επτά έτη κά
ποιος σέϊχΣαήπ εκ τοΰ τάγματος τών σέϊχ Νιμετουλλάχ συνηντησεν εις έ'να 
δρόμον τής Αίγύπτου τόν Ά σήκ  τσελεμπή καί μαθών τά κατ’ αυτόν, τόν 
παρελαβε καί έ'τρεξε πρός τόν Ίμβραχίμ Γκιουλσανί καί τόν παρεκάλεσε 
νά τόν σώση. Αύτός δέ καί πάλιν τοϋ εφώναξε είς τό αύα του Χούου. 
Ούιος συνήλθε καί έλαμπεν άπό τό θειον φως. Τότε ό Ίμβραχίμ τσελεμπή 
έδωκε εις τόν Άσήκ τσελεμπή ένα μάλλινον έπενδύτην, ένα μικρόν τά
πητα καί μίαν σημαίαν καί τόν έστειλεν είς τήν Άδ)πολιν λέγων είς αυ
τόν. «Να πρς νά γίνης άρχηγός τών εραστών τής θείας χάριτος τών ευρι
σκομένων είς τήν χώραν τών Ρωμαίων». Αύιός παρουσιασθείς είς τόν 
Σουλεϊμάν Χάν άπεστάλη παρ’ αύτοΰ μετά τιμών καί σεβασμού εις τήν 
Άδρ)πολιν. ΤΗλθε λοιπόν καί έγκατεστάθη είς τό κελλίον τοΰ Σάχ Μελέκ 
πλησίον τή; μικράς άγοράς, δπου είκοσι χιλιάδες πτωχοί άπεδέχθησαν 
παρ’ αύτοΰ τάς ύποθήκας τού Γκιουλσανί (δηλαδή έγένοντο οπαδοί του). 
Μετά τόν θάνατόν του έτάφη πλησίον τοΰ κελλίου του. ΙΙροσκύνημα τοΰ 
σείχ Άπδούλ Κερίμ Γκιουλσανί. Πρόκειται περί προσώπου τοΰ οποίου τά 
θαύματα εινε πασίγνωστα. 'Ημέραν τινά εκάλεσε τούς οπαδούς του καί 
τούς ειπεν.—Έτοιμασθήτε. — ’Ακολούθως, μέ δλον τό πλήθος τών πιστών 
καί τών οπαδών του μετέβη είς τό Ούλοΰ τζαμί καί άφοΰ έκαμε τήν προσ
ευχήν τής Παρασκευής ειπεν. « Ό  φίλοι! σάς παρακαλώ νά κάμετε πρώ
τον τό ναμάζι σας γιά μένα καί έπειτα νά πάτε στις δουλειές σας». Καί 
άφοΰ ειπεν αύτά άνεστέναξεμέ συγκίνησι. Τό πλήθος έκθαμβον είδε δτι 
ό σεΐχ Άπδούλ Κερίμ παρέδωσε τό πνεύμα του. Αμέσως έβγαλεν τό σκή- 
νός του έξω άπό τό τζαμί, τό έπλυναν καί τόν ένεταφίασαν παρουσίρ 
χιλιάδων πιστών είς τάς άγκάλας τοΰ άρχηγοΰ του Άζίζ Άσήκ τσελεμπή. 
Ό  Θεός άς άναπαύση τήν ψυχήν αύτοΰ. Χρονολογία τοΰ θανάτου του 
εινε 992. Κατόπιν ό Έκμεκτσή Ζαδέ Άχμέτ πασά; εκτισεν έπί τοΰ τά
φου του ώραΐον μαυσωλεΐον (τεκέ).

Προσκύνημα τοΰ Έ λ Σεΐχ Άχμέτ Σουλτάν. Ούτος έμαθήτευσε πλησίον 
τοΰ έκ τοΰ Σκουτάρεως Μαχμούτ έφένδη.Ανήκε δέ είς τό τάγμα τών ασκη
τών καί ήτο μυστικιστης. Προσέτι δέ ευσεβής καί ενάρετος. 'Όταν ήτο είς 
τήν Κ)πολιν επειδή είχε μεγάλην φιλίαν μέ τόν πατέρα μου ήρχετο μίαν 
φοράν τήν εβδομάδα είς τό σπήτί μας καί παρακολουθούσε τά μαθήματά 
μου, δταν έδιάβαζα τό Κοράνιον καί τόν Μολλά ·Τζαμή. Κατόπιν κατά 
τήν είς τόν θρόνον άνάρρησιν τοΰ Μουσταφά Χάν μετέβη είς τήν Άδρ)- 
πολιν καί έτελειοποιήθη πλησίον τοΰ Μαχμούδ έφένδη παρά τοΰ οποίου
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έλαβε άδειαν (δίπλωμα). Είς τήν Άδρ)πολιν έκτισε τζαμίον και κελλίον. 
Ά πέθανε  επί τής βασιλεία; τοΰ ίδιου Σουλτάνου καί έτάφη είς τήν αυ
λήν τοΰ τεμένους αύτοΰ. Ευχαριστώ τόν -θεόν πού μέ αξίωσε νά τόν έπι- 
σκεφθώ. Ό  Θεός άς τόν εύσπλαχνισθή.

Προσκύνημα τοΰ Μεβλανά Τεπεγκιόζ Χαζήρσαχ έφένδη. Τόπος γεν- 
νήσεως αύτοΰ εινε ή ’Αδριανούπολις. Εινε ενταφιασμένος είς τήν Άδρ)- 
πολιν πλησίον τοΰ νεκροταφείου Ταταρλάρ. ΎΗτο  δ σοφώτερος τοΰ αί- 
ώνος.

Μετά τόν Κεμάλ πασά ζαδέ ’Αχμέδ εφένδη πρώτος είς τήν σοφίαν 
έρχεται ό Μεχμέδ Σαδλοΰ έφένδη "Οποιος άκουε έστω καί ενα μάθημα 
άπ’ αυτόν έχαίρετο καί ευχαριστείτο.

Επειδή δ κύριός μου Μελέκ Άχμέτ πασά διέμενεν εις τήν Άδρ)πο- 
λιν μόνον έπί είκοσι ημέρας, εως δτου άναρρώση, δι5 αύτό τόσα κατώρ- 
θωσα νά έπισκεφθώ.

θαυματουργεί τοπ©ι τής Άδρ)ΐΐ<?λε«§.

(Εινε) Ή  θέσις τοΰ Χηζήρ είς τό Ούλου τζαμί. Τό τέμενος Ούτς 
Σερεφελή. Τό τέμενος Βαγιαζίτ βελή. Τό μαυσωλεΐον τοΰ Γιοκσούζ μπα
μπά χαζηρετλερί. Τό μαυσωλεΐον Χηζηρλήκ. Τό Σουλεϊμανιέ. τό Τόπ άλ
τη, είς τό μέσον τοΰ τρούλλου τοΰ Σελιμιέ, τό κελλίον τοΰ Κεμάλ πασά 
ζαδέ, τό δποΐον λέγεται καί τόπος π ρ ο φ η τε ιώ ν . Τό μαυσωλεΐον τοΰ Σε- 
φερσάχ τό όποιον κεϊται είς τό μέσον τής Γεφύρας τοΰ Μιχάλ. Είς δλους 
αύτούς τούς τόπους προσευχήθην υπέρ τής υγείας τοΰ αύθέντου μου Με
λέκ Άχμέτ πασά.

Και εκ τον Α ' τόμον εκ της ’Αγγλικής έχδόοεως (1846) μεταφράζομεν
τά κατωτέρω, δλως ασυνάρτητα1).

Ό  έβδομος κτήτωρ τής πόλεως Makedim (Κωνσταντινουπόλεως) ήτο 
κοινή μαρτυρίφ δλων τών αρχαίων ιστορικών δ Vezendun εις τών εγγό- 
νων τοΰ Yanko Ibu Madizan, δστις, 5052 έτη μετά τόν θάνατον τοΰ 
Άδάμ, ών παγκόσμιος μονάρχης, εξηνάγκασε δλους τούς βασιλείς τής γής, 
νά τόν βοηθήσωσι είς τήν άνοικοδόμησιν τών τειχών τής Makedim τά 
όποια έξετείνοντο άπό τό Serai Burunu εις Silivri πρός νότον καί πρός 
βορράν μέχρι Terkos είς τήν Μαύρην θάλασσαν, άπόστασιν έννάωρον (εν 
σελ. 55 άναφέρει τό αύτό έτος διά τήν κτίσιν τής αγίας Σοφίας).

1) Σελ. 828,
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Άμφότεραι αί πόλεις αυται ήνούντοδιά επτά μακρών τειχών καί έχω- 
ρίζοντο διά επτά τάφρων, εΰρους Cu.bi.th εκατόν Cubih. Τά ερείπια τών 
τ-ιχών αύτών, φρουρίων καί τάφρων, εΐνε είσέτι ορατά κα θ’ οδόν άπό 
Silivri εις Terkos. Καί τά χάνια τεμένη καί άλλα δημόσια κτίρια είς τά 
χωρία κα.Έ οδόν δπως τό Fetehko'i1), Sazli-ko'i Arnaud-koi, K uvuk  de- 
re2),Azzu dd in-li,  Kifehli, Baklali καί Turk-esheh-li,  δλα εΐνε κτισμένα 
άπό πέτρα, ή οποία έλήφθη άπό αυτά τά τείχη. Τά λείψανα μερικών άπό 
τούς πύργους των καί τών επτά τάφρων εμφανίζονται έδώ καί έκεΐ...

Ά πό  τήν Προύσαν ό Όρχάνης κατεγίνετο είς τήν κατάκτησιν τής 
Constantaniyyeh. Ό  υίός του Suleiman Bey έχων συνοδείαν τή άδείρ 
καί συμβου/*ή τού Begtash καί έβδομήκοντα μεγάλων evliya (αγίων), μέ 
τεσσαράκοντα άνδρείους άνδρας, δπως 6 K arah  Murcal δ Karah Kojah 
ό Karah Yalava, K arah Bigha, K arah  Sighalah έν βραχεί τεσσαράκοντα 
bahadur (ηρώων) καλουμένων Karah, διέβησεν τήν θάλασσαν είς σχεδ.ας 
καί έπάτησαν τό έδαφος τοΰ Rum Bismillah τήν πολεμική ν τών μωαμε
θανών ιαχήν. Ά φοΰ ερήμωσαν τήν χώραν καθ’ ολας τάς διευθύνσεις 
τής πόλεως, μίαν Παρασκευήν κατέκτησαν τό κάστρον τοΰ Ip-sala καί 
άφοΰ άνέπεμψαν έκεΐ τήν προσευχήν τής Παρασκευής έπροχώρησαν μέχρι 
τών πυλών τής Άδριανουπόλεως, κατακτήσαντες τάς Geliboli, Tekirtaghi 
(Rodosto) καί Silivri (Selymbria) καθ’ οδόν, καί έπέστρεψαν νικηφόροι 
κατάφορτοι άπό λάφυρα καί αιχμαλώτους, μετ’ απουσίαν επτά ημερών, 
είς Kapu-taghi τής Ασιατικής παραλίας, όπόθεν έβάδισαν μέ τήν λείαν 
των είς Προύσαν.

1) Έ π ί  τών ήμερων μας τσιφλίκιον παρά τήν Σηλυβρίαν. Σ Μ,
2) Ποταμός παρά τάς Μετράς. Σ. Μ,



ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Τ ΙΙΣ  ΙΕ ΡΑ Σ  
Μ ΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Φ ΙΛ ΙΠ ΠΟΥ ΠΟΛ ΕΩ Σ *) 

(1850 —  1861)

§ 1 2  ία'. ’Εξοφλητικά.

1850 Φεβρ. 7. Οί έκ τής συνοικίας Κιουτσούκ Λαούτ Φιλιππου- 
πόλεως Μήνα Ρουσεν καί ό γαμβρός της Νικόλαος'Κολάτ έκανόνι- 
σαν κατά τήν ομολογίαν των τάς πρός άλλήλους διαφοράς περί τής 
οικίας καί οικιακών καί έξώφλησαν 1).

1850 Φεβρ. 13. «Οί αύτάδελφοι Φιλιππουπολΐται X" ’Αθανάσιος, 
Βασίλειος, X” Νικόλαος Παπουτσήδες καί ό γαμβρός των Κωνσταν
τίνος Νικολάου ώμολόγησαν ίδίοις χείλεσιν δτι διαλυθείσης τής με
ταξύ των συντροφιάς σήμερον έξισασθέντες έξώφλησαν α π ’ άλλήλων 
καθ’ δλα». Μάρτυρες 3 ιερείς, 3 πρωτομαΐστορες2).

1850 Μαρτ. 20. Ό  Μήχος Λάμπρου καί Γεώργιος ’Αγγέλου καί 
Σας διέλυσαν τήν συντροφιάν άρτοποιίας καί έξώφλησαν 3).

1850 Ίουν. 30. 'Ομολογία του Γιάγκου Ίωάννου Φιλιππουπολί- 
του δτι άπεζημιώθη τελείως παρά του Πιτανίτζογλου διά τήν έκκο- 
πήν του δακτύλου του καί έξώφλησε. Μάρτυρες 5 πρόκριτοι Α).

1850 Μαΐου 15. Ή  θεοδώ ρα  Κωνσταντίνου έκ Φιλ)πόλεως καί ή 
έξαδέλφη της ’Αναστασία Χρήστου έκ Κατουνίτσης συνεβιβάσθησαν 
καί έξώφλησαν δ).

1851 Φεβρ. 13. Εξοφλητικά τών Φιλιππουπολιτών ’Αθανασίου 
καί τής άδελφής του Μαρίκας πρός τόν θεΐόν των Γράτιν καί τής 
Έ λενίτσας ’Αλεξίου πρός τόν γαμβρόν της β).

1851 Μαΐου 7. Έξοφλητικόν πρός τόν Θεόδωρον Μήτρου άπό 
του χωρίου Τζαρατζόβου τής έπ’ άδελφώ νύμφης του Ε λένης  7).

*) Συνέχεια  αϊτό σελ. 277 τοΰ ΙΓ' τόμου.
1) Κώδικος σελ. 2. ]Βούλγαροι. — 2) Αυτόθι, σελ. 3. — 3) Αυτόθι, σελ. 

8.—4) Αύτόθι, σελ. 12.—5) Αύτόθι, σελ. 11,—6) Αύτόθι, σελ. 32.—7) Α υτόθι, 
σελ. 35.Βούλγαροι.



1851 Μαΐου 6. Ώ σαότως τής Φιλιππουπολίτιδος θεοφανους Δη- 
μητρίου πρός τόν Κωνσταντίνον Μουμτζήν διά δάνειον έπί ένεχύρω. 
Μάρτυρες 1 ίερεύς, 4 πρόκριτο ι4).

1851 Μαΐου 12. 'Ωσαύτως του Νικολάου Γεωργίου καί τής συ 
ζύγου του Μαρίας έξ Ά μπελίνου  πρός τόν πενθερόν του Γώγον Σ α 
μαρά διά τήν ταχθεΐσαν κτηματικήν αύτώ π ρ ο ίκ α 9).

1851 Μα-ί ου 30. 'Ωσαύτως τής Ζωής καί τών υιών της ’Αναστα
σίου καί ’Αποστόλου διανειμαμένων άλλήλοις τό τίμημα τής πωλη- 
θείσης οικίας των κείμενης έν τή συνοικία Μ πογιούκΛαούτ (γρ.900). 
Μάρτυς ό πρωτοσύγκελλος Γ αβρ ιήλ3).

1851 Ίουν. 5. Ό  Στάμος καζαντζής καί ή έκ τής πρώτης του γυ- 
ναικός πενθερά του Ε λένη  έξώφλησαν τάς διαφοράς τ ω ν 4).

1851 Όκτωβρ. 30. Ό  Ζαπράνος έξώφλησε τό πρός τήν νύμφην 
του Γιοβάνναν χρέος τ ο υ 5).

1852 Φεβρ. 25. 'Ομολογία  τών άδελφών Κωνσταντίνου, ’Άννης, 
Σμαράγδας, Ε λένης  καί Μαριώρας, τέκνων τοΰ άποθανόντος Δόπρη 
καζαντζή Φιλιππουπολΐται έκανόνισαν τήν πρός τήν μητέρα των 
κληρονομικήν διαφοράν καί έξώ φλησαν6).

1852 Ίουλ. 25, Ό  Γεώργιος Ίω άννου καζαντζής, Φιλιππουπολί- 
της, έξώφλησε τό πρός τήν θεοφανώ  Πέτρου χρέος του διά παραχω- 
ρήσεως αύτή οικοπέδου. Μάρτυρες 2 πρόκριτοι, 2 πρωτομα ί’σ τ ο  
ρες 7).

1852 Αύγ. 6. Ή  έκ Περιστεράς Νέδα σύζυγος τοΰ έν Βουκουρε- 
στίω άποθανόντος Γιάννη Τζαμπάζ έκανόνισε τάς πρός τόν Χριστό
δουλον Γεωργίου, πληρεξούσιον έπί τής περιουσίας τοΰ άνδρός της, 
χρηματικός διαφοράς καί έξώφλησε 3).

1852 Σεπτεμβρ. 1. Ό  Λουκάς Θεοδοσίου άμπατζής Φιλιππουπο- 
λίτης διαλύσας τούς άρραβώνάς του μετά τής Φωτεινής Βασιλείου 
άμπατζή καί δικασθείς ού μόνον έπέστρεψε τό δοθέν αύτώ τράχωμα 
έκ 5 χιλ, γρ. άλλ3 έδωκε καί 8 χιλ. είς τήν τέως άρραβωνιστικήν του 
προθύμως ώς ήθικήν άποζημίωσιν καί έξώφλησε. Μάρτυρες 4 πρω- 
τομα-ί'στορες, 2 πρόκριτοι 9).

1852 Νοεμβρ. 28. Ό  έξ Ά χλα ν ίου  Γιοβάννης Τερζής κρισο-
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Ί) Αύτόθι, σελ. 36.—2) Αύτόθι, σελ. 36 —3) Αύτόθι, σελ. 3 8 .-4 ) Αύτ όθι, 
σελ. 3 9 .-5 )  Αύτόθι, σελ. 45. Β ούλγαροι.—6) Αύτόθι. σελ.^ 55.. Βούλγαροι έξηλ- 
ληνισμένοι. —7) Αύτόθι, σελ, 63.—8) Αύτόθι, σελ. 64. Β ούλγαροι.—9) Αύτόθι, 
σελ. 68.



λογηθείς διά χρέος του πρός τόν Ράγγελ  έξώφλησε διά χωραφίου χ).
1853 Φεβρ. 16. Ό  Ιω άννης ’Αποστόλου μπογιατζής έξώφλησε τό 

πρός τόν Ζέλιον μπογιατζήν χρέος του έκ 1500 γρ. -).
1853 Φεβρ.. 26. Ή  Φιλιππουπολΐτις θεοποιή νύμφη τής Σοφίας 

παπά  Κούντζιου, διαζευχθεΐσα τόν X "Θεοδόσιον υιόν τοΟ παπά  Κούν- 
τζιου, έλαβε τήν προΐκά της καί μετρητά 1500 γρ. πρός άποζημίωσιν 
καί έξώφλησε. Μάρτυρες 3 3).

1853 Φεβρ. 25. Ό  Νικόλαος Ή λ ία  έξώφλησε τό πρός τόν πενθε
ρόν του Κόλιον χρέος του παραχωρήσας τό άμπέλι του. Μάρτυρες 1 
ιερεύς, 2 πρόκριτοι'1).

1853 Ίουλ. 13. Αί Φιλιπιτουπολίτιδες άδελφαί ’Ά ν ν α  Δημ. Σταυ- 
ρίτζογλου καί Σμαράγδα Ά ρ γ . Χρ. Κοϊμτζόγλου κατέστησαν πλη
ρεξούσιον έπίτροπόν των τόν Χ"Γεώργιον Χ 'Κωνσταντίνου, δπως 
πώληση τό έν Δαμασκώ έργαστήριόν των. Μάρτυρες 4 πρωτομαΦ- 
στορες δ).

1853 Αύγ. 17. 'Ομολογία τής Φιλιππουπολίτιδος Εύφροσύνης, 
συζύγου Α ναστασίου  Γαλάτη, δτι παρέλαβε τάς έκ 4800 γρ. δύο όμο- 
λογίας παρά τών άνδραδέλφων της, είς ους παρέδωκε πρός φύλαξιν 
καί έξώφλησε G)

1853 Σεπτ. 9. Ή  Βασιλική Δημητρίου άπέναντι χρέους πρός τήν 
Ελισάβετ Πέτρου παρεχώρησε τό είς Ά χ λ ά ν  άμπέλι τ η ς 7).

1853 Νοεμβρ. 30. Ό  έκ Πιρότ Γάνιος έλαβε τά όφειλόμενα είς 
τόν πατέρα του Ζίφκον παρά τών συντρόφων του καί έξώφλησε8).

1854 Ίανουαρ. 22. Ό μ ολογία  τοΟ Γεωργίου Χ 'Ή ένου δτι έλαβε 
παρά τής Σμαράγδας Χρυσάφη τά δανεισθέντα αυτή 2600 γρ. °).

1854 Φεβρ. 2. Ό μολογία  τοΟ Φιλιππουπολίτου X'' Παναγιώτου 
Χρήστου Λάμψη καί τής θυγατρός του Εύφροσύνης δτι μετά τόν θά 
νατον τοΟ Χ"Άθανο:σίου Μήλιου γαμβρού του καί συζύγου νομίμου 
τής θυγατρός του συνεβιβάσθησαν καί έξώφλησαν πρός άλλήλους ώς 
πρός τήν περιουσίαν του μακαρίτου συντρόφου τοϋ πενθεροϋ του· 
Μάρτυρες 6 πρόκριτοι10).

1854 Φεβρ. 17. Οί άδελφοί Ή λίας καί Γιάγκος Κοσμά άπό Κό- 
νους έξώφλησαν τό χρέος των πρός τόν γαμβρόν των Γεώργιον 
θεοδώρου έγχώριόν των 11)
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1) Αύτόθι, σελ. 70. Β ούλγαροι.—2) Αύτόθι, σελ. 75.—3) Αύτόθι, σελ. 78.—
4) Αύτόθι, σελ. 79. Β ούλγαροι.—5) Αύτόθι, σελ. 81.—6) Αύτόθι, σελ. 83.—7)
Αύτόθι, σελ. 84 .-8 ) Αύτόθι. σελ. 89. Β ούλγαροι.— 9) Αύτόθι, σελ. 91.—10) Αύ"
τόθι, σελ. 94.—11) Αύτόθι, σελ. 98.



58 Κ. Μυρτ. Ά ποστολίδου

1854 Μαρτ. 1. Ά ποθανόντω ν τών συντρόφων Χ'Ήένου Ρα’ίκου 
και Δημητρ. Γιοβάννη άμπατζήδων τά όρφανά των διενεμήθησαν τά 
υπάρχοντά των καί έξώφλησαν προ του ρουφετίου τών άμπατζήδω ν1).

1854 Ματ ου 10. Ή  Σμαράγδα καί Μαριώρα θυγατέρες τοΰ Δη- 
μητρίου Παπουτζή Φιλιππουπολίτου ένηλικιωθεΐσαι παρέλαβον παρά 
τοΰ θείου των Ή λια  'Αθανασίου τήν κληρονομιάν τοΰ άποθανόντος 
πατρός των καί έξώφλησαν Μάρτυρες 3 2)

1854 Μα'ί ου 22. Ό μ ολογ ία  τής ’Αναστασίας Δήμου Στενιμα 
χιωτίσσης δτι έλαβε τούς μισθούς τής τριετους υπηρεσίας της παρά 
τώ Νικολάω Σταμάτη καί έξώφλησεν3).

1854 Ματ ου 28 Ή  Μαρίκα Βελίνου έκ Παζαρτζικίου έξώφλησε 
τούς λογαριασμούς της μετά τοΰ Χρήστου μπακάλη καί ό Ροΰσος 
άπό Δερβέντη μετά τών όρφανών του άδελφοΰ του X"Στεφάνου Α).

1854 Ίουν. 25. Ό  Νικόλαος Σόφτογλου καί ό παπά Σπάσος έκ 
Καρλόβου έκανόνισαν τάς έξ άγοραπωλησίας κτημάτων διαφοράς 
καί έξώφλησαν πρός άλλήλους 5).

1854 Ίουλ. 5. Διευθέτησις τών χρηματικών διαφορών μεταξύ 
τοΰ Περιστεριώτου Στέργιου Δημητρίου καί τής άδελφής του Εύφρο
σύνης 6).

1854 Αύγ. 31. Ό  Δήμος Κόγιωφ καψομάλης έχων διαφοράς πρός 
πέντε έγχωρίους τής Σίπκας διηυθέτησεν αύτάς πληρώσας 6000 γρ. 
καί έξώφλησεν 7).

1854 Σεπτεμβρ. 11. Ό  Χ "Ν ικόλας παπά  Ά βράμ καί ή συμπε
θέρα του ”Αννα Ίσκροβίτζσ, έπίτροπος τής θυγατρός της Νεδέλιας 
γυναικός του άποθανόντος Μπόντζιου Χ"Νικολάου, διηυθέτησαν τάς 
διαφοράς των διά τήν προίκα τής χή ρ α ς8).

1854 Όκτωβρ. 15. Ό  Τότος Κόλεν έκ Καρλόβου καί ό Νικόλαος 
Βασιλείου γαμβρός του έκανόνισαν τάς χρηματικός των διαφοράς 
καί έξώφλησαν9).

1854 Δεκεμβρ. 11. Ό  Εύστάθιος Ί. Κοκόσης Φιλιππουπολίτης 
έξώφλησε τούς λογαριασμούς του πρός τόν γαμβρόν του Ί, Κοτσιά- 
σοβιτζ έπίτροπον έπί τής περιουσίας του τής κληρονομικής. Μάρτυ
ρες 3 ιερείς, 5 πρόκριτοι10).

1855 Ίανουαρ, 20. Συμβιβασμός καί έξόφλησις του X" Γεωργίου

1) Αύτόθι, σελ. 99. Β ούλγαροι,—2) Αύτόθι.—3) Αύτόθι, σελ. 101.—4) Α ύ
τόθι, σελ. 102. Βούλγαροι πάντες..— 5) Αύτόθι, σελ. 103. Βούλγαροι.—6) Α ύ
τόθι.—7) Αύτόθι, σελ. 107. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 108. Β ούλγαροι.—9) 
Αύτόθι, σελ. 110, Βούλγαροι.— 10) Αύτόθι, σελ. 124,



Κ<2>διξ Νικηφόρου Φιλιτπτουπόλεως 59

Χαραλάμπους επιτρόπου τών είς Χαζάρ άγά όρψανών πρός τούς 
όφειλέτας αύτών 1).

1855 Φεβρ. 10. Ό  Ευστάθιος Ίωάννου Κοκόσης έξώφλησε λαβών 
τό άνάλογον αύτώ έκ τής πω'ληθείσης οικίας τής προμήτορός του 
παρά του γαμβρού του Ί. Κοτσιάσοβιτζ 3).

1855 Μαρτίου 1. Ό μ ολογ ία  τής θεοφα νους Μήτζου δτι έλαβε 
τήν άντιμισθίαν της δι’ δσον χρόνον ύπηρέτησεν είς τόν γαμβρόν της 
Σταύρον Γεωργίου Γούναρην3). Μάρτυρες 7.

1855 Ίουν. 4. Ό  Στογιάννος Γεωργίου έκ τοΰ χωρίου Τουρτμισ- 
λή έξοφλήσας έπλήρωσεν άιτοζημίωσιν είς τά ορφανά τού ίερέως 
τού αύτοΰ χωρίου γρ. 1000, διότι ή χήρα μήτηρ των θεοδώ ρα άπέθα- 
νε κακώς τεκούσα, συνευρεθεϊσα μετά τού προειρημένου4).

1855 Δεκεμβρ. 30. Ό  Κώστας Νικολάου καί ό Νικόλαος Κώστα 
Φιλιππουπολΐται «έχοντες μεταξύ των ληψοδοσίαν άπό όμόλογα καί 
έγγυήσεις» έξώφλησαν τελείως πρός άλλήλους κατά τήν ομολο
γίαν των δ).

1856 Ίανουαρ. 30. Ό μ ο λ ο γ ία  του Σπάσου καί τού υίού αύτοΰ 
Παναγιώτου Παζαρτζηκιωτών δτι «δΓ δσας απαιτήσεις εΐχον μετα
ξύ των άπό ληψοδοσίας» έξώφλησαν πρός άλλήλους6).

1856 Μαρτ. 23. Ό  Γ εώ ρ γ ιος’Αναστασίου Περοστίτζαλης έξώ. 
φλησε τάς πρός τόν Κωνσταντίνον χρηματικός του διαφοράς Τ).

1856 Μαρτ. 27. Ό μολογία  τοΰ έξ Άμπελίνου Κωνστ. X "  Μιχά_ 
λογλου δτι διά τάς απαιτήσεις του άπό τοΰ Σωτηρ. Πετράκογλου 
έξώφλησε τελείως 8).

1856 Μαρτ. 31. Ό μ ολογ ία  τοΰ Μήτρου Στοΐνου έκ Κοστιόβου δτι 
έλαβε παρά τοΰ Νέδιόυ τά όφειλόμενα καί έξώφλησε 9).

1856 Μαΐου 9. Οί άντίμαχόμενοι χωρικοί τοΰ Δερελί διά 3 στρέμ
ματα γής διένειμαν· αύτά καί έξώφλησαν 4°).

1856 Μαΐου 12. Ό  Στόϊτσος Μήτιου καί ή μήτηρ του Στάνια έκ 
Τσαλαπίτσας έκανόνισαν τάς διαφοράς των καί έξώφλησαν11).

1856 Ίουλ. 7. Ή  έκ Στενιμάχου X" Μαργαρίτα καί ή νύμφη της 
Α ναστασ ία  έκανόνισαν τάς διαφοράς των καί έξώφλησαν13).

1856 ’Οκτωβρίου 5. Ή  Σάββα ’Αθανασίου έκ Παστούσας καί ό

1.) Αότόθι, σελ. 120. Β ούλγαροι.—2) Αύτόθι, σελ. 124.—3) Αύτόθι, σελ 
127.—4) Αύτόθι, σελ. 136. Βούλγαροι.—5) Αύτόθι, σελ. 164. —6) Αύτόθι, σελ. 166. 
Β ούλγαροι.—7) Αύτόθι, σελ. 179. Β ούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 179.—9, 10) Α ύ 
τόθι, σελ. 186. Β ούλγαροι.—11) Αύτόθι, σελ. 187. Βούλγαροι.—12) Αύτόθι, 
σελ. 200,
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Πέτκος έκ Κούρτοβο Κονάρ έξώφλησαν τάς διαφοράς των ').
1856’Οκτωβρ 5. Ή  Λόγκα Λίτζου ύπηρετήσασα έπί 15 έτη παρά 

τώ Στο'ιλα Καυταντζη έλαβε τούς μισθούς της καί έξώφλησε-).
1856 Νοεμβρ. 29. Ή  Μαρία Πάντζοβα άπό Σιλτζίκοβον έξώ

φλησε τάς διαφοράς πρός τούς δύο αδελφούς χης y>-
1856 Δεκεμβρ. 11. Ό  Γκάντζος, ό Πέτρος καί ό Θεόδωρος κη

πουροί έν Μαρασίω έξώφλησαν τάς διαφοράς τ ω ν 1).
1856 Δεκεμβρίου 16 Ή  έκ Στενιμάχου Ά λτ ίνα  άπεζημιώθη ύπό 

τού Πέτρου Γκόγογλου καί έξώφλησε διά 1000 γρ. διότι τό επταετές 
παιδίον της συμπαΐζον μετά τών παιδίο^ν τού Γκόγογλου έκτυπήθη 
ύ π ’ αύτών καί έτυφλώθη 5).

1857 Ίανουαρ. 11. Ή  Θεοδώρα Στογιάννου έξώφλησε πρός τόν 
Βοΰλκον δι’ δσον χρόνον είργάσθη πα ρ ’ αΰτώ, διότι, έπροικίσθη ύπ’ 
αύτοΰ δεόντως ύπανδρευθεΐσα 6).

1857 Μαρτ. 9. Ό  ’Αθανάσιος έξ Άμπελίνου καί ό γαμβρός του 
Ά ργύριος συνεβιβάσθησαν και έξώφλησαν πρός άλλήλους7).

1857 Μαρτ. 17. Ό  Κρίστος Σωτηρίου καί ό παπά  Νικόλαος 
’Αποστόλου έκ Βρατσικόβου έχοντες διαφοράς διά τόν συνεταιρι
σμόν των συνεβιβάσθησαν καί έξώφλησαν πρός άλλήλους 8).

1857 Μαρτ. 15. Ό  ’Αθανάσιος Πρίμου έκ Στενιμάχου διένειμε 
καί έπώλησε τήν κτηματικήν του περιουσίαν !|).

1857 Ίουν. 15. Διευθέτησις τής περιουσίας του άποθανόντος Πα- 
ναγιώτου ’Αναστασίου Σπανού Ήπειρώτου έκ γρ. 10.500 ύπό τών 
έπιτρόπων του είς χρέη καί είς τάς έν Σουδενοΐς θυγατέρας του 
’Αλεξάνδραν, Ελένην, Καλλιόπην καί έξόφλησις 10).

1857 Ίουλ. 1. Ό  Πέτρος Γιόφκου έξώφλησε τό είς τά όρφανά 
του γαμβρού του Χ"Παναγιώτου Λάμψη μακαρίτου ’Αθανασίου χρέος 
του έκ 1300.γρ. u ).

1857 Σεπτεμβρ. 20. Ή  Μαρίκα σύζυγος του Στογιάννου Κοϊμ- 
τζή διηυθέτησε τάς πρός τά πέντε τέκνα της κληρονομικός της δ ια
φοράς καί έξώφλησε ι3).

1857 Όκτωβρ. 5. Ό  Χριστόδουλος Ίωάννου καί ό Δημήτρίος

1) Αύτόθι. Βούλγαροι.—2) Αύτόθι, σελ. 201. Β ουλγαρις.—3) Αύτόθι, σελ. 
209. Βούλγαροι.—4) Αύτόθι, σελ. 212. Β ούλγαροι.—5) Αύτοθι. σελ. 213.—6) Αύ
τόθι, σελ. 214. Βούλγαροι.—7) Αύτόθι, σελ. 218.—8) Αύτόθι, σελ. 219. Β ούλγα
ρ ο ι.—9) Αύτόθι, σελ. 220.—10) Αύτόθι, σελ. 228.—11) Αύτόθι, σελ. 229,— 
12) Αύτόθι, σελ. 231.
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Πέτρου γαμβρός του έχοντες άπό έτών διαφοράς συνεβιβάσθησαν 
καί έξώφλησαν. Μάρτυρες 1 ιερείς, 3 πρόκριτο ιΊ)

1857 Νοεμβρ. 1. Ό  Γιοβάννης Νικολάου έξώφλησε τό πρός τόν 
θετόν υιόν του Κωνσταντίνον χρέος διά τήν υπηρεσίαν το υ 1’).

1857 Νοεμβρ. 29. Ή  Βελίκα Δήτζη έλαβε τά όφειλόμενα αύτή 
ύπό τών θείων της άδελφών Νάϊδεν καί έξώφλησε 3).

1858 Ά πρ ιλ .  23. Δήλωσις δτι τό όρφανόν τού Γιάγκου Ταραλά 
’Αθανάσιος έλαβε πσρά τών ορφανών τοϋ Νικολάου Καυταντζή τά 
όφειλόμενα αύτώ 650 γρ. καί έξώφλησε4).

1858 Αύγ 8. Συμβιβασμός καί άμοιβαία έξόφλησις τής Πέτρας 
Στοΐτζου καί τής έπ ’ άδελφώ νύμφης της Σφέτας διά τάς διαφοράς 
τ ω ν δ).

1858 Σεπτεμβρ. 12. Ό  ’Απόστολος Στεφάνου καί ή θεία του Χρυ
σή έκ Γιαβρόβου έξώφλησαν διά τάς πρός άλλήλους διαφοράς 'ή.

1859 'Ιανουαρ. 10. ‘Η Φωτεινή Βάνια λαβοΰσα τήν άντιμισθίαν 
της δια τήν παρά τώ X" Γιαννάκη ένδεκαετή ύπηρεσίαν της έξώ
φλησε πρός αύτόν. Μάρτυρες 3 )'■.

1859 Ίανουαρ. 16. Ό  Σωτήριος Βούλκου έξώφλησε πρός τήν 
θείαν του Βελίκαν καί θειόν του Νικόλαον λαβών τά παρ’ αύτοΐς 
πράγματα  τής μητρός του .Σλάβας 8).

1859 Μαρτ. 11. Ό  έν Τσιρπάν Ίβάν Σλάβας διαφθείρας τήν Μα
ρίαν X" Νικολάου καί μή θελήσας νά τήν συζευχθή έπλήρωσεν αύτή 
2500 γρ. καί έξώφλησε 9).

1859 Μαΐου 8. Οί άδελψοί Στέφανος καί Λάζαρος Τόγκου έκ 
Παζαρτζικίου εχοντες άπαιτήσεις χρηματικός άπό τού θείου των 
X’' Παύλου Τάκη έξώφλησαν. Μάρτυρες 3 πρόκριτοι. Ό  Φιλ]πόλεως 
Παΐσιος έπικυροΐ 10)

1859 Ίουν. 5. Ό  Γεώργιος ’Αναστασίου έκ Φαρεσλή παρεχώρη- 
σεν εις τόν πρόγονόν του Σπάσον διά τήν 16ετή πα ρ ’ αύτώ ύπηρε
σίαν έν οίκόπεδον, 12 στρέμματα χωράφια, ζεύγος βοδιών καί έργα- 
λεΐα καί έξώφλησε 11).

1859 Ιουνίου 27. Οί άδελψοί Χατζήδες έμέτρησαν είς τόν έπίτρο-

1) Αύτόθι, σελ. 233 .-2)  Αυτόθι, σε>. 234. Βούλγαροι.—3) Αύτόθι, σελ.
235. Βούλγαροι.—4) Αύτόθι, σελ. 243.—5) Αύτόθι, σελ. 252. Βουλγαρίδες.—6)
Αύτόθι, σελ. 254. Βούλγαροι.—7) Αύτόθι, σελ. 262. Βουλγαρις έξηλληνισμένη.—
8) Αύτόθι, σελ. 263. Βούλγαροι.—9) Αύτόθι, σελ. 266. Βούλγαροι.—10) Αύτόθι,
σελ. 277. Βούλγαροι.—11) Αύτόθι. σελ. 279. Βούλγαροι.
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πον τών όρφανών τής Έ λέγκω ς Σωτήριον Πετράκογλου τά όφειλό- 
μενά των κσί έξώφλησαν 4).

Ί859 Αύγ. 22. Ό  Κώστας Νάϊδεν καί ό Δημήτριος ’Αναστασίου 
διέλυσαν τήν άτιό Ί4ετίας συντροφιάν των καί έξώφλησαν πρός άλ
λήλους3). Μάρτυρες οί δύο μιλέτ-βεκίληδες καί 1 πολίτης.

1859 Αύγ. 12. Ή  Ζωή X"  θεοχάρογλου  Φιλιππουπολΐτις πρός 
έξόφλησιν τών χρεών του μακαρίτου υίοΟ της Κωνσταντίνου Ίω ά ν 
νου παρεχώρησεν είς τούς πιστωτάς του έκτος τοϋ έν Ούζοντζόβα 
έμπορεύματός του τά ά νάλογα  μερίδια αύτοΰ τόϋ μύλου, τής οικίας 
καί τοϋ περιβολιού άναλαβοϋσα νά συμπληρώση έξ ιδίων τό έλλει- 
πον. Μάρτυρες 2 πρόκριτοι, οί 2 έπίτροποι τοϋ γ έ ν ο υ ς3).

1859 Δεκεμβρ. 14. Ό  Δόντζιος Νάγιωφ καί ό Μαυρουδής Γεωρ
γίου έκανόνισαν τάς διαφοράς των καί έξώφλησαν4).

1860 Ίανουαρ. 22. Οί πιστωταί τών Μπιζεβίρογλαρ διά γρ 11.000 
έλαβον τήν οικίαν των καί έξώφλησαν δ).

1860 Μαρτ. 21. Ό  Α ρ χά γγελ ο ς  Στόγιου έξώφλησε τούς πρός τόν 
άδελφόν του Πέτκον λογαριασμούς καί έξώφλησε6).

1860 Άπριλ. 30. Ή  Κριστάνα Ίωάννοβιτζ έκ Παζαρτζικίου φθα- 
ρεΐσα ύπό τοϋ Βασιλείου Δαμιάνοβιτζ έλαβε τό πρόστιμον τής δ ια
φθοράς καί έξώφλησε 7).

1860 Ά πριλ . 21. Ό μ ο λο γ ία  τοϋ Δημητρίου Κωνσταντίνου ωρο
λογά δτι έλαβε άπαντας τούς μισθούς του κατά τήν ύπηρεσίαν του 
παρά τώ μακαρίτη Δημητρίω Κρίστου ώρολογά καί έξώφλησε. Μάρ
τυρες οί 2 έπίτροποι τοϋ γένους 8).

1860 Μαΐου 24. Οί άδελφοί Νικόλαος, Στογιάννος καί Α π ο σ τ ο 
λής Βλάϊκου Καρατζήδες έξώφλησαν τάς διαφοράς των °).

1860 Μαΐου 1. Ό  X" Βασίλειος X" Νικολάου καί ό τζόπανος Θεο
δόσιος διέλυσαν τήν άπό τριών έτών συντροφιάν των καί έκκαθα- 
ρίσαντες τούς λογαριασμούς των έξώφλησαν πρός άλλήλους. Μάρ
τυρες 4 πρόκριτοι10).

1860 Αύγ. 8. Ό  Γιάγκος Γεωργίου καί ή μήτηρ του Ραλλοϋ Γε
ωργίου Φιλιππουπολΐται ώμολόγησαν δτι έξώφλησαν τάς πρός ά λ 
λήλους διαφοράς. Μάρτυρες 3 41).

1) Αύτόθι, σελ. 280.—2) Αύτόθι, σελ. 284.' Βούλγαροι.—3) Αύτόθι, σελ. 
294.—4) Αύτόθι, ό πρώτος Βούλγαρος. —5) Αύτόθι, σελ. 301. —6) Αύτόθι, σελ. 
302. Βούλγαροι.—7) Αύτόθι, σελ. 311. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 312.—9) Αύ
τόθι, σελ. 313. Βούλγαροι.—10) Αύτόθι, Βούλγαρος ό ποιμήν.—11) Αύτόθι, 
σελ. 319.
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Ί86Ί Ίαν. 26. Ό  Μιχαήλ Στόϊκωφ ώς επίτροπος του πατρός καί 
τής γυναικός τοΟ φονευθένιος ύπό ληστών Μιχαήλ Καρλοβηνου με- 
ταβάς είς Σιλίστριαν έλαβε παρά τών συλληφθέντων ληστών γρ. 
24.867 διοικητική άποφάσει, άτινα άφαιρεθέντων τών έξόδων του 
παρέδωκεν είς τούς οικείους καί έξώφλησεν. ’Ακολουθεί ό ισολογι
σμός 1).

Ό  τύπος τών έξοφληιικών ποικίλλει έξαρτώμενος έκ τής αιτίας 
του χρέους, ουτινος καταβαλλο-μένου έξ όλοκλήρου ή κατά συμβιβα
σμόν έκδίδεται τό έξοφλητικόν έμμάρτυρον γράμμα διπλοΰν δμοιον 
παραδιδόμενον τοΐς διαδίκοις, επιβεβαιώσει του μητροπολίτου καί 
μαρτυρίαις τών ύπογεγραμμένω ν άξιοπίστων μαρτύρων καταστρω- 
θέν καί έν τώ τής ίεράς μητροπόλεως κώδικι είς άσφαλή ένδειξιν. 
’Ά ρχετα ι δέ καί καταλήγει συνήθως ώς εξής : «Διά του παρόντος 
έξοφλητικοΟ άποδεικτικου έμμαρτύρου γράμματος γίνεται δήλον δτι 
παραστάντες ένώπιον ημών καί τών περί ήμάς έντιμοτάτων πρου
χόντων οί , .. ώμολόγησαν ίδίοις αύτών χείλεσιν δ τ ι . . .  έξώφλησαν 
κατά τελείαν έξόφλησιν» ή «οϋτω συμβιβασθέντες έξώφλησαν με
ταξύ των ώς ώμολόγησαν ίδίοις χείλεσιν, ή «ίδίοις αύτών στόμασι, 
διό καί έγένετο διπλουν δμοιον τό παρόν έκκλησιαστικόν έξοφλητι
κόν ώς έθος έπιβεβαιωμέναν καί μεμαρτυρημένον».

§ 1 3  ιβ ' Δ α νεισ τικά .

1850 Μαρτ. Ί. ΔΓ ένσφραγίστου ένυπογράφου κοινής ομολογίας 
δηλοποιεΐται δτι οί έγχώριοι του μεγάλου Τσαρδάκ έδανείσθησαν 
άπό του όρφανοΰ Βούλκου Ζλατάν γρ 716 άναπόσπαστα μέχρι τής 
ένηλικιώσεώς του 2).

1851 Ίουλ. 20. Χρεωστική όμολογία τοΟ Δημ. Καζαντζόγλου έκ 
γρ. 1258 πρός τά όρφανά ’Αθανάσιον καί Μαρίαν θεοδωρή 3).

1851 Σεπτ. 1. 'Ωσαύτως τού Α ποστόλου Γεωργίου καί Δημ. Πέτ- 
κου έκ γρ. 1900 πρός τό ορφανόν ’Ά ν ν α ν  Πάγκου 4).

1851 Όκτωβρ. 16. Ω σαύτω ς τοΟ Γιννάκη Χρήστου έκ γρ. 900 
πρός τό όρφανόν Ε λένην  Κωνσταντίνου Ούντζή 5).

1) Αύτόθι, σελ. 323—325. Βούλγαροι.—2) Αύτόθι, σελ. 6. Βούλγαροι.—
3) Αύτόθι, σελ. 4 2 . -4 )  Αύτόθι, σελ. 43.—5) Αύτόθι, σελ. J42.
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1852 Ίανουαρ. 16. 'Ωσαύτως του Γεωργίου θ ω μ ά  έκ γρ. 1100 
πρός τό ορφανόν Ε λένην  Γοσποδίνου 1).

1851 Νοεμβρ. 6. 'Ωσαύτως τού ’Αποστόλου Γκρούγιου έκ γρ. 
230 πρός τό ορφανόν Κυριακήν Βούλκου δΓ έξ πρ ό β α τα 2).

1851 Νοεμβρ. 6. 'Ωσαύτως τοΟ Δημητρίου ίερέως έκ γρ. 215 πρός 
τό αύτό όρφανόν διά σταφύλια καί καρύδια 3).

1855 Ίανουαρ. 20. Δάνειον έξ 11.000 γρ. τοϋ Σπάσου Πέτρωφ 
παρά τών ορφανών Χαζάρ άγά  διά χειρός τοϋ έπιτρόπου των X ' 'Γ ε 
ωργίου Χαραλάμπους έπί κτηματική ύποθήκη Μάρτυρες 4 πρό 
κριτοι 4).

1856 Ά π ρ ιλ  11. Χρεωστική όμολογία 3000 γρ. τής Μίλκας πρός 
τόν σύζυγόν της Πέτκον έπί ένεχύρω τοϋ έν Στενιμάχω νερομύλου 
της έκ μιας πέτρας δ).

1857 Ιουνίου 10. 'Ωσαύτως 8960 γρ. τοϋ Κωνσταντίνου Ίω ά ν
νου πρός τήν Καλλιόπην θυγατέρα όρφανήν τοϋ Παναγιώτου Σπα- 
νοϋ Η).

1858. Ά πριλ . 14 Ω σαύτως 27.600 γρ. τοϋ Δημητρίου Μήτσιου έκ 
Περιστεράς πρός τόν Μιχαήλ Ά θ. Γκιουμουσγερδάνη σύν τή ύπο
θήκη διαφόρων άστικών αύτοϋ κτημάτων έν Περιστερά7).

Ό  τύπος τών όμολογιών ε ίνα ι:  «Διά τής παρούσης ήμετέρας έν- 
σφραγίστου ένυπογράφου ομολογίας δηλοποιοϋμεν οί ύποφαινόμε- 
νο ι . . .  δτι έδανείσθημεν άπό τοϋ .. .  τώ ν . . .  Διό έγένετο ή παροϋσα 
όμολογία εις ένδειξιν» ή «δηλοποιώ ό υποφαινόμενος δτι έδανείσθην 
δΓ άνάγκην μου άπό τοϋ. .. τών. .. καί ύποφαίνομαι...» ή «έπί συμφω
νία. .. καί ύποφαίνομαι» ή «τά άνωτέρω γ ρ . .. . οφείλω ό ύποφαινόμε- 
νος είς τό ν . .. καί εις ένδειξιν ύποφαίνομαι».

§ 14  ι γ \  Σ υ μ φ ω ν η τικ ά .

1850 Μαΐου 8. Ό  Γεώργιος Καυταντζής άνέλαβε νά πληρώση τό 
χρέος τοϋ γαμβροϋ τής Ευγενίας Κώστογλου Γιουβάννη συμποσούμε- 
νον είς 15 χιλ. γρ. ύπό τόν δρον νά πωλήση τό είς τόν Τζαμπάς τεπέ 
όσπίτιόν της, έάν μή έπληρώνετο έντός δύο έτών 8).

1) Αύτόθι, σελ. 44.—2, 3) Αύτόθι, σελ. 46. Πάντες Βούλγαροι.—4) Αύτόθι. 
σελ. 120. Βούλγαρος. -5 )  Αύτόθι, σελ. 182. Βούλγαροι.—6) Αύτόθι, σελ. 228.-7) 
Αύτόθι. σελ. 244. 8) Αύτόθι, σελ. 11.
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1851 Μαΐου 8. Ό  Δημήτριος καλπακτζής καί ό Κυριάκος κερα- 
μεύς συνετρόφευσαν διά κεραμίδια. ’Απέναντι χρέους του 4971.15 
γρ. πρός τόν Δημήτριον άπεφασίσθη πρός έξόφλησι.ν ό Κυριάκος νά 
παρέχη εις αυτόν έξ έκδοτου φούρνου β χιλιάδας κεραμίδια πρός 42 
γρ τήν χιλιάδα, τό δέ κέρδος έκ τών λοιπών κεραμιδιών νά διανέ- 
μηται έξ ϊσου, χωρίς νά μετέχη ό Δημήτριος τών έξόδων καί ζημίας- 
Μάρτυρες 3 πρόκριτο ι1 ·.

1852 Ίανουαρ. 12 "Η Αικατερίνη γυνή τοΟ Χ"Άναστασίου π α 
ραχωρεί τά 3/7 του όσπιτίου της οίκειοθελώς είς τόν γαμβρόν της 
Στογιάννον, δπως κατοική έν αύτώ μετά τής θυγατρός της. Μάρτυρες 
3 πρωτομαΐστορες, 2 πρόκριτοι, 1 έπ ίτροπος3).

185.2 Ίουλ. 15. Οί έν Φιλιππουπόλει μπογιατζήδες έχοντες έργα- 
στήριον (βαφεΐον) έν Στενιμάχω διώρισαν τόν Πρίμον Χρυσάφη μετ’ 
άλλων συντρόφων νά έργάζηται έν αύτώ καί νά παραχωρή έκ του 
έτησίου κέρδους είς τό ρουφέτιόν των 600 γ ρ ·3).

1853 Σεπτ. 4. "Ομολογία τοΟ παπά Νικολάου, έφημερίου τής 
άγιας Κυριακής «δτι έδέχθη τόν γαμβρόν του Δημήτριον Σαράφο- 
γλου νά κατοικήση είς τό όσπίτιόν του έφ’ δρου ζωής του»4).

1854 Μ α Ί’ου 28. Συμφωνία έκμισθώσεως πενταετούς τοΟ έν Δερ- 
βέντ-γενί μαχαλέ έργαστηρίου (βαφείου) μετά τών έν αύτώ πραγμά
των τών ορφανών τοΟ Ρούσου ύπό τών Στενιμαχιτών Κοσμά καί 
Γιάγκου μπογιατζήδων έπί δροις 5). Ακολουθεί ή τών πραγμάτων κα
ταγραφή.

1854 Ίουν. 10. Συμφωνία μεταξύ τοΟ ίερέως παπά Χριστοδούλου 
καί τών ΓΙεριστεριωτών περί άνακαινίσεως τής πυρποληθείσης οι
κίας του καί προπληρωμής αύτώ 500 γρ. °).

1854 Δεκεμβρ 13. Συμφωνία μετά κρισολογίαν, δπως ό Κότζιος 
Ούντζής πληρώση τό καθ’ ομολογίαν χρέος του έκ 2770 γρ. είς τήν 
θεοφανώ γυναίκα  .τοΟ Στογιάννου Σεϊμέν κατά δόσεις έν ώρίσμέ- 
νοις χρόνοις 7).

1855 Ίανουαρ. 20. Ό  Σπάσος Πέτρωφ ένοικιάζει τό έν Παζαρ- 
τζικίω ιδιόκτητον χάνι τών Δ. Μήτζορα, Σάλτζου Ίωάννου, Μιχαήλ 
Γκιουμουσγερδάνη καί Γεωργ. Στοϊάννοβιτζ διά 2.500 γρ. έτηοίως 
έπί μίαν τριετίαν ύπό ώρισμένους δρους 8).

1) Αύτόθι, σελ. 36.—2) Αύτόθι, σελ. 51. Βούλγαρος ό γαμβρός.—3) Αύτόθι, 
σελ. 63. —41 Αύτόθι, σελ. 85 . -5 )  Αύτόθι, σελ. 102 —6) Αύτόθι,σελ. 103.—7) Αύ
τόθι, σελ. 116. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 1J1. Βούλγαρος ό ένοικιαστής.

©  Q $  Η I  Η ά ΙΕ'. 5
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185ό Ίανουαρ. 28. Ό  Δημήτριος Κ. Γούναρης παραχωρεί είς τήν 
θυγατέρα του Αικατερίνην και τόν γαμβρόν του Στογιάννον νά κα- 
τοικώσιν έντός τής οικίας του έφ’ όρου ζ ω ή ς 1),

L855 Όκτωβρ. 26. Συμφωνία θεοδώρου Γεωργίου μπακάλη πρός 
τούς Καρατζλήδες· παρεχωρήθη αύτω μέρος παρά τή εκκλησία, δπως 
κτίση εργαστήρια, δΓ ά αυτός καί τά τέκνα του θά δίδωσι τή έκκλη- 
σία έτησίως 100 γρ. ώς ένοίκιον τοΟ μέρους, μετά δέ τόν θάνατον 
αύτου καί τών τέκνων του τά εργαστήρια θά γείνο^σιν ιδιοκτησία 
τής έκκλησίας 2).

18Γ>5 Σεπτ. 8. Ή  Ε λ ισάβετ  θυγάτηρ Χ"Δημητρίου Αουκοβίτη Φι- 
λιππουπολΐτις παραχωρεί τό έν ω κατοικεί όσπίτιόν της κατά τήν 
συνοικίαν Τζοχατζιάν είς τόν θετόν άδελφόν της Ίω άννην Χ"Δημ 
Βράτζαλην ύπό τόν όρον, όπως μετά τόν θάνατόν της διανείμη 10 000 
γρ. είς τό Έλλ. σχολεΐον Φιλ)πόλεως, είς τό νοσοκομεΐον, είς τάς 
έκκλησίας καί τά πέριξ όκτώ μοναστήρια. Μάρτυρες δύο π ο λ ΐτα ι3).

1855 Δεκεμβρ. 10. Ή  Φιλιππουπολΐτις Μαρίκα Κωνσταντίνου, 
σύζυγος τοΰ μακαρίτου Χ 'Τεωργίου χαρίζει τό ήμισυ τής οικίας της 
είς τόν· μικρότερόν της υιόν Ίωάννην Χ 'Τεωργίου υπό τόν όρον, 
δπως ουτος τήν γηροκομήση. Μάρτυρες 6 ,ι).

1856 Νοεμβρ. 24. Ό  Κωνσταντίνος Κοσμά άναλαμβάνει τήν 
διατροφήν καί τήν γηροκόμησιν τής πενθεράς του, διότι αϋτη έπώ- 
λησε τά δύο μερίδια τοΰ όσπιτίου της είς τήν σύζυγόν του καί θυγα 
τέρα της Έλέγκων δ).

1857 ’Απριλίου 4. Συμφωνία του έκ Καρλόβου Νικολάου Σόφτο. 
γλου μετά τών Χ"Δημητρίου καί Κύρκου βαλσοματζήδων, δπως κατα- 
σκευάση 150 χιλιάδας φιαλίδια βαλσάμου εύκαιρα, δΓ ά έπληρώθη 
άνά 200 γρ. τήν χιλιάδα, τ. έ 50 χιλιάδας γρ. σύν τή υποσχέσει ότι 
τό ύλικόν θά παραδώση μέχρι τής πρώτης Αύγούστου έν. έτους (ί.)

1857 Ίουλ. 26. Συμφωνία του Στογιάννου καί τής συζύγου Νέ- 
δας μετά τής Βελίκας Μήτου, όπως περιποιώνται αύτήν έφ’ όρου 
ζωής μεθ’ όλων τών άναπαύσεών της διατρέφοντες άπέναντι μηνι
αίας καταβολής 40 γρ , τόκου λαμβανομένου έκ του παρά τώ ‘Άρ- 
γυρ. Χρ. Κοΐμτζόγλου κατατεθειμένου κεφαλαίου της 3.500 γρ. δπερ 
μετά τόν θάνατόν της θά περιέλθη είς αύτούς 7).

1858 Φεβρ. 3. Ή  έκ Βοδενών Βασιλική έχαρίσατο τώ υίώ της

1) Αύτόθι, σελ. 122.—2) Αυτόθι, σελ. 129. Βούλγαροι.—3) Αύτόθι, σελ* 
151.—4) Αύτόθι, σελ, 162.—5) Αύτόθι, σελ. 211.—6) Αύτόθι, σελ. 221.—7) Αύ. 
ΐόθι, σελ, 2d0 Βούλγαροι.
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Γιάγκω υπέρ τά 11 στρέμματα αμπέλων ύπό τόν δρον νά τήν τρέφη 
ουτος καί νά τήν περιποιήται καί μετά τόν θάνατόν της νά τελή τά 
μνημόσυνά της ’).

1858 Ίουλ. 1. Ή  Στό'ϊκα Ή λία  έξ Ούρουμλάρ παρέδωκε τά 
ύπάρχοντά της τώ έν Καρσί-άκά Ό γ ν ιά ν ω  ύπό τόν δρον, δπως ουτος 
τήν γηροκομήση 3).

1858 Ίουλ. 13. Οΐ έγχώριοι του χωρίου Μουσελίμ καί ό Στέφα
νος Πέγιου Τσιρπανλής συνεφώνησαν, δπως ουτος χαρίση τοΐς έγ- 
χωρίοις τό ήμισυ του οικοπέδου του πρός άνέγερσιν έκκλησίας, έν 
δέ τω άλλω κτίση οικίαν καί έργαστήριον μπακαλικόν ύπό τόν δρον 
νά πληρώνη έτησίως τή έκκλησία 100 γρ. 3).

1859 Μαρτίου 21. Ή  έκ Πελαστίτζης Μήνα Καλιουβίτζα γραία  
ήδη παρέδωκε τά ύπάρχοντά της εις τόν αύτόθι "Αποστολήν Γρόζο- 
γλου ύπό τόν δρον, δπως ουτος τήν γηροκομήση*).

185.1 Σεπτεμβρ. Ό  Σωτήριος Κωνσταντίνου γούναρης καί ό θ ω 
μάς ’Αντωνόπουλος συνεφώνησαν, δπως ό δεύτερος παραχωρήση είς 
τόν πρώτον ύπ’ ένοίκιον δι’ 11 έτη καί 3 μήνας άπό σήμερον τό ιδιό
κτητόν του όσπίτιον άντί 200 γρ. έτησίως (2125 έν δ λ ω )5).

Ό  συνήθης τύπος των συμφωνητικών ε ΐ ν α ι : «Διά τοΟ παρόντος 
συμφωνητικού γράμματος δήλον γίνεται δτι ό .  ή οί. . . ούτως ώμο
λόγησαν.. .  διό έγένοντο το ιαύτα ... δμο ια ... ή κατά συνέπειαν τής 
συμφωνίας έγένοντο δύο ή. . . δμοια καί έλαβον έκαστον μέρος άφ’ 
ένός. .. ή διό έγένετο τό παρόν συμφωνητικόν ύπογραφή τών τή μαρ
τυρία τών αξιόπιστων μαρτύρων».

§ 15 . ι δ Μ α ρ τ υ ρ ι κ ά .

1851 Όκτωβρ. 4. Τής μητροπόλεως έκκλησιαστικόν γράμμα έπί 
τή βάσει έγγράφων μαρτυριών τών Σοποτλήδων δτι ό ’Αθανάσιος 
Γεωργίου καί ό Πέτκος Ζλάτωφ έγχώριοι των ήσαν συνέταιροι έμ- 
πορευόμενοι έν Ίασίω καί δτι άποθανόντος του πρώτου άνέλαβε τό 
έμπόρευμα δλον ό πενθερός του ’Αλέξανδρος χωρίς ν’ άναγνωρίζη 
τήν συμμετοχήν τού συνεταίρου Π. Ζλάτωφ, είς δν ό μακαρίτης δια 
χρεωστικών οφείλει 42.680,30 γρ. "Οθεν έκδίδεται τό παρόν, δπως δι' 
αύτοΰ ύπό παντός κριτηρίου άναγνωρισθή τό δίκαιον του Ζλά-

1) Αύτόθι, σελ. 238.—2) Αυτόθι, σελ. 239. Βούλγαροι. —3) Αύτόθι, σελ# 
218. Βούλγαροι.—4) Αύτόθι, σελ. 271. Β ού λγα ρο ι—5) Αύτόθι, σελ. 297.
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τωφ. Μάρτυρες 14 Σοποτλήδες καί δ πρόκριτοι Φ ιλιπποπουλΐται]).
1851 Δεκεμβρ. 20. Τής μητροπόλεως εκκλησιαστικόν άποδεικτι- 

κόν γράμμα έπί τή βάσει προφορικών μαρτυριών άξιοπίστων πολι
τών δτι ή Στόϊκα Τζάντζου άδικεΐται ύπό τών συγκληρονομούν της 
κατά τήν διαθήκην τού άποθανόντος πατρός της, δπως δυνάμει τού
του «άπελθουσα άλλαχού πρός θεώρησιν τής ύποθέσεώς της δυνηθή 
νά δικαιωθή». Μάρτυρες οί 2 έπίτροποι τού γένους καί 7 πρόκριτοι3)

1852 Αύγούστ. 14. Μαρτυρικόν δτι ή Στόϊκα Χ"Δημητρίου Πό- 
ποβα είναι γέννημα θρέμμα τού Καλοφερίου καί Ό θω μα νίς  ύπή- 
κοος. Μάρτυρες 4 πρόκριτοι, ό Φιλιππουπόλεως- Χρύσανθος βέ
βαιοί 3).

1852 Αύγούστ. 18. Ό  Πέτρος καί Νικόλαος Ίωάννου καί ό ’Ανα
στάσιος Καρακώστα ώμολόγησαν έν βάρει συνειδήσεως δτι δέν γνω- 
ρίζουσιν, άν ή μετά θάνατον παρουσιαζομένη διαθήκη τού Χ " Ά ν α -  
στασίου είναι γνήσια ή πλαστή. Μάρτυρες 4 πρόκριτοι καί ό άρχι- 
μανδρίτης Καλλίνικος1).

1854 Ίανουαρ. 22. Ό μ ολογ ία  τού Μιχαήλ Ά. Γκιουμουσγερ- 
δάνη καί τού Δημητρίου Χρήστου Ά λατζιτζή  δτι κατά μήνα Αύγου
στον τού 1852 έπώλησαν είς τόν ’Αναστάσιον Γαλάτην μίαν ποσό
τητα μετάξης. Μάρτυρες 11 πρόκριτο ι5).

1854 Ίανουαρ. 22. Μαρτυρία τού Διαμαντή Χριστοδούλου βα- 
φέως δτι ήγόρασε παρά τού ’Αναστασίου Γαλάτη κατά τό 1852 με
τάξια έκδούς καί όμολογίαν χρεωστικήν άπό 2 Σεπτ. 1852 είς δνομα 
του Κωνστ, Γ εω ργίου6).

1854 Μαΐου 19. Μαρτυρικόν τής Κοινότητος Φιλιππουπόλεως 
δτι οί έμποροι Στενιμαχΐται Γιάγκος Γεωργίου, Δήγκος Γεωργίου 
καί X" Πρίμος μετακομίζοντες οΐνον είς Ραιδεστόν πρός πώλησιν 
έπλήρωσαν ένταΰθα τό γιουμπρούκ (φόρον) είς τήν ρίζαν τού άμπε- 
λιού κατά τό σύστημα τό έπικρατουν είς τόν καζάν 7).

1854 Ίουλ. 5. Παρόμοιον καί περί τού Σταύρου Στυλιανοπούλ- 
λου έκ Ραιδεστου άγοράσαντος έντεΰθεν 30 χιλιάδ. όκάδας κρασιού 
είς 120 βαρέλια διά Κωνσταντινούπολιν8).

1854 Ίουλ.. 20. Παρόμοια τρία καί περί τού Γεωργίου Άργυρ.

1) Αύτόθι, σελ. 4:5. Βούλγαροι ττάντες. Τό (Βουλγαρικόν μαρτυρικόν έφ’ οδ 
έξεδόθη τό παρόν «έ'τέθη είς τήν πολιτικήν Κάσσαν».—α) Αύτόθι, σελ. 50. Βουλ· 
γαρίς.—3 ) -Αύτόθι, σε?.. 66. Β ο υ λ γ α ρ ις , - 4) Αύτόθι, σελ. 79 .-5 )  Αύτόθι, σελ. 
9 2 . -6 )  Αύτόθι.—7) Αύτόθι, σελ. 100.—8) Αύτόθι, σελ. 104.
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Δαδάτσογλου μετακομίζοντος είς Ά γ χ ίσ λ ο ν  14 άμάξια κρασιοΟ, 
έτερα 16 καί ετερα 12 ι).

1854 Ίουλ. 28. Παρόμοιον καί περί τοΟ Γεωργίου Στέργιου με
τακομίζοντος είς Ά γ χ ία λ ο ν  5 χιλ. όκάδας 3).

1854 Αύγούστ. 10 Παρόμοιον καί περί τοΰ Λάμπρου Δημητρίου 
Καρακάση διά 750 μέτρα κρασίου είς 15 άμάξ„α δΓ Ά γ χ ία λ ο ν 3).

1854 Αύγ. 27. Παρόμοιον περί του Γιάγκου Καρακάση διά 10 
άμάξια κρασιού δΓ Ά γ χ ία λ ο ν 4).

1854 Αύγ. 81. Παρόμοιον περί τού Λάμπρου Κωνσταντίνου καί 
Κοσμά Ποζάνη .διά 30 άμάξια κρασιού διά Καλλίπολιν δ).

1854 Σεπτ. 24. Παρόμοιον περί τού Γεωργίου Ίωάννου δ ι’ όκάδ. 
5500 είς 22 βαρέλια δΓ Ά γ χ ία λ ο ν  θ).

1854 Αύγ. 19. Μαρτυρικόν γράμμα έπί τη βάσει μαρτυριών τών 
προύχόντων του χωρίου Δερβέντ δτι οί έκεΐθεν Πέτκωφ καί Βέλωφ 
ήσαν συνέταιροι καταθέσαντος τού μεν πρ ώ το υ '19 355 γρ. του δέ 
δευτέρου τόν κόπον του. Ε πομένω ς ή διϊσχύρισις τού δευτέρου δτι 
ήτο έμμισθος ένεκα τής προκυψάσης ζημίας έπιβαρυνούσης άμφοτέ- 
ρους είναι άβάσιμος 'Ό θ εν  έκδίδεται τό παρόν, είς δ στηριζόμενον 
παν ιερόν δικαστήριον δυναται ν’ άποφασίση τό δίκαιον.' Μάρτυρες 
1 πρόκριτος, 1 μιλέτ-βεκίλης καί 3 πρωτομαΐστορες 7).

1855 Ά π ρ ιλ  13. Ό  Βασίλειος Γεωργίου μαρτυρεί έν βάρει συ- 
νειδήσεως δτι τό χρέος του άποθανόντος πρός μητρός θείου του Γιο- 
βάννη Κωνσταντίνου Καραρεϊζλή έπληρώθη διά τής πωλήσεως του 
έν τώ έργαστηρίω του έμπορεύματος καί τών οικιακών του π ρ α γμ ά 
των, ή δέ οίκία, έν ή κατοικεί ή θεία του, είναι ιδιοκτησία της, ώς 
δηλοΐ καί τό άνά χεΐρας χουτζέτι (τίτλος ιδιοκτησίας). Μάρτυρες 4 
πρόκρ ιτο ι8).

1856. Μαρτ. 17. Πολΐται Περιστεριώται μαρτυροΰσι πρό τής 
ίεράς κρίσεως δτι ό Τάτζος Χρήστου Μπογιατζής παρέδωκε τά κατά 
τήν συμφωνίαν σανίδια είς τόν Θεόδωρον Χρήστου κάλφαν Άδρια- 
νουπολίτην καί έπληρώθη, ωσαύτως καί ό Στέργιος Δημητρίου Γρίβα 
είς τόν αύτόν χωρίς νά πληρωθή 9).

1856 Αύγ. 10. Μαρτυρικόν τής Κοινότητος δτι ό Στενιμαχίτης 
Κωνστ. Γ εωργίου μετακομίζει είς Ραιδεστόν 2 χιλ. όκάδας ρακής 10).

1, 2) Αυτόθι, σελ. 10ό.—3) Α ύ τό θ ι .—1) Αύτόθι, σελ. 106.—5) Αύτόθι σελ. 
107.—6) Αύτόθι, σελ. 108.—8) Αύτόθι. σελ. 106. Βούλγαροι.—8) Αύτόθι, σελ. 
J.30.—9) Αύτόθι, σελ. 175 —176.—10) Αύτόθι, σελ. 198.
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185(3 Αύγ. 29. 'Ωσαύτως δτι ό Σταμάτιος Μορφΐνος Αίνίτης με
τακομίζει έκ Στενιμάχου είς Αίνον 18 βαρ. κρασιού καί 4 ρακής 1).

1856 Ίανουαρ. 26. Μαρτυρικόν δτι ό Ιω ά ννη ς  υίός τού ’Α ργυ
ρίου Κολυβα Φιλιππουπολίτης ώμολόγησεν δτι έπώλησε τά πατρικά 
του μερίδια κα ί 'πράγματα  είς τήν μητέρα του Σ μ αρά γδαν  καί δτι τά 
λη'φθέντα χρήματα 14.000 γρ. πλήν 1000 δοθέντων είς τόν άδελφόν 
του Παρασκευάν έδαπάνησεν είς ιατρούς, φάρμακα, τροφήν, Ιματι
σμόν κτλ. καί δτι άλλο τι δέν εΐχεν ί δ ι ο ν 3). Μάρτυρες ό ιερείς, 4 
πολ ΐτα ι.

1856 Ίουλ 27. Μαρτυρικόν δτι ή Πετκάνα σύζυγος τού ποτε 
Χ"Κόλιου παρεχώρησε τό έν τή συνοικία Κιουτσούκ Λαούτ όσπίτιόν 
της είς τήν παρακόρην της Γιούργαν ώς αντιμισθίαν τής δωδεκαε
τούς της ύπηρεσίας 3).

1858 ’Απριλ. 14. Μαρτυρικόν δτι ό Φιλιππουπολίτης Άργύριος 
Δ Ζάγαρλης έστεφανώθη νομίμως καί κανονικώς τή 12 Δεκεμβρ. 
1848 τ ή ν ’Ελισάβετ Παναγιώτου 4).

1858 Νοεμβρ. 28. Πιστοποιητικόν κα τ’ αϊτησιν τού έν Φιλιππου- 
πόλει Αύστριακοΰ προξενείου δτι ό Ιωάννης Μουσικός κάτοικος 
Φιλιππουπόλεως άπεβίωσε τή 17η Αύγούστου τού έν. έτους 1858, 
ημέρα Κυριακή καί ώρα 4η τής ήμέρας δ).

1859 Μαΐου 10. Μαρτυρικόν δτι ό Άργύριος Νικολαΐόης Ζακύν- 
θιος έλθών είς Φιλιππούπολιν ένυμφεύθη τω 1869 τήν Σμαράγδαν 
θυγατέρα Βασιλείου παπά  Ίωάννου, έξ ής έγέννησε δύο υιούς, τόν 
Δημήτριον καί Κωνσταντίνον, οϋς έγκατέλιπεν άπελθών είς τήν π α 
τρίδα του. Ούτοι ήδη ήλικιωθέντες είναι οίκογενειάρχαι καί μόνιμοι 
κάτοικοι τής πόλεως 6).

1859 Νοεμβρ. 27. ’Αποδεικτικόν δτι κατά τά είς χεΐρας τού Πα- 
ναγιώτου Ράδογλου τουρκικά χοτζέτια καί τάς μαρτυρίας του χ ω 
ρίου ή γυναικαδέλφη του Ίβάγκα  δέν δικαιούται συμμετοχής τής οι
κίας καί τών χωραφίων του 7).

Ό  τύπος τών μαρτυρικών ή άποδεικτικών είναι : «Διά τού π α 
ρόντος έκκλησιαστικοΰ μαρτυρικού γράμματος δήλον γίνεται δτι ό. .. 
δ ίδω μι.. .  τό παρόν, δπως τώ χρησιμεύση, δπου δεΐ, ή διά τού π α 
ρόντος έκκλ. άποδεικτικοϋ έμμαρτύρου γράμματος δήλον γίνεται 
δτ ι. . .  έγένετο τό παρόν τή έπιβεβαιώσει τής έμής ταπεινότητος καί

1) Αύτόθι, ρελ. 200.—2) Αύτόθι, σελ. 210.—3) Αύτόθι, σελ. 215. Βουλγαρί- 
δες .—4) Αύτόθι, σελ. 240.—5) Αύτόθι, σελ. 259. Ό  μακαρίτης ήτο Ιεροψάλτης 
καί άλληλοδιδάσκαλος.—6) Αύτόθι, σελ. 278 .-7)  Αύτόθι. σελ, 2*91. Βούλγαροι.
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μαρτυρίαις πάντων ιώ ν  συνελθόντων καί εύσυνειδήτως μαρτυρησάν- 
χων τήν άλήθειαν τής ύποθέσεως, καταστρωθέν καί έν τώ κώδικι τής 
μητροπόλεως καί δέδοται τ ω . .. ϊνα  τώ χρησιμεύση δπου δεΐ».

§ 10 ΐΐ ' .  Υ ίοΰ 'ετήϋεις .

1851 Ό κτωβρ 21. Ό  Συμεών Νικολάου τό κοράσιόν του 4 μη
νών μεΐναν άμήτορ έχαρίσατο είς τόν Χ ''Ά θα νά σ ιον  Στόγιου δουλ- 
γέρην ’).

1851 Νοεμβρ. 5. Ό  Στάντζιος ταλιγκατζής έκ Τσιρπάν έχαρίσατο 
είς τόν Πέτρον Στογιάννου άμπατζήν έκ Μαρασίου τόν άνεψιόν έξ 
άδελφής του Νεδέλτζιον Δημητρίου 7 έτών, όρφανόν γονέων 2).

1852 Φεβρ 13. Ή  Μχρίκα Στάϊκου, στερουμένη τών πάντων, 
έχαρίσατο τό όκταετές θυγάτριόν της ‘Ελένην είς τόν Δημητράκιν 
Γκιουμουσγερδάνην 8) .

1853 Σεττεμβρ. 7. Ό  έκ Σοφίας έργάτης Κωνστοιντΐνος 'Ιγνα 
τίου έχαρίσατο τό όρφανόν τ'έκνον του ένός έτους ήλικίας είς τήν 
Ε λένην  Πέγιου Ταρακτζή, όνόματι Νικόλαον 4).

1854 Νοεμβρ 20. Ό  Γιοβάν Τζόγου δεμιρτζής έχαρίσατο τό όρ
φανόν μητρόθεν τέκνον του Δημήτριον είς τόν Βασίλειον τσιλιγ- 
κήρ5).

1855 Μαρτ. 4. Ή  Χρυσή Νικολάου δέδωκεν είς τήν άδελφήν της 
θεοποιήν τό όκταετές της κοράσιον Έ λέγκω ν πρός υίοθέτησιν ύπό 
δρους 6).

1855 Μαρτ. 5. Ά ποθανόντος  του άνδρογύνου Γιοβάν καί Στοϊ- 
άννας τό μικρότερον τών τεσσάρων τέκνων του κοράσιον θεοφανώ  
έδόθη ύπό τών άδελφών του είς τήν θεοφανώ  Στογιάννου πρός υίο- 
θέτη σ ιν7).

1856 Ά πριλ . 27. Ό  Θεοδόσιος Τσιρπανλής έχαρίσατο τό τετραε
τές τέκνον του Γεώργιον είς τόν Νικόλαον Γούναρην 8).

1857 Ίουλ. 5. ‘Η Πέτρα Τούσβεζα έλαβε παρά του νοσοκομείου 
καί υιοθέτησε τετραετές παιδίον όνόματι Νικόλαον 9).

1857 Δεκεμβρ. 12. Ό  Στογιάννης Πέτκου έχαρίσατο τό 4ετές όρ
φανόν άρρεν τέκνον του είς τόν Α ντώ ν ιον  Ή λιου 10).

1860 Μαρτ. 4. Ό  Ά ργύριος Μ ίσχου φουρνατζής έχαρίσατο

1) Αύτόθι, σελ. 4 4 . -2 )  Αύτόθι, σελ. 46. Βούλγαροι πάντες.—3) Αύτόθι, 
σελ. 53.—4) Αύτόθι, σελ. 84. Βούλγαρος.—5) Αύτόθι, σελ. 113. Βούλγαροι.—6) 
Αύτόθι, σελ. 128.—7) Αύτόθι. Β ο ύ λ γ α ρ ο ι . -8) Αύτόθι, σελ. 186. Βούλγαρος ό 
πατήρ .—9) Αύτόθι, σελ. 229. Βουλγαρις .—10) Αύτόθι, σελ. 236. Βούλγαροι.



τό όρφανόν πενταετές κοράσιον του ’Ά ν ν α ν  είς τήν Έ λέγκω  θ ε ο 
δώρου χ).

Ό  τύπος τών υιοθετήσεων: «Διά τοΰ παρόντος Αποδεικτικού 
δήλον γίνεται δτι ό . . .  ή ή .. ένώπιον τής ίεράς μητροπόλεως ώμο- 
λόγησεν δτι τ ό . . .  δ ν ο μ α . . . οικεία θελήσει και προαιρέσει έχαρίσατο 
είς τ ό ν . .. ή τ ή ν . .. τό όποιον θέλει υπάρχει καί λογίζεται τέκνον του. 
Διό είς ένδειξιν έδόθη τό παρόν, ή Διά τοΟ παρόντος έκκλ. άποδεικτ. 
έμμαρτύρου γράμματος δήλον γίνεται δτι ή ύποφαινομένη... έχαρί
σατο τήν θυ /ατέρα  τη ς . . .  είς τή ν . . .  διό έγένετο τό παρόν καί δέδο. 
ται τή . .. πρός άσφάλειάν της».

§ 1 7  ιστ'. Προικοδοτήσεις.

1851 Όκτωβρ. 27. Ό  Πέτκος Ζλατάνογλου έκ Καρλόβου συζεύ- 
ξας τήν θυγατέρα του Μαρίαν μετά του Φιλιππουπολίτου Γεωργίου- 
Καζαντζή έπροίκισεν αυτήν δούς τό άνάλογον τής .πατρικής της κλη
ρονομιάς είς μετρητά 2000 και είς πράγματα  850 γρ. Μάρτυρες 2 ιε
ρείς, ό πρωτομαίστωρ τών άμπατζήδων καί I μίλέτ-βεκίλης 3).

1852 Ά πρ. 12. Ή  Μαρίκα Γιαννάκη μπογιατζή δίδει προίκα είς 
τήν θυγατέρα της θεοφανώ  τό έν τέταρτον τής ιδιοκτήτου οίκίας 
της καί τό ήμισυ του βαφείου, της (κερχανά). Μάρτυρες 4 ιερείς, 3 
πρόκριτοι 3)

1854 Όκτωβρ. 14. Οί άδελφοί Γεώργιος καί Α θα νά σ ιος  Δημη
τρίου Φιλιππουπολΐται νυμφεύοντες τήν αύταδέλφην των Ραλλουν 
μετά του Νικολάου Χρήστου παραχωροϋσιν αυτή έκτό.ς τής συνήθους 
προικός καί τό ήμισυ μουμτζήδικον έργαστήριον (κηροποιεΐον). 
Μάρτυρες οί 2 έπίτροποι τοΰ γένους, 1 πολίτης 4).

1856 Ίανουαρ. 10. Προικοδοσία τής Φιλιππουπολίτιδος X" Α 
ναστασίου τής έπιλεγομένης Σταυρίτζαινας πρός τήν θυγατέρα 
της Μαριώραν 5).

1855 Ίανουαρ. 14 Ό  Γεώργιος Μήτου μπακάλης πρός τή προι- 
κοδσσία κατά τό προικοσύμφωνον παραχω ρεί είς τήν θυγατέρα του 
Μελάχραν, νυμφευομένην τόν Γ ιάγκον X" Γεωργίου, ώς προίκα καί 
τό ήμισυ του κατά τήν συνοικίαν Γενί-Χότζια όσπιτίου του. Μάρ
τυρες 9 πολΐται, έν οίς καί οί δύο έπίτροποι του γ έν ο υ ς6).
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1) Αύτόθι, σελ. 301.—2) Αύτόθι, σελ. 44. Βούλγαροι;—3) Αύτόθι, σελ. 
90,—4) Αύτόθι, σελ. 111.—5) Αύτόθι, σελ. 173·— 6) Αυτόθι, σελ. 176,
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1856 Μαΐου 12. Ό  ’Ιωάννης Στοϊάννου δέδωκε προίκα είς τόν 
γαμβρόν ταυ ’Αθανάσιον Γιοβάν τό ήμισυ της έν τη συνοικία Μεζιλ- 
χανά  κείμενης οίκίας του *·).

1856 Μαΐου 4. Ή  Αίκατερίνη σύζυγος Γ εωργίου Καζαντζή Φι- 
λιππουπολΐτις δέδωκε προίκα είς τήν θυγατέρα της καί τόν γα μ 
βρόν της ’Αθανάσιον ΓΊόντζιον τό έν τέταρτον τής έν τή συνοικία 
Γενί Χότζια οίκίας της. Μάρτυρες 4 πρόκριτοι2).

1856 Μαΐου 30. Ό  Γεώργιος Δ Κεντιντένογλου συζεύξας τήν 
θυγατέρα του Μαριώραν μετά του Δημητρίου Γεωργιάδου δίδει 
προίκα είς τήν θυγατέρα του τό ήμισυ τής κατά τήν συνοικίαν Κότζ 
Χουσεΐν κειμένης ιδιοκτήτου οίκίας του. Μάρτυρες 2 Ιερείς, 7 πρό
κριτοι 3).

1859 Μαΐου 2. Ή  Φιλιππουπολΐτις Μελάχρα χήρα Γρηγορίου 
μετά τών τεσσάρων της τέκνων προικοδοτεί "είς τήν θυγατέρα τής 
καί άδελφήν των θεοποιήν νυμφευομένην τόν Ίω άννην Βασιλείοϋ 
γρ. 3000, τήν κατά τό προικοσύμφωνον προίκα καί τό ήμισυ τοΟ 
όστχιτίου της. Μάρτυρες δπολ ΐτα ι.  Ό  Φιλ]πόλεως Παΐσιος έπικυροΐ1).

186L Φεβρ. 24. Ή  Φιλιππουπολΐτις Σμαράγδα Παναγιώτου Κα
ραγκιόζη δίδει είς τήν θυγατέρα της θεοφανώ  νυμφεύσασα αυτήν 
μετά τοΟ Βασιλείου προίκα τήν έν τή συνοικία Κότζ Χουσεΐν Ιδιό
κτητόν της οίκίαν 5).

Ό  τύπος τών προικοδοτήσεων ε ίν α ι : «Διά του παρόντος έκκλ. 
άιιόδεικτ. γράμματός δήλον γίνεται δτι ή . . . ώμολόγησεν δτι οι
κεία αύιής βόυλήσει καί προαιρέσει δίδει είς τήν θυγατέρα της . . . 
διά προΐκά της . . . έπί τή βάσει τής τοιαύτης αύτής όμολογίας έγέ· 
νετο καί τό παρόν τή ύπογραφή αύτής και τή έπιβεβαιώσει του σε- 
βασμιωτάτου άγιου Φιλιππουπόλεως μαρτυρία τέ τών ύπογεγραμμέ- 
νων άξιοπίστων μαρτύρων καί έδόθη εΐς χεΐρας τής είρημένης θυ 
γατρός πρός άσφάλειάν της. ”Η οί άδελφοί . . . παρουσιασθέντες έν 
τή καθ’ ήμάς μητροπόλει ώμολόγησαν ίδίοις αύτών χείλεσιν δτι 
έχοντες αύταδέλφην όνόματι . . . δίδουσιν αύτήν διά νόμιμον γ υ ν α ί
κα είς τόν . . .  καί έκτός τής συνήθους προικός πάραχωροΟσιν είς 
αύτήν τήν Ιδίαν άδελφήν των καί τό . . . δπερ θέλει λογίζεται κτήμα 
ιδιόν της καί καθολικόν μούλκιον καί είς τήν περί τούτου ένδειξιν 
έγένετο τό παρόν κτλ.».

1) Αύτόθι, σελ. 187. Βούλγαροι.—2) Αύτόθι.—3) Αύτόθι, σελ. 191. Ή  οικία 
είναι ή καί νΰν σωζομένη τριώροφος δεξιά τής πύλης τής άκροπόλεως Ίσάρ- 
καπύ.—4) Αύτόθι, σελ, 279.—5) Αύτόθι, σελ. 333,



§18 ιζλ Βαππσ-νικά.

1856 Όκτωβρ. 12. Ό  υιός του Κ. Τζεκερδέκη Φιλιππουπολίτου 
καί τής νομίμου συζύγου του Ζωής έβαπτίσθη κατά τό έθος τής άνα- 
τολικής ορθοδόξου εκκλησίας όνομασθείς Στέφανος ’).

1857 Μαΐου 20, Τη 27 Ίανουαρίου 1852 ήμερα Σαββάτω έγεννή- 
θη παιδίον αρσενικόν του Ά νδρέα  Γεωργιάδου ύπηκόου Ά γ γ λ ο υ  
παρά τής νομίμου συζύγου του Μαριώρας Κωνστ. Κεντιντένογλου, 
βαπτισθέν τή 2α Φεβρ. του αύτοΰ έτους καί όνομασθέν Γεώργιος 2).

1857 Mat ου 20. Τή 15’Οκτωβρίου 1851 ήμερα Πέμπτη έγεννήθη 
υιός του Χρήστου Γεωργιάδου ύπηκόου ’Ά γ γ λ ο υ  καί τής συζύγου 
του Μαριώρας Ράσκου Ταμπακώφ, βαπτισθείς τή 20Π Φεβρ. καί όνο 
μασθείς Γεώργιος 3).

1857 Μαΐου 20: Τή 5 Φεβρουάριου 1854, ήμερα Παρασκευή, 
έγεννήθη υΙός του Χρήστου Γεωργιάδου ’Ά γ γ λ ο υ  καί τής Μαριώ
ρας Ράσκου Ταμπακώφ, βαπτισθείς τή 14 Φεβρ. καί όνομασθείς 
Κωνσταντίνος *).

.1857 Μαΐου 20. Τή 10 Μαΐου 1857, ήμέρα Παρασκευή, έγεννήθη 
υιός τού Δημητρίου Γεωργιάδου καί τής συζύγου του Μαριώρας Γε
ωργίου Κεντιντένογλου βαπτισθείς τή 19Π του αύτοΰ καί όνομασθείς 
Γεώργιος 5).

1858 Ά πρ. 14. Τή 9 Δεκεμβ. 1819, ήμερα Πέμπτη, έγεννήθη θη
λυκόν παιδίον ύπό του Αργυρίου Δ. Ζάγαρλη καί τής νομίμου συ
ζύγου του ’Ελισάβετ Παναγιώτου, βαπτισθέν τή 12η του αύτου καί 
όνομασθέν Ά θη νά  6).

1858 Μαΐου 25. Τή 14 Δεκεμβρ 1848, έγεννήθη υίός του Α ρ γ υ 
ρίου Χρ. Κο'ΐμτζόγλου έκ τής νομίμου συζύγου αύτοΟ Σμαράγδας X"  
Αναστασίου, βαπτισθείς τή 23Π του αύτοΰ μηνός καί όνομασθείς 
Χρήστος7).

Ό  τύπος τής πράξεως τής γεννήσεως καί τής βαπτίσεως : «Τή 
. . . ήμερα . . .  έγεννήθη παιδίον άρσενικόν ή θηλυκόν τοΟ κύριου .... 

ύπηκόου . . . παρά τής νομίμου αύτοΰ συζύγου . . . Έ ν  δέ τή έκκλη-/ 
σία του άγ. . . βαπτισθέν τή . . . έτους... ήμέρα . . . άνεδέχθη αύτό έκ 
τής ίεράς κολυμβήθρας ό κύριος . . . καί ώνόμασεν αύτό . . . Είς δια- 
βεβαίωσιν δθεν έγράφη τό μαρτυρικόν τής βαπτίσεως έγγραφον. Ό  
βαπτίσας Ιερεύς . . . βέβαιοι . . . οί μάρτυρες . . . ».
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1) Αύιόθι, σελ. 200.—2, 1, 4, 5) Αυτόθι, σελ. 226—22?·—6( Αύτόθι, σελ, 
241,-7)  Αυτόθι, σελ. 246,
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§ 19. ιη'. Προσωπικά, ειδήσεις, διάφορα

1849 Δεκεμβρ. 28. Ά πάντησις  μητροπολ. Νικηφόρου πρός τόν 
Ή ρακλείας Πανάρετον. Τά αίτούμενα [χράμια θ’ άποσταλώσι. Τά 
κατά τό συνοικέσίον τοΟ έκ Παζαρτζικίου Δημητρίοϋ 'Ιγνατίου καί 
τής γυναικός του Γαροφΰλλης έκανονίσθησαν άπάντησις έγκλειστος 
εις δύο έπιστολάς του έν Κων)πόλει Σεβαστοπούλλου περί τών 
άδελφών Βδελλάδων 1).

1850 Φεβρ. 4. Γράμμα τοϋ αύτοΟ «πρός τόν Χ"Μακάριον εις 
Σέρρας συναποστελλομένων καί 4 τουρκικών τεσκερέδων έργαστη- 
ρίου καί του χουτζέτ τοΟ όσπιτίου» 3.

1850 Φεβρ. 7. Ά πάντησις  τοΟ αύτοΟ «πρός τούς έν Παζαρτζικίω 
προκρίτους» ότι επιτρέπεται αύτοΐς νά συμβιβάσωσι τόν υιόν του 
Κόπτζιου πρός τήν άρραβωνιστικήν του κόρην του Νικολάου νίαί 
προβώσιν είς τό στεφάνωμά τω ν- καί έτέρα πρός τόν άγ. Πελαγω- 
νίας περί τίνος Δημητρίοϋ Δήμα λεπλεπ ιτζήν: καί έτέρα πρός τόν 
άρχιερατικόν έπίτροπον του άγ. Τυρνόβου είς Έσκί Ζαγοράν μετ’ 
έγκλειστου γράμματος του άγ. Πελαγωνίας 8).

1850 Μαρτ. 5. «Πρός τόν άγ. Ήρακλείας διά τήν ύπόθεσιν Πα- 
παλάμπρου-Μιχαήλ Γκιουμουσγερδάνη» άνεπίτευκτος ό συμβιβα
σμός των” άναβολή τής του έπιτιμίου άναγνώσεως έπί τή έλπίδι 
βραδυτέρου συμβιβασμού4).

1850 Μαρτ. 7. «Πρός τόν πατριάρχην μέ 3 ίχράμ άλικα διά τού 
Γεωργ. Μαυρίδου». ‘Ωσαύτως έπιστολαί πρός τόν άγ. ‘Ηρακλείας, 
αύθέντην Βογορίδην, λογοθέτην καί Μξ συνοδικούς5).

1850 Μαρτ. 13. Πρός τόν Ξενοφώντα μετά χρηματοδέματος kai 
τήν ‘Ελένην Συρίγου είς Άδριανούπολιν  καί πρός Χρύσανθον έπί- 
σκοπον άγ. Ήρακλείας μετά ζευγών περιποδίων διά τού Σωτηρ. Σε- 
βαστίδου 6).

1850 Μαρτ. 19. «Πρός τόν μισέρ Γιάννη Φιλίππου άποκριτική καί 
διά τό Πάσχα συγχαρητήρια καί πρός τόν Γεώργ. Πελεγρΐνον ιατρόν 
καί τόν άγ. Ή ρακλείας διά νά έγχειρίση τά άνωτέρω 7).

1850 Μαρτ. 12. Πρός τόν Βογορίδην καί άρχοντα λογοθέτην καί 
τόν άγ. Ή ρακλείας «μέ έσώκλειστον πόλιτζαν 12 χιλ γρ. διά νά 
λάβη άπό τόν Γαβριήλ Μωραβένωφ* έσώκλειστον καί ΐσον του λογα. 
ριασμού τής κάσσας»8). .

11 Παραρτήματος, σελ. 6 . - 2 )  ΑύΤόθι.—3) Αυτόθι' σελ. 7 . -4 )  Αύτόθι, σελ. 
9 - 5 )  Αύτόθι, σελ. 8.—6) Αύτόθι, σελ. 8 . - 7 )  Αύτόθι, σελ. 1 0 . -8 )  Αύτόθι, σελ, 9.
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1850 Μαΐου 10. Ά πάντησις  είς έπιστολήν του πατριάρχου περί 
τής ύποθέσεως τοΟ έν Κων)πόλει θω μ ά  Στεφάνου άμπατζή καί τών 
αύτόθι Δημ Μήτσορα καί Σάλτζου Τζομακώφ ωσαύτως φιλική πρός 
τόν τσελεμπή θ ο δ ω ρ ά κ ιν 1), καί επιστολή πρός τόν άγ  ‘Ηρακλείας 
περί τοΰ έπεισοδίου ’Αναστασίου Τόντζοβιτζ 2).

1850 Μαΐου 14. Ά πάντησις είς έπιστολήν τόΟ πατριάρχου συνο- 
δευθεΐσαν μετ’ έκκλησιασηκοϋ έπιτιμίου καί ϊσου άναφοράς περί 
τής διαφοράς τοΰ Γεωργίου γαμβρού τοϋ Παπσλάμποου καί τών Άθ. 
Γκιουμουσγερδάνη καί του πενθεροΟ του X"'Δημητρίου Άχλανλή. 
"Απραγματοποίητοι καί άβάσιμοι αί άξιώσεις του ένάγοντος. ’Α να 
βολή τής άναγνώσεως του έπιτιμίου έπί τή έλπίδι συνεννοήσεως τών 
άντιδίκων 3).

1856 Νοεμβρ. 6. «Ό  Δημήτριος Ιωάν. Ψάλτης καί Χρήστος Σαμ- 
λής εΐχον λαμβάνειν δι’ όμολογίας άπό τοΰ έν Άδριανουπόλει1 
Κιουσέ Δημήτρη κάπηλα καί έστειλαν τήν όμολογίαν μέ τόν Γιαν- 
νάκιν Πηλίτζογλου νά τά παραλάβη, άλλ’έπειδή ουτος έφυγεν, έγει- 
νεν έπιτρΟΤΐΙΚον άπό τούς ίδιους πρός τόν Ά λ τ ίν  άλμάζην νά ζη' 
τήση τά γρόσια 2500 καί 84 τζουβάλια δυνάμει του άποδεικτικοΰ 4).

1856 Δεκεμβ. 11. Τής Γκάνιας παπαδιάς άποθανούσης έντός τής 
οίκίας τής Ελισάβετ Βούλκου έμειναν διάφορα πράγματα (ίματι- 
σμός-σκεύη-έπιπλα), άτινα οί τρεις άνεψιοί της διεμοιράσθησαν 5)

1857 Ίανουαρ. 12. «Τώ χιλιοστώ όκτακοσιοστώ πεντηκοστώ 
πρώτω έτει τά εξής τρία χωρία ήγόραστν τό κουρί όνόματι Χ " Ό -  
σμάντζα1 έμέτρησαν γρ 8000 οί έγχώριοι Γιαβρόβου, 2600 οί έγχώ- 
ριοι Νοβοσέλ, 1500 οί έγχώριοι Δοπρολάτη». Δύο σφραγίδες τών 
χωρίων μετά τουρκικών γραμμάτων®)

1859 ’Απριλ 27. Ό  έπίτροπος του έν Ζαγορά κορασιού θεοφα  
νους X" Δημητρίου φουσιτζή Δημήτριος Πασκάλωφ παρέλαβε παρά 
του έν Μαρασίω θείου του κορασιού καί τής έκκλησίας του άγιου 
Γεωργίου μετά τών τόκων 1200 γρ. του ρηθέντος κορασιού καί τι να 
π ρ ά γ μ α τα 7).

1860 Άπριλ . 30. Ή  Α ναστασία  Ίωάννοβιτζ άπό τίνος χωρίου 
τοΟ Παζαρτζικίου ύπηρετουσα παρά τώ Κωνσταντ Νεσίδη διεκο-

1) Αύτόθι, σελ. 12 —2) Αύτόθι. σελ. 13.—3) Αύτόθι, σελ. 13.—4) Κώδι 
κος. σελ. 201.—5) Αύτόθι, σελ. 212. Βούλγαροι πάντες. 6) Αύτόθι, σελ. 216 
Τά χωρία Βουλγαρικά κείμενα έπί τής Ροδόπης.—6) Αύτόθη σελ. 281. Βούλ^’ 
γάροι.
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ρεύθη υπό του συνυπηρέτου Βασιλ. Διαμάντοβιτζ. Γενομένης διαδι
κασίας κατεδικάσθη ουτος ν’ αποζημίωση αύτήν L).

I860 Μαΐου 7. Ή  έκ Περοσίστζης Βελίκα άνέλαβε νά συντηρή τά 
δύο τέκνα του άδελφοΰ της Βοζίλ μέχρι τής ένηλικιώσεώς των 3).

1860. Νοεμβρ 11.. Προσβολή τής διαθήκης τοΰ Ίω άννου Χρή
στου Μουσικού Αυστριακού υπηκόου υπό τού έκ πατρός άνεψιου του 
καί πλησιεστέρου συγγενούς του Παναγιώτου Τάσιου, ώς μή γενο 
μένης νομίμως διαταγή τής έν Κωνσταντινουπόλει Αυστριακής, π ρ ε 
σβείας, δπως ή χρηματική περιουσία τού ά ποθα ιόντος  παραδοθή 
είς τάς τοπικάς άρχάς, αϊτινες συμφώνως τώ Χερώ νόμω τά μεν δύο 
τρίτα εδωκαν τώ άνεψιώ, τό δε έν τρίτον τοΐς κοινοΐς καταστήμα- 
σιν υπέρ τής ψυχής τού άποθανόντος άφαιρεθέντων τών έξόδων 3).

1851 Ό κτωβρ 25. «"Οσα ενέχυρα εύρίσκονται είς τήν κάσσαν 
τής πολιτείας» Ταΰτα είναι τιμαλφή αντικείμενα, όμιολογίαι κατά τό 
πλεΐστον πρός όρφανά καί χήρας χρεωστικαί, τίτλοι ιδιοκτησιών έπί- 
σημοι (χουτζέτια) καί άλλα έγγραφα φυλαττόμενα έν τώ κιβωτίω τής 
μητροπόλεως πρός άσφάλειαν. Τά περί τούτων σημειώματα ε ί
ναι 82 4).

III. ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ά ριθ . 1.

Γράμμα τοϋ Ί ζ μ έ τ  πααα πρός τόν πανιερώ τατον Άγιον Φιλιππονπό-  
λεως κ . Νικηφόρον καϊ πρός τους έντιμοχάτονς δημογέροντας της 
πόλεως ταύτης  ’), ,περί της τηρητέας τάξεως κατά τάς έορτάς τον Πάσχα.

/ τ ό π ο ς  σφραγϊδος \ (Παραρτήμ. σελ. 10—11, 1850. IV. 15.)
'  Ίσμέτ πα σ δ  '

Ειδοποιείται, έπειδή ό μεγαλειότατος ημών άναξ επιθυμεί καί

1) Αύτόθι. σελ. 3U. Β ο ύ λγα ρ ο ι—2) Αύτόθι. Β ο ύ λγα ρ ο ι—8) Αύτόθι, σελ. 
320 —4) Παραρτήματος σελ 55 : — 560. ’Ίδε καί άνωτέρω έν τή εισαγωγή.

5) Παράρτ. Σελ. 30—11. Τό έγγραφον ήτο συντεταγμένον τουρκιστί καί 
μεταφρασθέτ έν τή μητροπόλει κατεγράφη έν τω κώδικι τών έξερχομένων γρ α μ 
μάτων. Ά νεγνώ σ θη  επ ’ έκκλησίας μετά προτροπών πρός τούς χριστιανούς «νά 
συνεορτάσωσιν, ώς δει, μέ τήν ακριβή φύλαξιν τών καθηκόντων μή έκτρεπόμε- 
νοι τοΟ χριστιανικού καί πολιτικού πολιτεύματος» κατά τό πρός τό πατριαρ- 
χεΐον άπό ό Μαΐου γράμμα  (σελ. 11) τοΰ μητροπολίτου συναποστείλαντος και 
τό έγγραφον.
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ζητεί πάντοτε ΐήν  ησυχίαν καί την ισότητα δλων των έθνών, δσον 
των ’Οθωμανών, τόσον καί των Χριστιανών, ’Αρμενίων καί Εβραίω ν 
κτλ. ώστε, δλα του τά εθνη νά έξακολουθουν τά χρέη των κατά τόν 
νόμον των. ’Ή δη δε πλησιάζοντος καί του άγιου Πάσχα εύαρεστή- 
θητε νά διατάξητε αυριον επί δλων των ένταΟθα ευρισκομένων έκ- 
κλησιών προς πληροφορίαν των καθ’ έκάστους χριστιανών δίδοντες 
την συμβουλήν είς τό νά διασκεδάσωσιν ήσύχως καί μέ ευταξίαν, 
δχι δμως καθώς γνωρίζουν νά περιέρχωνται είς άπρεπή μέρη, νά 
παίζουν τό παιγνίδ ιον  όνομαζόμενον κομάρι νά ρίπτουν πέτρας 
είς τούς δρόμους καί άλλα τοιαυτα πολλά παιγνίδια , τά όποια προ
ξενούν βλάβην καί συγχυσιν, καθότι μήτε ό θρησκευτικός σας νόμος 
τό προσδιορίζει, άλλ ’ ουτε ή κυβέρνησις τό δέχεται, ως καί πέρυσιν 
είχον διατάξει περί δλων τούτων κατά τάς δ ιαταγάς του μεγάλου 
Δουβλετίου* έπειδή δέν μάς έξαποστέλλει καί εμπιστεύεται είς τάς 
έπαρχίας δι’ άλλα, είμή μόνον καί μόνόν διά τήν ήσυχίαν τών πτω 
χ ώ ν 3). Πληροψορήθητέ το λοιπόν δτι θέλω εχει μεγίστην έπαγρύ- 
πνησιν περί τούτων, καθώς θέλει περιέρχονται ζαπτιέδες, στρατιώται 
καί ιδιαιτέρως έγώ ό ίδιος προς έπιθεώρησιν αύτών, ώστε άν κανείς 
ήθελε τολμήσει, κανέν άπό τα ρηθέντα άπηγορευμένα παιγνίδια , θέ
λει συλλαμβάνεται είς φυλακήν χωρίς τινα τρόφασιν ή ρ ίτζ ιά ν 3) δτι 
είναι Πάσχα καί θέλει παιδεύεται αύστηρώς.

Τή 15η ’Απριλίου 1850 Φιλιππούπολις ό ενταύθα διοικητής
Ίσμέτ πασάς.

Άριθ. 2.

*Α ναφορά τής όρ^οδό^ον 'Ε λ λ . κοινότητος πρός χδν Π ατριάρχην  
καί δ ι ’ αύχοϋ προς τήν ύψ . Π ύλην κατά  τοϋ διορισμού 

τού Σ εριφ -πασα , ώς διοικητοϋ τής έπαρχίας.
(Παρορτήμ. σελ. 14. 1850, V, 14).

ΟΙ ταπεινοί δούλοι της κάτοικοι τής Φιλιππουπόλεως ίκετικώς

1) Διά τής λέξεως κ ο μ ά ρ ι δηλοϋνται τά διάφορα τυχηρά παιγνίδια, 
είς ά, ώς φαίνεται, άπό χρόνου ερρεπον οί "Ελληνες Φ ιλιππουπολΐτα ι.- 2 )  Εικά
ζεται οτι ή λέξις είναι πιστή μετάφρασις τής ιουρκικής φ ο υ κ α ρ ά  ( πέ-
νης, ενδεής)· συνεκδοχικώς δμως ενταύθα οημαίνει τούς ά ν ι σ χ ύ ρ ο υ ς ,  
τούς ά δ υ ν ά τ ο υ ς ,  τόν π ο λ ύ ν  δ η λ .  λ α ό  ν.—'ό) Ρ ι τ ζ ι ά, ή λ· 
τουρκική=παράκλησις , δέησις.



Κώδιξ Νικηφόρου Φιλιππουπόλεως 79

άναφέρομεν δτι έκ φήμης έμάθομεν (δτι) ό νυν διοικητής ήμών 
υψηλότατος Ίσμέτ-πασα έφ(ένδης) έγένετο έκπτωτος τής θέσεώς του 
καί δτι ά ντ’ αύτοΰ έψηφίσθη ό προ τούτου διατρίψας έξοχώτατος 
Σερίφ πασάς ' άπόφασις έλευθέρα καί δ ιαταγή  τοΰ ύψηλοΰ κράτους. 
Ά λ λ ά ,  παναγιώ τατε  δέσποτα, κρίνομεν άναγκαιότατον νά άνα- 
φέρωμεν (είς) τήν πανσέβαστον ήμΐν καί προσκυνητήν Πανα- 
γιότητα, δτι ό ψηφισθείς ουτος έξοχώτατος Σερίφ πασάς μέ τό 
νά ύπάρχη άδρανής καί ώμος Χ) είς τό διοικητικόν του καί 
κατ' άλλον τρόπον άποβλέπη είς τό συμφέρον του, μόλις ήδυ- 
νήθη είς τό διάστημα τής ένταυθα διατριβής του νά διοικήση 
τούς ύπό τήν προστασίαν του δύο μόνον καζάδες Φιλιππουπόλεως 
καί Παζαρτζικίου, ένώ ήδη προσετέθησαν είς τό διοικητικόν του τής 
Φιλιππουπόλεως έπτά έτι καζάδες, έξ άλλου μέρους (δέ) δέν λείπου- 
σιν είσέτι οί πτωχοί νά άναφέρωσι τά προκλαύματά των είς τήν 
έξουσίαν διά τάς ένεκα τής έξοχότητός του άποζημιώσεις 3) .του 
πτωχού διά τήν συμβάσαν τότε άσθένειαν τής χολέρας, ούχ ήττον δέ 
καί διά τάς βασιλικάς δόσεις των, τάς όποιας μέσον του τότε κεχα
γιά  τής έξοχότητός του έτέλουν (;) είς τόν βασιλικόν χασνέ 3) καί 
έλάμβανον έλμ ϊ χα ηέρ  4) έκ μέρους τοΰ κεχαγιά  δ) τής καταμετρή- 
σεως του ποσού, τάς όποιας άποδείξεις ήδη ό μ ελ ιέ  μονδίρ  6) δέν 
θέλει ν ’ άναγνωρίση καί έκ δευτέρου ζητείται ή ποσότης αύτών καί 
έκ τούτου άδικουνται οί πτωχοί καί άσθενεΐς. 'Ένεκα τών τοιούτων 
καί τηλικούτων αύτών προσπίπτομεν είς τό έλεος τής ύψηλ(ής) 
κρατ(αιάς) βασιλ(ικής) Γαλ(ηνότητος) είς τό νά άντικαταστήση καί 
διορίση άλλον τινα διοικητήν ένταυθα άγχινούστερον του Σερίφ 
πασά καί έπιμελέστερον ώς πρός τόν διοικητικόν, πολιτικόν καί ήθι- 
κόν τρόπον, ΐνα  ζώμεν είς τάς πολυχρ(ονισμένας) ήμέρας του ύψ(η- 
λοϋ) κράτους έν άνέσει. καί ήσυχία εύχάς άναπέμποντες καί δεήσεις 
πρός θεόν  ύπέρ τής A. Α. Μεγαλειότητος Παραεαλοΰμεν νΰν θερ
μώς τήν ύμετέραν Παναγιότητα, δπως τάς θερμάς ταύτας αιτήσεις

1) Σελ. 14. Ώ  μ ό ς ^ ν ω θ ρ ό ς ,  οκνηρός.—2) Εικάζεται οτι κατά τήν έπί- 
σκηψιν τής χολέρας  έπεβλήθησαν είς τόν λαόν άναγκαστοί τινες εισπράξεις 
πρός καταπολέμησιν τής επιδημίας ύπό τής διοικήσεως.—3) X α σ ν έ = τ ά -  
μεΐον. —4) Πιθανώς πρόσκαιρος άπόδειξις διδόμενη ύπό του επιστάτου τής π α 
ραλαβής τοΰ χρήματος, ήτις. έδει ν' άντικατασταθή δ ι’ επισήμου του ταμίου, 
δπερ προφανώς δέν έγένετο, δι' δ καί δέν άνεγνωρίζετο ύστερον (τρόπος κα
ταχρήσεων τοϋ διοικητοΰ).—5) Έ τ ισ τά τη ς .  — Β) Πιθανώς ό ταμ ίας ή άνώτερός 
τις ύπάλληλος ειδικός έπί τών εισπράξεων τών φόρων (οικονομικός έφορος ;),—
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διαβιβάση διά τακριρίου  *) είς τό ύψ(ηλόν) Δ(ουβλέτι) 3) καί προστα- 
τεύση καθ’ ά ή βαθύνοιά της ήθελε τήν όδηγήσει είς τό νά άξιωθώ- 
μεν τάς βασιλικάς άντιλήψεις. Έ ν  τούτοις διατελουμεν κτλ.

Τή 14η Μαΐου 1850. Ό  Φιλιππουπόλεως Νικηφόρος, Στο'ΐωάνος 
θεοδ(ώροβιτζ), Δημητρίκας Μήτζορα, Κ. X" Σωτηρίου, Σάλτζιος 
Ίωάννου, Δ Καζαντζιόγλου, X "  Σωτήριος Κωνσίαντίνου, Στάντζιος 
Ίωάννου, Εύστάθιος Τζιρόνη, ’Ίσκρος Βουλκου, Ί. Κ. Ούσιακλής» 
’Αθανάσιος Νικολάου, X" Νικόλαος Κάβαρας, ’Αθανάσιος Στοϊάν- 
νου πρωτ(ομαΐστωρ) πακαλ(ηδων) 3).

Ά ρ ιθ .  3.

Π ατριαρχική  κα ί συνοδική πρός τήν  π ολ ιτε ία ν  {κοινότητα) Φ ίλιππου - 
πόλεω ς έπ ιστολή  π ερ ί της καταλειφ 'δ'είσης μ ε τά  θάνατον  περιουσίας  

τοϋ μητροπολίτου  Ν ικηφόρου.
(Κώδικος σελ. 15—16, 1850, IX, 25)

’Ά νθ ιμος  έλέω θεου  άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 
Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Τιμιώτατοι προεστώτες καί χρήσιμοι πρόκριτοι εύλογημένοι 
χριστιανοί κάτοικοι τής πολιτείας Φιλιππουπόλεως, τέκνα έν Κυρίω 
ήμών άγαπητά , χάρις εϊη ύμΐν καί ειρήνη παρά θεου. Ά π ό  τοΟ προ- 
σταλέντος ήμΐν γράμματός σας καί άπό είδοποιήσεως τοΰ αύτόθ1 
προσταλέντος έκκλησιαστικοΰ ήμών έξάρχου κύρ Μητροφάνους έλά- 
βομεν τάς άπαιτουμένας πληροφορίας περί τής περιουσίας του μα
καρίτου Φιλιππουπόλεως Νικηφόρου, τής όποιας καί τό προσταλέν 
κατάστιχον έλάβομεν. Ά λ λ ά  πόσον ήπορήσαμεν ημείς τε καί οί περί 
ημάς ίερώτατοι άρχιερεΐς ίδόντες πέραν πάσης έλπίδος σμικροτάτην 
καί έλαχίστην μονονού τήν προφανεΐσαν περιουσίαν του μακαρίτου 
μηδαμώς άναλογουσαν μήτε είς ιό  μσκρόν τής άρχιερατείας δ ιά 
στημα μήτε είς τό εύπρόσοδον τής λαμπράς ταύτης έπαρχίας 
μήτε είς τήν φρόνιμον οικονομίαν, ήν μετήρχετο ό μακαρίτης είς 
τά καθ’ έαυτόν. Ε ντεύθεν συμπεραίνετε καί ή τιμιότης σας 
τήν δικαίαν άθυμίαν τής έκκλησίας, ήτις ήλπιζεν δτι έν τή περι- 
στάσει ταύτη τής άποβιώσεως τοιούτου εύκαταστάτου άρχιερέως, 
όποιον καί ή κοινή φήμη διεκήρυττε καί ό όρθός λόγος έβε-

1) Ε π ίσ ημος άναψορά.—2) Υψηλή πύλη, τό όπουργικόν συμβούλιον, ή 
άυωτάτη διοικητική άρχή .—3) ΟΙ Βουλγαρώνυμοι Στογιάννος θεοδώ ροβ ιτζ ι 
Σάλτζιος Ίωάννου, Στάντζιος, Ίσκρος Βουλκου, ’Αθανάσιος Στογιάννου 
ήσαν Βουλγαρικής κατα γωγής.
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βαίου, θά ώφεληθώσιν άρκούντως και άναλόγως τά ενταύθα κοινά 
του Γένους καταστήματα και θά δικαιοδοτηθή θεοφιλέστερον ή το- 
σαύτη περιουσία, ήν ό μακαρίτης προεκτήσατο έλεηθείς καί εύρεργε- 
τηθείς παρά τής έκκλησίας. Μόλον τοΟτο έπειδή, ώς μή ώφειλε, 
τοιαΰτα έφάνησαν τά μετά τήν άποβίωσίν του, ή έκκλησία τό μέν 
προς άποφυγήν δυσαρέστων μέτρων, έναπαιτουμένων (;) άλλως καί 
έξακρίβωσιν τής άληθοΰς περιουσίας, παραβλέπουσα καί μετριοφρο
νούσα, τό δέ καί διότι οί κληρονόμοι του μακαρίτου εύρίσκονται αυ
τόθι, παραιτουμένη τής συνήθειας καί τάξεως του νά μετακόμιση 
αύτήν ένταυθα τήν φαινομένην περιουσίαν καί διαθέση έκκλησιαστι- 
κώς, δπερ ένεργεΐται έν πάσαις ταΐς των άποθνησκόντων άρχιερέων 
περίουσίαις, ένέκρινε καί άπεφήνατο, ϊνα  αύτόθι διά τής φροντίδος 
καί έπιμελείας τής τιμιότητάς σας έξαχθώσιν δσα μετά συγκαταθέ- 
σεως μάλλον καί ούχί κατά τάς διπλάς ελπίδας ένεκρίθησαν καί 
προσδιωρίσθησαν συνοδική διαγνώσει καί άποφάσει διά τά ενταύ
θα κοινά του Γένους καταστήματα κατά τό περικλειόμενον καί παρ’ 
ήμών έκκλησιαστικώς βεβαιωμένον κατάστιχον, συμποσούμενα είς 
γρόσια έξήκοντα πέντε χιλιάδας, ών τινων έξαχθέντων καί άποστα- 
λέντων ένταυθα προς τήν έκκλησίαν, έτι δέ πληρωθέντων καί των 
προβαλλομένων χρεών του μακαρίτου ή λόιπή περιουσία του κτημα
τική καί πραγματική, τό τζιφλίκιον μετά των κινητών πραγμάτων, 
τό όσπίτιόν του, ζώα καί θρέμματα καί δ,τι άλλο, δοθώσιν είς τήν 
κληρονομιάν του, διανεμόμενα κατά τούς ιερούς έκκλησιαστικούς νό
μους, εισερχομένων δηλ. είς τόπον τού πατρός των καί λαμβανόν- 
των Ισον μερίδιον καί τών τέκνων τού άποθανόντος άδελφοΰ του 
μακαρίτου.

’Επί τούτω νυν γράφοντες διά τής παρουσης έκκλησιαστικής 
ήμών έπιστολής έντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν υμΐν τοΐς προε- 
στώσι καί τά πρώτα φέρουσι τής πολιτείας ταύτης, δπως άμα τώ λα- 
βεϊν αύτήν έξαιρέσητε έκ τής περιουσίας του μακαρίτου τήν έν τώ 
έκκλησιαστικώ καταστίχω έμφερομέλην ποσότητα τών 65.000 γρ. διά 
τά έν αύτώ δνομαστί φαινόμενα κοινά του Γένους ήμών καταστή
ματα καί τό κανονικόν ήμών ψυχομερίδιον καί τά άλλα τών ών ούκ 
άνευ δντα καί άπαραίτητα καί μετά συγκαταβάσεως μάλιστα προσ- 
διορισθέντα καί μηδαμώς άνάλογα, ώς προς ά ήν δίκαιον νά οί)φε- 
ληθώσι τά έν τοσούτοις βάρεσι κοινά καταστήματα παρ’ άρχιερέως 
τοσούτους χρόνους νεμομένου λαμπράν του θρόνου έπαρχίαν, άνευ 
λοιπόν τινός έλαττώσεως κρατήσαντες άύτά [π] άνελλιπώς ή τιμιότης 
σας θέλετε φροντίσει νά τά άποστείλητε άσφαλώς προς τήν έκκλη
σίαν, ϊνα  άποκατασταθώσι κατά χώρον έξακολουθοΟντες καί περί 
0  ρ $ μ ί κ ά ΙΕ '.  ^
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τών χρεών τοΟ μακαρίτου και τής μετά τήν άπόδοσιν αυτών δ ιανο
μής τής λοιπής περιουσίας καθ’ δν τρόπον άνωτέρω άναφερόμεθα. 
Πρός δε τούτοις θέλετε κρατήσει έξ άπαντος είς τήν έξουσίαν (;) τής 
μητροπόλεως μίαν ολόκληρον άρχιερατικήν στολήν τήν λαμπροτέ. 
ραν τών τοΟ μακαρίτου κατά τήν έννοιαν τοΟ συνοδικού τόμου καί 
πρός μνημόσυνον αυτοί) καί συγχρόνως θέλετε έξάξει έκ τής περιου. 
σιας καί τά έξαρχικά γρόσια πέντε χιλιάδας Ν. 5000 διά τε τούς κό
πους καί τά έξοδα τοΟ είρημένου έξάρχου κυρ Μητροφάνους, δστις 
λαβών αύτά θέλει κινήσει καί έλθει ενταύθα, μετά τής όσιότητός 
του δε θέλετε συναποστείλει καί τάς σφραγίδας τοΰ μακαρίτου 
έσφραγισμένας πρός ήμάς, ϊνα  συνθλασθώσι κατά τήν τάξιν. Περι- 
μένομεν έν τάχει τήν διά τής προθυμίας σας έκτέλεσιν τών διακελευ· 
ομένων, ή οέ του θεού  χάρ^ς εϊη μετά πάντων υμών. αών Σε- 
πτεμβρ. κε'.

Κωνστ)λεως έν Χριστώ ευχέτης, Καισαρείας Παΐσιος έν Χρι
στώ ευχέτης, Εφέσου ’Άνθιμος έν Χριστώ ευχέτης, Ή ρακλείας Πα
νάρετος έν Χριστώ εύχέτης, Κυζίκου Ιωακείμ  έν Χριστώ ευχέτης, 
Νικομήδειας Διονύσιος έν Χριστώ εύχέτης, Δέρκων Νεόφυτος έν 
Χριστώ εύχέτης, Πελαγωνίας Γεράσιμος έν Χριστώ εύχέτης, Σερρών 
Ιάκωβος έν Χριστώ εύχέτης.

Πατριάρχης Κων)πόλεως 
"Οσα έκ τής περιουσίας του μακαρίτου Φιλιππουπόλεως προσ

διορίζονται διά ψυχομερίδιον καί διά τά του έθνους καταστήματα, 
γρ. 10.000 τώ πατριάρχη διά ψυχομερίδιον.

20.000 τή θεολογική σχολή
15.000 τή σχολή τοΟ γένους.
10.000 τώ κιβωτίω τής έλεημοσύνης
5.000 τώ νοσοκομείω
3.000 τοΐς μαιζίλιδες (;) άρχιερεΟσι
1.500 τω παγκαρίω τής μεγάλης Εκκλησίας 

500 τοΐς γραμματικοις, δευτερεύουσι καί άλλοις

65.000 ήτοι έξήκοντα πέντε χιλιάδες γρόσια.
βέβαιοι.

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Λ έ σ β ι ο ς ,  άπό πρωτοσυγκέλου τής μεγάλης τοΰ 
Χρίστου εκκλησίας μητροπολίτης Φιλιππουπόλεως. ’Ίδε Μ υ ρ τ .  Ά π ό *  
σ τ ο λ ί δ ο υ , ή  'Ιερά τής Φιλιππουπόλεως μητρόπολις κτλ. Ά ρ χε ΐο ν  θρακ . 
θησαυροΰ, τόμ. Δ', έτ. 1937—38, σελ. 16.
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Άριθμ. 4.

’Α ναφορά της Κοινότατος προς τον Π ατριάρχην π ερ ί της διατηρήσεως 
τον Ά δ η λ  \Ιαμαήλ παοά διοικητοΰ έν τη  ■β'έαει τον 

ώς δραατηρίον και άμερολήπτον  ’).
(ΓΙαραρτήμ. οελ. 16—17, 1850, X, 24)

“Τκετικώς άναφέρομεν οι ταπεινοί δοΟλοι κάτοικοι της Φιλιππου- 
πόλεως δτι μέ τό νά έγένετο κατ’ αύτάς αναφορά κοινή έκ μέρους 
τών Ό θω μα νώ ν καί λοιπών έθνών καί ήν κατά δηλοποίησιν καί οί 
δούλοι της έαφραγίσαμεν υπέρ τής αυτής έκλαμπρότητος του διοι- 
κητοΟ ήμών Ά δ η λ  Ισμαήλ πασά έφένδη μας, έλάβομεν αφορμήν, 
δπως σπεύσωμεν διά τής άνά χεΐράς της ταπεινής ήμών άναφοράς 
προηγουμένως καθυποβάλωμεν τάς ευλαβητικός ήμών ύποκλίσεις καί 
επομένως δηλώσωμεν τή Ύμετέρα προσκυνητή Παναγιότητι δτι ή 
αύτοΰ έκλαμπρότης καθ’ ήν ήμέραν διορισθείς διοικητής έπάτησεν 
είς τό έδαφος τής Φιλιππουπόλεως μέ πάσαν προσπάθειαν καί άγρυ- 
πνον όφθαλμόν έκτελεΐ τά διοικητικά του καθήκοντα, άφορώντα 
υπέρ τής κοινής καί άπλώς ένός έκάστου τών υπηκόων ήσυχίας· 
άλλ’ ώς πιστός είς τό κραταιόν Δεβλέτι καί ευπειθέστατος είς τάς 
ύψηλάς έπιταγάς καί νόμους τής κραταιάς βασιλείας, διασαλπιζού- 
σης τήν τε περίθαλψιν καί ευνομίαν τών πιστών ύπηκόων ούδέν τ-ών 
βασιλικών νόμων καί θεσπισμάτων έναντίον πράττευ δλας τάς δια
φοράς καί υποθέσεις ένός έκάστου θεωρεί άπροσωπολήπτως καί?- έν 
άκρα ευθυδικία. Κατά συνέπειαν τούτων άπαντες οί ύπό τήν atftoO 
έκλαμπρότητα διατελοΟντες ύπήκοοι έσμέν ευχάριστοι κατά πά,ντα 
καί διά πάντα, δτι ή φροντίς αύτοΰ άποβλέπει πάντοτε ύπέρ του κοι
νού συμφέροντος καί τούτου ένεκα έχομεν χρέος έκτείνοντες χεΐρας 
ίκέτιδας νά καθικετεύσωμεν τόν "Υψιστον θεόν ύπέρ του Γαλ(ηνο- 
τάτου ήμών άνακτος καί νά έκφράσωμεν) 2) οϋτω ταύτην τήν ευαρέ
σκειαν ήμών διαβεβαιοΰντες. πρός τήν Ύμετέραν Παναγιότητα, ήν 
παρακαλοΰμεν νά άναφέρη δπου δει διά προσκυνητ-οΰ τακριρίου. 
Προσκυνοΰμεν καί έξαιτούμεθα τάς εύλογίας καί -θεοπειθεΐς εύχάς 
της, δπως εϊησαν ήμΐν διά βίου φυλακτήριοι.

Αρχιδιάκονος ’Άνθιμος, οικονόμος Γεώργιος ίερεύς, σακελλά-

1) Αύτόθι, σελ. 16 —17. —2) Τό έν παρενθέσει συμπληροϋται κατ’ εικασίαν 
ύιχό τοΟ εκδότου, διότι έν τω κώοικι άφείθη δλως τεθεισών στιγμών ύπό τοΰ 
άντιγραφέως.
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ριος Λάμπρος ίερεύς, σακελλίων Θεόφιλος ίερεύς, πρωτοπαπάς Κων
σταντίνος, δευτερεύων Παναγιώτης ίερεύς, Ίωάν. Κ. Ούσιακλής, 
Κωνσταντ. Τόνζιου, X" Ίωάν. Χρ. Κοϊμτζ(όγλου), Δημητρίκας Μή- 
τζορα, Σάλτζιος Ίωάννου, Δημ. Καζαντζόγλου έπίτρ(οπος) του γ έ 
νους, Σταύρος Ίω(άννου) έπίτρ. τοΰ γένους, Ευστάθιος Τζηρόνη, 
’Ίσκρος Βούλκου, ’Αθανάσιος Γκέσογλου, Γεώργιος Κ. Κεντιντέ- 
νογλου ι).

’Οκτωβρίου 24 τοΰ 1850.

Άριθμ. 5.

*Αναφορά άπάντω ν τών Φ ίλιππου πολιτώ ν (ορθοδόξων χριστιανώ ν) 
πρός τό υψ ηλόν Δ εβ λέτι ευχαριστήριος διά τήν καλήν  

διά'&εσιν τώ ν χα ρα τξίω ν2).
(Παραρτήμ. σελ. 18, 1850, XI, 22).

Κραταιότατε, δικαιότατε καί εύσπλαχνικώτατε ήμών βασιλεύ ! 
τό περίβλεπτον υψος τοΰ Ύψηλοΰ (τής) Αύΐής (Γαληνότητος) κρά
τους μεθ’ δσης δουλικής ύποκλίσεως προσκυνοΰντες καταφιλουμεν 
τά ϊχνη τών βασιλικών ποδών της. Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τής 
Φιλιππουπόλεως ταπεινοί ραγιάδες καί πιστοί ύπήκοοι αιώνιοι του 
Ύψηλοΰ Αύτής κράτους τολμώμεν διά τής παρούσης ταπεινής ήμών 
εύχαριστηρίου αναφοράς νά ύποβάλωμεν εύσεβάστως καί ευγνωμό- 
νως είς τό μέγιστον κράτος τής βασιλείας δτι ώς έγένετο πασίδηλον 
είς δλον τό ύπήκοον Αύτής τό Τανζιμάτι-χα ϊριέ  3), δΓ ου οί πτωχοί 
άπαντες μικροί τε καί μεγάλοι έλαβον τήν προσήκουσαν ήσυχίαν 
των, δέν έλείψαμεν νά άποδώσωμεν τόν φόρον τής ευγνωμοσύνης 
πρός τόν κραταιόν βασιλέα διά τά άφθονα έλέη, άπερ καθ’ έκάστην

1) Έ κ  τών 11 προκρίτων οί. 4 εΐναι βουλγαρώνυμοι καί, βουλγαρικής κα
ταγωγής .

2) Αύτόθι, σελ. 16—17. Έ κ  τής ασυναρτησίας τοΰ εγγράφου εικάζεται δτι 
συνετάχθη άρχικώς τουρκιστί καί ενταύθα παρετέθη ή πιστή μετάφρασις αύ
τοΟ. Τούτο δέ, διότι άπευθύνεται αμέσως πρός τήν 'Υψηλήν Πύλην καί ούχί έμ- 
μέσως διά τών Πατριαρχείων, ώς αί άλλαι άναφοραί. Πιθανώς δέ τό έγγρα 
φον ήτο κοινόν πάντων τών ραγιάδων (τών μή δηλ. Μουσουλμάνων). Περί 
άποστολής τοιούτου εύχαριστηρίου εγγράφου έζητήθη ύπό τής Κοινότητος διά 
άπό 7 τού αύτοΟ μηνός επιστολής ή γνώμη τού έν Κων)πόλει διατρίβοντος είσ- 
έτι νέου μητροπολίτου Χρυσάνθου. "Οδηγίαι αύτού δέν φαίνονται έν τω κώδικι.

3) Αύτοκρατορικόν δ ιάταγμα παρέχον έλευθερίας είς τούς χριστιανούς 
υπηκόους τής αύτοκρατορίας.
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έπιδαψιλεύει είς τούς πιστούς υπηκόους διά τήν άκραν αύτών άνεσιν 
καί ήσυχίαν, ώς καί εσχάτως έπεδαψίλευσε τό κραταιόν Αύτής ϋψος 
διά τήν καλήν διάθεσιν τών χαρατζίων κατά τόν ύψηλόν όρισμόν, δν 
έκ σκοπού (;) τήν πραπαρελθούσαν Πέμπτην κατά πρόσκλησιν τής 
Αύτοΰ έξοχότητος τού διοικητου Ά δ ίλ  ’Ισμαήλ πασα έδημοσίευσεν 
είς έπήκοον πάντω ν μετά τής συνοδευομένης αύτού έν τύποις ταρί- 
φας  Χ), ώς είς τό γένος άνάθεσιν τών είρημένων χαρατζίων. Εύγνω- 
μονούμεν ύποτελικώς είς τήν νεΰσιν ταύτην καί δεόμεθα προς τόν 
"Υψιστον, ϊνα  διαφυλάττη τό κραταιόν Αύτής ϋψος και τήν αύτοκρα- 
τορικήν Μεγαλειότητα ύγιά, άκαταμάχητον, ώς κόρην οφθαλμού, 
ύποτάττοντα ύπό τούς κραταιούς Αύτής πόδας πάντα  έχθρόν καί π ο 
λέμιον. Έ σμέν δέ οί εύπιθέστατοι καί ύποτελέστατοι ύπήκοοι καί 
ραγιάδες άπαντες Φίλιππουπολΐται.

1850, Νοεμβρίου 22.

Άριθμ. 6.

Ε π ισ το λή  τής Κοινότητος ευχαριστήριος πρός τόν έν Μόσκβρ. συμ
πολίτην  3Α ντώ νιον  Π. Κ ομιζόπουλλον διά τε  τάς άλλας του πρός 

τήν γενέτε ιρ α ν  ευεργεσ ία ς καί τό πρός τό νεοσύστατον  
παΊ& εναγύογεΐον μ έγα  έπ ιδειχϋ 'έν  ενδιαφέρον του.

(Κώδικος σελ. 39—40, 1851, ΥΙΙ, 25)'

Πρός τόν έντιμότατον κ. Α ντώ ν ιον  Κομιζόπουλλον.
Τά αισθήματα τού άληθινού πατριωτισμού σας άπεδείχθησαν 

πολυτρόπως καί χωρίς νά μεταχειρισθώμεν τετριμμένος έκφράσεις 
σάς άπονέμομεν μικροί καί μεγάλοι τήν έγκάρδιον εύχαρίστησιν καί 
εύγνωμοσυνην έγχαραχθεΐσαν ένδομύχως διά τού εύεργετικού χαρα- 
κτήρός σας. Ταύτα πάντα  στέφανοι καί ή φροντίς, τήν όποιαν έχετε 
περί τών κορασίων μας προθυμηθέντες νά δείξητε τήν μεγάλην συν
δρομήν σας καί πρός τό νεοσυστηθησόμενον σχολεΐόν των, ώς μάς 
άνήγγειλαν οί κ. κ. Πασχάλης και Κωνσταντίνος Παπαδάται άνα- 
γνώσαντές μας αύτολεξεί δλην τήν περικοπήν τού σεβαστού γράμ
ματός σας τήν άφορώσαν είς τό παρθεναγω γεΐον καί τόν τρόπον 
τής συστάσεως. Μέ δάκρυα χαράς χεϊρας ίκέτιδας πρός Κύριον άνυ-

1) Τ α ρ  ί φ  α ι  έντυποι πίνακες του καταβληθησομένου έν τώ μέλλοντι 
χ α ρ α τ ζ ί ο υ  (κεφαλικοϋ φόρου),
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ψώσαντες εϊπομεν έκ βάθους καρδίας : Ζήτω ό σεβαστός ήμών συμ
πολίτης καί ευεργέτης κ. ’Αντώνιος Κομιζόπουλλος. Κρίνομεν δέ κα
τάλληλον νά σάς μεταδώσωμεν (;) τάς ένεστώσας αποφάσεις μας ώς 
πρός τό άντικείμενον τοΰτο.

Πρό καιρού έγένοντο σκέψεις περί συστάσεως ένός πα ρ θεν α γω 
γείου κοινού, άλλά καμμία άπόφασις δέν έγένετο- άμα δέ έφθασεν 
ό σεβασμιώτατος γέρων καί ιεράρχης άγιος Φιλιππουπόλεως, είδε 
τήν ά νά γκ η ν- τότε έσπευσεν ευθύς νά συγκροτήση συνέλευσιν άνα- 
ψορικώς τούτου, δπου φιλοτιμηθέντες οί πολΐταί μας έκαστος κατά 
δύναμιν (συνέδραμον), ώστε ή μέχρι σήμερον 5λη συνδρομή άνέβη 
είς γρόσια έβδομήκοντα χιλιάδας, έχοντες έλπίδας διά νά συνα- 
χθώσι καί άλλα. Εύθύς δέ έλάβομεν πρόνοιαν καί έγράψαμεν είς 
Κωνσταντινούπολιν καί Α θή να ς  περί διδασκαλίσσης καί τελευταίως 
μάς γράφουσιν έξ 'Αθηνών δτι εύρηκαν μίαν όνόματι Ζωήν Μορούζη 
Ά θη να ία ν  κατά τήν πατρίδα, τήν όποιαν καί έσυμφώνησαν πρός 
έξακόσια γρόσια τόν μήνα μέ τά έξοδα τής μετακομίσεώς της έως 
έδώ είς βάρος μας, δπου περί τά τέλη του έλευσομένου μηνός θέλει 
είναι έδώ. Κατά τό παρόν μέρος κατάλληλον διά τόν σκοπόν τούτον 
δέν έχομ εν  προσωρινώς θέλει ένοικιασθή έν οίκημα, έν φ  θέλει 
γείνει ή έναρξις τών παραδόσεων περί τάς άρχάς του προσεχούς 
Σεπτεμβρίου» θέλε ι  εϊμεθα έπιφυλαγμένοι διά νά σάς διαβιβάσωμεν 
τάς βάσεις τοΰ καταστήματος, τόν διοργανισμόν του σχολείου, τό 
πρόγραμμα τών παραδόσεων τής διδασκαλίσσης, καθώς καί δ,τι 
άλλο λάβη χώραν πρός καταρτισμόν τοΰ καταστήματος, έλπίζομεν 
δέ είς τήν θείαν πρόνοιαν έντός ολίγου νά διευκολυνθώμεν διά νά 
οίκοδομήσωμεν έπί τοΰτο μέρος πρός περισσοτέραν εύκολίαν τών 
μαθητριών- δλος δέ ό νΰν άποφασισθείς διοργανισμός συνάδει μέ τήν 
θέλησίν σας, τήν όποιαν καί βοηθόν έχομεν. Έδιορίσαμεν πενταμε
λή έφορείαν, ήτις θέλει έχει τήν φροντίδα νά ένεργή, δ,τι δέ υπά γε
ται πρός τελειοποίησιν θέλει καθυποβάλλεται πρός γενικωτέραν 
σκέψιν.

CH έξαποστολή τής παρούσης εύχαριστηρίου έκθέσεώς μας ήργη- 
σε διά τήν είς τήν περιοδείαν ελλειψιν τής σεβασμιότητος τοΰ ίέράρ- 
χου μας, άφ’ δπου τήν χθές φθάσας αισίως διά νά παρευρεθή είς 
τάς έξετάσεις υοΰ Έλληνικοΰ σχολείου τάς γενηθησομένας τήν έλευ- 
σομένην Κυριακήν, σάς διευθύνομεν αύτήν σήμερον.* Μ ανθάνομεν 
μέ χαράν μας τήν πρόοδον τοΰ έν Ά θήνα ις  υποτρόφου σας κυρίου 
Ποντζίδου, μάς δίδει καλάς έλπίδας καί ή διαγωγή τοΰ διαδόχου του 
Ίωάννου, ώστε σάς είδοποιοΰμεν διά νά συγχαρήτε μαζύ μέ ήμας.
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Δεχθήτε τήν διαβεβαίωσιν του σεβασμού μας, μεθ’ ου έχομεν τήν 
τιμήν νά ύποσημειώμεθα. Τή 2 5η ’Ιουλίου 1.851, Φιλιππούπολις *).

Ά ριθμ. 7.

'Ομολογία τοϋ έσναφίου τών καπήλω ν περ ί παροχής έτη  αίας χιλιο- 

γρόαου συνδρομής είς τό νεοανστατον κοινοτικόν παρ'&εναγωγεΐον.
(Κώδικος σελ'. 67, 1852, VII, ΐ)

Οί ύποφαινόμενοι μαΐστορες του έσναφίου τών καπήλων τής Φι- 
λιππουπόλεως δηλοποιουμεν, δτι απέναντι τής χάριτος, ή τις έγένετο 
πρός (ημάς) έκ μέρους τών προυχόντων όμολογουντες υποσχόμεθα 
διά νά πληρώνωμεν κατ’ έτος είς τό κοινόν τής πόλεως παρθεναγω- 
γεΐον  χίλια γρόσια 1000, έξ ών τά μεν πεντακόσια νά 'δίδωμεν κατά 
τήν α7 του Ιανουάριου, τά δέ άλλα πεντακόσια κατά τήν α 7 τοΟ Ίόυ.· 
λίου, έπί τή βάσει καί ομολογία του νά δίδωνται ταυτα τακτικώς έκ 
μέρους τοΰ έσναφίου μας λογιζόμενα ώς κύριον εισόδημα τής είρη- 
μένης σχολής, έως ου υπάρχει καί εΐναι τό ίσνάφι μας άνεϋ τινός 
δυσαρέσκειας ή αιτιολογίας. Διό είς ασφαλή ένδειξιν καί ασφάλειαν 
έγένετο τό παρόν ομόλογον ένυπόγραφον καί ένσφράγιστον του ίσ^ 
ναφίου τή σφραγΐδι.

Φιλιππούπολις 1852 ’Ιουλίου α 7.
Στέφανος Χρήστου πρωτομαΐστωρ μέ δλους τούς μαϊστόρους 

του Παλίκ-παζάρ υποσχόμεθα διά τό άνωθεν είσόδημα. Κώνστας 
Γεωργίου βέβαιοί τά άνωθεν, Βελίτζκος Τύρτζογλου βέβαιοι τά άνω 
θεν. Κωνσταντίνος Ίω άννου Χατζής άπό Καρσί-γιακά βέβαιοί, Ζλα- 
τάνος Γεωργίου άπό Κιουτζούκ-γιακά βέβαιοί, ’Αθανάσιος Γεωργίου 
άπό Γενί-μαχαλά ύπόσχομαι. Ό  Φιλιππουπόλεως Χρύσανθος έπιβε- 
βαιοΐ 3)0

1) Κώδιξ ex'. Νικηφόρου, σελ. 39—40.
2) Κώδιξ Νικηφόρου α'. σελ. 67.—Συνήθως άμα τή ιδρύσει σχολείου τι- 

νός ή ύπό τών ρουφετίων όποστήριξις αύτοΟ έγίνετο δι’ έκδόσεως χρεωστικής 
όμολογίας πρός τήν κοινότητα ώρισμένου ποσοΰ, οδτινος ό ετήσιος τόκος
ΊΟ—12°/0 κατεβάλλετο τή εφορεία ύπέρ τής συντηρήσεως του σχολείου. Οί 
βουλγαρώνυμοι Βελίτσκος καί Ζλατάνος είναι έξηλληνισμένοι κάπηλοι άπό 
γονέων ήδη.
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Ά ριθμ. 8.

’Α πάντηα ις τής Κ οινότητος Φ ιλιππουπόλεω ς ευχαριστήριος είς π α 
ρ α ινετ ικ ές  π α τρ ια ρχ ικ ές  κα ί σ υνοδικές έπ ισ το λές  καί έγκώ μιον  

καί ύπεράσπ ισ ις τοϋ συκοφ αντουμένου  μητρ. ΧρυσάνΰΌ υ  χ).
(Παραρτήμ. σελ. 23—24, 1853, 111, 4)

Ά ποδίδοντες προηγουμένως τόν φόρον τών σεβασμάτων μας 
σπεύδομεν ϊνα  άναγγείλωμεν ώς τέκνα γνήσια τής μητρός ήμών 
ά γ ια ς  του Χρίστου έκκλησίας τήν άμετρον ήμών χαράν, τήν όποιαν

1) Αύτόθι, σελ. 23.—Ώ ς  είναι γνωστόν, οί έν Φιλιππουπόλει Βούλγαροι 
άνέκαθεν ήσαν μέλη της Έ λ λ .  ορθοδόξου κοινότητος, ής πρόεδρος ήτο ό έκά- 
στοτε Έ λ λ η ν  μητροπολίτης, έκκλησιαζόμενοι είς τ ά ς Έ λ λ .  έκκλησίας καί έκπαι- 
δευοντες τά  τέκνα των έν τοΐς Έ λ λ .  σχολείοις της κοινότητος. Έ κ  τούτου καί 
έξηλληνίζοντο συντελούσης καί τής έν τή άγορα  έπικρατήσεως τής Έ λλ .  γλώσ- 
σης άτε τών έμπορων όντων Ε λλ ή νω ν .  Ά ρξα μ ένη ς  τής έθνικής των κινήσεως 
κατά τήν πέμπτην δεκαετηρίδα τοΰ 19ου αίώνος καί έν Φιλιππουπόλει καί 
άφυπνιζομένης τής έθνικής των συνειδήσεως κατά μικρόν ήρξατο καί ό φυλε
τικός άγων μεταξύ Ε λλ ή νω ν  καί αυτών, ζώντων έως τότε έν όμονοία ώς 
άδελφών. Άπορριφθείσης ύπό τής Ελληνικής κοινότητος τής προτάσεως τοΰ 
τζορπατζή Στογιάννου θεοδώ ροβ ιτζ  περί ε ισαγωγής τής Βουλγαρικής γλώσ- 
σης είς τήν άνοικοδομηθεΐσαν μετά τήν πυρπόλησίν της τω  1846 κεντρικήν Ε λ 
ληνικήν σχολήν, είς τήν άνοικοδόμησιν τής οποίας καί αύτός ώς δημογέρων 
συνέδραμεν, οί Βούλγαροι τω 1851 ήξίωσαν δύο τινά : α') ή μέν Κοινότης νά 
παραχωρήση αύτοΐς  πρός σύστασιν Βουλγαρικής κεντρικής τών άρρένων σχο
λής τό προωρισμένον δι’ Ελληνικόν, παρθεναγωγεΐον  κτίριον, κείμενον παρα- 
πλεύρως τή Ελληνική κεντρική σχολή (ένθα νυν τό γυμνάσιον τών θηλέων), 
διότι τό γήπεδον παρεχωρήθη μέν τή Κοινότητι διά τόν είρημένον σκοπόν ύπό 
τής μακαρίτιδος Ε λένης ,  συζύγου του Στογιάννου θεοδώ ροβιτζ  (πρώην χή
ρας Κεντιντένογλου καί κόρης τοϋ Πολίτογλου, Έλληνίδος),  ήγοράσθη δμως 
διά χρημάτων τοΰ άνδρός της καί ό υιός αύτών Γεώργιος Στογιάννοβιτζ (Γε- 
ωργάκις βέης), κληρονόμος άμφοτέρων άποθανόντων, διέθετεν αύτό πρός 
ΐδρυσιν Βουλγαρικής τών άρρένων σχολής· καί β') ή μητρόπολις νά έπιτρέψη 
τήν εισαγωγήν τής Σλαυικής γλώσσης κατά τήν λειτουργίαν είς τήν έκκλη- 
σίαν τής Παναγίας χάριν τών ένοριτών της Βουλγάρων, διότι οδτοι συνέδρα- 
μον είς τήν- άνοικοδόμησιν της τω 1844 κατά  τό πλεΐστον. Ό  μητροπολίτης 
Χρύσανθος καί τό Πατριαρχεΐον άπέκρουσε τοϋτο, καθ’ δσον οί Βούλγαροι 
τής έκκλησίας ένορΐται άπετέλουν τήν μειονοψηφίαν, έξ οίκογένειαι πρός 47 
Έλληνικάς, χάριν δέ τών πλειοψηφούντων έν το ΐς προαστείοις Βουλγάρων είσ- 
ήχθη ήδη ύπό τής μητροπόλεως όλοτελώς ή Σλαυική γλώσσα είς τήν έν Μα- 
ρασίω έκκλησίαν τοΰ άγίου Γεωργίου, άποκλεισθεισών οϋτω τοϋ είς α ύ 
τήν έκκλησιασμοΰ 30 Ελληνικώ ν οικογενειών, έν δέ τή έκκλησία του 
Καρσί άκα ή λειτουργία έγίνετο σλαυιστί άπό τής κτίσεώς της· ή Κοι- 
νότης δμως πάρεχώρησεν αύτοΐς  τό παρθεναγωγεΐον  πρός άποσόβησιν 
προστριβών καί οϋτω συνεστάθη έν αύτω (1851) τό πρώτον έν Φιλιππουπόλει
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ήσθάνθημεν άπαντες μικροί τε καί μεγάλοι έπί τη άκροάσει τών πρό 
τινων ήμερών άναγνωαθεισών πατριαρχικών καί συνοδικών έπιστο- 
λών, ών ένεκεν δάκρυα εύγνωμοσύνης έρρευσαν έκ τών όφθαλμών 
μας, διότι ή μήτηρ ήμών έκκλησίά πατρικώς κηδομένη καί ύπέρ τής 
ψυχικής σωτηρίας καί άνέσεως ήμών προνοουσα άπηύθυνεν ήμΐν μη- 
τρικάς συμβουλάς καί παραινέσεις διά νά διατελώμεν εύπειθεΐς πρός 
αύτήν τε καί τό βασίλειον κράτος καί διαμένωμεν πιστοί είς τά άρ- 
χα ΐα  άποψεύγοντες πάσαν καινοτομίαν άπρεπή καί πρόξενον σκαν
δάλων καί διαφθοράς. Τάς νουθεσίας ταύτας όλοπροθύμως ένστερ- 
νισάμενοι καί ύποσχόμενοι δτι θέλομεν φυλάξει ταύτας δσον ένεστι 
προσεκτικώς άπευθύνομεν ήδη γενικώς τάς εύγνωμοσύνας μας άξι- 
ουντες ΐνα  μή λείπη ένίοτε ή κοινή ήμών μήτηρ όδηγουσα ημάς είς 
τά τοιαΰτα ήμΐν άπαράβατα καθήκοντα* ά λλ ’ επειδή ή παρεισφρή- 
σασα άπό τίνος καιρού έν τή πόλει ήμών διαμάχη έπήγασεν άπό 
σκανδαλοποιών τινων Χ) ούδόλως περιοριζομένη είς τά τών έκκλη-

κεντρικόν Βουλγαρικόν σχολεϊον ύπό τόν Νάϊδεν Γέρωφ διευθυντήν, είς δ συν- 
έρρευσαν μαθηταί ολίγοι μέν έκ τής πόλεως, πλείονες δέ έκ τών πέριξ κωμών 
καί κωμοπόλεων. Πρότερον δέ έπί Νικηφόρου τω 1848 ή ύπό τοΟ άειμνήστου μι
κρού Βούλκου Κούρτοβιτζ Ιδρυθεΐσα καί διατηρούμενη κατά τήν διαθήκην του 
Ελληνική άλληλοδιδακτική σχολή τής ‘Αγίας ΐρ ιά δ ο ς  ύπό τών κληρονόμων του 
τής συζύγου Ελισάβετ καί τού άδελφοΰ του Παύλου Κούρτοβιτζ μετετράπη 
είς Βουλγαρικήν, ίδρύθη δέ έν τω προαυλίω τής έκκλησίας έν Μαραοίω τω 
αύτω έτει άλληλοδιδακτική βουλγαρική καί τω 1849 άλλη έν τω προαυλίω τής 
έκκλησίας Καρσί άκά, έλειτούργεί δέ άπό τινων έτών καί τις έν τω  μετοχίω 
τής μονής τής Ρήλας ύπό τούς δυτικούς πρόποδας τοΰ Ταξίμ τεπέ. Έ κ  τούτου 
ήρξαντο αί κατηγορίαι καί κατακραυγαί τών ιθυνόντων τήν έθνικήν κίνησιν 
Βουλγάρων δι’ άναφορών πρός τό πατριαρχεϊον καί τήν ύψηλήν Πύλην κατά 
του μητροπολίτου Χρυσάνθου ώς μεροληπτοΰντος ύπέρ τών Ελλήνω ν καί έρ- 
γαζομένου ύπέρ τής Ελληνικής μεγάλης ιδέας καί η ροκαλοΰντος διά τούτου 
τάς έριδας καί δ ιαμάχας έν τω όρθοδόξω ποιμνίω του. Είς τό ζήτημα τοΰτο 
άφορώσιν αί μνημονευόμεναι πατρ ιαρχικαί καί συνοδικσί έπιστολαί έν τή προ
κειμένη άναφορα καί αύτή ή άναφορά τής Έ λλ .  κοινότηιος, ύπογεγραμμένη 
μόνον ύπό Ε λλ ή νω ν  καί τών έλληνιζόντων τότε Πέγιου Γεωργίου καί Γκέσιο- 
γλου (Στεφανάκη), γαμβροΰ τοΰ Σιτζάνη, (’Ίδε Γ ρ ο ΰ ε φ ,  Τό έπαρχιακόν 
Βουλγαρικόν έν Φιλιππουπόλει σχολεϊον, έτ. 1896, σελ. 120.—’Α μ ε  ρ ο λ ή- 
π τ  ο υ :  Περί τοΰ τρόπου καί τών μέσων, δΓ ών πρόκειται νά μεταβληθή ή 
Φιλιππούπολις είς Πλόβδηφ, Ά θή να ι  έτ. I860.—Μ ω ρ  α β έ  ν ω φ-Π έ ε φ, 
‘Υπόμνημα κτλ. σελ. 172. —Τ σ ο υ κ α  λ ά Γ. ή Βουλγαροσλαυική συμμο
ρία, 1859, Κων)πολις σελ. 27 καί έξής.)

1) ΟΙ σκανδαλοποιοί κατά τήν άναφοράν είναι οί προϊστάμενοι τοΰ έκ- 
κλησιαστικου των άγώνος Βούλγαροι Σάλτζος  Ίωάννου Τσομάκωφ, ό Γεώρ
γιος Στογιάννοβιτζ, ό Παύλος Κούρτοβιτζ καί ό ’Ίσκρος Βούλκου Κεσιάκωφ. 
( Τ σ ο υ κ α λ ά  Γ. ένθα άνωτέρω, σελ. 31 καί έξής).
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σιών καί κορυφουτσι όσημέραι διά τών όργάνων αυτών καί διά τής 
συνεννοήσεως τών αύτόσε ευρισκομένων, οϊτινες καί κατά ιερών 
προσώπων προήγαγον τάς επιθέσεις των διασπείροντες συκοφαντίας 
κατά του σεβασμιωτάτου ήμών ποιμενάρχου καί δημοσιεύοντες λι- 
βέλλους καί ψευδολογίας, οί δούλοι της μή άνεχόμενοι τάς άξιοκα- 
τακρίτους τσύτας πράξεις ύποβάλλομεν ταπεινώς ύπ* 6ι]πν της, δτι 
άπεναντίας τών γενομένων φληναφιών άπαντες μικροί τε καί μεγά
λοι έσμέν εύγνώμονες πρός τήν μεγάλην του Χρίστου ’Εκκλησίαν, 
διότι έξελέξατο καί άπέστειλεν άρχιερέα άγαθόν καί χρηστομίμη. 
τον, δστις ά π ’ άρχής τής έλεύσεώς του δέν έπαυσεν έκπληρών το- 
σαύτας κοινωφελείας στηρίζων ηθικώς καί προτρέπων είς ένότητα 
τούς πάντας καί ώς φιλόστοργος πατήρ διανέμων έν ίσότητι τήν τρο
φήν τών ψυχοσωτηρίων λόγων και τής πατρικής αυτου άγάπης άνευ 
διακρίσεως, έφ3 ω χαιρόμενοι καυχώμεθα δικαίως καί άναπέμπον- 
τες τώ έπουρανίω θ εώ  ήμών δτι καί ταύτην τήν πνευματικήν αύτου 
άρουραν έν άρίστη καλλιέργεια διακρατεΐ (;).

Έ ν  ταπεινότητι τοίνυν άναφέροντες τά άνωτέρω παρακαλοΟμεν 
θερμώς τήν μητέρα ήμών έκκλησίαν, ϊνα  φυλάττουσα ταΟτα ώς θώ 
ρακα άληθείας άποκρουη τούς έχθρούς τής καλωσύνης ουδόλως 
τό ους έντείνουσα είς τάς τών τοίούτων έρεσχελίας καί ουδόλως 
παραδεχομένη άνθρώπους κακεντρεχείς παρρηαιαζομένους  ένώπιόν 
της μετ’ έγγράφωγ ούδεμίαν έπιβεβαίωσιν τής κοίνότητος ήμών 
έχόντων, καθότι οί τοιοΰτοι, εί καί φέρουσι τήν έπωνυμίαν τής 
πατρίδος ήμών, λυπουσιν δμως καιρίως ήμάς ώς καί τήν ύπόληψιν 
αυτής καί τήν γενικότητα προσβάλλοντες διά τοιούτων αύτενεργειών 
καί άξιοκατακρίτων πράξεων ΆξιοΟντες δέ ϊνα  διατηρή άείποτε 
ήμάς είς τήν μητρικήν αύτής εϋνοιαν , καί χορηγή δαψιλείς τάς 
θεοπειθεΐς έύχάς της διατελουμεν βαθυσεβάστως.

τή 4η Μαρτίου 1853 έν Φιλιππουπόλει δούλοι ταπεινοί

Μιχαήλ Α. Γκιουμουσγερδάνης Γ. X "  Παύλου
Πέγιος Γεωργίου ι έπίτροποι Γ. Α. Κοτζιάσοβιτζ
*Αθαν. Γεωργίου J τοΟ γένους X"  Γεώργ. X" Ίωάννου
Ίωάν. Δημ. Ηέμτσογλου Χ/7Σλάβης Γρηγορίου
Ίωάν. Παπά Γεωργίου 'Αθαν. Ούζούνογλου πρωτομαΐ-

[στωρ άμπατζήδων
Πασχάλης Παπαδάτης Βασίλ. Παπαϊωάννου πρωτομαί-

[στωρ καυταντζήδων
Γ. Κ. Κεντιντένογλου Σταύρος Πόντζιου πρωτομαΐ-

[στωρ γουναράδων
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Στάντζιος Ίωάννου

Δ. Καζαντζόγλου 
Κωνστ. X" Ίωβαννή (Κοϊμτζό- 

γλου)
Γ κέσιογλου 
Ί . Σεβαστίδης 
’Ιωάννης Φιλίπποβιτζ 
Γεώργ. Κλεάνθης

Ά ριθμ. 9.
Έ πιοχολή  tfjg Κοινόχηχος Φ ιλιππονηόλεω ς atQbg tb v  Άγιον 

'Η ρακλεέας εύχαρισχήριος itnhq χοϋ ΧρυβάνϋΌν-
(Παρατήμ. σελ. 24-25, 1853, 111, 4)

Γνωρίζομεν δτι εύγενοΰς ψυχής πάσα άπόψασις καί πράξις σκο
πόν κύριον καί μόνον έχει ένα τήν άρετήν αύτήν, τά δέ άλλα πάντα 
έπουσιώδη καί μηδέν.Έκ τούτου λοιπόν παν έγκώμιον καί εύγνωμο- 
σύνης λόγοι περιττοί,.άλλά καί άναγκαιότατοι προσέτι, περιττοί μέν 
ώς πρός τόν πράκτορα τής άρετής, άλλ ’ άναγκαιότατοι είς τόν λαμ- 
βάνοντα.Έκ τούτου όφείλομεν ϊνα  παρουσιασθώμεν καί ήμεΐς είς τόν 
σεβασμιώτατον έφορον του σεβαστού ήμών ποιμένος καί συνεπεία 
τούτου καί ήμών καί έκφράσωμεν τάς έγκαρδίους ήμών εύχαριστίας 
ύπέρ ου καί έλαβεν ού μόνον, ϊνα  άποπλύνη πάντα  ρύπον, τόν 
όποιον ή κακεντρέχειά τινων καί έντεΰθεν καί έκεΐθεν ήθέλησεν 
ϊνα  πρόστριψη διά κατηγοριών καί πλαστών ραδιουργιών είς τήν 
αύτοΰ πανιερότητα τόν σεβαστόν ήμών ποιμένα καί άκολούθως είς 
ήμάς αυτούς, διότι δ,τι άναφέρεται είς τόν ποιμένα ήμών, άναφέρε- 
ται είς ημάς τό ποίμνιον τό λογικόν. Εύγνο^μονούντες λοιπόν διά 
ταΰτα ]) παρακαλοΰμέν θερμώς δπως, έάν ποτε πάλιν συμπέση τοι- 
ούτον, (διότι ot καιροί δεινοί) προστατεύση τά δέοντα μετά τής συ
νήθους καί άπαραδειγματίστου γενναιότητος, ήμεΐς δέ ύπισχνούμε- 
θα νά εϊμεθα διά βίου.

4 Μαρτίου 18,53 έν Φιλιππουπόλει αί άνωτέρω ύπογραφαί άπα- 
ραλλάκτως.

1) ‘Ως είκάζεται, ό Μφορος τής μητροπόλεως άγιος Ήρακλείας ύπεστήρι- 
ξε σθεναρώς τόν κατηγορούμενον καί συκοφαντούμενον μητροπολίτην Χρύ
σανθον, δπου επρεπεν, δθεν καί ή ίίκφρασις τής εύγνωμοσύνης τών Ελλήνων 
Φιλιππουπολιτών πρός αύτόν καί ή παράκλησις, δπως έξακολουθή ποιών τοΰτο 
καί έν τώ μέλλοντι, διότι προεβλέπετο ήδη ό τών Βουλγάρων άγών πρός 
πραγμάτωοιν τών σκοπών των, Αύτόθι, σελ. 24-25,

καί άνωνύμως οί πρωτομαΐστο- 
ρες τών 

πακάληδων

καζαντζήδων 
κοϊμτζήδων 
παπουτσήδων 
τιουτουντζήδων καί 
άκτάρηδων
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Άριθμ. 10.

’Αναφορά πρός τόν πατριάρχην προς κατάπαυαιν  της κατηχήοεως  

καί έξομόσεως χριστιανών παίδων καί κορααίων L)
(Παραρτήμ. σελ. 39-40, 18L5. VI, 29)

Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τής Φιλιππουπόλεως καί δούλοι ύπο- 
κλινέσιατοι τής όμετέρας προσκυνητής ήμΐν Παναγιότητος παρου- 
σιαζόμενοι ενώπιον της διά τής παρούσης ήμών άναφοράς κα 
θυποβάλλομεν ύπ’ δψιν της τά έξής παράπονά μας. Οί έντός τής 
πόλεως μας καί οί. είς τάς πέριξ κωμοπόλεις κάτοικοι ’Οθωμα
νοί παραλαμβάνοντες πα ΐδας άνηλίκους ώς έπί τό πλεΐστον 
κοράσια είς τάς οίκίας των έπί λόγω υπηρεσίας, άλλοι μέν άπό τοΟ 
δρόμου άρπάζοντες ταΰτα, άλλοι δέ μέ τούς άπλήστους γονείς των 
συμφωνουντες ώς δήθεν νά τά περιποίηθώσι καί είς τούς καιρούς νά 
φροντίζωσι περί τής ύπανδρείας των, έξαπατώσι ταΟτα είς τό διάστη
μα τής παρ’ αύτοΐς διαμονής των μέ λόγους καταπειστικούς καί ύπο- 
σχέσεις πολλάς, μέ φορέματα διάφορα καί φλωρία καί τά φέρουσιν 
είς τοιαύτην άκμήν, ώστε μόνα των διαφθειρόμενα ήθικώς δίδουσι 
λόγον έξομόσεως καί μολονότι άμα πληροφορηθή ό σεβαστός ήμών 
άρχιερεύς άγιος Φιλιππουπόλεως σπεύδει άμέσως καί καταβάλλει 
πάσαν προσπάθειαν νά αποσπά τά τοιαΟτα άπό τάς χεΐρας τών 
’Οθωμανών, άποβαίνει δμως πάντοτε άδύνατος πάσα άπόπειρα, διό 
άμέσως προτείνει τό πράγμα είς τό έπιτόπιον συμβούλιον, άλλά κα- 
κεΐσε παρουσιαζόμενα τά κοράσια καί τά παιδ ία  καί έξεταζόμενα 
όμολογοΰσι παρουσία τόν σκοπόν των καί μόλις μετ’ όλίγας στιγμάς 
έξετάσεως τά παραλαμβάνει ό κατηχητής των καί άναχωρεΐ χωρίς 
νά δίδη άκρόασιν καί προσοχήν είς τήν έπιμονήν του άρχιερέως μας, 
πρό πάντων ό Μολάς καί ό Μουφτής, ο'ίτινες κατά τούς θρησκευτι
κούς των νόμους θεωροϋσιν ίεράν τήν όμολογίαν τών έξομοτών καί 
δέν δέχονται οΰτε λέξιν παρακλητικήν. Καί έπειδή τό κακόν τούτο 
όσημέραι χειροτερεύει καί κατήντησεν άφόρητον ήμΐν τε καί είς τόν 
πολύν λαόν, δστις άγανακτεΐ μεγάλως διά τάς δυσαρέστους ταύτας 
πράξεις, παρακαλουμεν θερμώς, δπως λαβοΟσα ύπ’ δψιν τήν άπώ-

1) Αύτόθι, σελ. 39- 40,
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λείαν τόσων ψυχών εύδοκήση νά ένεργήση, οίς τρόποις οΐδε, τά πρός 
θεραπείαν τούτου συντρέχοντα, καί θέλει εϊμεθα διά βίου εύγνώμο
νες άναμιμνήσκοντες πάντοτε τό καλόν τοΰτο, δπερ έπί τών λαμ
πρών αύτής ημερών άδιστάκτως παρ ' αύτής προσδοκώμεν καί ύπο- 
διατελουμεν.

Έ ν  Φιλιππουπόλει 1855 ’Ιουνίου 29. Σάλτζος Ίωάννου, Ά θ . Γκιου- 
μαυσκερδάνης, Γ. Τζαλόγλου, Δημ. Ά θ . Γκιουμουσκερδάνης, Εύστά- 
θιος Τζηρόνης, Ν. Φιλίπποβιτζ, .Χρήστος Γκέσογλου, Γ ιάγκος Παπά 
Γεωργίου, ’Ίσκρος Βούλκου, Στάντζιος Ίωάννου, Ίωάν. Χ"Κοτζιά- 
τζοβιτζ, Κ. Παπαδάτης, Δημ. Καζαντζιόγλου, X" Ά θ. X "  Παύλου, 
X "  Βέλιος θεοδώρου πρωτομαΐστωρ άμπατζήδων, Βασίλειος Παπα- 
ϊωάννου πρωτομ. καυταντζήδων, Σταύρος Πόντζιου πρωτομ. γουνα- 
ράδων.

Άριθμ. 11.

Αναφορά πρός τόν πατριάρχην πρός κατάπανσ ιν  τώ ν άγγαρειώ ν τών  
έπ ιβαλλομένω ν τοΐς χριατιανοΐς υπό  τον κτηματοδεσπότον  

τον Μ αρκόβου  1).
(Παραρτήμ. σελ. 40, 1855, VI, 29.)

Οί ύποψαινόμεναι κάτοικοι Φιλιππουπόλεως κ τλ .2) Ό θω μανός 
τις Ισμ αή λ  βέης λεγόμενος, κάτοικος τού πλησίον χωρίου Φιλιπ- 
πουπόλεως Μαρκόβου, έχων μελικανέ τό χωρίον τούτο καί άλλα δύο 
πλησιόχωρα ’Ίσβορ καί Σ ω τή ρ ι3;, άφοΰ συνάζει τά δέκατα διπλα- 
σίως καί τετραπλασίως, καταναγκάζει καθ' ήμέραν τούς χωρικούς 
πρό πάντω ν τάς Κυριακάς καί έορτασίμους ήμέρας καί εκβάλλει 
τούτους καί τά γυναικόπαιδά  τών μέ ξύλα καί ρόπαλα άπό τάς οι
κίας των καί τούς ύπάγει άγεληδόν είς τούς κήπους του καί τά χω 
ράφια νά σκάπτωσι καί άλλας ύπηρεσίας νά έκτελώσιν είς αύτά

1) Αύτόθι, σελ. 40.—2) Δέν επαναλαμβάνεται ώς δμοΐον τώ έν τη άνω- 
τέρω άναφορα : καί δούλ ο ι— παράπονά  μας.

31 Ά π ό  τοΰ χρόνου τής ύπό ιώ ν  Τούρκων τής Φιλιππουπόλεως κατακτή- 
σεως τό χωρίον Μάρκοβον καί τά  περί αύχό μνημονευόμενα παραχωρηθέντα 
διά σουλτανικοΰ ψιρμανίου εϊς τινα ΤοΟρκον διά τάς ύπηρεσίας του μετά τών 
περί αύτά γαιών παοέμενον είς τούς άπογόνους του κληρονομική) δικαιώματι, 
οϊτινες κατήντησαν ούτως είπεϊν φεουδάρχαι. Τά χωρία όπέχουσι τής πόλεως, 
κείμενα έπί τής Ροδόπης, 2—3 ώρας.



94 Κ. Μυρτ. Ά ποσ τολ ίδου

άνευ παραμικράς πληρωμές· τό χείριστον δέ δτι πολλάκις οί φύλα
κες τούτου άποστελλόμενοι έπί τούτω είς τά χωρία άρπάζουσι τούς 
άθλιους χωρικούς άπό τόν τράχηλον καθ’ ήν ώραν εύρίσκονται είς 
τήν έκκλησίαν καί σύρόυσι τούτους ώς άνδράποδα είς τάς περί ου ό 
λόγος ύπηρεσίας. Καί επειδή καθ’ ημέραν ερχόμενοι προσκλαίονται 
εις τε τόν σεβαστόν ήμών άρχιερέα καί είςτήν κοινότητά μας έξισυο- 
ροΟντες μετά ψυχικής οδύνης τά άπερ ύποφέρουσι δεινά καί τάς άτι- 
μίας πα ρ ’ αύτοΰ τε καί τών ανθρώπων του, έκρίναμεν νά καθυποβά- 
λωμεν καί τοΰτο ύπ ’ δψιν της καί νά έκζητήσωμεν διά τής έκκλησι- 
αστικής της ισχύος τήν κατάπαυσιν τών τοιούτων, καθότι όσάκις 
άνεφέρθημεν είς τόν έπιτόπιον διοικητήν μας, ήκούσαμεν δτι τούτο 
δέν θεραπεύεται είμή διά βασιλικής διαταγής, ήτοι έκδόσεως όρι* 
σμου τής υψηλής Πύλης. Εύέλπιδες δέ δτι αί παρακλήσεις μας θέλει 
πραγματοποιηθώσι διατελουμεν.

έν Φιλιππουπόλει 1855 ’Ιουνίου 29

αί άνωτέρω ύπογραφαί άπαραλλάκτως

(Αριθμ. 12)

Ό  Φ ιλιππουπόλεω ς Χ ρύσα νθος βέβ α ιο ί (αύτόγραψ ος ή υπογρα φ ή ).
Υ π ό μ ν η μ α  άφορών ( ε ίς )  τήν διάταξιν τώ ν π ερ ί τών σχολών 

τής πόλεω ς τα ύτης Φ ιλιππουπόλεω ς πόρων πρός δ ιηνεκή  
τούτω ν διατήρησιν.

(Κωδικός, σελ. 155-157, 1855, X, 18)

Σήμερον τή 18η τοΟ παρόντος ’Οκτωβρίου μηνός ήμέρα Τρίτη 
συνελθόντες άπαντες οί υποφαινόμενοι έν τή ίερα ήμών μητροπόλει 
Φιλιππουπόλεως, προεδρευούσης τής ήμών ταπεινότητος συνεσκέ- 

•φθημεν περί τών άφορώντων (είς) τήν διηνεκή διατήρησιν τών τής 
πολιτείας ήμών σχολών, άτινα κατιδόντες δτι διά μόνων τών άνέ- 
καθεν γενομένων συνδρομών δέν δύνανται νά έπαρκώσιν είς τούς 
διδασκαλικούς μισθούς καί είς τά λοιπά άναπόφευκτα ετήσια δα- 
πανήματα τών χρηματικών κεφαλαίων έξαντληθέντων περιστάσεων 
διαφόρων ένεκα, καί χρέος ιερόν καί θεοδίδακτον άναλογισάμενοι 
τήν διατήρησιν των, έξ ών πηγάζει άπασα  ή τής πόλεως ήμών εύ- 
δαιμονια, ού μήν δέ άλλά καί τό θειον λόγιον ύπ ’ δψιν λαβόντες : 
«δράξασθε παιδείας, ϊνα  μή όργισθή Κύριος», άπεφασίσαμεν κοινή 
γνώμη καί εύαρέστω διαθέσει τά έφεξής, ώς όρώνται έν τώδε τώ 
ύπομνήματι :
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Α'. Οί είς τά ξένα μέρη Απερχόμενοι καί λαμβάνοντες τήν συ
νήθη έγγραφον έγγύησιν παρά του μουκτάρη έκάστης ένορίας νά 
παρουσιάζωσι ταυτην είς τήν μητρόπολιν, άντί τής όποιας νά δίδη- 
ται είς αύτούς έτερον έγγυητικόν έγγραφον έπί πληρωμή τριών γρο- 
σίων, δυνάμει (δέ) τούτου ό επιστάτης τών διαβατηρίων (Νουφούζ 
ναζηρί) νά έκδίδη τό τακτικόν διαβατήριον (Γιολ-τεσκερε), δπερ θέ
λει ισχύει δ ι’ έν όλόκληρον έτος.

Β'. Έ ν  καιρώ βαπτίσεως τών παίδων οί ιερείς έκάστης ένορίας 
νά λαμβάνωσιν έκ του άναδόχου έκ μέν τής πρώτης τάξεως πέντε 
γρόσια, έκ δέ τής δευτέρας δύο καί ήμισυ γρόσια καί έκ τής τρίτης 
έν γρόσιον' έάν δέ ό άνάδοχος τυχόν έναντιωθή, ό ίερεύς ν ’ άνα- 
βάλλη τήν βάπτισιν μέχρι τής πληρωμής του τοιούτου δικαιώματος.

Γ'. Οί μέλλοντες συναφθήναί είς γάμον προ τοΰ στεφανώματος 
νά πληρώνωσιν είς τόν ιερέα έκ μέν τής πρώτης τάξεως είκοσι πέντε 
γρόσια, έκ δέ τής δευτέρας δέκα γρόσια καί έκ τής τρίτης τρία γρ ό 
σια' ώσαύτως έάν προκύψη καί έκ τούτου έναντίωσίς τις, ή ιεροτελε
στία ν’ άναβάλληται, έως ου πληρωθή τό δικαίωμα· άπαξ δέ ή δίς 
του μηνός οί προεστώτες τών έκκλησιών νά παρουσιάζωσιν είς τήν 
μητρόπολιν τόν λογαριασμόν τών συναγμάτων τούτων, έξακο- 
λουθοΟντες τακτικώς καί διά τό μέλλον.

1) Κώδιξ α . Νικηφόρου, σελ. 155-157. Τό έγγραφον είναι προ^τότυττον, δθεν 
καί άπασαι r l  ύπογραφαί του τε μητροπολίτου καί τών προκρίτων, ώς καί αί 
τών ήγουμένων εΐναι σύτόγραφοι.  'Η τοΰ σκευοφόλακος ίερέως Ζλατάν, προε- 
στώτος τής έν τώ προαστείω Καρσί-άκα έκκλησίας του άγιου Ίωάννου τής 
Ρήλας, Βουλγαρικής, εΤναι βουλγαριστί. 'Ω σαύτω ς ή τοΰ προϋχοντος Τωάννο- 
βιτζ Σάλτσου είναι μεμειγμένοις Έ λληνικο ΐς  καί Βουλγαρικοΐς γράμμασιν, ή 
δέ τοϋ τής Βουλγαρικής μονής Σόπότ ήγουμένου Σεβαστιανοϋ όλη βουργαρι- 
στί. Μετά τά ς  ύπογραφάς τών πρωτομαίστόρων ώς καί τάς  τών ήγουμένων 
τών μονών άφείθησαν κενά προφανώς, δπως ύπογραφώσι καί άλλοι πρωτομαΓ- 
στορες καί ήγούμενοι καί άλλων τής έπαρχίας μονών. Ά ναμφ ιβόλω ς έκ τών 
συλλεγομένων οϋτω πρός συντήρησιν τών σχολείων τής πόλεως πόρων μέρος 
θά διετίθετο καί ύπέρ τοϋ Βουλγαρικού έπαρχιακοϋ σχολείου, δπερ ήρξατο λει
τουργούν άπό τοϋ 1851 καί ύπέρ τών έν τω προαστείω Καρσί-άκά (1848) καί 
Μ αρασίω (1849) Αλληλοδιδακτικών, άφοΰ τό έγγραφον ύπεγράφη καί ύπό τών 
Βουλγάρων προύχόντων Σάλτσου Ίωάννοβιτζ, Γεωργ. Τζαλόγλου, Χ 'Τ ιαννάκη 
Γκάντζιου, Χρ. I. Γκέσογλου καί Π. Κούρτοβιτζ, οϊτινες έπρωτοστάτουν έν τή 
άρξαμένη άπό τής άφίξεως ήδη τοΰ μητροπολίτου Χρυσάνθου Βουλγαρική κι
νήσει περί τής έκκλησιαστικής καί έθνικής τών Βουλγάρων άπό τοϋ πατρ ιαρ
χείου χειραφετήσεως καί οϊτινες βραδύτερον κατώρθωσαν διά τής ισχύος των 
παρά  τε τα ΐς  Τουρκικαΐς ά ρ χα ίς  καί τω πατριαρχεία) νά έκτοπίσωσι τόν Χρύ
σανθον άπό Φιλιππουπόλεως ώς άντιπράττοντα  εις τούς σκοπούς των.



Κ. Μυρτ. Ά π ο ΰ το λ ίδ ο ύ

Δ'. 'ΌσοΙ τών έμπορων δέχονται κομισιώνας σιτηρών, όρυζίων, 
ά λεύρω ν,άμπαδ ικώ ν και λοιπών έμπορευμάτων, οδτοι νά ξεχωρίζω* 
σιν είς τά κατάστιχά των άνά έν γρόσιον είς τήν χ ιλ ιάδα  δικαίωμα 
τών καταστημάτων της Φιλιππουπόλεως, κρατοϋντες λογαριασμόν 
τών συναζομένων, άτινα  έν τώ δέοντι καιρώ νά πληρώνουν είς τόν 
έπί τούτω διωρισμένον τής πολιτείας άνθρωπον.

Περί τούτων δέ πάντων καί γράμματα έκ τής ίεράς μητροπόλεως 
(είσίν) έκδοθέντσ, έκθέτοντα τήν τής κοινότητάς μας ταότης ίεράν 
άπόφασίν τε καί έγκρισιν καί έπ ’ έκκλησιών είς έπήκοον πάντων 
άναγνωσθέντα , διωρίσθησαν (δέ) συνάμα καί οί τών εισοδημάτων 
τούτων είσπράκτορες καί ταμίαι, είς ών τήν έπιμέλειαν καί σπουδήν 
άφιερωθεΐσα ή κοινότης ήμών έπιφυλάττεται έτησίως, ϊνα  Οεωρή 
τούς λογαριασμούς τών είσπραττομένων, κατεστρωμένων έν τοΐς έπί 
τούτω έτοιμασθεΐσι κώδιξι καί καταστίχοις.

"Οθεν είς α ίωνίαν διατήρησιν καί έξακολούθησιν του θεοφιλούς 
τούτου έργου έγένετο καί τό παρόν ύπόμνημα ύπογεγραμμένον 
παρ’ δλων τών τε έντιμολογιωτάτων κληρικών καί εύγενεστάτων 
προυχόντων, έπιβεβαιωμένον τε παρά τής ήμών ταπεινότητος, δπερ 
καί κατεχωρίσθη είς τά άρχεΐα  τής ίεράς ήμών μητροπόλεως.

Τώ χιλιόστώ όκτσκοσιοστώ πεντηκοστώ πέμπτω έτει, έν μηνί 
Ό κτωβρίω  18.

οίκονόμος Γεώργιος ίερεύς, σακελλάριος Λάμπρος ίερεύς, σακελ- 
λίου Θεόφιλος ίερεύς, πρω τοπαπάς Κωνσταντίνος, δευτερεύων Πα
ναγιώτης ίερεύς, σκευοφύλαξ Ζλατάν ίερεύς, Σάλτσος Ίοάνοβιτζ, 
Μιχαήλ Ά θ .  Γκιουμουσγερδάνης, Γ. Σ. Τζαλόγλου, Έφστάθιος Τζη- 
ρόνη, Ίω άν. Δ. Νέμτσογλου, Γιάγκος πα πά  Γεωργίου, X" Κωνσΐ. 
X" Ίωαν. Κοϊμτζόγλου, Δημήτριος Καζαντζόγλου, Πέγιους Γεωργίου, 
Νικ. Φιλίπποβιτζ, Ίω άν. Α. Κοτσιάσοβιτζ, Χ "Γ ιαννά κ ης  X" Γκάν- 
τζου, Κωνσταντ. Π απά Σαούλ, Χρήστος Ί. Γκέσογλου, Π. Κούρτο- 
βιτζ, Κωνσταντίνος Παπαδάτης.— Προτομαστορίς τον άπατζήδον X "  
Β. θεοδόρου, Βασίλειος Παπά Ίω άννου προτομάστορις τον καφταν- 
τζήδων, Σταύρος Πόντζιου Προτομάστορις τον γουναράδον Α ν τ ώ 
νιος προτομάστορις τόν ραπτάδων . . . .

Σήμερον συνελθόντες έν τή ιερά μητροπόλει οί κύρίοι προύχον
τες καί λοιποί έμποροι καί πολΐται Φιλιππουπόλεως παρόντος καί 
του σεβασμιωτάτου άγιου Φιλιππουπόλεως καί συσκεφθέντες περί 
τής έξαγωγής τών πόρων διά τήν έξοικονόμησιν τών σχολών ένέ- 
κριναν καί άπεφάσισαν κοινή γνώμη, ϊνα  καί τά ιερά μοναστήρια 
συνεισφέρωσιν έτησίως είς τά καταστήματα ταΟτα ’ ένα (;) ποσόν



προσδιωρισμένον, ώς φαίνεται κάτωθι έκαστος τών ηγουμένων ίδιο- 
χείρως υπογεγραμμένος :

Η γούμενος Χ"Σοφρόνιος διά τήν ειαράν μονίν Μολδάδας γρό
σια έξακό(σια) άρ. 600.

'Ηγούμενος τού άγιου Γεωργίου Γαβριήλ διά τήν αύτήν μονήν 
γρόσια έξακόσια, άρ. 600.

Σεβαστιάν ηγομενι Σόποτ πίσαβι νδαβάλ γρ. 300.
Είγούμενος X" Παπά Ιερώνυμος διά τό μοναστήριον του άγιου 

Κηρίκου γρ. έξακόσια 600.

Άριθμ. 13.

Π ρακτικόν της ανατάαεως έαναφίου ατισιρτζήδων ( άρτοψηατών ι)
(Κώδικος, σελ. 159, 1855. XI)

Οί ένταυθα έν Φιλιππουπόλει διατελοΰντες άρτοψήσται (πισίρ- 
τζήδες), χριστιανοί άπαντες μή εχοντες άχρι τοΰδε άρχήν τινα συν- 
εσκέφθημεν καί άπεφασίσαμεν μια γνώμη, δπως συνδεθώμεν ύπό τό 
όνομα έσνάφι ιδιαιτέρως, εχοντες έπί κεφαλής ένα πρωτομα'ίστορα,; 
πρός δν νά ύποτασσώμεθα άπαντες φυλάττοντες ακριβώς τά έθιμα, 
τά όποια φυλάττει έκαστον έσνάφιον, πρός τοΐς άλλοις δέ νά φυ- 
λάττωνται καί τά έξής :

Α'. Είς τόν κατά καιρόν πρωτομα'ίστορα, δστις θέλει έκλέγεσθαι 
μέ τήν εύχάριστον γνώμην καί θέλησιν απάντων, νά έχη έκαστος 
ήμών τήν προσήκουσαν ύπακοήν καί τό σέβας, καθότι ό άπειθής θέ
λει παιδεύεται κατά τά έσναφικά ούσου^α  3).

Β'. 'Έκαστος τών μ α ϊ σ τ ό ρ ω ν ,  δταν λαμβάνη μέ ένοίκιον φούρ
νον τινα, χρέος έχει νά είδοποιή πρώτον τήν άρχήν του, μέ τήν 
γνώμην του οποίου καί λοιπών μαϊστόρων νά ένοικιάζη τόν φοΟρ- 
νον, χωρίς νά τολμήση άλλος τών συντεχνιτών του νά περισσεύη τό 
ένοίκιον, διότι ό τοιουτος θέλει παιδεύεται έσναφικώς.

Γ' Τήν Κυριακήν ήμέραν ούδείς έχει τήν άδειαν ν’ άνοιξη τόν 
φοΟρνόν του, έκτος εκείνων, οϊτινες εύρίσκονται είς Τουρκικός συνοι
κίας, πρός τούς όποιους παραχωρεΐται ή άδεια έξ άνάγκης.

Δ'. Είς τάς συνελεύσεις ήμών θέλει προΐσταται ό πρωτομαΐ- 
στωρ, διτου άπαντες έσμέν ύπόχρεοι νά παρευρισκώμεθα άπαξ προσ-
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1) Κώδιξ Νικηφόρου αλ σελ. 159.
2) ή λ. τουρκική=διάταξις,  εθιμον, νόμος.
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καλούμενοι ύπό του τζαούση ι) άνευ τινός παρακοής ή άδιαφσρίας 
έκτός άνάγκης,

Ε'. 'Ά π α ξ  τοΰ ένίαυτοϋ θέλει έκτελεΐται αρχιερατική λειτουργία 
τού έσναφίου τήν ήμέραν τών Ταξιαρχών είς τήν ίεράν εκκλησίαν 
τής μητροπόλεως, δπου έπί τούτω τεθήσεται καί μία ιερά είκών τών 
Ταξιαρχών τή δαπάνη τοΰ ίδιου έσναφίου· τά δέ κατά τήν ήμέραν 
ταύτην έξοδα τής λειτουργίας καί λοιπά θέλει πληρώνονται έκ τής 
γενικής έσναφικής κάσσας a).

"Εκαστος λοιπόν ήμών έχει χρέος άπαραίτητον νά διατη· 
ρήση τούς άνωτέρω δρους λεπτομερώς πειθόμενος είς τάς εύλογους 
άποφάσεις τής άρχής του φυλάττων πρός τούτοις τά χρέη του πρός 
ένα έκαστον τών συντεχνιτών του καί άποφεύγων κάθε αίσχράν 
κακολογίαν καί υβριν άπευθυνομένην μεταξύ τών μαϊστόρων ή καλ
φάδων, καθότι, δστις ήθελεν άποδειχθή φλύαρος καί ύβριστής, ό 
τοιόυτος θέλει παιδεύεται πρεπόντως. Ούτως άπεφασίσαμεν όμο- 
γνωμόνως άκαντες οί τοΰ συντεθέντος ήδη έσναφίου τών πισιρτζή- 
δων καί είς διηνεκή διατήρησιν τών είρημένων έγένετο καί τό π α 
ρόν άποδεικτικόν έγγραφον τή υπογραφή δλων ήμών καί τή έπιβε- 
βαιώσει τοΰ σεβασμιωτάτου άγιου 'Φιλιππουπόλεως (καί) έτέθη είς 
τήν κάσσαν ήμών.

Φιλιππούπολις 1855 έν μηνί Νοεμβρίω.

Πρωτομαίστωρ Χρηστός θεοδώρου, Νικόλαος Ίωάννου, Νικόλαος 
Χρήστου, Χρήστος Αθανασίου, Α ρ χά γγελος  θεοδώρου, Χρήστος 
Στάντζιου, Νικολάος Γκένου, Νεδέλιος Ράγγελ, Γεώργιος Νικολάου, 
Άργύριος Μφσχου, Ή λ ία ς  Κοσμά, Δημήτριος Ίωάννου, Χρήστος 
Στοΐλα, Ν ικό\α  Βελίτζκογλου, Δέλιος Πέτρου, Στογιάννου Γιάννη, 
Δημήτριος Νεδέλτζιου, Βοΰλκος Πάλτου, Ζλατάν Κόλιου, Κόλιος 
Χρήστου, Παύλος Τόδωρ.

(Τό τέλος είς τόν επόμενον τόμον)
Κ. ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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1) ή λ. τουρκική—κλητήρ του έσναφίου.
2) κάσσα—ταμεΐον.



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ *

ΗΡΑΚΛΕΙΑ -  ΠΕΡΙΝΘΟΣ

Μεταβαίνοντες είς τήν Ήράκλειαν εκ Τυρολόης άκολουθοΰμεν τήν 
άρχαίαν οδόν ήτις πρός τούς αμπελώνας διχάζεται και ή μέν διευθύνεται 
εις Σηλύβριαν, ή δέ εις Ήράκλειαν. ΙΙαντοϋ έρημος καί χέρσος. Είς 2 
ωρών άπόστασιν συναντώμεν δύο χωρία, ών τό μέν πρός τά δεξιά καλείται 
Σαχπάζ-κίοϊ, τό δέ πρός τά αριστερά Γιαοπλή. Άμφότερα Τουρκικά. 
“Έπειτα φθάνομεν είς^.τό Τσιτεκλή-τεπέ, έπί θέσεως περίοπτου, έξ ής 
φαίνεται ή Προποντίς.

Ό  Δζεδίτ Άλή Πασάς έκτισε τό έν Ήρακλεία τέμενος. Ούτος έκτισε 
καί τήν έν Άδριανουπόλει αγοράν. Είς τό έν Ήρακλείς* τέμενος μόνον ό 
νυν Άβδουραχμάν Χασίπ έχει τό δικαίωμα νά προσεύχηται. Έπεσκευ- 
άσθη τούτο τό 1283 (έτ. έγ.=1866). “Έκτισε δέ ό αυτός Άλή Πασάς κα 
λουτρώνα, ού σώζονται ερείπια.

Οί Βούλγαροι 1) δέν έβλαψαν τάς οικίας τών Ελλήνων, αλλά μόνον 
τών Τούρκων, άλλ’ έπειτα οί Τούρκοι διήρπασαν καί κατέστρεψαν τάς 
Έλληνικάς καί μάλιστα οί έντόπιοι καί ήρχισαν άπό τάς έκκλησίας καί τά 
λαμπρότερα οικοδομήματα. Έξέδωκαν διαταγήν είς διάστημα 24 ωρών νά 
φύγωσιν οί κάτοικοι, δσα δέ ωραία έπιπλα έβλεπον τά έλάμβανον. Είς 
τήν Κων)πολιν έπεμψαν βαπόρια ολόκληρα μέ υαλοπίνακας, έπιπλα καί ξυ
λείαν πρός εμπορίαν. Τό Γενί-Τσιφλίκι δέν έπειράχθη, αλλά τό Σουλτάν 
Τσιφλίκι καί τά πέριξ τά κατέστρεψε καθ’ ολοκληρίαν, ό γαμβρός τού 
διαβοήτου X "  Άδήλ βέη, νομάρχου Άδ)πόλεως, διά νά κτίση τό έν 
Ό μ ο ύρτζ ια  τσιφλίκι τοι*.

Πολλάς οικίας έν Ήρακλεία οί Τούρκοι κατέστρεψαν καθ’ όλοχλη- 
ρίαν, πολλών δέ έπριόνισαν τούς στύλους διά νά καταρρεύσωσι. Σώζεται 
έν παράδειγμα.

Έ ν  Ήρακλείφ διέμεναν 3 μόνον Χριστιανικαί οίκογένειαι: τοΰ Κα- 
φετζή Άντώνη, τοΰ Μιχαήλ Κοκκίνου καί τοΰ Μιχαήλ Σαραντιάδου. Κά

* "Ορα Σελ. 253—263 I' τόμου.
1) Ε ννο ε ί  μετά τόν Βαλκανικόν πόλεμον. Σ. θ»
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ποιος δέ Πολυνίκης Βασιλειάδης άπεπειράθη νά διαμείνη, άλλ* επειδή τόν 
ήπείλησαν δτι θά τόν ψονεΰσουν, ήναγκάσθη νά δραπέτευση.

Έ π ιγρ νφ α Ι.

1) Έ π ί τής στενής πλευράς μαρμάρινης πλακός υποκείμενης ως δευ- 
τέρας σειράς Β αποβάθρας (10 μ. που άπό γής) μεγάκοις παχέοις γράμμα- 
σιν έκτΰπωσις:

M P ffW lW M  ’ 12 Η- 77
βψ. 8

Έ ν τή παλαιά αποβάθρα πιθανώς εκ τής κορυφής, δπου νΰν οι μύ
λοι, διότι έκείθεν Τουρκ. πολεμικόν προ 30—35 έτών έφόρτωσε πλήθος 
μεγάλων πλακών, στυλοβάται προφανώς, οιαι νΰν έπί τής αποβάθρας.

2) Έ ν  τφ άγιάσματι τοϋ 'Αγίου Γεωργίου τοϋ Άράπη, δπερ είναι 
παρά τόν αίγιαλόν παρά τόν λιμένα, τοΰ οποίου τό έμπροσθεν είναι θο
λωτόν, τό δέ εσω κηστερνοειδές έχει έπί τοϋ κατωφλιού έν μάρμαρον, δπερ 
είναι τό μόνον ύπολείφθέν έκ τών βάθρων τοϋ θεάτρου. Φέρει δέ έπί τής 
πλαγίας στενής πλευράς τήν επιγραφήν μεγάλοις άραιοϊς γράμμασι.

Τ Ο Π Ο Κ  γ ία μ μ . 0.08
3) Έ ν  στρώσει προστώου Δζαμίου τεμαχ. μαρμ. πλακός (πιθαν. σαρ

κοφάγου) μέ μεγάλα γράμματα 0,10

IΓ Α Γ  R λ Ό Τ > ' “
0 0

βψ. 31X16

4) Έ π ί τμήματος σαρκοφάγου έν τή οίκίφ τής Κας Αικατερίνης Ιω. 
Βαχτσιβάνη, κάτωθι τής νέας Μητροπόλεως.

OYNOnAnOTTTATPu·

ΚΛΙΠΟλ ΙΣΑΡΓΑΙΟΣ
^Πμ ο υ λ ιγη ν μ ο ιςπ
ΟγΚΕΚΑΡΛΜΑΙΛΝΕ 
VYNAEtlEMOI Ρα ΕΡΟ 

Ε λ ΛΑΒΕΙΤΡ ι ΜΤΕλ
ΑλΛΑΜΕΜΗΤΕΡΑΝΑΓ 

IT ί-ΡΓΑΣηΟίΓΟΕΡΡ
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5) Άνάγλυφον γυναικός πεπλοφόρου. Τμήμα φέρον τήν επιγραφήν
WIAOAABIAN

έν τή ίδίςι οίκίφ. Σήμερον μετεφέρθησαν δι’ εξόδων μου είς τήν μητρό- 
πολιν.

6) Εύρίσκεται έν τή οικία τοϋ κ. Ζαφειράκη 
Εύδοξιάδου. (48χ28χ4 κάτω 21).

Έκ τοϋ ΒΔ. μυχοΰ Τουρκικοϋ νεκροταφείου 
(Πόροσλικ). Ό  κ. Ζαφειράκης είχε καί δίλλας 5—6 
πάσας έκεΐθεν, όμοιας δέ τό περιεχόμενον άρα έκ 
νεκροταφείου Χριστιανικού, άλλα καί μέ έπίχρυ- 
σα πήλινα, ώστε καί Ελληνικού.

7) Υδραγωγοί μαρμάρ. σωλήνες τετραγώνου τομής, έντός στρογγυλοί 
μέ έσώβολον έν άκρφ καί έλαφράν . . . .  άφθονοι έν τή χαλασμένη άγορφ 
μήκ. 0,52 διάμετρ. ολική 0,55 X καθαρά 0,14.

8) Ύπέρ τήν νέαν Α. θύραν τοΰ κατά τοΰ Β. άκρου (έπί γραμμής) 
Βυζαν. τείχους τοΰ πρός Β. πΰργου (Κουλά) καί υπέρ παράθυρα Β'. ορό
φου έντετειχισμένον πρόσωπον έκ μαρμ. κεφαλής ’Αφροδίτης (;) έφθαρ-
μένον— καί ά ν ω  τεμάχιον λεοντοκρούνου, άμουσως άπβρραμένα.
Αυτός ό πύργος' κτισμένος υπέρ τήν γ'. ζώνην τοΰ . . .

Μακρόθεν καθοράται ή μικρά Χερσόνησος άρκετοΰ ΰψους καί τό άμ- 
φιθάλασσόν της καί τέλος ερείπια επαλλήλου θεομηνίας άλληλοσυμπλη- 
ρούμενα—Βούλγαροι καί ειτα Τοΰρκοι—αλλά καί χρόνος. Προ τής εισόδου 
ετι εις τόν (προ 100 έτών μόλις 80 οικίας άριθμοΰντα ώς ρητώς λέγουν) 
σημερινόν συνοικισμόν Βυζαντ. περίβολος έκ σκέλους καθέτου πρόςΒ.έκ 
τοΰ κυρίου τείχους τής πόλεως καί όλον ΐσως.τό Α. άλλου έγκαρσίου πρός 
εκείνο διατειχίζει τό ήμισυ μόνον τοΰ ίσθμοΰ συνοικίαν βεβαίως Βυζαντι
νήν, προχωρούσαν 400 μ. έξω τοΰ λιμένος (Β). Τό τείχος παχύ 4 μέτρα 
που μέ 3 ζώνας πλίθινους δίδει έτι νΰν τάς στρώσεις τών περίοικων (ρη
τώς Τυρολόης ειδομεν) πλίνθοι 4γωνοι πλ. 0,36. — Ά π ό  Β. πύλη καί πε
ραιτέρω ρήγμα μέγα' άλλα καί πυλή ποτε, ή εϊσάγουσα τούς άπό Β. δλους 
μέ δρθίαν ώς παραστάδα τήν γνωστήν (έπιστυλίου ποτε πιθανώς ή υπερ
θύρου) έπιγραφήν μεγίστων γραμμάτων (0,11) ΰψ. 0,68Χ 1,48X71,

6Ή & + Λ Α 6  

Η Α Γ Α Κ ί Τ έ  

0 T I C M A K A  

>|Λ6ΚΜ-Μ-ι 
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Δ β Ρ ν Α έ  ΤΤ
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'Υπέρ αΰΐόν τόν λιμένα καί τήν σημερινήν μεγάλην αγοράν 2 τείχη 
(συγκλίνοντα) επάλληλα, ών τό επάκτιον μυριόφθορον και εσχάτως μετά 
τόν διωγμόν, άλλα καί πρό δεκαετηρίδων είς κτΐσιν τοΰ Ναυστάθμου 
Κων]πόλεως. Δέν σώζεται παρά πρός Α. ’Αλλά τό ύψηλότερον δεικνύει έτι 
παρά τήν οδόν του 'Αγ. Γεωργίου τό α'. σκέλος τοΰ Ζ, ο σχηματίζει κάμ- 
πτουσα παρά πΰργου καί πύλην βεβαίως ποτε εδώ προσλιμένιον. Τά ίσο- 
δομικά σχεδόν κανονικά πώρινα, αλλά καί μέ τινας πλίνθους. Θεμέλια 
μέχρι καί 2 μ. ΰψ. συνεχίζουν ασφαλώς Περίνθια καί Υσως άναγώγιμα είς 
Ρωμαϊκούς χρ. Ε π ’ αυτών Βυζαν. τείχος είς ΰψ. 8 μ. τρίζωνον. Τό άνώ- 
τερον συνεχιζόμενον πρός Δ. κατά τήν δφρύν ζώνει ολην τήν άνω πόλιν 
ή άκρόπολιν μέχρι τής δυτικωτάτης άκρας, δπου καί όνομα έτι καί πρά
γμα Πορτίτσα.

Συγχρόνως έφερεν εδώ επάνω (ασφαλώς έξ εύρημένων πήλινων σω
λήνων) τό ΰδωρ. Τό έκ Ταονκονρ-Τ σεγγέλ  βορείως 3 ώρας καί πλέον, 
λέγουν άπό πέραν έκ τών τύμβων Μ τιεχταη  καί Μεταρίζ τεπέ μέχρι τής 
πηγής παρακολουθούμενον τό πλινθοσβεστόκτιστον ΰδραγωγεΐον (καί άλλο 
νεώτερον Τουρκικόν έν χιλ. βορείως) καί έως έκεΐ υπό Τούρκων (πλινθευο- 
μένων). Καί τόν ]5 που μ. ΰψ. δυτικώτατον σχεδόν πύργον (τριπλινθόζω- 
νον ωσαύτως) Τερεζί καλώσιν οΐ Τούρκοι" όοστε καί τό πρός Β. σκέλος.

Καί πέραν τής Πορτίτσης κύκλφ στέφει καί νότιον όφρύν ολην τεί
χος υπέρ κρημνώδη έξω κλιτύν (ου άνω οί Βούλγαροι έκαμαν συνεχές χα
ράκωμα ώς καί καθ’ ολην, ώς λέγουν, τήν ακτήν). Έκεΐ υπέρ τήν δυτικω- 
τάτην άκραν ή άρχαία Μητρόπολις (‘Αγ. ’Αποστόλων, ο’ίκτιστον νυν σκέ- 
λεθρον, παρ’άξίαν κατερριμμένου καί τρούλλου καί καμαρών διά δυναμί- 
τιδος έξηγμένων μιαρμάρων, εν οίς καί τμήματα τοΰ πολυκόσμου έκείνου 
άναθηματικοΰ (Άδριανοϋ Όλυμπΐφ καί Έλευθερίφ καί Σαβείνη σεβαστή) 
γεισοειδώς περικοσμοΰντος εσωτερικόν (δήθεν) βωμοϋ. ’Ανάθημα Λαμείας 
...άλλά καί άλλα μαρμάρινα μέλη καί άνατολ. θύρας καμαρωτόν ύπέρθυ- 
ρον κλπ. ύποπιπτουσών τοιχογραφιών έφ’ ύγροΐς (ών όπισθεν έκφαίνον- 
ται ευτυχώς παλαιότεραι καί καλλίτεραι, άξιαι σπουδής). Χάσκουν διερρω- 
γότα καί Νάρθηξ (υστερόχρονος) καί πλάγια θολωτά διαμερίσματα (συμ
πλήρωμα ερειπίων όλης τής καί άνω έκεΐ έξω πρός Β. καί περί τόν λιμένα

Έλλην. συνοικίας Μ νΓ  πράγματι έπί τεμαχίου πλακύς έντός τής

έκκλησίας. Τό μέσον φυλλόκυμα τών πλακών εκείνων ήδη πολύτρητον (ώς 
Βυζ. εΐ,τα). Διασχισθέντων άμφοτέρων τών δεξιών πεσσών, ένεφανίσθη- 
σαν έντός των 2 μονόλιθοι κίονες, ών ό είς καί κιονόκρανον καλαθοειδές 
φέρον πέρι,ξ ραβδωτόν (υψηλόν) κόσμημα, ώσεί δωριο'ν κύμα έπιμήκες. 
3Αντίστοιχος έη ικρα νΐτις  έξω ΝΑ. έξερριμμένη πελωρία, ώστε Β ασιλική



όμοία ποτε (;) άλλ’ ίσως καί ύστερογενώς άνεκτίσθησαν — άψοϋ καί έσω 
ορατή τοιχογραφία.

9) Οικία *Αδάμ Άλεξιάδου π.λάξ βαθμίς ύψ. 0 ,9X 72X 40 Γραμμ. μεγ.
0,7.

ΚΑΙΙΟΥΛΙΑΝΟΣ

10) Έ ξ  οικίας Αικατερίνης ’ία». Μπαχτσεβάνη άνω τμήαα στήλης 
ανάγλυφου, σώζον τό μέχρι τής (προ τοΰ στήθους τοπικώς) χειρός γυναϊ- 
κός πεπλοφόρου—πρόσωπον έφθαρμένον καί επί τοΰ επικράνου έξέχοντος.

| ΝΙΑΦΛΑΒΙΑΝΙ ΰψ. όλ, 24X23

11) Αυτόθι κεΐται καί ή επιγραφή: Οϋνομά μοί παχρός J καί πόλις  
πόλη Ά ρ γα ΐο ι  I Ρ ώ μουλις κ ι μοι βπ \ οϋνεκα  Ρω μαίω ν  | νυν δέμα  
μοίρα βρο | . . . έ'λλαβεν οχρϊν χελ \ άλλά  με μηχέρα Ν αα \ γήράς 
μοι γοεροϋ.

12) Έ κ  τών συμπεπτωκότων πλίνθων τοΰ τροΰλλου ών σωρούς έξω 
δεν έπρόλαβαν νά λάβωσι, συναρμολογώ τό σφράγισμα πρλλών

Μέσαι διαστάσεις 
0,36X39X0,5 

(άλλά καί άετωματώδεις τινες) 
ύψ. γρ. 0,035

1.3) Τεμάχιον μαρμ. πλάκός παχείας έξαχθέν εκ τοΰ λιθοστρώτου τής 
αγοράς καί έναποτηθέν εν τή Έκκλ. τοΰ 'Αγίου Γεωργίου.
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ύψ. 16X26X14 
=  τ]φ Βωμφ 
=  α]δελφ.

Έ κ  χης νέας  ' Ιοχορίας.

Οί Βούλγαροι ήδη ειχον άρπάσει δλην τήν εξω τής Β. πλευράς τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου συλλογή, εν οίς καί 3ΑΌ'ληχικά  καί "Ήρακλέα  λέγουν 
ανάγλυφα (ίσως εν) άλλά καί έπιγραφάς καί σταυρούς καί τήν περίφημον 
ψηφωτήν Μουχλιώτισαν Παναγίαν (εκ τοΰ παρά τοΰ Φαναριού Μουχλίου 
δνομασθεΐσαν) μέ άπειλάς. Υπάρχει δέ πρωτόκολλον παρά τό Σφηνιάρωφ 
έν Φιλιππουπόλει. *Ήδη καί τό Πατριαρχείου έχει ενεργήσει- έδοκίμασαν 
νά άρπάσουν καί τόν “Αγ. Γεώργιον τόν Άράπην, άλλ* ύπεχώρησαν προ 
τής μεγάλης άντιστάσεως. Άπήγαγον δμως καί δλα τά μικρά άρχαία τα 
ώς προμετωπίδας τών ομογενών οικιών (3 μαγαζιών βλέπω π.χ. Ιν μεγάλη 
άγορφ τά κενά των) έντειχισμένα έν δλα> δύο τουλάχιστον άμαξας (τινά

1  L  b

Λ 5 - Μ
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τούτων έμειναν δήθεν είς Βαβά-έσκι). Έλαβον καί άνάγλυφον βούκρανον 
μετ’ επιγραφή; έκ τοΰ φάρου ΰψ. (ίσως βωμόν).

Οί δέ Τοΰρκοι μετά πολλαπλήν άφαίμαξιν έπιτρέψαντες τους διωκό
μενου; νά λάβουν τά θρησκευτικά των καί τά τιμαλφή σκεύη—-επί τελική 
εκβιάσει 265 λιρών—έκράτησαν καί παρασπόνδως τά τιμαλφών 16 κιβώ 
τια (εν ο ΐ;  αργυρά μόνον άναθηιχατα 30 όκ. "Αγίου Γεωργίου). "Ηρπα- 
σαν δέ καί τήν συλλογήν Καραθεοδωρή νομισματικών καί γλυπτικών 
εύρηιιάτων καί επιγραφών. Καί προ 30—35 δεκαετηρίδων ειχον δλον δή
θεν τό θέατρον αποκομίσει είς τόν Ναύσταθμον τής Κων)πόλεως, αλλά 
μάλλον, λέγουν αΰτόπται τούς πώρου; τοΰ έπί λιμένι τείχους, άφοϋ πώ- 
ριναι αί δεξαμεναί τοΰ Ναυστάθμου. (Έκ τοΰ θεάτρου (;) μετεκόμισαν 
λέγει ινα σώσουν οί ήμέτεροι τά; 4 μεγάλα; έπιγραφάς, Διοκλητιανοΰ 
Κωνσταντίου, Μαξιμιανοΰ καί Γαλερίου ήγεμονεΰοντος τοΰ διασημοτάτου 
Δομετίου ΔομνείνοΓυ) είς τό έπί τής Β. ράχεως Νεκροταφεΐον, ώς παραστά- 
δας δυο θυρών τρόπον τινα σχεδιασμένον ϊσως περίβολον.

Ταΰια μένουν ώ; Βορεά, δπως καί άλλοι προ τή; Νέα; Μητροπό
λεως 'Αγίου Γεωργίου, καί πέριξ τούτου λίθοι. Έ ν  αΰιοίς Αύτοκράτορος 
κορμός, ελλιπής τόν δεξιόν πύδα, κολοσσικός, εχων παρ’ αριστερόν πόδα 
κύπτοντα δέσμίον δπισθάγκωνα τό ήττημένον καί επιγραφή π.χ. Aviti 
διακριθέντος είς δακικόν καί γερμανικόν πόλεμον ( ) καί άλλοι' καί
τό ώραϊον τοξοτόν (έκ τοΰ θεάτρου δήθεν) ΰπέρθυρον, τό κατάκοσμον, 
αδελφόν τοΰ έν 'Αγ. Άποστόλοις υπέρ πρόναον.

"Εν τι καλόν οί Τοΰρκοι ήμπόδισαν έκλακκισμοΰς ήμετέρων έπί τής 
ράχεως πρός εξαγωγήν οίκοδομ, λίθων καί χωροφΰλαξ περιήρχετο καθ’ η
μέραν έλέγχων. Τους έφούσκωσε ρητώς τό θέρος τοΰ 1914 έλθών ό στρα
τάρχης Λίμανς Σάνδερς καί είπό)ν : αυτά τά άρχαΐσ πρέπει νά χαθοΰν, 
έν δσφ τά βλέπουν οί "Ελληνες θά αμφισβητούν ώς προγονικήν πατρί
δα . .  . .).

Περί τής άλώσεως τής 'Ηρακλεία; υπό τών Τούρκων παραδίδουν δτι 
2 έτη μετά τήν Πόλιν μόνον παρεδόθη διά λειψυδρίας, κοπέντος τοΰ ΰδα- 
τος κλπ. ’Αλλά προσποιηθέντες δτι φεύγουν είς Ένετίαν, δπου καί γένος 
έντεΰθεν ισχύει καί συνοικία καλουμένη ΤΙρακλεΐίότισσα, έπέστρεψαν αί
φνης καί κατέσφαξαν άλλους τε καί γαμβρόν τινα τοΰ Σουλτάνου (κατ’ 
άλλους έφυγαν είς τήν έκτοτε ομώνυμον Έσκί Έρεγλή), διό καί κατάρα
τος καί ακατοίκητος ώρίσθη υπό τοΰ Σουλτάνου ό τόπος. Τότε ήρημώθη 
καί μόνον μετά αιώνα που δ Δζεδίτ Ά λή  Πασάς (εξωμότης) πλέων είς 
Κρήτην καί προσορμισθείς ένταΰθα καί τήν αξίαν έκημήσας, παρέπεισε 
νά άνακτισθή ή πόλις υπό τινων Τούρκων κατ’ άρχάς, βαθμηδόν δέ καί 
υπό Χριστιανών, έτι προ 10 ετών μόλις ήσαν 80 οΐκίαι ώς λέγουν. Ούτος 
είναι καί ό κτίσας τό ευπρεπές δζαμί, ώς καί άλλα πολλαχοΰ, ώς καί τήν
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ομώνυμον άγοράν τής ’Αδρ)πόλεως. ’Ήκμασεν έπί Σουλτάνου Σουλεϋμάν 
τοΰ κανουνή.

’Έξω τοϋ ναοΰ μένουν ό Monacius viriul praef. praef. καί ή ακέ
φαλος Θλίβα Πύθια, Χαρταγένη κλπ.

Έ ν  δέ τή αυλή καί έπιγραφαί άλλαι π.χ. ή στήλη Ανρ. Κορνοϋτος 
Περίν&ίος φ νλής εύανΰ'ίδος κατεοκενααα  τό λάτομιν  κλπ. Ή  ύπό το
ξωτόν αέτωμα: ώς μόν δπαοι βροτοϊς βίος έπ ί πέρας ή κει τοϋτο καγώ  
σηνορών κλπ.

Καί ή Φραγκική έπί πλακός άνω
Καί άλλη ύπό τό αύτό.

ι Ρ Ε Ρ Ο$ ι τ / ο ι ν γ Ά Ν  τ  
'  i s  ν ο μ  ι ν Ε  υ  R J  

v L u » i ' T v s n : o V'' ν '

IΧί-Γ^ΛΜ/Λ ! > ί χ £ τ  
M f / v s r i y K  £ τ

D !£ S  O S  i f  CHOC
A ^ f o  ν / ν ρ Α ς ε
V Τ Α  |ζ |  ofijOA

Αύρήλιος Μάρκελλος Διογένους 
Ηρακλειώτης πολίτης έκ φυλής έ
κτης κατεσκεύασα κλπ.

Μέγα κιονόκρανου σύνθετον, ιδιόρρυθμον διόηπλαγιως κανόνες τινές 
ακόσμητοι καθήκουσιν ώς τινες.

Συνοικισμών (;νεκροταφείων ή προαστείων) ίχνη έξω τής Ήρακλείας 
καί έπί τών προς Δ.·έπακτίων ύψωμάτων (ή Ρόγια) καί ύπέρ ΒΔ. μόνον 
τοΰ λιμένος (Δ. τοΰ Τουρκ. νεκροταφείου) έν θέσει: Πώρος (Porosluk 
Τουρκιστί) τάφος, δπόθεν ρητώς έξάγονται δμοια, ώς καί άπό τό Μπαϊρίν 
δηλ. τήν άκρόπολιν άρχαΐα. Εύρέθησαν καί κατά τό έγκάρσιον πρός 
λιμένα Βόρειον έ'ξα) σκέλος—καί έν τφ Μ ποχτξή-χεπε κατά τήν δπ^ν  
άλώ πεκος  άσημικά κλπ. ύπό γνωστοΰ τινό; Φωτάκη. Πιθανόν διήρχετο 
πρός ΒΑ. ακριβώς λεωφόρος πρός ήν άκριβώς αρμόζει καί ή τριάς τών  
τύμβω ν. "Οπως καί ό δυσμόθεν μακρινός ύπέρ τήν πρός Ραιδεστόν—ό 
Καραμάν τεπές. Ά πό τής περίοπτου θέσεως παρά τοΰτον βαίνοντες πρός 
Ραιδεστόν, άποβλέπομεν ά'παξ έτι δπίσω πρός τήν Βασιλικήν σκοπιάν 
τής Ήρακλείας.

3 8]βρίου 1920
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Ποος τήν Τυρολόην.

Είς τόν δρόμον γέφυρα επί τοΰ Έργίνη μέ 6 αψίδας (έτος έγ. 1262= 
1846) ή μεσαία μετά τών δυο παρακειμένων είναι μεγαλείτεραι. Μακρόθεν 
δέ έφαίνετο επί τής αρχαίας δδοϋ γέφυρα μακρά έχουσα 26 περίπου αψί
δας. Πλησίον δέ τοΰ σιδηροδρομικοΰ σταθμού άλλη γέφυρα αμβλεία μέ 
5 αψίδας έπισκευσθείσα καί αυτή τώ 1262 έτ. έγ. ή τφ 1846.

ΤΥΡΟΛΟΗ

Ναός τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου κτισθείς τφ 1842 επί τοΰ 
*Αγ. Τυρουλλώης Γρηγορίου έν έτει 1730 (αψλ). Ουτος άνθε-ποι- 
κιλόμορφος ! ! ή επιγραφή εΰρίσκεται εις τήν είσοδον τοΰ ναοΰ πρός τό ιερόν 
κατά τήν πΰλην τής Προσκομιδής. Λαμπρός είναι ό ναός ως χρυσοστόλι
στος, θαυμάσιον δέ τό τέμπλον μέ αέτωμα καί τό ιερόν μέ ήμίσειαν κα
μάραν φωτεινότατον. Ό  δεξιός δέ τοίχος τής έκκλησίας είναι ζωγραφι
σμένος μέ εικόνας τής Γενέσεως καί τελειώνουν είς τήν θυσίαν τοΰ 
’Αβραάμ, είναι πολύ μεγάλη.

λ [Ν]£κ £ν ϋΟΟΠΥΡΓΟί* Η Μ>

)  1 6 Π-ΙΝ |Κ ι<Ϋ δ PJUΑ ν 1 θ ! \  ΡΑ ·Λ· a·
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nΑΦΙΛΟΜ'έΝ ξ'ΜΛΤΟ5? ςχ
(Είναι έντετοιχισμένη είς τό άγιασμα τοΰ'Αγίου Γεωργίου).
Διαβάντες διά γέφυρας 5 τόξων τόν προ τής Τυρολόης παραρρέοντα 

Ξαρόγυψον (έπεσκευάσθη τφ 1262 έγ.) φθάνομεν εις Τυρολόην.
Ναός τής σήμερον Βασιλική μέ ύψηλότερον τό μέσον κλιτός, τό τέμ

πλον ξύλινον ωσεί μαρμάρινον, φέρει αέτωμα, οΰ στηρίζονται τά γείσα 
(ως τά ρωμαϊκά) έπί έπωτίδων επίχρυσων κλπ.

Επιγραφή παρά τό δεξιόν κατώφλιον του έν στρώσει ίεροΰ πρωτο
φανής.
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χ Τ Ο ί Ο Μ Ο

m m i d o m t e o L

Εις τήν οικίαν τής Κυρίας 
Εΰχάριτος Δωκίδου, έν τή συν
οικία Παπά Ίωάννου, έπί τής 
εισόδου.

ΰψ. γραμ.
0,06 

ΰψ. σωζόμ.
49X45 

καί 2 βάσεις 
ΰψ μαρ.

9Αμφικιόνΐον υποκάτω μαρμ. ώς βάσις ξυλοκλίμακος μήκους τουλά
χιστον 103 ωσαύτως τεμάχιον μαρμ. πλακός φέρον έν πλαισίω μεγάλοι; 
γράμμασι τήν ανωτέρω έπιγραφήν.

Έ ν  τή αυτή οίκίφ εΰρίσκονται καί δυο έπίκρανα λευκοϋ μαρμάρου 
παραστάδων κορινθτάζοντα.

Οικία νΑλ-γιαννάκη αρμένική συνοικίφ, πλακοειδής μεγάΧη τράπεζα 
ώς προκατώφλιον (2 μ. X I  μ. που), έ'χουσα έν στενή προσθίφ πλευρά άνω 
καί κάτω ιωνικόν λεπτόν αστράγαλον.

Προ τής οικίας Άποστ. Σικαλίδου κιονόκρανον ιωνικόν καί προκα- 
τώφλιον χονδροειδές πως. "Ομοιον κάλλιον προ τής οικίας τοΰ καφετζή 
Μικαέλ Γενιτσεριάν.

Παρά τό ύπέρθυρον τής οικίας Έλ. Ίωαννίδου (Συνοικία Δρόσου) 
έντετειχισμένη έπικρανιτις κορινθιακού καί ίωνικοΰ ρυθμοΰ (composit) 
καί γραμμ. άνω ΠΩ ΰψ. 30; (έξ Ήρακλείας).

Έ κ τής αυτής οικίας προ 50 έτών έλαβον οί Τοΰρκοι διά τό Μουσεΐον 
τής Κων)πόλεως άνάγλυφον Ήρακλέα έπωμίζοντα τό ρόπαλον. (Προ τής 
οικίας Άναστ. Σεργίου ΒΛ. γεφυριου πρός τήν συνοικίαν Δρόσου, μεγάλη 
έπικρανιτις (0,80 μήκ. X 50 π.) ή κορυφαίος λίθος μνημείου οίουδήποτε 
μέ ρόδακα πλαγίως καί άλλα.

Ή  σημερινή έκκλησία (διότι παλαιοτέραν γνιορίζουν τόν "Αγιον 
Γεώργιον) έχει ώς άρχαιοτάτην εικόνα μίαν τοΰ 1694, έχει δέ καί κώδικα, 
προικοσύμφωνα κλπ. άπό τοΰ 1803 καί τινα γράμματα πατριαρχικά περί 
ου ΐδε άντικρΰ.

Λοφοσειρά άρκετά υψηλή Μαρμαρατζίκ, εχει καί δυο τΰμβους ών ό 
είς λέγεται καί έν γωνίρ: άποτθήκης σιτηρών Μποχόρ Βαρόκα
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εν tfi λεωφόρφ ΒΔ. (παρά τά γύφτικα) κορινθιάζον μονόκρανον έφθαρ- 
μένον.

’Έξω τοΰ περιβόλου τής ’Αρμένικης εκκλησίας μέγα κιονόκρανον βαρ- 
βαρωτάτης καί έκφυλου composit μορφής, κοιλούμενον είς στόμιον 
φρέατος καί άλλο 4γωνον (ώσ κοιλασμένον) έπί έρανον 4γώνου στΰλου 
μαρμ, ώσ. μέ έλικας χονδροειδείς καί κΰμα ιωνικόν χονδροειδές ώσ. παρα- 
μόρφωσιν' πλευρά άνω 0,87.

Οί Αρμένιοι ειχον άλλοτε 700 οικίας, τώρα ουδέ 150 τήν άλλη κατέ
χει ή ’Αραβία’). Οί ήιιέτεροι έκ L100 οίκογ αί ήαίσεις λείπουν καί ήτο ό 
ήπιώτατος διωγμός (άν δέν έφευγαν θά έδιώκοντο δλοι (!).

Έ ν  τφ ναφ τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου σώζεται έν ίδιαιτέρφ πλαι- 
σίφ· έγκεκλεισμένη καί καλώς ήσφαλισμένη είκών έχουσα έν τφ μέσφ τήν 
Θεοτόκον καί πέριξ τόν Ευαγγελισμόν, τήν Γέννησιν, τά πάθη τοΰ Ί .  
Χριστοΰ μικρογραφημένα λαμπρώς. Ό  δέ παλαιός ναός τοΰ 'Αγίου Γεωρ
γίου έπεσκευάσθη τώ 1829 κατά τήν κατοχήν τής πόλεως ύπό τών Ρώσων, 
ή άρχαιοτέρα είκών είναι τοΰ 1694. ’Έχει δέ είς τήν Β. πλευράν καί αγία- 
σμα, δπου είναι έντετειχισμένη καί έπιγραφή τοΰ Αύτοκράτορος Νικη
φόρου.

Έ π ί τής κορυφής δέ τής εισόδου είναι ή έπιγραφή τών Αύτοκρατό- 
ρων Βασιλείου καί Κωνσταντίνου τοΰ Η λ

Σώζεται δέ καί κώδιξ άνευ αρχής έχων κατεστρωμένας πράξεις καί 
γράμματα Πατριαρχών.

Έ ν  σελ. 278 υπάρχει έγκΰκλιος τοΰ Πατριάρχου Γρηγορίου τοΰ ς 
(1837 μηνί Αύγοΰστφ) Διά τής οποίας προτρέπονται οί Χριστιανοί τών 
παρά τήν Προποντίδα πόλεων νά συμμορφωθώσι πρός τήν διαταγήν δπως 
άπό τών σαντζακίων Τραπεζούντος, Δζανίκ καί λοιπών μερών τής Μαύ
ρης Θαλάσσης, καθώς καί άπό τών σαντζακίων Καλλιουπόλεως καί άπό 
τών Καζάδων τών κειμένων έν τή νήσφ Μυτιλίνη στρατολογήσωσι Τούρ
κους διά τό ναυτικόν. Ένεκρίθη δέ καί άπεφασίσθη επομένως νά συλλε- 
χθώσι πρός άναπλήρωσιν τοΰ άπαιτουμένου άριθμοΰ ναυτών νά στρατο- 
λογηθώσι καί έκ τών υποτελών ραγιάδων χίλιοι νέοτ άπό τά Σαντζάκια 
τής Τραπεζοΰντος καί Δζανιχίου καί πεντακόσιοι έξ όλων τών παραλιών 
ανατολικών μερών, κειμένων έντός τοΰ Ελλησπόντου, άρχής γενομένης 
άπό τοΰ κόλπου τής Νικομήδεια:, οιον, Νίκαια, Μουδανιά, Μιχαλίτζι. 
Ίδιντζίκ, ΓΙάντερμα, ’Αρτάκη, Κύζικος, Κούταλη, ή νήσος Μαρμαρά, Κα- 
λόλιμνος καί έκτος τών Κάστρων, ή νήσος Τένεδος, ’Ίμβρος, Μυτιλήνη 
"Ολα αύτά συνεισφέρουν πεντακοσ'ους, δ έστίν έξ δλων τών μερών τής

1) Εννοεί  οτι μετεφέρθησαν είς ’Αραβίαν 2. θ
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Μαύρης Θαλάσσης χίλιοι καί έκ τών λοιπών διαληφθέντων 500. Έλήφθη· 
δέ φρονείς οί νέοι νά άπολαμβάνωσιν πάσαν άνεσιν καί περιποίησιν, δπως 
καί οί ’Οθωμανοί, ή δέ ■θητεία θά διήρκει έπί δ έτη, μετά τήν πάραδον δέ 
αυτών, δσοι μέν προβιβασθέντες έλαβον όφφίκια, ήθελον διαμένει είς τήν 
υπηρεσίαν τοΰ ναυτικοϋ, οί δέ λοιποί ήσαν έλεύθεροι νά έπανέλθουν είς 
τάς εστίας των καί νά τραπώσιν είς οίονδήποτε ήθελον έπάγγελμα, έκτος 
εάν κανείς έξ αυτών ήθελε νά διαμείνη έν τή ύπηρεσίφ, διά νά άξιωθή 
καί αΰτδς προβιβασμού. 'Η  κυβέρνησις δέ, θέλει παρέχει είς δλους ου 
μόνον τά μέσα συντηρήσεως δαψιλή, αλλά καί τήν έλευθέραν έξάσκη- 
σιν τών θρησκευνικών αυτών κυθηκόντων. Τοΰ το συνιστάται ώς ένδειξις 
ιδιαιτέρας εΰνοίας πρός τό έθνος μας καί απαρχή πλειοτέρων παραχωρή
σεων διό καί προτρέπονται αί μητροπόλεις νά συντελέσωσιν είς τήν εύό- 
δωσιν τοΰ Σουλτανικοΰ Ίραδέ.

Δέν ενθυμούνται ουδέ γνωρίζουν έκ παραδόσεως άλλην μητρόπολιν' 
μόνον έν τή ’Αρμένική αγορά απέναντι (ΒΑ) τής κρήνης ΐστανται κολοβόν 
κιονόκρανον μαρμάρινον μέ κορινθιακά φΰλλα, φθάνυντα δχι μέχρι τοΰ 
γΰρου τοΰ καλάθου, άλλ’ ών έκ τοΰ άκρου εναλλάξ έκαστου δευτέρου φύε
ται τι χαυλίον  ώς άνθος. Χονδροειδής τέχνη.

Είς τό ΰπέρθυρον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου ή γνωστή επιγραφή.

A N £ k V N W H 0 n V P f O C T ( J V T 0 C

e Π A H W I O A I  K O J M C T A i J  

Τ0ΝφΗΑθΧΡΗ€Τ0ΝΔ£[Π0Τ0Μ

+  f  +  '

Είναι νΰν έκκλησία τοΰ νεκροταφείου καί έχει άνακαινισθή έπί τής 
Ρωσικής κατοχής τοΰ 1829. Παράκειται έν τή αυλή κίων άράβδωτος, μο
νόλιθος έξηγμένος κάτω εδώ . . . .  Είναι διά τό ΒΑ. μέρος τής σημερινής 
πόλεως καθ’ δ (δυτικώτερον 400 μέτρα που, αλλά πάντα είς τό Β —ΒΔ. 
μέρος) σώζεται καί τό μόνον οΐκτρόν λείψανον τοΰ Βυζαντινού τείχους 
ήμισυς δηλ. μόλις έτι (καθέτως) πύργος ΰψ. 5μ. τό πολύ, μέ 3 παχείας ά- 
σβεστοπλινθίνας ζώνας . . . .  καί τεμάχια 2 τοΰ τείχους πλησίον. ΓΙαραδί- 
δουν δμως πλήν άλλους 15 πύργους. Ό  δέ Βαλίδης ένεθυμεΐτο απλώς 
μέρος μεΐζον τοΰ τείχους,.ρητώς δέ έκ τούτου γνωρίζουν κατεσκευασμέ- 
νους καί τούς έξω στρατώνας. Καί υδραγωγείου τμήμα κτιστόν σώζεται· 
κατά μικράν μεταξύ νεκροταφείου καί πύργου χαράδραν,
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Ό  κ. Βαλίδης είχεν επιγραφήν, ής ένθυμεΐται μόνον τό : μνείας χά
ριν Δόξα σοι δ Θεός! ιδού και πάλιν άβλαβή άπό Τούρκους διά τούς εγχω
ρίους. ’Αφού προ αίώνος οί ήμέτεροι έδήλωσαν εις τούς ετοιμαζόμενους 
πρός φυγήν στασιαστάς (μέ τόν Μπαϊρακτάρην) Τούρκους δτι καί ημείς 
μαζί σας δπου πάτε, τούς ύπερήσπιζον έκτοτε πάντα καί διά τούτο τφ 
1821 δεν έ'παθε κανείς, άντεκρεμάσθη δέ τις Βούλγαρος υπό τού Πασά, 
Καί εν γένει οί εγχώριοι Τούρκοι τής Θράκης είναι άνθρωπινιότεροι ύστε
ρον καί οί εκ Βουλγαρίας προσελθόντες μισθωτοί τού Τσιφλικιού Σαραν- 
τίδου έν Μεσηνή είναι φιλοπονώτατοι κλπ. άντιθέτως πρός τούς έκ Σερ
βίας καί Βοσνίας κακούς καί νωθρούς, οΰς καί ή Σερβία πλέον δεν δέχε
ται, ουδέ καί ή Ελλάς οπίσω άπαξ άπερχομένους —οί έκ Μακεδονίας δέ 
είναι οί χείριστοι.

’Α ρμενική  έκκλησία  τοϋ 'Α γ ίο υ  Γεω ργίου. Αύτη έκτίσθη τω 1550 
τό εσωτερικόν αύτής είναι έστρωμένον μέ πλάκας έκ πορσελάνης τής Το- 
κάτης. Οί ’Αρμένιοι ήλθον ένταύθα επί Σουλεϊμάν τού νομοθέτου διά νά 
κτίσουν τό ύπ’ αυτού άνιδρυθέν εν τή πόλει ταύτη τέμενος. Είς τόν αυλό
γυρον τής έκκλησίας σώζονται πολλοί ένεπίγραφοι λίθοι έκ τού άρμενικού 
νεκροταφείου μετενεχθέντες, μεταξύ δέ αυτών καί τινες μέ έλληνικάς έπι- 
γραφάς, δυστυχώς άπηλιμμένας. Έ κ  τούτων ή προ τής εισόδου εις τόν 
νάρθηκα είναι μεγίστη καί σπουδαιοτάτη περιλαμβάνουσα επιγραφήν 
άρχαίαν καί είς τό πλάγιον νεωτέραν. Τής άρχαίας δυστυχώς δέν σώζεται 
είμή ό α' στίχος σχεδόν άκέραιος καί έν μέρει ο β' άλλ’ οί λοιποί είναι 
δλως κατεστραμμένοι. Τό μάρμαρον τούτο άπετέλει ποτέ τήν προσθίαν 
πλευράν μεγάλης σαρκοφάγου.

+ C ^ΑΔ& ΚΑΤΑ ΚΙ
i k o a m o C T v - o - l ·

Η A M H C Τ & Λ 6 Γ Γ Λ  
A i n  U N  H ^ J O  5 K A / K

ΙΑ PA 1
Θέσεις. Τσιαλιμάρ-τεπε καί Ν.Δ. Μάλτεπε, ειτα Μπεκτσή-τεπέ, Κου- 

κουνάρ-τεπε πρός τόν δρόμον Ραιδεστού. Πρός Δ. ύπάρχουσιν έρείπια άρ- 
χαίου υδραγωγείου. Τό ύδωρ ήρχετο είς αύτό άπό τό Τσικούρ-Τσεγγέλ έκ 
πηγής, άλλά πιθανώτερον δτι ήτο πύργος βυζαντινός παρά ύδραγωγεΐον.

Προ τής παρά κατεστραμμένον (πάλαι) Χατζή-Χαμάμ κρήνης τρεις 
σαρκοφάγοι έφθαρμένοι ώς γούρνες. Έπί τής πρόσθιας επιφάνειας τής



μεσαίας καί μεγίστης επι δελτοειδούς έκτυπου, εναλλασσόμενου πρός έκ- 
γλυφάς κοίλας ή έξής επιγραφή.

Π  Ο ΜΤ Τ Γ Κ

Ο Ί Α  Λ  Η  I  μήκ. ολικόν 2,37
, , _  πλατ. καθαρόν 0,57ΧΗΖΑΤΕΤ Ι Ι  

I F Η'ΝΛ Ζ Ζ
Έ ν  τή κατώτερα κρήνη (200 μ. Β-) 2,45 μ. τής αυτής σαρκοφάγου 

πώ μα , προφανώς συνέχεια ύπερκειμένης ποτέ έπί τοΰ πώματος ώς μοί 
δεικνύει καί ή έν κρήνη τής ‘Ηρακλείας.

Τό κάτω στήλη; μετ' άναγλΰφου άντωποΰ έν πλαισίφ άνδρός, ου 
σώζονται μόνον οί πόδες (έξήχθη έκ λιθοστρώτου) καί τό κάτω τοϋ δό- 
ρατος δεξιά, μετηνέχθη ύφ’ ήμών είς τό Διοικητηρίου. 52X58X09.

A IV L
CVSCANDIDYS MILEC. II- 
IT A L IC A E  COH· VI* V IX IT A N N  
X X V III  MI LIT  A V IT A N N V IA E L
ΟΟΟφ T A FV S VARSVCCESIM VS (Cocio ; Papus vour su ?)
H E R E  E S C = V E M E R E N T -  
T IT V L V M PO S V E R V N T .

Ά ν ά γ λ ν φ ο ν  Τυρολόης μαρμάρινον.

Έ ν  πλαισίφ άνω τοξωτψ θωρακοφόρος ίππεύς άντωπός πρός Βωμόν 
δεξιά, έφ’ δν επιβάλλει τούς προσθίους πόδας ό ίππος. ‘Η χλαμύς μόνη 
έν τή όπίσω υψ ωμένη  δεξιά. Προσώπου ίππέως καί πρόσθιοι πόδες τοϋ 
ίππου κατεφθαρμενοι. ‘Υποκάτω οπή πρός έγγόμφωσιν.

ΒΕΝΕΡΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟ ΥΑΛΟΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΣΤΙΚ Η Σ ΙΙΕΡΙ 54X42X 14
ΠΕΡΙΝΘΟΝ ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Είναι ό γνωστός ήρως τής Θράκης, δστις παρά τό εν τή χαράδρςι 
άγιασμα τοϋ ‘Αγίου Χαραλάμπους έλατρεΰετο ώς άλλος Θεόδωρος" μετη» 
νέχθη είς τό Διοικητηρίου.

ΒΕΝΤΙΑΙΟΣ ΕΥΤΥΧΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΝΘΙΟΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΝΑΥΤ

ΟΝ
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Έ ν τή πλακοστρώσει τής αύχής αυλής στήλη αετώματος άνω καί 
3 ακρωτηρίων απλών (εν μέσψ τοϋ αετώματος ρόδαξ) έχουσα έντός 
πλαισίου δρθιον άντωπόν άνδρα καλοΰ ρωμ. τΰπου μέ τήν δεξιάν προ τοϋ 
στήθους και εν τή αριστερά πλαγίως κρατούντα βιβλίον τετριμμένον.

Γραμμ. ΰψ. μέ τό κάτω έμβολον 1,44X56.

ΡΑ ΙΔΕΣΤΟΣ

Συμπίπτει καί εδώ άποβιβασις εκατοντάδων παλινοστοΰντων κυρίως 
άπό Σχολάρι, Νεοχώρι, Ναΐπ-κίοϊ χωρία κείμενα δυτικώς τής Ραιδεστοϋ. 
Καί άπό μηνός έχουν έπανακάμψει πολλοί εν δλω 6.500 μέχρι σήμερον, 
άλλα περιμένονται έ'ως 50 χιλιάδες, καί προ τής άποβάθρας πλατεία καί 
ή άγορά κλπ. πλήρης βωδαμαξών Τούρκων φορτωμένων (έπί καλή πλη
ρωμή ένφ τά πλεΐστα τών ζώων ήσαν άλλοτε Ελληνικά) καί τών περισ- 
σευόνιων άπό τάς εκατοντάδας τών έπιτάκτων αμαξών) σωροί μυρμη- 
κιώσιν υπό τό προστώον τοϋ Παπά-δζαμί (κτισμένον τφ y60=1552). “Ο
λοι παραπονοϋνται δι* άνεπάρκειαν καί τό πάρωρον πρός έγκατάστασίν 
των καί ζωήν χορηγουμένων, ιδία τών γεωργικών δμως φροντίδων. Καί 
δμως προνοοΰν, κινούνται. (ιδίως πρός έξεΰρεσιν στεγών) συνθλίβονται 
υπό εργασίας προφανώς αί σχετικαί ύπηρεσίαι μας. Μόνον κτήνη άρο- 
τριώντα δντως θά έλθουν πολύ άργά.

Προ τοϋ πολέμου οί ’Αρμένιοι ήσαν 12 χιλιάδες (νϋν 3600 δσοι καί 
ήμέτεροι) άχθέντες ώς κτίσται υπό τοϋ Πασά πρός κτίσιν τοϋ Δζαμίου. 
Έντεϋθεν μετφκησαν καί είς Μάλγαρα καί Τσόρλου.

Άλλ* εν Ραιδεστφ μάτην ζητείτε ερείπια άρχαϊα, πλήν αμφιβόλων 
τινών τμημάτων υπό τόν άνοικτά χώρον Μπαΐρου, ένθα ποτέ ήτο Ε κ 
κλησία τοϋ Α γίου  Ίωάννου, καί τοϋ Μποκλούκ-Μποστάν, ίσως καί με
ρών τοϋ Βεζιστενίου (νϋν άργούσης ξυλαποθήκης) καί τίνος εγγύς λουτρού 
ήρειπωμένου —πάντων δυναμένων νά είναι καί άρχαϊα Τουρκικά ! Ούδέν 
ούδ’ έν τή μνήμη ή παραδόσει τών εντοπίων ίχνος τείχους ή οικοδομής 
προτουρκικής (πλήν τής Ρευματοχρατορίσσης) καί μόνον ήξεύρουν, δτι ή 
αρχαία πόλις έξετείνετο άπό ρεύμα είς ρεύμα.

Μόνον κρήνην καλήν έν άπλότητι βλέπω έν συνοικίμ Παπά Οικονό
μου τοϋ 1721 μετ’ επιγραφής Βυζαντ. γραμμ. ώκοδομή&η ή βρύσις αϋτη  
Ό'εον αννεργοϋντος  κλπ. «άπινή φρουρήσει δέ ταύτ'ην ό Θεός» μέ παρά
πλευρον καί Τουρκικήν χρονολογίαν καί τό δνομα «*Έαμα Κ ρέω νας» 
(τουρκ. καί τό τόξον τηςγ. ‘Η Παναγία άνεκτισμένη τφ 1741 μετά τήν πυρ- 
καϊάν τοϋ 1715, δλης τής Χριστιανικής συνοικίας. Ά λλ ’ ή άρχαιοτέρα 
εκκλησία ίσως ό “Αγιος Ιωάννης νϋν Μπαϊρά. ’Άλλ’ όριστικώς έδώ εύρέ-



θη 6 .σαρκοφάγος τοΰ Συλλόγου Γόκιον Γόχωνος (οικία Δ. Διαμαντο- 
πούλου).

Έ π ί  πλακός επιμηκεστάτης εν tf| Συλλογή τοϋ Συλλόγου Ραιδεστοϋ 
ύπ3 άριθ. 61.

Π αιδα με γυμνασίων έμπείραμον Έρμάννος 
και τυχόν ιδρώτων άξιον Ήρακλέους 
ήδη που μέλλοντα παρά ξυστοΐς φιλάθλοις 
κ’ αυτόν άριθμεΐσθαι τοΰ μεγάλου σταδίου 
ήρπασεν ή πάντων φθονερή Θεός ής επί μνήμα (;) 
κληρωτής αδίκου κεκλίμεθ’ έργα τΰχης.

3Ή]δη γυμνασίοις ήσκημένον εΰτροφος άτλας 
παΐδα με ώς πάτρης ελπίδα καί πατέρος 
ένγύς. τις κοτίνω φθονερός κατεκοίμισεν "Αδης 
ψευομένως τόσσους είς αρετήν καμάτου 
"Ονομα μοι Δωράς πατρός Διοκλεΐος άπ* αυτού 
άθλιον είς διδαχήν τάλυτα ποιήσαι άτεκνον ;

ΑΧΡΙΒΕΝ

Άχριβέν Τουρκιστί σημαίνει ερείπια. Χωρίον επί τής είς Ραιδεστόν 
άγούσης προ τής ’Άπρου. Σώζονται αρχαίοι τάφοι 5 τουλάχιστον αιώνων. 
Εϊκών τής Θεοτόκου έργον τοΰ Άποστ. Λουκά, ήρπάγη έκ τής Ήρα- 
κλείας ύπό τών Βουλγάρων, κατά τάς άρχάς τοϋ Βλ Βαλκανικού πολέ
μου. Εστάλη επιτροπή έκ Ραιδεστοϋ είς Σόφιαν, ής μέλος ήτο καί. δ 
’Αριστόδημος Μαργαριτώφ, συστημένος ύπό τοϋ κ. Φραντζή καί τόν κ. 
ΓΙανάν. *Αλλ9 αί περιστάσεις δεν ήσαν κατάλληλοι δι’ ενέργειαν.

ΓΕΝΙ-ΤΣΙΦΛΙΚ

Έ ν  Γενί-τσιφλίκ εύρίσκονται λίθοι, βάθρα, (ών έν σώζει καί τήν 
επιγραφήν 2—3 αίων. μ. X. Θεοΐς καχαχ^ο  | νίοις Γαλλιηνός | ’Α λ ε 
ξάνδρου | %όν βωμόν καί | ό άδελψός Ζώοι | μος *,Α λεξάνδρου ,

Δύο σαρκοφάγοι πρύ (άνύδρου) νΰν κρήνης, ών ή μικροτέρα φέίρει 
καί επιγραφήν πάλιν έν δέλτω μέση : Γάϊος, Γαΐου κλπ. (άρ. 16 ύπέρ τόν 
κρουνόν άνάγλυφον νεκροδείπνου τό 5εξ. ήμισυ μέ. τόν ήρωα άνακεκλι- 
μένον ώς συνήθως, ύψοϋνται κέρας τή δεξιά ύπό δέ τήν κλίνην τράπεζα 
λεοντόπους.

Ενώπιον ισταται κίων ιωνικός μέ περίεργα άνω εντός τών ραβδώ
σεων κροσσοειδή ή άτρακτοειδή εξαρτήματα. Τό Γενί τσιφλίκ κτήμα τοΰ 
Στεφάνοβικ, ήγοράσθη προ 30 ετών ύπό τών χωρικών, δυστυχώς βουλ-
Θ ρ φ κ ι χ ά Ι Ε '  ό’
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γάρων. Τά είιρήμαεα ϊσως πρόγονος τις του Στεφάνοβικ έφερεν εξ Ή ρ α 
κλείας.

Εύρίσκομεν ακριβώς αποβιβαζόμενους εκ τοΰ : «Έρμου» 180 οικογέ
νειας παλινοστοΰντων. ΕΙχον προηγηθή 85 άλλαι καί αΰτόπται τής τΰρ-

κην, ενφ οί έξ "Υδρας υγιείς π.χ.) καί. συγκίνούσης. ’Έλλειψις στέγης δέν 
ΐστανται (πλέον τών 50 εκ τών 400 στεγών ήμετέρων) καί στιβαγμός καί 
■θλιβερά άπσψις τών άνευ σπόρου καί κτηνών καί εργαλείων οίο^νδήποτε 
καί χρημάτων έπανακαμπτύντων. Πώς θά ζήσωσι ; Καί δμως είς τά υγρά 
των μάτια λάμπει ή χαρά καί είς τά χείλη των διαρκώς ανατέλλει ή παρη
γοριά καί δλα δλα λησμονημένα, τουλάχιστον είναι Ελληνικά καί έχουμε 
πλειά τήν σημαίαν μας. Δάκρυα Μιχαηλίδου έκθέτοντος τ’ άδιήγητα τ,οΰ 
διωγμού τάς εκβιάσεις, άπειλάς ενόπλων άτάκτων, προσποιήσεις έκτε- 
λέσεως, ψευδεπεμβάσεις αρχής καί πάλιν. Καί συμπληροΰν τήν φρικτήν 
εικόνα αί διηγήσεις τών δι’ Ήρακλείας άλλων επιβιβάσεων καί διωγμών 
(δλης τής ΒΑ. Θράκης), άλλ’ έπεκτεινομένης τής έκμυστηρευσεως τόσων 
βασάνων είς τά Τουρκικά έν γένει χρόνια, μοϋ ξαναζωντανεύουν λησμο- 
νημένας διηγήσεις —χοροί γυμνών γυναικών ενώπιον κραιπαλοΰντων κλπ.

Έντυπωσιν δέ κάνουν τόσαι φρικταί λεπτομέρειαι οΰδ’ επιβολή ανα
φορών δτι έκόντες μεταναστεΰσαμεν. Μου ήσαν σκιώδη τέως' άντιθέτως 
αγγελικός ό στρατός μας.

Μ Ο Υ Λ Ή  Ι Ο Ν  F T  

I Ε Κ ΙΛ Ν Λ Σα Τ α  
<! El Ν OKI π I Ε2ΓΒ 
τε Β ΑΝ ΤΙ Σ Τ Ρ Α Τ Ι  Σενεκίωνα

Τ Ι - Ι Ν Χ Α  Ι Υ Γ  I Ε Σ Τ Α
γ ο ν - η β ο υ λ η .

Α ΙΑ 1ΪΑΣ Α Ν A Ρ& 
Τ Η Ν  Τ Ο Ν  Ε Α Υ Β Σ  

Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Η  Ν

Παλινόστησις τών προσφυγών.

βης καί ταλαιπωρίας (καί έξαντλήσεως πολυχρονίου τών εις Θεσσαλονί-

’Έ ν τινι δεξαμενή, άπετέλει δέ 
ύπόβαθρον.
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ΙΙεραιτέρω μίαν ώραν ”Α ϊ-τεπες  παρά τήν όδον μέγας, καί άλλος 
προς τήν Ραιδεστόν παρά τό Καβέβλη.

ΠΑΝ ΙΟΝ

’Έχει παρεκκλήσιον τιμώμενον επ’ όνόματι τής Γεννήσεως τής Θεο
τόκου. Τέλειον έρείπιον. Έ π ί  τής ΒΔ. πλευράς σώζονται ερείπια Βυζαντι
νού τείχους, δπερ διευθύνεται πρός Β. ένφ πρός Δ. έπί λόφου μακράν σώ
ζονται άλλου τείχους, άτιτα συνήντων βεβαίως τό δυτικόν. Μεταξύ δέ 
διέρχεται τό ρεύμα τής Μπασνής.

Είς τήν Β. πλευράν έντυς τής περιοχής τοϋ τείχους σώζονται ερεί
πια τής έκκλησίας τών Εΐσοδίων, ήτις έκτίσθη τφ ΐ8ο·8 καί έκάη τω 
1912 κατά τήν γενομένην 12 Τανυυαρίου μεγάλην πυρκαϊάν. Τότε ένεκα 
τοΰ πνέοντος σφοδρού ανέμου έως 180 οίκίαι έκάησαν.

Έ π ί τής Β, πλευράς σώζονται έρειπια άλλου τείχους είς θέσιν κα- 
λουμένην “Αγιος Δημήτριος. Τό τείχος τούτο διευθύνεται πρός τήν θά 
λασσαν. Είναι δέ έρείπιον πύργου Βυζαντινού, τοΰ οποίου ή εξωτερική 
πλευρά κατά τήν βάσιν είναι έσκαμμένη καί φαίνεται ώς κοίλωμα. Πλη
σίον καί έντός τοΰ τείχους υπάρχει ατελής ή νεόδμητος καί αρκετά με
γάλη εκκλησία τής 'Αγίας Βλαχέρνας (ή μνήμη αύτής ’Ιουλίου 2) υπάρχει 
έν αυτή μάρμαρον έχον τόδε τύ σχήμα.

Λέγεται δτι πρός 40 — 50 ετών Τούρκος τις ήθελε νά οίκειοποιηθή τό 
μέρος, ένθα έκτίσθη τφ 1885 που καί τό ιερόν μάρμαρον. Επειδή δέ'ή 
κοινότης ήγειρεν αμφισβητήσεις, τό πράγμα κατήντησεν είς τά Δικαστή
ρια. Επιτροπή δέ έξ επισήμων Τούρκων προεξάρχοντος τοΰ Καϊμακάμη 
έλθοϋσα και μή δυναμένη άλλως νά λύση τό ζήτημα, διέταξε παιδίον τι 
νά καθαρίση τό ιερόν μάρμαρον. Καί ώ τοΰ θαύματος ήρχισε πάλιν νά 
νά ίδρώνη Τότε οι Τούρκοι έκπλαγέντες έπεδίκασαν καί αυτόν τόν τό
πον είς τούς Χριστιανούς.

Ό  ναός είχε στέγην, ήτις δμως κατά τήν εξορίαν κατεστράφη. Έ π ί
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της Α. πλευράς σώζονται 3 υπόγεια. Τά δυο μεγάλα προχωρούν έως 
30 μέτρα, τό δέ άλλο μικρότερον. cO λίθος*είναι πολύ μαλακός καί άμ" 
μώδης καί εύκολα πελεκάται.

ΓΙρό της καταδρομής είχε 2125 κατοίκους, 50—60 άτομα όλιγωτέρους 
άπό τό Κούμβαον. Τοΰρκοι ήσαν 98. Σήμερον έπανήλθον έκ Τυρνάβου 
καί Θεσσαλονίκης 340 οίκογένειαι =-1400 άτομα, αναμένονται δέ ακόμη 
100 οίκογένειαι = 5 0 0  άτομα έκ Κέρκυρας. Τοΰρκοι δέ σήμερον μένουν 
7 οίκογένειαι = 3 5  άτομα, καί έχουν (ΰραΐον καινουργές Τζαμίον. Ούδε- 
μία οικία αυτών είναι βεβλαμμένη, ένώ τών Χριστιανών 200 μέν έκ θε
μελίων κατεσκαμμέναι, 20 κατοικήσιμοι καί 250 ήμικατεστραμμέναι. Ει- 
χον οί Χριστιανοί προ τής άπελάσεως 20 καΐκια τά όποια έταξείδευον 
είς Κων)πολιν, καί έμενον ψαροκάικα 25’ έζων διά τής αλιείας πλήθος αν
θρώπων.

Προϊόντα. Σιτηρά, κρόμμυα, καρπούζια, πεπόνια όπωρικά καί μάλι
στα μήλα. Περίεργος συμπτωσις : άπηλάθησαν τή 14 Αύγουστου 1914 
% αί έπέστρεψαν είς Τουρκίαν τήν 28 τοΰ ίδίου. Καί όταν άνεχώρησαν τώ 
1920, πάλιν τήν 14 Αύγουστου εΐ,χεν έλθει καί ή διαταγή πρός παλινό- 
στησιν καί άνεχώρησαν τή 28 Αύγουστου.

Παρά τό πρός Δ. χωρίου ρυάκιον, ού έκατέρωθεν τείχος Βυζαντι
νόν παραλιακός σχεδόν ναός μέγας (μήκ. 30 μ. που,) ον άνεκάλυψεν 
ό φιλόκαλος Διάκονος Ηερόΰεος ό καί πολλάς έπιγραφάς εδώ συλλέξας. 
καί άνέκτισεν είς μικρότερον μέγεθος. "Αλλ3 ήδη είναι κατεστραμμένη υπό 
τών Τούρκων. Είς τό υ'π ισθεν τών οικημάτων έντετειχισμένου βωμίακον 
φαίνεται έν στενή) πλαισίψ ΰψ. 0,19 X 0,30.
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Τοΰ Βυζαντινού τείχους τά εκατέρωθεν τοΰ ρεύματος λείψανα δια
τηρούνται μέν σχετικώς καλλίτερα έπί τής Δ. ράχεως (είς ΰψ. 3 μ. που) κα1 
δή προστήλου, δύο έκεΐ πύργων (μέ ζώνην άνά μίαν πλινθασβεστικήν πά
λιν) καί πάχ. 3 μ. καί πύλης μεταξύ έκ τών θεμελίων ασφαλώς, δώ ής 
ακριβώς διέρχεται καί νϋν ή οδός εις Σχολάρι κλπ. ’Αλλά καί πρός τήν 
θάλασσαν έπί ακρωτηρίου έκδηλος εκεί δεν ή κάθετος πρός Ν. φορά καί 
ή πρός τήν κορυφήν τοϋ σηιιερινοϋ χωρίου μακρά πλευρά, έφ’ ής ακριβών
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σήμερον ή ατραπός ή παρά τόν "Αγ. Γεώργιον (διό και KaXkg καί δρό
μος τοΰ ' Ay. Γεω ργίου  λέγεται) δτ)λ. σαψώ; έπί τοΰ εξογκώματος τοΰ 
συγκεχωσμένου σκέλους. Καταβώ ν δέ παρά τήν πηγήν Πασκή. (’Εντεύθεν 
τό άγορανομικόν σήκωμα  τοϋ Μουσείου, ύπέρ ήν ακριβώς έξω τοΰ τεί
χους καί τάφος Καλνβω τός  άρτισκαφής διά κεραμίδφν στέγης (ίκανώς) 
εγκύρτων, στέγης, σαφώς στρωτήρων  μ’ έντομά; και εφαρμογήν τών κα- 
λυπτήρων καί άλλας είς ένθεσιν τών παρακειμένων όμοιων, έχου- 
σών ΰψ. 0,35 X 0,50 που. ’Ίσως πιθ. ρωμαϊκών έτι χρόνων. Καί 
εντεύθεν (—άνατ.) τοΰ ρΰακος λείψανα εύπαρακολούθητα, χωροΰντα είς 
άλλο που τόσον ΰψος ύπέρ τάς δΰο Παναγίας μέχρι τής κορυφής 'Αϊλα- 
ριάς ('Αγ. Ίλαρίωνος πιθ. ποτέ), καί έκεϊθεν διά τοΰ 'Αϊδημήτρη, δπου 
πάλιν λείψανον μέχρι θαλάσσης. "Ολος ό ’Ανατολικός λόφος βρίθει (μετα
ξύ τών σημερινών οικιών) σωρών λίθων Βυζαντινών καί ερειπίων, άφοΰ 
γύρω άπετρος ή γή.. άλλ’ δτι καί άρχαιότερον ώκεΐτο, ασφαλές (πλήν τών 
εν τώ επιγραφών καί τοΰ Σηκώματος) καί έκ μαρμάρου κεφαλής, μαρ- 
τυρουμένης προ έτών. Καί άλλα μάρμαρα λέγουν είς τών Κ ρικαίω ν  τάς 
οίκίας ευρισκόμενα καί είς τοΰ X ' Γ ια νν ικ ο ϋ  τόν κήπον (μέ γλυφάς-κο- 
ρώνες λέγουν κλπ.), συνειλεγμένα κατά παράδοσιν τινα ύπό Τούρκου με
γάλου προ αίώνος ή πλέον. Καί ή Παναγία τοΰ Πασκή εΐχεν (εκτός 3 
μαρμ. κιόνων καί στρώσεις) πιθανώς καί έπιγραφάς. Καί ή ύψηλοτέρα 
Έκκλ τών Είσοδίων (καεϊσα τόν ’Ιανουάριον τοΰ 1912). 'Υπάρχει καί 
Βυζαντινόν επίθημα (dorseret) λοξόπλευρον μ’ εύφυλα ώά καί έλικας (καί 
νεωτέρας πλακός έπιτΰμβιον τμήμα μέ δικέφαλον αετόν), καί ρητώς είς 
τό Σχολεϊον παρά τόν "Αγ. Θεόδωρον ύπήρχεν έπιγραφή, ήν έπεσκέπτον- 
το οί περιηγηταί καί δέν άνεγίγνωσκον, πολύστιχος.

Πλήν τοΰ τείχους καί τής παρά τό ρεΐ·μα πιθανώς Βυζαντινής μη- 
τροπόλεως (άλλ’ ’ίσως ήτο καί ή τών Είσοδίων), θά ήτο εκείνη τών. δύο 
εξ ής τότε κατήχθησαν καί είς τήν άπό γενεάς κυρίαν εκκλησίαν τής 'Α 
γίας Βλαχέρνας (μέ άγιασμα) —λεκάνην μεγάλην μαρμάρινον μέ πώμ.α 
δήθεν ίδρώνουσαν ύδωρ (ήδη έξαρθρωμένην ύπό Τούρκων) λίθοι, μάρμα
ρα διάφορα, έν οις καί πάρισον τφ Είσοδίων επίθημα (άκέραιον). Σώζε
ται καί λιαενοβραχίων μόλις άνέχων ...άρχ. Περί τοΰ τείχους εγχώρια πα- 
ράδοσις λέγει: Τόν Καλίμους τόν έχάλασεν ό Πάπας καί ρητότερον εννοούν 
τους Φράγκους. Κατά τήν πρός ΙΙάνιον οδόν Χ/2 ώραν άπό τής Ραιδε- 
στοΰ είναι κρήνη τοΰ Ragozy τοΰ Ούγγρου.

Ό  κ. ’Αθηνόδωρος Δημητρίου λέγει δτι έν τφ Τσιφλικίω αύτοΰ κει- 
μένφ 12 χιλιομ. άπό τής Ραιδεστοΰ έπί τής είς Μουρατλή άγούσης υπάρ
χει λόφο£, εχων θεμέλια, καί εύρέθησαν νομίσματα εί'ς αύτούς Ελληνι
κά. Έ πί τοΰ ένός τούτων καί σαφής στεφάνη τείχους ύπάρξαντός ποτε.
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ΑΙΝΟΣ

Έ ν  τή μονή τής Θεοτόκου τή; Σκαλωτής σταυρός μέ επιγραφήν Σταυ- 
ροπήγιον.

Άνάγλυφον εν τή .οίκίρ τοϋ κ. Όδυσσέως Παπακωστή, ανεψιού τοϋ 
Πατριάρχου ’Ανθίμου, παριστά άνδρα πωγο:>νοψόρον επ’ αριστερά, χιτώνα 
ποδήρη περιβεβλημένον, τείνοντα τήν δεξιάν πρός γυναίκα βεβαίως, μή φαι- 
νομένην πλήν τής χειρός εντός τής τοϋ άνδρός καί κάτωθι τοϋ ποδός πε- 
διλοφόρου. Είναι παράστασις επιτάφιος. Άνευρέθη έν τή θέσει τής πόλεως 
Κηράλ-Κηζί καί ύπό τίνος Τούρκου Διλσίζ έπωνυμουμένου, παρά τοϋ 
οποίου καί ήγοράσθη. ’Έχει μήκος ενός μέτρου πλάτος άνω 0,15 κάτω 
0,13. Είχε δέ καί επιγραφήν δυστυχαις άποθραυσθεϊσαν χωρίς νά ληφθή 
άντίγραφον. Είναι ωραΐον έργον. Κατά τήν κρίσιν δέ ήμετέρων τε καί 
ξένων αρχαιολόγων ίδόντων αύτό, ανήκει εις τόν ε'. π. ,Χ. αιώνα. Διά τής 
άριστεράς κρατεί τόν χιτώνα. cO ποϋς τής γυναικός άπό τοϋ γόνατος μέτ 
χρι τήν άκραν φαίνεται, ό'πισθεν δέ είναι τεθραυσμένος καί στηρίζεται 
ώσεί έπί καττύματος.

Περί τής ίδρύσεως τής μονής Σκαλωτής δ κ. Ό δ. λέγει δτι ό Αύτ. ’Αλέ
ξιος Α'Κομνηνός τήν παραμονήν τής μετά τών Πατσινακών μάχης τώ 1095 
ώραματίσθη τήν Θεοτόκον είποϋσαν : Θάρρει καί νικήσεις. Καί τφ οντι τήν 
επιούσαν ένίκησε τήν περί τό Αεβώνιον μάχην, καί έκτισε τήν μονήν Σκα
λωτήν. ‘Υπήρχε δέ καί χρυσόβουλλον δπερ ό κ. ΓΙαπακωστής παρέδωκε τφ 
Οίκ. Πατριάρχη ’Ιωακείμ τφ Γλ καί δπερ κατά πάσαν πιθανότητα εύρί- 
σκεται έν τή Θεολογική Σχολή τής Χάλκής. ’Ενταύθα πολλαί οίκογένειαι, 
έξ Αίνου μάλιστα, διά τό λαμπρόν τής μονής κλίμα, τό άξιόλογον ύδωρ» 
τά ωραία καί καλώς επιπλωμένα κελλία καί τήν τοποθεσίαν, έξ ής φαί
νεται καί ό φανός τών Δαρδανελίων.

Εντός τής πόλεως Αίνου ύπήρχον 70 ναοί, ών οί πλείονες άνήκον είς 
αρχοντικούς οίκους, έχοντας ιδιαιτέρους ιερείς. ’Εντός τοΰ φρουρίου δέν 
ύπήρχον πλέον τών 30 οικιών.

Περί τής κατασκευής τοϋ σιδηροδρόμου προκείμένου, έπληροφορήθην 
δτι Αύτοκρατορικόν διάταγμα ήτο νά είναι τό κατάντημα είς τήν Αίνον. 
’Αλλά προετιμήθη τό Δεδέ-άγάτς. Διότι άν έιελείωνεν εις τήν Αίνον (Δρα- 
γοτίνα) έπρεπεν ή νά άκολουθηση τήν άριστεράν όχθην τοΰ "Εβρου ποτα
μού δτεθά  έχανε τό Διδυμότειχου, Σουφλίον κλπ. ή τήν δεξιάν δχθην μέχρι 
Φερών, κατόπιν δμως μέχρι Δρακοτίνας έπρεπε νά κτισθώσι κατά σειράν 
γέφυραι διότι τό έδαφος είναι ελώδες, καί έλαχίστη βροχή καθιστά αύτό 
άδιάβατον. Έ ν  τούτοις οί Αίνιοι επεμψαν έπιτροπήν ύπό τόν κ. Ν. Χα- 
τζόπουλον καί Άριστάρχην βέην είς Κα>ν)πολιν καί ένήργησε νά άποστα- 
λή Έπιπροπή πρός έξέτασιν τών παραπόνων τών κατοίκων. Ά λλ9 αύτη
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δεκασθεΐσα ύπό τοϋ Β χρώνου Χίρς, άπεφάνθη ότι δεν υπάρχει διαφορά 
άν γίνη δ σιδηρόδρομος έν Αΐνω η Δεδέ άγάτς.

Τω 1886 ή Μ. Εκκλησία έπιβραβεύουσα τάς ύπέρ τή; προόδου τής 
επισκοπής Παραμυθίας ενεργείας τοϋ Μητροπολίτου ’Ανθίμου L ' Πατρι- 
άρχου μετά ταϋτα, και τάς πρός διάδοσιν τή; παιδείας ενεργείας αύτοϋ εν 
Αίνω (δπου έδίδασκεν δ ε ι  Δαρδανελίων Π. Μιλτιάδης είς τό Γραμματο- 
δασκαλειον) ένφ μετά ταϋτα οί μαθηταί τής Σχολής ευκόλως έγίνοντο δε
κτοί είς τήν Β". τάξιν Γυμνασίου, παρεχώρησε καί τήν περιφέρειαν Δεδέ- 
άγάτς, ένφ πρότερον περιωρίζετο ή δικαιοδοσία είς ολίγα χωρία, ών τινα 
βουλγαρικά οντα έκ τών πρώτων ήγειρον τήν σημαίαν τής ανταρσίας πλήν 
τών Ρουμτζίκ, Καβάτζίκ, Πασμακτσή, Δεδεαγάτς καί Φερών.

Έ π ί  τοΰ Πατριάρχου Κωνσταντίνου Ε'. ήλθον είς Αίνον δ Χίου 
Κωνσταντίνος, δ Λιτίτσης Νικηφόρος καί μετά τοϋ Αίνου Γερμανοΰ 
Θεοτοτά προεχειρίσαντο έν τή ιερά μονή Σκαλωτής τόν ύπό τής ίεράς 
Συνόδου, κατ* άπαίτησιν τής Σερβικής Κυβερνήσεως, ψηφισθέντα Μητρο
πολίτην Σκοπιών, Φιρμιλιανόν, καθ’ ήν παρίσταντο δ Γεν. Πρόξενος τής 
Ρωσίας Μάϊκωφ Άδ)λεως, ό τής Θεσσαλονίκης καί ό τών Σκοπίων Σέρβος 
Πρόξενος Παράτσοβιτς καί δ άνευ εύλογου ή επιβεβλημένης αφορμής 
Έ λλην πρόξενός Δεδεαγάτς Βάρεκελης.

Εντός τοΰ δζαμίου έν τφ φρουρίω ύπάρχουν δυο αρχαιότατα τηλε
βόλα, ών τό έ'τερον σφυρήλατον.

Δζαμί 'Αγίου Κωνσταντίνου, οί κίονες τοϋ προνάου φέρουσι σταυρούς 
επί τοϋ κιονοκράνου.

Έ π ί ωραίας μαρμάρινης πλακός κύκλος καί εντός αύτοϋ ή εξής επι
γραφή :

ΕΝΘΑΔΕ 
ΚΕΙΜΑΙ ΑΚΟΙΤΙΣ 
ΕΓΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΕΥ 
ΦΡΩΝ-ΤΟΥΝΟΜΑ-ΒΑΛΑΣΗ 
ΣΚΗΝΟΣ-ΑΠΕΙΠΑΜ ΕΝΗ 
ΚΕΙΜΑΙ ΜΕΝΤ-ΟΥΘΝΗΞΑ 
ΣΑ-ΛΕΞΑΣΑ-ΔΑΡ-ΜΑ 
ΚΡΟΝ-ΥΠΝΟΝ-ΑΝ-Δ 
ΑΥ ΣΤΗΣΟΜ ΕΝΗ 
ΝΕΥΜΑΤΙ-ΑΡ 
ΧΙΘΕΩ 

1784

Ή  εκκλησία τής Ζωοδύχου Πηγής έχει έξωθεν επιγραφήν κατεστραμ- 
μένην τελείως. Ή  οροφή άκεραία καί νέα' έλειτοΰργεί μέχρι τοϋ 1892
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Εντός σώζονται τινές τοιχογραφίαι τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου και τ ή ς  

‘Αγίας Ελένης, εις τήν είσοδον επάνω. ’Έχει κιονόκρανον βυζαντινόν 
ώραΐον καί έτερον μέ κοίλωμα.

ΙΙαν το βασίλισσα  οικογενειακός ναός έχων 6 κίονας. Είς τό δάπεδον 
λίθοι κεκοσμημένοι. Έλειτούργει μέχρι τοΰ 1890. Σώζεται καί μία πτέρυξ 
διπτΰχων, έφ’ ής είναι ζωγραφισμένος ό "Αγιος . . . .  επάνω, #άτω δέ ή 
'Αγία Κυριακή. Καί ένταυθα ύπάρχουσι τοιχογραφίαι.

Κορμός άνευ κεφαλής καί άκρων τηβεννοφόρου άνδρό; Ρωμαϊκών 
χρόνων προ τής έκκλησίας τοΰ 'Αγίου Βλασίου.

Ε κκλη σ ία  *Α γίο ν  Βλασίου. Έ π ί  τής εισόδου υπάρχει ή εξής έπι
γραφή : Ούτος δ περικαλλής καί πανσέβαστος ναός ό πάλαι μεν ποτε 
τφ τοΰ 'Αγίου Νικολάου δνόματι τιμώμενος, ώς έν τφ ετέρφ δηλοΰται 
κίονι- νΰν δ’ έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου ένδοξου ίερομάρτυρος Βλασίου σεμνυ- 
νόμενος, άνηγέρθη έκ βάθρων έπ’ Άρχίου τοΰ Βυζαντίου διά συνδρο
μής καί βοήθειας τών ευσεβών Χριστιανών, έξόχως δέ τή δαπάνη καί 
άόκνφ έπιστασίφ τοΰ ευλογημένου ρουφετίου τών Τζουκαλάδων 1836 
τή 29 Μαΐου.

Προ τής εισόδου δέ υπάρχει πλάξ μαρμαρίνη φέρουσα, εγγραφήν.
*0 Πλίνιος λέγει (Η. Ν. IV. 43) ότι πλησίον τής Αΐνοΰ είναι ό 

τύμβος τοΰ Πολυδώρου.
Έ ν  τή προσάψει τής οίκίας Χαριλάου έν τή όδφ

λ Ν 1 K ftx
X T  *_  W*4,

Ναός της Μ εταμορφώσεως. Ααμππρά εκκλησία δομικώς νέα. Τφ 
1915 26 ’Οκτωβρίου έπεσεν άπό αεροπλάνου βόμβα ένφ εντός υπήρχε
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καί ή επί τής διαρρυθμίσεως τών ορίων Επιτροπή 01 Τοΰρκοι διήρ- 
πασαν αυτήν καί τόν πολυέλαιον.

’Επάνω είς τόν γυναικωνίτην ύπάρχουσιν λείψανα τοΰ τέμπλου τής 
εκκλησίας τών Τριών 'Ιεραρχών θαυμάσ α* δλα επίχρυσα. Σώζονται έν 
τφ σκευοφυλάκιο) πολλαί στολαί αρχιερέων πολύτιμοι.

Έπιτΰμβιον.

Δέν εινε πράγμ’ ασυνήθες, δέν εινε πράγμα ξένον 
νά κοίτωμαι κ’ εγώ εδώ είς τάφον μονωμένον 
'Η τής θνητότητος φωνή, ήτις τούς πάντας κράζει 
κ’ εμέ φωνάζει τήν Ραλοΰ, κόρην τ’ Αλτιναλμάζη"
Είς τήν στενήν αυτήν οπήν τό δώμα τών σκωλήκων, 
δπου πληθύς κατέρχεται βρεφ ον καί ενηλίκων 
ό βίος μου έπί τή; γής 45 χρόνων 
Δέν εμεινεν αμέτοχος δυστυχιών καί πόνο>ν

1842 κατά μήνα Απρίλιον

Τό παγγάρι τής έκκλησίας θαυμάσιον, ό άμβων καί δ θρόνος αρ
χαίοι, στασίδια έν τφ παγγαρίφ λαμπροστόλιστα.

Έ ν τή αυλή τοΰ ίδιου ναοΰ τμήμα έπικρανίτιδος κορινθιακοΰ ρυθμοΰ 
μέ άκάνθας.

’Έξω τοΰ ναοΰ έν τή οίκίμ τοΰ κ. Ίω . Λύκου έντετοιχισμένος λίθος, 
φέρων τήν εξής επιγραφήν, κατά τό ήμισυ κα τεσ τρ α μ μ ένη ν .

MAAIWY 
ΤΑΙΣΙΝ 
ΥΞΕΝ Ο

’Αντίκρυ δέ έν τφ τοίχω τοΰ ναοΰ ό εξής σταυρός
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Προ τής εισόδου τοΰ οικήματος, δπερ χρησιμεύει ως Γραφεΐον Διοι
κητηρίου, είναι παρερριμμένος κίων μέγας μέ θαυμασίας ραβδώσεις.

Οίκογένειαι τό δλον σήμερον 440, εξ ών 60—62 Τουρκικαί ήτοι περί 
τά 1200 άτομα.

Έ κ τών άπελαθέντων τή 25η Αΰγοΰστου 1915 μόλις επανήλθε τό 
ήμισυ. 'Υπάρχουν καί άλλοι θέλοντες νά έπανέλθωσιν, άλλ’ ενεκα τής 
έλλείψεως οικημάτων δυσκολεύονται νά τό άποφασίσωσιν.

Ε κκλη σ ία  ' Α γ ίο υ  Ίω . τον Θ εολόγον  Έ π ί τής πλευράς τής 
προσόψεως αυτής υπάρχει ανάγλυφος παράστασις. 'Ο Πάν ό Τραγόπους 
αριστερά. Είς τό μέσον ή ’Αφροδίτη μέ θαυμάσιον πέπλον οδηγούσα 
διά τής άριστεράς γυναίκα πεπλοφόρον’ θαυμάσιον έ'ργον. Έχετ εντός 
λαμπράς εικονογραφίας δ ναός καί στηρίζεται έπί 3 κιόνων άποτελών 
σχήμα σταυροΰ μετά τοΰ θόλου. Ό  Παντοκράτωρ επάνω διατηρείται 
καλώς καί πέριξ φέρει τήν επιγραφήν: Τό στερέωμα τών επί σοί πεποι- 
θότων, στερέωσον Κΰριε τήν Εκκλησίαν, ήν έκτήσω τφ τιμίφ σου αΐ- 
ματι.

f  Λ j νΙ ΐς0 ΡΗ® Η0TTJNcillTOO ΧΤΟΟΗΜΟ
τ ό /  Τι μ  ί ο χ  βΝΔΟ lo r  j f m r o Y  γ ρ ο δ ρ ο ' -

»>fy ft λ )  Β Α  Π Tl  Ι ύ ) ά / θ Υ . £ Κ Κ 0 Τ ύ ύ Ν κ Ι |

£ΐΰΔ(λΙΝT£ON6YC6§UM κ&ϊ
JC JN  W I A / W N  CTl4&P»W Μ β Κ  0 

2̂ 0§!4C'N6M<jAHC fcN
μ  μ  ό κ Τ ν ε ρ ιο Μ ί

g>'toc ho xv
Ειχεν άλλοτε ή πόλις έως 70—72 εκκλησίας μετά τών ιδιωτικών (ση- 

μεΐον τοϋτο ευπορίας). Σήμερον είναι έν ενεργείφ μόνον δυο’ ή τοΰ Χρι- 
στοΰ καί τής ‘Αγίας Κυριακής, καί είς τό Νεκροταφεΐον δ ναός τοΰ 'Α
γίου Γεωργίου, ένθα ύπήρχεν άλλοτε καί κοινοτικόν νοσοκομεΐον,

Έ π ί τής ΒΔ. γωνίας τοΰ τείχους είναι έντετειχισμε'νη πλά| μαρμά
ρινος μετά σταυροΰ καί επιγραφής.
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' 0  Πύργος παρά τά πηλοπλαστεΐα μεμονωμένος τετράγωνος εις την 
Β. πλευράν. ’Έχει έπιγραφήν δυσανάγνωστον καί τά εξής σύμβολα των 
Γιατελοΰζων.

1*3 \θ

Ό  πύργος 100 περίπου μέτρα μακράν τοΰ τείχους, συνδέεται, μετ’ 
αΰτοΰ μέ έν τείχος χαμηλότερον.

'Εκκλησία 'Α γία ς  Κυριακής. Ωραία καί προ πάντων τό είκονο- 
στάσιον, ό θρόνος καί τό απέναντι Κουβοιίκλιον. (Διά συνδρομής καί δα
πάνης τών ευσεβών Καραβουκυρέων τής Αίνου (1784).

’Έχει καί μίαν εικόνα άνάγλυφον τής Θεοτόκου βασταζούσης τό 
θειον τέκνον. Έ ν  μέρει ανάγλυφος είναι καί ό έπί τής άριστεράς εισόδου 
εις τό ιερόν ’Αρχάγγελος. Αί εικόνες έ'χουσι χρονολογίαν 1760 καί 1761, 
ή δέ τής Αγίας Αικατερίνης 1778.

Τό παγγάρι ώραΐον, ώραιότερον δέ τό Προσκυνητάριον μέ ωραία 
κανονικά σχέδια έκ μαργάρου.

Έ κκληοία  τής 'Α γίας Ταξειδαριας. Έ ν  τφ ίερώ υπάρχει μάρμα
ρον έ'χον τήν έξης παράστασιν.

Καί τό είκονοστάσιον στηρίζεται επίσης έπί ωραίου Βυζαντινού ρυθ- 
ποΰ καί σχεδίου λίθου.

Παρά τήν Στεντορίδα λιμνοθάλασαν είναι τό άγιασμα τής ‘Αγίας
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Παρασκξΐιης ,.ui πλησίον τά αμπέλια τής 'Αγίας Ζώνης, κτιτορίσσης τοΰ 
ναοο τού Τιμίου Προδρόμου. Παρέχει συνοικισμός αρχαίος ώς φαίνεται 
έκ τών κεράμων καί τών άλλων ιχνών τοιχοδομίας.

Επάνω  δέ είς τούς βράχους κεϊται τό Ζηρύνθιον άντρον είς τόν 
κάτω μαχαλάν είς την συνοικίαν Λαμπή πλησίον τοΰ Τουρκικού τεμένους 
σώζεται λάρναξ αρχαία—Εξεταστέα.

"Αγιος Ε νπλους κοινώ ς c Α γ ία ν  όπλου ς. Μετεβλήθη είς Τεκέν. F t - 
ναι εκκλησία σχήματος σταυρικού μετά θολού καί ήμιθολίων. Είς τήν 
αυλήν μέγα κιονόκρανον. Κεϊται πλησίον τής θαλάσσης.

’Έξωθεν τοϋ τείχους πρός Δ. ύπάρχουσι δύο πύργοι μεγάλοι υψηλοί, 
20 μέτρα καί μεταξύ συνδέονται διά χαμηλότερου τείχους. Έ ν  τώ πρώτφ 
ύπάρχουσι καί σταυροειδή ανοίγματα ώς πολεμήστραι καί εν κιονόκρα- 
νον Ιωνικού ρυθμού, άπολήγουσι δέ είς επάλξεις.δδοντωτάς.

MCCAOXIH . . .  ΟΙ CPRI MAGLSH

'Υπάρχει δέ καί πλάξ μέ φολίδας σύμβολα τών Γιατελούζων—φαίνε
ται δέ καί τι ώς πρόσωπον. 'Υπάρχει επάνω εις τό αύτό έδώ μέρος, φάτ
νωμα καλής τέχνης. Κατόπιν στρογγύλος πύργος επάνω δέ κορμός αγάλ
ματος καί είτα ερείπια ετέρου, κατεστραμμένου εν μέρει πύργου, τοΰ 
οποίου τά θεμέλΐυ είναι παμπάλαια κυκλώπεια, κατόπιν πύλη τοΰ τεί
χους κατεστραμμένη.

Ή  Δ. πλευρά τοΰ τείχους ύψηλή μέ επάλξεις βυζαντινών χρόνων. 
Παντού σταυροί καί μάρμαρα εξ άρχαιοτέρων οικοδομημάτων.

Πρός Δ. πύλη μικρά.

Ξ ΕΝ ΑΙΝΩ 
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΥΚΛΕΩΣ ΙΣΤΑΝΤΑ 

ΐΟΡΑ ΤΗΣ ΤΗ ΧΡΙΣΤΗ ΕΚΛΕΚΤΟΤΑΤΗΣ 
ΙΜΝΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΦΕΥ ΗΔΕ 

ΚΕΚΙΘΕ ΚΟΝΙΣ

ΑΙΝΟΣ ΤΗ 4 Ι8ΛΙ8 1855

(Έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου Πιο. τοϋ Προδοόμου)

Έ ν  Αίνφ εύρίσκονται καί δύο Έκκλησίαι ή τής 'Αγίας Τριάδος πλησίον 
τής Έκκλ. Χαριτωμένης, καί ετέρα ή τής Φανερα)μένης δεξιά τοΰ ανεμο
μύλου, αϊτινες κεΐνται μόλις 20 βήματα άπό τήν Εκκλησίαν ταύτην. Ά μ -  
φότεραι αί Έκκλησίαι αύται είναι λελαξευμέναι εντός βράχων ύπογείως
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κειμένων εις βαθμόν ώστε άνωθεν είναι οδοί εις κοινήν χρήσιν. Αί δυο 
αΰίαι Έκκλ. άνήκουσιν εις τήν εποχήν τών πρώτων χρόνων τοΰ Χριστια
νισμού’. Περί τούτων διεξοδικά λόγον κάμνει καί εις τό σύγγραμμά του ό 
επί πολλάς ήμέρας εν Α'ίνφ διαμείνας Ρώσσος αρχαιολόγος Ρέγγελ— έπι- 
σκεφθεϊς τήν Αίνον συνεπείς συστάσεως τοϋ κ. Λΰσιν.

Έ κ τής αποβάθρας βλέπει τις πρός τά 
δεξιά σειράν αποθηκών καί μιαν εΰρείαν 
καί έκτεταμένην κατά μήκος τοΰ ποταμοΰ ο
δόν. 'Ωραία δέ οδός φέρει είς τήν πόλιν και 
μετά λΰπης βλέπει τις τήν εΰάΰγραμμον καί 
διά λιθόκτιστων καταστημάτων όλως ήρειπω- 
μένην αγοράν καί τό εμπορικόν καφενειον, 
μέ τους φοΰρνους κλπ. Δεξιά φαίνεται τό 
φροΰριον έπί υψώματος, όπερ σώζεται κατά 
τό πλεΐστον ακέραιον. Τά ολίγα χαλάσματα 
συνέβησαν άπό τόν σεισμόν τοΰ 1912. ’Έχει 
δέ σχήμα άκανόνιστον. Οί πύργοι του υψηλοί 
τετράγωνοι καί στρογγυλοί μέ όδοντωτάς 
επάλξεις. Παντοΰ βλέπεις μάρμαρα μέ σταυ
ρούς, ή έξ άρχαιοτέρων οικοδομημάτων ειλημ
μένα καί τά σύμβολα τών Γουατελουζίων ηγε
μόνων αυτών.

Έκτος τοΰ τείχους πρός Ν. ΰπήρχον δυο 
συνοικίαι Έλληνικαί αΐ πλουσιώτεραι, αϊτι- 
νες έγένοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός κατά 
τήν μεγάλην πυρκαϊάν τοΰ 1868. "Οσαι κα
τόπιν ξανακτίσθησαν είναι μεγάλαι, καί ώ- 
ραΐαι, αλλά κατεστραμμέναι. 'Υπήρχον οΐ- 
κίαι, έχουσαι θαυμάσιον διάκοσμον καί ορο
φήν έπίχρυσον.

’Απέναντι τοΰ Διοικητηρίου έν τή οικία τής Σλάβηνας εντός τοΰ κή
που άνευρέθησαν κατά τήν εκσκαφήν φρέατος βάθρα μαρμάρινα, άτινα 
καί παρεχώθησαν. Ταΰτα κατά τόν κ. Σαμοθράκην προ 22 ετών. Υποτί
θεται, δτι ένταΰθα έκειτο ό τάφος τοΰ Cepion. Τοΰ Κηπίωνος τοΰ νικη- 
τοΰ τής Τττήκης.Τούτο ψκοδόμησεν ό αδελφός του Σκιπίων ό ’Αφρικανός.

Τό σχολεΐον μικτόν είναι εντός τοΰ περιβόλου τής έκκλησίας τοΰ 
'Αγίου Ίω . τοΰ Βαπτιστοΰ. Ειχεν άλλοτε καί ώραίαν βιβλιοθήκην έφ’ ής 
ΰπήρχεν ή επιγραφή: ψυχής ιατρεϊον. Έκεϊ εύρίσκοντάι καί ή έκκλησία 
τοΰ Ά γ . Ίω . τοΰ Προδρόμου. Έ ν  τφ τοίχο) μέν έξωτερικώς υπάρχει τό
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ανάγλυφου τοΰ Πανός καί τής Άρτέμιδος, κρατοΰσης εκ τής χειρός μίαν 
νύμφην.

eA y ia  Τριάς Έ κκλ . 'Υπόγειος, κατέρχεται τις δι* 7 βαθμιδών εν
τός λελαξευμένου βράχου. "Υπάρχει μία πλάξ μεγάλη μέ σταυρόν. Πρέπει 
νά άνεγερθή. ’Έχει δέ τό ιερόν δΰο εικόνας μίαν τής ‘Αγίας Τριάδος 
1268 καί άλλην τοϋ "Αγίου ΙΙαντελεήμονος" ή πρώτη φαίνεται ώς προϊόν 
πυρογραφίας καί ή β" πολΰ ωραία.

Φανερωμένη. Πλησίον είς τους ανεμομύλους εντός βράχου εσκαμ- 
μένου κεϊται ή Φανερωμένη. Εκκλησία μικρά υπόγειος, είς ήν κατέρχε
ται τις μέ κλίμακα έχουσαν 5 βαθμίδας. Οΰδέν τό ουσιώδες διασώζε.— 
δέχεται φως άπό τήν θΰραν τοΰ προνάου δστις είναι νέος.

’Έχει δμως καί ήμιθόλιον είς τήν είσοδον έπί δΰο παραστάδων στη- 
ριζόμενον.

Είς τήν είσοδον πλάξ μέ σταυρόν καί επιγραφήν δυσανάγνωστου.

Q  ΛΜ-Γ&ΡΘΗ %  50ΡΟΗ00106Κ·' w e e
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*Η πλάξ αΰτη σώζεται εντετειχισμένη είς τόν αυλόγυρον τής Έκκλη
σίας "Αγίου Βλασίου, ύπεράνω καί αριστερά τφ είσερχομένω τήν αΰλιον 
θΰραν.

Έδημοσιεΰθη υπό Α Θ. Σαμοθράκη έν τή "Αρμονίφ Σ μ ύρνη ς 20 
Μαΐου 1899 άρ. 258.

Καί έν τή Revuq des etudes Grecques τεΰχ. 24ov, σελ. 142 τοΰ 
δτους 1902
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θέσις τής πλακός

Σχεδιάγραμμα τοϋ προτειχίσματος έφ’ οΰ εΰρίσκεται εντετειχισμένη 
ή άνω επιγραφή.

Έ κ  τής Συλλογής τοΰ κ. Α. Σαμοθράκη 

Έπιγραφαί έπί τών τειχών τής Σταυροπηγιακής μονής Σκαλωτής
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Έκιγρ&φή τής Τραϊανβυπβλεως

Ο

'ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΜ"
VTTFP ΓΗΓ Τίύΐν ΘΕ10 ΤΑ ΤίύΝ Κ 
Μ Γ Μ[ WN AVmPATOPWN
:ElTTlMlOVCr/HPOVir£V/VA 

M/|VPifA/0YAN

φο<χ 0tl%

Y X H E  t M / W F I X K K / j  

A 0MUHI TEBAE THE 
KAI TOV £Y rv ΤΠ4

r  ;  r

Έδημοσιεόθη έν τώ "Εβρφ Άδρ)λεως 19 Μαΐου 1901 άρ. 556. Ε πίσης εν xfj 
Revue des etudes Gr. ιεϋχ. 64 19U2 σελ. 142—143 ύπο Α. Θ. Σαμοθράκη.
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Καθ5 ήν εποχήν ή 3Αδ)λις τφ 1362 έπολιορκεΐτο, ό Διοικητής αυτής 
εφυγε διά πλοιαρίου μεθ’ δλης τής οικογένειας καί τών θησαυρών -ςρυ εις 
Αίνον καί έκλείσθη έν τώ φρουρίψ. Έκεΐ άνευρέθησαν κατά τόν Τουρκι
κόν Σαλναμέ 1309 καλύμματα μολΰβδινα, άτινα λέγουσιν, δτι δήθεν είναι 
έξ εκείνων τά όποια εφερεν ό ήμέτερος Διοικητής μετά τών θησαυ
ρών του.

'Ο Πορθητής έπολιόρκησε ταΰτην κατά ξηράν, ό δέ Γιουνούς κατά 
θάλασσαν καί τήν έκυρίευσαν τφ 1465. Ό  Γιουνους είναι τεθαμμένος 
έκεΐ.

Δεξιά τφ είσιόντι είς τό φροΰριον υπάρχει άνάγλυφον άνδρός καθη- 
μένου έπί θρόνου, ήτο δήθεν ή είκών τοΰ Διοικητοΰ, ώς καί ή αριστερά 
κείμενη πλάξ τοΰ ήρωος, παρίστανε τόν αυτόν άναβάτην,

Ή  Αίνος έ'κειτο δήθεν έπί υψηλής νήσου καί πάλαι, νΰν δέ τόν συν- 
δέοντα μετά τής ξηράς λαιμόν άνεΰρον οί Τούρκοι έκ τών αυτόθι άπολιθω- 
μάτων θαλασσίων πεταλίδων.

Τοΰρκ. Χριστ.
136 οίκίαι Τούρκων 461 Χριστ. οίκίαι 477 1733

Συνοικίαι Χισσάρι Ίσλάμ 
Γκαζί Όμάρ-βέη 
Τέκκε
Μιολίμ Κίπτι 
"Αγιος Δημήτριος 
"Αγία Κυριακή 
Kadadia 
Χαριτωμένη 
"Ακ-Σάρτ 
Σκοπισή 
"Αγιος Βλάσιος 
"Αγιος Νικόλαος 
Παναγία

Εΐχεν έ'να τεκέν, ένα λαμπρόν λουτρόν, πλινθοποιεΐον έξ 7 εργοστα
σίων, μηχανή μέ 4 πέτρας μυλου, 23 ανεμόμυλοι και 8 Ιππήλατοι. 10 
βρΰσεις καί 10 λεπτά μακράν ΰδραγωγεΐον.

Δραγοτίνα-Μουσλίμ-Μεμλιχασέ (άλατωρυχεΙον)-Γκός-Τεπε Καλέ* έξ 
αυτών διερχόμενοι φθάνομεν είς τό χωρίον "Αγιος Ή λίας καί μετά 12 
ώρας είς Κεσσάνην, μετά 8 είς "Υψαλα καί μετά 6 ώρ. είς Φεράς.

Ό  Ξέρξης διέμεινε μίαν εσπέραν μετά τών στρατευμάτων του είς 
τήν Δραγοτίνην, ήτις εκαλείτο Δορίσκος (;)

eH Αίνος κεϊται 12 χιλιόμετρα Δ. τής Κων)πόλεως (;).Άπό τόν oivoy
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της λαμβάνει 49000 δχ. κρασί 5115 δκ. ρακί Ά π δ  τήν αλυκήν 2800000 
κοιλά άλας καί άπό τήν ύποδιοίκησιν Χίνδα κιζιλτζά, κριθήν, καναρόσπο- 
ρον, τσαβδάρ-μισίρ-κεχρί μπουρστάκη, σουσάμ, ολίγον βάμβακα.

Τό δλον τών γενημάτων 60000 κοιλά καί 120000 παλαμίδες
Έξοδεύονται είς Σμύρνην, Τεργέστην καί νήσους.
25.000 πρόβ. 3.000 βόδια καί βούβαλοι καί 400 ίπποι.
Τφ έτει (1309=1841) 584 δκ. καπνός παρήχθη, δ δέ ωραιότερος εις 

τό Βακίψ.

ΛΕΔΕ-ΑΓΑΤΣ

Έ ν  τφ Νομομηχανικφ τμήματι είναι κατατεθειμένον κιονόκρανον 
Τωνικοΰ ρυθμοΰ, ου ή διάμετρος άνευ τοΰ περιβάλλοντος κοσμήματος εί
ναι 0,35 μ. διατηρείται καλώς ή έλιξ καί τά φά καί λοιπά κοσμήματα.

Επίσης καί τμήμα μαρμαρίνης μετόπης 0,11 X0,2ο X 0,06 ταϋτα καί 
χαλκά τινα νομίσματα τής εποχής ώς λέγουσιν τοΰ Αΰτοκράτορος Άδρια- 
νοΰ (διότι τοιαΰτα δέν ύπάρχουσι νυν εν τφ καταστήματι) άνευρέθησαν 
κατά τήν προ τοΰ Λιμεναρχείου χώραν, προχείρως άνασκαπτομένην. 
Έκεΐ δέ είναι κατατεθειμένοι καί σωροί λίθων, εν οις καί κίιον εκ ψαμ
μολίθου 0,43X0,26X0,22. Διότι ή κάτω βάσις έχει διάμετρον κατά 
0,03 μεγαλειτέραν τής άνω καί σπόνδυλος δέ τις έν τή σωρείςι τών λίθων 
τοΰ ίδιου κίονος.

'Ανευρέθησαν δέ είς βάθος 0,80 άπό τής έπιφανείας τής δδοΰ καί είς 
μέρος ένθα δέν ΰπήρχον οίκίαι.

Έκει δέ πλησίον άνεύρομεν καί δυο φρέατα, πεπληρωμένα χώματος, 
έκεΐ δέ άνευρέθη καί πίθος άρχαΐος συντετριμμένος, καθ’ ά γείτων διη
γείται.

1/4 χιλιόμετρον πρός Α. τοΰ Δεδέ-άγάτς υπάρχει τύμβος οΰχί πολύ 
μέγας, περίοπτος, ως καί δλοι οί άλλοι.

Ε κ κ λη σ ία  'Α γ ιο ν  Γρηγορίου. Είσοδος—έχει 6 κίονας έφ’ ών στη
ρίζεται θόλος. Δεξιά 3 πεσσούς καί 3 άριστερα. Είκονογραφίαι λαμπραί 
καί μάλιστα τών 'Αγιων 40 Μαρτύρων τοΰ ’Αρχαγγέλου καί τών Κυρια
κών τοΰ Πεντηκοσταρίου.

Έ π ί  τής εισόδου τό ύπέρθυρον άρχαΐον μέ φά Ίωνικοΰ ρυθμοΰ. Είς 
τήν δεξιάν πύλην Βυζαντινά.

ΚΟΡΝΟΦΏΛΕΑ

5 περίπου χιλιόμ. πρός Ν. τοΰ Σουφλίου κείται τό παλαιόν χωρίον
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Κορνοφωλεά. Σήμερον έχει περί τούς 1500 κατοίκους άπαντας "Ελληνας. 
Προ τοΰ χωρίου διέρχεται ρύαξ, δστις άλλοτε ήτο βαθύς καί είς αυτόν 
είσήρχοντο ψάρια έξ ών οι χωρικοί κατεσκεύαζον χαβιάρι, Φιλόπονοι καί 
ειρηνικοί οικονόμοι και νηφάλιοι, είνε έπιδεδομένοι είς την καλλιέργειαν 
τής γης καί είς τήν σηροτροφίαν, ήτις μεγάλως ακμάζει.

Τό μοναστήρι τής Κορνοφωλεά; τιμάται έπ’ δνόματι τής Κοιμήσεως. 
Έκάη κατά τό L912 κατά Δεκέμβριον ύπό τών Τούρκων, έφόνευσαν καί 
τόν ηγούμενον, έκαυσαν δέ καί τό χωρίον άντεκδικούμενοι τους Σου- 
φλιώιας καί 2 Κορνοφωλεώτας καί τόν Παπά τής Δαδιάς ’Αθανάσιον, 
διότι ώργίασαν είς τά Τουρκικά χωρία καί ίδίφ είς τό Έδέ-κεοϊ. Σήμε
ρον έκτίσθη εν μέγα μέρος* άνήκει είς τήν μονήν τών Ίβήρων.

Απέναντι πρός ΒΔ. είναι λόφος υψηλός τοΰ Προφήτου Ήλία. Είς 
τούς πρόποδας αύεοϋ σώζονται ερείπια αρχαίου γυναικείου, κατά τήν πα- 
ράδοσιν, μοναστηριού.

Ου μακράν τοϋ χωρίου πρός Ν. επί υψωμάτων εύρέθησαν νομίσματα 
τοϋ Λυσιμάχου ως καί Πλωτινοπολιτών. Έτίσης άνευρέθη καί εν μίικρόν 
άγαλμάτιον Ταύρου ωραίας τέχνης όρειχάλκινον. Επίσης εύρίσκονται ερεί
πια συνοικισμού, πιθανόν έκεϊ νά έ'κειτο ή πόλις Δύμη. Ουδέποτε δέ ή 
Πλωτινούπολις, ώς ισχυρίζεται δ Νεόφυτος. Ό  πάρεδρος τοϋ Δημαρχείου 
Παναγιώτης Σιαποιίδης έχει έ'ν ώραΐον νόμισμα τοϋ Ροιμητάλ'κου όρείχάλ- 
κινον, δπερ εΰρέθη εκεί πλησίον.

ΓΕΝΪ-ΚΕΟΦ —ΝΕΟΧΩΡΙ

Εΰρέθη εν άνάγλυφον τού ήρωος τής Θράκης έπί βωμού, ρίπτοντος 
άκόντιον, άνευρέθη είς θέσιν λεγομένην Μοναστήρι.

’Έχει δέ μανδύαν μήκος 0,22X0,26.
15 λεπτά τής ώρας πρός Δ, κείται έν κατερειπωμένον δζαμί, τοϋ οποίου 

τόν μιναρέ κατέστρεψαν οί Βούλγαροι. Πλησίον δέ λοφοσειρά εκτει
νόμενη έκ Δυσμών πρός Α.. Τό Νεοχώρι ήτο τσιφλίκι δπερ άγοράσαν. 
τες οί Χριστιανοί μετέβαλον είς χωρίον. ’Έχει έκκλησίαν λιθόκτιστον καί 
νέαν τού *Αγίου ’Αθανασίου, καί σχολεΐον δπερ δμως μετεβλήθη είς απο
θήκην τών δεκατιστών. Ό  διδάσκαλος τελειόφοιτος τοϋ Γυμνασίου Άδ)- 
λεως ’Αθανάσιος Άποστολίδης καί αυτός Άδ)λίτης, έ'καμεν έναρξιν τών 
μαθημάτων—ενεγράφησον 91 μαθηταί καί μαθήτριαι—προ τής έκκλησίας 
κείται τό κεντρικόν φρέαρ, έχον λαμπρόν ΰδωρ, έξ ού υδρεύεται τό χω
ρίον—υπάρχει δμως καί κρήνη αέναος έ'χουσα έπίσης ώραΐον ύδωρ. Έχου- 
σι δέ άτμόμυλον μικρόν, έπαρκοϋντα διά τάς άνάγκας τών κατοίκων τοϋ 
χωρίου καί πλησιοχώρων. "Ολοι οί κάτοικοι είναι Χριστιανοί.

Τή 1 Σεπτεμ. 1921. Μετά τοϋ κ. X. Τσοϋντα.
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ΓΙΑΝΝΕΡΙ, ΣΗΜΕΡΟΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ

Τό χωρίον τοΰτο κεϊται πρός Δ. τοΰ Σουφλίου έπί υψηλής τοποθεσίας. 
Σήμερον αριθμεί περί τάς 40 οικογένειας Έλληνικάς, ένφ άλλοτε ήτο 
μέγα χωρίον έ'χον υπέρ τάς 400 οίκίας, μεγαλείτερον δέ τοΰ Σουφλίου. 
Είχεν ώραίαν εκκλησίαν τήν των Ταξιαρχών — οί Τούρκοι φεΰγοντες κατά 
τόν α". Βαλκανικόν πόλεμον κατέστρεψαν τό χωρίον βομβαρδίσαντες αυτό· 
Καί οί μέν εγχώριοι τφ 1914 προσχωρήσαντες είς τήν Βουλγαρικήν προ
παγάνδαν έφυγον μετά τόν β'. Βαλκανικόν πόλεμον είς Βουλγαρίαν. Σή
μερον δέ έγκατεστάθησαν έν αΰτφ πρόσφυγες έκ Λιμπαβώ τοΰ ’Ορτάκιοϊ· 
Τό σχολεϊον αριθμεί 30 περίπου μαθητάς διηρημένους εις 4 τάξεις. Είς 
διδάσκαλος δ και ίερεύς τοϋ χωρίου διδάσκει αΰτοΰς. Καλείται δέ Μιλτιά
δης Μακρίδης έκ Μαδΰτου. Πρός Δ. τοΰ χωρίου είς άπόστασιν 7 περίπου 
χιλιομέτρων ΰψοΰται λόφος υψηλός ή μάλλον βουνόν μεμονωμένον. Έ π 3 
αΰτοΰ λέγουσιν οί εγχώριοι δτι υπάρχει παλαιόκαστρον. Ό  λόφος λέγεται 
Δάγ-τεπές ή "Αδά-τεπές. Πρός Ν. φαίνονται τά βουνά τής Δαδιάς.

Είς τό Τσιομλέκ-κιοϊ τής έπαρχίας Σουφλίου κατά τόν κ. Σταύρον 
Βαλασίδην άνευρέθη τφ 1.904 δοχεΐον πήλινον πλήρες χρυσών Βυζαντι
νών νομισμάτων.

Είς τό "Άληβέη^χεοϊ 1 Vg ώραν μακράν τοΰ Σουφλίου εντός τοΰ Τουρ
κικού νεκροταφείου άνευρέθησαν αγάλματα κλπ.

t  Γ. ΛΑΜΠΟΥΣ1ΑΔΗΣ



ΧΙΟΙ Μ Η ΤΡΟΠΟ Λ ΙΤΑ Ι ΘΡΑΚΗΣ*

Άδριανουπόλεως Κλήμης.

Άναφέρεται τό 1710. (Γ. II. Γεωργιάδου Ό  "Αγιος ’Ιωάννης τών 
Χίων, σελ. 184.)

'Ο Άδριανουπόλεως Διονύσιος © Ά μηρος 1738.

Έξελέγη Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως to 1738 άπό Αρχιδιάκονος 
τών Πατριαρχείων καί άναψέρεται ζών καί τό 1774.

Συνέγραψε βιβλίον λόγων διαφόρων Τ).

*0 Άδριανουπόλεως Ίωαννίκιος

Έξελέγη Μητροπολίτης 'Αδριανουπόλεως τό 1739 χρηματίσας πρό- 
τερον Μητροπολίτης Λήμνου. (Γ. I. Ζολώτα, Ίστ. Χίου Τόμ, Γ'. Μέρ. Α ' 
σελ. 515).

*© Άδριανουπόλεως ’Ιωακείμ.

Εκλεγείς Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως άπό Λήμνου τό 1770 
έφονεΰθηΰπό τών Τούρκων έν τή έδρα του, πολιορκηθείση υπό τών Ρώσ- 
σων καί λυτρωθείση-ύπό Τζεζαφλή Χασάν πασά τό 1770 μετά τήν άπο- 
χώρησιν τοΰ Όρλώφ 3).

°® Αϊνου Μεθόδιος Δαπόντε.

Πρότερον διδάσκαλος. 'Ως Μητροπολίτης Αίνου έξελέγη τό 1738. Τό 
1705 έλθών είς τήν έν Χίφ Μονήν τοΰ Αγίου Ίωάννου τών Μουνεδών 
έπώλησεν τά κελλία καί τά πλεΐστα σχεδόν τών κηπαρίων του τό 1738

*) "Ορα Θρακικά Τόμ. Γ ' σελ. 36—40.
1) Κ. Σάθα, Μεσ. Βιβλ. Τόμ. Γ '. σελ. 103.
2) Γ. I. Ζολώτα, ώς άνωτ, Τόμ. Γ '. Μέρος Α'. σελ. 515,



είς τόν Μακάριον Πασπάτην, ώς εξάγεται έκ τοΰ κώδηκος τής ρηθείσης 
Μονής (φΰλ. 79 1738) άλλά κατόπιν μεταμεληθείς δια τήν πώλησιν έπι- 
στρέφει δπίσω τά χρήματα καί λαμβάνει πάλιν τά κτήματα. Τά κελλία 
εκειντο έναντι τής Έκκλησίας τής Μονής και άνω τοΰ ξενώνος αυτής ι).

Ό  Αινβυ Γερμανός ©ε©τβκάς

Έγεννήθη τό 1845 έν τφ χωρία,) τής νήσου Χίου Πυργί έκ γονέων ευ
σεβών δνόματι Μιχαήλ καί Μαρία. Κατά κόσμον έκαλεΐτο Κωνσταντίνος.

Μαθών τά πρώτα γράμματα έν τφ χωρίω του έρχεται είς Κωνσταντι
νούπολή πρός έπίδοσιν είς τό έμπόριον, άλλά τό κληρικόν στάδιον ποθών 
εγκαταλείπει τόν αρχικόν του σκοπόν καί φοιτά έν πρώτοις είς τήν Μεγάλην 
τοϋ Γένους Σχολήν καί ειτα είσάγεται είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν 
Σχολήν τήν διευθυνομένην τότε ύπό τοϋ ’Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Φωτει
νού, τού μετέπειτα επισκόπου Μυριοφύτου καί Περιστάσεως. Μαθητής ών 
τής Σχολής χειροτονείται διάκονος τή 15 Αύγούστου 1870 εν τή Νέφ Μονή 
Χίου ύπό τοϋ Χίου Γρηγορίου μετονομασθείς Γερμανός καί έγγράφεται 
συγχρόνως άδελφός αύτής. Έ πί τετραετίαν διακούσας τά μαθήματα έν 
τή Θεολογική Σχολή Χάλκης μετέβη κατόπιν εις ’Αθήνας πρός έξακολού- 
θησιν τών Θεολογικών του σπουδών είς τήν αυτόθι Θεολογικήν Σχολήν 
τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου. Κατ’ ’Απρίλιον τοΰ 1886 οί εν Κωνσταντι- 
νουπόλει Χΐοι προσκαλοΰσι τόν Γερμανόν ώς Ιερατικόν Προϊστάμενον 
τοϋ Ιν Γαλατά Ιερού ναού τοϋ 'Αγίου Ίωάννου τών Χίων ένθα καί χει 
ροτονεΐται εις πρεσβύτερον ύπό τοϋ προκατόχου του Μητροπολίτου Γάτου 
καί Χώρας καί ειτα Βάρνης Πολυκάρπου. Έν τή θέση ταύτη διέμεινεν 
'υπηρετών μετά ζήλου καί άφοσιώσεως έπί εξαετίαν ολόκληρον, διότι τόν 
Ιούλιον του 1902 προσλαμβάνεται ώ; ίερατικώς καί μετ’ δλίγον άρχιερα 
τικώς προϊστάμενος τοϋ έν Γαλατά ίεροΰ ναού τού ‘Αγίου Νικολάου, έξαρ- 
τωμένου έκ τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, καί τή υποδεί
ξει τής Εφορείας αυτών προάγεται τήν 18 Ιουνίου 1893 είς επίσκοπον τής 
πάλαι ποτέ διαλαμψάσης έπισκοπής Μυρέων, τής είς επίσκοπον χειροτο- 
νίας του τελεσθείσης έν τφ έν Γαλατά ναφ τοϋ 'Αγίου Νικολάου προε- 
ξάρχοντος τοϋ τότε Ήρακλείας Γερμανού τοΰ μετέπειτα Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως.' Τή 22 Μαΐου 1899 χηρευσάσης τής Μητροπόλεως Αίνου 
εκλέγεται Μητροπολίτης Αίνου έπί Πατριάρχου Κωνσταντίνου τοΰ Ε 7. 
Τήν διακυβέρνησιν τής Μητροπόλεως ταύτης άναλαβών έσύστησε είς
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τά ολίγα καί μικρά χωρία τής επαρχίας ταΰτης σχολεία. Συνετέλεσε τά 
μέγιστα καί ύπέρ τής άποπερατώσεως τοϋ εν Άλεξανδρουπόλει Μητροπο 
λιακοϋ ναού τοΰ'Αγίου Νικολάου, τών εγκαινίων αύτοΰ τελεσθέντων κατ’ 
Αύγουστον τοΰ 1900 μεγαλοπρεπώς. Τή 7 Αύγουστου 1903 μετατίθετο, 
είς τήν Μητρόπολιν Λέρου καί Κάλυμνου Πατριάρχου δντος Κωνσταντι
νουπόλεως ’Ιωακείμ τοΰ Γ', τήν οποίαν καί έποίμανε μέχρι τοΰ θανάτου 
αύτοΰ επισυμβάντος τή 9 ’Ιουνίου 1918 εν ’Αθήναις ένθα διέμενε πρός 
θεραπείαν καί έτάφη εν τφ Νεκροταφείψ ’Αθηνών. Έχρημάτισε καί δίς 
συνοδικός καί μέλος διαφόρων Εφορειών της Θεολογικής Σχολής Χάλκης 
καί Ίωακειμίου Παρθεναγωγείου.

Ό  Γερμανός Θεοτοκά: συνετήρει ΓΙαρθεναγωγεΐον έν τφ χωρΐφ 
Πυργί εξ ιδίων του.

*0 Γερμανός Θεοτοκάς ή^ο τετιμημένος δι’ Ελληνικών καί Σερβι 
κών παρασήμων.

eQ Aiv©y Ιωακείμ Γεωργιανής © Γαλάκηξ

Καταγόμενος έκ τοΰ χωρίου Εύφημιανών τής νήσου Χίου έγεννήθη 
έν Πριγκήπφ τή: Προποντίδος τό 1876. Οί γονείς του ώνομάζοντο Γεώρ 
γιος καί Λουκία. Κατά κόσμον έκαλειτο Επαμεινώνδας. Διακοΰσας τά 
πρώτα μαθήματα έν ταΐς Σχολαϊς Πριγκήπου είσήχθη τή προστασία τοΰ 
γέροντος αύτοΰ Ξάνθης Ιωακείμ Σγουρού τοΰ Χίου είς τήν κατά Χάλκην 
Θεολογικήν Σχολήν έξ ής άποφοιτήσας τό 1897 έχειροτονήθη διάκονος ύπό 
τοΰ γέροντός του καί προσελήφθη συγχρόνως αρχιδιάκονος τής Μητρο- 
πόλεως Ξάνθης καί ειτα προήχθη είς πρωτοσΰγκελλον αύτής. Κατόπιν εύ- 
δοκίμου ύπηρεσίας προάγεται τή 25 Νοεμβρίου 1902 είς βοηθόν επίσκοπον 
τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Χριστουπόλεως, τής είς ’Αρχιερέα, 
χειροτονίας του γενομένης έν τφ έν Γαλατά Ίερώ Ναφ τοΰ Αγίου Ίω ά ν
νου τών Χίων προεξάρχοντος τοΰ Μητροπολίτου Ξάνθης Ιωακείμ. Οί τής 
επαρχίας Ξάνθης ορθόδοξοι καί μή ήγάπων καί έτίμων καί έσέβοντο 
τόν ’Ιωακείμ. Διό καί ή^Μ.. Εκκλησία άμείβουσα τάς ύπηρεσίας του προή- 
γαγεν αύτόν τή 2δ Ίανουαρίου 1907 είς Μητροπολίτην Αίνου.

Άναλαβό>ν τήν διακυβέρνησιν τής έπικαιροτάτης ταΰτης επαρχίας ό 
Ιωακείμ είργάσθη παντοιοτρόπως καί προ πάντων έθνικώς ένεκα τής φα- 
νερώς πλέον έργαζομένης Βουλγαρικής προπαγάνδας προασπίσας τά έθνΓ 
κά συμφέροντα μέχρις κινδύνου καί αύτής τής ζωής του. Πατριωτικωτάτη 
ήτο ή στάσις του κατά τήν εισβολήν τών Βουλγάρων είς τήν πόλιν Δεδέα- 
γάτς, τήν σήμερον Άλεξανδροΰπολιν τό 1913. Καθ’ δλον τό διάστημα τής 
έννεαμήνου κατοχής καί ιδίως κατά τάς τελευταίας ημέρας τής φυγής τοΰ 
Βουλγαρικού στρατού οί ομογενείς κάτοικοι τής πόλεοος ταΰτης ύπέστησαν
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τά πάνδεινα. Άπέλπιδες οΰτοι άπέβλεψαν πρός τόν "Ιωακείμ ως σωτήρά 
των, δστις ώς αληθής ποίμήν συνέπασχεν αληθώς μετά τοΰ συμπάσχοντος^ 
ποιμνίου του καί δέν έπτοεϊτο είς τάς κατ’ αΰιοΰ άπειλάς καί προπηλακι- 
σμούς τών Βουλγάρων.

’Όχι μόνον πρός σωτηρίαν τών Ελλήνων ’Ορθοδόξων τής επαρχίας 
Αίνου άπό τό φάσγανον τών Βουλγάρων ήμΰνθη δ ’Ιωακείμ, μέ κίνδυνον 
τής ζωής του αλλά καί αυτών τών Μουσουλμάνων τής πόλεως Δεδέαγατς 
(Άλεξανδρουπόλεως) καί περιχώρων, ών έσωσε τήν ζωήν. Πλέον τών 
3000 Μουσουλμάνων συνεκεντρώθησαν είς τόν περίβολον τής Μητροπό* 
λεως και έζήτησαν τήν προστασίαν του καί ό ’Ιωακείμ ώς αλτρουιστής 
είργάσθη παντοιοτρόπως πρός περίθαλψιν καί σωτηρίαν αυτών. Διά τούτο 
καί ή Τουρκική κυβέρνησις άναγνωρίσασα τάς υπέρ τών Μουσουλμάνων 
προσπάθειας καί περιποιήσεις τοϋ ’Ιωακείμ άπένειμεν αυτή) τό μετάλλιον 
τής ανδρείας μετά τοΰ σχετικοΰ ευχαριστηρίου διπλώματος.

Ά λλ’ έπέπρωτο καί αυτός δ ίδιος νά ΰποστή τάς σκληράς δοκιμασίας 
τής Βουλγαρικής βαρβαρότητας Συλληφθείς υπό τών Βουλγάρων ένεκλεί- 
σθη εντός τής Μητροπόλεως έπί δεκαπενθήμερον φρουροΰμενος υπό στρα
τιωτών, ώς ό έσχατος τών κακουργών, άπαγορευθείσης συγχρόνως πάσης 
επικοινωνίας μετά τών έξω καί μετά τής μητρός του ακόμη. Ευτυχώς έπήλ- 
θεν ή 9 "Ιουλίου καί κατά τό μεσονύκτιον εκκενωσάντων τών Βουλγάρων 
τήν πόλιν Άλεξανδοοΰπολιν άπηλευθερώθη δ "Ιωακείμ.

Τοΰ Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Γρηγορίου έκλεγέντος Οικουμενικού 
Πατριάρχου Κων]πόλεως, ή Ιερά  Σύνοδος εξελέξατο διάδοχόν του τόν 
Αΐνου "Ιωακείμ- ώς Χαλκηδόνος δ ’Ιωακείμ άποστέλλεται ώς αρχηγός τής 
Πατριαρχικής αντιπροσωπείας, απαρτιζόμενης υπό τοΰ Μητροπολίτου Χαλ
κηδόνος Ιωακείμ, Δέρκων Φωτίου (κατόπιν Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου) κα1 
Σάρθεων Γερμανού, τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1925 είς Βαρσοβίαν τής Πολω
νίας πρός έπίδοσιν τοΰ Πατριαρχικοΰ καί'Συνοδικοΰ Τόμου, δΓ οΰ ή ’Ορ
θόδοξος ’Εκκλησία τής Πολωνίας άνεκηρΰσσετο αυτοκέφαλος καί τόν 
αυτόν χρόνον είς Βουκουρέστιον τής Ρουμανίας πρός έπίδοσιν επίσης τοΰ 
Πατριαρχικού καί Συνοδικοΰ Τόμου, δι’ οΰ άνεγνωρίζετο ή άνακήρυξις τοΰ 
Πατριαρχείου τής Ρουμανίας.

Άλλά δυστυχώς έπέπρωτο δ ’Ιωακείμ νεώτατος ών νά άπέλθη τοΰ 
κόσμου τοΰτου τή δΦεβρουαρίου 1927 μετά διήμερον ασθένειαν έκ δηλη- 
τηριάσεως, κηδευθείς έν πάση τιμή καί άγάπη προεξάρχοντος τοΰ Οίκου- 
μενικοΰ Πατριάρχου Βασιλείου Γ" μετά τής 'Ιεράς Συνόδου, τής κηδείας 
του τελεσθείσης έν τφεν Χαλκηδόνι Μητροπολιτικφ Ναφ τής Α γίας Τριά
δας καί ταφείς έν χφ Κοινοτικφ Νεκροταφείφ.

Έχρημάτισεν δ ’Ιωακείμ καί ώς Αϊνου καί ώς Χαλκηδόνος πολλάκις 
συνοδικός καί πρόεδρος τής Θεολογικής Σχολής Χάλκης, πρόεδρος τοΰ
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Εθνικού ’Ορφανοτροφείου τών άρρένων, Πρόεδρος τών Εθνικώ ν Φιλαν
θρωπικών Καταστημάτων και προσέτι Πρόεδρος τής μεγάλης πρός περί- 
θαλψιν και άποκατάστασιν τών πρώτων Προσφυγών συσταθείσης επιτρο
πής. ΤΗτο δέ τετιμημένος δι’ Ελληνικών καί Τουρκικών παρασήμων.

Ό  Δέρκων Νεόφυτος

Έξελέγη κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1656, κατά τό σωζόμενον υπόμνημα 
τής εκλογής του, Μητροπολίτης- Δέρκων άπό Χαρτοφύλαξ τής Μητροπό · 
λεωςΧίου1). τΗτο λίαν μελετηρός καί φιλόμουσος, ώς μανθάνομεν άπό, 
τά διασωθέντα αΰτοϋ καί δή εν Χίφ βιβλία καί έ< τίνος σημειώματος τ.ου 
έπί κώδηκος άνήκοντός ποτε αΰτφ «έξ αγοράς έν Χίω 1658. Ό  Χίου Νεό
φυτος», ώς καί δτι έξελέγη Δέρκων μανθάνομεν καί έκ σημειώματος δια- 
σωθέντος έπί βιβλίου εκκλησιαστικού είς τό χωρί.ον Εύφημιανά (Θυμιανά) 
«Χειρόγραφον Καρανικολάου Εΰφηιιιανούση»2). Επίσης έτερον χιμκον 
(δώρον Νεοφυτου Δέρκων) τής Παναγίας Σπηλιανής ρχνζ '3) καί έτερον 
χειρόγραφον ύπ’ άριθ. 13 έξ άγοράς τοΰ Νεοφυτου Δέρκων εν Χιφ τό 
16584).

Άπεβίωσε τό 1674 δ). Οΰτος εΰρίσκετο είς άλληλογραφίαν μετά τοΰ 
Γάζης Παϊσίου Λιγαρίδου, τοΰ Χίου, ώς έπιστολαί άμφοτέρων δημοσιευ 
ονται είς Κ. Σάθα, Μεσ· Βιβλιοθήκη Γ' σελ. 517 καί 518 καί τήν 'Ιστο
ρίαν Χίου υπό Γ. I. Ζολώτα. Τόμ. Γ' Μέρ. Α ' σελ. 446 καί 448.

Ό  Δέρκων ’Ιωακείμ Κρουαουλουδη; φ μετά m u m  
Οικουμενικός Πατριάρχη; Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωακείμ Δ'.

Νικόλαος κατά κόσμον όνομαζόμενος έγεννήθη τή 5 ’Απριλίου 1837 
έν τφ χωρίφ τών ΜαστιχοχώρΦ’ν τής νήσου Χίου Καλλιμασιφ έκ πατρός 
Ίωάννου Κρουσουλοΰδη καί μητρός Λεμονιάς Κοκκώδη άδελψής τοΰ Π α
τριάρχου Κων)πόλεως ’Ιωακείμ Β'. Τή προστασίρ τοΰ θείου αΰτρΰ- 
είσήχθη είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν, έξ ής άποφοιτήσας το 
1861, προσελήφθη ευθύς είς τήν πατριαρχικήν υπηρεσίαν, χρηματίσας 
κατ’ άρχάς ώς ύπογραμματεύς τής Ίεράς Συνόδου, ειτα δέ ώς άρχιγραμ- 
ματεύς αύτής τό 1863, ευδόκιμους παρασχών υπηρεσίας. Διά τοΰτο ιό

1) Γ. I . Ζολώτα, ώς ανωτέρω σελ. 27—28.
2) Έ λλ . Φιλ. Σύλλογος Κων)πόλεως. Τόμ. Κ—ΚΒ σελ. 78.
3) Αύτ. σελ. 79.
4) Αύτ. σελ. 112.
5) Κ. Σάθα, Μεσαιωνική βιβλιοθήκη τόμ. Γ ' σελ. 601.
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1870 Νοεμβρίου 26 εκλέγεται Μητροπολίτης Λαρίσσης αντί τοΰ παραιτη- 
θέντος Δωροθέου, τό δέ 1875 Αύγουστου 8 μετατίθεται εις τήν Μητρό- 
πολιν Δέρκων αντί τοϋ άποθανόντος Νεοφύτου. Είς άμφοτέρας τάς 
επαρχίας ταύτας έπεδείξατο σύνεσιν καί δραστηριότητα καί προ πάντων 
διοικητικήν ικανότητα, διό καί λίαν έξετιμάτο ύπό τε τών Εκκλησια
στικών και τών Πολιτικών κύκλων. Ή  μέριμνα καί ή φροντίς του ήτο 
ή έξυπηρέτησις τών Εθνικώ ν συμφερόντων, διά τοΰτο μετά τήν πα 
ραίτησιν τοΰ Πατριάρχου Κων)πόλεως Ίωχκείμ τοΰ Γ'έξελέγη όμοθύμως 
τή 1 Όκτωβρίου 1881 Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ώς ’Ιωακείμ Δ', 
τή δέ 8 τοΰ αύτοΰ μηνός ήυ,έρρ Δευτέρρ έγένετο ή έ νθρόνισις αύτοΰ.

Έ π ί  τής πρώτης Πατριαρχείας ’Ιωακείμ Γ'. συνοδικός διατελών 
έξελέγη ύπό τής Εκλογικής Συνελεύσεως μέλος τής ’Επιτροπής, τής απαρ
τιζόμενης έξ αύτοΰ, τοΰ Μητροπολίτου Ήρακλείας Γερμανοΰ, τοΰ Μ. 
Λογοθέτου Σταυράκη Άριστάρχου βέη καί τού Δ. Γεννιδουνίά, μέλους τοΰ 
Δ. Σ. Μ. Συμβουλίου, πρός σύνταξιν τής πρός τόν Σουλτάνον εύχαριστη- 
ρίου αναφοράς διά τήν ύπ’ αύτοΰ γενομένην έπιβράβευσιν τοΰ προνομία- 
κοΰ καθεστώτος.

Άπεβίωσεν έν Χίφ τή 15 Φεβρουάριου 1887 καί έτάφη έν τή γεννέ- 
ιειρρ. αύτοΰ τφ χωρί^) Καλλιμασιφ.

'Ο Δέρκων ’Αμβρόσιος 2τκυριν©§.

Έγεννήθη τή I Νοεμβρίου 1854 έν Μουχλίφ τής Κων)πόλεως έκ 
γονέων Χίων όνόματι Σταυρινός καί Ελένη. Κατά κόσμον ώνομάζετο 
Σταΰρος. Διακούσας τά μαθήματα είς τήν Μεγ. τοΰ Γένους Σχολήν εί- 
Ο'ίχθη τή.προστασία τοϋ’Αμβροσίου Μαυρογορδάτου είς τήν κατά Χάλκην 
Θεολογικήν Σχολήν τό 1880 έξ ής άποφοιτήσας έχειροτονήθη διάκονος 
ύπό τοΰ τότε Μητροπολίτου Δέρκων καί ειτα Οΐκουαενικοΰ Πατριάρχου 
Ιωακείμ Δ', μετονομασθείς ’Αμβρόσιος. Προσληφθείς δέ ώς αρχιδιά
κονος τοΰ Πατριάρχου ’Αλεξανδρείας Σωφρονίου ήναγκάσθη νά έπανέλ- 
θη είς Κωνσταντινούπολιν καί έχειροτονήθη είς πρεσβύτερον διορισθείς 
ίερατικώς Προϊστάμενος Δζιβαλίου τό 1885, τφ δέ 1889 προσλαμβάνε
ται ώς Πρωτοσύγκελλος τής Ί .  Μητροπόλεως Τραπεζοΰντος καί μετ’ ολί
γον χρόνον διευθυντής τοϋ Γραικικοΰ Νοσοκομείου Σμύρνης. ’Επανέρχε
ται καί πάλιν είς Κωνσταντινούπολιν καί ύπηρετήσας ώς προϊστάμενος 
Μουχλίου καί ειτα Μεγάλου Ρεύματος χειροτονείται αύτόθι είς έπίσκο- 
πον τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Κλαυδίουπόλεως ύπό τοΰ τότε 
Μητροπολίτου Βελιγράδων Δωροθέου καί δύο άλλων αρχιερέων. Τφ 1.895 
προάγειαι είς τήν Μητρόπολιν Πρεσπών καί ’Αχριδών, άναλαβών συγ
χρόνως καί τήν διακυβέρνησιν έξαρχικώς τής Μητροπόλεως Σκοπείων
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ένεκα σοβαράς άσθενείας τοΰ Σκοπείων Μεθοδίου. Ενταύθα καταφαίνε
ται ή ίκανότης καί δραστηριότης του Αμβροσίου, δστις παλαιών έν μέσψ 
τών εχθρών της Εκκλησίας και τοΰ ’Έθνους καί μή πτοοΰμενος προ τών 
απειλών των, άλλ5 άντεπεξερχόμενος μετά σθένους καί φρονήσεως άμα 
εναντίον τών αντεθνικών απαιτήσεων των. Δια τοΰτο καί ή ’Εκκλησία 
άμείβουσα τάς υπηρεσίας του ταΰτας τόν προήγάγεν είς την Μητρόπολην 
Σκοπείων τόν Νοέμβριον τοϋ 1896 θανόντος τοΰ Σκοπείων Μεθοδίου. 
Άλλ*ή εκλογή του αΰτη άπήρεσεν εις τους τότε διεκδικοΰντάς τήν Μη- 
τρόπολιν Σκοπείων Σέρβους καί χάριν τής είρηνεΰσεως τό Πατρι άρ
χει ον συγκατετέθη νά άποσταλή ώς Πρωτοσΰγκελλος τής Μητροπό
λεως Σκοπείων ό Σέρβος ίερεΰ; Φερμιλιανός, νά παραμείνη δε ό Α μ 
βρόσιος είς Κων)πσλιν εκλεγείς τότε καί μέλος τής 'I. Συνόδου. Τφ 
1899 μετατίθεται είς τήν Μητρόπολιν Πελαγωνείας, νέους αγώνας 
αυτόθι άγωνιζόμενος, τφ 1903 είς τήν Μητρόπολιν Νεοκ-αισαρειας, 
τόν ’Απρίλιον τοΰ 19 Π είς τήν τής Καισαρείας τής Καππαδοκίας εξ ής τό 
1914 αποχωρεί καί έλθών είς Κων)πολιν εφησύχαζε καταγινόμενος είς 
συγγραφάς καί μελετάς, έκδούς τό 1921 τό περί τών «Αρχαιότατων καί 
συγχρόνων λειτουργιών τών κυριωτέρων τοΰ Χριστοΰ Εκκλησιών είς δύο 
τόμους περισπούδαστον έργον, καί τό 1922 Κατήχησιν χάριν τοΰ ίε- 
ροΰ Κλήρου, καί τό περί Ίερολογίας. Προ ετών δέ έςέδοικε καί τήν ιστορίαν 
τών Σουλτάνων τής Τουρκίας. τΗτο καί βαθύς γνώστης τής Τόυρκικής 
Υλώσσης. Ό  Αμβρόσιος τό 1924 Ιπανέρχεται καί πάλιν είς τήν. ενεργόν 
υπηρεσίαν τής Εκκλησίας έπί Πατριάρχου Κα>ν)πόλεως Γρηγορίου Ζ' 
καί άποκαθίσταται είς τήν προτέραν Μητρόπολιν τήν τήςν Νεοκαισα- 
ρείας διαμένων έν Κων)πόλει καί ώς μέλος τής Ίεράς Συνόδου, επειδή ώς 
γνωστόν οΰδείς τών Χριστιανών διεμεινεν έν αυτή, τόν δέ 'Οκτώβριον 
τοΰ 1929 έπί Πατριάρχου Κων)πόλεως Φωτίου είς τήν Μητρόπολιν Δέρ
κων, τήν οποίαν έποίμανε μέχρι τοΰ θανάτου του έπισυμβάντος τή 9 Δε
κεμβρίου 1931 έν τή έ'δρφ τής Μητροπόλεως Δέρκων Θεραπεία, Ή  κηδεία 
του έτελέσθη μεγαλοπρεπής προεξάρχοντος τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου 
Φωτίου μεθ’ άπάσης .τής Ί,ερά; Συνόδου, ταφείς έν τφ έν Έγρί Καποΰ 
οίκογενειακφ τάφφ.

Ό  Καλλιουπόλεως καί Μαδΰτβυ Ιερώνυμος Γοργίας.
(Γιθϋργας).

Έγεννήθη έν Χίφ τό 1860 είς τήν συνοικίαν Παλαιοκάστρου έκ γο
νέων Δηαητρίου Γιαΰργα καί Βενετίας τό γένος Καραμαοΰνα. Κατά κό
σμον εκαλείτο Ιωάννης. Διακυΰσας τά πρώτα μαθήματα έν τφ Γυμνα- 
σίφ  Χίου εϊσήχθη τή προστασίφ τοΰ θείου αΰτοΰ Μαρωνείας Ιερω 
νύμου είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν έξ ής άπεφοίτησε το
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1885 καί προσελήφθη ευθύς ώς ’Αρχιδιάκονος του θείου του είς τάς 
Μητροπόλεις Μαρωνείας, Νικοπόλεως καί Πρεβέζης καί Νίκαιας. Άποχω- 
ρήσας δμως εκ τής τελευταίας ταΰτης διωρίσθη καθηγητής τής έν Φανα- 
ρίφ 'Ιερατικής Σχολής δπου μετά ενός έτους έν αυτή υπηρεσίαν άπεχώ- 
ρησε προσληφθείς τό 1890 υπό τοϋ τότε Ήρακλείας Γερμανού ώς πρω- 
τοσΰγγελος αϋτοΰ. Μετά διετή έν τή θέσει ταύτη εϋδόκιμον υπηρεσίαν 
τόσον προσείλκυσε τήν εϋνοιαν τοΰ γέροντός του, ώστε προήχθη τή 21 Φε
βρουάριου 1892 είς βοηθόν επίσκοπον τής επαρχίας Ήρακλείας ύπό τόν 
τίτλον τής πάλαι ποτέ διαλαμψάσης έπισκοπής Εϊρηνουπόλεως, τής είς 
’Αρχιερέα χειροτονίας του γενομένης έν Ραιδεστφ ύπό τοΰ τότε Μητροπο
λίτου Σερρών Γρηγορίου (τοΰ μετέπειτα Οικουμενικού Πατριάρχου άπό 
Χαλκηδόνος) καί τών επισκόπων Μέτρων καί Άθύρων ’Ανθίμου καί Μυ- 
ριοφΰτου Νικοδήμου. Έ ν  τή νέα ταΰτη διακονία δ 'Ιερώνυμος είργάζετο 
μετά τοΰ διακρίνοντος αυτόν ζήλου καί θέρμης καί δεξιότητος ά'μα άπό 
Εκκλησιαστικής καί Σχολικής άπόψεως. Συνετέλεσε μάλιστα δχι μόνον 
κατά τό 1896, δτε έξερράγησαν απανταχού τής Τουρκίας σφαγαί εναντίον 
τών ’Αρμενίων νά προληφθώσι τοιαΰται έναντίον τών έν Ραιδεστφ δια- 
μενόντων ’Αρμενίων, άλλά καί κατά τό 1897, δτε έξερράγη ό Ελληνο
τουρκικός πόλεμος καί ό Τουρκικός στρατός άπεστέλλετο διά Ραιδεστοΰ 
καί Μουρατλή είς τά Ελληνικά σύνορα, βιαιοπραγίαι έναντίον τών Ε λ 
λήνων τών πόλεων τούτων.

Τοΰ θείου αύτοΰ Νικαίας 'Ιερωνύμου προαχθέντος είς τήν Μη- 
τρόπολιν Ήρακλείας προάγεται καί ό 'Ιερώνυμος τήν 31 Μαΐου 1897 είς 
τήν επισκοπήν Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου. Έ π ί τής εποχής τούτου άνα- 
κηρύσσεται ή έπισκοπή αΰτη τόν Μάρτιον τοΰ 1901 έπί Πατριάρχου 
’Ιωακείμ τοΰ Γ" είς Μητρόπολιν καί δ 'Ιερώνυμος προσλαμβάνει τόν τί
τλον τοΰ Μητροπολίτου, καθότι ή έπισκοπή αΰτη έπί τής εποχής του έλα
βε τήν δέουσαν αΰξησιν καί πρόοδον, καί έξακολουθεΐ νά ποιμαίνη θεο- 
ψιλώς καί θεαρέστως ταύτην μέχρι τοΰ ’Ιουλίου τοΰ 1909 δτε μετετέθη 
είς τήν Μητρόπολιν Χίου ποιμάνας καί ταύτην μέχρι τής τελευτής του 9 
Φεβρουάριου 1931 καί ταφείς έν τφ νεκροταφείφ τής Παναγίας Λετσαί- 
νης έν ίδίφ μνημείφ,

'Ο Ιερώνυμος διεκρίνετο διά τήν παρρησίαν καί είλικρίνειάν του είς 
τάς διαφόρους συζητήσεις καί τήν χρηστότητα τοΰ χαρακτήρός του άπο- 
φεύγων πάσαν έκ τών έξω ενέργειαν καί τήν πρός τά πάτρια καί τάς έκ- 
κλησιαστικάς παραδόσεις εμμονήν καί άφοσίωσίν του. Έ πί τών ημερών 
του είδε καί τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος του Χίου έκ τοΰ Τουρκικού 
ζυγού.

Ό'Ιερώνυμος έχρημάτισε τφ 1902 καί Συνοδικός καί Πρόεδρος τής 
Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής έν Φαναρίφ.



Χΐοι Μητροττολίται Θράκης 143

'Ο Mapwvsiag 'Ιερώνυμος Γοργίας.

Έγεννήθη τή 7 Ίανουαρίου 1837 έν Χίφ, συνοικίςι Παλαιοκάστρου. 
Κατά κόσμον εκαλείτο ’Ιωάννης καί οκταετής ών μετέβη παρά τφ έκ μη- 
τρός θείφ αύτοΰ έπισκόπφ Λαμψάκου Νικάνδρφ έν Άρτάκη διαμένοντι 
ώς άρχιερατικφ έπιτρόπφ τοΰ τότε Κυζίκου ’Ιωακείμ, οπού καί διήπουσεν 
έπί τετραετίαν τά εν τή αυτόθι Σχολή πρώτα μαθήματα. Τόν θειον αύ- 
τοΰ, προαχθέντα είς Μητροπολίτην Πωγωνιανής ακολουθεί ό Τωάννης 
είς Βλαχίαν, δίορισθέντα επόπτην τών έν αυτή καί έν Ρωσσίρι Πατριαρ
χικών μετοχίων. Άλλά δεν παρήλθεν ολίγος χρόνος και ό Κυζίκου Ι ω α 
κείμ (ο μετά ταΰτα Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωακείμ Β'.) ανα
λαμβάνει τόν Ίωάννην ύπό τήν προστασίαν του καί εισάγει αυτόν είς τήν 
έν τή νήσφ Χάλκη Σχολήν τών Ελλήνων Εμπόρων. Μετά τήν άποφοί- 
τησίν του έκ ταΰτης διορίζεται τό 1858 διδάσκαλος είς τήν σχολήν Πα~ 
νόρμου τής επαρχίας Κυζίκου. Τό 1862 επανέρχεται παρά τφ θείφ του 
Πωγωνιανής είς Κισνόβιον καί έπιστρέψας μετ’όλίγον χρόνον είς Κών)πο- 
λιν χειροτονείται διάκονος τή 2 Μαρτίου 1863 ύπό τοΰ. τότε Πατριάρχου 
’Ιωακείμ Β' μετονομασθείς Ιερώνυμος καί προσλαμβάνεται είς τήν ύπη- 
ρεσίαν του. Άποχωρήσαντος τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ Β' έκ τοΰ Πα- 
τριαρχικοΰ θρόνου τφ 1863 ό 'Ιερώντ»μος ακολουθεί αυτόν είς Άρτάκην 
ένθα διέμενεν έπί δεκαετίαν δλην παρ’ αΰτφ. Τφ 1873 έπανεκλεγέντος 
τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ Β' ώς Πατριάρχου Κων)πόλεως, ό Τερώνυμος 
διορίζεται κατ’ άρχάς μέν Δευτερεΰων τών Πατριαρχείων καί τφ 1875 Μέ- 
γας ’Αρχιδιάκονος, τφ δέ 1877 εκλέγεται Μητροπολίτης Μαρωνείας καί 
χειροτονείται εις Αρχιερέα ύπ’ αύτοΰ τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ καί τών 
τότε σηνοδικών αρχιερέων έν αύτώ τφ Πατριαρχικά» ναφ. Τήν ποιμαντο
ρίαν τής επαρχίας Μαρωνείας άνέλαβεν ό ^Ιερώνυμος κατά τήν εποχήν 
τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου καί ώς άπήτουν αί τότε καιρι,καί περιστά
σεις προσείλκυσε διά τής διοικητικής του ίκανότητος καί διά τοΰ άγαθοΰ 
του τρόπου τήν αγάπην καί τόν σεβασμόν δχι μόνον τοΰ ποιμνίου του 
αλλά καί αυτών τόν ύπ’ αύτοΰ πολλαχώς εύεργετηθέντων Τούρκων. Τήν 
εποχήν ταύτην συνεπήχθη τό πρώτον καί ή έν Άλεξανδρουπόλει (Δεδεα
γάτς) νεοπαγής Έλληνικη ’Ορθόδοξος Κοινότης, δ δέ ’Ιερώνυμος συνε- 
τέλεσε τά μέγιστα πρός ΐδρυσιν τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου καί τών 
πρώτων σχολείων χάριν τής έκππιδεύσεως τών Έλληνοπαίδων, πρώτου 
συνεισφέροντος ύπέρ αυτών έν γένει δέ έν τή έπαρχίμ Μαρωνείας μετ’ 
άοκνου προσπάθειας έμερίμνησε καθόλου ύπέρ τής διαδόσεως τής παι
δείας διαρρυθμίσας έπί τό τελειότερου τά ύφιστάμ.ενα σχολεία καί ίδρύσας 
έτερα δεκαοκτώ (18) τοιαΰτα.

Τή 5 Αύγοΰστου 1885 μετατίθεται είς τήν επαρχίαν Νικοπόλεως καί
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Πρεβέζης καί έκεϊθεν τη 11 ’Ιανουάριου 1890 είς τήν τής Νίκαιας, τή Ιο 
Μαΐου 1897 είς τήν τής Ήρακλείας καί μετά παρέλευσιν ολίγου χρονικού 
διαστήματος άποκαθίσταται καί πάλιν είς τήν τής Νίκαιας Μητρόπολιν, 
τήν οποίαν έποίμανε μέχρι τοΰ θανάτου συμβάντος έν Φαναρίφ τή 27 
Μαρτίου 1910 συνοδικός διατελών.

Τής κηδείας αύτοϋ προέστη δ Πατριάρχης ’Ιωακείμ Γ ' μετά τής Τέ
ρας Σονόδου τής ταφής του γενομένης είς Βαλουκλή.

Ό  'Ιερώνυμος διετέλεσε πολλάκις συνοδικός καί συγχρόνως πρόεδρος 
τοϋ Διαρκούς Εθνικού Μικτοΰ Συμβουλίου καί Πρόεδρος τής Εφορείας 
τών Εθνικώ ν Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, διεκρίνετο δέ διά τήν αγα
θότητά του καί τό ακέραιον τοΰ χαρακτήρός του καί τήν μετριοφροσύνην 
του. Έτιμήθη δέ υπό τής Ελληνικής Κυβερνήσεως διά τοΰ παρασήμου 
τοΰ Χρυσοϋ Σταυροϋ τών ιπποτών τοΰ βασιλικού τάγματος τοΰ Σωτήρος, 
υπό δέ τής Τουρκικής διά τοΰ παρασήμου Μετζητιέ Β' τάξεως.

'© Ε,άνΘίϊ^ καί ,Περι8ε&>ρί©υ Τωβκείμ 22γβυρ©5.

Έγεννήθη έν τω προαστείφ τής πόλεο)ς Χίου Κάτω Βαρβάσι τή 13 
Μαΐου 1864 έκ γονέων ’Αντωνίου μισέ Παρασκευά Σγουροΰ καί Ευαν
θίας μισέ Κωνσταντίνου Κατλά. Κατά κόσμον εκαλείτο Παρασκευάς- 
Περικλής. Διακούσας τά πρώτα μαθήματα έν τφ Γυμνασίφ Χίου είσήχθη 
τό 1880 τή προστασίρ τοΰ Πατριάρχου. Κων)πόλεως ’Ιωακείμ Δ', 
Κρουσουλοΰδη έκ Χίου, είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν, ως υπό
τροφος τοΰ κληροδοτήματος τοΰ Πατριάρχου Κων)πόλεως ’Ιωακείμ 
Β', τοΰ Κοκκώδη, έκ Χίου. Συγχρόνως τή αποφοιτήσει του έκ τής Σχολής 
τήν 26 ’Ιουνίου 1887 χειροτονείται διάκονος μετονομασθείς ’Ιωακείμ καί 
μετ’ ολίγον χρόνον διορίζεται δευτερεΰων τών Πατριαρχείων καί τή 20 
’Οκτωβρίου 1888 προάγεται είς Μέγαν ’Αρχιδιάκονον αυτών υπό τοΰ τότε 
Πατριάρχου Διονυσίου Ε \  Νεώτατος ών ανέρχεται τάς βαθμίδας τής 
άρχιερωσΰνης· τή 11 Ίανουαρίου L890 έχλέγεται Μητροπολίτης Νικοπό- 
λεως καί. ΙΙρεβέζης καί τή 14 ίδίου μηνός χειροτονείται είς ’Αρχιερέα 
προεζάρχοντος τοΰ Νικαίας 'Ιερώνυμου. ’Αλλά τήν έπαρχίαν ταΰτην μό
λις έπί έτος έποίμανε, διότι, ένεκα τοΰ τότε άναφυέντος ζητήματος τών 
προνομίοον καί τοΰ έπακολουθήσαντος κλεισίματος τών Εκκλησιών, ό 
’Ιωακείμ έπεδείξατο κατά τάς δεινάς τότε διά τό ’Έ θνος καί τήν Εκκλη
σίαν περιστάσεις ζήλον άκαιρον, καί απαιτήσει τής Τουρκικής Κυβερνή- 
νήσεως άπεμακρΰνθη τής Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης. Μετά 
τήν απολογίαν του άπηλλάγη πάσης κατηγορίας, ή δέ Εκκλησία μεταθέτει 
τόν ’Ιωακείμ τόν Ίοΰλιον τοΰ 1891 εις τήν Μητρόπολιν Ξάνθης καί Πε- 
ριθεωρίου, τήν οποίαν διφκησεν έπί δέκα οκτώ (18) συναπτά έτη έργα-
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σθείς, οσον οΰδείς άνέμενεν υπέρ τής προαγωγής αΰεής άπό άπόψεως Ε 
θνική; και Εκκλησιαστικής, άν ιεπεξερχόμενος μετά σθένους κατά τών 
Βουλγάρων έπεδιωκόντων τότε, τήν πάση θυσίςι έγκατάστασιν αυτών είς 
τήν επαρχίαν Ξάνθης καί ϊδρυσιν κοινότητος εν αυτή τή πόλει Ξάνθη. Ε 
πτάκις τό επιχείρημά των, άλλά καί επτάκις άποκρουσθέντων.Τήν πόλιν 
Ξάνθης έκόσμησε διά μητροπολιτικοΰ Μεγάρου καί διά Κοινοτικών Σχο
λείων φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, γυμναστικών σωματείων, εταιρειών καί 
αδελφοτήτων τήάρωγή τών πλείστων αυτόθι πλουσίων ομογενών. Τόν Τα- 
νουάριον 1902 συνοδικός διατελών έπί Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ' άπό· 
στέλλεται ως εξαρχος είς Κΰζικον πρός έξομάλυνσιν καί διευθέτησιν τοΰ 
γεννηθέντος Περαμιακοΰ ζητήματος καί φέρει τήν άποστολήν του είς αί
σιον πέρας άπό Ε θνικής  καί θρησκευτικής άπόψεως. Τήν 25 Νοεμβρίου 
1910 συνοδικός καί πάλιν διατελών έπί Τωακείμ τοΰ Γ' προάγεται είς τήν 
Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης είς στιγμάς κρισιμωτάτας διά τήν Εκκλησίαν 
καί τό ’Έθνος, άλλά δυστυχ ός τό έθνοσωτήριόν του έργον διέκοψεν ό 
προώρως έπελθών θάνατός του τή 11 Μαΐου 1912 έπισυμβάς έν Θεσσα
λονίκη. Έτάφη δέ έν τφ Κοιμητηρίφ δ «Ευαγγελισμός».

'Ο ’Ιωακείμ διεκρίνετο διά τήν άγχίνοιάν του, τήν διορατικότητά του 
καί τήν εΰθΰτητα τοΰ χαρακτήρό; του. Είς τρεις περιόδους έχρημάτισβ 
Συνοδικός καί συγχρόνως πρόεδρος τής κατά Φανάριον Μεγάλης τοΰ Γέ
νους Σχολής, τών Εθνικών Φιλανθρωπικών Καταστημάτων, τοΰ Τωα- 
κειμίου Παρθεναγωγείου. τΗτοδέ τετιμημένος δΓ Ελληνικών, Τουρκικών 
καί Σερβικών παρασήμων. Πολλοί περί αΰτοΰ έγραψαν είς διάφορα πε
ριοδικά.

'© Ρ α ιόεβ τοΰ  θ§©φάνι$|.

Επικαλούμενος Κακοθεοφάνης έξελέγη τό πρώτον άπό Πρωτοσΰγ- 
κελος τό 1637 ώς Ραιδεστοΰ καί καθαιρεθείς τό 1639’ έπειτα συνεχωρήθη 
καί έςελέγη κατά Σεπτέμβριον τοϋ ίδιου έτους Μητροπολίτης Γάνου καί 
Χώρας. Έ ν  τή υπό Γ. I. Ζολώτα ‘Ιστορίφ Χίου δημοσιεύεται ή καθαί- 
ρεσίς του καί τό 'Υπόμνημα τής εκλογής του ώς Γάνου καί Χώρας1).

'© Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ ε ω ς  Ιω ακείμ  Εύ^υβουλης.

Έγεννήθη τόν Φεβρουάριον τοΰ 1855 είς Μέγα Ρεΰμα τοΰ Βοσπόρου 
έκ πατρός Χιου τοΰ Κωνσταντίνου Καβυρη γεννηθέντος έν τφ χωρίφ Βα- 
βΰλοι τής νήσου Χίου καί σπουδάσαντος έν ΙΙαρισίοις τήν φιλοσοφίαν τή

1) Γ. Γ. Ζολώια, “Iococh'i Xtou τόμ. Γ ', Μέρ. Α' σελ. 152—153. 
0  ρ q. κ ί >€ ά Ι Ε , 1 0
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συστάσει τοΰ τότε Σχολάρχου τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής Σαμουήλ1) 
καί είτα τοΰ πατρός του διορισθέντος καθηγητοΰ έν τή ρηθείση Σχολή 
και άποβιώσαντος έν Χάλκη τήν 20 ’Ιουνίου 1859. Ή  μήτηρ του έκαλεΐτο 
Αικατερίνη καί ήτο θυγάτηρ Αλεξάνδρου Πετροποΰλου τοΰ έκ Μεγάλου 
Ρεύματος πρώην Μεγάλου Λογοθέτου άποβιώσασα κατά ’Ιανουάριον τοΰ 
1895 είς Μέγα Ρεΰμα.

Ό  ’Ιωακείμ κατά κόσμον ώνομάζετο 'Αλέξανδρος καί διδαχθείς τά 
πρώτα γράμματα είς τήν.έν Φαναρίφ Ελληνικήν Σχολήν τοΰ ‘Αγιοταφι- 
κοΰ Μετοχιού, διευθυνομένην υπό τοΰ τότε Μελενίκου ’Αλεξάνδρου Τριαν- 
ταφυλλίδου έξηκολοΰθησε τάς σπουδάς του είς τήν αυτόθι Μεγάλην τοΰ 
Γένους Σχολήν, έξ ής άποφοιτήσας τό 1874 είσήχθη κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1875 είς τήν κατά Χάλκην Θεολογικήν Σχολήν τή προστασία τοΰ Πα
τριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Β', ύψ’ οΰ καί εχειροτονήθη διάκονος τή 25 Δε
κεμβρίου 1δ77 έν τφ Πατριαρχικφ ναφ μετονομασθείς ’Ιωακείμ. Άπο- 
φοιτήσας τής Σχολής ταΰτης τό 1878 είσήλθεν εΰθΰς είς τήν υπηρεσίαν 
τών Πατριαρχείων καί τήν 28 ’Οκτωβρίου ίδίου έτους προήχθη είς Μέγαν 
'Αρχιδιάκονον ύπό τοΰ Πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ', διαδόχου ’Ιωακείμ 
τοΰ Β' καί τή 1 Ίανουαρίου 1883 είς Μέγαν Πρωτοσΰγκελλον τής είς 
πρεσβΰτερον χειροτονίας του γενομένης ύπό τοΰ αύτοΰ Πατριάρχου τή 6 
Ίανουαρίου. ‘Ως Μέγας Πρωτοσΰγκελος προέστη τή 27 Μαρτίου 1884 
τής κηδείας τοΰ Μεγάλου Έθνικοΰ Ευεργέτου Γεωργίου Ζαρίφη, τών αρ
χιερέων μή μετασχόντων τής έκφοράς έπισήμως έν επισκοπική άμφιέσει 
ένεκα τής κατά τό προνομιακόν ζήτημα παραιτήσεως τοΰ Πατριάρ
χου Ιωακείμ τοΰ Γ ' καί τής έκ ταΰτης έπελθοΰσης αποχής τών αρχιερέων 
τοΰ ίεροπράττειν 3).

Τή 29 Δεκεμβρίου 1884 έπί Πατριάρχου Ιωακείμ τοΰ Δ' έξελέγη Μη
τροπολίτης Φιλιππουπόλεως τής είς ’Αρχιερέα χειροτονίας του τελεσθεί- 
σης τή 5η Ίανουαρίου 1885 ύπό τοΰ τότε μητροπολίτου Κυζίκου Νικοδή
μου καί άλλων αρχιερέων έν τφ Πατριαρχικφ ναφ.

Άναλαβών τήν πνευματικήν διοίκησιν τής επαρχίας ταΰτης τόσον συ. 
νετώς καί πολιτικώς είργάζετο ύπέρ τών συμφερόντων τοΰ ποιμνίου του 
ώστε εξετιμήθη δεόντως καί ήγαπήθη ύπ’ αύτοΰ καί απέκτησε καί 
τόν σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν καί αύτών τών ηγεμόνων τής Βουλγαρίας 
Βάττεμβεργ καί Φερδινάνδου, ώστε καί αύτοπροσώπώς έπισκεπτόντων 
τόν Ιωακείμ, καί διά βουλγαρικών παρασήμων καί μεταλλίων τιμησάντων. 
Καί αύτός έπίσης ό Πρωθυπουργός Σταμποΰλωφ καί άλλοι πολιτικοί τής 
Βουλγαρίας έτίμων αύτόν.

1) Έ κκλ. Ά λή θ . *Έτ. Γ'. 1883 Τευχ. Λ Α ', σελ. 488.
2) Γ. Παπαδ. Σύγχρ. Ίεραρχ, Τόμ. Α'. σελ. 609.
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Συνοδικός προσκληθείς τόν Φεβρουάριον τφ 1889 υπό τοΰ Πατριάρ
χου Διονυσίου τοϋ Ε' άποστέλλεται έξαρχικώς μετά τών συμβουλών Ξενο- 
φώντος Ζωγράφου καί Γεωργίου Καζανόβα είς Θεσσαλονίκην πρός είρή- 
νευσιν τής αυτόθι διαμαχομένης ομογενούς κοινότητος. Τήν 13 Δεκεμβρίου 
1889 έξελέγη Μητροπολίτης Χαλκηδόνος άνιι τοΰ θανόντος Καλλινίκου, 
καί συνοδικός ών τφ 1892 άποστέλλεται εις Φιλιπποΰπολιν ώς έξαρχος 
πρός διακανονισμόν τοΰ ζητήματος τής άρπαγείσης υπό τών Βουλγάρων 
'Ελληνικής Εκκλησίας τής ΙΙαναγίας έν Στενιμάχψ καί τήν 10 Μαΐου 
1897 μετατίθεται είς τήν Μητρόπολιν Εφέσου διαδεχθείς τόν είς τόν Πα
τριαρχικόν θρόνον Κων)πόλεως άνελθόντα Κωνσταντίνον τόν Ε' τόν Βα- 
λιάδην, τόν έκ Χίου.

Ό  ’Ιωακείμ είργάζετο πάντοτε μετά ζήλου καί άψοσιώσεως υπέρ τοΰ 
ποιμνίου του καί διά τοΰτο ήγαπάτο καί έλατρεΰετο. 'Υπήρξε ρέκτης ά'μα 
καί δραστήριος, ακάματος εις τάς σκέψεις καί ένεργείας του, γενναιόδωρος, 
μετριόφρων καί φιλόφρων. Κατά τήν διάρκειαν τοΰ ΙΙανευρωπαϊκοΰ πο
λέμου έδοκίμασεν άγογγΰστως καί μαρτυρικώς ολην τήν κακοτροπιαν καί 
τόν μισελληνισμόν τοΰ Νομάρχου Σμύρνης Ραχμή πασά, ώς καί κατά τήν 
κατοχήν τής Σμύρνης υπό τοΰ Έλληνικοΰ στρατοΰ έπέπρωτο δυστυχώς 
καί υπό τοΰ "ΕΧληνος Γενικοΰ Διοικητοΰ Σμύρνης Στεργιάδου κατά τό 
1919 νά δοκιμάση καί ποτισθή πικρίας, θλίψεις καί δή έξευτελισμούς διά 
φυλακίσεως έστω καί όλιγοώρου. Ευτυχώς δέν έπέζησε νά ΐδη καί τήν κα
ταστροφήν τής Μικράς Άσίας καί τήν έξ αυτής έξόντωσιν ολοκλήρου τοΰ 
'Ελληνισμού. Έχρημάτισε πολλάκις συνοδικός καί πρόεδρος διαφόρων έπ - 
τροπών. *Hto δέ τετιμημένος διά πολλών παρασήμων Ελληνικών, Τουρ
κικών, Σερβικών καί Βουλγαρικών.

Άπεβίωσεν έν Μαγνησία, κατά Φεβρουάριον τοϋ 1920.
Ά ρ χ ίμ . ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ ΔΡΕΑ ΔΗ Σ



Χ ΡΙΣΤ ΙΑ Ν ΙΚ Η  Ε Π ΙΓ Ρ Α Φ Η  ΕΝ ΑΙΝΩ

ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΒΑΘΡΟΝ Ο ΘΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΣΕΠ(Τ)ΟΣ 
ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΑ ΚΟΠ
ΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΑΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑ- 

ΝΑΒΟΥΤΖΙ. ΕΤΟΥΣ 6929, IN. ΙΑ'.
ΚΟΣΤΑ)

Ή  ανωτέρω επιγραφή έπί πλακός μήκους 1μ. 13 καί πλάτους Ομ. 33 
σώζεται εν Αινφ τής ’Ανατολικής Θρςίκης, (συνοικία Μίβολη), έντετειχι- 
σμένη είς τήν θύραν τοΰ αυλόγυρου τής έπ’ όνόματι τοΰ 'Αγίου Βλασίου 
τιμωμένης εκκλησίας 2).

Έ κ τής επιγραφής ταΰτης πληροφορούμεθα δτι υπήρχε ναός έν Αϊ- 
νφ έπ5 όνόματι τοΰ Μεγάλου 'Αγίου Νικολάου, άνεγερθείς έκ βάθρων 
ίδίαις δαπάναις ύπό Αύγουσταρίκη τοΰ Καναβοΰτση, τό έτος 6929, αντι
στοιχούν πρός τήν 14ίνδικτιώνα τοΰ 1421.

Άλλά πώς καί 6iuxi ή έπιγραφή αύτη εύρέθη είς τόν ναόν τοΰ Αγίου 
Βλασίου;

Μεταξύ τών πολλών συνοικιών τής Αίνου, ύπήρχον δυο συνοικίαι, ή 
μέν έχουσα ναόν επ’ όνόματι τοΰ Αγίου Βλασίου, πάτρωνος τών τσουκα
λάδων (πηλουργών), ή δέ έπ’ όνόματι τοΰ Άγιου Νικολάου, πάτρωνος τών 
ναυτικών. Κατά σΰμπτωοιν δμως οί μέν κάτοικοι τής πρώτης συνοικίας 
ήσαν ναυτίνοί, τής δέ δευτέρας τσουκαλάδες. Κατόπιν λοιπόν συνεννοή- 
σεως, συνεφώνησαν αναμεταξύ το>ν καί έλαβεν έκάστη συνοικία τήν ίεράν 
εικόνα τοΰ Άγιου πάτρωνος της, άνταλλάξαντες έπίσης καί τά όνόματα 
τών συνοικιών 3). Καί αί δυο συνοικίαι αύται κατεστράφησαν, ή μέν τών 
ναυτικών κατά τήν μεγολην πυρκαϊάν τοΰ 1867 (11—12 Αύγουστου), ήτις 
άπετέφρωσε τό πλεΐστον τής πόλεως, ή δέ άλλη ένεκα τής παρακμής τής

1) Ί δ ε  τσικογραφίαν είς Σ, 127 παρ.
2) Τήν επιγραφήν τ ιιίτην έδημοσιευσαμεν είς τήν «‘Αρμονίαν* τής Σμύρνης. 

(20 Μαΐου 1899), έπειτα δε είς τήν Revue des Ecudes Grecques (1ίΧ)2,σελ. 142— j43)
3) Πρβλ. Σαμίδου. Έ πιγραφαί Αίνου, είς «Θρακικα», 1929, σελ. 281.
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Αίνου, ιδίως δέ μετά τήν ίδρυσιν του λιμένος Δεδεαγάτς (νΰν Άλεξαν- 
δρούπολις).

"Έτσι σώζεται μόνον ό ναός τοΰ 'Αγίου Βλασίου, κατά πολύ μετα
γενέστερος τού τού 'Αγίου Νικολάου, δπου σώζεται καί ή έπιγραφή. Κα - 
τά τινα επιγραφήν σωζομένην έπί τής θύρας τής εισόδου τοΰ ναού, εγινε 
τό 1836 (29 Μαΐου) τή «δαπάνη καί άόκνφ επιστασία τοΰ ευλογημένου 
ρουφειίου τών Τσουκαλάδων».

Τελευταία αύτοΰ επισκευή εγ ινε  κατ’ Αύγουστον τοΰ 1876 1). "Εκτοτε, 
ενεκα παρακμής τής πόλεως, καί ενεκα Ιλλείψεως ενοριτών, έκλεισεν άφ’ 
έαυτοΰ ό ναός, μέχρι δέ τής έκκενώσεως τής 'Ανατολικής Θράκης (1923) 
έλειτοΰργει άπαξ τοΰ έτους, ημέραν τής μνήμης τοΰ 'Αγίου ίερομάρτυ- 
ρος Βλασίου 3) (11 Φεβρουάριου).

** *

’Αλλά ποιος είναι ό Καναβοΰτζης ούτος ;
Περί τής οικογένειας Καναβοΰτζη, γνωρίζομεν δτι είναι εξελληνιστείς 

φραγκικός οικος έκ Χίου, τοΰ οποίου αρκετά μέλη άναφέρονται έν Σμύρνη, 
Φωκαία καί αλλαχού. Εις μάλιστα έξ αύτών ό ’Ιωάννης Καναβοΰτζης 6 
μάγιστρος συνέγραψε έκτεταμένον σύΥγραμα, έπιγραφόμενον: Ίωάννου 
Καναβοΰτζη τοΰ μαγίστρου, πρός τόν αύθέντην τής Αίνου καί Σαμοθρά
κης 3), είς τό οποίον ακολουθών Διονύσιον τόν Άλικαρνασσέα, όμιλεΐ 
περί τής μεταναστεΰσεως ελληνικών φύλων εις Ιταλίαν,, περί τής αρχής 
τών έπιστημών καί τών τεχνών, περί χημείας, διά τής οποίας κατορθοΰται 
ή άλλοίωσις τών μετάλλων καί ή άνακάλυψις τοΰ φιλοσοφικού λίθου κτλ· 
Τό έργον είναι ενδιαφέρον διότι παρέχει λαογραφικήν ύλην, γεωγραφικήν 
ονοματοθεσίαν καί ελληνικήν δημώδη μυθολογίαν 4).

1) Πρβλ. Βασιλείου Μυστακίδου. «Θρφκικά», αυτόθι, σελ. 45 καί έξής.
2) Έμαρτύρησεν επί τού αύτοκράτορος Λικινίου τό 315 (Συναξαριστής Νικο

δήμου τοΰ ‘Αγιορείτου "Εκδ. Ραφτάνη, τόμ. Β, σελ. 117 καί έξής).
8) Έ ξεδόθη ύπό τοΰ Μαξιμιλιανοΰ Lehnerdt τό 1890 έν τή Bibliotheca Teub- 

neriana.
4) Κρουμβάχερ, 'Ιστορία τής Βυζαντινής Λογοτεχνίας, μετάφρ. Γεωργίου Σω- 

τηριάδου, τόμ. Β, σελ. 307 καί έξής.
Ό  Κωνσταντίνος Σάθας, (Νεοελληνική Φιλολογία, σελ. 110) αναφέρει οτι 

πλήν τής πραγματείας ταύτης, ό "Ιωάννης έγραψε καί περί Σαμοθράκης καί τών 
Τρωικών Θεών. Τοϋ τελευταίου μάλιστα χειρογράφου άνάλυσιν έδημοσίευσεν ό βα- 
ρώνος Saint-Croix Ευχής έργον θά  ήτο άν έπεχείρει τις τήν έκδοσιντών πολυείμων 
τούτων χειρογράφων, τά όποια, Κύριος οίδε, ποΰ σωξόμενα καταστρέφονται ύπό 
τής υγρασίας καί τών αητών.
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Κατά τόν Lehnerdt, ό ’Ιωάννης Καναβούτζης ήτο Φράγκος έκ Χίου. 
Ό  Κυριάκός όμως ό Άγκωνίτης, σύγχρονός του, δστις έγνώρισεν αυτόν 
τό 1446, μαρτυρεί δτι δτι ήτο εκ Φωκαίας Α).

Πλήν τοΰ Ίωάννου τούτου, γνωστοί εκ τής οίκογενείας Καναβοΰτζη 
είναι δ Δούκας κα! ό Ματθαίος (XVI αϊών), ό Μιχαήλ, Βοεβόδας τής 
Μυκόνου υπό τόν ’Αλέξανδρον Μαυροκορδάτον περ! τά τέλη τοΰ XVII 
αίώνος και ή Σμαράγδα, κατά τόν αυτόν αιώνα άναφερομένη υπό τοΰ 
Θεοδ. Ζυγομαλά 2).

Τών Καναβούτζηδων τούτων συγγενής δύναται μετά βεβαιότητος νά 
θεωρηθή και δ Αΰγουσταρίκης, δ έκ βάθρων οίκοδομήσας τόν ναόν τοΰ 
‘Αγίου Νικολάου, δστις διατρίψας επί Ικανόν είς Αίνον, απέδειξε καί έμ- 
πράκτως τήν πρός αυτήν συμπάθειαν και αγάπην.

Καί ταΰτα μέν περί τοΰ ίδρυτοΰ τής εκκλησίας. Περί δέ τοΰ χα· 
ράξοντος τήν πλάκα ταύτην «Κοστή», οΰτος φαίνεται δτι ήτο άπλοΰς τις 
οικοδόμος. Φαίνεται δμως νά ήτο γνωστός είς τήν Αίνον, διότι καί άλλαι 
έπιγραφαί τής αυτής χρονολογίας καί τής αυτής τεχνοτροπίας σώζονται 
φέρουσαι τό δνομα, δπως επιγραφή τις έντετειχισμένη είς τήν άριστεράν 
πλευράν τοΰ έν τφ φρουρίφ τής πόλεω; περικαλλοΰς ναοΰ τής Θεοτόκου 
τής Χρυσοπηγής, δπου υπογράφεται :

Κοστ(ής) δ μάστ(ορις), έκ τής δποίας πληροφορούμεθα δτι άρχων τότε 
τής πόλεως ήτο δ Παλαμίδης Φραντζέσκος Γατσλιοΰζος, έκ τοΰ Οίκου 
τών Παλαιολόγων. Ό  Παλαμήδης ούτος ήρξε τής πόλεως άπό τοΰ 1409 
μέχρι τοΰ 1455 3).

ΑΧ1ΛΛΕΥΣ θ .  ΣΑ Μ Ο ΘΡΑ ΚΗ Σ, ιατρός

1) Σπ. Π. Λάμπρου, Νέος Έλληνομνήμων, τόμος y n  (1910) σελ. 485.
2) Ιϊρβλ. Γεωργίου Ζολώτα, περί τής οικογενείας Καναβοΰτζη, έπί τή βάσει 

τών άρχείων τής Χίου, είς τά πεπραγμένα τών κοινών έκπαιδευτηρίων τής πόλεως 
Χίου τοϋ σχολικού έτους 1888—1889, έν Χίφ, 1889, σελ. 112 και έξής.

ϋ) Τήν έπινραφήν τάύτην πρώτος άνέγραψεν ό αοίδιμος Πατριάρχης Ίεροσο- 
λύμων Χρύσανθος (1707—1731) έπισκεφθείς τήν Θράκην, προ ετών δέ έδημοσίευσεν 
δ Ά . Παπαδόπουλος Κεραμεύς, συνοδεΰσας αυτήν μετά ιστορικών τινων σημειώ» 
σεων. (Θρςικική Έ πετηρίς τοΰ 1897 (έν Ά θήναις) σελ. 11 καί έξής).



ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΣΕΛ ΙΔΕΣ 
ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΙΣΤΟ ΡΙΑ Σ 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΙΝΟΥ

Καταγραφών προ χρόνων τήν πλουσιωτάτην άλλοτε βιβλιοθήκην τής 
πατρίδος μου Αίνου, παράρτημα τής Σχολής -1), εύρον άδέσποτον φΰλλον 
χάρτου εν τή αρχή παλαιάς έκδόσεως τοΰ Θουκυδίδου a), είς τό όποιον 
άνέ/νωσα τό κατωτέρω ιστορικόν σημείωμα, έχον κατά πιστήν αντιγρα
φήν ώς έξης:

— «Έν έτει 1832 κατά τήν 27 Αύγουστου, ημέρα Σαβάττφ, άρχιερα- 
» τεύοντος Κυρίλλου τοϋ Βυζαντίου 3), ό τότε Διοικητής τής πόλεως ταύ- 
» της Αίνου, Δελί Ίσμαήλης ονομαζόμενος, έκρέμασε παρρησία δύο γυ- 
» ναΐκας έπονομαζομένας, τήν μέν Άγοροϋ, τήν δέ Χαρτένια, έ'ξω άπό 
» τούς κήπους τούς βαρβαροτουρκικώς δνομαζομένους «Ποστάνια». Έγέ- 
» νετο δέ τό άξιοσημείωτον τούτο δράμα διά τήν ακόλουθον αιτίαν :

— «Σάββας τις τήν πατρίδα Χίος, κατώρθωσε διά τίνος Κωνσταντί- 
> νου ίατροϋ, νά λάβη άπό τόν Σερασκέρην τής Αύτοκρατορίας Χοσρέφ 
» Μεχμέτ Πασάν 4), γράμμα διατάσσων τήν έλευθέραν εξαγωγήν άπό τόν

1) Είς τήν Σχολήν τής Αίνου, έπώλησε τήν βιβλιοθήκην του ό πατριάρχης 
Νεόφυτος, ώς έμφαίνεται εκ τοΰ σχετικού έξοφλητικοΰ γράμματος ύπό ήμερομηνίαν 
10 Μαΐου 1805. Έδημοσιεύθη εις τό παράρτημα τοΰ Γ ' τόμου τών «Θρακικών», 
σελ. 68.—Σήμ,ερον ή βιβλιοθήκη αϋτη δέν σώζεται καταστραφεϊσα τελείως κατά 
τούς τελευταίους πολέμους.

2) Χάριν περιεργείας σημειοΰμεν δτι ή εκδοσις ήτο τοΰ i travireetii Vallae ab 
Henrico Stephano recognifca, M D LX IIII (1564).

3) Ό  Κύριλλος ούτος έκ Νεοχωρίου τής Κωνσταντινουπόλεως, μητροπολίτης 
Αίνου (1831—1847), είναι ό μετά ταϋτα ’Αμασείας, τέλος δέ οικουμενικός πατριάρ
χης (1855—1860), καταλιπών μνήμην καλοΰ καί άγαθοΰ ποιμενάρχου (Βασιλείου 
Μυστακίδου, ’Εκκλησία Αϊνου, είς «Θρακικά», 1929, σελ. 309 καί εξής).

4) Οΰτος είναι ό περίφημος Τοπάλ Χοσρέφ Μεχμέτ-, γνωστός έκ τής στορίας 
τής ‘Ελληνικής έπαναστάσεως, άποθανών κατά τήν διάρκειαν τοΰ Κριμαϊκοΰ πο
λέμου (1855).



Τ '

» λιμένα τής Αίνου, σίτου, συμποσουμένου είς εϊκοσι χιλιάδας κοίλων τής 
» Κωνσταντινουπόλεως. "Άλλ3 επειδή διά τήν εξαγωγήν αυτήν συνέβη 
» αΰξησις τής τιμής τοΰ σίτου, ό λαός ύποπτεΰσαντες σιτοδείαν έκινήθη- 
» σαν είς αποστασίαν καί. μάλιστα αί γυναίκες έχουσαι όχλαγωγούς τάς 
» προρρηθείσας δΰο, και πρώτον μέν έδειραν τόν τε Σάββαν καί δΰο αΰ- 
» τόχθονας, κατηγορηθέντας ως συνεργούς καί σΰμπράκτορας, έπειτα δέ 
» έπροσπάθησαν παντοίοις τρόποις νά έμποδίσωσι τήν εξαγωγήν. Οΰδέν 
» όμως κατόρθωσαν. Διότι ό Διοικητής Δελί Ίσμαήλης, εϊτε δι" ΰψηλο- 
» τέρας επιταγής, είτε δι’ ίδιογνωμίας (άδηλα καί τά δΰο, ή τών πλειοτέ- 
» ρων δμως γνώμη πιθανολογεί τό δεΰτερον διά τήν ακαταστασίαν τοΰ 
» Διοικητοΰ) δραματουργήσας τό άσΰνηθες καί οίκτρόν τοΰτο δράμα, διέ- 
» λυσε τοΰ δχλου τήν φάλαγγα καί έπέβαλεν είς τάς ψυχάς δλων τόν πα- 
» νικόν φόβον. Καί οΰτως ήλήθευσε τό γνωμικόν: «’Ισχυρόν μέν όχλος, 
» οΰκ έχει δέ νοΰν».

— «Σημείωσαι, δτι μετά τήν δραματουργίαν ταΰτην, συμβεκηκότα τινα 
» άνεκάλυψαν τήν ΰπόθεσιν, καί άπεδείχθη περιψανώς, δη  οΰχί υψηλής 
* επιταγής, άλλά τής άπονοίας, τής οινοφλυγίας, τής καθ’ ήμών άδιαλλά- 
» κτου έχθρας τοΰ είρημένου διοικητοΰ ήτο αποτέλεσμα τό παράδοξον 
» τοΰτο δράμα».

Άντεγράφη εν Αίνο.) τή 2 ’Οκτωβρίου 1898.
ΑΧ1ΛΑΕΥΣ Θ. ΣΑ Μ Ο ΘΡΑ ΚΗ Σ, ιατρός
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ΔΩΡΟΘΕΟΣ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Σ  

Μ Η ΤΡΟΠΟ Λ ΙΤΗ Σ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
( 1 8 1 3 - 1 8 2 1 )  

ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Κ ΙΝ ΗΣΙΣ  ΑΥΤΗΣ

Ό  Γεώργιος Λαμπουσιάδης είς τάς συντόμους ειδήσεις αύτοΰ περί 
τής Ελληνικής Κοινότητος Άδριανουπόλεως καί τής εκπαιδευτικής κινή- 
σεως αυτής έπί τουρκοκρατίας, γράφει τά εξής:

— « . . . Τουναντίον δέ κατά τον XIV  αιώνα τής στυγερωτέρας 
» δουλείας φαίνεται δτι ήκμσζον έν τή ήμετέρα πόλει τά σχολεία, άφοΰ 
« εΰρίσκοντο έν αυτή άνθρωποι δυνάμενοι καί τόν "Ομηρον καί τόν Ή -  
» σίοδον νά διδάξωσιν.’ Έπισήμως δμως φαίνεται δτι έν τή ήμετέρφ πόλει 
» έλειτοΰργει Ελληνική Σχολή περί τά μέσα τοΰ XVI αίώνος έπί τοΰ 
* περιπΰστου μητροπολίτου ήμών Ίωάσαφ ι), δστις εΐχεν αναθέσει τήν 
» διεύθυνσιν αυτής είς τόν Ζυγομαλάν2), ενα τών λογιωτέρων ανδρών

1) *0 Ίω άσαφ οΰτος είναι ό μετά ταΰτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Ίω άσαφ Β', ό επονομαζόμενος «μεγαλοπρεπής» (1555—1565). Έ γεννήθη είς τό 
χωρίον Κράψι τής ’Ηπείρου, καί έσπούδασε είς την περιώνυμον τότε σχολήν τών 
Φιλανθρωπινών έν Ίω αννίνοις, έπειτα δέ είς Ναύπλιον παρά τφ Ιω άννη  Ζυγο
μαλά. Κάτοχος τής εκκλησιαστικής μουσικής, τής αραβικής, περσικής καί τουρκι
κής γλώσσης, προεχειρίσθη μητροπολίτης "Αδριανουπόλεως, ο που παρέμεινε μέχρι 
τής έκλογής του ώς οικουμενικοί πατριάρχου 1555. Συκοφαντήσεις είς τήν ' Υ 

ψ η λ ή ν  Πύλην υπό τών κληρικών', τών οποίων ήθελε νά ταπεινώση τήν ατά» 
σθαλον αλαζονείαν, έξωρίσθη είς "Αγιον "Ορος. "Αποδειχθείσης ομως τής άθωό- 
τητός του μετέβη είς Άδριανούπολιν οπου καί άπέθανε.

Γράφων πρός τόν διδάσκαλον Ίω άννην Ζυγομαλάν (κατά Μάίόν τοΰ 1550) 
έλεγε: —«Τούς δέ μαθητάς, πρός Θεοΰ, μή άμέλει, άλλα πόση δυνάμει έν έπιμε- 
λείρ; καί καθαρά συνειδήσει σπούδασαν . . .  καί άπαντα τά παιδία καλώς σπουδα- 
σάτωσαν* ήδη γάρ άποστελώ ύμΐν θάττον βιβλία κάλλιστα.» Ή  σχολή αΰτη ήτο 
παράρτημα τής μητροπόλεως "Αδριανουπόλεως, τήν οποίαν έπλούτισε βραδύτερον 
ό "Αδριανουπόλεως Νεόφυτος (1644—1648).— (Ιίμβλ.· Τρύφωνος Εύαγγελίδου, Τά 
σχολεία Θράκης έπί Τουρκοκρατίας, είς Παράρτημα «Θρρ,κικών» τόμ. Γ ', σελ. 60)·

2) ’Εννοεί τόν Ίω άννην Ζυγομαλάν (1498 -1581), προσκληθέντα τό 1540.
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* τής εποχής εκείνης. ’Έκτοτε δέ, ήτοι από τοΰ 1550 μέχρι τοΰ 1818, δτε 
» Ιπήλθε ριζική αυτής μεταρρΰθμισις, ή σχολή αΰτη δέν έπαυσε λειτουρ- 
» γοΰσα υπό τήν διεΰθυνσιν λαμπρών διδασκάλων κτλ.*.

’Ολίγον δέ κατωτέρω :
—« . . . Μετά δέ την επί τοΰ σοφοΰ ήμών ιεράρχου Δωροθέου τοΰ 

> Πρωΐου γενομένην μεταρρΰθμισιν τοΰ εκπαιδευτικού ήμών συστήματος 
» κατά τά έν Ευρώπη πρότυπα, προσέλήφθη ο Στέφανος ’), δπως άναλά- 
» βη τήν διεΰθυνσιν τής Σχολής, ήν άνΰψωσεν είς Γυμνάσιον περί ου εΰ- 
» φημον ποιείται μνείαν έν τοΐς έαυτοΰ συγγράμμασιν δ επισκεφθείς αΰ- 
» τό Γάλλος πρεσβευτής Μάρκελλος» 2).

Τήν ΐδρυσιν Γυμνασίου ό Μητροπολίτης Άδριανουπόλεως Δωρόθεος 
ό Πρώϊος ανήγγειλε πρός τόν εν Βουκουρεστίω άρχοντα Βαρώνον Γεώρ
γιον Σακελλαρίου3), δΓ επιστολής του, τής οποίας τό σχετικόν άπόσπα-

1) ‘Ο Καραθεοδωρής. Οΰτος έγεννήθη είς Άδριανοΰπολιν τό 1789, μετά λα- 
μπράς δέ ίατρικάς σπουδάς είς Ευρώπην, μόλις έπέοτρεψεν είς τήν πατρίδα του, 
τοΰ άνετέθη ύπό τοΰ Πρωΐου ή διεύθυνσις τοΰ αρτισύστατου Γυμνασίου. Μετά τήν 
κήρυξιν της 'Ελληνικής Έπαναστάσεως τοΰ 1821 άπήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν 
οπου έξήσκησε τό ιατρικόν επάγγελμα εύδοκίμως, καί ήξιώθη τής μεγάλης τιμής 
νά διορισθή ιδιαίτερος Ιατρός τοΰ Σουλτάνου Μαχμούτ τοΰ Β' καί ισόβιος καθη
γητής καί διευθυντής τής κατ’ είσήγησιν αύτοϋ νεοσυσταθείσης ’Ιατρικής Σχολής 
έν Κωνσταντινουπόλει. Ά πέθα νε τήν 11 ’Απριλίου 1867.

2) Γ. Ααμπουσιάδου, "Εκπαιδευτική κινησις έν Άδρίανουπόλει έπί. Τουρκο
κρατίας είς «Θρφκικά», τόμ. Α', 1928, σελ. 803.—Πρβλ. Γ. Κωνσταντινίδου, 'Ο λί
γα περί Θρμκης* είς Παράρτημα Θρφκικών, τόμ. Γ ', σελ. —Κ. Άμάντου, Λόγιοι 
Θράκες, Αυτόθι, σελ. 84 καί έξης.—Τρύφ. Εύαγγελίδου, Τά Σχολεία Θρφκης, έπί 
Τουρκοκρατίας, Αυτόθι, σελ. 59 καί εξής.—Κ. Κονρτίδου, Τά γράμματα είς 'ιή ν  
Άδριανοΰπολιν έπί Τουρκοκρατίας (1365—1912), είς «Θρφκικόν Ά ρχεΐον», τόμ. Vl> 
1939—40, σελ. 113 καί έξης).

3) "Ο Γεώργιος Σακελλαρίου, ήτο Άδριανουπολίτης, μέ τούς αδελφούς του δέ 
Χριστόφορον καί Κων)τΐνον μεγαλεμπόρους έν Βουκουρεστίψ καί Βιέννη, άξιω- 
θέντες νά τιμηθούν ύπό τοϋ αύτοκράτορΟς τής Αυστρίας μέ τόν τίτλον τοΰ Βα- 
ρώνου.

Ό  «Λόγιος Έρμης» (1819, σελ 260), διά τών έξης αναγράφει τόν «προβιβα
σμόν» των: —«Ό  Σεβαστός τής Αυστρίας αύτοκράτωρ, ηΰδόκησε νά προβιβάση εις 
τήν τοΰ βαρώνου τάξιν τόν διά τά φιλογενή αύτοΰ φρονήματα γνωστόν Κύριον 
Γεώργιον Σακελλάριον καί τούς δυο αύτοΰ αδελφούς Κυρίους Χριστόφορον καί 
Κοΐνσταντίνον τούς έξ Άδριανουπόλεως καί εν Βουκουρεστίοις εμπορευόμενους, διά 
τάς οποίας έδειξαν κατά καιρούς είς τήν Αύστριακήν Μοναρχίαν έκδουλεύσεις. Ό  
Ε ρμής κηρύττων είς τό Πανελλήνιον τήν εΐδησιν ταΰτην, ελπίζει ν ’ άξιωθή νά 
κηρύξη τών εύγενών Σακελλαρίων πολλάς γενναίας πράξεις είς καλόν τοΰ Γέ
νους, τοΰ όποιου είναι καί αύτοί μέλη*.
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σμα, δηιχοσιευθέν εις τόν «Λόγιον Έρμήν» τής Βιέννης (1919, σελ. 778 
καί έξής) εχει ώς έπεται :

— « . . . Αναγγέλλω πρός τήν Ευγενίαν της τήν χαρμόσυνον άγγε- 
» λίαν τής δσον οΰπω συστάσεως τοΰ ένταυθα εις τήν πατρίδα της Έλ- 
» ληνικοΰ Φιλολογικοί Γυμνασίου. 'Ομολογώ δέ καί θέλω διακηρύττει διά 
» παντός δτι ή σΰστασις αΰτη είναι έ'ργον καί κατόρθωμα τής Ευγενίας 
» της. Ένθουσιασθέντες οί προύχοντες τής πόλεως ταΰτης άπό τήν πρός 
» με προ οκτώ μηνών έπιστολήν της, αυτόκλητοι σχεδόν συνήχθησαν προ 
» δύο μηνών είς τήν Μητρόπολιν,-καί άφοΰ έθεωρήθη ό λογαριασμός τής 
» παλαιάς Σχολής, και έψηφίσθη γνώμη κοινή μεταρρύθμισις αυτής, πρώ-
* τον εΰχαριστήσαμεν τους παλαιούς επιτρόπους, ώς καλώς καί μέ φίλο
ι» γένειαν έκδουλεύσαντας, μάλιστα τόν Κύριον Νικόλαον X. Στάνου, 
> έπειτα έδιωρίσαμεν τρεις νέους επιτρόπους, όχι μόνον φιλογενεΐς καί 
» φιλομοΰσους, άλλ ά  καί έξ απαλών όνΰχων τών Μουσών θεραπευτάς· 
» Είναι δέ οί Κύριοι Μαργαρίτης Βερόνης, Δημήτριος Ζώτος καί Βασί- 
» λείος Σωτήριχος.

— «Έπροβλήθη τό προαποσταλέν τής Ευγενίας Της σχέδιον, καί τό 
» άπεδέχθημεν μετ’ ευφημίας άπαντες, καί άρχισεν ήδη νά γίνεται ή 
» συνδρομή τοΰ κοινοΰ, ήτις φθάνει έως σήμερον είς γρόσια τρεις χιλιά-
* δας, έξαιρουμένης τής παλαιάς προσόδου. Ευθύς έγράψαμεν εις Σμύρ- 
» νην καί Χίον πρός εΰρεσιν διδασκάλων, τό όποιον είναι καί τό δυσκο- 
» λώτατον μέρος τής συστάσεως καί προκοπής τών Γυμνασίων. Άλλά 
» καθώς ή θεία Πρόνοια έξοικονόμησε τό θεοφιλές καί σωτήριον τοΰτο 

.» έργον μέχρι τοΰδε, οΰτως έλπίζομεν άπΆ ύτήν καί τόν άπαρτισμόν του.
— « Περικλείω ν ένταΰθα τών συνδρομητών τήν καταγραφήν1), άντι- 

» γραφεϊσαν άπό τόν νέον Κώδηκα τής Σχολής, περιττόν νομίζω νά πα- 
» ρακινήσω είς συνεισφοράν τόν παρακινήσαντα ημάς άπαντας. Εύχομαι 
» δ’ Αυτή ζωήν πολυχρόνιον πρός ύπεράσπισιν τών Μουσών, κατ’ έξο* 
» χήν δέ τοΰ άρτιπαγοΰς ήμών Γυμνασίου».

Τή 12 Ίανουαρίου 1819
Έ ν  Χριστφ Ευχέτης 

Ό  Ά δρ ια νονηόλεω ς Δωρόθεος ό ΙΙρώ ϊος

1) Δυστυχώς ό κατάλογος ουτος τών συνδρομητών δέν έδημοσιεύθη, καί έτσι 
δέν γνωρίζομεν οΰτε τά ονόματα τών φιλογενών εκείνων συνδρομητών, οΰτ| τό 
συνολικόν ποσόν, τό όποιον ασφαλώς θά  ήτο γενναϊον καί άνάλογον πρός >τάς 
απαιτήσεις τοϋ άναληφθέντος έργου.
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‘Η διεΰθυνσις τοΰ «Λογίου Έρμου», δημοσίευουσα τήν επιστολήν 
ταΰτην τοΰ σοφοΰ ιεράρχου, συνοδεύει αυτήν μέ τά έξης :

—«Συγχαίρομεν καί έπαινοΰμεν τους Άδριανουπολίτας διά τήν οποίαν 
ο έκαμαν άπόφασιν νά εΐσάξωσιν είς τήν πατρίδα των τήν παιδείαν, καί 
» νά βάλωσιν είς πράξιν τάς περί αυτής σοφάς συμβουλάς τοιοΰτων άξιο- 
» λόγων άνδρών, όποιοι είναι ό σεβασμιώτατος ιεράρχης Πρώϊος καί ό 
» εΰγενέστατος συμπολίτης Σακελλάριος. Μέ τάς ανωτέρω συμφωνοΰσι 
» καί άλλαι πρός ήμάς έξ Άδριανουπόλεως νεώτεραι άγγελίαι, κατά τάς 
» όποιας οί αξιέπαινοι Άδριανοπουλΐται, ζητοΰντες μέ μεγάλον ένθου- 
» σιασμόν νά δώσωσιν καλητέραν μορφήν είς τό Σχολεΐον των, συνεισφέ- 
» ρουσιν είς αυτό φιλοτίμως, έ'καστος κατά τάς δυνάμεις του. Εις έξ αΰ- 
» τών 1) αφιέρωσε νεωστί είς τό Σχολεΐον καί Νοσοκομεΐον εν ΰποστατι- 
> κόν τιμώμενον 24.000 γρόσια. Έλπίζομεν επομένως νά μάθωμεν καί 
» νά κηρΰξωμεν διά τοΰ Λ. Έρμου τό όνομα τοΰ φιλογενοΰς τοΰτου άν- 
» δρός, έ'τι δέ καί πρός άλλα αξιέπαινα έργα τών φιλότιμων Άδριανου- 
» πολιτών».

Εις τήν Σχολήν ταυ την, πλήν τών τακτικών διδασκάλων, έδίδασκε 
καί ό ίδιος Δωρόθεος ανώτερα μαθήαατα, λογικήν καί ηθικήν καί Α ρ ι
στοτέλη, μαθηματικά καί φυσικά κατά Νικηφόρον Θεοτόκην καί μεταφυ
σικήν καί θεολογίαν κατά Ευγένιον Βοΰλγαρην.

Πρός άνύψωσιν δέ καί μόρφωσιν τοΰ κλήρου, είργάσθη πρός σΰστα- 
σιν Ιερατικής σχολής εν Άδριανουπόλει, χωρίς δμως νά τό κατορθώση. 
Έπέτυχεν δμως τήν ΐδρυσιν κοινών σχολείων είς τά προάστεια αυτής : 
Γιλδερίμ, Κιγίκ καί Κιρισχανέ, τών οποίων οί διδάσκαλοι εμισθοδοτοΰντο 
υπό τής Κεντρικής Σχολής.

Έ κ  γράμματος τοΰ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Χρύσανθού (1707— 
1731), χρονολογούμενου άπό 1 ’Ιουνίου 1721 περί τής Σχολής Άδριανου- 
πόλεως, πληροφοροΰμεθα δτι διδάσκαλος τής εποχής εκείνης έλάμβανεν 
ώς αμοιβήν 150 γρόσια (800 φράγκα) καταβαλλόμενα υπό τοΰ Μητροπο
λίτου Άδριανουπόλεως. Επίσης δτι παρεκάλει τους προύχοντας τής πό
λεως νά αναβιβάσουν τό ποσόν τοΰτο είς 250 γρόσια, έκ τών οποίων τά 
μέν 200 νά λαμβάνη ό διδάσκαλος, τά δέ 50 νά χρησιμεύουν πρός αγο
ράν βιβλίων διά τούς μαθητάς. Καί προ; παραδειγματισμόν προσέφερεν

1) Ά ν  καί δέν άναφέρεται τό ονομα τοϋ μεγάλου τούτου δωρητοϋ, φαίνεται 
δτι ούτος ήτο έκ τών πλουσίων καί προυχόντων τοΰ τόπου Χατζή Βασιλάκης 
Σταύρου.
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έξ ιδίων 100 γρόσια πρός οικονομικήν ένίσχυσιν τοΰ διδασκάλου προσθέ
των «νά μή ζητονα ιν  οί &φορ®ι φ θ η νό ν  δίδάοκαλον, άλλά κα λόν* 1).

Μέ τήν συνδρομήν τών κατοίκων τής Άδριανουπόλεως, ό Δωρόθεος 
άνέκτισε τόν μητροπολιτικόν ναόν και έκτισε και μητροπολιτικόν μέγα- 
ρον, έπί τοϋ οποίου έγράφη τό κατωτέρω επίγραμμα :

Δωρόθεος Πρώϊος ^αμπράς έκ Χίου 
ιεράρχης τε σοφός κλεινής Αίλίας 
συνδραμόντων τών ταυτης οίκητόρων 
τόνδε εύτολμος ένεόχμωσε δόμον 
τών γ5 αιωνίως άφθιτον ειη κλέος

Το Γυμνάσιον Άδριανουπόλεως έπεσχέφθη μεταξύ και άλλων καί ό 
γνα>στός Γάλλος διπλωμάτης καί φιλόλογος Κόμης Μάρκελλος (1795— 
1865), όστις είς τάς «Αναμνήσεις» του3), έπαινών τον Δωρόθεον Πρώϊον, 
ότι διηΰθυνεν έπιτυχώς τό εκπαιδευτικόν σύστημα τής επαρχίας του,' καί 
οτι έπί τής εποχής του έδίδασκον τρεις καθηγηταί είς τό Γυμνάσι-ον τοΰ- 
το : τήν άρχαίαν ελληνικήν, γραμματικήν, ποίησιν, ρητορικήν, φιλοσο- 
φίαν : προσθέτει : «Μήπως υπάρχει κατά τΰχην έν τή πεπολιτισμένη Ευ
ρώπη χώρα υπερτερούσα τής Άδριανουπόλεως ;»

** *

Ό  αοίδιμος Δωρόθεος ό Πρώϊος έγεννήθη έν Χίφ περί τά μέσα τοΰ 
X V III  αιώνας. Χειροτονηθείς διάκονος άπήλθεν είς Πίζαν καί Φλωρεν
τίαν χάριν φιλοσοφικών σπουδών. Έκεΐθεν μεταβάς είς Γαλλίαν εγνω- 
ρί.σθη μετά τοΰ Άδαμαντίου Κοραή καί τών μεγάλων σοφών : Broussais, 
Laland, Lavoisier καί άλλων. Επισκεφθείς τήν Μεγάλην Βρεττανίαν 
καί τό Βέλγιον, έπέστρεψε διά μέσου Ουγγαρίας, Δακίας, Βουλγαρίας καί 
Θράκης πλήρης έπιστημόνικών εφοδίων καί ένθεος άπό πατριωτισμόν, 
είς τήν πατρίδα του. Κ α ι3 άρχάς έδίδαξε τά φυσικομαθηματικά είς τήν 
πατρίδα του (1793— 1796). "Έπειτα άποχωρήσας, άπήλθεν είς Κωνσταν- 
τινουπολιν μετά τοΰ Κωνσταντίνου Χαντζερή, δστις ως διερμηνεΰς τοΰ 
Όθωαανικοΰ στόλου έπεσκέπτετο τάς νήσους τοΰ Αιγαίου Πέλαγους "Ο
ταν δέ ούτος άνηγορεύθη ήγεμών τής Βλαχίας, προσέλήφθη ύπ" αύτοΰ ώς 
διδάσκαλος τών τέκνων του. Κατά τό 1799—1800 προσεκλήθη νά διευ-

1) Τρύςρωνος Εύαγγελίσόυ, αυτόθι, σελ. 61.
2) Souvenirs de l’Orient. Έ κ δ . Βρυξελλών, 1810, τόμ. Γ σελ. 211.
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θΰνη τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολήν, άλλ3 άπεποιήθη, δεχθείς βραδΰ- 
τερον τήν διεΰθυνσιν αυτής τό 1803. Ό ς διευθυ ντής αυτή; παρέμεινε μέ
χρι τοΰ 1807 οπότε άποθανόντος τοΰ Μητροπολίτου Φιλαδέλφειας (έν Λυ- 
δίφ), "Ιωαννικίου, έξελέγη Μητροπολίτης (5 "Οκτωβρίου 1807). Έ κ Φιλα
δέλφειας δπου έποίμανεν περί τά έξ έτη, προήχθη είς τήν Μητρόπολιν 
"Αδριανουπόλεως τό 1813. Τό 1821 συνοδικός έν Κωνσταντινουπόλει, 
ύπέστη κατ’ ’Απρίλιον, ή κατ’ άλλους τόν "Ιούνιον τοϋ αΰτοΰ έτους τήν 
γνωστήν καί κοινήν τΰχην τών λοιπών άρχιερέων.

Υπήρξεν έκ τών πρώτων μυηθέντων είς τήν Φιλικήν 'Εταιρείαν.
Τοιοΰτος υπήρξεν δ άνήρ καί τοιοΰτον τό τέλος του.
Καί δμως, φαίνεται δτι υπήρξε κάποια άντίδρασις έν Άδριανουπό- 

λει κατά τοΰ σεβαστού καί σοφοΰ Ιεράρχου, καθώς έξάγεται έκ τίνος βι
βλίου έπιγραφομένου «Κρίτωνος στοχασμοί», εις τό όποιον κατακρίνεται 
ώς άμελήσας καί άδιαφορήσας διά τήν έκπαίδευσιν τοΰ ποιμνίου του 1)* 
άλλ’ έκ τής άνωτέρω πρός τόν Σακελλάριον έπιστολής, καί έκ τοΰ δλου 
βίου του, καταφαίνεται τό άστήρικτον τής κατ" αΰτοΰ κατηγορίας, όφει- 
λομένης ίσως είς προσωπικούς λόγους, οί όποιοι δυστυχώς οΰδέποτε άπέ- 
λειψαν κατά τήν μακραίωνα Ιστορίαν τοΰ έθνους μας.

ΑΧΙΛΑΕΥΣ Θ. ΣΑ Μ Ο Θ ΡΑ Κ Η Σ, ιατρός

1) Πρβλ. Κ. Ά μάντου, Λόγιοι Θρφκες, αύτόθι, σελ. 194 καί Ιξής.



Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ ΙΤ Η Σ  ΑΙΝΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ 
(1847 — 1855)

'Ο Σωφρόνιος, άπό Άγχιάλου, διεδέχθη εις τόν μητροπολιτικόν θρό
νον Αϊνου τόν μητροπολίτην Κύριλλον τήν 17 Μαρτίου 1847 μετατεθέντα 
εις τόν θρόνον Άμασείας, τέλος δέ άναδειχθέντα Οικουμενικόν Πατριάρ
χην (1855—1860).

Ό  Σωφρόνιος καταγόμενος έκ Μυτιλήνης, δέν ήτ'ο κάτοχος μεγάλης 
παιδείας, ήτο δμως καλός καί αγαθός ποιμενάρχης, αγαπηθείς υπό. τόΰ 
ποιμνίου του οσον οΰδείς άλλος. Διά τοΰτο όταν μετά τρία έτη περίπου έξε- 
λέγη μητροπολίτης Κρήτης (1849), διεδέχθη δέ αυτόν ό μέγας αρχιδιά
κονος τής 'Αγίας τοΰ Χριστοΰ Εκκλησίας ’Ιγνάτιος, οί επαρχίώτα! του 
δέν τόν άφησαν νά άναχωρήση, άν καί άπεστάλη έπί τοΰτφ «εξαρχος τών 
Πατριαρχείων.

'Υπάκουων δμως είς τά κελευόμενα τής ανώτατης πνευματικής αΰτοΰ 
αρχής άνεχώρησεν έκ τής επαρχίας του καί ήλθεν εις Κωνσταντινοΰπολιν, 
δπου κατφκησεν είς τήν Όξεΐαν νήσον τών Πριγκηπονήσων, δίκην εξόρι
στου.

Κατά Δεκέμβριον τοΰ 1849, υπέβαλε παραίτησιν άπό τής νέας θέ- 
σεώς του. Ό  λαός δμως τής Αϊνου έπιμόνως έζήτει τόν αγαπητόν αΰτοΰ 
πνευματικόν πατέρα. Επειδή δμως δέν είσηκοΰετο, άπετάθη δι’ αναφοράς 
είς τόν μεγάθυμον σουλτάνον Μετζήτ Χάν, δστις έξέδωκεν ίραδέ, διά τοΰ 
οποίου έπανήρχετο ό μητροπολίτης είς τήν επαρχίαν αΰτοΰ. *Επειδή δμως 
δπως εΐπομεν είχε διορισθή μητροπολίτης, δ Ιγνάτιος, έγένετο κλήρος 
—-κατά παράδοσιν— καί δ κλήρος ηΰνόησε τόν Σωφρόνιον.

Οΰτω τό 1851 (Φεβρουάριος) δ εκλεγείς μητροπολίτης Σωφρόνιος, διε- 
δέχθη τόν ’Ιγνάτιον διορισθέντα είς Κασσάνδρειαν, καί οΰτω τό πράγμα 
διευθετήθη κατ’ εΰχήν, ό δέ Σωφρόνιος έζησε έν μέσφ τοΰ λατρεΰοντος 
πράγματι αΰτόν ποιμνίου, μέχρι τοΰ θανάτου αΰτοΰ έπισυμβάντος τό 1855.

Διά διαθήκης του χρονολογούμενης άπό 10 ’Απριλίου 1855, κατέλι- 
πεν είς τήν εκκλησίαν τής μητροπόλεως Παναγίαν Έλεοΰσαν, «μίαν αρ
χιερατικήν στολήν τήν σηρώτην, μέ δλα τά επακόλουθα, δμοίως καί έν 
Εΰαγγέλιον άργυροΰν καπνισμένον».

’Άραγε διεσώθησαν; Καί ποΰ νά σώζωνται ;
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Επίσης εδώρησεν εις τήν μητρόπολιν τής πόλεως Αίνου, «όσα βιβλία 
εΐχεν εκκλησιαστικά καί άλλα διάφορα...»

Ε π ’ αΰτοΰ διά σιγιλλίου άπεσπάσθη ή ιερά μονή Σκαλωτής, άπέχου 
σα μίαν ώραν καί ήμίσειαν περίπου άπό τής ΑΥνου, είκοσάλεπτον δέ άπό 
τοΰ χωρίου ’Αμυγδαλιά, υπό τών σχολών τής πόλεως καί ανέκτησε τήν 
παλαιάν αυτής σταυροπηγιακήν καί πατριαρχικήν αξίαν !).

Τόν Σωφρόνιον διεδέχθη ό Γαβριήλ, κατ’ ’Ιούλιον τοΰ 1855.
Κατωτέρω παρέχομεν πιστόν άντίγραφον τής διαθήκης του, χρονο

λογούμενης άπό 10 ’Απριλίου 18.55 2)·

f  Εμφανές μέν τοΰ θανάτου κοινόν ποτήριον, καί παρά πάντων ανα- 
πόδραστον, καθώς ό προφητάναξ Δαβίδ άποφαίνετάι φάσκων: «Οΰκ έστιν 
άνθρωπος, ος ζήσεται καί οΰκ οψεται θάνατον», καί έν άλλοις : «Γίνε- 
σθε έ'τοιμοι ότι οΰκ οιδατε τήν ημέραν οΰδέ τήν ώραν». Ταΰτα τοίνυν γι- 
νώσκων κάγώ ό ελάχιστος Άρχιερεύς Αίνου Σωφρόνιος, μνείαν τοΰ θ α 
νάτου ποιούμενος, καί τό έ'ξαφνον τοΰτου δειλιών, έγνων ποιήσασδαιτήν 
παροΰσάν μου οίκειοθελή Διαθήκην, ότι υγιής ών καί τάς φρένας σώας, 
καί τόν νοΰν άθόλωτον έ'χων, όπως τή ιδία μου χειρί τά κατ’ έμαυτόν δια- 
τάξωμαι. Καί πρώτον μέν άφίημι πάσι τοΐς άδελφοίς μοΰ χριστιανοίς 
συγχώρησιν, ζητών κάγώ τήν άμοιβαίαν. Καί ει τινα έλΰπησα ή παρεπί- 
κρανα έκουσίως ή άκουσίως, ειτε έκ τών τοΰ ίεροΰ καταλόγου, ειτε λαϊ
κού δέομαι ί'να μέ άξιώ ση συγχωρήσεως. Δεύτερον δέ διορίζω όσα βιβλία 
έχω εκκλησιαστικά καί άλλα διάφορα άφίημι είς τήν Μητρόπολιν τής πό
λεως Αίνου, ώς εν ίδιαιτερφ καταλόγφ δηλοΰται. ’Έ τι άφίημι είς τήν Ε κ 
κλησίαν τής Μητροπόλεως Παναγίαν Έλεοΰσαν μίαν άρχιερατικήν στο
λήν τήν σηρώτην, μέ όλα τά επακόλουθα, ομοίως καί έν Εΰαγγέλιον άρ- 
γυροΰν καπνισμένον. Ά π ό  δέ τά πράγματα όποΰ έχω, άφίημι τφ Πανα
γιώτη, έπειδή καί μοΰ έδοΰλευσε έκ νεαράς του ηλικίας, μίαν αΰλικήν ομο
λογίαν Άγχιάλου Γροσίων πέντε χιλιάδων, είς ό'νομά του γεγραμμένήν 
(διότι χρηματικόν δέν έχω είμή άπό δέ'κα πέντε έ'ως είκοσι χιλιάδες γρό
σια είς ομολογίες αΰλικές καί άλλαις καί είς φλωρία), έ'τι άφίημι τω Πανα
γιώτη εν τακίμι μακάτια μέ μαξιλάρια φλώκια άλυκα άμεταχείριστα' μία 
κάπα (τεφτίκι) άπό τά καλά* έν μικρόν μαγκάλι, τρεις τεντζερέδες μέ κα
πάκια, τρία σαχάνια μέ καπάκια. "Εν μπουρεκοτάψι, μιά καστανιά, έν 
σινί, έν λεγενόπροικον, έν πιάτον τοΰ γλυκοΰ άσημένιογ καί έξη σχουλαρί-

1) Βασιλείου Α. Μυστακίδου, ’Εκκλησία Αϊνου, εις «Θράκικά», Ϊ929, σελ, 
310 καί έξης.—Μητροπολίτου Σάρδεων Γερμανού, ’Επισκοπικοί κατάλογοι τών 
επαρχιών της Άνατο?ακης καί Δυτικής Θράκης, εις «Θρακικά», 1935, σελ. 48.

2) Τό πρωτότυπον σιόζεται παρά τώ κ. Μ. Κανέτσω, Αΐνίτη, δστις προθυμό
τατα μας παρεχώρησεν αυτό πρός αντιγραφήν.
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κια ομοίως. Πρός τούτοις άφίημι τήν Μαρίαν Κώστα Γρόσια χίλια πεν
τακόσια εις τρεις αύλικάς ομολογίας Αίνου, τα δέ μόπουλα και φορετικά 
μου ρούχα όπου έχω ώς εν ίδιαιτέρφ καταλόγψ δηλοϋτα'ι ομοίως ’Αρχιε
ρατικά, ασημικά, πακιρικά, καί είς μετρητά χρήματα εκ τής άνω ρηθεί- 
σης ποσότητος, καί λοιπά, αποκαθιστώ επιτρόπους τους κυρίους Γιαννάκου 
Χόνδρογλου, Λάσκαριν Χαρίλαον καί τόν ήμέτερον Παναγιώτην, δπως 
διευθύνωσιν αυτό εις ταφήν μνημόσυνα καί δικαιώματα Μεγάλης Ε κ 
κλησίας άναλόγως τής καταστάσεώς μου καί επαρχίας. Τά δέ μένοντα 
δοθώσιν είς τούς κληρονόμους έξ ίσου, καν ά'ρσεν καν θήλυ.

Ταΰτα πάντα διορίζω όπως γίνωσιν άμετατρέπτως καί άνελλιπώς. 
Εϊ δέ τις τών συγγενών μου, ή ξένος άνατρέψη τήν παρούσάν μου οί- 
κειοθελή διαθήκην ή όλως παραχαράξη, οΰτος άποδφη λόγον εν ημέρα 
κρίσεως ενώπιον τοϋ άδεκάστου κριτοϋ. Εϋροι αυτόν τόν Θεόν μαχόμενον 
ή μερίς αύτοΰ μετά τοΰ προδότου ’Ιούδα. Έξοιεν ώς ίμάτιον τάς άράς 
πάντων τών 'Αγίων καί προκοπήν μή ι'δοι πώποτε :

Έ ν  Αΐνω τή 10 ’Απριλίου 1855.

Υ. Γ. Μετά δέ διορίζω νά δοθώσιν υπέρ τής ψυχικής μου σωτηρίας 
διά τήν ημέραν τής θανής μου γρόσια πεντακόσια. Νά μοί φέρουν καί 
μίαν πλάκαν μαρμαρίνην. Προσέτι νά δοθώσιν διά τά Κοινά Καταστή
ματα εί' τι ήθελεν έγκριθή παρά τών επιτρόπων μου. ’Έτι ειδοποιώ ότι 
έχω πέντε αντεριά κουτσίά, δύο τζόχινα, δύο πινίσια τζόχινα, δύο τζόχινοί 
τζουμπέδες κενούριοι, δύο σάλινους, τρία ράσσα, πέντε τζακσίρια (αί άρ- 
χιερατικαί στολαί είναι μέσα είς τό σεπέτη). Είς σταυρός τοϋ εύλογειν, 
τρεις πατερίτσες, ή μία αργυρή, έν χαζράνη, δύο-τρία σαπούνια, δώδεκα 
κουτάλια τού γλυκού.

(’Ακολουθεί ή δεύτερα σελίς)

ένα χωκάν άσημένιον τοΰ γλυκού, ό όποιος εχει μέσα καί μερικά φλωρία 
με/άλα, έν τακίμι ναργιλέ άσημένιον, σαμτάνια καί άλλα μόπουλα καθώς 
γούνες, βοχτζαλίκια, τζεβρέδες ύπάρχουσιν μέσα είς τά σενδούκια. Ά π ’ 
αύτά όλα κανένας νά μήν ανέχεται αλλά τά άφίνω είς τήν διάθεσιν τών 
επιτρόπων μου, νά πράξωσιν ώς όπισθεν δηλούται έν βάρει συνειδήσεως.

Έ ν  Αίνφ τή 10 ’Απριλίου 1855.

ΑΙΝΟΥ ('Υπογρ.) 'Ο ταπεινός Μητροπολίτης Αίνου Σωφρόνιος άπο-

ΣΩΦΝ φαίνεΙαι'

1847 Ό  πνευματικός του Παηασάββας μάρτυς.

Θ ρ g. μ ι κ ά Ι Ε ' 11



162 Ά χ ιλ λ έω ς  θ .  Σαμοθράκη'

( Ή  Δημογεροντία πόλεω ς Α ίν ο υ )

(®Υπογραφαί) : Ά γ γ ε λ ο ς  Συρόηονλος, μάρτυς.
X " Α . Χ ατζανχω νίον , μάρτυς.
3Αντώ νιος Τααηάνογλου, μάρτυς.
Λάσκαρες Δ. Αασπαρέδης, ομοίως.
Α ν τώ ν ιο ς  Χριστοδούλου, μάρτυς.
Γιανναπά* Βασιλείου, μάρτυς.
Γ ιαννάηις Κ ρητικού , μάρτυς.

Συμφώνως πρός τήν Διαθήκην, οι επίτροποι αυτής : Γιαννάκος Χόν- 
δρογλου, Αάσκαρις Χαρίλαος και Παναγιώτης Κωνσταντίνου, παρέλαβον 
τά αρχιερατικά άμφια τοΰ Μητροπολίτου καί καταγράψαντες αυτά τή 
25 ’Ιουλίου 1855, έφΰλαττον αυτά κατά τό ύπ’ αυτών συνταχθέν πρωτό- 
κολλον παραλαβής «εις ενα ποχτζάν άπό τζίτη».

Έρωτώμεν καί πάλιν : ποΰ νά σώζονται ;
ΑΧΙΛΑΕΥΣ θ .  ΣΑ Μ Ο Θ ΡΑ Κ Η Σ, ιατρός
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1) Ά π ό  την Jewish Encyclopedia, Ν. York 1901 τόμ. I, σελ. 213-5, 
υπό Abraham Damon, διευΰνντοϋ της "Ιουδαϊκής ιδεολογικής σχο
λής Κωνσταντινουπόλεως.

Τό πρώτον ίχνος ’Ιουδαϊκής παροικίας έν τή πόλει ταύτη (κατά τινα 
κάπως άβεβαίαν πηγήν εύρισκοιιένην εν Ε. Deinard’s «Massa Krim» 
(=Βάρος τής Κριμαίας) σελ. 13 Βαρσοβία 1878) ήτο κατά τήν βασιλείαν 
τοΰ Θεοδοσίου Α'  (389). ’Ενταύθα κατώκουν έπί μακράν, ΰποφέροντες 
τήν πίεσιν τών βυζαντινών Αΰτοκρατόρων, ιδίως άρξαμένην μέ τους κώ
δικας Θεοδοσίου Β' (138) καί Τουστινιανοΰ Α' (527—565), οιτινες δ'χι 
μόνον τούς άπηγύρευον νά εορτάζουν προ τοΰ Χριστιανικοΰ Πάσχα, άλ
λά τους ήνάγκαζον νά κάμνωσι χρήσιν ελληνικών καί λατινικών μεταφρά
σεων τών Α γίων Γραφών κατά τά άναγνώσματά των τοΰ Σαββάτου. 
Θΰτε ό Βενιαμίν Tudela  (περί τό 1171), οΰτε ό Ιούδας Alharizi (περί 
τό 1225) έπισκεφθέντες τήν Κ)πολιν ποιοΰνται μνείαν τών ’Ιουδαίων τής 
Άδριανουπόλεως. Δέν υπάρχει άμφιβολία δτι τοιαύτη αποικία υπήρχε 
κατ’ αυτήν τήν εποχήν, διότι ονόματα, Καλλο, Πολλικαρ, Παπο, Πιλο- 
σοφ, Ζαφφιρα καί κοινά ονόματα παππού, μάνα, παπάς, τραντάφιλα, 
σκουλαρίτσα, φανερώς ελληνικής καταγωγής, ύπάρχουσι σήμερον. Πρός 
τούτοις υπάρχει συναγωγή τών «-Gregos» ή ελληνοφώνων Εβραίων, έχόν- 
των ιδιαιτέραν άκολουθίαν. Οί εύποροΰντες Εβραίοι τής Άδριανουπό- 
λεως καί άλλων πόλεων ενοχλούμενοι μέ τάς πιέσεις τών διοικητών τής 
επαρχίας καί τάς προσηλυτιστικός ένεργείας τής ’Ορθοδόξου Έκκλησίας, 
μετφκησαν είς τάς πφραλίους πόλεις όπου ήδύναντο νά μένωσι εν σχετι
κή ήσυχίφ καί μεγαλει.τέρα άνέσει καί άσφαλεία. Τό 1361 ό Άμουράτ Α' 
εύρε εκεί μόνον μικράν καί πτωχήν άποικίαν Εβραίων, ήτις ως σωτήρα 
ύπεδέχθη τόν κατακτητήν, ού ή θρησκεία τόσον ώμοίαζε τής ίδικής των. 
Άνεφέρθησαν είς τούς ομοθρήσκους των τής Προύσης νά έ'λθωσι νά κα- 
τοικήσωσι εν τή νέα ’Οθωμανική πρωτευούση καί τοΐς διδάξωσι τήν γλώσ

1) Ό  Ί .  Παπαδόπουλος έκαμε τφ 1939 διάλεξιν περί τών Εβραίων εν τφ  Βυ- 
ζαντινφ  κράτει είς τήν Εταιρείαν Βυζαντινών Σπουδών.
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σαν τών νέων κυρίων. Ό  Ραββΐνος, ον ό Σουλτάνος περιέβαλε μέ διοικη
τικά καί δικαστικά δικαιώματα έπί τών κοινοτήτων τής Ρωμυλίας, ίδρυσε 
εν Άδριανουπόλει ραββινικόν κολλέγιον, είς τήν σύγκλητον τοΰ οποίου 
δλα τά θρησκευτικά ζητήματα υπό τών Εβραίων τής Βούδας, Ίασίου, 
Γαλάτσι καί άλλαχόθεν άνεφέροντο. Τό κολλέγιον αυτό έδέχετο ομοίως 
σπουδαστάς έκ Ρωσίας, Πολωνίας καί Ουγγαρίας.

"Ομιλος Εβραίων έκδιωχθείς 
έξ Ουγγαρίας τό 1376 υπό Λου
δοβίκου Α' έζήτησεν έκεΐ άσυλον. 
Είς αυτήν τήν αποικίαν ή συνα
γωγή Μπουδοΰν (= τή ς  Βούδας) 
οφείλει τήν ϋπαρξιν της. Οί Ε 
βραίοι στρατιώται οϊτινες ήρχισαν 
νά υπηρετούν είς τόν Τουρκικόν 
στρατόν άπό τών αρχών τής ’Ο
θωμανικής αυτοκρατορίας κατετά- 
χθησαν είς τούς g'huraba, οϊτινες 
διωργανώθησαν υπό τοϋ Άμουράτ 
Α ' (1421—51). 'Ως κοινότης οί 
Εβραίοι δέν έλαβον μέρος είς τάς 
ταραχάς τών δερβισών έπί Μωά
μεθ Α' (1413—21) έξεγερθέντων 
υπό τοΰ Bedreddin κατοίκου Ά -  
δριανουπόλεως, δστις μετεχειριζε- 
το ως δργανον του τόν Torlak» 
Kiamal προσήλυτον Εβραίον. 01 
Εβραίοι ’Αδριανουπόλεως πάν
τοτε διετέλεσαν πιστοί είς τούς

Κυρία εύηαεροΰσα τής Άδριανουπόλεως. σ ουλτάνους καί πολλοί έξ αυτώ ν
Άπί» Σβλ.  158 τοΰ Nicolai Navigationi Venetia 1580.ν  s '  ι „έγιναν διακεκριμένοι επιστήμονες,
ούτως ώστε ό Μωάμεθ Β7 (1453) έκαμε τόν Hakim Yaakub ιατρόν του
καί ακολούθως τόν διώρισεν υπουργόν τών οικονομικών (δεφτερδάρην).

Ή  κοινότης τών Καραΐμ τής Άδριανουπόλεως εύημέρει καί μέ με
ταναστεύσεις έκ Κριμαίας καί νοτίου Πολωνίας ηΰξήθη μεγάλως. Διά τών 
διδασκαλιών τών ραββίνων καί συνεχούς επαφή: μετά τών ραββινικών 
’Ιουδαίων καί τών διδασκάλων των, οιοι οί Hanok Sasporta τής Κατα- 
λωνίας καί ιδίως τοΰ ανεκτικού Mondecai b. Eliezer Comtino (1460—90) 
αστρονόμου, μαθηματικού καί λογικού, ή κοινότης άφυπνίσθη' τής πνευ
ματικής της ληθαργίας καί έκαμε μεταρρυθμίσεις είς τάς συνήθειας των, 
έπιτρεπομένης τής χρήσεως άνημμένης λυχνίας τήν εσπέραν τής Παρα
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σκευής καί πυοός τό Σ ίββατον. Μετά τήν κατάκτησιν τής Ι\)πόλεως τό 
1453, τά μέλη τής αίρέσεως αυτής μετοίκησαν σύσσωμα είς τήν πάλιν.

Ά φ ’ ετέρου ή ραββίνική κοινάτης παρέμεινεν εκεί καί ηύξήθη κατά 
τόν αριθμόν καί τήν επιρροήν. Ύποφέροντε: άπό διωγμούς καί προσελ- 
κυσθέντες από τάς λαμπράς περιγραφάς τής αγαθότητας καί εύνοιών, άς 
οί Εβραίοι άπελάμβανον εν Τουρκία, γλαφυρώς εκτεθειμένος έν ταΐς 
έπιστολαΐς τοϋ Τσαάκ Zarfati τό 1454, οί ’Ασκεναζίμ συνέρρευ- 
σαν είς Άδριανούπολιν έκ Βαβαρίας, Σουαβίας, Βοημίας, Σιλεσίας καί 
άλλαχόθεν καί ίδρυσαν Άσκενα- 
ζικήν συναγωγήν. Λείψανα τής 
παρουσίας τών Γερμανών Εβραί
ων φαίνονται εις τινας λέξεις 
έβρατο γερμανικής καταγωγής rou- 
bissa (σύζυγος τοΰ ραββίνου) bou- 
lissa καί είς ονόματα οικογενειών 
καί ομοίως είς λειτουργικός συνή
θειας.

Πραγματική δμως άπόδειξις 
εύρίσκεται είς τήν έπιτύμβιον τοϋ 
Moses Levi Ashkenazi Nasi 
(πρίγκηψ) ben Eliakim (1466 ή 
1496).

Ουτοι μέ τόν δμιλον, δστις 
ήλθεν άργότερον έξ ’Ιταλίας καί 
ΐδρυσεν τάς τρεις συναγωγάς ’Ιτα
λίας, Άπουλίας καί Σικελίας ήνώ 
θησαν μέ τούς Εβραίους τούς έξ 
’Ισπανίας διωχθέντας τό 1492, 
οΐτινες ίδρυσαν επτά ά'λλας συν · 
αγωγάς ύπό τά ονόματα Άραγών,
Καταλωνία, Evora, Gerush (εξό
ριστοι) Majorca, Πορτογαλλία καί 
Τολέδον. Τούτο ηύ'ξησε τάς συν
αγωγάς εις 13. Οί Sepkardim έπέβαλον έπί τών αυτοχθόνων καί τών 
Γερμανο-Έβραίων τήν γλώσσαν, έθιμα καί συνήθειας τής Ισπανίας, αΐ- 
τινες έγένοντο δεκταί ύπό δλων τών προσφύγων, οΐτινες ήλθον μετά τούς 
Ίσπανο-Έβραίους ιδίως ύπό τής οικογένειας Alamano, ήτις ενεκα τής 
πίστεως τοΰ αρχηγού άύτής Joseph ben Soi6mon κατά τήν κατάληψιν 
τή; Βουδαπέστης ύπό τοϋ Σουλεϋμάν Β’ τό 1526, έτυχε ιδιαιτέρας ασυ
δοσίας. ’Απόγονοι τή; οίκογενείας κατοικοϋσι εΐσέτι είς ’Αδριανούπολιν.

Έπηρεασθέντες ύπό τών μεταναστών αυτών οί καταγινόμενοι είς τάς

Κυρία “Εβραία.
Ά π ό  Σελ· 163 το υ  ΙδΙου βιβλίου.
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μελετάς τοΰ Ταλμούθ έχασαν βαθμηδόν to ενδιαφέρον των και καθ’ ολο
κληρίαν άπερρόφησε τήν προσοχήν τιον ή Καμπάλλα, εις έκ τών οπαδών 
τής οποίας, ό ’Αβραάμ βεν Eliezer ha-Levi, ήτο συγγραφεΰς μερικών μυ
στικών συγγραμμάτων. Τό έδαφος οΰτωκατέστη δεκτικόν διά τήν παραδο
χήν τών Μεσσιανικών ιδεών τοϋ όνειροπώλου Σολωμών Molko, δστις τό 
1529 ήλθεν είς Άδριανοΰπολιν νά πείση τον καλώς γνωστόν Ιωσήφ 
Caro, δστις ήτο τής φυλής τοΰ Aaron de T ran i προέδρου τοϋ Κολλεγίου 
και ίσως τόν Yom-Tob Cohen καί Abraham Saba, ραββίνους τής εποχής 
εκείνης. Τό 1522 δ Caro ήρχισε τά σχόλια («Bet Yoseph») επί τοΰ «Tou- 
rirru τοΰ ’Ιακώβ βεν Asher, τά οποία έτελείωσε άργότερον έν Safed. 
Τυπογραφεΐον ίόρυθέν ύπό τών αδελφών Σολωμών καί ’Ιωσήφ Sabetz 
ύπήρχεν έν Άδριανουπόλει προ τοΰ 1555, ακολούθως μετεφέρθη είς Θεσ
σαλονίκην, ένεκα επιδημίας ήτις έπεκράτει έκεΐ. ’Άλλο τυπογραφεΐον δέν 
ίδρύθη έκεΐ μέχρι τοΰ 1888, δτε τό xYoseph Daat» (El Progresso) περιο
δικόν έκαμε τήν εμφάνισίν του. Ή  μελέτη τής ιστορίας ύπεθάλπετο έν 
Άδριανουπόλει, καί δ ’Ιωσήφ ibn Verga, ταλμουδιστής, άπετελείωσε τό 
διάσημον χρονικόν («Shebet Jehudah»), άρξάμενον ύπό τοΰ προπάππου 
του Ίοΰδα καί έξακολουθηθέν ύπό τοΰ πατρός του Σολωμών. Τοΰτο ήτο 
επίκαιρον έργον διότι ή ιερά έξέτασις ήτις έξετίθετο έν τφ συγγράμματι, 
άνενεώθη εις Αγκώνα τό 1556 καί διήγειρεν τήν άγανάκιησιν τών 
Εβραίων τής Τουρκίας, καθώς καί τής Άδριανουπόλεως, οΐτινες, δπως 
έκδικηθώσι τόν πάπαν Παϋλον Α', έσκέφθησαν νά δεχθώσι τήν γνώμην 
τοΰ ’Ιωσήφ Nasi καί παΰσωσι στέλλοντες τά έμπορεΰματά των είς Α γ 
κώνα καί μεταφέρωσιν τό έμπόριάν των είς Pesaro. Οΰτε δ ’Ιωσήφ Zar- 
fati συγγραφεύς τών κηρυγμάτων («Jad Yoseph» 1617), οΰτε δ ’Ιούδας 
Bithon (1568— 1639) έγιναν αΰτόπται τοΰ Μεσσιανικού κινήματος τοΰ 
Shabbethai Zebi, δπερ έληξεν έν Άδριανουπόλει, δτε δ Zebi καί ή σύ
ζυγός του ήσπάσθησαν τόν ’Ισλαμισμόν (Σεπτ. 21 1666) έπί παρουσίφ τοΰ 
Σουλτάνου Μωάμεθ· Α '% περί τοΰ γεγονότος παραδόσεις είναι πολλαί μέ
χρι σήμερον. Οί ραββΐνοι άντεστρατεΰοντο είς τήν προπαγάνδαν, τήν 
δποίαν δ Shabbethai είσέτι έξηκολούθει χάριν τοΰ ’Ισλαμισμού καί τοΰ 
Κινήματος δπερ διηγέρθη ύπό τοΰ προφήτου του Ναθάν τής Γάζας, δστις 
έξεδιώχθη άπό τά "Υψαλα καί Comargena. Ό  Αβραάμ Magrisso φαί
νεται, δτι ήτο λίαν άντί-Shabbethaian μεθ’ δλην τήν παρουσίαν τοΰ Σα
μουήλ Primo, πρώην γραμματέως τοΰ Μεσσίου, δστις (νομίζω δ γραμμα- 
τεΰς) άπέθανε έν Άδριανουπόλει τό 1708.

Δύο οίκογένειαι παρέσχον έπί διακόσια σχεδόν έτη δύο παραλλήλους 
γραμμάς ραββίνων. Είς τούς Behmoiras, Πολωνικής καταγωγής, άνήκον 
δ Μεναείμ I ben Isaak (1666 —1728), Mordecai I (άπέθ. 1743 ή 1748), 
Μεναείμ II  (άπέθ. τό 1776) Mordecai II Chelibi (άπέθ. 1821), Ραφαήλ
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I Μωσής (άπέθ. 1878) καί Ραφαήλ II  (άπέθ. 1897)' ύπήρχον μέλη τής οι
κογένειας καί οί μή λειτουργοΰντες ραββΐνοι καί συγγραφείς Σολωμών, 
Συμεών καί Μεναείμ. Ή  οίκογέιεια Gueron παρέσχε τούς ραββίνους Ρ α 
φαήλ "Ιακώβ Άβρααμ I (άπέθ. τό 1751) Eliakim I (άπέθ. έν Κ)πόλει 
περί τό 1800) Jak ir  I (Preciado Astruc, άπέθ. έν 'Ιερουσαλήμ τό 1817), 
’Ιακώβ ’Αβραάμ II  (Cornorte ή Μεναείμ (άπέθ. to 1826), Bekor E lia 
kim II (άπέθ. περί τό 1835) καί Jak ir  II (Preciado 1813—74), άπέθανε 
έν ‘Ιερουσαλήμ κατόπιν λαμπρού σταδίου, ’Ιακώβ ’Αβραάμ III  και Mor- 
decai άπέθ. τό 1889. Πρός ταϊς δύο αύταΐς οίκογενείαις, αΐτινες διεμοι- 
ράζοντο μεταξύ των τήν τιμήν νά διοικώσι τήν κοινότητα Άδριανουπό- 
λεως έπί 200 έτη, υπήρξαν καί τι- 
νες ικανοί γραμματείς, οϊτινες 
έπαξίως έβοήθουν είς τούτο. Ού- 
τοι είναι ό Elijah Perez (άπέθ. 
τό 1763), ό ’Αβραάμ Perez Isaak 
Alkabez (άπέθ. τό 1831) καί ό 
Σαμουήλ ibn Danon δστις τό 
1850 έλαβε διακεκριμένον μέρος 
είς τήν ϊδρυσιν σχολών, αΐτινες 
ήσαν κατά πρώτον υπό τήν διοί- 
κησιν τού Ίώσήφ Halevy, νύν 
καθηγητού έν τή Σορβώννη καί 
ακολούθως διωκούντο υπό διευ- 
θυντού άποστελλομένου υπό τής 
Alliance Israelite  Universelle.
Έκτος τής σχολής, υπάρχει καί 
Talm ud Torah, μία Ιδιωτική 
σχολή, σχολή διά κοράσια τής 
Jewish Alliance, ’Ιουδαϊκή λέ- 
0X11, εν μικρόν νοσοκομειον καί 
μερικαί άγαθοεργαί αδελφότητες 
καί τών συζητήσεων. Τό 1872 ή 
’Αδριανούπολις ύπέστη τήν κατη
γορίαν φόνου διά θρησκευτικούς 
λόγους, Ή  Alliance Israelite έπί 
σης διατηρεί έν Άδριανουπόλει σχολήν ίδρυθεΐσαν τό 1867. Θεολογικον 
Σεξινάριον ίδρύθη καί τό 1896 υπό τού ’Αβραάμ Damon έν σχέσει μέ τήν 
Alliance, τό όποιον δμως έν έτος άργότερον μετεφέρθη εις Κων)πολιν.

Βιβλιογραφία : Franco, Essai sur l’Histoire des Israelites de 1’ 
Empire Ottoman p. p. 204,205, Paris  1897.—Bulletin de l’Alliance 
Israelite  Universelle 1897 σειρά 11 άρ. 22 σελ, 85,

Νέα 'Εβραία τής Άδριανουπόλεως.
“Α πδ Σελ. ΐ  64' τοΰ Ιδ ίον βιβλίου.
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2) Ά π ό  τό βίβλίον τον Μ. Franco: Histoire des Israelites de VEmpire 
Ottoman. Paris 1897.

(Σ. 22—23). Ή  Άδριανούπολις επί τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων 
βΐχε "Ιουδαϊκήν κοινότητα.

Επιτάφιον εις εβραϊκήν γλώσσαν τοΰ ΐσραηλιτικοΰ κοιμητηρίου τής 
πόλεως αυτής τά επιμαρτυρεί. Άναγινώσκει τις τάς ακολούθους λέξεις 
«Ινθάδε κείται ό ραββινος Moche Halevi Askenazi άποθανών τήν 17 
Αβ τοΰ έτους 5226 από τής δημιουργίας (1446 μ. X.). Ώς ίχνος από τήν 
βυζαντινήν περίοδον άναφέρομεν προσέτι τήν συναγωγήν, λεγομένην «Ε1- 
Kahal des Los Gregos» ή συναγωγή τών Ελλήνων.

(Σ. 29—30)."Οτε δ Μουράτ Α' κατέλαβε τήν Άδριανοΰπολιν, εΰρε εις 
αυτήν μίαν πτωχήν ιουδαϊκήν κοινότητα, ή οποία προσέτρεξε μετ’ ενθου
σιασμού πρός τούς κατακτητάς. Ά λ λ ’ επειδή οΐ δυστυχείς αυτοί δεν 
έγνώριζον ή τήν "Ελληνικήν, προέτρεψαν τούς ομοθρήσκους των τής 
Προΰσης νά εγκατασταθούν εις τήν Άδριανοΰπολιν, μέ τόν σκοπόν νά 
Ικμάθουν άπό αυτούς τήν τουρκικήν γλώσσαν. Τοΰτο έγενικεύθη είς δλας 
τάς ελληνικάς πόλεις, αί δποιαι ύπέκυψαν είς τήν δΰναμιν τών ’Οθωμα
νών. Παρουσιάσθη τότε ενα περίεργον γεγονός : Τό ρεύμα τής μετανα- 
στεΰσεως τό όποιον έφερε τούς Ίσραηλίτας έπί τής βασιλείας τού Του- 
λιανοΰ νά εγκαταλείπουν τάς πόλεις τοΰ εσωτερικοΰ, Φιλιπποΰπολιν, Λά- 
ρισσαν, Νύσσαν καί Σόφιαν διά νά διαφΰγουν τής τυραννίας τών ρω
μαίων κυβερνητών καί νά έγκατασταθοΰν είς τήν Βάρναν, Σκοΰταρι τής 
Αλβανίας, Κέρκυραν, Ρουτσούκ κλ. ήλλαξε. Οί Ίσραηλίται τών παραλίων 
Ιπανήρχισαν νά εγκαθίστανται είς τάς πόλεις τοϋ εσωτερικού, δπου ή 
σημαία τής ήμισελήνου έκανε νά βασιλεΰη ή δικαιοσύνη καί ή άνεξι- 
θρησκεία.

"Ο μεγάλος Ραββινος τής Άδριανουπόλεως είχε πλήρη εξουσίαν έφ’ 
δλων τών ιουδαϊκών κοινοτήτων τής Ρωμυλίας. Είχε τό δικαίωμα νά 
διοική, νά ίδρύη δικαστήρια, νά είσπράττη τά πληρωτέα χρέη τών Ι ο υ 
δαίων καί καταβάλλη αυτά είς τόν αύτοκρατορικόν θησαυρόν. Αυτός ήτο 
καί ό λόγος, ώστε τό ιουδαϊκόν πανεπιστήμιον (Yeschiba) τής Άδριανου- 
πόλεως νά άκμάζη. Συνεβουλεύοντο τούς ραββίνους έπί δλων τών ζητημά
των τής ιουδαϊκής νομολογίας, είς δλας τάς πόλεις εις τάς οποίας τά ο
θωμανικά δπλα ήρχίσαν νά επικρατούν.

Ή  Άδριανούπολις μάλιστα προσείλκυσε πολλούς σπουδαστάς, ταλ- 
μούδιστάς άπό τήν Ουγγαρίαν, Πολωνίαν καί Ρωσσίαν.

Σ. 1 Άποικίαι ίουδαϊκαί ίδρύθησαν άπό τού 1ου μέχρι τοΰ 4ου αίώ- 
νος μ. X. καί κατά σειράν, είς Θράκην, Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν,
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Βεβαιότατα ό Μεγάλος Κωνσταντίνος θά εύρε μεγάλον αριθμόν ομο
θρήσκων μας εγκατεστημένων ήδη είς τό Βυζάντιον, όπου εΐχον πολλάς 
συναγωγάς : Διότι του; επέτρεψε νά τάς διατηρήσουν, πληρώνοντες φό- 
ρον, άλλά τού; άπηγόρευσε νά κτίσουν νέας.

3) Ά πο  τό βιβλίον της Lady Montague: Letters. London 1861. τόμ. I.

(Σ. 299). Ή  παντοτινή άμφίεσις (τών τουρκισσών) τάς παρέχει πλήρη 
ελευθερίαν νά έκπληροϋν τους πόθους των χωρίς φόβον ν’ ανακαλυ
φθούν.

Ή  πλέον εν χοήσει μέθοδος εινε νά ορίζουν συνάντησιν μέ τόν άγα- 
πητικόν των είς τό μαγαζί, ένός Εβραίου, τά όποια είναι εξ ϊσυυ κατάλ
ληλα (διά τοιουτους σκοπούς) όπως τά ινδικά μέρη παρ’ ημΐν.

Καί έν τούτοις, όσοι δέν κάμνουν τοιαύτην χρήσιν αύτών, δέν δι
στάζουν νά μεταβώσι είς; αύτά καί αγοράσουν πράγματα μικράς αξίας ή 
ακριβά εμπορεύματα, τά όποια ευρίσκει τις παρ’ αύτοΐς.

Αί κυρίαι υψηλής περιωπή; σπανίως αποκαλύπτουν εις τούς ερωμέ
νους των ποΐαι εΐνε καί εΐνε πολύ δΰσκολον δι3 αύτούς ν” άνακαλύψουν 
ποϊαι εΐνε. Δύνασθε νά φαντασθήτε όλίγας πιστάς συζύγους είς αύτήν 
τήν χώραν, άφοΰ ούδέν έχουν νά φοβηθούν άπό τήν άκριτομυθίαν τοΰ 
ερωμένου. Ώς εκ τούτου βλέπομεν πολλάς, αί όποΐαι έχουν τό θάρρος 
νά εκτίθενται τοιουτοτρόπως.

( Σ . 321—2) ΓΤαρεϊήρησα ότι οί πλεΐστοι τών πλουσίων εμπόρων εΐνε 
Εβραίοι.

Ό  λαός αύτός εΐνε άπίστευτος δύναμις είς τήν χώραν αύτήν. "Έχουν 
πλειστα προνόμια ύπεράνω όλων καί αύτών τών Τούρκων, καί έχουν 
σχηματίσει σημαντικήν κοινότητα, διεπόμενοι ύπό τών ίδικών των νόμων” 
προσέτι έχουν συγκεντρώσει εϊς· χεΐρας των όλον τό έμπόριον τής αύτο- 
κρατορίας, έν μέρει διά τής σταθεράς μεταξύ των άλληλεγγύης καί άφ’ 
έτέρου ένεκα τής επιρροής των έπί τών Τούρκων, χαρακτηριζομένων διά 
τήν νωθρότητά των καί τήν έλλειψιν ενεργητίκότητος.

Κάθε πασάς έχει τόν 'Εβραίον του, ό όποιος τοΰ εΐνε ό άνθρωπος 
τών ύποθέσεών του. Τοϋ εμπιστεύεται όλα του τά μυστικά καί διεξάγει 
ολας τάς υποθέσεις. Ούδεμία συναλλαγή γίνεται, ούόεμία δωροδοκία λαμ- 
βάνεται, ούδέν έμπόρευμα πωλείται χωρίς νά πέραση άπό τά χέρια του.

Εΐνε οί ιατροί, έπιστάται καί διερμηνείς όλων τών μεγάλων άνθρώ- 
πων. Δύνασθε νά φαντασθήτε πόσον επικερδές εΐνε τοΰτο είς λαόν, ό 
όποιος ούδέποτε παραλείπει νά έπωφεληθή καί τής ελάχιστης εύκαιρίας. 
’Έχουν εύρει τό μυστικόν νά κάμωσιν τούς έαυτούς των τόμον άναγκαίους
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ώστ8 εινε βέβαιοι τή; προστασίας τή; αυλής, οίονδήποτε ύπουργείον 
και αν εινε εις τήν εξουσίαν.

’Ακόμη καί αυτοί οί 5 Αγγλοι, Γάλλοι καί Ιταλοί έμποροι, οί όποιοι 
εννοούν τάς πονηριάς των, αναγκάζονται νά έμπιστεύωνται τάς εργασίας 
των εις τήν διαπραγμάτευσίν των’ οΰδεμία συναλλαγή εκτελεΐται ά'νευ 
αυτών. Καί τόν εύτελέστερόν των εινε δΰσκολον* νά τόν δυσαρεστήση 
τις, καθόσον ή ολομέλεια (κοινότης) υπερασπίζει τά συμφέροντά του 
μετ’ εξ ίσου δραστηριότητος, όπως θά έπραττε καί διά τούς πλέον σημαί
νοντα; τών μελών της.

Πολλοί αυτών εί,νε πλουσιώτατοι, φροντίζουν ελάχιστα δμως νά τό 
επιδεικνύουν, καίτοι ζούν είς τά σπίτια των μέ μεγάλην πολυτέλειαν 
καί μεγαλοπρέπειαν.

4) *Από  τό βιβλίον τον Abraham Damon: 01 Καραΐται εν Ευρωπαϊκή 
Τονρχίμ. Σνμβολα'ι είς την ιστορίαν των. *Επι τη βάσει κνρίως 
άνεκδότων εγγράφων.3Εν Jewish Quarterly Review, London li/25  
τόμ. 15.

(Σελ. 289). Ή  αΐρεσις τών Καραϊτών έχει τήν γέννησίν της εν Βαγ
δάτη καί μετεφυτεΰθη είς ‘Ιερουσαλήμ, δπου ακόμη κατά τά μέσα τής 
10ης έκατονταετηρίδος επέδειξε μεγάλην τάσιν πρός προσηλυτισμόν, υπό 
τήν έπίδρασιν τής οποίας διεσπάρη πανταχοϋ.

Ή  ίδρυσις τής εν Κ)πόλει κοινότητος πιθανώς ανάγεται είς τήν επο
χήν αυτήν. Κατά τινα παράδοσιν μετοίκησαν είς Άδριανούπολιν καί 
έκειθεν είς Κ)πολιν, τό 389 (;) έπί Θεοδοσίου Α'. 5/Ιδε Ε. Deinard W a r
saw Goldman 1878 σελ. 13.

(Σελ. 296—301). ’Ανωτέρω έγένετο μνεία μόνον τών έν Κ)πόλει Κα- 
ραϊτών, δότι συνεπεία τής καταθλίψεως τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων 
καί τοΰ φανατικού κλήρου, αί κοινότητες τών Καραϊτών πράγματι έγκα- 
τελειπον τάς πόλεις τοΰ εσωτερικού, δπου ολίγη υπήρχε ασφάλεια είς τήν 
περιουσίαν καί τήν ζωήν των. Προτιμώντες νά έγκατασταθούν εις τά 
παράλια καί π. χ. έν Κ)πόλει, δπου εΰρον σχετικώς περισσοτέραν άνεσιν 
καί ήδΰναντο νά έπικοινωνήσωσι μ,ετά τών έν Παλαιστίνη, Καίρφ καί 
Κριμαίρ ομοθρήσκων των.

Μόνον μετά τήν κατάκτησιν τής ’Αδριανουπόλεως τό 1360 υπό Μου- 
ράτ Α' τό ρεύμα τής μεταναστεύσεως έστράφη εις τά όπίσω πρός τό 
εσωτερικόν. "Οσοι ειχον καταφυγει είς τάς παραλίους πόλεις, δπου ό Βυ
ζαντινός σταυρός έκυριάρχει έτι, άναμφιβόλως έπέστρεψαν είς Άδριανού- 
πολιν, δπου υπό τήν σκιάν τής ημισελήνου, ειρήνη καί δικαιοσύνη έπε- 
κράτει.
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Πιθανόν ίδρυσαν ΙκεΤ άνωτέραν σχολήν δπου πιθανόν έξεπαιδεύθη 
δ συγγραφεύς Judah, οστις to 1390 είχε αντιγράψει τήν Πεντάτευχον έπί 
διφθέρας. Δεν εινε βέβαιον αν τούτο ήτο έργον του ή έργον τοΰ πατρός 
του Elijah. Ό  αυτό; Judah  άναφέρεται είς έτερον χειρόγραφον τοΰ 1363- 
Έ κ  τών ανωτέρω δυνάμεθα νά είκάσωμεν, δτι ή έν Άδριανουπόλει σχο
λή τήν εποχήν έκείνην ήδη ήτο είς θέσιν νά παρέξη διδασκάλους καί αντι
γράφεις διά ξένας χώρας. Έκτος άν ό άνω μνημονευόμενος άντιγραφεύς 
εΐχε διδαχθή άπό τούς ραββινικούς Ίσραηλίτας τής Άδριανουπόλεως, ή 
μετέβη είς Κριμαίαν κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν...

Μετά τήν άλωσιν τής Κ)πόλεως υπό Μωάμεθ Β' 1453... πολλοί *Ισ· 
ραηλίται άπό άλλας πόλεις τής εΰρείας του αυτοκρατορίας μετφκίσθησαν 
είς τήν νέαν αύτοΰ πρωτεύουσαν. Μεταξύ τών ραββινικών. ’Ισραηλιτών 
οι όποιοι μετφκησαν έξ Άδριανουπόλεως καί Προβαδίας κλ. θά ύπήρχον 
άναμφιβόλως καί τινες Καραίται οί όποιοι επίσης μετηνάστευσαν έκ Ση- 
λυβρίας, Βουργάζ, Πάργας, (παρά τήν Κέρκυραν) (έγγραφον άρ. 3) Ν ι; 
κομήδειαν, Κέρκυραν καί Θεσσαλονίκην, δπου ειχον κοινότητας.

Ά ν  κρίνη τις εκ τής άκολούθου περικοπής : «οί Καραΐτάι, οί όποιοι 
μετφκίσθησαν ύπό Μωάμεθ τοΰ Β' έγκατεστάθησαν έν Χάσκιοϊ, δπου 
αρχαία συναγωγή διετέθη ύπέρ αυτών». Ή  άρχική μικρά κοινότης τής 
Κ)πόλακ, ήτις ηύξήθη καί κατά πάσαν πιθανότητα άπερροφήθη καί 
ύπετάγη εις τήν τών νεοελθόντων, άπέκτησε είς τήν δημοσίαν καί ιδιωτι
κήν της έμφάνισιν τό δνομα Κοινότης Άδριανουπόλεως (ειχεν επίσης τήν 
συναγωγήν τών εξόριστων ής ήτο παράρτημα τής ραββινικής κοινότητος 
τοΰ αύτοϋ ονόματος). Έκλήθη οϋτω είτε έκ τή<+ σπουδαιότητος τών νεω- 
στί άφιχθέντων έκ τής πόλεως εκείνης, οίτινες ύπερτέρουν κατά τόν αρι
θμόν τούς άλλους, ή ίσως επειδή κατοοκουν έν Βαλατα παρά τήν πύλην 
τής Άδριανουπόλεως.... Έ ν  Κ)πόλει ή συνοικία ΚαράκιοΧ (Γαλατά) λέγε
ται δτι έδήλου τό χωρίον τών Καραϊτών... Βασιζόμενος εις ,χωρίον τοΰ 
Caleb Afendopolo καί είς διαφόρους παραδόσεις τό Ιπεσκέφθην.

A'. Keramia (Kermonde τουρκιστί) άπέναντι τής Χαλκηδόνος καί 
παρά τόν μικρόν Τσεκμετζέν. Έ π ί λοφίσκου, έπιβλέποντος τήν θάλασ
σαν, όπισθεν τοΰ τεμένους Σελιμιέ, παρετήρησα νεκροταφεΐον διασχιζό- 
μενον ύπό δρόμου καί λιθοστρωμένου νεκροταφείου. Μεταξύ αύτών εινε 
μερικοί άπό γΰψον οί όποιοι φθείρονται εύκολους, ένφ άλλοι εινε έκ μαρ
μάρου. Περιέργως ούδεμία έξ αύτών έχει επιγραφήν τινα. Εινε άνεπί- 
γραφοι στήλαι διαφόρων μορφών καί θέσεως'άλλαι κεΐνται χαμαί, άλλαι 
ϊστανται όρθιοι, άλλαι εινε άθικτοι καί άλλαι είς μικρά τεμάχια, μερικαί 
είνε τετράγωνοι ή παραλληλόγραμμοι καί άλλαι εινε οριζοντίους ή έξαγω- 
νικώς περικεκομμέναι καί άλλαι μέ έπιμήκεις ραβδώσεις, άλλαι κυλινδρι
κοί δπως έν Όκ-ΜεΧδάν τοΰ Χάσκιοϊ, μερικαί δ’ έχουν τεμάχια λίθινων



κεφαλών. Μερικαί εξ αύτών έχουν μήκος 4 μέτρων καί 1 μέτρου διάμετρον.
Β'. Τά Γαλατάρια, άνατολικώς τοϋ Μικρού Τσεκμετζέ, δπου ομοίως 

υπάρχει νεκροταφεΐον διασχιζόμενον ύπό δρόμου, πράγματι κατεσκευ- 
ασμένου εκ λίθων νεκροταφείου, οί, όποιοι λέγεται έλήφθησαν ύπό τών 
Ελλήνων προ ήμισείας εκατονταετηρίδος περίπου δι’ άνέγερσιν οικοδο
μών και οί όποιοι λίθοι εινε κεκαλυμμένοι ύπό τσιμέντου. Οί τελευταίοι 
ούτοι, μέ λέγουν, εύρον έγγραφα καί βιβλία παραχωμένα έκεΐ (Geniza) τά 
όποια έκαψαν μετά τήν εκσκαφήν των καί λέγουν δτι άνήκον εις τούς 
πρώτους ’Ιουδαίους κατοίκους τοΰ χωρίου.

Γ'. Τ οιφούτ Β ονργάζ  (Γρΰπες ελληνιστί) κείμενον μεταξύ τοΰ γεωρ
γικού σταθμού Χαλκαλή καί τοΰ Μακρίκιοϊ, τρία τέταρτα τής ώρας βο
ρείους τοΰ χωρίου. Μόνον δωδεκάς οικιών Ελληνικών ύπάρχει έκεΐ, αί 
όποιοι έχουν ομοίως τήν ωραίαν εκκλησίαν τοΰ Ά γιου Γεωργίου. ’Άλλα1 
κατοικίαι, νΰν ερείπια, λέγεται ύπό τών ιδίων Ελλήνων, δτι άνήκον 
είς Τούρκους. Εις άκαλλιέργητον άγρόν, ό όποιος κατά τήν παράδοσιν 
τών ιδίων Ελλήνων, ταυτίζεται μέ ’Ιουδαϊκόν νεκροταφεΐον, παρετή- 
ρησα δΰο τετραγώνους λίθους όρθιους άνεπιγράφους.

(Σελ 304—308). Ή  μετοικησία μέρους τής κοινότητος Άδριανουπό- 
λεως είς τήν πρωτεύουσαν δέν συνετέλεσε νά έξαφανισθή τελείως ή κοι- 
νότης άπό αυτήν. Α π ’ εναντίας κατά τόν Judah Pouki 1581 διαρκώς 
ύπήρχεν επικοινωνία μεταξύ τών δύο πόλεων, άκόμη καί πεζή μεταξύ τών 
Καραϊτών τής Κ)πόλεως καί τής Άδριανουπόλεως, μέ τόν σκοπόν νά 
συζητήσωσι θρησκευτικά ζητήματα. Άμφότεραι αί κοινότητες αύται ηύ- 
ξήθησαν άριθμητικώς διά τής άφίξεως περί τό 1460 Καραϊτών εξ Άσίας» 
Νοτίου Πολωνίας καί Κριμαίας. *Η άφιξις τών ξένων δέν συνετέλεσε νά 
έλαττώση τήν άμάθειαν είς ήν ή αΐρεσις αΰτη είχε καταπέση.

Παρά τήν διδασκαλίαν τοΰ ίδρυτοΰ των, δτι ή γραφή πρέπει νά έξη- 
γήται λογικώς, μετά ώριμον σκέψιν, οί Καραΐται κατώρθωσαν νά δη
μιουργήσουν δόγματα άπό τάς γνώμα; τών παλαιών των άρχηγών... Γε
γονός άποδεικνύον τήν στενοκεφαλιάν των κατά τήν εποχήν αύτήν, είνε 
ή θυελλώδης διαμάχη προ τοΰ 1455, ήτις έλαβε χώραν έν Άδριανουπόλει 
περί τής θέσεως, τήν οποίαν ό άναγνώστης τής Πεντατεύχου πρέπει νά 
κατέχη έν τή συναγωγή κατά τήν τελετήν τής πρωίας τοΰ Σαββάτου, άν 
δηλ. έπρεπε ν’ άτενίζη πρός τήν Σκηνήν τής Διαθήκης ή πρός τόν 
λαόν. 'Η  πρώτη έκ τών δύο γνωμών έπεκράτησε. "Ετερον γεγονός τό 
όποιον έλαβε χώραν είς τήν ιδίαν πόλιν, δεικνύει τό άμετάβλητον τών άρ- 
χών τών Καραϊτών κατά τήν έποχήν αύτήν.

Ή  άνωτέρα των σχολή έν Άδριανουπόλει, τής οποίας προεστάτουν 
ό Menahem Bassiatzi b. Joseph (1450) καί ό υίός του Moses, Menahem 
Maroli, Michael ό πρεσβύτερος καί ό υίός του ’Ιωσήφ, είσήξε άναμφιβό-
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λως υπό ραββινικήν επιρροήν, μεταρρύθμισιν άνήκουστον άπό τής ίδρύ- 
σεως τοΰ Καραϊυμοΰ. Δηλαδή τό άνάπτειν τό φώς διά τό Σάββατον άπό 
τήν Παρασκευήν εσπέραν, ώστε ή αγία ήιιέρα μή διέρχεται εν σκότει... 
eH μεταρρύάμισις αυτή έ'τυχε άνταγιονισμοϋ, διότι οΐ Καραΐται σταθε- 
ρώς εΐρχοντο τής άνηθέ του γνώμης καί συνήθειας, ήτις πιθανόν έξηκο- 
λούθει άπό τών χρόνων τοΰ Anan καί ύπεστηρίζετο διά τής παρελεΰσεως 
τόσου χρόνου. "Η διαφορά αυτή έγένετο αιτία εσωτερικής διαπάλης. Οί 
συντηρητικοί κυρίως άποτελούμενοι έκ τών έκ Ρωσίας καί Κριμαίας μετα
ναστών, μετεχειρίζοντο τούς τολμηρούς μεταρρυθμιστάς ώς αιρετικούς...

Διαφοραί ύφίσταντο μεταξύ τών διαφόρων κοινοτήτων έπί τοϋ ζη
τήματος ποιου είδους βιβλίου νά γίνεται χρήσις διά τάς αναγνώσεις αύτάς 
τοϋ Σαββάτου. Τό 1496 αί κοινότητες Kaffa, Κριμαίας καί Κέρκυρας συ
νήθιζαν ακόμη ν’ άναγινώσκουν τό. Sidra τό Σάββατον μετά τό Succofh 
άπό σύνηθες βιβλίον τής Πεντατεύχου, καί κατόπιν έκ τοΰ κυλίνδρου*τήν 
άνάγνωσιν τής Γενέσεως 1—115 υπό ενός Κοέν, ενός Λευίτου καί 5 
λαϊκών.

Έ ν  Κωνσταντινουπόλει, Άδριανουπόλει, Σηλυβρίφ καί Μπουργάζ ό 
Τερός Κύλινδρος έξήγετο διά τήν άνάγνωσιν τήν 7ην ημέραν καθ’ έκα
στον Σάββατον καί ή συνήθεια αυτή συνέτεινε νά ιιπεκκαίη τήν επιθυμίαν 
τίς νά ύπερτερή εις τάς ίεράς σπουδάς, μέ τήν αναμονήν, δτι ημέραν τινα 
θά επροσκαλείτο ν’ άναγνώση δημοσίιος' τοΰτοέκράτει τήν προσοχήν εκά-̂  
στου άγρυπνον καί τόν ηνάγκαζε νά προπαρασκευάζηται διά τήν τοιαύτην 
περίστασιν διά διαρκούς έπαναλήψεως. Πρός τόν αυτόν παιδαγωγικόν σκο
πόν μετέφραζον (άναμφιβόλως είς τήν Ελληνικήν) τήν εβδομαδιαίαν πε
ρικοπήν διά τήν εκπαίδευσιν τών γυναικών καί άμαθών. Άργότερον 
ένεκα τής άμίλλης ή οποία έξηγέρθη διά τήν τάξιν, ή οποία θά έδίδετο 
είς έκαστον αναγνώστην, έν τή άπουσίφ Κοέν καί. Λευιτών άξίων (ένεκα 
τής διαγωγής των) τών ιερών αυτών ονομάτων, έκ νέου έπανήλθον είς 
τήν συνήθειαν νά -γίνωνται αί άναγνώσεις τής Πεντατεύχου εις μορφήν 
βιβλίου. Αί άναγνώσεις αύταί έγίνοντο ύφ’ ενός προσώπου άξίας, τό 
όποιον άνεγίνωσκε αύτ4ς χωρίς νά σταματοί, οϋτα> άκολουθών τήν άρ- 
χαίαν συνήθειαν, κατά τήν χρήσιν τού ϊεροΰ κυλίνδρου.

(Σελ. 310—3 11). Ή  κατάκτησις τών Τούρκων. .. ένεδυνάμωσε τούς 
δεσμούς μεταξύ ραββινικών καί Καραϊτών καί τούς έφερε πλησιέστερον 
πρός άλλήλους. Οϋτω ό Mordecai Comtino ραββϊνος άστρονόμος καί μα
θηματικός (1460—90) δστις άφήκε τήν Κ)πολιν δι’ Άδριανούπολιν, έλαβε 
ύπ’ ό'ψιν δχι μόνον τήν γνώμην τών Καραϊτών είς τά σχόλιά του τής 
Γραφής, άλλ’ έδέχετο είς τάς δημοσίας τάξεις μαθητάς Καραΐτας καί 
ραββινικούς, δπου έμάνθανον καί είθίζοντο είς άμοιβαίαν άνοχήν, τής
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οποίας παράδειγμα δ ίδιος έδιδεν ύποστηρίζων φιλικάς διαθέσεις προς 
τούς Καραΐτας καί όμιλών μετά σεβασμού περί αυτών καί ιδίως περί τοΰ 
Joseph Revitzi.

(Σελ. 314). Συνεπείφ διαφοράς έγεργηθείσης τήν 20ήν Iyyar  1480 
μεταξύ τών ραββινικών καί Καραϊτών είς τήν αγοράν τών ιχθύων, πιθα
νώς τό Μπαλούκ-Παζάρ, περί τοΰ b r il l(= C lar ia  lotte) τό όποιον οί μεν 
πρώτοι έθεώρουν δτι ήτο ιχθύς τόν όποιον επετρέπετο νά φάγουν, διότι 
είχε λέπια τά όποια έ'πιπτον κατά τήν σύλληψίν του, αί δύο κοινότητες 
διώρισαν 20 απεσταλμένους, οί οποίοι μετέβησαν είς Δέρκος, (τήν λίμνην) 
άπέχοντος μίαν ήμέραν τής Κ)πόλεως. Οί ραββινικοί έπείσθησαν περί τής 
άγνοιας των ύπό τών ψαράδων, οί όποιοι έγνώριζον έπ πείρας πολυετούς, 
δτι ό ιχθύς εκείνος δεν είχε λέπια. ’Έκτοτε πολλοί ραββΐνοι δεν τόν τρώ
γουν. Κατά τήν περίστασιν αύτήν πολλοί διακεκριμένοι Καραΐται έλαβον 
μέρος είς τήν είς Δέρκος αποστολήν.

(Σελ. 315). Τοΰ έργου τοΰ Judach Maruli (υίοΰ τοΰ Menahem Ma- 
ru li τής Άδριανουπόλεως) σώζεται μόνον εν άντίτυπον. . .  Κατάλογος τών 
έργων τοΰ Elijah Baskyazi έχει ώς εξής.. . 6) περί τής Ακολουθίας, τε- 
λειωθέν έν Keramo Τρίτην 22 Tebet 1497* άνάπτυξις δοκιμίου τοΰ ίδιου 
τοΰ 1492... 13). . . έτερον εργον άποτελειωθέν 4 Adar 1497 έν Keramia.

(Σελ. 343). Τό 1702 ό Καραίτης Moses Jerusalmi ένεταφιάσθη έν 
Άδριανουπόλει .είς τό ραββινικόν νεκροταφεΐον, δπου δεν εύρίσκομεν ίχνη 
Καραϊτικοΰ νεκροταφείου σήμερον.

5 )3Από τό βίβλίον τον U. de Salaberry; Histoire de VEmpire Ottoman.
Paris 1824 τόμ. I I  σελ. 285— 6.

Ό  Sabatei-Sevi διδάκτωρ τοΰ εβραϊκού νόμου, έπροτίθετο ν* άναγ- 
γείλη είς τό εβραϊκόν έθνος δτι ήτο ό Μεσσίας. Αύτό έγένετο είς τήν Γά
ζαν, τό 1666, χρόνος τοΰ οποίου ό αριθμός εινε μυστικιστικός, έδίδασκε 
είς τάς συναγωγάς καί μάλιστα είς τάς δημοσίας πλατείας. Κατά τόν αυ
τόν χρόνον ένας άλλος άπατεών, συνένοχος τοΰ Sabatei-Sevi παρουσιά- 
ζετο είς τήν 'Ιερουσαλήμ ώς ο προφήτης Ήλίας καί ώμίλει διά τόν υπο
τιθέμενον Μεσσίαν, ώς υιόν τοΰ Θεού. 'Οποιοσδήποτε καί άν ήτο ό αριθ
μός αύτών τών οπαδών, ό μέγας βεζύρης πρωτίστως περιεφρόνει αύτόύς 
τούς αφανείς, οί οποίοι δεν έδίδασκον ένοπλοι. Άλλά μόλις διέδοσαν οτι 
ή ισχύς τοΰ οϊκου τοΰ Ό σμάν θά έδίδετο είς τήν τοΰ Μεσσίου, πριν ή 
συμπληρωθή έν έτος καί θά επαυον νά πληρώνουν, άπό εκείνην τήν στι
γμήν, τόν φόρον είς τόν τύραννον είς τόν άπαίσιον Μωχαμέτ Δ', ό Κιου* 
περτί έκρινε οτι ήτο καιρός νά καταστείλη τοιαύτας ταραχάς.

’Έπεισεν έπιτηδείως τόν Sabatei-Sevi, δτι ο σουλτάνος ήτο έτοιμος 
ν’ άλλάξη θρησκείαν καί ν ’ άναγνωρίση τήν διδασκαλίαν του. Καί μέ 
τήν πρόφασιν αύτήν τόν προέτρεψε νά μεταβή είς Κωνσταντινούπολή
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διά νά έκθεση τήν διδασκαλίαν του. Έπεβιβάσθη πλοίου μετά μερικών 
προσήλυτων του. Δΰο οθωμανικά! γαλέραι τόν ήκολοΰθησαν είς τόν διά- 
πλουν. Παρουσιάσθη ενώπιον τοΰ Μωχαμέτ. Ό  δρόμος άπό τήν πρω
τεύουσαν πρός τήν Άδριανοΰπολιν έκαλΰπτετο άπό πλήθος άνδρών καί 
γυναικών, οί όποιοι έγονυπέτουν είς τό πέρασμά του. Καί διεσκόρπιζον 
φυλλώματα καί άνθη. Ά λ λ ’ ό θρίαμβος αυτός υπήρξε βραχείας διαρκείας. 
CH λαμψις τοΰ θρόνου καί ή παρουσία τοΰ κυριάρχου έθορΰβησαν αμέ
σως τόν Μεσσιαν, δταν ελαβε διαταγήν νά κάμη θαΰμα εν συνεχείς τοΰ 
οποίου θ '  άνεγνωριζετο ή θεότης του. Τό σώμα τοΰ υίοΰ τοΰ Θεοΰ έπρεπε 
νά είναι άτρωτον. Ό  Sabatei Sevi προσηλώθη είς ένα κίονα καί οί 
στρατιώται μέ τό τόξον είς τήν χείρα, έτοιμαζοντο νά τόν διατρήσουν μέ 
βέλη. 'Ομολόγησε μέ δάκρυα είς τά μάτια δτι είχε έκμεταλλευθή τήν εΰ- 
πιστίαν τοΰ λαοΰ. Ό  σουλτάνος ήπείλησε τόν ίουδαΐον δόκτωρα δτι θά 
άνεσκολοπίζετο, εάν δέν ήσπάζετο τήν πίστιν τοΰ Μωχαμέτ. Εΐνε αμφί
βολον έάν αυτοί οί μουσουλμάνοι ένέκριναν τήν τοιαΰτην μεταστροφήν.

Άλλά τό πλέον εκπληκτικόν εινε, δτι αυτή ή τόσον άνανδρος αλ
λαγή μετώπου καί δημοσίως άποκαλυφθεΐσα, δέν ήρκεσε νά διασκεδάση- 
τήν αΐρεσιν.

Ό  ’Άγγλος Porter  βεβαιώνει, δτι άκόμη σήμερον, υπάρχουν οπαδοί 
του καί μάλιστα είς τήν Θεσσαλονίκην.

6) Ά π ό  τό βιβλίον G. F. Abbot: Record o f John Finch's Embassy 1674 
—1681. London 1920.

(Σελ. 94—95). Οΰτω [έν μεγαλοπρεπείς] εφθασε [ή ακολουθία του] 
εις τήν οικίαν, ή οποία ωρίσθη [εν Άδριανουπόλει] διά τήν εξοχότητά 
του, τόν ’Άγγλον πρεσβευτήν. Ά λλ’ έκεΐ διά τοΰ δηκτικοΰ σαρκασμού, είς 
τόν οποίον, δπως έλέχθη, ή τουρκική ίδιοφυΐα έναυρίνετο, ή δλη σκηνή 
έλαβε άμεσον μεταβολήν.

«Ή  οικία» λέγει έξαλλος ό αίδεσ. John C ovel1) μέ τήν συνήθη είς 
κληρικοίις ευφράδειαν «ήτο άθλιώτατος κατηραμένος τόπος, δπου θνητός 
ποτέ έτέθη. ΤΗτο εβραϊκό σπίτι, οΰτε κατά τό ήμισυ αρκετόν νά περι- 
λάβη τήν ακολουθίαν τοΰ κυρίου μου—άπλοΰστατα φωλεά ψΰλλων καί 
κορέων καί ποντικών παντός μεγέθους καί δυσωδίας, περικυκλωμένη άπο 
ολόκληρα κοπάδια βρωμερών ζωωδών Εβραίων».

Άκόμη καί εις τά παραδοξότατά του όνειρα ό Sir John δέν έφαν-

1) John Covel's Diaries 1670—1679 «Early Voyages and Travels in the Le
vant» έκδεδομένον ύπό J. Th. Bent. The Hoklyyt Society. London 1893 σελ 190.
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τάσθη εαυτόν εγκαθιδρυμένον είς τήν εβραϊκήν. Ά λλ ’ αυτό ήτο πραγμα- 
τικότης, δχι υνειρον, αληθής ρυπαρότης. ’Έκρηξις οργής τόν κατέλαβε,’ 
εναντίον παντός, ιδιαιτέρως εναντίον τοΰ Signor Antonio Perone δστις 
είχε είς τήν διάθεσίν του δύο μήνας, κατά τούς όποιους νά φροντίση διά 
τήν κοσμίαν του έγκατάστασιν. "Υβρισε τόν δυστυχή δραγουμάνον, ’ίσως 
κατά τρόπον, καθ’ δν ποτέ πρεσβευτής δέν ύβρισε. «Ώρκίσθη, λέγει ό 
ταμίας μας [Dudley N o r th ]1) ουδέποτε νά τόν συγχώρηση». Τόν διέ
ταξε ν' αναχώρηση, διά Κωνσταντινόύπολιν εντός 24ώρου».

Κατά τά φαινόμενα ό Sir John ήγνόει δτι ό μεγαλοπρεπής Marquis 
de Nointel 3) γάλλος πρεσβευτής έγινεν άντικείμενον ακριβώς τής ιδίας 
τρομεράς εκπλήξεως. ’Ή  άν τό έγνώριζε, τό πράγμα δέν τόν καθησύχαζε.

«Φαντασθήτε τήν δυσωδίαν καί τήν βρωμερότητα τών Τουδαίων, 
προερχομένην άπό τό πλήθος τών δυστυχών οικογενειών, αί όποΐαι συγ
κατοικούν καί θά κρίνετε άν κανείς έχη ανάγκην καλών γκαζολεττών διά 
νά προφυλαχθή».

Ό  Signor Antonio άπεσύρθη είς τήν ιδιαιτέραν κατοικίαν καί επε- 
ρίμενε νά ξεθυμάνη ή οργή τοΰ πρεσβευτοΰ. Καί μετά τρεις ημέρας τή 
μεσολαβήσει τοΰ κ. H yet τοΰ άρχαιοτέρου άγγλου εμπόρου, συνεχωρήθη. 
Μετά τήν άλησμόνητον διανυκτέρευσιν είς τήν υγιεινήν εκείνην κατα
σκήνωσήν, ό Sir John έστειλε τόν πρώτον του δραγουμάνον, τόν σεβά
σμιον Giorgio D raperys είς τόν Μέγαν Βεζύρην νά τόν παρακαλέση διά 
καλλίτερον οίκημα.

Μέ ταχύτητα εύπρόσδεκτον ό Βεζύρης εξέβαλε πλούσιον Εβραίον 
τής οικίας του. Καί δ πρεσβευτής, ακολουθούμενος υπό τής ακολουθίας 
του καί τόν έπιστήθιόν του φίλον μετωκησεν εκεί, κρατών καί τήν άλ
λην οικίαν διά τούς ύπηρέτας του. Ό  κ. North  έβγαλε τόν Signor An
tonio άπό τήν κατοικίαν του καί έγκατεστάθη εκεί. Οί άλλοι ολίγον κατ9 
ολίγον μετέφεραν, έως ού κάθε άπιστο σκυλί εΰρε τήν κατάκλισίν του.

(Σελ. 98). Καί άπό ολας τάς συνοικίας τής ρυπαράς καί πυκνώς κα 
τφκημένης πόλεως [τής ’Αδριανουπόλεως] ή ρυπαροτέρα καί μάλιστα πυ
κνώς κατφκημένη συνοικία ήτο ή Εβραϊκή, δπου οί οδοιπόροι? μας είχον 
καταλύσει/ πτωχή συνοικία, ήτις έφερε αηδίαν είς κάθε αισθησιν κάθε 
στιγμήν, Τήν νύκτα ήιο αδύνατον νά ήσυχάση τις: ποντικοί διαφόρου 
μεγέθους, κορέοι καί ψύλλοι, έντός. Ά π 9 έξω κάρα άνέβαινον καί κατέ-

1) Life of Dudley North ύκό Roger North.
2) Voyages du Marquis de Nointel. 1670—1680 par Albert Vandal d e l’Acade-

mie PranQaise. Paris 1900 σελ. 68.
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βαινον τά άνισα καλδιρίμια και λεγεώνες παριών σκύλων γαυγιζόντων ύπό 
τό σεληνόφως. Την ημέραν καθώς και τήν νύκτα «ή δυσωδία τών 
Εβραίων μάς παρείχεν όχι μικράν δόσιν τοϋ καθαρτηρίου πυρός» άνε- 
φώνει 6 αιδεσ. John Α). Και αύτό άκόμη τό καινοφανές δέν ήτο δυνατόν 
ν ’ άναπληρώση τό αίσθημα τής ελλείψεως άνέσεως καί τής προσβολής.

Έ ν  Άδριανουπόλει εύρίσκοντο τότε διάφοροι ξένοι διπλωμάται. 'Ο 
κόμης Kindsberg πρεσβευτής τοϋ Γερμανού αύτοκρα1;ορος, τόν έκάλουν, 
ambassador, ό πρεσβευτής τής μικράς δημοκρατίας τής Ραγοΰσης και ό 
de la Croix β' γραμματεύς τοϋ πρεσβευτοϋ τής Γαλλίας.

Άμέσως μετά τήν άφιξίν του εις τών ακολούθων τοΰ γερμανοΰ πρε
σβευτοϋ ήλθε νά τφ άναγγείλη οτι ή έξοχότης του επιθυμεί νά τόν επι- 
σκεφθή. Ό  Sir John άπήντησεν δτι ή κατοικία δπου εμενε ήτ© τόσον ακα
τάλληλος, ώστε δέν ήδύνατο νά δεχθή κανένα. Παρόμοιαι προτάσεις τοΰ 
Γάλλου διπλωμάτου έλαβον τήν αύτήν άπάντησιν. "Οταν μετέβη εις τήν 
νέαν του κατοικίαν ό κόμης Kindsberg τόν έπεσκέφθη.

7) Κατά τόν Ό αμάν Νονρι Peremecii) αί άπό της εν ° Αδριανουπόλει ίγ- 
καΰιδρνσεως τών ' Εβραίων μέχρι σήμερον ύφιστάμεναι 13 συναγωγαϊ 
έχ&νν ώς έξης:

1) Σικελία, 2) Άραγών, 3) Καταλωνία, 4) Μαγιόρκα, 5) Buyiik por- 
tukal  6) Kucuk portukal, 7) Polya, 8) Tolya, 9) Geroz, 10) Italya, 
11) Instanbul, 12) Alman, 13) Budin.

A. Α. ΣΤΑΜ ΟΥΛΗΣ

1) Jobn Covel’s Diaries : εν θ ’ άν.
2) Edirne Tarihi yazan Osman Nuri Peremeci, Instanbul 1940 έν Edirne Yo- 

re3i Eski Eserleri Kurumu Yajinlarindan. Sayi 6 σελ. 336,
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TO ΠΕΝΤΑΖΩΝΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΗΓΑΔΙΤΣΙΑ 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1) 'Υπό τούς πρόποδας του βορειοδυτικού άκρου τής μεγάλης 
άκροπόλεως καί έπί τής δχθης τού ξηρού ήδη άριστερού βραχίονος 
τοΰ Έρυθροποτάμου είναι έκτισμένος βυζαντινός πύργος' ή βάσις του 
περιεβρέχετο άλλοτε ήμικυκλικώς ύπό τού ποταμού. Έ π ί  τουρκοκρα
τίας, καί μέχρι πρό τινων έτών, έκαλεΐτο τουρκιστί «Μπές κουσάκ» 
ήτοι πέντε ζώναι, δη δα δή : Πεντάζωνον, (άντί πεντάζωνος πύργος) 
ώς καλείται σήμερον. Ή  τοιαύτη όνομασία τού πύργου προήλθεν 
έκ τού δτι έχει κατά ίσα διαστήματα, άπό τής βάσεως μέχρι τής κο
ρυφής, πέντε στενάς ζώνας έξ όπτών πλίνθων, έν άντιθέσει πρός τά 
υπόλοιπα μέρη, άτινα είναι έκ λίθων.

Ό  πύργος είναι είς τό άκρον τού κατά τό πλεΐστον κατεστραμ
μένου έξωτερικοΰ τείχους τής πόλεως, τό όποιον έξετείνετο άπό τής 
λιθίνης γέφυρας πρός τά βορειοδυτικά καί τό όποιον είναι, φαίνεται, 
τό τρίτον, διότι μία προσεκτική έξέτασις άρκεΐ διά νά κρίνη κανείς 
είς τήν περιοχήν τούλάχιστον τής πύλης «Νερόπορτες» καί τής λ ι
θίνης γεφύρας, τρία καί δχι δύο τείχη.

Ό  πύργος, έχων θυρίδα πρός τήν άπέναντι άπόκρημνον γωνίαν 
τής άκροπόλεως, συνεδέετο μετ’ αύτής διά μίκράς καί καλυπτομένης 
κρεμαστής γερύρας έπί τού τόξου μεγάλης σιδηράς διφύλλου πύλης, 
καθ’ δσον ύπήρχε, κατεστραμμένος ήδη, στενός δρόμος, άνερχόμενος 
πρός το υψος τής άκροπόλεως Τοιουτοτρόπως έπετυγχάνετο ταχεία 
καί εύκολος έπικοινωνία μεταξύ τής άκροπόλεως, τού πύργου, τών 
μεταξύ τών τειχών διαμερισμάτων, καθώς καί τών έξω τών τειχών 
μερών.

Ή  πόλη τού πενταζώνου, δπως καί δλαι αί άλλαι μεγάλαι καί 
μικραί πάλαι τής πόλεως, έκλείετο καθ’ έκάστην νύκτα, έν καιρώ δέ 
πολιορκίας ή πολέμου έν γένει, έπί βυζαντινών καί έπί τουρκοκρα
τίας ή κοί άλλης κατοχής, καί κατά τήν ήμέραν. Τό κλείσιμον τής 
πύλης ταύτης καί Ιδίως τής έπί τού φρουρίου πύλης Καστρόπορτες 
ή Καλέπορτες, καθ’ έκάστην έσπέραν, κατά τούς τελευταίους χρό
νους, μέχρι του θανάτου τού τελευταίου «Τζιντάρ μπέη», ήτοι φρου
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ράρχου, ένεθυμοϋντο, καθώς μας είχον άναφέρει οι ίδιοι, οί πρό 
όλίγω ν έτών άποθανόντες γέροντες.

Ή  έπί τής πύλης στενή κρεμαστή γέφυρα διεσώζετο κατά τό 
πλειστον μέχρι πρό άρκετών έτών, δυστυχώς δμως ή άνάγκη δήθεν 
τής διευρύνσεως τοΟ δημοσίου δρόμου, τοΰ διερχομένου διά τής π ύ 
λης πρός τά ένδότερα καί πρό πάντω ν ή έντευθεν τοΟ παρεκκλησίου 
τής ά γ ια ς  Μ αρίνης έγκατάστασις άσβεστοκαμίνου καί ή έκμετάλλευ- 
σις τών πέριξ βράχων καί τειχώ ν πρός έξαγω γήν πέτρας καί κατα
σκευήν άσβεστου, έπέψεραν μεγάλην καταστροφήν. Τοιουτοτρόπως 
πολλά μέν τμήματα τών τειχώ ν ήρειπώθησαν περισσότερον, πολλά 
δέ έρείπια σχεδόν έξηφανίσθησαν τό έναντι του πύργου τείχω μαι 
έπί του όποιου προσέκλινον καί έστηρίζοντο τά άπό τής θυρίδος άρ- 
χόμενα τόξον καί ή επ ’ αύτοΟ γέφυρα, άτινα  άπό καιρού ήδη δέν 
ύπήρχον, εί μή ώς μία προεξοχή, τό τείχωμα, κατεστράφη σχε
δόν καθ’ όλοκληρίαν, ό ύπεράνωθεν δ ’ αύτοΰ βράχος πρός τά άνω 
πλα γίω ς καθ' δλην τήν έκτασιν, πρός τήν ά γ ία ν  Μ αρίναν καί πέραν 
αύτής, ύπέστη καί ύφίσταται είσέτι πολλάς άποψιλώσεις καί άβαρίάς 
χάρις είς τήν δυναμίτιδα καί τάς βόμβας, τή άνοχή καί υπό τά όμ- 
ματα τών έπ ιτοπίω ν άρχώ ν καί τών πολιτών.

Ώ ς  έκ τούτου κατεθραύσθη καί παρεμορφώθη καί ή παράδο
ξος έκείνη μεγάλη οπή τοΟ βράχου είς ύψος άρκετών μέτρων ή ώς 
έκ του σχήματος αύτής καλουμένη παρά του λαού «Σκυλοδόντι». 
Περί τής όπής ταύτης, διά τήν όποιαν ελεγον καί λέγουν άκόμη, δτι 
ε ίνα ι διέξοδος μεγάλου φυσικού καί τεχνητού υπογείου υπό τήν 
άκρόπολιν καί δτι υπάρχουν έν αύτώ δίοδοι καί διαμερίσματα καί 
σκαλίσματα καί άλλα, άγνωστον, πο ια  πράγματα  κ.λ,, έπιφυλασ- 
σόμεθα νά γράψωμεν ιδιαιτέρως.

Μία παράδοσις, ή μάλλον ύπόθεσις μερικών θέλει τόν Π εντά
ζωνον πύργον χρησιμεύσαντα ώς ειρκτήν, ή τούλάχιστον ώς μέρος, 
ένθα διάφοροι κακούργοι καί έχθροί τών βυζαντινών, κατόπιν δέ καί 
τών τούρκων, άποκεφαλιζόμενοι, έρρίπτοντο είς τόν ποταμόν. Πλήν 
έχομεν τήν γ ν ώ μ η ν ,  δτι ή ένιαύθα  μεγάλη πύλη, έπρεπε νά έχη καί 
είχε τόν πύργον της, καί μάλιστα έκ τών σπουδαιοτέρων, πρός έπί- 
βλεψιν καί άσφάλειαν αύτής, άλλά συνάμα καί πρός άμεσον καί 
ευκολον έπικοινωνίαν, ώς εϊπομεν καί άνωτέρω.

2) Μόλις διέλθη τις τήν πύλην τού Πενταζώνου καί προχωρήση 
πρός τά ένδότερα μερικά βήματα έπί τού δημοσίου δρόμου, εύρίσκε- 
ται επάνω  είς τά «Πηγαδίτσια». Τί είνα ι αύτά καί διατί όνομάζον- 
ται τοιουτοτρόπως παρά τών Δ ιδυμοτειχ ιτώ ν;

Είς πλάτος μεγαλείτερον, ώς φαίνεται, τού δρόμου καί μήκος άρ-
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κετών μέτρων, τό έδαφος είνα ι ύποκάτωθεν κενόν, ώς έξάγεται καί 
έκ του ύποκώφου ήχου, δστις πα ράγετα ι δ ι’ ίσχυρών κτυτιημάτων ή 
καί βηματισμών.

Κατά τά λεγάμενα γερόντω ν πλούσιός τις Διδυμοτειχίτης, ό 
Χατζή Ά δαμ ίδης, ήνοιξε τό Ί866 ή 1867 δ ι’ έξόδων του ένα τμήμα 
τοΰ μέρους αύτοΰ καί τό έσκέπασε π ά λ ιν  άφορμήν είχε λάβει τήν 
-έξής: Μία ά μ α ξα 'βαρεία  διερχομένη έκεΐθεν, εΐχε θραύσει μίαν έκ 
τών πλακών έξ όπτής πλίνθου, σί όποΐαι, ύπό τήν έπίστρωσιν του 
χώματος έκάλυπτον τό μέρος έκεΐνο, και είχε διανοίξει μίαν όπήν. 
Χάρις λοιπόν είς τόν Χατζή Αδαμίδην, άλλά καί κρυφίως, διά τόν 
φόβον τών . . . .  τούρκων, είχε γίνει πρόχειρος έξέτασις καί άπεκα- 
λύφθη, δτι μέρος όλόκληρον έκαλύπτετο ύπό πλινθίνω ν πλακών καί 
δτι ήτο ύποκάτωθεν κενόν.

Ε ίναι πιθανόν, δτι πρόκειται περί μεγάλης πα λα ιά ς τεχνητής 
δεξαμενής, ή όποια έπληροΰτο δ ι’ υδατος του ποταμού ή βροχίνου 
καί έχρησίμευεν άσφαλώς πρός υδρευσιν τώ ν έ ν τό ς  ιώ ν  τειχών, είς 
τήν περιοχήν έκείνην, καταφευγόντων έν καιρώ πολιορκίας τής π ό 
λεως ή καί έν έποχή ξηρασίας. Ή  δεξαμενή λοιπόν αυτη ώνομάσθη, 
ώς εϊδομεν Π ηγαδίτσια.

’Αθή ν α ι—Ιούλ ιος 1940.

Ά ρ χ ιμ .  ΝΙΚ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ, καθηγητής



ΤΟ ΤΣΑΚΗΛΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ *) 
ΓΑΩΣΣΑΡίΟΝ

Β
Βάγια, η—  Κλωνάρια δάφνη;, τά όποια διανέμει ό παπάς κατά τήν 

ημέραν τών Βαΐων : Δόσε δυο φύλλα βάγια, νά δέσω τό κερί μ. ’Όνομα 
Βαγίτσα.

βάζω=]) θέτω : Γιατί δέ do βάεις στο άόπο τ μαθές; Βάν το στο κε
φάλι σ. 2) φιλονεικώ : Έ γώ  δέ bopco νά τά βάνω μ3 εκείνονα. 3) Μ* έβα- 
νε τά γυαλιά=έξηπάτησε. 4) Δέ βάζω χέρ σ αυτή τή δλειά=δέν τήν άνα* 
λαμβάνω. 5) Μνιά νά τονε βάνω στο χέρ, θά διή εκεινος=νά τόν συλ- 
λάβω. 6) Έ βανε γινάτ νά μή do κάμ=έπέμεινε. 7) Έ βανα  τά δυνατά μ 
νά τό σώσω==προσπάθησα. 8) Βάν εύλοητό=άρχισε. 9) Βάν τα ρίγανί 
=άφησέ τα. 10) Βάζω τό νερό στ αύλάκΐ=τακτοποιώ εργασίαν. 11) Ό  
γιος τς βάζ μασούρια=ζαχαρώνει μέ τά κορίτσια. 12) Έ βαν άργαλειό= 
υφαίνω. 13) Θά βάνμε σκλήκια=θά θρέψωμε μεταξοσκώληκας. 14) Τό' 
βανε στά μάτια τ= τό  κατέστρεψε. 15) ’Έφαγε ξύλο πό βανε καί στ τζέπ 
τ=έδάρη αγρίως. 16) Βάνε τ όοδιά σ=φόρεσε. 17) ’Έβανε τό νερό άπ 
κάτ στ ά'χερο=υποσκελίζω. 18) ’Έβανε τό golio στο ξύδ=συνουσιάσθη. 
19) Τόν έβανε στά λόγια=διέβα'λε κάποιον είς αυτόν.

βαβίζω =\) γαυγίζω : Βάβξε τό σκυλί καί φοβήθκα. 2) υβρίζω, κακο
λογώ μεγαλοφώνως : Βαβίζ, σά do σκυλί, Ά ς  πά νά βαβιζ ώς π νά βα- 
ρεθή. Σά δέ βαβίξ δέ γένεται.

βα&ρακός, βαρ&ακός, βραΦακός, ό = 1) βάτραχος : ΓΙώς φωνάζνε οί έρ
μοι οί βαρθακοί μέσ στσί όγέτες. 2) αίδοΐον γυναικός : Άρκεψε νά γαρ- 
γαλέβ τό βραθακάκΐ τς. ’Άσπρο βρακάκι, μέσα βαθρακάκι.

βακακάς, κον, κάκ2=είρωνικόν επώνυμον τών άελιονιτών : ’Ήρτανε 
πάλι οί βακακούδες. "Ενα σουρί βακακάδες κατέβαινανε άπ τό κονάκι* 
ποιος ξέρ ποιόνα ερξανε πάλε στο πγάδ.

βάλτκα, μόνον είς τόν άόριστον =  1) προσεπάθησε : Βάλτκε νά μέ 
πάρ τό φλουρί. 2) εζήτει συνεχώς : Μέ βάλτκανε άέ καί καλά, νά τά πά
ρω καινούργια γεμενιά. 3) καταδιώκω, ενοχλώ *. Τί τά βάλτκες μέ τό παι
δί, μαρέ ;

1) Συνέχεια άπό σελ, 385 τοΰ ΙΓλ τόμου.



βαλτός, τη, τό = ό  ενεργών οχι έξ Ιδίας πρωτοβουλίας άλλα τή υπο
δείξει άλλου, διά νά μάς ζημιώση : Αυτός, είναι βαλτός γιόκα μ’* άπ τόν 
έγαυτό τ δέ do κάμνει. Έκείνΐ θάν ηάανε βαλτή, γιατί γοΰλο τό ταράφ 
τς τράβαγε. "Οποιος τό καμ αυτό ήάανε βαλτός.

βαζ%εοτίζω λ. τ . = 1) παραιτούμαι : "Ελα βαζ^έστσε άπ αυτό τό με
ράκι. 2) εγκαταλείπω : "Αρκεψε νά σκάφι, άμά ΰσταρα βαζ^έστσε.

βαζ%εοτισμένος, νΐ, νο=άπογοητευμένος : Μη μέ λες γιά πρόβατα' 
εγώ είμαι βαζgεστισμέvoς άπ τό κεχαγιαλ-ήκΐ. Ζατί κι αύτήνΐ είναι βαζ- 
gεστισμέvΊ άπ τό goapo.

βαράκΐ, τό λ. τ.=φύλλον χρυσού μέ τό όποιον άλλοτε αί γυναίκες 
έστόλιζαν τά μαλλιά των : Έ μεΐς έκεΐν τά χρόνια φόργαμε καί βαράκια 
παιδάκι μ.

βαραρά λ. τ .= π ά νε  γΰρευε : Έλέγετο είς άπάντησιν εκείνων πού 
έπιμόνως έρωτούσαν ένφ δέν ήθέλαμεν νά τούς άπαντήσωμεν : Γιατί τό 
πήρες άφοΰ δέ ήάανε δκός ; —Βαραρά καί σύρε ρώτα.

βαρβάρα, ή=σιτάρι βρασμένο μέ ζάχαρι, Εαχαρικά, σταφίδες καί κα
ρύδια, πού τό μαγειρεύουν τήν ημέραν τής 'Αγίας Βαρβάρας καί ιό δί
δουν είς τούς συγγενείς καί φίλους.

βαρονμενΐ, ή=έγκυος : "Οάε γεννήθκε ό δκόϊ σ ό Γιάννίς, εγώ ήμνα 
πέάε μνού βαρούμενΐ, στ ϋαρσίτσα μ.

βάριό, τό=μεγάλη σφύρα τών οικοδόμων : Έ δώ  θέλι νά δλέψ βάριό. 
—Φέρ τό βάριό.

βαρύς, ρειά, ρν—ό εχων βάρος : Καβούνι -θά πάρς, νάν είναι βαρύ.
2) προξένων μόλωπας καί πόνον : Τί βαρύ χέρ π τό χΐ μέ' κατάτσουξε.
3) ακριβό : Δέ θέλω τόσο βαρύ πράμα’ δόσε με κανείνα φτνότερο. 4) βρα
δυκίνητος I Εκείνος είναι πολύ βαρύς* δέ 1)όρ ν άποσώσ τσί δλειές τ μάνε 
μάνε. 5) προσβλητικός : Τά λόγια τς είναι πολύ βαρειά’ καθαμνιά δέ da 
σκώνΐ. 6) σοβαρός : Ό  θειόζι μ έρκεται κόμ βαρύς’ έτς χωρατάδες καί 
χ-ηχ-ηχ-ή καί Εήχ-ηχ-η" δέ άά άγαπάει. ρ. βαριοϋμαι, βαρετός.

βαοκα&ώ— μόνον είς τήν υποτακτικήν : Νά μή βασκαθώ, καλά εί
μαι τώρα. Χσό είναι τ άρίσκο μ, π νά μή βασκαθή. Τφοϋ, νά μή βασκα- 
θής. Οί λοιποί χρόνοι αναπληρώνονται υπό τού ρήματος ματιάζω καί μα- 
τιάζμάι.

βαα-λές, βάοίλιαοα, βαο-λόπλο=1) βασιλεύς : Μνιά βολά κι ένα gai- 
ρό ήάαν ένας βασιλές 2) Ή  πλευρά τοΰ άστραγάλου πού έχει σχήμ ς 1 
Έ γώ  έρξα βασιλέ, εγώ κερδεύω. 3) άνθρωπος μεγάλης επιρροής : Εκείνος 
τώρα γένικε βασιλές έκεΐ μέσα’ γοϋλι μέ σταυρωμένα χέρια στέ§άαι 
Βροστά τ.

βαρώ, άόρ. βάροα—  1) κτυπώ : Τονε βάρσα ένα baToo. 2) κρούω: 
Βάρσα τ Εόρτα, φωνή δέν άκούγεται. 3) πληγώνω : Βάρσαμε ένα λαγό. 
Τνέ βάρσανε τ gaμέv1 μέ τό gaμά. 4) σημαίνω : Βάρσε ή κabάva Ισπερ-
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νό 5) Βάρσ ό κατσκάς τά κατσίκια μέσ άπ τά χωράφια. 6) Βάρσανε τά 
βόδια κατά δώ. 7) μετανοώ : ’Άχαρα θά βαρής τό κεφάλίς. 6) απελπίζο
μαι : Τό βάρσε καραγιά. 9) ανεγείρω, κατασκευάζω: ’Ά  πά νά βαρέσω-τό 
τ τσαηρ μας d^beXia.

βασ-λενω— ϊ)  καλοπερνώ : ’Εκείνος σήμερα ζή καί βασ-λέβ. 2) δύει: 
Βασίλεψε ό ήλιος βγήκε τό φε^άρ. Ακόμα δέ βασίλεψε ή Πούλια. 3) καμ.- 
μύω : Δός το καί βασ-λέβ τά ματάκια τ άπ’ τ νύστα.

βαστάγω = 1 ) κρατώ : Βάστα κομμά τό παιδί, νά διώ τό φαγί. 2) 
άντέχω Αύτό τό σκοινί δέ βαστάει’ θά κοπή. 3) διαρκώ : Αυτή ή φα
γούρα αναμεταξύ τς, βάσταξε χρόνια. 4) τολμώ : Σά σέ βαστάει, έβγ 
άάίκρυ μ. 5) είμαι πλούσιος : "Οποιος τσέ βαστάει δέ φοβάται τά έξοδα. 
6) ζώ : Ακόμα βαστάει δ παππούς τ’ δέ b8dav8. 7) διασώζω: ’Ακόμα 
βαστάνε τς γιαγιάς μας. τά μαρμαροδίμτα. 8) υποφέρω: Αύτό τό άέρτ δέ 
θά ^ρ έσ ω  νά τό βαστάξω. 9) κατάγομαι : Έκίνούς ή κούδα βαστάει άπ 
τή Σηλυβριά.

βάτκα, ή=βαμβάκι εις φύλλα, συνήθως μαύρο’, μέ τό όποιον παρε- 
γέμιζαν τά χειμωνιάτικα ενδύματα : Πήρα τέσσαρα φύλλα- βάτκα,. νά κά
μω μνιά babaKCOT0 γιά τό χίμώνα. ’Έ χι βάτκα τ άν-τερί τ, καί πιάνΐ 
ζέστα.

βαφτίσια, τά, μόνον πληθ.—ή βάπτισις : Σήμερα είχαμε τς άνεψιάζι 
μ τά βαφτίσια.

βατσόύνα, ή= το  επί τού δέρματος σημεΐον τής δαμαλίδος : Ή  δκή μ 
ή βατσούνα είναι κόμ μεγάλι άπ τή δκή σ.

β-βάλι, τό, β-βάλα, ή=βούβαλος : Ό  βούβαλος κι άν ξέπεσε, πάλε 
β-βαλίλα μρίζ. ’Έζεψαμε τά β-βάλια νά πάμε στο παναγύρ.

β·βός, ή, ό=κωφάλαλος : Έ κεΐνΐ άάρας καί γυναίκα β-βοί, άμά τά 
παιδιά τς κρέν-νε.

β-βαίνμαι= I) χάνω τήν ικανότητα τού λαλ,εΐν : Είδε μνιάν ασκιά 
στο δρόμο τ καί β-βάθκε. 2) σιωπώ : Μέρα νύχτα τρώγάαι καί δέ λέν νά 
β βαθούνε. ’Έλε β-βάθκε ή λατέρνα.

βγάζω = ί)  εκβάλλω : Βάνε τό άρελό νά βγάνι τό φίδ άπ τή άρύπα. 
2) επί δερματικού νοσήματος, πάσχω : εβγανε κοκκίνούδ κι’ ύσταρα κι εύ- 
λογιά. 3) κερδίζω : Μά τό ψωμί π τρώγω, δέ βγάζω τίποτα άπ’ αύτή τή 
δλειά. 4) δνομάζω : Πώς τό βγάνατε τό μωρό σας. 5) δημηγορώ : Σήμε
ρα ό δεσπότ-ς έβγανε λόγο στν ε£λησιά. 6) είμαι ανίκανος : Ά ς  τονα τό 
σερσέμ’ δέ ξέρ νά βγάνι τά μάτια τ. 7) ξεχνώ : Βγέν το άπ τό νούς π θά 
ξανάρτω. 8) νικώ, κατορθώνω : Πολέμσε, τζαόαλάάσε, άμά δέ ^ ρ σ ε  νά
τά βγάνι στο κεφάλι. 9) έκδίδο.): Γούλο φλάδες βγάζ. 10) άπατώ : Κ ι5 ό ba- 
ba; διαστραμμένος, άμά δ γιος τόν έβγανε τσράκΐ. 11) εξεμώ : Γάρτ γούρτ 
έβγανε πάλε τ άάερχ τ.. 12) ζημιώνομαι : Μονάχος τ έβγανε τά μάτια τι
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βγαλτό, τό=όγκος, έλκος, πληγή χρονιά : ’Έ χ ΐ ενα βγαλτό στν άμα- 
σκάλι τς, Παναγία νά φλάη, ϊσαμ εν αυγό. ’Έχω κι έγώ δυο τρία βγαλ- 
τά στο κεφάλι μ, σά goυκζέλες.

βεζνές, ό, λ. τ .= μ ι ιρή ζυγαριά πού ζυγίζουν χρυσαφικά: Τά ζυγιά
σανε μέ τό βεζνέ.

βεζνρς, ό, λ . ΐ .= 1) ό πρωθυπουργός : Προσκάλεσε ό βασιλές τό βεζΰρ 
τ νά τονε ρωτήσ. 2) ή στενή πλευρά τοϋ αστραγάλου, που έχει σχήμα 8 · 
Έσύ σάν έρξες κλέφτ κι έγό) ερξα βεζΰρ και σ έχω.

βελόνι, τ ό =  1) βελόνη: Τσακίσκε τό βελόνι μ κι άπόμκε ή δλειά μ 
μσή. 2) καρπός μικροΰ φυτοϋ σχήαατος βελόνης, τό οποίον λέγεται κα1 
άάώνίδες. Πήγαμε και μάζωξαμε βελόνια στο bαήρ.

βέργα, ύ=λεπτός κλάδος δένδρου: ’Έφερα μτιά καινούργια βέργα στο 
δάσκαλο. ’Όνομα Βεργοΰλίς, Βεργουλάκίς, Βεργινία. Σΰνθ. διασόβεργα, 
μταρόβεργα, φλόβεργα.

βεργί, τό=ξυλινη ή σιδηρά στεφάνη βαρελιού: Κόπκανε τρία βεργιά 
άπ τή βτσέλα.

βερονκα, ή=βερΰκοκκον.
βεσικάς, ό, λ.τ.=πιστοποιητικόν:’Έχασε τό βεσικάτ καί τόν έπιασανε 
βετονλι, τό—έρίφιον ενός έτους: ’Έχμε δυο βετοΰλια καί μνιά κα

τσίκα.
βζί, τ ό = 1) μαστός ανθρώπου ή ζώου έκτος τής άγελάδος, βουβάλου, 

αίγός ή προβάτου: Σκίσκε ή αμαζόνα τς καί φάνίκε τό βζί τς. 2) μέρος 
τοϋ κυνηγετικοϋ δπλου : ’Άλλαξα τό βζί τσιφτέ. 3) εισόδημα : Καλό βζί 
ηϋρε καί βζάνΐ. 4) τό μητρικόν γάλα ; Δός το βζί τό τσαμένο καί πείνασε 
Παρ. βζάρα, βζάκΐ, βζάνω, βζάστρα, βζαροΰ.

βονβα, ή=κω φαλαλία: Τόν ηύρε ή βοΰβα καί ή κλειδοστομνιά. 
βζοννΐ, τ ό = 1) δοθιήν οδυνηρός: “Εβγανε τόσο ένα βζοΰνίστό σβέρκο 

τ. ’Έχω ενα βζοΰνι στο Βάτο μ π μέ τρελλαίνι. 2) βρογχοκήλη: ’Έβγαν 
ένα βζοΰνΐ στο λαιμό τς, σά do βζουνά τό Βραματευτή. Παρ. βζουνάς, 
βζοΰναρος, βζουνάρα, βζουνάκΐ.

βήχας, ό = 1) βήξ : Πνίγεται άπ τό βήχα. Τ© κοράκωσε τό παιδάκι μ ό 
βήχας. £άχ goύχ a do πνίξ δ βήχας καί Ηράα ολμάζ. 2) θάρρος^ Τόν 
έκοψε τό βήχα τ. Παρ. κodόβχaς, ξερόβχας, κακόβχας.

βήχω-εβξα=~Βγ\χΐ σά do τεκνεφέσκο τ άλογο. Βήξε νά στο δώκω 
Ό σ  βολές περνάει βήχΐ, κι έκείνΐ χ-ηχ-ηχ-ή γελάει. Παρ. βήξμο.

βήξμο, το = β ή ξ : Ά π  τό πολύ τό βήξμο δάκρυσαν τά μάτια μ. Ά π  
τό πολύ τό βήξμο έβγανε τ άάερα τς.

βίλα, ή =  ϊνδρικόν αίδοΐον: ’Έβγανε τό μισκίνίκο τ βιλα τ καί τν 
έπαιζε. Όμοίως δ βίλος, τό βλί, ή βλάρα, ό βήλαρος, βλαράς.

βιό, τό καί βιός, τό=περιουσιά: Δέ είν έδώ t  baba τό βιό. Τό βιό σ 
στη βιά σ. Βιό μ δέ ε ίνα ι; δ,τ θέλω τό κάμνω.
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β^λίζμαι=$λεπω,  παρακολουθώ κρυφίως: Πού τό βι^λίσκε μαρή.
Έγώ to βι^λίσκα π τό κρύψε μεσ ατό στάρ.

βίταα, η = λεπτή καί ευλύγιστος βέργα: Τό κτύπημα βιτσιά ; Τόν έδω~ 
κε δυο βιτσιές π κατάτσουξ ό κώλος τ.

βλαοτμάγω, βλασχήμόα=χαχαρώμαι: Τονε βλαστήμσε ή μάνα τ νά 
κωλοσέρνεται καί γΐρίζ μέ τς πατερίτσες. Τί τό βλαστμάς τ άρίσκο σ, θε- 
γατέρα; Σά όιαστή πάλε καί φέτο τό ποδάρι μ σά άά πέρς, βλαστήματα.

βλέμμα, τό=χρωματιστόν μέρος ψηφίδος ή θραύσματος πορσελάνης : 
"Εχω πέάε ψήφες μέ βλέμμα καί τρεις μέ τσΠολα.

βολά, ή=φορά: Πό τες βολές σέ θμούμαι.’Έλα de μνιά βολά καί σέ μάς. 
βόλι, τό=πετράδι, χαλίκι. Πληθ. βόλια=παιγνίδι πού παίζ§ται μέ 

πέντε πετράδια, κατά δύο τρόπους, «στ ανοιχτά» καί «στά καλά». ’Έλα 
νά παίξμε βόλια. ’Έπαιξαμε βόλια μαζί καί μ έ'βανε τρεις καμάδες.

βολη, ή = 1) καλή ό'ψις υφάσματος: Αυτό τό πανί δέν’ έχΐ βολή κι άνά" 
ποδ. 2) καλή δ ιάθεσι: Έσύ τονε ξέρς μόνε άπό τ βολή.

βολετό, τό=δυνατόν : Αυτό μανάκα μ δέ είναι βολετό νά γένι. Νά 
ήάανε βολετό νάρτς καί σύ μαζίτσα.

βοΐζω-βόϊοα=1) ακούω βοήν: Τ αυτιά μ βοΐζνε σήμερα- μέ κατγο- 
ράνε άλάλεμ. 2γ διακηρύττω: Τό βόϊξε σέ γούλ τό £0σμο* δέν άπόμκε 
άθρεπος π νά μή d άκούσ.

βοριατζίκος, <5=ψυχρός βοριάς ή ευχάριστος : Πήρε κείν τν ώρα κι 
έ'νας βοριατζίκος τσουχτερό:. Καλά πού φσάει κι δ βοριατζίκος σήμερα 
καί θά λιχνίσ-με.

βούκατζης, τζον , τ£ακί=είρωνικόν επώνυμον τών Έπιβατηνών : ΤΗρτε 
κι ένας βούκατζης άπά στο τραπέζ.

βούλα, ή— 1) σφραγίς: ’Έβανε κι δ μουχτάρς τ βούλα τ. 2) στρογγύ- 
λον σημεΐον: Πήρα έν άσπρο bao-μά μέ άσπρες βούλες. 3) γελασίνος τών 
παρειών: Γελάει καί τά μαγλάκια τ κάμ-ν-νε βλίτσες. 4) άδεια γάμου 
Είναι λέει δεύτερα ξαδρέφια καί δέ dove δίνΐ βούλα δ δεσπότ-ς.

βονλη, ή=άπόφ ασ ις: ’Έβανε βουλή καί κόπο νά τό κάμ καί τό καμε. 
βουρβουλιάζω—βιάζομαι* επισπεύδω: Βουρβούλιαξε νά πάη στο πα- 

ναγύρ. Βουρβούλιαξ δ κώλος τ ' δέ ^ ρ  νά κάτς μέσα.
βουρλιά, ή=φυχον  υδροχαρές: Κρύφκε δ ψόφιος μέσα στς βουρλιές, 

πά τον εύρω τώρα; Τόν έφταξαμε άπ κάτ μεριά άπό τς βουρλιές. Παρ. 
βουρλίζμαι, βουρλισμένος.

βονρλίζμαι καί βονρλιονμαι=τραβώ τά ξεπλεγμένα μαλλιά μου άπό 
άπελπισίαν, οδύρομαι: ΈκεΐνΟς έφαγε καλά-καλά τά παραδάκια τς, έστριψε 
τό μουστακάκι τ καί πάει καί τν άφκε κείνίνα νά βουρλιέται σά άή άρελή. 
Τί κλαΐς καί βουρλίζεσαι. *Ό,τ γένίκε τώρα τώρα πιά δέ ξεγένεται- άχαρα 
μή βουρλιέσαι.
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βορδόνα, ^^ερεθισμός του δέρματος μετά κνησμόν, οπως μετά τό 
κέντημα εντόμου I Καμνιά "ψείρα -θά κόλλίσα, γιατί γιόμσε βορδόνες τό 
κορμί μ. Kdbta σέ μόλεψε, γι αυτό έ'χΐς βορδόνες στο λαιμό σ.

βοντ, ?5=Ξΰλινο δοχείο πρός μεταφοράν τών τρυγημένων σταφυλών 
άπό τό αμπέλι στ άμαξοβτσέλα σχήματος ϊαιου είς τό μέρος πού έρχεται 
στην ράχην καί τό υπόλοιπον καμπύλον=βυτίον: Έ ρξε τ βούτ καί χύθ- 
κανε τά σταφύλια. Παρ. βουτατζης, βτίνι, βτσί, βτίνα, βτινάκΐ, βτσέλλα.

βοντρος, ό πληθ. τά /?τ?7ρατα=βούτυρόν : Γλυστράει στο λαιμό σά 
do βοΰτρο. Μάζωξα πέντ οκάδες βοΰτρο άπ τό χωριό. Παρ. βουτρίλα, βουτ· 
ράς, βουτράδκο.

βόχα, ?/=δυσάρεστος οσμή κλειστού χώρου: Μπαίνίς στον odd τς 
καί σέ πέρνει ή βόχα. Τό τυρί σας έχΐ μνιά βόχα. Είρωνικώς: Τό άπο- 
θΰμσες άμά έχΐ βόχα.

βρακί, τό=πανταλόη ! Σά d Βουργάρα δέ φορεϊ βρακί. Παρ. βράκα, 
βρακάς, βρακού, βρακοπόδ, βρακοζούνα, βρακοθελειά.

βρανιά, ή=ειδος τάπητος, είς φύλλα στενόμακρα, κιλίμι. *Η βρανι.ά 
ήμπορεΐ νά είναι ίσια (μονόχρωμος), άπολιτή (δυο κλωστές στη θΰρα), 
κφή (μιά κλωστή στή θύρα) λουριαστή, .xabcorn (μέ γεωμετρικά σχήματα 
διαφόρων χρωμάτων).: ’Έστρωσα τ g ab a )^  τή βρανιά μ κι έ'πρεψε τό 
σπίτ. Τί πηχτή π γένετε ή βρανιά σ, σά gq^,

βρααομντ-ς} ό= πα ιδ ί μέ ακάθαρτη μύτη: "Ιχ νά χαθής βρασομυτ.
Διώξ τονα αυτόν τό βρασομύτ άπό bρoστά μ. Δέ σχαίνεσαι μαρέ, βρασο- 
μύτ, κι έχΐς τ μύτ σ γίομάτ ;

βραστερός, η, ό— δ μαγειρευόμενος ταχέως: Σ αύτό τό χωράφ δ,τ 
όσπριο νά σπείρμε βραστερό γένεται. Φέτο καί ή φακή μας καί τό λαθΰρ 
μας είναι πολύ βραστερά.

βροάοκονδνο, τό=άγριον φυτόν εδώδιμον. Μάζωξα καυκαλίτρες, βρο- 
άοκουδνα καί τσατζαλάκια νά τά μαγερέψω.

βράσ, ή= 1) βρασμός; Πήρε μνιά βράσ τό φαγί. 2) έντονος θερμότης: 
Ή ρτανε μεσ-μέρ, άπά στή βράσ.

βράζω=\.) Βράζ τό νέρό. 2) μαγειρεύω: Φασούλια βράζεις άλάλεμ, μέ 
μοσκοβολήσανε. 3) οργίζομαι: Έβρασ άπό μέσα μ, άμά δέν έβγανα φωνή. 
4) Αυτά τά ροβύθια δέ βράζνε (δέν είναι βραστερά). Νά σέ βράσω τέτοιον 
άρκαάάς.

βρώμ, βρώμη: Τάϊσα τ ’ άλογα βρώμ, καί μάκραινανε τά μαλλιά 
τς. ’Έκαμα δέκα κιλά βρώμ.

βρώμα, η =  1) δυσωδία! Έ χ ΐ  μνιά βρώμα τό σπίτ τς, νά πιάνίς τ 
μΰτ σ καί νά περνάς. 2) άνήθικος: Σάν εσένα βρώμα, πού σμαζώνίς τ 
κόσμου τς άάροι. Παρ. βρώμιος, βρώμκος, βρωμάγώ, β’ρωμνιά, πίφ. βρώ- 
μιος, σκατίλα,



Γλωοσάριον ΤσακηλΙου 187

βρόχΐ, τό= παγίς πρός σύλληψιν πτηνών, Είναι ενα στεφάνι, πλε
γμένο δπως τό πλεμμάτι μέ σχοινί, ώστε νά σχήματίζοονται τετράγωνες 
τρύπες, καί σ αυτές είναι δεμένες θελειές (βρόχοι) άπό αλογότριχες. Τά μ ι
κρά πουλιά πηγαίνουν νά ψάγουν τούς σπόρους πού βάζουν άπό κάτω 
στο βρόχι καί πιάνονται άπό τόν λαιμό η τά πόδια: Έ στσε τό βρόχι κι 
έπιασε άσπροήτια. Καί μ έχεις καί μέ τυραγνείς σαν τό πουλί στο βρόχι.

βνδίά, ή=ενδία, ευήλιος ήμερα, χωρίς ελάχιστης πνοής άνεμου, νη
νεμ ία : ’Ή άανε μνιά βυδι,ά, φύλλο δέ gvtoodavg. Τί βυδιά πού είναι σή
μερα.

βώδ, τ ο = 1) ευνουχισμένος ταύρος: Ε μείς ένα βώδ κι εκείνος μνιάν 
άγελάδα, θά  τά ζευγαριάσ-με, νά σπέίρμε. 2) ηλίθιος, οπότε λέγεται καί 
βώκος: Βώδ πήγε μουσκάρ ήρτε. "Έκατσε σά do βώκο καί μάς έκοίταζε.

Βώτριδα, η, και μόλτοα=σ\\ς : Χάλια μάς τά καμε ή βώτριδα τά 
ρούχα, ’Έφαγε ή βώτριδα τ άάρού μ τό καλό τό ζνάρ καί τσί τσράπες, 
Γού στο κακό, τά κοψε ή βώτριδα, βωτριδοφαγωμένος, νι, νο.

Γ

γαδαργιός, ό=ύβριστική έ'κφρασις ίσοδυναμούσα μέ τό άθλιος, κακός 
κλπ.: Τί σ° έκαμα γαδαργιέ καί μέ βαρείς; Ά νέβκΐ δ γαδαργιός στ ge- 
ρασιά, κι έφαγε τά κεράσια. :>Έλbετ θά τόνε όιάσω τό γαδαργιό" νά διής 
τμάρ π θά τονε δώκω.

γαδούρ, τ ό = 1) όνος: Άνέβκε τό γαδούρ καί πάει στο μύλο. 2) πειθή-· 
νιον δργανον: Τόν έχχ γαδούρ κι άλογο και παάού τονε χαϊάάει. 3) αφι
λότιμος : Δέν ήξεργα πγ είναι κι εκείνος γαδούρ. Λέγεται καί £ατζέλχ. 
Παρ. γάδαρος, γαδούρα, γαδράκΐ, γάδουριά, γαδουριάρς.

γαδονρογάμς, ό—μετάφρασις τού τουρκικού έσέκ σικέν: Σκώθκε κι 
δ γαδουρογάμς νά μάσε μάθ τάξ καί πράξ,

γαδονροκα&ωμένΐ, ή=γυνή ανήθικος: Μαρή τ γαδουροκαθισμένι. 
Τί γαδουροκαθισμένι είν έκείνΐ, ξέρς;

γαδονροκνλιοιά, ή= κολν  μικρός τόπος' οσο χαίρει ένα γάιδαρο νά 
κυλισθή: Κλέψ δ ένας κλέψ ό άλλος οί γειτόνχ, μ άφκανε κι εμένα μνιά 
γαδουροκυλισιά τόπο. Αυτός δέ είναι όαχτσές* είναι μνιά γαδουροκυλισιά 
τόπος.

γάλα, τ ο = 1) γάλα. 2) χυμός φυτών, όπως τής συκιάς καί τής γαλα- 
τσίδας : °Ως καί γαδουρίσιο γάλα τό πότ-σαμε. ’Έφαγε άγρα σύκα κι- άνχ- 
ζανε τ άχείλια τ άπ τό γάλα. Παρ. γαλατερός, γαλατερά, γαλατάς, γαλα- 
τάδκο, γαλατόπτα.

γαλάζιος, α, ο= κυανούς: Τά γαλάζια πολύ σέ ταιριάζνε. ’Ά θσε τό 
λχνάρ μας, κι άπό μακρυά φαίνεται γαλάζιο σά θάλασσα. Παρ. γαλαζιάζω, 
γαλαζόπετρα.
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γαλανός, νη, νό=κυανόφθαλμος: Τ° άγόράκια τς είναι καρα£κιόζκά 
καί to  κορτσάπΐ τς γαλανό, σαν εκείνννα. Γαλανή κουκβάγια-

γαιμοποτίζω=κοχ·>α'νίζ(ο: Γαιμοπότ-σε τό ματάκι τ. Γαιμοπότ-σε ή 
πλάτ τ, άπ3 τό βάρ.

7ανιάζω=προσπαθώ πολϋ: Μέ γάνιασε ως νά τό σώσω. Γάνιασε ή 
ψχή μ, μ αυτό to καψίμ. Παρ. γανιασμός.

γαργαλεύω, τ ό = 1) ψηλαφώ: Έ κεΐ π τό γαργάλευε τονε τζίόσε. 2) κ ι
νούμαι*. Δέ ψόφσε' ακόμα γαργαλέβ. ’Άρκεψε νά γαργαλέβ ή σκουλίκα τ, 
(’Έγινεν έφηβος)» Παρ. γαργάλεμ.

γαργαλόνΐ, τ ό =  1) νεροχελώνα.’ ’Έρξαμε τό πλεμάτ νά πιάσ-με ψά
ρια, καί έπιάσαμε γοϋλο γαργαλόνια. 2) γυναικεΐον α ίδειον: Νά μ σέ πώ 
τώρα τσή θειάς τό γαργαλόνι.

χαρχαρί£ώ=άναβρϋα) άφθόνως, επί ύδάτων: Πώς γαργαρίζνε τά 
νερά καί τρέχνε. Παρ. γαργαριστός. (3Εκ τοϋ γάρ γάρ).

γδί, τό = Ιγδίον : παρ. Τό γδί τό γδουχέρ, καί τό gooftavo στο χέρ. 
γδνμνια, ή=γυμνότης, ένδεια : Πώς -θά περάσ τό χίμώνα μέ τέτοια 

γδύμνια καί τσιτσιδιά ; Γ δύμνιαλές; φαίνται τά κομμάτια τς.
γελάγω==\) γελώ: Τί γελάς σά ψμένο κεφάλι; Γέλασα, ξεκαρδίσκα 

μέ τά λόγια τ. 2) άπατώ : 3Από δώ τον είχε, άπό κεΐ τον ειχε, τονε γέλασε 
καί πήρε τν αγελάδα τ γιά ενα κομμάτ ψωμί. Δέ γελάζμ εγώ μέ τέτοια* 3) 
ειρωνεύομαι, περιγελώ : Τνε γέλασανε π φόργε κοάό φστάνι. Παθ. γελά- 
ζμαι. Παρ. γελαστό:, γέλασμα, γέλιο.

γέμ, χό λ τ.=φορβή, τροφή τών ζώων : Πήγε νά δώκΐ γέμ τ άλογα. 
Τώρα τό θμήθκα π δέν έβανα γέμ στο παχνί.

γεμενί, τό λ. τ.= ειδος μαλακών πέδιλων τών χωρικών : Τρΰψανε τά 
γεμενιά τ. 3/Α<1ε τράβα, τά γεμενιά σ καί νά πηγαίνμε Παρ. γεμεντζής» 
γεντζήδκο.

γενεγά, ή=γενεά : Νά πάρ ό διάβολος τή γενεγά τ . *Αμ άπό ποια
νού γενεγά είναι καί θάγ είναι καλός ;

γενιά πληθ.—συγγενείς: ’Ήμαστε γενιά, άπ τ μακαρίτ-σα τ μάνα 
μας. Τέσσερα καί πέάε γένίκανε έννιά* παρ. εσϋ εμένα νά γένμε γενιά· 
Θηλ. ή γενιά—ό συγγενής: Ή ρτε  ή γενιά σ νά σέ διή. 3Εμεΐς έχμε πολλές 
γενιές στ 3Αλόασάν;».

γεάιράάγω,λ. τ .=  *φίνω νά φάγη άλλος. 1) ταγίζω : Δέ φτάνΐ π γεάίρ- 
τσε τ κόσμου τά χωράφια, σά dove £ρίνΐς βριζ κιόλας. 2) βοηθώ νά κερ
δίση, είς τό παιγνίδι : Καλά είναι νά σέ γεάιράάνε, άμά έσϋ κανείνενα δέ 
γεάιράάς.

γερλεατίζω, λ. τ .= 1 ) τοποθετώ καταλλήλως: Τά γερλέστσα γοϋλα μέσ 
στο σεάοΰκΐ. 2) τακτοποιούμαι : Τάμ γερλέστσα καί πήρε δρόμο ή δλειά, 
ήρτε δ πόλεμος και πάνε γοϋλα.



γερλης, ηδκΐ, ηδκο, λ. τ.=εντόπιος : Έκεϊνος είναι γερλής, μόνε ή 
γίναίκα τ εΐναι ξένΐ, ’Έ λλι νοστμάδα έχΐ το γερλίδκο τό πράμα.

γέροάας, ό=Ιπίσκοπος ή μητροπολίτης · Σήμερα γέροάα δέ δυνάζ- 
μαστέ νά πλερώσ με τά κανονικά α. *Ηρτε κι ό γέροάας στο σκολειό.

γερωοννΐ, ή=ύγεία  : Γερωσύνΐ νάν είναι καί γούλα περνάνε, γερός, 
γερεύω.

γητειά , η καί γήτεμα τό=θεραπεία δι’ έξορκισμών καί επωδών: 
Έκείνΐ είναι γΐτεύτρα ξέρ κι άπό γητειές κι άπ’ τά όξω. Μ’ Ικίνής τό γή
τεμα έγιανα. ρ. γΐτεύω, γιτεΰτρα.

γειά, η =  υγεία : Σάς άφίνω γειά. Μέ γειά νά τό χαλάης. 
γιά, πρό#.=διά  : Γιά σένα τό φερα. Σύνδ. ή :  Γιά θά σ-μαζω- 

χτής, γιά θά σέ διώξω. Έ πίρ. τό είδες γιά ; Δεύτερον συνθ. μέρος : Έ δω - 
γιά, αύτογιά.

γιαβάακος, «ί, κο, λ. τ . = 1) σιγανός : Πολύ γιαβάσκο τό χέρ τ, άε 1>ορ 
νά βγάνΐ δλειά. 2) ήμερος : 5Έ χι ένα γιαβάσκο άλογο, τό καταπόδ τ
γιρίζ·

γιάγμα, τ ό =  1) λεηλασία : Μπήκανε στά τούρκικα τά σπίτια καί τά 
κάμανε γιάγμα. 2) λάφυρον : Πήρανε γούλα τά πράματα μας γιάγμα. 
Γιόμσανε τά σπίτια τς γιάγματα.

γιάγμαγιόκ, λ. τ.= (δέν είναι λάφυρον ή λεηλασία)=δέν επιτρέπεται : 
Έ η , γιάγμαγιόκ, πού τό π ά ς ; Γιάγμαγιόκ εδώ, πώς τό πέρνεις;

γιακμάς, ό, λ. τ.=πυόρροτα όδόντων: ’Έκαμε γιακμά τό δόάι μ καί 
τό καψα μέ τό μελί.

γιαλαμάς, ό, λ. τ = 1) σκάσιμο οδυνηρόν τών χειλέων άρχίζον άπό 
τάς γωνίας καί εξαπλούμενον έπί ολοκλήρου τού χείλους, έμποδίζον τόν 
πάσχοντα νά γελάση: Πήγε στά βόδια κι άνίξε πάλε ό γιαλαμάς τ. 2) ό 
πάσχων άπό γιαλαμάν: ’'Ade καί σύ γιαλαμά' γιαλαμά boυλαμά bρρρ. 3) 
είρωνικώς δ Πλαγιανός (έκ τού χωρίου Πλάγια): Είπανε καί οί Γιαλα- 
μάδες νά βγάν-νε ένα 'Αη-Θόδωρο, άμά δέ do κατάφερανε. 4) κίτρινη 
μεμβράνη εκατέρωθεν τοϋ ράμφους τών νεοσσών: Τά da κάμς b^e τ 
άόρι μ αύτά τάσπροητάκια μέ τό γιαλαμά;

γιαΰάς, ό, λ. τ.=γεωργικόν έργαλεϊον διαφόρων μεγεθών δ μεγάλος δ 
γιαόάς, δ γιabάς καί τό γιαόαδάκι: Πάρτε τς γιabάδες νά γΐρίσ-με τ 
αλώνι Σά γυρίσω τό γιabά ανάποδα, θά σέ μαυρίσω τ ράχΐ σ.

γιάμ= όχ ι :  άρνησις έκτελέσεως προτροπής ή διαταγής: — Έλα παι
δάκι μ σ εμένα.—Γιάμ (δέν έρχομαι). Πάρ τό ψωμί καί βάν το στο do- 
λάπ.—Γιάμ. (δέν τό βάζω).

γιαμάκχ, τό=βοηθός τού κουρουτζή! "Έπιασανε τό Ζήσο κουρουτζή 
καί τό Θαρέτ γισμάκι, γ^ά τά bootdvia καί τ άόέλια.
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γιαμάτς, τό, λ. τ.=άνήφορος: Πήρε to  γιαμάτς, κατά χν Άρκουδό- 
πεχρα. Σκιάχκανε χά βόδια στο γιαμάτς.

γιάναοτίζω, λ. τ .= 1 ) πλησιάζω : Τόμ γιανάστσε χό παμ-πόρ σχή σκά
λα, πήδξα οξω. 2) αρχίζω: Σά dove γιανάστσε σχό ξύλο, άρκαάάς. Γϊα- 
νάσχσαμε καί οί δυο μέ χά φκιάρια, μάνε μάνε χό σώσαμε.

γίανίσκω= θεραπεύομαι: Ά ρκεψε χώρα νά γιανίσκχ. Τόνε γήχεψε 
άμα δεν έγιανε.

γιαραάίζια, λ. χ .= 1 ) ωφελώ: Δέ σέ γιαράάσε ή παάρειά. 2) δημι
ουργώ: Ά πό  πού ά χό γιαραάίσω, νά σχό δώκω, μαρε ; Ά μ  πώς; χώρα χό 
γιαράάσα.

γιαράίζω, λ. τ.=σχίζω , διαχωρίζω: Πήρε χό μαχαίρ καί γιάρχσε χό 
καρποΰζ σχ. μέσ. Καπώς χό γιάρχσε καί πέρασε. Παρ. Γιάρ (κρημνός), 
γιαρμάς (χονχραλεσμένα οιχηρά), γιαράισμένος (σχισμένος είς δύο).

γιατάκΐ, τό, λ. τ . = 1) σχρώμα: ’Έπεσα σχό γιατάκΐ, δέ μέ πιάνι 
ύπνος. 2) καταφύγιον κλεπχών : Έ δώ έχνε τό γιαχάκτ χς.

γιατάκίς. ό, λ. τ.=κλεπταποδόχος : Τόν έπιασανε π χόν είχε γιαχάκΐ 
ό καπεχάν Άνασχάης καί χόν έστλανε στον Έάερνέ.

γιάτραινα, η— γυνή, πρακχικός ιατρός: Φώναξε χ Ροδίχσα χγιά- 
τραινα, κι έδεσε χό χέρ τ. Ά πό ποΰ κι ώς πού γένίκε κι εκείνΐ γιάχραινα; 
Παρ. γιαχρός, γιατρικό, γιαχροσόφ, γιατρειά.

γιατροπορενμαι=επαγγίλομαι τόν ιατρόν: Ό  Πανχέλος γιατροπο- 
ρεΰεχαι καί βγάζ καλούχσκα χό ψωμί τ.

γιόκρεγκι, τό, λ, χ. (δέν έχει χρώμα)—άνΰπαρκχον: Θά φορέσ χό γιο- 
κρεγκι χό φστάνΐ χς. Θά βάν! χάγιόκρεγκια χ, νά πάη σχό παναγΰρ.

γιομάόα, η=1ός, ή πράσινη σκωρία τού χαλκού: Τό καζάν τς έχΐ 
ένα δάχλο γιομάδα. Ά μ  εκείνος ο χέχζερς χ άπό χ γιομάδα δέ φαίνεται.

γιόμς, ή = α ί πρώται 15 ήμέραι χής Σελήνης: Αύτό τό κάμνουνε στ 
γιόμς χ φεgaριoύ κι όχι στ χάσ. Παρ. γιομίζω καί γιομώζω.

γιούκχ τό λ. τ. (φορχίον)=σχρώμμαχα σχιβαγμένα είς μίαν άκραν τού 
δωματίου, καί χό μέρος δπου χά φυλάτχουν : Είδαμε καί χό γιούκχ τς’ 
γούλο, γούλο ένα πάπλωμα κι’ ένας σιλτές. Τά κρύψε μέσ σχό γιοιίκΐ τς.

γιου έπιφ. αποδοκιμασίας: Γιου νά χαθής. Γιου σκύλα άδιάάροπ. 
Γιου π νά σέ φάη ό ψόφος. Γιου άουάού κωλοβή. (ιού).

γιούρια επιφ. παροτρύνσεως είς χρέξιμον : χρέξχε : Γιούρια σά πάν, 
γιούρια σακάχ, χάλασανε τά παπούτσια τς. Γιούρια, γιούρια, τνε 5ήραν 
χά γαδούρια.

γιονρονάίζω λ. τ .= έφ ορμ ώ : Γιουρούάσανε χά σκυλιά άπάν μας νά 
μάς παραλαάίσ-νε.

γονρονσ, τό λ. τ.= έφ οδος: Τρεις βολές έ'καμανε γιουρούς καί δέ ί>όρ- 
σανε νά χό πάρνε.



γιονροντουράίζω λ. τ.=επιβάλλομαι: Είχε δέν είχε γιουρουτούρτσε τό 
λόγο τ.

γιούφ, έπιφ. Είς τό παιχνίδι «τσαλούκΐ», λέγεται από κείνον πού 
κάμνει, ώστε αν δέν έπιτύχη νά κτυπήση, νά έχη τό δικαίωμα νά ξανα- 
κάμχ): Δέν είπες «γίούφ» κι έχασες.

γιονφκα, ή— εις τό παιγνίδι «τσαλούκΐ», αποτυχία νά κτυπήση: ’Έ κα
μες δυο γιούφκες* δέ cio παίζω.

γιοφνρ, τ ο = 1) γέφυρα : Κάψε στο διάβολο θυμνιάμα ώς νά περάης 
τό γιοφύρ. 2) τό ύπεράνω τής κεφαλής τής ύφάντρας ξύλον τοΰ εργαλείου, 
πού συγκρατεΐ τά δυο ποδάρια : ’Έχασε τ αργαλειού τό γιοφΰρ. Πού είναι 
τό γιοφύρ μαθέ;·

γλιακός, ο=άποχωρητήριον (ηλιακός): Τί κνιέσαι καί δέ παγαίνις στο 
γλιακό; Ορέμσε ό γλιακός μας,

γλίτζα, ή =  γλοιό; : Τά ρούχα τ δέ φαίνται άπ τή γλίτζα. *Η γοΰρνα 
τς γούλο γλίτζα και βρώμα. Γϊαρ γλιτζιάρς, γλιτζιάζω.

γλυτήρ, το=ςύλον διχαλωτόν είς τό έν άκρον καί τρυπημένον πλη
σίον είς τό άλλο, μήκους ενός πήχεως, είς τό όποιον βάζουν ένα καρφί καί 
τυλίσσουν τήν κλωστή, άπό τό αδράχτι: Νά σέ νοιώσ ή γιαγιά, θά σέ κνη- 
γάη μέ τό γλυτήρ.

χλυώ=τυλίσσω είς τό γλυτήρ: ’Έγλυσε ή bάbω έν αδράχτι νήμα. 
’Ακόμα νά το γλΰσ.

γλυκό, τό= το  γλύκισμα πού προσφέρουν είς τούς έπισκέπτας: Μάς 
κέρασε καί καρδάκΐ γλυκό. ’Έκαμαμε καί τριαάάφλο γλυκό καί μαστίχΐ.

γλώσοα, »/=1) τού στόματος : Νά δα£αης τή γλώσσα σ, σκύλα. 2) λα
λιά : Δέ κτάλαβα τή γλώσσα τς, γιατί έκρενανε κατσβέλίκα. 3) Χάλασανε 
οί γλώσσες άπό τν αρμόνικα. ’Έπεσε ή γλώσσα τού κδουνιοϋ καί χάθκε.
4) ’Έ χΐς μνιά γλώσσα, Θεός φυλάξ. 'Η  γλώσσα κόκκαλα δέν έχι καί κόκ- 
καλα τσακεί. Πκρ. γλωσσού, γλα)σσοφαγιά, γλωσσάρα.

χ»-έθω=νήθω: *Η γιαγιά μ γνέθ ρόκα. Κάτσε νά γνέσ-με τά μαλλιά. 
Παρ. γνέσ μο.

γνέφω, γνέφτω καί γνεύω=~-νεν(χ), ομιλώ δια νευμάτων " κλείω το ένα 
μ ά τι; Θάρρευα τό λέει στ αλήθεια, άμά σά μ έγνεψε κατάλαβα π χωρατέβ. 
’Εκείνος τνέ γνέβ κι έκείνι γελάει. Παρ. γνέψμο, νόημα.

γνοφός, ό=νήφων : Εκείνος δέ είναι btiXL πότε είναι γνοφός καί πότε 
μεθυσμένος.

γονατιστή, ί?=έορτή τής Πεντηκοστής : Σήμερα είναι τς 'Αγια Γονα-
στής.

γονατίζω— 1) κλίνω τό γόνυ: Γονάτ-σε νά κάμ τ bρoσευκή τ. 2) υπο
κύπτω: Ζημιές αποδώ, άρρώστειες άπό κεΐ, γονάτ-σε ό ά'θρεπος. (γόνσ 
καί γόνατο).
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γονικό, τό— 01 γονείς: Τό γονικό π τόν ε^αμνε τό gegaTct. Σαν άρ- 
κεψε νά βρίζ τά γονικά, τόν αρκετ^ε μέ τό δεκράνΐ.

γουλιά, ή=λα ιμαργία : Ά πό  τ γουλιά τ κάθε μέρα άρρωστάει. Τί 
γουλιά είναι ή δκή σ, παιδάκι μ.

γλιάρς, ρα, ρκο,=λαίμαργος: Δέν άφκε ό γλιάρς μδέ μνιά βκίτσα 
γιατά μένα. Γοΰλο τό φαγες, άχόρταγί, γλιάρα. Κι αυτό γλιάρκο σά d 
μάνα τ.

γοϋλος, γουλί, γονλο,=ολος: Γουλί τ μάνα μ γίρεύνε. Γοΰλα τά ξέρ. 
γούρνα ή=δοχεΐον πέτρινον σχήματος κυβικοϋ, πέτρινον δοχεΐον διά 

τό πότισμα ή τάγισμα τών ζώων : Εκείνος πότ-ζε τά βόδια τ στ μεγάλΐ τ 
γοΰρνα, καί ή κόρ τ στ Μεσιά, έβγαζε τά ροΰχα τς.

γούγια, ή=ώ α, υφάσματος: Μάς έδωκε μνιά γοΰγια ό μάστορς νά τνε 
gάμ-με σβυστήρ.

γράφτω = \)  γράφω: ’Έγραψε τό γιό τς νάρτ. 2) σέβομαι: Ποιος τονε 
γράφ τόν άάρατς; Κάνε καί δέ άόνε γράφτω. Παρ. γραφτό, γράμμα, γραμ- 
ματ-ζουμενος, γραμματκός.

γριχοανίζω=χ\χώ δπως κάτι που τό ξΰουν μέ τά νΰχια: Τί γριτσα- 
νίεις τό τα ψ ί;

γροικάγω=εννοώ, καταλαμβάνω : Τί γροικάει αυτός ό σασκίνίς ; Δέ 
γροικάει νά βγάνι τά μάτια τ.

γνννί, τό= τό  ΰννίον τοΰ αρότρου: Ηΰρε ή νΰφ τό γυννί πίσ στ 
ί>όρτα, παρ. φαγώθκε τό γυννί μ. ’Έκαμα καινούργιο γυννί.

γιώνω=1ώνω, επί χαλκοϋ, πρασινίζω διά σκωρίας: Μην άφήνίς σα
λάτα μέσ στο σαχάνι καί θά γιώσ. Τά bax-ηρκά λήγορα γιών-νε.

γωνιά, ή = εσ τ ία : Άναψα τ γωνιά νά μαγερέψω, Σήμερα καπνίζ ή 
γωνιά μας.

γωνιάδ τό= τό  ϊξω μέρος τοΰ ψωμιοΰ : Πόνεσαν τά δόάια μ μ αυτά τά 
γωνιάδια.

Ο

ϋαβός , η, ό = 1) τυφλός: ΠορπατεΤ σά gaβός. Τό ν τό μάτ τ είναι 
gaβό■ Ό  πληθ. τοΰ ουδετέρου g a β ά = 2) τά μάτια : ’Άνίξε τά gaβά σ, νά 
μή στ άνοίξνε, παρ. ’Έλα νά τό βάνω στά £αβά σ, π δέ do γλέψ. 3) μΰωψ · 
Πασπατέβ σά do gaβό καί δέ bog νά τό βρη. Παρ. gaβoμάρa, gaβώvω, 
£αβώνμαι.

β'αβάτα, ή=μαγειρικόν σκεΰος, πινάκιον βαθΰτερον τοΰ πινακίου καί 
παγανώτερον τής κούπας : Μ’ εβανε μνιά gaβάτa φαγί. ’Έρξα τ gaβάτa 
καί τνε τζάκίσα.

gtifji, χό, λ. τ.=ψυχική δδΰνη: Έ γώ  τέτοια πράματα δέν τά πιάνω
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£'ίμ. Ά π  τό £άμ τ χτίκιασε τό κορίτς και πέθανε.
gaμoίης, ίζα, ίζκο-— δ μή προσβαλλόμενος α π ’ τά λόγια τών άλλων: 

Ή  άδρεφή μ είναι £αμσίζα καί δέ άνε νοιάζ.
gagdiaxog, κή, κό=εγκάρδιος : Τόν έχμε φίλο Καρδιακό. Τ’ άξα άπό 

μνιά καρδιακή τς φιλίνάδα. Παρ. gαρδιώvω, gaρδιώvμaι.
^αρόίο6να>=ενθαρρύνω: Τόν ειπε κι ό θειόζι μ πολλά γιά νά τονε 

g^0icoo. Παθ. gaρδιc6vμaι: 1) ένθαρρύνομαι: Σά άόν έκρινε καί ή 
μάνα μ, θαρρείς καί gaρδιώθκε πάλε. 2) θέλγομαι, γοητεύομαι: Ειδε τ 
gόρη μ καί τνε gaρδιώθκε τό τέκνο. CH κόρη μ gaρδιώθκε τσή δκίης τό 
πκαμσάκΐ καί θέλι καί κείνι ένα τέτοιο.

gagabom^g, ό=άλβανόφωνος χριστιανός τής Θράκης: Ά μ  καταλα- 
βένται τί λένε ; οί gagaβoύζδoι;

go.QgaXi(D='tyVLVUi τά ευαίσθητα μέρη τοΰ σ θύματος καί αναγκάζω τόν 
άλλον νά γελάση, γαργαλίζω : Μή μέ gaρgaλής καί θά λιγοθμήσω. 
Έ μενα οσο καί νά μέ κάμς, δέ gaρgaλιorμaι. Gaρgaλιέτaι ή ζλιάρα.

gagiaτάγω καί gagaτίζω, λ. τ.— άνακατώνομαι: Έ σΰ τί gaρστίεις; 
Στ άάρόγίνα καί στ άδρέφια ξένος δέ gaριστάει.

geβρεdίζω, λ. τ.=ξηραίνομαι, καθίσταμαι εύθραυστος : Θεβρέάσανε 
τά κριθάρια καί χΰνται.

gega, ή= τδ  γυριστό σίδηρον τής γλίτσας τοΰ βοσκοϋ: 'Άπλωσε τ 
gέga καί τό πιασε άπ τό ποδάρ.

geCiv, τί, τό, λ. τ. =  ή μελίγκρα, ψείρα τών φυτών: Έ πεσε gεζίv στο 
boaTdvi μας.

ge^i, τό=κημός, χαληνό: : Σά do βανα τό ge-μ σ-μαζώχκε. Θέλι g-έμ 
μέ χαλκά.

geXbsgi, τό, λ. τ.=δργανον σιδηροΰν μέ ξύλινο μακρύ χερούλι, μέ τό 
όποιον ή μagήψa, μαζεύει τήν άνθρακιά τοϋ φούρνου, πριν τόν πανίση: 
Που τό βανες τό αελ5ερί, νά τραβήξω τή θράκα;

gegdeXl, τό— χάλκινο κυλινδρικό δοχείο, διά τό άρμεμα τών προβά
τω ν: Γιόμσε τό «εράέλΐ γάλα. Τόμ άνίξα τά ποδάρια τς νά τν αρμέ
ξω, κατούρσε μέσ στο gεράέλτ.

gEgdavX-ijxl, το=περιδέραιον : Τν έδωκε καί μνιά άρμαθιά φλου
ριά γιά gερdavλ·ήκ^.

gegddvl, τό, λ. τ .= π ώ γω ν : Κρέμασανε τά gερdάvLa τ, σά τζ άγελά-
δας. Οεράανλ-ήδκος.

gEQEfAEQ, ό λ. τ. πάντοτε μέ τό ένα—διαρκώς: 'Έ να gερεμέ τρώει. 
Λέει ένα gερεμέ.

gi-ράίζω, λ. τ.=τεντώ νω  : Μή dve gερdίης παραπάν τή άριχιά, καί θά 
κοπή. ^εράισμένος).

giopdeg, ό, λ. τ.—σώμα: Ά μ  τόσος gιoβdές θέλΐ νά φάη. Κρέμασε 
τό gιoβdέ τ στο ^σεgέλ2.
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gioyovg, τό, λ. τ.=στήθος ζώου: ’Έβγανε κουρθατζίκχ στο g'toyovg τ. 
gioyovo-Xovxl, τό=λω ρία είς σχήμα Υ πού συγκρατοΰν τό εφίππιον I 

Δέ όέρασες τό 8;ιογουσ λοΰκΐ. Τί καλό gιoγoυσ-λoύκ1 μέ άστρα,
giOQOvariCu), λ. τ. άλληλοβλέπομάο=Εχο) σχέσεις. Συνομιλούμε: Καλά 

£ιορουστίζμε de, κάτσε κόμ κομμά. Πήγε νά £ΐορουστής μέ τό μεμοΰρ.
giovyovμ, τό, λ. τ.= μέγα  σταμνοειδές δοχείον χωρητικότητος 30—50 

οκάδων, πρός μεταφοράν υγρών, κυρίως γάλακτος : Φόρτωσα τά gιoυγoύ- 
μνια αύγίτσα καί τράβξα γιά τ Θαλλικράτεια. ^ιουγμάκχ).

gιovζλεμές, ό, λ. τ.=ζυμαρικόν ρομβοειδές, παραγεμισμένον μέ τυρί 
ή καρύδια κλπ. Μάς φίλεψε gιoυζλεμέδες μέ τό τυρί. Καλοί είναι οί gi- 
ουζλεμέδες μέ τό πεκμέζ.

g-r)Qg-yXi0vog, ό=λάρυγξ, τραχεία αρτηρία: Τόν έπιασ άπ τό g-^Qg- 
ηλιάνο νά τόνε bvi|. ’Έκοψε τό g-ηρg-ηλιάvo τ μέ τό ξουράφ.

gogoXi, τό= δρχεις: Τί λές” θά μέ κόψ τά gogόλιa μ. Ξέρς τί νόστμα 
πγένται τά καπονίτκα τά gogόλιa; (άρμενικόν gogόβ).

govggovXl, τό=σταμνί μέ διάφραγμα τρυπητόν είς τόν λαιμόν πού 
δταν τό γεμίζης καί δταν τό άδειάζης κάμνει θόρυβον goύρ goΰρ: Δός τό 
goυρgoύλ^ νά πιω λίγο νεράκι. ’Έπεσε τό goυρgoύλl καί τσακίσκε ό λαι
μός τ.

govqXrjg, λα, λ?κο=κλαψιάρης : ’Άρκεψε πάλε δ goύρλης νά κλαίη. 
Τί goύρλ^κo παιδί ; δέ λέει νά μερώσ καί μνιά στάλα,

govQXidCa>=l) κλαίω μεγαλοφώνως καί επί πολλήν ώραν : Τί τό κα- 
μανε τό μίξκο καί goυρλιάζ ; 2) δρύομαι : Ά πόψ α τά σκυλιά πολύ govg- 
λιάζνε.

gow'Qoq καί &οντζονκ?ς, αα, κο=  1) κολοβός : ’Έ χ ΐ ένα goυτζoΰκ^κo 
σκυλί, πολύ σάρπκο. Φώναξε τό goΰτζo νά τό φάη. 2) δ Φεβρουάριος μην: 
Θά μάς παγώσ φέτο δ Θοϋτζος.

κρημνίζω : Θρέμσε δ παλιός ουρανός. Θά gρεμίσ ή χρεία 
τς. Σά δέ baiv-έης τό σπίτ σ·, θά gρεμίσ νά σέ πλακώσ.

gρεμtζω=£'κhώ'xω  : Τονε £ρέμσε άπ’ τό κεφάλι τς. Νά gρεμσ^ής. 
Δέ do gρεμίης, καμένι άπό κοάά σ, μονε τό χΐς καί σέ παιδέβ ; Παθ. gρε- 
μιζμαι=φεΰγω δυσαρεστημένος ή δυσαρεστήσας : Νά gρεμστής άποδώ 
παλκωμένο. Καλά π gρ8μίσκε κι’ έφγε.

gρεμίXa=Eπup. αποτροπιασμού: Θρεμίλα στο διάβολο. Θρεμίλα πα- 
ληομασκαρά.

gώμ, το=εγκώμιον, παρωνύμιου : Τόν έ'βγανανε gd^. Τό χνε gώμ 
καί τό λένε γιατά κείνίνα.

gωμvιάζω=bvQμόX^ύ μέ παρωνύμια : Γιατί μαρέ τά gωμvιάζτε «κα- 
τσβελάκια»; Γούλα τό παιδιά τά g o t^ v ^ . Δέ ξερ νά ga^vu^.
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Αά, άκλιτον μόοιον: ’Έλα δα καί σέ μάς μνιά μέρα. Μέ είπε δά, δσα 
σέρνί ή σκούπα. Τν άξα δά, κι εγώ ή προκομένΐ, καί πήγα. Ά μ πώς δα 
τό κοψε ό νοΰης π Οά στο δώκω ; Ναί δα, νά μ do φάη. Κάτσε δα, 
νά σέ διοϋμε κιόλας.

δαίμονας, <5=1) πονηρός, κακός : Ποΰ ήσ-να μαρέ δαίμονα, καί δέν 
ήρτες ; Πήγε ό δαίμονας κι έφαγε τό γλυκό. 2) διάβολος : ’Ά  στο δαίμο
να. Ά  τό πάρ ό δαίμονας, ά τό πάρ τό γουρσοΰζκο.

δακρνζω=  1) διαρρέω : Ή  λαγήνα δακρΰζ, τσάκ άπάν στη giXux. 
Προχτές τό κοίταξα, λίγο λίγο δάκρυζε, τώρα τρέχΐ στά καλά 2) δακρΰω 
Καπώς μάς τά λεγε, δάκρυσαν τά μάτια μας.

δαυλί, τό=δαυλός, ξυλον μέ τό έτερον άκρον φλογισμένον ή καΐον : 
Ά ρπα ξ ένα δαυλί καί τονε κίνήγίσε.

δάχλο, τό=δάκτυλος : ’Έπιασ τό ένα δάχλο λέρα. Μέ τό δάχλο τνε 
δείχ.νε στο χωριό (δαχλίδ, δαχλήτρα, δαχλάκΐ, δαχτΰλα).

<5έ =  δέν, πάντοτε τονισμένον καί έγκλίνον τόν τόνον τοΰ κατόπιν μο
νοσυλλάβου ή δισυλλάβου ρήματος : Δέ είμ εγώ. Δέ 1>ορ ακόμα νά πορ- 
πατήξ. Δέ ήόανε δκό μ.

δεάρόγα, ή=δενδρόϊον βιόλα : ’Έσπρα δεάρόγες διπλογιόρτ, καί βγή
κανε γοΰλες διπλές. ’Άνίξανε οί δεάρόγες στ Βροβολήστρα τς.

δείξιος α, ο=(δείχνω) ό δακτυλοδεικτοΰμενος, άντων. άόρ. Σά ν άρ- 
κεψε νά τνε φωνάζ τ δείξια καί τ Ιοήξια, τραβήχκε μέσα.

δεκαρον, ή=(πτωχή ζητιάνα ποΰ ζητεί δεκάρα) : Τί Φέλι πάλε ή δε~ 
καροΰ ; ’Ά μ  ή δεκαροΰ θέλι δεκάρα, δέ bέρvει ψωμί. (δέκα, δεκάρα, 
δεκάρ, δεκάρκο, δεκαριά).

δεκράνι, τό=περόνη, τρίαινα, γεωργικόν έργαλεΐον, ξΰλινον ή σιδη- 
ροΰν : Ό  Κιοΰρτς έφερε δεκράνια καί γιαbάδες. Τόν §αφτανίζ μνιά μέ 
τό δεκράνι.

δερμόνι, το=μεγάλο κόσκινο διά τό κοσκίνισμα τών σιτηρών είς τό 
αλώνι : Φέρ τό δερμόνι νά δερμονίσ-με τό στάρ Ποΰ είναι τό κρι·θα- 
ρίτκο τό δερμόνι ; (δέρμα, δερμονίζω, δερμόνισμα).

δέο, ή=αΰλάκι πρός μεταφοράν τοΰ νεροΰ είς τόν μΰλον : Πήγε νά 
περάσ κι έπεσε μέσ στ δέσ. Χάλασε ή δέσ άπό να μέρος. Κόάεψε νά πνί
γη μέσ στ δέσ. (δένω, δεμένος, δεμάτι, δετός, δέσ-μο, δεματκό).

δέσ-μο, πληΌ'υν. δεσίματα=τά  κορδόνια τών υποδημάτων: Μ’ έδωκε 
καινούργια δεσίματα γιά τά σκαρπίνια μ.

δεματκό, τό=στριμμένα στελέχη σιτηρών μέ τά όποια δένουν τά δε
μάτια : Πολΰ gεβρέκ^κo τό κριΦάρ καί δέ γένεται δεματκό.

δεαάκχ, τό=δισάκκιον : Εΐχαμ ενα τσβάλι σκατά, μάς έφεραν καί μνιά



δεσάκα. παρ. Πέρνα τό δεσάκΐ στο λαιμό σ, καί τράβα.
<5ιαβολεύω=καθιστώ πονηρόν : ’Ά μα έκατσε κανά μήνα μαζί τς, τό 

διαβόλεψε ή καταραμένΐ. Παθ. διιιβολεύμαι : υποπτεύομαι : ’Ά μα είδα 
πού τν έκαμνε νόημα, τότες διαβολεύκα κι εγώ. Κάνε καί δέ διαβολεύε- 
ται, δ,τ νά τό πούνε τό ψτέβ. (διαβολιά, διάβολος, διαβολεμένος).

διαγμίζω, λ. τ =λεηλατώ (γιάγμα) ή διακομίζω : Νύχτα Ιοήκαν καί
διαγμούσανε τό σπίτ μας. Διαγούμσε τ άβράβλα καί δέν άφκε μδ ένα.

διάζμαι=  1) τακτοποιώ τό στημόνι διά τόν έργαλειόν, χωρίζων αυτό 
είς δύο σειράς, μίαν επάνω καί άλλην κάτω, ώστε νά διασταυρώνωνται ot 
κλωστές: Τί διάζεσαι σήμερα, ϊσιο γιά σαντρατσωτό; 2) βιάζομαι: Τ<· 
διάζεσαι νά πας ; (διάστρα, διασίδ).

διακονεύω— \) έπαιτώ : Νά σέ διώ νά διακονέβς από πόρτα σέ πόρτα. 
2) λαμβάνω τι μετά πολλάς παρακλήσεις : Διακόνεψα τή σκαφίδα τς Μη- 
τορής (διακονιά, διακονίτής).

διαμέσα, τά=μέσα, τρόπος : Πρέπ νάχΐ τά διαμέσα γιά νά boρέσ 
νά τό πάρ.

διάργνρο, το=ύδράργυρος : Κουπάνίσε διάργυρο καί τό καμ άλίφή. 
Τόν έβανε δυάργυρο στ αυτί.

διασίδ, τό= τό  στημόνι μετά τό διάσιμο, προτού περαστή είς τά μι- 
τάρια καί τεθή είς τόν εργαλείο : Τό πανί μ τό χω ακόμα διασίδ καί φλάει.

διάστρα, ή=έργαλεΙον υφαντικής, δύο παράλληλα καδρόνια, συνδεό
μενα είς τά δύο άκρα καί τήν μέση μέ τρία άλλα μικρά. Στράβαινε ή διά
στρα μ. Δός κομμά τή διάστρα σ.

διάτα, ή=διαταγή : Ή ρτε διάτα άπ τό δεσπότ νά κλεΐσ-νε οί έκκλη-
σιές.

διάφορο, τό= 1) τόκος, όφελος, διαφορά : Πήραμε χίλια γρόσια δανικά 
καί πλέρωσαμε πεάακόσια διάφορο. Θά πάρς παράδες μέ τό διάφορο καί 
θά προκόψης. 2) όφελος: Ά π ’ αύτήνι τή δλειά κανένα διάφορο δέν έχωβ 
Είπα νά νίκιάσω ένα vodd, νά χω κι εγώ διάφορο. ’Έκαμαμε παιδιά νά 
διοΰμε διάφορο μνιά μέρα. 'ό) διαφορά : Έ βανα καί τν άλίφή π μ έδωκες 
άμά δέν έκαμε διάφορο.

διαφεάενω=όιαφνλάττ(ύ : ’Εγώ τά διαφεάεύω, κι έκείνι τά πετάει 
εδώ κι έκεΐ. Διαφέάεψ τα αύτά τά κομματάκια, γιατί θάν έρτ ώρα π θά 
τά χρειαστής. (διαφεάεύτρα). (defendre).

δίκιο, τό=1) μισθός : ΙΙλέρω το τό δίκιο τ νά παγαίνΐ. Πήρε τό δί
κιο τ καί πάει στύ παναγύρ. 2), δίκαιον : Τό δίκιο είναι δκό τ, άμα 
ποιος τό γνωρίζ. (δικιώνω, δικιώνμαι).

δκός, η, ό=συγγενής, οικείος : Τώρα εδώ γούλχ ήμαστε δκοί. Μέ τό 
δκό σ φάγε, πιε κι άλισφερίς μή ^άμνης.
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δίμτο, τό=ΰφασμα πού ύφαίνεται μέ τέσσερα (δΰο ζεύγη) μιτάρια ; 
Έ φ α να  εϊκοσ πχόπλα δίμτο.

δίφανο, τό = ϊά  δΰο εξωτερικά φΰλλα τοϋ δικτύου μέ τις μεγάλες-τρύ
πες : Σκάλωσε τό δίφανο καί κόπκε.

διολί, τό=βιο.λίον : Έ γώ  γύρεψα λΰρα κι εκείνος έφερε διολιά. 
διψακάς, ο=μικρόν υδρόβιον ζωίφιον, είδος γαρίδας : Αυτό τό όνάρ 

είναι γεμάτο διψακάδες. Επίσης άλλο μέ μακρά σκέλη βαδίζον επί τής 
επιφάνειας τοϋ νεροϋ.

δλενω = \) εργάζομαι: Δούλεψε νά φας καί κλέψε νά χΐς. 2) πονώ : 
δλι νΰχτα τό δόάι μ δοΰλευε καί μ5 αφάνισε στο bovo' 3) αποστραγγίζω, 
θεραπεύω : Τό δοΰλευε μέ τό φτίλι, δσ νά κλείσ. (δλειά, δλίτσα, δλευτάς. 
δοϋλος, δούλα).

δμαράκΐ, τδ= το  έτερον τών διδύμων τέκνων : ’Έκαμε ή νύφη μ δμα- 
ράκια. Ό  Διαμαάης καί ή Σταλαχτή είναι δμαράκια. (0μάρκος=5ίδυμος), 

Αμό&ρα, τά = Τ ό  "Αγιον Βημα τής εκκλησίας : Βγήκε δ παπάς στά 
Δμόθρα νά πή τό βγα£έλιο.

δοάάρα, ί)=δδοντάγρα : Μέ τό βγανε μέ τ δοάάρα. Δός τ δοάάρα νά 
τό βγάνω.

δοάοκίλιά, ή=τραπεζίτης: Σάψανε γοΰλες οί δοάοκίλιέζι μ. Ά μ  έχω 
δοάοκίλιές να μασσήξω ; (δοάάκΐ, δοάόπονος).

δόξά ή= ΐρ ις, ουράνιον τόξον : Βγήκε δόξα- θα σταθή ή βροχή. Είχε 
θωριές θωριές, σά δόξα (δοξάρ).

δοξάρ, τ ό =  τόξον βιολίου ή λύρας : "Οάε τραβάει τό δοξάρ τ στ λύρα, 
καρδιές καίει.

δοξάζω=Οί μάνες μας τά νυχτοπατήματα καί τά τριχώματα πολύ τά 
δόξαζανε.

δόα-μο, τό= φ όρος: Έ χ μ ε  τόσα δοσίματα νά πλερώσ-με. 
δράκος, <5=1) μυθικόν πρόσωπον : Μάς είπε τς Σαράάα δράκΐ. 2) 

αβάπτιστο αγόρι : Ε μ είς  εχμε ένα δράκο κι εσείς μνιά πατσούρα. 3) τύ
ραννος : Έ σύ ακόμα δράκ φωνή δέν άξες.

δράμνια, τά = 1 ) Δόμ είκοσπέάε δράμνια τυρί. 2) γνώσις : Νά χαίρε
σαι τά δράμνια σ. Τά δράμνια τς είναι λειψά γιόκα μ καί μή άνε σ-νεφΐ- 
ζεσαι.

δραοκελάγω— διασκελίζω : Τονε δρασκέλισε καί δέν έννοιωσε. Μή 
δρασκελάς άπάν άπ τό ποδάρι μ καί δέ θά μεγαλώσω, (δρασκελιά).

δράλα, ή=έργαλεΐον γεωργικόν, σβάρνα. Δός κομμά τή δράλα σ. (δρα- 
λίζω, δραλισμένο).

δνά£μαί=δύναμαι : Δέ δνάζμαι νά κάμω τά δίαιτα π μέ λένε. Ποιος 
δνάζεται σήμερα νά σπουδάσ τά παιδιά τ ;

δρίματα καί δρίμες=01  πρώτες 8 ήμερες τού Μαρτίου και τού Αύ-
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γοΰστου : Τ Μάρτ τά δρίματα στ Αύγούστ τά κλήματα, παρ. Τώρα είναι 
δρίματα καί δέ ^ έν -νε .

δρόμος, ό =  1) οδός : ’Έχασε τό δρόμο τ καί νυχτώθκε μέσ στ absXia.
2) φορτίον : “Έφερα πέάε δρόμ νερό.

δρομίζω=  1) εκβάλλω είς τόν δρόμον : Δέ dove δρομίεις, μόνε κάθε
σαι κ ύ  χολοσκάνίς; 2) άφοδεΰω : Πόνίγε ή κίλιά μ κι άμα πήγα καί τά 
δρόμσα, πέρασε. 3) εμώ : Δέ άορσε νά βαστάξ καί τά δρόμσε άπό πάν.

<5ροσιά=δρόσος : Άρκεψανε νά πέφνε δροσιές, (δροσερό, δροσίζω, 
δροσίζμαι, δροσιστκό).

Ε

*Εγρετης, τήδκΐ, τηκο λ. τ .=  1) τεχνητός : Έ χ ι  έγρετίδκα δόάια. Τόν 
είδες που κτσαίνΐ κομματάκι ; τό να τό ποδάρ τ είναι έγρετίδκο. 2) προ
σωρινός : Έ γώ είμαι έγρετής έδωπέρα, δέ είμαι γιά άάημα.

έγλεντζές, ό, λ. τ.=διασκέδασις : Καλόν έγλετζέ ηΰρε κείνος εδώ. (έ- 
γλεντίζω).

εγκλαβή, ή=προικοσΰμφωνον: Τν άρβώνιασαμε, έκαμαμε κι εγκλαβή. 
έζάίζω, λ. τ.=πιέζω , μολωπίζω : Έζάίσκε τό χέρι μ καί μέ πονεΐ. 

Έ ζτσα  τό δάχλο μ καί τώρα καίει φωτιά.
ε ά ε = 1) μόλις : Έ δε  ήρτε στο σπίτ, τονε άιάσκε ή σκυλάρα. Έ δε 

σκώθκε άρκεψε νά baλώvετaι. 2) ακριβώς : ’Έδε κεΐ βγήκε ή ψχή τ. Έδ* 
εδώ πουλιά νά βγάνης.

εάελμα, τό= πάθος : Τόν έ'πιασε πάλε τό εάελμα τ. Έ χ ΐ  ένα έάε- 
λαμα π τονε bidvi πότε πότε.

εκατοστή, ή = Κ ι εμείς έχμε καμνιά εκατοστή κιλά κουκνάρα. Κα- 
μνιά εκατοστή νομάτ μαζωμένΐ.

ελε, επίρ. λ. τ .= επ ί τέλους : ’Από δώ τόν είχε από κεΐ τόν ειχε, 
έλε τόν κατάφερε.

ελύετ, επίρ. λ. τ .= 1 ) βεβαίως : Θάν έρτ μνιά μέρα έλbετ νά πιαστή 
στο καπάγκί. Ά μ α  σέ γνέβ τί χαρτί εχω, έ ^ ε τ  θά βγής. 2) κάποτε : Έ λ -  
beT, θά πέης στά χέρια μ.

έννοια, ή=φροντίς : Μέ τ κόσμου τς έννοιες βραδυάζεται. Ά μ  δέ θά 
χω τν έννοια τς. Έννοια σ έσΰ, εγώ εδώ είμαι (Μή σέ μέλλει). ’Έννοια 
σ, καί τονε συγτ,ρίξω γώ μνιά χαρά.

ενοάας καί ένοί/α=ενώ : Έ νοάα  π διψάει ή αυλή μ, γιατί νά χΰσω 
νερό όξω.

έπαινος, τό=καυχημα : Ά ά ίς νά άρέπεταί τό χΐ έπαινος κιόλα π μάς 
εγέλασε. Εκείνες τό χνε έπαινος π μαλλών-νε τά παλικάρια ποιο νά τσέ 
πρωτοπάρ.
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εργατα, τά, μόνον εΐς τόν πληθ.— 1) πράξεις : Κατά τά εργατά σας 
αλληλούια. 2) ένέργειαι : 'Ίσαμ εδώ εφταξαν τά εργατα τ.

εργάζμαι=νκοπτενομ<α : 5'Αμα τόν είδα νά πανάρκεται συχνά πυ
κνά, τό έργάσκα πού κάτ θά κάμ. Μην εργάζεσαι άδκα (Μην ύποπτεύε” 
σαι και· τόν καταδικάζεις ένδομΰχως) δέ είναι τέτοιος άθρεπος.

ερκμαι= [) έρχομαι : Γιατί δέν ερκεσαι καί σέ μάς ; 2) αισθάνομαι : 
Ζόρ τόν έρκεται τώρα νά πλερώσ. Γο'·λο ανατριχίλες μ έρκάαι Μέγ ήρτε 
λιγοθυμνιά.

ερμο, τ ό = 1) έγκαταλελειμμένον, άδέσποτον : Γχρίζ σά do έρμο τ άλο
γο. ’Έρμα θά τ5 άφήκΐ. 'Έρμο καί σκοτνό νά γένυ 2) επιφ. Κόάεψε νά 
πέσω, τό έρμο. Παγαίνμε, παγαινμε, τό έρμο, καί δέ σώνετ δ δρόμος.

έσ-νάφ, το= 1) επαγγελματίας : Έ συ είσαι ένα έσ-νάφ άθρεπος. 2) 
συντεχνία ; Δέ είναι δ Μτάκος άπ τό δκό μας τό εσ-νάφ.

ετοιμ, ή=ετοιμόγεννος, έγκυος : Ή  νύφ μας είναι κι έ'τοιμ' σήμερα 
αύριο τό φλάει.

ετς κι ε τ ς = 1) μέτρια: Πώς τά περνάς μέ τ νΰφ ; Έ τς  κι έτς. 2) ού
τως ή άλλως : 'Έ τς κι έτς θά μέ διώξ* baQ8 νά κάμω κι εγώ κείνο π
θέλω.

εχω = {) εις τό παιγνίδι, προηγούμαι : 'Έκα καί σ έχω. Ποιος έχΐ ; 
Έ γώ  σάς έχω, εγώ θά κάμω πρώτος. 2) 'Έχω γιορτή=εορτάζω. θ) ’Έ χω  
έννοια=έπιβλέπω. 4) ’Έ χ ΐ άρκά=είναι ευνοούμενος. 5 ) 'Έ χι δόά ια=  
ισχύει. 6) Δέν εχΐ νύχια νά ξθή=πένεται. 7) 'Έ χω  5ελάδες στο κεφάλι 
μ=δυσκολεύομαι,

Ζ

Ζαβός, ή, ο=κακός, στρεβλός, τυφλός : 'Εκείνος ζαβός κι έκείνΐ 
άνάποδ, ταίριαξανε. Λέγεται καί ζαβόξλο.

ζαβώνμαι=πάσχω  άορασίαν : Ζαβώθκε άπό Θεγοΰ καί δέ μέγ είδε, 
(ζαβομάρα).

ζάβαλίς, λίκΐ, λχκο, λ.τ.=καημένος, δυστυχής : Τόν έδρανε τό ζάβαλι. 
Καλή είναι ή ζαβάλίκΐ. 'Έπεσε τό ζαβαλχκο.

ζαβράκΐ, το=επίπληξις: Τόν έδωκ έ'να ζαβράκΐ, πάει καί πάει. ’Έ 
φαγα σήμερα ενα ζαβράκχ.

ζαβρακώνω—επιπλήττω αύστηρώς : Τί τό ζαβρακώνίς τό παιδί ; Κα
λά τονε ζαβράκωσε.

ζαήφς, σα, κο=ίσχνός : Πολύ ζαήφκα τ άγελάδια. Ζαήφκα ξεζαήφ- 
κα θά τά δώκμε στο μαχαίρ. Ποιος ήάανε εκείνος δ ζαήφς κοάά σ ; (ζαη- 
φλαντίζω, ζαηφλάάισμα).

ζάκατο, τό=1) πράγμα ευτελές : Πάρ τα αύτά τά ζάκατ άπό δω. Χί

Γλωσσάριον Τσακηλίου 199



λια δυο ζάκατα έχπ μέσ στο παρακούτ. 2) αίδοΐον γυναικός : Φάνίκε τό 
ζάκατό τς (Ζακατάς).

ζαδοννα, ή=φλογέρα αυτοσχέδιος άπό στέλεχος κριθής ή βρώμης : 
’Ά  κάμω μνιά ζαίοοΰνα. Παίξε άέ τ ζαόοΰνα σ. Κάμε κι εμένα μνιά ζα- 
όούνα, όάρόα.

ζαϋννίς, οα, κο, λ. τ.=ίσχνός, μή άνεπτυγμένος πλήρως : Πολύ ζα- 
όύνΐιΐο τό γλέπω.

ζαμακώνω=κχνπώ  δυνατά : Μόνε δυο πρόφταξα και τονε ξαμάκω- 
σα. Τνέ ζαμάκωσε δυό, άμά καλές.

ζαλίζμαι— 1) ζαλίζομαι: Πήρα σουλφάτο καί ζαλίσκα 2) στενοχω- 
ροΰμαι: Ζαλίσκα καί μ αύτά τά καψίμνια τά σκλήκια. 3) περιπλέκομαι, Ιπ ι 
τριχών, κλωστών: Ζαλίσκανε τά μαλλιά μ καί γάνιασε ή ψχή μ ώς νά τά 
χτενίσω, (ζάλι, ζαλισμένος, ζαλίζω).

ζαλίκώνμαί— φορτώνομαι κάτι δένοντας αύτό επάνω στή ράχη μου; 
Ζαλίκώθκε τό δεμάτ τά ρείκια καί τράβξε κατά τό χωριό. Δέ do ζαλι- 
κώθκες καλά. (ζαλίκωμα ζαλίκωμένος).

ζαμνιαμής, <5=άδύνατος μικρόσωμος (σεμαμίθ). Δέ δίτάζ τά μούτρα 
τ ό ζαμνιαμής, γΐρέβ καί παάρειά. Τί ζαμνιαμής ζαρωμένος.

ζαμ-παράς, ό, λ. περσική (ζενπερέστ-γυναικολάτρης)=μοιχός, πόρνος. 
ζαπάρτα , η λ. τ.=τρομοκρατία: "Αμα έφαγε τ ζαπάρτα, σ-μαζώχκε. 

Τονε δίνω κι εγώ μνιά ζαπάρτα.
ζαργάνα, ι?=κόρη ισχνή: Τί νά διής' μνιά ξερακιανή ζαργάνα. Τά τνε 

gάμς τέτοια ζαργάνα;
ζαρίφς καί ζαρίφκος, ζαρίφαα, κο, λ. τ.=κομψός, ωραίος: Πολύ ζα- 

ρίφκο ένα πράμα. Κι ή μάνα τς ζαρίφσα γίναίκα. (ζαριφλ-ήκΐ, ζαριφλαν- 
τίζω).

ζάρφ, τό λ. τ.=μικρόν δρειχάλκινον δοχειον μέσα είς τό οποίον το
ποθετούσαν τό κουπάκι τού καφέ : ’Ακόμα σώζάαι τά ζάρφια τ παπού μας.

ζατί, επίρ. λ. τ .= φ υσ ικ ά : Έ γώ ζατί δέν ήθελα νάρτω. Μέ τό ειπε 
ζατί.

ζα,τηάτ, επίρ.=Τόν έ'δωκε ζατπάτ δυό τρεις τόν όήρανε τά κλάματα. 
£άς?τω=κτυπώ δυνατά : Δέ άονε ζάφτς καναδυό στο gci^o. 
ζαπώνω, λ. τ.=κατακρατώ, καταλαμβάνω κτήματα ξένα αύθαιρέτως; 

Ζάπωσε τά χωράφια καί τ άόέλια καί τόν άφκε ένα ξερό σπίτ.
ζάφτ, τό, λ. τ. με τό ρήμα γένμαι=συγκρατούμαΓ μέ τό ρήμα κάμνω- 

συγκρατώ: Τόσο πού πολέμσαμε, δέ όόρσαμε νά τό κάμ-με ζάφτ. Παιδί 
είναι κείνο τώρα μαθές* γένεται ζά φ τ;

ζαχερές, δ, λ. τ .= τά  σιτηρά, ή εσοδεία, ο,τι τρώγει τό ζώον: Γιόμσε 
τ άbάρια ζαχερέ γιά τό χίμώνα. ’Από τώρα δέν έχπ ζαχερέ γιά τά χαϊβά
νια τ.
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ζεβζέκίς, κα, κ?κο,=άνόητος, φλύαρος: Για εγώ δέ είμαι σασκίνίς, 
για εσύ είσαι ζεβζέκίς. ’Ά ς  τονα τό ζεβζέκχ. (ζεβζεκιά, ζεβζεκλεντίζμαι).

ζεματάγω = \)  βράζω μέσα είς αμιγές νερό: Ζεμάτ-σε πατάτες γιά 
σαλάτα. 2) καίω μέ βραστό νερό: Ζεμάτ-σε τό ποδαράκχ τ, άπά στο χτένι.
3) προξενώ αισθητήν ζημίαν ή προσβολήν: Καλά τονε ζεμάτ-σανε καπώς 
έμαθα' τονε ί)ήρανε τρακόσιες λίρες. Σαν άξε π παάρεύκε ό Βεργουλάκις 
ζεματίσκε. (ζεματιοϋμαι, ζεμάτισμα, ζεματιστός, ζεματισμένος).

ζέρ, μόριον, λ. τ.—1) γιά : Ναι ζέρα-γιά : Ναι ζε'ρα, έτς νά θαρρείς 
έσύ. 2) ως φαίνεται θά  τό χασε ζέρα γιά νά τό γχρέβ.

ζερζεβίλι, λ. τ.= άνω  κάτω: Σαν ήρτε κείνΐ τά καμε ζερζείπλχ καί 
τ άφκε.

ζεος, ό=μικρόν δοχεΐον δπου ό παπάς ζεσταίνει τό νερό διά τήν κοι
νωνίαν: Έπεσ δ ζέος καί χύθκε ζλήχκανε τ αχείλια τ.

ζέρόελο, τό, λ. τ.=βερύκκοκον μέ πικρόν πυρήνα: Πά νά μαζώξμε 
ζέράελα. Καλοκαίρσαμε καί ζέράελα άπ τά δκά σας. (ζεράελιά, ζεράελο- 
κούκτσο).

ζεράεπίλαφόι τό, λ. τ.= πιλάφ ι μέ 1)ληγούρι καί πεκμέζι: Θά σέ κε
νώσω τό ζεράεπίλαφο νά φας (δηλ. τίποτε).

ζεύω=1) προσαρμόζω τά ζώα εις τι γεωργικόν εργαλεΐον διά νά τό 
σύρουν : ’Έζεψα τά βόδια στ λοκάνΐ. Ζέψε τά γαδούρια στ άμάξ. *Έζεψανε 
τ άλογα στ αλέτρι. 2) προσαρμόζω τό στημόνι στον αργαλειό ώστε νά δύ- 
ναααι ν αρχίσω ύφαίνων : ’Έζεψε τό μαρμαροδίμτο τς στον αργαλειό, κι 
άρκεψε νά φαίνΐ. Παθ. ζεύμαι=ύποβάλλομαι εις κοπιαστικήν εργασίαν οί- 
κειοθελώς: Ζεΰκε στή δλειά καί δέ θέλχ νά ξέρ τίποτα, (ζευγάς, ζευγάρ, 
ζευγαρώνω, ζεύλα),

ζενλα, ή=βέργα μέ τήν οποίαν κλείουν τόν λαιμόν τοϋ ζώου είς τόν 
ζυγόν: Φέρε τ άόρι μ τς ζεϋλες. Σάν αρπάξω τ ζεΰλα καί σ άρκέψω.

ζγός, ό = 1) ζυγός άμάξης, που είναι δυο παράλληλα χονδρά ξύλα ενω
μένα στή μέση μέ δύο λεπτότερα: Μάς έκλεψανε τό ζγό κι άπόμκε τό νυ- 
φοστόλχ. 2) δΰσκολον εργον : Πώς σέ φαίνεται ό ζγός ; Βαρύς τόν ήρτ ό 
ζγό:. 3) ξυλάριον συνδέον τά μιτάρια μέ τις πατήτρες: Τσακίσκε ό ζγός 
και βγήκε ή πατήτρα.

ζιάζμαι— ϊαταμαι είς τόν αέρα: Τό καρτάλι ζιάζεται άπάν στά λέσια. 
ζήνα, ή=μαΰρον κολεόπετρον : Τά μαλλιά τς μαΰρα ζήνα. 
ζί^ρα και τζίορα, ή καί τά=θάμνοι πυκνοί: Χώθκε τό σκυλί μέσα 

στά ζί£ρα άμα τόν έχασε. Γοΰλο τζίφρες γιόμσε τ ά5έλχ.
ζιρζιράς, ό = έν α βκουμπί περασμένο σέ κλωστή άπό δυο τρύπες τό 

όποιον γυρίζουν καί άφίνει ήχον: Δός κομμά τό ζιρζιρά σ νά παίξω. Νά 
μια κόπτσα καί κάμε καί μένα ένα ζιρζιρά.

ζίφα ι5=(ΐσως εκ τοΰ ζόφος) λεπτή βροχή: "Επιασε μνιά ζίφα, π βά-
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στάξε τρεις ώρες. ΙΙήγε στ ΰώέλχ μέ τζίφα. (ζφίζω).
ζλάγω=2 χιεζ<ο συνθλίβω : Τό ζοΰλχξ άπό δω, τό ζούλιξ άπό κεϊ, έλε 

τό τσάκισε. Ζλίχκι ό τέτζερς μέσ στο άέγκχκαί γένίκε πίτα (ζλιούμαι, ζου- 
λιμένος).

ζλιαρόκατα, ή=εΙς άκρον φθονερή γυναίκα : Δέ άνε θέλω τή ζλια- 
ρόκατα. Τό μάτ τς άπόμκε άπάν στο παιδί ή ζλιαρόκατα. (ζλεύω, ζλιάρς, 
ζοΰλια).

ζαροντ, τό=άσθενικόν, κσχεκτικόΜ', λεπτοκαμωμένο παιδί : Τόσο 
τρώει καί πάλε ζαρούτ τό τσαμένο. Γιατί έτς τό κορτσάκι σ άπόμκε ζα
ρούτ ; (ζαρώνω, ζαρωμένος, ζαρωματιές, ζάρες).

ζμί, τ ό = 1) ζωμός : Ή  παλιά ή όρνιθα έχΐ τό ζμί,. παρ. 2) χυμός φυ
τικός ή ζωϊκός : Σά άόκαψε τό βζοΰν έβγαν άπό μέσα ενα ζμί. Τό ζμί άπ 
τά anabdq^a μαυρύζ τ άχείλια. 3) κατάλληλος εποχή : Είναι κορίτς τάμ 
άπά στο ζμί τ.

ζμώτρα, ή = ή  γυναίκα όταν ζυμώνη δΓ άλλην : Δέ ζύμωσα μοναχή μ, 
πήρα ζμώτρα. Ή  ζμώτρα πολύ στεργιό τόκαμε τό ψωμί. (ζμάρ, ζμώνω, 
καλοζμώνω, κακοζμώνω, ξεροζμώνω, Ζμαρώ).

ζνάρ, τ ό = 1) ζώνη μαλλίνη μήκους 3—5 μέτρων πρός περιτύλιξιν τής 
δσφΰος, επάνω άπό τό ποτούρι : ’Έβγανε τ σακκούλα τ άπ τό ζνάρ τ κα1 
τίγκ τίγκ μέτρησε τς εκατό στο τραπέζ. Ά πλώ νΐ τό ζνάρ τ γιά καβγά. 2, 
γενεά: Ό  Δσέγας είναι δυο ζνάρια μεγαλύτερος άπ τά κείνονα. (ζώνω) 
ζώνμαι, ζώστρα).

ζάρανλιατο, τό=μακρύ ξύλον μέ τό όποιον άνακατώνουν τά καψίδια 
τού φούρνου : Σάν άρπαξε τό ζάραύλιστο άδρεφίτσα μ καί τονε bήρε τό 
καταπόδ, οί φτέρνες στο ga&o τ βάργανε.

ζόρ, τό, λ. τ .=  1) β ία:. Μέ τό ζόρ μέ τό κολάϊ ά τό πάρμε. Μέ τό 
δωκε μέ τό ζόρ. 2) άπειλή : Μάς έδωκ ένα ζόρ" εμείς φευγιό, (ζορλαάίζω 
ζορλάάισμα, ζορλαμάς).

ζονγρός, ή, ό=ούλος τήν κόμην ; 'Έκαμε ζουγρά μαλλιά. Ηϊρτε κι ό 
Ζουγρός άπ τό Τζεκμετζέ. Φώναξ τη Ζουγρή νά κατέβ. (ζουγραίνω).

ζουμλάκχ, τά=καρπός τής ζουμλακιάς (σμίλαξ) κόκκινος καί στρογγυ
λός, μέ 1—3 σπόρους, καθεναν τυλιγμένον μέσα είς λεπτοτάτην μεμβρά
νην, πού τήν έβαζαν στο μαστίχι καί έκαμναν φούσκες τά παιδιά : Ά  νά 
πάμε στς Μπούλκαριες νά μαζώξμ ζουμλάκια. Τί όμορφα ζουμλάκια. 
(ζουμλακιά).

ζουρλά, ή=ρύγχος χοίρου : "Ο,τ καί νά τό κάμς τό γρούνι Ικεινο θά 
πά νά χώσ τ ζουρλά τ. 'Ά ν κάτ έκαμε τό baχτσέ μέ τ ζουρλά τ. (ζουρλός, 
ζουρλαίνω).

£πάγω=πιέζω ; Μή τό ζπάς πολύ. Ζούπα το νά ψοφήσ. (ζοΰπμα 
ζπηχτός).
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£φα>νιο=καταφεΰγω, τρυπώνω : Τά πλάκια ζοΰφωξανε κοάά στη 
£λώκα. ^Ηρτε καί ζυΰφωξε κοάά μ, καί μάνε μάνε τό πήρε 6 νυπνος. 
(ζφωμένος).

ζχοννΐ, τό=άσθμα  : Τόν έ'πιασε πάλε τό ζχουνί τ. Βράζ μέσα τ 
άστήθ τ άπ τό ζχουνί.

ζώάα, τά=ενώ  εζη : Τό μοίρασε τό βιό τ στά ζώάα τ. Σά δέν είδε 
Βάρεμ στά ζώάα τ, τό ειδε στά πεθαμένα τ.

ζωάάμ τό=άδΰνατο, καχεκτικόν : Τί λιάίσκε άπό κείνο τό ζωάάμ ; 
Νά διοΰμε θά ζήσ κιόλα τό ζωάάμ ; (ζώ, ζησ, ζάανός, ζάανευω).

ζωχί, τό— αγρι ί αντίδια : Ζεμάτ-σαμε καίοόσα ζωχιά. Σώθκανε πιά 
τά ζωχιά.

ζουρίζω καί ζουριάζω=φθίνω : Τά μσιράκια μας, άπό ένα ενα ζού- 
ριασαν καί ψόφσανε.

ζερβόχερος, ρ, ρο— αριστερόχειρ.
ζgovφ) τό - βλάξ: Δέ είμ εγώ ζ£οΰφ σά gi έκείνίνα. Τέτοια ζgoυφί- 

τκα λόγια μόνε τό ζgoύφ τά λέει.
ζαϋάκι, τό, λ. τ .— κρίνον το λευκόν: Ζαάάκι μύρσε ή Παναγία καί 

γένίσε τό Χστό.
ζαμπονκος, <5=τά άνθη τής άκτής (ζαμπουκιάς ή σφεκιάς): Βράσε 

ζαμποΰκο καί πιέ νά μαλακώσ-νε τά μέσα σ. Τί καλά π μοσκοβολάει ό 
ζαμποΰκος. "Εκαμαμε ζαμποΰκο γλυκό.

ζαλίφ, τό=ποικιλία σταφυλών μέ μαύρες πυκνές ρόγες, κατάλληλον 
διά κρασί: Γένίκανε καί τά ζαλίφια. Θέλι νά τά τρυγίσ-με τά ζαλίφια.

Η

ήλιος καί γηλιος, ό= 1 ) Βγήκε γήλιος μέ τά δόάια. Βασίλεψ ό γήλιος. 
2) φως τοΰ ήλίου.’Έκατσα στον ήλιο καί παργορήθκε κομμά ή ράχη μ. Νά 
μή άό διή ό γήλιος. 3) ήλιοτρόπιον: Τί μεγάλος π γένίκε ό γήλιος μας, σά 
άαάλάς. Μάζωξε σπόρο άπό γήλιο. (ήλιοκαίγμαι, ηλιοκαμένος).

ηλιοβασίλεμα, τό = ή  δΰσις: Τά παραθύρια μας κίτάζνε κατά τό ήλιο
βασίλεμα.

ήλιόβγαλμα, τό= ίνατολή : Κατά τό ήλιόβγαλμα πέφτ τό Μαρτινάκΐ 
καί κατά ηλιοβασίλεμα τ “Αλί^ασάνΐ.

ηπατα , τά, μόνον είς τόν πληθυντικόν, είς τήν φράσιν «Κόπκανε 
τά ήπατα μ»=άπόκαμα.

ϋ·άμα, το= 1) θαΰμα ‘. Παναγία μ, νά δείξης τό θάμα σ. Θά τό σκο-
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τώσ νά γένι ένα θάμα. Έ ν τφ άμα καί τό θάμα. Πράματα καί θάματα.
2) πλήθος : Μ3 έ'δωκ ενα θάμα καρύδια.

ΰ'αδός, η, ό = έπ ί ύάλου διαφώτιστος: Πολύ θαόό τό γιαλί τς λάμπας. 
Θαόά τά τζάμνια σας. (θαόώνω, θαόωμένος, θαb6ρ(5ς).

# ανη, ?)=κηδεία: Δέ όήγε στ θανή τσή θειάς τ. ’Έ χω  δυο λίρες καί 
τσέ κρύβω γιά τ θανή μ.

ϋ'ανατκό, τό=θανατηφόρος επιδημία : Στο ^αιρό τό θανατκό γενή- 
θκε ή Μελούδα μας.

θανατώνω—  προξενώ σφοδρόν πόνον : Τό βάρσε τό χεράκι τ ή παρα- 
δαρμένΐ καί τό θανάτωσε, (θάνατος, θανατάς)

βαραπαμένος, ν%, νο=παχουλός : ’Έφερε κάτ θαραπαμένες παλαμί
δες. Διές τό σχαμερό, τί θαραπαμένα όατζάκια πώχΐ.

θαραπεύ/α α ι= τρυφ ώ : ’Έφαγαμε κρηάσια, έφαγαμε γλυκά, θαραπαύ- 
καμε. Έ κεΐν ι τρώνε τά γρόσια τς καί θεραπεϋάαι. Εκείνος τνε θαρα- 
παΰκε τ χοάρή. (άπήλαυσε).

θάρρος, τό=οίκειότης: Πες τα συ πώχΐς τό θάρρος μαζί τς. Πολύ 
θάρρος πήρε καί δέ μέ καλοφαίνεται. Μπήκε μ* ένα θάρρος, σά νάγ ήάανε 
τ baba τς τό σπίτ. (θαρρετός, ξεθαρρεύμαι, θαρρώ).

Θεγός, ό=Θεός : Νά σέ φλάη ό Θεγός. Σά Θεγό τόν έχνε. 
ΰελειά, η-— \) βρόχος: Τονε bέρaσε τ θελειά στο λαιμό. Κάμ το θε- 

λειά καί δέσ το. 2) "Οσο μαλλί κροκίδ χωρεϊ τό γλητύρι: "Εγλυσα πέάε 
θελειές μαλλί κροκίδ, (σπάσματα).

Ό·ελίκΙ τό—κουμπότρυπα : "Εκαμα τρία θελίκια bρoστά, κι άπό δυο 
στά μανίκια, (θελίκώνω, θελίκωτήρ, θελίκωμένος, θελικός).

βελήκωβ, ύ=άρμός όστέων, άρθρα. Έδώ στ θελήκωσ τ ποδαριού μ 
μέ πονεΐ. Γούλες οί θελήκωσεζι μ πονούνε.

θ έλ ω = 1) επιθυμώ : Ξέρς τί θέλω ; ένα goύρκo παραγεμστό. 2) αγα
πώ : Ε κείνος τνε θέλι άμά εκείνΐ νά διούμε τονε όέρνει ; 3) χρειάζεται : 
Δέ θέλι άλλο άλας τό φαγί. 4) πρέπει : Θέλι νά πάς καί σύ νά τονε 
διής.

ϋ'έλ'ησ, ί)=συγκατάθεσις : Τό μαραφέτ είναι νά γένι μέ τ θέλησ τ, 
κι άπέκιο. (θέλίμα).

ϋ·ελός, η, ό = θ ω λ ό ς: αδιαφανές υγρόν : Τί θελό πγ είναι τό κρασί ; 
Άπόψα τό φε^άρ πολύ θελό είναι. Γούλα τά νερά είναι θελά. (θελω- 
μένο, θελώνω).

θελόσταχτ, 77=άλισίβα, νερό σταχτωμένο διά τό πλύσιμον τών ενδυ
μάτων : "Εχίσαμε τρία καζάνια θελόσταχτ. Πλΰντα μέσ στ θελόσταχτ, νά 
παστρευτοίνε.

ΰεμωνιά, ^=θυμω νιά  σιτηρών. "Εκατσα στον ίσκιο τς θεμωνιάς κι 
άποκίμήθκα.
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θεριακή, ή=ίατρικόν πού άλειφαν είς τά μαστάρια τών κατοικιών 
διά νά μή τά βυζάνουν τά φίδια. Τό έπότιζαν και είς τούς έχοντας κοιλό
πονον : Ποτίστε το λίγο θεριακή τό τέκνο, νά κόψ ό πόνος. Κι’ εγώ μέ 
δυο γροσιού θεριακή έγιανα.

θεριεύω— μεγαλώνω υπέρ τό δέον : Πώς θέριεψε ή σκαμνιά σας. Τό 
γλέψ τό ζαρούτ πώς θέριεψε τώρα ;

Αέριός, ά, ό— πελώριος : Εκείνος ό μακαρίτ-ς ήάανε θεριός άάρας. 
Τό πήρε τό καταπόδ μ ένα θεριό ξύλο στο χέρ. Μάνα στο θεριό τό καρ- 
πούζ. Λέγεται καί θεριοκαμένος.

βερμασιά, η— ελονοοία : "Ode τονε άαάάνίζε ή θερμασιά, ΐσαμ άπάν 
τνάζάανε. Καί μένα μ επιασε ή έρμη ή θερμασιά.

■βράκα, ή=άνθρακιά, φωτιά χωρίς φλόγα καί καπνό : Κάτσε ά ψήσ- 
με κάστανα στή θράκα. Σά gαλά ζεσταίνι ή θράκα. Φέρ τα νά τά ψήσ-με 
στή θράκα.

βρεΰιβτός, η, ό= δτα ν είναι ώς μικροί θρόμβοι : Μάς έδωκε ένα'βού- 
τρο θρείχστόνα. Τό πρόσωπο τ κοκκίνισε ^καί γένίκε θρε^ιστό άπ τό κοκ- 
κινούδ.

θρέφΐυ=τρέφω : Τό γάλα τς δέ do θρέφ τό παιδί. Τί τό θρέφς τό 
γροΰνΐ; (θρέμμα, θρεμμένος, θρέβμαι).

βροφη, ή = τρ ο φ ή : Ψωμί καί τυρί γιά ψωμί κι ελιές, αυτή είναι ή 
θροφή τ. ’Έδωκες θροφή στά χαϊβάνια ; Τνέ χώρσε, άμά θά τνε δίνΐ τή 
θροφή τς, ώς π νά πεθάνΐ.

βρηνος, ό=φιλονικεία κρατερά, καταλήγουσα, είς κλάματα : Σήμερα 
γένίκε θρήνος, γι αυτό τό έρμο τό σκυλί·. Πάλε θρήνος θά γένι άπόψα.

βρονδος, ό = θ υ μ ά ρ ι: νΑ νά μαζώξμε θρονόο νά λθούμε. Τί καλά π 
μοσκοβολάει ό θροϋΐόος.

βνρα , ή= χά  καλαμάκια άπό τά οποία είναι καμωμένο τό χτένι τής 
υφαντικής καί τά μεταξύ αυτών διαστήματα: Τσακίσκανε δυο θύρες στο 
σαραάάρ τό χτένι. Τό πέρασαμε μνια στή θΰρα. “Έ άεκα θΰρες είναι μνιά 
στράτα.

βωριά, ή =  χρώμα: Μόνε π τόν είδε άλλαξε ή θωριά τς. Ή  θωριά τ 
δέ είναι ιέ  πράσνο τέ γαλάζιο. Λεμόνι κόπκε ή θωριά τ.

βιοριακός, η, ό=χρωματιστός : ’Έ χμε κι άσπρα, έχμε καί θώριακά. 
(ξέθωρος, ξεθωρίζω, ξεθώριος).

βρνμμαχα , τά— λεπτά  τεμάχια: *Έρξα τό ποτήρ καί γέντκε θρύμμα
τα. 'Έφαγες εσύ κυρία τό τυρί κι ί μένα μ άφκες τά θρύμματα.

I

Ίβρίκχ, τ ό = 1) στάμνα χάλκινη μέ σωλήνα άπό τό ένα μέρος, διά νά
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χύνουν νερό είς τόν νιπτόμενον : Φέρ τ λεκάνι καί to  Π)ρίκΐ νά νιφτή δ 
bάρbας. 2) Μικρή στάμνα πηλίνη μέ σωλήνα εις τό έν πλευράν, διά πλύ- 
σιμον τών τοΰρκων προ τής προσευχής: Βγήκε πάλε τό σκυλί μέ τό ^ ρ ί-  
κΐ στο χέρ.

Ιδρώνω=  1) "Ιδρωσα απ’ τό κσκό μ. 2) σκοτίζομαι: Δέν ίδρώνΐ τ αυτί 
μ άπό τέτοια. 3) κοπιάζω: "Ιδρωσα δσο νά τονε gάμω τή γνώμ τ. 4) φύο- 
μα ι: "Αρκεψε νά Ιδρώνΐ τό μουστάκι τ. 4) ύγροποίησις άτμοϋ επί ύάλου : 
"Ιδρωσε τό ποτήρ. Σήμερα είναι παγωνιά* τά τζάμιια ιδρώσανε (ιδρως, 
ίδρωτήρια, ίδρωμένος).

ίκράμ, τό λ. τ.=περιποίησις, φιλοφρονήσεις : Τί ίκράμ δέ μάς έκαμε. 
Πάλε τό φαγες τό ίκράμ. ΙΙο.λύ ίκραμτζοΰ ή θειά σ' λογιώάωλογιου ίκρά- 
μνια μάς έκαμε.

ίλα, επίρ. λ. τ .= ώ ς τόσο: "Ιλα νά τό φάη. Ίλ α  νά τό πή στο gόσμo. 
Ιμάμς, ό = 1) τοϋρκος παπάς: Φώναξανε τόν ίμάμ νά σουνετέψνε τό 

παιδί. 2) κανείς: Θαν έρτ ό ίμάμς, τέτοιαν ώρα. Ποιος είναι; δ ίμάμς. 
( ίμ ά μ baη λd ι) .

ϊμάνΐ τό λ. τ.=συμμόρφωσις: Τόν έφερε κομμά στο ίμάνΐ. Τώρα 
ήρτε πιά στο ίμάνΐ.

ιμλάκι, τό λ. τ =φόρος έπί τών οικοδομών, δενδροφυτειών κλπ. .· Ε 
κείνος τί ϊμλάκΐ πλερώνΐ καί θέλι νά γένι μουχτάρς ;Χρουστάγω άκόμα τό 
περσ-νό τό ίμλάκΐ.

Ιπραάίζω, λ. τ.=καταπονώ : Έ γώ  δέν ίπρατίζω τόν έγαυτό μ. Ίπρα - 
άίσκε άπ τ £ολλή τή δλειά.

ίσανάίζω λ. τ.=σκοπεΰω: Ίσάντσε τό λαγό, άμά δέ ^ ρ σ ε  νά τονε 
βαρέσ. Έ κεΐ π τό ΐσάντζε πέταξε κι έφγε. (ίσάνΐ, ίσαντζής, ίσάντισμα).

ισκιερός, η, ο=λιγύς, κομψός : Πολύ ϊσκιερό τό καμε αύτό τό φστάνΐ σ. 
Τς Ζαχαρένιας τό κορμί είναι πολύ ϊσκιερό. (ίσκερεύω).

ίσκιος, ό = 1) σκιά : Ξαπλώθκαμε στό baχύ τόν ίσκιο καί τό κόψαμε 
δίπλα. 2) πνεύμα: Τονε φάνίκε σά νά πέρασε ένας ίσκιος άπό bρoστά τ.
3) βραχνάς: Τονε άλάκωσε δ ίσκιος τ καί μού^ριζε μεσ στό νύπνο τ. 4) 
επιρροή, περιβάλλον: Μεγάλωσανε στ babάς τς τόν ϊσκιο. Θέλω νά πεθά- 
νω στ άάρού μ τόν ϊσκιο. δέ baγaίvω στ νύφη μ. 5) "Αλλον ϊσκιο έχΐ 
ή κόρη μ κι άλλονα ή ανεψιά μ. (ισκιώνω).

ίσιος, α, ο= 1) ευθύς: Έ γώ  είμαι ίσιος άθρεπος* ξένο δίκιο δέ 
άρώγω. 2) ευθυτενής. Τνε γλέψ εσύ τ g■oκώvά Φανή, πέρασε τά έξήάα, 
καί τό κορμί τς ϊσιο σά do κυπαρίς. 3) ομαλός : Έ γώ  θέλω ένα ϊσιο μέ
ρος, νά τό κάμω αλώνι. 4) ούσ. τό ϊσ ιο= τό  ορθόν καί δίκαιον: Νά πούμε 
τ Θεγού τό ϊσιο. Αύτό είναι τό ϊσιο, δχΐ, έτς π θέλίς εσύ. (ισιάζω, ίσιάδα, 
ϊσωμα).

ΐσΰα, η-— καλύβη υγρά καί άνήλιος, δωμάτιον κατά τό ήμισυ ύπό τήν

206 f  Κ. Χουρμουζιάδου



Γλωσσάριον Τσακηλίου 207

επιφάνειαν τοϋ εδάφους. Ποϋ νά μν άρρωστήσ, μέσ σ έκείνι. τν iaba π 
κάθεται ; ’Λμ’ έκείνΐ ήγ toba είναι γιά νά κάτς άρρωστος ;

Ε

καβατί, τό=μικρό βαθύ πιάτο λεκανοειδές : Δόσε λίγο νερό μέ τό 
καβατί. Τί καλοΰτσκο καβατί !

καβάκΐ, τό, λ. τ . = 1) λεύκη : ’Έκοψανε τό καβάκΐ νά τό κάμν άρίς. Ξε- 
ράθκε καί τ άλλο τό καβάκΐ. 2) κυβίστισις: Τονε γΰρσε καβάκΐ. Θά κάμω 
και δυο καβάκια, οχυ... (καβακάς).

καβές, ό= 1) καφές : ’Ή πιε τό ^αβέ τ καί διάβκε. 2) καφενεΐον : 
Μαζώχκανε στο τζoρbaτζίδκo τό £αβέ, νά βάν-νε μουχτάρ. (καβετζής, κα- 
βεκοΰτ, καβετζήδκος).

καβούκι, τό, λ. τ.=κυλινδρικόν κάλυμμα, τής κεφαλής, άλλοτε ξύλι- 
νον ύπό τό σαρίκι, άλλοτε μάλλινον κυλινδροειδές, μήκους 0,50 μ. περίπου: 
Ή τα νε  δυο άερβισάδες μέ τά καβούκια.

καβούλα, ή = ή  έκ τής έποχήσεως εύχαρίστησις : Ελάτε ν“ ανεβούμε 
στ άμάξ, νά πάρμε καβούλα. Έ μεϊς κάθε μέρα κάθμαστε καί πέρνουμε 
καβούλα.

καβοννΐ, τό λ. τ.= πεπόνΐ : Τί γλυκά καβούνια τά δκάσας. Δός κι 
έμενα άμνια έ'να καβνάκΐ. (καβνάρα, καβνίσιος, καβουνλούκΐ, καβνότσε- 
φλες).

κάΦανεις, μνια, νεινα=έκαστος : Κάθανεις τό ^ ρ δ ο  τ, μσκοκύάωνο 
τονε θαρρεί. Κάθανεις δέ είναι σά gi εσένα κατσίβελος.

καβραάίζω, λ. τ.=άρπάζω  : Σά gaβράdσε τό τσομάκΐ καί τόν άρ- 
°κεψε κόάεψε νά τόν άφίκΐ στο άόπο. ΙΤαθ. καβραάίζμαι=κόπτομαι : 
Έκείν! νά καβραάίζεται καί νά φωνάζ από μέσα «Τό παιδί μ θέλω».

καζίκι, τό, λ. τ.==1) πάσσαλος : Βάρσανε καζίκια γιά τή φράχτ. 2) 
ζημία μεγάλη: Τόν έχωσαν ενα καζίκι, (καζκώνω, καζίκωμα).

κα'&αρενα>=άντίθετον τοΰ θελώνω: Σά δέ θελώσ-νε τά νερά δέ κα- 
θαρεύνε. Τό κρασί δέ gaθάρεψε ακόμα. Σέ καθόσες μέρες ά καθαρέψ.

καθάριος, α, ο = 1) αμιγής, αγνός: “Εγώ σέ δίνω καθάριο λίνάρ. Τό 
μέλι τς δέ είναι καθάριο' έ'χΐ αλεύρι ανακατωμένο. “Άπιστος κλέφτς, κα
θάριος νοικοκύρς, παρ. 2) κλούβιος; Πέά αυγά βγήκανε καθάρια.

κα&ερίζω—1) διαχωρίζω τάς ξέν.ας ϋλας : Καθερίζω στάρ νά κάμω 
κόλυβα. 2) ξεφλουδίζω. Καθέρζα κρομμύδια. Καθέρσες τς πατάτες; 3) 
φονεύω: Τονε καθέρσανε μνιά χαρά. (καθερσμένος άκαθέρστος).

καΰ'ηκΐ, τό=1) ούροδοχεΐον: Βάν το λήγορα στο κΐχθήκΐ. 2) ασήμαν
τος, τιποτένιος: Ή ρτε κι έκεΐν τό καθήκΐ ν άνακατωθή στή gβέda μας. 
"Ade κι εσύ, κα θή κ ΐ!



κακάβ, τό=-καρπός τής κακαβιάς.
κακάδ, τό, και κάκσ<5ο=ξερήμυξα : Βγάζ τά κακάδια άπό τμ ΰ ττ  καί 

τά πετάει δπ λάχΐ. (κακαδομΰτ-ς, κακαδιά).
κάκαδο, τό=κρούστα πληγής! Ά ς  το νά πιάσ κάκαδο. "Αμα επιασε 

κάκαδο θά γιάνΐ.
κάκανο τό=καγχασμός: Σά άνε b ida-νε τα κάκανα δέ ί)ορ νά σ-μα- 

ζωχτή. "Ισαμ εδώ άκοΰγάανανε τά κάκανά τς, (κακανίζω).
κακαρών ω=1) αποθνήσκω, ήσΰχως: Τά κακάρωσ απτό κρΰο. ’Ά  τα 

κακαρώσ κι εκείνος καμνιά μέρα. 2) αποκοιμούμαι: Έσΰ τονε £ρένΐς, άμα 
κείνος τά κακάρωσε' είδε κι ονειρο ^ έ μ . Κακάρωσα κι εγώ σέ μνιά 
άκρίτσα. (καπαρωμένος).

κάκια, ή=δυσαρέσκεια: Μάς έχνε κάκια. Πόσο gu^o τώρα μ έχΐ 
κάκια καί δέ μέ κρένΐ. (κακιώνω, κακιωμένος).

κακίγια, ή — κακία: Δέ άνε φταίει κά£ανεις’ μόνε άπ τ έ'ακίγια τς τά 
κάμνει.

καλάϋ·, τό=κάλαθος, πλεκτόν ξΰλινον δοχεΐον μέ χερούλι: 
κακόβγαλτος, τ, ο = ό  δυστροπών είς τήν πληρωμήν τών χρεών του : 

Τέτοιος κακόβγαλτος άθρεπος, δέκα μέρες μ έχΐ πάνε κι έλα. Πολυ κακό
βγαλτος καί τόν έδωκες δανικά ;

κακοκαρδίζω^δνοαρεοτώ, λυπώ καιρίως : Γιατί μαθέ τό κακοκάρ
δισες τό τσαμένο; 3Αμ είπα νά μή dove κακοκαρδίσω, (κακοκαρδισμένος).

κακοκχτάζω=αμ&λώς επιβλέπω άσθενή ! Έ τς  π τνε gακoπ1τάζl τ bs- 
θερά τς, σά do σκυλί τν έχχ. (κακοκίταμένος).

κακομοντονος, νχ, ο=άσχημοπρόσωπος! Ή  νΰφ καλουτσκί, άμα ό 
γabρός άίπ κακομοΰτσνος.

κακοπερνάγα>=ζώ μέ gρίvιa καί άσυμφωνίαν : Κακοπερνάει μέ τά 
πεθερκά τς.

κακότχος, χΧ, χο=δυστυχής: Έ ρ τ ε  τό κακότχο ϊσαμε τό ρέμα.
"Επεσε τό κακότχο κι έθλιψε τό χεράκι τ.

καΙ= \)  διότι : Δός καί μένα λίγο ψωμάκι άμνια καί πείνασα. Λή- 
γορα καί σέ πρόφταξα. Κρΰψ καί θά σέ διή.

κακοφέρνουμα(=συμπεριφέρομαι κακώς: ’Έ τς π μάς κακοφέρτκε, νά 
ήάαν. άλλχ, έκείνΐ τν ώρα θαλά σκωθή νά φυη. 3Αμ ποιό; πήγε στο σπίτι 
τς καί δέ άονε κατοφέρτκε;

κακοψχάγα>=επί εγκύων; αισθάνομαι παράδοξον ορεξιν: Τόν ga^o  
π γέννίσες έσΰ τό Ληγόρ, εγώ κακοψύχαγα στ Κοάλένια.

κακοψύχι τό=κΰησις ; Έγώ κακοψύχια μακοψΰχια δέν εΐχα στο 
gάσtρι μ.

καλάθ, τό—ξΰλινον πλεκτόν δοχεΐον, πρός μεταφοράν καρπών: Νά 
καί ή Οιουλού μέ καλάθια.
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' καλαθούνα, ή= 1) μικρόν καλάθιον κλεισμένον πανταχόθεν μέ λίγα 
πετραδάκια μέσα, διά νά κάμνουν θόρυβον και διασκεδάζουν τά μωρά : 
Κοΰνει κομμά τ καλαθούνα τ, νά μερώσ. 2) είδος καλαθιού διά νά τοπο
θετούν τά κουτάλια, και μέ δυο θέσεις εκατέρωθεν διά νά βάζουν τό σα
πούνι : Τρΰψε ή καλαθούνα μας και πάει.

κάλαάος, <5=κρουνός τής βρύσης: "Έχωσε τ μοΰρ τ στο gάλαdQ ό 
μισκίνίς. Πλΰν το στο gάλado. Μή άονε στουόών-τε τό gάλado.

καλαύ?άγω=ψάλλω τά κάλαντα : ’Ά  σε καλαάίσ-με άμνια ; Εμάς δέ 
μάσε καλάάσατε γ ιά ;

καλαάάρ, τό=ήμερολόγιον : Έ μεϊς ξέρμε τό δκό μας τό καλαάάρ. 
καζαάάγω λ. τ.=κερδιζω : Μέσ στά κρΰα και στά χιόνια τά κα- 

ζάάσε δ άάραζι μ τά γρόσια- δέ ί>ήγε νά τά κλέψ σά άονε δκός. Ποιος 
καζάάσε τό παιχνίδ;

κaλagάϋ'y τό=δδυνηρά πληγή τοΰ δακτΰλου: Καλή ; π νά βγάνΐ τό 
κaλagάθ Έ βγανα  κaλagάθ και σακατεΰκε τό δαχλάκ! μ.

καλεμκερί, τό, λ. τ. (ζωγραφιστό)=λεπτό μαντήλι τής κεφαλής μέ πο
λύχρωμα άνθη : Στά δκά μας τά χρόνια φόργανε καί καλεμκερίά. Τώρα 
σκώθκανε τά καλεμκερίά.

καλΐκενω=1ππενω  : Καλίκεψε τό γαδοΰρ καί πά νά τό ποτίσ. Καλι- 
κεΰκε ή φλέβα μ.

καλίταα, ή=μέτρον όγκου σιτηρών, ίσον πρός τό όγδοον τοΰ κοιλοΰ: 
Τσάκισα τς χαμοΰτσες κι έβγανε ’ίσα ίσα δυο καλίτσες στάρ. Δόσε τ ga- 
λίτσα νά βάνω κριθάρ.

καλιώρα, ή=φόβητρον τών παιδιών : Κάτσε καλά; γιατί α φωνάξω 
τ Οαλιώρα νά σέ φάη. Νά ή Καλιώρα, έρκεται νά σέ πάρ. Γοϋ μανάκα 
μ, βροάάει ή Καλιώρα.

καλαφατίζω—1) τρώγω : Έ μεϊς καλαφάτ-σαμε καλά μέ τό πλάφ. 2) 
συνουσιάζομαι : Τνε καλαφάτ-σε κείνος τ χοάρή, καλοΰτσκα.

καλκούνΐ, τό=ξΰλινον πώμα βαρελίου : Βγάνε τό καλκοΰντ νά μή 
σκάσ τό βαρέλι. Χάθκε τό καλκοΰνΐ.

καλνάγω— ηροσχαλώ είς γάμον μοιράζοντας κουφέτα : Δέ μέ κάλεσε 
στ χαρά τ. Σήμερα καλνάνε. ’Ακάλεστος γάδαρος στο γάμο τί γυρέβ ;

καλοκαιρίζω=·τρώγω τόν πρωτόβγαλτο καρπό : Φέτο, ακόμα δέ ga lο- 
καίρσαμε κεράσια. Καλός καιρός καί χρόνος καλοκαίρσαμε κι dgo0p.

καλοκαιρεύω καί καλοκαιριάζω=γίνεται καλοκαίρι: Καλοκαίριασ δ 
καιρός.

καλοκαρδίζω=προξενώ εΰχαρίστησιν : Σέ τό φερα γιά νά σέ καλο
καρδίσω.

καλοκάθμαι=κάθημαι μέ τόν σκοπόν νά μείνο) : Καλόκατσέ καί δέν
Θ β ι κ  ά  Ι Έ . 14
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2χΐ στό νοΰ τ νά φύη. ’Ακόμα δέ £αλόκατσα κι άρκεψε νά βρίζ.
χαλοκΙχάζω— Υ) περιποιούμαι γέροντα, παιδί ή ασθενή ή άλλο τι : 

Έγώ τό καλοκίτάζω τ άόέλι μ. Τόνε καλοκοίταξε τό bctbcx τ. 2) παρα
τηρώ προσεκτικούς : Σά στάθκε καί μέ καλοκοίταζε, τότε τνε γνώρσα.

καλοπιάνω=κολακεύω μέ περιποιήσεις : Καλόπιασ το κομματάκι νά 
κάτς μαζίτσα σ. Τονε gaλόπιaσuvε δσο πώκαμανε τή γνώμ τ. ’Ά χαρα μή 
μέ καλοπιάνίς, έγώ δέ σέ πέρνω.

καλωσορι£ου=υποδέχομαι : Βγήκε ή Έλιφώ μέ τόν άάρα τς νά μάς 
καλωσορίσ-νε. ’Έλα άέ νά καλωσορίης τσί μσαφρέοι.

καλοναρχάγω=βοηθώ τόν ψάλτην τής έκκλησίας, άναγινώσκων τά 
τροπάρια : ΓΙαγαίνι στν έκκλησιά καί καλοναρχάει.

καλοννχτιές, οί καί άλοννχτιές= α ί  όλονΰκτιαι άκολουθίαι τής Μεγ. 
εβδομάδος, άκόμη λέγονται καί τά «νυμφία» άπό τό «’Ιδού νυμφίος έρ
χεται» : Δέν άφκα καλονυχτιά π νά μή όάγω.

καλότχος, χΐ, χο=εύτυχής, άξιοζήλευτος : Καλότχΐ εσύ πώκαμες άρ 
κοάά γabρό. Καλότχος έκεΐνος π θά τνε όάρ, τέτοια καλή κοπέλλα.

καλοταγιομένος=εντραφής : Τί καλοταγισμένα βώδια' έτς τρέμνε οι 
ράχες τς.

καλός καί καλοντοκος, κ%, κο=ώραϊος :Έ χ ΐ μνιά καλούτσκί γίναίκα. 
Τί καλοΰτσκο πγ είναι τό σχαμερό. Νή διής ένας καλούτσκος δεσπότ-ς.

καματερός, η, ό=έργατικός : ΓΙολύ καματερή γίναίκα’ κάνε δέ στέ^- 
dai τά χέρια τς. Κι ό γιος καματερός' ’ίσα ίσα δλέβ μέ τό baba τ. (καμα- 
τερωσύνΐ, καματερεύμαι).

καμένος, νΐ, νο=δυστυχής : Ό  καμένος ό Γιάννίς δέ do ξέρ άκόμα 
Πού είσαι καμέντ. Ξαφένια ;

κάμνω, εκα μα = 1) ποιώ : Έγώ τό καμα. 2) γεννώ : ’Έκαμε δυό άγο- 
ράκια χσούτσκα. 3) κάμνω κέφ=διασκεδάζω. 4) Έκαμαν τά βώδια μας 
στά μάτια (=άρρώστησαν ενεκεν ανεκπλήρωτου επιθυμίας νά φάγουν). 5) 
’Έκαμε τό gόσμo αν κάτ (έφιλονείκησε). 6) Κι εμείς έχαμαμε ένα σπιτάκι 
(έκτίσαμε). 7) Τόσες μέρες έκαμνε τόν άρρωστο (προσεποιεΐτο). 8) Κάμνει 
παπούτσια (κατασκευάζει). 9) Τν ε£αμε τό μάι (ένευσε). 10) Τί μ’έ κάμνεις 
μούτρα ; (δεικνύεις δυσαρέσκειαν). 11) Έ λε τόν έκαμε τή γνώμ τ (κατα
πείθω). 12) Θέλίσε νά τνε ^άμ άχρεια (διακορεύση).

καμώνμαι=  1) γίνομαι: Σήμερα δέ Καμώνεται τό χωράφ. 2) προσ
ποιούμαι : Καμώνεται π δέ μέ ξέρ. Νά καμωθή καί νά σκάσ. (καμώματα= 
άκκισμοί, καμωματού).

κανάς, καμνιά, κανείνα=πάντοτε μετά ουσιαστικού : Έ δώ έρκεται κι 
άπό κανάς άθρεπος. Δόμ μας κι άπό κανά άβράβλο νά φάμε άέ.

κανέλλα, ή=κάνουλα βαρελιού : Νά βάνίς μνιά καινούργια κανέλλα.
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καϋάδκος, κΐ, κο=  1) απαλός : Μ’ έστρωσε ένα καόάδκο στρώμα. 2) 
άφράτος : "Έκαμε πολύ καόάδκο ψωμί.

xabald , λ. τ .= κ α τ ’ έκτίμησιν: ΙΙώς τό πήρες, μέ τν ακά γιά κα- 
όαλά ;

καδαράίζω, λ. τ .= 1 ) φουσκώνω : Χίτς δέ gαbάρτσ8 τό ψωμί σ. 2) ύπε- 
ρηφανεΰομαι : Πολύ καόάρτσε τώρα, άμα θά τνε διούμε μεθαύριο.

xdbia, ή=κάμπη*. Μέ μόλεψαν οί κάόιες. Γιόμσε xdbi89 ή άβρα- 
βλιά μας.

xahiki, λ. τ.=δυνατόν, πάντοτε μέ τό είναι : Νά είναι καΜλι νά μέ 
φάχ|. Νάγ ήάανε κα^'λι νά πάγω άκατή μ.

καϋολάχανα, τά= άγριο  σπανάκι : Μάζωξα κάόοσα κα^λάχανα νά 
τά μαγερέψω.

κάδος, ό = 1) πεδιάς : ’Άφκε τά baήριa καί κατέβχε στο gdbo. 2) Τό 
Ιπικρατέστερον χρώμα βρανιας λουριατής ή xaban^g : ’Έκαμα τό gdbo 
μαΰρο καί τά λουριά κίτερνα μέ κόκκινα.

κάϋοσος( σΐ, σο=άρκετός : Kdbooa κερασάκια έβγανε ή κερασιά μας. 
Κάόοσο γένίκε τό πανί μας.

καϋόσος, α, σο=1) μερικά : Δόμ μας καόόσα σταφύλια δανικά. Μ 
έ'φερε κ εκείνος καόόσα. 2) υπερήφανος : Τώρα μάς κάμνει καί τό gd- 
boao.

καν καί κάνε, εηίρ = 0 ύδόλως : Κάν καί δέ μέ νοιάζ. Κάνε δέ άονε 
θμοΰμαι τό θειό σ.

κανακάρς, α, κο=χαηδεμένος : Γ0  γιόκαζι μ, ό κανακάρζι μ. "Ενα 
καί κανακάρ τόν έχΐ.

κανακενα>=περιποιούμαι έξαιρετικώς : Κανάκεψε τόν άάρα τς, θά 
κανακέψ καί τό bεθ8ρό. Ή  μάνα τ τονε gavaκέβ.

κανάκια, τά=έξαιρετικαί περιποιήσεις. Τώρα εσύ είσαι μέσ στά κα
νάκια σ. Πά βρης άλλου τόσα κανάκια ;

κανάτ, τό, λ. τ =πτέρυξ : 1) παντζούρια : Κλεΐσ τά κανάτια νά μή 
da βροάάχι άγέρας. 2) τετράπλευρα τμήματα άμπελώνος : Τόν έ'δωκε καί 
δυο κανάτια άbέλi τράχωμα. Πήγαμε στο κάτ τό κανάτ, νά φάμε σύκα. 3) 
πήλινον δοχεΐον : Μάζωξε τά ποτήρια τ τά κανάτια τ καί πάει.

κανάτα, ή=πήλινον δοχεΐον νερού ή κρασιού : ’Αγόρασα μνιά gat- 
νούργια κανάτα. Εκείνος, τό πίνΐ μέ τ gavdxa. Κατρουλοϋ κανάτα.

κανείς, κανείνας, ά, α = 1 ) ούδείς : Κανείνας δέ do ξέρ. Νά μή do 
π^ς κανείνενα. 2) τίς, κάποιος : Ό  κανείνας σήμερα τηνί μέρα κυτάζ πώς 
νά ζήσ. Μγάρσιμ ήρτε κανείνας καί μέ ρώτ-σε ;

κανίσκι, τό—μεγάλο ψωμί, ζυμωμένο μέ όαχαρικά, καί ξοόλιασμένο
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μέ λουλούδια : ’Έστλαμε κανίσκι στό σύάεκνο ναQt νά βαφτίσ. Πήρε ή 
σάέκνισσα to κανίσκι, κι έτμάσκε γιά τ χαρά.

κάνονας <5=τιμωρία επιβαλλόμενη ύπό τού ΐερέως εις τόν άμαρτή- 
σαντα : "Ο,τ είναι ό κάνοναζι μ, ά τόν τραβήξω. Τόν έβανε κάνονα νά 
μή φάη κρηάς δυό μήνες.

κανονικό, τό=ύποχρεωτική εισφορά τών εγγάμων καί χηρευόντων, 
διά τήν συντήρησιν τοϋ παπά ή τοϋ μητροπολίτου : βγήκΐ ό παπάς νά μα- 
ζώξ τά κανονικά τ. ’Έστλ ό δεσπότ-ς τό διάκο νά μαζώξ τά κανονικά τ.

κagaικά=επίσ'ϊ]μoι, πλούσιοι : Κα£αικά άθρώπ δέ φορούνε μεταξω
τά όχι εσύ.

κάτι, τό, λ. τ.= δοχεΐον : Δόμ ενα κάπ νά βάνω λίη τουρσί. Τό σέρτκο 
τό ξύδ, τό κάπ τ χαλνάει, παρ.

καάήλα, ή = 1 ) κανδήλα : "Αναψα τοϋ Χστοϋ τ ^αάήλα. 2) φούσκα 
τοΰ δέρματος : Τά ποδάρια μ γένίκανε καάήλες άπ τό πολύ πορπάτμα. 
Πρήσκε τό μούτσνο μ καί γένίκε γούλο καάήλα,

καάλοβαφτίζω=αΟταν τό νεογέννητον κινδυνεύη ν’ άποθάνη, βουτώ 
ένα τεμάχιον βαμβάκι είς τό λάδι τής κα^δήλας τού εικονοστασίου τής οί
κίας καί μ’ αύτό σταυρώνω, τό μέτωπον, τό στήθος, τήν ράχην, τις φού
χτες καί τις πάτουνίτσες του, ψιθυρίζοντας «βαπτίζεται ό δούλος τοΰ 
Θεού τάδε, είςτό ονομα τού Πατρός, τού 'Υιού καί τού 'Αγίου Πνεύματος, 
’Αμήν» : Γένίσε ή συνίφάδα μ ένα κοριτσάκι ζαρωμένο καί μόνε τό κα- 
άλοβάφτσε ή μαμή πέθανε. Τό λένε Ζήσο άμά είναι καάλοβαφτισμένο.

καπέλλος, ο= τό  ψάθινον καπέλλον πού φορούν οι χωρικοί είς τόν θ ε
ρισμόν καί είς τό αλώνισμα: ’Ά  πάς ποα πάς, φέρε κι έμενα ένα £απέλλο.

καπίοτρι, τό=σχοινένιο, σύμπλεγμα πού τό περνούν εις τό κεφάλι 
τοϋ αλόγου ή τοϋ γαϊδάρου διά νά τά οδηγούν : Βγήκε τό καπίστρι άπ 
τό κεφάλι τ, κι άπολύθκε τ άλογο. Κόπκανε τά καπίστρια. 2) παντρειά : 
Τονε bέρaσavε τό καπίστρι στό κεφάλι, άς πά νά τσιάη τώρα.

καπόνχ, τό=εκτομιας άλέκτωρ 1 Δέκα καπόνια μ έκαμε καί τά δέκα
γερά.

καπονιάζω=εννουχίζω : Πότε θά τά καπονιάστε τ πετνάρια σας; 
”Α τα καπονιάσ-με μέ τό καινούργιο τό φ ^ ά ρ  (καπονιάστρα).

καποτες— κατά τούς αρχαίους χρόνους : ’Ή άανε καποιές μύλος σ 
αύτό τό μέρος.

καποτεο-νός, η, ό=κάτι τών παρωχηιιένων χρόνων : Φορεΐ εκείνα 
τά καποτεσ-νά τά βραχιόλια καί τά σκλαρίκια. Ποΰ τό ηύρες αύιό τό κα- 
ποτεσ-νό τό boλκi καί τόβανες τώρα ;

καπρί, τό=άγριόχοιρος : ’Έσφαξε τό καπρί καί μάς φίλεψε. 
καπτίζω ,λ. τ.=άρπάζω  : Τό κάπτσε άπ τ χέρια τ παιδιού. Κάπτσ ο 

λύκος τ άρνί.
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καπτιράίζω , λ. τ.= άφ ίνω  έξ απερισκεψίας νά μοΰ αρπάξουν τι : Κα- 
πτίρτσε τά γρόσια τ καί τώρα χουχ?άζ.

καραβάνα, ή = 1 )  μεγάλο δοχεΐον μαγειρικής : Μάς έβανε τ καραβά
να bgoaia μας νά φάμε. 2) φαρδιά βράκα, συνήθως μαΰρη : ’Έβανε τ 
καινούργια τ καραβάνα τ καί τς γοργόνες. Αυτά εΐτναι λόγια τς καραβάνας 
(ασυνάρτητα).

κάραγατς, τό λ. τ.=πτελέα  I Χόρεψαν τά κορίτσια, άπ κάτ στ Τ’ερέ— 
όακανί τά καραάτσια Κάόοσο μεγάλωσε τό κάραγατς.

καράγελίς, ό, λ. τ.=άπόγειος άνεμος : Μάς πάγωσε αυτός δ καρά- 
γελίς. V/'

κανάιράίζω, λ. τ.=καταπείθω , αποπλανώ : Ά π ό  δω είχε, άπό κεΐ 
είχε, τνε ^ανάίρτσε. "Οσο π νά τονε κανάιράίσ, είδε κι έπαθε.

καρακατοάνίς, ό=σκηνίτης κτηνστρόφος : Πέρασαν οί καρακατσάνι- 
δοι μέ τά πρόβατα.

καράλαχανο, τό=ποικιλία σταφυλών μαύρων : Τό γλέψ τί μαύρο π 
γένίκε τό κρασί ; γοΰλο καράλαχανο είναι.

καράδατακί, τό λ. τ.=γερανός : Πορπατοΰνε τά καράόατακια μέσ στο 
ρέμα.

κaρagιόης, ζα, ζκο, λ. τ.=μαυρομάτης, μελαγχροινός : Τί καρα^ιό- 
ζκο κορτσάκΐ είναι αύτό ; Κι ό όαόάς καρα^ιόης καί ή μάνα καραgιόζα.

καράρ, τό, λ. τ .= 1 ) άπόφασις δικαστική Βγήκε τό καράρ. Δόθκε 
καράρ νά πάρνε γοΰλ. 2) βαθμός : Εκείνος ξέρ τό καράρ τ. "Ενα καράρ 
τό πήγε. Είναι ταμάμ στο καράρ.

κaράoabavl, τό, λ τ.= άλέτρ ι: Βγήκαν ό κόσμος στο καράσαόανί 1), 
καράτοπρακί, τό, λ. τ.=μαυρόχωμα : Στο καράτοπρακί δ,τ νά σπείρς 

γένεται.
καράχαΰαρ, τό, λ. τ. (μαύρη εΐδησις)=εϊδησις θανάτου : Νάρτ ή βοή 

τ καί τό καράχαόαρ τ (κατάρα).
κάργα, η, λ. τ .= 1 ) κορώνη: Οί, έρμες οί κάργες έφαγαν τά κ-κιά. Νά 

τά φάν οί κάργες. 2) έργαλεΐον άbaτζή: Δός τ Ε'άργα νά γΐρίσω τς κό- 
πτσες. 3) πλήρες : Τό καράβ ήάανε κάργα γιομάτο.

καρδιά, ή= 1) τό στομάχι : Πονεΐ ή καρδιά μ καί θαρρώ θά μέ κΐ- 
νήσ. Δέ ξέρω τί έφαγε πάλε καί τό πονεΐ ή καρδιά τ. 2) Γένίκε τώρα ή 
καρδιά σ (ευχαριστήθηκες). 3) Μόνε τ gaρδιά σ νάν είχα. 4) Δέ do λέει 
μέ τ gagSid τ (άδιστάκτως). 5) Πάει ή καρδιά μ καμένΐ (έτρόμαξα). 6) 
Κάμε τ gaρδιά τ καί πάρ τονα (κατάπεισέ τον). 7) Κάηκε μνιά φορά ή 
καρδιά τ (διεψεύσθησαν αί ελπίδες του, άπεγοητεύθη). Είρωνικώς: Κάηκε 
ή καρδιά α (δέν μέ μέλλει). 8) Τόνε ζεμάτ-σε τ gaρδιά τ (τόν προσέβαλε 
καιρίως). 9) Χάλασ ή καρδιά μ (αισθάνομαι λιποθυμίαν). 10) Καρδιά παι
διά καί τό βγάναμε (θάρρος) (καρδιοχτΰπ).

1) Μικρόν άροιρον κατ' άντίθεσιν τοϋ διά νιάμα χρησιμοποιμένου, μεγαλάλε· 
τρο (Σ Θ).
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καρέζ, τό, λ τ.=μνησικακία : Τόν έχΐ καρέζ άπό τότε π τονε baga- 
δωκε τό gaπvό τ. Θάρτ μνιάν ώρα νά τό βγάνω τό καρέζι μ.

κάρτς, τ-οα, τκο, λ. τ.=παλαιός, ηλικιωμένος, ξυλιασμένος : Τά τά 
κάμω τέτοια κάρτκα βώδια. Τά φασούλια γούλα κάρτκα, δέ άρώγάαι. 
(καρτιάζω, καρτιασμένος).

καρτάλχ, τό, λ. τ .= ά ετό ς : Μαζώχκανε τά καρτάλια στο λές. Τό γλέψ 
πώς ζγιάζεται τό καρτάλι ; (καρταλίσιος).

καρτάλ κανάτ, λ. τ.=τρόπος μέ τόν οποίον φορούσαν τό τσεπκένΐ 
μέ τά μανίκια κρεμασμένα : Τό βανε καρτάλ κανάτ.

καρούλια, τά=μικροί τροχαλίαι τοΰ εργαλείου πού κρεμούν τά μιτά- 
ρια : Βγήκε τόνα τό καρούλι.

καρνδ, τό= 1 ) τό χονδρόν μέρος τής τραχείας : Τόν έπιασε άπ τό 
καρΰδ, νά τονε πνίξ. 2) καρπός : Μάς κέρασε καρδάκΐ γλυκό. “Ενας τουρ- 
βάς καρύδια άπά στά κεραμίδια.

καρίκια, τ ά = 1) γραμμές είς τό χωράφι δπου σπέρνουν άραβόσιτον : 
Έ γώ έκοφτα καρίκΐ κι εκείνος έσπερνε τς κουκνάρες. 2) θέσεις δπου 
τοποθετούν τά ψωμιά στην πινακωτή,

καααβέτ, τό, λ. τ .= 1 ) θλΐψις, στενοχώρια : Τώρα τό δκό σ τό κασα 
βέτ θάν έχω. 2) δέν μέ μέλλει I Κάσαβετ Κάσαβετ κι άλλο άέρτ. Σά δέ do 
θέλι, κασαβέτ.

κατά— 1) άναλόγως : Κατά πώς παγαίνΐ δ καιρός φέτο θά χμε πολύ 
bερεκέτ. Κατά μάνα κατά κυρ, κάμανε καί γιο Ζαφείρ, παρ. 2) πρός τό : 
Τράβξαμε κατά τό Σαραάαπήχΐ. Κατά τρύπα τό χορό. Είς τάς έπιρ. εκ 
φράσεις: κατά λαχού=τυχαίως, κατά μεσής=άκριβώς είς τό μέσον. 'Ως 
πρώτον συνθ. μέρος σημαίνει έπίτασιν : κατάμαυρος, κατακάηκε.

καταλαχον=χνχαίως, κατά καλήν συγκυρίαν ; Έ κεΐ π σ-λογιούμνα 
τί νά κάμω καταλαχοΰ νά βγή δ γιόζι μ όροστά μ. Καταλαχοΰ νάρτ καί ή 
ν-νέ μ, εκείν τό βράδ.

κατούνια, τά, λ. τ. (τακούν)=ξύλινα γαλέντζια υψηλά καί πλουμισμέ
να : Τν εφερε κι ένα ζευγάρ κατούνια νυφκάτα. Γλίστριξε τό κατούνΐ τς 
καί στραόούλιξε τό ποδάρ τς.

καταπιάνμαι= εη ιχειρώ: Καταπιάσκε νά βγάνΐ πλιθιά. Τόν άφκε δ  

Καράτσεφτσης καί τονε £αταπιάσκε δ Στραβοκέφαλος, τ άχελώνια τ.
καταπόδ καί τό καταπόδ— κατόπιν μετά ταΰτα : Έ δε  εφγα γώ, τό 

καταπόδι μ ήρτε κείνος. Καταπόδ σέ μένα έρκεται δ  Λαμπάκίς.
καταποδιαοτός, ή, ό= κατά  σειράν : “Ηρτανε δέκα αμάξια καταπο- 

διαστά. Νά τά διής πώς πάγαινανε καταποδιαστά.
καταρμάζω— καταατρ&φω, άφανίζω, κακοποιώ: Τό καταρήμαξανε τ 

έώέλτ, τά γαδούρια. Τό καταρήμαξε τό παιδί στο ξύλο. Τά καταρήμαξες



τά βώδια δλΐ μέρα μέσ στον ήλιο. Παθ. καταρμάζμαι: Καταρμάχκε νά 
πλαλή στς γιατροί, κάθε μέρα.

καταχεριό., τά=φορές : Τόν έβγανε δέκα καταχέρια ώς τό πουρνό. 
Πήγε πόσα καταχέρια καί τνε φώναξε, άμά δέν ήρτε.

καταχωνιάζω=άποχρύπχ(ο ; Τά καταχώνιασε καί γένίκαν άφαάα. 
ΙΙοΰ τά καταχώνιασε, δέ ίώρσανε νά τά βρούνε.

κατρανώνω=αλείφω  μέ κατράνι τήν πόρταν εκείνης ή οποία 
δέχεται έραστάς : Κατράνωσανε τς αδελφής τ τ όόρτα, γιατί ειχε πάλε τό 
άέτοιο μέσα. (κατράνι, κατρανοκοΰμαρο).

κατρονλήΰρα, ή = 1 ) ή ουρήθρα : Μαγέρεψε τό κρηάς μέ τ g a tp o i^ -  
θρα τ μαζί. 2) οδυνηρά φλύκταινα τοϋ πέλματος τοΰ ποδός : "Εβγανε 
κατρουλήθρα καί δέν έ'χΐ άgιaσμό τό ποδαράκΐ τ. (κατρώ, κατρουμένος, 
κατούραα).

κατεβατό, τό=σελίς : ’Έγραψα τρία κατεβατά μάθμα. 
κατσ^ελεύιο=ζητώ: Κατσβέλεψα λίγο μαϊάανό άπό τ Τζοχερώ. Παθ. 

κατσβελεΰμαι=φιλαργυρεΰομαι : "Ενα κομμά ψωμί θά δώκΐ κι εκείνο 
τό κατσβελεύεται. (κατσίβελος, κατσβέλα, κατσβελάκΐ, κατσβέλικος, τά 
κατσβέλικα),

κατσβελιό, τ ό = 1) θορυβώδης συνάθροισις : Τέτοιο κατσβελιό πγ εί
χανε πού ν άκουστή. 2) *Ηρτε μέ γοΰλ τό κατσβελιό τς= τά  παιδιά της τά 
θορυβοΰντα.

κατοβελιά, ή=φιλαργυρία: Τόσ κατσβελιά πάλε. Ά πό  t  gaτσβε- 
λιά τς δέ μαγερέβ νά φάη.

κατοβελίκα— 1) ή γλώσσα τών αθιγγάνων : Ξέρ καί κατσβέλικα πανα- 
θεμάτνα τ Καρυώτσα. 2) χονδροκαμωμένο: Πήρε κι ένα κατσβέλίκο 
καρφί.

κατσί, τό=όρειχάλκινο θυμιατήριον : Φέρ τό κατσί νά θυμνιάσω (Ρο- 
δοστοΰ).

κατσινονρ, τό=άκροβυστία : ’Ή άανε τό κατσνοΰρ τ κολίμένο στό 
κεφαλάκΐ. "Ode σουνετεύνε οί Τοΰρκΐ καί οί Όβριγιοί τά παιδιά, κόβνε 
τό κατσνούρ τς.

κατσιράάγιο=λ. τ. άφίνω εξ άπροσεξίας νά διαφυγή τι τών χειρών 
μου: Κατσίρτσε τ άλογο. Κατσίρτσε τό ποτήρ άπ τά χέρια. Σά νά τά κα- 
τσίρτσε κομμά (παρεφρόνησε).

κατσαμάκι» τό, λ. τ,=άλευρι αραβοσίτου, βρασμένο μέ νερό καί άλας 
μέχρι πολτοποιήσεως: ’Έφαγαμε ζεστό κατσαμάκι. Βάνε λίγο πεκμέζ στό 
κατσαμάκι,

κατσίκα, ή, λ .τ .= 1)γ ίδα : Αγόρασα κι έγώ μνιά gaτσίκa. 2) άκατά
στατη, καί άκτένιστη γυναίκα: Ά ά ε  καί σύ κατσίκα, (κάτσκος, κατσκάκΐ, 
κατσκάς, κατσκοϋ, κατσκαράκι, κατσκαριά, κατσίκι, κατσκότριχα).
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κατσλιά, ή=κόπρος πτηνών, αιγών ή προβάτων Μή γελάς τήν κατσου- 
λιά, και σού πέση στήν ποδιά. παρ. Γιόμσε τ όρταλίκΐ κατσλιές. (κατσλιώ- 
νω, κατσλιάζω).

κατοιάζα>=1) κιτρινίζω και σκληρύνομαι : Κάτσιασαν τά ροϋχα μα 
στή Ιολΰσ. 2) δέν αναπτύσσομαι δεόντως : Κάτσιασε ή σ-κιά μας κι άπόμκε 
τόσ γιά. Κάτσιασε τό τσαμένο κι αγρίεψαν τά μούτρα τ. (κατσιασμένος» 
κάτσιασμα).

κατοποδιά, ή =  δυσθεράπευτος ασθένεια : Πού ήάανε νά τονέ βρη 
κι αυτή ή κατσποδιά.

κατοποδιάζμαί=πάοχο) άπό χρόνιον νόσημα : Κατσποδιάσκε δ άθρε- 
πος και δέ λέει νά πάρ άπάν τ. ’Έβγανε ένα βζούνΐ στο hdxο τ καί κατσ- 
ποδιάσκε άπ τά τότες.

καύκαλο τό=δστρακον: Γοΰλο όαλώματα σά τζ άχελώνας τό καύ
καλο.

κανκί, τό=κύπελλον ή ποτήριον: ’Ή πιε τόgαβέ καί πέταξε τό καυκί. 
Δόή ένα καυκί νερό. Τό πίνΐ μέ τό καυκί.

κανκαλίτρα, ή=εδώδιμον άγριόχορτον, λεγόμενον και «τσή άροπής τό 
λουλούδ» : 'Μάζωξα ζωχιά καί καυκαλίτρες νά τά βράσω.

καφαλτί] τό λ. τ .= (τό  φαγητόν πού βάζω είς τό κάτω τού στομάχου 
μέρος καί επάνω τόν καφέν) 1) προσφάγιον, ελαφρόν φαγητόν: Πήραμε τό 
καφαλτί μας ελιές καί ψωμί. Μάς έδωκε καί τό καφαλτί μας. (καφαλτίζω). 
2) δαρμός: Θέλι πάλε τό καφαλτί τ. νά σ-μαζωχτή.

καφτανίζω=  κτυπώ δυνατά μέ ξύλον : Τονε gacprdvia8 δυο στ μέσ, 
κρεμάσανε τά ποδάρια τ.

καψαλίζω=χαίω  τις τρίχες έσφαγμένου ζώου: Τό καψάλισε τό γρού- 
νΐ. Τά καψάλισε τά τσράπια καί τί καλά π γιαλιζνε (καψαλισμένος, κα
ψάλισμα).

καψίδια, τά= ο,τι καίομεν διά νά θερμάνωμεν τόν φούρνον: Θέλω νά 
φουρνίσω καί δέν έχω καψίδια. Σώθκανε τά καψίδια μας.

καψιμάλίς, ό λ. τ.=μετάπράτης, έμπορος όοστανιών καί σταφυλών : 
Τό δκός τό όοστάνΐ δέ do πιάνΐ δ καψιμάλίς. Τό δωκα τ άόέλι μ τό ga- 
ψιμάλι.

καψομούνίς, ο=σκηνίτης κτηνοτρόφος: Τί ξέρ δ καψομούνίς, άπ
άόέλι.

κ/?αν«ώ=μεταφέρω Ό  άάρας τς τνε gβavεI τ κόσμου τά καλά. Τί τσέ 
κβάνίσες καί μέ τς έφερες; Κβάνίσε δέκα γιατροί στο παιδί τ.

κβανιονμαι=1) έρχομαι άπρόσκλητος: Κβανήθκε γούλ τό σόϊ τς. 2) 
μεταφερομαι: Πώς κβανιέται πέάε χρονού παιδί, τόσο δρόμο ; 3) ερωτο
τροπώ: Άρκεψε κι ό γιός μας νά κβανιέται στά κορίτσια. Είδες τ τζίκνα; 
κβανιέται κιόλας.
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κβαριαστή, ί?=βρανιά κβαριαστή : Τί πρέπος π τό χΐ τ'] κβαριαστή τς 
βρανιά. (κβάρ, κβαριάζμαι, κβαρίστρα).

κβέάα, ή=1) συνομιλία : Ελάτε νά κάμ-με κβέάα. 2) λόγος : Είπε κι 
έκείν) μνιά κβέάα 3) όμιλος γυναικών πού κάθονται υπό τήν σκιάν μέ τό 
έργον των άνά χεΐρας καί εργάζονται συνομιλοΰσαι, ή κάθονται χωρίς έρ- 
γ ισίαν καί συνομιλούν: Βγήκανε στσί κβέάες. "Έλα νά διής μνιά μεγάλι 
κβέάα άπ κάτ σεό gερoσταλαμό μας. (κβεάιάζω=συνομιλώ)

κδοννάκι, τό = δ  καρπός είδους χλόης είς σχήμα κώδωνος: Νά φέρς 
καί καίοόσα κδουνάκια άπ τό baήρ. (κδούνΐ, κδουνίζω, κδούνα).

κεΐθ.ε=εκεΐθεν πέραν: Τς Βασιλικής τό ρέμα είναι κεϊθ άπ τό χω
ριό. Κεΐθ άπ τ άbeλl σας είναι ή ’ Αρκουδόπετρα.

κείτμαι=ειμαι ά'ρρωστο: είς τό στρώμα καί δέν ήμπορώ νά σηκω
θώ : Τρεις μήνες γένίκανε π κείτεται στο στρώμα. Κείτεται ή καμένΐ. 
Κείτεται καί δέν εχ! ποιος νά τονε φέρ έ'να gobo νεράκι.

κεκές, ό=βραδΰγλωσσος: ‘Ως νά ρωτήσ δ κεκές «Πώς τά πας» ; βοά- 
δυασε.

κελάρ, τό=δωμάτιον τής οικίας όπου φυλάττουν τάς προμήθειας τοΰ 
χειμώνος I "Ας τό κελάρ άνοιχτό. Βάνε τό πεκμέζ στο κελάρ.

κελεμές, ό=(καλμνιά) ά'σπαρτο χωράφι: Έκατσαμε μεσ στό-£ελεμέ. 
κελλί, τό=χό  σπίτι τού π α π ά : Πού είναι τό κελλί τ π α π ά ; 
κενάιάτκος, κΐ, κο= τό  φαγητόν τού δειλινού: "Έφαγε κενάιάτκο κι 

έ'φγε. (κενάι)
κενέτ, τό = ή  πρόπολις τών μελισσών : Τό κενέτ είναι πικρό. Αυτή ή 

κερήθρα είναι γοϋλο κενέτ.
κενώνω=1) Ιπί φαγητού : Κένωσε νά φάμε. Κένωσε τό τέτζερ. 2) 

άνακοινώ μυστικόν: Πήγε καί τά κένωσε στ νΰφη μ. 3) επί βρεφών: Τά 
κένωσε στά βρακιά τ. (

κέάμα, τό=κέντημα, εργόχειρον: Ξέρ καί κέάμα. (κεάάγω). 
κεάρί, τό= ή  ηλικία τού μεταξοσκώληκος ότε φυτρώνει τό κεάρί 

του: Τά σκλήκια μας ειν άκόμα στο κεάρί. Καί τά δκά μας στο κεάρί 
είναι.

κεράκα, ή = πενθερά : Πού είσαι κεράκα ; Πέσ το τ gεράκa μ νά τό 
ξέρ. C

κεραμαριό, τό=κεραμοποιεΐον: Πέρασα πίσ άπ τό κεραμαριό. 
κεραμάρς, ό=κεραμοποιός : *Ηρτ δ κεραμάρς καί γΐρέβ παράδες γιά 

τά κεραμίδια.
κερατένιο, τό= ά θλ ιον : *Ηρτε τό κερατένιο καί τό φαγε. Δά τό πιάσω 

to κερατένιο ; (κέρατο, κερατάς).
κεροοταλαμός, ό=ό  γύρος τής στέγης, τό μεταξύ τού τοίχου καί τής 

γραμμής όπου στάζουν τά νερά τής βροχής μέρος : Ή  κατσίκα τ στέκε
ται στο £βροσταλαμό. "Έπεσε κοάά στο ^εροσταλαμό μας.
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κέσκε λ. τ .= ε ϊθ ε  : Κέσκε νά μή do λεγα. Κέσκε νά μή e'pgdave. 
κεακίνίκος, κΐ, κό λ. τ = 1) δριμΰς : Τί κεσκίνίκο ξύδ. 2) κοπτερός : 

Έ χ ΐ  μνιά κεσκίνίκχ σογιά, σά ξουράφ κόφτ. ο) οξυδερκής: Πολύ κεσκίνίκο 
μάτ έχΐ ά. (κεσκίνίς).

κεφαλάρ, τό = ή  άκρα, τό πλαίσιον : Τάμ άπάν στό κεφαλάρ τ χωρα
φιού. Οί πετσέτες είναι γαλάζιες καί τά κεφαλάρια τό ίδιο.

κεφαλάς, ο=πτηνόν μεγαλύτερον τοΰ σπουργίτου : Έ κ α μ  δ κεφαλάς 
τ φωλίτσα τ.

κεχαγιάς, ό, λ. τ.=προϊσ  [άμενος τών ποιμένων, ό ιδιοκτήτης προβάτων: 
Πού είν δ κεχαγιάς ; Έ ,  τώρα πιά γένίκες καί σύ κεχαγιάς. Δέ σέ θέλω 
στό κεφάλι μ κεχαγιά.

κη-γιαφέτ, τό, λ. τ =ενδυμασία : Δέ μ άρεσε τό κ ηγιαφέτ τ. Τί κ-η· 
γιαφέτ είν αύτό;

κ-ηϊάίζω, λ. τ = 1) ψιλοκοφτώ: "Εβανε νά κ-ηϊάίσ τό κρηάς. Κ-ήϊ- 
τσε κομιιί καπνό γιά τό τζγάρο τ 2) τολμώ: Πώς νά κ-ηϊάίσ νά τό πή 
μαθέ ; Έσύ κ-ηϊάίης νά τό τσαχόης (κ-ηϊμάς, κ-ηϊμάταχτας).

κ-ηρλαάίζω, λ. τ.=φεΰγω  εν τή απελπισία μου: Κ-ηρλάάσε τό σκυλί 
καί πήρε τά baήριa. Τν έκαμανε καί κ-ηρλάάσε ήκαμένΐ. (κ-ήρ=ύπαιθρον) 

κ-ηρμάς, ό, λ. τ. =  1) σιτάρι κουπανισμένο διά μαγείρευμα : ’Έκαμα 
λίγο g-ηρμά. Λίγο ήρτε τό γάλα στό g-ηρμά. 2) κυνηγετικόν δπλον οπι
σθογεμές : ’Έχω ένα καινούργιο g-ηρμά. Κρέμασε τό g-ηρμά στον νώμο τ 
καί πάει.

κ-ηράιομός, ό=καταστροφή: Μεγάλος κ-ηράισμός γένίκε στά σκλή- 
κια. Ά μ  λίγος κ-ηράισμός γένίκε στά χαϊβάνια άπ τό σάπ.

κ-ητκος, κΐ, κο, λ.τ.=σπάνιος : Κ-ήτκα βρίσκεται τέτοιο σταφύλι. Πο
λύ κ-ήτκα φέτο τά στάρια. Καί τό λίνάρ κ-ήτκο θάν είναι.

κ-ητσια, τά λ. τ .= τό  όπισθεν μέρος: Ρίξε λίγο τά κ ήτσια τ αμαξιού- 
Πόνεσανε τά κ-ήτσια μ, γοΰλο στό ποδάρ. Δέ φοβάται κείνΐ, τά κ-ήτσια 
πώχΐ. · ;

κ-κί, τό= κύαμος: ’Έβανα νά ζεματίσω καόόσα κ-κιά. Αύτό τό στάρ 
είναι κ-κί μετρημένο. ’Έ φαγε μασ-μένα κ-κιά.

κίβονρ, τό=φέρετρον : Τό κίβούρ τ ήάανε γιομάτο λουλούδια. Φαίνε
ται τό κίβούρ τ. (κιβουροκάπακο)

κΐδενω=1) ανατρέφω: Πώς τά κΐδεψε πέάε παιδιά, χήρα γίναίκα; 
Γιατί τά κχδεψε;

κχλάρφανος, νΐ, νο—γεννηθείς μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του? 
Άπόμκε κιλάρφαν! καί τνεγ είπανε Δημτροΰ. Γεννήθκε τό καμένο κχλάρ-
φανο.

κίλο, τ ό = 1) μέτρον χωρητικότητος σιτηρών : ’Έκαμε δέκα κχλά στα- 
ράκΐ. 2) μέτρον επιφάνειας : Έ γώ  έχω πάν από πενήάα κιλά χωράφ.
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κίνητκό, τό=καθάρσιον : Πήρε κίνητκς άμά δέ dovg givias. Τό
δωκα κίνητκό.

κίό2ας=ήδη : τΗρτες κιόλας ; Θά τό διαστή, θά τό φάνι κιόλας. 
ΙΙότε κιόλας τό σωσε.

κιοκιό, τό=άνόητος : Δέ ba νά χάνεσαι, κιοκιό. Ά ν ιξε  τά μάτια σ, 
κιοκιό.

κιοσέμ, τό=πρόβττον ήαερον χρησιμευον ώ; οδηγός : Πήγε ό έρμος 
ό λύκος κι έφαγε τό κιοσέμ. "Ενα μεγάλο κιοσέμ πώχΐ.

κιουκιονρτ, τό, λ τ.= !)ειάφι : Έ ρξαμε τ αόέλι μας κιουκιοΰρτ. Κά- 
πνιτα τά βαρέλια μέ τό κιουκιούρτ. Θέλω κιουκιούρτ νά κιουκιουρτιάσω 
χ boba γιά τό κρασί.

κληκΐ τό=κουλήκι, ψωμί ζυμωμένο μέ μυρωδικά διά· γάμον : Φουρνί
σαμε τά κλήκια. Μάς έστλανε τό κλήκΐ γιά τ χαρά. *Ηρτε τό κλήκΐ γιά 
τό σύάεκνο.

κλ-ηκΐ τό λ. τ.=εξωτερική εμφάνισις πενιχρά : Τι κλήκία είν αυτά 
παιδάκι μ ;

κλαβανη, ή=σανι.δωμα ύπέρ τήν κλίμακα οικίας, χρησιμευον πρός 
τόποθέτησιν κυρίως τής λάμπας : Τ άφκα πά στή gλaβavή. "Επεσε ή 
κλαβανη.

κλαίνω, κλαίνμαι= καθιστώ τό χέρι άχρηστον ή ανάπηρον : Νά κλα- 
θοΰν τά χέρια σ. Δέ κλαίντανανε τά χέρια σ νά μή do δώκίς ; Τό κούλα- 
νες τό τσαμένο τό παιδί.

κλός, η, ό—  ανάπηρος κατά τήν μίαν ή τάς δύο χεΐρας : Κλή ήσ-να 
μαθές ; Δέ είναι κρίμα, κλό παιδί νά τό χΐς νά τό παιδέβς ;

κλειδοκούτ, τό=ξύλινο κουτί σφιχτοκλεισμένο πού βάζανε τό προσ
φάγι τους γιά νά μή τό πειράζουν τά μυρμήκια : "Ανοιξε τό κλειδοκούτ 
καί πήρε τς ελιές. "Εσκασε τό κλειδοκούτ στόν ήλιο.

κλειδοστομνιά, ή=άσθένεια, τέτανος : Νά σ’ εΰρ ή βούβα καί ή κλει- 
δοστομνιά.

κληματσίδα, ή=δέμα κληματόβεργες διά καψίδια : Οί παλιοί τό στέ
φανο τς ήάανε κλημοτόβεργα. Φέρε τρεις κληματσίδες νά κάψω τό φούρ
νο (κλήμα).

κλ-ήφ, τό, λ. τ .= 1 )  θ ή κ η : ΓΙάρ τό κλ-ήφ καί πέρνα το στο μαξλάρ. 
2) κονδυλοφόρος : Δός τό κλ-ήφ, νά γράψω δυο λόγια.

κμαράς, ό = ί )  κατασκευαστής λαγήνων: Έ φ ερ  ό κμαράς κάτ πιδέξια 
κμαράκια. 2) είρωνικώς, ό κάτοικος τών Μέτρων : ’Ή ρτανε τά σύκα, άρ- 
κεψανε νά κβανιοΰάαι οί κμαροϋδες. (κμαράδκο, κμάρ)

κμάς, τό, λ. τ.=δρνιθώ ν : Ά ν ο ι τό κμάς νά βγούν τ ορνίθια. Μπήκε 
τό σκυλί στο κμάς κι έφαγε τ αυγά.

κνάς, <5= ■.ηνάς, μέ τόν όποιον έβαφαν τά νύχια καί τά μαλλιά: Φα» 
ρεΐ καί κνά.
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κνιώ και κνώ = χοννώ : Δυο ώρες to κνιώ και δέ λέει γά ψοφολογήσ. 
Δέ do κνεΐς μαρή νά μερώσ; (κνιοΰμσι, κούνια).

κλώκα, 3γ=κλώσσα: Δέν έκατσε ακόμα ή κλώκα μ. Πόσες κλώκες 
έχτε ;

κνούκλα, φ=σανίδι μήκους 0,50 μ. καί πλάτους 0,03 μ. μέ εγκοπήν είς 
σχήμα υ είς τά δυο άκρα, χρησιμεΰον αντί σαΐτας είς τήν ΰφανσιν χον
δρών μάλλινων υφασμάτων : Φέρ τή g v o o ^ a  μαρη. Πάτ-σες τή g v o i^ a  
καί τνε τζάκίσες.

κοητης, δ, λ. τ.=άπάνεμο μέρος: Ξαπλώθκα στο goif)ni. ’Έκατσε 
στο g o ^ q .

κο&όρ, τό=ύπερηφάνεια: Πέρασε μ ένα κοθόρ. Καμάρωνε μ ένα 
κοθόρ, σά δεσπότ ς.

κοίτ, τ/=μήτρα: ’Έπεσε ή κοίτ τς.
κοκκιάζω=ερχομαι καί κάθομαι απρόσκλητος δπως ό κούκος: ’Ή ρτε 

καί κόκκιασε όροστά μας. Τί κόκκιασες καί συ έδωπέρα ;
κοκκάλα, ή= τό  κόκκαλον κρανίου μεγάλου ζώου: "Οπως έρτ δλω 

πίσ θά πάρ τ goκκάλa.
κόκκαλο, το=μετάλλινον έργαλειον διά νά τραβούν τά γεμενιά: Δός 

τό κόκκαλο σ νά βάνω τά γεμενιά μ.
κοκκινονδ, τό = ή  ιλαρά: Γονλα τά παιδιά μας κιλιουάαι μέ τό κόκ

κινου δ.
κοκκώνα, ή= χνρία  : Ποΰ είσαι κοκκώνα Έλένκω ; 
κόκκων ιάζμαι=χά§τ\μαι, μακραίνω τήν έπίσκεψίν μ ο υ ?Ηρτε ή 

χστιανή καί κοκκωνιάσκε μέ τς ώρες. Τί κοκκωνιάσκες στο gioa0 καί δέ 
σκώνεσαι νά συγρίης;

κολάϊ, τό, λ. τ .= έπ ίρ . εύκολα: Κολάι κολάϊ δέ γελάζετ εκείνος, οΰσ. 
ευκολία : Μέ τό ζόρ μέ τό κολάϊ τό πήρε.

κολαϊλαάίζω, λ. τ.=πλησιάζω νά τό τελειώσω : Τό κολαϊλάάσαμε τό 
κριθάρ. Κοάεΰμε νά τό κολαϊλαάίσ-με.

κόλιαάρος, ό=μικρά κουφετα μέ σπόρον κοριάνδρου, χρησιμεΰοντα 
διά τό στόλισμα τών κολΰβων: Πάρε καί μσή οκά κόλιαάρο γιά τά
κόλιβα.

κολχδάγω, άμετ.=κολυμβώ: Koλΰbσaμε στο ρέμα. μεταβ =λ,οΰω ολό
κληρον τό σώμα: ^Ηρτε ή μαμή νά κολ^ησ τό παιδί.

κολχτσίδα, ή=κολλών ειδών φυτά καί καρποί αυτών οι όποιοι ευκό
λως έπικολλώνται έπί τών ενδυμάτων καί τοΰ τριχώματος τών ζώ ω ν: 
Δέ do τσάψα τ άΒέλι καί γιόμσε κολίτσίδες. Γοΰλο κολίτσίδες τά 
μαλλιά.

κόμ καί κόμα=μόριον συγκρίσεως: Τό δκό μ είναι κόμ καλό. *Ηρτε 
κόμ όροστά.
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κομμά καί κομματάκΙ= όλίγον : Δός κομμά ψωμί άμνια. Στάθκε 
κομματάκι νά ξεκραστή.

κομμάτια , τά=μέλη τοΰ σώματος: Πόνεσαν τά κομμάτια μ, άπά σ 
αυτό τό μεάέρ.

κοΰιάρκος, κΐ, κο=γεμάχος κόμβους ή κολχτσίδες: Πολύ κοόιάρκο 
αύτό τό μαλλί. Γοΰλα κο^άρκα βγήκανε, γιά κροκίδια.

κόόος, ό = 1) δεσμός: Δέσ ενα κόΒο στό μαάήλχς νά τό θυμθής. 2) 
σταγών: "Εσταξε δυό κόό μέσ στό νερό καί τό ήπιε. 3) ολίγον: Μ έδωκε 
ενα gobo ξΰδ. 4) δταν δυσκολευόμεθα νά καταπίωμεν, σάν νά έστάθη 
κάτι είς τόν λαιμόν μας : Μ έκατσε κόΒος καί θαλά πνιγώ.

κοδώνω=οκαλώνω είς τήν ομιλίαν μου : Κάνε καί δέ gobcooe, τό 
είπε σά νερό. Σάν ήρτ ό λόγος γιά τό τράχωμα, κόbωσε. Τί γοΰλο χ-ήκ 
μήκ κobώvΊς;

κονάκι, τό, λ. τ.^διοικητήρω ν, δικαστήριον I Μάς φώναξανε στό κοτ 
νάκχ. Σά bήγε στό κονάκι φοβήθκε.

κονεύω, λ. τ.= κάθημα ι υψηλά έπί δένδρου: Κόνεψε τό μελίσ
στν άβραβλιά. Κόν bέϊ, κόν’όέϊ, (έπίκλησις πρός τάς μέλισσας νά προσ- 
έλθουν).

κοντίζω, λ. τ . = 1) κάθημαι πλησίον μέ τήν ελπίδα ωφελείας: Κόντσε 
κι εκείνος κοάά τ. 2) επιτρέπω νά πλησιάση: Δέ άονε govc^ κοάά τς.

κοάακιανός, ή, ό=μάλλον κοντός παρά υψηλός: Ποιος ήάανε κείνος 
ό κοάακιανός μαζί σ ;

κού?εΰω=πλησιάζω, παρ ολίγον νά γίνω: Κόάεψε νά πνιγή ό ζάβαλχς. 
Κόάεψα στά ξκέματα. Κοάέβ νά πεθάνχ. (κοάά, κοάαίνω, κοάοΰτσκος).

κοάόξλο, τό=ράβδος πρός δαρμόν : Σάν αρπάξω τό κοάόξλο, θά σέ 
δείξω πόσ απίδια βάζ ό σάκκος. Θέλι έ'να κοάόξλο καί τίποτ άλλο.

κοάαναοαίνω='Αρκεψε νά κοάανασαίνχ, θά  πεθάνχ. Τί κοάανασαί- 
νΐς, σά λαχανιασμένος ;

κοί/λάχω^όλισθαίνω : Κοάΰλξε κι έπεσε. Γοΰλο κοάλάγω μ αυτές τς 
γαλέτσες.

κοάόβχας, ό=βήξ τών φθισικών : Αύτός δ κοάόβχας θεγατέρα δέ είναι 
καλό σ-μάδ. Τώρα τονε gόλλχσε αύτόν τό κοάόβχα.

κοάόμναλος, λΐ, λο,=κουτός: Μπρέη στό κοάόμυαλο τό παιδί. Κοάό- 
μυαλχ σά ά μάνσ τς.

κοάοπίϋαρο, τό καί κοάοροβνΰιά, i= v .οντή καί χοντρή γυταίκα: 
'Εκείνος κοάοπίθαρος κι έκείνχ κοάοροβυθιά, ταίριαξαν καί σbεθέ- 
ριασαν.

κοάοοτέκμαι=όιατάζω  νά προχωρήσω: Σά μέγ είδε κοάοστάθκε. 
Κοάοστάθκα κι έκαμα κιόλα νά γχρίσω πίσω.
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κοάόφωτος, τ, το=μύω ψ : Δέ μάσεγ είδε’ είναι κοάόφωτ. Τόσο κοάό 
φωτός είναι, καί γιαλιά νά μή d άκούσ.

κοπαράίζω , λ. τ .= ά π ο σ π ώ : Κοπάρτσε ό αγέρας δυο άάλια κυδώνια. 
Καμνιά δεκαριά πρόβατα, κοπάρτσανε άπ τό σουρί καί πάνε. Κοίταξε νά 
κοπαράίης καμνιά λίρα.

κοττόϊ, χό= λαγωνικό σκυλί κοντοπόδαρο: Γΐρίζ μέ τό κοπόϊ, σαν 
άβτζής.

κορακίστικά, τά = ή  ομιλία διά τής προσθήκης τής ιδίας συλλαβής : 
Τίκι θέκε λείκεις ; Θέρε λώρω νάρα σέρε διώρω.

κορακώνω=χαθιστώ βραχνόν καί δυσκολεύω νά καταπίνη: Τό κορά- 
κωσ δ λαιμός τ άρίσκο. Τά κοράκωσ δ βήχας τά παιδιά μας.

κορνιαχτός, ό. Γένίκανε γούλα στάχτ καί κορνιαχτός. Κορνιαχτός γέ- 
νίκανε καί χάθκανε.

κορώνω=φλογίζω : Κόρωσε τό πρόσωπο τς. Κορώσανε οί ποδιές τς. 
Βάνε τό σπίρτο νά κορώσ.

κόνιδα ή=αύγά τής ψείρας: Ά πό  τ govt0a δέ φαίνεται τό κεφάλι τ. 
Ά μ  εκείνο τό καμένο γούλο κόνιδα τά μαλλιά τ.

κοσί, τδ λ. τ.=δρόμος, τρέξιμον : Βγήκανε τά τσιτσιδάκια στο κοσί. 
Ά ά ε  νά πλαλήξμε στο κοσί.

κόπτσα ή=άγράφες τών σαγακιένιων φορεμάτων: Ό  dbaτζής 
άστόησε τς κόπτσες άγύρστες. Δέν έβανε κόπτσες στο καζακί μ. Τά κομ
βία.

κοτάρα, ή καί κοτσ/να=μέρος περιωρισμένον μέ ξύλα δπου κλείουν 
τόν χοίρον: Βρωμάει σά γρουνίτκΐ κοτάρα. Πήδξ άπ τ goTaiva τ κι έφγε.

κότσαλα, τά=σκύβαλα, στάχυα πού δέν τρίφθηκαν κοί άλλα πρά
γματα μαζί: Έ χμ ε  ένα αλώνι κότσαλα. Φέρε xaboaa κότσαλα γιά τς
δρνιθες.

κοτσάνα, ή=κλάδος δένδρου γυριστός είς τό εν άκρον, μέ τόν δποΐον 
φθάνουν τούς καρπούς άπό τά υψηλά κλαδιά : Πού τνε σκάλωσες τ goτσάva 
καί δέ φαίνεται, Νά έκεΐ κρέμετ ή κοτσάνα.

κόσμος ό = π λ ή θ ο ς : Μ έδωκε ένα gόσμo άβράβλα. Τνε γύρεψα δυό 
φύλλα μαϊάανό, κι έκείνΐ μ έδωκ ένα gόσμo.

κοτάχω=τολμώ ° Σά goτάς έβγα δξω. Ποιος κοτάει νά κρίνΐ. Δέ 
κότ-σε νά φωνάξ.

κότς, τό, λ. τ .= κριάρι: ’Έχω ένα κότς ίσαμε τριάάα οκάδες. 
κούδα ή=γενεά : Ά μ  άπό ποιουνού κούδα ε ίν α ι; Ή  κούδα μας βα

στάει άπό τή Στράνζτα (άπό τό κύδος).
κονγί καί κγι, τό, λ .'τ .= πη γά δ ι : ’Έρξε τό gβά στο κγί.
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κουκβέλια, τά = 1 ) δρχεις : Πόνεσαν τά κουκβέλια τ. 2) καρπός τοΰ 
πλατάνου: Κρέμάαι τά κουκβέλια άπ τό τσνάρ.

κούκος <5=έμπόδιον: Σήκωσ τον κι αυτόν do ^οΰκο άπό τ μέσ. Κοΰκ 
σταφύλια (=άγριος υάκινθος).

κούκναρα=άραβόσιτος : ’Ά  βράσ-με κουκνάρες. Τρίβμε κουκνάρες 
στ αλώνι, (κουκ'ναροκότσανο, κουκναρόφλα, κουκναρόμαλλα, κουκναρίτκος). 

κονκζέλα ή=καρπός τοΰ κλαριού : ’Έφερε κουκζέλες άπ τό λό^ο. 
κουκί£ω=άλατίζω ψάρια: Θέλω νά τά κουκίσω νά μή βρωμήσ-νε. 
κουκλομάτ ς= δ  έχων Ιξωγκωμένους τους οφθαλμούς: Τί θέλχ δ κου- 

κλομάτ-ς;
κουλχκάς, ό=δερματικόν νόσημα, οίδημα μετά κνησμών: "Οπότε 

θά φάγω κρηάς άβόλετο είναι νά μή βγάνω κουλίκά. Έβγανε κουλίκά 
καί τονε βρέχΐ μέ τό ξύδ.

κονλχκάκΐ, το=μικρά ψωμάκια, πού μοιράζουν μετά τήν κηδείαν τοΰ 
νεκροΰ: Μοίρασα καί κουλίκάκια μακαριά.

χουμλιά, ή=1) σάβα: Τά καμε μνιά κουμλιά καί τά άφκε. 2) βραδυ
κίνητος: Θά κρίνχ καί ή κ ο ιλ ιά  γιά πάστρα (κουμλιάζω cumulus )

κονάονρες, ο«=γεμενιά καρφωτά : Θέλω νά μέ κάμς ένα ζευγάρ κου- 
άοΰρες.

κόυάονράίζω, λ. τ.=λυσσάζω : Κουάούρτσανε οί πανούκλες νά πλα- 
λιοΰνε. Πολύ κουάοΰρτσες μ αυτό τό τζάμ. (κουάουράισμένος, κουάουρ- 
άι,σμός).

κουάράγω=χερατίζω : Τονε goύdρισε ό βουγάς καί πέθανε. Μή καί 
θά σέ κουάρίσ.

κουπάνα, η, λ. β.=ξΰλινον δοχεΐον διά τήν μεταφοράν λάσπης τών 
οικοδόμων: Κατρακύλχξ άπ τή σκάλα μαζί μέ τή goυπάvα.

κονπανος, ό=Τ) κόπανος διά τό κτύπημα τοΰ λιναριού : Ό  δκόζι μ ό 
κοΰπανος πολύ βαρύς. 2) ό μηρός πτηνοϋ: Έ γώ  θά φάγω τς κουπάνΐ 
γιά νά πλαλιώ, (κουπανίζω, κουπάνισμα).

κουραδόκαστρο, το=είρωνικώς είς τούς καυχωμένους διά τάς προσφά
τους ανδραγαθίας των=χαμένος κόπος I "Α πάρς τό κουραδόκαστρο ba- 
ξίς. Τί λές, ά τονε δώκνε τό κραδόκαστρο, γιά τν άξιά τ. "Α πάρω έκεί- 
νΐνα π θά μέ δώκΐ τό κουραδόκαστρο τράχωμα, γιά τ Μαυροδή τό τσι
φλίκι. (κούραδος, κράδα).

κονράκχ, τό, λ. τ,= ξηρασία : Ό  καιρός πήγε κουράκΐ. Μ αυτό τό κου- 
ράκΐ τίποτα δέ γένεται. ’Απ τό κουράκΐ ξεράθκανε οί κουκνάρες.

κονρί, τό, λ. τ.=δάσος μέ μικρά δένδρα : Ά  πά νά φέρω φλαμούρια 
άπ τό κουρί. ’Έκοψα φουάουκιές άπ τό κουρί.

κούρκος, κούρκα, κουρκΐ=ίνδική δρνις : Τί τραβούδια πώχΐ αυτός ό 
κούρκος παραγιομστός. Ψόφσανε τά κουρκίά μας. Ή  κούρκα μ έβγανε 
τριάάα πλάκια.
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κονρκοντα, ή=άλεύρι νερό καί άλας, βρασμένο σαν σούπα, πού 
τρώγεται τό τρίμερο : "Εκαμε κουρκούτα μέ τό γάλα. "Εβανε κουρκούτα 
στ ί)ίτα.

κονρδατζίκΐ, τό, λ. τ. (βαθρακάκι)=άσθένεια τών ζώων: ’Έβγανε τ 
άλογό μας κoυρbατζίκι. Καί τό δκό μ τ άλογο άπ τό κoυρbaτζίκχ
ψόφσε.

κονρόάτς, τό, λ. τ.= μ α σ τίγ ιον : Τόν έ'δωκε δυο μέ τό κoυρbάτς. Μή 
£νεΐς τό κoυρbάτς καί σκιάζεται τ άλογο.

κονράίζα), λ. τ .=  1) στήνω : Ποιος τό κούρτσε τ ώρολόϊ ; 2) εξοργίζω: 
Τονε κούράσε μέ τά λόγια τ καί πήγε στο σπίτ καί τν έ'δρε. 3) σχεδιάζω, 
άποψασίζω: Εκείνος τό κούρτσε μνιά βολά, ά do κάμ. (κoυρdίζμaι( 
κουράισμένος, κούράισμα).

κονρνιάζω=ϊπι πτηνών, κάθημαι υψηλά έπί καθίστρας ή κλάδου 
καί κοιμούμαι : Κούρνιασαν οί όρνιθες στσί καθίστρες. Νωρίς νωρίς 
κούρνιασαν τά πλάκια.

κόνρος, ό=μεγαλόσωμος καί άξεστος νέος. Κότζαμαν κούρος. Τί 
λές, κούρο ;

κόνρονβλο, τό, καί κούρβουλο=τό φυτόν τής άμπέλου : "Εχω πεάα- 
κόσια κούρουβλα άbέλχ. Γ ούλα τά κούρουβλα γιομάτα σταφύλι. Κούρου- 
βλο λέγεται δταν είναι κλαδεμένο τρία τέσσερα χρόνια. ’Αφού δηλ. γίνει 
άόέλχ δχι ενόσω είναι φυτειά.

κονρτοννα, ή=καμπύλον επικάλυμμα άμάξης, καί ή μέ τοιούτον επι
κάλυμμα άμαξα. "Εχι κ τ φουρτούνα στ άμάξ. ’Αράδα παγαίν-νε οί κουρ- 
τοΰνες στο παναγύρ.

κονσκοννλαάίζω, λ. τ.=ύποπτεύομαι : Έγώ σάν ειδα τά καμώματα τς 
κουσκουνλάάσα. Ε κείνος δέ θά χαόερίζ, άμά ή άδρεφή τ τονε κουσκου- 
λάνάσε.

κονσκοννΐ, τό, λ. τ .= τό  λουρί πού περνά ύπό τήν ουράν καί δένεται 
είς τήν σέλλα : Πέρασε τό κουσκούνχ τ άλογού. Βγήκε τό κουσκούνχ μ. 
(=έκουράσθην πολύ).

κουστερίτοα, ή=σαύρα : Τί πολλές κουστερίτσες βγήκανε ; 
κονταβος, <?=σκυλάκι : "Εκαμε ή σκύλα μας πέάε κταβάκια. Τί με

γάλος κούταβος. (κτάβ, κταβάκχ).
κούσοτου, τό, λ. τ.=καναρόσπορος : Δέ χρηματάει τό κούσοτου μας 

φέτο. Τό κούσοτου πάλε ξέπεσε.
κοντονρον, λ. τ .= κ α τ9 έκτίμησιν καί δχι ζυγισμένον: Πήραμε δυο bo- 

στάνια κουτουρού. Καί μεΐς τ άίίέλι μας τό δωκαμε κουτουρού. Έ ρξε στά 
κουτουρού (τυχαίος) καί βάρσε έ'να δρτύκχ.

κοτ>του7Μ0νω=συνευρίσκομαι: Σά άνε κτούπωσε κι ύσταρα πισ-μάνεψε.
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κοντρονλος, λχ, λ ο ,= 1) ασκεπής: Τί τό χχς τό μωρό κούτρουλο μέσ 
στον ήλιο; 2) χωρίς λαιμόν : Γοΰλο τό καλοκαίρ κβάνγε νερό μέ τό κού- 
τρουλο τό κμάρ. 3) χωρίς χερούλι: Πήρε τό κουτρουλο τό καλάθ καί 
πάει νά φέρ σΰκα. (κούτρα).

κονακουοομαγιά, ύ=μαγιά , δηλ. ολίγο κουσκοΰς μέ τό όποιον κάμ- 
νουν άλλο ; Τ άστόησα νά κρατήσω κουσκουσομαγιά. Έγώ ειχα κουσκου- 
σομαγιά. (κουσκοΰς),

κοντσονρενω=σπά·νω τήν κορυφήν καί τους κλάδους δένδρου : Γιατί 
μαρέ τό κουτσούρεψες τ άόέλι. Κοτσουρεύκε ή σκαμνιά μας. (κούτσουρο, 
κουτσουράς).

κονομάγω*=\) φροντίζω, προετοιμάζω: Ά πό  πού νά κονόμσε, έκείνΐ 
τό ξέρ. Νά μέ κονομίης κανά λισγάρ νά σκάψω τ άόέλχ. 2) συνευρίσκο
μαι : Στάθκε ή γαδουροκαθισμένχ καί τνε κονόμσε.

κοϋολόχχ, τό=κομβολόγιον: Τό χ! στό στόμα τ σά goboλόχ2. Μ έ'φερε 
κι ένα μαύρο κoboλόχχ. Αγόρασα ένα κο^λόχχ από τς Παναγίας τά 
δάκρυα. ’Έκαμα ένα κο^λόχι άπό έλιοκούκτσα κι ένα άπό κουρμαδο- 
κούκτσα.

κουφτιά£ω=ύπεργηράσκω: Πάει κι δ θειόης κούφτιασε. Γέρασες καί 
κούψτιασες καί δέ λές νά τ άφήκχς αυτά τά σαλιάρκα. (κούφταλο).

κουνάάκχ, τό λ. τ . = 1) μεγάλαι λωρίδες υφάσματος, πού δένουν τό 
μωρό στήν κούνια : Δέν έδεσε τά κουντάκια καλά, καί βγήκαν τά χερά
κια τ. (κουντακόβεργα) 2) υποκόπανος δπλου: Γύρσε τό κουνάάκχ καί άρ- 
κεψε νά βαρή.

κουκβάγια, ή= λ)  γλαύξ : Οί κουκβάγες τό χαίράαι τό σπίτ τ. 2) γα- 
λανόφθαλμος : Ά ά ε  καί σύ σχαμερή κουκβάγια. Γαλανή κουκβάγια. 3) 
ποικιλία σταφυλής πρωίμου, μέ άραιές, μικρές, στρογγυλές ρώγες: Γένχ- 
κανε τά τσαούσια καί οί κουκβάγιες. (κουκβαγάκχ).

κρελχ, τό=κόπρος άνθρώπου: Θά φάη τά κρέλια. Γιόμσες τ γούρνα 
κρέλια.

κράζω, κράζμαι=*ουράζω : Μέ κούρασε τό έ'ρμο. Καμνιά βολά δέ 
gράσκα έτς. (κούρασ, κρασμένος).

κρούνα, ή= 1) πασχαλινό τσουρέκι μέ ένα αυγό μισοχωμένο σέ μιάν 
άκρη του: Τάκαμε γοΰλα κι άπό μνιά κρούνα. 2) ’Όνομα πνεύματος 
είς τό όποιον προσφέρουν κάθε γαλαθηνόν δόντι πού άλλάζει: Κρούνα 
κρουνίτσα, πάρ τό δοάάκι μου.

κρούπ, τό=πήλινον κυλινδροειδές δοχεϊον: Γιόμσε τό κρούπ βούτρο, 
Μάς έ'στλε κι ένα κρούπ μέλι.

κρούπα, ή=άσϋένεια  τών παιδιών: Μή g^jaoTe στό η ^ ά ρ  καί θά 
πάθτε κρούπα

κτούκα, ή, λ. τ.=ξηρύς κορμός δένδρου: Κατέβασε τό ρέμα κάτ 
θ  ρ α κ ι κ ά ΙΕ ' Ι δ
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κτοΰκες. ’Έκατσε άπά στή gxovxa. Τί σέ χρειάζάαι αυτές οί κτοΰκες;
κτσαίνω=χωλαίνω  : Κτσαίνοάα ήρτε στο σπίτ. ΙΙοιός τό κούτσανε 

τό καμένο τό σκυλί. Νά κτσαθοΰνε τά ξεροπόδαρα σ.
κουτσά κουτσά, έπ ίρ .=  κουτσαινοντας : Κουτσά μνιά κουτσά δυό, νά 

κτσαθοΰνε και τά δυό. Τόν ειδα κουτσά κουτσά πώρκάανε.
κτσοπαλίδα, ή=χωλός : Ά πό  ποΰ τν έφερες αύτήνΐ τή κτσοπαλίδα ; 

(κτσός, ή, ό).
κζσός, έν συνθέσει= έλλειπής: ’Έχμε σήμερα κτσόπλυς. Ή ρτε κι 

ένας κτσοβέλχς. Τόν είδες έκεΐν τό gooTooaoT ; Δό μ τό κτσομάνίκο τό 
μαχαίρ. Ξέκαμα τή όλύση μ άμά κτσομεσιάσκα. Κτσοπέρασαμε κι εμεΐς 
κανά μήνα.

κύμνος, ό= τό  κύμινον.
κράνοιχτος, τ, το=άνοικτός μόνον κατά τό άκρον, ολίγον ανοικτός : 

’Άσε τ Ιοόρτα κράνοιχτ (=κλεισμένην, άλλα χωρίς νά είναι περασμένος ό 
μάνταλος). Είχα τ όόρτα κράνοιχτ καί ςραίντανε άπό τ χαρασμάδα.

κρασο'ψχιά, η = 1) ψωμί κομμένο μέσα σέ κρασί, φαγητόν: ’Έκαμε 
μνιά κρασοψχιά κι έφαγε. 2) ψύχα ψωμιού βουτημένη μέσα σέ ζεστό 
κρασί πού τήν μεταχειρίζονται ώς κατάπλασμα : Τό βανε κρασοψχιά κι 
άνίξε.

κρένω, κρένμαι=δμ ιλώ : Γιατί δέ gρέv^ς μαρέ; ’Εγώ εσένα δέ σέ 
κρένω. Δέ gρέvεται πιά ή σαξακιά.

κριθαράκι, τό=μικρό σπειράκι πού βγαίνει στο βλέφαρο: Έβγανα 
κριθαράκι καί πονεί. Κάθε χρόνο τέτοιο g a^ o  θά τό βγάνω αυτό τό 
κριθαράκι.

κρυ&αριά, η—  Στίβα κριθαρένιου άχυρου: Πούλχσε τ^ριθαριά. Ποΰ 
θάβρης τέτοια κριθαριά; (κριθάρ, κριθαρίσιος).

κρίς, ή= 1) ομιλία'. Ά π  τή gρίσ τ τονε gaτάλaβa πγ ήτανε ΆλΒα- 
σανιώτ-ς. Έ καμνε καί τή ^ρίς τς. 2) δίκη: Πόσες βολές δέ ί^ήγανε στσί 
κρίσες. Ακόμα είναι στή ^ρίς.

κρισολογιοΰμαι=διεξάγω δικαστικούς άγώνας : Τί έχνε καί κρισολο 
γιονάαι; Τότες ήάανε π κρισολογιούάανε κι έκεϊνΐ.

κροκίδ, τ ό = 1) τά κοντά μαλλιά πού μένουν ά'μα λαναρισθοΰν οί 
τουλούπες: ’Έκατσα νά λαναρίσω αύτά τά κροκίδια. 2) ή χονδρή κλωστή 
πού γίνεται άπό αύτά: ’Έγλυσα δυό θελειές μαλλίτκα κροκίδια, καί τρεις 
λιναρίτκα. 3) τό ύφασμα πού γίνεται άπό τήν κλωστή αύτή : ’Έστρωσα 
τή gρoκίδa μ. Πήρα κεϊν τό κροκίδ άπάνη μ. Ακόμη λέγεται υπό τήν έ'ν- 
νοιαν ταύτην καί κροκίδα καί κροκιδιά.

κρομμνδ, τ ό = 1) τό φυτόν: ψήσ ένα κρομμΰδ. Λιάνισες κρομμύδια;
2) ό στόμαχος πτηνού: ’Εγώ θά φάγω τό κρομμύδ καί τά τζγεράκια. (κρο- 
μδάς, κρομδότσεφλα).
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κρονοενω=λέΎ\λατώ, κυρίως καρπούς: Τσέ κρούσεψαν τς κερασιές
μας καί δέν άφκανε μδέ γιά μαρτύριά. Τά κρούσεψανε γοΰλα τά δέάρα. 
Ποιά είναι αυτά τά παλκωμένα πώρκάαι και κρουσεΰνε τά σΰκα μα ς;

κρουσταλλιάζω— }) σχηματίζω επίπαγον: Κρουστάλλιασαν τά νερά 
στσί δρόμ. 2) κρυώνω πολύ: Κρουστάλλιασαν τά χέρια μ. Δέ άά νοιώθω 
τά δάχλα μ, κρουστάλλιασανε.

κρούσταλλο, τ ό = 1) παγωμένο νερό πού κρέμεται άπό τήν στέγην σάν 
ράβδος: Σά πολυέλαιος κρέμάαι τά κρούσταλλα στο gερoσταλαμό. Κρού
σταλλα διέστε σά λαΒάδες. 2) παγωμένα: Κρούσταλλα γένικανε τά χέ
ρια μ.

κρυβηστήρα, ή— \) παιγνίδι-τό κρυφτό: Κάθε βράδ παίζμε κρυβη- 
στήρα» 2) τόπος δπου κρύπτουν, κρυψών: Ποΰ τνε έχι τή &ρυβηστήρα τ 
δέ ξέρω. "Α τν εύρω έ'λΒετ τή gρυβηστήρa σ. (κρύφτω, κρυφός, κρυ- 
φούτσκα).

κφός, η, ό— Ι) κωφός : Έ γώ τνε ^ρένω κι έκείνΐ κάμνει τό gφό. Ό  
κψός τά ταιριάζ, 2) τρόπος ύφάνσεως : ’Έφανα μνιά κφή βρανιά. (κφέ- 
gλa, κφαίνω, κούφακας).

κωλοκούκονρδο, τό=άκρον τον κόκκυγος: Πόνεσε τό κφλοκού- 
κουρδο μ.

κωλοκαΌτά, ή=άκαθαρσία τών εσωρρούχων άπό επαφήν μέ τόν άφε- 
δρώνα : Τό σώβρακό τ έχι κωλοκαθιά. Μέ τ gωλoκaθιά θά τό φορώ ;

κωλομέρ, τό = έν  ήμισφαίριον τοΰ άφεδρώνος : ’Έβγαν ένα βζούνΐ στο 
δεξί τ τό κωλομέρ. Σgάηκavε τά κωλομέρια τς.

κωχίαστός, η, ο = μ έ  κώχες, πολύγωνον .· ’Έ χι ένα gaπέλo κωχιαστόνα 
όχι στρog^λόva. (κώχΐ).

Λ

λαβράκι, τό=λάβραξ : ’Έφερανε στο Τσνάρ λαβράκια. Τί παχούτσκο 
σά λαβράκι.

λαγήνα, ή=στάμνα : Ά ά ε  νά γιομίης τ λαγήνα, άγοράκι μ. Τνε πά- 
άρεψε πάλε τ λαγήνα. (λαηνάς, λαηνάδκο, λαηνάκΐ).

λαγιάζα>=ήσυχάζω : Λάγιασε κομμά καί κίμήθκε. Σά Βήρε τ θε
ριακή, λάγιασ ό πόνος τ.

λάημα, τ ό = 1) φωνή πτηνού : Ά π  τό λάημά τ εγώ τονε γνωρίζω τό 
Βετνό μας. 2) λαγήματα=οί όργανοπαΐκται : Φώναξαμε καί τά λαγήματα 
γιά τ χαρά.

λαγιώ καί λαλιώ=  1) φωνάζω, έπί πτηνών : Λάησανε τ άρνίθια. Δέ 
λαλεΐ ό πετνόης. 2) παίζω πνευστόν όργανον : Λάγει λάγει ζαΒουνίτσα. 
Λάλίγε ή ̂ ά ϊά α  καί χορεύαμε. Ό  έ'νας λαγεΐ ζορνά κι άλλος καρνέτο. Β)
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οδηγώ τά ζώα στό αλώ νι: Λάγει κομμά τ λοκάνΐ. Ά ά  εγώ θά λαγήσω f  
άλογα.

λαγόν ποδάρ, τό=εδώδιμον άγριόχορτον (λαγός, λαγοπέτς, λαγάπΐ, 
λαγοκίμούμαι).

λagιόλl, τό=τριγωνικόν τεμάχιόν υφάσματος πού βάζουν εις τά πλά
για τών γυναικείων ενδυμάτων : Ά π  αύτήνΐ τ μεριά χρειάζετ ένα λα- 
g ^ n .  Δέν έβανε λαgιόλια.

λαΰήρ, τό=οσπριον : Τί καλοϋτσκο λαθήρ "Α βράσω κομμά λαθήρ 
νά φάμε.

λaλagάκl, τό=ζυμαρικόν καμωμένο από αλεύρι ανακατωμένο μέ 
νερό καί τηγανισμένο : Ελάτε νά κάμ με λaλagάκιa. Θέλι νά φας σα- 
ράάα, γιατί είναι τ Ά η  Σαράά.

λαιμός, δ, πληθ. λαιμά— 1) Μέ γαργαλέβ ό λαιμόζι μ. Χόάραιν 6 
λαιμός τ. 2) άμυγδαλίτις: Τό πιασ ό λαιμός τ. Πολύ κακός λαιμός στά 
παιδιά, (λαιμαριά).

λαλαδίζω=μόλις δύναμαι νά βηματίζω ένεκεν αδυναμίας: Έ  τώρα 
άρκεψε νά λαλαδίζ κομματάκι.

λαλες, <5= λείρ ιο ν : ’Έφερε ή κατσκοΰ μνιόν άgaλιά λαλέδες. 
λαμνί, τό=δσο κόπτει ή κόσα, άπό κεΐ πού άρχίζει δ θεριστής έως 

τήν άλλην άκρη τοΰ χωραφιού, πριν νά δεθή ε’ις δεμάτια : Έ βγανε τρία 
λαμνιά. Πολύ φαρδύ λαμνί. Χιόνι στιβαγμένο άπό τήν μίαν πλευράν τοΰ 
δρόμου δπως τό θερισμένο σπαρτό : Είδες πώς τ άράδιασε λαμνιά, λα- 
μνιά τό χ ιό ν ι;

λανάρ, τ ό = 1) έργαλεΐον πού ξαίνουν τά μαλλιά καί τό λινάρι. Είναι 
τριών ειδών : τό γιουρούκΐκο, τό καθιστό, άρύ καί πυκνό, καί γιά τό λι
νάρι ή λανάρα ; Σάν έκατσε στό λανάρ, ώς τό βράδ τά λανάρσε τά μαλ
λιά. 2) βαρέλι γεμάτο καρφιά πού βάζουν οί Εβραίοι τά παιδιά γιά νά 
πάρουν τό αιμα των : Τό πήραν οί Όβρηγιοί καί τό βαναν στά λανάρια, 
(λαναρίζω, λαναρισμένος, άλανάρστος).

λαπάτα, ?7=τεμάχιον ξύλου μέ τό δποΐον κτυποΰν τά ρούχα στήν 
πλύση : Σήκωσε τ λαπάτα καί τν έρξε τό καταπόδ τ. Φέρε κομμά τ λα
πάτα παιδάκι μ, άπ τό Καμαρί.

λαπατίζω =χτνπώ  τά ρούχα μέ τή λαπάτα: Σήμερα δέ λαπατιζνε. 
(λακπατώ).

λάπατο, τδ— το φυτόν λάπαάον: Κόψε κανά λάπατο νά βάνμε στό 
μωρό. Μεγάλωσανε τά λάπατα, σά δέάρα.

λαπατας, ό=γυναίκα στολισμένη μέ χόρτα διά νά προκαλέση βρο
χήν τήν άνοιξιν: Τί κλ-ή*ια είν αύτά, σά λαπατάς ; Πέρασε κι δ λα- 
πατάς.

λαρόένΐ, τό=ειδος πετμεζιού πού γίνεται μέ άκοπο μούστο, καί εινε 
ύπόξυνον: Τί νά φάμε τό Δεκαπεάαύγουστο ; λαρδέν μέ τς βούκες.

228 f  Κ. ΧουρμουζιάδοΟ



λαρδί, τό=λίπος χοίρου : Τρως σπανάκια μέ τό λαρδί; Πολύ νόστμο 
γένχκε τό σφκη^άτο μέ τό λαρδί.

λαα7ΐίζ=λεγεχαι διά τά χωράφια, δταν ή γή είναι πολύ μαλακιά καί 
δέν είναι δυνατόν νά καλλιεργηθή: Πήγα νά τσαπίσω τ άΒέλι άμά λα- 
σπίζ. ’Ακόμα λασπίζνε τά χωράφια.

λάρagaς, ό= λάρυγξ: ’Ίσαμε κάτ στο λάραgα μέ πονεΐ. "Εκοψε τό 
λάoagά τ.

λάτα, ή =  Ιλάτη. Σανίδια χονδρά, τά πατόξυλα: Δέκα λάτες 
φ.τάν-νε

λατίνι, τό=φυτόν κοσμητικόν μέ κίτρινα άνθη. 
λάτρα, ή=περιποίησις, καθαριότης: Καί τό σπίτ θέλχ τ λάτρα τ. 
λανδενο, τό= τό  γνωστόν φάρμακον: Δός το δυό κόό λαύδενο νά

κόψ ό πόνος τ.
λάφ, τό=έλαφος : Βάρσανε ένα λάφ στο λόgo. Τά λάφια έχνε κέ

ρατα μέ κλωνιά.
λαφιάζμαι= χρ ομ ά ζω Λ α φ ιά σ κ ανε τά πλάκια· καί χώθκανε στσί 

τρύπες.
λαφρνς, ειά, ν καί λαφριός, ά, ό = ί )  ελαφρός : Πολύ λαφρύ ήρτε στο 

χέρι μ. 2) Μή άονε σ-νερίζεσαι γιατί είναι κομμά λαφρύς. Λέγεται καί 
λαφροΐούναρο, εάν δέ φοβήται τά φαντάσματα, λαφροΐσκιωτος. (λαφρο- 
κχμοΰμαι).

λάχος εις τήν φράσιν «μή λάχος>=μήν τύχη : Νά μ λάχος καί σέ γε- 
λάσ. Ά ν ο ι τά μάτια σ, νά μ λάχος καί τό τσαπίης. 

λαψάνα, ή— φνχον άγριον, τό άγρισύναπο.
Λεγω=1) ονομάζομαι : Πώς σέ λένε ; 2) σκοπεύω : Λέγω νά πάγω 

στο παναγύρ. 3) Ποιος τό ειπε ; Μετοχή ένεστ. λεγάμενος=ό περί ου ό 
λόγος.

λειρί, τό=τοΰ πετεινού καί τής δρνιθος τό έπί τής κεφαλής κόκκι- 
νον κρέας : Τς όρνιθας τό λειρί πολύ κόκκινο, θά γεννήσ άλάλεμ.

λειτουργιά, ή= χο  ψωμί τής προσφοράς ! Δόσε με τό σφραγιστό σ, νά 
σφραγίσω τς λειτουργιέζι μ. Γιόμσ δ παπάς ένα ζείκλχ λειτουργίες.

λείψανο, τό=πτώμα ανθρώπου πρός κηδείαν : Πολύ δμορφο λείψανο 
γένχκε ό μακαρίτς. Βαρεΐ ή κabάva, ά πάμε στο λείψανο. 2) αναίσθη
τος : Τόν ηύρε λείψανο ξαπλωμένο.

λεκές, <5, λ.τ.=κηλίς *. Δέ βγαίνΐ αυτός δ λεκές (λεκιάζω, λεκετζής, λε- 
κετζήδκο)

λελεgιάζω— επi φυτών, δπως τά μαρούλια, τά σπανάκια, μακρύνω 
καί σχηαατιζω στέλεχος πρός άνθησιν : Τά μαρούλια μας λελέgιaσav8 πιά 
δέ άρώγάαι. (λέλεgaς).
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λελε^ας, ό, λ.τ.=πελαργός : Σά do λέλεgα) μέ τό λάκ λάκ περνάει τό 
gaiQO τ.

λεμόνι, τ ό = Ή  θωριά σ κόπκε λεμόνι (Είσαι χλωμός). Στό μαϊτάπ 
σ λίγο λεμόνι : Φούσκωσαν τά λεμονάκια τς (τά στήθη).

λεμονάδα, ή=δίσκος μεγάλος χρωματιστός μέ τόν όποιον προσέφεραν 
τό γλυκό: Φέρ τ μεγάλχ τ .λεμονάδα νά κεράσ-με τσί μσαφίρδες.

λες, τό, λ. τ.=πτώ μα, ψοφίμι : Ά πό  κεΐ ά τονε βγάν-νε τό λέσ τ. 
Βρωμάνε τά ποδάρια τ λες. Κατέβκανε τά καρτάλια στό λες.

λευκαίνω—βρέχω καί απλώνω τό άσπρο πανί στον ήλιο γιά ν"άσπρί- 
ση : Λεύκανα τό πανί μ στ τζεσ-μέ. Ε μ ε ίς  δέ λευκαίνμε τά προικιά μας.

λεχονοα καί λεχούνα, ή=λεχώ  : ’Ή άανε λεχούσα στον Ά άώ νι τς. 
*Ηρτ ή μαμή νά διή τ λεχούσα.

λεχονσιά, η : Πολύ τράβξε ή κααένΐ στ λεχουσιά τς. 
λεχονδάκΐ, τό=νεογέννητον βρέφος, άσαράντιστον ; Πολύ μκρό τό 

τσαμένο, σά λεχοΰδ.
λεύτερος, ρ, ρο=άγαμος : Α κόμα είναι λεύτερ. Έ χ ΐ  δυό λεύτερες κό

ρες καί τρεις παάρεμένες. Λεύτερος είσαι γιά παάρεμένος ;
λευτερώνμαι=γεννω  : ΤΗρτ ανάποδα τό παιδί καί δέ λέει νά λευτε- 

ρωθή ή καμένΐ.
ληνός} ό=κτιστόν δοχεΐον άπό πέτρα καί τσιμέντο διά τό πάτημα 

τών σταφυλιών : Οί άελιωνίτες έχνε ληνό μάξως γιά τά σταφύλια π τά 
πατούνε.

λιάζω, ιά£(ααι=ξηραίνω εις τόν ήλιον : 5Ά  λιάσ-με καίοόσα σύκα γιά 
τό χίμώνα. Έ μεΐς έ'λιασαμε άβράμπουλα καί καϊσιά, γιά ρετσέλια. Φλάει 
πότε νά βγή δ γήλιος νά λιαστή κομμά.

λιάκ, έπιφ. αηδίας : Λιάκ δέ είναι καλό. Λιάκ φτού στό στυφό. 
λιανίζω=1) κόπτο) εις τεμάχια : Τά λιάνισες τά κρομμύδια γιά τό φα

γί : 2) κόπτω ύφασπα διά φόρεμα : Ξέρ νά ράψ άμά δέ ξέρ νά λιανίσ. Μέ 
λιάνισε ένα φόρεμα.

λιαοτίκα, ή=καρπός ξηρανθείς είς τόν ήλιον έπί τοΰ κλάδου τού 
δένδρου : "Ελα νά φάμε λιαστίκες. Τά σύκα μας γένίκανε λιαστίκες.

λιγο'&μάγω^λιποθυμώ : Λιγοθύμσε άπ τό φόβο τς, (λιγοθυμιά, λιγο- 
θυμσμένος).

λιάτς, έπιφ. πρός τούς βουβάλους νά σταθούν. Φώναξτα λιάτς όρε 
νά σταθούνε.

λυγαριά, η= το  γνωστόν φυτόν, λύγος.
λιγδερός, ρή, ρό=πλήρης λίπους : Πολύ λιγδερό τό καμες τό φαγί· 

(λίγδα).
λιγνός, ή, ό=λεπτοφυής, ισχνός : "Οσο παχύς εκείνος τόσο λιγνή ή 

γίναίκα τ. (λιγνή).
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λίγο dinoxa, άντ. άόρ.=κάτι : δός τονα λίγο άίποτα νά παγαίνι στή 
δλειά τ.

λιγούρα, ??=έ'φεσις πρός λιποθυμίαν : Γοϋλο λιγούρες τόν ερκάαι. 
λιγώ νμαι= αισθάνομαι λιποθυμίαν': Λιγώθκε ή καρδιά μ. "Αμα διή 

γαίματα λιγώνεται.
λιλί, το=παιδικόν αίδοϊον : Δό μ λιλί, νά τσιτσί. Λιλί σου γιά λ'ιλί σου, 

γιά λεμονιάς κλωνί.
λίμα, ?5=βουλημία, πείνα : ’Απ τ λίμα μ δέ σέ γλέπω. Θοΰρλιηξ άπό 

τ λίμα τ.
λχμάρκος, κΐ, κο= ό νηστικός, πεινμσμένος : Σά do λχμάρκο τό σκυλί 

κάμνει.
λχμάζω— στερούμαι άρτου, πεινώ : ’Έ τς θά λΐμάξ άπό τ Βεΐνα τ. 

(λιμασμένος).
λιμνιάζω=$άΧ3α> τό λινάρι στο ποτάμι. Ά  πάμε νά λιμνιάσ-με τά 

σκλιά μας. Ό  καιρός πάει ζεστός, μόνε 6 μέρες ά τά λιμνιάσ-με, cpravi 
κιόλας.

λχδη, ή=συνήθεια : Τό πήρε λιόή, καί κάθε μέρα άρρωστάει. 
λώίζμαι— ορέγομαι, θέλω ν άποκτήσω : Είδα τά κεράσια καί τά 

λιΐοίσκα. Τί λιίχσκε άπό κείνίνα καί τνε Βήρε; Τονε γλέπω π περνάει πα
στρικός καί καλοάμένος, καί τονε λιΒίζμαι.

λχϋιοχός, η, 6=6  κινών τήν ορεξιν : "Έβγανε τό καπόνι άπ τό φούρ
νο λιΒστό κοκκινιστό. Τί λιόστή πίτα.

λίνάρ, τό=σπόρος καί τό φυτόν ολόκληρον I Ά θ σ ε  τό λχνάρ μας καί 
πρεπομαχάει σά θάλασσα γαλάζιο. Τό λινάρι έγίνετο μακρόλνο, κοάόλ- 
νο, άσπρο, μάό. Τό πρός τάς κορυφάς μέρος τοΰ φυτοϋ μετά τήν κατερ
γασίαν έλέγετο λχνόξλο, τό πρός τήν ρίζαν ξλόρζα, καί τό μετά τό αλώ
νισμα άπομένον λινάτσα. Τό άκατέργαστον δέρ σκλί, τό ήμικατειργασμέ- 
νον στροΰΒα, αί ΐνες στουπί.

λιογάρ, τό=γεωργικόν έργαλείον διά τό σκάψιμον άγρών, άμπελώ- 
νων καί κήπων : Πάρ τό λισγάρ και πά νά σκάψης. Τό σπρε μέ τό λι- 
σγάρ. Τράβξε λισγάρ, τρία χρόνια στν άράδα. Πήγα τό λισγάρ στό ga- 
τσίβελο νά τό κάμ. Τσακίσκε τό λισγάρ τ.

λίτρα, ?5=άνόητος : Άκοϋς έκείνι τ λίτρα ;
λίχιά, η=λειχήν τοϋ δέρματος: Γιόμσε τό μούτρο τ γοΰλο λίχιές* 

’Έβγανε μνιά λίχιά στό λαιμό τ.
λιχνάγω=  1) χωρίζω τόν σπόρον άπό τά άχυρα, άνατινάσσων αυτόν 

έναντι τοΰ άνεμου : Σήμερα λιχνάμε τό στάρ μας. 2) άνεμίζω: ’Έβγανε τά 
γρόσια τ νά τά λιχνίσ.

λιχνιοτήρ, τό=γεωργικόν έργαλείον, πτυάριον ξΰλινον, χωρισμένον 
είς τέσσαρα δάκτυλα : Φέρ τό λιχνιστήρ ά δερμονίσ-με.
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λιψαίνω=ολιγοστεύω: Κάθε μέρα τά κ-κιά λιψαίν-νε. Μέρα τήνΐ μέρα 
λιψαίν*νε τά πλάκια μας.

λιψός, η, ό^=1) ελλειπής κατά τό βάρος: Τό λάδ π μ έβανες ήάανε λι- 
ψό, 2) λιπανάβατος: Τό ψωμί μας γένίκε σά λιψή πίτα. 3) διανοητικώς 
άνώμαλος: Τά χι λιψά κομματάκ.

λογαριασμός, ό=ύπολογισμός: Τοϋ σπιτιού δ λογαριασμός, στο παζάρ 
δέ άαιριάζ. παρ. Ταμάμ τό φερε στο λογαριασμό (τό ταίριαζε). "Οπως και 
νά τό λογάριασα δέ βγαίνΐ. (λογαριάζω).

λογιοΰμαί=1) λέγομαι: Τέτοιο πράμα δέ λογιέται. Λογήθκε ένα τι.
2) θεωρούμαι : Εκείνος τώρα λογιέται όαόάς τ. (θεωρείται).

λόγος, λόγια=  1) λέςις : Μην άονε λές αυτόν τό λόγο. Αυτός ό λόγος 
είναι άροπή. 2) ομιλία: Δέν έβγανε λόγο άπ τό στόμα τ. °'Α σέ πώ ενα 
λόγο. 3) παροιμία: Π λέει δ λόγος. Ό  λόγος τό χι. 4) εσύ, εκείνος : Ποΰ 
σ-να τ λόγου σ; Τ λόγου τ δέ άονε γνωρίζω ποιος είναι. 5) ύπόσχεσις : Σέ 
δίνω τό λόγο μ. Μ έδωκε τό λόγο τς και τώρα τ άρνιέται.

λογιώ άω λογίθΰ=παντός είδους : Είναι λογιώ da) λογιοΰ κόσμος 
Μάς έ'βγανε λογιώ do λογιοΰ πανιά. Μάς ειπε λογιώ άω λογιοΰ τραβοΰδια 

λογοφέρνιυ=φιλονεικώ : λογόφεραμε κανα δυό βολές, κι άπό τότες 
πιά δέν έρκεται.

λογοσούμαδο, τό= τό  φλουρί πού δίδει δ γαμβρός, είς πίστωσιν τής 
ύποσχέσεω: περί γάμου, πριν γίνουν οί καλές οί άρραβώνες: ’Ακόμα κα
λές άρραβώνες δέν έκαμε, μόνε λογοσούμαδο έδωκε. 

λάθρα, ύ=καρφ ί πετάλου.
λοιμκη, ή=λοιμός, πανώλης: Στο g a ^ o  τσή λοιμκής, έφγατε άπ τό 

χωριό.
λοκάνΐ, ή=δοκάνα, γεωργ. έργ. Ελάτε νά κάτσμε στ λοκάνΐ. Έσΰ 

λάγει τ λοκάνΐ. (λοκαντζής).
λοξίας, <5=λύγξ, άσθένεια : Μ έπιασε λόξgaς. Δέ λέει νά τ άφήκΐ 

αυτός δ λόξgaς.
λόπια τά=ε!δος μεγάλων σύκων.
λονλεγκα, ή = τ ό  άνθος τής πασχαλιάς, άπό τούς Καρυώτες. ΈμεΤς 

αύτά τά λέμε λούλεγκες άμνια.
λονλούό, τό—ή Ιορτή τής Σταυροπροσκυνήσεως (λουλδάκΐ, λουλδίζω). 
λουλάς, δ λ. τ .= 1 )  πήλινον μέρος τοΰ τσιμπουκιοΰ ή τοΰ ναργιλέ: 

Γιόμσε τό λουλά καί τόν έφερε. 2) ξύλινος σωλήν πού τόν βάζουν στά μωρά 
τής κούνιας, γιά νά μή βρέξουν τά ροΰχα τους: Μέ τό λουλά βρήκα σω
τηρία.

λοννα, ι5=δέσμη ίνώ ν : Δό μ μνιά λούνα στουπί. Μ έ'βγανε μνιά λούν 
άπ τά μαλλιά μ.
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λουριαστός, τη, τό=ϋφασμα μέ λωρίδας χρωματιστός: ’Έστρωσα τ 
λουριαστή τή βρανιά.

λονρος, ό = τό  έντερον τοΰ δμφαλοΰ βρέφους. 
λόνρα, έπ ίρ .= πέρ ιξ : Τό φράξε λόϋρα καί τό καμε baχτσέ. 
λοϋρνός, η, ό=γείτω ν, πλησίον: "Ας είν καλά οί λοϋρνοί. Δέ άόν 

άφήν-νε σέ ραχάτ οί λοϋρνοί τ.
λονρίστρα, ή=άσθένεια δερματική πέριξ τοϋ δνυχος: ‘Έβγανα λοϋρί- 

στρα στό δάχλο μ καί δέν έχΐ αγιασμό.
λοϋρνά}αυ=περιπετώ: Μέ λοϋρνάει ένας διάβολος, άμα σέ καλό μ 

νά βγη.
λουφάζω = σ ιωπώ: Φάγε καί λούφαξε. Γάρ γάρ έκλαιγε μέ τς ώρες, 

κι άμα τό δωκε βζί λούφαξε καί κίμήθκε.
λοφάρ, τό=εΙδος ιχθύος : Πάρτε λοφάρια.
λοχάρ, τό=λαίμαργον, έκ τοϋ δλω χάρΐ : Τό ρούφξανε σά άά λο- 

χάρια.
λνγάγω=εΙμ,αί ευλύγιστος, κλίνω ύπό τό βάρος: Λύγίσανε τά κλωνιά 

τς άπ τά βράβλα (λυγαριά, λυγερή).
λύσσα, η = \)  άσθένεια τοϋ σκύλου. 2) πολύ αλμυρόν: Τό καμε τό φαγί 

αρμυρό λύσσα. Είναι λύσσα άπ τ άλας, δέ άρώγεται.
λνσεντερίγια, :ή=δυσεντερία. ’Έπεσ ό πάτος τ άπ τ λυσεντερίγια. 
λυχνάρ, τό=μικρή λάμπα, χωρίς γυαλί: ’Άναψε τό λυχνάρ στ άχούρ. 
λνώ = λνω : Δέ do λυεΐς κομμά τό σκοινί; Λύσ το άέ σά ^ ρ ή ς ; 
λώβα ή=λέπρα : Τόν έπιασε ή λώβα. (λωβιάρς).
λωλαίνω, λωλαίνμαι=1) προξενώ δριμεΐς πόνους: Τό ζαμάκωσε πε- 

άέξ, τό λώλανε τό άρίσκο. 2) καταθέλγω : Τονε λώλανε ή σκύλα μέ τά
«καμώματα τς. 3) τρελλαίνομαι: Δέ λωλάθκα νά τονε πάρω. 

λνπ, ή = π έν θ ο ς : °Έχνε λύπ καί είναι μέσ στά μαύρα.

Μ

Μ ά= 1) όμωτικόν : M i τό ψωμί π τρώγω. 2) επιτακτικόν : ’Έ λα μά 
καί σύ. 3) θαυμαστικόν : Μά στά ψέματα.

μαγαράς, <5=σπήλαιον : Στό Κουρού τεπε μέσα ένα γοΰλο μαγαράς. 
μάγερας, μαγέρσα= 1) "Οπου γάμος καί χαρά κι ό Κουτρούλης μάγε- 

ρας, παρ. 2) μεγάλο ξύλινο κουτάλι πού δοκιμάζουν τό φαγητό : "Οποια 
τρώει μέ τό μάγερα λέει πολλά.

μαγερενω={) κατατασκευάζω φαγητόν είς τήν φωτιάν : Μαγέρεψα 
φασ-λάκια. Δέ μαγερέβ; καΒόσα κ κιά ; 2) συνομωτώ, διαπραγματεύομαι 
κρυφίως : Οί δυό τς τά μαγέρεψανε. Τό φαγητό τό βράζουν δταν περιέχει 
νερό, τό ψήνουν χωρίς νερό, τό τηγανίζουν μέσα στό λίπος, ή τό τσιγαρί-
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ζουν, τό καβουράίζουν μόνον του μέσα είς δοχειον, το κάμνουν κεbάπ 
μέσα στή φώβολη. (μαγερεμένος, μαγέρεμα, μαγεριό).

μαγενω=Υ) καταθέλγω : Μόνε τονε είδε θαρρείς καί τνε μάγεψε. 
Τονε μάγεψε καί τονε πήρε. 2) διά μαγγανειών επηρεάζω τήν γνώμην : 
Τόσο π δέν ήθελε νά τονε διή, και σά άνε μάγεψε, γΰρσε καί τονε πήρε.
3) άπατώ τήν πρωτομαγιά : Νά χης τό νοΰ σ σήμερα πρωτομαγιά, νά μή 
σέ μαγέψνε. (μαγεμένος, μάγισσα, μαγικά).

μάγια, τά, μόνον είς τόν πληθ,=μαγγανεία : Τόν εκαμανε μάγια. Χά
λασε τά μάγια. Τν έ'ρξανε μάγια στό κατώφλιο τς.

μαγκαφάς, ό λ. τ.— ασθένεια τών ίππων. : ψόφσε τ άλογο τ άπό 
μαγκαφά.

μαγούλα, η 1) φουσκωμένο, παχουλό μάγουλο : Νά μαγοΰλες νά 
βαρέης τή μνιά θά σκάσ ή άλλι. 2) ασθένεια παρωτίτις, Τό παιδί μας 
έβγανε μαγούλα. ΓΙολύ πρήσκε θαρρείς κι έχι μαγούλα, (μάγλο, μαγλάκΐ 
μαγλίκα).

μαγόνΐ, τό=σιδηροδρομικόν όχημα : Καπάρωσα δυο μαγόνια νά_
φορτώσω καρπούζια.

μαγρίζω=νιαουρίζω : Πολύ μαγρίζ ή κάτα σας, νά μή γένίσε; 
μάgavoς, <5=τελάρο κεντήματος : Κεάάει πεντόφλες στό μάgαvo. 
μagήψa, ή=χ\ γυναίκα πού φουρνίζει είς τόν ίδικόν της φούρνο τά 

ψωμιά τών γειτονισσών έ'ναντι αμοιβής ενός ψωμιού : ’Ά  πά νά ρωτήσω 
τ μagήψa. Έ φερ ή μagήψa τή όνακωτή.

μagηπκό, τρ=χο  ψωμί πού δίδεται αμοιβή στή μagήψa : Παρ καί 
τό μagηπκό σ.

μagώvω=  1) σκαλώνω : Μέσ στό γόνατο σά νά είναι τι καί μagώv^. 
Δέ τνε λάδωσες τ μάκενα καί μagώvχ. 2) συμπιέζω : Mdgioaa τό χέρι μ 
στ όόρτα. Mag«d)^a στό τρεχοΰλι.

μαδίζω = \) φιλονεικώ : Μάδσανε καί δέ κραίν-νε. 2) επιπλήττω : Σά 
d άξε ή μάνα τς, πολύ τνε μάδσε. (μαδίσματα, μαδισμένος).

μάζαλχ, η=άλεΰρι, σαπούνι καί λάδι, μέσα σέ πολύ νερό, πού τό 
βράζουν καί βουτούν μέσα τό βαμβακερό στημόνι γιά νά γλίστρα στον 
εργαλείο καί νά μή μαγγώνη. Σά σέ δώκω μνιά, ά πήξ ό νούη σ μάζαλι. 
’Έβανα τό στημόνι στ μάζαλι. (μαζαλιάζω).

μαζώματα, τά, μόνον εις τόν π λ η θ .= 1) Προϊόν ούχί ενός δένδρου, 
κήπου ή ζώου, άλλά διαφόρων ποιοτήτων. 2) άνθρωπος κατωτάτης υπο
στάθμης : Τί θέλχς νά πάρω τά μαζώματα γιά καλό πραμα ; (μαζώνω, 
μαζωμένος).

μαϋ·αίνω— 1) μανθάνω : Δέ μαθαίνι γράμματα. 2) συνειθίζω : Θά 
μάθ κι εκείνι όπως γούλες. 'Όποιος παθαίνι μαθαίνι. (μαθμένος, μα- 
θε.ΰμαι).



μα'&ε καί μαθές=λοιπόν : Τόν είδα μαθέ μέ τά μάτια μ. 
μαϊτάπ , τό, λ. τ . = 1) κοροϊδία : Τονε πήρανε στό μαϊτάπ. 2) άστειό- 

της : Γέλασαμε πόσο μέ τά μαΐτάπια τ. 3) πυροτεχνήματα : ’Έκαψανε καί 
μαϊτάπια.

μαϊχόοκος, κΐ, κο, λ. τ .=  1) ύπόξυνος : Δόσε με άπό τά μαϊχόσκα τά 
μήλα. 2) ευχάριστος : Τό έλεγε κατ μαϊχόσκα. Πολύ μαϊχόσκα λόγια έχΐ.

μακροκοοκινίζα>=έξετάζω ολας τάς απόψεις πριν λάβω άπόφασιν : 
Τί τό μακροκοσκινίζεις τόσο πολύ, περτε γιά ναι γιά ό'χΐ. Μάξως τό μακρο- 
κοσκίνιζε.

μακρολαιμίζω=προοπα.ΰ·ώ  νά-ίδώ κάτι : Τόσο π μακρολαίμσε, τίπο
τα δέ όορσε νά διή.

μακάτια, τά, λ. τ.=στρωσίδια : ’Έστρωσε τά καινούργια τά μακάτια . 
τς. Πότε τά καμες αύτά τά μακάτια ;

μαλάκΐ, τό=μόσχος βουβάλου : Κιλίχκε μέσ στ λάσπ σά do μ<»λάκΐ. 
μαλλάδραχτα, τά=φανταστικόν θεραπευτικόν χόρτον : Ό  παπάς 

πάει νά μαζώξ μαλλάδραχτα.
μαλλάΰρα, ή=πανέρι άπό ψιλές βέργιες πλεγμένο. Δό μ τ μαλλάθρα σ 

νά βάνω τόν άρτο μ. Μάς έστλε μιά μαλλάθρα κυδώνια.
μαλας, ό, λ. τ.=ξύλον μέ πανί περιτυλιγμένον είς τό έν άκρον διά 

διαφόρους χρήσεις : Πήρε τό μαλά νά πλύνΐ τό ναργιλέ. Δός τό μαλά ν 
άλείψω κατράνι στ αξόνΐ. ’Έβανε τό μαλά στό δλοϋκΐ νά γιομίσ νερό.

μαλλιάζω =  επαναλαμβάνω ματαίως : Μάλλιασε καί στούπιασε ή 
γλώσσα μ νά τό λέγω, καί πάλε ή πανούκλα, εκείνο πού ξέρ.

μαάρακοϋκος, ο=άνεπιθύμητος : ’Ηρτε κι έ'κατσε σά do μαάρα- 
κοϋκο.

μάάρα , ή = \)  μάνδρα προβάτων : ’Έκαμα καινούργια μάάρα. 2) 
δαρμός : Τνε άράβξε άρκαάάς μνιά μάάρα. 3) είδος πηδηχτού χορού : Χο
ρέψαμε μάάρα (μαάρόσκυλο).

μαάραγόνα, κρυμμένος θησαυρός : ’Άχαρα γύρευε τ μαάραγόνα. 
μαάράχαλος, ό=χοντράνδρωπος, άξεστος : Τί μαάράχαλος είν αύτός. 
μαάρεχούλα, ή ~ δ  εις τών αξόνων τής άμάξης, συνήθως ό εμπρό

σθιος, μετά τών τροχών καί λοιπών εξαρτημάτων αύτοϋ, χρησιμοποιούμε
νος είς τό μεγάλετρον ή είς μεταφοράν μικρών βαρών: Έ ζεψε τ μαάρε- 
χούλα καί πάει τό σεκλέμ στό μύλο. Φορτώσανε στ μαάρεχούλα τό μεγά- 
λετρο καί πάνε νά κάμνε νιάμα.

μαάρακούκα, ιρ^δηλητηρκΰδες φυτόν, ό μανδραγόρας. 
μα^οντα  καί μαάούκα=το  φυτόν κώνειον: ’Έφαγε μαάούκα καί ψόφ- 

σε. ’Ά θσανε οί μα£οοτες καί κιτρινοβόλχσ ό τόπος,
μαξούλι, τό λ. τ .= 1 )  συγκομιδή καρπών: Φέτο τό μαξούλι τ άάελιοϋ 

πολύ λίγο κι άχαρο. 2) γάλα: Τά πρόβατα δέν έδωκαν καλό μαξούλι.
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μάξως και μαξονς λ. τ .=  επίτηδες : Μάξως τό είπα, νά διοΰμε θά τό 
ψτέψ; Έ λα καί σύ μαξούς μαζί μας. Κάμνει πού κΐμάται άπ τά μαξούς.

μάπα , ή = τό  στέλεχος τής λαχανοκράμβης, τό οποίον καθαριζόμενον 
άπό τόν φλοιόν, τρώγεται: ’Έ φαγα μνιά μάπα γλυκειά, Αύτήνι ή μάπα 
καίει.

μαρέ, κλητ. έπιφ = Έ λ α  μαρέ Γιάννη Ποΰ παγαίνεις μαρέ Κώτσο; 
μαρίχσα, η = \)  είδος μικρών λευκών οστράκων τής θαλάσσης, τά 

■ οποία χρησιμοποιούνται ώς άντιβασκάνια καί δένονται είς την σκούφια 
ή τό χεράκι τοϋ βρέφους. 2) γένος μικρών λευκών άνθέων βολβοειδών, τό 
λευκόϊον.

(ααρκιοϋμαι=μυρηκάζω: Τί μαρκιέσαι σά d gατσίκα ; 
μάρμαρος, ό==κύλινδρος μαρμάρινος, χρησιμοποΰμενος πρός ίσοπέδω- 

σιν τών άλωνίων καί είς τό αλώνισμα τοΰ λιναριοΓ', ροβιοϋ κλπ.: Πήραμε 
τό μάρμαρο νά μαρμαρίσμε τό ρόβ μας. Μάρμαρος κι αλώνι.

μαρμαρίζω=δμαλύνω  μέ τόν «μάρμαρο». ‘Αλωνίζω μέ τόν μάρμαρο: 
Δέ θά μαρμαρίστε ;

μαρ/ααρώνω=άπολιθοΰμαι, μένω άκίνητος : Σά dov είδε, μαρμάρωσ
άπ τό φόβο τ.

μαρμαροδίμχο, τό=ϋφασμα δίμιτον τού οποίου at γραμμαί έχουν 
σχήμα Ν.

μαρνιάκαχος δ=γάτος : Νάτος 6 τρανός ό μαρνιάκατος. 
μαρτράγω=1) μαρτυρώ: Τόσο π τόν έκαμανε, δέ do μαρτύρσε. Κ-κιά 

έφαγες καί κ-κιά μαρτυράς. 2) υποφέρω πολύ: Μαρτύρσα ώς νά τό πάρω 
μαρχυρκό, τό=κέρματα ή γλυκίσματα πού δίδονται είς τά παιδιά πού 

παρίστανται μάρτυρες, είς την βάπτισιν βρέφους: Μάς έδωκαν άπό ενα 
γροσάκι μαρτυρκό. ’Εμάς μάς έδωκε ή ν-νά άπό να φλουράκΐ μαρτυρκό.

μάρχς, ό = 1) Μ άρτιος: Βγήκε ό goυτζός 1>ήκΐ ό Μάρτς. 2) δίχρωμη 
κλωστή άσπρη κοί κόκκινη πού δένουν τήν πρωτομαρτιά στό χέρι κλπ. 
Έ βανα  μάρτ καί στό λαιμό καί στό χέρι μ. (μαρτιάτκος). 

μάσα. ή=τραπέζι υψηλό καί τετράγωνο.
μάσσ-μα τ ό = 1) τό σίδηρο τοΰ χαληνοΰ πού τίθεται μέσα είς τό στό

μα τοϋ ζώου. Θηλειά άπό τό σχοινί μέ τό όποιον έχουν δεμένο τό ζώον, 
χωμένη μέσα εις τό στόμα του, δπως τό σίδηρο του χαληναριοΰ: Τσίναγε 
ή φοράδα καί τν έβανε μάσ-σμα. 2) Ά π  τό πολύ τό μάσσ-μα πόνεσαν οί 
τσεγνέδεζι μ. (μασσάγω).

μασιά, rp=l) πυράγρα: Πιάσ το μέ τ μασιά καί πέταξ το. 2) εργαλεΐον 
διά τό σγούραιμα τών μαλλιών τής κεφαλής : ’Έκαμε κατσαρά μέ τ μασιά.

μασονρλάχ-ς, ό = ή  σιδερένια βέργα τοΰ ροδανιοΰ, δπου περνούν τά 
μασούρια ή τά καλάμια, γιά νά τά γεμίσουν κλωστή. Λέγεται άκόμη καί 
άδραχτος: Ό  δκός μας δ μασουρλάτ-ς χωράει τρία μασούρια. Λίγισε δ
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μασουρλάτ-ς. (μασούρ, μασούρια).
μαοτάρ, τό=μαστοί άγελάδος, α ίγόςή προβάτου: Κρέμασαν τς άγε- 

λάδας τά μαστάρια. Πολύ σπάργωσαν τά μαστάρια τς κατσίκας· κοάέβ νά 
γεννήσ.

μάατορς, ό=κτίστης, οικοδόμος: Έπιασανε δλειά οί μαστόρ. Ό  μά- 
στορς φωνάζ τ ασκί. Θηλ. μαστόρσα=ή κατσιβέλα : Τί μάς έφερες πάλε 
μαστορσα; Τά καλάθια τς μαστόρσας πολύ ακριβά σήμερα, (μαστορκός).

μάτ, τ ό = 1) ή μαύρη γραμμή πού έχει τό κουκί επί τής μιας πλευράς.
2) οί οφθαλμοί τών φυτών: ’Άρκεψαν νά φουσκών-νε τά μάτια. Τρίφ- 
κανε καΐ^όσα μάτια. 8) ο φ θ α λ μ ό ςΤ ό  γινάτ βγάζ μάτ. ’Έβγανε τά μάτια τ 
μοναχός τ. Μ έκαμε τό μάτ. Χύθκε τό μάτ τ. Τό καμε γιά τά μάτια. Τν 
έβανε μάτ. Τό βγαν άπ τό μάτ τ. Τονε Βήκε στο μάτ. Μάτια π δέ φαίνται 
λήγορα λησμονιούάαι. Κάλλιο νά βγή τό μάτ σ, πέρα τ όνομα σ. Μ έκαμε 
τά μαύρα μάτια. 4) βασκανία : Έ σύ δέ ψτέβς στο μάτ. ’Έ χΐ πολύ κακό 
μάτ. Πολύ πιάνΐ τό μάτ τς.

ματιάζω=&ασκαίνω : Τφοϋ νά μ do ματιάξω. Τί λήγορα π ματιάχκε. 
(ματιαγμένος).

ματοτοούναρα, τά=βλεφαρίδες *. Τί όμορφα ματοτσούναρα. 
ματόφλο, τό=^βλέφαρον : ’Έβγανε κριθαράκι άπά στο ματόφλο τς. 
ματολίζω' έπί γερόντων καί μικρών ζώων=μασσώ έπί πολλήν ώραν, 

τρώγωοχι γιά νά χορτάσω: Τά ματσούλιξα μέ τό τσεγνέ μ, άμά δέ ί>ορσα 
νά τά κόψω.

μανροκονκΐ, τό=φυτόν ψυχανθές μέ μαύρους σπόρους, πού φυτρώ
νει μέσα στο σιτάρι καί μαυρίζει τό ψωμί : Τό στάρ μας φέτο γιομάτο μαυ- 
ροκούκΐ.

μαυροκ-κιά£ω=λέγεται διά τά βρεμένα ρούχα, πού άν δέν στεγνω
θούν εγκαίρως, σχηματίζουν μαύρους, στίγματα μούχλας . Θά μαυροκ- 
κιάσνε τά ρούχα μας.

μαυροπούλι, τό= ό  κόσσυφος : ’Άρκεψαν νά σ-μαζώνται τά μαυρο
πούλια' κόόεψ ό χίμώνας.

μαχανάς, ό. λ. τ.=πρόφασις : Δέ ξέρω τί μαχανά ηύρε πάλε γιά νά 
τσέ κάμ άνκάτ. Μέ τό μαχανά τ κρασιού, μάς πήρε και τ 0ανάτα.

μαχμάχ, τό=μεγάλη έπιθυμία : Ε κείνα  τά τσαμένα μαχμάχ κά- 
μνουνε γιά φαγί.

μαχμούρς, μαχμονρκος, μαχμουρλής καί μαχμονρληδκος, λ. τ.= ζαλι- 
σμένος, νυσταγμένος (κυριολεκτικώς ό ευρισκόμενος υπό τήν έπήρειαν τοΰ 
οίνου): Διές τί μαχμούρκα πγ είναι τά μάτια τς. Καπώς ήάανε μαχμούρς 
άπ τόν νύπνο.

μάχομαι= καταπολεμώ, άντιπράττω : Τί τόν έκαμα μαθές καί μέ 
μάχεται τόσο πολύ ; .



μεγάλος, λχ, λο = \)  μεγάλος: Μεγάλος μήνας, ό ’Ιανουάριος. 2) αρ
χηγός, προϊστάμενος : "Ήρτε ό μεγάλος τς. Θηλ. δ τελευταίος ύπνος τών 
μεταξοσκωλήκων : Τώρα πια σκώθκανε τά σκλήκια μ στ μεγάλι. (μεγα- 
λοπιάνμαι).

μεγαλόφλεβοζ) β, /ίο=μεγαλόσωμος, έχων πρόωρον άνάπτυξιν: Δέ 
είναι μεγαλόφλεβο, μόνε έχΐ τά χρονάκια τ.

μέγριμ , λ. τ.=λοιπόν : Μέγριμ εκείνος τό ήξεργε καί δέν έβγαζε 
φωνή.

μεδούλι, το=μυελός δστέων ; Ροΰφξε τό μεδούλι. Δέ dov άπόμκε 
μεδούλι στά κοκκαλα τ νά κυνίγάη τά κορίτσια.

μγάρσιμ=μχ\πως : Μγάρσιμ θά μέ ταγής ; Μγάρσιμ τόν ήξεργα 
κι εγώ ;

μέλagag, <5=χώμα αργιλώδες συμπαγές, δυσκόλως καλλιεργούμενον : 
Σαν ήρταμε στό μέλα£α, βγήκε τό κουσκούνχ μας. Τό έρμο είναι μέλα- 
gας' κάνε δέ δλεΰεται.

μεΑετάχα)=διανοοϋμαι δτι θά  μου γίνη κακόν : Είδες θεγατέρα, τό 
μελέτ-σα καί γένίκε. Μή do μελετάς, καμένΐ καίγ είναι κρίμα. 

μελιάς, ό = τό  δένδρον μελία,
μελχσσάς, ό=πτηνόν ό μελισσοφάγος : Έρξε νά βαρέσ τς μελίσ- 

σάδες.
μελχσσονδ, τό=φυτόν ή μέλισσα : Δόσε λίγο μελχσσοΰδ νά τρίψω τό 

κφίνΐ.
μελόνερο, το καί νερόμελο— Ύό νερό πού μέσα του βράσανε τις κε- 

ρήθρες διά νά χωρίσουν τό κηρί : Τί νερόμελό γλυκό καί μοσκοβολιστό σά 
μέλ,ι.

μεγάλετρο, τό=μεγάλο αλέτρι, συρόμενον άπό 6 ζεΰγη βοών, μέ τό 
δποΐον έκαμναν τό νιάμα. Τό μεγάλετρον εκτός τής διαφοράς τοϋ μεγέ
θους του άπό τό κοινόν άλέτρι είχε καί πρόσθετα μέρη: τήν μαχαίρα, τό 
δξούζ, τή σανίδα, τή μαάρεχούλα, καί τά τσευgάριa : Γύρσε νιάμα τ άρ- 
παλήκΐ, μέ τό μεγάλετρο.

μεάέρ, τό λ. τ.=στρώμα χρησιμοποιούμενον ώς καναπές : Κάτσε στό 
μεάέρ, νά ξεκραστής.

μερομστάς, ό=ήμερομίσθιος εργάτης: Έ χμ ε  μερομστάδες καί θέλνε 
νά φάνε. (μεροδούλι, μεροκάματο, μερομίστ).

μερτκό, τό=μερίδιον : ’Εσύ πήρες το μερτκό σ. Τό καμανε πέάε 
μερτκά,

μεσιακός, κή, κό=έξ ήμισείας μοιρασμένος: Τό στάρ τό χμε μεσιακό 
μέ τόν άάράδρεφο μ.

μεσμεριάτκος, κΐ, κο=μεσημβρινός : ’Έφαγαμε καί μεσ-μερίάτκο, κι 
εκείνος άκόμα νάρτ. (μεσ-μέρ, μεσ-μεριάζω).
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μερώνω=παύω  νά κλαίω : Μόνε τνεγ είδε τό παιδί, μέρωσε. Δε 
λέει νά μερώσ τ άρίσκο.

μετά= 1)  μαζί ! “Έλα μετά μένα. Δέν έρκμαι μετά σένα1 ά πάγω 
μετά κείνονα. 2) ύστερον: ’Αφού τν έ'δρανε, μετά ήρτε κι ό γιόσ τς.

μετά τι καί μετά πώς=εν  πομπή καί παρατάξει : Τν έφερανε μετά 
τί καί μετά πώς.

μηάgιχτoς, τ, το=έκεΐνος πού δυσαρεστείται μέ τό παραμικρό : Πολύ 
πιά μηάgιχτ γένίκες. Τό μαθανε μηάgιχτo καί μέ τό άίποτα κακιώνΐ.

μγίτσα, ή = 1 )  ΐον : Μάζωξα μγίτσες άπό τς Παναγιάς τό ρέμα. 2) 
κόκκινί μγίτσα=ή πριμοΰλα : "Ανίξανε καί οί κόκκινες οί μγίτσες.

μιζμίης,, ζα, ζκο, λ. τ .=άνθρω πος σιγανός, διατακτικός, άναποφά- 
σιστος : Σά φλας έκείνίνα τ μιζμίζα νά σ άποσώσ τή δλειά σ, άλίμονο. Τί 
μιζμίης άθρεπος. Δέ σέ κόφτ ένα τζγάπ.

μιρδοχάρτ, τό=μεριδοχάρτι, τό χαρτί πού έ'χουν γραμμένα τά ονό
ματα τών πεθαμένων συγγενών, πού τά διαβαζει ό παπάς δταν τρισα- 
γίζη τούς νεκρούς: Καί τή ν-νά τς τν. έ'χΐ στο μιρδοχάρτ τς. Μ έγραψ ό 
δάσκαλος ένα καινούργιο μιρδοχάρτ.

μιρμιδιάζω=αισ$άνομαι τσιμπίματα είς τό μουδιασμένο μέρος : Πώς 
μιρμιδιάζ τό ποδάρι μ. "Ως τά σήμερα ήάανε μωρό’ τώρα άρκεψε(νά μιρ- 
μιδιάζ.

μιοκίνίς, να, ν2κο=άκάθαρτος : Τά χέρια τ μισκίνικα καί τό πκάμσο 
τ άπ τ μισκινιά στάζ. (μισκινιά, μισκινεύω).

μκοντοκος, κΐ, κο— μικρός I Τόγ ηΰρε μκούτσκο καί τό γέλασε. ’Έχω 
κι άκόμα ενα μκούτσκο. (μκρός, μκραίνω). 

μκρανεψιός, ά = δ  υιός τού έξαδέλφου. 
μκροΰ'ειός, ά =  ο έξάδελφος τών γονέων.
μλαδέρφια, τά = τά  τέκνα δύο χηρευόντο>ν, δταν ξαναπαντρευθοΰν : 

Εκείνος, είχε ένα γιο κι έκείνΐ μνιά κόρ, έ'καμανε καί δυό αγόρια άμα ξα- 
ναπαάρεύκανε μαζί, σά νά λέμε έχνε τρίου λογιού παιδιά, κι αύτά δέ είναι 
καλά άδρέφια συνατοί τς, είναι μλαδρέφια. Έσύ καί ή Σουλτανιώ είστε 
μλαδρέφια.

μνιμνίκακας, ό=γυναικολάτρης : Τό πίστεψες π θά μαλώσ τή γ! 
ναίκα τ, ό μνιμνίκακας;

μόνε, έπιρ.=1) μόνον : Μόνε μνιά βολά νά τό διώ. 2) μόλις: Μόνε 
ήρτε, άρκεψε νά βρίζ.

μόνμονάχος, χΐ, χο— 1) έξ ιδίας πρωτοβουλίας, άνευ εϊσηγήσεως άλ
λου : Τό μεγάλωσε μόνμονάχ! μέ τή δλειά τς. Είπα μόνμοναχόζι μ, νά τνε 
ρωτήσω. 2) ολομόναχος : Άπόμκε ή καμένΐ μόνμονάχ! στό δρόμο. Σά 
τνεγ ηύρανε μονμονάχΐ.

μονζάετζης, ό, λ. τ. καί γροννάκΐ=λεπιδόπετρον τού οποίου ή πα
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ρουσία προαγγέλλει τήν έλευσιν επισκέπτου : Έ γώ  τό είπα ήρχε τό γρου- 
νάκΐ θά φέρ μισαφίρ. (μουζάές).

μοϋκος, ό=άνθρωπος συνεσταλμένος : Τά τονε gάμ τέτοιο μοϋκο. 
Δέ άνοΐ τό στόμα τ ό μοϋκος νά πή κι εκείνος δυό λόγια.

μονράάρς, <5=βεβηλος, ακάθαρτος, ό τρώγων μέ άπλυτα χέρια, ό θέ- 
των τά δάκτυλα είς τόν πισινόν : ’Ά ς  το αυτό τό μουράάρκο. Νά φλάγε- 
σαι άπ αυτόν τό μουράάρ τόν Άρμένι. Δέ άρώγω άπ τό άέτζερ τς γιατί 
είναι μουράάρα. (μουράαρεύω, μουράάρεμα).

μονρτζος, ό=μουτζουρωμένος : Νάτος πασαλίμένος σά do μοΰρτζο. 
μονρτζονφλιάζω=κάμ\ω  μοΰτρα, δεικνύω τήν δυσαρέσκειάν μου : 

Σάν είδα νά μέ μουρτζουφλιάζ, σκώθκα κι εφγα. (μουρτζοΰφλια).
μουοκάρ, τό=1) μόσχος άγελάδος : Τά καμε τώρα τρία μουσκάρια. 

2) ασυμμόρφωτος : Βώδ πήγε μουσκάρ γήρτε.
μουσκάς, <5 λ. τ.=περίαπτον, τριγωνικό σακκουλάκι πού μέσα έχει 

ραμμένο τό χαρτί μέ τά μαγικά λόγια τοϋ χότζα, καί τό κρεμούν στό 
λαιμό. Γραπτός έξορκισμός χότζα πού τόν καίουν καί καπνίζονται ή τόν 
βάζουν μέσα στό νερό καί τόν πίνουν διά νά θεραπευθοϋν : Μ έφερε δυό 
μουσκάδες άπ τό χότζα' ένα νά καπνιστώ κι ένενα νά πιω.

μονομούλίς, λα, λ ΐκο= σ ιγανός είς τά έργα του: Είναι μνιά μούσμου
λα, σκάνι ή ψχή σ, νά τνε γλέψ. (μουσμουλεύω).

μοοκαάήρα, ύ^^ΰρεθρον : Γιόμσ ό bαχτσές μας μοσκαάήρες. Μρίζ 
σά μοσκαάήρα.

μονα-νίζω=άναπνέω ήχηρώς μέ τή μύτη : Τί μουσ-νίεις μαρέ ; 
μοϋτσνο, τό=πρόσωπο καί μούτρο : Νίψ καί τό μοΰτσνο σ κομμα

τάκι. Κάμε μουτσνάκια.
μράς, τό, λ. τ.=κληρονομία : Σά b8θάvl ό παποϋς θά φάμε μράς. 

Τό πήρε μράς. Αύτό μ άπόμκε μράς άπό τ μάνα μ.
μαάδα, 9?—μεγάλο κομμάτι λαρδί, χαραγμένο σέ μικρότερα : ’Αγόρα

σα μνιά μσάδα λαρδί.
μοάδ, τό=όκτώ πάσματα νήμα λινό : Πού ν τό σώάμα, πού ν τά 

μσάδια μ ; ’Έκλωσε δυό μσμδια νήμα κι ενα σώάμα. ’Έκατσε κι έγνεσε 
δυό μσάδια μαλλί. ^

μσάάρα, 3?=μεγάλο χώρισμα, σάν ντουλάπι είς τήν μίαν πλευράν τοΰ 
δωματίου πρός φΰλαξιν τών κλινοστρωμνών : Γιόμσε ή μσάάρα τς ρούχα. 
’Έκλεισε τό παιδί στή μσάάρα.

■ μοίρα καί μ,σίρκα, ή=κονρ·κα : "Εκατσε ή μσίρα μας καί τν έβανα 
τριάά αυγά. (μσιράκΐ, μίσ-ρος, μσιρίτκος).

μοίδ, τό=χαρακτηριστικά τού προσώπου: Τό μσίδ σας μνοιάζ άπό 
τ μάννα σας. Τό μσίδ τς ίδια ’Ανθή.

μροννα, ή— ηαιγνίδι πού παίζεται μέ ξύλα καί μιά πέτρα τόν boo-



gio, πού ή μάννα προσπαθεί νά τόν βάλη μέσα και οί άλλοι νά τόν άπο- 
μακρύνουν.

μσολά£ιολΐ, 55=άπιδέςευτη, αστόχαστη : Δέ bog νά τό σιάξ εκείνΐ ή 
μσολά£ΐολι.

μτάρια, τ« = τά  μιτάρια τοΰ εργαλείου. 
μνγιάζω=άνε,μίζω : Γοϋλο μυιάζεται νά κρυοσ'νίσ. 
μνιαοτηρ, τό=ριπίδιον : Μ εδωκε τό μυιαστήρ τς να μυιαστώ κι εγώ 

κομμά.
μραίνω=δς>ίζω τό πεπρωμένου : =Έτς μ εμοίρανε κι εμένα νά παι- 

δεΰμαι,
μταριά, ή=--θηλειά στή μΰτη τοΰ αλόγου ή όνου : Βάν το μνιά μτα- 

ριά νά διής πώς θά σταθή.
μώλος, ό=βώλος, πέτρα στρογγυλή, οί μικρές, μώλια : Κατέβασε τό 

νερό γοϋλο μώλια μεσ στό χωράφ.
μωρό, τό=βρέφος : Τό μωρό μας μεγαλώνΐ. έπίθ,=άναίσθητο : Τό 

δάχλο μ ώ; τά τιόρα μωρό είναι δέ do νοιώθω.
μωρουδιακά, τά=φορέματα βρέφους : "Εφερε καί τά μωρουδιακά τς 

μάννας τς.
μωρόχλιο, το=νερό υπόθερμου : Νά τό βάνίς μέσα σέ μωρόχλιο νε

ρό νά σταθή νά μαλακώσ.
μελιξας, ό—εργαλεΐον πρός κατεργασίαν τοΰ λιναριού : “Έστσε τό μέ

λινα κι άρκεψε νά μελι^ιζ άπ τ νύχτα τ Θεγοΰ.
μελί^ια, τά=μήνιγγες : ’Έτς βάργανε τά a ^ ig ia  μ άπ τή σταναχώ- 

ρια μ.
μιστό, τά=καλωσύνη : Θά κάμς ένα μιστό νά τό βάνίς αύτό τό παι

δί στό goudooga.
μάλτα, ??=μεγάλη άσπρη πλάκα πορολίθου : Ή  αυλή τς είναι στρω- 

μένΐ μάλτες.
μόλα, ή=όλιγόλεπτος διακοπή τής εργασίας πρός άνάπαυσιν: Ά ς  

κάμ-με μνιά μόλα νά ξεκραστοΰμε κομματάκι.
μουσταλευριά, ί7= γλύκισμα άπό νισαστέ καί πεκμέζι καί καρύδια : 

Γέιΐκε σαν άνάλατ μουσταλευριά.
μονστοκούλίκα, τά=ζυμαρικά βρασμένα μέσα σέ πεκμέζι 
μονστολαδάδα, ή^καρύδια περασμένα στην κλωστή καί βουτημένα 

μέσα στή μουσταλευριά ώστε νά σχηματίζουν λαμπάδα.

Ε
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2) άδιαφορώ : Ά μ  σέ Βαγίλτσα τώρα. Δέ Βαγίλτσα γιά τά κεράσια σ. 
(Βαγιλάισμένος).

ϋαγίρ, τό, λ. τ.=άνήφορος : Άνέβκαμε στο Βαγίρ. Πήρε τά Βαγίρια. 
Τί γΐρίεις στά Βαγίρια ;

δαγορένίς καί όάγος, ό=φύβητρον φανταστικόν τών παιδιών : Τώρα 
θά φωνάξω τό Βάγο νά σέ φάη. Σούς νά μ ν έρτ ό Βαγορένίς.

bdbu), ή=1) γραία : Πέρναγε καί μνιά ΒάΒω. 2) στόμαχος χοίρου 
παραγεμισμένος, όματιά : Μάς άπλοχέρσε κι άπό τ ΒάΒω τς. 

bdbaXo, τό=σκουπίδι : "Ενα ΒάΒαλο Βήκε στο μάτι μ. 
babdg, ό= 1)  πατέρας. 2) στήριγμα τής στέγης : Δέ κάρφωσε τό ΒαΒά 

καλά.
b ad ελάκια— εξαρτήματα άμάξης, δυό ξύλα μέ τρύπα στή μέση καί 

λουριά ή σχοινιά στήν άκρη, γιά τό ζέψιμο τών αλόγων. Δύο παράλλη
λα ξύλα πού συγκρατοΰν τή γλώσσα στο μεγάλετρο : Κλώτσ-σε τ άλογο 
καί τσακίσκε τό Βαάελάκΐ.

bάκ, έπίρ. λ. τ.=πλέον : Τώρα Βάκ σ άρεσα.
baK-ηρκά, τά=χάλκινα δοχεία άπαραίτητά είς κάθε οικογένειαν, 

ό τέντζερες, μαστραπάς, τό βακράκΐ, ή Βακ ήρα, ή λεκάνΐ, τό ίΒρίκχ, τό 
καζάνι, τά σαχάνια, οί ταβάδες, τά σιηά, τά £ΐουγούμια καί τα λεgέρια. 
(Βακ-ηρτζής, Βακρένιος).

bag, τό=1) στοίχημα : ’Έλα νά βάνμε Βάς σέ μνιάν οκά κρασί. 2) μή
πως : Βάς καί κάκιωσες ;

baa-λαάίζω λ. τ.=επιδιορθώνω : Σήμερα θά Βασ-λαάίσω τς κάλτσες 
μου. Νά Βασ-λαάίης τσί φτέρνες. (Βασ-λαμάς, Βασ-λάάισμα, Βασ-λαάι- 
σμένος).

δατζάκχ, τό, λ. τ .= 1 )  κνήμη : Κατέβασ τό φστάνΐ σ καί φαίνται τά 
Βατζάκια σ. 2) μαλλιά περί τάς κνήμας τών προβάτων πού τά πωλοτν 
χωριστά καί τά μεταχειρίζονται διά τό γέμισμα τών στρωμνών : Νά μέ 
φέρς 3 οκάδες Βατζάκια.

band , ή=βυτίνα μέ ανοικτό μεγάλο στόμα : Γιόμσα τσί Βατιές ρε
τσέλια.

ΰατιράίζω, λ. τ.=καταστρέφω, καταντώ τινα εις πτώχευσίν : Τονε 
Βατίρτσε ή πτάνα σέ δυό μήνες. Θά μέ Βατιράίης μ αύτά τά καμώ
ματα σ.

άατκώνω=βυθίζομαι είς μαλακόν έδαφος ή λάσπην : Σά Βατηκωσε 
τ άμάξ δέ Βοργανε νά τό βγάν-νε τά βώδια. Δέ εινε στέγνη, άκόμα Βατ- 
κώνχ. (Βατάκΐ, Βατάκα).

bydg, ό=ταΰρος : Σέρνει ή αγελάδα νά τνε πάς στο Βγά. Τό κού- 
άρησε ό Βγάς. Γΐρίζ σά do Βγά.

byixa, η, λ. τ.=μικρός λάκκος μέ νερό : Ξεράθκανε οί Βγέτες άπ τό 
κουράκχ.
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δεκλεμές, ό, λ. τ.=ενέδρα γιά νά σκοτώσουμε άγριον ζώον, λαγόν 
κλπ. : Άπόψα έρκεσαι νά πάμε στό Βεκλεμέ ; Γοΰλι νύκτα φύλαγα b8- 
κλεμέ.

δελί, λ. τ.=φανερόν : ’Ακόμα δέ είνε bελί τί θά γένι. Έκεΐνο άπό 
τότες ακόμα γένίκε bê C π δέ θαλα τνε πάρ.

δελίδα, ?;=παλαιομάχαιρο χωρίς μανίκι : ΙΙάρε τ bελίδα καί πά νά 
βγάνίς κabόσες ρεπανίδες. Δόμ τ όελίδα νά μαζώξω καόόσα ζωχιά.

δελίτσίδ, τό=λεπίς : Τράβξε τ σογιά άπ τό όελίτσίδ καί έκοψε τό 
χέρι τ.

δελάζω κσί μελάζω=β&λάζω : Οί προβατίνες όελάζνε, γίρεΰνε τά παι
διά τς.

δεσ-λεμές, ό, λ.τ.=σιτευτός, πρόβατον πού τό έτρεφαν άπό μικρό 5 — 
10 μήνες γιά ν '* τό σφάξουν : Πήρ εν αρνί νά τό κάμ Οεσ-λεμέ. Παχύ τό 
έρμο, σά όεσ-λεμές.

δεάενές, ό, λ. τ =στενό  ντουλάπι χωρίς πόρτα, ήμικυλινδροειδές. Φέ
ρε τό κλειδί άπό τό Οεάενέ. Οί Οεάενέδες τ γιομάτ.

δερεκετλίδκος, κΐ, κο=εύλογημένος: Πολύ bερεκετλίδκΊ αύτήνΐ ή 
χρονιά, (όερεκέτ).

δερεκιάτβεροιν, λ. τ.=εύτυχώς : Δέ ήάανε δώ bερεκιάτβερσιv νά 
πιαστή.

δεχλεδίδια, τά=μικροπράγματα, στολίδια : ’Έφερε χίλια δυό bεχλεbί- 
δια μαζί τς.

διζάίκΐ, τό=στύμαχος πτηνού : Έσύ νά φας τό τζγεράκΐ κι εγώ τό 
^σάικάκΐ.

διλικάκΐ, τό=χοιρίδιον : Ά  σφάξμε τό Κλικάκΐ μας. 
δώίκΐ, τό= 1) λεπτά σπειριά : Γιόμσε ή κούτρα τ όιΒίκια. 2) άνα- 

τρίχιασμα : Ξπάσκα καί σκώθκε τό bibixi μ 3) πτερά πού μόλις άρχί- 
ζουν νά φυτρώνουν επάνω στό δέρμα : ’Έσφαξα ένα παπί κι ήάανε γιο
μάτο bibixia. (όιόικιάζω, bιbικιaσμέvoς).

δίράα, λ. τ. επίρ =έστω  : όίράα καί δέν ήρτε. bίρda καί τόγ είπες. 
διοτός, τή, τό=έμπιστος : Τνεγ είχα γιά όιστή κι έκείνΐ μ έκλεφτε. 

φιστοσύνΐ, ^στεύμαι).
διτζνάρ, τό=σωληνάρι τσαγέρας κλπ. άπό τό όποιον κενώνουν τό 

περιεχόμενον : Έπιασε τό τσαγερό άπό τό όιτζνάρ κι άπόμκε στό χέρ τ.
διτοκάκΐ, τό=συνώνυμον μέ τό αρνάκι : ’Αρνάκι όιτσκάκΐ, σ έφερα 

δροσερό χορταράκι^
διρτιρδίρ, τό, λ.τ.=παιγνίδι άγοριών, τά βαρελάκια : ’Ελάτε νά παίξ- 

με όιρτιρόίρ.
δίιοι δίτοι άάάιυ=παιγνίδι βρεφικόν πού άρχίζει μέ αύτά τά λόγια.
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δληγονρ, τό=σιτάρι κουπανισμένο στο axoibo γιά πιλάφι: Πολύ γλυ
κό τό Βληγοΰρ σ.

όκάλι, τό=φιάλη : Δόμ τό Βκάλι τό ρακί. *Έχ! και τό Βκάλι τό νερό 
μαζί τ.

δλάτζα, ή=μεγάλη κηλίς άπό υγρόν : "Οπ νά κάτς θ  άφήκχ κι άπό 
μνιά Βλάτζα.

ϋολάκιμ καί δολάηταμ, λ. τ .= 1 )  είθε : Βολάκιμ νά τνε έπερνε. 2) 
τουλάχιστον : Νά ήάανε Βολάκιμ καί κανάς προκομένος.

δόλκα, η = 1) ζακέτο παιδικό ή γυναικείο : Ξλώθκε ή Βόλκα σ. ’Έ βα 
ψε τ Βόλκα τς. 2) ό χορός πόλκα : Χόρεψανε Βόλκα μέ δυό πατήματα.

bobri, ή=ήθικόν ελάττωμα : Βγήκε ή bob0 τς στο μεϊάάνΐ. Μάκραι
ναν οί ποδιές σκέπασαν τσί ΒοΒές. παρ.

bόboρω=λεl·>ις παιδική, πάσχω : ΒόΒορ τό τσαμένο. 
boC<xQiCu)=aX£XQit,(}) : Ά  πά νά Βοζαρίσ-με' τό χωράφ. Δά Βοζαρίης 

γιά, σήμερα ;
έ>όσκο?, ό=χαλαρός ·. "Ας τό σκοινί Βόσκο. Πληθ. τά Βόσκα=τό ίσον 

Εκείνος τραβοΰδαγε κι ό άλλος επαιρνε τά Βόσκα. (Βοσκαίνω).
boa-λαάίζιο, λ. τ.=χαλαρώνω τήν έπίβλεψίν μου : Κομμά νά τονε Βο- 

σ-λαάίσ, θά φύη. Μετά τοϋ «δέν» σημαίνει επιτηρώ, παρακολουθώ έπιμε- 
λώς : Κάνε δέ τνε Βοσ-λαάίζ άπό κοάά τς. "Οσες μέρες ήάαν εδώ δέ τονε 
Βοσ-λάάσε.

δρομτάγω=πίπχω  πρηνής : Σκόάαψε καί Βρομήτ-σε. Πάλε θά βρομ- 
τίης. (Βρόμτα).

άροστα/να>= επιπλήττω, ονειδίζω, βάζω Βροστά : ΤΗρτε νά μέ Βρο- 
στήνΐ ή θειά σ. Γιατά κείνα πγ ειπε τνε Βρόστηνε ή μάννα μ.

6ου§Ίος=βώλος μεγέθους μήλου πού μεταχειρίζονται είς τά παιγνίδια 
«ομάδες* καί «μροΰνα»: Βάρσε τό boogio καί άάγτσανε οί δεκάρες

boυζιάζω— πayώv(ύ : Ά π  τό κρύο Βούζιασαν τά χέρια μ. Θά Βου- 
ζιάης μές στά χιόνια.

bovκβάλa> ή=1) χονδροκαμωμένη γυναίκα : Τνεγ είδες έκείνΐ τ Βουκ- 
βάλα ; Τί Βουκβάλα, ΓΙαναγίτσα μ. 2) χονδρό βόλι είς τά παιγνίδια : Έ γώ  
θά κάμω μέ τ Βουκβάλα.

δούλκα, ή=βουλγαρίδα κόρη : ’Ήρτανε οί Βοΰλκες στο παναγΰρ. Κα· 
λούτσκί αύτήνΐ ή Βούλκα.

bovμbov, τό =  λέξις παιδική, νερό : Δός το λίγο ΒουμΒού άμνια. 
bovbv'^u)=X) γροθκίζω : Τονε ΒουΒούνιξε τ ράχΐ τ. 2) καταρρίπτω : 

Τνε όουΒούνίξε μνιά καταγής. 3) βροντά : Πολύ ΒουΒνίζ άμά νά διοϋμέ 
θά βρέξ ; (booboova).

bovbvid, ή=γροθιά : Τό δωκε μνιά ΒουΒνιά, σάστσε άπό πού τόγ 
ήρτε.
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bovbovti, τό=άσχημη καί ακοινώνητος κόρη : Τά το κάμς Ικεΐν τό 
bovboorg ;

bovbgexi, τό=νεφρό : Τόν έβγαναν τό ενα τό boubQExi τ. Πονεΐ τό 
boubQExi τς.

bovdaxXidxog, κ>, κο, λ· τ .= ό  εχων ρόζους : Τόν άρκεψε μέ τό ^ υ -  
άακλίδκο τό baotoovi·. Τόν έβανε ένα καζίκι boυdακλίδκo (bovdaxi).

bovgbovXag, ο=κολεόπτερον : Γιόμσε τ αλεύρι ^ υ ρ ^ ΰ λ χ .  "Εχΐ γοΰ- 
λο χσοί bovQboi^l.

bovQdiCa), λ. τ.=εύνουχίζω : Ά  ^υράίσ-με τό γρούνΐ μας. νΕχμε κι 
ένα όρίτσο ^υράισμένο.

bovρμάςi ό, λ. τ . =  1) ευνουχισμένο κριάρι : Πολύ παχύς boυρμάς. 
Γοΰλο άλίμα αυτός ο όουρμάς. 2) μεταξωτή κλωστή στριμμένη. 3) γαϊ
τάνι γυρισμένο καί ραμμένο σέ ποτούρι : ’Έκαμε τό ποτούρ τ μέ ^ υ ρ μ ά .  
δες καί σαλιά^ι.

bovτ, τό=μηρός : Πρίσκε τό όούτι μ. Μήν άνοΐς έτς τά bovTia σ. 
bovrovvixog, κΐ, κο, λ. τ.=όλόκληρος : Ά π  τή βιά τ τά κατάπιε, bσυ- 

τούνίκα.

Ν

νάζ, τό, λ. τ .= 1) δισταγμός : Βαρέθκα τά νάζια τ. Έ δώ νάζια δέ 
Βερνάνε· γιά ναι γιά οχΐ. 2) άκκισμοί κοριτσιών : Κάμνει καί νάζια. Έ μ  
τόνε θέλι έμ νάζια κάμνει.

ναζλαάίζω=§ιστάζω : Κάνε και μή ναζλαάίης. Σάν άξα έτς ναζλάάσα 
κι εγώ.

ναζλίμς, ναζλον, ναζλίμχο=ταπ.εινός : Πολύ ναζλίμς άθρεπος. 
καίόας=προκλητική εκφρασις τοΰ ναί : — Μέ τό νά σπρες δυο 

χρόνια, γένίκε δκός ; —Ναίδας' δκόμ γένίκε' τί θαρρέβς ;
νάμ, λ. τ.=ό'νομα, φήμη : Άπόχτσε νάμ. ’Έβγανε νάμ. Τό κάμε γιά. 

ένα νάμ.
ναμάζ, λ. τ.=προσευχή κατά τό σύστημα τών μωαμεθανών : ’Έπλυ

νε τά ποδάρια τ καί πήγε νά κάμ τό ναμάζ τ.
νάν καί νανάκια=δ  ύπνος είς τήν γλώσσαν τών νηπίων : Ά ά β  παι

δάκι μ νά κάμς νάν. Μάμ καί νάν. παρ.
νάρ, τό, λ. τ .=φυτόν μονοετές μέ ερυθρά άνθη.
ναράέν?=πεκμέζι ξυνό, χρησιμοποιούμενον ώς δροσιστικόν καί ώς 

τροφή, τό καλοκαίρι Τρίψε βούκες μες στό ναρδένΐ νά φάμε.
νέ, νέ, λ. τ.— 1) ούτε ούτε : Νέ τό διάβολο νά διώ, νέ τό σταυρό μ νά 

κάμω. 2) έρώτ. 7Ηρτε νε ό γιόϊς ;
γί\οα} λ. τ.“ έ'στω : Αύτήνΐ τ φορά, νέϊσα θά τό κρατήσω. Έκείνΐ
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νέϊ,σα μάς καλοδέχκε, άμα ή μάννα τς χίτς δέ γύρσε νά μάσε διή.
νεμ, λ. τ.=ύγρασία ; Το χάλασε to νέμ καί μούχλιασε, (νεμλίδκος, 

νεμλεάιζω).
νεραγός, υ= τό  αυλάκι τού νεροΰ ; Στούόωσε ό νεραγός και δέ άρέχΐ. 
νερλιάζω=γίνομ<η σάν νερό : Έδεκεΐ π στέκάαι τά σταφύλια, νερ- 

λιάζνε καί πέφνε
νερλός, λη, λό=νερουλός.
νερό, τό=1) τό ύδωρ : 'Η  όρνιθα πίνι νερό, κίτάζ καί τό Θεγό. 2) 

χωρίς λάθη : Τό μαθα νερό. 3) φυσική ανάγκη : ’Έχω τό ψλό μ τό νερό. 
ΓΙήγε γιά τό χοάρό τ τό νερό.

νεροκαίγμαι— νκοφέρω πολύ άπό δίψαν : Νεροκάηκε τό τσαμένο. 
’Έφαγαμε τ αρμυρά τά κολίαρούδια και νεροκάηκαμε.

νερόβραστος, τ, το=βρασμένος μέσα είς νερόν μόνον, χωρίς λάδι ή 
τίποτε άλλο : Γουλί τ σαρακοστή έτρωγαμε νερόβραστα κ-κιά καί φα
σούλια.

νεροκολόκΐ'&ο, τό =  κολοκΰνθιον χρησιμοποιούμενον αντί φιάλης. 
νεροπερνάγοο=πλύνω διά ψυχρού ύδατος άνευ σάπωνος : Τά νερο- 

πέρασε κομμά τά ρούχα τ. Πάρ καί τό μαάηλι μ καί νεροπέρασ το κομ
ματάκι.

νερόπιασμα, τό=ύδρωπικίασις : ’Έχει νερόπιασμα ό ζάβαλίς. 
νεροσφαγιά, ή=στενή καί βαθεΐα φάραγξ : Έπεσε μέσ στ νεροσφα- 

γιά. Γούλο νεροσφαγιές γιόμσε τό χωράφ τ.
νερότοπος, <5=τόπος είς τόν όποιον υπάρχει πάντοτε υγρασία, τόν δέ 

χειμώνα κατακλύζεται ύπό τών ύδάτων : Σ ’ εκεΐν τό νερότοπο γιομίζνε 
τά σάζια.

νεροφίδα, ή=δ'φις ζών εντός τού νερού : Ή  νεροφίδα έπιασε τό βρα- 
θακό καί τονε κατάπιε ΐ3ουτούνΐκο.

νερόχιονο, τό=λεπτή βροχή μετ’ αραιών νιφάδίον χιόνος : Άρκεψε 
νά πέφτ νερόχιονο. Μέ κεϊν τό νερόχιονο βγήκε στό δρόμο.

νεροχντ-ς, ό = ό  νιπτήρ, τό μέρος δπου έχυναν τά ακάθαρτα ύδατα : 
Θρέμσ δ νεροχύτ-ς μας.

νημα, τό—ψιλή κλωστή λινή, μέ τήν οποίαν έρραπταν καί ύφαιναν : 
Έγλυσα πέάε μσοπήχια νήμα.

νηπτάφιο, τό καί νηπτάφιος, ό= ό  επιτάφιος τοΰ Χριστού : Πήγε νά 
περάσ καί ή χοάρή άπ τό νηπτάφιο. Τν ώρα π γύρζανε τό νηπτάφιο.

νηστεία, ή=πεΙνα, έλλειψις τροφής : Ά π ό  τ νηστεία μρίζνε τά 
χνώτα τ.

νηστεία, ή=άποφυγή ώρισμένων τροφών, (νηστεύω, νηστκός). 
νηστκάτα, έπίρ.—πριν φάγω ; Πάγαινε στό χωράφ νηστκάτα καί 

δοΰλευε.



νηποοότ, τό, ούσ.=τό ίσιο, ή ρέγουλα : ’Έχασε to νηποσότ t. 
νιανιά , λ. νηπίων=φαγητόν : Δός το νιανιά νά φάη. "Οταν τό φα- 

γητόν ατό τό πολύ άνακάτωμα πολτοποιείται, λέγουν έγινε νιανιά.
νιάνιαρο, τό, ούσ.=παιδί χαϊδεμένο, μαμόθρεπτο I Ά μ  εκείνο είναι 

ένα νιάνιαρο.
νιάγ νιάγ και νιάρ νιάρ=ή φωνή τής γάτας .
νιαγρίζω=φωνάζ(ύ σάν γάτα : Τί νιαγρίεις μαρέ ; Λέγεται καί μα- 

γρίζω.
νιάμα, το=χωράφι καλλιεργηθέν μέ τό μεγάλετρο. Χωράφι είς τό 

όποιον τήν προηγουμένην χρονιά είχαν σπείρει ψυχανθή ή μποστάνι 
Γύρσα δέκα κιλά νιάμα.

νίβω καί νίφτω=1)  νίπτω ιό πρόσωπον ή τάς χεΐρας. (Διά τήν κεφα
λήν μετεχειρίζοντο τό ρήμα, λούω καί διά τούς πόδας, πλένω, διά ^έ τό σώμα 
ολόκληρον τό ρήμα, κολιΒάγω): Νίφκες κιόλας Βάριμ; 2) υποφέρω έπαξίως 
αντί τών κακών μου πράξεων : Γούλα τά νίφκε. ’Εγώ θέλω νά τά νιφτή 
στά παιδιά τς.

νίκοκεροκόρταο, τό=κόρη τιμίας οικογένειας. 
νίκοκεροπαίό, τό=νέος τιμίας οικογένειας. 
νίκοκερόοπιτο, τό=τιμ ία  οικογένεια.
νίκοκνρς, <5=1) τίμιος ά'νθρωπος : Μγάρσιμ τόγ είπε κανάς νίκοκΰρς ; 

2) ιδιοκτήτης : Αυτό εινε έρμο1 δέν έχΐ νίκοκύρ. (νίκοκερά, νίκοκεριό, 
νικοκερεύω, νίκοκερεμένος).

νινί, τό=είς τ ή ν  γλώσσαν τών νηπίων, τό παιδί: Πήγε στο νινί. 
νιόγαϋρος, <5=νεόνυαφος : Στολίσκε ό νιόγαΒρος. Δέ είσαι νιόγαΒρος. 
νιονιό, τό= ό  νους : Δέ go3 τό νιονιό τ. Θέλι νά χΐ νιονιό, νά τό κα- 

ταλάβ.
νιόννφ, ή=νεόνυμφος: Νιόνυφ ήάανε καί μάλλωσε. ’Έ , ακόμα είναι 

νιόνυφ.
νιόπαάρος, <5=νεωσ'ΐί νυμφευθείς ή νυμφευθεΐσα : Ακόμα είναι νιό- 

παάροι καί δέν έχνε παιδιά.
νίψμο, τό=νίψιμον : Πότε είδε νίψμο, μέ τό σαπούνι, ό παλιοτουρ- 

λάκίς.
r -νέ, ή, καί νενέ=μητέρα : Δέ do ξέρ ή ν-νέ μ. Ν-νέ μά1 πού είσαι; 
ν-νός, ν-νά=άνάδοχος : Ποιος θά γένι ν-νός νά τό βαφτίς; 
νογάγιο=άντιλαμβάνομαι, εννοώ: Δέ νογάει τί τνε γένεται. Νογάει 

τό κιοκιό ;
νόημα=\)  έννοια : Σά είδε τά στέφανα, τότες Βήκε στο νόημα. 2) 

νεύμα : Τόν έκαμε νόημα νά φι>η. Μέ τό νόημα τό- είπε.
νο/χάτ, οί, μόνον είς τόν πληθυντικόν=άτομα : Μαζώχκανβ Ινασουρί
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νομάτ. Δυό νομάτ μ ενα ματ, παρ. Άκόμη λέγεται καί νομιατοί : Πολλοί 
νοματοί μαζί.

vobkx, τό, λ.τ.=σειρά : Φυλαγανε μέ το vobet. Δκός vobet εΐναι τώρα- 
(vobεττσής).

ννπνος, ό=ΰπνος : Θά τά διή καί στό νΰπνο τ. τέτοια καλά φαγιά. 
νυττ.νίάζμαι=ζννκνιάζομαι: Βλέπω εις τό ό'νειρόν μου οτι εις ώρισμέ- 

νον μέρος υπάρχει άγιασμα η θησαυρός παρ χχωμένος : Νυπνιάσκε γρόσια. 
Τονε νύπνιασε ή Παναγία. Νυπνιάσκε τν άεικόνα τ άϊ Παντελεημονα κι 
έσκαψε καί τνεγ ηύρε.

ννπνοφαγάς, ό—οκνηρός,φίλος τοϋ ύπνου : Ψτευεσαι σ’ έκεϊνονα τό 
νυπνοφαγά ;

νοιώθω=αίσθάνομαι : Νοιώθ· τό χαϊβάνι. ; Τς άτολεϊ καί δέ τζέ 
νοιώνΐ. (καί νοιώνω).

νοτί£ω=ύγραίνω : Νότ-σε τ άλας.
ννφκάτος, τ, το=νυμφικός : ’Έβανε τάνυφκάτχ τς τά τακούνια. Χά

λασε πιά τό νυφκάτο τό φστάντ τς.
ννφοατόλΐ=ολοι οί συγγενείς τών νεόνυμφων οί συνοδεΰοντες αυ

τούς είς τήν εκκλησίαν ή άπό ένα χωριό είς τό άλλο έφιπποι : Ελάτε νά 
διοϋμε τό νυφοστόλι. Τνε παγαίν-νε σά νυφοστόλι.

ννχτέρ, το = ή  διανυκτέρευσις πρός έκτέλεσιν εργασίας ή πρός περί- 
θαλψιν άσθενούς : Πάλε νυχτέρ θάχμε άπόψα. ’Άρκεψανε τά νυχτέρια μέ 
τ λάμπα, (νυχτερεύω)

ννχτίτσα, έπίρ.=νύκτωρ, διά νυκτός : Νυχτίτσα σκώθκε γιά νά προ- 
φτάξ. Τραβήχκε νυχτίτσα μέ τόν άδρεφό μ.

ννχτοπατιονμαι, έπί ασαράντιστου βρέφους ή λεχοΰς=άσθενώ διότι 
δέν έτήρησαν τάς δεισιδαιμονίας: ’Άνίξανε τό παραθύρ τ νύχτα καί νύ 
χτοπατήθκε τό μωρό τς καί ή μάννα τ μαζί. (Λέγεται καί τσαλαπαηοΰ- 
μαι). (νυχτοπάτημα).

νύστα, ?7=νυσταγμός : Έχω  μνιά νύστα, δέ όορω ν ανοίξω τά μά
τια μ.

νώμος, ό=ώμος : Φορτώθκε τ λαγήνα στό νώμο τ καί πάει. Πάρ το 
στό νώμο σ, μαρέ. Τράβξε μέ τή bvaxco^ στό νώμο τ.

νωμίτς, ό=τεμάχιον υφάσματος είς τό μεταξύ τών ώμων μέρος, είς 
τά υποκάμισα : Δέ βγαίνΐ νωμίτς. Θέλι τόσο κόμα γιά ένα νωμίτ.

να>ρεύω=κατασκοπεύω, περιεργάζομαι λεπτομερώς : Πάν-τε νά νωρέ- 
ψΐε τή bρoΐκa. ΤΗρτε ή σκυλάρα νά μέ νωρέψ καί νά πάη νά μέ κατγορής.

Β

άαβραάάίνυ), λ. τ.=άναλαμβάνω δυνάμεις, άναρρωνύω : Μάσαλα άμ-



βράάαινες. Νά τρως καλά νά άαβραάαίνίς. (άαβραάισμένος).
άαγάίζω, λ. τ.=διασκορπίζω, διασκορπίζομαι : Είχε τόσα ροϋχα καί 

άα'γτσε στή μνιά καί στν άλλίνα. Σά dov είδαμε άάγτσαμε γουλί κατά 
δώ κατά κεΐ.

dayiadaya), λ. τ. =  1) στηρίζω : Παγιάτ-σε τό μαχαίρ στό λαιμό τ. 2) 
υποφέρω : Αύτό τό άέρτ δέ όορώ νά τό άαγιαάίσω. (άαγιάκΐ).

άαγλιάζω, έπί νεκρών ζώων—φουσκώνω : Δέ θ  αργής νά τό άαγλιάσ 
κι αύτό. (άαγούλ;ι).

dadd, λέξις παιδική=περίπατος : "Α τό πάγω dada. 
άαόανίζω, έπί άσθενείας=προξενώ τρεμούλα : Δυο φορές γένται π 

τονε άαάανίζ ή θερμασιά. Έχτές ακόμα μέ άαάάνίσε κι εμένα.
dadavo, τό=τρεμούλα άπό ρίγος άσθενείας : Τόν έπιασ ενα dadavo, 

κόάεψε νά δα£άς τή γλώσσα τ.
τ/ατ/ανβύ'£ω=συχνάζω : ϋαάάντσε τό σκυλί στ άόέλι. Πολύ άαάάν- 

τσε σ αύτνής τό σπίτ.
άαάάφω, ή=άσυμμόρφωτος κόρη ως πρός την ενδυμασίαν καί τούς 

τρόπους.
άαλάκχ, τό=κακοήθης φλύκταινα : Πήγε στ Βούλκαινα νά κάψ τό 

άαλάκΐ τ. (άαλακιάζω).
daXiga, ή=άμάξι γιά άλογα : ’Έζεψε τ άαλί^α καί πάει στό πανα- 

γύρ. (άαλί^ατζης).
ύαλάίζω, λ. τ.=χώνουμαι, περνώ διά μέσου, ϋάλτσ άπό μέσ τό ρέ

μα. Δέ ξέρω νά άαλάίσω άπ τά χωράφια.
άαλώνω=Χ>αλίζομαι: ϋάλωσε τό κεφάλι μ. ϋάλωσε κι έ'πεσε κατά γης. 
άαμάρ, τό, λ. τ . =  ί) στρώμα : Ηύρε ενα άαμάρ άσπρη πέτρα. 2) κακό 

φυσικό : Τόν έπιασ τό άαμάρ τ.
άαράαΧάς, <5=άσυμμορφωτος ως πρός τήν ενδυμασίαν καί τούς τρό

πους.
άεβιράίζω, λ.τ.—άνατρέπο): Ή  έρμη ή αγελάδα άεβίρτσε τό bax-ήρ. 

Όεβίρτσε τ άμάξ.
άεγνέκΐ, τό=ραβδί έπί του οποίου στηρίζεται ό γέρων ' Βγήκε μέ τό 

άεγνεκάκχ τ ’
άεάεχούλίς, ό=πένης, ημίγυμνος : ΤΗρτε κι ένας άεάεχούλίς. 
ά'ώιάουζ, λ. τ.=έντελώς : Ξέβαψε dίbιdoυζ καί γένίκε άσπρο. Dibi- 

άουζ τό παράκαμες.
άίράίρς, ό=γρινιάρης : Κάθεσαι καί τον άκούς τό άιράίρ. Κι έκείνΐ 

άιράίρα, σά dov άάρα τς.
άιψίης, ίζα, ίζκο,_ λ. τ .— άναίσχυντος : Πολύ άιψίζκα τά καμώματα 

τς. Γούλο άιψίζκα λόγια κρένι. Μάανα στό άιψιζ τόν άθρεπο.
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άλίζω=χν\ίσσ(ύ  : τΗρτε νά άλίσ τό πανί τς. 
άυλίγάρ, τό= τό  αντί : Πότε θ  άδειας τό άυλιγάρ ; 
άβαριαστίκα, ή=μεγάλη μαξηλάρα στημένη πρός τόν τοίχο τού σε- 

άιριού : Γιόμσε λχνόξλο τσί άβαριαστίκες τς. ’Έφανε καί καλές άβαρια- 
στίκες.

άολαπιάζω=περνώ τό σαγιάκι άπό τό άολάπ : ’Έδωκα τό σαγιάκι μ 
στο άολαπτσή νά τό d )λαπιάς. Τράβξε ή φανέλλα καί γένίκε σά άολαπια- 
σμενο σαγιάκι.

άόνζάίζω, λ. τ.=ετοιμάζω, στρώνω, ισιάζω, άρχίζω : Όούζτσε τ φουρ
τούνα τ γιά τό παναγυρ Όουζάίζμε τό σπίτ. 'Ως π νά άουζάίς τή 
δλειά τ. ϋούζτσε τ gaida.

dovbXa, ή=μεγάλο νόμισμα, αυστριακόν άξίας 2 λ Τ.: Πάνε οί άού- 
Βλες τ Μπάλάς. Φορεί καί άούΒλες.

άραγομάνος, ό=άρχηγός δμάδος θεριστάδων ή τρυγητάδων : Είπα
με στο άραγομάνο νά πιάς άκόμα ένα άουρμουκτσή. Πάει δ άραγομάνος 
νά φέρ παράδες.

άρέ%ω=γυρίζω, περιφέρομαι άσκόπω; ή πρός αναψυχήν I ’Ά  πά νά 
άρέξμε. ’Έάρεξα γοΰλ τό χωριό. Πού άρέχτε τέτοιαν ώρα ;

άρεξονδια, τά=περίπατοι: Κι εμένα μ άρέζνε τά άρεξούδια. Καλά 
είναι γιά, τά άρεξούδια.

άρίβαλος, <5=μεγαλόσωμος άνθρωπο;: Έ γώ  τονε γύρεψα ένα τσρα- 
κάκΐ κι εκείνος μ έστλε κότζαμαν ένα άρίβαλο Τί τρανός άθρεπος, σω
στός άρίβαλος.

άρωλίκΐ, τό=φαγητόν πού προξενεί αηδίαν: Νά φάς τό άρωλίκΐ. 
Ορωλίκχ θά σέ δώκω οχ! ψωμί. Δέν έτρωγε τό άρωλίκχ.

άρωλχκώνω=τρώγω πλέον τής μερίδος μου, τό μή άνήκον εις εμέ I 
’Έσκασε καί άρωλίκωσε γούλο τό φαγί. Νά φάη νά άρωλχκώς μόνε. Για
τί μαρέ τό άρωλίκωσες πάλε τό ψωμί;
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ξαιοκννμαι— άναισχυντώ, (εξαισχύνομαι) : Έκείνχ ξαισκύσκε πιά. 
Κανείνενα δέ άρέπεται' ξαισκύσκε.

ξαιοκνομένος, νΐ, νο— άναίσχυντος : Πολύ ξαισκυσμένο παιδί, τό γιακά 
τς τραβάνε γούλ!- Τί ξαισκυσμέν! καί παραδαρμέν! ειν έκείνΐ!

|αθός, η, ό=ξανθός: Ή  μάννα τ είναι μελαχροινή, άμά εκείνο ξα· 
θό. (ξαθαίνω).

|ακούχμαι=διαφημίζομαι: ’Εκείνος ξακούσκε μνιά φορά γιά τ άέ- 
χνη τ. (ξακουσμένος).



ξανά μ α νά = εκ  νέου: Γύρσε ξανά μανά καί τνε πήρε. Θμήθκε τά 
παιδιακά τ, ξανά μανά.

£ανο<7«>=ε1ελί<τσομαι, άναζητώ περιπετείας : Πολύ ξάνίξε ή θεγα- 
τέρα σ' νά τνε σ-μαζώξης. Ξάνίξε ή τσίκνα, τνε γλέψ ;

ξαπολιονμαι= γνμνώ ν(ύ  τούς πόδας μου! Ξαπολύθκε και πλαλεΐ μές 
στά νερά.

ξαπολιτιό=π£νί(χ  : Τί θά γένι το χάλι μας μ αύτό τό ξαπολιτιό. 
ξαναοαίνω =άναπαύομαι : 'Άσε με άέ νά ξανασάνω κομματάκι. Δέ 

bρ6φταξε νά ξανασάνΐ.
ξανακΐλάγω =  υποτροπιάζομαι, έπί νόσου! Δέ φλάχκε παιδάκι μ καί 

τονε ξανακύλισε πάλε. Κουκλώσ' γιατί άμα σέ ξανακιλίσ, δέ σκώνεσαι.
ξαφνιάζω, μαι=αίφνιδιάζομαι! 3'Αμα τ άξε, ξαφνιάσκε. Μή ξα- 

φνιάης τό παιδί καί θά τό χω νά κλαίη.
ξα φ ρ ίζω = ά φ αιρώ τόν άφρόν βράζοντος κρέατος ή γλυκού : Δέ do 

ξάφρισες καλά τό κρηάς. Φέρ έν αυγό νά ξαφρίσ-με τό γλυκό.
£ε=άχώριστον μόριον, πρώτον συνθετικόν μέρος. Σημαίνει, κάμνω 

τό αντίθετον τοΰ ύπό τής ρίζης σημαινομένου, ξεμαθαίνω, ή παύω πλέον 
νά κάμνω αύτό, ξελέγω, ή τήν έννοιαν τής προθέσεως έκ, ξεκαρδίζμαι. 

ξέβκα =  βγήκα εξω. Μόνον είς τόν αόριστον : Ξέβκΐ άπό τ ί)όρτα. 
£εχελάχιο=έξαπατώ: Μέ ξεγέλασε καί τό πήρε. Τνε ξεγέλασε καί τν 

άφκε.
ξεγενιάζω— παύω νά είμαι συγγενής: Ά φοΰ πέθανε ή γίναίκα τ, 

χωρίς παιδιά, ξεγένιασαμε.
ξεγέρνω = κλίνω πρός τά εξω : Ξέγίρε τό σπίτ. Ή  βτσέλα ξεγέρνει 

καί όοδίζ.
ξεγιαράίζω, λ. τ.=παρτσύρω είς τά ερωτικά μου δίκτυα: Ξεγιαράί- 

σκε ή κόρ μας καί γΐρέβ παάρειά. Σά άά κείνίνα π ξεγιαράίσκε μέ τό 
ϋοΰρκο.

ξεγλαιμίζω = ·κόκτω  το στενόν μέρος ενδύματος, διά νά φαρδύνη : 
Νά τονε ζεγλαιμίης κομματάκι ακόμα τό γιακά τ. Τόσονα νά τό ξεγλαι- 
μίσω θά γένι καλό.

ξεγλαίμισμα=κό\\)ιμον διά νά φαρδύνη : Μνιά τσίτσα ξεγλαίμισμα 
θέλι άπό δώ. Αύτό θά τό πάρ τό ξεγλαίμισμα. (ξε-λαιμός)

ξεγράφω = 1) λησμονώ : Νά τονε πής νά μέ ξεγράψ πιά. 2) άποκλη- 
ρώνω : Τό ξέγραψε άπό παιδί τ καί δέ θέλι νά τό ξέρ.

ξεδιαλέζω = άπό τό παλαιόν καί ήμικατεστραμμ,ένον διαχωρίζω ο,τι 
είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθή ! Τίποτα δέ θά Βορέσω νά ξεδιαλέξω άπ 
αύτό τό σάχτ. Εκείνο είναι γιά πέταμα' τίποτα δά ξεδιαλεχτή.

ξεδιαλνζα>=διά τών έπακολουθησάντων γεγονότων έξηγε,Ιται τό ρνει-
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ρον : Στ άληχνά ξεδιάλυσε τ όνειρο σ. "Οπότε νά είνε τ όνειρο μ θά
ξεδιαλύσ.

ξεδικιώνμαι=έπ ιχαίρω έπί τή συμφορά άλλου : Πολΰ τνε ξεδικιώνε-
ται, άμά άάε νά διοϋμαι τί θά πάθ κι έκείνι στά υστερνά τς. Ά ς  μέ ξε*
δικιώθκε* έ'χΐ ό Θεγός καί γιά κείνίνα.

ξεζμίζω=άφα\ο » τήν περιουσίαν : Τονε ξεζοΰμσε άίίπάουζ. ’Ά  τονε 
ξεζμίσ-νε καλά καλά. Τνε ξεζοΰμσε τό πουγγί τς.

£εθαρρεύμαι==εμπιστεύι>μαι είς εκείνον πού δέν πρέπει, έξαπατώμαι: 
Ξεθαρρεΰκα μέ τά λόγια τς. Ξεθαρρεύκε καί τν ά'φκε μονάχι στό σπίτ, 
καί πάει ή άούόλα τς.

ξεκαρδίζμαι=γελώ  πολΰ, εξ δλης τής καρδίας : Ξεκαρδίσκε στά γέλια. 
Νά τν άκοΰς π τά λέει καί νά ξεκαρδίζεσαι. Ά μ  είναι νά μή ξεκαρδιστής;

£εθ^λ2*ώνω=ξεκουμβώνω : Ξεθλήκωσε τν άμαζόνατς, γιατί στανα- 
χωρέθκε.

ξε&μαίνα>=χάνω τήν οξύτητα : Ξεθύμανε τό ξύδ. Πολύ ξεθμασμένο 
τό σπίρτο τ.

ξεΰ·ωριάζω=χάνω τό χρώμα : Ξεθώριασαν οί μας άπ τόν
ήλιο. Ξεθώριασε τό μαλλί μ. Τί ξεθωριασμένα μεσάλια ;

ξεκαπίοτρωτος=αιαλίνωτος : Τέτοιο ξεκαπίστρωτο παιδί* τί λόγια, 
τί καμώματα. Έκείνι είναι γαϊδούρα ξεκαπίστρωτ.

ξεκδίζμαι=φεύγω πρός μεγάλην άνακούφισιν άλλων : Έ λ ε  ξεκbίσκε 
καί πάει στό διάβολο ή λέρα. Πότε θά ξεκoυbστή νά παγαίνι νά βρούμε 
ραχάτ.

£εκοκκαλίζω=τρώγω : Μάνε μάνε τό ξεκοκκάλίσανε. Κάτσε νά τό 
ξεκοκκαλίσ-με.

ξεκοπή, επίρ .=κατ’ αποκοπήν : Τό πήρανε ξεκοπή 100 γρόσια, δχχ 
μέ τό μερομίστ.

ξεκόφχ<χ>— \) προσδιορίζω τήν άξίαν : Γιά 3 λίρες ξέκοψανε τή ζη- 
μνιά. 2) παύω νά μεταχειρίζωμαι : Τονε ξέκοψε τό τζγάρο. Τόσο π τό κα- 
μα, δέ boρσα νά τό ξεκόψω, νά μή όαγαίνΐ σ έκείνίνα.

ξεκονρονβλιάζω=$γάζω τά κούρουβλα τοϋ άμπελιοϋ τά ξηρά χωρίς 
νά τ’ άντικαταστήσω διά νέων : Τό ξεκουρούβλιασε τ αμπέλι τ. Μή βάεις 
αύτόνα νά στό κλαδέψ γιατί ά στό ξεκουρουβλιάσ.

ξελαγιάζω= I) έξυπνώ : Γιατί τό ξελάγιασες τό παιδί καί κλαίει ; 2) 
τρομάζω : Ξελόγιασε τν όρνιθα μ καί πάει νά ξενογεννήσ. Παθ. παρα- 
σύρομαι : Ξελαγιάσκε μέ τόν άάρα μ. Ν t σμαζωχτής, μαρή, ξελαγιασμένΐ.

ξελακκίζω=ανοίγω λάκκον πέριξ τών φυτών τής άμπέλου : Τό ξε- 
λάκκίσαμε τ άΟέλι.

ξελερίζω—πλύνω μέ κρύο νερό τά ρούχα πριν τά σαπουνίσω ;
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Ξελέρσα τ μωροϋ τά κωλόπανα. Ακόμα ξελερίζμε’ ύσταρα θά θά τά σα- 
πνίσ-με.

ξεμα#αίνω=ξεσυνηθίζω: Τό ξέμαθε τώρα τό λισγάρ καί τονε φαί
νεται ζόρ.

ξεμακραίνω=απομακρύνομαι : Ξεμάκραινε κάόοσο άπ τό χωριό. Μή 
ξεμακραίνίς άπό δώ.

£εματάχω=κόπτω τήν μαύρην γραμμήν τών κυάμων διά νά βράσουν 
εύκολώτερα : Ξεμάτ-σα ένα άέτζερ^κ-κιά. 'Ά  τά ζεματίσω νά κάμω 
παπονδες.

ξεδορδαλιάζμαι=Ύίνομοα αδιάντροπος : Ξεϊωρδαλιάσκε άιόκίουζ. 
ξενηοτκώνμαι=αάννατίζω ένεκεν νηστείας ή αύστηράς διαίτης : 

Κάθε μέρα ξερό ψωμί, ξενηστκώθκε ή καρδιά μ. Δέκα μέρες μόνε γάλα, 
ξενηστκώθκε ό άθρεπος και δέ ϊ>ορ νά σκωθή στά ποδάρια τ.

ξενογεννάγω, έπί όρνίθων=γεννώ είς ξένην φωλεάν : Πάλε πήγε καί 
ξενογέννίσε ή έρμη. Κάθε μέρα ξενογεννάει ή ψόφια’

ξενοδλενω=  Εργάζομαι επί μισθώ : Ξενοδλέβ ή καμένΐ καί ζή. 
ξενοιά£ω=ήσυχάζω, ελευθερώνομαι άπό ς>ροντίσας : ΙΙότε νά πλέξ- 

νε τά σκλήκια μ, νά ξενοιάσω. Τνε πάάρεψε τ ^όρ τς καί ξένοιασε. Πότε 
νά τό δώκω, νά ξενοιάσω.

ξενοκΐμονμαι=κοιμούμαι εις ξένο σπίτι ή κρεββάτι: Δέ Ιοορώ νά ξε 
νοκοιμθώ.

ξενομίζω=άναγκάζω νά φύγη : Τονε ξενόμσε μέ τά λόγια τς καί γέ- 
νίκε χαμίνι. Ξενομίσκε ή όρνιθα μας.

ξενοπλένω—εργάζομαι ώς πλύστρα *. ’Έφαγε ή καμένΐ τά νύχια τς 
νά ξενοπλένΐ.

ξεάαριάζω=εκβάλλω τά έντόσθια σφαγμένου ζώου: Έσύ νά ξεάα- 
ριάης τν όρνιθα κι έγώ θά  τνε μαγερέψω. Ξεάάριασε τό κατσκάκΐ.

ξεττατώνμαι— εργάζομαι μετά ζήλου καί έπί πολύ’ κουράζομαι : Ξε- 
πατώθκε νά μελ^άη σκλιά. Ξεπατώθκανε νά χορεύνε ϊσαμε τό πουρνό.

ξεπερνάγω=βγάζω τό στημόνι άπό τό χτένι ή άπό τά μιτάρια: ’Ήρ- 
τανε τά μτάρια στενά καί τό ξεπέρασαμε τό πανί μας. Τό χτένι έπεσε 
άρύ καί τό ξεπέρασα τό ψηφωτό μας.

ξεπλένω=πλένω προχείρως : Ξέπλυνα τ όοδιά μ κομματάκι. Τί ξε- 
πλένίς έδωγιά ;

ξεποδαριάζμαι=1) κουράζομαι άπό τό πολύ περπάτημα: Ξεποδαριά- 
σκα μ αύτά τά σκλήκια νά κβανώ φύλλα. 2) μένω μέ τρύπια ποδαρκά : 
Ξεποδαριάσκανε τά παιδιά μας καί θέλνε καινούργια γεμενιά.

ξεπορτάγω=1) στέλλω: Πώς τό ξεπόρτσες σαλό παιδί στό δρόμο. 2) 
φεύγω ένεκεν στενοχώριας: Δέ Ιοορσε νά τνε βαστήξ τή γλώσσα τς καί 
ξεπόρτσ ο άάρας τς καί πάει.
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ξερακιανός, η, ό=άδύνατος, ισχνός τήν όψιν : Εκείνος ό ξερακιανός 
to ειπε.

ξερατί, τό=έμ*τος: Τν έπιασε ένα ξερατί, goύρλωσαv ΐά μάτια τς. 
ξεραχνίζα>=1) καθαρίζω τάς άράχνας κυρίως άπό τήν οροφήν: Ξε- 

ράχνισα τό σπίτ. 2) κοιτάζω έπιμόνως τά παράθυρα τών κοριτσιών · Ό  
γιόζι μ πορπατεΐ καί ξεραχνίζ. Κοίταξε καί κομμά Γροστά άέ, καί μή 
γοϋλο ξεραχνίεις.

ξεραχνιοτήρ=σχονπα περασμένη είς τήν άκρη μεγάλου κονταριού διά 
τό σκούπισμα τής οροφής I Δόμ κομμά τό ξεραχνιστήρ σ. Λιγνή κι άψλή, 
σά ξεραχνιστήρ.

ξερόβχας, ο=βήξ τών φθισικών : Δέ μ άρέσ αυτός ό ξερόβχας τ. 
£εροκαταπίνω=καταπίνω τόν σίελόν μου έπί τή θέα εύαρέστου άντι- 

κειμένου : Κίτάζ τό άέτζερ καί ξεροκαταπίνι σά d gάτα. Σφίξ τό gibXo σ 
νά πadρευτής καί μή g2τάης τά κορίτσια καί ξεροκαταπίνίς.

ξεροκοκκίνίζω—κοκκινίζω άπό αισχύνην σιωπών : Ξεροκοκκίνίσε ή 
καμένΐ καί κατέβασε τά μάτια τς.

ξεροάονβαρο, τό=τοϊχος καμωμένος άπό λίθους μόνον, χωρίς συνδε
τικήν ύλην.

£έρω=ήξεύδω, μέλλων θά μάθω, άόρ. έμαθα.
£εσκολίά£ω=τελειώνω τό σχολεΐον: Είναι δυο χρόνια πού ξεσκό- 

λιάσε.
ξεοτρίφτω=εμώ. Λέγεται καί ξερνοκοπάγω : Άνακατώθκε ή καρ

διά μ καί ξέστριψα.
ξεχαφιάζω=εκΰάπτω  τά οστά μετά 3 — 7 έτη: Ξετάφιασε τ μάννα 

τς στά 3 χρόνια.
ξετνάζμαι=μεγαλώνω : Ξετνάχκανε τά σπαρτά. Κάόοσο ξετνάχκε ή 

πλαδίτσα μας.
ξετσπώνμαι=απορρίκτω  τήν προσποιητήν εντροπήν : Έ τ ς  πού ξετσ 

πώθκε κείνΐ, δέν έχι νέ άροπή νέ τσίπα. Γένίκε μνιά ξετσίπωτ. Θεγός νά 
φλάη.

ξεφτάγω=επι  πλεκτού, λύω : Ξέφτα αύτήνΐ τ gάλtσa ως τά κόντζια. 
Ξέφτσανε τά τριβόλια καί γένίκανε κλωστές. ’Έκατσα καί τό ξέφτσα 
γοΰλο.

ξεφτνδια, τά = ο ί  σγουρές κλωστές άπό τό πλεκτόν πού έλύθη : Τί νά 
τά κάμω τέτοια ξεφτύδια; Κόπκε μιά θελειά, καί ξέφτσε γούλι ή φτέρ
να μ, γένίκε ξεφτύδ.

ξεχρονιάζμαι=χρονίζω εις τήν έκτέλεσιν έργου τίνος : Πήγε νά φέρ 
νερό καί ξεχρονιάσκε. 'Όάε σέ στέλνω σέ μνιά δλειά, νά μή ξεχρονιάζεσαι.

ξϊ^λα, η— 1) κεντήκλα, σιδηροΰν έργαλείον διά νά κρατή τεντωμένο 
τό ύφασμα εμπρός είς τό χνένι: Δός τή ξήgλa. 2) λεπτή καί υψηλή γυ-
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ξίκίς, κΐαα, κ?κο^=ελλειπής : Άκοΰς τή ξίκίσα νά πή τέτοιο λόγο ; 
(ξκεύω).

ξλάκΐ, τό=παίγνίδι πού παίζεται μέ βέργες : ”Α νά παίξμε ξλάκΐ. 
ξλαπόστολος, ό=άνόητος : Τόν είδες τό ξλαπόσιολο, π φώναξε ; 
ξλιά, ή=κτύπημα διά τής βέργας υπό τοϋ διδασκάλου, συνήθως εις 

τήν παλάμην : Μ έδωκε τρεις ξλιές.
^λίάζω=παγώνω καί αδυνατώ νά κινήσω τούς δακτύλους : Ξύλιασαν 

τά χέρια μ καί πονούνε, ^.ύλιασ άπ τό κρύο, τό τέκνο.
ξλόπνάκα, ή = 1 )  μεγάλη ξυλίνη κούπα, δπου συνήθως έθετον τό προ

ζύμι '. Τό προζύμ ξεχείλισε μέσ τή ξλόπνάκα. 2) αγροίκος, έπίθετον 
τών Βουλγάρων : Τί ξέρ έκείνΐ ή ξλόπνάκα άπό νίκοκεριό ;

ξλοφάς, ό=έργαλεΐον ξυλουργικής : Τό σιαξε μέ τό ξλοψά. 
ξλόχτενο, το= τδ  ξύλον τοΰ ιστού τής υφαντικής, πού περιέχει τό χτέ

νι : Στράβαινε τό ξλόχτενο. Τό ξλόχτενο μ ήρτε μκρό.
ξνίτοα, ή=όξαλίς : Μάζωξε ξνίτσες καί τς έφαγε, (ξνιζω, ξνίλα, ξνός). 
ξνομλιά, ή = 1 )  τό δένδρον : Οί ξνομλιές γούλες μέ τ άθια. 2) ανό

ητος : ’Ά άε ρέ καί σύ ξνομλιά. Τί σέ λέει, πάλε ή ξνομλιά ;
ξόγανο, τό=(ξόανον) ανόητη : Πήγε καί πήρε κεϊν τό ξόγανο. 
ξομολόης, ή=έξομολόγησις ; Θά πάγω στή ξομολόης, γιατί θά μετα- 

λάβο). (ξομολάγω).
ξόδλι, τό=ποίκιλμα, διακόσμησις ενδύματος .· Λογιώάω λογιοΰ ξόόλια 

έκαμε.
ξόρκχ, τό=εξορκισμός : Μέ τά ξόρκια τς τονε γιάτρεψε. 
£πάζμαι=ύπερηφανεύομαι : Είδε πέάε παράδες στ τζέπ τ καί ξπάσκε. 
ξνγαλο, τό=γιαούρτι: Νόστιμο σά όρόβειο ξύγαλο. Τό πξα τό γάλα, 

ξύγαλο.
ξνμνώνω~1) γυμνώνω: Τό ξύμνωσα νά τό λούσω. 2) ληστεύω: Τονε 

ξύμνωσανε οί κλέβδες:
ξύντσα=έπηξα, (καρυώτικη έκφρασις): Ξύντσες Κεράννα γιά τόν 

παπά Τγνάτ ;—Ξύντσα ταχιά.
ξνπνος, ό=έγρήγορσις : Στο νύπνο σ ιογ είδες, γιά στο ξύπνο σ ; 
£ά>=ξύω, ξιοΰμαι=\όομαι : Ξώ τό ξύλο νά τό κάμω όαστούνι. Ξεϊ 

κίλιές καί κάμνει φανάρια. Τί ξιέσαι σά do ψωριάρ ;
ξωδωμός, ό=έπίδοσις είς τάς εκτός τοΰ οϊκου διασκεδάσεις ; Τί ξω- 

δωμός ειν ό δκόη σ, παιδάκι μ ; Τ γιοΰ μ ό ξωδωμός ειν άλλο πράμα.
£ωάών,ααι==επιδίδομαι είς τάς εκτός τοΰ οίκου διασκεδάσεις : Τέτοιο 

ξωδωμένο παιδί, μεσάνυχτα θάρτ νά κοιμθή. Πολύ ξωδώθκε ή κόρ τς.
ξώπορτα, ή=εξωτερική θύρα τής οικίας : ’Έκατσε όξω μεριά στή ξώ

πορτα τς.



ξώρας, έπ(ρ.=άργά : 2ώρας τό νοιώσε ή άμνια. Δέ εινε καί πολύ 
ξώρας.

Ο

δβάς, λ. τ .=πεδιάς ; Έπεσαμε στς Τσόρλος τς δβάδες (δβαλίκΐ). 
όβραΐκα, ή— χ\ εβραϊκή γλώσσα :. ’Έμαθε όβραΐκα άπό τ Μανόγα. 

(οβριός, όβραΐκος).
δγούρ, τό, λ. τ.=καλή τύχη : Δέ μέ πήγε όγοΰρ. Σά μ έ'ρτ δγούρ. 

(δγουρλίδκος).
όγραάίζω, λ. τ. =συναντώ κακόν τι πνεύμα καί κακοπαθαίνω : Βγήκε 

νά κατρήσ σά όξω άλάλιτο ρνίθ κι δγράάσε.
όγραίνω— υγραίνω : Όγραίνετ άπ τόν ΐδρω. Μόνε έβανα τό χέρι μ

ε§ώ μ, δγράθκε.
δγρός, η, ό=ύγρός : Τά ρούχα μας άκόμα ειν δγρά. 
ogovag, ό=έγγονος, 0govij, ή=έγγονή, ogovl, τό άδιαφόρως τό αρ

σενικόν ή θηλυκόν : ΤΗρτ ό όgovαζι μ νά μέ διή Ή  δgovή μ εινε μεγα- 
λύτερ. "Εξ ogovia έ'χω, σήμερα τήν ημέρα.

ό'Ι’τ έπ ιφ .= Έ ,  σύ. ’Ό ϊτ , πού πάς ; νΟϊτ, τί κάμνεις εδώ ; 
δκνός, η, ό=δκνηρός : Τί δκνό παιδί ;
δλάχΐ, τό=έρίφιον : ’Έσφαξα τό σερνικό τ^ολοκάκΐ. CH σοΰτα μας

έ'καμε δυό δλάκια.
δλάνοετέν, λ. τ.=δλο κι όλο: Όλάνοετέν θά δώκΐ 5 γρόσια' τί ξέρς 

\ ύ / · τα γενΐ;
όλόρτος, τ, το=δρθιος : "Οπως νά τνε ρίξης τ gcxta, όλόρτ θά πέσ. 
δλονκΐ, τό=ύδρορρόη : Γιόμσανε τά δλούκια χώματα. 
δλονλουάκια=λέγετσ.ι είς τά βρέφη, τά δποΐα άφίνουν άναρθρους 

φωνάς. Όλουλουάκια τό μκούτσκο μ.
όλω=μόριον διά τόν σχηματισμόν τού υπερθετικού τών επιθέτων : 

"Ολω δυνατός ειν ό άδρεφόζι μ "Ολω τρανός έγώ είμαι. "Ολω bρoστά= 
εν πρώτοις. “Ολω πίσ=έπί τέλους. 'Ολώϋρα=πέριξ. "Ολω κοάά=πλησιέ- 
στατα.

δμάδα, ή = κ λ ατειά πέτρα, μεγέθους σπιθαμής ή καί σιδηρά πλάξ μέ 
τήν οποίαν παίζουν.

δμάδες= το  γνωστόν παιγνίδι : Έ παιξαμ ομάδες καί τονε gaζάdσa. 
όματιά, ή— τα. σπλάγχνα τού χοίρου ψιλοκομμένα, γεμισμένα είς τόν 

στόμαχόν του μέ μπαχαρικά, καί καταλλήλως βρασμένα : ’Έφαγε δματιά, 
θαραπαύκε. (έκ τού ομού).

δμνοστος, τ, το=νόστιμος : Πολύ δμνοστο γένίκε τό φαγί. (σπανία). 
ομόλογο, τό=γραμμάτιον δφειλέτου: Πήρε δέκα λίρες κι έδωκε ομό

λογο γιά εΐκοσ.
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δνοματίζω=άναφέρω δνομαστί; Τόσο π τονε παίδεψανε, δέ dov 
ώνομάτ-σε. Δέ dov όνοματιζ bλέμ to b8'9,8Q0 τς.

δάας, δάες καί 0de=otav  : ’Όάας μέ τό δωκε ήάανε χαλασμένο. "Οάε τ 
άξα, μέγ ήρτε νά κλάψω.

δάας δ, λ. τ.=δωμάτιον : ’Έλα νά διής καί τό ^αλό μας τόν δάά. 
Έδώ είνε τό γέρ δάασή.

όξίδα, ή=δξύτης τών υγρών τοΰ στομάχου : ’Έχω δξίδες. Μνιάν 
δξιδα πώχΐ τό στομάχι μ.

όξαποδώ, <5=διάβυλος : Τονε bήρε δξαποδώ. Τόν έπιασε πάλε δξα- 
ποδώ.

όξωπίο, έπ ίρ = π ρ ό ς  τά δπίσω : Έκεϊ π δέ τόν ήθελε, γΰρσ δξωπισ 
καί τονε πήρε.

δξω πόρτα, επίρ. =  Σά μεγαλώς ό γιόη σ, όξω πόρτα εσένα. "Αμα 
σώθκε δ θέρος, οξω πόρτα τό τσράκΐ. (θά διώξουν).

δπαλα, επίρ = ε ις  τά βρέφη, σήκω : Κάμε όπαλα τό μωροϋτσκο μ. 
δρά, ή=οΰρά : Σήκωσε τν δρά τ καί πάει. Πιάσ τν δρά τ. 
δρνί'&α καί ορθα, ή=δρνις : έ'χμε πέάε όρνιθες κι ένα πετνό. 
δρνί'&όκωλος, ό—είδος λειχήνος τοΰ προσώπου, -που θεραπεύεται μέ 

τό τρίψιμον τοΰ πισινοΰ μαύρης δρνιθος, έπ’ αΰτοΰ : Έβγαν δρνιθόκωλο. 
Αυτό είν δρνιθόκωλος.

όρνιΦοτυφλιά, ή=άσθένεια τών οφθαλμών, κατά. τήν οποίαν δ πα
σχών δέν βλέπει, δταν δύση δ ήλιος : Έ χ ΐ  καμένΐ, δρνιθοτυφλιά. Όρνι- 
θοτυφλιά έχΐς καί δέ γλέψ;

όρ'&οϋνι, τό=ρώθων : Ά π  τό σνάχΐ έσκασαν τά δρθοΰνια μ. 
δρνιο, τό=όρνεον, άγριο πουλί καί μεταφ. αδύνατος : Άπόμκε σά do 

δρνιο.
(5ρ(α?7>'€άω=συμβουλεΰω : Έγώ τόν δρμήνεψα. Ά μ  δέ dov δρμηνέβς 

καοένΐ ;
όρμηνια=σνμβουλή : Μ’ έδωκε μνιάν δρμήνια. Καλή δρμήνια αΰτήνΐ. 
δρτάκίς, λ.τ.—σύντροφος: Ό  μλωνάς έχΐ τό διάβολο δρτάκΐ. Γένίκαμε 

δρτάκίδες.
υρτάδκος, κΐ, κο, λ. τ.=μέτριος : Πήρα μνιά λαγήνα δρτάδκο boi. 

’Ό χ ΐ  πολΰ τρανός’ δρτάδκος.
όρταλίκΐ, τό, λ .τ .=δ τόπος : Σκοτείνιασε τ’ δρταλίκ^. Ά ν  κάτ γένίκε 

τ ’ δρεαλίκΐ.
όαουρτζής, ό, λ. τ. καί σονρτζης=δ ενοικιαστής τής δεκάτης τών 

γεωργικών προϊόντων, καί οΐ υπάλληλοι αΰτοΰ : Δέ do βούλωσε καλά ό 
δσουρτζής.

όσονρ, τό, λ. τ.=φόρος δεκάτης : Τό δωκες τ ’ δσούρ ; Έ ρ τε  νά πάρ τ° 
δσούρ. «
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δτμος, οιμ, ,αο=έ'τοιμος : Δέ εινε δτμο ακόμα. "Οτμο θέλίς νά τό 
βρης ;

οϋχ, έπιφ. δυσαρέσκειας I Οΰχ καί συ μέ τσί δλειέϊ σ. 
ονφ, έπίφ. καταφάσεως : Τό ηύρες, μαρή ; —Ουφ. (Μάλιστα): Τό μα

θές μαρέ; —Ουφ.
ονΗον=μά)^στα. Προφέρεται μέ κλειστό στόμα, διά τής ρινός : ’Ήρ- 

τανε τά πράματα ; —Ούΐιού (Δηλ. ’Ήρτανε) Θά φας ; —Ούΐιού. (Θά φάγω).
ovqov=oxι. ΙΙροφέρεται μέ κλειστό στόμα διά τής ρινός : Τό είδες 

μαρέ ; —Ούςου.
οφκαιρος, ρ, ρο=κενός, άδειος : Δύς τό όφκαιρο τό τσβάλι καί πάρ 

τό γιομάτο.
δφρνδα, ά=1) θάρρος : Πολύ δφρυδα τό δωκε τό παιδί. Γιατί τό δί- 

νΐς δφρυδα καί δέ σ-μαζώνεται ; 2) υπερηφάνεια : ’Έχΐ μνιάν δφρυδα, σάν 
νάν είνε δέ ξέρω τί.

δχά, έπιφ. είς τά ζώα, διά νά σταματήσουν : Οχά, Καρά, δχά. 
δχοχο ο, έπιφ. χαιρεκακίας : ’Όχοχο σ” καλά νά παθαίνίς. 
δχεάρα, ή καί όχίά=έχιδνα καί μεταφ. φθονερός : Τί οχιά είνε κείνν 

παάοΰ θά χύσ τό φαρμάκι τς.
δόνος, ό=πυον : Μόνε τό ζοΰπξε, έτς πετάχκε δ δόυος, Γιύμσε δόυο. 
δόυάζω=γεμίζω obuo : Πάλε δόυασε τό χεράκι τ. Πήρε νά δόυάζ.

H

Παγανός, ·ή, ό=άβαθής : Αυτό τό πνάκΐ εΐνε παγανό. Έμεΐς κολιόά- 
με στά παγανά.

παζί, τό=άγριον αντίδι : φυτόν μέ εδώδιμα φύλλα : Μάζωξα καόόσα 
παζιά.

παθιά£'ου=άσθενώ άπό χρόνιον νόσημα : Πάθιασε καί πέθανε. Γουλί 
πιά θά παθιάζνε ;

παϋΊάρς, ρα, ρκο=δ  πάσχων άπό χρονιάν μολυσματικήν νόσον : Οώ- 
μνιαζε τή σχωρεμένΐ τ Φωτνή παθιάρα. ’Έβανε τά παθιάρκα τά ροΰχα 
καί πάθιασε κι άτή τς.

πάθος,. τό=μεταδοτικόν νόσημα, φθίσις, χελώνια κλπ. Μή παγαίνίς 
κοάά τ, γιατί εχτ πάθος.

παθός, ό=δ  παθών, ό έξ ιδίας πείρας γνωρίζων τι καλώς : Νά ρω- 
τήης κανά bj^o. Κάλλιο παθό, πέρα γιατρό, παρ.

παιδεμός, ό=βάσσάνο : Τό bαιδεμό πώχνε τά κουρκιά, κάλλιο καί νά 
μή άά βγαζα.
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παιδενω=χνραν\ά> : Σά do Χστό τονε· bui8e\]>avs. Παθ. παιδεύμαι, 
αγωνίζομαι, υποφέρω : Ά δ κ α  παιδεύεσαι νά τό κάμς. Τόσα χρόνια παι- 
δεύκε μέ τς άρρώστειες.

παιχνίδ, τό=ιέχνασμα, στρατήγημα : Μ’ έπαιξανε ενα παιχνίδ. Τέ- 
τοιο παιχνιδ, κάνε δέ Βέρναγε άπ τό νοΰ μ (παιχνιδιάρς, παίζω).

παινιονμαι=καυχώμαι : ΙΙαινέθκε π θαλά τό κάμ. Έσύ μόνε νά παι- 
νιέσαι ξέρς. Μή γλέψ πού παινιέταΓ δέ είνε γιά νά τό κάμ.

παϊτόνΐ, τ ό =  Επιβατηγός ά'μαξα : Γΰρζε στά χωριά μέ τό παϊτό.νΐ, γιά 
νά δείχτη. Έκεινί. είν άρκόά άρέχνε μέ τό παϊτόνΐ.

πακιαπού, ή=άνόητη : Σκάσε, κάτσε καλά, πακιαπού. Σοΰς κι εσύ 
πακιαποΰ.

παλιγκαιρνός, νη, νό=τού παλαιού καιρού, ασυγχρόνιστος : Φόργε 
άπό κείνα τά παλιγκαιρνά τά κοάογοΰνια. Πού τόγ ηΰρες .αύτό τό παλιγ- 
καιρνό τό σαρίκι ;

πάλε=κάλιν  : ΓΙάλε τό φερες ; Ούχ καί σύ πάλε μέ τό γιός. 
πάμ, έπίρ.=έπάνω : ΤΗρτε πάμ. Καί τό πάμ ίδιο σά do κάτ. 
πάνα, ή=χοντρό πανί δεμένο σ’ ενα μακρύ κοντάρι διά τό καθάρι

σμα τού φούρνου άπό τή στάχτη: Βρέξ τ bava καί κόρωσε. Τά βρακιά τς 
μαύρα πάνες.

παναδιάρς, ρα, ρκο=έχεϊνος πού έ'χει πανάδες : Τό μούτσνο τ εινε 
παναδιάρκο, σά μσιρίτκο αυγό. (πανάς, παναδιάζω).

παναγνριώτ-ς, <5=ό έπισκεπτόμενος ή λαμβάνων μέρος είς πανήγυ- 
ριν : Μαζώχκανε γούλι οί παναγυριώτες νά χορέψνε. (παναγΰρ). 

παναπη=ωοτ&.
πανέρ, τό=πλεκτόν δοχεΐον, άπό λεπτά σανίδια πλάτους Q,04 μ. Γί

νεται καί άπό λεπτές βέργες, άλλά τότε ονομάζεται μαλάθρα : Βάν τά 
ρούχα στά πανέρια νά πά ν τά πλΰνίς.

πανιάζα>= χλωμιάζω, άπό άσθένειαν ή φόβον, γίνομαι άσπρος σάν 
πανί : Πάνιασε τ άχεΐλΐ τς ή καμένΐ. Τς όρνιθας τό λειρί πήρε νά πα- 
νιάζ. (πανιασμένος).

πανι£ω=καθαριζω τις στάχτες τού φούρνου μέ τήν πάναν : Δέ τονε 
πανίεις καλά τό φούρνο, μα£ηψα, καί τά -ψωμνιά βγαίν-νε γούλο σταχτω
μένα. (πανί, πανένιος, πανίτκος).

πάνιοτρο, τό=εργαλεΐόν ξυλουργού, τό όμάλιστρον, μεγάλο ροκάνι : 
Κάμ το μέ τό πάνιστρο.

πανούκλα, ή = 1 ) ή νόσος πανώλης : Πέθαναν καί πέθαναν άπό τ ba- 
νούκλα. 2) άτακτο παιδί : Δέ σ-γάει ή πανούκλα νά κάτς. Τό είδες τ ba- 
νούκλα τί μ έκαμε ; (πανουκλί).

παάον=  πανταχού :Ά π ό  παάού τνε διώχνουνε. Παάού τά πάντα. παρ. 
παι/ρο/1ο^ίοϋ/χαι=διαπραγματεύομαι τόν γάμον μου : Ά πό δεκαέξ



260 f  Κ. Χουρμουζιάδου

χρονοΰ άρκεψε νά παάρολογιέται. Γοΰλο παάρολογιέται και δέ λέει νά πα- 
άρευτή.

παπά, τό καί τά=ένδύματα εις τήν γλώσσαν τών νηπίων : ’Έβανε 
κείνο καλό παπά.

παπαγιώργης, ό = ή  μεσιτεία, είς τό επαγγελματικόν γλωσσάριον: Τό 
δίνω πεάακόσια γρόσια, μέ τό παπαγιώργη μαζί.

παπαδίτοα, ή— τό φυτόν χαμομήλι : Βάν το παπαδίτσες λαπά. Μά- 
ζωξα παπαδίτσες.

παπάρα, ή = 1 )  ξερό ψωμί, μουσκεμένο σέ ζεστό νερό καί ξύδι: ’Έκαμα 
μνιά παπάρα κι έφαγα. 2) τρόμος, κίνδυνος παρελθών : ’Έφαγε μνιά πα
πάρα, ϊδρως τόν έκυψε.

παπαρούάα, ή = 1)  γυναίκα τών σκαφιδάδων, που έλέγετο καί bρα- 
τένα, βουλγαρικής προελεΰσεως. Οί άνδρες τούτων είχαν μακρυά μαλλιά 
δπως at γυναίκες των : Πέρασαν οί παπαρούάες. 2) πάσα όμοιάζουσα 
πρός αυτήν *· Τνέ είδες τ banapooda ;

παπαρούνα, ή=μήκων : Κοκκίνισε σά d παπαρούνα. Γιόμσε τό χω- 
ράφ παπαρούνες.

πάπος, ό = τό  αρσενικόν τής πάπιας : ’Έσφαξε τό ζιντζαπή τό bάπo. 
παποΰδες, ο ΐ=  1) οί πρόγονοι : ’Έτς τό ηΰραμε άπό τς παποΰδες μας, 

έτς θά τ άφήκμε. 2) κουκιά μαγερεμένα σαρακοστιανά, μόνον μέ νερό καί 
άλας ; ’Έβρασα κ-κιά παποΰδες, πολύ νόστμα. 3) εικόνες βιβλίου : ’Έλα 
νά διοϋμε παποΰδες μες στή φλάδα.

παπουδιάζω=ζαρώνει τό δέρμα τών χειρών μου, δπως τό τοΰ παποΰ, 
συνήθως άν κρατήσω τά χέρια έπί πολύ είς τό νερό : Παπούδιασαν τά χέ
ρια μ μες στά νερά. Καί τά δκά μ είνε παπουδιασμένα. (παποΰς, παπου- 
διασμένος).

πάπρο, τό=βοΰρλο : Χώθκε μες στά πάπρα καί τόν έχασα. 
παπύρ, τό=ύδροχαρές φυτόν, πού τό χρησιμοποιούσαν οί βαρελάδες 

διά νά γεμίζουν τις σχισμάδες μεταξύ στις ντούγιες τών βαρελιών, καί άπό 
τό όποιον κατεσκεΰαζαν καί ψάθες : Λίγο ήρτε τό παπΰρ. Ξεράθκανε τά 
παπύρια.

πάρα, μόριον=1) λίαν : Πάρα πολύ καλό. 2) άττί : Κάλλιο ένα καί 
στο χέρ, πάρα δέκα καί καρτέρ. παρ.

παραβγάζω=βννοό&νω μέχρι τής θύρας ή καί πέραν ακόμη τόν άνα- 
χωροΐντα: ’Έλα νά διής τ Aabριvή πού παραβγάζ τά μισαφίρια τς. Τονε 
παράβγανε ίσαμε τ άόέλια.

παραβαραίνω=ϊνοχλώ: Δέ θέλω νά παραβαραίνω κανείνενα. Μή ba- 
ραβαραίνίς τς άθρώπ.

παραγένμαι=νπερωριμάζω: Τά σύκα μας πμραγένίκανε π ά. Πολύ 
παραγένίκες. Ό  καμένος ό παποΰς παραγένίκε. Νέ γλέπ νέ ακούει.



π.αρά£ωμα=Επώννμ ον, έπίθετον: Τι εινε τό παρι^ωμά σας; Τόν 
έκατσανε Οοΰτζο τό παράgωμα τ.

παρα£ωμνιάζω=  ταιριάζω παρωνύμια πειραχτικά : Γιατί τό πaρagω- 
μνίάζτε τό παιδί;

παραδαρμένος, νΐ, νο=δ  μή άμεμπτων η θώ ν : Τνεγ είδες t  baρaδaρ- 
μένΐ γλώσσα π τν έχι ; Μάανα τό παραδαρμένο, πανάθεμά το. (παρα
δέρνω).

παραδίνω=προδίδω : Μάς έπαράδωκανε πώχμε καπνό. 
παραΰνρα, η=μικρά  θύρα είς υψηλόν μέρος τοΰ τοίχου τοΰ άχυρώ- 

νος, διά τής οποίας γεμίζουν τό άχυρον είς αυτόν : Ά νο ι  τ baρaθύρa νά 
βάνμε τ άχερο.

παρακατιανός, νή, νό=κατωτέρας ποιότητος ή κατωτέρας τάξεως ; 
Πήρα ένα ζευγάρ πεντόφλες άπό τς παρακατιανές. Κι εκείνος δέ βίνε κα- 
νάς παρακατιανός, (παρακάτ)

παρακοντ, τό=μικρό κουτί μέ καπάκι, καρφωμένο είς τό επάνω μέ
ρος τοΰ φορτσεριού τών άσπρόρρούχων, μέσα είς τό όποιον έφύλατταν συ
νήθως τά πολύτιμα κοσμήματα καί έγγραφα.

παραλαάίζω, λ. τ.=ξεσχίζω : Τονε παραλάάσανε τά σκυλιά. 
παραλαάίζμαι=κόκχομα\,: Ά ς  πά νά παραλαάίζεται ή μάννα τ, 

κανείς δέ τν άκούει.
παρα/Ιθ7ίά£ω=χάνω τά λογικά μου: Σά do κρίν-νε μές στό νύπνο τ 

τό τέκνο, παραλογιάζ. Γέρασε καί παραλόγιασε, (παραλογιασμένος).
παραμελάζω μεταβατικόν=προξενώ άφόρητον πόνον : Τό παραμέ- 

λαξε τό παιδί, άμετάβατον. Πώς παραμέλαξε τό τσαμένο, τό κόπκε ή 
ψχήμ.

παράμερα=ίδιαιτέρως: Τονε πήρε παράμερα καί τονε κβέάιασε. (πα
ράμερος).

παραμνοιάζω=ιζαρομοιάζω, εκλαμβάνω τινα αντί άλλου : Σέ παρά- 
μνοιαξα μέ τό θειό μ. Δέ ήάανε κείνο, άμά τό παράμνοιαξα μέ τν ανε
ψιά μ.

παρανίχίδα, ή=μικρά λωρίς δέρματος άποχωριζομένη περί τόν όνυχα : 
Γιόμσανε παρανιχίδες τά δάχλα μ. Μή κίτάης τ άλογο π κατρεί καί θά 
βγάνίς παρανυχίδες.

παραξλώνω=καταντώ ανυπόφορος : Πολύ τό παραξήλωσε. Τό παρα- 
ξλώνίς μ αυτά σ τά καμώματα.

παραπανίαως, α, ο= περ ιττός: Αυτά τώρα εινε παραπανίσια λόγια. 
Τό παραπανίσιο δέ βγάζ μάτ. (παραπάν).

παραπόνων μα ι= σνγκ  ινοΰμαι: Τόν- είδα μές στά τσάτζαλα καί πα- 
ραπονέθκα. Δέ βαστάει ή καρδιά μ, λήγορα παραπονιοΰμαι. Παραπονέ- 
θκε κι έκλαψε. (παράπονο, παραπονεμένος).
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παραατεκάμενος, vl, νο— καράκλητος, βοηθός, άντιλήπτωρ: Αύτά τά 
φταίνε οί παραστεκάμενες. Ποιόνα είχε παραστεκάμενο; (παραστέκμαι).

παρατιοΰμαι=παραιτοϋμαι: Παρατής μαθές εσύ, νά μονιάσ-νε. ’Ακό
μα δέ b χρατήθ «ε.

παραφασίδα, ή=χό  μέρος τοΰ υφάσματος δπου τό στημόνι ή τό υφά
δι είναι διπλωμένο ή κομμένο: Πολλές παραφασίδες έχΐ τό πανί σας.

παρμάκΐ, τό, λ. τ .= 1 )  δάκτυλος. 2) τά μεταξύ τής πλήμης και τών 
αψίδων ξύλα τοΰ τροχοό τής άμάξης: Τσακίσκαν δυό παρμάκια καί τά 
πέρασα μνιά στρέβλα. ό) Τόν έβαν ενα παρμάκι=εχωσε τό δάκτυλό του 
είς τόν πισινό του.

παρμακλ-ηκΐ, τό, λ. τ.=κάγκελα, δρίφρακτον : ’Έχΐ ένα παρμακλ-ήκΐ 
ανάμεσα.

παρόλα, ή=1)  χειραψία: ’Έκαμαμε καί παρόλα. 2) δακτί’λίδι άρρα- 
βώνος: ’Έδωκανε λογοσούμαδο, άμά ακόμα παρόλα δέν έβανανε.

παρτααλώνω— bιακλαδιζομαι : Τά κ-κιά μας δέ λένε νά παρτσαλώσ- 
νε. (παρτσάς).

παρπονλίς, λα, λχκο=παχουλός: 5Έ χ ΐ  δυό παρπούλίκα κορίτσια. Πολύ 
παρπούλα είνε.

παρτάλια, τά, λ. τ.=ξεσχισμένα ρούχα : Γΐρίζ μές στό δρόμο καί κρέμ- 
άαι τά παρτάλια τ. Μάζωξε τά παρτάλια τ κι έφγε. ’Έρκεσαι νά παρς τά 
παρτάλια σ καί νά φεύγης από δω ; (παρτάλίς, λα, λίκο).

πασκί£ω=προσπαθώ αγωνίζομαι: Νά πασκίης, τ άόρι μ, νά τό κάμς 
μοναχόησ.

πάαπαλί, ή=άλευρόσκονη καί κονιορτός ή οποία έπικάθηται έπί τών 
εργαλείων τού μύλου καί άμα βραχή μαυρίζει καί έχει γεΰσιν πικράν: Ό  
μυλωνάς είνε μές στ bάσπaλ;t βουτμένος. (πασπαλίζω)

παοπατεύα>=ψηλαφώ νά εύρω τ ι : Τί πασπατέβς στή σκοτίδα ; "Ακό
μα θά πασπατέβς;

πατέκα, ή = μ ονοπά τι: Πήρε τ baτέκa καί τράβξε γιά τς Μέτρες. 
πάτερς, ό = δ  πα πά ς: Πού είν ό πάτερς; Νάρτ δ πάτερς νά διαβάσ 

τό βόδ μας.
πατνιανιό, τό=μικροκαμωμένο καί αδύνατο πλάσμα: Τέτοιο πατνια- 

νιό, ήθελε καί παάρειά.
πατραχήλι. τό=έπιτραχήλιον : Τό φόρεσε σά baτρaχήλΊ στό λαιμό τ. 
παταονρα, ή=άβάπτιστο κορίτσι: Ή  πατσούρα μας γελάει. ’Έχμε καί 

μνιά πατσούρα.
παχνί, το = ή  φάτνη: Σά do βόδ στό παχνί.
παχλούκΐ, τό=ξηρό πολύ : Τό ψωμί τς, ξερό παχλούκΐ. Τί παχλούκι 

είν αύτό;
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πγαδάς, ό=χάχοικος τοΰ χωρίου Δελλιώνες, είρωνικώς, διότι κάποιος 
έδολοφονήθη έκεΐ ριφθεις είς to πηγάδι: Πάλε κβανιοΰάαι οί πγαδάδες 
στά κονάκια, (πγάδ.).

πεζός, ή, ό καί άπεζδς= \)  Έ γώ  ήρτα πεζός κι εκείνος μέ τό γαδοΰρ. 
2) τό κάτω μάτι τής κλαδευμένης αμπέλου : "Αφκα δυό πεζοί κι ένα ga- 
βαλάρ.

πεζούλι, τό=κιβωτοειδής θήκη εντός τής οποίας τοποθετούν οί παν- 
τοπώλαι τά όσπρια κλπ.: Γούλα τά πεζούλια τ γιομάτα.

πείσμα, ή=1) θυμός: "Εχΐ μνιά πείσμα, άπό τ μύτ νά τονε πιάης θά 
σκάς. Μές στ Βεΐσμα βράζ. 2) πείσμα, γ ινάτι: έβανε τ bεΐσμa τ νά μή do 
κάμ.

πεωμακιάρς, ρα, ρκο=θυμώδης : Τέτοια πεισμακιάρα γίναίκα δέν
είδα. Σά do πεισμακιάρκο τό σκυλί κάμνει.

πεισματώνμαι=επ ιμένω! Πεισματώθκε καί δέν ήρτε. 
πεισμώνμαι=ϋνμών(ύ : Δέ bεισμώvεσaι καί τί κάμνεις; Πολύ πει- 

σμώθκα σήμερα.
πεκές, ό, λ. τ.=κάθισμα μακρύ σάν ράφι, μέσα καί έξω είς τό καφε

νε ίο : "Εκατσε στο bεκέ Ξαπλώθκε στο bεκέ καί κίμήθκε. 
πέλεμος, ό =  πόλεμος: Θέρος τρύγος πέλεμος. παρ. 
πελίνος, ό καί πηλίνος=χό φυτόν άψινθος, τού οποίου τά άνθη χρη

σιμοποιούνται ώς φάρμακον : Νά πιής πηλίνο μέ τό κρασί, νά σ άφήκΐ ή 
θερμασιά.

πεπές, ό καί πεπετές, λ. τ.=βραδύγλωσσος: ό γιος τ πεπετές σά d 
μάννα τ.

πέρα=παρά : Κάλλιο τ άρνιακά, πέρα τά πρόβια. 
πέρα πέρα= αποπάτησις. Λέξις νηπίων : ’Ά  πάη πέρα πέρα. Κάτσε 

νά κάμς πέρα πέρα.
πέρα περον, ή=.διαμπερώς, απ’ άκρου εις άκρον : Τονε πέρασε πέρα 

περού. Τρύψε πέρα περού.
περεχιοϋμαι=περιχέομαι: Περεχύθκε μέ τό γάλα. Νά μή μ* περε- 

χύης. Περεχύθκα άπό παν ώς κάτ.
περατνό=ειδος σταφυλιών, λεπτόφλουδα, τά. καλύτερα τής περιφέ

ρειας : Βγήκανε καί τά περατνά. Άποθύμσα τά περατνά τά σταφύλια.
περδικόσκο, τό=ειδος μικρού καί πολύ γλυκού σύκου: Γένχκανε καί 

τά περδικόσκα.
περάίκλτόνω=περιπλέκομαι: Περδικλώθκανε τά ποδάρια μ στς άβα- 

τσνιές.
περιχνός, η, ό=πενιχρός : Πολύ περιχνά τά ρούχα τς.
περναστήρ το— λεπτό ξύλο μήκους 0,20 μ. μέ τρύπα είς τό έν άκρον
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διά νά περνούν τήν βρακοζώνα είς τόν βρακοθβλειά: Τσακίσκε τό περ- 
ναστήρι μ. Κάμε με bάρbα ενα περναστήρ.

περπερής, ό ~ δ  πολύ επιμελούμενος τήν περιβολήν : Τονε γλέψ τό 
bερπερή.

περπερίκα ή (λ. σλαβική=πεταλούδα)=τό σίδηρον πού τίθεται μετα
ξύ τής άνω και κάτω μυλοπέτρας. Είς τόν χειρόμυλον εινε ξύλινον: Δός 
τ b6ρπερίκa ν άλέσω βληγούρ.

περίδρομος, d =  1) πολύ: ’Έ φαγ’ ενα περίδρομο. 2) διάβολος : Τονε 
•πήρε ό περίδρομος. 3) δυσωδία : Βρώμσε περίδρομος, (περιδρομνιάζω).

περονχιά, τά=φαγητό άπό ζυμάρι κυλινδρισμένο και κομμένο σάν 
μικρά μακαρόνια, τό όποιον έβραζαν μέσα είς νερό, τό στράγγιζαν καί 
τό περιέχυναν ζεματιστό βούτυρο : Μάς φύλεψαν περουχιά μέ τό ξύγαλο.

περτσούλΐ, τό= τά  μαλλιά πού κρέμονται επί τοΰ μετώπου : Μάζωξ 
τά περτσούλια σ καί πέψτνε μέσ στά μάτια σ. (περτσιά=χαίτη).*

πεοκές, τό λ. τ .= δώ ρ ον:  Τόν έστλε στό διάβολο πεσκές. Τί πεσκές 
(κακή) πγ ειν έκείνι.

πεταβρώνω= προσδένω τό σπασμένο χέρι ή πόδι είς ένα σανίδι : Τσά
κισε τό χέρ καί τό πετάβρωσε ή Ροδίτσα. (πέταβρο). 

πεταλ{£ου=πτερυγίζω : Τί πεταλίζ στό παραθύρ ; 
πετιά, ή= ατόμαχος : Έ πεσ  ή πετιά τ.
πετνάρ, τό=πετεινάρι, πετεινός 2—3 μηνών : Καπόνιασα δέκα πε- 

τνάρια. (πετνός, πετναράκχ).
πετροβόλιό, τό=πετροβολών, σωρός πετρών είς μίαν άκραν τοϋ χω

ραφιού ή τοϋ’άμπελιοΰ: Τό πετροβολιό μας εΐναι γιομάτο φίδια.
πετροχελίδονο, τό=χελιδόνι πού κάμνει τή φωλιά του στούς βρά

χους.
πδεξενμαι=επ ιτυγχάνω τήν κατασκευήν : Ά πό  γούλα πδεξεύεται. Ε 

γώ κάνε δέ πδεξεύμαι τέτοια πράματα, (πδέξιος, πδεξάδα),
πήξιος, α, ο=άντωνυμία άόρ., πάντοτε κατόπιν τοϋ δείξιος : Τι δείξια 

καί τί πήξια δέ τνε φώναξε μές στό δρόμο.
πήζω: Νά μέ πήξης άμνια, μνιά κούπα ξύγαλο. ’Ά  σέ δώκω μνιά ά 

πήξ ό νούη σ μάζαλχ,
π'&αμή, ή=σπιθαμή : ’Έκοψε δυο πθαμές σκοινί. 
πθάρ=πίθος, ύποκ. πθαράκχ, μεγεθ. πίθαρος και πθαράρα I Σ ’ ένα 

πθάρ κλάν-νε. παρ.
πήλινος, νΐ, νο=πήλινος, ό κατεσκευασμένος άπό κοινήν άργιλλον 

δχι πορσελάνην: ’Αγόρασα μνιά πήλινχ κανάτα.
πtκρagoυριά, ή =  άγριον φυτόν χρησιμοποιούμενον είς τήν δημώδη 

ιατρικήν.
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πικρό βλαστμάγω==καχαο ομαι έκ καρδίας : Τονε πικροβλαστήμσε ή 
μάννα τ καί δέ do γλύτωσε.

πιληψιάρς, ρα, ρκο=θυμώδης, οργίλος" Ό  γιόζι μ, πιληψιάρς μέ τό 
παραπάν.

πιληψιάζω=  Εξοργίζομαι, μένομαι : Μέ τό τόσογια πιληψίάζεται. 
πίπιλος, λχ, Λο=στερούμενος τών πάντων. Μετά τοΰ τσίτσιδος : Ά- 

πόμκε τσίτσιδος πίπιλος στς πέάε δρόμ.
πίρος, ό=ξύλινος μικρός σωλήν είς τό κάτω μέρος τοΰ βαρελιού διά 

τήν άντλησιν τών υγρών, κλειόμενος διά τεμαχίου ξύλου περιτυλιγμένου 
στυπίον : Ά ν ιξ  ό πίρος καί χύθκε τό κρασί. Μεταφορ. Πάλε λύθκε δ πί
ρος τ. (πάσχει διάρροιαν)

πιονόκωλα—με τό πρόσωπον πρός τά όπίσω βάδισμα : Πορπατεΐ πι· 
σνόκωλα, σά do τζαγανό. (πισ-νός, πισ νή).

πίττα , ή—ζυμάρι κόν πού συνήθως ψήνεται μέσα είς τό ταψί καί ει- 
νε πολλών ειδών : φλαγούνα, γαλατόπτα, κολοκίθόπτα, κουκναρόπτα, 
σπανακόπτα. 'Ϋπ. πτίτσα, πτάκχ. Μεγ. πχάρα.

πλαγινό, τό (σπάνιον)=χποχωρητήριον : Που είνε τό πλαγινό σας ; 
πλαγιώ καί πλαλιώ καί πλαλώ=  τρέχω : Πλάγει καί σ’ έ'φταξε.

(πλάλα).
πλάρ, τό=τό  τέκνον τοΰ ίππου : Πλαλεΐ σά do πλάρ. ύπ. πλαράκΐ. 
πλάνΐ, ή=ϊ\ φωτιά τής παραμονής τοΰ Αγίου Ίωάννου (24 Ιουνίου), 

τήν δπ >ίαν πηδούν δλοι : Πήδξαμε πλάνΐ. Ά  ν’ ·άνάψτε πλάνΐ.
πλάς, ή = ιό  αλεύρι μέσα είς τό δποϊον πλάθουν τό ψωμί : Σώθκε ή 

πλάς, ’Άσε καί κομμά αλεύρι γιά πλάς.
πλαοχηρ, τό=μέγας ξύλινος ή μετάλλινος δίσκος έπί τοΰ δποίου πλά

θουν τά ψωμιά .' Φέρ τό πλαστήρ νά πλάσσω τά ψωμιά.
πλάτρα, ή=μεσίτρια ή εύρίσ <ουσα εργασίαν είς τά κορίτσια πού 

έπήγαιναν δΓ εργασίαν· είς Κ)πολιν : Τνεν ηΰρε ή πλάτρα ένα καλό σπίτ. 
πλατομαάηλα, ή=φυτόν μέ μεγάλα φύλλα, λάπαθον. 
πλάτσα, ή=παχεΐα  καί βραδυκίνητη κόρη : Τέιοια πλάτσα π γένίκε 

δέ όορ νά πορπατήξ.
πλάνος, ό = ή  εποχή κατά τήν όποιαν πλέκουν οί μεταξοσκώληκες 

τό κουκούλι : Τάμ άπά στό όλάνο, άρκεψανε νά ψοφάνε.
πλεξουδέτα, ή=λωρίς υφάσματος διά τής δποίας δένουν τήν πλεξίδα 

τών μαλλιών : ’Έχασε τή όλεξουδέτα τς. Αύθκε ή πλεξουδέτα τς. (πλε
ξούδα).

πλουμί, τό= ή  τετάρτη ήλικία τών μεταξοσκωλήκων; Τά σκλήκια μας 
κίμήθκανε στό κεάρί καί τώρα θά σκωθοΰνε στό πλουμί.
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πλεκός, ό=ξύλα πλεγμένα πρός περίφραξιν : Κρέμσε δ πλεκός. Ό  
πλεκός σκούνιασε.

πλέχω — 1) πλέκω : Κάλτσα πλέχΐς; Κι εγώ έπλεχα ένα £αιρό μέ τό 
goQoz. 2) πλέω : Πλέχχ σά do ψάρ. "Επλεχε ή βάρκα μες στο νερό. 3) κα
ταλαμβάνω : Κάνεδέ da πλέχχ.

πλέξ, ή = χ λ ο κή I Αυτό έχχ άλλοιώτκχ πλέξ. Δέ είνε ίδια ή πλέξ τ. 
πλόοκα, ή=ξύλινον δοχεΐον διά τό κρασί : Νά μάς φέρς καί μνιά 

πλόσκα γιομάτ.
πνάχω = πεινώ : Σά όνας κάτσε νά φας.
πνάκΐ, το=πιάτο : Πήρα τρία πνάκια μέ τό στάρ. (πνακάκχ, πνάκα, 

πνακάρα, πνακάς).
πνακιάχκο, χό = τό  φαγητόν τό όποιον δίδει ο πανδρεμένος υιός ή 

κόρη είς τόν γέροντα γονέα του : Κάκιωσε καί τν έκοψε τό πνακιάτκο.
ποδαρκό, τό= ό  λαός πιστεύει οτι ή έπίσκεψις ξένου ή συγγενούς φέ

ρει καλόν ή κακόν διά τήν ημέραν εκείνην καί τούτο άποκαλεΐ ποδαρκό : 
Πολύ κακό τό ποδαρκό τς. Ή  άδρεφή μ έχχ πολύ καλό ποδαρκό. Είς τόν 
πληθυντικόν ποδαρκά=τά παντός είδους υποδήματα : ’Έβγανε τά πο- 
δαρκά τ κι άνέβκε. Τρύψανε τά ποδαρκά μ.

ποδημαχα, τά=μεγάλα υποδήματα μέχρι τών γονάτων : Βάν τά πο- 
δήματα σ.

ποάίκχ, τό=1) ποντικός '· Τό φαγαν τά ποάίκια. 2) οί μύς τής κνή
μης: ΓΙόνεσανε τά ποάίκια μ. (ποάκάκχ, ποάκοφαγωμένο, ποάκοκού- 
ρελο).

ποδοπάνχ, το=μάλλινα λευκά τετράγωνα υφάσματα, πρός περιτύλι- 
ξιν τών ποδών, ocav φορούν τσαρούχια : Βράχΐκανε τά ποδοπάνια μ.

πολίχκα, τά=1) ή διάλεκτος τών Κ)πολιτών : Έκείνχ κρένχ πολίτκα. 
Λέει κι άπό κανά πολίτκο. 2) τά πράγματα τής πόλεως : Τί πολίτκα μάς 
έφερες;

πολίφάδ, τό=μικρόν τεμάχιον σάπωνος, τό όποιον μένει μετά τήν 
χρησιμοποίησίν του είς τήν πλύσιν i Μάζωξε τά πολχφάδια καί τά βανε 
στο καζάνι.

πορεύω=κουτσοπερνώ : Πότε σκάφτ, πότε άλετρίζ καί πορέβ. 
ποριά, ύ}= ϊ\ τρύπα διά τής οποίας διέρχεται τό νερόν τού μύλου: 

"Ανχξε τ Ιοοριά καί πήρ ό μύλος νά γχρίζ.
πονρλιάκχ, το=πώλος όνου: Ψόφσε τό πουρλιάκχ. 
πόρος, ό=λίθος λευκός πορώδης.
πορπαχώ=βαδίζω, περιπατώ: Έρκεσαι νά πορπατάς άπό δ ώ ; 
ποχονρ, το=φαρδί σαγιακένιο ή άμπαδένιο ανδρικό βρακί ·, ’Έχχ σέλα 

ρά boto0Q.
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πουσκιονράίζω=διασχ.αρπίζ(», ψεκάζω : Τονε πουσκιούρτσε γοΰλο 
λάσπες.

πονχτη, ??==μούχλα : Γένίκε ποΰχνη.
πούο-λα. ή=1)  σημείωσις : Νά γΐρέψρς καί t  ^ύσ-λα. Τόν έγραψε

μνιά ποΰσ-λα. 2) ’Έχασε τ 1χ)ύσ-λα τ.
πρά£,ααί=φιλοτιμοΰμαι : Τι πράχκες μαθές ; Μή bράζεσaL, δέ είν 

άνά^ι.
πόχ, τό=πόθος : Έ χμ ε  μεγάλο πόχ νά τνε διοΰμε. 
πρζπος, τό=ώραιότης, κομψότης; Πορπάτγε κι είχ ένα πρέπος. 

(πρέπω, πρεπούμενος).
πριάκονο, τό=ρίνη : Δός to πριάκονο ν ακονίσω τό πριόνι. 
πονπονλα, ή=λωρίς λε/ιτή άσπρης γούνας, ραμμένη γύρω είς τήν 

bρoστιvή καί τις τσέπες γυναικείου επανωφοριού.
πούτσα, ή = π ό σ θ η : Δέ εινε τς Μάρως ή χαρά νά τρώνε τ boύτσa μέ 

τό χλιάρ, παρ.
προβολήστρα, ή^φαρδιά  ράφη εμπρός είς τό παράθυρον, δπου τοπο

θετούσαν διάφορες γλάστρες μέ άνθη I Χάλασε ή προβολήστρα μ. Έπεσε 
ή προβολήστρα τς.

προζύμ, τό=ζύμη φυλαττομένη είς κάθε σπίτι διά τήν κατασκευήν 
άρτου : Τό προζύμ δέ gaμ νά κοιμθή σέ ξένο σπίτι.

προσκώνμαι— χιμώ, περιποιούμαι μετά σεβασμού, σέβομαι: Πολύ 
μάς π >οσκώθκανε. Τόν άάρα τς δέ τονε προσκώθκανε. Γοϋλι τσέ προσ- 
σκώνται.

προίκα, ή=προίξ. Τά Ινδύματα, έπιπλα καί σκεύη τής νύμφης: Δέν 
είχε κάνε προίκα.

προσχιά, ή=πυροστιά : Βάνε τή bρoστιά, νά στήσω τό φαγί. 
προοφέρνω=παρομοιάζω : Προσφέρνει λίγο τό baba τ. 
πρόσφωλίς, ό=ανγό  πού βάζουν στή φωληά γιά νά προσελκύη τις 

όρνιθες καί νά μή ξενογεννοΰν : ’Έφαγε τό σκυλί τό bρόσφωλΊ.
προσωπατίζα>=προϋπαντώ : Βγήκανε νά προσωπατίσ-νε τό δεσπότ. 
προσφαγίζου= τρώγω ολίγον : Κάτσε νά προσφαγίσ-με κομματάκι. 

’Άσε νά προσφαγίης.
πρ(£/«α4=φουσκώνω : Γιατί πρίσκαν τά μάτια σ ; ’Έφαγα, έφαγα, 

πρίσκα. ’Έπριξε τό τζγέρι μ Πρίσκε τό δάχλο μ.
πρωϊμάδ, τό=1) είδος σταφυλής ή οποία ωριμάζει τόν Αύγουστον : 

’Ακόμα τά πρωιμάδια δέ γένχκανε, δχι θά γέννε τά περατνά. 2) παιδί 
συλληφθέν προ τού γάμου, γεννηθέν δέ προ τής παρελεύσεως 9 μηνών 
μετά τόν γάμον : Τνέγ είδες τ g ^ i a  πώς τόν έκαμε τό bρώϊμaδo ; Λέγε
ται .καί πρώιμος ή πρώϊμαδος.

πρώιμος, μ , μ ο = δ  ωριμάξων πρώτος από τούς όμοειδεΐς καρπούς;
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Βγήκαν ΐά πρώϊμα τά σΰκα. Έμεΐς δέν έχμε πρώϊμα κεράσια.
πρωϊμάδον, ή— χ\ γεννήσασα τέκνον προτοϋ συμπληρωάοΰν 9 μήνες 

μετά τόν γάμον της : Δέ είμαι σά gfcti σένα πρωϊμαδοΰ. 
πρώνω—πυρώνω.
πχακιά, ή=μαλακά πράγματα στοιβαγμένα μαζί : Τά καμε πτακιά 

μές στό βρακί τ. Μάς έφερε μνιά πτακιά σΰκα.
πτάνα, ή=πόρνη : Και ή μάννα τς πτάνα καί ή κόρ (πτανιά, πτα- 

νίτκος).
πυρ, τό=μόνον είς παροιμίας : Πΰρ πυριοΰ καί πέά άνέμ. Γυνή πΰρ 

και ΰδωρ κακά τρία.
πνρα, ή=θ·αλπωρή, θερμότης : Τονε βάρσε ή πΰρα καί κοκκίνισε. 
πγίζμα ι=  υποστρέφομαι, βδελΰττομαι : Τονε πχίσκε ή ψχή μ. 
πχόπλο, τό = δ  πήχυς : ’Έφανα δέκα πχόπλα βρανιά. Διάσκε σαράάα 

πχόπλα \ί>ηφωτό. Τό μέτρησα μέ τό πχόπλο ,̂
πατητρα, ή=μέρος τοΰ εργαλείου δπου πατοΰν καί ανεβοκατεβάζουν 

τά μιτάρια : Θέλω τέσσερς πατήτρες γιά τό δίμτο.
πατλίά, ή=δέσμη. ’Έκοψχ εΐκος πατλιές τσαλιά, νά φράξω τό bax- 

τσέ Βάνε δυό πατλιές τσαλιά νά μή baiv-νε τά χαϊβάνια.
πατούνα, ή—1) τό πέλμα τοΰ ποδός : Φουσκάλιασαν οί πατούνες μου 

άπ τό δρόμο. 2) Αυτό τό τσράπ πατούνα δέ d άπόμκε. 3) Κατρουλοΰ 
πατούνα.

πωρκό, τό=όπωρικόν : Στό baxTae τ έχΐ άπό γοΰλα τά πωρκά.

F

ραβα'ίς, τό=διασκέδασις: Στό σπίτ μας έχμε μεγάλο ραβαίς. Καλό 
ραβαίς έχΐς έσΰ.

ραγίζμαι=σνγκ ινοΰμαι: Τό γλέψ καί ραγίζετ ή καρδιά σ. Τό παιδί 
τς πεΦαίνΐ κι έκείνΐ κάνε καί δέ ραγίζεται.

ρακοκάζανο, τό=άποστακτήρ οινοπνεύματος : Τρΰψε τό ρακοκάζανο 
(ρακί, ράκος, ρακοβάρελο, ρακ-ήκεφι).

ράοτ, έπίρ. λ. τ.— 1) έπιτυχώς : Ή  δλειά μας πήγε ράστ 2) τυχαίως : 
Έκείνΐ τήνΐ μέρα ράστ νά σ άάαμώσω καί σένα.

ράχ2, ή=ραχις: “Έβγαν ένα ζευγάρ τσαρούχια άπ τ ράχΐ τ. Τόν έκαμε 
ράχΐ ν άνεβή Τονε τίναξε τ ράχΐ τ καλοΰτσκα. Πήρε τ ράχΐ κατά τς Μέ- 
τρες. ’Έφαγε ή ράχΐ τ χώμα.

ραχνιά, ή = δ  ιστός τής άράχνης: Βάν το ραχνιά νά σταΦή τό γαΐμα. 
ραχνιάζω=σχΕ·γνώνω άπό τόν πυρετόν : Ράχνιασε ό στόμας τ. Γοΰλες 

οί άκρες ραχνιασμένες.
ράμμα, τό=κλωστή διά ράψιμον ενδύματος ή υποδήματος : Πέρνα τρ
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ράμμα στο βελόνι. ’Έχασε τά βελόνια και τά ράμματα τ. παρ. "Εχω πολ
λά ράμματα γιά τ γοΰνα σ. παρ.

ράνω—μόνον είς τήν φράσιν : θά κάμ καί θά ράνι. Δέν θά  κάμη δηλ. 
τίποτε.

ραχατλαντίζω=τ)σνχάζω: Έ βγανε το κούφιο τό δόά καί ραχατλάντσε. 
Νά κοιμθώ στο δκό μ τό στρώμα νά ραχατλαντίσω. (ραχάτ)

ραχάτ, τό λ. τ.=άνάπαυσις, ήσυχία, άνεσις: Έ φ γ ε  από κει καί ηδρε 
τό ραχάτ τς. Νΰχτα μέρα δε μ άφήνΐ ραχάτ. Τά δκά σ τά ραχάτια ποΰ τά 
είδα γ ώ ;

ράάο, ή=αύνανισμός: Τό γαδοΰρ κάμνει ράάο. Ά πό  τ ί)ολλή τ ράάο 
θά ψοφήσ καμνιά μέρα.

ρείκι, το= ερ ε ίκ ι : Τί καλά π μοσκοβολήσανε τά ρείκια. Ά ά ε  νά πάμε 
στά ρείκια.

ρεπανίδα, ή = 1 )  ραφανίς, άγριον φυτόν τοΰ οποίου έτρωγαν ωμά τά 
φύλλα καί τήν ρίζάν. Πλύνε τς ρεπανίδες νά βιήξμε στ άλας νά φάμε. 2) 
σκωπτικώς οί Τσακ7ηλιώτες. (ρεπάνι, ρεπανάκΐ, ρεπανχδάρσ, ρεπανίδοφο- 
νεμένος).

ρεύω— καταρρέω, φθίνω : Έρρεψε στο ποδάρ ή καμένΐ. Έκεΐ π στέ
κεται ρέβ.

ρεζίλη λ. τ.=περ(γελως ; Γένίκε ρεζίλι στο ^όσμο. Τν έκαμε ρεζιλι 
καί τν άφκε.

ρεφενές, ό =  συν τροφικό φαγητό, είς τό όποιον καθένας πληρώνει τό 
μερίδιόν του: "Εφαγανε ρεφενέ. "Α νά τό πάρμε ρεφενέ νά τό φάμε. Έρ- 
κεσαι καί σύ στο ρεφενέ.

ρεΰελιό, τό=διάρροια: Τόν έπιασ ένα ρεbελιό) δέ boQ νά σταθή. 
ρέμα, τό=πυτάμι, φάραγξ, κυιλάς στενή, συνήθως γεμάτη θάμνους: 

Πήγε στο ρέμα νά ψαρέψ Μες στς Βασιλικής τό ρέμα είν ένας ‘λαγός.
ρεματκά, τά=ρευματισμοί: Γοΰλχ αύτοίνΐ οί πόνΐ πού άρέχνε στο 

κορμί είνε ρεματ<ά. Κι εγώ έχω ρεματκά.
ρεάές, ό, λ· τ =μαγειρικόν σκεύος πού τρίβουν τό τυρί, τά ρεπά

νια κλπ.
ρέσπα, ή, λ. τ =ξυλουργικόν έργαλεΐον διά πελέκημα ξύλων. 
ρετσέλι, τό, λ. τ.=καρποί νωποί ή ξηραμένοι, βρασμένοι μέσα είς 

συμπυκνωμένου χυμόν σταφυλιού. Έ φαγα κυδώνι ρετσέλι. Καί οί ματζά- 
νες γένται ρετσέλι.

ρεντζπέρς, ό, λ. τ.=γεωργός, καλλιεργών τήν γήν χωρίς ζευγάρι, (περ
σικόν ρέντζ=μόχθος): Γένε ρεντζπέρς νά τραβάς λισγάρ.

ρέχα, ή = φ λ έγμ α : Βήχΐ καί βγάζ τέτοιες ρέχες. Μή φτύνίς τς ρέχεϊ σ 
δπ λάχΐ.
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ρέχ,ααι=ερεΰγομαι: Ρέχμαι καί μ έρχεται ψαρίλα. ’Έκαμε νά ρεχτή 
καί ξέρασε.

ρίχνα>=ρίχνω στό σμάδ=σκοπεΰω. Ρίχνω στά δξω=συμβουλεΰομαι 
μάγους. Πάλαιψανε καί τόν έρξε=κατέβαλε Σά άνε ρίχκε μνιά βολά, δέ 
άνε Βοσ-λάτ-σε, ίσαμε π τνε &ατάφερε=παρηκολοΰ·θησε. Έ γώ  τό ρξα άπό 
πάνι μ = δ ι  έφυγα τήν ευθυνην. Ρίχνω στά Βόσκα=άσκόπως. Ρίχνει χαρ
τιά ή κ-κιά=συμβουλεΰεται. Ρίχνει ένα τφέκΐ=πυροβολεΐ. ’Έρξε μνιά δυ 
νατή βροχή=έβρεξε. Μέ ρίχνει ί.φτρά=συκοφαντεΐ ’Έρξε τόπ—^πτώχευοε.

ρόγος, ό= α ρά χνη : Ό  ρόγος κούράσε τ ραχνιά τ. Ό  ρόγος έπιασε 
μνιά μΰγα.

ρογοβνζ, τό—ή φιάλη μέ τήν όποιαν δίδουν γάλα είς τό βρέφος: Μέ 
τό ρογοβΰζ τά μεγάλωσε ή μάννα τς. Σά δέν έχΐς γάλα δός, το ρογοβΰζ.

ροκώνω=χώχω διά τής βίας: Ά π ό  παάοϋ τό ροκών-νε. Ρώκω το 
μές στά μάτια σ. ΙΙαάοϋ ροκώνεται καί τίποτιτσα δέ όαθαίνΐ. Ροκώθκε 
μές σ εκείνο τό κοσμοθέμ.

govgXtd, ?5=ρουφηξιά : Δόμ καί μένα μνιά ρoυgλιά Μόνε δυο ροι g 
λιές κατάπγα.

ροδόοταμος, ό=ροδόνερο : Οί έπιτρόπ γύρζανε μέ τό ροδόσταμο στό
χέρ.

ρογοπάνΐ τό=χονδρός ιστός αράχνης.
ρόκα, ή—ηλακάτη, έργαλείον κλωστικής. Ή  ρόκα άπετελειτο άπό 4 

μέρη : τό ροκοπάτ, τή ροκοστέκα, τόν ροκοκέφαλο καί τήν ροκοπέτσα : 
Τσή θειά'ί σ ό ροκοκέφαλος, ΰβρις. Τέτοια βάσαν έχι ή ρόκα, ώσπου νά 
γιομίσ τ άδράχτ. παρ.

ρ/τά£ω=καταστρέφω: Ρήμαξε τό σπίτ τ. Ά ς  ρμάξνε, νά μή άά γλέ
πω καί πεισμώνμαι.

ρμάδ, τό=έρημον ή που νά γίνη έρημον, Τό πήρα κι αυτό τό ρμάδ 
5ελά στό κεφάλι μ. ’Έχω δυο ρμάδια, κατσίκα καί δεν αδειάζω νά άρέχω 
τό καταπόδ τς.

ρη£ω=ρινίζω : Ρ, νίσ ό λύκος τή γλώσσα τ. Νά ρνίης, τά δόάια σ. 
ρΰονν, τό=ρώθων : Στόμωσαν τά ρθοΰνια μ. Δέ θ ’ άπομήκΐ όρ- 

θουνί καί δρθουνί.
ρονδ, τό=φυτόν χρησιμευον είς τήν βαφικήν : Τά βαψα μέ τό ροΰδ. 
ρφάγω=ροφώ : ΙΙήγε νά ρφί|ξ τό gαβέ τ καί ζεματίσκε. Ρφώάας τό 

φλαμούρ, κατάπγα ένα τσάκνο.
ρωγί, τό=ρωγίον : λαγηνάκΐ λαδιοϋ μέ στόμα συμπιεσμένο στήν μέση 

σάν 8 : Δέν άπόμκε λάδ στό ρωγί. Στράglσa τό ρωγί νά βγάνω ένα gobo.

S
οαβανώτρα, ή = ή  σαβανώνουσα τους νεκρούς : Φώναξε τ σαβανώτρα 

νά τονε συγίρίης.
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σά=πρός : Σά πάν, σά κάτ, σά ποϋ ; σά δώ, σά κεΐ, σά όξω. "Αάε 
νά πάμε σά πάν. ΙΙήγε σά κάτ. Σά πού εινε to σπίτ σας ; Τονεγ είδα π 
πάγαινε σά όξω.
σαγανάκι, τό=χρονικόν διάστημα : "Ενα σαγανάκι είχαμε καλό άλισφε- 
ρίς μαζί. Έ κ ίϊν  τό σαγανάκι δέν άκοΰγάανε κλεψιές.

σαγίτα, ?5=παιγνίδι μέ τό όποιον ρίπτουν μικρά πετράδια η βέλη : 
Τονε τραβξε μνιά μέ τ συγιτα. Τσακίσκε ή σαγίτα μ.

σαγλάμκος, κχ, κο λ. τ. =  γερός : Έ γώ  θέλο) σαγλάμκιες δλειές. Δέ 
εΐνε σαγλάμκο σπίτ.

σαγλαάίζω=ζνισχύω, επιδιορθώνω : Σαγλσάσαμε τό άβάρ. Θέλτ νά τό 
σαγλαάισμε κομμά, (σογλάάισμα, σαγλαάισμένος).

σάγκαρα, τα=παλαιά πρ ιγματα φίρδην μίγδην : Μάζωξε τά σάγκαρα 
σ άπό δώ. Φορτοόθκε τά σάγκαρα μάγκαρα τ καί πάει.

σαάέδκος, κΐ, κο=άμιγής : Έγώ τονε bivco σαάέδκο τό gαβέ. Νά 
τρώη μόνε σαάέδκο βούτρο. Μαγέρεψε κολοκύθια σαάέδκα. 

σαζάνι, τό=κυπρίνος : Τρεις οκάδες σαζάνχ.
σακατεύω=βλάπτω, καθιστώ ανάπηρον : Σακάτεψα τό χέρι μ. Θά τό 

σακατέψης, π ανάθεμά σε. Νά μή σακατευτής. (σακάτ-ς, σακατεμένος, 
σακάτεμα, σακάτκος).

σακάρκος, κΐ, κο, λ. τ .= τό  ζφον τό όποιον φέρει εις τήν κεφαλήν 
σημέΐον άπό τρίχας διαφορετικού χρώματος άπό τό άλλο τρίχωμά του: 
Ξεχωρίζ άπό γοΰλ τό ^όσμο, σά σακάρκο β-βάλι. Έζεψε τό σακάρκο τό 
βώδ. (σακάρα, σακάρς, σακάρος).

σαλαντίζω=κινώ, δπως ό παπάς τό θυμιατήριον : Έ τ ς  π τά σαλαν- 
άίης στά χέρια σ, θά πέσ-νε. Κρεμάσκε στό σκοινί καί σαλανάίζάανε.

σαλμίζω=\)  διασκορπίζω : Φύσξ άγέρας καί σάλμιξε τά χαρτιά σ. 
Μπήκαν τά κατσίκια καί σάλμίσαν τό χορτάρ 2) περιπλέκω: Σαλμίσκε τό 
μαλλί καί δέ μαζώνεται, (σαλμά, σάλμη, σαλμισμένος).

σαλμά, λ. τ.=ελεΰθερα, άπεριορίστως, άνακατωμένα : Τ άπόλίκαμε 
καί πάνε σαλμά βώδια καί β-βάλισ. Τι τ άφ*ες τ άλογα σαλμά μές στά 
χωράφια ;

σαλάάγω=δρ\κ(ΐ) Σαλτσε τό έρμο τό σκυλί νά μέ 0ugaa. Σάλάα άπάν 
τς by0 σασκίνΐ.

σαλό, το=νήπιον : Τί νοιώθ εκείνο σαλό πράμα ; Μπορεί νά τό σκώσ 
τόσο βάρος, σαλό παιδί ; Αύτό τό πράμα κι ένα σαλό πσιδί τό ξέρ.

σαλιαρί£ω=βωμολοχώ : Δέ θέλω νά σαλιαρίης όροστά μ. Γονλο σα- 
λιαρίζ. (σαλιάρς, σαλιάρκος).

σαξακιά, ?7=3νοικοκέρευτη, άπεριποίητη: Θά κρίνΐ κι έκείνΐ ή σαξακιά. 
σάματ=μήπως : Σάματ δέ do ξέρω γώ ; Σάματ τό είδες τί λογιό εινε ; . 

Τό ήθελε, σάματ ;
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οαμάς, ό, λ. τ.=κερί λεπτό καί μακρύ τυλιγμένο σαν κουβάρι : Τόν 
έφερε ένα σαμά, γιά τ Πασκαλιά

ααμαχενα>=θορυβώ όμιλών μεγαλοφώνως : Τί σαματέβς μαρή ; ’Ακό
μα θά σαματέβτε ; (σαματάς, σαματατζής).

σαμάρδαλο, τό=άγριο σκόρδο : Βρωμάει, σά άά σαμάρδαλα, ή σκιλλα. 
σάμ, τό=ειδος σταφυλιού λευκού μέ μακρουλές ρόγες : Πού είνε τά 

δκά μιας τά σάμια.
σαμόλαδο, τό=σησαμέλαιον '. "Εκαμε πίττα μέ τό σαμόλαδο. 
σαπλαάίζω, λ. τ =χώ νω  οξύ δργανον μέχρι λαβής : Τονε σαπλάάσε 

στή g^u i.  Δέκα μαχαιριές τονε σαπλάάσανε στο κορμί τ.
σαραγιώτκο, τό=λαγήνι κατασκευασμένο είς τό χωριό Σαράϊ. Μάς 

έφερε κι ένα σαραγιώτκο κμάρ.
σαρακοστενω— νηστεύω : Φέτο δέ θά σαρακοστέψω ; Νά σαρακοστέ- 

Ψΐ)ζ γιά νά μεταλάβς. (σαρακοστή, σαρακοστιανός).
σαράάα, τά = ή  40ή ή αέρα άπό τού θανάτου : Έ χμε τά σαράάα τ γιου 

μ. Θά τονε κάμνε τά σαράόα τ. (σαραάίζω, σαραάισμός, σαραάάρς).
Σαραάάμερο, τό= ή  νηστεία τών Χριστουγέννων: Γοΰλ το Σαραάά- 

μερο φασούλια έτρωγε.
σαραάαλείχουργο, τό=σιτ«ρι μέσα είς μικρόν δοχεΐον, τό όποιον μέ

νει είς τήν εκκλησίαν επί 40 ημέρας, καί μετά ταντα χρησιμοποιείται διά 
κόλλυβα : Τί θαλά τονε κάμω ακόμα ; ώς καί σαραάαλείτουργο τόν έκαμα.

σαρμάδες, οΐ— ενχερα μικρού άρνίου. Δέ ξερω πώς τσέ γΐρίζνε τς 
σαρμάδες.

σαράίζω, λ τ.=περικυκλώλω, περιβάλλω : Τονε σάράσανε τά σκυλιά, 
ά τονε φάνε. Σάράσε τ σερβετα στο κεφάλι τ.

σαστί£ω=έκπλήττομαι, θαυμάζω: Σάστσε άπό ποΰ τόν ήρτε. ’Enel π 
μέτραγε τά σάστσε. Μη μέ σαστίης και σύ τώρα. Σάστσε πώς νά τονε 
προσκωθή.

σασιράίζω=χά\(χ) ιήν ετοιμότητα ή τήν ψυχραιμίαν μου : Ή  μάννα 
τς τά σασίρτσε κομματάκι. Σά σασιράισμένο πορπατεΐ.

σατιράίζω, λ.τ =σπαταλώ ; Τσσο βιός, τό σατίράσε καί τό φαγε 
σαφρίδ, τό=σταυυίδι : Τά τσιρόνια τά κάμν-νε άπ τά σαφρίδια. 
σαχάνι, τό, λ. τ.=χάλκινο πιάτο συνήθως μετά καλύμματος : Ψήσε 

με δυό αυγά στο σαχάνι. Λέγεται καί χασάνΐ.
σάχτ, τό, λ. τ.=παλιόρρουχο : Τί τά φορείς ακόμα αύτά τά σάχτια ; 

Δός τνα κανά σάχτ νά άλίξ τό μωρό τς.
σάψαλος, ό=χαλαρός: Τό παλτό σ άίπ σάψαλο. “Ενα σάψαλο πράμα, 
σβαρνίζα>=σύρω κατά γής ; Τό σβάρνισε τό παιδί. Τό ζνάρ τ σβαρ~ 

νίζεται τό καταπόδ τ. Έπίρ. σβάρνα : Τά πήρε γούλα σβάρνα.
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οβερκώνω=ηνλλαμίβά\ω, θέτω υπό κράτησιν : Τονε σβέρκωσαν οί 
τζανάερμαδες.

σβιτζνίζω— παράγω ήχον, βόμβον : Σβιτζίνξανε τ αυτιά τ. Πήρα 
σουλφάτο, κι άκομα τ αυτιά μ σβιτζνίζνε. Οί μύγες δός το σβιτζνίζνε. 
σβραχνιάζω~γίν  ομαι βραχνός: Κρύωσες καί σβράχνιασες. Πολύ σβραχνια- 
σμένΐ βγαίνΐ ή φωνή τ. (σβραχνάδα, σβραχνός).

σβώ={) σβήνω: Έ γώ τό γράφω κι έσΰ τό σβεΐς. 2) καταστρέφω: 
Τόν έσβησαν τόν άθρεπο, bpsr}.

σ-^άχω=ήσυχάζω, άκινητώ : Δέ σ-γάει μνιά στάλα. 
σγάρα, ή=πρόλοβος τών πτηνών : ’Έφαγαν τά παπιά τά πίτερα καί 

γύρσαν οί σγάρες τς ανάποδα.
σ-γίζμαι=\)  συγχίζομαι : Πολύ σ-γίσκε π τ άξ ό ά'άρας τς. 2) τρελ- 

λαίνομαι : Ά π  τό πολύ τό ξύλο σ-γίσκε τό μυαλό τ, Σ-γίσκε ή καμένΐ ή 
Τσίτ-τα. 3) ενδιαφέρομαι : Φωνάζω, ξαναφωνάξω κι εκείν! κάνε καί δέ 
σ-γίζεται.

σεβάαλανάίζω, λ. τ.=έρωτεύομαι : Πολύ σεβάαλάντσε με τή Διαμάν- 
τω. (σεβάάς).

σείνω=σείω, μόνον επί δένδρου διά νά πέση ό καρπός : Σείσε τή 
σκαμνιά νά φάμε σκάμνες. Έσ-σε τ ζεράελιά.

οέλι, τό, λ. τ =χείμαρρος : Τό πήρε τό σέλΐ καί πάει. Σά σέλι έτρεχε 
τό κρασί.

αέμτ, τό, λ. τ.=ορια : Νά μή bεράχ)ς άπ τό σέμτι μ, θά σέ τσακήσω 
τά ποδάρια σ.

αεπέτ, τό=ξύλινον χωνίον τοΰ μύλου, είς τό όποιον θέτουν τό σι
τάρι : Άδειασε τό σεπέτ. Έ κατσ  ό διάβολος στό σεπέτ.

οερβέτα, ή=μάλλινον ζωνάρι πρός περιτύλιξιν τής κεφαλής : Σάρ
ωσε τ σερβέτα στό κεφάλι τ. Ξεάλίχκε ή σερβέτα μ.

οερμεγές, ό, λ. τ.=κεφάλαιον : Τόν έβανα σερμεγέ ν άνοίξ μαγαζί. 
Δέν έχι σερμεγέ νά φερ πράμα. Έ φαγε τό σερμεγέ τ καί τώρα χουχλίζ.

σερνικός, κιά, κο=άρρην : Έ χμ ε  δυο σερνικά κατσκάκια. Τά κ-κιά 
π μ έδωκε: γούλα βγήκανε σερνικά. Έ χ τε  κι έσεΐς μνιά σερνικιά σκαμνιά.

σέριω=1) πηγαίνω : Σειρε παιδάκι μ νά φιυνάξης τό ν-νό σ. 2) όρ- 
γΰ  πρός συνουσίαν : Σέρνει ή αγελάδα τς καί τνε πήγανε στό Βγά. "Αφρι
σε, π άνάθεμάτνα, σά άή σκύλα π σέρνει.

σερτλεντίζω, λ. τ.=όργίζομαι : Σά σερτλέντσε, τά μέ κάμ ; Μή σερ- 
τλεντίης άχαρα (σέρτκος).

σεφέρ, τό, λ. τ.=φορά : *Ηρτε δυο σεφέρια καταποδιαστά. 
σήμαάρο, τό=σανίδι ή σίδηρο πού τό μεταχειρίζουνταν γιά καμπάνα : 

Έμεϊς έχμε καί σήμαάρο καί καbάvα.
σηκλαάάγω— περισφίγγω : Σηκλάάσανε τά σκυλιά τν άλεποΰ. Σά dove 
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σηκλάάσ ό ταξιλάάρς, τά πλέρωσε. Τν σηκλαάάει μές στ άbέλΊ μέ τό 
καλάθ γιομάτο.

σιάζω=  1) διορθώνω : Σιάξ τό ζνάρ σ. 2) συμφιλιώνω : ’Ήρτανε στά 
μαχαίρια, άμά πάλε τά σιαξανε. 3) καταφέρω : Τν έσιαξε και τν άφκε 4) 
άναρρωνΰω : Νά τνε διής πώς εσιαξε, χσή γένίκε (σιαγμένος). 

σιδερόχορχο, τό—-άγροστώδες φυτόν.
σιλάισμένος, νΐ, νο=τρι.μένο νόμισμα, ώστε τά γράμματα νά μή φαί- 

νωνται καλά: "Οσα σιλάισμένα κάρτα ειχε γοΰλα εμένα τά δωκε. Αύτό 
είνε πολύ σιλάισμένο.

αιντίζω, λ. τ .= 1 )  άποκάμνω : Σίντσα άπ τά λόγια τς. Τό σίντσ άπ τή 
δλειά τό καμένο. 2) καταφεύγω : Σιντσε άπ κάτ στό σατσάκΐ.

σίχνα, τά, μόνον είς τόν πληθυντικόν=τά λάβαρα τά φανάρια καί ό 
σταυρός πού περιφέρουν κατά τας λιτανείας εκτός τής εκκλησίας : 'Ηρ- 
τανε καί τά σίχνα στον ΓΑγι Γιώργη. Βγήκανε νά τονε προσωπατήσ-νε μέ 
τά σίχνα.

σκάμα, τό=άφρός σάπωνος : Μές σ έκεΐν τά ακάματα νά μουσκέ- 
ψης τά μαάήλια. (σκαματίζω).

ακάμνος, ο=μεγάλο σκαμνί διά τήν κούφαν τής boυγάδας : Φέρ τό 
σκάμνο νά στήσ-με τ goucpa.

σκαμνάκια, τ ά =  παιγνίδι, κατά τό όποιον οί παΐκται υπερπηδούν άλ
λήλους.

σκαμνιά, ή = ή  μουριά : Σείσε τή σκαμνιά νά μαζώξμε σκάμνες. 
σκαδάζω— hιακρίνω, άντιλαμβάνομαι : Δέ σκabάζ άπό δλειές τού σπι

τιού. Τό έ'να τό μάτ τς κάνε δέ σκabάζ. Έσύ λες άμά εκείνος τίποτα δέ 
σκabάζ.

σκαρφίζμαι=επ ινοώ : Πού τό σκαρφίσκε τό τέκνο, έ'να τέτοιο πράμα, 
σκάς, ό= τό  πτηνόν συκοφάγος : *Ηρτ ό Αύγουστος, άρκεψανε νά 

πέφνε οί σκάδες.
σκαχοδονρδουλας, ό=σκαραβαΐος : Σάν έκαμναν γούλες οί μέλισσες 

μέλι, θάκαμναν κι οί σκaτoboυρboύλl. παρ.
σέτς, τό, λ. τ .= ό  σωρός τού σίτου κατά τό λίχνισμα είς τό αλώνι σχή

ματος τριγωνικού πρίσματος, πριν δερμονισθή ; Άπόψα έχμε μεγάλο σέτς  ̂
Πόσα κιλά λες νά είνε αύτό τό σέτς ;

οκαπεχενω καί σκαπετί£ω=δραπετεύω, διαφεύγω τήν εξουσίαν : 
Σκαπέτ-σε κατά τσή Στράντζας τά βνά Μόνε τόν είδε τά σκαπέτ-σε,

σκε/?ρώνω=στραβαίνω : Σκέβρωσε ή πόρτα. Καί τά χέρια μ σκέ
βρωσαν.

σκέλια, χά, μόνον είς τόν πληθυντικόν=αί κνήμαι τών ποδών : Τό 
βανε άνάμεσα στά σκέλια τς καί τό atoabdviae. Πόνεσαν τά σκέλια μ.
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σκελίδ, τό=δέσμη : Σκελίδια, σκελίδια βγαίν-νε τά μαλλιά μ στο χτένι. 
σκελίδα, ή = τά  χωριστά τεμάχια τόΰ σκόρδου και τοΰ καρυδιοΰ : "Έ

φαγα τρεις σκελίδες σκόρδο Διές ενα καρΰδ μ εξ σκελίδες. Δόμ κι εμένα 
μνιά σκελίδα.

οκετζενω— βασανίζω : Τονε σκέτζεψανε σά do Χστό. Τί τό σκετζέβς 
τό παιδί ;

σκίά, η— ανκιά : Άνέβκε στη σκιά. Ξεράθκε ή σκιά. 
σκίά£ω=έπί ζώων, φοβίζω : Σκιάξε κομμά τ άλογο νά γΐρίς κατά δώ 

Μή do σκιάης.
σκιάστρο, τό=σκιάχτρο : Γένίκε σά do σκιάστρο. 
σκιά>=σχίζω : Τί λες, εσκισανε τς ποδιέϊ σ γιά νάρτς. Σκίσκε ή γης 

καί ίϊήκα μέσα.
σκισματιά, ή=σχισμή Τό παντελόνι σ εχΐ μνιά σκισματιά. 
σκλαρκοΰ, 3?=φΐλοξήρα : Μάς τό ξέρανε τ ο^ελάκΐ μας ή σκλαρκοΰ. 

(σκλαρικί)
ακλί, το=δέμα στελεχών λιναριού πρός κατεργασίαν j "Έβγανα σήμε

ρα πενήάα σκλιά. "Έβανε τά σκλιά στο ρέμα νά τά λιμνιάσ. Θά μελ^ήσω 
τά σκλιά μ.

σκλήκια, τά=μεταξοσκώληκες 1 Φέτο έβανε ένα bακ8τo σκλήκια 
Ψοφσμνε τά σκλήκια μ.

σκαμαχιοϋμαι—λέγεται δταν κανείς σφίγγεται ή προσπαθεί νά ση- 
κώση πολύ βαρύ πράγμα καί βογγφ : Τί σκομαχιέσαι ; Πολύ σκομαχιέται 
τό μωρό.

ακορδοκαΐλα, ή=δίψα μετά τήν σκορδοφαγίαν : Σά gaλή ήάμνε ή 
σκορδαλιά, άμά καί ή σκορδοκαΐλα τς δέ τραβγιέται. Εΐρωνικώς : Τί λες, 
σά δέν έρτς, σκορδοκαΐλα, (σκορδάς, σκορδίλα, σκορδοπλεξοΰδα).

σκορδίτ-ς, ό=άσθένεια τοΰ βλεφάρου, πού τό χαράζουν μέ σκορδό- 
φλουδα.

σκοτίδα, η=σκότος : Βγήκαμε στο δρόμο μέ τή σκοτίδα. Δέ φοβούμαι, 
γώ στή σκοτίδα. (σκοτιδιάζω, σκοτεινιάζω). Πολύ λήγορα σκοτιδιάζ τώρα. 
Μή μέ σκοτιδιάης. Σκοτιδιάσανε τά μάτια .τς.

σκοϋλος, ό= 1)  τό μ,έρος τού σκερπανιού πού χρησιμεύει γιά νά κιυ- 
ποϋν τά καρφιά: Βάργε άπ τό σκοΰλο. "Έσκασε ό σκοΰλος τοΰ όαλτά. 2) 
ή κεφαλή, τράχηλος: Δέ Ιοορ νά σκώς τό σκοΰλο τ. Λύθκε ό σκοΰλος τ πιά, 
ίίά πεθάνι.

σκοννιάζω— επί ξύλων, διατρυπώμαι υπό τοΰ σάρακος. Σκοΰνιασαν 
οί μoυog■άδeς.

σκόντα, ή=μεγάλο τετράγωνο πανί εις τό οποίον περιτυλίσσουν τό 
βρέφος ένδεδυμένον : Τύλιξ το μές στή σκοΰτα νά μή §ρυώς. Λέρωσες τή 
σκόντα τ παιδιού.
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ακόντιά, τά=εσώρρουχα : Πορπατεΐ καί τά σκουτιά τς σβαρνίζάαι τό 
καταπόδ τς. Κρέμασαν τά σκουτιά τ.

οκυλόμαλλα, τά = τά  λεπτά πούπουλα που έχουν τά κοτόπουλα, τά πα
πιά καί χηνάρια, δταν πρωτοβγούν από τό αυγό : 'Ακόμα εινε μκρό, εχΐ 
σκυλόμαλλα. Τ ’ άσπροητάκια εβγαναν σκυλόμαλλα.

ακνλοβαβίζω=·γογγΰζω άπό ισχυρούς πόνους πριν έκπνεύσω : Θά σκυ- 
λοβαβίξ δ αναθεματισμένος κι ύσταρα θά πεθάνΐ.

ακνλοάρίπμαι—  1) συναισθάνομαι τό σφάλμα: "Οσο καί νά εινε σκυλο- 
άρέπεται. 2) φιλοτιμοΰμαι 1 Σκυλοάράπκε άπ τό δβσπότ καί είπε τό «ναί», 

σκυλιά£ιο=θυμώνω χωρίς νά δύναμαι νά κάμω τίποτε: Σκύλιασε άπ 
τό κακό τ. (σκυλί, σκύλαρος, σκυλίλα, σκυλίσιος, σκυλοφάγωμα).

σκώνω=ενάγω: Μέ σήκωσε γιά διακόσια γρόσια. Θά σέ σκώσω νά μέ 
πλερώης.

agaίγμaι=GvyΊιaίoμαι, ερεθίζεται τό δέρμα μου διά τής τριβής: 
Σ^άηκανε τό ποδαράκια τ Τ άλιψε πλό γιατί σ£άηκε.

ο-λάβοεμ, λ. τ .= ώ ς  τόσο! Σ-λάβσεμ θά τό πή. Σ-λάβσεμ νά πάη κι 
έκείνν

αμαρί'&ρα, ή=μαρίδα I Τγάνίσα σμαρίθρες. Κάτσε νά σέ φλέψω σμα- 
ρίθρες.

ανάπ, το=σινάπι : Δόμ λίγο σνάπ νά βάνω σταφλερμιά. (σναπιά 
σναπισμός)

ο-νάοτρίζω=οφελώ: Κάνε καί δέ μέ σ-νάστρισε αύτό τό μέρος. Πολύ 
τονε σ-νάστρισαν τά γιατρικά τς. Πάρ το καί νά διής πόσο θά σέ σ-να- 
στρίς.

α-νατοί μάς=μεταξύ μας: Σ νατοί μας νά τό ξέρμε. Σ-νατοί τς τά 
καμανε δ,τ έκαμανε.

σ-νερίζμαι—άπομιμοΰμαι, αμιλλώμαι I Σ νερίζάαι ποιος νά φάη τό 
πλειότερο. Μή άονε σ-νερίζεσαι, γιατί δέ φτάνΐ τό νιονιό τ.

σνίκΐ, τό, λ. τ .= τό  τέταρτον τοΰ κοιλοϋ, μέτρον χωρητικότητος : Μ 
έδωκε δυο σ-νίκια στάρ. ’Έβρασε ένα σ-νίκΐ κόλλιβα.

σ’νονόματος, τ, το= ο  ομώνυμος : Μέ τό σ’νονόματο μ μαζί. Είμα
στε καί σ-νονόματ.

avijCL, τό=ό  τράχηλος, σβέρκος, ό τελευταίας τραχηλικός σπόνδυλος : 
Πιάσκε τό σνίχι μ. Τόν έτριψε τά σνίχια τ. ’Agιασμό δέν έ'χνε νά σνί- 
χια μ.

αάρανλιοτο, τό=συνδαΰλιστρον, τό ξύλο μέ τό όποιον τρίβουν τόν 
φούρνον καί συνδαυλίζουν τά καψίδια : Μέ τό σάραύλιστο θά σέ κυνίγάγω. 

σοβάτ, τό, λ. τ.=ποτήστρα προβάτων : ’Έφερε τά πρόβατα στό σο-
βάΐ.

σογιάς, ό = ή  σουγιά, σουγιατζίκα ή μικρή ; Ηύρα μνιά καινούργια 
σουγιατζίκα.
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σοκτίζω, λ. τ.=ξερριζώνω, άνασκάπτω χέρσον τόπον : Σόκτσε γού
λες τς τζίφρες.

σόπα, 97=ράβδος: Τό τσάκισε τό κέρατο τ μέ τ σόπα. Γούλι ή προ
κοπή τ εινε ή σόπα τ.

aovgovvia , τά=παλαιά καί χοντροκαμωμένα ένδύματα : Πορπατεΐ' 
καί κρέμάαι τά ogoovia τς. Σ-μάζωξε τά σβουνιά σ.

σούδα, ή=στενή δίοδος : Πέρασ άπ τ σούδα. ’Ανάμεσα εινε μνιά 
σούδα.

σουλτάρα, ή=πέραμα μεταξύ έσπαρμένων άγρών διά τά βόσκοντα 
ζψα : Θ αφήινε καί δυό σουλτάρες στό μρά γιά τά πρόβατα. 

σουνετεύω=περιτέμνω : Τονε σουνέτεψανε μέ τό ζόρ. 
σονρμαλλάγω=σνρω τά μαλλιά ή τά ένδύματά τίνος: Τί τό σουρμα- 

λάς τό πα ιδ ί;
σουρμές, ό= 1)  σκωρίασις σταχύων : Πολύ σουρμέ έ'χνε φέτα τά στάρια. 

Θά φάμε σουρμελίδκο ψωμί. 2) σύρτης: Τράβα τό σουρμέ καί κλεΐο το.
σονράίζω, λ. τ .= 1 )  εξορίζω : Τονε σούρτσανε άπ τό χωριό. 2) πάσχω 

διάρροιαν : Πονεϊ ή κίλιά τ καί τονε σουράίζ γαΐμα. Τνε σούρτσεδέκα 
καταχέρια.

σονσμίζμαι=μορφάζω : Τί σουσμίζεσαι ψειρού ; Μόνε νά σουσμίζε- 
ται ξέρ.

σουσονμ, τά=φυσιογνωμία : Τονε γνώρσα άπ τά σουσούμια τ. 
σοντα, ή=γίδα  χωρίς κέρατα : Καί ή μάννα σούτα καί τό κατσκάκΐ 

τς σούτκο.
σονπί, τό=θεραπεία δέρματος πρός κατασκευήν γούνας: Έβανε τς 

άλεπούς τή πρόβεια στό σουπί.
σοφίζμαι=επινοώ  : Διές τονα τί σοφίσκε νά κάμ. Σοφίσκα κι έγώ 

ενα πράμα.
αοφραλίκΐ, τό, λ. τ.=τραπεζομάντηλο; "Απλωσε τό σοφραλίκΐ. Έ χμ ε  

ολοκαίνουργιο σοφραλίκΐ. (σοφράς)
σπάϋ·, η = \ )  τά πλατιά ξύλα τού εργαλειού πού ενώνουν τά δυό ποδά

ρια : ’Έκατσε στή σπάθ. 2) Βέργα πού βάζουν εμπρός στά μιτάρια διά 
νά κάμνουν διαφορετικό φάσιμο 3)Τό είδος τούτο τού φασίματος: ’Έ βα
νε σπάθ. Γένεται σά σπάθ.

σπαίλοχορτο, τό=κίτρινον άνθος χρησιμοποιούμενον ώς θεραπευτι
κόν ■ ’Έβρασε σπαθόχορτο καί ήπγε. Λέγεται καί σπαθολούλδο.

σηαϋ'όλαδο, τό=λάδι μέ σπαθολούλουδα πού χρησιμοποιείται είς τήν 
θεραπείαν πληγών : ’Έσκισε τό κεφάλι τ καί τό βανε σπαθόλαδο.

σπάνω=πάσχω άπό κήλην: Πήγε νά σκώσ τ βασταγαριά κι έσπασε. 
"Ενα γερό, δυό σπασμένΐ τονε νικάνε, παρ.

σπίνος, ό=διάφορα μικρά πτηνά μέ ώραΐον πτέρωμα,
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σπιτίσιος, α, ο=οίκιακής κατασκευής: "Έφαγαμε καί σπιτίσιο χαλβά, 
(σπιτκό, σπιτώνω)

σταλ/£ω=κοιμίζω τά πρόβατα τό μεσημέρι: Ποΰ θά τά σταλίσ-με τά 
πρόβατα ;

σταλώνω=επί νεογέννητου, ίσταμαι όρθιος: Δέ στάλωσε ακόμα τ 
αρνάκι.

στομάχια, τά—ασθένεια προερχόμενη άπό άνεκπλήρωτον επιθυμίαν 
φαγητοΰ: Τό καμένο τό βώδ έκαμε σταμάιια. Μή μέ κίτάης καί θά κάμς 
σταμάτια.

στάλα= ί)  σταγών. 2) μικρός: Μνιά στάλα παιδί. Μνιά στάλα αυγό. 
στανικώς=$ιά τής βίας: Δέ σάς τό πήρα στανικώς. 
σταπίδα, η =  1) σταφίς. 2) ήμικάθισμα χορευτού κατά τόν χορόν: Πή

δα, κάμε καί μνιά σταπίδα. Κστασκοτώθκε νά πδάη καί νά κάμνη σχα- 
πίδες.

σχαράς, ο = τό  πτηνόν σιταρήθρα: Μαζώχκανε καί οί σεαράδε; έκεΐ 
πώσπερναμε.

σταροκούκκια, τά=κόκκοι σίτου βρασμένοι πού προσφέρονται είς τούς 
συγγενείς κατά τήν έναρξιν τής οδοντοφυΐας βρέφους, πισπιλωμένοι 
μέ ζάχαρι καί κουφέτα Κόλλυβα χωρίς αλεύρι μέ ζάχαρι, σταφίδες, κα
ρύδια καί κανέλλα: Σ εφερα τ γιοΰ μ τά σταροκούκκια νά τόν εύκιστής.

στανρολογιά, ή— άρραβών μέ τήν ευλογίαν τού παπά: Έκείνΐ άρβω- 
νιάσκε μέ σταυρολογιά. Έ γώ  δέ θέλω άρβώνα χωρίς σταυρολογιά.

στανρως, ή=χο  σημεΐον δπου διασταυρώνεται τό στημόνι είς τήν 
διάστρα ή στον εργαλείο : Χάλασε ή σιαύρως.

στανρώνω=σνναντώ : Σταύρωσα στο δρόμο καί τό γιό τς. 
σταφνίζω=κτνπώ : Τονε στάφνισε πεάέξ στο ^ώλο. Δε άνε, σταφνίης 

κανα δυό.
σταφλερμνιά, ή, καί σταφλοτουρσή— hιατηρημέναι σταφυλαί μέσα είς 

μούστον και σινάπι: "Έφαγα σταφλερμνιά καί μέ πόνεσε ή μέση μ.
αταφλίτ-ς, <5=σταφυλϊτις : Πρίσκε δ σταφλίτ-ς τ καί δέ άορ νά πάρ 

ανάσα.
σταχτονδια, τά = ή  δεύτερα ήλικία τών μεταξοσκωλήκων : Ξύπνησαν 

τώρα σταχτοΰδια. Τά δκά σας σταχτούδια είνε γιά μυρμη^άκια; (σταχτής, 
σταχτιάζω.

στέφανο, τό= ό  έτερος τών συζύγων: Νά τμίης τό στέφανο σ. 
στεφανοπάνΐ, τό=δώρον τοΰ παρανύμφυυ είς τήν νΰμφην, άποτελοΰ- 

μενον άπό τεμάχιον υφάσματος, τό όποιον απλώνεται επάνω είς τά χέρια 
τοΰ παρανύμφου τήν στιγμήν πού αλλάζει τά στέφανα: Τν ερξε καί πέάε 
πχόπλα μεταξωτό στεφανοπάνη

στνλΐ, οί=παιγνίδι μέ τήν άλλαγήν τών στύλων : "Έπαιξαμε στύλι καί 
καμνιά βολά δέ γένίκα μάννα.
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στηλώνω=\) προσηλώνω: Στύλωσε τά μάτια τ στό ταβάνι. Στήλωσε 
τά ποδάρια τ και δέ όορπατεϊ. 2) γεμίζω: Στήλωσε τό σπίτ από τ μυρωδιά· 

οτηλιάρ, το=δαρμός: Τονε τράβξε ένα καλό στηλιάρ. 
οτημόνΐ, τό=υί στήμονες τοΰ υφάσματος: Πολΰ χοάρό έπεσε τό στη

μόνι.
στ·ημονίζω=λέ'γεται δταν φαίνεται τό στημόνι : Πολΰ στημονίζ τό 

πανί σ, Τό χτένι τό κάμνει καί στημονίζ.
στονΰος, <5^=μέγα πέτρινο γουδί, γιά τό κουπάνισμα τοΰ κ-ηρμά καί 

τοΰ πληγουριοΰ : Βγήκε στό στοΰόο νά ςρωνάξ.
στραϋλάγω=στραβώνω μέλος τοΰ σώματος, εξαρθρώνω : Στρα£>ούλιξε 

τό ποδάρ τ. ’Έπεσα καί στραόοτίλιξα τό χέρι μ. (στραί>οΰλΐμα).
στρagλάγω=άπoστQayγ^.ζaϊ I Τδρωμένος στα^ούλιξε τό κμάρ τό νερό. 
οχρέβλα, ή=ιυρτόν ξΰλον, ποΰ τό περνοΰν διά νά συγκρατή άλλο 

σπασμένο: Έ βανα  δυο στρέβλες στό τρεχούλχ γιά νά μή άαγάίσ.
οτρεβλός, ή, ό=καρύδι ποΰ ή ψίχα του δέν βγαίνει εύκολα I Τέτοια 

στρεβλά καρύδια πώς θά τά φάμε;
στρέ>Ό)=δέχομαι : Τό στρες νά σέ πάρω γώ παιδί ; Τονεγ ειπα νάρτ’ 

άμά δέ do στρεξε. Νά διοΰμε τό στρέει ή μάννα τ ;
οχρεπελός, ή, ό=μικροκαμωμένος : Τί στρεπελό παιδί εϊν αυτό ; 'Έχι 

ένα στρεπελό κεφα\άκΐ ίσαμε τή γροθιά μ.
oxQiga, ή=πίεσις : Σά dov έβανανε στή axgiga τότε τά μαρτύρσε 

γοΰλα.
οτριφτάρ, το=κρουνός : Γυρσα τό στριφτάρ, άμά δέ άρέχχ. (στρίφτω) 
στράφτω=1) άστράπτει: Έστραφτε καί όουόούνχζε τόσηνχ ώρα. 2) 

λάμπω : Τί στράφτ έκεΐ κατά γης ; 3) κτυπώ έξαφνικά : Σά dov εστραψε» 
δυο πάτσες άρκαdάς, σβιτζίνιξανε τ αυτιά τ.

στρομαώνιυ=στρυμώνω, περιορίζω είς μίαν γωνίαν, ωθώ : Τί τό 
στρούμωξες τό καμένο ; Πήγε καί στρουμώχκε πίσ άπ τά μαξλάρια. Εύρε 
τν όρνιθα στρουμωμένχ μές στά τσαλιά. Τόσο στρούμωμα δέ εινε καλό. 
Τά φερες καί τά στρούμωξες εδώ άπάναπανωτά.

σχφός, η, ό= ό  έχων γεΰσιν στίψεως : Τά σοΰρβα άκόμα εινε πολΰ 
στφά.

στχιζω=συμφωνώ νά έργασθώ έπί μισθφ : Πόσα σέ στοίχισε ό ba- 
όάη σ ; Στοίχισα στ Βάρ5α μ τ αλώνι πενήάα γρόσια κι ένα ζευγάρ γε- 
μενιά.

στχιό, το—πνεύμα φυλάττων τι : Βγήκε τό στχιό νά τονε bvi|. Πήρε 
τ φωνή τ τό στχιό.

ούβρας, ή=κρομμύδι ξανθισμένο μέσα σέ λίπος ; ’Έφαγα φάβα μέ 
σύβρας.

σύάεκνος, ό=παράνυμφος : Φάγε σύάεκνε ελιές. Όρίστε σάέκνισσα 
νά κάτσμε.
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ουάχαίνω— ομιλώ : Έκείνχ έμενα δέ μέ συάχαίνΐ.
συν2%άζω=άντιλαμβάνομαι δ,τι προσπαθούν νά άποκρύψουν : Πού 

νά τό συνίκάς κανείς τέτοιο πράμα. Έγώ τό σ-νείκασα άπ τά λόγια τς.
οννορο, τό=1) δριον : Χάλασε τό σύνορο τ χωραφιού. 2) παιγνίδι 

άποκρηάτικο, κατά τό όποιον δένουν τά χέρια ύπό τά γόνατα εκείνου πού 
γίνεται σύνορο καί τόν κυλούν πότε έδώ πότε εκεί μέ διαφόρους προφά' 
σεις διά νά γελάσουν : Τόν έκαμαμε σύνορο και ξεκαρδίσκαμε στά γέλια.

ovbivl=€\obv£i : Νά σιάξ τό ^εροσταλαμό τ, γιατί τό νερό συόίνΐ μές 
στό θεμέλιο τοΰ σπιτιού τ.

ονξλος, ανξχλΐ, λο=έννεός : Σά άονε πιάσκε έτς άσκημα, άπόμκε ό 
καμένος σύξλος. 3Λvαg'άσκα νά σταθώ κι εγώ σύξυλχ καί νά τονε κίτάζω 
σά do βώδ.

σνρτός, ό=ειδο; χορού : Τράβα τό συρτό νά χορέψμε. 
σύρτς, ό=1) άλωνιστικόν έργαλεΐον : Πάρτε τς σύρτες νά μαζώξμε 

τ αλώνι. 2) έργαλεΐον μέ τό όποιον κλειδώνουν τήν θύραν : Χάλασε ό 
σύρες. (συρτίζω).

σύφταστα, έπίρ.=άμέσως: ’Έάε όήκα εγώ σύφταστα ήρτε κι έκείνι 
άπό πίς. Νά προφτάξ ή μάννα σ σύφταστα νάρτή.

σνψχος, <5=ψυχή, μόνον εις τήν φράσιν : Τόν έβγανε τό σύψχο τ. 
otpdlagag, <5=άσπάλαξ: Ό  έρμος ό σφάλα§ας τόν έκαμε νιάμα τό 

όαχτσέ. ( a q ^ a g ^ )
αφαλίγκος, ό=πισινός : Σά σέ βαστάει ό σφαλίγκος, έβγα. (σφαλιώ) 
αφεκιά, ή=Ύ\ άκταία, ζαμπουκιά, άπό τής οποίας τό ξύλον έκαμναν 

«σφέκια», φυσέκια. Κόψε μνιά σφεκιά νά κάμ-με έ'να πaτλagoύτς.
σφίξ, η καί σφιχτοκωλιά=  I) δυσκοιλιότης: Τόν έπιασε μνιά σφίξ, 

πήγε νά σκάς. 2) βία πρός άποπάτησιν : Μέγ ήρτε μνιά σφίξ, κόάεψε νά 
τά κάμω άπάνι μ. 3) ανάγκη: To g a ^ o  πγ ειχε τή σφίξ, παρακάλγε.

σφραγιστό, τό=ξυλίνη σφραγίς διά τής οποίας σφραγίζονται τά κου- 
λικάκια καί οί λειτουργιές: Δόμ τό σφραγιστό σ, άμνια. Πήραμε κι εμείς 
έ'να καινούργιο σφραγιστό.

σχαμερός, ή, ό=σίχαμερός, άσχημος: Τί σχαμερή πγ εινε. Κάτ σχα- 
μερές ποδάρες.

αχαμερενω~&α%Ύ\μαίνω: Πώς σχαμέρεψε ή ςοτήνχ τώρα π γένίσε. Κι 
αύτό πήρε νά σχαμερέβ. (σχαμέρα)

σχωρνιονμαι=\) έπιτρέπομαι: Νά τό κάμ τό μκρό, σχωρνιέται. 2) 
ζητώ, συγγνώμην: Σχωρέθκανε καί μετάλαβανε. 3) αποθνήσκω: Σχωρέθκε 
κι ό Κόπτσαλης. 4) συγχωρώ: Νά σχωρεθοΰνε τά πεθαμένα σ.

σχώριο, τό=τό  «Θεός σχωρέσ τον» πού λέγουμε γιά τόν νεκρόν: Αύτό 
δέ εΐνε παιδάκι μ γιά χόρτασ, εινε γιά σχώριο.

σώγ^ρος, ό=γαμβρός πού μετά τόν γάμον έγκαθίσταται είς τό σπίτι
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της νύμφης» μέ τά πεθερικά το·υ: Τν αλεπού τν έγδαραν ζάανή καί τνε 
ρώτ-σανε. —Πώς είσαι; καί είπε. —Ά π  τό σώγαόρο λίγο καλύτερα.

αώάμα, τό=λινή κλωστή: ’Έκαμα δυό μσάδια σώάμα. Ποΰ ν τό σώά- 
μα, ποΰ ν τό νήμα ;

Τ

τάβ, τό λ τ = ή  κατάλληλος κατάστασις ή εποχή : Τά χωράφια μας 
τώρα εινε άπά στό τάβ τς. Ή  δαιιάλσ μας εινε άπά στο τάβ τς.

χαβλαάίζω, λ. τ.=καίΗστώ κατάλληλον: Τά χιόνια καί οί παγωνιές, 
τά ταβλάάσανε τά χωράφια. ’Έτς π ταβλαάίσκε κείνο, τίποτες δέ θέλι.

ταβάς, ό, λ. τ .=μέγα μαγειρικόν σκεϋος, διαμέτρου 0,90 μ. καί βά
θους 0,15 μ. χρησιμεΰον κυρ ως διά τό μαγείρευμα τών ρετσελιών .* Δόστε 
μιε δανικό τό άαβά σας.

ταγή , ή=φορβή, τροφή τών ζώων: Σώθκε ή ταγή καί δέν έχω τί νά 
δώκω στς όρνιθες.

ταγίζω =\)  χορηγώ τροφήν : Τάγισε κομμά τό μωρό, ώς νά πλυνω. 2) 
δωροδοκώ: Τάγισε τόν ίστιντακτσή πενήάα λίρες κι άπολΰθκε. Μή dove 
γλέψ π κάμνει τόν άγριο, είνε ταγισμένος.

χαμάμ, έπίρ. λ. τ = Ή ρ τ ε  ταμάμ τρεις οκάδες (ακριβώς). Τώρα γένΐ- 
καμε ταμάμ (ίσοι).

ταμαμλαάίζω=άποτελειώνω: Νά πά να  βρής ακόμα δέκα λίρες νά 
τσέ ταμαμλαάίσ-με.

ταχμίνΐ, τά, λ. τ.=συμπερασμός: ’Έτς μέ τό ταχμίνΐ είνε ίσαμε δυό 
ώρες δρόμος. Τό πήρα μέ τό ταχμίνι γιά τρεις οκάδες.

τ άχαρος, ό=Τ άρταρα : Μ έ'βανες μές στς γής τό ϋάταρο. 
τασ-μάς, τό, λ. τ.=κορδόνι άπό λωρίδα δέρματος* Τά δένΐ μέ τς τασ- 

μάδες γιά νά μή λυοΰάαι.
ταζέδκος, «2, κο, λ. τ.=νωπός: Πολύ τ αγαπάει τό ταζέδκο τό τυρί 

καί τό ταζέδκο τό βούτρο. Νά μέ δώκίς, κανά δυό ταζέδκα αυγά νά τά βά- 
νω στή £λώκα μ.

τεζεκα, ή— βώλος μεγάλος ξηρού χώματος: Τό μεγάλετρο νά διής πώς 
γ ι ρ ί ζ  τς τεζέκες στό χωράφ. Νά βαρής τς τεζέκες μέ τό λισγάρ νά σκορ
πάνε.

χέκοιος, α, ο,=άντων. άόρ. αντί τέτοιος : ’Ήμασταν, εγώ, δ Διαμαάής 
κι ό τέκοιος. Είνε τό τέκοιο π δέ μ άφινί.

χεκνεφέακος, κΐ, κο, λ. τ.=άλογο φυματικό: Άγόρασ έ'να άλογο καί 
βγήκε τεκνεφέσκο.

τεπές , ό, λ. τ.=ύψωμα, λόφος, στοίβα : Βγήκε στό άεπέ. Τά καμ ενα 
άεπέ καί τάφκε, Κοάά σ εκειν τό άεπέ είνε τ άγιασμα,
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τηκαντίζω, λ. τ.=στενοχωροΓ>μαι εις τό έπακρον : Τηκάντσε ή ψχή μ 
μ αυτόν τόν αργαλειό. "Οποιο, άλλος νά ήάανε, θαλά τηκαντίσ μ αυιό to 
άιράίρ.

τνάζ, τό— τό αλωνισμένο γέννημα προτοΰ λιχνιστή: Έ χ μ  ενα μεγάλο 
τνάζ. Ελάτε νά Αιχνίσ-με τό τνάζ. (τνάζω)

τμαρεύω—  1) περιποιούμαι τό άλογο μέ τό ξυστρί: Τμάρεψες τ άλογο; 
Τό καμα ένα καλό τμάρ. 2) τιμωρώ, δέρνω : Τόν έπιασε στό δρόμο καί 
τονε τμάρεψε. βέλ^ ένα καλό τμάρ νά τό θμάται. (τμάρ, τμάρεμα).

τόϊ, τό~χό  πτηνόν ώτίς, άγρία κούρκα: ’Έπεσσνε τόγια μές στά 
χιόνια.

τυκάκΐ, τό=μάνδρα, ψρά ιτης άπό πλεγμένα ξύλα: ’Έκλεισα τά κα
τσίκια στό τοκάκΐ.

χουρλώνω= 1) κύπτω χωρίς νά καθίσω: Τί τονε τούρλωσες Βροστά μ 
2) φουσκώνω : ’Έχι μνιά κίλιά τουρλωμένη, τέτοια

χουρμονκχ, τό, λ. τ.=γεωργικόν έργαλείον μέ πολλά δόντια που χρησι
μεύει νά μαζεύουν τά θερισμένα στάχια : Σαράάα μέρες τράβξα τουρμούκΐ. 
(τουρμουκιά, τουρμουκάκΐ).

τρανεύω=μεγαλώνω: Τράνεψαν τά παιδιά τ, τράνεψαν καί οί Βελά
δες τ.

τρανός, η, ό=μεγάλος: Εκείνος εινε δυο χρόνια τρανότερος άπό μέ
να. Ό  τρανός ό γιόζι μ Φέρε τή άρ αν ή τή Βνάκα.

τράχωμα, τό=δ,τι δίδει ή νύφη στον γαμπρό, εις χρήμα ή ακίνητα 
κτήματα : Τώρα γΐρέβ τό τράχωμα νά τνε πάρ. Τν έδωκε τόσ προίκα και 
δυο κανάτια άΒέλι τράχωμα.

τρέμοα, ή=λεπτός μεταλλικός δίσκος μέ τρύπαν διά τό στόλισμα τοΰ 
γύρου τοϋ φακιολιού : Πολύ τν έπρεψανε οί τρέμσες. (τρέμω, τρεμούλα» 
τρεμλιάζω).

τρεχουλχ, τό=τροχός: Τσακίσκε μνιάν αψίδα άπ τό τρεχούλι. Είδα τς 
τρεχλιές π ώ κ α μ α ν  τά τρεχούλια.

τριαάαφλόκοδος, ό = ή  ωοθήκη τών ρόδων πού χρησίμευεν ώς ιατρι
κόν: Βράσε τριαάαφλόκοΒ και δόσ το νά πιή.

τριβόλι, τό=κρόσια : ’Έκαμα τριβόλια στά τραπεζομάάλα μ. Πολύ 
καλό τριβόλι.

τρικ~κιά, ή=θάμνος μέ καρπόν τά τρίκουκκα, χρησιμοποιούμενα ώς 
στυπτικον : ’Έφαγε τρίκουκκα και τόν έστιψανε.

τριχώνιυ·=πάσχω άπό τρίχωμα, σκλήρυνσιν δδυνηράν τοΰ μαστοΰ: 
Μέ μοσκοβόλι σε όριζόλα και τρίχωσε τό βζί μ. (τρίχα)

τριχιά, ή—χονδρό σχοινί πού δένουν τά δεμάτια τών σταχύων στό 
αμάξι: Κόπκε ή τριχιά. Δόμ τή άριχιά σ ν απλώσω τά ρούχα μ.

τρονπακιάζιο=έπί γάλακτος, πηκταίνω καί σχηματίζω βώλους : Τρου- 
πάκιασε τό γάλα τς καί δέ boQ νά βζάξ τό παιδί τς.
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τριφτή , ή=μικρά τεμάχια ζΰμης: 'Έβρασε λίγΐ τριφτή νά φάη. Νά 
σέ φλέψω τριφτή.

τσαγάς, ο=καρφί είς τό άκρον τοϋ άξονιοϋ γιά νά μην πέφτη τό τρε- 
χούλι τοϋ αμαξιού: Χάθκε ό έ'νας ό τσαγάς.

τσακ, λ. τ .= έ ω ς : Πλάλει πλάλει τσακ στό 'Ίσωμα τονε πρόφταξα. 
τσακατιά, ή=τριγωνοειδές σύμπλεγμα άπό χάνδρες, μέ τό όποιον 

κοσμούν τά κεφάλια των βωδιών καί βουβάλων : Τά φόρεσε κι άπό μίνιά 
τσακατιά. "Επλεξα δυό τσακατιές. (τσακάτ).

τσακια>,=θραύω, κουπανίζω: Τσάκισε τ λαγήνα στό τζεσ-μέ. ΤσακεΙ 
πιπέρ στό γδί. (τσάκισμα, τσακιστός).

τοακανίζα>=τρέμω άπό φόβον ή ρίγος και κρούονται τά δόντια μου: 
Νά διής πώς τσακάνίζανε τά δόάια τ. Κρύωσα καί τσακανίζνε τά δόάια μ.

τσακμακίζω=σπ ιθοβολώ : Πάνε στό όαποϋ νά σέ τσακμακίσ τά σπει- 
ριά σ. Διές πώς τσακμακίζνε τά μάτια τ. (τσακμάκι, τσακμακόπετρα).

τσάκνο, το=μικρό ξυλαράκι: Έ πεσ  ένα τσάκνο μές στό γάλά. Τά 
χεράκια τ αδύνατα σά τζάκνα. Μάζωξα καόόσα τσάκνα ν άνάψω φωτιά 

τσακνοπόόαρος, ο=έκεΤνος πού έχει πόδια σάν ιής όρνιθας ϊσια χω
ρίς καμπύλες. "Από πού μάς ήρτε αύτός ό τσακνοπόδαρος ;

τσαλα βτάγω=1)  παίζω μέ τά χέρια ή μέ τά πόδια μέσα στά νερά : Τ 
άφκε ή μάννα τ καί τσαλαβτάει στό τζεσ με. 2) κακοπλύνω: Τά τσαλα- 
βούτ-σε κομματάκι καί τ άπλωσε νά στεγνώξνε.

τσαλαβονι, το=κατασκευή χωρίς καθαριότητα, τό τοιοΰτον κατα
σκεύασμα: Έ γώ θέλω παστρικές δλειές κι ο'χΐ τέτοια τσαλαβούτια. Έ κ ΐ-  
νής τά φαγιά εινε γούλα τσαλαβούτια.

χσαλαπατώ=Υ) καταπατώ: "Έρξε τά κεράσια καταγής καί τά τσαλα- 
πάτ-σε. 2) κακοπαθαίνω: τσαλαπατήθκε τό παιδάκι τς καί πέθανε. (τσα- 
λαπάτμ,α, τσαλαπατμένος)

τααλενω=παίζω μέ τά χέρια, μαλάσσω, καθιστώ βδελυκτόν: Τό τσά- 
λεψες καλά καλά. Έ τ ς  π τό τσάλεψες ποιός τό τρώει; Τσαλεύκε τόσο gai- 
ρό στά χέρια. Πέταξ τ άπό κεΐ, εινε τσαλεμένο.

τσαλοκόπος, τό=έργαλεΐον διά τό κόψιμον άκανθωιών θάμνων : Π ή 
ρε τό τζαλοκόπο.

τσαλκομάνα, ή— τό μακρύτερον ραβδί έίς τό παιγνίδι «τσαλούκι». 
τσαλπονράίζμαι=καθαίνω νευρικήν κρίσιν: Άλλου τά χέρια τς άλ

λου τό στόμα τς ή καμένΐ, τσαλπουράίσκε. Τί τσαλπουρδισμένο πράμα 
ειν αύτήνΐ;

τσαλίκΐκος, κίσα, κο, λ. τ.=καρπός ελαττωματικός: Φέτο γούλα τσαλί- 
κΐκα είνε, τσαλικλάντσανε άπ τό gai^o.

ταάμα, τό— μικρή λωρίδα πανιού : Δός ένα τσάμα νά δέσω τό δάχλο μ. 
τσαμένο— καημενο, είς τήν γλώσσαν τών νηπίων; Ποιός τό βάρσε τό 

τσαμένο, όρε;



xoabdxo, το=είδος σταφυλιού μέ μεγάλα τσαμπιά πυκνόρογα, μέ 
στρογγυλέ: μαύρες ρόγες, χρήσιμον διά κατασκευήν κρασιού: Τά τρύγι 
σαμε τά τσα5άτα.

τσαντάγρα, τά = τό  φυτόν κενταΰριον : Μαζώνΐ τσαντάγρα γιά τό χΐ- 
μώνα. Μούσκεψε τά τσαντάγρα καί πιέ τό ζμί.

χσαξίρ, τό=άναξυρίς, βρακί δμοιο μέ τό πενεβρέκι τών μακεδόνων, 
πού στά μέρη μας τό φορούσαν οί παπάδες: Έβγανε τά τσαξίρια καί 
φόρεσε τά τζόβαινα. Ή  Ιλπίς μου ό πατήρ, τού παπού μου τό τσαξίρ.

τσαον;, τό=ποικιλία σταφυλής, μέ χονδρέ; άσπρες ρόγες, λεπτόφλου- 
δες, πού ωρίμαζε πρώιμα δηλ. άρχάς Αύγουστου.

τσαπονρνιά, ή=άγρία  αυτοφυής δαμασκηνιά, μέ πολύ μικρά τσάπουρ- 
να πού χρησιμοποιούνταν ώς στυπτικόν 1 Γιόμς ο κόσμος τσαπουρνιές. 
Στφά τά έ'ρμα σά τζάπουρνα.

χβατζράζια·, τά=περιλαίμιον μέ μεγάλα καρφιά πού τό φορούν οί 
σκύλοι. Τό μισό αυτού δένεται κάιωθεν τών ματιών τού μοσχαριού διά 
νά μή ήμπορή νά βυζάξη τήν αγελάδα: Νά μή φόργε τά τσαπράζια θά 
τό πνιγαν οί λύκΐ.

τσαρδάκι, τό=κλαδιά βαλμένα επάνω σέ τέσσερα ξύλα, στημένα σά 
δράνα διά νά σκιάζουν τούς άναπαυομένους είς τό αλώνι. "Ομοιον μέ δύο 
στέγας πού τό χρησιμοποιοΰσεν ό άμπελοφύλαξ ώς σκοπιάν: Πήρ αγέρας 
τά κλαριά άπ τό τσαρδάκι.

τσαάίρ, το=στρατιωτική σκηνή, τό άντίσκηνον: Κούρτσανε τά τσα- 
άίρια τς καί φλάνε. Καταπάγωσαμε μές στά τσαάίρια.

τσατάλι, τό=δοκός μέ τό έν άκρον της διχαλωτόν : Φέρε τέσσερα 
τσατάλια νά κάμω τσαρδάκι. ’Έκλεψε τό τσατάλι άπ τό φρατζάτο.

τσατσά, ή = \ )  άδελφη : Δέ άνεγ είδε ή τσατσά μ. Τί νά σέ πώ τσα- 
τσά ; 2) ελονοσία : Μ' έ'πιασε ή τσατσά. Τονε άαάάνίσε μνιά τσατσά.

χσαχίλώνα)=επί ενδυμάτων, χαλαρώνω άπό έν μόνον μέρος : Τσαχι- 
λωσ ό γιακάζι μ. ’Από παάού τσαχίλώνΐ τό τσπάκι μ.

χσαχείλα, ή=1) μεγάλα χείλη ; Κρέμασ ή τσαχείλα τ σά do παλιάλο
γο. 2) ή έχουσα μεγάλα χείλη '. Πήρε μνιά τσαχείλα σχαμερή, άρσ. ό τσά- 
Χίλας.

χσβί, τό=ξύλινο καρφί : Βγάν τό τσβί. ’Έ χΐ πόσα τσβιά. 
τσγαρίδα, ??=άπομεινάρια άπό τό λίπος μετά τό τηγάνισμα αυτού : 

Κένωσε τσί τσγαρίδες νά τσέ φάγω. (τσγαρίζμαι, τσγαριστός).
χσαχσανέματα, τά=άνοστα καμώματα χαηδεμένου παιδιού I Τό σχάθ- 

κα, μόν καί μόνε γιά τ αύτά τά τσατσανέματα τ. Ά ς  τα αύτά τά τσα- 
τσανέματα.

τσεβgάρ, τό=βοηθητικό ζευγάρι : ’Έβανε τσεβ^άρ . νά τραβγήξ τ 
άμάξ στον ανήφορο.
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ταεγνές, ό, λ .τ .=  1) σιαγών : Κάνε δόάια δέ μ άπόμκανε στό g a t  τό 
τσεγνέ μ. ’Έπεσ ό τσεγνές τ. 2) Έ χ ι ενα τσεγνέ, γουλί τς άποστομώνΐ.

τοεγνεάίζω, λ. τ .=άφίνω  τά ζώα νά βοσκήσουν τά σπαρτά : Ήάανε 
^ιουρέδκο καί έβανε τά πρόβατα νά τό τσεγνεάίσ-νε. Τσεγνέάσε ό άγελάρς 
to χωράφ μας.

τοεσ-μες, ό, λ. τ.=βρύσις : Οί λίρες τ έτρεχαν σά τζεσ-μές. Πότ-σε 
τά βώδια στό τζεσ μετζίκο.

τοεκέλΐ, τό=μακρύ ραβδί, μέ ξύστρα είς τό ενα άκρο καί βουκέντρα 
είς τό άλλο : Χάϊάα τά βώδια μέ τό τσεκέλι. Ό  ήλιος άνεβκε δυο τσε- 
κέλια.

τοεκμές, ό, λ. τ.=κυρτό κλαδευτήρι : ’Έκοψε τό χέρ τ μέ τό τσεκμέ. 
Πολύ βαθιά μέ τό κοψ ό τσεκμές.

τοελέκΐκος, κα, κο, λ. τ .= μ έ  τό έν κέρατο σπασμένο : ^Ηρτε ή τσε- 
λέκα καί τν άρμεξα» Ξεχωρίζ σά τό τσελέκΐκο τό βώδ.

τοεπκένΐ, τό=γελέκι μέ κρεμαστά μανίκια καί γαϊτάνια. 
ταέργα, ή, λ.τ.=σκηνή αθιγγάνων : Έστσε πάλε τ τσέργ.α τ ό ϋεμίρ 

Άλής.
τοέρος, <5=συμφέρον : Έσύ κίτάεις τό δκό σ τό τσέρο. ’Έκαμε τό 

τσέρο τ.
τσερτοής, ό, λ.τ„=ό συλλέκτης αυγών καί ορνίθων είς τά χωριά ; 

Πέρασ δ τσερτσής. Ό  άάρας τς εινε τσερτσής»
τσέτλα, ή= μ ιά  βέργα σχισμένη στή μέση δπου μέ εγκοπές σημειώ

νονται τά ποσά. Ξέρ τά γράμματα μέ τ τσέτλα.
τοετσεκίνα, ή=μικρόν φδικόν πτηνόν, τό τρυποκάρυδο : Ή  τσετσε- 

κίνα έκαμε τ φωλιά τς άπά στν άκρανιά,
τσεταέκΐ τό, λ. τ .= τό  άνθος τής πασχαλιάς : Μάς έφερε μνιάν aga- 

λιά τσετσέκια
τσετοεκιά, η= τό  δένδρον τής πασχαλιάς : Μεγάλωσε ή τσετσεκιά σας. 
τοεφτοής, ό=γεωργός μέ ζευγάρι : Οί τσεφτσήδες φέτο τδχνε καλά. 

Κι'εγώ είμαι τσεφτσής.
τσεχρές, ό, λ. τ.=αύστηρόν πρόσωπον ; Τό τσεχρέ πώχΐ έκείνι ποιος 

κοτάει νά τνε gρtv1.
r σιζβές, ό, λ. τ.=δοχεΐον πού ψήνουν μέσα τόν καφέ : ’Έβανε τό

τσιζβέ στ φωτιά. Νά μή τρυπήης τό τσιζβέ.
τα'ώλα, ή=-1)ή γλίμη τών οφθαλμών ; Σκούψε τς τσίόλεη σ. 2) μικρόν 

μόνον χρωματιστόν μέρος ψηφίδο: : ’Έχω δυο ψήφες μέ βλέμμα καί πέάε 
μέ τσίόλα. (τσίόλης, τσιόλοΰ, τσιόλιάζω, τσιόλιασμένος).

τσώλίδα, ή=σπινθήρ : ΓΙετάχκανε τσιόλίδες. ’Έπεσε μνιά τσιΒλίδα 
στό χράμ.

ταίπα, ή=1) μεμβράνη : Τό γάλα έπιασε τσίπα. 2) συστολή ι Δέν 
εχΐ νέ άροπή νέ τσίπα.
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τοιρλάδες, οί=σταφύλια φυτείας νερουλά : Γονλο τσιρλάδες τά στα
φύλια σας, (τσίρλα).

τοιρλόπ, λ. τ.=επίρ. επί τοΰ ενός άκρου, δρθιον : Στάθκε τσιρλόπ. 
τσιρτσιλί£=ήχεΐ όπως τό λάδι στό τηγάνι : Τσιρτσιλίζ σά νά έχΐ 

νερό μέσα. Τσιρτσίλιξε άπάνι μ.
τοίτσα— επίρ. λίγο: Μάς έδωκε από μια τσίτσα. Νά τρως βούκα ψωμί 

καί τσίτσα τυρί.
τσιτσί, τό=κρέας είς τήν γλώσσαν τών νηπίων.
τσιτσιά—έπίρ. άνευ ενδυμάτων : ’Έβγανε τά ροΰχα τ και ξαπλώθκε 

τσιτσίδ. ’Έάρεχε τσιτσίδ. (τσίτσιδος, τσιτσιδιά, τσιτσιδώνω, τσιτσίδωμα).
τοιταιδάκια, τά= 1)  ημίγυμνοι δρομείς είς τούς αγώνας δρόμου : Πάν 

τά τσιτσιδάκια στό κοσί. Νά τα ερκάαι τά τσιτσιδάκια. 2) άπτεροι νεοσ
σοί μικρών πτηνών : ’Έκλεψε τά τσιτσιδάκια άπό τς φωλίτσες. Ηΰραμε 
μνιά φωλίτσα μέ πέάε τσιτσιδάκια.

ταίχιο=έπίρ. παχουλή, φαιδρά : Νά τνε διής τοίτω, σά δεκαέξ χρονώ 
κοπέλλα. Πέρασε καί ή μάννα τς στολισμένη τσίτω.

τοιφνιάρα=7ίάαχουσα άπό τσίφνα : Ψόφσε ή τσιφνιάρα ή όρνιθα 
(τσιφνιάζω).

τομαδάγιυ=μαδώ, αποσπώ τά φύλλα ή τήν επιφάνειαν : ’Έπιασε καί 
τσμάδσε τά λουλούδια μ. Μή da τσμαδάς τά σπειριά σ. Τσμάδσε τό βα
σιλικό μ.

τομονρ, τό=κρότων, τσιμπούρι : Τά κατάφαγαν τά τσμούρια. Ξυέται 
άπ τά τσμούρια. (τσμουριαζω, τσμουράκΐ, τσμουριάρκος).

τβμοκλαία)=%λαίω σιωπηλώς : Τνεγ ηύρα πού τσμόκλαιγε μόν καί 
μοναχή τς.

τσνά)'ω=πηόώ : Τί τσνάς ; Τσίνίξε τ άλογο καί τόν έρξε. Τσνάει ή κα
τσίκα καί χύνΐ τό γάλα. uOaο καί νά τσνίξης τώρα, άχαρα, (τσνιά).

τσοκτίζω=παθαίνω καθίζησιν : Τσόκτσε τό σπίτ από μνιάν άκρη. 
’Άρκεψε νά τσοκτίζ ένα κομμά χωράφ άπ τή νεροσφαγιά.

τοομάκα, ή=εύρωστος γυναίκα : Έκείνΐ ή τσομάκα -θέλι νά φάη 
Βαστάει ή τσομάκα στ τζάπα. Δλειές π άποσώνΐ ή τσομάκα. Τνε ειδε έτς 
τσομάκα καί τν άρεσε.

τοομάκχ, τό, λ.τ.=ραβδΐ : Μέ κυνήγησε μέ τό τσομάκΐ, Σάν αρπάξω 
τό τσομάκυ Τνε κατέβασε κάί)οσες μέ τό τσομάκυ (τσομακιάζω).

τοολιάζω— νκερεχω : Γούλες τσέ τσολιάζ ή χήρα. Μεγάλι εινε άμά 
δέκα κορίτσια τσολιάζ.

χοορβας, ό λ. τ =σούπα, ζωμός : Ζεστάθκε δ τσορβάς. "Οποιος καγή 
στό τζορβά φσάει καί τό ξύγαλο.

τσορδατζήδκος, κΐ, κο=δ  άνήκων ή συχναζόμενος. άπό τούς πρού
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χοντας (τσορμπατζήδες) τοΰ χωριού : Πήγαμε στό τζoρbατζήδκo τό ^αβέ.
τoovgQdva, η=·\) έργαλεΐον υφαντικής μέ τό οποίον κρατοΰν τό 

στημόνι ανοιχτό xacu τό τύλιγμά του εις τό αντί : 'Η  κοκώνα Καλή μ 
εδωκε τ τζον^ράνα τς. 2) τό αραιό χτένι των μαλλιών. Πήρε τή τσου^ρά- 
να νά χτενιστή. (Tooogpav^co).

χαοχ^ραμαχιά, ή=άμυχή : 1'ονλο τσου£ραματιές μ έκαμιε. (xooOgpd- 
νισμα).

τσούκνα, ή=στενό φουστάνι τών βουλγαρίδων πού φοριέται χωρ'ις 
βρακί, : Αύτό είνε στενό σά τσούκνα. Έγώ θέλω φστάνΐ δχΐ τσούκνα.

χσονκνίζω=κενχώ μέ τσουκνίδα : Τό τσοΰκνισα τό guAo τ, νά μή 
gaτρεΐ οτο στρώμα τ. ’Έπεσα μέσα στσί τσουκνίδες καί. τσουκνίσκανε τά 
ποδάρια μ. Σά τζουκνίσκες πες: «“Eba μολόχα έβγα τσουκνίδα» νά 
περάσ.

ταοννα, ή=έγκοπή εί. τό άκρον τοΰ αδραχτιού, γιά νά συγχρατή τό 
μαλλί.

χσνί, τό= 6  μιίσχος τών φύλλων και τών καρπών : Τά φαγε μιέ τά 
τσνιά.

χσοννχα, r /= to  άνω άκρον κλάδου, άκρον . Μ εδωκε μνιά τσοΰντα 
άπό τ γαρουφαλιά τς. Κρέμασαν οί τσούντεϊ σ. ’Έκοψε μιΐά τσοΰντα κε
ράσια. Φέρε κάνα δυό τσοΰντες μαηάανό.

χσονπ~1) επίρ. τροπ : Τσοΰπ τσούπ έσταζανε τά κεραμΰδια. 2) άμιέ- 
σως: Μόνε έκατσα, τσοΰπ κι έκείντ πρόφταξε.

τσούπα, ή=κόρη χωρίς μαλλιά ή μόνον μέ ολίγα : ’Έπεσαν τά μαλ
λιά τς καί γένίκε τσούπα.

τσονρτσονλίζω='Όλΐ  νύχτα άκούγω τό νεράκι vet τσουρτσουλίζ 
(τσουρτσουρίκα).

τσόύς=έπι.φώνησις είς τόν γάιδαρον νά σταματήση : Πές το 
«τσούς» νά σταθή. Κάθε μέρα «(Ιέ, τσούς», γαδούρ κι άλογο τόν έχΐ.

τσούσια— 1) έπιρ. επί, τής ράχεως : Πάρε με τσούσια. Γύρζε μες στό 
τσαρσί, μέ τό παιδί‘τς τσούσια. 2) παιγνίδι κατά τό όποιον ο ένας φορ
τώνεται τόν άλλον καί έρο>τά --Τ ι γλέψ; —Ουρανό. —Τ· πατεϊς ; —Γής 
—Τί τρως ; —’Aogύρ. —Πάρ καί μιένα τό °'οόύρ.

τσοντσού, η— το ανδρικόν αίδοϊον (λ. τ. τσούκ): Τόν έκοψανε τ τσου- 
τσοϋ τ. Τφοΰ δέ άρεπεσαι φαινετ ή τσουισού σ.

τοαβελίζω— εκαναλαμιβά>ω τά λόγια ή απομιμούμαι τάς κινήσεις τοΰ 
άλλου διά νά τόν εξοργίσω: Δάσκαλε, αύτός μέ τζαβελίζ.

τζάβ τ £ α / 3 = γ α β γ ά β : Τζάβ τ ζ ά β  άπ τό πουρνό ώς τό βράδ εσένα θ 
άκούγω; Δύο ώρες χστιανοί τζάβ τζάβ βαβιζ καί δέ λέει νά σωπάς. ·

τζάόα, λ. τ.=επίρ. δοορεάν : Σά μέ τό δίνίς T^aba, τό πέρνω. Αύτά 
τ άκούγω γώ τζάba καί βερεσέ.

τσαΒαλα,άάγω, λ. τ.=άγωνίζομαι ; Πόσο τζabaλ.άdσ8 ό καμένος νά



τνέ βγάνΐ άπό t  φυλακή, άμά δέ λ>ορσε. Τονε bλάκωσε κι εκείνος τζαΒα- 
λάάαγε άπ κάτ. r̂ abaXadd8L ως π νά βγή ή ψχή τ.

τζαδνίζω— φλναρώ : Δέ ξέρ νά τζabvιζ ; Τί τζα^ ίε ις  μερέ ; 
τζάχτ, τό, λ. τ = π ό θ ο ς : Έκαμε τζάχτ τά γρόσια τ. Κι εγώ έκαμα 

τζάχτ νά boo σ αυτή τή δλειά.
τζελετενω, λ. τ.=προσπαθώ νά καταβάλω, βασανίζω : Τρεις ώρες τό 

τζελέτευε μές στό χωράφ. Σά do χστό τό τζελέτεψανε, τό καμένο.
τζερεμές, ό, λ. τ .= 1 )  άδικοδωμένα χρήματα: Έκεΐνΐ μάλλωσαν έγό) 

πλέρωσα τό τζερεμέ. Θά πλερώης κι εσύ δυο λίρες τζερεμέ. 2) οκνηρός, 
άδικος: Ποιος τόν άκούει έκεΐν τό τζερεμέ. Στό διάβολο νά πςίς τζερεμέ. 
(τζερεμλεdίζω)

τζίζ λέξις παιδική=καίω: Μή θά σέ κάμ τζίζ.
xCigga, ή=πυκνοί θάμνοι: Χώθκε μές στ τζί£ρα και τόν έ'χασα. Νά 

κόψης τσί τζίφρες.
τζίμ, λ. παιδική = τσ ιμπώ : Ποιος τό καμε τζίμ ; 
τζιτζί το, λ. παιδική=παιγνίδι: Τί καλό τζιτζί. Τό φερα ενα τζιτζί. 
τζίτζικα, τά=σπλάγχνα ι Πάτ-σε ένα βαθρακό καί τόν έβγανε τά 

τζίτζιλα τ. Μή do πλακώνίς καί θά βγοϋν τά τζίτζιλα τ.
τζόπ, τό, λ. τ.=χονδρή ράβδος: Σά γΐρίσω τό τζόπ. Τόν έόρε μέ τό 

τζόπ. Άστόησε τό τζόπ τ μές στ άbέλl.

Τ
νλχ, ή = π ν ο ν : ’Έσφιξε τό τσbάv τ και βγήκε ΰλι καί γαΐμα.
υπέρ, επίρ. Έμεϊς γουλί είμαστε ύπέρ.
υπό, επίρ. Γιά νά μή γένι ύπό, έχασε τή δλειά τ.
Επόμενος, νΐ, νο=ύπομονητικός: Πολύ καλό κορίτς καί ύπόμενο, Τέ

τοιος ύπόμενος άθρεπος.
νσκα, ή=άγαρικόν: ’Άναψε μνιά γΰσκα γιά τό τζγάρο τ. 
ύσταρα=1) επίρ. μετά ταύτα : Τί θά κάμς ύσταρα; 2) κατόπιν: *Υ- 

σταρ άπό μένα έρκετ ό Βεργουλίς. 3) άργότερον : Πάνε σύ τώρα, κι ύστα
ρα θάρτω κι έγώ. 4) τελευταΐον : "Ολω ΰστσρα ήρτα κι εγώ. 5) έπί τέ
λους : "Ολω ύσταρα δέ τό πέρνω καί κάνε

ύοτερνά=1) τά τελευταία έτη τής ζωής: ’Άλλος στά πρώτα τ κι άλ
λος στά υστερνά τ. Καλά υστερνά νάχι. 2) έπί τέλους: Στά υστερνά τ 
άφκε μσό κι έφγε.

υστερνός, νη, νό=νεώτερος, μεταγενέστερος: Έ γώ είμαι τό υστερνό 
τς παιδί. *0 πατέραη σ εινε πολύ υστερνός.

νψ ομένο, τό=δένδρο μέσα είς τό όποιον ενέκλεισαν ύψωμα διά νά 
εμποδίσουν τήν επιδημίαν νά είσέλθη είς τό χωριό καί τού οποίου τό 
ξύλον δέν έπετρέπετο νά χρησιμοποιηθή.
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φάβα, ή=κουκιά βρασμένα μέχρι πολτοποιήσεως: ’Εγώ άρέζω t  
φαβα μέ σύβρας καί μαϊάανό. ’Έφαγε φάβα καί δέ χορταινί νερό. Σήμερα 
είνε Παρασκευή- μή βάης λαδ στ φάβα.

φαγανός, νή, νό=6  τρώγων κάθε φαγητόν : Τό δκό σ τό κορτσάκΐ 
είνε πολύ φαγανο.

φάγουσα, ή=άσι)ένεια ανίατος, καρκίνος: Νά βγάνΐ τή φάγουσα στό 
στόμα. ”Ας μέ κατγοράη’ θα βγάνΐ τή φάγουσα στή γλώσσα τς, νά γένι 
ένα θάμα, Παναγίτσα μ.

φαγούρα, ή =  1) κνισμός : ’Έ χΐ μνιά φαγούρα τό κεφάλι μ. 2) φιλο- 
νεικία, γκρίνια : Κάθε μέρα φαγούρες έχνε. Σιντσε άπό τ φαγούρα τς πε
θεράς τς. ’Αμ γιατί χτίκιασε; από τ φαγούρα τσή γίναίκας τ.

φαγώνμαι—  1) φιλοτεικώ επί πολύν καιρόν: Φαγώνεται μέ τν άδρε- 
φή τ, σά do σκυλί μέ τ gaxa. Θα φαγωθούνε τά δυό τς, νά γένι ένα θάμα 
2) εύχομαι διαρκώς νά χάση ό αντίπαλός μου είς τό παιγνίδι μεγαλοφώ
νως, καθ’ ήν στιγμήν παίζει εκείνος: Γούλο φαγώνεται άπά στό χέρ. Δέ 
τό παίζω έτς νά φαγώνεσαι άάίς τν ώρα.

φακίζα>=κόπτα> κληματόβεργες είς ώρισμένον μέγεθος διά νά τις 
«κοιμήσω» καί αφού βγάλουν ρίζες νά τις φυτέψω είς τό κύλισμα: ’Έλα 
νά μέ βύθισης νά <ρακίσ-με τς βέργες. Φάκίσαμε άπάν άπό 1000 βέργες.

φαάαγμένος, νΐ, νο=πεφυσιωμένος : Εκείνος τό g a ^ o  π δέν είχε τά 
τί νά γένι έκαμτε τά φαάαγμέια τ, όχι τώρα πγ είδε βρακί στό ga^o τ.

φάάαμα, τό=πολύ άσχημος : Τέτοιο φάάαμα, πώς τνε πήρε. Τά τά
ματα παάρεύνε τά φαάάματα. (ipudd|co, φαάαχτερός).

φαλαρίδα, ή=άκανθώδες φυτόν, φαλαρίς: Κατεβαίν-νε οί καρδερίνες 
καί τρώνε τσί σπόρ άπ τς φαλαρίδες. ’Έστσε ξόβεργες άπάν στς φαλαρί
δες νά πιάσ σκαθιά.

φαρδιά, τά=βράκες, ποτούρια : Τί λόγιά φορεΐ ; φαρδιά, γιά στενά ; 
Πέρασε κόμας ένας με τά φαρδιά.

φαοκιά, ή=σπάυγανα βρέφους: Τό άύλιξε στά φασκιά. Δόσε με άε 
μνιά φασκιό να  d/.ύςω ιό μωρό Φασκισ, ή=ζώνη μωρού.

ς?ασκιώνω=περιτυλιυσω το βρέφος εί- τά σπάργανα: Τό φάσκιωσε 
καί τό βανε νά κυιμθή Τό είδε έτς φασκιωμένο καί δέ d άρεσε. Τί τό φά
σκιωσες τό δάχλο σ ;

φελιάζω=  1) εμβολιάζω: ΗΙρτ ό 7 ι(*τ(?ός νά φελιάσ τά παιδιά. ’Άάε 
νά φελιάης καί τή σκαμνιά μας. 2) προσθέτω τεμάχιον διά νά έξαρκέση: 
Φέλιασαμε δυό σκοινιά καί πάλε δέν έφταξε Τά τό κάμω (ρελιασμένο;

φελί, τό=τεμάχιον, φέτα : ’Έφαγε πέάε φελιά ψωμί. Τί φελιά, φελά· 
ρες δέ λ έ , ; Μ έδωκε κι εμένα ένα φελί καρπούζ. Πόσα φελιά έχΐ τό πορ
τοκάλι σ ;
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<pegagoyvQg, ή=Ν έα Σελήνη: Σήμερα εινε φε^αρογΰρς. Πότε θάχμε 
φεgαρoγΰρς ; (φε^ίίρ, η ^ά ρα , φ^αράκΐ, cpFgco)

φηγίμα , τό=άφηγημα: Τν έχνε φηγίμα γιά τή γλώσσα τς. Ό  κόσμος 
τό χι φήγίμα κι έμεϊς κρυφό καμάρ. παρ.

φκαιρώνω=άδειάζω: Φκαιρώστε τ βασταγαριά νά τνε πάρω πίσ. 
Φκαίρωσα τ λαγήνα μές στό καζάνι.

φκέάρι, τό=βούκεντρον : Πάρ τό φκέάρι καί χάϊάαγε τα βώδια. 
φκάρ, τό=1) κολεός ; ’Έβγανε τό σπαθί τ άπ τό φκάρ. 2) θήκη: Μές 

στό φκάρ τό είχε τό ριβόλι. 3) χέδρυψ: Τά φασούλια τά 3ρασε μέ τά 
φκάρια

φλαγοννα, ή—πίττα, ψωμί πεπλατυσμένο γιά νά ψηθή γρήγορα: 
’Έκαμα μνιά φλαγοΰνα γιά νά ψθή λήγορα. 

φλάχα>=φυλάττω : ’Άάε νά φλά.
φλάδα, ή=1) βιβλίον : Πήραμε καινούργιες φλάδες. 2) ιστορία: Μή 

άνίξες πάλε τς παλιές τσί φλάδες.
φλέβα, ?ρ=φλέψ : Τεάώθκανε οί φλέβες τ, σά gλημaτσόβεργες. 2) θυ 

μός: Τόν έπιασε ή φλέβα τ. 3) καλή διάθεσις: Θέλι νά τονε άυχις στή 
φλέβα τ νά στό κάμ.

φΛϊ/?ω=θλίβω : Έφλιψα τό ποδάρ τ καί δέ bop νά πορπατήξ. 
φλόκος, ό=λαναρισμένο μαλλί, δυο τουλοΰπες μαζί: ’Έδεσε τό φλόκο 

στ ρόκα νά τονε. κλώς: Πάει ό φλόκος κάηκε.
φλώ— \) φ ιλώ: Φίλχσε τό σταυρό νά σέ ψτέψω. Μάανα στή άροπή 

τνέ φίλίσε. 2) εφαρμόζομαι τελείως: ’Ηρτε καί φίλίσε τό παρμάκΐ μέ τν 
αψίδα.

φόβολχ, ή=στάχτη μέ μικρές φωτιές μέσα : Παράχωσ το μές στ φό- 
βολι νά ψθή.

φογοπάνχ, τό=χονδρό πανί, κρεμασμένο εμπρός σιήν εστία : Κατέβασ 
τό φογοπάνΐ, νά μή £απνίζ ή γωνιά. Κόρωσε τό φογοπάνι καί θαλά 
καγή.

φόλλα, ή = 1)  μικρά χάλκινα βυζαντινά νομίσματα, μέ πλοϊον έπί τής 
μ άς πλευράς: Ηΰρα μνιά φόλλα. 2) μικρά κυκλικά τεμάχια γιά κόλλημα: 
Βάν το μνιά φόλλα νά κολλής.

φοράδα, ή=1) φορβάς : Ζέψε τ φοράδα στ λοκάνΐ. Ψόφσε ή φοράδα 
μας. 2) νέα έρωτομανής : Βγήκαν οί φοράδες στσί δρόμ καί κυνίγάνε τά 
παλικάρια. Γχρίζ μές στά σοκάκια σά φοράδα ξεκαπίστρωτ. (φοραδάκχ, 
φοραδίτσα).

φούρκα, ή = θ υ μ ό ς : Έ χ ω  μνιά φούρκα, άπό τ μυτ νά μέ πιάης θά 
σκάσω, (φουρκίζμαι)

φονρλαάίζω=ξεπετώ, έξορμώ : Φουρλάάσε κι εφγε. Μόνε τνεγ εΐδε 
φουρλάάσε τό καταπόδ τς.
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φουρμάζω=επΙ  ίππων δταν φυσά δυνατά μέ τήν μΰτην του : Δέ do 
κοσκίνισες τό κριθάρ καί φουρμάζ τ άλογο άπ τό τόζ. Τί ψουρμάεις σά 
d άλογο;

φονρνεντς, <5=τό πλατύ πτυα'ριον μέ τό όποιον βάζουν καί βγάζουν 
τά ψωμιά είς τόν φούρνον: Ό  φουρνεύτς κοάός ό έρμος καί καίγάαι τά 
χέρια μ. (φούρνος, φουρνίζω).

φουρφονλίζω=αισ$άνομαι ήχον ώς πτερυγιζοντος εντόμου! Φουρ- 
φουλίζ τ αυτί μ. Τί είν αύτό π φουρφουλίζ;

φουφρίκος, δ : ’Άναψα τό φουφρίκο νά μαγερέψω φακί. Αγόρασα κι 
έγό) έ'να φουφρίκο.

φτενός, νή, νο=λεπτός, στενός ! Πολύ φτενό τό κοψες. 
φτίτς, τό =ει0ος εδωδίμου μΰκητος, καστανοχρόου: Μάζωξα ένα 

καλάΰ φτίτσια. ’Έχμε φτίτσια τγανητά.
φτώνα>=άντί παντός ρήματος τό όποιον δέν ένθυμούμεθα : Τόν άφ- 

τωσε καί τόν τέτοιωσε. Ποιός τόν φτώνΐ; Θά τό φτώης εσύ ;
φτουρίζω=περ ισσεΰω: Τό κουσκοΰς δέ φτουρίζ. Τό βάεις στό. τέτζερ 

καί φτουρίζ.
φτνρί, τό= τό  έργαλεΐον δπου σκαλώνουν τό φυτίλι τής κανδήλας: 

Χάλασε τό φτυρί τς καάήλας. Δόμ έ'να καλό φτυρί.
φυτειά, ή=άμπέλι μέχρις ηλικίας τριών ετών : Τά σταφύλια τς φυ

τείας δέ γένται κρασί. Πρόκοψε ή φυτειά μας.
φωκάς, <5=μελανοδοχεΐον: Δός τό φωκά νά τονε γιομίσω μελάνι. 
φως, τό=1) φώς ! Ά π  τό φώς χάbωσαv τά μάτια μ. 2) δρασις: ’Έ χα 

σε τό φώς τ. Σκοτείνιασε τό φώς τ. 3) άπόδειξις : Νά μέ κάμς ομόλογο, 
νά χω κι έγό) ένα φώς στό χέρι μ.

φούοκα, ή ^ Ι )  φλύκταινα: Έβγανα μνιά φούσκα μές στό στόμα μ. 
2) κύστις : ’Έ χ ΐ  πέτρα στ φούσκα τ. 3) έντερον στεγνόν πρός άλαντο- 
ποιίαν; Πήρα καϊ>όσες φούσκες νά γιομώσω σουτζούκια. 4) φυτόν μέ καρ
πόν σχήματος φυσαλίδος ! Μάζωξα φούσκες νά γΐτέψω τ ανεμοπύρωμα.

X

χαβάνΙ, τό=καπνοκοπτικύν έργαλεΐον: ’Έπιασαν τό χαβάνι κρυμ
μένο μές στό στάρ.

χαβάς, δ, λ .τ .=1) μελωδία : Παίξε μας έ'να χαβά νά χορέψμε. 2) Έγώ 
τονε λέγω τί νά κάμ, κι εκείνος πάλε τό χαβά τ= Τ ό  δικό του.

χάζ, τό, λ. τ.=εύχαρίστησις! "Οσο τό ξύνω κάμνει χάζ. Χίτς χάζ δέ 
do κάμνω αύτό τό παιδί. Έ χ )  χάζ νά μην έρτ σήμερα.

χαβρός, δ— άταχτος, κακός : Πολύ χαβρό παιδί, τό τέκνο.
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χαζιρλαάίζω, λ. τ .=ετο ιμάζω : Χαζιρλάάσανε τά ροΰχα τ γιά νά πα- 
γαίνΐ. Δέ χαζιρλάάσα τίποτα νά φάμε. (χαζιρκος).

χαϊβάνι, τό, λ. τ.=ζώον : ΤΗρτε ψόφος στά χαϊβάνια. Στάθκε όρο- 
στά τ σα do χαϊβάνι. Τόσα χαϊβάνια θέλνε νά φάνε. Ά ς  εινε καί χαϊβανι, 
κι εκείνο καταλαβαίνΐ.

χαϊάάγω, λ. τ. =  παροτρΰνω τά ζώα, οδηγώ: Γιατί δέ da χαϊάάς 
καί σΰ ;

χαϊάαμάκΐ, τό, λ. τ.=ράβδος μέ μικροτέραν καθέτως έπ αυτής είς 
σχήμα Τ, μέ τήν οποίαν όδηγοΰν τά πρόβατα είς τό άρμεμα: Πάρ τό χαϊ- 
άαμάκΐ καί χάϊάαγε τα.

χαϊμόακος, λ. τ.=εύτράπελος, αστείος, νόστιμος : Τά λεγε κάτ χαϊ- 
μόσκα, άρκαάάς.

χαλαβρώνω— προξενώ δριμεΐς πόνους, πληγώνω: Mugωσε τό χέρ τ 
στ όόρτα καί τό χαλάβρωσε. ’Έπεσε τό σίδερο άπά στό νΰχι μ καί μέ χα- 
λάβρωσε.

χαμλαάίζω, λ. τ.=άρχίζα> νά σήπομαι: Χαμλάάσε ή προβιά καί πέφνε 
οί τρίχες τς. Τό χέρ τ εινε χαμλαάισμένο καί μαύρισε.

χαμολιός, ό=φυτόν προξενούν ερεθισμόν τοΰ δέρματος : ’Έβανε χα- 
μολιό κι εχΐ σπειριά.

χαμοντ, τό=περιλαίμΐον ϊππου : Τό βάρσε τό χαμούτ κι ά'νίξε δ λαι
μός τ.

χαμοντσα, ή=δέσμη σταχΰων πού μοζεΰουν, μετά τό τράβηγμα τοΰ 
τουρμουκιοΰ είς τό χωράφι, αί πτωχαί γυναίκες καί παιδιά : Πόσες χα- 
μοΰτσες μάζωξες ; Μάζωνα χαμοΰτσες γουλί μέρα.

χαμχούμς, μα, κ ο= δ  έχων έ'νρινον ομιλίαν: Γιατί μαρή κρένίς έτς 
χαμχοΰμκα ; Ξέρω κι’ εγώ καμένΐ ποιόνα έμνοιασε και γένίκε τέτοιο' νέ 
δ babάς τ εΐνε χαμχοΰμς νέ ή μάννα τ χαμχοΰμα.

χαόαρίζω, λ.τ.=έννοώ, αντιλαμβάνομαι : Δέ χabaρίζ εκείνος άπό λό
για. Ποΰ νά τό χubaρίσ εκείνος, (χubάρ).

χαόεροίζκα, λ.τ.=έπίρ. άνευ ειδοποίησε ως : ΤΗρτε χabFρσiζκa καί 
τονε βάρσε. ’Ά ν  ήσ’να παλίκαρ, δέ θαλάν έρτς χ«bερσιζκu νά τονε πλα- 
κώης.

χαάώνα>“ θαμβώνω : Xάbωσuv τά μάτια τ. Κρΰο σήμερα, χάbωσav 
τά τζάμνια.

χαράμ, τό, λ τ .= τό  άδικοπαρμένο, τό άθεμίτως κτηθέν : Χαράμ νά 
σέ γένι. Βγήκε τό χαράμ. Σέ ηύρε τό χαράμ. Πόσσ χαράμνια έφαγε 
αυτός.

χαραμλαάίζω, λ.τ„=καταστρέφω αδίκως : Τό χαραμλάάσε τό πανί. 
ΙΙάν κι αύτά, χαραμλαάίσκανε.



χαραμοφάης, ό = δ  καταπατών to δίκαιον τοΰ άλλου *. ΤΗοτ ό χαρα
μοφάη; νά βάνχ πάλε κανείνενα στό άολάπ.

χάοκος, κι, κο, λ τ = 1 )  γνήσιος : ’Έφερε 100 δράμνια χάσκο χαβιάρ άπ 
τή 1)όλχ, δχΐ τακλίτ. 2) άνεξητιλος : Δέ εινε χάσκχ ή άογιά τ. Τό γλέψ τ£ 
χάσκί Έ.>γι« πώχχ. 3) λευκός : Ηύρε χάσκο ψωμί, δός το καί χάφτ. Νά 
πάρμε χάσκο άλεύρι γιά πίττα.

χαϋνενω=χαυνοϋμαι, όκνώ, δέν αγαπώ τήν εργασίαν : Πώς χαϋ- 
νεύω νά σκωθώ ! Μή χαϋνέβς μόνε σήκω καί κάμ το.

χαϋνιά, ή=δκνηρία : ’Έχω μνιά χαϋνιά. Ά π ά  στό μεσ’μέρ μέ πλά
κωσε μνιά χαϋνιά. Ά π ό  τ χαϋνιά τ δέ νίφκε μήδε.

χαΐνίς, να, νΙκο=οκντ\ρός, φυγόπονος : Τί χαΐνα γχναίκα. Δέ do 
βάεις τό χαΐνίκο νά δλέβ ; ’Έχι τό σπίτ τς άσκούψιο ή χάίνα.

χάφτος, ό=εύπιστος : "Ο,τ νά τόν πής τό ψτέβ ό χάφτος. (χάφτω, 
χαψιά, χάχας).

χαοανάς, <5=εκεΐνος πού χάνει εις τό παιχνίδι : Ό  άαάάς μας χασά- 
νάς. Χασανάς ήρτ άπ τή Βόλι.

χαοάνΐ, τό, λ .τ .=  σαχάνι, χάλκινο πιάτο : Έψσε αυγά μές στό χα- 
σάνι.

χηβάς, ό— τδ δστρακον κυδώνι : Πήγε στς Πουβάτες κι έ'φεχχε χηβάδες, 
χ-ηζνά λ τ.=επίρ. ορμητικά : Καπώς τονε gάπτσε μνιά χ-ηζνά, g-ήκ 

έκαμε, (χ-ήζ, χ-ηζλήδκος, χ-ηζλαάίζω).
χεροπάνχ. τό=στενόμακρο πανί πού δένουν τις πλάτες καί τά χέρια 

τοΰ μωροΰ, δταν τό φασκιώνουν : Δέ do δεσες σφικτά τό χεροπάνχ. Φέρ 
τό χεροπάνχ σ εμένα.

χΧ;τάγα>=έφορμώ : Χΰμξε νά τνέ πνίξ. Σά λυσσασμένο) χΐμάει άπάν σ. 
χλεΰόνα, η = \ )  υπερώριμο κιτρινωπό άγγούρι : Τί μέ τσέ κβανεΐς 

αυτές τσί χλεί)όνες : Ποιός θά τνε φάη αύτήνχ τή χλεάόνα ; 2) παχειά 
άλλά χλωμή γυναίκα : Δέ τνε γλέψ τί χλεΐιόνα γένίκε ;

χλημάράγω=χρ6\ιεχίζ(ύ : Πολύ χλημάράει ή φοράδα, θάν έφγε τό 
πλάρ. Τρώνε πίν-νε οί παραδερμένες κι ύσταρα βγαίν-νε στά σοκάκια καί 
χλημάράνε σά τς φοράδες.

χλίαίνα)=κάμνω χλιαρόν : ’Ά  τό χλιάνω κομμά κι ά στό δώκω. Τόμ 
χλιάθκε τό νερό, ήρτε κι έκείνχ.

χλιός, η, ό=χλιαρός : Έ γώ  τό θέλω χλιό τό γάλα. Ά ς  το νά γένχ 
χλιό, νά τό πιής.

χοάράδες— το χονδρό κουσκούς πού δέν περνά άπό τό κόσκινο καί τό 
μαγειρεύονν χωριστά : Νά βράσμε τς χοάράδες.

χορδάς, ό= τά  υπολείμματα : Ποΰλχσε τό gαλό τό gaπvό καί στό 
Ρετξί δίνχ τς χορδάδες. Τό μετάξ π μ έφερες εινε γοΰλο χορδάς.
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χορο/?ατί£ω=περιέρχομαι. διασκεδάζουν : Έμενα νά βγαίνχ ή ψχή μ
στη δλειά καί σείς νά χοροβατίζτε. ’Ακόμα λίγο 'θά χοροβατίσ.

χορταράμαξο, τό=άνθρωπος απρόσεκτος παρασΰρων κατά τήν διά- 
βασίν του δ,τι τΰχη στό δρόμο του.

χόοκος, κ?, κο, λ τ.=άστεΐος, ευτράπελος : Τά λέει κάτ χόσκα, κά~ 
μνει κανείς χάζ νά τόν άκούη. Πολύ χόσκο μέ φάνίκε αύτό πγ είπε.

χουζμέτ, τό, λ τ . =  -·ργασία. δουλειές τοΰ σπιτιού : "Εσωσα τά χουζμέ- 
τια μ καί θά κάτσω κομματάκι. Κι αύτό είν ένα χουζμέτ.

χονζμετενω=νπτ\()ετ(ύ : Τονε πήρε στό μαγαζί νά χουζμετέβ. Τρία 
χρονάκιά τνε χουζμέτεψα, γιαταλάκίσα γχναίκα.

χρεία, ή=1)  άποχωρητήριον : Δέ όρόφταξε νά πάη στη χρεία. Θρέμ- 
σε ή χρεία τς. 2) αχρείος : Ξέρς τί χρεία πγ είνε ;

χρειά, ή=σκε0ος, έργαλεΐον : Νά μή βγάης τσί χρείες δξ άπ τό σπίτ. 
Πέρνει τή χρειά καί δέ όνε φέρνει. Νά πάρ κι εκείνος σάν άάρας μνιά 
χρειά γιά τό σπίτ τ.

χραόλί£ω=έργάζομαι μέ τή χραόούλια : Πάρ τή χραί>ούλια νά χρα- 
όλίης τ αλώνι.

χρεματάει, πάντοτε μέ τό αρνητικόν δέν=δέν είνε κατάλληλον : Δέ 
χρεματάει αύτό τ αλεύρι. Τά όαόάκια π πήρα, δέ χρεματάνε. Χίτς καί δέ 
χρεματάει.

χσοντοκος, κΐ, κο=χρυσούτσικος: Τί. χσοΰτσκο παιδάκι. Τό είδες, 
σά do χσοΰτσκο γένίκε. (χσός, χσίζω, χσάδες)

χοάδες, ού=ώραιότης, εύρωστία: Μάννα στσί χσάδες’ δέ do γνώρσα 
τό τέκνο.

χστάγω=χρε(Όστ'Τ>: Μγάρσιμ εδωκε παράδες ; ακόμα τά χστάει. Πόσα 
τονε χστάς ;

χτενιά, ή=ψωμί ζυμωμένο μέ όαχαρικά καί άνασόνι, αλειμμένο μέ 
νερό, καί πισπιλωμένο μέ σουσάμι. Τό σχήμα του σ ά ν  σαΐτα τοϋ εργα
λείου, χαραγμένο βαθειά ώστε νά κόπτεται ευκόλως: Σήμερα ζυμώσαμε 
χτενιές. Σ έφερα κομμά άπ τή χτενιά μας, άμνια.

χτένι τό=1) τό χτένι τής κεφαλής: Πάει χάλασε τό χτένι μ. 2) έργα
λεΐον υφαντικής υποδιαιρείται είς «στράτες» άπό 11 «θΰρες» κάθε μία. 
’Αναλόγως δέ μέ τό πόσες στράτες έχει ονομάζεται δωδεκάρ, δεκαεξάρ, 
καί τό μεγαλύτερο έξηάάρ: Τσακίσκανε δυό θύρες άπ τό σαραάατεσσάρ 
τό χτένι μ. Πέρασ ο χτενάς καί πήρα ένα δωδεκαμσάρ χτένι γιά ποδοπά- 
νια. 3) τό όπισθεν μέρος τής παλάμης καί τοϋ πέλματος: Μέ βάρσε άπά 
στό χτένι καί μέ θανάτωσε. Έσταξε ζεματιστό νερό στό χτένι τ ποδα
ριού μ, καί μάνε μάνε φουσκάλιασε,
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ψακάδ, τό=βροχόνερο: Μάζωξα λίγο ψακάδ γιά τή ί)λΰσ. Γιόμσε ή 
bax-ήρα ψακάδ.’ (τήν λέξιν ήκουσα άπό παραθερίζουσαν γυναίκα. Εις τό 
Τσακ-ήλι έλεγαν βροχόνερο).

ψάλχδας, ό=1) ζωΰφιον μέ ψαλιδωτήν ουράν: Γιόμσε τό δέάρο ψαλι- 
δάδες. 2) ασθένεια τών μαλλιών, οτε αί τρίχες σχίζονται είς τά ά'κρα: Τά 
μαλλιά μ έκαμανε ψάλιδα.

ψαστίκα, ?7=χαιρέκακος γυνή διακαώς επιθυμούσα τό κακόν τοΰ ά'λ- 
λου: Ά π  τά μοϋτρα τς φαίνεται τί ψαστίκα εινε. ’Ά μα ψαστίκα γχναί- 
κα ά.

ψαατίκΐ, τό=πο-όν πού τό πίνεις καί αντί νά παύση έξάπτεται περισ
σότερον ή δίψα, φαρμάκι Θά φάη τό άρωλίκΐ καί τό ψαστίκΐ.

ψαβτκώνμαι=φΰ-ονώ, επιθυμώ τό κακόν τοΰ ά'λλου : Πολύ μέ ψαστ- 
κώθκε, άμά δέ όορ νά μέ κάμ τίποτα. Φαίνεται πγ είνε ψαστχώμένΐ.

ψηφα, ή=1)  ψηφί; βυζαντινοΰ ψηφιδωτού: Μάς έ'φερ ό άαγής μνιά 
φούχτα ψήφες άπ τν Ά γιά  Σόφιά. 2) μικρόν τεμάχιον ύάλου ή πορσε
λάνης: "Έρξε τό πνάκι καί τό καμε ψήφες.

ψλάδια, τά=κέρματα, μικρά νομίσματα: Μέ χρειάζάαι καόόσα ψλά- 
δια. ’Έφερες ψλάδια;

ψλάν&ιος, ό=λεπτεπίλεπτος, ό ύποκρινόμενος τόν καλομαθημένο: 
Ψλάνθιος μέ κόπκες.

ψλολογιά, 37=λεπτεπίλεπτος: Αυτές οί κάλτσες είνε πολύ ψλολογιά* 
εμείς δέ τζέ βάζ-με. Πήρε μνιά σογιατζίκα, ψλολογιά πράμα. Ποιος κΐ- 
τάζ τώρα ψλολογιές.

ψμόγερος, ό=νέος μέ γέροντος καμώματα, διατακτικός : Σά do πάρς 
πάρ το καί μή do πασπατέβς τρεις ώρες, ψμόγερε. ’Ά ς τονα τό ψμόγερο.

ψμόλίνο, τό=λινάρι μέ μικροτέρους κόκκους σπόρου, πού σπείρεται 
ό'ψιμα: Γένίκε, άρκαάάς, ένα ψμόλ'ΐνο. ’Έσπρα τρία κιλά ψμόλίνο.

ψμόσταρο, τό=σιτάρι πού σπείρεται τήν άνοιξι: Δράλισα ένα κιλό 
ψμόσταρο. Τό ψμόσταρο θά μέ βγάνΐ άπ τό όατάκΐ.

ψόταφος, <5=έκεϊνος πού επιθυμώ νά ψοφήση καί νά ταφή: Ξαπλώ
νεται ό ψόταφος, μέ τά παπούτσια στά μεάέρια.

\Ι)ευτάηδονο, το=ωδικόν πτηνόν.
ψης, ή=κανσ(ύν: ’Όξω ζέστα ψης. Τό μεσ μέρ άπά στή ψης. (ψήν- 

μαι, ψαένος).
ψύλλος ο ,=1) τό ζωΰφιον : Μάς έφαγαν οίψύλλι. Τώρα όήκαν οί ψύλλτ 

στ αύειάτς. 2) είδος φυτοΰ άγροστοειδοΰς μέ πολύ λεπτούς στάχεις ώς τής 
βρώμης καί σπόρους: Μάζωξαμε ψΰλλι. Τί καλούτσκί ψύλλι πγ είν εδώ,
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ψόφος, ό =  έπιζωοτια : Σάν ήρτ δ ψόφος δέν άφκε ποδαράκΐ. (ψοφά- 
γιο, ψόφιος).

ψχαλιοτός, τη, το=άχτινοβόλος: Τό δαχλΰδ t  εχΐ πέτρα ψχαλιστή, 
Έ χ !  καί ψχαλιστά μάτια.

ψχή, ή =  L) Τό λέει ή ψχή τ. Ό  θεγός x l  ή ψ χ ή  τ. 2) άτομα : Είμαστε 
δέκα ψχές. 3) αγαπητή: Έσύ είσαι ψχίτσα μ.

ψχιά, ή = \ )  τό εσωτερικόν τοϋ ψωμιοΰ : CH γιαγιά τρώει τή ψχιά καί 
μένα δ..νΐ τό γωνιάδ. 2) εντεριώνη φυτοΰ : Τί κολάι βγαίνΐ τσή σφεκιάς
ή ψχιά.

ψχούδ, τό=1) ψίχουλο : ΙΙάρ τά ψχούδια καί ρίξ τα τς όρνιθες. 2) λί
γο I Δός καί μένα άμνια έ'να ψχουδάκΐ τυρί.

ψχογιός, ό=θετός υιός : Δέ είνε καθαυτό παιδ. τ, εινε ψχογιός τ. 
ψχοκόρ, ί5=ψυχοκόρη Τό πήρανε ψχοκόρ, τό μεγάλωσανε καί τό 

πάάρεψανε.
ψχοιχαίδ, τό=θετόν τέκνον: Καί τά δυό είνε ψχοπαίδια τ. 
ιμχομαχάγω— τινεω τά λοίσθια I Δυό μέρες ψχομαχάει καί δέ βγαίνΐ

ή Ψχή τ.
ψωμάκια, τά =  κάψα χλωρή μολόχας, που τρώγουνταν άπό τά παι

διά: Μάζωξαμε ψωμάκια.
ψωμαρρώστεια, ϊ7=άσθένεια έκ πείνης, πείνα I Τίποτιτσα δέν έχΐ, 

αύτό είνε ψωμαρρώστεια.
ψωμολίμάζω—στερούμαι άρτου: Δέ θμάται to gaipo που ψωμολίμαζε 

κ«ί τόν άλοχέρζα τά κομμάτια. 5Έτς θά ψωμολίμάης στς Πόλις τά 
σοκάκια.

ψρούδ, το=πολύ μικρό: Τνε γύρεψα κανά δυό ζόοϋλια καί μ έ'δωκε 
μόν έ'να ψροΰδ.

Ω

ωμός, μη, μό=1)  μή ψημένος: Αυτό τό κρηάς dibidόζ ωμό 2) άνευ 
πείρας: ΙΊολϋ ώμο παιδί. Είνε ώμος γιά τέτοιες δλειές.

ώρα, η=^\) μνιάν έδρα φλάγω νάρτ, κι ακόμα νά φανή. Άάίς τν ώρα 
μέ φωνάζ. 2) ώρολόγι: Μεγάλωσε ή δλειά τ, φορεΐ καί ώρα.

ώ χαράς το=έπιφ. "Ω χαράς το μ αύτό τό παιδί. ’Ώ  χαρά στό κακό, 
δέ όορ κανείς νά κρίνκ ”Ω χαρά στ αλήθεια.

f  Κ. Γ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ



ΠΑΡΟΙιΜΙΑΙ ΚΑΙ ΙΙΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ Φ ΡΑ Σ Ε ΙΣ  
ΑΥΔΗΜΙΟΥ *

576. Ά κ α τ ά λ ε χ τ  ο ς. Άκατάλεχτος γάιδαρος δέ καβαλχκέ-
βεται.

Διά συνοικέσια κατά τά όποια προ τής συνάψεώς των συνέβαι. 
νε νά κατηγορήση ή νύμφη τόν γαμβρόν ή τούναντίον.

577. Ά  λ λ ά ζ ο). ’'Αλλαξε καιρόν ο'
κΐ βγάλ’ το α π ’ το νον σ’.

Διά κάτι τό όποιον δέν ήτο δυνατόν νά γίνη, παρά τήν έπιμο- 
νήν του ένδιαψερομένου.

578. Α μ π έ λ ι α .  Ά π ό  τά πέρα αμπέλια.
Συνήθως προηγείτο ή άκολουθοΟσε ή >έξις «γνωρίζετε». Δηλαδή 

τό πράγμα ήτο καταφανές.

579. ' Ά ν & ρ ω π ο ς  Τ ' ά'&ρωπον τ’ αχείλι είναι ξένο
ή καρδιά είναι {λ'κη τ.

Ό  άνθρωπος και είς τάς στιγμάς τής μεγαλυτέρας του θλίψεως 
πιθανόν διά μίαν στιγμήν νά γελάση άσυναισθήτως.

580. Ά  ν τ ί δ ω ρ ο ν. Άάίάερο παίρνω.
Τήν έλεγαν δταν έπροχώρει πολύ ή ήμέρα καί άκόμη δέν έ

φαγαν.

581. Β ρ α κ ο π ό δ ι α .  Τρανταδνό τά βρακοπόδια !

Καυχησιολογία διά μεγάλην προίκα.

582. Β ρ έ χ ε ι .  "Ο π’ βρέξ' μανρίζ’.
κι οπ χιονίο’ άοπρίζ'.

ΔΓ έκείνομς πού έκαυχώντο δτι ήσαν πλούσιοι, χωρίς νά είνε.

*) "Ο ρα σελ. 355 τόμ. 12ου.



τ
583. Γ  ά X δ α ρ ο ς. Γάιδαρο πιστρίζομε ’)

γιά δεσπόχ' αλλάζουμε.

Έ λέγετο  είρωνικώς δταν ένέδυον κανένα παιδί μέ καινουργή 
φορέματα.

584. Γ α μ β ρ ό ς .  — Πίνς γαδρέ, νά σε κερασω ;
Ά πάντησις είς περιττήν έρώτησιν.
585 Γ ά τ α .  —Τρώει η γάτα ψάρια ;

Ά πάντησις είς περιττήν έρώτησιν.

586. Γ ε λ ώ  Ονλ’ γελούνε με τά μένα,
έσκασα κι εγώ στά γέλια.

Ό  περιγελώμενος καί μή συναισθανόμενος τήν θέσιν του, πού 
έλάμβανε μέρος είς τήν διαπόμπευσιν τοΰ έαυτοΰ του.

587. Γ ε ρ ο σ ν ν ί .  Γ  εροσύνΐ.

Συνήθως προηγείτο ή φράσις .·
—*Έ, τ ί  ν ά  κ ά μ ο υ μ ε ;  γ ε ρ ο σ ύ ν ι .
Έ λέγετο  δταν έπάθαιναν μικράς ζημίας.

588 Γ  ν μ ν ό ς. 'Έμα&α γυμνός
κι ντρέπομαι ντυμένος.

Δι* έκείνους πού έσυνήθιζαν είς τήν πενίαν καί κατόπιν δυσκό- 
λως ύπέφερυν τήν πολυτέλειαν.

589 Δ ο d ά κ ι α. Δοάάκια νά μην είχες
&αλά βζάνς.

Δ ι’ έκείνους πού αίτιώντο άπειρίαν διά τά σφάλματά των καί 
διά τούς κρύπτοντας τήν ήλικίαν των.

590. Δ ο υ λ ε ι ά .  "‘Από βραδύς γιόρτασε με
καί τό πουρνό δυύλεψέ με

Τήν έλεγαν αί γυναίκες δικαιολογούμεναι δταν είργάζοντο κατά
τάς έορτάς.

591. Δ ο υ λ ε ι ά .  3Από δλειά κι3 άπό θάνατο
νά μη νοιάζεσαι.

‘Η έργασία καί ό θάνατος, είναι κάτι πού δέν έξαρτάται έκ τής 
ιδίας των θελήσεως, (Λούπιδα)

298 Εύστ. Ζήση

1) Π ί σ τ ρ ι σ μ α έλέγετο τό χτένισμα τοΰ γα ϊδάροσ. Υ πήρχε καί ει
δικόν πρός τοΟτο έργαλεϊον λεγόμενον π ι σ τ ρ ί.



592. Αλειά οά ψώρα.
Διά ζωηράν έμπορικήν κίνησιν. Δηλαδή ή πελατεία συνέρρεεν 

καθώς διαδίδετα ι ή ψώρα.

593. Μια ώρα δ3λειά 
ενα χρόνο μελέτμα.

‘Ό τα ν  κανείς συνεχώς άνέβαλε νά κάμη έργον τό όποιον δέν 
ήτο δύσκολον.

594. *Ε σ τ ί α . —Νάχα στία κι πυροστιά . . . .

Διά παντελή άνέχειαν. Περικοπή παραμυθιού, κατά τό όποιον 
μία οικοκυρά έξεδήλωνε τήν προθυμίαν της νά περιποιηθή τούς έπι- 
σκέπτας της, νά τούς κάμη χαλβά, άλλά δέν εΐχε οΰτε φωτιά, ούτε 
πυροστιά, οΰτε καί τά άλλα ύλικά.

595. Θ έ λ ω. Τά μικρά δεν ηύλελες, τά μεγάλα γύρευες.

Έ λέγετο  δ ι’ εκείνους ot όποιοι άνελάμβανον φροντίδας καί κό
πους ανώτερους τών δυνάμεών των.

596. Κ  a t  κ α. Μια καΐκα μια βονλίκα.

Διά τούς πολύ σπατάλους άνδρας καί γυναίκας, οί όποιοι έντός 
έλαχίστου χρονικού διαστήματος διεσπάθιζον όλοκληρον περιουσίαν.

597. Κ α ι ρ ό ς  Καιρόν σ’ πανιά, καιρόν α3 κουπιά,
καιρού σ' στον άνδρα αον βρακιά.

Ά να λόγω ς του καιρού καί τών άναγκώ ν της δέον· νά προσαρ- 
μόζηται ή καλή οικοκυρά.

598 Κ α λ ά ε ι .  Καλάϋ·'ια δίχως πάτο.

Έ λέγετο  μέ άγανάκτησιν, έπί τό πλεϊστον είς άνηλίκους, οί 
όποιοι είς παρατήρησίν τινα άπήντων μέ άπροθυμίαν μονολεκτικώ ς: 
«—Καλά».

599. Κ α λ ο κ α ί ρ ι .  Χώρια  απ’ τά καλοκαίργια.

Έ λέγετο  δταν κανείς ήθελε νά φαίνεται μικρός.

600. Καλοκαιράκι ευλογημένο

Τό έλεγαν κατά τήν διάρκειαν του χειμώνος.

601. Κ α λ ο μ ε λ ε τ ώ .  Καλομελέτα κΤ ερχεται.

Έ λέγετο  διά κάτι άναμενόμενον καλόν,
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602. Κ  ε λ ε π ί ρ ' . ΚάπταεΑ) τό κελεπίρ.

Ειρωνική φράσις, δΓέκείνους πού ένόμιζαν δ ιι ώφελήθησαν πολύ 
έξ άγοράς άντικειμένου τινός ή έκ συνοικεσίου.

603. Κ  η ρ γ ι ά. Αύτόνα τά κηργιά
τονε λείπνε

Είναι έτοιμοθάνατος.

604. Κ λ α ί ω. Κλαίει τό ποτήρ'.
ή τό πιάτο .
καί $αρρώ πώς κλαίει τό

ποτηρ'.

"Ο ιαν έν άντικείμενον άπό αυτά εύρίσκετο είς έπισφαλές μέρος 
καί υπήρχε κίνδυνος νά σπάση.

605. Κ ο ι μ ο ύ μ α ι .  Με παληό πχνομό 3)
δε ξμούμαατε  3).

Έ λέγετο  δταν έπήρχοντο αλλεπάλληλα άτυχήματα είς μίαν 
οικογένειαν

«Κι έμενα πχνομόζι μ  
τ '  ad ρ ον μ ή θάνατος».

606. Κ ό τ α ,  Ή  κότα πίνΐ νερό
όνομάζ' κϊ τό Θεό.

Νά μή εινε τις έγωϊστής.

60? c Η  κότα ακαλίζοάας 
έβγαλε τά μάτια τς.

ΔΓ έκείνους πού ένφ εΐχον συμφέρον νά παρασιωπηθή μία ύπό- 
θεσις, διαρκώς τήν άνεκίνουν.

608. Κ ο ν φ α ί ν ο υ μ α ι .  Καϋ'ώς κφάϋ'κα ηνρα τό ααλαμέτι μ  *). 

Οί κουφοί άπαλλάσσονται άπό τάς ένοχλήσεις.

609. A α γ ί ν ι. Τό λαγίνΐ πολλές φορές πάει οτη βρύα'.
άμα μιά φορά σπάνΐ.

300 Εύστρ. Ζήση

1) λ.( τ. σημαίνει άρπαξε.
2) =θλΐψ ις', βάσανο.
3) =κοιμούμεθα.
4) λ. τ. σημαίνει σωτηρία.



Ό  άνθρωπος πολλάκις σφάλλει, άλλα κάποτε θά πληρώση τά 
σφάλματά του.

610. Λ ά χ α ν ο .  Κάλλιο λάχανο και ρίνια
παρά ζάχαρι και γρίνια.

Διά τούς πλουσίους πού ήσαν δύστροποι καί καθίστων άφόρη- 
τον τήν ζωήν τών συζύγων των.

611. Μ α κ ρ ν ν ά. Τά μακρυνά μου κονάριναν,
τ ά  δγνό μου γίνίκαν τρία, 
κείνα που με δερέτεναν1) 
μ" άφήκσ,νε και φύγαν.

Π αράπονον γέρονιος. Μ α κ ρ υ ν ά  εννοεί τά χέρια, τ ά δ υ ό  
μ ο υ ,  έννοεΐ τά πόδια  καί κ ε ί ν α  πού τόν συνετήρουν (b ε ρ έ~ 
τ ε υ α ν) ήσαν τά δόντια .

612. Μ α ρ ο ύ λ ι α .  Μαρούλια με τό ξύδ\

Έ συνηθίζετο πολύ, διά πράγματα πού δέν έπρόκειτο νά γίνουν.

613. Μ ά τ ι .  Κάλλιο νά βγ/j τό μάτ τς.
παρά τό όνομά τς.

Έ λέγετο  διά τά κορίτσια τά όποια έκακοφημίζοντο, πολλάκις 
άδίκως.

614. Μ α ύ ρ ε ς .  ”Εβγαζες τς μαύρες.

Ειρωνεία, δι* έκείνους πού παρεπονοΰντο δτι έκουράσθησαν χω 
ρίς να έργασθοϋν.

615. Μ  ν τ η. Νά με τρνπησνα τ μντ .

"Οταν ήθελε νά δώση μεγαλυτέραν βάσιν είς τούς λόγους του.

616 . Ξ έ ν ο ς. ΞένΙ δλέβνα
ξένΐ τρώνα.

Αί παρά τρίτων έργασίαι γίνονται πρός δφελός των.

61 7. Ξ υ λ ι έ ς . Χίλιες ξ λιές σέ ξένο £ώλο, 
πόσ’ παράδες κάμινί.

Δ ι’ έκείνους πού δέν συνησθάνοντο τάς συνεπείας τών σφαλ
μάτων των, έφόσον ή έξ αυτών ζημία έβάρυνεν άλλους.
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1) λ. τ. σημαίνει συνετήρουν.



Γ
618. ’Ο κ ά δ ε ς .  Θά οε κάμω εβδομηάαδγυδ οκάδες.

θ ά  σέ δείρω πολύ.

619. Π μ ο ά ά α β ο λ ο υ .  Παοάάαβολον1)

Προηγείτο συνήθως ή λέξίς . τ ό ν  έ κ α π α ή τ ό ν  έ κ α μ ε  
π α σ ά ά α β ο λ ο υ .  Δηλαδή τόν έδειρε πολύ.

620. Π ή λ ι ν ο  ς. "Οσο βράζ ή πήλινους ή τζερές 3) . . .

Περικοπή παραμυθιού. Μία γυνα ίκα  έπανδρεύθηκε ένα χήρον 
πού εΐχε ένα πα ιδ ί άπό τήν πρώτην του γυναίκα . Κάποτε δέ τήν 
έρώτησε τό άλλο πα ιδ ί της.

—Πόσο μ ’ά γα πα ς ;
—"Οσο βράζει ό πήλινος ό τζέντζερες, δταν τόν κατεβάζης άπό 

τή φωτιά.
Έ ρώτησε καί τό άλλο :
— Κι’ έμένα πόσο μ άγαπάς ;
—'Ό σ ο  βράζει ό χάλκινος.
Καί τότε τά πα ιδ ιά  παρετήρησαν δτι ό πήλινος βράζει περισσό

τερον καί κατάλαβαν.

621. Π  ο ν ώ. Ποιο δαχτ’λο σ’ νά κόψ^ς
κι νά μή bovsoflg ;

Ή  λύπη τών γονέω ν είνα ι ’ίση, άνεξαρτήτως τής ήλικίας του 
άποθανόντος τέκνου των.

622. Π ρ ο ί κ α .  Πολνπροικονοα καί μονοβρακονοα.

Δι’ έκείνας πού έκαυχώντο δτι έχουν μεγάλην προίκα καί δέν 
είχαν νά έπιδείξουν σπουδαία  πράγματα  κατά τόν γάμον των.

623. Ρ  ο ν π*. ”Εκοψε τό ρούπ 3).

Έ λέγετο  μέ ειρωνείαν καί άγανάκτησιν δ ι’ έκείνους πού έσπευ
δαν νά άποφασίσουν, ένω δέν ήσαν άρμόδιοι.

624. Ρ ο υ φ ώ .  Ρούφα κι ερχεται.

Ειρωνεία, δ ι’ έκείνους πού έπερίμεναν κάτι εύχάριστον, τό ό 
ποιον δμως δέν έπρόκειτο νά πραγματοποιηθή.

302 Ε ύσ ΐρ  Ζήση

1) λέξις σύνθετος : π α σ α -δα β ούλ ι= τύ μ π α νον  τοΰ πασ α .
2) = χ ύ τ ρ α , τέντζερες.
3) = ρούπ ι· τό ! /8 τοΟ έμπορικοΰ πήχεως.



625- Σ ά β β α τ ο  ν. Σάββατο κοάά γιορτή, 
έφτασε κι* ή Κνργιακη.

Διά κάτι τό όποιον συντόμως θά έφανερώνετο.

626. Σ κ ο ύ φ ο ς . Καλός εΐν' η σκούφοζι μ ;

ΔΓ έρωτήματα ασυνάρτητα καί άσήμαντα. Ε ίνα ι περικοπή π α 
ραμυθιού, κατά τό όποιον ένας άνόητος έκάλει τους μακρόθεν διερ- 
χομένους καί δταν αύτοί έπλησίαζον, τούς ή ρώ τα :

— Καλός είνα ι ό σκούφος μρυ ;

627. Σ τ ό μ α .  Αυτός ή στόμα σ είναι π με δέρνχ.
Π αράπονον γυναικός διά τήν άθυροσΓομίαν τού συζύγου της.

628. Τ έ ν τ ζ ε ρ ε ς .  ~Η τέντζερες βράζ5
νά δγιονμε τί μαγειρεύεται.

Διά κάτι άναμενόμενον δυσάρεστον.

629. Τ  λ ο ν μ*. Φούσκωσε τό τλοϋμ3 

’Έ μεινε έγκυος.

630. Τ  ό π. Τόν έκαμε τόπ στό ξύλο.

Τόν έδειρε πολύ.

631. Τ ρ ώ γ ω .  'Όφιο  *) έφαγε κι ρφιο κατέλχοε 2).

Διά τούς δύστροπούς καί κακούς άνθρώπους οί όποιοι πρό ού- 
δενός υποχωρούν καί τυραννοΰν τούς πλησίον των.

632. Τ  σ ά κ ν α- Δε πιάνται υντε με τά τσάχ,'να.
Δηλ. τά λεγάμενα τού συνομιλητού ήσαν έντελώς άνυπόστατα.

633. Τ  ο ' β ά λ ϊ. Τόν έβανε στό τσ'βάλχ.
Τόν έγέλασε.

634. ' Υ δ ρ ά ρ γ υ ρ ο ς .  Διάργνρο και τραμάίνα
κάμνονν τη γρηά καάίνα3).
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1) = ό φ ι ς .

2) κατέλ ισ έ= καταλύω , χρώγω « α ύ τ ο ί  κ α τ ε λ ο ΰ ν α  τ ό ν  " Α δ ’ 
μ έ  τ ά  σ ά β α ν α »  Δηλαδή κάμνουν μεγάλη σπατάλη, τρώγουν πολύ.

3) λ. c. σημαίνει γυναίκα . Είς τήν περίπτώσιν αύτήν δμως σημαίνει <&- 
ραίαν γυναίκα.



r

Μέ τόν υδράργυρον και τήν τραμτίναν (τερεβενθίνην) κατε- 
σκεύαζον καλλωπιστικά, τά περίφημα φ κ ι σ σ ί δ ι α, διά τών 
όποιων έλείανον τό δέρμα καί έδιδον ώραΐον χρώμα είς τό πρό- 
σωπον.

635 Φ α ΐ. Νά νοιώσ' τό φαί' τόν αγά τ'.

Ε ννοούν τήν μετά τό φαγητόν άνάπαυσιν. Έ λέγετο  ώς δικαιο
λογία διά νά άποφύγουν έργασίαν τινα μετά τό φαγηΐόν.

636. Φ ε γ γ ά ρ ι  Βρε καλώς τό vvjo (ρε&άρ\
σν γέρος και γώ παλχκάιρ'.

Έ λέγετο  κατά τήν έμφάνισιν τής νέας σελήνης.

637. Φ ί λ ο ς .  Τέτοιος φ ίλο■ τέτοια πίτα....

Κατά τήν δ ιαγω γήν του άνθρώπου, άνάλογος θά είναι καί ή 
περιποίησις.

638. Φ τ ω χ ό ς .  Φτωχός άγιος δέ δοξάζεται.

Διά τούς πτωχούς τών όποιων αί γνώμαι δέν έλαμβάνοντο ύ π’ 
δψιν.

639. Φ ν λ ά τ τ ω. Τονε φ ’λάει πά dov άραχανά.

Διά κάθε .ι τό όποιον έπρόσεχε πολύ ή οικοδέσποινα, δπως 
προσέχη καί τόν τραχανά τήν ώραν πού τόν μαγειρεύει, διότι κολλά 
είς τήν χύτραν καί πρέπει διαρκώς νά τόν άνακατώνη.

6<"0. Φ ν % ρ ώ ν ω. Σ* ΰέτρα νά φντρώνχ.
Εύχή νά φύεται δηλ καί είς τό πλέον άγονον μέρος (είς τήν 

πέτρα). Τήν έλεγαν έάν έπιναν κάτι τό όποιον ήρεζε πολύ.

641. Χ ά ν ω .  Τ ’ είχες, τ ’ έχασες;

’Έ χασε τά άνύπαρκτα.

542. X  ε ι μ ώ ν. ”Ακαιρα μάς βρήκ* ή χ μώνας.
"Οταν κατελαμβάνοντο παρά του χειμώνος χωρίς νά είναι έφω- 

διασμένοι μέ τάς άναλόγους προμήθειας.

643. Τό χιμώνα ηνρες τ ^ α λ ή  Β  μέρα,
βάν να μέσα άπ° τ ΰόρτα.

Τόν χειμώνα πρέπει νά έπωφελήται κανείς δτα ν κάμνει καλο
καιρία.

644 X  λ ι ά ρ ι a. Jt' μαζώνεσαι οντε μέ τά χλιάρια.
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Έ φιστάται ή προσοχή μή γλυστρήση καί πέση άπό άπόκρημνον 
μέρος, όπότε θά έφονεύετο.

645. X  ω ρ ι ά τ η ς. Χωριά της άγιος κι5 &ν γένη.
οκατένια δόξα &άχη. (Ραιδεστός)

Διά τούς χωρικούς έκείνους πού ήθελαν νά παραστήσουν τόν 
έξηυγενισμένον.

646 Ψ ω μ ί .  Στό γόνα τρώνε τό 'ψωμί 
ατό χέρι τό κρατούνε 
καί ατ άλογων τη ΰατημιά 
πίνουνε τό νεράκι.

Διά τούς σκληρώς άγω νιζομένους.

647. "Ω ρ α / /  χατάςί) ώρα δεν εχχ.

Ή  έλαχίστη άπροσεξία  είμπόρεΐ νά συντελέση είς δυστύχημα.

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΗΣΗΣ
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1) λ. τ. σημαίνει τά  έξ άπροσεξίας δυστυχήματα, 

@ ρ g, 9€ ι η & ΙΕ '. 20



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΥΔΗΜΙΟΥ

1) Τά πολύ μικρά παιδιά έπαιζον, τά σπιτάκια. Είχαν δύο τρία ση
μεία, δήθεν σπίτια των, είς τά όποια ήμπορούσαν νά καταφεύγουν. Δέν 
εδικαιούτο νά τά συλλαβή εκεί αυτός πού θά τά κυνηγούσε, δηλ. εκείνος 
πού θά ήταν μέσα. Έ παίζετο είς στενόν χώρον. Έ άν κατώρθωνε νά 
συλλαβή κάποιο, χωρίς νά είναι εις τό ώρισμένον σημεΐον, είς τό σπίτι 
του, θά έπαιρνε εκείνο τήν θέσι του. Θά εκυνηγούσε εκείνο τούς άλλους. 
"Οταν δέ έφθαναν είς τό άσυλόν των, έπρεπε νά προλάβουν νά είποΰν : 
«κλείδον, κλείδον», δηλ. δτι έκλείδωσαν τό σπίτι των καί δέν δύναται νά 
είσέλθη είς αύτό έκεΐνο πού τά κυνηγούσε Εκείνο πού θά κυνηγούσε τά 
άλλα, δταν θά ήρχιζε τό παιχνίδι, προεκρίνετο κατά τόν ακόλουθο τρόπο : 
"Ενα άπό τά παιδιά θά έπαιρνε ένα πετραδάκι καί αφού θά τό έδειχνε, 
έφερε τά χέρια του όπίσω καί τό έκρυβε μέσα είς μία χούφτα του. Κατό
πιν επρότεινε τά χέρια του κλεισμένα είς ένα έκαστο άπό τά παιδιά 
καί αύτό κατόπιν σκέψεως καί άλλων τεχνασμάτων πού εσοφίζετο, εξέ
λεγε ένα άπό τά δύο κλεισμένα χέρια, τό όποιον καί έκτύπα κάπως 
ίσχυρώς διά τής παλάμης. ’Αμέσως ήνοιγε τό χέρι του τό άλλο παιδί καί 
εάν έτύχαινε νά είναι είς αύτό τό πετραδάκι, εκείνο πού τό βρήκε θά 
έχανε καί θά άνελάμβανε τήν ύποχρέωσι νά νυνηγάη τά άλλα. Θά ήταν 
δηλαδή μέσα.

"Ενα δέ άπό τά προγνωστικά τεχνάσματα, τό συνηθέστερο, ήτο νά 
τραβούν τά ματοτσίνουρά των καί άπό εκείνο πού θά έβγαινε τρίχα, εκείνο 
τό χέρι θά έκτύπα. Ά λλοτε πάλι έλεγαν διαφόρους φράσεις καί είς κάθε 
συλλαβήν μετέφερον τό δάκτυλό των άπό τό ένα είς τό άλλο χέρι καί είς 
έκεΐνο τό χέρι πού θά έτελείωνε ή φράσις, ή ό στίχος, έκεΐνο τό χέρι 
έκτύπα.

Συνήθης φράσις ήτο:

Ποιο νά πάρω ποιο ν άφήκω, 
τόν καλλίτερο τόν πήκο. 

ή τόν καλλίτερο τό λύκο.

Ή  μέθοδος αυτή έχρησιμυποιεΐτο διά πολλά παιχνίδια, πάντοτε σχε
δόν δταν επρόκειτο τοΰ ενός ή θέσις νά είναι μειονεκτική τών άλλων.
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Τό παιχνίδι αυτό δέν ειχε ωρισμένην εποχην. Έπαίζετο πάντοτε.
2) Διά μικρά παιδιά ή to καί ό κλειστός. Έλάμβανον μέρος είς αυτό ν 

και μεγάλα παιδιά, ιδίως κορίτσια. Τά περισσότερα σχεδόν παιχνίδια έπατ- 
ζοντο μέ αγόρια καί κορίτσια μαζί.

Ό  κλειστός είναι τό λεγόμενον κρυφτό άπό τά σημερινά παιδιά. Ε κ ε ί
νος πού θά ήταν μέσα, έφΰλαγε είς ένα σημεΐον, τό λεγόμενον σμάδ (ση
μάδι) μέ κλειστά μάτια και έμετρούσε έως τά είκοσι, ένφ οί άλλοι έτρε
χαν νά κρυφθούν, ο καθένας ξεχωριστά, η καί δύο τρεις μαζί. Έτρΰπω- 
ναν δέ μέσα είς σταΰλους, αχυρώνες, αποθήκες διάφορες, κήπους κ. ά. καί 
άφοΰ έτελείωνε τό μέτρημα, άνοιγε τά μάτια του καί ήρχιζε νά ερευνά διά 
νά άνακαλΰψη κάποιον. Μόλις δέ θά έβλεπε κάποιον, έτρεχε είς τό σμάδ 
καί έφτυνε καί έφώναζε καί τό ονομα εκείνου πού είδε '

—Φτοΰ τό Γ ιαννάκο.. . καί έσυνέχιζε '
—Τήν £αλή, τήν £αλή, διά νά βγοΰν καί οί άλλοι καί νά ξαναρχί

σουν τό παιχνίδι.
Τώρα θά έφΰλαγε εκείνος πού βρήκε.
Επειδή 6έ πολλάκις ήγείροντο αμφισβητήσεις πώς δέν τόν είδε, άλλά 

απλώς διά νά απαλλαγή άπό τό φύλαγμα, έφτυνε κάποιον, ήτο άπαραί- 
τητο μαζι μέ τό όνομα νά φωνάξη καί τό μέρος πού τόν ειδε. II. χ.

—Φτοΰ τό Γιαννάκο, τόν ειδα πίσω στό β’τσί, ή κάτ1 άπό τή σκάλα.
"Οταν δέ εκείνος πού τά έφΰλαγε εδυσκολεΰετο νά τούς βρή, έφΰλαγε 

είς τό σμάδ, διότι οί άλλοι οπωσδήποτε θά έβγαιναν κάποτε άπό τούς 
κρυψώνας των, καθόσον είχαν τό δικαίωμα, έάν έπήγαιναν πρώτοι, νά 
φτΰσοον είς τό σμάδ καί νά απαλλαγούν. Καί όταν εκείνος πού έφΰλαγ? 
θά ήταν έκεΐ, δέν θά έπρόφθαναν μέ κανέναν τρόπο.

Είς τήν περίπτωσιν αυτήν ήκοΰοντο διαμαρτυρίαι'

— Αε δαίζω, καζρεϊ σμάδ. . .

Ή  φράσις αυτή ’ «κστρεϊ σμάδ», έλέγετο μέν άλλά μόνον συμβατι- 
κώς εξηγείτο άπό τά παιδιά. Κυριολεκτικώς ένόουν «κατουρεΐ», τό όποιον 
δέν σημαίνει τίποτε. Κατά τήν γνώμην μας τό ορθόν είναι: «καρτερεί 
σημάδι», άλλά άπό έκθλιψιν είς έκθλιψιν κατήντησε «κατρεΐ». Επειδή 
δέ ή λέξις «καρτερώ» δέν έσυνηθίζετο τελευταίως είς τό Αύδήμι, δΓ αυτό 
παρετυμολογικώς τό «κατρεΐ» εξηγείτο .«κατουρεΐ».

3) 5/Αλλο παιχνίδι διά μικρά παιδιά ήταν ό «κονφαράς». Εκείνος 
πού θά ήταν μέσα θά έδενε τά μάτια του μέ έ'να μανδήλι καί περιεφέ- 
ρετο οΰτως, ένφ οί άλλοι ήσαν πλησίον του. "Οταν δέ θά έπιανε κανέ
ναν, προσπαθούσε νά τόν αναγνώριση, Έ άν τόν άνεγνώριζε καί τόν ώνό- 
μαζε, θά έδενε εκείνος τά μάτια τού καί θά έπαιρνε τή θέσι του, έάν οχι, 
θά έσυνέχιζε τάς έρευνας του είς άλλους.
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4) Σχετικόν μέ τόν κουφαράν ήτο ό «οτραβοστράντζαλος», άλλα διά 
μεγαλύτερα παιδιά. Τό παιχνίδι αυτό έπαίζετο μέ πολλά παιδιά, τά όποια 
έσχημάτιζαν κύκλο και εχωρίζοντο είς δύο ομάδας. Κάθε όμάς ειχε τόν 
αρχηγό της. Είς τό μέσον τοΰ κύκλου υπήρχαν δύο πέτρες, μία μικρή καί 
μία μεγαλύιερη. Ή  όμάς πού θά ήταν μέσα είχε τήν ύποχρέωσι νά ση- 
κώνη, έκαστον μέλος της είς τήν ράχι του, καί έναν άπό τούς άλλους. Ό  
άρχηγός ήτο σκαρφαλωμένος είς τήν ράχι τοϋ άλλου αρχηγού καί έκλειε 
μέ τά χέρια του τά μάτια του σφιχτά.

Μέσα δέ είς τήν απόλυτη ησυχία ήκούετο ή επιτακτική φωνή τοΰ 
άρχηγοΰ πού ήτο κοβάλλα είς τόν άλλον, νά λέγη τούς στίχους ‘

«Κατέβα στραβοστράντζαλε και χτνπα την καϋάνα, 
δοο νά κάμ° χάϊ-χονϊ» . . .

Διά νεύματος δέ διέτασσεν ένα τής όμάδος του νά κατέλθη εκ τής 
ράχεως τοΰ άλλου, νά προχωρήση σιγά-σιγά είς τό μέσον τοΰ κύκλου καί 
νά κτυπήσκ τήν μίαν πέτραν επάνω είς τήν άλλην, τήν μικρή είς τή με
γάλη. Καί σιγά-σιγά πάλιν έπανήρχετο είς τί|ν θέσιν του.

Ό  έτερος άρχηγός, πού ειχε κλειστά τά μάτια του, ήτο υποχρεωμέ
νος νά μαντεύση ποιος εκτύπησε τις πέτρες. Έ άν τό έπετύγχανε θά έκα- 
τέβαιναν εκείνοι πού ήταν καβάλλα καί θά άνέβαιναν οί τής ίδικής του 
όμάδος.

5) Διά μεγάλα παιδιά ήταν καί τά «λού^αρόά». Πολύ επικίνδυνα. 
Εχωρίζοντο είς δύο ομάδες καί είς άπόστασιν 40—50 βημάτων έστη
ναν καί οί δύο ομάδες πέτρες-πλάκες, τις όποιες έστήριζαν άπό πίσω. 
Έκαστη δέ όμάς μέ τή σειρά της προσπαθούσε νά ρίξη τά λού5αρδα, 
τις στημένες πλάκες, μέ πέτρες πού έρριχνε άπό τό μέρος της.

Εκείνη ή όμάς πού θά έπετύγχανε νά τά ρίξη πρώτη, θά έκέρδιζε. 
Καί τό κέρδος θά ήταν νά καβαλλικέψουν τά μέλη της τούς άλλους καί 
νά τούς μεταφέρουν άπό τό ένα σημεΐον είς τό άλλο.

Καί τό παιχνίδι έσυνεχίζετο. Ή  μία όμάς έπήγαινε κάτω καί ή άλ
λη επάνω.

6) Πολύμορφον ήτο τό παιχνίδι μέ τις «σουμάδες» ή «ονμάόες». Κέν- 
τρον πάντοτε ήτο ό πηκος.

Δέν εχωρίζοντο είς ομάδας καί κακώς μερικοί εννοούν νά σχετίζουν 
τις σουμάδες ή ούμάδες μέ τήν ομάδα. 'Ο  πήκος ήτο ένας τενεκεδένιο κουτί 
ή μία μακρουλή πέτρα, πού έστήνετο είς ένα σημεΐον. Ά πό  τό σημεΐον 
εκείνο έρριχνε ό καθείς τήν σουμάδα του πρός άλλο σημεΐον, είς ένα τοί
χον συνήθως ή πρός μίαν μεγαλύτερη πέτρα, διά νά πάρουν σειράν. Ε κ εί
νου ή σουμάδα πού θά ήτο- πλησιέστερα πρός τόν τοίχον θά ήτο πρώτος, 
τοΰ δευτέρου, δεύτερος καί οΰτω καθεξής.

Ά φοΰ θά ελάμβανε έκαστος τήν σειράν του θά έσημάδενε τόν πήκο,
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εξ ού καί ή ονομασία τοΰ παιχνιδιού <σουμάδες* ώς καί τό άντικείμενον 
μέ τό όποιον έσημάδευε «σουμάδα». Καί εάν έπετύγχανε νά τόν κτυπή- 
ση, κατά τήν α) (ύποθέσωμεν) μορφήν τοϋ παιχνιδιού θά έμετροϋσε μέ 
τά πόδια του, θέτοντας τό ένα πλησίον τοΰ άλλου, πόσα έκαμε. Έ άν 
έκαμνε είκοσι πόδια, έβγαινε* έκέρδιζε δηλαδή καί θριαμβευτικώς θά 
ελεγε είς τόν άλλον.:

εΐκοσ’ στήσ* και το δήκο σ3.

Καί έάν μέν θά έπαιζαν δυο μόνον παιδιά, τό παιχνίδι Ιπανελαμβάνετο 
έάν περισσότερα, έσυνέχιζαν οΧ άλλοι. Έ άν έκαμνεν όλιγώτερά, από τά 
είκοσι, άπό τό σημεΐον πού θά ήτο ή σουμάδα του έρριχνε διά νά κτυ- 
πήση τις σουμάδες τών άλλων. Κά&ε κτύπημα έλογίζετο ένα πόδι, τό 
όποιον καί προσετίθετο. Έ άν δέν έπετυγχανε νά κτυπήση τόν πήκο, ή τή 
σουμάδα τών άλλων, έχανε τήν σειρά του καί έσυνέχιζε ό δεύτερος με
τρώντας άπό τήν άρχή. Έ ά ν συνέβαινε νά έλθη πάλι ή σειρά του, έσυνέ
χιζε τό μέτρημα άπό έκεϊ που έσταμάτησε.

Ή  μορφή αυτή είναι ή άπλουστέρα. ΈΙτο επικίνδυνο παιχνίδι, άλ
λά όλιγώτερο άπό τά λού5αρδα.

Συνήθως άποζημίωσις ήταν οί «άγγονρες» τις όποιες, ό άλλος έξέ- 
βγαζε κερδίζοντας. Ε νίοτε δμως ήτο καί ή καβάλλα, άπό τόν πήκο, έως τό 
σημεΐον πού έρριχναν τις σουμάδες.

Δευτέρα μορφή πολύ διασκεδαστικωτέρα, άλλά καί πλέον έπικίνδυνος 
ήτο ή έξης :

5 Αφού θά έρριχναν τις σουμάδες διά νά πάρουν σειρά, εκείνος πού θά 
ήτο τελευταίος ήτο υ π ο χ ρ ε ω μ έ ν ο ς  νά φυλάγη τόν πήκο, εναντίον τοϋ οποίου 
έβαλλον οί άλλοι, είς τήν ά ρ χ ή  μέ τή σειρά καί κατόπιν χωρίς σειρά, 
οποίος έπρόφθανε. Έ άν δέ έπετΰγχανον νά κτυπήσουν τόν πήκο, εκείνος 
πού τόν έφύλαγε ήτο υποχρεωμένος νά τόν στήση έκ νέου. Έ άν δέν τόν 
έκτυπων, είχαν μέν, κατά τινα μορφήν τοϋ παιχνιδιού, δικαίωμα νά πλη
σιάσουν είς τήν σουμάδα των, άλλά δέν είχαν δικαίωμα νά τήν έγγίσουν. 
Έ άν τήν ήγγιζε κανείς, εκείνος πού έφύλαγε τόν πήκο ειχε τό δικαίωμα, 
έάν έπρόφθανε, νά τόν πιάση καί τότε θά έπαιρνε τήν θέσι του ό συλ· 
ληφθείς.‘Υπήρχε δέ έ'νας τρόπος νά πάρουν τήν σουμάδα των νομίμως έάν 
κατώρθωναν νά τήν τοποθετήσουν μέ τό ένα πόδι των έπάνω εις τό άλλο 
καί έκτινάσσοντες αυτήν είς τόν αέρα νά τήν πιάσουν είς τό κενόν. Τότε 
έπετρέπετο νά φύγουν πρός τήν άφετηρίαν έλευθέρως καί νά τήν ξανα- 
ρίξουν.

Έκεΐνος πού θά έρριχνε τόν πήκο, έπρεπε νά προφθάση, πριν τόν 
στήση έκεΐνος πού τόν έφύλαγε νά εύρεθή είς τό σημεΐον πού έπεσε ή 
σουμάδα του καί νά τήν πατήση. Έ άν δέν έπρόφθανε νά κάμη αύτό, δέν 
είχε δικαίωμα νά πλησιάση είς τήν σουμάδα του. 'Έπρεπε νά περιμένη τήν



τ
>

κατάληλη ευκαιρία, νά ρίξη άλλος τόν πήκο ή νά είναι άπησχολημένος 
μέ άλλον εκείνος πού τόν έφΰλαγε, διά νά κατορθώση νά τήν πάρη.

Κατ’ άλλην μορφήν δέν έπετρέπετο είς κανέναν νά πλησιάση τόν 
πήκο, άδιάφορον εάν τόν έ'ρριζε ή όχι και μόνον δι51 αποφασιστικής εφορ- 
μήσεως ή διά τεχνάσματος τίνος κατόρθωνε νά πλησιάση καί νά τήν 
πάρη.

Κατά τάς εορτάς τών Χριστουγέννων τά μεγάλα παιδιά έπαιζαν τις 
σουμάδες καί μέ χρήματα. Έτοποθέτουν τις δεκάρες καί τά γροσάκια (με- 
ταλλίκια καί τσιντέζα) επάνω είς τόν πήκον ή κάτω άπό αυτόν καί έ'ρ 
ριχναν τις σουμάδες. Έ άν αυτή έκτυπα τόν πήκον καί έσκορπίζοντο τά 
χρήματα, έάν αύτά ή μέρος αύτών ήτο πλησιέστερα είς τήν σουμάδα του 
καί δχι είς τόν πήκο, τά εκέρδιζε. Έ ά ν ήσαν πλησίον τοΰ πήκου, ή εάν δέν 
Ιπετύγχανε νά τόν κτυπήση, θά έρριχνε & δεύτερος κ. ο. κ.

6) Ή  οκλιουγαϊδάρα έπαίζετο άπό πολλά παιδιά, τά όποια έχωρί- 
ζοντο εις δΰο ομάδας. Οί δΰο άρχηγοί έλέγοντο μάννες. Ή  όμάς πού θά 
ήτο μέσα εκαμνε κύκλον μέ συμπέπλεγμένους τούς βραχίονας καί είχον 
έκτεθειμένας τάς ράχεις των είς τήν αντίπαλον ομάδα. "Ενας δέ άπό αύ
τούς έκράτει καλώς είς τό χέρι του τό άκρον χονδρού σχοινιού (τριχιά), 
μήκους τεσσάρων έως πέντε μέτρων, τό δέ άλλο άκρον τό έκράτει ή μάννα 
καί έτρεχε πρός δλας τάς διευθύνσεις τού κύκλου, έως έκεΐ πού έφθανε 
τό σχοινί, διά νά πιάση τούς άντιπάλους, οί όποιοι ό)ς αντικειμενικόν των 
σκοπόν είχαν νά καβαλλικέψονν τούς άποτελούντας τόν κύκλον. Καί έάν 
μέν επρόφθαναν νά καβαλλικέψουν χωρίς νά συλληφθοΰν έκάθηντο άσφα- 
λώς είς τήν ράχιν τών άλλων μέχρις δτου εύρωσι τήν κατάλληλον εύκαιρίαν 
νά φύγωσι. Καί τό παιχνίδι έσυνεχίζετο. Έ άν συνελαμβάνετο κανείς άπό 
τού; άντιπάλους πριν προφθάση νά καβαλλικέψη, τότε ή έΐέρα όμάς θά 
άντικαθίστα τήν άλλην. Τό διασκεδαστικώτερον δέ σημεΐον τού παιχνι
διού ήτο, έάν ποτέ κανείς έπετύγχανε νά καβαλλικέψη τόν αρχηγόν (τήν 
μάννα) οπότε αύτός ήτο υποχρεωμένος νά τρέχη, μέ τόν αντίπαλον είς 
τήν ράχιν, διά νά πιάση τούς άλλους.

7) Ή  γροννα έπαίζετο άπό πολλούς καί άπό ολίγους. Φαίνεται δέ 
τό ορθόν είναι ή γούρνα καί έγινε μεταγραμματισμός καί παρετυμολογι- 
κώ- μετεβιβάσθη ή έννοια έκ τής γούρνας (τοΰ λάκκου) εις τόν πήκο. Έ χα- 
ράσετο μεγάλος κύκλος, εντός τού οποίου οί παίζοντες ήνοιγον μικρούς 
λάκκους (γούρνες). "Εκαστος δέ είχε καί μίαν ράβδον, χονδρήν καί υψη
λήν, τήν οποίαν ετοποθέτει εντός τού λάκκου, κρατών εννοείται αύτήν 
εκ τών άνω. Εκείνος πού θά ήτο μέσα θά ήτο ό φΰλαξ τής γρούνας 
(τού πήκου), ή οποία άπετελεΐτο άπό ένα τενεκεδένιο κουτί, ή άπό τενε- 
κέν συμμαζευμένον κατά τά άκρα του, ούτως ώστε νά άποτελή μικρόν 
δγκον. Εις τό μέσον δέ τού κύκλου υπήρχε άλλος μικρότερος, ό οποίος

310 Εύστρ. Ζήση



Π αιχνίδια  ΑΟδημίου 311

υποτίθεται δτι ήτο ή μάνδρα τής γροΰνας. Ό  φύλαξ αύτής ήτο υποχρεω
μένος, διά τής ράβδου του, \ά  τήν διατηρή πάντοτε εις τήν μάνδραν, 
ένφ οί άλλοι έκτυπων αύτήν και τήν παρέσυρον πρός διαφόρους διευθύν
σεις. Έ άν ό φύλαξ κατώρθωνε τήν ώραν πού ό παίκτης έκτυπα, νά τοπο
θέτηση τήν ράβδον του εντός τοΰ λάκκου του, θά έλάμβανε τήν θέσιν 
τοΰ παίκτου καί αύτός θά έγίνετο φύλαξ.

8) To bigbigblg έλέγετο ούτως* προερχόμενον δέ εκ τής τουρκικής, 
δρθώς έχει όίρ-άίρ-όίρ. Δηλαδή ένα-ειναι ένα. Έκεΐνος πού θά ήτο μέσα 
θα έστήνετο εις τό μέσον, θά έκυπτε καί θά τόν πηδούσαν οί άλλοι χωρίς 
δμως νά έγγίσουν καθόλου έπί τής ράχεώς του, πλήν (ών χειρών των, 
τάς οποίας έστήριζον έπ’ αύτής, 6 εις μετά τόν άλλον, λέγοννες: big-dig- 
big. Ά φοΰ θά τόν έπήδων δλοι, κατόπιν θά ύψώνετο ολίγον καί θά τόν 
έπήδων έκ δευτέρου λέγοντες τήν φοράν αύτήν; 5Ικίάορονν-ίκί. Τήν τρί- 
την φοράν θά έλεγαν: οντς-άοροντς. Τήν τετάρτην; Ωορτρ-άόρτ. Έ νφ  
δέ μέχρι τοΰ σημείου αύτοΰ οί αριθμοί έλέγοντο τουρκιστί, είς τήν πέμ- 
πτην στροφήν αντί νά εΐπωσι όέστερ-όές, έλεγαν; Φέοτερ-φές, καί είς τήν 
έκτην: "Αφήνουμε τό φές’ πράγματι δέ άφηναν έπί τής ράχεως τοΰ πηδω- 
μένου άντικείμενόν τι, μανδήλιον ή φέσι, ή καπέλλο καί έπρεπε έκεΐνοι 
πού θά έπήδων, μετά τόν πρώτον, νά μή τό παροσύρουν. Έκεΐνος δέ πού 
θά παρέσυρε τό άντικείμενόν αύτό ή θά ήγγιζεν έπί τής ράχεώς του, 
θά τόν άντικαθίστα. Έ άν μέν είς τό διάστημα αύτό θά αντικαθίστατο, 
τό παιχνίδι ήρχιζεν έκ νέου. Έ άν δχι, είς τήν εβδόμην στροφήν έλεγαν : 
Παίρνουμε τό φές. Καί τό έπαιρνε ό πρώτος ένφ έπήδα καί πάλιν τό έτο- 
ποθέτει διά νά τό πάρη καί ό δεύτερος κ.ο.κ. Έ άν έπετυγχάνετο καί αύτό· 
έλέγοντο κατόπιν στίχοι διασκεδαστικοί μέν, άλλά άνάρμοστοι καί τό παι
γνίδι καθίστατο αισχρολογία. Έ .  νοείται δτι ύψώνετο πολύ εις τό διάστη" 
μα αύιό καί ήτο δύσκολον νά τόν πηδήξουν.

9) 'Όμοιον περίπου μέ αύτό ήσαν τά καμλάκια, τό όποιον είσήχθη 
παρά τών διδασκάλων, ώς άσκησις μάλλον. ΤΗτο διασκεδαστικόν καί 
αύτό, χωρίς νά λέγωνται φράσεις. Οί παίζοντες έπήδων ό εις κατόπιν τοΰ 
άλλου, έκαστος δέ μετά τό πή )ημα έστηνε παραπλεύρους τοΰ άλλου. Ούτω 
ό πρώτος έπήδα τόν ένα καί έστηνε, ό δεύτερος έπήδα δύο, τόν ένα μετά 
τόν άλλον, ο τρίτος τρεΐ: κ. ο. κ. "Οταν δέ έπήδων δλοι έσηκώνετο έκεΐνος 
πού εΐχε στήσει, πρώτος καί έπήδα τούς άλλους, κατόπιν ό δεύτερος, ό 
τρίτος κ.ο.κ. έως δτου έκουράζοντο.

10) Τό ηέντε-πέντε την ημέρα η οι γαΐδρίτοες έπαίζετο άπό δύο ομάδας, 
εκάστη δέ άπετελεΐτο άπό τρία έως πέντε σπανίως δέ καί έξ παιδιά. Εκεί
νη ή όμάς πού θά ήτο μέσα, θα εστηνε. Τό στήσιμο αύτό θά έγίνετο είς 
τήν βάσιν ενός τοίχου* ό πρώτος θά έκυπτε, ό δεύτερος έπιάνετο άπό τούς 
μηρούς του καί θά έκυπτε καί αύτός, ό τρίτος άπό τούς μηρούς τοΰ



'

δευτέρου καί οϋτω καθεξής, θά έφρόντιζαν δέ δλοι νά κάμουν δσον τό δυ
νατόν πλατυτερον γεφύρωμα, έχοντες τάς κεφαλάς χαμηλότερον κάπως καί 
προφυλαγμένας πλαγίως εις τούς μηρούς 6 εις τοϋ άλλου. Οι άλλοι δέ, δ 
είς μετά τόν άλλον, έπαιρναν φόραν άπό διαστήματος 15—20 μέτρων καί 
έπήδων μέ ορμήν επ’ αυτών, προπαντός ό πρώτος καί ό δεύτερος, διά νά 
εύρεθοϋν είς προκεχωρημένον σημεΐον καί νά μείνη μέρος νά καθήσουν 
καί οί επόμενοι. Ά φοϋ δέ θά επήδων δλοι επ’ αυτών καί θά έστηρίζοντο 
οπωσδήποτε, ήρχιζεν ό πρώτος νά άπαγγελη τό εξής :

Πέντε-πέντε την ημέρα 
κι3 εκατό την εβδομάδα 
δοα χίλια και χορτάρια, 
τί καλό γαϊδράκΐ καβάλλα, 
άέοτορ.

Έ άν έπρολάμβανε νά τό άπαγγείλη αυτό, χωρίς νά πατήση κανείς είς 
τό έδαφος, τό παιχνίδι έτανελαμβάνετο μέ τήν αυτήν σΰνθεσιν. Έ άν δχι, 
έχαναν εκείνοι πού επήδων καί έλάμβανον τήν θέσιν τών άλλων.

11) Τό κατ’ εξοχήν κοριτσίστικο παιγνίδι ήταν τά τόπια. Τόπια λα
στιχένια δέν υπήρχαν πολλά. Εννοείται μικρά τόπια. Τό ποδόσφαιρο, τό 
τέννυς κ. ά. δέν ήσαν γνωστά. Τά τόπια συνήθως ήσαν πάνινα καί τά 
έρραβαν τά ίδια τά κορίτσια. “Έ παιζαν δέ τό πάτ-πάτ λεγόμενον, δηλαδή 
γρήγορον, άνευ διακοπής καί εις μικρόν ύψος καί τό άβαοωτό, μέ διακο
πήν, μέτρημα καί είς μεγαλύτερον ύψος. Έμέτρων έω; τά είκοσι καί συμ- 
πληρωματικώς έλεγον: μάρδα, σονρδα, δονρδα, άγγούρ, κούτρας, δπότε, 
τό παιχνίδι ετελείωνε και ήρχιζεν εκ νέου μέ τήν ίδιαν παίκτριαν. Έ άν 
έχανε, εάν δηλ. τής διέφευγε τό τόπι καί έπιπτε κάτω, τότε έπαιζε ή άλλη. 
Είς κάθε παιχνίδι δέ συμπληρωμένον, έλεγαν; Σ 3 έβανα μια άgovρa, ή σ’ 
εβανα δυό άgovρες κ. ο. κ. Τό παιγνίδι αυτό τό έπαιζαν καί μεγάλα κορί
τσια χωρίς νά υπονοούν τήν σημασίαν πού θά ειχε σήμερα ή λέξις.

*Η άgovρa ήτο φανταστική ζημία ή τιμωρία καί έχρησιμοποιεΐτο 
καί είς άλλα παιχνίδια, ειχε δέ καί υποδιαιρέσεις άgovριa, καί ώρισμένος 
αριθμός αυτών ελέγετο μονολεκτικώς : κaλlτσagovρa.

12) Τό πλακι έπαίζετο μέ τό τόπι, συνήθως άπό κορίτσια, τά όποια 
εχωρίζοντο είς δύο ομάδας. Έ ά ν συνέβαινε ό αριθμός αυτών νά είναι 
περιττός, ένα κορίτσι θά έγίνετο μσάρς καί θά έπαιζε διά λογαριασμόν 
καί τών δύο παρατάξεων.

Ή  μία όμάς, πού θά ειχε τήν πλεονεκτικήν θέσιν, θά έστηνε μιά πλα- 
τειά πέτρα (πλακί) είς τό μέρος πού θά ευρίσκετο, ένα κορίτσι δέ τής όμά
δος αύτής θά έρριχνε τό τόπι πρός τήν άλλην διά τής παλάμης, άφοϋ πρώτα 
τό έρριχνεν υψηλά, είς μικρόν ύψος καί έπανήρχετο είς τό χέρι του, κατά 
τρόπον δμως πού νά μή είμπορέσουν τά άλλα νά τό πιάσουν, τά όποια
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και διά τόν λόγον αυτόν ήσαν διεσκυρπισμένα πρός διαφόρους διευθύνσεις 
πάντως είς ώρισμένην στενήν περιοχήν. Έ άν τό έπιαναν, θά έχανεν εκεί
νη πού έπαιζε καί θά αντικαθίστατο άπό άλλην τής ομάδος της. Ό  μοάρς 
έπαιζε πρώτη και δταν έχανε, επήγαινε είς τήν άλλην ομάδα καί έβοήθει. 
Έ άν δέν κατώρθωναν νά τό πιάσουν, τότε θά τό έπαιρναν οί τής αντιθέ
του ομάδας και μία εξ αυτών θά τό έρριχνε πρός τό πλακί, τό όποιον 
έχρησίμευεν ως στόχος. Έ άν έπετύγχανε νά τό κτυπήση θα έχανε πάλι ή 
τής αντιθέτου ομάδος. Έ άν όχι θά έσυνέχιζε νά παίζη μέχρις δτου σύμ 
πληρώση ώρισμένον αριθμόν. Κατόπιν θά εβγαινε, δηλαδή ένικούσε 5<αί 
ήρχετό ή σειρά τής άλλης Έ άν έβγαιναν δλαι, τότε τό παιχνίδι έπανε- 
λαμβάνετο ύπό τάς αύτάς συνθήκας. Έ άν έχαναν δλαι τότε άντικαθίότα 
ή μία ομάς τήν άλλην.

13) Οί καλογερ ήταν κοριτσίστικο παιχνίδι’ είς αύτό έγίνοντο ταίρια 
άνά δύο καί έχωρίζοντο είς δύο ομάδας. Ή  μία επήγαινε πρός τά 
επάνω και ή άλλη πρός τά κάτω. Εις τό μέσον έφύλαγάν δύο κορίτσια, 
ένφ τά διαχωρισμένα ζεύγη προσεπάθουν νά διαλάθουν τής προσοχής τών 
φυλάκων καί νά ενωθούν. Έ άν επρόφθαναν νά δώσουν τά χέρια, έκέρδι- 
ζαν. Έ ά ν συνελαμβάνετο ή μία εξ αύτών, θά έχανε τό ζεύγος καί θά 
ελάμβανε τήν θέσιν τών φυλάκων.

14) Ή  παπαδίτσα , κοριτσίστικο καί αύτό παιχνίδι, έπαίζετο κατά- 
τόν έξής τρόπον. Έ δεναν ενα χονδρό σκοινί (τριχιά) είς τόν κρίκον μιας 
θύρας, μήκους τεσσάρων περίπου μέτρων. Έκάστη δέ άπό τάς παικτρίας 
θά άφηνε άνηκείμενόν τι, μανδήλιον, ή έπανωφόριον, ή έμπροσ^έλλαν 
είς τήν βάσιν τής θύρας. Εκείνη δέ πού θά ήτο μέσα, έπιανε τό άκρον 
τού σχοινιού καί έκυνήγα τας άλλας, ένφ αύταί προσεπάθουν νά πάρουν 
τά άντικείμενά των. Έ άν κατώρθωναν καί τά έπαιρναν χωρίς νά συλλη- 
φθούν, έπλησίαζαν καί εκτύπων μέ αύτά εκείνην πού έκράτει τό σκοινί. 
Τό παιχνίδι εύρίσκετο είς έξαιρετικήν δράσιν δταν μερικαι τά έπαιρναν 
καί αί άλλαι προσεπάθουν νά τά πάρουν. Άπησχολημένη είς τήν φύλαξιν 
τών αντικειμένων, ώρμων αί άλλαι, πού τά πήραν καί τήν παραζάλιζαν 
μέ τά κτυπήματά των. Έ άν κατώρθωνε νά πιάση καμμίαν, θά άπηλ- 
λάσσετο ή ιδία καί θά ελάμβανε τήν θέσιν της ή συλληφθεΐσα.

Τό παιχνίδι αύτό έπαίζετο ενίοτε καί άπό αγόρια. Πολλάκις δέ άνά- 
μικτον μέ αγόρια καί κορίτσια.

15} Τό τσελίκι έπαίζετο άπό άγόρια μικρά καί μεγάλα. Έστήνοντο 
δύο πέτρες ούτε πολύ μικραί ούτε πολύ μεγάλαι καί επ’ αύτών ετίθετο 
τό τσελίκι, δηλαδή ένα κοντό ξυλαράκι μήκους 15—20 εκατοστών τού μέ
τρου. Μέ ένα δέ μεγαλύτερο ξύλο 5 0 —60 εκατοστών, τό έκτύπα έκεΐνος 
πού θά ειχε τήν πλεονεκτικήν θέσιν καί έπήγαινε μακρυά. "Ενας δέ έκ 
τών άλλων τό έπαιρνε καί τό έρριπτε πρός έκεϊνον πού τό εκτύπησε, ό
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όποιος καί προσεπάθει διά τής ράβδου του νά τό άποκρούση. Έ ά ν τό 
έπετύγχανε, έμέτρα από εκεί πού ήσαν αί πέτρες, τό αμάδ, μέ τήν ράβδον 
του πόσας ράβδους έκαμε. Έ άν θά συνεπλήρωνε ώρισμένον αριθμόν, 
έβγαινε, δηλαδή έκέρδιζε. Έ άν όχι τό παιχνίδι έσυνεχίζετο. Έ άν δέν έπε
τύγχανε νά τό απόκρουση, έμέτρα πάλιν μέ τήν ράβδον καί έάν αυτή 
έχώρει από τό σημάδι έως έκεΐ πού ευρίσκετο τό τσελίκι, έστω καί 
μίαν φοράν, τό παιχνίδι έσυνεχίζετο υπό τάς αύτάς συνθήκας. Έ άν όχι 
τότε έχανε καί ελάμβανε δ δεύτερος τήν θέσιν του.

16) Τό κούφιο καρύδι τζάνεμ, έπαίζετο τό καλοκαίρι μέ αγόρια καί 
κορίτσια, συνήθως μόλις έδυε ό ήλιος. ^Ησαν δέ παιδιά διαφόρων ηλι
κιών καί πολλά, τά όποια έπιάνοντο άπό τήν μέσην, τό ένα κατόπιν εις 
τό άλλο, κατά ανάστημα καί περιέφεροντο τραγωδούντα δλα μαζί :

Κούφιο καρύδι τζάνεμ, 
και λεφτοκάρδο, 
πόρτα γυρεύω τζάνεμ , 
γιά νά περάσου.

Έ ν τφ μεταξύ οί δ ύ ο  α ρ χ η γ ο ί ,  οί όποιοι σ υ ν ε ν ο ο ΰ Λ ’τ ο  έκ τών προτέ- 
ρως καί ένα; έγίνετο ήλιος καί ό άλλος φεγγάρι, ή ό ένας μήλο καί ό άλ
λος ρόδο, έ σ χ η μ ά τ ι ζ α ν  μέ τά χέρια των μίαν δ ί ο δ ο ν  π ο ύ  ήτο ή π ό ρ τ α  π ο ύ  

έ ζ ή τ ο υ ν  νά περάσουν. Κάτωθεν δέ τ ή ς  δ ι ό δ ο υ  α ύ τ ή ς  π ε ρ ν ο ύ σ α ν  δλα καί 
είς τό τελευταϊον κατέβαζαν τά χέρια καί τό έπιαναν ώς είς κλοιόν, καί 
τό έρωτοΰσαν ; Τό γήλιο ΰέλς, γιά τό φεgάρ ;

Εκείνο, έσκέπτετο καί άπεφάσιζε. Και έτίθετο κατά μέρος. Τά άλλα 
έξηκολούθουν νά τραγουδούν καί νά περιφέρωνται καί πάλι περνούσαν 
άπό τήν δίοδον, έως δτου έτελείωναν δλα τά παιδιά, καί δσα έπήγαιναν 
μέ τόν ήλιο άπειέλουν μίαν παράταξιν, δσα δέ μέ τό φεγγάρι τήν άλλην. 
Τότε δέ έφανερώνοντο καί οί άρχηγοί καί ό καθείς έπαιρνε δσους τού 
έπεσαν καί έγίνοντο δύο παρατάξεις. Έπιάνοντο πάλιν άπό τήν μέσην μέ 
τούς άρχηγούς έπί κεφαλής, οί όποιοι έπιάνοντο άπό τά χέρια καί έβαζαν 
τά δυνατά των νά νικήσουν οί μέν τούς δέ. Καί τραβούσε ή μία παράτα- 
ξις τήν άλλην. Εκείνη δέ πού θά παρέσυρε τήν άλλην άνεκηρύσσετο νι
κήτρια.

17) Ή  πινακωτή έπαίζετο μέ άγόρια καί κορίτσια καί είχε τό αυτό 
περίπου άποτέλεσμα μέ τό προηγούμενον έπαίζετο όμως μέ μεγαλύτερα 
κάπως παιδιά, τά όποια έπιάνοντο άπό τά χέρια καί έσχημάτιζαν ημικύ
κλιον. Είς τά δύο άκρα ήσαν οί άρχηγοί. Ό  ένας δέ έξ αυτών έφώναζε :

— Πινακωτή, πινακωτή :
— ”Οροε και τί ;
— Πόσα ψωμιά έχΐ ό φούρνος ;
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— ' Εάεκα κι ενα καμένο.
— Ποιος τδκαψε ;
— c0  χάδε;

Καί ώνόμαζε τόν αμέσως επόμενον, ό όποιος κυά ήτο υποχρεωμένος 
νά γυρίση τό πρόσωπον του πρός τά δπίσω, χωρίς όμως καί νά άφήση 
εκείνους που έκράτει. Τοιουτοτρόπως λοιπόν έσταυρώνοντο τά χέρια του 
περί τόν λαιμόν του.

Κατόπιν αί ερωταποκρίσεις έπανελσμβάνοντο καί έσταυρώνετο, μάλ
λον έδένετο κατά τόν ί δ ι ο ν  τρόπον ό πλαϊνός του, μέχρις όιου έδένοντο 
όλοι. Τότε έπιανε καί ό ένας αρχηγός τό χέρι τοΰ άλλου καί τραβούσαν 
οί μέν αρχηγοί πρόσωπον μέ πρόσωπον, οί δέ άλλλοι έχονιες τά χέρια 
των περί τόν λαιμόν των. Έδημιουργεΐτο οΰτω κλοιός, ό οποίος άπό τό 
πολΰ τράβηγμα καί άπό τό δΰσκολον τής θέσεως τών άλλων, ποΰ είχαν 
σταυρωτά τά χέρια, διεσπάτο ευκόλως.

Τό παιχνίδι έτελείωνε καί νικητής άνεκηρΰσσετο εκείνος ποΰ θά πα
ρέσυρε μέ τό μέρος του τούς περισσοτέρους.

18) Τά σκλαβάκια είναι ή λεγομένη αμπάριζα. Έπαίζετο άπό πολλά 
παιδιά, προπαντός είς έκδρομάς καί ήτο σχολικόν παιχνίδι.

19) Ή  καρκατοονλα ήτο διά τά νήπια. Δύο εξ αυτών έπιαναν σταυ
ρωτά τά χέρια των καί έσχημάτιζαν κάθισμα, έπί τοϋ οποίου έκάθητο ένα 
άλλο μικρότερον ή τής αυτής ηλικίας, καί τό μετέφερον, εδώ καί έκει λέ- 
γοντα :

Καρκαρκατ οονλα,
τρώς ψωμί και τοονλα.

20) Κατά τό θέρος έσυνηθίζετο καί τό Παρ κΓ εμένα σά γαϊδούρ, 
τό όποιον επαίζετο κατά ζεύγη. Δυο παιδιά συνέπλεκον τούς βραχίονας 
τιον έκ τών όπισθεν καί τό ένα έξ αυτών έσήκωνε έπί τής ράχεως του τό 
άλλο, τό όποιον είχε έστραμμένον τό πρόσωπον πρός τόν ουρανόν καί τό 
ήοώτα :

— Τί βλέπς ;
— Ουρανό.
— Τί πα τά ς;
— Γης.
— Τί τρώς ;
— ’ Ago νρ.
— Πάρ κι3 εμένα σά γαιδονρ.

Καί αμέσως έκατέβαινε ό έρωτώμενος καί έσήκωνε είς τήν ράχιν 
του τόν έροηώντα, διά νά Ιπαναληφθουν αί ερωτήσεις,
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21) *Η κούνια ήπ> κοριτσίστικο παιχνίδι είς τήν ό τοίαν έφιλυξενοΰντο 
xui τ3 αγόρια, υπό ιόν όρον ομω; αφού κου νηθούν να φύγουν καί νά τά 
άφήσουν μόνα των νά κουνηθούν καί νά τραγουδήσουν.

22) Παιχνίδι εϊμπορεϊ νά θεωρηθή καί ή ζονβονλχ, ή οποία εστήνε- 
το κατά τάς εορτάς τοΰ ΙΙάσχα. *Ητο αυτή ενα ξύλο χονδρό έμπηγμένον 
είς τό έδαφος καί καλώς στερεωμένον, ΰψους ενός περίπου μέτρου, ή δέ 
κορυφή αΰτοΰ έως δέκα εκατοστά τοΰ μέτρου θά ήτο λεπτότερα από τό 
όλον ζΰλον καί καλώς λαξευμένη, οΰτως ώστε νά είναι δυνατόν νά προ- 
σαρμοσθή όριζοντίως ένα άλλο στερεόν καί πλατυτέραν ξΰλον, μήκους δΰο 
μέτρων καί πλέον καί νά άποιελεσθή οΰτως ένα είδος μεγάλης ζυγαριάς. 
Είς τά άκρα δέ αΰτοΰ τοΰ ξΰλου προσηρμόζοντο δύο άλλα μικρότερα καί 
λεπτότερα ξύλα τά οποία έχρησίμευον διά νά κρατούνται οί καθήμενοι 
»ίς τά άκρα αυτής τής ζυγαριάς, τής ζοΰβουλης.

316 Εύστρ. Ζήση

Είς τά δΰο άκρα έσωτερικώς, έκάθονταν εκεΐναι πού έζουβολίζοντο. 
Ή  μία έβλεπε πρός τά εμπρός καί ή άλλη πρός τά όπίσω. Ή  ζυγαριά αυ
τή περιεστρέφετο τή βοηθείρ τών παριστσμένων, αί δποϊαι καί έτραγου- 
δοΰσαν διάφορα δίστιχα είς ώρισμένον σκοπόν, τής ζοΰβουλης.

Μολονότι δέ ή ζοΰβουλη ήτο ή χαρά τών παιδιών, έν τοΰτοις έλάμβα- 
νον μέρος είς αυτήν καί μεγαλύτερα κορίτσια τά όποια συνηγωνίζοντο είς 
καλλιφωνίαν. Ενείχε δέ καί ειδυλλιακόν τινα χαρακτήρα* αλλά πολύ λε
πτόν καί έξηυγενισμένυν : Προσκαλοΰντο νά καθήσουν είς τήν ζοΰβουλην 
οί νέοι, τούς οποίους εζουβοΰλιζαν τά κορίτσια καί τούς ετραγουδοΰσαν 
διάφορα δίστιχα εγκωμιαστικά. Τά συνηθέστερα ήσαν :

Ζερμπούλι μου γαλάζιο 
και κρίνα ’) μου μαβιά , 
γυρίζω τριγυρίζω, 

ή άνεβοκατεβαίνω
μέσα στον Καααμπά .

1) Κ ρίνα=κρΐνός.
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Kaaahag σημαίνει τουρκιστί πολιτείαν, άλλα είς τό Αύδήμι έλέγοντο 
υΰτως αί Σαράντα Έκκλησίαι, δπου πολλοί αύδημιώται είχαν καταστή
ματα καί διενήργουν άξιόλογον Ιμπόριον.

Τραγούδι τής ζούβουλη ήτο τό ακόλουθο :

Φορείς λουστροκοντονρες 
κάλτσες μεταξωτές, 
τό φέσ στην κεφάλι σου, 
παράοερτο νά πέσ.

Ή  ζούβουλη είναι τό τελευταΐον δριον τών παιχνιδίων, διότι ήσχο- 
λοΰντο μέν μέ αυτήν καί μεγάλα κορίτσια, ουδέποτε δμως έγγαμοι γυναί
κες. Ύστερα άπό τήν ζούβουλη έρχεται δ χορός, ό όποιος πλέον δέν είναι 
παιχνίδι.

Ε. ΖΗΣΗΣ



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚ Κ Ε Σ ΣΑ Ν Η Σ

Προλήψεις

"Οταν τρώμε καί μάς πέφτει ή βούκα άπό τό στόμα μας κάτω, θέλει 
νά πή ότι σ’ εκείνο τό σπήτι θά πάη. ξένος, μουσαφίρης.

"Οταν τρώμε τά ψίχουλα πού τρίβονται στό τραπέζι, σημαίνει όττ 
τρώμε τό τυχηρό τοΰ σπιτιού, γι’ αύτό άποφεΰγομε νά τά τρώμε.

"Οταν κάθεσαι κι’ έ'ρθη καί καθήση άλογόμυιγα απάνω σου, σημαίνη 
ότι θά χαιρετίσης ξένο πρόσωπο.

"Οταν ξεπροβοδίση; πρόσωπο άπό μέσα άπ’ τό σπήτι σου, πρέπει όλη 
τήν ήμέρα εκείνη νά μην σκουπίσης τό σπήτι, διότι έκεΐνος ποΰ φεύγει τόν 
σκουπίζεις καί δέν γυρίζει πίσω πειά.

"Οταν χτενίζεσαι νά προσέχης τις τρίχες πού μαζεύεις, άπό τό κεφά
λι σου δταν πέφτουν, νά τις ρίχνης πάντοτε μέσα στ’ αποχωρητήριο, διότι 
άν πέσουν σ” άλλουνοΰ χέρια, πρώτον, ότι κακό θέλει· μπορεί νά σέ κάνη 
καί δεύτερον χάνεις τήν πάσα ευτυχία πού έχεις.

"Οταν ξεκινήσης τό πρωΐ άπό τό σπήτι σου γιά νά πάς στην δουλειά, 
νά μή γυρνφς ποτέ πίσω στό σπήτι σου, ότι καί νά ξεχάσης, διότι αύτό θά 
σοΰ βγή σέ κακό μεγάλο στή δουλειά σου.

"Οταν μπαίνει ξαφνικά μέσα στό σπήτι σου ένα μαμούδι, ποΰ τό λέ
νε «τζίτζικα* λένε ότι έκεΐνο τό σπήτι θά πάρη ευχάριστη εΐδησι.

Τό βράδυ ποτέ νά μή καθρεπτίζεσαι, διότι δταν πέσης νά κοιμηθής 
τήν σκιά σου πάντοτε θά τήν αισθάνεσαι νά είναι πεσμένη άπό πάνω 
σου βαρειά.

"Οταν βάνη ή νοι -.οκυρά νά πλύνη καί βρέχεται μπρός της, άν είναι 
άνύπανδρη σημαίνει ότι θά πάοη άνδρα μπεκρή καί άν είναι πανδρεμμένη 
έχει μπεκρή.

"Οταν βάνη νά πλύνη καί βρέχει, λένε ότι δέν τήν αγαπά ο άνδρας 
της κι’ άν ήτο πεθαμένος δεν τήν άγαποΰσε. Κι’ άν έκαμνε καλόν καιρό 
τότε τήν άγαπά καί τ ή ν  άγαποΰσε.

"Οταν εχης καμμιά γειτόνισσα, πού νά σέ εχθρεύεται καί νά κατα- 
λαβαίνης ότι ζητεί πάντοτε αφορμή νά σέ κάμη κακό ή νά φαγώνεται μετά 
σένα, νά πάρης πρώτα τρία Σάββατα πρωϊά 1) ζάχαρη καί νά ρΐξης στις κό-

1) Πρωί ; (πρωινά).



Λ ιάφορα έκ Κεσσάνης 3ί9

χες (γωνίες) τοΰ σπιτιού σου, πΓ υστέρα νά πρς καί νά πάρης καί άπό 
τά μνήματα άπό φρέσκο πεθαμένο μνημόρ (τάφο) χώμα χωρίς νά μιλήσης 
καί νά προσπάθησες μέ κάθε κρυφό τρόπο νά τό ρίξης στό σπήτι της καί 
νά πής ρίχνοντάς το, δπως άδιαφορεΐ καί έπαυσε νά όμιλή αυτός ό πεθα
μένος γιά τόν ψεύτικον τόν κόσμο, έτσι νά παύση νά φαγώνεται καί νά 
άδιαφορή κι3 αυτή .γιά μένα, κι’ δπως τό λένε θέλουν νά πουν δτι κι’ έτσι 
γίνεται.

"Οταν τρώμε καλή ώρα καί χορτάσωμε καί σκωνώμαστε άπό τό τρα
πέζι πρέπει αμέσως τήν ίδια ώρα νά σκουπίσωμε στό μέρος τοΰ τραπέ
ζιου γιά νά έχωμεν υγείαν καί 'ευτυχία στό σπητικό μας.

"Οταν βασιλέψ’ ό ήλιος κι’ ερθ’ καμμιά γειτόνισσά σου καί σέ ζητήδ’ 
άλας ή προζυμ ή φωτιά άναμένη, δέν πρέπει νά δώσης διότι δίνης, τό 
ριζικό τοΰ σπιτιοΰ.

"Οταν φάμε καλά καί πλησιάζει ή ώρα πού χορταίνουμε, πρέπει τήν 
τελευταία βοΰκα νά κομματιάσωμε σέ τρία μέρη καί νά τήν ρίξωμε· στό 
τραπέζι νά πεταχτοΰν μαζί μέ τά ψίχουλα. Καί αυτό τό κάμνει μόνον ό 
νοικοκύρης τοΰ σπιτιοΰ, κι’ αν δέν έχει νοικοκύρη, τότε τό φκιάχνει 
ή νοικοκυρά καί ρίχνοντας λέει. Θεέ μ ’ νά τά αύγαταίνης καί νά τά πε- 
ρισσέψης.

"Οταν σηκώνεται τό λείψανο πρέπει νά προσέξουν οί γειτόνισσες νά 
μήν ξεχάσουν νά ξυπνήσουν τά παιδιά τους, άν κοιμούνται, διότι εκείνα 
τά παιδιά πατιοΰνται άπό τό λείψανο δηλ. παθαίνουν μιά άρρώστεια, 
πού πάντοτε θά θέλουν νά κοιμούνται. Καί τότε οί γονείς τους καταλα 
βαίνουν δτι εινε πατημένα. Γιά νά γιατρευθοΰν πρέπει νά τά πάγουν Π α
ρασκευή βράδυ ξημερώνοντας Σάββατο σείς 12 τά μεσάνυχτα καί νά τά 
κυλήσουν τρεις φορές επάνω στό λείψανο άπό τό όποιο πατήθηκε τό 
παιδί χωρίς νά μιλήσουν καί νά τά πάρουν νά φύγουν πάλι άμίλητοι χω
ρίς νά γυρίσουν νά δοΰν πίσω τους ώς πού νά φθάσουν σπίτι τους. Τότε 
λέγουν δτι γιατρεύουνται.

"Οταν καμμιά φορά βγάζοντας τά παπούτσια μας τά πετοΰμε κσί 
πέφτει τό ένα επάνω στό άλλο, σημαίνει δ τε εκείνος πού έβγαλε τά πα
πούτσια του θά πάγη ταξείδι*

"Οταν φύγης άπό τό σπίτι γιά νά πφς σέ επίσκεψι ή στήν άγορά καί 
σέ τρώει ό λαιμός σου, λέγουν δτι κάποιος θά πήγε στό σπίτι σου καί σέ
ζητφ·

"Οταν κοροϊδέψης κανένα πού τά μάτια του εινε στραβά, καί τόν μι- 
μηθής, πρέπει νά προσέξης νά μή περάση γάτα άπό μπροστά σου, γιατί 
θά μείνουν καί τά δικά σου μάτια δπως τά στραβίζεις.

"Οταν είνε ξαπλωμένο τό παιδί, δέν πρέπει νά περνφς άπό πάνω του, 
γιατί εκείνο τό παιδί δέν μεγαλώνει.
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"Οταν έχουμε νεκρό πρέπει νά προσέχουμε καλά μή τόχόν περάση 
από πάνω, του ποντίκι ή γάτα, γιατί μένει ή σκιά τοΰ νεκροϋ γιά πάντα 
μέσα στό σπίτι καί δέν φεύγει άν δέν φέρουν τόν παπά νά διαβάση ή νά 
κάμουν εΰχέλαιο.

ΙΙα ^α γκώ μα τα  ( Π αρω νύμια).

Άγιαλάρης — Άκανάκους — Άλεπουδας — Άχλαδάς.
Βαικώλας — Βέργους — Βοΰλτσιος.
Γιαλατζής — Γιάντσος — Γιακίμς — Γιεντζές — Γιουμίδ’ς — Γκάν- 

τζους — Γκιντίνας — Γκιουζέλας — Γκαμνιάτσος — Γκουντής — Γκου- 
τζάρας.

Έξηντατρίχαινα (ή).
Θεοδωράκας.
Καλποΰκς — Καμπανταής — Κανέλλας — Καποτνός — Καραλάζαινα 

(ή) — Καραμάλαμας — Καράμπελας — Καργατζοΰδα (ή) — Καρατσώ- 
λαινα (ή) — Καραφασλοΰδα (ή) — Κασοΰρας — Κατσκοΰδινα (ή) — Κα- 
τσολΐνος — Καφτάν’ς— Καψάλης — Κελλέρης — Κεραμίδας — Κερδέλης
— Κηκνίκος — Κιουρτσής — Κιφάλας — Κλάψας — Κόκκινος — Κοκό- 
ρης — Κοκορδίτσης — Κολοβελόνης — Κοτραλής — Κουκόλ’ς — Κου- 
λουκθάς — Κούπανος — Κουρτσκής — Κουτσουράς — Κουτσώ (ή).

Μάμαλης — Μανήκας —■ Ματσοόκας — Μαυραγάνης — Μ*ριγκίγκις
— Μολάς — Μοραλιάς — Μουχτάρης — Μουχτσής — Μπακάλ-μπασης — 
Μπαλχασοΰδα (ή) — Μπαντάς — Μπουμπόλ’ς — Μποΰμτσος.

Νοικοκύρης — Ντελή-Γιάν’ς — ΝτιληΦαναηλοϋδα (ή) — Ντοΰτσος
— Ντρίγκου (ή).

Ξεκουρνιαυτάραινα (ή) — Ξυντός.
Παγκιόζ’ς — Παγκώζα (ή) — Παρέτσου (ή) — Παρτσαλοΰ (ή) — Πα- 

τελέρ’ς — Πατώκαινα (ή) — Πεπελές — Πιλυχρους — Πομάκ’ς — Πο- 
ραυτής — Ποράφτ’ς — Πύργος.

Σαμαράς — Σαμουλαδοΰ (ή) — Σκεπαράς — Σκορδαλιάς — Σοΰτσος
— Σύσκος — Σωρός.

Τεπελής — Τίραρης — Τιριρίμ’ς — Τοπάλ’ς — Τουλουμτζής — Τρα
λαλάς — Τσιμπουκάς — Τσιμποΰρ’ς — Τσίρογλους — Τσιτσινιάς — Τσι- 
τσία (ή) — Τσκαλάς — Τσολάκ’ς — Τσορκάς — Τσορμπατζής — Τσότσιος
— Τσουλτζής — Τσιφλικάκης.

Χανιάς — Χασομέρης—Χατζαβρακοϋδα (ή) — Χατζακόπ'ς — Χώντης 
Φελάλας — Φραντζής.
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Megtnal λέξεις.

Άποδιαβάζω =  Ξεπροβοδίζω
Κόπτσες =  κουμπιά
Κουμπλιά =  όγκος άπό πέτρες ή άπό χώματα
Κοΰπτσα =  κουκούτσια
Κουρνάς =  βρύση
Μάσα =  τραπέζι όρθιο
Παξάτια =  πάθη
Σοφάς =  Κάσα μεγάλη πού βάζουν ρούχα
Συνοβγάζω — ξεπροβοδίζω
Τριχωτή =  κόσκινο

ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΜΑΚΑ

OAOGAPA

Τήν μεγάλη Παρασκευή, στις Επιβάτες έκαμναν ομοιώματα Εβραίων 
τά όποια άπό τό πρωΐ τά γύριζαν τά παιδιά στά διάφορα σπίτια καί τούς 
«χόρευαν» λέγοντας τό ακόλουθο :

Κεράτσα-Κεράτσα 
Κεράτσα κληματσίδα 
νά κάψουμε τόν Όβρηό 
πού πουλεΐ τά μήλα 
άπάνου στή £αμήλα 
Ό  ’βρηός τ’ άρνήθι τοκλεψε 
καί στό βρακί του τδβαλε 
γιά τοΰ γέρου τά μισά 
ποΰ πελέκαε τά καρφιά.
Λά-του, τοΰλα-του 
χέμζμε τή σακκούλα του.
Λά-του λά-του 
χέζμε τό λουλά του 
Ό  ’βρηός πουλεΐ μετάξ, 
άς τό διάβολ άς πετάξ !

Τό βράδυ δέ τήν ώρα πού θά περνούσε ό επιτάφιος άπό τό γιάρι, τούς 
έκαιαν έπαναλαμβάνοντες πάλι τό ίδιο τραγούδι.
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Ή  Χώροη καί τό Χοσμβρέ.

Γιορτάζουνταν δυό φορές τό χρόνο, τοϋ 'Αγίου Γεωργίου και τοΰ Α 
γίου Δημητρίοϋ. ΤΗταν ή γιορτή τών ποιμνίων. Πολύ πιο μπροστά γίνουν- 
ταν ή προετοιμασία γιά τή γιορτή πού σ’ αυτή θά έλάμβαναν μέρος αί κά
τοχοι ποιμνίων, πού συνήθως άριθμοΰσαν χίλια ώς δυο χιλιάδες αιγοπρό
βατα. Τήν πρωΐοβουλία θά τήν είχε οποίος είχε τό μεγαλύτερο ποίμνιο. 
Θά φρόντιζαν νά τό μάθουν δλοι οί τσομπάνιδες ώστε νά μαζευτούν 
σ’ ώρισμένη σκιερή περιοχή μέ τά κοπάδια τους, έκεΐνοι στολισμένοι καί 
καθαροί, τά πρόβατά τους μέ κουδούνια φορεμένα γκερδανάτα πού τ’ άκο- 
λουθοΰσαν σκυλιά μέ τσαπραζωτά στό λαιμό. Στή γιορτή ήταν καί οί 
προσκεκλημένοι, συγγενείς καί φίλοι τών τσομπάνιδων καί κάποιο ορφανό 
κορίτσι γιά *γονρι και χαΐρι». Αυτοί θά ξεκινούσαν άπό τό χωριό μέ τά 
βωδάμαξα, στολισμένα μέ πολύχρωμα κιλίμια καί ομπρέλες κόκκινες, γα
λάζιες. Οί άνδρες καβάλα στ’ άλογα, μέ κουμπούρες στή ζώση καί δίκανα 
στον ώμο ή οριζόντια στή σέλα τοΰ άλογου, προπορεύουνταν δοκιμάζοντας 
κιόλας τά διάφορα κρασιά τους. «’Ά ϊν τε  δγορλίδικα νά πάμε με καλό. 
Ά μ η ν  6 * Αγιώργης βοη'&ειά μας, νά μάς τά χιλιάση' Αμήν*, 'Όταν 
Ιφθαναν θά τούς γίνουνταν θερμή υποδοχή καί ό αρχηγός τής γιορτής 
διέταζε άμέσως τό σφάξιμο αρνιών. Αυτό μιμούνταν καί οί άλλοι κάτοχοι' 
σέ λίγο άπό τά κλωνιά τών δένδρων κρέμουνταν γδαρμένα αρνιά, δπου οί 
βοσκοί έδειχναν τήν τέχνη τους. Τότε ό άρχιποιμήν μαζί μέ τούς νοικοκυ* 
ραίονς θά κοίταζε τά σκότια των καί εσχημάτιζε ιδέα πού θά τόν ‘βοη
θούσε γιά τό «ξέταγμα» τής πλάτης. Μετά τό κέρασμα έβγαζαν καί τά 
τεφτέρια τους. Οί γυναίκες φρόντιζαν γιά τή μαγειρική καί κάθε μιά 
προσπαθούσε νά κάνη κάτι καλλίτερο, γάλα, γιαούρτι, ριζόγαλο, σαλάτες 
κλ. ώς καί τή διακόσμησι τού τραπεζιού πού έπιανε μεγάλο χώρο. Τά παι
διά σκαρφάλωναν στό μανδρί γιά νά γνωρίσουν τά «χαμένα* «νά τό κατσι
κάκι μον όλόασπρο — νά.καί μένα τάρνί μέ την κόκκινη την ονρά — νά 
καί μένα ό τράγος μέ τό μεγάλο κονδοννι, πώς μέ γνώριοε! και μέ κντ- 
τάζει, μέ λέϊ τό καλώς ώρισες!» Μπρος στή μάνδρα έβαζαν καθίσματα
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όπου χάθουνταν οί νοικοκυραΐοι μέ τά τεφτέρια στά χέρια καί «έβαζαν 
ευλογητό»* «άϊνχε καϊτοΰ χρόνον νά χιλιάσουν νά ιαυριάσουν»,περνούσαν τά 
φλακιά  μέ ένα ψιλό χέρι καί άρχιζε ή καταμέτρησις’ τόσα τραγιά ευνου
χισμένα, τόσα μή, τόσα κριάρια, προβατίνες, σαγμάλια, στείρες, σβυστά- 
ρες, τσουκλιά, σισέκια. .2 ετών μαργιές καί τελευταία αρνιά, όλάκια νέας 
έσοδείας, τά όποια έπρεπε και αυτά νά σημαδευτούν. Τό δεξιά σημαδε
μένο τό έλεγαν «μποντρούκι», τό αριστερά «τ&αλτηρή». Κάνε νοικοκύ- 
ρης είχε τό δικό του σημάδι, π.χ. τό κόψιμο τοϋ αϋτιοϋ, στά μεγάλα δέ 
τραγιά καί κριάρια σφράγιζαν μέ 'καμένο σίδηρο στά κέρατά τους τά αρ
χικά γράμματα τοΰ κατόχου τους. Ό  μέν νοικοκύρης σημείωνε στά βιβλία 
του, ό δέ άρχιποιμήν στη τσέτουλα, χαράσσοντας σταυρούς καί γραμμές, 
έπάνω στό επίτηδες καμωμένο ξυλαράκι άπό φουντουκιά καί έτσι ποιμήν 
και νοικοκύρης ξεκαθάριζαν τις διαφορές τους. "Οταν ό λογαριασμός στό 
τέλος έδειχνε έλλειμμα, τότε ό άρχιποιμήν δικαιολογούσε κ ι’ αύτό, «ζωντα
νός βώς αφεντικό», κC άρχιζε νά διαβάζη άπό τήν τσέτουλα; «αύτό άρρώ- 
στησε καί τόσφαξαμε, τάλλο τδφαγε ό λύκος νά καί τό σουμάδι, άλλο 
έπαθε άλλο τσαρζμά, κι5 άλλο τό τ.σίπσε τό φίδι, έν άλλο έφαγε
Ηονρημτοίκί καί ψόφσε». Ό  νοικοκύρης πού θά έμενε εύχαριστημένος άπό 
τόν ποιμένα του, τοϋ περίσσευε τό μισθό του «νά, φέτο θά σέ δώσμε 
καί 20 οκάδες μαλλιά, 1 τουλούμ τυρί καί ά\άλογο βούτυρο», άν όχι, τόν 
έδιωχνε.

Μετά τήν καταμέτρησι νοικοκυραΐοι καί τσομπάνηδες, μητέρες καί 
κορίτσια, παλληκάρια καί παιδιά, δλοι αδελφωμένοι άρχιζαν τό φαγί 
τσουγκρίζοντας τά ποτήρια μέ τό κρασί. «’Ά ϊντε νά χιλιάσουν νά μυριά- 
σουν !» ’Αρνιά ψητά, καπαμάδες, σούπες, άντράδες, σικοτάκια, γλυκάδια 
αποτελούσαν μέρος άπό τήν ποικιλία τών φαγητών. Κυριαρχούσε ή χαρά 
καί ή εύθυμία.

Μετά τό φαγητό θά γίνουνταν «τό ξέταμα», τή; πλάτης άπό τόν άρ- 
χιποιμένα, πού θά έλεγε τά μέλλοντα, γιά καθένα χωριστά. "Ολοι τόν ά- 
κουγαν μέ προσοχή καί πολλές φορές βγήκαν άληθινά αύτά πού πρόβλεψε. 
Δέν θά ξεχάσω δα  σ’ ένα κάτοχο ποιμνίου προεϊπε δτι τά πρόβατά του 
σέ μιά στιγμή μέσα θά φύγουν άπό τά χέρια του, θά τοϋ τάρπάξη κάποιος 
σά τό γεράκι πού αρπάζει τό πουλί. Αύτό τό θεώρησαν ώς υπερβολή. Τόν 
ίδιο χρόνο δμως έφιλονείκησε καί ετραυμάτισε τούρκον άξιωματικόν (μου- 
λαζίμην) μέ άποτέλεσμα νά κατασχεθούν τά πρόβατα άπό τό τουρκικό δι
καστήριο γιά περίθαλψη τοϋ τραυματισθέντος.

Τήν ώρα τού φαγητού προσπαθούσαν μέ μιά τουφεκιά νά ρίξουν 
κλώνο δένδρου γιά νά σκεπάση τά φαγητά, πράγμα πού τό θεωρούσαν, 
άν εγίνετο, ώ; καλό σημάδι.
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Τέλος θά εγίνετο ή διανομή τοΰ περίφημου «χοσμερί» ’) πού συνο- 
δεΰουνταν μέ τούς επαίνους γιά τή νοικοκυρά πού τό έψησε, γιατ'ι απαι
τούσε τέχνη και προσοχή.

’Ακολουθούσε χορός «τό κοτσέκι» μέ συνοδεία φλογέρας και κατόπι 
δ συρτός καί τελευταία, ολοι μαζί, χορεύανε τό «πηδηχτό». «Κλέφτες μπ ή 
καν στό μανόρί και μας κλέψανε χάρνί!!» «ποιό άρνϊ που σάς φάγαμε 
τά μισά! !* ’Έ τσι τελείωνε ή γιορτή αφού οι γυναίκες προηγουμένως θά 
φρόντιζαν να τακτοποιήσουν τά πράγματα είς τά βωδάμαζα καί οί νεαροί 
βοσκοί μέ τά σφυρίγματα τους νά οδηγήσουν τά πρόβατά τους στή στάνη. 
"Ολοι μαζεμένοι τριγύρω παρακολουθούσαν τό λαμπρό θέαμα τής παρε- 
λάσεως χιλιάδων προβάτων. Στους νεαρούς βοσκούς έδιδαν οδηγίες πώς 
καί ποΰ νά βοσκοΰν τά πρόβατα, πώς νά προλαμβάνουν τις άρρώστειες δί
δοντας τονς καί διάφορα φάρμακα, σονλογμένι γιά τά σκουλίκια, ακαρπί 
γιά τόν τσαρτμά, άμμοσίδερο γιά τή σπλίνα’ τούς έδιδαν ακόμη διάφορα 
δώρα, χάνδρες γιά τσάντες, φλογέρες, σελαχλίκια, μαχαίρια, κουμπούρες, 
μπαρούτι, καψούλια κλ.

Σέ λίγο θά ξεκινούσαν καί τά βωδάμαξα γιά τά χωριά, φέρνοντας τή 
χαρά τής εξοχής. «Τά μώρ ερχοννται άπ ’ τη χώρση» άκουγε κανείς νά λέ
γουν άπό τά παράθυρα.

Παιχνίδια.

1. *Η  κούνια. Ή  κούνια στήνουνταν στον «Πέρα Μαχαλά» κατά 
τις ήμερες τού Πάσχα. Ή τα ν  ή χαρά τών παιδιών καί μάλιστα τών άρ- 
ραβωνιασμένων” ήταν έθιμο νά κουνηθούν τά κορίτσια καί επειδή θά 
φαίνουνταν τά πόδια τους, οί μητέρες τών κοριτσιών φρόντιζαν νά τά 
δένουν μ’ ενα μαντήλι. "Ήταν τό σεργιάνι τού κόσμου νά καμαρώνουν 
αυτούς πού κουνιούνταν καί τινάζουνταν ά'φοβα στό κενό. Ή  πληρωμή 
γιά τήν κούνια δέν γίνουνταν μέ χρήματα, άλλά μ’ ένα κόκκινο αυγό, πε- 
ριμένοντας πάντα τή σειρά σου. Τήν κατασκεύαζαν μέ κορμούς βαλανιδιάς? 
πού αύτοί δέν ήταν καρφιυμένοι άλλά απλώς συναρμολογημένοι (άξόνια, 
άνέμες, τάλπες, κλιμιές, λαριά) έτσι μ’ αύτό τό σύστημα κουνιούνταν πιο

1) Τό χοσμερί παρεσκευάζετο ώς έζής : Φρέσκο ανάλατο τΐ'ρι σέ άρκειή πο
σότητα, τό άψιναν νά ξυνίση λίγο, δηλ. νάριη στή μαγ«ά του καί τό έτριβαν σέ 
μικρά τεμάχια, σέ χάλκινα δοχεία, πού ή φωτιά λίγο κατ’ όλίγο τό τσιγάριζε, ού
τως (άστε έγένετο μία μάζα, στήν οποία έ ρ ρ ι χ ν α ν  ανάλογη ζάχαρι καί όσο έψήνε- 
το τόσο νοστιμώτερο έγένετο, Εινε δέ καί ή παροιμία ότι : «τί, χοσμερί τό πήρες 
καί μέ δίδεις τόσο λίγο ·,» διότι καίτοι έφαίνετο λίγο στό πιάτο, έν τούτοις σπάνια 
μπορούσε νά φάγη κανείς πολύ.
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εύκολα καί μέ μεγαλείτερη ταχύτητα καί περισσότερη ασφάλεια γι* αυτούς 
πού διεσκέδαζαν. Τό παιχνίδι συνωδεΰουνταν άπ3 τα νταούλια καί τή σα- 
μακοβίτικια λύρα, πού συνώδευαν τή γκάιντα, ή οποία έπαιζε τό «κλέφτες· 
μπήκαν στό μαντρί καί μάς κλέ καί μάς κλέψανε τ’ αρνί». ’Έτσι δλος ό 
κόσμος, πλούσιοι ’καί φτωχοί αγρότες καί βοσκοί, γέροι, παιδιά, "γυναίκες

κορίτσια αγκαλιασμένοι στό ρυθμό τού χορού διασκέδαζαν, τΗταν κάτι 
πού γίνουνταν μια φορά τό χρόνο . . .

2. Ζούβελι. Αυτό ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Μια σανίδα γερή (μα
δέρι) μήκος ώς 2,50 μ. φάρδος ώς 0,30 μ. καί πάχος 0,035 μ. ισορροπημέ
νη πάνω σέ χοντρό τετραγωνικό ξύλο (καπρονλι). Δυό κορίτσια έπερναν 
θέσι δρθια στις δυό άκρες τής σανίδας καί μέ σιγανά στην αρχή πηδήματα 
κουνούσαν τή σανίδα πού μπορούσε νά τις τινάξη καί ώς δυόμιση μέτρα 
ύψος. ’Έπρεπε νά είναι καλά γυμνασμένες γιά νά μπορούν νά κρατιούν
ται σέ ισορροπία. Αυτό μπορούσε νά βαστάξη καί περισσότερο άπό είκο
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σι λεπτά άν οί φωνές καί ο τρόμος τών μητέρων των δέν τις εμπόδιζαν νά 
συνεχίσουν τόν ευχάριστο αυτόν ίλιγγο:

3. To κρνφτό. «’Έ λεμ  μπίριμ τερεζι σελμ'ι σανά οέρμι οι μπίρηι 
κέτα οάλα μέκα ντράκα ντρονκα μένα κόπτοα». Αυτός ήταν ό κλήρος, 
ώστε στο πρόσωπο τής όμάδο; πού θά έπεφτε ή λέξις «κόπτοα» θά «κα-

μοΰοε» δηλαδή θά έκλεινε τά μάτια του έως δτου οί άλλοι κρυφτούν. Κατά 
τά άλλα τό παιχνίδι ήταν ϊδιο δπως σ’ δλα τά μέρη.

Προλήψεις.

'Όταν ήθελαν νά κλωσσήση ή κότα τήν έπερναν καί τήν έβαζαν πά
νω στά αυγά, λέγοντας «βροντές κονς, άοτραπες κονς στα αυγά νά κά
θεσαι». Φρόντιζαν νά τά κλωσσήση σέ δυο διαδοχικούς μήνες, γιατί νό
μιζαν πώς θά έβγαζε καλά πουλιά. ”Αν τυχόν δμως τό κλώσσισμα γίνουν- 
ταν τόν ίδιο μήνα «κοσκίνιζαν» τούς νεοσσούς μέ τό πόσκίνσ π^ός τά
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αριστερά, αμέσως δέ κατόπι θά τούς περνούσαν ένα-ενα άπό τόν κρίκο 
της πόρτας τού σπιτιού. ’Έ τσι τό κακό θά διωρθώνουνταν.

'Ό ταν κανείς ξεκινούσε γιά ταξειδι καί τού έκοβε τό δρόμο μαύρη 
γάτα η προ πάντων λαγός, τό θεωρούσαν «κατσιποδιά» (γουρσουζιά) κι* 
έπρεπε νά παραιτηθή απ’ τό ταξειδι του* κάτι κακό θά τού συνέβαινε.

Ό  γαμπρός κι’ ή νύφη πηγαίνοντας γιά τή στέψη, άν έβλεπαν μπρός 
τους αμάξι ή ζφο φορτωμένο ή άνθρωπο νά σηκώνη κάτι καί μάλιστα νά 
κρατά στάμνα γεμάτη τό θεωρούσαν γιά καλό σημάδι.

Τήν ώρα πού ό παπάς έλεγε δτι, ή γυναίκα πρέπει ν ’ άκούη τόν άν- 
δρα της, ή νύφη φρόντιζε νά πατήση τό πόδι τού γαμπρού, δείχνοντας 
τάχα δτι δέν θά τόν άκούη.

”Αν τυχόν στήν ΐδια έκκλησιά γίνουνταν δυό γάμοι, ή. μιά νύφη δέν 
έπρεπε νά δη τήν άλλη, άλλοιώτικα θά ήταν κακό σημάδι γ ι’ αύτό κι’ οί 
συγγενείς φρόντιζαν νά τήν κρύψουν σέ μιά γωνιά τής εκκλησίας, έχον
τας τό κεφάλι της στήν αντίθετη μεριά γυρισμένο.

Τού "Αγη Βασιλειού τό θεωρούσαν καλό σημάδι, άν τυχόν στό σπίτι 
ήρχουνταν παιδί τού οποίου ζούσαν οί γονείς' άν ήταν ορφανό ήτανκακό 
σημάδι.

Τήν ημέρα τής Πρωτοχρονιάς δέν έπιτρέπουνταν νά γίνουν πληρω
μές λογαριασμών ή χρεών.

'Ό ταν θά έβαζαν αυγό στήν φωτιά γιά νά τό ψήσουν, έφτυναν τρεις 
φορές στον αέρα κι’ έλεγαν «τ ’βασλε τό άτ νά ακάσ, τον παιδιού μ  ταύγό 
νά μη ακάο».

Τήν νύκτα δταν ήθελαν νά βγάλουν φαγητό ζεστό άπό τό σπίτΐι 
έπρεπε νά τό σκεπάσουν μέ διάφορα ρουχικά, γιά νά μή βγαίνη ή μυρω
διά' άλλοιώτικα θά τούς άκολουθοΰσαν βρυκολάκοι (καλλικάντζαροι) ή 
πεινασμένα πνεύματα.

'Ό ταν ζύμωναν καί φούρνιζαν τά ψωμιά, έπλαθαν κι’ ένα «πιττα- 
ρονδι» γιά τό δίκηο τού φούρνου' αύτό τό άφιναν στό «φωλΙ» νομίζοντας 
δτι τή νύκτα τό έτρωγε ό φούρνος.

’Ά ν τυχόν παιδί δάγκωνε ό σκύλος, μάζευαν άπό σαράντα σπίτια άπό 
μιά μπουκιά ψωμί, πού έπρεπε νά τις φάη τό δαγκωμένο παιδί. Τήν πληγή 
του τήν έδεναν μ’ ένα άσημένιο μεταλλικό.

'Ό ταν κανείς άρρωστούσε καί δέν βρίσκουνταν φάρμακο γιά θερα
πεία του, άφιναν τή νύχτα ένα πιάτο φαγί καί ψωμί στή μέση ενός σταυ
ροδρομιού, χωρίς νά τούς διή κανείς’ έτσι επικαλούνταν τά πνεύματα. 
Πολλές φορές πότιζαν τόν άρρωστο «άοίτχο» (άμίλητο νερό άπό τό ζεργιό 
τού μηλού πού γυρνούσε άριστερά).

Ό τα ν  μιά «χρίκη» (νύφη), πήγαινε άπό τό ένα χωριό στό άλλο, τά 
παλληκάρια τού χωριού φρόντιζαν νά κλέψουν τόν τροχό άπό τήν άμαξα*



έτσι θά έπαιρναν, «μπαχτσισ’» (φιλοδώρημα) απ’ τό γαμπρό,
"Οταν θά έφευγε κανείς γιά μακρυνό τόπο, έρριχναν πίσω του ένα 

σταμνί νερό.
"Οταν θά νά ζύμωναν σιτάρι καινούργιας συγκομιδής έκαμναν καί 

τό «τσιτοιροκούλκο*, πού τό έτρωγαν μέ τό δεξί χέρι περνώντας το πίσω 
άπό τό κεφάλι.

"Οταν τήν άνοιξι βροντούσε, οί γυναίκες των γεωργών «βροντούσαν 
τ’ αμπάρια τους» (άποθήκαι σίτου) άνοιγοκλείνωντας τά καπάκια.

"Οταν έβαζαν τό θεμέλιο λίθο έσφαζαν πάνω σ’ αυτόν αρνί ή πε
τεινό καί έρριχναν κι* αγιασμό.

"Οποιος έτριζε στον ύπνο του τά δόντια του, πήγαινε στην εκκλησία 
καί δάγκανε τής πόρτας της τό «κρίκελο» (χαλκά)' έτσι δέν θά έτρι
ζαν πιά.

Ό  ξυλοκόπος άν έκοβε γέρικο δένδρο, τότε στό υπόλοιπο πού έμενε 
χάρασσε τό σημάδι τού σταυρού.

’Ά ν  τή νύχτα γαύγιζε κανένας σκύλος, έσβυναν τό φώς καί έλεγαν 
«τό κεφάλ του νά φά».

Τήν ώρα πού έτρωγαν, άν ακούονταν ό κοϋκκος, έτρωγαν φύλλα 
οξιάς γιά νά μή τούς «κομπώση δ κοϋκκος*.

"Οταν έβρεχε τήν άνοιξι καί μάλιστα τόν Μάϊ,ο, συνήθιζαν τά παιδιά 
νά βγαίνουν έξω καί νά βρέχονται, νά γίνουν «λάπατα». Τραγουδούσαν 
δέ τό ακόλουθο τραγούδι «βρέξε βρέξε βράχανε νά βραχούν τά λάπατα νά 
φυτρώσουν τά κουκκιά νά μαγερέψονμ κιακιά». Τό παιδί πού γίνουνταν 
«λάπατας» τό ύποδέχουνταν οί γονείς του μέ χαρά γιατί έφερνε τήν ευ
τυχία στό σπίτι’.

Τά παιδιά δταν έβγαζαν τούς γαλακτόδοντας, τούς πετούσαν στά 
κεραμίδια καί έλεγαν «νά ' κυρούμ νά κόκκαλο, ναι δόμ σιδερένια νά μα 
σώ τά μάρμαρα νά τρώγω παξιμάδια-*.

ΙΙαροιμίαι καϊ παροιμιώδεις φράσεις
Τά παιδιά τρώγουν τά μηλα και οί γέροι μουμουδιάζουν : Ό ταν

άτακτούσαν τά παιδιά είς βάρος τών γονέων των.
’Άλλ'' παίζουν τ’ λύρα κι3 άλλ9 μαζών τη πάσα
Κάνε κάλφα σκέδιο γιά σπίτια και σαράγια, κάνε και σκέδιο γιά παν- 

τριγιά νά διής τό τί χαμπάρια.
Πίσ πίσ σά τό τσαγανό.
Με την πονρίδα ντου γκάϊνια παίζει ‘ Δι’ άνθρωπον πού ζούσε μέ 

ξένα χρήματα.
Κι ό πόντικας τσούτσκος ένε μά πιάατον ντέ.
cO ήλιος τρυποϋσε τ πέτρα κι αυτός χλιέντου στη φωτιά.
Ό ντε δε σέ τρέχ3 τί ντρέχεις κι δδε σέ τρέχ’ μη ντρέχεις
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’Α π  ούλα τά φαγιά τό ρίζ και τσόχα νά φορής : Πρέπει νά ξεύρης 
νά διαλέγης.

'Όδες κλέφτ’ μη κλεφτείς και δδες κρεμον μη φοβάσαι : °Όταν κα
νείς κάθειαι φρόνιμα δέν παθαίνει τίποτε.

Κάλλιο παληοκράσ’ πέρε καλονέρ : Καί τύ χειρότερο κρασί εινε καλ
λίτερο τοΰ νεροϋ.

Ά μ π έ λ  δοο /ιπορεΐς και σπίτ δσο χωρεΐς.
Ό  μπονγάς (ταύρο;) μονσκάρι δε κουτρρ.
Ποτκός δεν είχε τρύπα, έσερνε καί κολοκύ'&α.
Πρόβατα χωρίς τσοπάνη, έδερναν έγδερναν.
'Η  κέλα δδες βρωμά απ' τό Μισίρ ξεκινά μνίγα.
Δε σέ λιμπίζμαι τά πλοντ σου, σειρά σου καί σειρά μου, άμ ’ σέ λι- 

μπίζμαι πέχεις άξια παιδιά.
*Η  σκάφ ανάποδα νερό δέ μαζέβ
CH  ταχτική δουλειά νικά τη κακικά Χ) τύχη, άλλ’ η πολλή δουλειά τρώ 

τό νοικοκύρη.
Γιά νά φιλία’ πρέπ νά χασομερήσ5 κι’ άσπρα νά £ο<5<άσ’ καί νά μη 

τά λογαριάσ\
Διέ τη σκόντα γούγια κι έπαρ τό πανί
*0 δεσπότης δσο νά ξεπέση πάλι πέντε καλογέρους κάνει.
Λαγός που πέρνα κι έτριβε κακό τ' κεφαλιού ντον : "Οτι μόνος του 

προδίδεται.
Καλά τό πίνουν τό κρασί καλά τό οτραγκουλίζουν 

κι οδες έρτη ό ρεφενές γουλί παραμερίζουν.
Άλογάριαστος πραματευτής χαζίρκος άγελάρης.
'Ο  ύπνος φραίνει τό παιδί, καί ό ήλιος τό μονσχάρι 

καί τό κρασί τόν γέροντα τόν κάνει παλληκάρι.
Μάύέε τέχνη, άφιστην κ ι’ οπότε ϋ·έλς πιάσετην
Τέχνη τύχη ενρισκε ονχι τύχη τέχνη : 'Ο τεχνίτης ευρίσκει τήν τΰχην. 
Νά μπέντε 3) καί δόμ τσιτσί 3) .· Έκεΐνος πού δέν ήξευρε ν’ άγοράση.
'Όσα ξέρ’ ό νοικοκύρης δέ ξέρ3 ό μουσαφίρης.
Τόν πήρα γιά τριαντάφυλλο καχ ξέβκε τσουκνίδα.
1Γάπα Μάρω τό χορό, βρήκε κι άδρα γκάϊνταιση.
Χίλιοι άλέσται καί άλεστική μή δόστε.
"Α μ  δένε σύκα νά ζονλον, ένε καρύδια καί βροντον.
Τό μάλαμα μπακίρ δέ γίνεται.
Κεΐ πά πεις Κακογιάνν πέ Καλογιάνν.
Τρανός σά τά ψύλλο καί χαμάλός σά τ καμήλα.
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1) Καν καί *άν? δηλαδή τήν μελάλη τύχη.—-2) Χρήματα.—3) Κρέας.
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Τό καλό τό παλκάρ ξέρ κ ι’ άλλο μονοπάτ.
Τάξ πράξ και γαϊόαροκυλίχτριγια.
Καινονργ μ κόοκινο που νά σέ κρεμάσω ;
Σά τονε όifjg φτύστονε.

Δείγματα Σαμαποβίανής όμιλίας *)

Πρνμπος. Καλμέρα φίλε !
Ζηβόλι. Καλήσμέρα ! Πρυμπε. Περαστικά τί χάλ ένεαύτό; τ5 έπα

λες ρέ Πρυμπε ;
Π. ’Ά  α α ! τί νά σεπώ τ' άδέρφ έγνα τόσου χρονοΰ κι ° αύτό κόμ 

δέ τόπαθα . . .  άμ δέ στοχιέται ! ! 2)
Ζ. Μ’ τ’ έπαθες ;
17. Πέρνω πλές φίλε μ τ’ μακαρίτ τ’ αφέντη 3) μου τό σουλάτο’ άφτό 

τό τφέκ ήντου τ’ Πανεγιώτη Γουρνάρη, π’ σκότωσε τό Ζαπτιγιέ στό κίν- 
μα τ’ ότσακιού, έρχνε 700 δρασκελιές 5) μεζίλ 6) καί μοίραζ τό κρουσοΰμ 
στη μέσ, ενα κοιλό σταρ εφκιασε ό αφέντης μου τή τραπαντσιά 7)

Ζ. Καλά καί δέ τό πήραν μοσκιά οΐ Γερμανοί . . . νά τό πάρουσι 
μόντελο δρνέκ 8).

77. Πνάχης ταβράχια 9) νάχης κουβέντιαζα? τώρα ή συ ντχένμε ι®); 
Γούλο ξιστρεμμένα u ) τά λες.

Ζ. ’Άλπετα 12) πεκεΐ . . λέγε με τί χάλ επαΦες ;
Π . Ξεκινώ πλές καί πάγω στής Δεντρουβάς 13) τό παζλάκ νά κυν- 

γήσω καμνιά έρμη ζόρκα ταχειά ταχειά πιάνω σέπερ Χ*) μνιά ρούπα 1δ) 
έκοψα πρώτα τόν αγέρα νά μή μέ πάρ μυρωδιά. "Οντε πήρε νά φέγγ’ 
λογιάζω Lt5) προστάμ ένα πατσίκαρο17) νά ξγή ι8) τά γαροΰφαλα ντ19) πά σ 
τό ρουπάδ3·). Σουμαδεύγω καί βρόντα τό τφέκ καί γλέπω τό πατσκό νά βάν 
καβάκ 21) αφού πήδξε ένα μέτρο αψηλά καί χώάκε μέσ λεξενίκα 98). Τόν 
σουμάδεψα προστά στό λαγγόνι 33) ’ίσα στό τρικιό 24) κι’ έτσ πού πήδξε 
μνιά χούφτα τρίχες καί γαΐμα πόμνασ χαμλά. Χουνώ 2δ) νά τόν τσακώσω 
νά τόν σφάξω, ε ε ! βρέ παιδιά ! τί νά διής ! μνιά έρμη λυκοτσούνα 2β) πέ 
τά 6 λυκόπλα ντη; χούνσε όλόρτη πάν μου νά μέ φά . . . τσίτσα κόμ νά 
τσακώσ πε τό καλίσγουρο 27) καί δέν είχα κι’ άλλ ριξιά 38) μόνε’ βάνω τό

1) "Ορη σελ. 393 τον ΙΓ ' τόμ .—2) Ξεχνιέται.—3) Ό  έκ πατρός πάππος.—4) 
Κίνημα.—5) Βήμ,ατα.—6) Ά πόστασις.—7) Έ ργαλεΐον πού ανάβει τήν πυρίτιδα.—8) 
Λ. Τ. δείγμ α .—9) Κατάρα, αστεϊσμός.—10) Συνομιλοϋμεν.—1 1 )’Ανάποδα.—12) ‘Ά - 
φηστα. —13) Τοποθεσία. —14) Όρμητήριον.—15) Χονδρός κορμός δένδρου.—16) 
Βλέπω.—17) Άρσενική δορκάς.—18) Ξύνει.—19) Κ έρατα.—20) Μικρός κορμός δέν
δρου.—21) Νά κατρακυλφ.—22) ’Αειθαλή πράσινα λουλούδια.—23) Ά νασαΐνον μέ
ρος.—24) ’Ακριβώς ή καρδιά.— 2δ) Ό ρμώ  —26) Λύκαινα.—27) Λάρυγγας.—28) 
Ε πειδή  τό όπλο ή .αν εμπροσθογεμέ; μόνο μιά φορά έκπυρσοκφοτοΰσε,
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σουγλινάρ χ) τουφεκιού μέ μνιάς στό στόμα ντης κι3 έτσ πού δάγκασε τό 
σίδερο ή γάνα !! έβγαλε τσιμλίδες . . "Αμ ατέ τό τρόμο μ μ’ έπιασε ντάντα- 
νος 3) μέ γΰρσε κιτρινάδ.

Ζ. Φίλε μ περαστικά . . . έγίστερα τ’ έγνε ;
Π . Μισή ώρα πάλενα πέ τό σίδερο μέσ στό στόμα τήν σούγλασα πολ

λές φορές κι’ έτσ δέ πρόφτασε νά μέ φά, έφγε ! Παρατώ τό πατσίκαρο καί 
πιάνω τά λυκόπλα καί σκοτώνω τά πέντε. Το ένα τό πέρασα μνιά σου- 
γλα 3) ψυλένια, πέ πας στή ράχ ντου στό πετσί καί τό φήκα στή φωλειά 
ντ νά τσουνίάζ 10) πέ τό πόνο.

Ζ. Γιατί τδκανες αυτό ;
Π. Νά τνε προβοδίσω Α) νά πφ νά χαΦή.
Ζ. Πώς άντεπροβοδίσ ;
Π. Νά . . πέρνει τό μικρό ή.μάννα στό στόμα ντης, αυτό πονεΐ τσου- 

νιάζ δ) κι” δσο τσουνιάζ τόσο φεύγει ν πά νά τό κρΰψ, φεΰγει σά τρελ- 
λή μακρυγιά καί άσιρντίζ 6) που νά φαν τσ πέτρες σά φαν.

Ζ.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ *

Πότε νά πάψονν οί νότιες 
και ναρ'&ουνε τρεχάτα 
της Μπερμπεργιάς μαντάτα ; 
Και φνσηξε ντεληβορειάς 
κι' έφερε μια γαλιώτα 
Γειά σον, μωρό Παναγιώτα !
Κι έφερε σκλάβους όμορφους, 
σκλάβους κα μα ρω μένους, 
καλά βαλαντωμένους.
Σκλάβοι, γιατί δέ χαίρεστε ; 
Γιατί δέν τραγουδάτε ;
Σιόν τόπο σας ϋ·ά πάτε.
Γιά λύστε μας κι άφεΐστε μας 
καί δόστε μας νά πιούμε, 
νά διητε, άν γελούμε.

1) Κάννη.—2) Ρ ίγος, έρίγησα.—3) 'Οβελός. — 4) Νά γρινιάζη, νά κλαίη. 
—5) Τό προβάδισμα αυτό ήτο ή καταδίκη τών λύκων. Πολλοί βοσκοί έβλεπαν 
λύκους νά τρέχουν σάν τά άλογα, μέ μικρό στό στόμα.—6) Νά φεύγη άπό τήν πε
ριοχήν εκείνην.

*) Δημοτικό τραγούδι, πού τ’ ακούσε νά τό τραγουδούν ό κ. "Αγγ. Ίωαννιδης 
πρό 40 χρόνια σταίς ’Επιβάτες και στό Μυριόφυτό,

Δημοσιεύομεν τό ανωτέρω τραγούδι άν καί οί έρωτη-άέντες κάτοικοι Ε π ιβ α 
τών καί Μυριοφύτου τό ήγνόσυν (Σ. Θ.).



ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ Τ Η Σ ΘΡΑΚΗΣ

Τό $ q&hik0 ηαραμν^ ι

Τά παραμύθια έλεγαν στην αλησμόνητη Θράκη μας ιδίως τόν χειμώ
να τή νύχτα. Στά εύτυχισμένα εκείνα χρόνια, μέ τί λαχτάρα περιμέναμε 
νά άρχίση τό παραμύθι! Έ ξω  φυσούσε ό Θρακιάς καί μεΐς παιδιά αμέ
ριμνα, καθισμένα στά γόνατα τού πατέρα ή τής μητέρας, μέσα στή γλυ- 
κειά ζέστη τής κάμαρας κοντά στό μαγκάλι ή στή γωνιά, τό ακούαμε μέ 
προσοχή καί απόλαυση μέ τήν επιθυμία ποτέ νά μή τελείωνε πού μάς με
τέφερε σέ άλλους κόσμους φανταστικούς.

Τά περισσότερα άρχιζαν: «Μιά φορά κι’ έναν καιρό ήταν ένας . . . .» 
“Άλλα μέ τό,

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στην ανέμη ντνλιγμένη 
δώσ3 της κλώτσο νά γυρίαη 
παραμύ'&ι ν ’ άρχηνίση 
καί τήν καλή μας συντροφιά 
νά τήν καλησπερίση.

«Μιά φορά κι9 ένα καιρό ήτανε» ’Άλλα, «’Αρχή τον πάραμν&ιοϋ 
καλή σπέρα σας, μιά φορά κι ένα καιρό».

Τελείωναν : «’[Εζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα, ή ’Ή μνα  καί γώ έκεΐ 
μ ' ένα κόκκινο βρακί, ή ’Έζηγαν καί βασιλεύανε καί τ’ αυγά παντρεύανε, 
ή Μηδέ γώ ήμνα έκεΐ, μη δε συ νά τό πιστέψης, ή ’ Εκαναμε τρία κουλλί- 
κια κ * εδοσανε τό ένα μένα, τ ’ άλλο κείνης καί τ’ άλλο κείνου πού τά είπε 
ή ’Έκαμαν χαρές καί πασχαλιές καί ξεφαντωσές πολλές, ή ’Ήμουνα καί 
γώ εκεί καί μ 3 έδοσαν ένα τάσι φλουριά, στό δρόμο που πήγαινα περνούσα 
άπό τό ρέμα, οί βατραχοί φώναζαν βράκ, βράκ καί γώ θάρρευα πώς φώ
ναζαν μπράκ μπράκ 1), καί τ’ άφσα κ' έφγα.

Πολλές φορές οί μεγάλοι πριν νά πούνε τό παραμύθι και γιά νά επι
τείνουν τήν ανυπομονησία τού μικρού έλεγαν:

1) Λ. Τ. "Αφισε, άφισ?
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Νά σέ πώ Vd παραμύϋι; 
τό κονκκί και τό ροβύϋι 
και τον φράγκου τό κορίτσι, 
ανεβαίνει στη ανκιά 
και πατεϊ στην καρυδιά 
και φωνάζει χονϊ, χούϊ, 
καί κανείς δέν τό ακούει, 
ώς· νά τ ’ άκούσ η μάννα του, 
κ* ή σκύλα άδέλφη τον, 
έπρόφϋασε δ άγγελος 
καί πηρε τη ψυχή του.

Νά σέ πώ ’'να παραμύϋι,
παραμύϋι μύϋαρος Μύϋι, μύϋι, μυϋικό,
κι3 η κοιλιά τον πίϋαρος. στον παπά τ' αρχοντικό.

"Ενα καιρό κ 'ένα ζαμάνι, 
πάντρευαν τόν Καραμάνη, 
μεσ το τρύπιο τό καζάνι.

Νά σέ πώ ένα παραμύϋι, 
μιά φορά κ ’ ένα καιρό 
ηηγ° ή γάτα στό χορό 
καί δέ χόρεψε καλά 
καί την κάψαν την ουρά.

Έκτος που ελεγαν οί μεγάλοι στους μικρούς παραμύθια κι’ αναμεταξύ 
τους ελεγαν και περνούσανε τις ώρες τους, ιδίως τόν χειμώνα στις μεγά
λες νύχτες. Τά ελεγαν στά σπίτια, στις [3εγγέρες, στό νυχτέρεμα, στό ταχί- 
νεμα 1), στήν άργατειά 3).

"Ήσαν γυναίκες που ήξεραν καλά παραμύθια τ'ις ελεγαν παραμυθοΰδες 
καί τούς άντρες παραμυθάδες. Ά ξια τού παραμυθιού ήτανε νά είναι με
γάλο. Στά καφενεία ήσαν άντρες πού στις ατελείωτες νύχτες τού χειμώνα

1) Τρίτη καί Πέμπτη δέ νυχεέρευαν, ταχίνευαν, σηκώνουνταν πολύ πρωί' Τε
τάρτη καί Παρασκευή καί έργάζουνταν.

2) Καί βοήθειο. "Οταν ή νοικοκερά είχε δουλειά πού χρειάζουνταν πολλά 
χέρια, δπως νά λαναρίση μαλλιά, νά τρίψη κουκουνάρα (καλαμπόκι) ή άλλη πα- 
ραμοία εργασία φώναζε τις φιληνάδες της καί τις γειτόνισσες γιά νά τήν βοηθή
σουν, τις φίλευε καί ύστερα κάθουνταν στό νυχτέρεμα. Γιά νά περνάη ή ώρα έλε
γαν παραμύθια, έψηναν στό μαγκάλι πότε ροβύθια, ή κουκκιά, κάστανα ή κουκου
νάρες, έκοφταν καί κανένα κυδώνι ή ρόδι.
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έλεγαν παραμύθι πού πολλές φορές τελείωνε τό άλλο βράδυ. Οι μυλωνάδες 
ήξεραν καλά παραμύθια. Τά μυλωνάδικα. Τόν χειμώνα πού πήγαιναν οι 
χωριανοί ν’ άλέσουν τό στάρι στο νερόμυλο και φύλαγαν νά έλθη ή σειρά 
τους, οι μυλωνάδες άφηγούντανε τά παραμύθια, έβαζαν κανένα κούτσουρο 
στή γωνιά, έψηναν τήν μυλωνόπηττα στή φωτιά και δλοι γύρω ακόυαν τό 
παραμύθι. Τό πρωί σάν ξημέρωνε φόρτωναν τό αλεύρι στό ζώο ή στό 
αμάξι καί έφευγαν. Οί τσομπάνηδες *) καί οί άλλοι βοσκοί τά έλεγαν στά 
καλύβια τους πού είχανε τά πρόβατα καί τ’ άγελάδια τόν χειμώνα. Έκει 
μαζεύουνταν τά βράδεια καί οί καρβουναραΤοι, άναφταν μεγάλη φωτιά 
έψηναν τά κονλίκια *) καί λέγανε τά παραμύθια.

Στό παραμύθι γίνουνται δλα υπερφυσικά, υπερβολικά. ‘Ιστορίες αλ
λόκοτες, φανταστικές, μέ δράκους, μάγισσες, στοιχειά, νεράιδες, μοίρες, 
άράπηδες, θηρία, φάσες 3), πουλιά, βασιλέδες, βασίλισσες, βασιλόπουλα καί 
βασιλοπούλες, σκορπίζουν γύρα> τήν γοητεία, τόν τρόμο καί κινούν τό με
γάλο ενδιαφέρον τού ακροατή-

"Ολα γίνουνται σέ καιρούς περασμένους καί σέ περιβάλλον μαγικό. 
Σέ μιά νύχτα στήνουνται ολόχρυσα παλάτια μέ κάμαρες γεμάτες φλουριά, 
μέ περιβόλια πού στή γής τήν οικουμένη δέ βρίσκουνται καί οί βρύσες 
τρέχουν μάλαμα καί ασήμι.

Μέ ένα λόγο τό χρυσό κάτεργο είναι έτοιμο μέ σαράντα χρυσά κου
πιά καί τούς σαράντα ναύτες γιά τή βασιλοπούλα.

Ά πό  τό καρυδάκι βγαίνει ή χρυσή ανέμη, γυρίζει καί πέφτουν μαρ
γαριτάρια πού τά τρώγει ή χρυσή κλώσσα. "Αλλο καρυδάκι έχει φορεσιά 
τόν ουρανό μέ τ* άστρα, άλλο τή γής μέ τά λουλούδια καί άλλο τή θ ά 
λασσα μέ τά ψάρια χωρίς ραφή καί βελονιά.

Οί άέριδες μέ μιά άνεμοκαλη u) κάμνουν τό άσπρο μαύρο καί τό μαύ
ρο άσπρο. Οί νεράιδες, κόρες τής Νοτιάς στήνουν χορό κοντά στά νερά 
καί γύρω στήν όμορφη μάγισσα πού χορεύει πετούν άπό τόν κόρφο της 
άσπρες πάπιες καί παπάκια.

Οί δράκοι πλάσματα υπερφυσικά, χεροδύναμα καί πολλές φορές 
σοφά, άλλάζουν τήν όψη τους, γίνουνται δ,τι ζώο θέλουν. Αλλάζουν ακόμη 
καί τήν όψη τής φύσης, τή στεριά κάμνουν θάλασσα καί τή θάλασσα 
στεριά, είναι τόσον αψηλοί πού ενώ μέ τό ένα παπούτσι πατούνε στό ένα 
βουνό μέ τό άλλο πατούνε στό άλλο. Μέ τήν περπατησιά τους σειούνται 
ή γής καί τά βουνά τρέμουν. Βάζουν τό αφτί τους στή γή καί άκούνε τί 
γίνεται σέ δλο τόν κόσμο.

1) Λ. Τ. Οί άνθρωποι πού βόσκουν τά πρόβατα. —2) Είδος πήττας.—3} Φτε
ρωτά άλογα.—4) ’Ανεμοστρόβιλος.
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ΐίατοικοΰνε σε ολόχρυσα παλάτια καί δοΟλοι μέ σταυρωμένα χέρια 
περιμένουν διαταγές. ’Έχουνε κάμαρες γεμάτες χρυσάφι πού άστράψτ£ι 
σαν τόν ήλιο. "Ολα τά σπάνια, δράκοι τά φυλάγουν, τό αθάνατο νερό 
πού ζωντανεύει τις πεθαμμένοι, τήν πεντάμορφη, τά λεμόνια τής λεμο
νιάς πού τό κάθε.λεμόνι είναι κι3 άπό μιά ωραία κοπέλλα, τό μαγεμένο 
ποτήρι καί άλλα πολλά

Οί δράκοι τρώνε καί ανθρώπι νο κρέας καί κρυμμένο τόν άνθρωπο 
τόν καταλαβαίνουν άπό τήν μυρωδιά. Τούς μυρίζει άνθρωπίλας. "Οταν 
δμως όρκίζουνται δτι δέ θά τόν πειράξουν, δχι μόνον δέν τόν τρώγουν άλλά 
τόν περιποιούνται καί τόν συμβουλεύουν πώς νά επιτύχη έκεΐνο πού 
θέλει.

Στά παραμύθια έχει δράκισσες νέες καί γρηές. Ή  Σαρανταπλεξου- 
δονσα είναι όμορφη μάγισσα καί έχει τόσο μακρυά μαλλιά πού ό δράκος 
ό πατέρας της καί ή δράκισσα ή μητέρα της τά κάμνουν σκάλα καί άνεβο- 
κατεβαίνουν άπό τό παλάτι.

Ό  ’Όξω άπό δώ χ) γίνεται πότε φίδι καί ντυλιζεται στήν κοπέλλα καί 
ρουφάει τό αίμα της, πότε παλληκάρι καί πότε γέρος.

Τά μάγια λύνουνται. Τοΰ μαγεμένου βασιλόπουλου λύθηκαν σάν 
τό ξενύχτησε ή κοπέλλα σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες καί ή πεντά
μορφη βασιλοπούλα πού ή μαγεμένη βελόνα στό κεφάλι, της τήν έϊίαμε 
πουλάκι καί κάθε βράδυ πήγα*νε στό παράθυρο τοΰ βασιλέα καί 
έλεγε: ·

Ό  βασιλές νά κοιμη&η γλνκά, γλυκά, 
κ 3 η στρίγκλα που μέ μάγεψε 
ϋπνο νά μη χόρταση.

ξαναβρήκε τήν έμορφιά της σάν έβγαλε τήν βελόνα ή καλή γρηά. Καί 
ό μαγεμένος ντερβίσης πού κάθε βράδυ τραβούσε τό κατάρι 3) τις καμήλες 
μέ τό σουραύλι στό στόμα καί χρόνια περίμενε τή βασιλοπούλα νά λύση 
τά μάγια ξαναγίνεται βασιλόπουλο.

Τό τσομπανόπουλο βάζει τό μαγικό παντελόνι καί κανείς δέν τό φθά
νει στό τρέξιμο. Φορεΐ τό σκουφάκι καί κανένας δέν τό βλέπει. Ή  χρυ
σή βάρκα μόνη της πλέχει. Τό μαγεμένο μαχαιράκι ανοίγει δλες τις πόρτες 
καί άπάτητους δρόμους κάμνει διαβατούς.

Τό καράβι μαρμαρώνει καταμεσής σιή θάλασσα δταν τό βασιλόπου
λο γυρίζει στήν πατρίδα του χωρίς τήν παραγγελία της κόρης, δπως άλλο

1) Διάβολος.—2) Ά π ό  τό καταρτίζω ; σειρά άπό πέντε εως έξ καμήλες, εμ
πρός τους πηγαίνει καί τις όδηγεϊ γαϊδουράκι' χωρίς αύτό δέν προχωρούν εκτός 
δν πηγαίνει ό καμηλάρης.



336 ’Ελπινίκης Σταμουλη Σαραντη

καράβι μαρμαρώνει σάν ό πατέρας ξέχασε νά πάρη τής κόρης του τό φε- 
σάκι μέ τή χρυσή φούντα.

Ή  βασιλοπούλα που δέ φύλαξε τό μυστικό χαλνάει τρία ζευγάρια 
σιδερένια δεκανίκια και τρία ζευγάρια σιδερένια τσαρούχια γιά νά βρή τό 
βασιλόπουλο.

Τά ζώα, μικρά καί μεγάλα καταλαβαίνουν τήν ανθρώπινη λαλιά, μι* 
λοϋνε τά δέντρα καί αύτά τά άψυχα. Τό πουλάκι πηγαίνει κάθε μέρα στον 
αργαλειό τής κόρης καί λέγει:

Τί καλό κορίτοι πονοαι, 
τί καλό πάννϊ που φαίνεις, 
βασιλε αντρα θά πάρεις, 
πε&αμένο θά τόν ενρεις.

"Ολα είναι εύγνώμονα στον άνθρωπο γιά τό καλό πού τά έκαμε. 
Θεόρατο πουλί άνεβάζει στά πελώρια φτερά του τό παλληκάρι άπό τόν 
κάτω κόσμο στον επάνω, γιατί σκότιοάε τό φίδι πού θά έτρωγε τά που
λιά του, πού πουλιά κάθε χρόνο εκαμνε καί πουλιά δέν αποκτούσε. Τόσο 
μεγάλο είναι τό πουλί πού στό δρόμο γιά τροφή του πέρνει επάνω στά 
φτερά του σαράντα πρόβατα καί σαράντα τουλούμια 1) νερό.

Τό μυρμήγκι στον άνθρωπο γιά εύγνωμοσύνη πού πρόσεχε μυρμήγκι 
νά μή πατήση δίνει φτερούγα καί τόν βοηθεϊ νά ξεχωρίση σέ μιά νύχτα 
τό στάρι άπό τό κριθάρι πού ήτο αδύνατο νά ξεχωρίσουν χιλιάδες άν
θρωποι.

Τό φίδι καί ή φιδίνα δίνουν στό παλληκάρι* σάν έσωσε τό φιδάκι τους, 
δαχτυλίδι πού μ5 αύτό δλα γίνονται. eH φοράδα δταν τό βασιλόπουλο 
έλουσε, χτένισε, έκοψε τά ματοτσούναρα γιά νά βλέπη καί τήν έδοσε νά 
φάγη, τό ορμηνεύει πώς νά γλυτώση μαζύ μέ τήν πεντάμορφη άπό τοϋ 
δράκου τά χέρια.

Τό λιοντάρι, ή αλεπού, ή γουρούνα, ό σκύλος, ή γάτα δείχνουν τήν 
εύγνωμοσύνη τους γιά τή χάρη πού τά κάμνει ο άνθρωπος.

Ό  καλός λόγος μερώνει δλα, δράκους, άγρια θηρία, μάγισρες, στοι
χειά καί δλη τή φύση. „

eO άντρειωμένος τοΰ παραμυθιού είναι ήρωας μυθικός, μπαίνει στον 
πόλεμο καί κόφτει μέ μιας τρεις χιλιάδες. Πρώτος ,είναι στό τρέξιμο, στό 
ρίξιμο τή; σαΐτας, τής σφαίρας. Ρίχνει σφαίρα πού σαράντα δράκοι μαζύ 
δέν μπορούνε νά τή σηκώσουν.

1) A. Τ. ’Ασκός.
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Ό  άντρειωμένος έχει και τή δύναμη νά πετά, πέταξε και ή βασιλο
πούλα γιά νά μή πάρη άντρα τόν γέρο βασιλιά.

Ό  Ά ράπης είναι πάντοτε πελώριος, κατάμαυρος, μέ μεγάλα γέ- 
νεια, μακρυά ώς τό γόνα, μέ τσαχειλες και κάτασπρα δόντια. cO 
Κοντοροβυθούλης μικρός σάν τό ροβύθι καί μικρότερος ό Κουκκι- 
πέρης.

Τά παραμύθια πάντοτε τελειώνουν καλά. Οί δράκοι σκοτώνουνται, 
οί πεθαμμένοι ά ναστήνου ντσι, τά μάγια λύνουνται, τά στοιχήματα κερδί- 
ζουνται, ό βασιλές γυρίζει νικητής άπό τόν πόλεμο, οί πτωχοί γίνουνται 
πλούσιοι, τό άδικο καί ή κακία τιμωρούνται, ή καλοσύνη ανταμείβεται καί 
ολοι ζοΰσαν καλά καί μεΐς κρλλίτερα.

Μ' αύτά ζοΰσε καί μέ αύτά τρέφουνταν δλοι, ό'χι μόνον ή παιδική 
ψυχή.

1. 'Η  κόρη της λεμονι&ς η ή ψαραγώνα
fvoteraviej

’Αρχή τοΰ παραμυθιού καλή σπέρα σας. Μιά φορά κ9 έ'να καιρό ήτα- 
νε μιά λεμονιά κ’ έκαμνε κάθε χρόνο τρία λεμόνια, δέ μπορούσε κανείς νά 
τά κόψη, τόν έ'τρωγε.

Τό έμαθε ό βασιλέας κι’ ειπε, γιο θά πάγω νά τά κόψω. Στό δρόμο 
όπου πήγαινε βλέπ9 μιά γρηά κ’ έκλωθε χρυσό σύρμα, κόφτει τό σύρμα 
της καί τήν βάζει στό στόμα έ'να σύκο.

—"Αχ, παιδάκι μ’, έτσ’ πού μέ γλύκανες, έτσ9 νά σέ γλυκάνη κ’ ή κό
ρη τής λεμονιάς.

Πάγει παρακάτω βλέπ’ άλλη γρηά, κι’ αύτή έκλωθε χρυσό σύρμα, 
κόφτει τό σύρμα της καί τήν βάζει στό στόμα ένα σύκο.

—"Οπως μέ γλύκανες παιδάκι μ9, νά σέ γλυκάνη ή κόρη τής λε
μονιάς.

Πάγει ό βασιλέας πιο πέρα βλέπει τρίτη γρηά, κι9 αύτή έ'κλωθε χρυ
σό σύρμα, κόφτει τό σύρμα καί τήν βάζ* ένα σύκο στό στόμα.

—"Αχ, παιδάκι μ9, δπως μέ γλύκανες έτσ9 νά σέ γλυκάνη ή κόρη τής 
λεμονιάς. Λίγο παρά κάτ9 πό δω είναι ή λεμονιά κ9 έχει τρία λεμόνια καί 
τά φυλάγει ένας δράκος, νά παραμονέψη; κι9 δίαν δγεΐς πού κοιμάται, 
τότε νά πας σιγά νά τά κόψης. Τό κάθε λεμόνι έχ9 μέσα άπό μιά κοπέλλα, 
μόλις κόψεις τό λεμόνι θά βγει ή κοπέλλα, θά πει διψώ, νά μή πιή πολύ 
νερό γιατί θά σκάσει.

Ό  βασιλέας έκαμε δπως όρμήνεψε ή γρηά, παραμόνεψε τό δράκο πού 
κοιμήθηκε, κόφτει, τά τρία λεμόνια καί φεύγει Πάγει κοντά στή βρύση 
καί κόφτει τό ένα λεμόνι, βγαίνει μιά ό'μορφη κοπέλλα, λέγει διψώ. Τήν 
άφίνει νά πιή, ήπιε πολύ νερό ν! έσκασε.

0  ρ κ ι κ ά Ι Ε .  2 2
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Ό  βασιλέας στεναχωρέθκε, παγαίνει, παγαίνει φθάνει σ’ άλλη βρύση
κόφτει τό δεύτερο λεμόνι, βγαίνει μιά κοπέλλα πιο όμορφη απ’ τή πρώτη, 
διψώ λέγει. Τήν άφίνει νά πιή νερό, άπ* τή λαχτάρα που είχε, ήπιε πολύ 
κ’ έσκασε.

Ό  βασιλέας πικράθκε και λυπημένος φεύγει, παγαίνει, παγαίνει κι’ ό 
δρόμος τόν έβγαλε σέ μιά βρύση, κόφτει καί τό τελευταίο λεμόνι, βγαίνει 
μιά κοπέλλα πού έλαμψε δλος δ κόσμος. Διψώ λέγει. Τήν άφίνει νά πιή 
λίγο. ’Άφσε νά πιώ καί γώ τήν είπε κ’ έτσι σώθηκε τό κορίτσι τής λεμο- 
νιας. Ό  βασιλέας καμάρωνε τήν ομορφιά τ’ καί τό λέγει, ανέβα πάνω στό 
δέντρο καί γώ πάγω νά φέρω αμάξια καί μουσικές νά πάμε στό παλάτι.

Ή  κόρη κάθεται πάνω στό δέντρο κι’ άπό κάτω περνάει μιά φα- 
ραγώνα Χ) καί τή λέγει, κατέβα, κόρη μ’, νά σέ πώ τό τύχη σ’, κατέβα νά 
σέ πώ τό τύχη σ’ τό καλό. Κατεβαίν’ κ*ή φαραγώνα περνάει στό κεφάλι 
τού κοριτσιού μιά μαγεμένη καρφίτσα καί γίνεται πουλί κι’ αυτή άνεβαί- 
νει πάνω στό δέντρο καί κάθεται.

Ό  βασιλέας έρχεται μ’ άμάξια, μουσικές καί τούμπανα καί μέ μεγά
λη συνοδία καί τί νά δγή ; άντί τό όμορφο τό κορίτσι πού άφσε, ήτανε
μιά άσχημη μαύρη κατσιβέλα, τή ρωτάγει πώς έγινες τέτοια χάλισ, κι’ ή 
κατσιβέλα λέγει, άπ’ τήν πίκρα μ’ πού άργησες νά έλθης.

*0 βασιλέας δέ μπορούσε νά κάνη καί διαφορετικά, τήν βάζει στό α
μάξι, τήν παγαίνει στό παλάτι, τή στεφανώνεται καί τήν κάμνει βασίλισ
σα. Τό πουλάκι όλο τριγυρνούσε στό παλάτι καί κάθε βράδυ πήγαινε στό 
παράθυρο τού βασιλέ καί κελαϊδούσε :

Ό  βααιλες νά κοιμηϋ'ή γλνκά γλνκά 
κ ’ η οτρίγκλα πον με μάγεψε, 
ϋπνο νά μη χορτάση.

Μιά γρηά ειχε φουντωτό βασιλικό καί ιό πουλάκι κατέβαινε καί κά- 
θουνταν πάνω' μιά μέρα χαϊδεύοντας τό κεφαλάκι τ’ βρίσκει τήν καρφί
τσα τή μαγεμένη, τήν τραβάει καί τό πουλί γίνεται, πάλι κοπέλλα. Ή  
γρηά τήν άγάπσε σά κόρη της, θέ νά σηχωθή πρωί ή κοπέλλα νά σκου
πίση νά μαγερέψη καί νά κάνη 3) τό μαλλί.

Ό  βασιλέας έδωσε σ’ ολους νά ξεχειμωνιάσνε άπό ένα άλογο, στά 
τελευταία πήγε κ’ ή γρηά, τήν έδοσανε τό πιο άδύνατο πού τό είχαν γιά 
ψόφισμα. Ή  κόρη κάθε μέρα τό έλουζε, τό χτένιζε καί τό έδινε νά φάγη, 
τό άλογο δυνάμωσε κ’ έγινε άγνώριστο. ΤΗλθ’ ό καιρός καί βγήκε δ δια
λαλητής, δλοι νά γυρίσνε πίσ’ τής βασιλείας τ’ άλογα καί τρέχνε άνθρω-

1) Κα σιβέλα.—2) Γνέση.
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πΟι τοΰ βασιλέα και τά μαζεΰνε. Ή  κόρη λέγει στ’ άλογο νά μή κάνης 
βήμα αν δέν έλθει ό ίδιος ό βασιλέας νά σέ πάρη.

Έ ρ χο υ ντα ι οί δούλοι τά τό πάρνε, αυτό δέ σαλεύει απ’ τόν τόπο τ ’ 
πάγει ό βασιλέας, τί νά δγή, τό άλογο έγινε αγνώριστο καί μέ χρυσό σύρ
μα κεντημένα τά καπίστρια. Τό πέρνει στό παλάτι φωνάζει και τή γρηά» 
καί τή ρωτάει, ποιος ηερίτενε1) τό άλογο;

— Έ γώ , βασιλέα μ’, πολύχρονε.
— Νά μέ πής δλη τήν αλήθεια.
—’Έ χω  μιά κόρη, αυτή τό περίτενε τ ’ άλογο κι’ αυτή κέντησε τά 

καπίστρια.
— Καλά, λέγ’ ό βασιλέας, αΰριο θά  έλθουνε δλα τά κορίτσια καί θά 

μέ ποΰνε ενα παραμύθι, νά φέρης καί σύ τό δικό σ’ τό κορίτσι.
Τήν άλλη μέρα ή γρηά πήγε τήν κόρη της στό πάλατι, είπανε δλα 

τά κορίτσια ένα παραμύθι, ήλθε καί ή αράδα τής κόρης της. 'Η  βασίλισ
σα μόλις τήν είδε τή γνώρσε κ’ ήθελε νά βγή έξω πό τήν κάμαρα, μά ή 
πόρτα ήτανε καλά μανταλωμένη.

Τό κορίτσι άρχήνεψε τό παραμύθι. Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε 
μιά λεμονιά κ’ εκαμνε κάθε χρόνο τρία λεμόνια, δέ μπορούσε κανείς νά 
τά κόψη, τόν έτρωγε. Τό έμαθε ό βασιλέας κ’ ειπε γώ θά πάγω νά τά 
κόψω, στό δρόμο οπού πήγαινε βλέπ’ μιά γρηά πδκλωθε χρυσό σΰρμα, 
κόφτ’ τό σΰρμα καί τή βάζει στό στόμα ένα σϋκο.

—“Αχ, παιδάκι μ’, έτσ’ ποΰ μέ γλύκανες, νά σέ γλυκάν’ ή κόρη τής 
λεμονιάς. Πάγει παρακάτω βλέπει άλλη γρηά πδκλωθε χρυσό σΰρμα. Κόφτ’ 
τό σΰρμα καί τή βάζ’ στό στόμα ένα σΰκο.

—“Αχ, παιδάκι μ’, δπως μέ γλΰκανες έτσ* νά σέ γλυκάν’ ή κόρη τής 
λεμονιάς. Πάγει πιο πέρα βρίσκει κι’ άλλη γρηά πδκλωθε χρυσό σΰρμα, 
κόφτει πάλε τό σΰρμα καί τή βάζει στό στόμα ένα σΰκο.

—-Ά χ , παιδάκι μ ’, δπως μέ γλύκανες έτσ’ νά σέ γλυκάν’ ή κόρη τής 
λεμονιάς, παρά κάτ” πό δω είναι μιά λεμονιά κ’ έχει τρία λεμόνια' καί τά 
φυλάγει ένας δράκος, νά παραμονέψης καί σά δγής πού έχ’ τά μάτια τ’ 
ανοιχτά θά πει πώς κοιμάται, νά πας σιγά καί νά τά κόψης. Τό κάθε λε
μόνι έχ’ μέσα ατό μιά κοπέλλα, μόλις κόψεις τό λεμόνι, ή κοπέλλα θά σέ 
πει διψώ, νά μή πιή πολύ νερό γιατί θά  σκάσ\

Ευχαριστώ ειπ’ ό βασιλέας κ’ έφυγε:.Πήγε, πήγε, πήγε κεΐ πού ήτανε 
ή λεμονιά, παραμόνεψε πού κοιμοΰντανε ό δράκος, κόφτει τά'λεμόνια καί 
φεύγει.

1) Περιποιούντανε.
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Κόφτ’ κοντά σέ μιά βρύση τό ενα λεμόνι, βγαίνει μιά κοπέλλα όμορ
φη, λέγ3 διψώ, πίν' πολύ νερό καί σκάν3.

Ό  βασιλέας στεναχωρέθκε, πάγει πάγει έφθασε σ’ άλλη βρΰση κόφτει 
καί τ3 άλλο τό λεμόνι, ξεβγαίν3 μιά κοπέλλα πιο έμορφη άπ5 τήν πρώτη, 
λέγ* διψώ, τήνε δίν’, ήπιε πολύ άπ’ τή λαχτάρα της κ’ έσκασε.

Ό  βασιλέας πικράθκε, μ3 έμεινε λέγ3 ακόμα ένα, πάγει κοντά σ’ άλλη 
βρΰση καί κόφ τ 'τό  λεμόνι, βγαίνει μιά κοπέλλα πού ή φΰση δέν έκαμε 
άλλη, έλαμψε ό κόσμος όλος, τήν άφίν3 νά πιή πολύ λίγο νερό κ3 έζησ3 ή 
κοπέλλα;

Ό  βασιλέας ολόχαρος, θάμαξε τήν έμορφιά της καί τήν λέγ3 ανέβα 
πάνω στό δέντρο καί γώ θά πάγω νά φέρω αμάξια καί μουσικές νά πάμε 
στό παλάτι.

Ή  κοπέλλα κάθεται πάνω στό δέντρο, άπό κάτω περνάει μιά φαρα- 
γώνα καί τή λέγει, κατέβα κόρη μ’ νά σέ πώ τό τΰχη σ’. Κατεβαίν3 κ’ ή 
φαραγώνα περνάει στό κεφάλι τού κοριτσιού μιά μαγεμένη καρφί
τσα καί γίνεται πουλί, κι3 αύτή άνεβαίνει πάνω στό δέντρο καί κά
θεται.

Ή  βασίλισσα τήν άγριοκυττάζει και θέλει νά βγή, κι3 ό βασιλές άκοΰει 
σκυφτός τό παραμύθι, ή κόρη λέγ’, έρχεται ό βασιλέας μέ αμάξια, μουσικές 
καί τούμπανα μέ μεγάλη συνοδία νά πάρη τήν κοπέλλα καί τι νά δγή ; 
άντί τό όμορφο κορίτσι, ήτανε μιά μαύρη κατσιβέλα. Τή ρωτάει δ βασι- 
λές, πώς έγινες τέτοια χάλια; κ3 ή ψαραγώνα πλογήθκε, άπ3 τήν πίκρα μ 3 
π 3 άργησες. Τή βάζει στό αμάξι καί πηγαίνει στό παλάτι τή στεφανώνεται 
καί τήν κάμνει βασίλισσα.

Τό πουλάκι όλο τριγυρνούσε στό παλάτι καί κάθε βράδυ πήγαινε στό 
παράθυρο τού βασιλέ καί κελαϊδούσε,

“Ο βασιλές νά κοίμηση γλυκά, γλυκά, 
κ η στρίγκλα που με μάγεψε 
ϋπνο νά μη χορτάση.

Μιά γρηά είχε φουντωτό βασιλικό καί τό πουλάκι κατεραινε, έπινε 
νερό καί κάθουνταν πάνω, μιά μέρα κει πού χάίδευε τό κεφαλάκι τ’ ή 
γρηά βρίσκει τήν καρφίτσα, τήν τραβάει καί τό πουλί γίνεται πάλε κοπέλ
λα, ή γρηά ήτανε καλή, τήν άγάπσε σά κόρη της, αύτή θέ νά σηκωθή 
πρωΐ, νά σκυυπίσ’, νά μαγερέψ3, και νά κάνη τό μαλλί, νά κάνη δλες τις 
δουλιές.

Ή  βασίλισσα πρασινοκιτρίνιζε κι’ δ βασιλές λέγ3 : ύστερα, κόρη μ;
Ό  βασιλές έδοσε σ3 όλο τό βασίλειο τ ’, νά ξεχειμωνιάσνε 3πό ένα άλογο, 

στή γρηά έδοσανε τό πιο άδύνατο, ή κοπέλλα κάθε μέρα τό έλουζε, τό χτέ
νιζε καί τό έδινε νά φάγη, τό κέντησε μέ σύρμα χρυσό τά καπίστρια καί σάν
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βγήκ3 ό διαλαλητής νά γυρίσνε δλοι πίσ3 τής βασιλείας τ’ άλογα, τ’ άλογο 
έγινε αγνώριστο.

Ό  βασιλές πια δέ βάσταξε, αγκαλιάζει τήν κόρη τής λεμονιάς κ3 έδο- 
σε διαταγή κ’ έφεραν δυο τρελλά άλογα κι’ ανέβασαν άπάν τή φαραγώνα, 
έδεσαν άπονα πόδι στό κάθε άλογο καί τήν έσερναν έξω στά χωράφια.

Ό  γάμος έγινε σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες, ήλθανε πολλοί 
καλεσμένοι άπό μαχρυνά μέρη, έφαγαν, ήπιανε καί διασκέδασαν, τήν γρηά 
κράτησαν στό παλάτι καί τήν τιμούσανε σά μητέρα τής βασίλισσας κ3 έ- 
ζησαν δλοι καλά καί μεΐς καλλίτερα.

2. 'Ο Μ οαχοηλαύμένος
Σηλυβριά

Μιά φορά κ3 έ'να καιρό ήταν ένας βασιλέας κ’ είχε μιά κόρη· σάν με
γάλωσε τήν είπε, κόρη μ3, είναι πιά καιρός νά σέ παντρέψου

— Μένα δέ μ3 άρέσνε αυτοί οί άντροι, θά κάμω ενα δικό μ’ καί θά 
τόν πάρω, μόνε μιά χάρη θέλω, να μέ φέρης άπ*δλα τά μυρωδικά πουναι 
στήν Πόλη. Ό  βασιλέας τάφερε. Ή  βασιλοπούλα τά ψιλοκοπάνσε, τά ψι- 
λοκοπάνσε, τ3 ανακάτωσε μέ ζάχαρη, τά ζύμωσε μέ ροδόστομο κι’ ανθόνε
ρο κι3 έπλασε ένα έμορφο παλληκάρι τόν Μοσχοπλασμένο καί φώναξε τόν 
πατέρα της νά τόν δγή.

—Κόρη μ3, αύτό θά πάρεις άντρα, αύτό τό άψυχο τό πράμα;
—Θά τό ζωντανέψω, μόνε θέλω ακόμα μιά χάρη νά μέ κάνης, σα

ράντα μέρες καί σαράντα νύχτες νά μή μέ μιλήσ3 κανένας.
Ή  βασιλοπούλα χλείστηκε στή κάμαρά της καί γονατιστή μπρος στό 

Μοσχοπλασμένο έκαμνε προσετιχές. Σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες 
δέν έκλεισε μάτι, ού'τε έφαγε ού'τε ήπιε καί τά γόνατά της έκαναν πληγές 
απ' τις μετάνοιες. Στις τριάντα εννιά ο Μοσχοπλασμένος σάλεψε καί 
άγγελος Κυρίου τήν έδοσε τρία καρυδάκια καί τήν είπε, σά χάσει τόν 
Μοσχοπλασμένο νά τά σπάση καί θά τόν βρει.

Τήν άλλη μέρα δ Μοσχοπλασμένος περπάτσε κ3 ή βασιλοπούλα άπ3 
τή χαρά της δέν ήξερε τί νά κάνη, έτρεξε στον πατέρα της καί τόν φώνα
ξε νά τόν δγή.Ό βασιλέας χάρηκε, φίλησε τήν κόρη τ’ καί τόν Μοσχοπλα
σμένο, τό έβαλαν βασι?ακά ροΰχα, τούς στεφάνωσε καί ζούσαν. καλά.

*Απ* τά πέρατα τού κόσμου έτρεχαν νά δγιοϋνε τό Μοσχοπλασμένο 
βασιλόπουλο καί νά φέρνουνε δώρα άπ’δ,τι καλλίτερο είχαν στον τόπο τους. 
Μιά βασιλοπούλα άπό μακρυνό βασίλειο ετοίμασε σπάνια δώρα, ναύλωσε 
έ'να μεγάλο καράβι, σαράντα κορίτσια τά έντυσε ναύτες, αυτή ντύθηκε 
καπετάνιος καί τράβηξε γιά τήν χώρα τοΰ Μοσχοπλασμένου. Τό καράβι 
άραξε κάτ3 απ’ τά παράθυρα τού παλατιού κι3 δ καπετάνιος μέ τά δώρα
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πήγε ατό παλάτι. Έ κεΐ τόν καλοδέχτηκαν, τόν φίλεψαν και κείνον και 
τούς ναύτες του. cO καπετάνιος πριν φΰγνε προσκάλεαε τόν Μοσχοπλα- 
σμένο νά τόν κάνη τραπέζι και νά δγή τό καράβι, ή βααιλοπούλα δέν 
έστρεγε, δ καπετάνιος επέμενε, ό Μοσχοπλασμένος ήθελε, κ 8έτσι τόν 
πήρε μέσα στό καράβι.

Μόλις μπήκανε, οι ναύτες τράβηξανε τήν άγκυρα, έ'λυσανε τά πανιά 
και τό καράβι άνοίχθηκε στό πέλαγο.

Έςρθασαν στό βασίλειο, ή βασιλοπούλα τόν πήγε στό παλάτι της 
κ1 ήταν ολόχαρη, μά ό Μοσχοπλασμένος δέν άνοιξε τό στόμα τ’ νά πή 
λόγο, τ’ αχεϊλ3 τ* δέ γέλασε. Ή  γυναΐκά τ^ή βασιλοπούλα ήταν απαρη
γόρητη, δλο έκλαιγε κ5 έλεγε :

°Άχ, Μοοχόπλασμένε μου , Μοσχοζν,αωμένε μου, 
σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες 
πιάστηκαν τά πόδια μ \  νά κάμνω 
μετάνοιες και προσευχές, ζωή νά σε δώσω 
και τώρα νά σε χάσω ;

Παρακάλεσε τόν πατέρα της νά τήν φέρ3 άπ* τήν Πόλη τρία σιδερένια 
ταερβονλια1) καί τρία σιδερένια ραβδιά γιά νά πάγ’ νά τόν βρή, ντύθκε 
σά γρηά καί ξεκίνσε. Σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες πορπατοΰσε 
κ’ έφθασε στό παλάτι πού είχαν κλέψει τό Μοσχοπλασμένο καί παρα- 
κάλεσε νά τήν άφίσνε νά καθίσ3 δυό τρεις μέρες πού ήταν ξένη κ’ έρημη. 
Τό είπαν τή βασιλοπούλα καί τήν έδοσανε μιά κάμαρα στό περιβόλι. Ή  
γρηά τό πρώτο βράδυ έσπασε ενα καρυδάκι καί βγήκε μιά ωραία φορεσιά 
δ ουρανός μέ τ ’ άστρα καί τήν κρέμασε στό καρφί. Τό πρωί δταν τήν ε ί
δανε οί δούλες πήγαν καί είπαν τή βασιλοπούλα, νά δγής μιά φορεσιά πούι 
έχ3 ή γρηά, τόν ουρανό μέ τ’ άστρα, έλαμψε δ κόσμος δλος, άν τή φορέ- 
σης θά σέ άγαπήσ3 δ Μοσχοπλασμένος.

5Η βασιλοπούλα είπε νά τή δόσνε δσα γρόσια καί φλουριά θέλει καί 
νά τήν πάρνε. eH γρηά είπε.

Μηδε γρόσια ·&έλω, μηδέ φλουριά
μόν* έλέλω τόν αφέντη, νά πλαγιάσω μιά βραδνά.

Ή  βασιλοπούλα σκέπτουντανε, ή ντάντα της τή λέγει, δόσ3 τον κοι- 
μισμένο, τί θά τόν κάμ’ ή γρηά! Τόν έδοσαν νά πιή υπνωτικό καί δταν 
άποκοιμήθκε τό βράδυ τόν πήγαν στή γρηά. Ή  γρηά έβγαλε τά ρούχα 
τής γρηάς, έβαλε τά βασιλικά καί κάθσε κοντά τ’ κ3 έκλαιγε κ3 έλεγε:

1) Τσαρούχια,



Π αραμύθια της Θράκης 343

”Αχ, Μοσχοπλασ μένε μον, Μοοχοζυμωμένε μου, 
σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες 
πιάστηκαν τά πόδια μ ’ νά κάμνω 
μετάνοιες και προσευχές, ζωη νά σέ δόσω 
και τώρα νά σέ χάσω;

Ό  Μοσχοπλασμένος δλο κοιμοΰντανε' δταν ξημέρωσε ή βασιλοπούλα 
έγινε πάλι γρηά κ ’ οι δοΰλες τόν πήρανε καί τόν πήγανε στό παλάτι* κ5 ή 
βασιλοπούλα εβαλε τή φορεσιά τόν ουρανό μέ τ 8 άστρα.

Ή  γρηά σπάνει τό δεύτερο καρυδάκι καί βγαίνει μιά φορεσιά, ή θά
λασσα μέ τά ψάρια καί τήν κρέμασε στό καρφί. Οί δοΰλες τήν είδανε, 
πάνε καί λένε τή βασιλοπούλα, νά δγής μιά φορεσιά πού έχ’ ή γρηά, τή 
θάλασσα μέ τά ψάρια, αν τή φορέσης θά σ’ άγαπήσ’ ό Μοσχοπλασμένος.

Ρωτάτέ την πόσα φλουριά καί γρόσια θέλει καί πάρτε τή φορεσιά. 
Ή  γρηά ε ίπ ε :

Μηδέ γρόσια ΰ·έλω, μηδέ φλουριά,
μόν ·&έλω τόν αφέντη, νά πλαγιάσω μιά βραδνά,

Ή  βασιλοπούλα σάν τ’ ακούσε δέν ήξερε τί νά κάνη, νά τόν δβσ’( 
νά μή τόν δόσ’, ή ντάντα της τήν είπε, δέν είδες ποΰ τ’ άχεϊλί τ1 σά νά 
γέλασε δταν σ’ είδε μέ τή φορεσιά τόν ουρανό μέ τ’ άστρα, ή άλλη είναι 
πιο καλή, δόσ’ τον κοιμισμένο καί τί έχς νά φοβηθής απ’ τή γρηά.

Τόν πότσαν πάλε υπνωτικό, τόν πήγανε οί δοΰλες καί πήρανε τή φο
ρεσιά, τή θάλασσα μέ τά ψάρια.

Ή  γυναίκα τ’ ή βασιλοπούλα έβαλε πάλε τά βασιλικά ροΰχα, κάθσε 
κοντά τ8 κ’ εκλαιγε κ’ έλεγε :

%Λχ, Μοσχοπλαομένε μου, Μοοχοζυμωμένε μου, 
σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες 
πιάστηκαν τά πόδια μ* νά κάμνω 
μετάνοιες και προσευχές, ζωη νά σέ δόσω 
και τώρα νά σέ χάσω;

*0 Μοσχοπλασμένος κοιμοΰντανε, τό πρωί δταν ξημέρωσε, ή βασιλο
πούλα ή γυναίκα τ ’ έβαλε πάλι τής γρηάς τά ροΰχα κ’ οί δοΰλες ήλθανε 
καί τόν πήρανε.

Ή  βασιλοπούλα έβαλε τή φορεσιά τή θάλασσα μέ τά ψάρια κ ι’ ό 
Μοσχοπλασμένος ήταν χαρούμενος, μέσα στή ζάλη τ’ κατάλαβε πώς ή γυ- 
ναΐκά τ’ ήτανε κεΐ κοντά κι* δτι τόν δίνε υπνωτικό, έβαλε ένα σφουγκάρι 
μέσα στό στήθος του καί τό κρασί ποή τόν έδινανε τό έρριχνε μέσα στό 
σφουγκάρι,
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Ή  γρηά έσπασε τό τρίτο καρυδάκι και βγήκε μιά χρυσή ανέμη πού 
γύριζε κ’ έπεφτανε μαργαριτάρια καί μιά χρυσή κλώσσα μέ πουλιά πού 
έτρωγαν τά μαργαριτάρια.

Πήγαν οί δούλες καί το είπαν τή βασιλοπούλα, ή ντάντα λέγ’, άχ, βα
σιλοπούλα μ', άν κάνης δώρο στό Μοσχοπλασμένο τή χρυσή ανέμη πού 
γυρίζει καί πέφτουνε τά μαργαριτάρια καί τή χρυσή τήν κλώσσα μέ τά 
πουλιά πού τρώνε τά μαργαριτάρια, θά σ’ άγαπήσ’ ό Μοσχοπλασμένος.

Οί δούλες τή ρωτούνε πόσα φλουριά καί γρόσια θέλει γιά νά δόσ’ 
τήν ανέμη καί τήν κλώσσα στή βασιλοπούλα, καί κείνη λέγει.

Μηδε γρόσια Φέλω, μηδε φλουριά,
μόν’ϋ·έλω τόν αφέντη νά πλαγιάσω μιά βραδνά.

Ό  Μοσχοπλασμένος έ'καμνε πού πίνει τό κρασί καί τόρριχνε μέσα στό 
σφουγκάρι καί μετά τό φαγί έ'καμνε τόν κοιμισμένο, οί δούλες τόν πήγανε 
στή γρηά καί πήραν τή χρυσή ανέμη, πού γύριζε κ’ επεφτανε τά μαργα
ριτάρια καί τή χρυσή τήν κλώσσα με τά πουλιά πού ε τρώγανε τά 
μαργαριτάρια.

Ή  γρηά έβγαλε τά γρηίστικα ρούχα, έβαλε τά βασιλικά, ό Μοσχο
πλασμένος γνοόρσε τή γυναίκά τ’ τή βασιλοπούλα κι’ άπό χαρά έκλαιγαν 
κ’ οί δυο κι’ ό καθένας έλεγε τά βάσανα πού τράβηξε άπ’ τόν καιρό πού 
χωρίσθηκανε καί σκέφθηκανε πώς νά φύγνε. Ό  Μοσχοπλασμένος θά 
έκαμνε τόν κοιμισμένο, οί δούλες θά τόν έπερναν στό παλάτι, κ’ ή γυ- 
ναΐκά τ’ θά ναύλωνε καράβι κι’ δλα δταν ήταν έτοιμα, θά πήγαινε στό 
καράβι ό Μοσχοπλασμένος καί θά έφευγανε γιά τήν πατρίδα τους. Ξη- 
μέρωσ’ ό Θεός τή μέρα, ό Μοσχοπλασμένος έκανε τόν κοιμισμένο, ή βα
σιλοπούλα έγινε γρηά κ’ οί δούλες τού παλατιού ήρθανε καί τόν πήρανε.

Ή  βασιλοπούλα έκαμε δώρο στό Μοσχοπλασμένο τήν άνέμη πού 
γύριζε καί έπεφτανε τά μαργαριτάρια καί τή χρυσή τήν κλώσσα μέ τά 
πουλιά πού έτρωγανε τά μαργαριτάρια, τό στόμα τ’ άνοιξε καί τ’ αχείλι 
τ’ γελούσε.

Μιά μέρα λέγει στή βασιλοπούλα πώς θέλει νά τήν κάμη γυναίκα τ’ 
καί πριν νά γίν’ ή χαρά νά μαζέψ’ δλες τις γυναίκες τού παλατιού καί νά 
πάνε στό λουτρό νά διασκεδάσνε. Ή  βασιλοπούλα ήτανε ολόχαρη, στό 
παλάτι γίνουντανε μεγάλες ετοιμασίες. Φαγιά, γλυκίσματα, λεμονάδες καί 
σερπέτια έστειλανε στό λουτρό, μ’ ολόχρυσο αμάξι πήγ’ ή βασιλοπούλα 
καί πίσ* δλες οί γυναίκες τοΰ παλατιού κι* οί καλεσμένες.

’Αφού έφυγαν, δ Μοσχοπλασμένος βάζει μέσα στά καρυδότσεφλα τις 
φορεσιές, τόν ουρανό μέ τ’ άστρα, καί τή θάλασσα μέ τά ψάρια, καί τή 
χρυσή άνέμη μέ τή χρυσή τήν κλώσσα καί πάγει στό καράβι πού τόν περί-



μενε ή γυναίκα τ’ ή βασιλοπούλα. ’Ανοίγει τά πανιά τό καράβι καί 
φεύγει.

Ά φοΰ λουστήκανε, γυρίσανε μπροστά οί δούλες γιά νά ετοιμάσνε 
πού εΐρχοντανε ή βασιλοπούλα μ’ δλη τή συνοδία, βλέπνε πώς λείπνε οί 
φορεσιές κ’ή ανέμη ή χρυσή μέ τήν κλώσσα, πάνε στήν κάμαρα τού 
Μοσχοπλασμένου κ ι' ό Μοσχοπλασμένος λείπει, τρ.έχνε σ’ δλες τις κάμα
ρες, σκαλίζνε δώ, σκαλιζνε κεΐ, πουδενά δέν είναι, πάνε καί τό λένε τή 
βασιλοπούλα. Ή  βασιλοπούλα κλαίει καί χτυπιέται. Τότε κατάλαβε πώ; ή 
γρηά ήταν ή βασιλοπούλα, ή γυναίκα τού Μοσχοπλασμένου κ’ ήλθε καί 
τόν πήρε. * >

Τό καράβι ύστερα άπό μέρες έφθασε στήν πατρίδα τους, ό βασιλέας 
κατέβηκε κάτω στ’ ακρογιάλι μ'δλους τούς υπηκόους του νά τούς υποδε
χτούνε, έγινανε χαρές μεγάλες καί παναγύρια σ’ δλο τό βασίλειο.

’Ήμουνα καί εγώ εκεί καί μ’ έδοσαν έ'να τάσι φλουριά, στό δρόμο 
πορχόμουνα περνούσα άπ’ τό ρέμα, οί βατρακοί φώναζαν βράκ, βράκ καί 
γώ θάρρευα πώς φώναζαν μπράκ, μπράκ καί τ’ άφσα κι’ έφυγα.

3. Ο " Υπνος.
Τξετώ

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένα ορφανό κορίτσι, φτωχό μά πολύ 
προκομμένο κ’ έμορφο, κάθε βράδυ καθούνταν μέ τό λυχνάρι καί νυχτέ
ρευε. "Αμα περνούσ’ ή ώρα καί νύσταζε έλεγε :

*Ηλΰες " Υπνε μ κ α λ ώ ς  ήλ&ες, 
νά σκαμνάκι κά&ησε, 
νά κονκκιά ζεμάτισε Α), 
νά γνέσω, νά ζεγνέσω, 
νά σε παρ’ αγκαλιά νά πέσω.

Μιά γειτόνισσα πού τή ζούλευε, πάγει στή βασίλισσα καί τή λέγει, βα
σίλισσα μ’ πολύχρονη, ένα παληοκόριτσο έχει τό γιο σ’ τόν "Υπνο κάθε 
βράδυ καί τόν λέγει.

*Ηλΰ·ες "Υπνε μ ”, καλώς ήλ&ες, 
νά σκαμνάκι κάϋ·ησε, 
νά κονκκιά ζεμάτισε, 
νά γνέσω, νά ζεγνέσω, 
νά σε πάρ’ αγκαλιά νά πέσω

—Σ’ ευχαριστώ πού ήλθες καί μέ τδπες.
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1) Βγάλε τό μάτι άπό τά κουκκιά,’ τήν .μαύρη γραμμή πού έχουν τά κονκκιά 
(οί κύαμοι).
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Τήν άλλη μέρα πάλε πάγει στή βασίλισσα καί λέγει, βασίλισσα μ° 
τόν ylo σ’ αυτή τόν δίν’ δλο κουκκιά νά τρώγη καί Φά πρηστεί ή καρδιά τ '1).

—Καλά πού ήλΦες καί μέ τδπες.
Πιάν’ ή βασίλισσα καί γεμίζ’ πανέρια μέ φαγιά, γλυκίσματα καί πω-

ρικά καί τά δίν5 στις δούλοι νά τά πάνε στό κορίτσι πού πάγ’ δ γιος της
καί ξενυχτάει.

Τό κορίτσι ξαφνίσΦηκε σάν είδε τις βασιλικοί δούλοι. Τά στέλνει εί
παν ή βασίλισσα γιά νά δίνης τό βασιλόπουλο τόν "Υπνο νά μή τρώγ5
κουκκιά καί νά τρως καί σύ.

Τό κορίτσι κατάλαβε πώς ή γειτόνισσα πού τό εχΦρεύουνταν Φά τό 
κατηγόρσε στή βασίλισσα, τά πήρε καί δέν είπε τίποτα. Ή  γειτόνισσα χό
λιασε σάν ειδε νά παγαίνε τά δώρα τής βασίλισσας.

Σέ λίγες μέρες τό κορίτσι άρρώστησε, τό έπιασε δυνατός καρδιόπο- 
νος καί βογκούσε απ’ τόν πόνο, δέν χάν’ καιρό καί πάγ* ίσια στή βασί
λισσα καί τή λέγ5, βασίλισσα μ5, αύτή ή προκομμέν5 γέννησε χΦές τό βρά
δυ κ5 έκανε αγόρι.

—Καλά πού ήλθες καί μέ τοπ^ς.
Ή  βασίλισσα γεμίζ’ ένα σεντούκι μωραδιακά χρυσοκέντητα καί άλλα 

ρουχικά γιά τή μητέρα τοΰ μικρού καί τά στέλνει.
Οί δούλοι τά πάνε καί λένε, σέ τά στέλνει ή βασίλισσα γιά νά ντύ- 

σης τό μωρό, νά ντυΦής καί σύ.
Σάν πέρασαν μέρες ή βασίλισσα μηνάει τήν κοπέλλα, τό δίχως άλλο 

νά πάρη τό μωρό καί νά πάγη στό παλάτι.
Τό κορίτσι έμεινε συλλογισμένο, τί νά κάνη, μέ τί πρόσωπο νά πάγη 

στό παλάτι, πώς νά δγή τή βασίλισσα καί τί μωρό νά πάρη ;
Ντυλίζει τόν κόπανο, τόν βάζει τά χρυσοκεντημένα μωραδιακά, έκείν* 

αλλάζει καί στολίζεται καί πηγαίνει στό παλάτι. Στό δρόμο οπού πάγαινε 
βρίσκει τρεις γυναίκες, ήταν οί τρεις Μοίρες, ή μιά δέν ειχε γελάσει στή 
ζωή της, οί αδελφές της τό είχανε καϋμό κ’ είπανε, οποίος τήν κάνει καί 
γελάσ5 δ,τι κι’ άν γυρέψ’ Φά τό δόσουνε.

Ή  Μοίρα πού δέ γελούσε σάν ειδε τό κορίτσι νά βαστάη στην αγκα
λιά τόν κόπανο ντυμένο σά μωρό, βγάζει κάτι κάκανα 3) πού .οί αδελφές 
της ξαφνίσΦηκαν. Ποιος νάναι πού τήν έκαμε νά γελάση. Πάνε κοντά καί 
βλέπνε τόν κόπανο καί ξεκαρδίζουνται κ5 αυτές στά γέλια. Τή ρωτούνε 
κ5 ή κοπέλλα λέγ’ όλη τήν Ιστορία, μέ γυρεύει ή βασίλισσα νά δγή τό μω
ρό καί γό) τί νά κάνω ; φάσκιωσα τόν κόπανο καί τόν πάγω.

Οί Μοίρες τήν εύχήΦκαν, τόν κόπανο πού βαστάς νά γίν’ αγόρι καί 
νά μοιάζη ίδιο τόν "Υπνο τό βασιλόπουλο, νά πάρης άντρα τό βασιλό»

1) Τό στομάχι.—2) Γέλια δυνατά,



πουλο ιόν "Υπνο, και νά γίνης βασίλισσα. Τά είπανε καί χάθκαν.
Ό  κόπανος ζωντάνεψε κ’ έγινε μωρό κ* ή κοπέλλα χαρούμενη παίρ

νει τόν δρόμο γιά τό παλάτι.
Ή  βασίλισσα μόλις τήν ειδ’ άπό μακρυά νά έρχεται λέγει στις δού

λες, ρίξτε χαλιά πού θά  περάσ’ ή νύφη μ’, τήν φίλσε, φ'.λσε τό μωρό καί 
τό πήρε αγκαλιά, ήταν ίδιος ό "Υπνος κι* άπόρσε μέ τήν έμορφιά καί τόν 
τρόπο τής κοπέλλας καί στέλνει νά φωνάξουνε τό βασιλόπουλο.

— Σέ θέλ’ ή μητέρα σ’ ή βασίλισσα, ήλθε ή γυναίκά σ’ καί τό παι
δί σ'. Τό βασιλόπουλο ξαφνίσθηκε, πήτε πώς δέν έχω υύ .ε γυνσΐκα ού'τε 
παιδί.

eH βασίλισσα ξαναμηνάει τόν "Υπνο νά πάγη γρήγορα, τό βασιλό
πουλο τρόμαξε, μή τρελλάθηκε ή μητέρα τ’ καί τρομαγμένο τρέχει νά δγή 
τί τρέχει.

—’Έλα νά δγής τή γυναίκά σ’ καί τό παιδί σ’, τί έμορφος πού είνε ό 
γιός σου, είναι ίδιος μέ σένα.

Τό βασιλόπουλο σάστισε, βλέπει τό μωρό ίδιο σάν εκείνον, ρωτάει 
τήν κοπέλλα, έγώ ειμ ’ σάνδρας σου ;

— Ναί.
Τό βασιλόπουλο νόμσε πού δνειρεύουντανε, μπορεί νά είναι γυναίκά 

μ’ αυτή καί παιδί μ’ αύτό τό μωρό καί γώ νά μή τό ξέρω ;
Ή  βασίλισσα έδοσε διαταγή νά είναι δλα έτοιμα γιά νά γίν* μέ πα

ράταξη καί δόξα ή χαρά καί βάσταξαν οί γιορτές καί τά τραπέζια σαράν
τα μέρες καί σαράντα νύχτες.

Μιά μέρα ρωτάει τό βασιλόπουλο τή γυναίκά τ ’ νά τό πή πώς ήλθε 
στό παλάτι καί γιατί είπε πώς ήτανε γυναίκά τ καί τό παιδί δικό τ’ αφού 
δέν ήτανε.

Ή  γυναίκά τ’ λέγει δλη τήν ιστορία της άπό τήν άρχή ώς τό τέλος, 
τό βασιλόπουλο τήν φιλεΐ καί στέλνει νά φωνάξνε τή φθονερή γυναίκα 
νά τήν κρίν' ’).

Οί δούλοι δέ τήν ηΰρανε, τό σπίτι της ήτανε έρημο, άπ’ τό κακό της 
πέθανε δταν είδε πώς τό κορίτσι πού φθονούσε καί κατηγορούσε άντί 
γιά κακό τό έκαμε καλό.

4  Ή  χρισκαταραμένη

Κ©ν©μει<ί>

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας βασιλέας καί μιά βασίλισσα καί
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1) Δικάσει.



γιά τή βασιλοπούλα είχανε δασκάλα νά μάΦη γράμματα, ή δασκάλα ήτα
νε κακιά καί διαστρεμμένη γυναίκα κ’ ήθελε νά καταστρέψ3 τή βασίλισ
σα νά πάρη τόν βασιλέα. ΣκέφΦηκε ν ’ άρχίσ3 νά καλοπιάν3 τή βασιλο
πούλα καί δέν ήξερε τί νά τήν κάν3, νά τή δίν’ γλυκίσματα, τά καλλίτερα 
φαγιά, νά τή στρών’ μέ δώδεκα στρώματα πανωτά γιά νά τήν εύχαριστήσ’ 
καί σιγά σιγά ή βασιλοπούλα άγάπσε περισσότερο τή δασκάλα άπ3 τή μη
τέρα της τή βασίλισσα κ5 έ'καμνε on  τήν έλεγε ή δασκάλα. Μιά μέρα τή 
ρώτσε ποιά Φέλς, νά πεΦάν’, γώ γιά ή μητέρα σ3 ;

— Καί τή μητέρα μ3 αγαπώ, μά προτιμάω κείν3 νά πεΦάν’ παρά 
σένα.

—3 Αφού είναι έτσ’, Φά σέ πώ έ'να τί, νά τό κάνς νά σκοτωΦή ή μη
τέρα σ3 γιά νά πάρω γώ τόν βασιλέα, νά μέ κάνς μητέρα. Θά κλαις νά 
ζητάς καρύδια, Φά στέλνε τις υπηρέτριες νά σέ δόσνε καί σύ νά λες, όχι, 
τή μάννα μ3 Φέλω νά μέ δόσ’, τή μάννα μ’ Φέλω νά μέ δόσ3 καί κείν 
επειδή σ3* αγαπάει Φά σηκωΦή νά σέ δόσ3, τήν ώρα πού Φά σέ δίν3 νά 
ρίξης τό καπάκι τοΰ σεντουκιού καί Φά τή σκοτώσης.

'Όπως τήν όρμήνεψε έτσ3 έκαμε ή βασιλοπούλα, έκλαιγε καί γύρευε 
καρύδια, καρύδια Φέλω, καρύδια.

’Έστειλανε τις υπηρέτριες, ή βασιλοπούλα, δέν ήΦελε, έλεγε δχι, τή 
μάννα μ" Φέλω νά μέ δόσ’, τή μάννα μ3 Φέλω νά μέ δόσ’. Πήγε ή βασί
λισσα νά τή δόσ3, ρίχνει τό καπάκι καί τή σκοτώνει.

ΛυπήΦκανε στό παλάτι, τό μαυροφόρεσαν, μαυροφορέΦκε ό βασιλέας, 
μαυροφόρεσαν τή βασιλοπούλα. Πού νά φαντασΦοΰνε πού ή βασιλοκόρ3 
τό έκαμε εξεπίτηδες τό κακό.

Ή  δασκάλα τώρα έκαμνε πιο μεγάλες περιποίησες τή βασιλοπούλα, 
τά δώδεκα στρώματα έγιναν δέκα τέσσερα, σά νόμσε πώς ήλΦε ό καιρός, 
ειπε τή βασιλοπούλα Φέλεις νά γίνω μητέρα σ3;

Ή  βασιλοπούλα ολόχαρη καί ή δασκάλα τήν όρμήνεψε νά πας νά 
κλαΐς στον πατέρα σ3 τόν βασιλέα νά χτυπάς τά πόδια σ3 καί νά λές, Φέλω 
τή δασκάλα μ3, νά τήν κάνω μητέρα, Φέλω τή δασκάλα μ3, νά τήν κάνω 
μητέρα.

’Ά ρχισ3 ή βασιλοπούλα νά κλαίη καί νά λέγη, Φέλω τή δασκάλα μ 3 
νά τήν κάνω μητέρα, Φέλω τή δασκάλα μ3, νά τήν κάμω μητέρα.

—’Άφσε με παιδάκι μ3, ήσυχο.
’Ό χ ’ εκείνο, τή δασκάλα μ3, τή δασκάλα μ’, τή δασκάλα μ3, Φέλω 

μητέρα,
Γιά νά τήν ξεφορτωΦή, πήρε ένα ζευγάρι σιδερένια παπούτσια κ ι’ένα 

σιδερένιο τσεγκέλι, τό κρέμασε στό ταβάνι καί τή λέγ3, σά πέσνε τά παπού
τσια άπ;3 τύ ταβάνι τότε Φά πάρω τή δασκάλα σ3, Δέ φαντάζουνταν ποτέ$ 
ό βασιλέας αυτό τό πράμα νά γ ίν \
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Ή  βασιλοπούλα πάγει και τό λέγ? στή δασκάλα, τή συμβούλεψε νά 
πας νά ρίχνης κάθε μέρα πάν’ ά π5 τό ταβάνι βρωμόνερα καί σάπια λε
μόνια.

Ά ρχίσ ’ ή βασιλοπούλα όπως τήν είπ’ή δασκάλα νά ρίχνη βρωμόνερα 
καί λεμόνια σάπια κάθε μέρα, έτσ’ σιγά, σιγά, δέν πέρασαν σαράντα μέ
ρες καί μιά μέρα κεΐ που έμπαινε ό βασιλέας μέσα στήν κάμαρα βλέπ’ 
νά πέφτνε τά παπούτσια. Δέν φαντάζουνταν ποτές τέτοιο πράμα καί τά- 
χασε, αυτό λέγ’ ήτανε τής τύχης, καί τήν πήρε γυναίκα τ’. Πριν τήν πάρ’, 
είπε στή βασιλοπούλα, θά τήν πάρω γυναίκα άφοΰ τόσο θέλς, δέ θά μέ 
παραπονεθείς πώς δέν είναι καλή ή μητρυιά σ’.

Καλό είπε ή βασιλοκόρη, ό,τι θέλει άς μέ κάνει.
’Έ γιν’ ή χαρά κι’ άρχισε σέ λίγες μέρες νά βασανίζ’ τή βασιλοπούλα, 

νά τήν πέρνη, έ'να, έ'να, τά στρώματα καί νά τή στερή σιγά σιγά απ’ όλα.
Ή  βασιλοπούλα κλείνουνταν μονάχη στήν κάμαρα κ5 έκλαιε καί χτυ- 

πιούντανε.
’Ά ς άφίσμε τή μητρυιά κι’ άς πάμε σέ μιά άλλη βασίλισσα. Αυτή ή 

βασίλισσα δέν έκαμνε παιδιά καί μιά μέρα πού γύριζε στό βουνό περίπατο 
μέ τόν βασιλέα είδε έ'να φιδάκι νά γεννάη

—Ά χ , λέγ’, δέν είναι κρίμα σέ μένα, όλα τής γης τά ζώα νά γεννούν, 
κύτταξε κι’ αύτό το φιδάκι ακόμα, κ ι’ αύτό γεννάει, άχ, Θεέ,μ’, λέγ' άπ’ 
τόν καϋμό πού είχες δόσε με έ'να παιδάκι, άς είναι καί φιδάκι.

Ό  Θεός τήν άκουσε, έμεινε έγκυος, ήρίΓ ή ώρα νά γεννήσ’, τήν πιά- 
σανε οί πόνοι φώναξαν μαμμές, όποια μαμμή έβαζε τό χέρι νά πάρη τό 
παιδί, τή δάγκωνε τό φιδάκι καί πέθνησκε.

Ό  βασιλέας έβγαλε διαλαλητή, όποια ξεγεννήσει τή βασίλισσα, δ βα
σιλέας δέ θά ξέρει τί νά τήν κάνη γιά νά τήν εύχαριστήση.

Τ’ άκουσε ή μητρυιά κ’ είπε άς στείλω τή βασιλοπούλα τήν προγονή μ’, 
μηνάκ τόν βασιλέ πώς ξέρει μιά πού ξεγεννάει τή βασίλισσα. Μόλις τάκου- 
σε ή βασιλοκόρη χτυπιέται, πώς μαθέ έγώ θά ξεγεννήσω τή βασίλισσα.

Ό  βυσιλέας έστειλε νά τή πάρη, άπό βράδυ πού θέ νά φύγ’ πήγε 
στον παπά καί ξεμολογήθκε πώς σκότωσε τή μάννα της τή βασίλισσα, 
όλα, όλα τά ξεμολογήθκε.

—’Ά , δυστυχισμέν η, εκαν ες πολύ μεγάλο αμάρτημα καί κανείς δέν 
είναι άξιος νά σέ συγχωρεσ’, νά πας στον τάφο ιή,* μάννας σου νά κλά- 
ψης, νά δαρθής κ’ ίσως σέ λυπηθεί καί σέ δόσει καμιά όρμήνεια.

"Οπως τήν είπε δ παπάς, πάγει στον τάφο της κι’ άρχισε νά 
παρακαλάη, ήμαρτον μάννα μου, σχώρα με, γώ τό έκαμα καί σύ 
μή τό κάνεις, λυπήσου με κ’ έκλαιε καί δέρνουντανε πάν’ άπό τόν 
τάφο.

’Έξαφνα άκούγεται καί φωνάζΓ φωνή μέσ’ άπό τόν τάφο, καταρα



μένη καί τρισκαταραμένη, θά σέ συμβουλέψω γιατί είσαι παιδί μ ’ καί 
σέ λυπούμαι, άλλά καταραμένη νάσαι. Θά κάνεις ένα ζευγάρι γάντια σιδε
ρένια καί θά βάλεις ένα καζάνι γάλα, τήν ώρα πού θά πιάσνε οί πολλοί 
πόνοι τή βασίλισσα, τό γάλα θά βράζει καί θά γυρίσεις τή βασίλισσα ν’ 
άχνισθή, μόλις μυρισθεΐ τό φιδάκι τό γάλα L) θά πέσει. Τότε νά βάλης τά 
σιδερένια γάντια θά τό πάρεις μέσ’ άπό τό γάλα καί θά τό βολέψεις σάν 
παιδί.

"Οπως τήν είπε έκαμε. Πάγει πέρνει τά σιδερένια γάντια, βάζουνε 
καί βράζνε ένα καζάνι γάλα, έπιασ’ ένας μεγάλος πόνος τή βασίλισσα, 
τή γυρίζ’ κατά τό καζάνι καί πέφτει τό φιδάκι στό καζάνι μέσα, βάζ’ ή 
βασιλοπούλα τά σιδερένια γάντια, τδβγαλε, τό συγύρισε καί τό πήγε στή 
βασίλισσα.

Ή  βασιλοπούλα έφυγε καί πήγε στό παλάτι τοΰ πατέρα της, μόλις 
τήν είδ’ ή μητρυιά λέγει, μπά, ήλθε αυτή; γώ τή διορθώνω.

Τό φιδάκι γεννήθκε, τώρα τρέχνε γιά παραμάννες, δσες έ'φερναν τις 
δάγκωνε καί πέθνησκαν. Τό μαθαίν’ ή μητρυιά καί μηνάει στό βασιλέα 
πώς αυτή πού ξεγένσε τή βασίλισσα, αυτή ξέρ' νά τό βυζάξη, θά σέ τή 
στείλω.

Πάγει πάλε ή βασιλοπούλα στόν τάφο τής μάννας της κι’ άρχισε νά 
κλάίη καί νά δέρνετε κι’ άκούσθηκε πάλε φωνή πό μέσα τόν τάφο, κατα
ραμένη καί τρισκαταραμένη, νά πάς καί νά κάνης στήθια σιδερένια καί 
στις άκρες νά βάλης τρύπες, νά βάλης καί τά σιδερένια χέρια κι’ έτσι θά 
βυζάξης τό φιδάκι.

Πάει ή βασιλοπούλα νά τό βυζάξη, ή βασίλισσα τή συμπάθσε καί τή 
λυπήθκε, πάλε λέγει τήν κοπελλούδα φέρατε, πώς θά βυζάξει τό φ ιδάκι;

’Έβαλε δπως τήν είπ ’ ή μητέρα της τά σιδερένια στήθια, τό βύζαξε, 
τό μεγάλωσε, τοκανε δυό χρονώ τήν ευχαρίστησαν καί γυρίζ’ καί φεύγει.

Τήν είδ’ ή μητρυιά, είπε, ήλθ’ αυτή πάλε καί τρόπο γύρευε νά τήν 
καταστρέψ’.

Ό  βασιλέας ήθελε νά μάθη γράμματα τό φιδάκι, άρχισαν νά σκαλιζνε 
γιά δασκάλοι. "Οσοι δάσκαλοι πήγαιναν τούς δάγκωνε τό φιδάκι καί πέ- 
θαινανε.

Τό μαθαίν’ ή μητρυιά καί μηνάει τό βασιλέα, εκείνη λέγει πού τό
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1) Τό φίδι άγαπά πολύ τό ζεστό γάλα, γ ι’ αύτό δταν κανείς κοιμοΰντανε έξω 
στό ύπαιθρο κι1 είχε ανοικτό τό στόμα του, μερικές φορές τύχαινε νά μπή στό 
στομάχι του φίδι. Γιά νά βγη τόν κρεμούσανε άπό τά πόδια καί στό στόμα του 
κοντά έβαζαν έ'να μπακίρι μέ γάλα βραστό πού άχνιζε, τό φίδι έπεφτε μέσα στό 
λάλα καί γλύτωνε ό άνθρωπος.
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ξεγέννησε, εκείνη πού τό βύζαξε, έκείν’ είναι άξια νά τό μάθη καί γράμ
ματα.

Στέλνε πάλε τό κορίτσι. Πριν νά πάγ’ ή βασιλοπούλα πήγε στό τάφο 
τής μητέρας της νά κλαίγη καί νά δέρνεται. Άκούγετε πάλε ή φωνή πό 
μέσα και λέγει, καταραμένη καί τρισκαταραμένη, νά κάνης ενα φόρεμα 
σιδερένιο, θά τό βάλεις, θά πάρεις καί μιά βέργα σιδερένια θά τδχεις τό 
φιδάκι νά κάθεται μακρυά σ" μέ τή βέργα, έτσι θά τό μάθεις γράμματα.

Πήγε, πήρε τή βέργα τή σιδερένια, φόρεμα σιδερένιο κι* άρχισε καί 
τό μάθαινε γράμματα.

Σάν έμαδε τό φιδάκι γράμματα ή βασιλοπούλα σκώθκε καί πήγε στό 
παλάτι τοΰ πατέρα της. Ή  μητρυιά στεναχωρέθκε, κύτταξε λέγ3, πάλι ήλ
θε καί ζήταγε ευκαιρία νά τό χαλάσ’ τό κορίτσι.

ΙΙέρασε καιρός, τό φιδάκι μεγαλαισε, άρχισε νά σφυράη μέσ3 στό 
σπίτι, νά μπαίν. πό τή μιά πόρτα, νά βγαίν’ πό τήν άλλη, ήθελε παντρειά, 
τό φέρνουνε τις καλλίτερες βασιλοπούλες, μόλις έμνισκε μόνο μέ τή νύφ’ 
τήν άλλη μέρα εϋρισκαν τα κοκκαλάκια της καί τό φιδάκι περισσότερο 
άναβε καί σφύραγε καί δέν ήξεραν τί να κάνε. ’Έβγαλαν διαλαλητή, 
ποιά κοπέλλα θά βρεθεί νά πάρη τό φιδάκι. Τ ’ ακούει ή μητρυιά καί μη
νάει πάλε τόν βασιλέα. Εκείνη πού τό ξεγέννησε, εκείνη πού τό βύζαξε, 
εκείνη πού τό γραμμάτισε, έκείν3 είναι άξια νά τό πάρη καί άντρα.

Τ3 ακούει ή βασιλοπούλα τήν έπιασε τρομάρα, μαθέ νά πάρη τό 
φίδι άνδρα.

Πάγει πάλι στή μάννα της κι' άρχισε νά κλαίγη, νά δέρνεται. 3Ακού- 
γει πάλε τή φωνή, καταραμένη καί τρις καταραμένη, τό φίδι φοράει επτά Χ) 
πουκάμισα, εσύ θά βάλεις επτά καί θά πας νά τό πάρης νά παντρευτής 
και τό βράδυ πού θά μείνεις μαζύ μέ τό φιδάκι, θά πεις νά σέ βάλνε φω
τιά μέσ3 στή μέσ3 τήν κάμαρα καί θά πας νά καθήσης αντίκρυ τ3 σέ μιά 
καθέκλα. Θά σέ λέγει τό φιδάκι γδύσου, θά τό λές, γδύσου σύ. Θά πέρ- 
νεις τό πουκάμισο τ’ καί θσ τό καις μέσα στή φωτιά, θά βγάζης καί σύ 
τό δικό σ’ τό πουκάμισο ώς πού νά βγουν δλα τά πουκάμισά τ3.

Πήγε ή βασιλοπούλα κ3 έκανε δπως τήν ειπ3 ή μάννα της.
'Άρχισε νά τή λέγει τό φίδι, γδύσου.
— Γδύσου σύ. ’Έπερνε τό πουκάμισό τ’, τό έκαιγε στή φωτιά, έβγαζε 

κ’ ένα δικό της ώ; πού "έμεινε μέ τό τελευιαίο τ3 πουκάμισο. "Οταν τό 
φίδι έβγαλε καί τό τελευταίο πουκάμισο έγινε έ'να παλληκάρι πού στην 
έμορφιά τ3 σ3 όλο τόν κόσμο δεν υπήρχε άλλο. Φιλάει τή βασιλοπούλα καί 
τή λέγει μέ γλύτωσες άπ3 αυτό τό βάσσανο καί κοιμήθκαν ώς τό πρωΐ.

1) Αένε πώς τό φίδι είναι επτάπετσο, ότι έχει επτά δέρματα επανωτά.
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Τό πρωΐ ή βασίλισσα περιμένε ν ’ άνοίξουνε τήν πόρτα κι5 δλο έκλια- 
γε, λυπούντανε τό κορίτσι. Πώς ν’ ανοίξουμε ; πώς ν’ ανοίξουμε ; κι’ άπ’ 
τόν καϋμό που είχε, άνοιξε νά πά νά δγή. Ά νο ίγ’ καί τί νά δγή, τό κρεβ- 
βάτι έλαμπε άπ’ τήν έμορφιά τοϋ παλληκαριοΰ, σκύβει καί βλέπει που καί 
οί δυο κοιμοΰντανε.

’Ά ρχισ’ ή βασίλισσα νά τούς φιλάη πό δώ, νά τούς φιλάη πό κεΐ 
κ’ έκαμνε σάν τρελλή άπό τή χαρά της. ’ Αχ, λέγ’ κόρη μου, αυτές τις χά
ρες πώς νά τις ξεπληρώσω ; ν’ άξιωθώ νά δγιώ τό φιδάκι μου παλλη- 
κάρι. ΙΙιάνε καί κάνε χαρά σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες, ποτές δέν 
έγινε τέτοια χαρά.

’Ά ς τούς άφίσουμε τώρα αυτούς πού ζοϋνε ευτυχισμένοι κι’ άς πιάσμε 
τή μητρυιά πού κόντευε νά σκάσ' άπ’ ιόν καϋμό της. Δέν ήσΰχαζε, γώ 
λέγ’ θά τή ξολοθρέψω, ντύθκε καλογρηά καί γύριζε στις μάγοι νά βρή 
τόν τρόπο νά τή ξεκάνη, έλα πού φοβούντανε τόν βασιλέα καί δέ τήν ο
δηγούσαν.

Τό βασιλόπουλο κ’ ή βασιλοπούλα έζησαν δυο χρόνια ευτυχισμένα, 
έγινε πόλεμος καί τό βασιλόπουλο ετοιμάσθηκε νά πάγη κ’ ειπε στή βα
σίλισσα : μητέρα, φεύγω στον πόλεμο, τή γυναίκα μου καί τά μάτια σας’ 
άν πάθη τίποτε δέ θά ξαναγυρίσω.

Τόν λέγ’ ή βασίλισσα, τί λες παιδάκι μ ’, άγαποΰμε καί σένα μά τήν 
γυναίκά σ’ διπλά τήν άγαποΰμε, γιά νά σέ κάνη άνθρωπο καί σέ φέρει 
στή σημερινή σ* κατάσταση.

’Έφυγε τό βασιλόπουλο καί μέχρι τήν τελευταία ώρα πού θάφευγε 
έλεγε, τή γυναίκά μ’ καί τα μάτια σας.

Ή  μητρυιά έβαλε καλογερίστικο ράσο κ’ ειπε, τώρα γώ θά τήν κα
ταστρέψω, πλήρωσε κ’ έπερνε τά γράμματα πού έστελνε τό βασιλόπουλο 
γιά τή γυναΐκά τ ’ τή βασιλοπούλα, πού έγραφε δλο καλά κ’ έβαζε δικά 
της στή βασίλισσα καί στό βασιλέα, έγραφε τή γυναΐκά μ’, τήν πα- 
ληογυναΐκα νά τή διώξτε άπ’ τό παλάτι, σάν δέ τή ξεκάμτε θά χάστε καί 
μένα. *0 βασιλές κ’ ή βασίλισσα σάν πήρανε τό πρώτο γράμμα άπόρσαν 
τό βασιλόπουλο πού άγαποΰσε τόσο τή γυναίκα τ’, δέν ήξεραν τί νά ποΰνε 
καί δέν έδειχναν τά γράμματα στή νύφη τους. ’Έτσι μαζεύτηκαν ένα 
σωρό γράμματα κ* έγιναν στίβες.

Ή  βασιλοπούλα έβλεπε τόν βασιλέα καί τή βασίλισσα στεναχωρεμέ- 
νους καί δέν ήξερε γιατί, μιά μέρα τούς ρώτσε, κάτι έχτε καί μέ τό κρύβτε 
μήπως τό βασιλόπουλο σάς έγραψε τίποτε κακό γιά μένα ; δέν είστε οπως 
εΐσασταν πριν πού λείπει τό βασιλόπουλο.

Ή  βασιλοπούλα μιά μέρα κεΐ πού γύριζε μέσα στό παλάτι βλέπ’ μιά 
στίβ ι γράμματα, άπ’ αυτά τά γράμματα θά καταλάβω τί τρέχει. Διαβάζει, 
αυτή τή γυναΐκά μ* τήν παληογυναΐκα νάλθώ νά μή τή βρώ κι’ άλλα πολ-
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λά έγραφε. Σάν τά διάβασε πάγει στό βασιλέα καί στη βασίλισσα και τούς 
λέγει, γιατί νά μή μέ τό πήτε, άφοΰ ό γιος σας δέ μέ θέλει νά πάγιο νά 
χαθώ, κεΐ πού θά χα θεί κείνος;

— Μεΐς σέ θέλουμε καί κείνος νά μή σέ θέλει, θά σέ κρατήσουμε.
Ή  βασιλοπούλα νύχτα σκώνεταικαί φεύγει, δρόμο έπερνε, δρόμο άφινε 

καί φ θά ν’ σ’ένα μέρος που ήτανε τσομπαναριά καί τούς λέγει τούς τσομπά
νηδες, νά σάς κάμνω δουλειές καί νά μέ δίντε ψωμί νά τρώγω καί γάλα νά 
πίνω. Τή δέχτηκαν. Έ κεΐ ήτανε καί δυό τούμπες πολύ μεγάλες άπό κου- 
πριές, βραδυάστηκε, έγειρε στή μιά τούμπα τή νύχτα νά κοιμηθή, βλέπ* 
κ5 έ'ρχουνται τέσσερς νεράιδες καί ξέθαψανε άπό κεΐ μέσα έ'να βασιλό
πουλο πεθαμμένο, μόλις τό'βγαλανε ζωντάνεψε, τό άφισαν καί γύριζε ελεύ
θερο, δταν λάλησε τρεις φορές ό πετεινός, γύρσε τό βασιλόπουλο καί τδθα- 
ψαν πάλε.

"Η βασιλοπούλα σάν τά είδε τρόμαξε καί δέν ήξερε τί νά κάν’, σιγά 
σιγά συνήθσε καί κάθε βράδυ πήγαινε καί κοιμούντανε στή τούμπα, ύστερα 
φιλιώθκε μέ τό βασιλόπουλο κ’ έ'μεινε βαρούμενη. "Οταν έφθασαν οί εν
νιά μήνες λέγ’ στον άντρα της, τί νά κάνω; πού νά γεννήσω δώ στήν 
ερημιά ;

—Νά πάς στήν τάδε πολιτεία καί νά ρωτήσης πιο είναι τοΰ Ρήγα 
τό παλάτι κι’ δταν σ& πάνε κεΐ, θά τούς πεΐς, γιά τό δνομα τοΰ Ρήγα 
καί μέ τό καλό νά τόν δγήτε, άφίστε με σέ μιά γωνιά νά γεννήσω. 
“Υστερα νά τούς πής, άν θέλετε νά δγήτε τό γιό σας τόν Ρήγα, δπου 
υπάρχει μαΰρος πετεινός νά μή μείν’ ούτε ένας κ’ έξω πό τό βασίλειο 
ακόμα. .

’Έ φ υγ’ ή βασιλοπούλα, δρόμο έπερνε, δρόμο άφινε, πέρασε χωριά 
καί πολιτείες καί τέλος πήγε στή πολιτεία τοΰ Ρήγα. Ηύρε τό παλάτι, 
χτύπσε τήν πόρτα, τήν άνοιξαν κ3 είπε τόν καϋμό της. “Αχ, βασίλισσά μ9, 
έτσι νά χαρής καί μέ καλό νά δγής τόν γιό σ’ τό Ρήγα, άφσε με σέ μιά 
γωνιά νά ξεγεννήσω. Μόλις άκσε ή βασίλισσα τ’ δνομα τοΰ Ρήγα, είπε, 
τό Ρήγα τό παιδί μ \ πού έχω δώδεκα χρόνια νά τό δγιώ, πού τ’ άρπαξαν 
οι νεράιδες καί τδχασα; πές με ξέρεις ποΰ ε ίν α ι; δτι ξέρεις πες με το.

—“Οχι, λέγει, βασίλισσά μου, δέν τό ξέρω, μά ακουστά τό έχω.
—Άφοΰ μέ είπες γιά τ9 όνομά τ ’ έ'λα μέσα. Διέταξε τις δούλες καί 

τήν έλουσαν, τήν άλλαξαν, τήν έδοσαν καλά ροΰχα καί τήν περιποιήθκανε.
Τήν έπιασαν οί πόνοι, γέννησε τό σαλό1) καί καθούντανε καί τό 

νανάριζε:

1) Μωρό.
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Νάνι, τον Ρήγα τό παιδί, τον βασιλέ τ ’άγγόνι 
νά ήξερ’ ή βασίλισσα πως έχει τέτοι άγόρι, 
νά κάνει μαλαματένιες τϊς φασκιές 
και ασημένιες κούνιες.

Τδλεγε, to ξανάλεγε, ή βασίλισσα μιά μέρα πού περνούσε άπό κεΐ 
άκούει τό νανάρισμα πού νανάριζε τό μωρό,

Νάνι, τον Ρήγα τό παιδί, τον βασιλέ τ ’άγγόνι, 
νά ήξερ’ ή βασίλισσα πώς έχει τέτο Γ  άγόρι. 
νά κάνει μαλαματένιες τις φασκιές 
και ασημένιες κούνιες.

χτυπάει τήν πόρτα και τή λέγ, μήπως είναι τό μωρό τού παιδιού μ’ 
τού Ρήγα ;

—Να'ι βασίλισσα μή στό τάδε μέρος, ήτανε τσομπαναρέοι καί κάτι 
κουπριές, κεΐ μέσα έχνε κρυμμένο τέσσερς νεράιδες τό γιό σ’, κεΐ τόν συ 
νάντησα καί μ3 ειπε άν θέλτενά έλθ’, μαύρος πετεινός νά μή μείνχ] σ’δλο 
τό βασίλειο καί κόμα παρά κείθε, δλους νά τούς σφάξτε, νά μή άκούγετε 
μαύρου πετεινού λαλιά.

Σάν τ’ ακούσε ή βασίλισσα εδοσε διαταγή κ’ έσφαξαν δλοι τις μαύροι 
πετεινοί, τήν κοπέλλα τήν εντύσανε μέσα στά χρυσά καί στά μαλάματα 
καί τό μωρό καί περίμεναν νάλθη τό βασιλόπουλο ό πατέρας τού παιδιού.

Οί νεράιδες πήγανε τό βράδυ, βγάλανε τό βασιλόπουλο άπ’ τήν κου- 
πριά, περίμεναν νά λαλήσ’ δ πετεινός, περίμεναν, περίμεναν, κανένας δέ 
λαλούσε, τότε έσκασαν άπ’ τό κακό τους, έμεινε ελεύθερο τό βασιλόπουλο 
καί τρέχει στό παλάτι τού πατέρα τ’.

Μόλις είδανε τό Ρήγα δέ ξέρανε τί νά κάνε άπ* τή χαρά καί τό βασι
λόπουλο τούς έλεγε ή γυναΐκά μ ’ μ ’ έσωσε, ή γυναΐκά μ’ μ’ έσωσε.

Κάνανε γάμο μεγάλο, σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες, κ’ έφαγαν 
καί διασκέδασαν πλούσιοι καί φτωχοί.

’Ά ς άφίσουμε αυτούς πού ζούνε καλά κι’ άς πάμε στό άλλο βασιλό
πουλο πού γύρσε άπό τόν πόλεμο καί γυρεύει τή γυναΐκά τ’.

—Νά, λέγει ό βασιλές κ’ ή βασίλισσα, νά, τά γράμματα πού μάς 
έστελνες.

—Γράμματα εγώ; αύτά τά έχ’ γραμμένα κάποιος εχθρός, πέρνει ένα 
δεσάκκι φλουριά και φεύγει καί πάγει νά τή βρή. Βάζει λογιώ λογιώ πρά
ματα σ’ ένα καροτσάκι καί γύριζε στις πολιτείες άπό πόρτα σέ πόρτα 
πού νά βγούνε οί γυναίκες νά ψουνίζνε κ’ ίσως τή βρεΐ τή βασιλο
πούλα.

-’Αφού γύριζε χρόνια καί χρόνια, τέλος έφθασε στήν πολιτεία πού



ήτανε ή γυναΐκά τ’ καί πήγε μπρος στό παλάτι καί κύτταζε. Βλέπει 
μιά γυναίκα ντυμένη σά βασίλισσα καί κράταγε ένα παιδί στά χέρια, 
τήν γνώρσε καί ή γυναΐκά τ’ τόν γνώρσε μά δέν κατέβκε’ τώρα λέγ3 
έχω παιδί καί στέλνει τήν παραμάννα νά πάρη μιά κουδουνίστρα.

νΟχι, λέγ* ό πουλητής, μεΐς αυτά τά πράγματα τά πουλάμε μόνε στις 
κυράδες.

Κατάλαβε ή βασιλοπούλα πώς ήθελε νά τήν δγή καί κατέβκε καί τόν 
λέγει, τώρα πια τελείωσε έχω καί παιδί.

—Τί λες ; θάλθεις. Σ ’ αύτό τό μεταξύ ήλθε κι3 ό άντρας της τό άλλο 
βασιλόπουλο, πιάστηκαν, ό'χι γώ θά τήν πάρω, τό άλλο όχι γώ θά τήν 
πάρω, τέλος είπανε νά πάμε στον κριτή.

"Οπως καί νά τό έκαμνε ό κριτής, δέ συμφωνούσαν, τότε αποφάσισε 
νά τή δόσνε ένα φάρμακο γιά νά κΟιμηθή καιρό κι3 όποιος άπό τούς δύο 
τήν εδινε νερό σά ξυπνούσε, έκεΐνος θά τήν έπερνε.

"Υστερα άπό μέρες ξύπνησ3 ή βασιλοπούλα, σηκώθκε τή νύχτα καί 
γύρευε νερό κ3 έλεγε.

Τό Ζερντελί μου αγαπώ, τό Ζερντελί μον ΰε'λω 
και ον καλέ μον γιά νερό καί πέφτω και πε&αίνω.

Τά βασιλόπουλα μερόνυχτα άγρυπνούσανε καί τήν φύλαγαν, άπ3 τήν 
πολλή άγρύπνια άπόκαμαν καί κοιμήθκανε βαθειά, σά ξύπνησαν καί είδαν 
πεθαμμένη τή βασιλοπούλα δέν τό βάσταξαν καί πεθάνανε τά δυό.

Μηδέ γώ ήμνα έκεΐ, μηδε σύ νά τό πιστέψης.

5. Ό  γέρος, ή γρηά seal τό γαϊδούρι.
Καστανιές

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στην άνέμη ντνλιγμένη 
δώσ' της κλώτοο νά γνρίοη
παραμνϋτ ν° άρχηνίση και την καλη μας συντροφιά 
νά την καλησπερίση.

Μιά φορά κ' ένα καιρό ήταν ένας γέρος καί μιά γρηά κ3 είχανε ένα 
κορίτσι έμορφο, μιά μέρα πέρασε ένας αψηλός άνθρωπος τό είδε πό τό 
παραθύρι καί τό γύρεψε νά τό πάρη γυναΐκά τ3, ή γρηά δέν έστεργε. Σά 
δέ μέ τό δόστε, ε ΐπ 3 ό άνθρωπος, γώ θά τό κλέψω. Ή  γρηά δέν έστεργε, 
ό γέρος ειπε, άς τό δόσμε γρηά, τύχη τού κοριτσιού μας ήτανε.

ΤΗ λθ3 ό χειμώνας, ό γέρος κ’ ή γρηά δυστυχούσανε, σκέφθηκ’ ό γέ
ρος, άς πάγω νά δώ τή θυγατέρα μας κι3 δλο πού θά μάς βοηθήσει. Πάγ3 
ό γέρος και χτυπάει τήν πόρτα, ή κόρη τ3 ολόχαρη πού τόν είδε, ήτανε κ3
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ή ώρα πού θά εΐρχουνταν ό άντρας της πού ήτανε δράκος κ’ έτρωγε άν
θρωποι, τώρα πατέρα, τί νά σέ κάνω, πού σάν έλθει θά σέ φ άγει; ώς πού 
νά πή αύτά τόν ακούει νάρχεται καί βάζει τόν πατέρα της μέσα σ’ ένα σεν
τούκι άδειο καί τόνε κλείν\

Έ ρχεται ο δράκος, λέγ’, γυναίκα, άνθρωπίλας μέ μυρίζ’, σάν είναι ή 
μητέρα σ’ θά τήν φάγω, σάν ε ίν’ ό πατέρας σου θά τόν άφίσω.

—'Ο πατέρας μου είναι και τόν έβγαλε.
Κάθσανε νά φάνε καί τόν ρωτάει ό δράκος, πώς τά περνάτε;
—Φτώχια μεγάλη, ακόμα καί τό ψωμάκι στερούμασθε.
"Οταν θέ νά φύγ’ ό γέρος, τόν λέγ’ ό δράκος, πάρε αύτό τό γαϊδούρι, 

κύτταξε, στό δρόμο νά μή τό τσιμπήσης πύ πίσω. Εύχαριστώ, ε ίπ ’ ό γέρος 
άνέβκε πάνω κ’ έφυγε. Ό  γέρος ήθελε νά πηγαίν’ πιο γλήγορα τό γαϊ
δούρι καί τό τσίμπησε πό πίσω μέ τή βέργα, αύτό έρριξε πό πίσω τ ’ φλου
ριά. Κατεβαίν’ ό γέρος τά μαζεύει καί τά βάζ’ στή σακκούλα τ’. Γ ι’ αύτό 
μ’ είπε ό γαμπρός μου νά μή τό τσιμπήσω πό πίσω στό δρόμο.

Πήγε στό σπίτι, ή γρηά τόν περίμενε στήν πόρτα, χάρηκε πού τόν 
είδε άνεβασμένο στό γαϊδούρι, τόν βοήθσε νά κατέβ’, τόν ρώτσε γιά τήν 
κόρη τους τόν γαμπρό τους, δ γε'ρος έδειξε καί τά φλουριά, ή γρηά άπ’ τή 
χαρά δέ συμμάζευε τά χείλια της.

’Έτσι καλοπερνούσανε. CH γρηά έβλεπε πού δλο δ γέρος έβγαζε πό 
κανένα φλουρί, τόνε ρωτούσε πώς τά φλουριά δέ τελειώνε ; ό γέρος δέν 
τδλεγε. Μιά μέρα παραμόνεψε κ’ είδε πώς σάν τσίμπσε πό πίσω τό γα ϊ
δούρι, άπ’ τό γαϊδούρι έπεφταν φλουριά. Ά π ό  τότε ή γρηά έμαθε τό μυ
στικό καί σάν ήθελε φλουριά τό τσιμπούσε πό πίσω κ’ έπερνε.

Μιά μέρα ή γρηά φόρτωσε στό γαϊδούρι ένα σακκί στάρι καί τό πήγε 
στό μύλο νά τ’ άλέσ’, είχε κι’ ά'λλοι πού πήγανε ν’ άλέσνε κ5 είπε στό μυ
λωνά, ώς πού νάρθ’ ή άράδα μ’ γώ θά πά νά μαζέψω λάχανα, μόνε τό 
γαϊδούρι νά μή τό τσιμπήσης πό πίσω.

Λέγ’ δ μυλωνάς, γιά νά μέ πή ή γρηά νά μή τό τσιμπήσω πό πίσ’ έχ’ 
τό λόγο τ’, πάγει τό τσιμπάει καί τό γαϊδούρι πό κεί πού έκαμνε τή δου
λειά τ’ έβγαζε φλωριά. Τά μαζεύει γλήγορα, τό πέρνει καί κεΐ στό παχνί 
πού ήτανε δεμένο τό γαϊδούρι τής γρηάς βάζει τό δικό τ’ πού τό έμοιαζε.

Ά λ εσ ’ δ μυλωνάς τό στάρι τής γρηάς, τό φόρτωσε στό γαϊδούρι, 
μπρος τό γαϊδούρι μέ τό σακκί καί πίσ’ πάγ’ ή γρηά, στό σπίτι βοήθησ’ δ 
γέρος κατέβασαν τό σακκί τό αλεύρι, τσιμπάει δ γέρος τό γαϊδούρι, τό 
ξανατσιμπάει τίποτε, φλουριά δέν έπεφταν, πάγ’ ή γρηά καί κείνη τσιμ
πάει, ξανατσιμπάει τό γαϊδούρι, αύτό κλωτσάει, σκών’ τά πόδια τ’ καί 
φλουρί δέν πέφτει. Πιάσθηκ’ ό γέρος τή γρηά πού πήρε άλλο γαϊδούρι, ή 
γρηά έκλαιγε. Ά νεβαίν’ δ γέρος στό γαϊδούρι καί πάγ’ ίσια στό μυλωνά, 
γυρεύει τό γαϊδούρι τ’, αύτό δέν είναι τό δικό μ’, όχι τό δικό σ’ είναι, μά
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λωσαν, δ μυλωνάς τον έδιωξε μέ τις σπρωξιές κι’ γέρος μέ τό κεφάλι κάτ’ 
γύρσε σπίη τ ’.

"Υστερα πό λίγες μέρες ξαναπήρε τό δρόμο και πάγει στην κόρη τ’, 
ή κόρη τ ’ τόν άνοιξε, τόν βλέπ’ στεναχωρεμένο, τί έχς πατέρα; Ό  γέρος 
είπε δλ’ τήν ιστορία τ \  Ό  άντρας της δ δράκος ήτανε έκει καί τόν ειπε, 
μή στενοχωριέσαι πατέρα, τόν έδοσε ενα μΰλο πού άλέθνε τόν καφέ, δταν 
πεινάς θά τόν γυρνάς άπό τά δεξιά στ’ αριστερά κι* δταν θέλεις νά σηκω
θούν τά πιάτα καί τά φαγιά θά τόν γυρνά; άπ’ τά άριστερά στά δεξιά. 
Ό  γέρος χάρκε, τόν ευχαρίστησε κ’ έβαλε τόν μύλο μέσα στον τρουβά 
κ* έφυγε, ή γρηά σάν τόν είδε πού εΐρχουνταν χωρίς γαϊδούρι δέν είχε 
ήπατα ’) νά σκωθή.

’Αφού ξεκουράσθηκε δ γέρος, λέγ5 τή γρηά έλα νά φάμε.
—Τί νά φάμε γέρο, πού δέν έχμε τίποτε.
’Έλα σέ λέγω νά φάμε.
Κάθσανε, ρωτάει τή γρηά, τί θέλς γρηά νά φάιχε; ή γρηά λέγ’, νά 

είχαμε πιλάφι καί μπακλαβά νά είχαμε καί λίγο κρασάκι". Γυρνάει δ γέρος 
τό μύλο άπ* τά δεξιά στ’ άριστερά, βγαίν8 έ'να τραπέζι μέ λογιώ ντώ λογιώ 
φαγώσιμα καί μέσ’ στή μέσ’ ένα πιάτο μεγάλο πιλάφι, ένα μπακλαβά, 
κρασί κι’ δ,τι άλλο θέλς. Γέρος καί γρηά σάστισαν κι’ άρχισαν νά σταυρο-
κοπιούνται, έφαγαν καλά, ήπιαν κρασάκι, τώρα λέγ’ δ γέρος νά σηκωθή καί
τό τραπέζι, γυρνάει τόν μύλο άπ’ τ’ άριστερά στά δεξιά καί δέν μνήσκει 
ού'τε ψίχαλο.

Αί, άς είναι καλά ό γαμπρός μας κι’ ή κόρη μας καί κοιμήθκανε 
ήσυχοι κ’ ευχαριστημένοι.

"Υστερα πό κάμποσες μέρες λέγ’ ή γρηά τό γέρο, νά φιλέψουμε τόν 
καϊμακάμη 9) καί τούς δικούς του νά μάς δγούν τώρα πού έχμε πό δλα τά 
φαγιά. Καλά εΐπ ’, δ γέρος καί πήγε καί τούς κάλεσε στό φαγί. Ό  καϊμα
κάμης άπόρσε πώς αυτοί φτωχοί άνθρωποι τούς φώναξαν νά τούς φιλέψνε* 
Κάθσανε νά φάνε, μπροστά τους δέν ήτανε τίποτε, πέρνει τόν μύλο τοΰ 
καφέ δ γέρος, τόν γυρνάει, βγαίνει έ'να τραπέζι γεμάτο μ’ δλα τά φαγιά, 
πήττες, γλυκίσματα, φρούτα, κρασί. Ό  καϊμακάμης σάστισε, τί είναι αύτά 
’Αφού έφαγαν κ’ ήπιαν, γυρνάει πάλι τόν μΰλο δ γέρος, τό τραπέζι δλά- 
καιρο μέ τά άποφάγια χάνεται.

Ό  καϊμακάμης άποκρύφιασε τό γέρο καί τή γρηά καί πήρε τόν μύλο. 
Τήν άλλη μέρα κάθουνται νά φάνε γέρος καί γρηά* γυρεύνε τόν μύλο δώ, 
τόν γυρεύνε κει, ό μύλος δέν είναι. Πάγ’ ό γέρος στον καϊμακάμη γυρεύει 
τό μύλο, οί άνθρωποι τ’ μέ σπρωξιές τόν έβγαλαν έξω. Μέ σκυμμένο κε·

1) Δύναμη. — 2) Λ. Τ. ‘Υποδιοικητής.
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φάλι πάγει στό σπίτι τ ’ ό γέρος και πιάσθηκε τήν γρηά πού κείν* ήτανε ή αι
τία πού έχασαν τό γαϊδούρι πού έχασαν και τό μύλο. Κλαίει ή γρηά, κλαίει 
ό γέρος. Λέγ’ ό γέρος, πάλε νά πάγω στό γαμπρό μας κ5 έφυγε. Χΐυπάει 
τήν πόρτα, ή κόρη τ’ τόν άνοιξε, τόν πήρε μέσα, κι’ άφοΰ τόν έβαλε καί 
ξεκουράστηκε, τόν έδοσε νά φάγη καί τόν ρώτσε, γιατί πατέρα είσαι πάλε 
τόσο λυπημένος; κ’ειπε τί έπαθε. β0  γαμπρός του δ δράκος δέν άνοιξε 
τό στόμα τ’ νά πή τίποτε μόνε τήν ώρα πού θέ νά φύχ’ τόν έ'δοσε μιά 
νεροκολοκύθα πού άπό πάνω ειχε ένα φελό καί τόν ειπε, μ’ αύτήνα πάνε 
στό μυλωνά καί στον καϊμακάμη, άνοιξ’ την καί θά βρεις τό δίκαιο σ’.

— Σάς ευχαριστώ ειπ’ ό γέρος κ ° έφυγε. Πήγε ϊσια στό μυλωνά, δόσ' 
με μυλωνά τό γαϊδούρι μ’.

— Ποιο γαϊδούρι σ’ νά σέ δόσω; ή γρηά σ’ τό πήρε.
—Δόσ’ με μυλωνά, τό γαϊδούρι μ \
— Ποιο γαϊδούρι σ’ νά σέ δόσω; ή γρηά σ’ τό πήρε.
Καλά λέγ’ δ γέρος, άνοίγ’ τή νεροκολοκύθα καί 0γαίν’ έ'νας Ά ράπης 

αψηλός, μέ τσαχεΐλες κόκκινες, μέ μιά σόπα στό χέρι καί δόσ’ του καί χτυ
πάει τό μυλωνά.

—Δόσ’ με μυλωνά τό γαϊδούρι μ’.
—Στάσ’ στάσ9, νά πά νά στό φέρω.
Στουμπώνει δ γέρος τήν νεροκολοκύθα, δ Άράπης χάνεται, πέρνει τό 

γαϊδούρι τ’ δ γέρος καί πάγ’ ίσια στον καϊμακάμη.
—Αφέντη καϊμακάμη, σέ παρακαλώ δόσ’ με τό μύλο μ’.
—Ποιο μύλο σ’ ; δέ πρόφθασε νά φωνάξ’ τις άνθρωποι τ ’ νά τόν 

εβγάλνε εξω κι’ άνοίγ’ δ γέρος τή νεροκολοκύθα, βγαίν’ δ Άράπης μέ τή 
σόπα στό χέρι καί δόσ’ του καί χτυπάει τόν καϊμακάμη, δόσ’ του καί τόν 
χτυπάει.

—Αφέντη καϊμακάμη, δόσ’ με τό μύλο μ’.
—Νά πά νά στον φέρω.
Κλείνει τήν νεροκολοκύθα μέ τό φελό, χάνεται δ Άράπης, πέρνει τόν 

μύλο, κάθεται πάν’ στό γαϊδούρι κι’ δλόχαρος πάγ’ στό σπίτι τ ’, ή γρηά 
πιά σάν τόν είδε άστραψε τό πρόσωπό τς, τόνε βοήθσε νά κατέβ’ πό τό 
γαϊδούρι κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

6 . Ή  βεξυροηονλα η9 οί σαράντα δράκοι.
Σηλοβριά

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές καί θέ νά πάγη στό πό
λεμο, τή βασίλισσα δέν ήθελε νά τήν άφίσ' μονάχη χωρίς συντροφιά, άν- 
τίκρυ στό παλάτι ήτανε δ βεζύρης κ’ είχε τρεις κόρες, λέγει δ βασιλές στό 
βεζύρη. Βεζύρη μ’, νά έλθ’ ή μιά κόρη σ’ νά τμάσ’ συντροφιά τή βασί
λισσα,



—Νά έλθη. Καί στέλνει τή μεγάλη τ’ κόρη.
"Αμα τήν είδ’ ή βασίλισσα άρχισε νά κλάίη καί νά λέγη, θά πάγη ό 

βασιλές στον πόλεμο καί τί θά κάνω ;
—Ναι βασίλισσα μ’, δίκιο έχς, θά πάγει ό βασιλές ίσως καί σκο

τωθεί.
Τό βράδυ πάγει δ βασιλές, βλέπει τή βασίλισσα μέ κλάματα. Ά ,  λέ

γει αυτή δέν είναι γιά νά διασκεδάζη τή γυναίκα μ5 καί φώναξε τή δεύ
τερη κόρη τοΰ βεζύρη.

"Αμα τήν εΐδ’ ή βασίλισσα άρχισε νά κλαίγη καί νά λέγη, άχ, θά πά
γη ό βασιλές στον πόλεμο καί τί θ ’ απογίνω.

—Ναι βασίλισσά μ’, δίκιο έχεις, θά πάγει κ’ ϊσως σκοτωθεί στον πό
λεμο.

Τό βράδυ δ βασιλές βλέπει τή βασίλισσα μέσ’ στά κλάματα. Ά ,  λέγ’ 
κι’ αυτή δέν είναι γιά νά διασκεδάζη τή γυναίκα μ’, καί φώναξε τήν τρί
τη κόρη τοΰ βεζυρη.

Σάν είδε τή βασίλισσα νά κλαίη τήν λέγει, δέ βαριέσαι καϋμένη βα
σίλισσα πού κλαίς, μόνο δ βασιλές θά πάγει στον πόλεμο ; κΓ δ πατέρας 
μου κι’ όλοι θά πάνε, θά νικήσνε τόν εχθρό καί γλήγορα θάλθουνε, έ'λα 
νά ντυθής. Τήν άλλαξε τήν χτένσε καί τή διασκέδασε.

Τό βράδυ πήγε δ βασιλές, βλέπει τή βασίλισσα αλλαγμένη καί χα
ρούμενη κι’ αποφάσισε νά φύγη, τήν έ'δοσε σαράντα κλειδιά καί τήν είπε 
δλες τις κάμαρες νά τις άνοίξνε, μόνε τήν τελευταία νά μήν άνοίξνε.

Ό  βασιλές έ'φγε μέ τό βεζυρη κι’ δλο τό στρατό τ’ κ’ ή βεζυροκόρη 
έ'καμνε αστεία στή βασίλισσα καί περνούσανε καλά.

Μιά μέρα τήν ώρα πού κοιμούντανε ή βασίλισσα, ή βεζυροκόρη πήρε 
τά κλετδιά κι’ άνοιξε τήν κάμαρα πού τις ε ίπ’ ό βασιλές νά μήν άνοίξνε, 
βλέπει ένα γέρο πού είχε έΛ'α καζάνι μεγάλο καί μαγέρευε. 'Ο γέρος μόλις 
τήν είδε, τήν λέγει» νά φύγη; γρήγορα γιατί θά έλθνε οί δράκοι. Ή  βεζυ
ροκόρη δέ φεύγει μόνε τόν ρωτάει, πώς σέ λένε ;

— Χατζή Μπαμπά μέ λένε.
—"Α, Χατζή Μπαμπά μ’, νάξερες πόσο σ’άγαπώ. Άρχισε νά τόν χαϊ- 

δεύη καί νά λέγη, Χατζή Μπαμπά μ’, Χατζή Μπαμπά μ’, σ’ αγαπώ καί 
τόν ρωτάει τ ’ είν7 αύτό, τ’ είναι κείνο, τόν ρωτάει γιά τά λουλούδια πού 
ήτανε στό μπαχτσέ.

—Ά π ’ αύτά τά κόκκινα δποιος μυρισθεΐ λιγοθυμάει κΓ δποιος μυ
ριστεί άπ’ αύτά τά γαλάζια ξελιγοθυμάει.

Κεΐ πού μιλούσε τόν Χατζή Μπαμπά κόφτ’ ενα κόκκινο λουλούδι καί 
τό χώνει στή μύτη τοΰ Χατζή Μπαμπά. Ό  Χατζή Μπαμπάς λιγοθύμσε, 
ή βεζυροκόρη πιάνει χύνει τό φαγί άπ’ τό καζάνι, σπάνει τά πιάτα καί 
σκώνεται καί φεύγει. Τό βράδυ πάνε οί δράκοι, φωνάζνε τόν Χατζή Μπα

Π αραμύθια της Θράκης 359



μπά, σκαλίζνε δώ, σκαλίζνε κεΐ, ύστερα τόν βρίσκνε λιγοθυμισμένο, τόν 
ξελιγοθυμοϋνε καί τό ρωτούνε ποιος ήλθε.

—Δέ ξέρω τούς ειπε.
Τήν άλλ’ μέρα πάλε πήγε ή βεζυροκόρη κι’ άρχισε καί φώναζε Χατζή 

Μπαμπά, Χατζή Μπαμπμ.
—Φύγε, φΰγε τήν λέγει, θά έ'λθνε οί δράκοι.
—Μά πώς νά φύγω Χατζή Μπαμπά μ’ γώ πού σ’ αγαπώ. Κατεβαί

νει κάτ’ καί λέγει, Χατζή Μπαμπά μ’, άπό ποΰ βγάζτε μέλι ;
Πήγε στά πιθάρια νά τή δείξη.
— Σκύψε, Χατζή Μπαμπά, σκύψε καλά νά δούμε.
Σκύβ’ ό Χατζή Μπαμπάς, τόν δίν’ μιά σκουντιά καί τόν ρίχνει μέσα.
Τό βράδυ παν’ οί δράκοι καί βλέπνε χάλια τό παλάτι. Χατζή Μπα

μπά, Χατζή Μπαμπά, φωνάζνε, δ Χατζή Μπαμπάς πουθενά. ΓΙάνε στά 
πιθάρια τό μέλι καί βρίσκνε τόν Χατζή Μπαμπά μέσα, τόν βγάζνε, τόν 
ξελιγοθυμοϋνε καί τόν λένε, θά σέ σφάξουμε, νά μάς πής ποιος ήλθε.

—Κανείς δέν ήλθε. Τήν κοπέλλα δέ τήν φανέρωσε.
Τήν τρίτη μέρα πάλε πηγαίν’ ή βεζυροκόρη κι’ άρχισε νά τόν λέγ’ 

Χατζή Μπαμπά μ’, Χατζή Μπαμπά μ’.
—Φύγε νά μή σέ ξαναϊδώ.
Ή  βεζυροκόρη κατέβκε, φιλάει τόν Χατζή Μπαμπά, τόν χαϊδεύει, εγώ, 

Χατζή Μπαμπά μ’, πού σ’ άγαπώ. Κόφτ’ ενα κόκκινο λουλούδι, λιγοθυ
μάει τόν Χατζή Μπαμπά καί τόν βάζει στό κρεββάτι τοΰ μικρού δράκου, 
τόν ξουρίζ’ τά μουστάκια τ’, τά γένειά τ’, τόν βάζει τήν καλή φορεσιά τής 
βασίλισσας, τά χρυσά της παπούτσια, τόν κάμνει βασίλισσα καί φεύγει.

Τό βράδυ πάν’ οί δράκοι, σκαλίζνε δώ, κεΐ, δέ βρίσκνε τόν Χατζή 
Μπαμπά καί βλέπνε πάνω στό κρεββάτι μιά κοπέλλα.

—"Α, τώρα θά σέ διορθώσουμε πού έρχεσαι εδώ καί μάς κάμνεις 
άνου κάτου. Ά ντί τήν κοπέλλα βλέπνε τόν Χατζή Μπαμπά καί ξεσπούνε 
στά γέλια.

Τήν άλλ’ μέρα ό μικρός δράκος ειπε, νά φυλάξουμε νά δγιούμε ποιος 
είναι αυτός πού έρχεται καί κάμνει αύτά. Καλά, είπανε κ’ οί άλλοι δράκοι.

Πάλε κατεβαίν’ ή βεζυροπούλα καί τήν πιάνουνε, τήν λένε, τώρα νά 
δγής τί θά σέ κάνουμε.

—Άφίστε με καί θά σάς φέρω τή βασίλισσα καί σαράντα ακόμα 
κορίτσια.

*0 μεγάλος δράκος αγαπούσε τή βασίλισσα καί δέ μπορούσε νά τήν 
πάρη, άμα τ’ άκσε, χαρά πού θά τόν φέρει τή βασίλισσα καί τήν άφσε 
κ’ έφγε.

Ή  βεζυροκόρη πάγει πάνω στό παλάτι καί λέγει τή βασίλισσα, βασί- 
λισσά μ’, είσαι ευχαριστημένη άπό μένα ;
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— Καί πώς δέν είμαι, άφοΰ περνώ τόσο καλά μαζύ σ’ ;
—Λοιπόν βασίλισσα, μιά χάρη θά σέ ζητήσω.
—’Ά ν μπορώ θά σέ τήν κάνω.
—Τό ξέρω βασίλισσα μ’, πώς μπορείς νά τήν κάνης.
Κ’ ή βασίλισσα ώρκίσθηκε πώς θά τήν κάνης.
—Βασίλισσά μ’, νά κατεβοΰμε κάτω νά δγιής παλάτια, νά διής πε

ριβόλια, νά δγής δράκοι.
Ή  βασίλισσα μόλις τ ’ ακούσε τάχασε, μά τί νά κάνη, άφοΰ έδοσε τό 

λόγο της έπρεπε νά πάγ η. Ή  βεζυροκόρη πέρνει καί διαλέξει τά εμορφό- 
τερα κορίτσια καί βάζνε τις καλλίτερες φορεσιές ποΰχανε κείνο τόν καιρό 
καί πήγανε στις δράκοι. Οί δράκοι ολόχαροι που είδανε τή βασίλισσα καί 
τά κορίτσια, είχανε έτοιμα φ ιγιά, κρασιά, φρούτα καί κεΐ πού τρώγανε ή 
βεζυροποΰλα τούς έρριξε υπνωτικό μέσα στά ποτήρια τους.

Οί δράκοι έπιναν τό κρασί, τά κορίτσια έκαμναν πώς έπιναν κ’ έρ- 
ριχναν τό κρασί στον κόρφο τους. ’Ή πιαν πολύ οί δράκοι καί μέθυσαν» 
σκώνεται ή βεζυροποΰλα τούς κολνάει δλους άπό ένα μπλάστρι στή ράχη, 
μόλις κόλλησε άρχισε καί τραβούσε, φώναζαν καί μούγκριζαν, φεύγει μέ 
τή βασίλισσα καί τά κορίτσια.

Ή  βεζυροκόρη ντύνεται γιατρός καί πάγει έξω άπ’ τό παλάτι πού 
κάθουντάν οί δράκοι καί φωνάζει, γιατρός καλός, γιατρός καλός.

Οί δράκοι άμα άκσανε γιατρός καλός νά φωνάζη έξω άπ’ τά πανα- 
θύρια τους, τόν φωνάζνε. Τούς λέγει, δέν έχτε τίποτε, νά σπάστε γυαλιά, 
νά τά βάλτε στό μαγκάλι, νά γυρίστε μέσα τις πλάτες σας, θά γίντε δλοι 
καλά.

Οί δράκοι τό έκαμαν, φώναζαν καί μούγκριζαν τότε πιο πολύ, κα
τάλαβαν πώς ή βεζυροκόρη πάλε ήτανε πού εκανε τόν γιατρό κ’ ήθελανε 
νά τήν εκδικηθούνε.

Πέρασε λίγος καιρός καί βλέπ’ ή βεζυροποΰλα πού κάθουντανε στό 
παράθυρο, νά περνάη ένας μέ τά γυαλικά καί λέγει τή βασίλισσα, βλέπεις 
βασίλισσά μ’, αύτόνε ; είναι ό δράκος νά τόν φωνάξουμε. Τόνε φωνάζει 
καί μόλις άνέβκε τις σκάλες τόν δίν’ μιά σκουντιά καί τόν λέγει, νά εσένα 
πού ήθελες νά μέ κάνης κακό καί τόν κατρακυλάει κάτ’ άπ’ τις σκάλες.

"Αμα βγήκε άπ’ τήν πόρτα τή λέγει, θά τό πούμε τόν βασιλέα, πού 
θά έλθη πού κατέβκατε κάτω κ’ οί δυό σας καί θά σάς σφάξη'.

"Αμα ήλθε ό βασιλές, οί δράκοι τό λένε, ή βεζυροποΰλα τοξερε πού 
ό βασιλέας θά θύμωνε καί κάμνει μιά ζαχαρένια κούκλα, ίδια σάν καί 

'κείνη, τή βάζει κ’ ένα σχοινάκι κι’ άμα τραβούσε τό σχοινάκι έλεγε ναι 
%ι οχι.

Ό  βασιλές πάγει στήν κούκλα πού νόμσε πώς ήτανε ή βεζυροποΰλα 
κ,αί τή λέγει, σύ κατέβασες τή βασίλισσα στις δράκοι ;
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—Ναί.
"Ωστε τό μαρτυοάςκι’ δλας ;
—Ναί.
—Θά τό ξανακάνς ;
— Οχι.
Ό  βασιλέας θυμωμένος τήν κόβει τό κεφάλι.
Ή  βασίλισσα κλαίει και λέγει στό βασιλέα, πέρασα τόσο ωραία μ’ 

αυτό τό κορίτσι και συ τό σκότωσες.
—Μετάνοιωσα, μά τί νά κάνουμε άφοΰ τό σκότωσα.
—’Ά ν ήτανε γερό θά τό σχωρνοΰσες ;
—Θά τό σχωρνοΰσα.
Τόν έβαλε κι’ ώρκίσθηκε καί βγαίν’ ή βεζυροκόρη που ήτανε κρυμ

μένη πίσ’ άπ’ τόν μπερντέ.
Σέ σχώρεσα τήν λέγ’ δ βασιλές γιατί είσαι έξυπνη, ή βασίλισσα τήν 

είχε πάντοτε κοντά της τή βεζυροκόρη κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

7. cO Βρναήβϋνλος.
Ύοέρλ®ν>

"Ενα καιρό κ’ ενα ζαμάνι μιά δράκισσα βλαστήμσε τό γιο της νά 
γίν’ σκουλήκα καί νά πάγη στή βρΰση, πήγ’ ή γρηά νά γεμίσ’ ιό σταμνί, 
πέφτ’ ή σκουλήκα μέσά στό σταμνί τής γρηάς, πάγει σπίτι της, βάζει νε
ρό στό κανατάκι νά πιή, πέφτ’ ή σκουλήκα μέσα καί τή λέγ, μέ λένε Βρυ- 
σήβουλο καί θά καθήσω μέ σένα.

Καλό ειπ ’ ή γρηά.
Ή  σκουλήκα μέρα μέ τήν μέρα μεγάλωνε, δ βασιλές τής χώρας είχε 

πόλεμο μ’ άλλο βασιλέ, λέγ’ ή σκουλήκα στή γρηά, νά πά νά πής τό βα
λέ, άμα δέ μέ δόσ’ μιά άπ’ τις κόρες του θά χάσ’ τό βασίλειό τ*. Αυτός 
δ βασιλές είχε τρία κορίτσια.

‘Η γρηά λέγ’, γώ δέ πάγω νά τό πώ, σένα τή σκούλκα σέ δίν3 δ βα- 
σιλές κορίτσι ;

Πάλε τήν έστελνε καί τήν έλεγε, πάνε γρηά καί πες τον νά μέ δόσ’ 
τή μιά τή βασιλοπούλα ειδέ, θά χάσ’ τό βασίλειό τ ’.

Πήγ’ ή γρηά καί λέγ’ στό βασιλέα, βασιλέα μ’, έχω έ'να παιδί κ’ είναι 
σκουλήκα καί μ’ ειπε, νά σέ πώ νά τόν δόσης τή μιά τή βασιλοπούλα κι’ 
αυιός θά πάγη νά πολεμήσ’ νά σέ γλυτώσ’ τό βασίλειό σ’.

Φωνάζ’ δ βασιλές τή μεγάλη τήν κάρ’ , δέ τόν πέρνει, φωνάζ’ τή 
δεύτερη κι’ αυτή δέ τόν πέρνει, φωνάζ’ τήν τρίτη.

Έγώ, λέγ’ πατέρα θά τόν πάρω γιά νά μή χάσης τό βασίλειο.
*Ηλθ’ ό καιρός νά κάνε τή χάρά, ή νύφη ή βασιλοπούλα φόρεσε σα

ράντα ποηκάμσα, πήγαν τό βράδ’ νά κοιμηθούνε, έβγαζε ή σκουλήκα από
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πάν8 της μιά φλούδα, έβγαζε κ’ ή νυφ’ ενα πουκάμσο, έβγαλε Ικεΐνος 
σαράντα φλούδες, εβγαλε και κείν’ σαράντα πουκάμσα και τόιε δ Βρυ- 
σήβουλος έγινε ενα ωραίο παλληκάρι κ’ έλαμψε σάν τον ήλιο

Τό πρωί ζώνεται τό σπαθί, ανεβαίνει π ίν’ στ’ άλογο, πάγει πολεμάει 
και κέρδισε τό βασίλειο τοϋ πεθερού τ ’. Ό  Βρυσήβουλος πάλε πήγε στό 
παλάτι κ’ εγινε σαραντάπετση σκουλήκα, Άρχήνευάν οί αδελφές οί μεγά
λες κ2 έλεγαν ά, σασκίνα 1), πήρες κείν3 τή σκουλήκα καί κάθεσαι δλο 
μέσα καί φυλάγεις, νά δγή; τί έμορφα παλληκάρια πάνε στό πόλεμο, αυτή 
δέ μιλοϋσε. Ό  άντρας της τήν είπε πώς άν πής πώς γίνουμε παλληκάρι 
τότε θά μέ χάσης καί γιά νά μέ βρής θά χαλάσης τρία σιδερένια παπού
τσια καί τρία σιδερένια δεκανίκια.

Θέ νά βγούνε στό δρόμο τά παλληκάρια ποιο θά τρέξ’ πιο γλήγορα, 
ή σκουλήκα γίνκε παλληκάρι, στολίστηκε, έ'βαλε τή χρυσή στολή, ζώσθηκε 
τό σπαθί καί πάγει, ή γυναΐκά τ’ βγήκε νά τόν σιργιανίσ’ κ’ οί βασιλο
πούλες οί αδελφές της τή λένε, δγές παλληκάρι σάν τόν ήλιο καί σύ κάθε
σαι κλειστή.

Αυτός λέγ’ είναι δ ’άντρας μου, δέν είναι σκουλήκα. Τότες γίνκε ά
φαντος.

Ή  γυναΐκά τ’ παράγγειλε τρία σιδερένια παπούτσια καί τρία σιδερέ
νια δεκανίκια, φόρεσε τό ένα καί τρέχ3 νά βρή τόν Βρυσήβουλο. Πήγε, 
πήγε, χάλασαν τά παπούτσια της κ* έκατσε σέ μιά βρύσ’, πήγ1 ένας δρά
κος νά πάρ’ νερό καί τή ρωτάει, τί γυρεύεις εδώ ;

— Είμαι τού Βρυσήβουλου ή γυναίκα καί τρέχω νά βρω τόν άντρα μ’.
’Αντίκρυ ήταν ένα παλάτι πού κάθουνταν δράκοι καί τήν πήγε έκεΐ

κ’ ή μάννα τ’ τήν έκρυψε μή τήν φάνε οί άλλ’ γιοΰδές της. Τό βράδ’ πή
γαν οί δράκοι καί τή λένε, άνθρωπίλα μυρίζ’ ποιόνα έχεις ;

— Όρκισθήτε πώς δέν θά τήν πειράζτε νά σάς τό φανερώσω.
Ώρκίσθηκαν καί τήν έβγαλε. Τήν καλοδέχτηκαν τήν φίλεψαν καί τήν

ώδήγσαν νά πάγη, νά πάγη και κεΐ είναι μιά βρΰση κι’ αντίκρυ ένα πα
λάτι, κεΐ στή βρύση νά καθήση κι’ άπό κεΐ θά τήν όδηγήσνε τί θά κάν’ 
γιά νά βρή τόν Βρυσήβουλο. "Ολ* οί δράκοι ήτανε ξαδέλφια.

Ή  βασιλοπούλα βάζ’ ένα καινούργιο ζευγάρι σιδερένια παπούτσια 
καί πάγει, πάγει, βρίσκει μιά βρύσ’ καί κεΐ κάθεται, έρχεται ένας δράκος 
νά πάρ’ νερό καί τή ρωτάει, τί γυρεύεις εδώ ;

—’Έχασα τόν άντρα μ’, τόν Βρυσήβουλο καί τρέχω καί τόν γυρεύω.
*0 δράκος πήγε στό σπίτι, τό είπε τή μάννα τ’ καί τήν πήρε στό πα

λάτι καί τήν έκρυψαν, τό βράδ’ έρχουνται οί γιοΰδές της οί δράκοι καί τή
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λένε άνθρωπίλα μυρίζει, πιόνα έχεις κρυμμένο ;
—Όρκισθήτε πού δέ θά τήν πειράζτε, νά σάς το πώ.
Οί δράκοι ώρκίσθησαν και τήν έβγαλε. Τήν καλοδέχτηκαν, τήν φίλε

ψαν, τήν κοίμσαν και τό πρωΐ τήν ώδήγσαν τί νά κάνη.
Τά παπούτσια τής βασιλοπούλας έλυωσαν, έβαλε τό τρίτο σιδερένιο 

ζευγάρι και πάγει, βρίσκει μιά βρύση μπροστά σ’ ένα παλάτι, έκατσε στή 
βρύση, τό βράδυ πάγ’ ό άντρας της νά πάρ νερό, τή λέγ5 τί θέλς εδώ ;

—’Έχασα τόν άντρα μ’, τόν Βρυσήβουλο και τρέχω νά τόν βρώ.
Τότε φανερώθκε καί τήν είπε, δέ σέ είπα νά μή μέ φανέρωσης ; καί 

θά χαλάσεις τρία σιδερένια ζευγάρια παπούτσια γιά νά μέ βρής ; καί τήν 
πήρε στό σπίτι καί τήν έκρυψε.

Τό βράδ’ πάγει ή μάννα τ ’ καί τόν λέγ’, άνθρωπίλα μυρίζ9, ποιόνα 
έκρυψες ;

— Όρκίσ’ πώς δέ θά τήν πειράζεις νά σέ τό πώ.
Ώρκίσθηκε ή μάννα τ” καί τήν έβγαλε. Ή  δράκισσα σά τήν είδε ά

φρισε απ’ τό θυμό. Τό πρωί τήν λέγει έγώ θά πάγω καί θάρτω νά εύρω 
σκουπισμένα κι' ασκούπιστα.

—Πώς μαθέ, λέγ’ στον Βρυσηβουλο, νά σκουπίσω κι9 ασκούπιστα.
—Νά πάρς τή σκούπα καί νά βαρέσης μιά εδώ, καί μιά κεΐ καί νά 

τήν άφίσης.
Τό βράδυ ήλθ’ ή δράκισσα κ’ είδε σκουπισμένα κι’ ασκούπιστα καί 

θύμωσε, ποιός τήν όρμήνεψε καί τδκαμε.
Τήν άλλη μέρα τή λέγει γώ θά φύγω καί συ νά σφουγκαρίσης καί νά 

γίνε σφουγκαρισμένα κι5 άσφουγκάριστα. Τή λέγ’ δ Βρυσήβουλος νά βρέ- 
ξης ένα πανί κι’ απ’ ανάμεσα σφουγκάριζε.

^Ηρτε τό βράδ9 ή δράκισσα άφρισε, πάλε ποιός τήν όρμήνεψε καί 
τδκαμε.

Τό πρωί σηκώθκε καί τή λέγει, γώ θά φύγω καί σύ αύτά τά στρώ
ματα θά τά πλύνης καί νά είναι πλυμένα κι9 άπλυτα καί νά τά γεμίσης 
πούπουλα.

Τήν λέγ” ό Βρυσήβουλος πάρε τά στρώματα καί πάνε στό ρέμα καί 
χτύπαγε τό στρώμα μ’ αυτή τή βέργα καί φώναζε.

Πτηνά τόϋ ονρανοϋ και πουλιά της γης, 
δλα, δλα νά μαζωχτοντε.

Πάγ’-ή βασιλοκόρη στό ρέμα καί χτυπάει μέ τή βέργα τά στρώματα 
καί φώναγε.

ΙΙτηνά τ* ονρανοϋ και πουλιά της γης 
δλα, δλα νά μαζωχτοντε.
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"Όλα τά πουλιά κατέβκανε καί μαδή-θκανε τά ποΰπουλα αναμεταξύ 
τους, ενα πό τ’ άλλο ξεπουπουλίσθηκαν, γιόμωσε τά στρώματα καί τά 
πήγε στό σπίτι.

Τό βράδ’ πάγ’ ή δράκισσα, σάν τά ειδε δλα καμωμένα, έσκασε απ’ 
τό κακό της κ’ εζησαν καλά ό Βρυσήβουλος μέ τή βασιλοπούλα καί μεΐς 
καλλίτερα.

(Α κολουθεί) ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜ ΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ



ΣΗ Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ —Π Ρ Ο Σ β Η Κ Α Ι —ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Θ ω μα Ί ω α ν ν ίδ ο ν ,  δημοδιδασκάλου : Δύο σ τ ιχο υ ρ γή μ α τα  πρός τόν 
Μ ιχα λά κ ιν  β έην Γ κ ιο υμ ο υα γκ ερδά νη ν . Έ ν  έχει 1855 έδυλοφονήθη υπό 
Τούρκων, εγκαθέτων ύπό τίνος Τούρκου βέη χωροδεσπότου, ό Δημήτριος 
Ά θ . Γκιουμουσγκερδάνης, νεώτερος αδελφός τοϋ Μιχαλάκι βέη. Οί εγκά
θετοι ειχον οδηγίας νά δολοφονήσωσι τόν Βέην, ούτοι δμως κατά λά
θος έφόνευσαν τόν Δημήτριον, δστις τότε αντί τοϋ άδελφοϋ του μετέ 
βη έφιππος εις τό έν Δερμένδέρε παρά τή Ροδόπη έργοστάσιόν των άμπά- 
δων. Έ π ί τή σωτηρίφ του καί πρός μνήμην τοϋ δολοφονηθέντος άδελφοϋ 
του δ Βέης έκτισε τφ 1856 τήν φερώνυμον αλληλοδιδακτικήν σχολήν τοϋ 
Δημ. Γκιουμουσγκερδανη έπί τών ανατολικών υπωρειών τοϋ λόφου τών 
Σχοινοβατών (Τζαμπάς-τεπέ) καί κάτωθι ακριβώς τής πατρικής του οικίας* 
ύπ’ αυτά τά τείχη τής αρχαίας άκροπόλεως, ήν σχολήν έδωρήσατο τή Ελλη
νική κοινότητι Φιλιππουπόλεως, προικοδοτήσας καταλλήλως πρός συντήρη- 
σίν της, (’Ίδε, Κ. Μυρτ. Άποστολίδου, Κώδιξ Νικηφόρου Φιλιππουπό- 
λεως, «Θρφκικά», τόμ. 12ος, έτ. 1939, σελ. 127. Είς τόν 16ον τόμον δη- 
μοσιευθήσεται τό πατριαρχικήν περί τής ίδρύσεως τής σχολής σιγίλλιον, 
άρ. 16). Ό  Βέης πρός διευκόλυνσιν τής Κοινότητος αύτός έφρόντιζε δι’ 
ειδικής εφορείας περί τής συντηρήσεως τής σχολής μέχρι τοϋ θανάτου του 
(1880) είσπράττων τούς τόκους τοϋ διατεθέντος κληροδοτήματος καί συμ- 
πληρών τά έλλειμματα.

Τή 1η Σεπτεμβρίου τοϋ 1859 διωρίσθη ύπό τοϋ Βέη διδάσκαλος τής 
σχολής ό Θ ω μάς ’Ιω α νν ίδ η ς  έπί μίαν διετίαν (άπό 1 Σεπτ. 1859—30 
Αύγ. 186 L) έπί έτησίω μισθφ 11 '.000 γροσίων, πληρωτέων τακτικώς ύπό 
τοϋ Βέη κατ’ αναλογίαν είς τό τέλος έκάστης τριμηνίας, μετά κατοικίας 
έν τή σχολή, καυσίμου ύλης, ύπηρεσίας καί ϋδατος κατά συμφωνητικόν 
διασωζόμενον έν τοΐς άρχείοις τού οίκου Γκιουμουσγκερδάνη καί φέρον 
τάς ιδιοχείρους ύπογραφάς τών συμβαλομένων Μιχαήλ ’Αθ. Γκιου- 
μουσγκερδάνη καί Θωμά Ίωαννίδου, συνταχθέν δέ καί γραφέν ύπό τοϋ 
δευτέρου.

Τή 1η τοϋ έτους 1861 ό ποομνημονευθ·είς διδάσκαλος έστιχούργησεν 
ύπέρ τοϋ ευεργέτου καί προστάτου τής είρημένης σχολής ποίημα, δπερ 
οί μαθηταί αύτής δι’ άντιπροσωπείας ένεχείρησαν αύτφ. Τό ποίημα άπο-
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Τβλοΰμενον εξ 9 έξαστίχων στροφών καί γεγραμμένον επί μεγάλου φΰλ- 
λου χάρτου διεφυλάχ-θη παρά τη οικογένεια τοΰ Βέη καί εχει ώς άκο- 
λοΰθως.

« Τ φ  jtQoaidxjj τή ς  σχολής το ν  Δ. Γ . Γ. ε ύ γ εν εσ τά τφ  
Μ ιχα ή λ  Bdjj ΓΜ ίουμούα-Γκερδάν.η.

1
Νέον ετος νϋν αρχίζει καί.ώς πάντοτε και τώρμ 
άνανεουμέν ή φύσις νέα μας προσφέρει δώρα, 
μαρτυρονντα τήν αγάπην τοΰ έπονρανίου Πλάστου, 
προς ήμάς τους επιγείους αναξίους λατρευτάς τον.

Νέον ετος ανατέλλει 
και το παν πρός τόν Σωτήρα νέον νμνον αποστέλλει.

2

Καί ό δίσκος τον ήλίου, ό φωτίζων τήν ημέραν, 
καί τό φέγγος τής σελήνης, τό καλλύνον τήν εσπέραν, 
ουρανός τε καί αστέρες, γή καί θάλασσα έπίαης, 
καί τά ζώα καί τά άνϋη καί εν γένει πάσα κτίσις

εκ χειλέων ενγνωμόνων 
τήν σοφίαν διηγούνται τον Δημιουργόν τών όλων.

3

Αισ&ημα ευγνωμοσύνης μας πληροί θερμόν,γενναϊον,
βλέποντας τήν φνσιν πάσαν, δείχνονσαν μέ τόν ώραϊον
καί αιώνιόν της νόμον τήν στοργήν καί τήν αγάπην
τον Θεού πρός τούς ανθρώπους, πρός τήν πλάσιν πάσαν ταύτην,

Αισίλημα ευγνωμοσύνης 
τάς ψνχάς κινεί πρός δόξαν τον δοτήρος τής ειρήνης.

4

Αδομεν λοιπόν ς τόν Πλάστην νέους νμιονς, νέους αίνους, 
πλέκομεν στεφάνους άμα εγκωμίων καί επαίνους 
διά τόν καλόν προστάτην τής σχολής μας καί γενναϊον 
βοη-ϋόν καί ευεργέτην τών μαϋητενόντων νέων

καί φωστήρα τών ψυχών μας, 
τόν νπερπληρονντα πάσας τάς ενχάς τών καρδιών μας.

5

Εύμενώς δ5 ό παντεπόπτης άς δεχΰή τάς ικεσίας, 
άς καί καΰ’ έκάστην στέλλει έξ ενγνώμονος καρδίας



ή φοιτώσα νεολαία εν τή of} σχολή καϊ δώση. 
την έξ ύψους ευλογίαν και τά έργα στεφανώση

τά υμών μ επιτυχίαν 
και ζωήν μακράν χαρίση και τιμάς και ευτυχίαν,

6

Είθε δέ μη καταλάβη, λήθη πώποτε ούδένα,
δτι τοϋ πατρός φιλτέρα, της μητρός ποθεινότερα.
είν η πάσχουσ° άναξίως και έκ προδοτών πατρίς μας.
Ύ π έ ρ  τ αυτής και τά πλούτη, τάς τιμάς και την ζωήν μας

νά προοφέρη ώς θυσίας 
έκαστος ήμών ώς τέκνον τής προγονικής εύκλειας.

7
"Οταν ή πατρίς στενάζη, δταν πάσχη ατιμίας, 
ποιον τέκνον δέν συμπάσχει, δέν λογίζει δυστυχίας 
τά δεινά και τάς κακώσεις και τήν άπομόνωσίν της ;
Ποιον έχουν νοΰν καί ώτα δέν ακούει τήν φωνήν της,

ήτις κράζει λυπημένα :
«βοηθεΐτε, βοηθεϊτε» πρός τούς πάντας, πρός καθένα ;

8

Σύ τό προσφιλές της τέκνον, δ πρωτότοκος υιός της,
Συ καί εις τάς δυστυχίας τρέχων πρώτος βοηθός της, 
είθε είς ’Εσέ νά δώση δ Θεός τήν ευτυχίαν, 
ν' άπαλλάξης τήν πατρίδα άπό πάσαν δυστυχίαν,

θεραπεύων τάς πληγάς της, 
άποδίδων δέ είς ταύτην τάς προγονικάς τιμάς της .

9
Φόρον τής ευγνωμοσύνης, φόρον τής ευχαριστίας, 
τάς δλίγας ταύτας λέξεις ά π 3 εύγνώμονος καρδίας 
δεξου εύμενώς προστάτα. Αιωνίως θ' άγαπώμεν 
καί μέ σεβασμόν συνάμα είς τόν νοϋν θ' άνακαλώμεν

τόν προστάτην τής παιδείας, 
τόν ήμάς, τά μικρά τέκνα, σφσαντα έξ άμαθείας.

Οί μαθητάϊ τής σχολής τοϋ αειμνήστου Δημητρίου Γκιουμουσγκερδάνη 
εύγνωμονονντες άποστέλλουσιν».

Ό  στιχουργός διδάσκαλος, ως φαίνεται, ύπέπεσεν ύστερον είς τήν
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δυσμένειαν τοΰ Βέη ένεκα πλεονεξίας καί έξεβλήθη τής θέσεώς του. 
'Ό θεν τή 1η τοΰ έτο\>ς 1 86Γ) γράφει πρός αυτόν άλλοθεν τό ακόλουθον 
στιχούργημα αίτοΰμενος συγγνώμην, ής πάντως έτυχε, διότι άλλως δέν 
θά διωρίζετο ύπό τής Κοινότητος διευθυντής τής αλληλοδιδακτικής σχο
λής τής αγίας Παρασκευής, ήν διηΰθυνε μέχρι τοΰ 1878. Τό ποίημα άπο- 
τελοΰμενον έξ έξ πεντάστιχων στροφών και φυλαττόμενον παρά τή αυτή 
οίκογενείφ έχει ώς εξής :

*Τ φ  εύ γεν εσ τά τφ  κνρ ίφ  μοι Μ ιχαήλ Β έη  Γκιονμουο-γκεοδάνη  
διά τό νέον £τος 1 8 6 5 .

1

Τελευταίος ίσως πάντων έρχομαι νά Σ ’ ενοχλήσω, 
τάς ενχάς μον νά Σου πέμψω, χαίτοι μιση&είς 

ή άδίκως ή δικαίως, τοϋτο θά τό λησμονήσω,
μόνην αμοιβήν μον βέλω : Μή με λησμονής !

Μή με λησμονής !

2

Ναί ! αΗ  απληστία μ ’ εχει φοβερά ζημιωμένον !
Μου προσήψατ5 άχαρίστου δνομα κακόν.

Καί αντί παρηγορίας τοϋτο μ ’ δχει πληγωμενον 
τήν μνησικακίαν εϊδον ! ”Ω αυτό δεινόν !

°Αληΰώς δεινόν !

3

Εις τόν δρόμον τής ζωής μον ενρ ό νους μον δνσχεραίνων 
λίθον μέγαν, καί προσκόφας, μ ’ ερριψε ς τήν γήν !

Καλόν είναι νά παρέλΦη ήσυχος ό διαβαίνων
καί δύο λόγους παρηγόρονς νά μή δώσ ώς αρωγήν ;

Μίαν αρωγήν ;

4

Εντυχ,ής ιΐναι έκεΐνος, οστις είς τόν δνστνχονντα 
δύναται νά έπεκτείνη χεΐρα βοηβόν !

Η  ζωή τον  ευφροσύνη καί τόν κόσμον επαινούντο 
θά άφήση άναβαίνων πρός τόν ουρανόν, 

καί πρός τόν Θεόν.

5

’ Ελαχες τήν μοίραν ταύτην. Ε ΐβε  νά διατηρήση
φ, κ ι κ ά ΙΕ '. 24
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<5 Θεός και τήν ζωήν σον και τονς θησαυρούς ! 
τήν τιμήν δε και τήν δόξαν και τονς φίλους οον ν' αύξηση, 

τονς βλαστούς σον <3’ άναδείξη άνδρας άγαΰούς, 
άλη&ώς κλεινούς.

6

Ταντα Σ ' εύχεται μακράν Σον ευρισκόμενος ό ξένος, 
δστις άλλοτε Σον ήτο λίαν προσφιλής' 

αλλά επταισε και τώρει είναι μετανοημένος,
κι άφοΰ Σοΰ ζητεί συγγνώμην, μή τόν λησμονής,

Μή τό)ν λησ μονής !

Θ. Ί(ωαννίδης).».
Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Λΐνος. 'Έβρος ποταμός. Έ ν  συνεχείς τών δσων περί "Εβρου έγρα- 
ψεν ό ιατρός κ. ° Αχ. Σ αμ οθράκης εις τόν ΙΓ '  τόμον τών «Θρακικών» 
(σελ. 33— 55) άναγράφομεν υσα ό A. V iq u esn e l  ’) αναφέρει.

Ό  λιμήν της Αϊνου, εις τήν εκβολήν τοϋ "Εβρου δέν εχει βάθος πε
ρισσότερον άπό 35 έως 70 έκ. μ. Τά ατμόπλοια σταματούν είς μίαν σχε
τικήν άπόστασιν άπό τόν λιμένα. Περιμένουν νά γαληνεΰση τελείως ή 
θάλασσα, διά νά κατορθώσουν, μέ τάς σχεδίας, τό φόρτωμα καί τό ξε
φόρτωμα τών εμπορευμάτων. 'Ο  ελάχιστος άνεμος άνατρέπει τάς σχεδίας 
ή τάς εκθέτει νά κτυπώνται άπό  τά κύματα. Αί μικραί βάρκαι πού κατε
βαίνουν άπό τήν Ά δρ ιανοΰπολ ιν  πρός τήν Αίνον, παρ’ ολον τό ασθενές 
τοΰ ρεύματος δέν δΰνανται νά υπερπηδήσουν τά κύματα . . .

Ή  ελαττωματική ροή τοΰ ποταμού είς τήν εκβολήν έφερε τό μοιραίον 
κτύπημα είς τό εμπόριον τής Αϊνου, τής οποίας δ πληθυσμός ήδη δεκα- 
τισμένος άπό τήν καταστροφήν τοΰ 1837, εύρίσκεται άκόμη εκτεθειμένος 
είς τάς άπωλείας άπό τόν πυρετόν, τάς οποίας αυξάνουν τά μ ιάσματα τά 
προερχόμενα άπό τά γειτονικά έλη.

Ό  σουλτάνος Ά βδού λ  Μετζίτ, συγκεκινημένος άπό τά παράπονα τών 
εμπόρων τής Άδριανουπόλεως, διέταξε τήν μελέτην τών διαφόρων προ- 
τεινομένων σχεδίων, μέ τόν σκοπόν ν ’ άποβή ή Μαρίτζα πλώϊμος, είς δλον 
της τό μήκος καί δ λιμήν τής Αϊνου ευπρόσιτος είς πλοία μεγαλειτέρας 
χωρητικότητος. Ό  κ. P o ire l ,  μηχανικός διευθυντής τών λιμένων καί τών 
δδών, τόν δποϊον συνηντήσαμεν έπί τόπου, δτε ήσχολεΐτο μέ τάς προ-

1) Voyage datis la Turquie d’Burope. Description Physique et Geologique de 
la Thrace. Paris 1868, τόμ. I, σελ. 268, 334—335.
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καταρτικάς μελέτας, εξέθεσε τά πορίσματα επί τών οποίων ή κυβέρ- 
νησις δέν έδωσε ούδεμίαν συνέχειαν. Οί τής Άδριανουπόλεως έμποροι 
ήσαν πρόθυμοι νά ύποστοΰν θυσίας διά νά συντελέσουν είς τήν επιτυχίας 
τής επιχειρήσεως. Τό χρήμα έδόθη άνωφελώς. Δήλωσις γενομένη παρά 
τοΰ Σουλτάνου έλεγε «δτι τίποτε είς τό εξής δέν θά ήμπόδιζε τήν έλευ- 
θέραν ναυσιπλοΐαν είς τήν Μ αρίτζαν».........

Π αρ’ ολην τήν έμφραξιν υπό τής άμμου τοΰ λιμένος της καί παρ3 ό
λους τους πυρετούς, οί όποιοι δεκατιζουν τόν πληθυσμόν της, ή Αίνος 
παραμένει ακόμη τό μάλλον σημαντικόν επίνειον τής μεσημβρινής παρα
λίας τής Θράκης.

Αί πληροφορίαι τάς οποίας συνεκεντρώσαμεν διά τό εμπόριον τής 
Αίνου μάς άνεκοινώθησαν υπό τοΰ κ. P ie rre  Vernazza, προξενικοΰ πρά- 
κτορος τής Γαλλίας, ό όποιος εΰηρεστήθη νά μάς παράσχη εγκάρδιον φι
λοξενίαν. Αί πληροφορίαι αΰταί άναφέρονται είς τό έτος 1847, καί δέν 
άφοροΰν ή μερικά εμπορεύματα τής εξαγωγής.

Ή  σιγή τών «Faits Com m eriaux» ώς πρός τόν λιμένα τής Αίνου 
μάς παρακινεί είς τό νά τάς δημοσιεύσωμεν παρ5 δλον τό ατελές των. 
Κατά τήν εποχήν τής διελεύσεώς μας έκ τής Αίνου, τό 1847, αί ποσότη
τες τών δημητριακών αί όποϊαι έφθασαν διά τοΰ "Εβρου, μάς είπεν τό 
αυτό πρόσωπον, άνήρχοντο περίπου είς 1.500.000 κιλά., δηλ.

σίτος σκληρός καί μαλακός περίπου 1.000.000 κιλά
σίκαλη, κριθή καί καλαμπόκι περίπου 500.000 »

Ό  μαλακός σίτος προέρχεται μόνον άπό τήν Φιλιππούπολιν, ο σκλη
ρός σίτος άπό τήν αυτήν περιφέρειαν καί άπό δλα τά σημεία τής κοι
λάδας.

Τό κριθάρι δέν άποστέλλεται ένεκα τών εξόδων ή είς μικράς άπο- 
στάσεις. Τό καλαμβόκι φθάνει άπό τούς καζάδες Χάσκιοϊ, Τσιρπάν, Έσκί 
Ζαγρά κλ.

Αί ποσότητες αύται τών δημητριακών προοριζόμεναι διά τήν εξαγω
γήν υπερβαίνουν σημαντικώς τόν αριθμόν τών προηγουμένων ετών.

Πρό τοΰ 1847, ό άριθμός έποίκιλλε άπό 300.000 κιλά ώς 400.000. 
Ή  στιγμιαία αύξησις, είς τήν εμπορικήν κίνησιν τοϋ λιμένος είνε άποτέ- 
λεσμα τών γενομένων αγορών, διά λογαριασμόν τών Ευρωπαϊκών δυνά
μεων, αί όποΐαι έζήτησαν τά αναγκαία σιτηρά, διά νά ισοσκελίσουν τήν 
παραγωγήν καί τάς άνάγκας τής καταναλώσεως. Άλλά σχεδόν ολαι αί 
άγοραί συνομολογοΰνται είς τήν Άδριανούπολιν καί τήν Φιλιππούπολιν 
κλ. Ή  Αίνος κατά τό 1847 δέν έπώλησε ή 150—200000 κιλά δημητρια
κών, δηλ. περίπου 50000 κιλά περισσότερα τών προηγουμένων έτών.

Ή  πόλις αύτή λοιπόν έχει άσήμαντον εμπορικήν σπουδαιοτητα, καί
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δέν εινε η ή σκάλα τής φορτώσεως τής ύδρογραφικής λεκάνης τής Μα- 
ρίτζας και μάλιστα τής Άδριανουπόλεως, τοποθετημένη είς τό κέντρον 
τοϋ λεκανοπεδίου.

Ό  ακόλουθος πίναξ δίδει τάς τιμάς τών δημητριακών (παραδοτέων 
είς τό κατάστημα) τό 1847, συγκρινομένας μέ τάς τών προηγουμένων ετών

Πρώτον τρίμηνον τοϋ 1847 Προηγούμενα έ'τη
Σιτάρι μαλακό τιμή κατά κιλόν 22—23 γρ. άπό 8—10 γρ.
Σιτάρι σκληρό »
Κριθάρι »
Σίκαλη »
’Αραβόσιτος »

22—28 » 14—17
7—10 * 6 - 7

15—16 » 5— 7
1 8 -2 8  » 5 — 7

Τά μικρά έξοδα φορτώσεως, τά συνήθη έτη, άνήρχοντο είς 30 παρά- 
δες τό κιλό δι’ δλα τά δημητριακά. Συμπεριελαμβάνοντο, ή άποθήκευσις, 
ή προμήθεια τοϋ εμπόρου τοϋ επιφορτισμένου νά παρακολουθήση τήν 
φόρτωσιν κλ. Τό 1847, τά αυτά έξοδα δέν ήσαν σταθερά’ έκυμαίνοντο μέ 
τάς δυσκολίας τών διαφόρων ήμερών τής φορτώσεως, καί τάς μεγάλας ή 
μικράς ποσότητας τών εμπορευμάτων πρός εξαγωγήν, μεταξύ 1 καί 3 γρ.

’Άλλα κυριώτερα εμπορεύματα τά όποια εφορτώνοντο άπό τήν Α ί
νον : Κ απνός : 300000—400000 οκάδες, συλλεγμένος άπό τούς καζά- 
δες τής Αίνου, τοϋ Φερεδζίκ, τής Κεσσάνης, τών Ύψάλων, τοϋ Διδυμο
τείχου κλ. καί τοΰ οποίου ή τιμή έποίκιλλε άπό 50 παράδες έως 3 γρ. 
τήν δκάν (μή συμπεριλαμβανομένων τών εξόδων μεταφοράς).

βΑΑαηομένα ψάρια  τής Αίνου (Αίνος βαλιγί) 1) 100000—200000 
οκάδες πρός 60—70 παράδες τήν οκά. Μέ τά έξοδα άλατίσεως, ξηράνσεως 
καί καπνίσματος έν ολφ 3 γρ. τήν οκά.

“Αλας. Ή  έκμετάλλευσις τού άλατος είναι μονοπώλιον, τοϋ οποίου 
ή παραχώρησις ήγοράσθη άπό ένα γαιοκτήμονα. Ή  πώλησις τού άλατος 
είς τήν Αίνον δύναται νά^άνέλθη άπό 600000 έως 900000 όκάδας, μέ τ ι
μήν τών 5—6 παράδων κατ’ όκάν. Σχεδόν δλον αύτό τό προϊόν προορί
ζεται διά τήν κατανάλωσιν τών γειτονικών καζάδων.

Βδέλλαι. Ή  αλιεία τών βδελλών είναι ομοίως μονοπώλιον. Ή  πώ- 
λησις δέν γίνεται είς τήν Αίνον, ή οποία χρησιμεύει μόνον ώς σκάλα καί 
εξάγει 100—200 οκάδες μέ τιμήν 100—150 γρ. κατ’ όκάν.

Π ήλινα ακεύτι καί ”Αργιλλος, διά τήν συσκευασίαν τών εξαγομέ
νων βδελλών.

1) Λ. Τ. Ψάρια Αίνου. Πρόκειται περί τών λικουρίνων ή αΐνίτικων.



Μ α λλί. Μ έταξα . Δέρματα  βουβά λω ν κα ί ά γελάδω ν. Ξύλο διά  κ α 
τα σ κ ευή ν  η λο ίω ν . Είς ποσότητας απροσδιορίστους.

Τυριά . Άποστελλόμενα είς τούς λιμένας τής Τουρκίας.
Κ ρασί. Ρ α κ ί  και Ξύδι. Τά προϊόντα αύτά συγκομιζόμενα είς μικράς 

ποσότητας άπό τά περίχωρα τής Αίνου, καταναλίσκονται εις τήν πόλιν 
καί πωλοΰνται είς τάς· άκολούθους τιμάς :

Κρασί 25—30 παράδες τήν οκά.—Ούζο 3—4 γρ. τήν δκά.—Ξύδι 
15—20 παράδες τήν δκά.

Σελ. 336.—Ή  Μαρίτσα πλώϊμος μέχρι τής εκβολής της κατά τούς 
μήνας Μάϊον, ’Ιούνιον, ’Οκτώβριον, Νοέμβριον, Δεκέμβριον εύκολΰνει 
τήν παραλαβήν καί άποστολήν τών εμπορευμάτων.

’Άλλοτε τά ατμόπλοια τής Αίνου άνήρχοντο τόν ποταμόν μέχρι τής 
Άδριανουπόλεως μεταφέροντα άπό 80—350 στατήρας. ’Ή δη τό διάστημα 
άπό Αίνον εις Φερεδζίκ δέν δύναται νά διασχισθή ή άπό βάρκας μικρού 
βυθίσματος. Οί μεγάλες βάρκες σταματούν πλησίον-τής τελευταίας αύ
τής πόλεως, δπου Ινεργειται ή μεταφορά τών εμπορευμάτων*

Οί γεωγράφοι1) παρουσίαζον μέχρι τών ημερών μας, είς τούς χάρτας 
ενα κόλπον είσχωροϋντα είς τήν ξηράν καί περιλαμβανόμενον μεταξύ Α ί
νου, Feredjik  καί Κεσσάνης.

Τώρα αύτός είναι λειμών, μέ έλη διεσπαρμένος κατά τό θέρος, καί πολ
λάκις τόν χειμώνα πλημμυροΰμενος. "Οταν διερχώμεθα άπό τό Souloudja 
(Fakirm a τών 'Ελλήνων) Ν. Δ. τής Κεσσάνης, ένας γέρων μάς έλεγε δτ*- 
τό χωρίον Khiz Kapan, ευρισκόμενον εις τούς δυτικούς πρόποδας τοϋ όρους 
Herdelez tepe ώνομάσθη οϋτω (άπαχθεισα κόρη) άπό τάς άπαγωγάς 
τών κοριτσιών τάς οποίας ένήργουν οί κουρσάροι καί είς αύτό τό χωρίον, 
μέ τήν βοήθειαν τών βαρκών των. Προσέθεσε δτι δταν ήτο παιδί ήκουσε 
νά ομιλούν δΡ αύτάς τάς άπαγωγάς, άπό γέροντα, δ όποιος ήτο μάρτυς. 
Οϋτω κατ’ αύτήν τήν μαρτυρίαν,, αύτό θά εγίνετο πρό ενός τούλάχιστον 
αίώνος (άπό τοϋ 1847) δτε ό κόλπος άπέβη δυσπλώιμος είς τάς βάρκας.

Ε κείνο  πού είναι θετικόν είναι δτι ή άμμόχωσις τοϋ λιμένος τής 
Αίνου, είνε πολύ πρόσφατος καί προεκλήθη άπό τήν άλλαγήν τοϋ ροϋ 
τής Μαρίτζα, ό όποιος εξέβαλλε εις τήν θάλασσαν.

Ό  ποταμός διανοίγων κοίτην νοτιώτερον, μετέφερε άπό τότε σχεδόν 
ολην τήν χωμάτωσιν είς τόν λιμένα τής Αίνου, ό όποιος ήδη παραμένει 
ά'χρηστος.
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1) Αύτ. τόμ. I I  σελ. 298.
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274 Στατιστικοί πίνακες

Ά πό τόν Γ ' τόμον τοϋ Ημερολογίου τών Εθνικώ ν Φιλανθρω- 
δημοσιεΰομεν τό μέρος τών Στατιστικών Πι-

Μ ητρόπβλις "Εδρα Ε πα ρχία ς Έ κκλησ ία ι 'Α γιάσματα “Ιερείς

3 Ήρακλείας 
Γρηγόριος

Ραιδεστός — — —

8 Δέρκων 
Καλλίνικος

Θεραπεία 44 60 46

10 Άδριανουπόλεως 
Κύριλλος

’Αδριανούπολις 68 ιώδέν 101

32 Φιλιππουπόλεως 
Φώτιος

Φιλιππούπολις 27 — 63

28 Διδυμοτείχου 
Φιλάρετος

Διδυμότειχον 55 4 96

32 Αϊνου 
Αεόντιος

Δεδέ άγάτς 19 1 21

35 Μεσημβρίας 
“Άνθιμος

--
"

37 Βιζύης 
Νικόδημος

-- 25 καί 1 μονή 21 43

88 Άγχιάλου 
Βασίλειος

---

40 Μαρωνείσς 
Νικόλαος

--

41 Σηλυβρίας 
Διονύσιος

--

42 Σωζοαγαθουπό- 
λεως Δωρόθεος

-- 9 10

43 Ξάνθης 
’Ιωακείμ

Ξάνθη _

44 Γάνου καί Χώρας 
Κωνσταντίνος

Χώρα

66 Λιτίτσης 
Νικηφόρος

•Ορτάκιοϊ (Άδριανου- 
πόλεως)

20 καί 1 μονή 24

76 Καλλιουπόλεως 
’Ιερώνυμος

Καλλίπολις καί Μάδυ- 
τος

30 10 40

79 Σαράντα 'Εκκλη
σιών Ά νθ ιμ ος

Σαράντα Έκκλησίαι

80 Τυρολόης
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σχολώ ν, διδασκάλω ν καί μα& ητώ ν τώ  ν ιερ ώ ν  μη τρ ο η ό λεω ν  
Π ατρ ια ρχείου .

πικών Καταστημάτων [Κ/πόλεως] 1907 [έτος Γ'] σελ. 100—109, 
νάκων τό άφορών τάς Θρακικάς μητροπόλεις.

Σ χ ο λ ε ία Δ ιδά σ κα λο ι Δ ιδασ κάλ. Μ αβηταί Μ αθήτρια ι έν  δλω

120 έξ ών τά 45 121 45 4736 1863 6599
παρθεναγωγεία

226565, έξ ών 1 ήμιγυ- 59 23 1075 3340
μνάσιον

559797, έξ ών 1 γυμνά- 122 75 3557 9154
σιον καί 1 ήμιγυ- 
μ^'άσιον
38 έξ ών 2 γυμνά 60 34 2280 1540 3820
σια

62 72 12 3798 782 4580

9 11 11 600 200 700

— — — — — —

30 27 12 1142· 584 1726

— — — — — —

28 32 20 1646 912 2458

— — — — — —

8 11 4 550 150 700

32 έξ ών 2 ήμιγυ- 35 24 1560 1393 2953
μνάσια

13 17 7 — — 1405

25 23 7 1056 407 1463

15 27 7 1585 600 2185

- — — — — —

— — — — — —



Διοικητική διαίρεσις Θράκης τον 1910. Έ κ  τής επισήμου Έπετη- 
ρίδος τοΰ ‘Οθωμανικού Κράτους «Σαλναμέ Αεβλέτι Ά λιέ Όσμανιέ» τοϋ 
1326 —1910 δημοσιεύομε ν τά τής διοικητικής διαιρέσεως τής Θράκης, μέ 
σημείωσιν τών εις εκάστην ύποδιοίκησιν υπαγόμενων χωρίων και τσιφλι- 
κίων, ώς και τών ονομάτων τών χριστιανών διοικητών ή βοηθών διοικη
τών. Αί πλεΐσιαι τών υποδιοικήσεων εκτός τών άπ’ ευθείας εξ αυτών 
έξαρτωμένανν χωρίων ειχον καί τούς δήμους (ναχιέδες), εκ τών οποίων 
εξηρτώντο χωρία καί τσιφλίκια.

Σελ. 689 Νομός Πρωτευούσης 

Υποδιοίκησις [καϊμακαμλίκ] Κιουτζούκ Τσεκμετζέ 

Τάξις 1η. "Εδρα Μακροχώριον

‘Υπαγόμενοι Δήμοι, Χωρία Τσιφλίκια

376 Διοικητική διαίρεσις Θράκης 1910

Κιουτσούκ Τσεκμετζέ 20
Σου γιολοΰ 10 1
Ρουμελί φαναρί 5 1

35 2

Σελ. 894—895 Νομός [Βιλαέτ] Άδριανουπόλεως 
Σελ. 896—897

Ίσκτάρτ 38 1
Ά δά  14 1
Τσούκε 44 1

96 3

Σελ. 898 'Υποδιοίκησις Μουσταφά πασά (τάξις 1η)

Τσερμέν 19 1
Σελπουκέν 10 1
Λέφκε 14 1

53 3

‘Υποδιοίκησις Κίρδζαλι (Τάξις 1η)

Κιρδζαλί 15 1
Σελνλάρ 9 1
Κεραιλάρ 8 1
Όσμάν πασαλάρ 8 1

40 4
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έκ μεταφ. 40
Χαβαδζιλάρ 9
Γιεχιαλί 9
Σαμπάκ 10
Γκαπιρ(3ά 16
Κίρ βέτιδζί βιραν 10

Χωρία Τσιφλίκια 
4

94 8
Σελ. 898—-899 Ύποδιοίκησις Δέσρ έργκίνε (Τάξις 2α)

Βοηθός ύποδιοι*ητοΰ Γιώργη Ζαφιρόπουλος' έφέντης

Τ σούπ 32 1
’Ατά 26 1
Ίμπρίκτεπέ 9 1

67 3
Σελ. 899 Ύποδιοίκησις Διδυμοτείχου (Τάξις 2α)

Βοηθός ύποδιοικητοΰ Παναγιώτης Χατζόπουλος έφέντης

Κοΰλελι μπουργάζ 15 1
Κιρτζά δζελίλ 14 1
Καρά κλίσια 12 1
Σαλνίκ β 1

46 4
Ύποδιοίκησις Όρτάκιοϊ (Τάξις 2α)

Μάνδριτζα 14 1
Καμπά άγάτς έρνπουτ 20 1
Μαχμουτλη 9 1
Τεμιολάρ 16 1
Σαρί χαζιρ 16 1

75 5
Σελ. 900 -901 'Υποδιοίκησις Χάφζα (Τάξις 3η)

Χαφσά 29
Κιρδζε Σαλίχ 6 1

35 1
Διοίκησις (σανδζάκ) Γκιουμουλτζίνας (Τάξις. 3η)

“Εδρα 56  1_

Είς μεταφ. 56 1
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Χωρία Τσιφλίκιι
έκ μεταφ. 56 1

Σαπχανί 48 1
Μαριόνεια 18 I
Κιραΐ δζεδί 19 1
Γιεσί. 29 1
Σέχ δζοτηιά 71 1
Κερλί 33 1
'Γσικάλ 18 1

289 Ί Γ
Σελ. 902 Ύποδιοίκησις Σουλτάν γερι (Τάξις 1η)

Σουλτάν γερί 25 1
5 Αδά 1.5 1
Καβί 35 1
Τασλί 27 1
Τεκέ 18 1
Μουστανλί 23 1

143 5
'Υποδιοίκησις Ά λ ι Τσελεμπή (Τάξ ις 1η)

5Αλί τσελεμπή 3
Πίλασι 1 1
Άσίμλάν 10 1
Πάσοβικ 8 1
Σουκιουτζίκ 5 1
Τσιτάκ 3 1
Τόζ μπεράν 6 1
Καρσιλί 5 1

41 7
.. 902—903 'Υποδιοίκησίς Ξάνθης (Ίσκέτζε) (Τάξο

Ξάνθης 13
Γιένιτζε 33 1
Τζελιμπλή 16 . 1
Σακάρ κιγιά 17 1
Γεσί δράν 9 1
Γενί κον 14 1

5
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Σελ. 903 Έ γρί δερί (Τάξις 2α)

Χωρία Τσιφλίκια
Έγρί δερέ 10
Δαοΰτ 8 1
Ντολαστίρ 5 1
Χουτασλί 9 1
Μουσκουλοΐ) 22 1
Κιουτσούκ Βίρα 13 1

37 5
Σελ. 903—904 'Υποδιοίκησις Νταρί δερί (Τάξις 2α)

Νταρί δερί 21
Σαχΰν 5 1
Έκικιάρ 4 1

30 2
Σελ. 904 Διοίκησις 40 Εκκλησιών (Τάξις 1η)

Ισκιου π 6 1
Καβακλή 9 1
Πολή 7 1
Κουγιού 8 1
Μπουνάρ χισάρ 18 1
Κοκδζιγιάρ 16 1

64 6
Σελ. 904—905 Ύποδιοίκησις Τυρνόβου (Τάξις 1η)

Βοηθός ύποδιοικητοΰ Τουκιδίδι έφέντη [Θουκυδίδης Δημητριάδης] 
Ά ραμίτκ 5 1
Δενίζ δπά 7 1
Δερέ δζεδί 6 1
Δζικάντζ 6 1

24 4
Σελ. 905. ‘Υποδιοίκησις ’Αγαθουπόλεως [Άκταπόλ] (Τάξις 2α) 

Βοη·θός 'Υποδιοικητοΰ
14 1

'Υποδιοίκησις Λουλέ Μπουργάζ (Τάξις 2α)
Λουλέ Μπουργάζ 32
Μπουγιούκ Καριστιράν 19 1
Άχμέτβεϊ 7 1

53 '  2
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Σελ. 906. Υποδιοίκησις Βιζΰης (Τάξις 2α)

Βοηθός ύποδιοικητυΰ Νισάν 3Ακάχ έφέντη
Χωρία Γσιφλίκια 

Βίζα 12 1
Χάσ μπογά 13 1
Έβρενιδζέ 2 1
Γ κιεκετζί 2 1
Σαράϊ 21 1

50 5
'Υποδιοίκησις Μηδείας (Τάξις 3α)

* Υποδιοικητή; Γιάννη εφέντη [Μουτεβελλής]

Μήδεια 5
Σαμακόβ 2 1

7 1
Σελ. 906—907 'Υποδιοίκησις Μπαμπάεσκή (Τάξις 3η)

Μάνδρα 11 1
Καραδζαχαλίλ 11 1
Τσενκερλή 9 1

Διοικτμική διαίρεσις Θράκης 1910

31 3

Σελ. 907 Διοίκησις Δεδέ Ά γάτς (Τάξις 2α) 

Βοηθός Διοικητοΰ "Άντοάν Μπιλούρ εφέντη 
Μουκρι (Μάκρη ;) 13 1
Φερεδζίκ 10 1
Σαχινλάρ 10 1
Τουγάνχασάρ 9 1
Σαματρικ (Σαμοθράκη) 1

42 5
Σελ. 907—908 Υποδιοίκησις Αίνου (Τάξις 3η)

Κοτζά ελί 18 1
Σελ. 908 'Υποδιοίκησις Σουφλίου (Τάξις 3η) 

Βοηθός ύποδιοικητοΰ Μενέλαος εφέντη

Σουφλί 4
"Υψαλα 14 1
Πισμάν 7 1

Είς μεταφ. 25 2



Διοικητική διαίρεσις Θράκης 1910

Χωρία ΤσιφλΟ
έκ μετχχφ. 25 2

Πετικλή 23 1
Έ τέ 12 1
Κανπαρλέρ παλια 28 1
Δερβέντ κεπίρ 22 1

110 6
Σελ. 908—909 Διοίκησις Ραιδεστοϋ (Τάξις 3τ

Βοηθός Διοικητοΰ Κλεάνθης έφέντης [Ζωναράς

Ραιδεστός 20
' ίΐράκλεια 17 1
Ίνεδζίκ 19 1
Ν αΐ π 8 1
Όρταδζί 7 1
“Ασικλάρ (Σχολάριον) 4 1

75 5
Ύποδιοίκησις Μαλγάρων (Τάξις 3η)

Βοηθός ύποδιοικητοϋ Καραμπέτ έφέντη

Μάλγαρα 13
Κούζ 12 1
Χεμέτ 11 1
°Αζγάρ 24 1
Χέρικε 19 1

79 4

Σελ. 9 0 9 -9 1 0  Ύποδιοίκησις Τσόρλου (Τάξις 2

Τσόρλου 27
Δουρμπί δερε 7 1
Μουρατλί 5 1

39 2

Σελ 91Ό Ύποδιοίκησις Xu ριουπόλεως (Τάξις 3'

Χαριοΰπολις 5
Όμοΰρβεϋ 39 1
Τσερκέζ Μουσλίμ 10 1
Μπουγιουκ Καρακάρτ 29 1

83 3



Σελ. 910—911 Διοίκησις Καλλιπόλεως (Τάξις 3η)

Βοηθός ύποδιοικητοΰ Γιοβανάκ εφέντη
Χωρία Τσιφλίκια 

Καλλίπολις 9
Τ αϊφί ρ 1 1
Μπουλα'ίρ 1 1
Όρδά 13 1

24 3~
Σελ. 911 Υποδιοίκησις Κεσσάνης (Τάξις 3η) 

Βοηθός ύποδιοικητοΰ Δημητράκι εφέντη
Κεσσάνη 12
Γραμποΰνα 10 1
Μπασαΐτ 5 1
Σούλι τζί 19 1

46 3
. 911—912 "Υποδιοίκησις Περιστάσεως [Σάρκιοϊ] (Τάξι 

"Υποδιοικητής Γιοβανάκ εφέντη 
Βοηθός ύποδιοικητοΰ Άχμέδ Χαμδή εφέντη 

ΓΙερίστασις 16
Ό βά Μουστεζίκ 13 1
Μερπούτ Τσιφλίκ 6

35 1

Σελ 912 "Υποδιοίκησις Μυριοφΰτου (Τάξις 3η)
'Υποδιοικητής Ά ρτίν ’Απαρτίαν εφέντη 

Μυριόφυτον 6
Γάνος 3 1
Κασταμονή (Καστάμπολις) 3 1

12 2

"Υποδιοίκησις "Αδζέ Ά μ ιάτ (Τάξις 3η)

16
Σελ. 913 Έ ν  δλφ "Υποδιοικήσεις Τσιφλίκια Χωρία

Διοικητική διαίρεσις τής Θράκης

Άδριανοΰπολις 6 27 461
Γκιουμουλτζίνα 5 33 672
40 Έκκλησίαι 6 21 248

Είς μεταφ. 17 «1 1381



Ααογραφικαί συλλογαί 383

Υποδιοικήσεις Τσιφλίκια Χωρία
Έ κ μεταφ. 17 81 1381

Δεδέ Ά γάτς 2 13 158
Ραιδεστός 3 13 280
Καλλίπολις 4 9 131

26 ~ΤΪ6 1950
Σελ. 982—983 Διοίκησις Μέτρων [Τζατάλτζας] ’)

Βοηθός Διοικητοΰ Άτανάς βέϋ 
υπαγόμενα είς τήν κεντρικήν διοίκησιν

Χωρία Τσιφλίκια 
Τζατάλτζα 37
Δέρκος 18 1

55 1
Σελ. 984 'Υποδιοίκησις Σηλυβρίας (Τάξις 3η)
Βοηθός ύποδιοικητοΰ Ά γώ π Φερίδ έφέντη

18 9
'Υποδιοίκησις Μπουγιούκ Τσεκμετζέ (Τάξις 3η)

Βοηθός ύποδιοικητοΰ Περικλής έφέντη
21

Τό δλον
'Υποδιοικήσεις Δήμοι Χιυρία Τσιφλίκια 

3 1 95 9

Λα©γρ0εφικ«1 συλλογαί άπό τό «Λεξικογραφικόν Άρχεϊον τής Μέσης 
καί Νέας Ελληνικής.—’Έκθεσις τής έπί τής συντάξεως καί έκδόσεως 
τοΰ Λεξικοΰ τής Ελληνικής Γλοόσσης Επιτροπής.

Πίναξ τών άποδελτιωθέντων χειρογράφων.

Τόμος Ε'. 5Έ  κ θ ε σ ι ς Π έ μ π τ η  
Σ. 382 5) Δέρκων, Θράκης (Τσιφλίκιοϊ) Σταμ. j Άποδελτιωθέντα 

Χατζοποΰλου
7) Έ ξα σ τέρ ω ν , Θράκης. Άναστασ. Γεωρ

γίου
13) Θράκης (Άριστ. Κουρτίδου) ύπό Δ. ΓΙ.
36) Σηλυβρίας, Ελπινίκης Σταμ,οΰλη I ύπό
37) > αρχιμανδρίτου Σωφρονίου | Α. Κ.

Α. Κ.

1) Ή  Διοίκησις Μετρών έξηρτάτο ά π ’ ευθείας άπό τό Ύπουργεΐον ’Εσωτε
ρικών.



’Έ  κ θ  ε σ ι ς " Ε κ τ η
1) Συλλογή ζώντων μνημείων τής Νέας Ελληνικής γλώσσης 

Άδριανουπόλεως 141 σελ. 4ον
3) Γλωσσικόν διαγώνισμα τοΰ διδασκάλου τής Αμυγδαλιάς Στα- 

ματίου Παπά· Κυριάκου Αίνος, 28 σελ. 8ον μέγα.
4) Δημώδης γλωσσική ΰλη συλλεγεΐσα ύπό τοΰ ίερέως Α. Μανασ- 

σείδου τοΰ έξ Αϊνου 267 σελ. 8ον.
22) Φθογγολογικόν τής δημώδους Θρακικής διαλέκτου, Σουφλί 

1893 50 σελ. 8ον.
Σ. 394 57) Πρόχειρον εκ Μεσημβρίας τής Θράκης λεξιλόγιον Γ. Α. Μέγα 

σελ. 7 4ον.
Σ. 395 08) Λέξεις, γλωσσικά ιδιώματα εν χρήσει έν Σκοπέλφ τής Θράκης 

(επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών) καί έν Μυτιλήνη 14 σελ 4ον.
75) Ζώντα μνημεία τοϋ Ελληνισμού έν τή γλώσση τοϋ λαοΰ 

(Αίνος) Σαμίδου 1912 337 σ̂ ελ. 8ον.

Έ  κ θ ε σ ι ς  έ ν α τ η

Σ. 414 30) Σταμοΰλη Σ. Συλλογή γλωσσικού υλικού Θράκης 

’Έ  κ θ  ε σ ι ς δ ε κ ά τ η

Σ. 422 11) Παππαϊωαννίδου Δ. Αγώνες και παιδιαί έν Σωζουπόλει (Χει- 
ρόγρ. ύπ3 άρ. 12 Λαογραφικοϋ Αρχείου)

Τόμος Στ' "Ε κ θ  ε σ ι ς έ ν δ ε κ ά τ η

Σ. 523 18) Στεφανίδη Κ. Λεξιλόγιον τοϋ Ελληνικού ιδιώματος Φιλιπ- 
πολεως (Ά ριθμ. χειρογράφου 251),

Σ. 534 19) Σταμοΰλη Σ. Γλωσσική ύλη έκ Θράκης
Σ. 535 22) Χρήστου Νικολάου. Συλλογή παροιμιών καί φράσεων Θρακι- 

κών 1889 (Άρ. χειρογρ. 276)

Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή  ά π ο δ ε λ τ ί ω σ ι ς

7) Κοκκολάτου Κλεοβούλου. Ζώντα μνημεία τής Έλληνίδος 
φωνής· ήτοι συλλογή λέξεων, φράσεων καί παροιμιών άπαν- 
τωσών έν Θράκη καί ίδίρ εν Τυρολόη (Τσορλοϋ), Στράντζα, 
Κερμενουπόλει (Κερμένι) κλπ. Έ ν Κωνσταντινουπόλει 1888 
(Άρ. χειρογράφου 273)

8) Κουρτίδου Περικλεούς. Λεξιλόγιον Άδριανουπόλεως καί τών 
πέριξ (Ά ριθ. χειρογρ. 259)

10) Οικονομίδου ’Αποστόλου. Λαογραφία Θρακικής Χερσονήσου 
(Ά ριθμ . χειρογρ. 280).

Σ. 536 15) Σκορδέλη Βλ. Λεξιλόγιον Φιλιππουπόλεως. Έ ν  Φιλιππουπόλει

Λ αογραψ ικαί Συλλογαί

Σ. 392 

Σ. 393

384



1873 (Ά ριθμ. χειρογρ 264).
16) Χατζοπούλου Κωνσταντίνου. Ή  φωνή τοΰ μικροί Αϊμου. Έν 

Σαράντα Έκκλησίαις 1873 (“Αριθμ. χειρογρ. 257).
19) Χρήστου Νικολάου. Συλλογή λέξεων παροιμιών και παραμυ

θιών τών πλείστων Θρακικών 1870 (Άριθμ. χειρογρ. 275).

Δίοποι φω νογράφον ©ρακικών %ραγονδιώ ν. Είς τό Μ ου σ ικ όν  Λαο- 
γραφικόν Ά ρχειον έλαβον είς δίσκους φωνογράφου τά κατωτέρω τραγού
δια, δοθέντα άπό τόν έκ Σαμακόβου λΰρατζην Δ Φτουχίδην:

άρ σκοπών άρ. δίσκ.
1. Ό  Κωνσταντίνος ό μικρός.—Κάτω στή Ρόδο 

σ,τό Ροδονήσι.— "Ηλόαμε στοΰ άφέντη μας.—’Αφέν
τη μου στό σπίτι σου. 4 48 Α.Β.

2. "Όσο αψηλά έν ό ουρανός.—Χίλιοι μαστόροι 
δούλευαν.—Νάμαι μηλιά στό Γαλατά.—-Τόν δρόμο
δπου πήγαινε. 4 49 Α.Β,

3. Παλληκάρια μου.—"Ενας γέρος καλόγερος.—
Δυό λυγερές κοιλοπονούν.—Θέλω νά ίδώνά γκρεμνιστώ. 4 50 Α.Βο

4. Βρε Μανώλη Μανωλάκη.—Δέν λαλεΐς που
λί μ αηδόνι.—Καλώς τονε τόν Μάη.—Μιά κόρη ν
εκατέβαινε. 4 51 A Β.

5. "Ενα στενό σοκκάκι.—Βασιλοπούλα νάσου-
να.— Η μάννα πώχ τά 2 παιδιά. 3 52 Α.Β.

6. Σηκώστε χε'ρια μ στρώσετε.—Ποιος ειδε πρά
σινο δενδρί.—Ή  ξενητειά μέ χαίρεται.—"Οταν μέ
γέννας μάννα μου. 4 53 Α.Β.

7. Παναγιά μου τόν τσομπάνο.—Λευτέρη μου 
τάρματά σου.—"Εμορφα ποΰ ταιριάσαμε.—Μηλίτσα
ποΰσαι στό γκρεμνό. 4 54 Α.Β.

8. Σαββατοβράδυ μέ διώχναν.—Στή; μαντζουρά
νας τόν άνθό.— Διώχνεις με μάννα.—Μάννα μ τήν
κόρη πούθαψες. 4 55 A Β.

9. Βουλγάρικος πουλάκι μου δχτωμέρισες. — “Αμα
νές : Κάθωμαι συλλογίζομαι. 2 56 Α.Β.

10. "Ασπρη σταφίδα ραζακιά.—Χρυσό στεφάνι.—
Θαυμάζω τά κρύα νερά. 3 154 Α.Β.

11. Μπερμπέρη μου τά ξυράφια σου.—"Εχετε γειά
γειτόνισες.—Θέλω ν ’ ανέβω στό βουνό. 3 166 Α.Β.

11. Κυρά Θεοτόκο έκοιλοπόνα.—Καλόν τό κά
στρο τής Μωρτάς. — Καλογρηά τραγούδησε. 3 171 Α.Β.

© β φ η ι π ά Ι Ε .  2 6

Δίσκοι φωνογράφου θρακικΩ ν τραγουδιώ ν 385



386 Β ούλγαροι η “Ελληνες ήσαν οΐ Καρυώται ;

Β ο ύλγα ρο ι ή * Ε λ λ η ν ες  ήοαν οί Κ αρνώ τα ι ; Προσθήκαι είς τήν 
μελέτην, (τόμ. ΙΓ ', έτ. 1940, σελ. 157). c'O u αί έν τή Παρορίφ  (κυρ. 
Π αρορίοις—ΙΙαρόρια) μόναί ήσαν “Ελληνικοί (§ 9), άνεγινώσκυντο 
δηλ. εν αΰταΐς αί ίεραί άκολουθίαι και. έκηρΰσσοντο τά ψυχοσωτή
ρια τοΰ Γρηγορίου Σιναΐτου διδάγματα εν Ελληνική γλώσση πρός 
τούς παντοδαπούς ήσυχαστάς των : «μανθάνει τοΰτο (δηλ. τά σεπτά 
άριστεύματα) ή Μεγαλόπολις καί δλη ή Θρφκη και ή Μακεδονία, άλλά 
καί ή πάσα τών Βουλγάρων κατοίκησις καί τά πέρα ’ Ιστρου καί τής 
Σερβίας' καί τρέχουσιν άπειρα πλήθη τών εκλεκτών πρός αυτόν ζη- 
τοΰν(τα) χορτασθήναι έκ τής πηγής τών διδαγμάτων αΰτοΰ τών άειζώων 
καί δή καί χορτάζονται» (Κ α λλ ία το υ  βιογραφία Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου), 
διαπιστοΰται καί έξ Έλληνικοΰ άπό τών πρώτων δεκαετηρίδων τοΰ 14ου 
αίώνος χειρογράφου Τετραευαγγελίου, άποκειμένου νΰν έν τή δημοτική 
τής Βολωνίας βιβλιοθήκη, έπί τίνος σελίδος τοΰ οποίου άναγράφεται ή 
Ακόλουθος είς τήν μονήν τής Κατακεκρυωμένης Θεοτόκου υπό ηγουμένου 
της άφιέρωσις :

«Τήν παροΰσαν ταύτην βίβλον άνατίθ(εμαι) τή σε(βασμί)φ μονή τής 
*Υπεραγίας Θεοτόκου τής Κατακεκρυωμένης ενεκα ψυχικής μου σωτη
ρίας κάγό) ό χρημα τίοα ς το ύ τη ς  τής μονής ή γο ύμ ενο ς  Γεράσιμος  ιε
ρομόναχος ενώπιον πάσης τής έν Χριστφ άδελφότητοο, μηνί Μαρτίφ θ'(;) 
ήμέρφ δΥινδ,όγδό(ης) καί ε\' ας ταύτην αϊρ(οι) έξ αυτής, τάς άρ[ρ]άς έ'ξει 
τών τριακοσίων οκτώ καί δέκα αγίων θεοφόρ(ων) πατέρων τών έν 
Ν[ε]ικ(αίφ) καί τήν μερίδα σχοί(η) τοΰ (φ)α(ύ)λο(υ) ’Ιούδα καί τήν κα- 
τάρ(αν) έμοΰ τοΰ αμαρτωλού καί αναξίου δούλου (τοΰ) Χριστού)». (’Ίδε, 
Ν. Β έη , E in Buchgeschenk an das M adonna-Katakekrvom eni-K lo- 
ster έν τοϊς B yzantinisch-neugriechische Jahrbxicher, τόμ. XV, έτ. 
1939, 187 κ. εξής).

ΙΙρός τή μνημονευθείση έκδόσει τοΰ Ελληνικού κειμένου τής υπό 
τοΰ Καλλίστου βιογραφίας Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου ύπό τοΰ Ρώσου Ρο- 
m ialovsky έν ταϊς Μ ελέτα ις τής ιστορικής καί φιλολογικής σχολής τοΰ 
αΰτοκρατορικοΰ τής Πετρουπόλεως πανεπιστημίου, τεύχ. XXXV, περί ής 
καί κρίσιν έγραψεν ό καθηγητής K rum bacher έν τφ Byzant’in. Zeit- 
schrift, τόμ. IV (1895), σελ. 200-202, υπάρχει καί ή έκδοσις τοΰ P. Α. 
Syrku  : Βίος Γρηγορίου τοΰ Σιναΐτου, συγγραφείς ύπό τοΰ πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως Καλλίστου, έν Πετρουπόλει 1908, έν τοις Μ νημείο ις  
τής έτα ιρείας τώ ν φ ίλω ν  τής πα λα ιο γρα φ ία ς κα ί τέχνης, τεύχ. 
CCLXXII. Νεοελληνική μετάφρασις τής βιογραφίας εΰρηται παρά Κ. 
Δουκάκι έν τφ μεγάλφ Συναξαριστή, ήτοι Σμαράγδφ τοϋ νοητού Παρα
δείσου, έν Ά θήναις, 1892, σελ. 8ο κέξής.

Έ ν τή βιογραφίφ τό μέρος, έφ’ οΰ έκειτο ή τής Κατακεκρυωμένης



Βούλγαροι ή "Ελληνες fjoav ot Καρύ<3ται; 387

Θεοτόκου μονή καί τά περί αυτήν ήσυχαστήρια, γράφεται Μ εαομίλιον  ή 
Μ εσομέλια , δπερ ύφ’ ήμών ώς άπροσδιόνυσον διορθαΰται είς Μ εσομή- 
Αειον, διότι κείται πράγματι έν  τφ  μ έ σ φ  τών Μ η λεώ νω ν— Μ η λ ιώ ν ,  
Ά γνοών πιθανώς ό συγγραφεύς τή; βιογραφίας ή ό άντιγραφεύς τό πα- 
λαιότερον δνομα τής περιοχής εκείνης Μ η λεώ ν ες— Μ η λεώ ν  -  Μ η λέα ι 
έγραψε τήν λέξιν δια τοΰ *> παρετυμολογών αυτήν εκ τοΰ μέσον μ ίλ ιο ν  ή 
μέσα μ ίλ ια  οΰδέν σημαίνοντος. Σημειωτέον δέ δτι εν άμφοτέροις τοΐς 
Σλαυικοΐς τής βιογραφίας χειρογράφοις, χρονολογούμενοι; άπό τοΰ 1479, 
ή σχετική συλλαβή τοΰ ονόματος γράφεται διά τοΰ e καί οΰχί τό ί, δπερ 
αποδίδει μάλλον τήν δίφθογγον et (Μεσομήλειον). Καί αυτός δ Jirecek 
φρονεί δτι τό όνομα σχετίζεται πρός τόν Μ η λβώ νες Μ ηλβώ ν, δπερ ΰπο 
λαμβάνει Θρφκικόν. 'Ωσαύτως ή Π αρορία  (χώρα), δηλαδή ή παρά τοΐς 
πρός τήν Βουλγαρίαν δρίοις, λέγεται τά Π αρόρια  (μέρη).

'Ο καθηγητής Νικ. Βέης εν τή προμνημονευθείση άξιοσπουδάστφ 
,περί τής Κατάκεκρυωμένης μελέτη του μνημονεύει τήν υπό τοΰ Δόϊτσεφ 
άνακοινωθεΐσαν αΰτψ γνώμην τοΰ Βουλγάρου Κισέλκωφ, τοποθετοΰντος 
τήν Π αρορίαν  (Παρόρια) πόρρω τοΰ ποταμού Τόνζου καί πολλφ νοτιο- 
ανατολικώτερον επί τών δρέων τής Στράντζης (Μικροΰ Αίμου). Αΰτη ή 
επέκτασις τοΰ Βουλγαρικοΰ βασιλείου τοΰ Ηβάν Άλεξάνθρου έπί τόν μι
κρόν Αίμον τή; νοτιοανατολικής Θρφκης άντίκειται είς τήν μαρτυρίαν 
τοϋ συγχρόνου ιστοριογράφου Καντακουζηνοΰ, μνημονεΰοντος Βουλγαρι
κά; παραμεθορίου; πόλεις τήν Διάμπολιν καί τό Ρωσόκαστρον, κειμένας 
παρά τφ Αΐμψ καί βορείως τής μεγάλης Σούδας (μεγάλης τάφρου) τοΰ 
Κεδρινοΰ (τής λεγομένης νΰν τουρκιστί Έρκεζίας), ώ; προερρήθη (§ 9).

Σημειωτέον δτι παρά τοΐς Βουλγάροις ίστοριοδίφαις συνήθης είναι 
ή πρός νοτιώτερρν επέκτασις τών έν τή Θρφκη δρίων τής εκάστοτ* Βουλ
γαρικής κυριαρχίας, δσον βραχυχρόνιος καί άν ΰπήρξεν αΰτη. Έ κ  τοΰτού 
συμβαίνει μεμαρτυρημένα ύπό συγχρόνων ιστοριογράφων Βυζαντιακά έπί 
τοΰ Αίμου ή παρ’ αύτφ οχυρά, οιον αί Μάρκελλαι, ή Λαρδαία, ή Γυλόη, 
νά τοποθετώνται έπί τοΰ μικροΰ Αίμου (τής Στράντζης). Ό  ακοπός τής 
τοιαΰτης τάσεως είναι προφανής' έπιχειρεΐται δ άπό τοΰ μεσαίωνος ήδη 
έκβουλγαρισμός καί τής νοτιοανατολικής Θράκης καί ή εκ τούτου διεκδο- 
κησις τών κεκτημένων έπ σδιής Βουλγαρικών ιστορικών δικαιωμάτων.

Οΰτω καί δ Κισέλκωφ μεταφέρει τήν Παρορίάν—τά ΙΖαράρια,— 
άτινα καί αυτός, ώς ό Ποπώφ, υπολαμβάνει Βουλγαρικά-·-, άπό τών νο
τιοανατολικών κρασπέδων τοΰ Ά νθαίμου (τοΰ τών Έλάφων όρους) τής 
κεντρικής Θράκης είς τόν μικρόν Αΐμον τής νοτιοανατολικής Θρφκης, r.l. 
άπό τοΰ ποταμού Τόνζου (Τοΰνδζας) εις τήν Θυνιάδα, παρασάγγας οκάς 
νοτιοανατολικώτερον άντιφρονών πρός τε τόν Jirecek καί τόν Ποπώφ 
αυτόν.

Κ. ΜΥΡΤ. Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔΗ Σ
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*0 "Αγιος Γεώ ργιος ό Μ αϋρος. Εις σελ. 181 τοϋ ΛΕ' τόμ. (1940) 
τής «Νέα Σιών» δημοσιεύεται επιστολή τοϋ Πατριάρχου ’Αντιόχειας Γρη- 
γορίου πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον Ίορδάνου Τιμόθεον περί τοϋ 'Αγίου 
Γεωργίου τοϋ Μαύρου άπό 13 Νοεμβρ. 1924, άναφέρουσα περί τοϋ βίου 
και τάφου αύτοϋ. Και προσθέτει ή σύνταξις τοϋ περιοδικού τά κα
τωτέρω :

«Ό  Γεράσιμος Ήρακλείας τφ 1728 κατά Σεπτέμβριον έθηκε τόν θε
μέλιον λίθον εν Ήρακλείφ εις μνήμην τοϋ άγίου Γεωργίου τοϋ Άράπη 
(Διονυσ. Οίκονομοποϋλου. Λεριακά 175). "Οταν δέ τφ 1925 έν Θεσσαλο
νίκη έπανηγυρίσθη ή πεντηκονταετηρίς τοΰ Γρηγορίου Ήρακλείας, οΰτος 
μεταξύ τών παραγγελιών του έλεγε «Νά παραλάβετε εκειθεν τήν ιεράν 
εικόνα τοϋ Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τού Ά ράπη καί άνασχηλώσητε έν 
τφ Ιερφ ναφ τής Ήρακλείας ένθ’ άπ" αιώνων διά τών θαυμάτων αύτοϋ 
συνεκράτει τούς άδελφούς χριστιανούς τής επαρχίας ήμών εν τή Ό ρθοδο- 
ξίφ καί τφ Έλληνισμφ» («Γρηγόριος Παλαμάς» Παράρτημα ‘Απριλίου 
1925 σελ. 16).

Διά τό άνάγλυφον εύρικόμενον ήδη είς τήν Μητροπολιτικήν Εκκλη
σίαν Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης έγραψεν ό καθηγητής τοϋ Πανε
πιστημίου κ. Γ. Σωτηρίου είς τόν Α \ τόμον τών «Θρακικών» Σ. 33—37.

Εύεργέτα ι *) Μεσημβρίας. Ό ‘Αλέξανδρος Κουμπάρης, εν Όδησσφ 
Ιγκατεστημένος, άδελφός τών τόσον έργασθέντων καί τοσαϋτα δαπανησάν- 
των υπέρ τής ’Εθνικής παλιγγενεσίας Κυριάκου καί Σταματίου, συνέστησε 
τό 1818 εν Μεσημβρίφ «συστηματικήν* σχολήν, προικίσας αυτήν δι’ έπαρ- 
κοϋς χρηματικού κεφαλαίου, πρός άπρόσκοπτον αύτής λειτουργίαν καί έφω- 
δίασεν διά πολυτίμου βιβλιοθήκης Ικ σπανίων συγγραμμάτων. Πρό τοϋ 
θανάτου τοϋ εκληροδότησε 50.000 ρούβλια καί εσκόπει τήν ΐδρυσιν σχο
λών άμφοτέρων τών φύλων, όρίσας πρός συντήρησιν τάς προσόδους με
γάλης τίνος οικίας του εν Όδησσφ' έθετε τά θεμέλια μεγαλοπρεπούς εκ
κλησίας καί άπό καιρού είς καιρόν άπέστελλε σπουδαία χρηματικά ποσά 
υπέρ χηρών καί ορφανών a).

Σωζοπόλεως. Γεώργιος Πετρηνός κατά τό 1884 έχάρισεν ύπερχιλίούς 
τόμους είς τήν Ελληνικήν "Ορθόδοξον κοινότητα Σωζοπόλεως άρχαίων 
καί εκκλησιαστικών συγγραφέων καί χειρόγραφα σχέσιν έχοντα μετά τών 
εν Ρουμανία μοναστηρίων 3).

1) "Ορα σελ. 361—407 παραρτ. Γ ' τόμου.
2) Μαργ. Κωνσταντίνου: Περί Μεσημβρίας πραγματεϊαι έν «Ν. Ήμέρ<£» Τερ

γέστης 1906.
3) «Έκκλ. ’Αλήθεια» 1884 σελ. 47.
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ΙΙανίον. *0 έκ τοΰ χωρίου αυτής Μητροπολίτης Σηλυβρίας Ζαχα
ρίας άνήγειρε ίδίφ δαπάνη λαμπράν λιθόκτιστον σχολήν 1).

Κιουτσούκ κιοϊ. Ό  Χρηστάκης Ζωγράφος άνήγειρε λιθόκτιστον σχο
λήν προικοδοτήσας δι’ είκοσαλίρου δωρεάς έτησίως άς έχορήγει μέχρι τοΰ 
θανάτου του, διακοσμήσας καί τήν έκεΐ εκκλησίαν τοΰ Προφήτου 
Ή λιοΰ 3).

Γάνου. Ό  άλλοτε καθηγητής τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής 
Ιω άννης Παδοΰρης εδώρησεν τφ  1909 500 λίρας Τουρκίας πρός άνακαί- 
νισιν τοΰ άρρεναγωγείου καί τής βιβλιοθήκης αΰτοΰ 3).

3Αδριανουπόλεως. Οί έξ Άδριανουπόλεως αδελφοί Χριστόφορος καί 
Κωνσταντίνος Σακελλαρίου έχάρισάν τφ 1843 είς τήν Ε θνική ν βιβλιοθή
κην 5410 τόμους1).

"Η θογραφική έορτή είς Κ ομοτινήν. Είς τάς 23 ’Ιουνίου δόθηκε 
στήν Κομοτινή μιά λαογραψική γιορτή αρκετά ενδιαφέρουσα. Στήν γιορ” 
τήν αυτήν παίχτηκε ή θρακική ηθογραφία «8Η χαρά τής Δοϋκινιώς», τοΰ 
κ. Μίλτη Παρασκευαΐδη.

Ή  ηθογραφία αυτή χωριζόταν σέ τέσσερες εικόνες. Ή  πρώτη είχε 
τις παρακάτω σκηνές : 1) Ot περίεργες προλήψεις τής Καθαρής Δευτέρας· 
2) Τό Καρναβάλι. 3) Ό  αποχαιρετισμός τών αγαπημένων καί 4) Τό 
σκάνδαλο.

Ά πό  τά τραγούδια τοΰ Θρακικοΰ Καρναβάλου σημειώνουμε ενα χ α 
ρακτηριστικό τοΰ σατυρικοΰ πνεύματος τής Θράκης :

« Πέντι ποντικοί, μαροί, 
κι δικονχτώ ννφίτοις 
θέρουν εκαμναν, μαροί, 
ενα σπυρί οιτόρι.
— Που νά πμ ν" τό πλύν, μαροί ;
— Στό τρανό τό ρυάκι.
— Που νά πά ν3 τ ’ άπλώσ3, μαροί;
— Σ τς βατσινιάς του φύλλου.
—Που ν τοΰ τσουβαλιάσν3 μ α ρο ί;
— Σ τς ψείρας τοΰ τουμάρι.
— Ποΰ νά πά ν ’ τ 3άλέσν μαροί ;

1) Ή μερ. Έ θ ν . Φιλ. καταστημάτων 1905 σελ. 168.
2) Αυτόθι 1906 σελ. 167.
3) «Ταχυδρόμο.» Κ]πόλεως 20 Μαρτίου 1909.
4) Δ. Μάργαρη, Ή /ισ τορ ία  τής Ε θ ν ικ ή ς  Βιβλιοθήκης «Ν. Εστία» 1938 τόμ.

22 σελ. 313,
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— Στ* φέντελκα του μύλον.
Ψείρα κοοκινίζ, μαροι 1
κι κόνδα άνιβατίζ,
κ'ι ψύλλους η μαυρόψνλλονς
τον φούρνου άναγκάζ.
Ρίξ πιδώΰι — ρίξ πικει&ι 
καψάλσι τά πατζάκια τ.

Τρέχατι γιατροί, μαροί, 
τρέχατι γιατροί, 
γιά νά γιάνιτι μαροι 
τού ψύλλον του πουδάρι».

Ή  δεύτερη εικόνα τής ηθογραφίας ήταν χοροί ομίλων άπό διάφορα 
θρακικά χωριά πού χόρεψαν δπως χόρευαν στά νιατά τους οί σημερηοί 
γέροι καί τραγουδούσαν τά λησμονημένα παλιά χορευτικά τραγούδια, μέ 
τούς ήχους τριών θρακικών λυρών, δύο άσκαύλων καί μιάς φιόρας. Στην 
εικόνα αύτή άντιπροσωπεύθηκαν ή Γρατινή, ό ’Ίασμος, τό Κόσμιο καί τό 
Καβακλί.

Σκηνές τής τρίτης εικόνας ήταν : 3) πλύση μπροστά στό πηγάδι τής 
πλατείας. 2) 'Ο χωρικός. 3) Ή  «γειτονιά», α) Τό μπαμπά-Χακί καί ή 
προίκα, β) τά Αναστενάρια, γ) ό Σαββατοχαλβάς, δ) τά ριζικάρια, ε) ή 
«καινούρια φωτιά» τών Γρατινιωτών, στ) τό γυναικείο παιγνίδι τών ψη
φίδων τις όποιες έρριχναν άπό τά ψηφιδωτά τής ‘Αγιά-Σοφιάς μέ μετζί
τια πού έπαιρνε ό φύλακας, ζ) έθιμα γιά τού; ξένους, η) Τά «Μυστήρια» 
τής ήμέρας τής μαμής. 4) Ή  Πιρπιρούδα κατά τήν οποίαν μία νέα άνθο- 
στόλιστη σέ δλο τό κορμί εμφανίζεται μέ τις φίλες της πού τήν καταβρέ
χουν γιά νά σταματήση ή άναβροχιά καί 5) CH προξενειά.

Ή  τετάρτη εικόνα παρουσίασε τό νυφοστόλι τής Δουκινιώς. Στήν 
άρχή οί νέες τοΰ Κοσμίου μέ τή νύφη εχόρεψαν τόν «χορό τής κνάς» 
κρατώντας τό τάσι δπου ήσαν αναμμένα κεριά καί ρίχνοντας σ’ αύτό τό 
δώρο τους γιά τή Δουκινιώ. ’Έ πειτα άρχισε τό ντύσιμο τής νύφης άπό τις 
φίλες της, σύμφωνα μέ τά έθιμα τού Κοσμίου, ένφ οί νέες άπό τά διά
φορα χωριά έψαλλαν μέ τή σειρά τά παλιά έπιθαλάμια τής ιδιαίτερης 
πατρίδας τους. Ό  πατέρας τής Δουκινιώς, ό κύρ-Άνέστης έφερε μετά 
τήν πίττα, πού έκοψαν οί νέες πάνω στό κεφάλι τής νύφης. Σέ λίγο έφτα
σε καί ό γαμπρός. Ή  είσοδος τοΰ επετράπηκε μετά τήν συμβολική υπό
σχεση μεγάλου μπαμπά-Χακί. Κατόπιν ή νύφη προσκύνησε τά ώρισμένα 
πρόσωπα, έγινε τό κέρασμα μέ μιά «τσότρα» κρασιού καί δλοι οί καλε
σμένοι ξεκίνησαν γιά τήν εκκλησιά, ένφ οί νέες τού Καβάκλή εχόρεψαν



Χωρικοί Γρατινής, άπό τήν εορτήν τής' Κομοτινής «’Έθνος» 
21 ’Ιουνίου 1940.

Ά π ό  τήν εορτήν τής Κομοτινής
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τόν ωραιότατο γαμήλιο «συγκαθιάρικο» χορό όπου κρατιόταν καί ή άν- 
θοστόλιστη «μηλιά».

Οι σκηνογραφίες είχαν γίνει άπό τόν μ . 3Ό θ. Κακαρέλλη 
«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ» 6 Ίουλ. 1940 σελ. 11

Τοπω νυμ ικά  καί διάφορα Αύδημίου. Εις τά δημοσιευθέντα εις τόν 
δον τόμον τών «Θρακικών», σελ. 348, προσθέτομεν τά ακόλουθα:

*Αγίασμαχάκί, e Αϊ- Λουκάς, μεταξύ Γάνου καί Αύδημίου, Γιαχάκια, 
Δόξα, Καλές καί Καλέδες, Κώστα καλύβα, Λαγοκχλίστιργια, (τόπο; όπου 
κυλίονται οί λαγοί), Μοσχονήσια, Νετιά  καί Νετιές, Ξηρόρρεμμά, ’Όατερ- 
γιας τό ύουνάρ, Πατώματα, Πλαρρέμματα, Πλατανίτσα, Τ ' ’Αγά τά γάνια, 
τό όποιον παρεφθάρη καί έλέγετο άπό τού; πολλού; Τά γιαταγάνια. 
Τ ’ Ά ρ ά π  ή καλύβα, Τ ’ ϋαβαντζή ή λάκκα, Τ ’ Dadov ή καλύβα, Τ* 
Όερβενιοΰ τό ρέμμα, Τ ’ Λαδιρνον ή λάκκα, Τούρκικα μνήματα, Τσαπονρ- 
νιές.

Έ κ  τούτων ή τοπωνυμία Μοσκονησιq. είναι μία xui ή αυτή μέ τήν 
Μεσονήσα, λεγομένη παρ’ άλλων ούτως. Κεϊται δέ αύτη είς τήν περιοχήν 
τοΰ e Αγίου Βασιλείου, όπου, κατά τήν παράδοσιν, καί έκ τών άνευρεθέν- 
των έκεΐ πολλών ερειπίων πιστεύεται ότι έκειτο το παλαιόν χωρίον, ό 
Εϋδημος τών Βυζαντινών ή Εύδημοπλάχανος.

Έ π ί άλλων τοπωνυμιών άξιοσημείωτον είναι ότι ένψ έλεγον Καρ- 
νόβρνα*) Μπεϋέη βρύσ, ΤζιτζίνΙ τη βρύσ’χάί Σονλίνάρα, ή οποία καί αυτή 
εΐναι βρύσις Ιλεγον καί Μπαρουμ τσεσμέ.

Αί άναφερόμεναι είς καλύβας, όπως Κώστα καλύβα, Τ ’ Ά ρ ά π  η κα
λύβα κ.λ.π. έλέγοντο ούτως διότι πράγματι ύπήρχον .έκεΐ καλύβσι, τάς 
οποίας κατεσκεύαζον συνήθως οί άγροφύλακες ή οί ίδιοκτήται τών άμπέ- 
λων, όχι διά νά διαμένουν άλλά διά νά προφυλάσσωνται άπό τήν βροχήν.

Είς τά δημοσιευθέντα είς τόν Ζ'. τόμον τών «Θρακικών» σελ. 319— 
333 δέον νά προστεθούν καί τά άκόλουθα:

Ή  οροφή έλέγετο σκεπός σπανίως δέ σκεπή. Αί έξοχαί δέ τής οροφής 
έλέγοντο σατζάκια (τά). Ή  οροφή άπαραιτήτως θά είχε καί μπατζά, ήτΟ), . 
μίαν θυρίδα, ή οπήν, καλυμμένην μέ ιδιαίτερον κάλυμμα, έκ τής οποίας 
άνήρχοντο είς τήν οροφήν, ως έπί τό πλεΐστον διά νά τήν επισκευάσουν, 
άλλά καί έν ώρρ πυρκαϊάς άπό τόν μπατζά  θά άνήρχοντο είς τήν δροφήν 
διά νά ρίξουν είς τά σατζάκια βρεγμένες κάπες, ίνα προφυλάξωσι τήν 
οικίαν άπό τήν καιομένην γειτονικήν.

Κάτω άπό τά κεραμίδια θά έστρωναν φτέρ(η), διά νά καλυφθούν τά

392 Τοπωνυμικά καί διάφορα Αύδημίου

*) Τήν Κ α ρ ν ό β ρ υ σ ’ τήν Ιλ»γ«ν καί Κ α ρ ν ό β β ρ ς.
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κενά, τά λεγάμενα αραλίκια, τής οροφής, διότι αυτή δέν έκαλΰπτετο μέ 
σανίδια άλλα μέ ξΰλα, καπρονλια ή λάτες.

Μερικά σπίτια είς τήν αρχήν τής σκάλας θά είχαν αχιβάδα, δηλαδή 
ενα θολωτόν άνοιγμα τοΰ τοίχου, έν εΐδει αχιβάδας, εις τό οποίον έτοπο- 
θέτουν διάφορα αντικείμενα.

Μέρος δέ τής σκάλας ήτο καί τό σαχναοίνΐ, ήτοι ένα σκαλοπάτι 
προεκτεταμένο, συνήθως εις τήν αρχήν τής σκάλας, είς τό όποιον άφηναν 
οι άνερχόμενοι είς τήν οικίαν τά υποδήματά των.

Μέσα είς τήν αυλήν τοΰ σπιτιοΰ θά ήταν καί ό αργαλειός, ό όποιος 
δμως μόνον είς τά τραγούδια ήτο γνωστός ώς αργαλειός. Ή  καθιερωμένη 
δι’ αυτόν φράσις εις τό Αΰδήμιον ήτο κρεβατίνα.

Τά παντοπωλεία έλέγοντο άργαοτηργια. ’Ή σαν δέ αυτά καί φαρμα
κεία καί άχτάρικα.

Τά ΰφασματοπωλεϊα έλέγοντο μαλιφατονρες, μαλιφατονρα δέ έλέγετο 
καί τό έμπόρευμα «έφερε μαλιφατονρα» δηλαδή υφάσματα, έλέγοντο δμως 
καί Κασμάδες. Αί οΐναποθήκαι έλέγοντο μαγαζιά , τά καφενεία καβέδες 
καί gaβεvέδες.

ΕΥΣΤΡ. ΖΗΣΗΣ

Κάστρον Ραιδεατοϋ. Κατά τό 1927 έπεσκέφθην τό Τΰρναβον μετά 
Βουλγάρων αρχαιολόγων Είδον τήν εκκλησίαν τών 40 Μαρτύρων' είναι 
β ισιλική καί όί κίονές της έν τφ έσωτερικφ αί διαιροΰσαι αυτήν είς 3 μέ
ρη, είναι μαρμάριναι ληφθεΐσαι έξ αρχαίων ελλ. ναών ή κτιρίων τής Θρά
κης. Μία έξ αυτών φέρει τήν έλλην. επιγραφήν ΚΑΣΤΡΟΝ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ» 
9/Αλλη φέρει ελληνικήν επιγραφήν τοΰ προχριστιανοΰ χάν Ώμορτάγ. 
Έ $ ί τρίτης είναι χαραγμένη σλαυιστί ή κτιτορική της επιγραφή ήν άντέ- 
γραψα. Ή  εκκλησία μετεβλήθη είς τζαμίον, τά δέ έν τή αυλή κελλία τής 
μονής είς τεκέ δερβισών. Ό  εσωτερικός της διάκοσμος (ψηφιδωτά) σώζε
ται, άποκαλυορθείς, ή στέγη της δμως καταπεσοΰσα υπό σεισμού, είναι 
σήμερον ξυλίνη. Ά πό  τοΰ 1877 έπανέλαβε τήν παλαιάν της ύπόστασιν 
καί τιμάται πολύ υπό τών Βουλγάρων. Μητροπολιτικός ναός άπό τοΰ 1570 
καί πρότερον πατριαρχικός είναι ό είς έρειπιώδη κατάστασιν διατελών 
τοΰ αγίου Δημητρίοϋ. Έπιγραφαί Ιλληνικαί είς τάς τοιχογραφίας τοΰ 18ου 
αίώνος σώζονται.

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Χ ϊο ι μηχροηολϊχαι Θράκης.-Εις τους έν σελ 135—147 άναφερο- 
μένους προσθετέος καί

ό Άδριανόνπόλενος Ν εόφυτος . 1652 (Έλλ. .Φιλ. Συλλ. Κ]πολεως, 
τόμ. ΙΖ'. 1882—1883 σςλ. 85—Ζολώτα Ι \  ; 'Ιστορία Χίου, τόμ. Γ ' μέρ. Α ' 
σελ· 446» 448).
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Ό  έν σελ. 135 άναφερόμενος, ω ; ’Αδριανουπόλεως ’Ιωακείμ, κατέ
χω ο ήθη έκ παραδρομής, καθότι ήτο Λήμνου.

Ή  έν σελ. 145 έν υποσημειώσει παραπομπή, άντί τόμ. Γ ' μέρ. Α ' νά 
διορθωθή Τόμ. Γ' μέρ. Β/·

Β ξηγήοεις μερικώ ν λέξεω ν Σαμακοβίου. Εις σελ. 323 τοΰ παρόν
τος άναφέρονται, αί εξής λέξεις τών οποίων τήν ερμηνείαν δίδομεν κατω
τέρω

φλάκια : χρωματισμένα πήλινα δοχεία περιέχοντα οΰζο. 
μποντρούκι: σημάδι ποΰ γίνουνταν στό δεξί αυτί τών αίγοπροβάτιον 

γιά νά ξεχωρίζουν.
τσαλτηρη: τό ϊδιο δταν γίνουνταν στό αριστερό αυτί. 
κλέκα: άρρώστεια τών ματιών τοΰ ζώου, είδος καταρράκτου· τά ζώα 

τυφλαόνονται καί δέν βλέπουν ποΰ βαδίζουν.
τοαρτμάς: είδος τρέλλας τών ζώων, κατά τήν οποίαν αυτά άσυναι- 

σθήιως πότε χορεΰουν, πότε πηδρΰν ή ρίχνονται είς λάκκους μόνα των. 
ακαρπί: ρίζα φυτοΰ ειχε τήν ιδιότητα νά άποξηραίνη εντός ολίγων

ημερών δένδρον, άν είς τόν κορμόν 
αΰτοΰ άνοιγες τρΰπα καί έβαζες 
έντός μικρόν κομμάτι αυτής' επί
σης έπαυε τόν πονόδοντο.

Σελ. 327 ζεργιό: τό συνδέον τό 
αυλάκι τοΰ μΰλου μετά τοΰ βαρα- 
διοΰ.

’Α&ανάαιος Α ' Ο ικουμενι
κός Πατριάρχης. Είς τόν ΙΓ ' τόμ. 
τών «Θρακικών* σελ. 56—107 ό 
πανοσ. Αρχιμανδρίτης Α θ α νά 
σιος ΓΙαντοκρατορινός έδημοσίευ- 
σεν τόν βίον καί τήν πολιτείαν 
τοΰ πατριάρχου Αθανασίου. Ή  
έναντι δημοσιευόμενη εϊκών ει- 
νε άπό τήν Μητρόπολιν Έλευθε- 
ρουπόλεως έκ τής έν Γάνφ έκ
κλησίας τοϋ Ά γ . Χαραλάμπους 
μεγάλης είκόνος. Ή  φωτογραφία 
έγένετο υπό τοΰ φωτογράφου καί 
ζωγράφου Κυαμίδυυ τήν 1 Μαίου 

1930 έν ΙΙρασίφ (Έλευθερουπόλει), 'Η  εΐκών ομοιάζει κατά τήν τέχνην
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μέ τήν έν Στερνή (Μυριοφΰτου) εικόνα Α θανασίου τοΰ Μεγάλου, εΰρι- 
σκομένην νυν έν τφ ιερφ βήματι τής έν Παλαιοχωρίφ (Παγγαίου) Ικ 
κλησίας τοΰ ’Αποστόλου Θωμά καί φέρουσαν νεωτεραν χρονολογίαν 
1840 ή 1850. Ή  του ’Αθανασίου Κ) πόλεως φαίνεται παλαιοτέρα πολυ. 
(Κατά τόν έξ Ήρακλείας Μυριοφΰτου ζωγράφον Ιερομόναχον Κάλλιστον 
εινε άνω τών L50 έτών).

Σημάδια ζώων Σαμακοβίου. ('Όρα σελ. 323).



Τ '

Ε λληνικόν Γυμνάσιον Ά δρ ια νουπόλεω ς.

Ά π ό  τήν Συλλογήν τοΰ κ. Ά χ .  Σαμοθράκη.

Ζάππειον Π αρθενσγω γεΐον Ά δρ ια νουπόλεω ς.
Ά π ό  τήν Συλλογήν τοΟ κ. Ά χ . Σαμοθράκη.



Ή  κατά τούς σεισμούς τοΰ 1912 καταρρεύσασα μεσημβρινή 
πλευρά  τοΰ φρουρίου τής Α ϊνου.

Ά π ό  τήν Συλλογήν ιου κ. Ά χ . Σαμοθράκη.

„ V ·  Λ Γ '· .Ά .. : -ν · ·  ■· 'ί . Ί  
'■ ;·>~ ':*«;.!.!· *£ .-%··; *

Φρούριον καί Ά κρόπολις Αίνου.
Ά π ό  τό Annuel British School of Athens 1906-1908.





Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ I  ΘΡΑΚΩΝ

'Υπό τόν ανωτέρω τίτλον θά  σημειοΰνται τά παρά τών Ελλήνων Θρακών 
έκδιδόμενα έργα, δσα περιέρχονται είς γνώσιν τής διευθύνσεως τών «Θρακικών», 

Παρακαλοϋνται οί συγγραφείς καί έκδόται όπως άποστέλλωσιν είς τό Θρα 
κικόν Κέντρον, ακριβή σημείωσιν τοϋ τίτλου, τοΰ έτους τής έκδόοεως, τοϋ τυπο
γραφείου, τών σελίδων καί τοϋ σχήματος τών έργων των.

Είς τά έν Ά θήνα ις έκδοθέντα δέν άναφέρεται τόπος έκδόσεως.

1940

Ά δ ,  Δίαμαντοπούλου : Πλάτωνος Πολιτεία. Τόμος Γ'. Ά ρχαΐον κείμενον, εισα
γωγή, μετάφρασις και σημειώσεις. Σελ. 5332.

Ευστρατίου ζή σ η ; Αί άμαρτίαι τής Θράκης. Διήγημα. Σελ, 64,
Κ. Θρακίώτη ; Άλμπατρός. Δράμα, Σελ. 99.
Ά χ .  Κ αλεύρα : Είς έποχάς ’Εθνικού μεγαλείου τά γράμματα καί αί τέχναι. Σελ. 27. 
Ί ω ά ν ν ο υ  Π. Καρδαμάτη : Πατρίς, επιστήμη, κοινωνία (Τίτλοι, έργα. αγώνες

1889-1939) 8ον. Σελ. 232.
Ά ν ν α ς  K a ta iy p a  : Ελληνικά προϊόντα καί 'Ελληνικός τρόπος διατροφής. Σελ. 

182.
ί  ’Α ργή  Κ ό ρ α κ α : Σύγχρονοι Βούλγαροι πβζογράφοι. Μετάφρασις Σελ. 156.
Δημ. I. Μ α γκρ ιώ τη : Σχέσεις επιστήμης καί θρησκείας. “Εκδοσις Κοινότητος 

Νέας Σμύρνης. Σελ. 45.
Τ οΰ Ιδίου: Πίστις καί επιστήμη. Σελ. 125.
Νίκ. Μακρίδου : Διά τήν προστασίαν, έξυγίανσιν καί εύγονισμόν τής 'Ελληνικής 

φυλής. Σελ. 132.
Δ. ϊΕθ«ΐαγΐαννάκ© υ : 'Αποκαλύψεις Μυστηρίων ήτοι αλάνθαστοι μαθηματικοί 

εκκλησιαστικοί κανόνες πρός έξεύρεσιν ολοκλήρου έκκλησ. πασχαλίου 
οίουδήποτε Σωτηρίου έτους «λ. Σελ. 31.

Κλέωνος Β. Παράσχου: «Κύκλοι» Μελέτες. Εισαγωγή στή σύγχρονη ελληνική 
ποίηση—Μελέτη. ’Εκδόσεις Γκοβόστή.

'ϊ’οΰ ίδ ίο υ  : Μακρυνή μ ο υ σ ι ν ή .  Ποιήματα. Σελ. 43. “Εκδοσις Μαυρίδη.
Τ©ΰ Ιδ ίο υ : Καρόλου Μπωντλαίρ. Είκοσι όκτώ ποιήματα. Μεταφρασμένα άπό 

τόν . . . “Εκδοση Πυρσοϋ.
Νίκ Π χρίτση  : Άριστοτέλους Πολιτικά Η —Θ (Τόμος Λ') Ά ρχαΐον κείμενον, Με- 

τάφρασις. Σημειώσεις · . · σελ. 413—520. “Εκδοσις «Παπύρου».



ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Α  I Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε ΙΣ

Έ ν  συνεχείςι τών είς προηγούμενους τόμους τών «Θρφκικών» δημοσιευθει- 
σών συμβολών ιίς  τήν θρφκικήν Βιβλιογραφίαν είς τήν στήλην ταύτην θά  δήμο- 
σιεύωνται πάντοτε οσα βιβλία ή άρθρα άφορώντα εις τήν Θρφκην, περιέρχονται 
εις γνώσιν τής διευθύνσεως τών «Θρακικών».

Αί καταχωρούμεναι νΰν προοθήκαι φέρουν αύξοντα άρ. 2704 έξ.
Τό Θρακικόν Κέντρον παρακαλεϊ τούς δημοσιεύοντας έργα Ιδιαιτέρως ή 

εις περιοδικά καί εφημερίδας πραγματείας άσχολουμένας περί τής Θρφκης γενι
κώς ή μέ θέματα ενδιαφέροντα τήν θρ4κιΤν» δπως άποστέλλωσιν εις τά γραφεία 
αύτοΰ έν άντίτυπον ή σημείωσιν ακριβή τοΰ τίτλου τοΰ δημοσιεύματος, δπως γίνη- 
ται μνεία αύτών είς τούς έκάστοτε έκδιδομένους τόμους τών «Θρφκικών».

"Οπου δέν άναφέρεται τόπος έκδόσεως εννοούνται αί Ά θήναι.

1938

2704 Β έλκω φ Ίβάν. διευθυντοΰ τοΰ άρχαιολ. μουσείου Σοφίας : Ε υ ρ ή μ α τ α
π έ ν τ ε  τ ύ μ β ω ν  π α ρ ά  τ ή  κ ώ μ η  Μ π ρ έ ζ ο β ο ν  (β©*= 
ρειοδυτικής Θρφκης), έν τφ δελτίω τοΰ άρχαιολ. Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ· 
X II. σελ. 259—280 βουλγαριστί μετά συντομωτάτης έν τέλει περιλήψεως 
γερμανιστί.Περιγράφονται λεπτομερώς τά εύρεθέντα κτερίαματα,ών παρα
τίθενται καί αί φωτογραφίαι, μετά τών διαστάσεων τών τύμβων. "Οστρα
κα πήλινων αγγείων, στάμνοι μετ’ άπεξηραμένου ελαίου, όστρακα ΰα- 
λίνων αγγείων, όστρακα πηλίνων δακρυχόων, μικρά θήκη έξ έλε- 
φαντόδοντος, δακρυχόοι, όρειχάλκινος οίνοχόη, λυχνία καί φιάλη, σιδη- 
ροϋν ξίφος, πήλιναι ύδρίαι, όρειχάλκινος καθρέπιης, έφ5 ού παρά- 
στασις τής ’Αφροδίτης. Οί τύμβοι, ών οί νεκροί ή έκάησαν ή κατωρύ- 
χθησαν ανάγονται έκ τών κτερισμάτων είς τό τέλος τοΰ V αίώνος π. X. 
ή είς τήν άρχήν τοΰ IV, είς τόν I I I  π. X. καί είς τόν I μ. X.

2705 Τ ©ΰ ίδ ίου  : Ρ ω μ α ϊ κ ή  α γ ρ ο τ ι κ ή  έ π α υ λ ι ς  π α ρ ά  τ φ  σ τ α -
θμφ  "I σ κ ρ ο υ.—'Ωσαύτως έ τ έ ρ α τ ώ ν  έ σ χ ά τ ω ν  Ρ ω μ α ϊ 
κ ώ ν  χ ρ ό ν ω ν  π α ρ ά  τ ή  θ έ σ ε ι  Ό ρ λ α ν δ ό φ σ κ ι ,  τής 
περιφερείας Σοφίας. —X ρ ι σ τ ι α ν ι κ ό ς  τ ά φ ο ς  έ ν  Σ ό φ ί φ .  
Ε υ ρ ή μ α τ α  τ ύ μ β ο υ - τ ά φ ο υ  π α ρ ά  τ φ Τ ο ρ ό ς .  (IV  π. 
X. αίώνος).—‘Ωσαύτως π α ρ ά  τ φ Τ ρ ο ϊ ά ν  (έπί τοΰ Αϊμου).—Τ ά- 
φ ο ι ά π ό  τ ώ ν  χ ρ ό ν ω ν  τ ή ς  μ ε γ ά λ η ς  τ ώ ν  έ θ ν ώ ν  
μ ε τ α ν α σ τ ε ύ σ ε ω ς  (παρά τφ Αόμ—Μοισίας). Τ ά φ ο ς  τ ώ ν  
έ σ χ ά τ ω ν  Ρ ω μ α ϊ κ ώ ν  χρόνων παρά τή κώμη Μπελογράδέτς
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(Μοισίας), σελ. 407—424, βουλγαριστί. Περιγραφή τάφων, ευρημάτων 
καί κτερισμάτων, ών παρατίθενται αί φωτογραφίαι ή τά σχεδιάσματα. 
Καθορισμός της χρονολογίας αύτών. ’Αξιοσημείωτος ό κορμός μαρ
μάρινου άγαλματίου τοΰ "Απόλλωνος έκ τής δευτέρας έπαύλεως διά 
τήν καλήν του τέχνην.

2076 Β έλκω φ  Ίβοτν καί Δ άνω φ  Μ. Χ ρήοτου , Ν ε ω σ τ ί  ά π ο κ α λ υ φ θ ε ΐ -
σ α ι  α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς  (έν Βουλγαρίφ). Αύτ. σελ. 433—449, βουλγα- 
ριστί, μετ’ εικόνων πολλών. Περιγραφή τών άπό τοΰ 1930 εύρεθεισών 
έν διαφόροις τής Βουλγαρίας τόποις αρχαιοτήτων (αγγείων πήλινων 
καί μετάλλινων, κοσμημάτων, πορπών, αναγλύφων, άγαλματιδίων κρά* 
νους κτλ.).

2077 Γερ«®ίμωφ © . ’Α ρ χ α ι ο λ ο γ ι κ ο ί  έ ν τ ή ’Α ν α τ ο λ ι κ ή  Θ ρ φ κ ϊ)
έ ρ ε υ  ν α ι  κ α τ ά  τ ά έ τ η  1936—1938, Αύτ. σελ. 396—399, βουλ- 
γαριστί. Περιγραφή τών άνασκαφέντων ύπό τής Τουρκικής Ιστορικής 
εταιρείας τύμβων καί τών έν ατ*τοϊς ευρημάτων κατά τόν A. Μ a n- 
s e I, Les fouillea de 1936—37 en Thrace, La Turquie Kemaliste 
No 21—22, 1937, 36—46 καί τοϋ α ύ τ ο ΰ  έν τεύχει Trakyanim Kiil- 

tur ve Tarihi, 1938, σελ. 46 μετά 27 πινάκων.

2078 Τ οΰ αύτοΰ , Μ α ρ μ α ρ ίν ,η  μ ι κ ρ ά  κ ε φ α λ ή  έ κ  Σ φ ξ ο π ό λ ε ω ς
(’Απολλωνίας). Αυτόθι, σελ. 3ί)9—400, βουλγαριστί. "Ανάγεται είς τό 
πρώτον ήμισυ τοΰ V π, X. αίώνος.

2079 Τ οΰ αύτ©ΰ$ Δ ύ ο  ν ε ω σ τ ί  ά ν α κ α λ υ φ θ έ ν τ α  Θ ρ ρ. κ ό ρ ω 
μ α  ϊ  κ ά ά ρ μ α τ α ,  αυτόθι, σελ. 400—405, βουλγαριστί. Τό μέν 
άνεκαλύφθη περί τό Κιουστεντίλ (Παυταλία), τό δέ περί τήν Στάρα- 
Ζαγόραν (Τραϊανήν Αύγοϋσταν). Περιγράφονται λεπτομερώς τά πε- 
ρισωθέντα μέρη τών αρμάτων καί ό ποικίλος μετάλλινος διάκοσμος 
αύτών παρατιθέμενων τών σχετικών εικόνων.

2080 Τοΰ ©εύτοΰ, Θ η σ α υ ρ ό ς  έ ξ  ό ρ ε ι χ α λ κ ί ν ω ν  ν ο μ ι σ μ ά τ ω ν
σ χ ή μ α τ ο ς  α ι χ μ ώ ν  β ε λ ώ ν ,  έξ Ά γχιάλου καί άλλοθεν. 
Αυτόθι, σελ. 424—427, βουλγαριστί.

2081 Τοΰ « ύ το ΰ , Α ν ώ ν υ μ ο ν  Β.υ ξ α ν τ ι α κ ό ν  έ ν σ η μ ο  ν, αύτόθι
σελ. 430—431, βουλγαριστί. Πρόκειται περί μετάλλινου νομισματοει- 
δοΰς ένσή.,ου φέροντος ένθεν μέν τόν δικέφαλον άετόν, ένθεν δέ 
σταυρόν έν τφ μέσφ καί περί αυτόν τήν λέξιν Π Ο Λ ΙΤΙΚ Ο Ν . ’Ανάγε
ται είς τόν X IV  αιώνα. Τοιαΰτα χάλκινα ή αργυρά ένσημα, ώς καί 
αολύβδινα σφρτγιδια μετά τής είκόνος τοΰ αύτσκράτορος διενέμοντο 
τοΐς πένησιν ύπό τοΰ παλατιού, εκκλησιών, μοναστηρίων, άνωτέρων 
υπαλλήλων καί ιδιωτών. Οί λαμβάνοντες ταΰτα έδικαιοΰντο ελεημοσύ
νης τροφής κτλ. απέναντι αύτών.

2082 Δάνωφ Μ. Χρήστου : Π ε ρ ί  τ ή ς  α ρ χ α ί α ς  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς  Ι
σ τ ο ρ ί α ς  τ ώ ν  α κ τ ώ ν  τ ο ΰ  Δ υ τ ι κ ο ΰ  Ε ύ ξ ε ί ν ο υ  
Π ό ν τ ο υ  μ έ χ ρ ι  τ ή ς  έ ν  α ύ τ α ΐ ς  ε γ κ α θ ί δ ρ υ α ε ω ς  
τ ή ς  Ρ ω μ α ϊ κ ή ς  κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς .  Αύτόθι σελ. 185—247, βουλ- 
γαριστί μετά περιλήψεως έν τελεί γερμανιστί (248— 258).

θ  q Q η ι κ ά ΙΕ ' 2 6
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'Ως είναι έκ της Ιστορίας το ΐς  πάσι γνωστόν ό είς δλα σχεδόν τά 
παράλια τής Μεσογείου καί τοϋ Εύξείνου Πόντου άποικισμός τών Ε λ 
λήνων είναι έν τών θαυμασιωτάτων τοΰ αρχαίου Ελληνισμού κατόρ
θωμα. Διότι είς αυτόν οφείλεται κυρίως ή κ α θ’ δλον τόν άρχαΐον κό. 
σμον διάδοσι: τοϋ 'Ελληνικού πολιτισμού. Αί 'Ελληνικοί άποικίαι ί- 
δρυόμεναι είτε πρός άνακούφιοιν ιώ ν Ε λληνικώ ν χωρών καί πόλεων 
άπό τών υπεραυξανόμενων κατοίκων, ών ή πενία ήδΰνατο νά δημιουρ- 
γήση έσωτερικάς ταραχάς καί ανωμαλίας εϊτε πρός απαλλαγήν τών 
κατεχόντων τήν έξουσίαν τής χώρας άπό τών πολιτικών των αντιπά
λων, οΰς οΰτω άπεμάκρυνον, εϊτε πρός εμπορικούς καί βιομηχανικούς 
μόνον σκοπούς, διέδιδον τήν Ε λληνικήν γλώσσαν καί τόν Ελληνικόν 
πολιτισμόν είς τούς περιοίκους βαρβάρους λαούς.

Οί άποικοι ήσαν συνήθως έμποροι καί γεωπόνοι, οϊτινες ήθελον 
νά καρπωθώσι τούς θησαυρούς τών ξένων χωρών, ούχί δμως διά λεη
λασιών καί τής βίας ώς επιδρομείς, άλλά δι’ ήσυχου μονίμου έγκατα- 
στάσεως είς αύτάς μετά συνεχών μόχθων καί αδιάλειπτου φιλεργίας. 
Ά ρ α  συμφέρουσα αύτοΐς ή to ή μετά τών Ιθαγενών συμβίωσες καί 
συνδιαλλαγή καί ούχί ή εχθρα, επομένως ό κατ’ αυτών αγών άπεφεύ- 
γετο πάση δυνάμει. Ό  συμβιβασμός ,6’ αυτών έγινε το διαφοροτρόπως, 
έπήρχετο δέ πλήρης έν τέλει ου μόνον διά τών έμπορικών των συμ
φερόντων καί τής ποικίλης επικοινωνίας, άλλά καί διά συγγενικών 
δεσμών δ ι’ επιγαμιών. Οΰτω δέ τότε οί άποικοι έξασκοΰντες έπί τούς 
άξεστους βαρβάρους άκατανίκητον γοητείαν διά τών αστικών των η
θών, τών εύγενών τρόπων καί τοϋ ανώτερου πολιτισμού προσείλκυον 
τήν αγάπην καί τήν έμπιστοσύνην αύτών, οϊτινες σύν τφ  χρόνω ύπε- 
χώρουν είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν, τά Ελληνικά ήθη καί έθιμα καί 
τόν 'Ελληνικόν πολιτισμόν.

Άλλ* οί άποικοι δέν ήρκοΰντο μόνον είς τά παράλια καί τάς ίσχυ- 
ράς καθισταμενας πόλεις αυτώ ν οί τολμηρότεροι τούτων έχοντες ώς 
πρόγραμμα τήν έργασίαν διεισέδυον καί είς τό εσωτερικόν τών βαρ
βάρων καί άπολιτίστων χωρών, παρέχοντες δέ τόν πλοϋτον τών βιο
μηχανικών τών πόλεών των καί τών μητροπόλεων καί τής άλλης 'Ελ
λάδος προϊόντων καί άποκομίζοντες τόν πλοϋτον τών φυσικών τής χώ
ρας προϊόντων διέσπειρον άνεπαισθήτως τόν πολιτισμόν έτι άιωτέρω 
τών νέων των εστιών, εγκαθιστάμενοι πολλάκις μεταξύ τών βαρβάρων, 
ών, δπως προσελκύσωσιν αυτούς εύκολώτερον, δέν έδίσταζον καί πολλά 
τής λατρείας νά δεχθώσι πρός ταΐς έπιγαμίαις. Οΰτω δέ οί μειγάδες 
οΰτοι κατεχοντες τά κυριώτερα σημεία τών μεγάλων .λεωφόρων,δι’ ών 
εξυπηρετείτο ή κατά γην εμπορία έν ταϊς βαρβάροις χώραις, ού μόνον 
συνέζων έν ειρήνη καί άρμονίφ μετά τών ιθαγενών, άλλά καί έπεβαλ* 
λοντο έπ ’ αυτού.. Έ κ  τούτου εξηγείται ευκόλως καί ή τής Ελληνικής 
γλώσσης διάδοσις είς τήν Θράκην, ής τά παράλια άπφκίσθησαν υπό 
Ελλήνων καί ό σύν τφ χρόνω έπελθών δι’ αύτών καί διά τής ιών Μα
κεδονίαν επικυριαρχίας βραδύτερον έξελληνισμός τών Θρρκών.

Αί έπί της Θράκης 'Ελληνικαί άποικίαι ήσαν πολλαί καί πυκναί 
διήκουσαι καθ’ δλην τήν παραλίαν της- ήρΐαντο δέ ίδρυόμεναι άπό τοϋ 
ογδόου μέν ήδη π. X. αίώνος έν τφ ΑΙγαίω, άπό τοΰ έβδομου δέ έν 
τφ Εύξείνφ. Τινές δ’ αύτων Ιδρΰθησαν έπί θέσεων οίκηθεισών πρφην
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ύπό θρασών, άπελαθέντων ή συναπομεινάΛ-των σϋν τοΐς άποίκοις καί 
άφομοιωθέντων. Έ κ  της γεωγραφικής δ ’ έπί τοΰ χάρτου θέσεως τών 
άποικιών δύναταί τις ευκόλως νά κρίνη περί τών είς τό εσωτερικόν 
τής χιόρας μεταβιβαζόμενων τοΰ 'Ελληνικού πολιτισμού ρευμάτων. 
Έ π ί τής ακμής δέ τής 'Ελλάδος έθεωροΰντο αΰται άναπόστατον τμή
μα τοΰ Ελληνικού, διότι καί αΰται προσεκλήθησαν είς τάς Α θή να ς 
ύπό τοΰ Περικλεούς διά πέντε απεσταλμένων, δπως μετάσχωσι δ ι’ αν
τιπροσώπων έκαστη, μικρά τε (έμπόριον) καί μεγάλη πόλις, τοΰ πρώ
του πανελληνίου συνεδρίου, δπως βουλεύσωνται «επ’ ειρήνη καί κοινο- 
πραγίφ τής ’Ελλάδος».

Αί έπί τών παραλίων τοϋ δυτικοΰ Εύξείνου Πόντου, δηλ, τών ανατο
λικών τής Θρρ,κης καί τής Μοισίας άπό τοΰ Βοσπόρου μέχρι τών εκβο
λών τοΰ "Ιστρου ίδρυθεΐσαι Έ λληνικαί άποικίαι ήσαν α ί : Φινόπολις, 
Άνδρεάκη, Φιλία άκρα (Δέρκος), Σαλμυδτ)σσός (Μήδεια), Θυνιάς άκρα, 
Αύλαΐον τείχος (Ά γαθόπολις), 'Απολλωνία (Χφζόπολις), Ά γχίαλος, 
Μεσημβρία, Ναύλοχος, 'Οδησσός (Βάρνα), Διονυσόπολις (Βαλτζίκ), 
Βυζώνη (Καβάρνα) Καλή άκρα ή Τιριστίς, Κάλλατις, (Μαγκώλια). .Τό
μοι (Κωνστάντζα), "Ιστρος, Τύρας.

Έ κ  τούτων τών · άπό τής ’Απολλωνίας μέχρι τοΰ "Ιατρού Ε λληνι
κών αποικιών, δηλ.τών έπί τών νΰν Βουλγαρικών καί Ρουμανικών ά- 
κτών, επιχειρεί έν τή παρούση άκριβολόγφ μελέτη του ό φιλόπονος συγ- 
γραψεύς νά έξετάση τόν οικονομικόν βίαν, τ. έ. τάς έμπορικάς αύτών 
σχέσεις έν συνδυασμφ μετά τών έκάστοτε πολιτικών πρός τε τάς άλ- 
λας Έ λληνικάς πόλεις καί πρός άλλήλας μέχρι τής ύπό τούς Ρωμαίους 
υποταγής των. Βασίζεται δέ ού μόνον είς τάς ύπό τών άρχαίων συγ
γραφέων παραδεδομένας ήμΐν περί τούτου πενιχράς ειδήσεις, άλλά 
καί πρό παντός είς τά μέχρι τοϋδε άποκαλυφθέντα εν αύταΐς Ε λ λ η ν ι
κά τεχνουργήματα (αγγειοπλαστικής ιδίως) καί έπιγραφάς, δημοσίας τε 
καί Ιδίας. Καί έν μέν τφ Βουλγαρικφ κειμένφ παρατίθεται καί τάς ει
κόνας τών διαφόρων ευρημάτων, άπερ περιγράφει καί τάς σχετικάς 
είς τόν σκοπόν του έπιγραφάς μετά τών οίκείισν παραπομπών, έν δέ 
τφ Γερμανικφ περιορίζεται άποκλειστικώς είς τήν ιστορικήν τοΰ οικο
νομικού καί πολίτικου τών προειρημένων άποικιών βίου έκθεσιν. OC- 
τω δέ συμβάλλει άσυνειδήτως είς τήν διαφώτισιν τοΰ Βουλγάρου ανα
γνώστου περί τοΰ εκπολιτιστικού τοΰ Ελληνισμού έργου καί άνά τε τάς 
άκτάς τοΰ Εύξείνου καί τήν ένδοχώραν (Θράκην καί Μοισίαν) κατά τήν 
άρχαιότητα, έξ οΰ θά έπρεπεν ϊσως ν ’ άρξηται (έν προοιμίφ) ή είς ΰ 
νά καταλήξη (έν έπιλόγφ). Αί τής μελέτης επικεφαλίδες άς άναγράφο- 
μεν, πείθουσι πάντα άναγνώστην περί τούτου.

Βραχεία εισαγωγή περί τών πηγών καί τοΰ σκοπού τής μελέτης καί 
περί τών είς τάς νΰν Βουλγαρικός τού Εύξείνου άκτάς Ελληνικώ ν α
ποικιών.— Παλαίοτέρα ’Ελληνική άγγειοπλαστική έν αύταϊς (σκύφοι, 
άρίβαλλοι, άμφορεΐς Κορινθιακοί, λήκυθοι Ά ττικα ί).—Ή  τών άκτών 
έμπορία πρός τάς ’Αθήνας κατά τόν y  π. X. αιώνα (σκύφοι, λήκυθοι, 
άρίβαλλοι καί όστρακα αύτών, όρειχάλκινοι ύδριαι καί ρυτά).—Αί τοΰ 
έν Θούλη βασιλείου τών Κελτών πρός τάς αποικίας σχέσεις.— Ή  εμπο
ρία των δυτικών τοΰ Εύξείνου άποικιών πρός άλλήλας άπό τού τέλους 
τοΰ I II  π. X. αίώνος (έπιγραφαί).—Οί δεσμοί αύτών προς τάς άλλας
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τοΰ Εύξείνυυ άκτάς.— ’Ιδίως πρός τάς τών νοτίων άκτών τοΰ Ετίξείνου 
πόλεις (σφραγίδες εργαστηρίων έπί τών έκ Σινώπης αμφορέων).—Ή  
Σινώπη ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ κράτους τοΰ Πόντου.—Ή  έμπορία τών 
αποικιών πρός τήν Ρόδον-Θάσον-άλλας Έ λληνικάς πόλεις (σφραγίδες 
έπί αμφορέων καί οστράκων αύτών). —Πρός τό βασίλειον τών Σελευκι- 
δών-Έπίδαμνον-Σαμοθρφκην-Δελφούς-Δήλον-Πτολεμαϊκήν Αίγυπτον. 
—Ή  έμπορία αύτών κατά τούς εσχάτους Ελληνικούς χρόνους.—Κοι
νόν (ομοσπονδία) τών έπί τοΰ Εύξείνου αριστερόθεν πόλεων (Πεντάπο- 
λις ή Έξάπολις).

2083 Dan©ff, C h r. Μ. Zur Geschichte des westpontischen κ ο ι ν ό ν .  Klio, τόμ.
X X X I, σελ. 437-439.

2084 Δετσεφ Δημ. καθηγητοΰ τοϋ έν Σοφία Πανεπιστημίου, ’Α ρ χ α ί α  μ ν η .
μ ε  ΐ α έν τφ δελτίφ τοϋ άρχαιολ. Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. X II, σελ. 
281—303, βουλγαριστί μετά συντομωτάτης έν τέλει περιλήψετος γερμα- 
νιστί. Περιγράφονται λεπτομερώς 25 μαρμάρινα ένεπίγραφα μνημεία 
(ανάγλυφα έπιτάφια καί στήλαι, άναθηματικαί είς θεούς στήλαι κοί 
βωμοί, βάθρα ανδριάντων, αναθηματικά είς θεούς ανάγλυφα) εύρεθέν- 
τα έν τή περιφερεία Νευροκοπίου-Πετριτσίου (νοτιοδυτικής Θρφκης), 
Ά γχιάλου καί Σοφίας παρατιθεμέναιν τών φωτογραφιών των καί άνα· 
γινώσκονται αί έπιγραφαί των, πάσαι 'Ελληνικοί, πλήν μιας Λατινικής 
προσηκόντως υπομνηματιζόμενοι καί εις χρυσούς δακτύλιος εύρεθείς 
παρά τφ Τσιρπάν, βορειοανατολικώς τής Φιλιππουπόλεως, ού μακράν 
τοΰ αρχαίου εμπορίου Π ί ζ ο ς μετ’ επιγραφής έπί τής σφραγίδάς του 
ΜΗΔΟΠΑΙΟΥ (πρβλ. Άστεροπαΐος, Παρθενοπαΐος). ’Αξιοσημείωτα 
τά άπαντώντα τό πρώτον Θρφκικά κύρια ονόματα Β ρ ι ε ρ ο ύ λ α, 
Γ ο α ζ ε ί ρ α ,  Ζ α ΐ κ α , Π υ ρ ο υ σ ά λ α , τ ό  τοπωνυμικόν έπίθε· 
τον τοΰ κυρίου "Ηρωος, ταυτιζομένου τώ Ά πόλλωνι Ε ί σ η ν ό ς 
καί τό ίδιότητος σημαντικόν έπίθετον αύτοΰ E b i s t i t h i a .  ’Ανά
γονται είς τόν I —II  καί I II  αιώνα μ. X.

2085 Instinsky , Η V. Ε i n n e u e r M e i l e n s t e i n v o n P a u t a l i a u n d
z w e i F r a g e n z u r  G e s c h i c h t e  d e r  P r o v i n z T h r a -  
c i a, έν τοΐς Sitz.—Ber. Preuss. Akad., P hil.— hist. ΚΙ., σελ. 418—425.

2086 Δημήτρωφ Π. Δ., E i n f r i i h b y z a n t i n i s c h e s S a n d s t e i n k o p f
i m N a t i o  n a l m y s e u  ra z u  S o f i a ,  Αυτόθι, σελ. 304— 
813, γερμανιστί μετά συντομωτάτης έν τέλει περιλήψεως βουλγαριστί. 
'Η  έξ ασβεστόλιθου αύτη κεφαλή, ήτις εύρέθη περί τήν Ά γχίαλον 
καί προφανώς ανήκει είς ανδριάντα άπολεσθέντα άτάγεται ύπό τοΰ 
συγγραφέως ένεκα τής τεχνοτροπίας της είς” τό δεύτερον ήμισυ τοϋ V 
ή είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ VI μ, X. αίώνος.

2087 Κατσάρωφ Γ. καθηγητοϋ τοϋ έν Σοφία Πανεπιστημίου, Μ ν η μ ε ΐ ο ν
γ ε ω ρ γ ι κ ό ν  έ ν  τή α ρ χ α ί α  Θ ρ φ κ η ,  έ ν τ φ  δελτίφ τοΰ 
άρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. X II, σελ. 405—406, βουλγαριστί. 
Πρόκειται περί ενός τών συνήθων έπί τών Ρωμαϊκών χρόνων αναγλύ
φων νεκροδείπνων, προερχόμενου πιθανώς έκ τής περιφερείας Ά δρια- 
νουπόλεως καί άποκειμένου νΰν έν τφ έθνικφ  μουσείφ τής Σοφίας. Ό
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συγγραψεύς περιγράφει λεπτομερώς τό καλώς διατηρούμενον άνάγλυ
φον, ο ί παρατίθεται καί ή φωτογραφία καί έκ τής υπό τό νεκρόδει- 
πνον παραστάσεως αρότρου αυρομένου ύπό ζεύγους βοών, πρό τών 
οποίων δρέπανον, εικάζει δτι ό είς δν άνετέθη τό έπιτύμβιον άνάγλυ
φον νεκρός Μ ί κ ο ς Μ ί κ ο υ ήτο γεωργός.

2088 Kazarew G., K l e i n e  F u n d e  i n  B u 1 g a r i e n, έν τφ Archaol.
Anzeig. σελ. 196—200.

2089 Λ,αζάρ&ίφ Ίβάν, Τ ό  ε ί κ ο ν ο σ τ ά σ ι ο ν  έ ν  τ ώ  κ α θ ε δ ρ ι κ φ
ν α φ  τ ο ΰ  Π α ζ α ρ τ ζ ι κ ί ο υ ,  έν τφ  περιοδικφ Ρ  ο ν τ ί ν α 
(πατρίς), τόμ. I, βιβλ. 2, σελ. 66—76 μετά 10 εικόνων, βουλγαριστί.

,•2090 Μήκωβ Β., Σ υ μ β ο λ α ί ε ί ς  τ ή ν  π ρ ο ϊ σ τ ο ρ ι κ ή ν  ε π ο χ ή ν  
έ ν  τ ή  χ ώ ρ α  ή μ ώ ν  (Βουλγαρία, δηλ. Μοισία καί βορείφ θρ<£· 
κη), έν τώ δελτίφ τοϋ άρχαιολ. Ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. X II, σελ. 
381—396, βουλγαριστί. Περιγράψονται τά έν διαφόροις τόποις τής 
Βουλγαρίας κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν εύρεθέντα αντικείμενα 
τής προϊστορικής περιόδου, ήτοι τής λιθοχαλκίνου, τής όρειχαλκί- 
νου καί τής νεοσιδηράς έποχής παρατιθέμενων καί τών εικόνων τών 
σπουδαιότερων αύτών.

2091 Τοΰ ίδιου, Ο ί  Θ ρ ά κ ε ς : ή έ π ο ί κ ι σ ι ς ,  π ο λ ι τ ι σ μ ό ς  κ α ί
έ ξ α φ ά ν ι σ ι ς  α ύ τ ώ ν ,  έν τή Συλλογή (Sbornik) Κ α τ ά  
τ ο ύ ς  α ι ώ ν α ς ,  τόμ. I, σελ. 33—66, Σοφία βουλγαριστί.

2092 Ταόντσεφ Δημ. Α ί π ε ρ ί  τ ά ς τ ή ς Σ τ ά ρ α  ς-Ζ α γ ό ρ α ς (Βερόης-
Τραϊανής Αύγούστης) μ ε τ α λ λ ι κ ά ς  π η γ ά ς  ά ρ χ α ι ό τ  ή
τ ε ς  κ α ί  ή Ρ ω μ α ϊ κ ή  τ ώ ν  π η γ ώ ν  δ ε ξ α μ ε ν ή ,  έν 
τφ  δελτίφ τοϋ άρχαιολ. ινστιτούτου Σοφίας, τόμ. X II, σελ. 849—353, 
βουλγαριστί μετά περιλήψεως έν τέλει γαλλιστί.

2093 Ταόντσβφ Δ. καί Γερκσίμωφ Θ. "Ο μ α δ ι κ ά ε υ ρ ή μ α τ α  ν ο μ ι 
σ μ ά τ ω ν  κ α τ ά  τ ά  έ τ η  1 9 3 7  κ α ί  1 9 3 8  (έν . Βουλ
γαρία) Αύτόθι, σελ. 450—157, βουλγαριστί. Ταΰτα είναι χαλκά, αργυ
ρά καί χρυσά τών πόλεων ’Αθηνών, Κυζίκου, Θάσου, Πανίου (τε
τράδραχμα), Άβδήρων (όκτάδραχμα), αργυρά Φιλίππου I I  χρυσοί 
στατήρες καί τετράδραχμα,τοΰ αύτοϋ μιμήσεις βάρβαροι τετραδρά- 
χμων, τοϋ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, Λυσιμάχου, Σελεύκου III, Άντιό- 
χου I, τών Ρωμαίων αύτοκρατόρων, I —I I I  αίώνος, Κωνσταντίνου 
τοϋ μεγάλου, τοΰ αύτοκρατορος τοΰ Βυζαντίου Ίωάνν. Τσιμισκή, τών 
αύτοκρατόρων Κομνηνών, ’Αγγέλων καί Παλαιολόγων. Παρατίθεται ό 
αριθμός τών κατά τόπους εύρεθέντων μετά τοϋ καθορισμοϋ αύτών. 
’Αξιοσημείωτα 9 δεκάδραχμα τοΰ Θρακομακεδονικοΰ φύλου Δερρω- 
ναίων (V I—V π. X. αίώνος), 15 τετράδραχμα τοΰ Ρωμαίου κουαίστο- 
ρος Aesillas (92—88 π. X.), στατήρ έξ ήλεκτρου τής πόλεως Άβδήρων 
βάρους 16 γραμμαρίων καί τετράδραχμον τού τελευταίου βασιλέως 
τών Κελτών τών έν τή Θούλη τής Θράκης Καβάρου. Τούτων τά πλεΐ- 
στα άπετέθησαν είς τό άρχαιολογικόν τής Σοφίας μουσεΐον.

Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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1939

2094 Β .  Άγγέλ<υφ, μηχανικού, Ύ δ ρ ο λ ο γ ι κ α ί  κ α ι  α ρ χ α ι ο λ ο γ ι
κ α ί  σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  π ε ρ ί  τ ή ς  π ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς  τ ή ς  
Ά  γ χ ι ά λ ο υ. έν τφ  περιοδικφ περί οχετών καί υδραγωγείων, τόμ. 
III. φυλάδ. 1, σελ. 1—11, βουλγαριστί Περιεχόμενα : I σημειοήιατα 
περί τοϋ παρελθόντος τής Άγχιάλου καί τό σρχαΐον αυτής ύδραγω- 
γεΐο \' II ή θερμή πηγή τών Aquae Calidae (παρά τώ Ά ετφ), τά με
ταλλικά τοϋ Πύργου λουτρά' I I I  οί σεισμοί τής Θράκης παρά ταΐς 
άκταϊς τοΰ Εύξείνου Πόντου' IV τό Τουρκικόν τής Ά γχιάλου ύδρα- 
γωγεΐον. (Κ. Μ. Α.)

2095 D. D e tso h e v . A n t i k e  D e n k m a l e r  a n a  B u l g a r i e n ,  έν
τφ Jahresheft. des O sterr. archaol. Inst, τόμ XXXI, Beibl. σελ. 
121-H O . (Κ. M. A.)

2096 G. K a a a re w , E i n  n e u e s  t h r a k  o-m i t h r i s c h e s  R e l i e f .
’Εν τφ Arch-fur Religions Wiss. τόμ. XXXVI, οελ 161—162. (K.M.A.)

2097 V. L a u r e n t ,  N o t e s  d e t i t u l f e t u r e  B y z a n t i n e  e t  V i-
c a i r e s  d e  T h r a c e ,  «Echos d’Orient» Βουκουρέστιον, Τόμ. 
X X XV III, σελ. 365—368.

2098 Ίδ ίο υ , E n c o r e  l e  n 6 o m a r t y r  M i c h e l  M a u r o e i d e s .
Αύτ. σελ. 371—379.

2099 Στ. Στκνιμήρωφ, Ή  μ ο ν ή  Β α τ σ κ ό β ο υ  κ α τ ά  τ ό ν  X I X α Ι
ώ ν  α, έν τφ περιοδικφ Ρ ο ν τ ί ν α, τόμ. II, τεΰχ. 1, σελ. 48—72, 
βουλγαριστί. Γίνεται λόγος έν τή μελέτη καί περί τών έν τή μονή τοι
χογραφιών καί άλλων μνημείων τοΰ αίώνος τούτου. (Κ. Μ. Α.)

1940

2100 Κ. Μυρτίλου Ά π ο σ το λ ίδ ο υ : Βούλγαροι ή "Ελληνες ήσαν οί Καρυώται ;
«Θρακικά» τόμ. ΙΓ ' αελ. 157—216.

'2101 Τοϋ ΐδ ίο υ : ‘Ιερόν τοϋ Ζυμυδρηνοΰ Ασκληπιού έν Θράκη. Αύτ. σελ.
266—276.

2102 Τ©ΰ Ιδί©1) : Κώδιξ τοΰ Νικηφόρου τής Τεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπό-
λεως (1850—1861) [Συνέχεια]. Αύτ. οελ. 277—310.

2103 Τ©ϋ ΐδίβυ : Ό  φιλικός ’Αντώνιος Π. Κομιξόπουλος Φιλιππουπολίτης. Αύτ-
σελ. 429—4S0

2104 Σ ταύρου Γ. Ά β ρ α μ ίδ η  : Θρακική Λαογραφία. Ή  Γιορτή τής εύλογίας
τών σοαφυλών. Αναμνήσεις Άδριανουπολίτου «Μακεδονικόν Ή μερο- 
λόγιον». Θεσσαλονίκη ετος 16 σελ. 58—60.

2105' Π έτρου Ά ξ ιώ τ η : Θρςικικοί θρύλοι. Τό Τζαμί τοϋ Σουλτάν-Σελήμ, Ή με- 
ρολόγιον. «ό Φάρος τής Βορείου Ελλάδος». "Ετος Β' Θεσσαλονίκη, 
σελ. 251—258.

2106 φ ω τίου  Ά ιΐο ο το λ ίδ ο υ : Κύρια ονόματα καί επίθετα τήςΤσαντώς. «Θρφκι- 
κά» τόμ. ΙΓ ' σελ. 341—353,
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2107 Γ. Η. Ζ. [Κώστα Β άρναλπ] : Τέχνη καί Ζωή. «θρ^κικόν Άρχεΐον». Βιβλιο
κρισία «Πρωΐα» Μαρτ. 31.

2108 Τοΰ ίδιου : Τέχνη καί ζωή. Οί Καρυώται. Αύτ. 14 ’Οκτωβρίου.
2109 Ν ίκ. Β αφ είδου" Αί έκκλησίαι Διδυμοτείχου. «Θρακικά» τόμ. ΙΓ ' σελ. 228—250·
2110 Τοΰ ίδίου : Μερικαί συνήθειαι Διδυμοτείχου. Αύτ. σελ. 335—342.
2111 Μ εν. Β λ χ χ ο π ο ύ λ ο υ  : Θοακικές ιστορίες. "Ενα βουβάλι στό γουναράδικο-

«Μακεδονικόν ήμερολόγιον». Θεσσαλονίκη. "Ετος 16ον σελ. 65—71.
2112 ’Α θήνας Γ α ϊτά ν ο υ  Γ ια ν ν ίο ΰ  : ’Από τήν Α νατολικήν Θράκην. Ή  επαρχία

Δέρκων. [Συνέχεια| «Θρακικά» τόμ. ΙΓ ’ σελ. 108—156-
2113 Ζ. ’Έ θιμ α  Σαμακοβίου. «θρακικά» τόμ. ΙΓ ', σελ. 386—393.
2114 φ ι λ .  Δ ραγουμη : *0 Αίνίτης αγωνιστής Μαργαρίτης Φ. Κούταβος. «Θρακικά»

τόμ. ΙΓ ' σελ. 416—419.
2115 Εύστρ. Ζήση : Τρία έγγραφα τής επαρχίας Γόνου καί Χώρας, «θρακικά»

τόμ. ΙΓ ' σελ. 251—257.
2116 Τ οΰ ίδ ίου  : Προλήψεις εγκυμοσύνης Αύδημίου. Αύτ. σελ. 333—334-
2117 Γ ιά ν ν η  © ωμοπούλου : ’Εντυπώσεις άπό τήν Ξάνθη. «Νεοελληνικά Γράμ

ματα» άρ. 200 σελ. 11.
2118 Ί ά χ θ  ■' Μία 70ετηρίς Κων)τϊνος Κουρτίδης. Ή  ζωή καί τό έργον του. Ροταρι

ανοί λόγοι. «Μακεδονία», Θεσσαλονίκη, Μαΐου 20.
2119 t  Ό λ υ μ π ο υ  Κ α λ λ ιν ίκ ο υ  Χ α ρα λα μ π ά κ η : Ό  Ή ρακλείας Φιλάρετος Βαφεί-

δης καί αί εκκλησιαστικοί μεταρρυθμίσεις. «Μακεδονικόν ήμερολόγιον» 
Θεσσαλονίκη. "Ετος 16 σελ. 289—293.

2120 Κωνστ. Γ. Κ ουρτίδίι : Ά π ό  τήν άλησμόνήτη Ά δριανοΰ. Τό Καφές-Καποΰ.
«Ήμερολόγιον ό Φάρος τής Βορείου Ελλάδος». "Ετος Β ' Θεσσαλονί
κη σελ. 177 -184

2121 Τοΰ ίδ ίο υ : Κορνοφωλεά καί ή Μονή Κορνοφωλεάς «θρακικά» τόμ. ΙΓ ' σελ.
217-222.

2122 Τ οΰ ίδ ιο υ : Τά γράμματα είς τό Διδυμότειχον κατά τόν δέκατον ένατον αί-
• ώνα. Αύτ; σελ. 223—227.

2123 I. Μ αγκριώ του  : Ά νδοονίκη Κ. Κουκκίδου. Αύτ. σελ. 413—415.
2124 Γ. Μ πακαλάκπ  : Θρακικά χαράγματα έκ τοϋ παρά τήν Άμφίπολιν φράγμα

τος τοϋ Στρυμώνος. Αύτ. σελ. 5—32.
2125 Ί .  Μ πητου : Έξαιρετικαί φυσιογνωμίαι. Τό φιλολογικά πενηντάχρονα τοϋ κ.

Κουρτίδου. Ό  ιατρός, ό λογοτέχνης, ό δημοσιογράφος . . . «Νέα Α λή 
θεια», Θεσσαλονίκη, Μαΐου 18.

2126 Ί . Μ. Π «ν«γΐ6>τοπούλου : Τά γράμματα καί ή τέχνη. Δύο νέοι τόμοι αφιε
ρωμένοι στή Θράκη. «Πρωΐα», Σεπτεμβρίου 2i

2127 Ά ρ χ ιμ .  ’Α θανασ ίου  Π α ντο κ ρ α το ρ ινο ΰ  : Βίος καί πολιτεία ’Αθανασίου Α'
Οικουμενικού Πατριάρχου. συγγραφεΐσα ύπό Ίωάννου Καλοθέτου Μο
ναχού. «Θρακικά» τόμ. ΙΓ ' σελ. 56—107 καί 430.

2128 Σ  [Π απαδοποΰλου] : 'Ο αρχαίος Ε λληνικός κόσμος. Οί τύμβοι τής Βιζύης.
Αί Τουρκικαί άνασκαφαί. « Ελεύθερον Βήμα», Ίανουαρίου 27.

2129 Π ολυδ. Π α πα χρ ίσ τοδούλου  : Τά φώτα στή Θράκη. «Νεολαία», Ίανουαρίου
7 σελ. 426—427.

2130 Τοϋ ίδ ίου  : Τό τραγούδι τής Θράκης. «Νεοελληνικά γράμματα», Ίανουα
ρίου 13.

2131 Τ οΰ ίδίου : Τέσσαρες σημαντικοί θράκες τών τελευταίων, χρόνων «Ήιός»,
“Ετος Β' Άρ. 29—30, σελ. 15—16.
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2132 Τβΰ ίδιου : Ή  συμμετοχή τής Θράκης στήν Ελληνική επανάσταση. Αύτ.
τεϋχ. 31—32 σελ. 29.

2133 Osman N uri PeremAci: E d irn e  Tarilii ['Ιστορία Άδριανουπόλεως). Άρ. 6
τής E dirne ve Y oresi E sk i Eserleri Sevenler K urunu Y ayinlarindan 
Σελ. 456, μετά 127 εικόνων είς τό τέλος καί χάρτου τής Άδριανου* 
πόλεως.

2134 Ν. Ροδοοίνου : Ά πό τά έθιμα τής πατρίδος μού Όρτάκιοί (Άδριανουπό-
λεως). Τά Δημήτρια «Θρακικά» τόμ. ΙΓ ', σελ. 311—320.

2135 Ά χ  ©. Σ%μο3ράκη : "Εβρος ποταμός. Αΰτ. σελ. 37—55.
2136 Τοΰ ίδιου : Θρακικαί μελέααι. Άρχαΐαι Θρακικαΐ πόλεις έπί τοΰ "Αθω. «Ή-

μερολόγιον ό Φάρος τής Βορείου 'Ελλάδος». "Ετος Β', Θεσσαλονίκη, 
σελ. 255—273

2137 Α. Σ κχνδάμη  : Ξάνθη, ή Ιδιόρρυθμος καί γραφική πόλις «Νέα ‘Ελλάς».Αύ
γουστου 15.

2138 Ά μΛ λίας Σ τάλ ιβυ  : ’Έ θιμα καί ένδυμασίαι Κομοτινής. «Θρακικά» τόμ. ΙΓ ',
σελ. 321—332.

2189 Σταμ. Σταμ.[οετίου] : ‘Η Βόρειος 'Ελλάς δπως ακριβώς είνε. Τά περίφημα
«Αναστενάρια». «Αθηναϊκά Νέα» Σεπτ. 261—Ανάμεσα στοΰς «Ανα
στενάρηδες». Αύτ. Σεπτ. 27. λ-Ή  θυσία τοϋ ίεροΰ ταύρου. Αύτ. 
Σεπτ. 28.

214Q A. Α . Σ[ταμούλη] : Θρακικαΐ πόλεις ; Ή  Μεσημβρία. Μετάφρασις. «Ή Συ- 
ζήτησις». Έ τος Δ' σελ. 52—53.

2141 Τοΰ ίδίου: Ταξείδια είς τήν Θράκην. «Θρακικά» τόμ. ΙΓ ' σελ. 251—265.
2142 Ε λπ ιν ίκ η ς Σταμουλη Σ αραντή  : Αινίγματα. Αύτ. σελ. 354—365.
*2143 Μ ίλτ. Σταμουλη : Συμβολή είς τήν ιστορίαν τών Εκκλησιών τής Θράκης.

«Θρακικά» τόμ. ΙΔ'. Βυζαντιναΐ έπαρχίαι Σελ- 11 —12
Ή  τάξις τών Θρακικών επαρχιών είς τά Συνταγμάτια 13 —60
Αρχιερατικοί κατάλογοι τών επαρχιών τής Θράκης 
άπό Χριστού 61 —213
Χάρτης Θράκης 214—215
Καθολικοί αρχιερείς 216—230
Κώδιξ Σηλυβρίας 231—264
Εικόνες καί πανομοιότυπα υπογραφών αρχιερέων Ση
λυβρίας 255—259
Κώδιξ'Επιβατών 260 — 277
Κώδιξ Δελειωνών 278—285

2144 Ά γγελοι» Τομπά, δικηγόρου : Λαογραφικά. ’Έθιμα καί άσματα αρραβώνων 
είς τό Καβακλή (Θράκης). «Μακεδονικόν Ήμερο?.όγιον». Θεσσαλονίκη. 
"Ετος 16 σελ. 283—288.

2146 Μιχ. Χανούση : Είδύλλια αγωνιστών τβΰ 18*21. Παναγιώτα καί Βισβίξης-
«Θησαυρός». Έ τος Β' άρ. 117 σελ. 31—32.

2146 + Κοίλ. Χουρμουζιάδου: Τό Τσακήλι τών Μετρών. Γλωσσάριον. «Θρακικά»,
τόμ. ΙΓ ' σελ. 366—385.

2147 Βιβλιογραφικά! σημειώσεις καί συμπληρώσεις «Θρακικά», τόμ. ΙΓ ' σελ. 394—
409.

2148 Βιβλιογραφίαι Θρακών. Αύτ. σελ. 410.
2149 "Αργής Ν. Κόρακας. Αύτ. σελ. 411—412.
2160 Καλλισθένης Γ. Χουρμουζιάδης. Αύτ.σέλ. 412—413·
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2151 Πρώην Σωζοαγαθουπόλεως Κωνσταντίνος. Αύτ. σελ. 413.
2152 Άνασκαφαί ’Ανατολικής Θράκης Αύτ, σελ. 419—420.
2153 01 τύμβοι τής Βιζύης. Αύτ. σελ. 421 —422,
2154 Αί αρχαιότητες τής Μεσημβρίας Δ. Θράκης. Αύτ. σελ. 422—424.
2155 Θρακικαί έπιγραφαί. Αύτ. σελ. 424—428.
2156 Τουρκική Παράδοσις διά τζαμί Διδυμοτείχου. Αύτ. σελ. 430.
'2157 "Εγγραφα έκ Γανοχώρων. «Ή  Σ υζήτησιο . "Ετ. Δ' σελ. 56—56.
2168 Δημοτικό [Κάλανδον ΑύΛημίου]. Αύτ. σελ. 60.
2159 Ό  Ιστορικός νομός "Εβρου καί η άναγέννηοίς του «Μακεδονικόν Ήμερολό-

γιον» Θεσσαλονίκη. "Ετ. 16 σελ. 145—147.
2160 «Τά ’Αναστενάρια». Τό προβάδισμα τών Βραχμάνων είς τήν χιρσόνησον τοΰ

Αίμου. «Ψυχικαί έρευναι» "Ετος 16 σελ. 2—8, 53—67.
2161 Ή  Ά κα ΐα  τών Βραχμάνων είς τόν Αίμον. Αύτ. σελ. 18—28, 84—42.
2162 Θράκη [μετά χάρτου] «Ή λιος» έτος Β" σελ. 234—235.
2163 «ΘΡΑΚίΚΑ» Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον ύπό τοΰ έν Ά θήνα ις Θρα-

κικοϋ Κέντρου. Τόμ. ΙΓ ' σελ. 436
2164 ΘΡΑΚΙΚΑ Τόμ. ΙΔ ' σελ. 288.
2165 Εισαγωγή είς τό θεωρητικόν καί πρακτικόν της εκκλησιαστικής Μουσι

κής συνταχθείσα πρός χρήσιν τών σπουδαζόντων αύτήν κατά τήν νέαν 
μέθοδόν παρά Χρυσάνθου τοϋ έκ Μαδύτων Διδασκάλου τοΰ θεωρητι
κού τής Μουσικής. Δευτέρα έκδοσις. Στερεότυπος άνατύπωσις τής Α' 
Παρισινής έκδόσεως τοϋ 1821. Μετά προλόγου τοΰ έπιμεληίέντος τήν 
έκδοσιν κ. Κωνστ. Δ. Παπαδημητρίου σελ. ιστ'. +  δ'. -{- 56.



ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

’Αλέξανδρος Κ. Δήμηοοας,— Έγεννήθη έν Άδριανουπόλει τφ 
1864 από πατέρα τόν ιατροφιλόσοφον Kcov. Δήμησσαν έγκατασταθέντα 
έν Άδριανουπόλει άπό τοΰ 1858. Τάς γυμνασιακός του σπουδάς ήκολού' 
θησεν είς τήν Εμπορικήν σχολήν τής Χάλκης, τάς δέ επιστημονικός 
είς τήν ιατρικήν σχολήν Α θηνώ ν όπόθεν κσί έλαβε τό δίπλωμα του εν 
ετει 1884. Μετέβη είς ΙΙαρισίους όπου έξηκολούθησε μέχρι τοΰ 1887 
είς τήν Ιατρικήν Σχολήν τών Παρισίων τάς άνωτέρας πανεπιστημιακός 
του σπουδάς. Έκεΐθεν έγκατεστάθη έν Β )υλγαρίςι όπου διεκρίθη ώς δι
ευθυντής Νοσοκομείων έπί Ι3ετί«ν. Άναγκασθείς νά φύγη άπό τήν Βουλ
γαρίαν τφ 1902 έγκατεστάθη είς τήν γενέτειράν του Άδριανοΰπολιν. Ή  
επιστημονική καί ή έπαγγελματική του δράσις πολύτροπος, ώς διευθυντής 
καί πρώτος ιατρός τοΰ έν Άδριανουπόλει Γαλλικού Νοσοκομείου μέχρι 
τής έκκενώσεως τή; Άδριανουπόλεως μετά τήν Μικρασιατικήν καταστρο
φήν, ώς έξασκών ιατρός μέ τήν πρώτην πελατείαν, τιμώμενος ώς ιατρός 
αφιλοκερδής καί ώς άνθρωπος καί επιστήμων μεταξύ τών ήμετέρων καί 
τών αλλοθρήσκων. Έχρημάτισε Πρόεδρος τοΰ έν Άδριανουπόλει Παραρ
τήματος τοΰ Ελληνικού Έρυθροΰ Σταυρού, Πρόεδρος τοΰ έν Άδριανου- 
πόλει Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου τοΰ ύπό τοΰ πατρός του συστηθέντος, 
Μέλος τοΰ ’Ανώτατου Συμβουλίου τής Γενικής Διοικήσεως Θράκης άπό 
τής Ελληνικής κατοχής, πάντοτε αφιλοκερδώς δι’ ό καί έτιμήθη τφ 1922 
διά τοΰ Χρυσού Σταυρού τοΰ Γεωργίου Β'. Έ ν  Ά θήναις έλθών κατε
στραμμένος μετά τήν κατάληψιν τής Θράκης δέν έχασε τό θάρρος του. 
’Αναλαμβάνει τό πρώτον ώς υγειονομικός Επιθεωρητής τόν ’Ιανουάριον 
τοΰ 1922. Ειτα Διευθυντής Νοσοκομείου Παγκρατίου Λοιμωδών .Νόσων 
(Έξανθημ. τύφος). Ά πό 1 Φεβρουάριου 1923 άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοΰ 
Νοσοκομείου Ν. ’Ιωνίας οπερ ίδρΰθη δι’ ένεργειών του καί παρέμεινε ώς 
διευθυντής του μέχρι τοΰ 1935. Ά πέθανε τη 2 'Ιουνίου 1940 ενταύθα.

Δημήτριος Σ τεφ άνου .— Είς τάς 2 Σεπτεμβρίου 1940 άπέθανεν έν 
Θεσσαλονίκη ό έκ Ραιθεστοΰ Δημήτριος Στεφάνου. ‘Ο άείμνηστος έπί μα
κράν σειράν έτών καθηγητής τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Σταυρού τής 
‘Ιερουσαλήμ, Ιτοποθετήθη κατόπιν Γυμνασιάρχης τοΰ εν Τσοτυλίφ Έλλη-
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νικοΰ Γυμνασίου κατά τήν ακμήν τοΰ Μακεδονικού άγώνος, οπότε 6 
αείμνηστος προσέφερεν άπό τοϋ έάνικοΰ εκείνου προμαχώνος πολλάς δσον 
και αθόρυβους υπηρεσίας είς τήν πατρίδα, πολλάκις προκινδυνεΰσας. 
Έχρημάτισεν επίσης διευθυντής τοΰ Παπαφείου ’Ορφανοτροφείου, τοΰ 
Πρακτικού Λυκείου, διαφόρων ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, καί της Σχολής 
Γαλατά πανταχοΰ δέ διρκρίθη διά τήν εύσυνείδητον έκτέλεσιν, τών καθη
κόντων του.

Σάββας Λ ακίδης .— Έγεννήθη εν Σαμμακοβίφ δπου καί έχρημάτι- 
σε διδάσκαλος από τό 1894 μέχρι τοΰ 1908 καί κατόπιν δημόσιος εϊσ- 
πράκτωρ. *Ως κάτοχος τής Τουρκικής διωρίσθη γραμματεύς τής ΰποδιοική- 
σεως άπό τοΰ 1909 μέχρι του 1914 οπότε έξεδιώχθη, κατά τόν διωγμόν, 
είς Ήράκλειαν τής Θράκης. Έ κεΐ- 
θεν βία άνεκλήθη υπό τοΰ ύποδιοι- 
κητοΰ Χαμδί ώς ειδικός, έπαναδιο- 
ρισθείς, καί παρέμεινε έπί πεντα
ετίαν δλην. Ευρισκόμενος έ«εΤ 
έλέχθη δτι έξισλαμίσθη, άλλά τό 
βέβαιον εινε, δτι, δταν κατά τό τε
τραετές διάστημα τοΰ πολέμου εύ- 
ρίσκετο είς Σαμμακόβι, οΰδέν έ'πα- 
θον ή εκκλησία, τό σχολεΐον καί τά 
έν αύταΤς κειμήλια. Κατά τήν άπε- 
λευθέρωσιν διωρίσθη διερμηνεύς 
καί γραμματεύς ύποδιοικήσεως.

Άπεβίωσεν έν Δράμφ περί τό 1924. Έξέδωσε τό 1899 τήν 'Ιστορίαν 
Βιζΰης καί Μήδειας (σελ. 140) καί τό 1921, έν Ά θήναις, 'Ιστορίαν τών 
δεινοπαθημάτων τών έν Θράκη ομογενών ύπό τών Νεοτούρκων (σελ. 94).
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