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ΥΠ Η ΡΞΕ ΘΡΑΚ1ΚΗ Τ Ε Χ Ν Η ;

§ 1. Περί Θρςικικής τέχνης, τ. ε. περί τέχνης γεννηθείσης έν τή Θρ<£- 
κη καί έξελιχθείσης συμφώνως πρός τόν εθνικόν χαρακτήρα, τόν βίον, 
τά ήθη κάί έθιμα καί τήν προς τό καλόν τάσιν τών Θρςικών ’ ) νομίζο- 
μεν δτι ουδείς λόγος είναι δυνατόν νά γείνη. Οί Θράκες διαμείναντες στά
σιμοι εν τφ πολιτισμφ καί τής αίσθήσεως τοϋ καλοϋ στερούμενοι ένεκα 
τοΰ δν διήγον πρωτογενούς βίου καί τών βαρβάρων των εθίμω ν, ών εΐ- 
χοντο άπρίξ, δεν εκαλλιέργησαν τάς καλάς τέχνας, ώσπερ δεν έκαλλιέρ- 
γησαν καί τά γράμματα καί τάς επιστήμας. Έάν δέ ύποτεθή δτι παρά 
τισι φύλοις αυτών, προαχθεϊσι μάλλον τών άλλων έν τφ πολιτισμφ, άνε- 
πτύχθη ιδέα τις τοϋ καλού καί τάσις πρός έκδήλωσιν αυτής εϊτε έν τή τέ
χνη είτε εν τφ λόγω, αύτη άναμφιβόλως άπεπνίγη προώρως έν αύτή τή 
γενέσει της ήδη υπό τήν ενεργόν καί σαγηνευτικήν έπίδρασιν τοϋ 'Ελλη
νισμού. Διότι οΰτος είσήρχετο άκατάσχετος εις τήν χώραν των διά τών 
έπί τών παραλίων πολυαρίθμων Έλληνικών αποικιών, πρός τάς οποίας 
οί Θράκες διετέλουν εις διηνεκή επικοινωνίαν, μέχρις ου άπό τών Μακε
δονικών χρόνων ήρξατο ένεκα πολιτικών καί κοινωνικών λόγων έπιβαλλό- 
μενος επ’ αυτούς, βοηθούντος εις τούτο καί τοΰ Ελληνικού άποικισμοΰ 
έν τή μεσογαίρ:, ώστε μετά τρεις ή τέσσαρας αιώνας βραδύτερον έπί τών 
χρόνων τής ρωμαιοκρατίας έφαίνοντο πλέον έςηλληνισμένοι.

Ουδέ δμως είναι δυνατόν νά ύποληφθή Θρςικική τέχνη καί ή τών 
προϊστορικών μουσόληπτων Θρςικών, ο'ίτινες κατά τάς Έλληνικάς παρα

1) Π ερί τών αρχαίων Θρςικών ΐδε Κ. Μ ν ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ Ι ν  
τοϊς «Θρςικικοϊς» τόμ. Α'. (1928) σελ 70 -86 , ένθα εκτίθεντα ι έν έκ ιάσει κατά τά 
νειότατα τής γνωσσολογίας καί τής αρχαιολογίας πορίσματα έν συνδυασμψ μετά 
τών παραδεδομένων ήμΐν ύπό τών αρχαίων ειδήσεων καί μαρτυριών τά περί τών 
Ά ρίων, εις συς άνήκον ώς πανάρχαιοι θρακοφρυγικοί λαοί οί προϊστορικοί Θρφ- 
κες, ή φυλετική τών Θρςικών συγγένεια μετά τών προΰπαρχόντων έν τή Θράκη καί 
τή Έ λλά δι Προελλήνων (Έλληνοπελασγών) καί τών Ιλλυριώ ν, τά περί τοΰ χρό
νου καί τών αιτίων τής μεταναστεΰσεως τών Θρακών, τοΰ πολιτισμού, τής ταΰτό- 
τητος τών προϊστορικών καί ιστορικών Θρακών μ ε θ ’ δλην τήν άντίθεσίν των, ή 
μετά τών “Ελλήνων πλησιεστέρα τών Θρακών συγγένεια, ό έξελληνισμός αυτών, 
μετά τών σχετικών εις τά οικεία συγγράμματα παραπομπών.
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δόσεις καί μύθους δέν ήσαν άμοιροι πολιτισμού, άφοΰ έθεωροΰντο 
είσηγηταί τής θρησκείας, τής ποιήσεως καί τής μουσικής εις τήν Ε λ λά 
δα χ) καί ών εν τοϊς Όμηρικοΐς έ'πεσι μετά θαυμασμού μνημονεύονται 
τεχνουργήματα, οίον άργυρόκηλα ξίφη, πανάργυροι κρατήρες, περικαλλή 
κύπελλα, χρυσότευκτα καί άργυρότευκτα άρματα καί άλλα 3), Αυτη ήτο ή 
προελληνική 3), ής ή έκ τοΰ Αιγαίου διά τής έπικοινωνίας εισαγωγή ήρ 
ξατο εις τήν Θράκην από τής νεολιθικής ήδη περιόδου υπό τών κατοι- 
κούντων τήν χώραν Άρίω ν (Πελασγών ή ’Ιλλυριών) πρό τής υπό τών 
Θρφκών καιαλήψεως αυτής καί εξηκολούθησεν είτα γινόμενη υπό τών 
διαδόχων των Θρφκών άφομοιωσάντων τούς προκατόχονς των. Τούτο 
διαπιστοΰται έκ τών προϊστορικών τεχνουργημάτων τών άνευρεθέντων 
μέχρι τούδε μετ’ άνασκαφάς καί όλονέν άνευρισκομένων εν τε τή Θράκη 
καί τή Μοισία, μαρτυρούντων άμα καί τήν βαθμιαίαν τοΰ πολιτισμού 
έκείνου έξέλιξιν κατά τήν νεολιθικήν, χαλκίνην καί όρειχάλκινον πε
ρίοδον *).

1) "Ιδε : G e r h a r d ,  Ueber Griechenlands Volkstamme und Stam m gott- 
Ueiten, Abhandl. der K. A kad. der W issenschaften zu Berlin, έτ. 1853—O t . 
M u l l e r ,  Orchomenos. — G i  s e k e, Thrakiscb-pelsgische Stam m e.— P  r e 1 I e r, 
Griechische M ythologie I .—W i l l a m o v i t z ,  S taat und Gesellschaft an Grie- 
chen, έκδ. 2, σελ. 17.

2) Ό  μ ή ρ ο υ, Ί λ . Κ. 438, Ν. 577. Ψ. 808, Ω, 234, Ό δυσ. I, 200 καί άλ· 
λαχοΰ.

8) Κατά τινας νΰν γνωσσολόγους οΐ λαοί οί δημιουργήσαντες καί μεταδόντες 
τόν Προελληνικόν πολιτισμόν, τ. έ. τόν ΑΙγαΐον, Κρητικόν, Τρωικόν καί Μυκηναϊ
κόν ήσαν Θ ρ α κ ο ϊ  λ λ υ ρ ι ο ί, τ. έ. ο ί π α ν ά ρ χ α ι ο ι  Ί  λ λ υ ρ ι ο ί, ών 
ή γλώσσα πρωΐμώτατα τοβαότας μεταβολάς ΰπέστη, ώστε σήμερον είνα ι αδύνατον 
νά γνωρισθή ό Ίνδογερμανικός αυτής χαρακτήρ. Ουτοι κατελθόντες άπό βορρά 
έπεξετάθησαν άνά τό Α ίγαίον καί τήν 'Ελλάδα καί άπφκισαν καί τάς άκτάς τής 
Μεσογείου. Κατά τόν 12ον αιώνα τό κράτος αυτών κατελύθη ύπό τών έπελθόν- 
τα>ν άπό βορρά βαρβάρων τότε 'Ελλήνων (κάθοδος τών Δωριέων), ών μοίρα διελ- 
θοΰαα εις τήν μικράν Ά σία ν κατέλυσε τό κράτος τών Χετιτών. Οί κατακτηταί “Ε λ
ληνες ήνάγκασαν τούς Θρακοϊλλυριοΰς (Προέλληνας) νά μεταναστεΰσωοιν εις τήν 
’Ιταλίαν, ένθα είχον ήδη αποικίας (Έτρουρίαν), τούς δέ ύπολειφθέντας άφωμοίω- 
σαν. Αΰτη ή άφομοίωσις συνέτελέοθη κατά τήν σκοτεινήν ιστορικήν Ε λλην ικήν  
περίοδον μέχρι τοΰ 850 π. X . (τόν άρχαίον Ε λλη ν ικ ό ν  μεσαίωνα), όπόθεν άρχεται 
ή γνήσια πλέον Ε λ λ η ν ικ ή  έν τή Μεσογειφ έξέλιξις. ”Ιδε G e ο r g i e w VI. Die 
Trager der Kretisch-mykenischen K ultur, ihre Herkunft und ibre Sprache. 1. 
T h e i l :  Urgriecben und Drillyrier (Thrako-illyrier), έν τή έπετηρ. τοΰ έθν. 
πανεπ. Σοφίας, κλάδος ίστορικοφιλολογικός, τόμ. X X X II I ,  4, έτ. 1936, σελ. 203 
κ. έξής.

4) R . Ρ ο ρ ρ ο w, Γεν ική  άνασκόπησις τών έν τοϊς προΐστορικοις χοόνοις 
τής Βουλγαρίας περιόδων τοΰ πολιτισμού, βουλγαριστί έν τή Βουλγαρική ιστορική 
βιβλιοθήκη, τόμ. I l l ,  i t .  1928, Sophia, σελ. 4—13.
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Ούτω τά έν τή περιφερείς τή; Φιλιππουπόλβως καί τής αρχαίας Βε- 
ρόη; (νΰν Στάρα Ζαγόρας) άνευρεθέντα μαρμάρινα ειδώλια δμοιάζουσι 
καταπληκτικως πρός τά τοΰ Αιγαίου πολιτισμού, δπερ δηλοϊ ή δτι έκομί- 
σθησσν έκ τών Κυκλάδων ή δτι έποιήθησπν έν τφ τόπφ άναπτυχθείσης 
κατά ξένην έπίδρασιν τής πλαστικής έν τή Θρςκη '). 'Ο έν τή περιφε
ρείς τής Βησσαπάρας (νΰν Τατάρ-Παζαρτζικίου) τοΰ άνω τοϋ "Εβρου 
λεκανοπεδίου εύρεθείς δρειχάλκινυς άμφίστομος πέλεκυς ούδαμως διαφέ
ρει τών έν τή Κρήτη εύρεθέντων 3). Τά ένιαχοΰ τής βορείου Θρςκης καί 
τής Μοισίας άνευρεθέντα ποικιλόμορφα πήλινα άγγεϊα μετά σπειροειδών 
γραφών είναι Μυκηναϊκού τύπου θ). Οί ού μακράν τών Σαράντα εκκλη
σιών εύρεθέντες κυψελοειδείς τάφοι (θόλοι) *), άς καί οί υπό τά χώματα 
άποκαλυφθέντες εσχάτως μετ’ άνασκαφάς λίθινοι τάφοι παρά τφ Μεζέκ 
έν τοϊς ακραίοι; νοτιοανατολικοί; Βουλγαροελληνικοΐς μεθορίοις (έν τή 
χώρς τών Όδρυσών) 5) είναι καθ’ δλα όμοιοι τήν κατασκευήν πρός τούς 
έν τή Άργολίδι Μυκηναϊκούς.

Ή έπίδρασις δέ αύτη τού Προελληνικοϋ (Μυκηναϊκού) πολιτι
σμού έν τή τέχνη φαίνεται δτι έξηκολούθησεν έν τή Θρςκη ύφι- 
σταμένη καί μετά τόν έξαφανισμόν αύτοΰ έν τή Έλλάδι διά τής κα
θόδου τών Δωριέων (Ελλήνων), διότι εύρεθέντα έν τάφοις-τύμβοις 
κτερίσματα τοϋ πέμπτου π. X. αΐώνος ούδαμώς διαφέρουσι τών Μυκηναϊ
κών. Ούτως έν τινι παρά τφ Αϊμφ κώμη ού μακράν τής κωμοπόλως Πα- 
ναγιούριστε (Πανηγυράκιον) εύρέθη όρειχάλκινον ξίφος τύπου καί τέχνης 
Μυκηναϊκής 6), δύο δέ χρυσά διαδήματα, ών τό μέν εύρέθη έντδς χώμα
τος παρά τή κώμη Έζέροβο, τό δέ παρά τή πόλει Τσιρπάν έν τφ άνω 
τοϋ "Εβρου λεκανοπεδίφ δμοιάζουσι προς τά έν τοϊς Μυκηναϊκοΐς τής 
Ελλάδος τάφοις εύρεθέντα 7). Ωσαύτως έντός τάφου (χώματος) άνασκα-

1) Τ  ο 5 α ύ r ο ΰ, Idoles en m arbre prohistoriques trouves en B u lgarie 
Bulletin de l ’inst. archeol. Bulg. τόμ. I l l ,  It. 1925, Sophia, σελ. 108 κ. έξ.

2) G. K  a z a r o w, Ή  Βυυλγα^ια έν τή άρχαιότητι, βουλγαριστί, Sophia, 
I, έτ. 1926, σελ. Η .

3) R . Ρ  ο ρ p ο -νν, ένθα άνωτ. σελ. 11.
4) G, Κ  a  z a  r ο w, ένθ ' άνωτ. σελ. 14.—X  ρ. Τ σ ο ύ ν τ α ,  ή προϊστορι

κή Θράκη, Θρακική έπετηρίς, έτ. 1897, Ά θή να ι, σελ. 233.—Η a s 1 u k W. T. 
Thracian TholOs-Tumb, έν τφ The Annual of the British School Athens, X V II 
session 1910—1911, σελ. 76.

5) B. F  i 1 o w, οί παρά τό Μεζέκ θολωτοί τάφοι, βουλγαριστί. Bull, de 
l'inst. archeol. Bulg. τόμ. IX , έτ. 1937, σελ. 1 κ. έξης.

6) Μ S c h m i d t ,  Zeitschrift fiir Ethnologie, έτ. 1912, σελ. 243
7) Β. F  i 1 ο w, Bull, de la society archeol. B u lg . Sophia, τόμ. I l l ,  σελ. 206 

χαΐ 317.
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φέντος εύρέθη έπί τοϋ προσώπου τοΰ νεκρού χρυσή προσωπίς ούχί διά
φορος τής Μυκηναϊκής 1). Άλλα καί αύτοί οι θολωτοί παρά τφ Μεζέκ 
τάφοι ανάγονται είς τόν V π· Χ· αιώνα, αν κρίνη τις έκ τών έν αύτοΐς 
ευρημάτων, ούδενός αυτών άνερχομένου είς προγενεστέρους χρόνους 3).

§ 2. Ή  είς τούς Θρςκας εισαγωγή τή; Ε λληνική ; τέχνης φαίνεται 
άρχομένη άπό τοΰ πέμπτου ήδη π. X. αίώνος, ως μαρτυρεΐται έκ τών 
Ελληνικόν τύπον έχόντων νομισμάτων τών βασιλέων των (Όδρυσών) 3) 
καί έκ τών έν τοϊς τύμβοι; επισήμων Θρςικών ουγκατορωρυγμένων κτερι- 
σμάτων Ελληνικής προελεύσεως. 'Ωσαύτως έκ τών άνευρεθέντων μέχρι 
σήιιερον μνημείων άπό τοϋ αυτού αίώνος μέχρι τοϋ τρίτου καί τετάρτου 
μ. X. ού μόνον έν ταϊς παραλίοις Έλληνικαΐς πόλεσιν (άποικίαις καθα- 
ραΐς Έλληνικαΐς) καί άπό τοΰ πρώτου μ. X. αίώνος έν ταϊς ύπό τών Ρω
μαίων αύτοκρατόρων ίδρυθείσαις ή άνιδρυθείσαις τοιαύταις έν τή μεσο- 
γαίς (Τραϊανοπόλει, Πλωτινοπόλει, ’ Αδριανουπόλει, Φιλιππουπόλει, 
Τραϊανή Αύγούστη, Σερδική, Παυταλίς, Μαρκιανουπόλει, Νικοπόλει προς 
’Ίστρφ, Νικοπόλει προς Νέστιρ κτλ.), έν αίς έ'θαλλεν ό Ελληνισμός καί 
ό Ελληνικός βίος, άλλα καί έν αύτή τή ύπαίθρφ χώροι, δ.του οί Θράκες 
ήσαν δλως ή κατά τό μάλλον ή ήττον άμειγεΐς, φαίνεται δτι πάντα τά τε 
άρχιτεκτονικά καί πλαστικά έργα ειχον τόν τύπον τής 'Ελληνικής ή Ε λ 
ληνορωμαϊκής τέχνης.

Έ κ τούτου έπεται δτι τών μέν καλλιμαρμάρων ναών καί τών λοιπών 
δημοσίων κτιρίων (στοών, θεάτρων, άγορών, σταδίων, κρηνών), ών λείψανα 
άπό τής ρωμαιοκρατίας άπεκαλύφθησαν ένιαχοϋ, 'Έλληνες ήσαν οί άρχι- 
τέκτονες καί τεχνΐται, τών δέ πλαστικών έργων τά μέν άριστουργήματα 
είσήχθησαν έξ Ελλάδος ή εποιήθησαν έπί τόπου ύπό Ελλήνων γλυπτών, 
τά δέ βαναυσουργήματα ύπό Θρφκών προφανώς, στερουμένων καλαισθη
σίας, κατά τύπον ή κατά πρότυπα 'Ελληνικά. Ούτω καί αυτά τά ανάγλυ
φα τά έχοντα παραστάσεις ειλημμένα; έκ τής λατρείας καί τοϋ εθνικού έν 
γένει βίου τών Θρφκών, τ. έ. τά άναφερόμενα άμέσως είς τόν εθνικόν των 
χαρακτήρα, δέν διαφέρουσι τών συγχρόνων έργων τής Ελληνικής καί Έλ-

1) G. K a z a r a w ,  ό Ελληνισ μός έν τή άρχαίρ Θράκη καί Μακεδονίρ, βουλ- 
γαριστί, Sophia, σελ. 13.—"Ιδε προσωπίδας Δ' καί Ε ' τάρου Μυκηνών έν τφ κεν· 
τρικφ μουσείφ ’Αθηνών.

2) Β. F  i 1 ο w, Bull, dc rin st. arch£ol. Bui. τόμ. IX , σελ 100 :. εξής.
3) Πλήρη συλλογήν τών μέχρι τοΰδε εΰρεβέντων νομισμάτων ιών Θρακών 

βασιλέων μετά τών έκμαγείων αύτών έξετύπωσεν ό Ν. M o u c h m o w ,  πρφην 
διευθυντής τοϋ νομισματικού τμήματος τοΰ μουσείου Σοφίας, ΰπό τήν έπιγραφήν 
L ei monnaies des roia Tbraces έν τφ annugire de la  Bibliothique nat. & Plovdiv,
{ t . 1925.
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ληνορωμαϊκής τεχνοτροπίας, καίπερ ύπό Θρακών πεποιημένα, ώς έκ τής 
βαναυσουργίας των καχαδηλοΰται, καθώς λ. χ. είναι τά κατά εκατοντάδας 
άνευρεθέντα αναθηματικά τοϋ Θρακός Ίππέως1) — τοϋ Κυρίου "Ηρωος, 
καί τά τοΰ Διός Ζβελσθούρδου, τών τριών Νυμφών, τοϋ Βάκχου καί τής 
συνοδείας του 3), τών θεών τής υγιείας καί άλλων καί τών νεκροδείπνων 
(θεοξενείων).

§ 3. Ά λ λ ’ ή Ελληνική τέχνη επέλαμπεν ιδίως έπί τών καλλιμαρμάρων 
ναών καί τών εν αύτοίς ,.γαλμάτων τών θεών έν ταϊς έπί τών άκτών τής 
Θράκης Έλληνικαΐς καί βραδύτερον έπί τών αΰτοκρατορικών χρόνων έν 
ταϊς Έλληνορωμαϊκαϊς τής ένδοχώρας πόλεσιν. Αί έπί τών νομισμάτων 
πολλών πόλεων παραστάσεις ναών τετραστύλων, εξαστύλων καί πυλυστύ- 
λων μετά ή άνευ αγάλματος τών θεών αύτών δηλοϋσιν άναντιρρήτως δτι 
οι τε ναοί καί τά αγάλματα τών θεών των ήσαν τό αγλάισμα τών πό
λεων καί ώς τοιοΰτοι άπεικονίζοντο καί έπί τών νομισμάτων εξ υπερηφά
νειας πρός διαφήμισιν. Ούτως έπί παραδείγματι ή Μαρώνεια, ή Τόπηρος, 
ή ’ Απολλωνία, ή ’Αγχίαλος, ή Διονυσόπολις, ή ’Αδριανούπολις, ή Φιλιπ- 
πούπολις, ή Τραΐανή Αύγοϋστα, ή Παυταλία καί άλλαι είχον μεγαλοπρε
πείς ναούς, ών τινων λείψανα (κίονες, κιονόκρανα, έπισιύλια, θριγκοί, φατ
νώματα, ιδίως άπό τών χρόνων τών Άντωνίνων, οπότε άνέθαλεν ή Ε λ λ η 
νική τέχνη έν όλη τή χάριτί της) άπεκαλύφθησαν.

Ωσαύτως έκ τών νομισμάτων ενίων πόλεων εικάζεται ασφαλώς δτι 
αΰται έκέκτηντο αντίτυπα έργων τών μεγάλων γλυπτών τών κλασσικών 
χρόνων, διότι οί έπ’ αύτών άπεικονιζόμενοι κατά τήν παρά τοϊς άρχαίοις 
συνήθειαν θεοί έχουσι τόν τύπον γνωστών ήμΐν αγαλμάτων εκ τής ιστο
ρίας τής 'Ελληνικής τέχνης Ή πρός ’Ίστρφ Νικόπολις λ.χ. είχεν αντίτυπα 
τοΰ έν Παρίφ περίφημου "Ερωτος καί τοϋ σαυροκτόνου ’ Απόλλωνος τοΰ 
ΙΙραξιτέλους, ών τό πρώτον έν ταϊς γενομέναις ού προ πολλών ετών άνα- 
σκαφαΐς άπεκαλύφθη άκέφαλον δυστυχώς καί κατάκειται νΰν έν τφ μου
σείφ τής Σοφίας. Ή  Παυταλία καί ’Αγχίαλος εϊχον άντίτυπα τοΰ πασί
γνωστου Έρμοΰ τοΰ Πραξιτέλους τοΰ άνευρεθέντος έν Όλυμπίφ. Ή Μαρ-

1) Περί τής κατά διαφόρους τρόπους παραστάσεως τοϋ Θρμκός Ίππέως 
έν τή τέχνη Ιδε Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  περί τοϋ Θρμκός Ίππέως ή τοϋ 
κυρίου "Ηρωος §§ 5 καί 6, σελ. 12—14 έν τφ Ά ρχείω  Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. 
θηααυροΰ, τόμ στ' έτ. 1939—40.

2 )Ό  θρακικός Ζεΰς Ζβελσθοΰρδος παρίσταται ακριβώς ώς ό Κεραύνιος Ζεύς, 
οΰ χάλκινον Φειδιακόν άγαλμα έν τφ κεντρικφ τών ’ Αθηνών μρυσείφ, αί τρεις 
Νόμφαι παρίστανταί κατά τό σύμπλεγμα τών τριών Χαρίτων. Σκηνάς Βακχικής αυ- 
νοδιίας ίδέ παρά D o b r u a k y  έν τφ Sbotn ik , τόμ. X V I , έτ. 1900, σελ. 9 0 -9 1 , 
άρ. 11 καί 12 καί Νεκρόδειπνα παρά Kalinka, Antijce Denkmaler in B u lg°rien , σελ. 
216 άρ. 268 καί άλλαχοϋ.
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κιανούπολις ειχεν ωσαύτως άντίτυπα τοϋ Λυκείου’ Απόλλωνος τοϋ Πραξι- 
τέλους καί τοΰ Έρμοΰ ύποδένοντος τά σανδάλια του τοϋ Λυσίππου ή τής 
σχολής αϋτοΰ. Καί ή Φιλιππουπολις ειχεν άντίτυπα τοϋ τε σαυροκτόνου. 
καί τοϋ Λυκείου ’ Απόλλωνος τοϋ Πραξιτέ?ιθυς') καί τοΰ Ήρακλέους τοΰ 
Λυσίππου.

'Η  επί τφ Εύξείνφ πόντψ ’ Απολλωνία (Σφζόπολις) είχε τό κολοσ- 
σιαΐον τοϋ ’ Απόλλωνος άγαλμα, έργον τοϋ περίφημου Καλάμιδος, δπερ ό 
Ρωμαίος στρατηγός Μ. Λούκουλλος κυριεϋσας τήν πόλιν μετεκόμισεν είς 
τήν Ρώμην κατά τόν Στράβωνα s) καί άνέστησεν έπί τοΰ Καπιτωλίου. Έ ν 
τή αυτή δέ πόλει άνευρέθη καί έπιτϋμβιος ανάγλυφος άνδρομήκης στήλη, 
•κάλλιστον έργον τοϋ έκτου π. X. αίώνος, δμοιον καί εφάμιλλον, βέλτιον 
δ’ έπεξειργασμένον τής έν τφ κεντρικφ τών ’Αθηνών μουσείφ κείμενης 
έξ Όρχομενοΰ στήλης, έργου τοϋ Άλξήνορος. Άναμφιβόλως καί τοϋτο τό 
λαμπρόν τής πλαστικής έργον, δπερ κοσμεί σήμερον τό μουσεΐον τής Σο
φίας, έκομίσθη έκ τής Ελλάδος, δπως στηθή έπί τοϋ τάφου τοϋ δοκιμω- 
τάτου καί δικαιοτάτου τών Άπολλωνιατών Άνάξάνδρου :)). ‘Ωσαύτως έξ 
’Αττικού έργαστηρίου έξήλθον ή κατ’ ’ Αττικά πρότυπα έποιήθησαν έπι 
τόπου καί τά έπί λευκοϋ μαρμάρου καλλιτεχνικά έπιτϋμβια γλυπτά τύπου 
αποχωρισμού καί μεγέθους τών έν τφ κεντρικφ τών Αθηνών μουσείφ 
κατακειμένων, άτινα ή αύτοκρατορική Ρωσική αποστολή μετ’ άλλων αρ
χαίων ευρημάτων άπεκόμισεν έκ Ναυλόχου καί Μεσημβρίας κατά τήν έκ- 
στρατείαν τών Ρώσων τοϋ 1829— 30 είς τήν Θράκην 4).

§ 4. ’ Αλλά καί τά τής καθημερινής χρείας σκεύη καί άγγεΐα, τά τε 
ευτελή καί πολύτιμα, έκ τε πηλού καί μετάλλων πεποιημένα, οιον ύδρίαι, 
αμφορείς, κρατήρες, λάγηνοι, κύπελλα, φιάλαι, ρυτά, λήκυθοι, αλάβαστρα, 
λυχνίαι, λυχνοστάται, υδροχόοι, δοχεία καί τά τούτοις δμοια, ώσπερ καί

1) "Ιδε Β. F  i 1 ο w, ’Αρχαιολογικοί παραλληλισμοί, βουλγαριστί, έν τφ Sbor- 
nik. τόμ. X X V I, έτ. 1910, σελ. 30 κέξής καί ’ Αρχαία γλυπτά έν Φιλιππουπόλει, 
βουλγαριστί έν τφ Annuaire de la B ib lioth ique nat. A Plovdiv, έτ.1925, σελ. I l l  κέξής.

2) Σ  τ ρ.ά β ω ν ο ς, V II, 6, 1.
3) Έ π ί τοϋ κάτω περιθωρίου τής στήλης άναγινώσκεται τόδε τό έπιτύμβιον 

έλεγεΐον ;
[Έ νθά δ- Άν]άξανδρο[ς ά]νή[ρ δ]οκιμώτατος άσιώγ 
κε[ϊτα]ι άμώμητο[ς τ]ερμα λα[χ]ών θανάτου.

Ί δ ε  τήν εικόνα παρά Κ a 1 i n k a ένθ ’ άνωτ. σελ. 261, άρ. 383. Έ ιτ ιθ ι καί 
τά τοΰ F  ί 1 ο w, ένθ ’ άνωτ.

4 ) S a y g e r  e t D e a a r n o d ,  Album d ’un voyage fait en Turquie 1829-*- 
30, Pari·?, άρ. 11. ‘ Ικανά τών τοιούτων γλυπτών επιτύμβιων, όμοιου τύπου, άλλα 
τέχνης ύποδεεστέρας, περισυλλεγέντων έκ τών Παρευξεινοποντ(ων αποικιών χέκτη- 
ται τό μουσεΐον τής Βάρνης (Όδησοϋ).
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τά έκ χρυσοί, αργύρου καί άλλων μετάλλων κοσμήματα, οΐον περιδέραια, 
ένώτια, δακτύλιοι μετά πολυτίμων λίθων καί ψηφίδων, ψέλλια, πόρπαι, 
περόναι, περίαπτα, διαδήματα καί λοιπά καί τά άλλα κομψοτεχνήματα, 
οίον κάτοπτρα άπλά ή μετ’ έγγλύφων εκ τής Ελληνικής μυθολογίας πα
ραστάσεων, πλαγγόνες (Ταναγραίοι κόραι), άγαλματίδια καί λοιπά ήσαν 
πάντα ανεξαιρέτως Ελληνικής καί βραδύτερον Ελληνορωμαϊκής τέχνης. 
Είσεκομιζοντο δέ έξ Ελλάδος διά τών Ελληνικών άποικιών ή ετεχνουρ- 
γοϋντο εν τψ τόπφ ύπό 'Ελλήνων τεχνιτών, τά δέ άτεχνή ύπό ιθαγενών 
κατά βάρβαρον άπομίμησιν Ελληνικών προτύπων, ώς προδήλως διαπι- 
στοϋται έκ τών μέχρι τονδε άνευρεθέντων πολλαχοΰ τής Θράκης καί τής 
Μοισίας.

Τοίαϋτα λ, χ. είναι καί τά τοϋ άργυροί θησαυροί τής κώμης Βοιι- 
k iovtsch i, κειμένης νοτιοδυτικώς τοϋ O rehovo έπί τοϋ Δουνάβεως, οστις 
άνωρύχθη τφ 1925 καί σύγκειται έκ πορπών, άλύσεων, κοσμημάτων καί 
δυο αργυρών άγγείων διακοσμήτων διά γλυφών καί άναγλύφων. παραστά" 
σεων, διότι φαίνεται οτι ώς πρότυπα τών κοσμημάτων διετέλεσαν έργα 
‘ Ελληνικής τέχνης, άπομιμηθέντα ύπό ιθαγενών τεχνιτών βαρβαρο- 
τρόπως ’ ).

§ 5. ’Αξιοσημείωτα τών εύρεθέντων μέχρι τοΰδε κλασσικής Ε λλη 
νικής τέχνης είναι τά προελθόντα έξ άνασκαφών άπό τοΰ 1925 καί έξής 
συστάδος χωμάτων—τύμβων παρά τή κώμη Δουβανλί βορείως τής Φιλιπ- 
πουπόλεως πρός τόν Αίμον. Πάντα είναι κτερίσματα άναγόμενα είς τόν 
πέμπτον π. X. αιώνα, κατάκεινται δέ νΰν είς τό μουσεΐον τής Φίλιππου-, 
πόλεως καί τό τής Σοφίας. Έκ λιθόκτιστου ίσοδομικώς τάφου έπισήμου 
Θρά^σης εντός τοϋ χώματος Κούκοβα—μογκιλα προήλθον χρυσοΰν ελλει
ψοειδές διάδημα μεθ ’ άπλοϋ διακόσμου, χρυσά έλάσματα έχοντα σχήμα 
ιχθύων, χρυσή πυξίς, χρυσοΰν ένώτιον καί ψέλλιον, χρυσοΰς δακτύλιος> 
χρυσά περιδέραια καί ποικίλα κοσμήματα, δρειχάλκινοι ύδρίαι, άλάβαστρα, 
κύλικες καί φιάλαι κεράμειοι μετά λαμπρού μελανός χρώματος, είς τόν 
πυθμένα μιάς τών όποιων άναγινώσκεται ή επιγραφή ΙΠ Π 0Μ Α Χ (0)Σ , 
δύο. αργυρά άμφίωτα άγγεΐα, ών τά ώτα έχουσι μορφήν δρακόντων, τοΰ 
έτέρου ώτός χρησιμεύοντος καί ώς στομίου,, διότι έν τή κοιλία τοΰ άγγείου 
υπάρχει όπή είς τό μέρος τής προσκολλήσεως, ή δέ βάσις αυτών είναι κε- 
κοσμημένη δι’ ανθεμίων καί έπικεχρύσωμένη 8).

1) ’Ίδε, R . P o p p o w ,  ό άργυροϋς άπό τής κώμης Βουκιόφτσι θησαυρός, 
βουλγαριστί, έν τφ Annuaire du musee nat. a  Sophia, σελ. 1—22.

2) B. D i a k o v i t c h ,  un tom beau antique a K oukouva M oguila pr03 du 
village de Douvanly, έν τφ Bull, de l’ inst. archeol. Bulg. τόμ. I l l ,  έτ. 1925, οελ.
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Ωσαύτως έκ παρομοίου τάφου άνδρός εντός τοΰ χώματος Βάσοβα— 
μογκίλα προήλθον δρειχάλκινος δίωτος υδρία διακόσμητος, άργυροΰν δίω- 
τον άγγεϊον, άργυρά ομφαλωτή φιάλη μετά κεχαραγμένης έπί τής έπιφα- 
νείας της έντέχνως παραστάσεως άρματοδρομίας, άργυρά δίωτος έπίχρυ- 
σος κύλιξ μετά κεχαραγμένης ίππευτρίας, πιθανώς τής Σελήνης, άργυ- 
ροϋν ρυτόν, άργυροΰν κΰπελλον, έφ’ έκάστου ών άναγινώσκεται ή έπιγρα- 
φή ΔΑΔΑΛΕΜ Ε, ’Αττική ερυθρόμορφος υδρία μετά παραστάσεως θεο- 
ξενεΐων τών Διόσκουρων καί τών ονομάτων ΚΟΜΟΣ — ΚΟΑΣ καί Ιτέρα 
τοιαΰτη μετ’ έφθαρμένων παραστάσεων μορφών ’ ).

'Ωσαύτως έκ τάφου μή έκτισμένου γυναικός έντός τοΰ χώματος Μου- 
σοβίτσα—μογκίλα προήλθον χρυσοΰν έπιστήθιον έλασμα διακόσμητον έν 
τή περιφερεία του, τρεις χρυσαϊ τοξοειδείς πόρπαι, δύο χρυσά αλυσοειδή 
περιδέραια, είκοσι σφαιροειδείς χρυσοί κόκκοι περιδέραιου, δεκαεννέα 
ωσαύτως χρυσοί μαργαρΐται (πολυγωνικά κοσμήματα) πιθανώς έκ τοΰ 
αΰτοΰ περιδέραιου, δέκα χρυσά κυκλοτερή ένώτια, δύο έτερα άλλης μορ
φής, άρχαϊκόν Ελληνικόν όρειχάλκινον κάτοπτρον, τό άνω μέρος κερα- 
μείου άγαλματίου γυμνής γυναικός, ’Αττικός μελανόμορφος κεράμειος άμ- 
φορεύς, έφ’ ού παράστασις τοΰ άγώνος τοΰ Θησέως πρός τόν Προκρούστην 
καί Διονυσιακής σκηνής, δίωτος κύλιξ, άνωτος κύαθος καί κάλπις, ύάλινοι 
οίνοχόαι, αλαβάστρινοι λή ιυθοι καί άλλα έκ διαφόρου ύλης ®).

'Ωσαύτως έκ τάφου άνδρός έκτισμένου διά μεγάλων τετραπλεύρων 
λίθων έντός τοΰ καλουμένου Μεγάλου χώματος προήλθον χρυσούς δακτύ
λιος έπί τής ψηφΐδος ού ίππεΰς καλπάζων κεχαραγμένος, περί δν ή έπι- 
γραφή ΣΚΥΘΟΔΟΚΟ, άργυροϋς κάνθαρος μετά κεχαραγμένης καί έπικε- 
χρυσωμένης παραστάσεως ένθεν μέν Μαινάδος κρατούσης έν ταϊς χερσί 
νεβρόν καί Διονύσου, ένθεν δέ Μαινάδος δρχουμένης καί γέροντος Σατύ-

111 καί έξης καί Β. F  i I ο jv, αυτόθι, τόμ. IV , έτ. 1926 —1927, σελ. 27—60. Κατ’ 
αύτόν είνα ι έξοχου 'Ελληνικής τέχνης είσαχθέντα έξ Ιω ν ία ς . νΙδε καί Κ. 
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Έ π ιτύμβιον Χ ρ. Τσούντα Θρακ. ’ Αρχείου, τόμ. Ζ ’ 
έπίμετρον 1940, Π ερί χωμάτων καί τάφων, σελ. § 7, ιε".

1) I v a  n V e l k o v ,  Grabhugelfunde uus Duvanlii, έν τφ Bull, de l ’inst.
archeol. Bulg. τόμ V I, έτ. 1930—31, σελ. 1—44. ‘Ωσαύτως F  i 1 ο w —V e 1 k o w
ύπό τήν αυιήν έπιχραφήν έν τφ Jalirbuch  dea Deutsch. archaol. Inst. τόμ. X L V , 
έτ. 1930, σελ. 281—322. "Ιδε καί Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  έν θ ’ άνωτ. σελ.

§ 7 . Τ ό Δ α δ α λ έ μ ε  ε ίνα ι κ α θ ’ ήαάς πτώσεως δοτικής άντί τοϋ Δ α δ α λ έ ■ 
μ ε ι τής διφθόγγου ε ι  γραφόμενης διά τοϋ ε  κατά τό αρχαϊκόν άλφάβητον, ώςπερ 
τό ω γράφεται διά τοϋ ο έν τοϊς όνύμασι τών θεοξενείω ν Κ ώ μ ο ς  καί Κώας. Τό 
όνομα Δ α δ α λ έ μ η ς έκ τοϋ δρς-δαδός (δαίω) καί ά λ ε μ ό ς (κόμβος).

2) I v a n  V e l k o w  καί  F i l o w - V  e l k  ο ν  έν θ ’ άνωτ. "Ιδε καί Κ.
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  έν θ ’ άνωτ. σελ. § 7, κς ’ .
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ρου μ εθ ’ ίππείου ουράς κρατοϋντος θύρσον, έτερος δμοιος άνευ παραστά
σεων, έντυπα ανάγλυφα κοσμήματα έξ αργυρών κεχρυσωμένων έλασμάτων, 
δρειχάλκινος ϋδρία, σιδηροϋν ξίφος μετά έξ έλεφαντόδοντος λαβής Ε λ λ η 
νικού τύπου, προς δέ καί χρυσά πλακοειδή λεπτά έπιστήθια διακόσμητα 
δΓ έντυπων ροδάκων καί στιγμών ούχι καλής τέχνης ή δ ι’ έντυπων γεω
μετρικών σχημάτων1).

‘Ωσαύτως έκ τάφου γυναικός έν βόθρφ έντός τού καλούμενου χώμα
τος τοϋ 'Αμαξηλάτου προήλθον χρυσούς δακτύλιος δμωος τφ προειρημένη) 
μετ' έπιγραφής έπί τής ψηφΐδός του Η Υ Σ  Μ ΕΖΗΝΑΙ, χρυσοΰν έξ έλά. 
σματος έπιστήθιον διακόσμητον ούχί καλής τέχνης, χρυσοΰν περιδέραιον 
συγκείμενον έκ 17 σφαιροειδών κούφων εξαρτημάτων έπεξειργασμένων, 
19 χρυσά λιθάδια πιθανώς άνήκοντα είς τό αυτό περιδέραιον, 6 χρυσά 
μηνοειδή ένώτια έξοχου τέχνης, 2 χρυσά έλικοειδή ενώτια όμοιας τέχνης, 
άργυροΰν άνωτον άγγείον, άργυρά λάγηνος, όρειχάλκινον κάτοπτρον, όρει- 
χάλκινον περίαπτον, ’ Αττική ερυθρόμορφος υδρία μετά παραστάσεως 
σκηνής άπό γυναικωνίτου τύπου τών χρόνων τοϋ Περικλέους, κύλιξ, άλά- 
βαστρα καί άλλα κοσμήματα καί σκεύη 3).

Μνημονευτέα ωσαύτως τά άπό τοϋ αΰτοΰ αίώνος προελθόντα έκ περι- 
τετοιχισμένου λίθοις τάφου άνδρός πολεμιστοΰ έντός χώματος παρά τή 
κώμη Βρέζοβο βορείως τής Φιλιππουπόλεως, άνασκαφέντος τφ 1934, χρυ- 
σοϋν έπιστήθιον έλασμα, χρυσούς δακτύλιος μετά ψηφΐδος έξ άχάτου λ ί
θου, έφ’ ής κεχαραγμένος λέων, άργυροΰν κύπελλον, άλάβαστρον, πελίκη 
έρυθρόχρους ’Αττική, έφ’ ής άπεικόνισις κιθαριστοΰ (άοιδοϋ) στεφανου- 
μένου ύπό τεσσάρων πτερωτών Νικών μετά τών άρχαϊκών έπιγραφών :
ΑΛΚΕΜ ΑΧΟΣ ΚΑΛΟΣ Ν ΙΚ Η ' ΠΑΝΑΘΕΝΑΟΙ(Σ), ΝΕΜ ΕΟΙΣ, ΜΑ- 
ΡΑΘΟΝΙ, ΙΣΘΜ ΟΙ, αϊχμαί βελών καί άκοντίων καί άλλα 3).

1) b . ' f  ί 1 ο w, Neuentdekte thrakische Hiigelgraber von Duvanlii, έν τφ 
Bull, de l'iust. archeol. Bulg. τόμ. V II , έτος 1932—33, σελ. 217—247. Καί Κ. 
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  έν θ ’ άνωτ. σελ. § 7, λα'. Τοϋ Σ κ υ θ ο δ ό κ ο  
άντί Σ κ υ θ ο δ ό κ ο  υ κατά τήν αρχαϊκήν γραφήν τοϋ βυ  δηλουμένου διά τοΰ β.

2) Β . F  i 1 ο w, ένθ ’ άνωτ. σελ. 252—276 Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  
έν θ ’ άνωτ. σελ. § 6, λγ'. Ή ΰ ς  Μ ε ξ ή ν φ ή  μάλλον Μ ε ζ η ν ή, τ. έ. ό Ή  ΰ ς 
προσφέρει τόν δακτύλιον τή Μ ε ζ ή ν α ή τή Μ ε ζ η ν ά. Τό δεύτερον δνομα 
Θρακικόν, τό πρώτον άπαντών, άλλά τό πρώτον άρχαϊκώτατον ελληνικόν, έξ. ου 
φαίνεται ή άρχαιόθεν έπ ιμειξ ία  Ε λλή νω ν  μετά θρασσών. Ά ναμφιβόλω ς ό εύειδής 
καί λεπτός τούς τρόπους "Ελλην Ή ΰ ς  (δνομα καί πράγμα) προσείλκυσε τήν αγά
πην τής ζαπλούτου θρφσσης Μ ε ζ η ν ά ς, ήν συνεζεύχθη.

3) I v a n  V e l k o w ,  G rabhugelfunde aus Bresovo, έν τφ  Bull, de l ’inst. 
arceol. B u lg . τόμ. V II I , έτ. 1934, σελ. 1—17. Τά ευρήματα κατάκεινται έν τφ 
μουσείφ τής Φιλιππουπόλεως. "Ιδε καί Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  έν θ ’ ,
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Έ ν  γένει δέ είρήσθω δτι πάντα τά Ιν τοϊς τάφοις τών χωμάτων εΰ- 
ρεθέντα κτερίσματα τής τε πηλοπλαστικής καί τής μεταλλικής κοσμημα- 
τουργίας άπό τοΰ 5ου π. X. μέχρι τοΰ 4ου μ. X. αίώνος είναι Ελληνικής 
καί Ελληνορωμαϊκής τέχνης εϊτε έξ Ελλάδος κομισθέντα εϊτε έν τφ τό- 
πψ κατά μίμησιν ποιηθέντα 1). Καί ταΰτα μέν περί τών έν τή κυρίως 
Θράκη τεχνουργημάτων, περί δέ τών έν τή έκεΐθεν τοΰ Αΐμου, δηλ. τή 
Μοισίςι εΰρεθέντων καί είς τόν δεύτερον κάί τρίτον μ. X . αιώνα άναγο- 
μένων ό F ilow  νομίζει δτι προέρχονται έκ τής Ρωμαϊκής άποικίας R atia- 
ria, κέντρου τότε κατ’ αυτόν πλουσίου κοσμηματουργίας, προμηθεύομε- 
νης τόν χρυσόν έκ τών μεταλλείων τής Τρανσυλβανίας καί τής Δαλμα
τίας. Ευρίσκει δέ δτι ή έν τή πόλει εκείνη άσκουμένη τέχνη διετέλει υπό 
τήν έπίδρασιν τής Συριακής τεχνοτροπίας, τ.έ'. ειχεν ώς πρότυπα Συριακά 
έργα, ώς έξάγεται έκ τής γενομένης συγκρίσεως 2). ’Αλλά καί τοΰτου ού
τως έ'χοντος πάλιν ή γενομένη Συριακή έπίδρασις έγένετο έπί τέχνης Ε λ 
ληνικής ή Ελληνορωμαϊκής καί οΰχί Θρφκικής.

§ 6. Μη ύπαρχουσης λοιπόν Θρακικής τέχνης, ουδέ μνημεία αυτής 
ΰπάρχουσιν άρα ό άπό τίνος χρόνου καθιερωμένος επιστημονικός δρος 
Θρακική άρχαιολογία και Θρμκικαί άρχαιότητες δέον νά έκλαμβάνηται 
οΰχί ύπό τήν κυριολεκτικήν του έννοιαν, ώσπερ ό δρος Αιγυπτιακή ή Άβ- 
συραϊκή ή ‘ Ελληνική ή Ρωμαϊκή άρχαιολογία ή ΑΙγυπτιακαι ή * Ασσνραϊ- 
καί ή Έλληνικαί ή Ρωμαϊκαί αρχαιότητες. 'Ο δρος Θρακική άρχαιολογία 
είναι γεωγραφικός καί οΰχί έθνικός, διότι σημαίνει τήν επιστήμην τήν 
άσχολουμένην περί τάς άνευρι,σκομένας έν τή άρχαίςι ποτέ τών Θρςικών 
χώρα αρχαιότητας, τ. έ. τά τεχνικά μνημεία ασχέτως τής προελεΰσεως καί 
τής αναφοράς αΰτών είς ώρισμένον έθνος 3). Έ ν τοΰτοις δ περί τάς Θρι?- 
κικάς αρχαιότητας ασχοληθείς ιδίως περιώνυμος άρχαιολόγος F ilow  έπι- 
χειρεΐ ν ’ απόδειξη τήν ΰπαρξιν Θρςικικής τέχνης άπό άπόψεως ίδιου τΰ-

άνωτ. σελ. 37, λ δ \  Ή  επιγραφή δηλοϊ δτι ό καλός (ωραίος) άοιδός Ά λκέμαχος 
έστεφανώάη ώς νικητής έν τοϊς μουσικοΐς άγώσι, τοϊς τελεσΰεΐσ ι κατά τάς μεγά- 
λας έορτάς τών Παναάηναίων, τών Νεμέων καί τών Ίσ θμιω ν καί κατά τοπικήν 
τινα έν Μαραάώνι εορτήν.

1) "Ίδε καί § 7 τής περί χωμάτων (τύμβων) μελέτης ήμών έν τφ Έ π ιτυ μ β ίψ  
Χρ. Τσούντα, έν ή άπλώς μνημονεύονται τά κυριώτατα τών εΰρεθέντων μέχρι 
τοϋδε τοιούτων τεχνουργημάτων έν τή βορείω Θράκη καί τή Μοισίρ (τή ν ίν  Βουλ
γαρία). Έ κ ε ΐ διαφαίνεται τίνα έξ αύτών είσήχθησαν έξ Ε λλά δ ο ς, τίνα έποιή·9η- 
σαν έν τφ τόπιρ υπό Ε λλή νω ν  τεχνιτών καί τίνα ύπό Θρρκών . κατ’ άπομίμησιν 
βαρβαροτρόπως. Ωσαύτως σημειοϋια ι καί ό χρόνος τής κατασκευής έκάστου.

2) Β  F  ί 1 ο w, έν τφ Bull, de la societe archeol. B ulg. τόμ. IV, ετ. 1914, 
άρ. 1—48, βουλγαριστί.

3) G. S e u r  e, Revue archeol, Paris, έτ. 1911, τόμ. II , σελ. 301 κ. έξης.
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«ου κατεργασίας καί άνεπιδράστου άλλοθεν άναπτυξεως έξετάζων μνη
μεία τινα περισωθέντα τοΰ τετάρτου π. X, αίώνος ’).

Ούτος περιγραφών τά άνευρεθέντα κτερίσματα τάφων εντός χωμάτων 
έκσκαφέντων παρά ταϊς κώμαις Brezovo, P anaghurisch te καί Belniako 
έντεϋθεν τοΰ Αίμου καί παρά τή κώμη Radouvene έκεΐθεν τοϋ Αίμου *) 
διαιρεί αυτά είς τρεις τάξεις, ήτοι είς τήν Ελληνικήν, τήν Έλληνοβαρ- 
βαρικήν καί τήν καθαρώς βαρβαρικήν. Άποδίδων δέ τά τεχνουργήματα 
τής δευτέρας καί τής τρίτης τάξεως είς Θράκας τεχνίτας πειράται ν’άνεΰ- 
ρη έν αϋτοίς χαρακτηριστικά Θρςικικής τέχνης. Νομίζει δέ δτι ανευρίσκει 
ώς τοιαϋτα έν τή τρίτη τάξει τά ποικίλα διακοσμητικά ζφδια έπί μεταλλι
κών κοιλαναγλυφων ελασμάτων, τερατολογικά μάλλον ή φυσικά, άπερ 
συγκρίνων προς δμοια Σκυθικά καταλήγει είς τό συμπέρασμα περί τής 
δμοιότητος καί τής αναλογίας τής διακοσμητικής (ποικιλματογραφίας) έν 
τή Σκυθική καί τή Θρακική τέχνη.

Έ κ τουτου λοιπόν ένδέχεται νά είκασθή δτι καί ό Filow, ώς Σλαΰοί 
τινες γλωσσολόγοι 3), υπολαμβάνει τούς Θ ρ ά κ α ς  άνήκοντας είς την Σκυθι- 
κήν τών Άρίων ομοφυλίαν, οΐτινες κατελθόντες είς τήν χερσόνησον συ- 
ναπεκόμισαν μεθ ’ εαυτών καί στοιχεία ιδίας τέχνης (διακοσμητικής), ήτις 
δμως μή δυνηθεΐσα ν' άντιστή κατά τήν γνώμην του είς τήν ίσχυράν τοϋ 
Ελληνισμού έπίδρασιν ΰπεχώρησεν είς την Ελληνικήν τέχνην. Διό καί

1) Β . F i l o  w, Denkm aler der Thrakiachen Kunst, έν τοϊς Mittheilungen der 
Deutachen arch6ol. Institut, ROmiache A bteil. τόμ. X X X II , έτ. 1917, σελ. 21—73 
καί έν τφ B u ll, de la so c ie ti archeol. B u lg . τόμ. V I, ετ. 1919, Sophia, σελ. 1—66 
βουλγαριστί.

2) Τ  ο ϋ α ΰ τ ο ΰ, έν τφ Bulletin έν θ ’ άνωτ. σελ. 1—34.
8) Σλαϋοι γλωσσολόγοι ύπάγουσι τήν Θρφκικήν γλώσσαν είς τήν άναιολικήν 

συνομοταξίαν τών Ίνδοευρωπαϊκών γλωσσών (satem), δηλ. ή είς τάς Σ  κ υ θ  ι  - 
κ ά ς, τ. έ. είς τήν ’Ιρανικήν οικογένειαν, έρειδόμενοι είς τόν παραλληλισμόν τών 
ριζών λέξεων τινων καί τήν ερμηνείαν τοπωνυμίων, κυρίων όνομάτων καί άλλων 
λέξεων, ώς πο ιεί ό Toma-achek (Die alten Thraker, II , β'), ή εις τάς Σ λ α υ ι κ ά ς  
τό μέν ένεκα τής πληαιαιτέρας ποτέ γειτονείας τών Σλαύων πρός τόν "Ιστρον 
καί τά Καρπάθια δρη, δθεν κατήλθον είς τήν χερσόνησον οί αρχαίοι θρφκες, τό 
δέ ένεκα τής συμπτώσεως ένίων προσωνυμιών Θρμκικών φύλων πρός προσωνυμίας 
Σλαυικών, οΐον Βησσοί-Veschen, Τριβαλλοί Drehvali ή Derevlien, Κρωβυζηι-Kri- 
vitses κτλ. (R  δ f 1 e r, Zeitachrift fiir daa Osterr. Gymuaa. έτ. 1873, σελ. 106) καί 
τής ταύτότητος τών ριζών ένίων λέξεων, ώστε προεβλήθη καί ή γνώμη τής τελείας 
ίιπαγωγής τών Θρφκών είς τά Σκυθικά  ή Σλαυικά φϋλα. (Ν i e d e r l e ,  Manuel 
de l’antiquit£ Slave, X, σελ. 171. Ρ o g  o d i n i, la queation des Thracea, μετάφρ. 
Βουλγαρική έν τφ Annuaire ,de la Biblioth4que de Plovdiv, έτ. 1921, σελ. 199. 
Ί δ ε  έν έκτάσει Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Π ερί τής γλώσσης τών Θρα
κών, έν τοϊς «Θρφκικοϊς» τόμ. Γ '. έτ. 1932 σελ. 181 κ. έξής §§ 4—6).
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πάντα τά άπό τών Ρωμαϊκών χρόνων έν tfj Θράκη μνημεία έχουσιν Ε λ 
ληνορωμαϊκόν χαρακτήρα καί ούδέν κοινόν πρός τόν ζωολογικόν τύπον 
τών προγενεστέρων βρακών, ούδαμώς διαφέροντα τών συγχρόνων έν άλ- 
λαις Ρωμαϊκαΐς έπαρχίαις μνημείων ’ ).

’Αλλ3 ό Βούλγαρος αρχαιολόγος προβαίνει καί είς έτερόν τι. Επειδή 
ούτος ό Θρακοσκυθικός ούτως ειπεϊν δια ζφδίων τύπος τής διακοσμητι- 
κής, έπί αιώνας έξαφανισθεΐς ένεκα τής έπιδράσεως τής Ελληνορωμαϊκής 
τέχνης, αναφαίνεται αύθις μετά τάς τών Γότθων έπιδρομάς καί τάς τών 
εθνών μεταναστάσεις έν τή Βυζαντιακή τεχνοτροπία, έξ ής μετηνέχθη είς 
τήν δυτικήν Ευρώπην, δπου άνεπτύχθη και ηύδοκίμησεν, εικάζει δτι ύφί- 
στατο λανθάνων είς τάς χώρας τών έπιδρομέων καί έκεΐθεν είσήχθη ύπ3 
αύτών είς τήν Βυζαντιακήν έπικράτειαν.

Ωσαύτως καί έτερος Βούλγαρος, ό παλαιοντολύγος R. Poppow. 
υποστηρίζει τήν ύπαρξιν Θρακικής τέχνης έπί αντικειμένων τής πρώτης 
χρείας καί έπί κοσμημάτων, ούχί διαφόρου δμως τής "Ιλλυρικής εικάζει δέ 
τοΰτο θετικώς έκ μεταλλικών πορπών, άνευρεθεισών έν τάφοις έντός χω
μάτων τών Θρςικικών ή προϊστορικών κατ3 αυτόν χρόνων παρά τή πόλει 
Βράτσςι, δηλ. έν αύτφ τφ κέντρφ τής Μοισίας. Αί πόρπαι είναι τοϋ αυ
τού τύπου τών εν τή Ίλλυρίφ άνευρισκομένων. 3Αλλά καί αΰτη ή Θρα- 
κοϊλλυρική τέχνη κατά τόν Poppow , ώς ή Θρακοσκυθική κατά τόν F i
low, δεν ήδυνήθη ν’ άναπτυχθή, διότι ήρξατο άπό τοΰ πέμπτου ήδη π. 
X. αίώνος ύφισταμένη κατά τό μάλλον ή ήττον τήν έπίδρασιν τοΰ κλασ
σικού Ελληνισμού διά τών έπί Θράκης 'Ελληνικών άποικιών 2).

"Η  τε άπόπειρα δμως τοϋ Filow  περί άποδείξεως τοϋ δτι υπήρξε 
Θρακική τέχνη έν τινι τύπφ τής ποικιλματογραφίας παρά τοϊς Θραξί κα- 
ταπνιγεΐσα έν αύτή τή άναπτύξει της ύπό τήν ίσχυράν τής Ελληνικής 
τέχνης έπίδρασιν καί ή διϊσχύρισις τοϋ Poppow περί τής ύπάρξεως Θρα- 
κοϊλλυρικής τέχνης έν τισι τεχνουργήμασιν ύποχωρησάσης πρωίμως είς 
τήν Ελληνικήν ούδαμώς μεταβάλλει τήν θέσιν ημών περί μή ύπάρξεως 
Θρφκικής τέχνης. Οί Θράκες ένεκα τής γεωγραφικής τής χώρας των θέ- 
σεως, κατά τε τούς ιστορικούς καί προϊστορικούς χρόνους, ώσπερ καί οί 
προκάτόχοι τής Θράκης ’Ά ριοι, διειέλουν είς άδιάλειπτον έπικοινωνίαν 
μετά τών όμορων αύτοϊς λαών πρός δυσμάς μέν μετά τών "Ιλλυριών, πρός 
βορράν δέ μετά τών Σκυθών καί πρός νότον μετά τών Ελλήνων 3). 3Αφ3

1) Β . F  i 1 ο w, εν θ ’ άνωτ. σελ. 54.
2) R . P o p p o w ,  Recherches prohistoriques dans la plaine de V ratsa, έν 

τφ Bull, de l’ Institut archeol. B u lg . τόμ. II, ετ. 1923—24, σελ. 99—136.
3) "Ιδε, Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  περί τών άρχαίων Θρακών, § 3, 

Ινθ’ άνωτ.
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ετέρου δέ αϊ τε έπιδρομιχί καί εγκαταστάσεις είς τήν Θράκην τών όμορων 
καί άλλων λαών καί δή τών Σκυθών δέν έπαύοντο ’). Εύλογον λοιπόν καί 
λίαν φυσικόν ήτο οί επικοινωνοΰντες Θρφκες νά είσεκόμιζον καί πρό 
παντός οί είς τήν χώραν των έγκαθιστάμενοι ξένοι νά συμμετέφερον 
μεθ' εαυτών καί αντικείμενά τινα τής πρώτης άνάγκης καί κοσμήματα, 
άτινα έχρησιμοποιήθησαν καί ώς πρότυπα εν τή τέχνη, ώσπερ βραδύτε- 
ρον καί Συριακά τοιαΰτα. ’Άρα καί ένταϋθα πρόκειται πιθανώς περί 
αντικειμένων είσαχθέντων άλλοθεν καί περί άπομιμήσεως τής τεχνοτρο
πίας αυτών έκλιπούσης πρωΐμως καί οΰχί περί ιδίας Θρακικής τέχνης.

§ 7. Έ πί τής βυζαντινοκρατίας μετά τήν πάροδον τής θυέλλης, ήτις 
έπεσκήψασα διά τών φοβερών τών τε Γότθων και τών Οΰννων επιδρομών 
κατεσάρωσε τήν πολυπαθή χώραν, ής ό τέλειος έξελληνισμός ε.Ιχεν ήδη 
συντελεστή διά τοϋ χριστιανισμού, έπεκράτησεν επί χρόνον ησυχία καί 
ειρήνη καί ήρξαντο αΰθις άπό τών χρόνων τοΰ αΰτοκράτορος Ιουστινιανού 
(έκτου αίώνος) άνακτιζόμεναι αί παθοΰσαι πόλεις, έγειρόμενα καί άνοχυ- 
ροΰμενα φρούρια καί οίκοδομούμενοι χριστιανικοί ναοί. Ούτω δέ τήν Ε λ 
ληνικήν καί ‘Ελληνορωμαϊκήν τέχνην άντικατέστησεν ώς καί άλλαχοϋ τής 
αυτοκρατορίας ή Βυζαντιακή, ήτις ήσκήθη επί χιλιετηρίδα σχεδόν μ εθ ’ 
δλην τήν κατ’ αδήριτο ν άνάγκην έγκατάστασιν είς αυτήν καί. άλλοφΰλων— 
Σλαύων άπό τοΰ 6ου αίώνος, Σύρων καί Αρμενίων (Μαινιχαίων) άπό 
τοΰ 8ου αίώνος, Βουλγάρων άπό τοΰ 10ου καί Τούρκων άπό τοΰ 14ου 
ένεκα τής έπελθούσης εκάστοτε λειψανδρίας διά τών έπιγενομένων επιδρο
μών τών Σλαύων, Άβάρων, Άντών, Βουλγάρων, Ρώσων, Φράγκων, Κου- 
μάνων, Πετσενέγων καί Τούρκων. Τοΰτο διαπιστοΰται ου μόνον έκ τών 
μαρτυριών τών Βυζαντινών συγγραφέων, άλλά καί έκ τών ερειπίων καί 
λειψάνων τών φρουρίων καί τών παλαιών χριστιανικών ναών, ώς καί έξ 
άλλων άνευρισκομένων τεχνουργημάτων διαφόρων χειροτεχνιών τής τε 
καθημερινής καί τής εκκλησιαστικής χρείας.

‘Αλλ’ ή Βυζαντιακή τέχνη πολλαπλώς έξελιχθεΐσα διετέλεσεν ύφιστα- 
μένη καί κατά τούς χρόνους τής τουρκοκρατίας ώς έν ταϊς λοιπαΐς τής 
τέως Ελληνικής αυτοκρατορίας χώραις οΰτω κτιί έν τή Θράκη, εννοείται, 
οΰχί αυτούσιος άλλ’ ύπό ξενικήν πλέον έπίδρασιν, ‘ Αραβικήν, ’Ανατολικήν 
καί Δυτικήν. Τρανά δείγματα αυτής πρόκεινται τής μέν άρχιτεκτονικής *)

1) Αυτόθι, § 8.
2) Τά μέγιστα καί σπουδαιότατα τούτων ε ίνα ι τοΰ ‘Οθωμανού άρχιτέκτονος 

Σινάν, ού οι γονείς ήσαν Χριστιανοί έκ τής έν Καππαδοκία Καισαρείας κατά μαρ
τυρίας άσφαλεΐς. Οΰτος κατά τόν μακρόν βίον του (1489—1678) κατεσκεύασεν είς 
όλην τήν Τουρκίαν 334 κτίρια καί έκλήθη ό Μιχαήλ Ά γγελος τής ‘ Ανατολής διά 
τήν επιτυχή θολοποιίαν. Ά ρ ισ τα  έργα αϋτοΰ είνα ι τά τεμένη τοϋ Σου/ιεϊμάν 
έν Κων)πόλει καί τοΰ Σ ελ ίμ  έν Ά δριανουπόλει.

θ  β φ μ ι  μ ά Ι Σ Τ ' 2
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τά Μωαμεθανικά έν Κων)πόλει, Άδριαν)πόλει καί Φιλ)πόλει τεμένη, αί 
έπί τών ποταμών πολύτοξοι γέφυραι καί τά μεγάλα ξενοδοχεία (καρα- 
βάν-σαράί), τής δέ ξυλογλυπτικής τά επί τών τέμπλων καί αμβώνων τών 
έκκλησιών ώραΐα ξυλογλυψήματα, τής ζωγραφικής αί εικόνες καί αί έπί 
τών τοίχων τών έκκλησιών άγιο.γραφίαι καί τών χειροτεχνιών τά διάφορα 
σκεύη καί κομψοτεχνήματα. Ταΰτα πάντα πλήν τών φορητών άλλοθεν, 
αντικειμένων εξετελοΰντο υπό τών κατά πόλεις τεχνιτών (μαϊστόρων) ο'ί- 
τινες διέσωσαν τήν τέχνην μεταβιβαζομένην κατά παράδοσιν άπό γενεάς 
είς γενεάν ή έμαθήτευσαν αλλαχού, δπου διετηρεΐτο αύτη άκμαιοτέρα ή 
καί υπό ειδικών μετακαλουμένων ενιαχού άλλοθεν προκειμένου ίδίςτ περί 
αρχιτεκτονικών έργων καί καλλιτεχνικωτέρας διακοσμήσεως αύτών. Οί 
μετακαλούμενοι ήσαν συνήθως αρχιτέκτονες (καλφάδες), άγιογράφοι καί 
ξυλογλύπται.

Σχολαί τής αγιογραφίας καί ξυλογραφίας δυνατόν είπεΐν δτι ήσαν αί 
μοναί καί δη αί τών αγίου ’Όρους τής Χαλκιδικής, ή ξυλογλυφία δμως 
ώς καί έτεραι χειροτεχνίαι, ήσκεΐτο κυρίως καί έπιτυχώς έν Κωνσταντι- 
νουπόλει, τών έργαστηρίων τών ξυλογλυπτών καί τορευτών κειμένων έν 
τή λεγομένη Μακρά άγορφ (Ούζούν-τζαρσί). «"Αλλοι (Έλληνορωμαΐοι) 
είς μέγα μέρος τής Μακράς άγοράς έτοιμάζουν μέ τόν τόρνον περιστύλια 
μικρά διά τάς προκλίμακας τών προθάλαμων (κεφαλόσκαλα), τόρνους 
κλωστικούς, δλμους ξυλίνους, ήλακάτας, άτράκτια, κτένια υφαντήριων, 
υφαντήρια, ράβδους, συρίστρας καί παντοία τοιαΰτα. ’Άλλοι γλνπτουσι 
καρνόξνλα κατά την χρείαν εις διάφορα ξόανα καί οχήματα διά τά τέμπλα 
τών εκκλησιών, εικονοστάσια, θρόνους, άμβωνας, άναλόγια καί άλλα γνω
στά έπιπλα ή στολίσματα τών οικιών' οϋτοι έπιτηδεύονται καί είς τό μω- 
σαϊκόν έξωκόλλημα πολυσχήμων κοχλοστράκων (σαδεφίων) καί θαλασ
σίων χελωνών....» ’ ).

§ 8. “Οθεν ή τοϋ Βουλγάρου έπιστήμονος άρχιτέκτονος P. Koi’tschew 
γνώμη a), ήν άκολουθοΰσι πάντες οί σύγχρονοι Βούλγαροι, δτι τά έν τισι 
τών έκκλησιών τοΰ νΰν Βουλγαρικού κράτους (δηλ. τής πάλαι βορείου 
Θράκης εντεύθεν τοΰ Αίμου καί τής Μοισίας έκεΐθεν) υπάρχοντα άπό τής 
τουρκοκρατίας ξυλογληφήματα έπί τών αμβώνων, τών αρχιερατικών θρό
νων, τών κιβουρίων, τών είκονοστασίων καί άλλων σκευών καί επίπλων, 
καλλιτεχνικά άπό τε συνθέσεως καί έπεξεργασίας είναι προϊόντα τής Βουλ
γαρικής κατά τούς χρόνους τής δουλείας τορευτικής, διακοσμητικής καί

1 ) Π α π α δ ο π ο ΰ λ ο υ ,  Ν. Έ ρμης ό κεδρφος, τόι». II , σελ. 410, έτ. 1817, 
Βενετία .

2 ) Ρ .  K o i t s c h e w  R esbarscoto iscoustvo vif Bulgaria (ή ξυλογλυπτική 
έν Βουλγαρίςι τέχνη), έν τφ B u ll.d e  la societe archeol B u lg . τόμ. I, έτ. 1910, S o 
phia, σελ. 81—105.
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ξυλογλυπτικής τέχνης, ασκούμενης ύπό αύτοδιδάκταΐν Βουλγάρων τεχνι
τών, είναι πεπλανημένη. Διότι καί εν τή ύποτιθεμένη ταύτη Βουλγαρική 
τίχνη  συμβαίνει ό,τι εν τή Θράκικη λεγομένη άρχαιολογία. Καθώς δηλαδή 
αί καλούμεναι έν αυτή ΘρακικαΙ άρχαιότητες είναι Ελληνικής καί Ε λ 
ληνορωμαϊκής τέχνης άσκηθείσης έν Θράκη, δθεν καί τό δνομα, ύπό 
Ελλήνων τεχνιτών ή ύπό Θρακών κατά πρότυπα Ελληνικά , ουτω καί τά 
άπό τής τουρκοκρατίας ξυλογληφήματα τής νποτι&εμένης Βουλγαρικής 
τέχνης είναι τής Βυζαντιακής μετ’ Αραβικής καί Δυτικής έπιδράσεως, 
άσκηθείσης έν τή νΰν Βουλγαρίρ, πρφην Τουρκική αύτοκρατοριρ, ύπό 
Ελλήνω ν τεχνιτών (μαϊστόρων) μετακληθέντων έκ Κωνσταντινουπόλεως 
καί άλλοθεν τής έπικρατείας, βοηθουμένων πάντως οπό ίθαγενών Ε λ λ ή 
νων καί Βουλγάρων κατά πρότυπα Βυζαντιακά.

Τοϋτο δ’ είναι άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως' διότι, έάν ή τοιαύτη ξυ
λογλυφία καί ποικιλτική ήτο Βουλγαρική, έπιχωρία δηλ. άναπτυχθεΐσα 
συμφώνως πρός τόν έάνικόν χαρακτήρα, καί τήν πρός τό καλόν τών Βουλ
γάρων τάσιν, θά έπρεπε νά ύφίσταται καί νΰν καί μάλιστα νά άκμάζη έν 
τή Βουλγαρίρ, άφοΰ μόλις παρήλθεν αιων άπό τοϋ χρόνου τής διακοσμή- 
σεως τών έκκλησιών, άλλ’ αύτη άπέθανεν αίφνιδίως, ώς μαρτυρεϊται έκ τών 
άπό τών χρόνων τής άπελευθερώσεως μέχρι σήμερον έγερθεισών έκκλη
σιών, έν αίς τά τέμπλα καί τά εικονοστάσια καί οί θρόνοι καί οί άμβω
νες είναι tabulae rasae, δπερ σαφώς δηλοϊ δτι οί πρό αίώνος ξυλογλυπται 
καί διακοσμηταί δεν ήσαν "ιθαγενείς — Βούλγαροι, άλλά αλλοδαποί μετα
κλητοί, οί'τινες μετά τό τέρμα τής κατά παραγγελίαν έργασίας των άπήλ- 
θον είς τούς ίδιους τόπους, συναποκομίζοντες καί τήν τέχνην των.

"Αλλως τε πασαι αί ύπό τοΰ K oitschew  μνημονευόμενοι έκκλησίαι, 
αί διά ξυλογλυφιών κεκοσμημέναι, πλήν τής τής μονής τοϋ αγίου Ίωάν- 
νου τής Ρήλας καί δύο ή τριών άλλων έν καθαραΐς Βουλγαρικαΐς πόλε- 
σιν, άλλ’ ύπαγομέναις πνευματικώς είς μητροπόλεις ύφ’ "Ελληνας άρχιε- 
ρεϊς τότε, ήσάν ποτε Έλληνικαί, κτισθεΐσαι καί δια^οσμηθεΐσαι ύπό τών 
κατά πόλεις άκμαζουσών τότε Ελληνικώ ν κοινοτήτων διά τεχνιτών (μαϊ- 
στόρων) διατηρούντων τήν Βυζαντιακήν παράδοσιν, μετακληθέντων πρός 
τοΰΐΌ ύπό τών κατά πόλεις Ελλήνων αρχιερέων, εϊτε έκ Κωνσταντινου
πόλεως εϊτε άλλοθεν, έργασθέντων δέ καί έν ταϊς Βουλγαρικαΐς έκκλη- 
σίαις. Τούτων τών 'Ελληνικών έκκλησιών, αΐτινες νΰν θεωρούνται Βουλ
γαρικοί, αί μέν κατελήφθησαν ύπό τών Βουλγάρων κατά τόν παρελθόν
τα αιώνα, δτε διεκρίθησαν φυλετικώς οί ομόδοξοι καί τέως συνεκκλησια- 
ζόμενοι "Ελληνες καί Βούλγαροι γενομένου τοΰ έκκλησιαστικοϋ σχίσματος 
(1872), αί δέ έν έτει 1906, δτε κατελύθησαν αί έν τφ Βουλγαρικφ κράτει 
Έλληνικαί κοινότητες. Ή γενομένη δέ άπό τών έκκλησιών άπάλειψις πα
σών τών Ελληνικών επιγραφών καί ή άντικατάστασις αύτών μηδέ τών
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κητορικών εξαιρούμενων διά Βουλγαρικών τεχνηέντως δύναται βεβαίως 
νά έξαπατήση τόν άφελή αναγνώστην προκειμένου περί τών κτιτόρων των, 
ώς έξηπάτησε και τόν φιλόπονου αρχιτέκτονα, οΰχί δμως καί τόν αμερό
ληπτου τής ιστορίας γνώστην.

Οΰτω λ.χ. αί μνημονευόμενοι έκκλησίαι τής αγίας Μαρίνης, τής άγιας 
Κυριακής, τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Φιλιππουπόλει, αί τής Πανα
γίας τής Μεσοχώρας καί τής άγίας Μαρίνης έν Στενιμ'άχφ, ή τής αγίας 
Παρασκευής έν τφ μεγάλφ Τυρνάβφ, ή τοϋ Σωτήρος Χριστού έν τή πα
ρακείμενη κωμοπόλει Άρβανάσι (’ Αρβανιτοχωρίφ), άλλοτε άποκλειστικώς 
οικουμένη υπό Ελλήνων Ήπειρωτών έμπορευομένων μετά τής Βλαχίας, 
αί τοϋ αγίου Νικολάου καί τής Παναγίας έν Σιστοβίω, δπου υπήρχε πο
λυπληθής Ελληνική παροικία εμπόρων καί οί Βούλγαροι Ιγραίκιζον, ή 
τής Παναγίας έν Τατάρ-ΓΙαζαρτζικίφ, τών οποίων οί έξυλογλυφημένοι 
άμβωνες, τά τέμπλα, οί άρχιερατικοί θρόνοι, τά εικονοστάσια, τά κιβούρια 
τών άγίων τραπεζών, είναι αξιοθέατα καί έλέγχουσι τέχνην (τετορευμέ- 
να καλλιτεχνικώς πάντα άπό τε συνθέσεως καί επεξεργασίας παριστώσιν 
άρμονικώς συμπεπλεγμένα φυτά, άνθη, καρπούς, πτηνά, ζώα, χερουβείμ, 
σταυρούς, τινών δέ έκκλησιών ώς τών τοϋ άγίου Κωνσταντίνου καί τής 
Παναγίας έν Φιλιππουπόλει, τής Παναγίας έν Στενιμάχφ, είναι θαυμα- 
σίως καί επιχρυσωμένα) ήσάν ποτε Έλληνικαί.

"Οτι δέ οί μα'ίστορες ξυλογλύπται τών προειρημένων έκκλησιών ήσαν 
μετάκλητοι καί οΰχί ιθαγενείς Βούλγαροι ύπάρχουσι καί μαρτυρίαι γρα
πτοί. Ό  Κ. Μωραβένωφ, όψιγενής Βούλγαρος, δστις τούς "Ελληνας τής 
Φιλιππουπόλεως έθεώρει προ αίώνος ώς Βουλγάρους ελληνίζοντας, λέγει 
δτι ό ξυλογλυπτικός τής εκκλησίας τής άγίας Μαρίνης Φιλιππουπόλεως 
διάκοσμος (τέμπλου, αρχιερατικός θρόνος, άμβων, κοβούκλιον τής άγίας 
τραπέζης) κατεσκευάσθη υπό Μετσοβιτών ξυλογλυπτών προσκληθέντα)ν 
έπί τούτο υπό τοΰ μητροπολίτου Παΐσίου ( 181 I — 1821), διετηρήθη δέ καί 
μετά τήν άνάκτησιν τής έκκλησίας (1852)1). Ωσαύτως έπιγραφή ξυλόγλυ
πτος έπί τοϋ τέμπλου τής ΙΙαναγίας τής Μεσαχώρας Στενιμάχου μαρτυ
ρεί ”-ι τά ξυλογλυφήματα τών έκκλησιών Στενιμάχου έγένοντο έπί τοΰ 
_urc5 μητροπολίτου, τοΰ Θετταλοΰ Παΐσίου, υπό τών Μετσοβ.τών μαϊστό- 
ριυν Κώστα Κόλη καί Κώστα Ματσούκου. ’ Απόδειξις δέ έξοφλητική τοΰ 
ξυλογλύπτου Ίωάννου ίΐασκούλη Μετζοβίτου τυληδούρου διαπιστοί άπό 
17 Μαρτίου 1836 δτι αυτός κατεσκεύασε τόν έσωτερικόν ξυλόγλυπτου διά

1) Κ. Μ ω ρ α β έ ν ω φ, υπόμνημα περί τοΰ χριστιανικού πληθυσμού τής 
Φιλιππουπόλεως, βουλγαριστί, άπό τοΰ 1860— 1868 εν χειρογράψω, εκτυπωθέν τφ
11)32 ύ.το τια'ι δήμου τής Φιλιππουπόλεως. σελ. 100.
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κοσμον της έν Φιλιππουπόλει εκκλησίας τοϋ άγιου Κωνσταντίνου κατά τό 
σχέδιον τής έν Βιέννη τοΰ άγιου Γεωργίου '). 'Ωσαύτως τά τής εκκλησίας 
τής Παναγίας έν Παζαρτζικίφ ξυλογλυφήματα άπό τών χρόνων τοΰ μη
τροπολίτου Φιλιππουπόλεως Νικηφόρου τοΰ Λεσβίου (1830) ήσαν έργα τοΰ 
έκ Δΐβρης τής Μακεδονίας μαΐστορος ξυλόγλυπτου Μακρή κατά τάς ΰφι- 
σταμένας μαρτυρίας παρά τοϊς Παζαρτζικιώταις.

§ 9. Έ ν  τή λεγομένη θρρκικΤ) άρχαιολογία συμπεριλαμβάνονται και 
αί μέχρι τοΰ νΰν άνευρεθεΐσαι καί όλονέν άνευρισκόμεναι έπιγραφαί έν 
τε τή Θράκη καί τή Μοισίφ, Έ λληνικαί μέν έν τή πρόίτη πλήν έλαχίστων 
Λατινικών καί τούτων οΰσών συνήθως Ρωμαίων στρατιωιών ή έπισήμων 
μ εθ 1 Ελληνικής παραφράσεως ένίων διά τό άκατάληπτον τής Λατινικής ι 
Λατινικαί δέ έν τή δευτέρςι διά τόν έκλατινισμύν τής χώρας πλήν τών εν 
ταϊς Έλληνορωμαΐκαΐς άποικίαις 3) ζώσαις ίδιαν τε καί δημοσίαν Ε λ λη 
νικήν ζωήν, αναγόμενοι πλήν ολίγων αρχαιότερων είς τούς χρόνους τής 
Ρωμαιοκρατίας καί είς τούς πρώτους τής Βυζανττνοκρατίας. Οΐκοθεν έν- 
νοεΐται δτι αί τών Παρευξεινο.τοντίων Ελληνικώ ν αποικιών άνάγοντα. καί 
είς πολλφ παλλαιοτέρους χρόνους μέχρι τοΰ πέμπτου καί έ'κτου π. X. αίώ- 
νος, άφοΰ ηνες αύτών είναι βουστροφηδόν κεχαραγμέναι. Τών Θρςρκικών 
δέ τούτων έπιγραφών είναι κατά τό περιεχόμενον αί μέν άναθηματικαί 
είς θεούς έπί βωμών καί αναγλύφων, αί δέ έπιτύμβιαι, αί δέ τιμητικοί επί 
στηλών και βάθρων άνδριάντων, στηθέντων πρός τιμήν αύτοκρατόρων. 
διοικητών καί άλλων έπισήμων προσώπων, αί δέ αναμνηστικοί έπί άντι- 
κειμένων καί στηλών, αί δέ οδομετρικοί καί όροθετικαί. Τών δ’ Ε λλη ν ι
κών άποικιών άνευρέθησαν καί ψηφίσματα τοΰ δήμου καί τής βουλής κατά 
τόν τύπον τών έν Έλλάδι ευχαριστήρια είς εύεργέτας αύτών. Σημειωτέον 
δέ δτι έπιγραφαί τινες τών αναθηματικών, έπιτυμβίων καί τιμητικών είναι 
έμμετροι καί ώς έκ τούτου άρχαΐζουσαι.

'Ωσαύτως άνευρέθησαν καί αύτοκρατόρων διαταγαί, ών άξιοσημείω- 
τος διά τό πλήθος τών Θρφκικών κυρίων ονομάτων καί τοπωνυμιών καί 
διά τάς παρεχομένας προνομίας είναι ή άφορώσα είς τήν ΐδρυσιν τοΰ 
έμπορίου Πίζος έν τφ άνω τοΰ “ Εβρου λεκανοποπεδίφ πλησίον τής νΰν 
πόλεως Τσιρπάν, δπερ συνφκίσθη έπί τοΰ Σεπτιμίου Σεβήρου ύπό Θρρκο- 
ελλήνων, οίκούντων έν ταϊς περί αύτό κώμαις, ηγουμένου τής έπαρχίας

1) “Ιδε Κ. Μ υ ρ τ .  " Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ή ίερά τής Φιλιππουπόλεως μη- 
τρόπολις καί οί κώδικες αυτής, έν τφ άρχείφ τού θρα κ. λαογραφικοϋ καί γλωσσι
κού θησαυρού, τόμ. 2 Τ ’, έτ. 1939—40, σελ. 62, έγγρ. 37. έκ τού Κυριλλείου I  κω
δικός, σελ. 93 ή πδ' έτ 1836, Μαρτίου 17.

9) Τοιαΰται έκ ε ΐθ εν  τοΰ Αίμου ήσαν ή Μαρκιανόπολις, ή Νικόπολις πρός 
')σ ιρ ψ , ή Σέρβική καί ή Παυταλία,



22 Κ. Μ υρτ. Ά π ο σ το λ ίδ ο υ

Θράκης τοΰ Σικινίου Κλάρου1). Ούχ ήττον αξιοσημείωτος είναι καί ή με
γάλη Ελληνική επιγραφή ή άνευρεθεΐσα τφ 1868 εν τή τοποθεσίμ Gra- 
madi παρά τή ’Άνω  Τζουμαγιά, περιφερείας τής πόλεως ΓΙαυταλίας (Κτου- 
στεντίλ) έπαρχίας Θρά^η?, δποτι εκειτο ό Θρακικός συνοικισμός Σκαπτοηά- 
ρα2). Έ ν  αυτή είναι κεχαραγμένη ή πρός τόν αύτοκράτορα Γυρδιανόν III  
ταράκλησις τών Σκαπτοπαρηνών, δπως προστατεόση αύτούς άπό τών επι
δρομών και διαρπαγών τών τε στρατιωτών καί τών άλλων κακοποιών, ΐνα 
μη άναγκασθώσι νά καταλίπωσι τήν έστίαν τω ν διά τόν άφόρητον αΰτοίς 
καταστάντα βίον, κάτωθι δέ αυτής ή αύτοκρατορική περί προστασίας αύ
τών άπόφασις.

Ωσαύτως άνευρέθησαν καί στρατιωτικά διπλώματα εν Λατινική 
γλώσση, εννοείται, έπί μετάλλινων πλακών, τ. έ. απολυτήρια άπό τών τά
ξεων τοΰ στρατού στρατιωτών ύπηρετησάντων τόν ώοισμένον τή; θητείας 
χρόνον καί κτησαμένων τό δικαίωμα τοΰ Ρωμαίου πολίτου. Τοιαΰτα δ ι
πλώματα έναπόκεινται δώδεκα έν ταϊς μουσείοις τής Σοφίας καί τής Φι- 
λιππουπόλεως, ών τά πέντε Βησσών3) Έ ν  ταϊς έπιγραφαΐς τών κλασσι
κών χρόνων συγκαταριθμητέαι προσέτι καί αί έπί τών νομισμάτων, τών 
τε άποικιών καί τών Θρφκών βασιλέων, ών ίκαναί άνέρχοντσι χρονολογι- 
κώς μέχρι τοΰ πέμπτου π. X, αίώνος 4).

Αί μέχρι τοΰδε άνευρεθεΐσαι εν Θράκη έπιγραφαί είναι πολλαί, πλή
ρης δμως αύτών συλλογή— έν corpus inscriptionum  T rac iae  δέν έξεδό- 
θη άκόμη. Αί πλουσιώτεραι αύτών συλλογαί είναι : ή εν τφ CIG  (Thra- 
cia), ή τοϋ Dum ont-H om olle, ή τοΰ D obrusky καί ή τοΰ K alinka, άμ- 
φότεραι περιλαμβάνουσαι μόνον τάς έν τφ κράτει τής Βουλγαρίας (βο
ρείου Θράκης καί Μοισίας) άνευρεθείσας μέχρι τών χρόνων τής έκδόσεως 
αύτών, ή τοΰ C agnat περιλαμβάνουσα μόνον τάς άναφερομένας είς τούς 
Ρωμαϊκούς χρόνους έπιγραφάς, ή τοΰ Σ. Σακελλαριάδου καί αί τοΰ Κ. 
Μυρτ. Άποστολίδου συλλογαί τών τή; Φιλιππουπόλεως, Τραϊανής Λύ-

1) D o b r u s k y ,  Sbornik, τόμ. X I I ,  σελ. 336— 338. — Κ a 1 i n k a, Denk- 
mSler in Bulgarien, άρ. 14. — Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ·θρα < ικά » Τόμ. 
VI, 1935, άρ. 49 καί τόμ. V II, 1936, σελ. 196, ένθα καί ή σχειική βιβλιογραφία.

2) D u m o n t - H o m o l l e ,  M elanges κτλ. σελ. 515, άρ. Ε.
3) I v a n  V e l k o w ,  N eues M ilitar-diplome von Domitianos, έν τφ Bull, de 

I’inst. archeol. Bulg. τόμ. IV, έτ. 1926-27, σελ. 79.
4) Ταϋτα ανευρίσκει τις έν τή πλήρει συλλογή μ ετ ’ έκμαγείων τοϋ Ν. Μ ο □- 

c h r a o  to: Antitsckniti moneti na Balkanskija  polonostrov (τά άρχαΐα τής Βαλ
κανικής χερσονήσου νομίσματατα), Soph ia, έτ. 1912,
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γούστης καί τών Παρευξεινοποντίων πόλεων μετά τών τών περί αΰτάς 
περιοχών σχεδόν πλήρεις 1).

§ 10) Έ ν  ταϊς Θρςικικαΐς επιγραφαΐς δέον νά συγκαταλεχθώσι καί 
αί επίσημοι τών μήπω Ικχριστιανισθένταιν τών Βουλγάρων ήγεμόνων 
(καυχάνων), διότι εύρέθησαν εν τή περιοχή τή ; πόλεως Σούμλας, τ. έ. έν 
τή άρχαίςι Μοισίρ. Αύται συντεταγμένοι έν χυδαιότατη βαρβαριζούση 
γλώσση, ως έλαλεΐτο ύπό τών Ελληνοφώνων είσέτι παλαιών τής χώρας 
κατοίκων μέχρι τών άρχών τοϋ 9ου αίώνος καί έχουσαι ενίας γνήσιας 
Βουλγαρικός καί ουχί Σλαυικάς λέξεις, σημαινούσας στρατιωτικά καί αύ- 
λικά αξιώματα, είναι πολλής μελέτης άξιαι άπό τε ιστορικής καί γλωσ
σικής άπόψεως, προσελκυσασαι ιδίως,τήν προσοχήν καί τήν επ’ αύτών ερ
γασίαν τών Βουλγάρων ιστορικών, αρχαιολόγων καί γλωσσολόγων καί 
τοΰ Ούγγρου Άσιανολόγου G. Feher.

m
1) Περί ιών καλούμενων Θρακικών αρχαιοτήτων έν γένει ήσχολήθησαν καί 

ασχολούνται "Ελληνες, Γάλλοι, Γερμανοί, Ρώσοι, ’ Ιταλοί, Βούλγαροι καί άλλοι. Τά 
κυριώτερα τών περιοδικών, είς α δύνατσί τις ν ’ άναδράμη πρός άκριβεστέραν αύ
τών καί λεπτομερή μελέτην ε ίν α ι :

α'.) Ή  αρχαιολογική έψημερίς τής 'Ελλάδος, 
β'.) Τό περιοδικόν Πανδιόρα ’Αθηνών.
γ'.) Αί έπετηρίδες τοϋ εν Κωνσταντινουπόλει Έ λλη ν. Φιλολογικού Συλλόγου, 
δ'.) Revue archeologique de Paris- 
ε'.) Revue des etudes Grecques.
Γ'.) Bulletin de correspondance Hellenique.
£'.) Die archaologische und epigraphische Mittheilungen des Deutschen 

archaol. Institut, Rbtnische und Athenische AbtVieilung. 
η'.) Sbornik na naroduo oumotvorenie, Sophia, 
θ '.)  Bulletin de la societe archeologique Bulgare, Sophia, 
i'.) Bulletin de l’inatitut arch0ologique Bulgare, Sophia, 
ια '.) Annuaire du m usie nationale a Soph ia, 
ιβ '.) Annuaire de la bibliotheque nationale et m usee A Plovdiv. 
ιγ \ )  Θρακική έπετηρίς.
ι δ '.) Θρακικά, έπετηρίς τοϋ έν Ά θήνα ις Θρακικοΰ κέντρου, Ά θήνα ι. 
ιε '.)  ’ Αρχεΐον τοΰ Λαογραφικού καί γλωσσικού Θρμκικοϋ Θησαυρού, Ά θή να ι. 
Πρός δέ ειδικά συγγράμματα περί τών Θρμκικών άρχαιοτήτων έν γένει καί 

συλλογαί έπιγραφών άξιοσπούδαστα ε ίν α ι :
α'.) D u m o n t - H o m o l l e ,  M elanges d ’archeologie et d ’epigraphie de la 

Thrace, Paris μετά βιβλιογραφίας.
β') K  a 1 i n k a, Antike Denkmaler in Bulgarien, W ien, 
γ '.) D o b r u s k y ,  A rcheologuitscheski isvestia, Sophia, 
δ'.) S e ii r e G. Archeologie Thrace, Paris, 
e'.) ClG , inscripliones Thraciae καί CIL, τόμ. III.
ς-'. Cagnat, inscriptionea Graecae ad res Romanaa pertinentes, Paris, τόμ. I.
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Αί, έπιγραφαί αύται μαρτυροΰσιν άριδήλως δτι οΐ προχριστιανοί Βούλ
γαροι (Πρωτοβούλγαροι) ηγεμόνες ού μόνον ήσαν γνώσται τής Ελληνικής 
γλώσσης, ήν έξεμάνθανον κατ’ ανάγκην παρά τε τών λαλούντων αυτήν 
είσέτι νέων υπηκόων των έν τή Μοισία τή τέως Βυζαντιακή επαρχία, 
καί παρά τών διατελούντων πιθανώς έν τή αύλική των ύπηρεσίφ Ε λ λ ή 
νων, άλλα καί είχον αυτήν καί ως έπίσημον τοϋ κράτους καί τής αυλής 
καί ώς γραπτήν, ώσπερ πρότερον οί τών Θρακών βασιλείς πρό τοΰ έξελ- 
ληνισμοΰ των καί βραδύτερον οί πρώτοι τής Κωνσταντινουπόλεως Τούρ
κοι σουλτάνοι έν τή πρός τούς ξένους άλληλογραφία των. Τοΰτο δέ, διότι, 
ώς φαίνεται, ή Ελληνική γλώσσα ήτο όπωςδήποτε καταληπτή κατά τούς 
χρόνους εκείνους παρά τοϊς κατοίκοις τής Μοισίας, τοϊς τε Σλαύοις καί 
τοϊς Μοισοΐς, οΐτινες ήγνόουν τήν Βουλγαρικήν (Τουρανικήν) ή καί άπέ- 
κρουον τήν έκμάθησιν αυτής. ’Άλλως θά έπρεπεν οί Βούλγαροι ηγεμό
νες νά έ’χωσιν ώς έπίσημον καί γραπτήν γλώσσαν τήν μητρικήν των τήν 
Βουλγαρικήν ή καί αυτήν τήν Σλαυικήν (τών Σλαύων εγκαταστάντων εις 
τήν Μοισίαν αιώνα καί πλέον πρό τών Βουλγάρων) μεταχειριζόμενοι έν 
τή γραφή μόνον τό Ελληνικόν άλφάβητον, ώσπερ πρό αύτών πολλφ άρ- 
χαιότερον έποίουν οί Φρύγες ') καί έπί τών χρόνων τοΰ ’ Ιουλίου Καίσα- 
ρος οί Ελβετοί : «in ca stris  H elvetiorum  tabulae repertae sunt litte- 
r is graecis confectae» 2). Βραδύτερον δέ, ώς φαίνεται, ή 'Ελληνική γλώσ
σα έξετοπίσθη άπό τής Βουλγαρικής αύλής ύπό τής Σλαυικής άφομοιου- 
μένων διά τής επικοινωνίας καί τής έπιμειξίας τών κρατούντων Βουλγά
ρων μετά τών προοικησάντων τήν Μοισίαν Σλαυικών φύλων. Είς τοΰτο 
δέ άναμφισβητήτως συνετέλεσε καί ό τών Βουλγάρων έκχριστιανισμός επί 
τοΰ μεγάλου Φωτίου. Διότι γενομένης είς τήν Σλαυικήν γραφήν τής με- 
ταφράσεως τών άγιων Γ  ραφών ύπό τών Ιεραποστόλων Θεσσαλονικέων 
αδελφών Κυρίλλου καί Μεθοδίου, οΐτινες έπενόησαν καί τήν Σλαυικήν 
γραφήν, καί ύπό τοΰ αρχιεπισκόπου Άχρίδος Κλήμεντος καί τών μαθη
τών του καθιερώθη ή Σλαυική γλώσσα έν τή έκκλησίμ καί κατέστη ούτω 
καί έθνική τών Βουλγάρων.

Αί προχριστιανικαί αύται τών Βουλγάρων έπιγραφαί είναι κτιτορικαί, 
έπιτάφιαι καί ίστορικαί, κεχαραγμέναι έπί στηλών κεφαλαίοις γράμμασι 
μετά συντετμημένων λέξεων καί λίαν τετριμμένοι. Τό κείμενον αύτών 
είναι πλήρες άνορθογραφιών, τό δέ λεκτικόν χυδαιότατον, ώς προερρήθη,

1 ) Κ α ρ ο λ ί δ ο υ  Π. Εισαγωγή είς τήν Ιστορίαν τοΰ Έ λλ . "Εθνους Κ. 
Παπαρρηγοπούλου, σελ. ξα'. τόμ. I.

3 ) C « c 9 « r i B  de bello GaUjco, I, 29, 1,



καί πλήρες βαρβαρισμών καί σολοικισμών. ΆνεγνώσΦησαν καί συνεπλη- 
ρώθησαν ύπό διαφόρων 1'.

Έ ν  Ά θήνα ις τή 1 Σεπτεμβρίου 1940

Κ. Μ Υ ΡΤ. Α Π Ο ΣΤ Ο Λ ΙΔ Η Σ
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1) Γενικήν νέαν έκδοσιν των επιγραφών ίδ ε B e s c h e w l i e w  Β. Die proto- 
bulgari9chen Inschriften, Einleitung, Text und Komm entar, έν τή έπετηρίδι του 
έν Σόφια Πανεπιστημίου, τόμ. X X X I , It . 1934, τμήμα ίστορ-φιλολογικόν καί Zu 
den Inschrift du Reiterreliefs Von N adara, αυτόθι, τόμ. X X X , 10. Τήν έπιγραφήν 
ταύτην Ιδε καί Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ .  ό Θρφξ ίππεύς, έν τφ άρχείφ 
τοϋ θρφ κ. λαογρ. καί γλωσσ, Φησαυροΰ, τόμ. S T ' ,  1939—40, σ·λ. 7 § 3 σημ,



ΚΩΔΙΞ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ  

(1 850-1861) *

Ά ρ ιθμ . 14

Πατριαρχικόν καί συνοδικόν σ ιγίλλιον π ερ ί τής ίδρύσεως τής 
Αλληλοδιδακτικής σχολής Δημητρ. Ά·&·. Γκίουμουαγκερδάνη.

(Κώίπκος, σελ. 203—206, 1856, 111, 14)

Τάς προσαγομένας αιτήσεις τών φιλοκάλων καί φιλογενώ ν χρ ι
στιανών, έν αΐς ού μόνον τό εύλογον πρόσεστιν, άλλά καί ή τών όμο- 
γενών ήθική ώφέλεια πραγματεύεται διά τής συστάσεως κοινών έκ- 
παιδευτικών καταστημάτων, ταύτας εύμενώς λίαν άποδεχομένη ή 
καθ’ ήμάς τοΰ Χριστοϋ μεγάλη έκκλησία τής προσηκούσης άξιο! 
προστασίας καί τά κατορθούμενα κοινωφελή καί θεάριστα έργα κρα- 
τύνουσα καί έμπεδοΟσα πρός αίωνίαν αυτών συντήρησιν καί διαμο
νήν, εύχαΐς καί εύλογίαις καταστέφει τούς κατορθούντας, ώς έστιν 
ίδ ε ϊν  καί έπί τοΰ παρόντος. Καί γάρ ό τιμιώτατος καί ήμέτερος κατά 
τό πνεΟμα υίάς άγαπητός κύρ Μ ιχαήλ Γκιουμούσ-Γκερδάνης, ό έκ 
τών εύπατριδών τής πόλεως Φιλιππουπόλεως χριστιανών ζήλω χρι- 
στιανικώ τε κινούμενος είς  ψυχωφελών έργων διάπραξιν, έξ ών ό 
πλουσιόδωρος θεό ς  έδωρήσατο αύτώ άγαθών, ένέκρινεν έν φρονή- 
ματι χριστιανικώ, άμα μέν πρός ψυχικήν άνεσιν καί σωτηρίαν τοΰ 
μακαρίτου αύταδέλφου αύτοΰ Δημητρίου Γκιουμουσ-γκερδάνη, άμα δέ 
καί ώς έν τή ύπέρ έκείνου αγαθοεργία ιδ ίαν εύρίσκων παραμυθίαν 
δι' δπερ ό μακαρίτης έκεϊνος κρίμασι θεοΰ ύπέστη άωρον καί τρα
γικόν τέλος, καί άπεφάσισε τήν σύστασιν άλληλοδιδακτικής σχο
λής τής Ε λλη ν ική ς  γλώσσης έκεΐσε έν τή πατρίδι αύτοΰ φερούσης 
άεί τό δνομα «Σχολή Δημητρίου Γκιουμουσ-γκερδάνη» πρός διδασκα
λίαν τών άπορων καί πτωχών χριστιανικών πα ίδω ν διό καί άγορά- 
σας οίκίαν έν τή συνοικίςι τοΰ άγίου Δημητρίου έπί τώ άνοικοδομή-

* Συνέχεια  άπό σελ, 98 τρΟ ΙΕ ' τόμου καί τέλος.
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σσι έκ θεμελίω ν εύρύχωρον σχολήν άρμοδίως έχουσαν εν τε ταϊς 
τών παραδόσεων καί έν άλλα ις άναγκαίαις αίθούσαις, έκτός τής 
διά ταύτας δαπάνης, όρισθείσης άκριβώς είς γρόσια πεντήκοντα χ ι
λιάδας, άφιέρωσε καί κεφάλαιον συντηρητικόν τοΰ καταστήματος 
γρόσια έξήκοντα χιλιάδω ν κατατεθέντα σύν τόκω πρός δώδεκα τοϊς 
έκατόν είς  τάς έξής χώρας, ήτοι είς Σόποτ γρόσια δεκαπέντε χ ιλ ιά 
δας, άριθ. 15.000, είς  Καλόφερον γρόσ. δεκαπέντε χιλιάδας, άρ. 
15.000, εις Κάρλοβον γρόσ. δέκα χ ιλιάδας, άριθ. 10.000, είς Δερβέντι 
γρόσ. δέκα χ ιλ ιάδα ς, άριθ. 10.000 καί είς Ά βράδαλα γρόσ. δέκα χ ι
λιάδας, άριθ. 10.000, καθύρίσας δαπανασθαι τούς έξ αύτών άποφε- 
ρομένους τόκους είς  μισθόν διδασκάλου καί παιδονόμου καί άλλα 
άπαραίτητα έξοδα τής σχολής, έξαιρουμένω ν δ ι’ άλλα έργα χιλίω ν 
μόνον γροσίω ν καθά ρηθήσεται έφεξής· πρός κρείττονα δέ παγίω σιν 
καί πρόοδον τής σχολής ταύτης έγκρίνας δ ια τελε ΐν  τά χρηματικά αύ- 
τής κεφάλαια ύπό τήν δ ια χείρ ισ ιν  προσώπων έκ τών μελών τής ο ι
κογένειας αύτοΟ καθάπερ καί τήν έφορικήν προστασίαν, έν άποτροπή 
μέντοι πάσης καταχρήσεως ένδεχομένης τελευτα ίο  ν έγνω  λ ία ν συμ
φέρον καί άναγκαΐον καθυποτάξαι αυτήν ύπό τήν πρόνοιαν καί 
προστασίαν τοΰ κατά καιρούς τόν οικουμενικόν θρόνον διέποντος 
καί ύπό τήν έκ τοϋ σύνεγγυς έποπτείαν τοΟ κατά καιρούς άρχιερέως 
Φιλιππουπόλεως.

Ταύτας γοΟν τάς θεοφ ιλείς άποφάσεις αύτοΟ άναγγείλας τώ ήδη 
ίερωτάτω μητροπολίτη Φ ιλιππουπόλεως περιποθήτω ήμϊν έν Χριστώ 
άδελφφ κύρ Χρυσάνθω δ ι’ ένυπόγράφου αύτοΟ άναφοράς γεγραμμέ- 
νης τή αΐΐ Φεβρουάριου τοΟ τρέχοντος αωνστ'. σωτηρίου έτους, έπειδή 
έν αύτή έξητήσατο διακοινω θήναί τε ταϋτα πάντα ύπό τής αύτοΰ ίε- 
ρότητος πρός τήν καθ’ ήμάς τοϋ ΧριστοΟ μεγάλην έκκλησίαν καί τυ- 
χ εϊν  τής έκκλησιαστικής αύτής έπικυρώσεως κατοχυρωθήναί τε τήν 
σύστασιν τής περί ής ό λόγος σχολής καί πάντα τά πρός συντήρησιν 
καί πρόοδον αύτής έμφρόνως έπ ινοηθέντα καί κατασφαλισθήναι διά 
πατριαρχικού καί συνοδικού σ ιγγιλλιώ δους έν μεμβράναις γράμματος, 
Τούτου χάριν έμφανισθείσης τή ήμϊν  μετριότητι προκαθημένη συνο- 
δικώς καί άναγνω σθείσης τής ρηθείσης άναφορας τοΰ είρημένου τι- 
μιωτάτου κύρ Μ ιχαήλ Γκιουμούσ-γκερδάνη καί τών προθέσεων καί 
αιτήσεων τοΟ άνδρός ούχ δπως εύπαραδέκτων διά τό πανταχόθεν 
εύλογον καί όρθόν, άλλά καί έπαίνω ν δικαίω ν καί παντοίας άντιλή. 
ψεως άναφανεισών καί αύτό τοΰτο συμφώνως τή άξιοχρέω προνοία 
καί έφέσει τής κοινής πνευματικής ταύτης μητρός ύπέρτοΰ φωτισμού 
καί τής έκπαιδεύσεως τών άπανταχοϋ όρθοδόξων πνευματικών αύ
τής τέκνων, κοινή συνοδική δ ια γνώ σ ει άπεδεξάμεθα τήν α ΐτησ ιν τής
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αύτοΟ τιμιότητος, δντινα καί έγκαρδίοις εύχαΐς καί συνοδικαΐς εύ- 
λογία ις κατεστέψαμεν διά τε τό φιλόστοργον αύτοϋ καί φιλάδελφον 
καί διά της γνώμης τό φ ιλογενές καί φιλόκαλον, έπευξάμενοι καί τώ 
μακαρίτη έκείνω αΰταδέλφω αύτοΟ Δημητρίω  τήν έν χώρω ζώντων 
καί έν σκηναϊς δικαίων άνάπαυσιν. Καί γράφοντες άποφαινόμεθα 
συνοδικώς μετά τών περί ημάς ίερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων 
τών έν άγίω  πνεύματι άγαπητών ήμών άδελφών καί συλλειτουργώ ν, 
ϊν α  τά παρά τοΰ είρημένου θεοφιλούς άνδρός τιμιωτάτου κύρ Μ ιχαήλ 
Γκιουμούσ-γκερδάνη διά τής έμφανισθείσης τή έκκκλησία ένυπογρά. 
φου αύτοΰ άναφοράς έκτεθέντα  καί διατρανωθέντα περί τής έν αύ- 
τοπροαιρέτω αύτοϋ γνώμη όσια τε πρός θ εό ν  προσφορά ύπέρ τής ψυ
χικής άνέσεως του μακαρίτου αύταδέλφου αύτοΰ Δημητρίου καί ζήλω 
φ ιλογενεϊ έγκριθείσης καί όρισθείσης ίδ ία ις  αύτοΰ δαπάναις άνοικο- 
δομής καί συστάσεως άλληλοδιδακτικής σχολής τής Ε λ λη ν ικ ή ς  
γλώσσης έν τή κατά τήν Φ ιλιππούπολιν συνοικία τοΰ αγίου Δ ημη
τρίου ώς εύλογα καί κοινωφελή, θ εώ  τε φίλα καί άνθρώποις έπαινε- 
τά, έχωσι τό κΰρος καί τήν ίσχύν καί ένέργεια ν  άμεταποίητον είς 
αιώνα τόν άπαντα, πραγματοποιούμενα άμετακλήτως καί παραπεμ· 
πόμενα άλληλοδιαδόχως συνωδά τή τοΟ είρημένου κτίτορος καί 
συνίστορος αύτής προσπάθεια καί τα ϊς  κτιτορικα ΐς διατάξεσι. Καί

Α °ν Ή σχολή αϋτη φέρη διά παντός τό δνομα «Σχολή Δ ημη
τρίου Γ κιουμούσ-γκερδάνη» οδσα έτοίμη είς υποδοχήν τών άπορων 
καί πτωχών παίδων τής πόλεως ταύτης Φ ιλιππουπόλεως καί έκ- 
παιδεύουσα αύτούς καί διδάσκουσα Αλληλοδιδακτικά μαθήματα τής 
Ε λλη ν ική ς  γλώσσης.

βον Τά ύπό τοΰ είρημένου κτίτορος άφιερωθέντα καί σύν τόκω 
κατατεθέντα χρηματικά κεφάλαια τής σχολής ταύτης γρόσια έξήκον- 
τα χ ιλ ιάδες ώσι διά παντός άνέπαφα καί μηδεμ ία ν υφεσιν καί έλάτ- 
τωσιν ύφιστάμενα καί διατηρώ νται ώς πόρος διαρκής καί μόνιμος 
αύτής καί προίξ Αναφαίρετος, οί δέ έτήσιοι τόκοι αύτών δαπανώνται 
είς άπόδοσιν τών διδασκαλικώ ν μισθώ ν καί άλλων αύτής έξόδων.

Γ ον Ή ο ίκογένεια  τοΰ είρημένου κύρ Μ ιχαήλ Γκιουμούσ-γκερδά- 
νη έχη διά παντός τήν άμεσον φροντίδα τής έπιτηρήσεως καί έπι- 
στασίας τής σχολής ταύτης, συνιστώσα έν μέλος αύτής ώς ταμίαν 
έπ ί τό συνάγειν τούς τόκους τών κεφαλαίων καί πληρούν τόν μισθόν 
τοΰ διδασκάλου καί πάντα τά λοιπά έξοδα καί δ,τι άν έξ αύτών πε
ρίσσευμα καταλειφθή, προστιθέναι τοϊς κεφαλαίοις λόγφ αύξήσεως 
αύτών.

Δ ον Ή οικογένεια  τοΰ είρημένου κτίτορος τής σχολής ταύτης 
κατά τήν βούλησιν αύτοΰ έχη διά παντός άναφαίρητον δικαίωμα
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τοΟ έκ λέγε ιν  καί άποκαθισταν έτησίως δύο έφορους έκ τών μελών 
αύτής άξιοτίμους καί ζηλωτάς, ο ΐτ ινες  ένεργήσουσι τά τής έφορείας 
αύτών χρέη σκοπίμως δσον οΐόν τε ύπέρ τής καλής συντηρήσεως καί 
προαγωγής τοΟ καταστήματος τούτου.

Εον Έ άν ποτε μέλος τ ι τής έφορείας φανή καταχρώμενον, ώς μή 
ώφελεν, ή άντενεργοΰν καί άντιπραττον πρός τάς άνωτέρω καί λοι- 
πάς περί τής σχολής άποφάσεις καί κατσβλάπτον τά συμφέροντα 
αύτής, ό κατά τόπον άρχιερευς μετά τών προκρίτων καί τών άρχη- 
γών τών έσναφίων άφαιρή δικαιω ματικώ ς άπ’ αύτοΰ πασαν έπιστα- 
σίαν καί άνατίθηται αύτήν είς  έτερον μέλος τής αύτής οικογένειας, 
άξιον πλήρους έμπιστοσύνης έπ ί τή καλή έπιστασία αύτοΟ είς τήν 
σχολήν,

ζ °ν  Ή σχολή αΰτη ύπάρχη διά παντός ύπό τήν κηδεμονικήν 
πρόνοιαν καί πατριαρχικήν προστασίαν τοΟ κατά καιρούς τόν οικου
μενικόν θρόνον διέποντος, έποπτεύηται δέ ύπό του κατά καιρούς μη
τροπολίτου Φιλιππουπόλεως, όφείλοντος διά τής έκ τοΰ πλησίον πα
ρουσίας αύτοΰ έπα γρυπνεΐν  είς  τήν συντήρησιν καί καλήν διακυβέρ
ν η σ ή  αύτής, τήν χρηστοήθειαν τών διδασκάλων καί τάς υ γ ιε ίς  καί 
άδιανοθεύτους θρησκευτικώς τε καί πολιτικώ ς διδασκαλίας αύτών 
συνωδά ταΐς τοΰ κτίτορος αύτής διατα γα ΐς.

Ζ °ν Καί τελευτα ΐον έκτελήτα ι κατ’ έτος λειτουργία  άρχιερατική 
ύπό τού κατά καιρούς μητροπολίτου Φιλιππουπόλεως έν τή ρηθείση 
ΐερα  έκκλησία τοϋ άγιου Δημητρίου κατά τήν ήμέραν τής μνήμης 
αύτοΰ, ήτοι τή κςη τοΰ ’Οκτωβρίου μηνός έπ ί τώ μνημονεύειν έν αύτή 
ύπέρ ύγείας τής οικογένειας του είρημένου κύρ Μ ιχαήλ Γκιουμούσ- 
γκερδάνη, τών διδασκάλων καί μαθητών τής σχολής καί ύπέρ άνα- 
παύσεως τής ψυχής τοΰ κτιτορικοΰ όνόματος τοΟ μακαρίτου Δημη
τρίου, δαπανώνται δέ έν τή ήμέρα ταύτη τά άπό τών τόκων έξαιρού- 
μενα καθά καί άνωτέρω δ ιείληπ τα ι γρόσια χίλ ια , διανεμόμενα ώς 
έφεξής: ήτοι τά μέν πεντακόσια δίδω νται είς πτωχά καί άπορα μέλη, 
έκ δέ τών λοιπών πεντακοσίων τά μέν διακόσια πεντήκοντα παρέ- 
χωνταί τώ άρχιερεί, τά δέ λοιπά διακόσια πεντήκοντα δίδω νται έξ 
ήμισείας πρός τούς ιερ ε ίς  καί τό παγκάριον τής ίεράς έκκλησίας άνά 
έκατόν είκοσ ι πέντε.

ΤαΟτα ουν τά έν έπτά κεφαλαίοις δ ιειλημμένα , ώς άφορώντα 
τήν συν.τήρησιν καί καλήν διεξαγω γήν καί πρόοδον τής άρτισυστά- 
του ταύτης σχολής όριζόμεθα έχειν  ές άεί τό κΰρος καί τήν ίσχύν 
άπαράτρεπτον καί τήν ένέργεια ν άπαράλλακτον είς κοινήν ήθικήν 
ωφέλειαν καί έκπαίδευσιν τής έκεΐσ ε όρθοδόξου νεολαίας καί μνη- 
μόσυνον αίώνιον τών κτιτόρων καί συνιστόρων αύτής.
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'Ός δ’ άν καί όποιος τών απάντων, κακοβούλφι γνώμη κεκινη- 
μένος, τολμήση ποτέ έχθρά βουλεύσασθαι κατ’ αυτής καί κρυφίως ή 
φανερώς, άμέσως ή έμμέσως βουληθή διασεΐσα ι τήν συντήρησιν καί 
άρμονίαν καί καλήν αύτής διοίκησιν καί δλως θελήση άνατρέψαι 
μέχρι κεραίας τά έν τώ παρόντι συνοδικώς εκπεφρασμένα, ό τοιοΰτος 
όποιας αν ή τάξεως καί βαθμού, άφωρισμένος ΰπάρχη παρά τής 
άγιας καί όμοουσιου καί ζωοποιού καί άδιαιρέτου μακαρίας Τριάδος 
τού ένός τή φύσει μόνου θ εο ύ  καί κατηραμένος κσί άσυγχώρητος καί 
άλυτος μετά θάνατον καί τυμπανια ϊος καί πάσαις ταϊς πατρικαϊς 
καί συνοδικαΐς άραΐς ύπεύθυνος καί ένοχος τού πυρός τής γεέννης 
καί τώ αίωνίω άναθέματι ύπόδικος.

'Ό θεν είς ένδειδ ιν  καί διηνεκή τήν άσφάλειαν έγένετο  καί τό 
παρόν ήμέτερον πατριαρχικόν καί συνοδικόν συγγιλ(λ)ιώ δες έν μ εμ 
βράνη γράμμα, κατεστρωμένον έν τώ ίερώ κώδικι τής καθ’ ήμάς τοΰ 
Χριστού μεγάλης έκκλησίας καί έδόθη τοϊς κατά καιρούς έφόροις 
τής ρηθείσης έν Φ ιλιππουπόλει άρτισυστάτου σχολής.

Έ ν  έτει σωτηρίω χιλιοστώ όκτακοσιοστω πεντηκοστώ έκτω κατά 
μήνα Μ άρτιον έπίνεμήσεως δεκάτης τετάρτης.

t  Κύριλλος έλέω θ εο ύ  άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
νέας Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης. (Ά κολουθούσιν αί ύπο- 
γραφαί τών δώδεκα συνοδικών άρχιερέων).

Κώδικος, σελ. 203 —206. Έ π ί μαρμάρινης πλακός άνωθι τής πύλης τού 
περιβόλου τής αυλής τής σχολής υπήρχε κεφαλαίοις γράμμάσιν ή επιγραφή : 
«Σ χ ολεϊο ν  αλληλοδιδακτικόν Δ ημητρίου Γκιουμούσ-γκερδάνη. 1 Σεπ τεμβρίου 
1856». Έ π ί δέ τής άνηρτημένης έν τή αιθούση μεγάλης έλαιογραφίας τοΟ πρός 
μνήμην οΟ Ιδρύθη ή σχολή τό επ ίγρ α μ μ α : «Γκιουμισγερδάνην Δημήτρ ιον ήδε 
φαίνει | είκών εύγενή πόλεως τήςδε γόνον | Β ίοτον οδτος καμάτω κεκτημέ- 
νον | άρετή κατέσπευδεν έν βίω  πόση, | Μουσών δέ δώμα, δπερ ήγειρει 
τόδε | έσαεί χαράξει τάνδρός φ ιλοπατρίαν. | Έ γεννήθη έν ετε ι 1820 έν Φιλιπ- 
πουπόλει | έτελεύτησε τφ  1855, μηνί Ίουλίη)». Ή έλα ιογραφ ία  διασώ ζεται παρά 
τή κτιτορική ο ίκογενεία  τοΰ ο χολικού κτιρ ίου μή καταληφθέντος ύπό τής Βουλ
γαρικής κυβερνήσεως μετά  τήν κατάλυσιν τής Ε λλη ν ικ ή ς  κοινότητος Φιλιπ- 
πουπόλεως ώς ιδιω τικού. Νΰν μετασκευασθέν χρησ ιμεύει ώς οικία. Ό  χρόνος 
τής γεννήσεως τοΟ μακαρίτου είνα ι έσφαλμένος· δ ιότι κατά τά αρχεία  τοΰ 
ρουφετίου τών άμπατζήδων (β ιβλ . Ill, σελ. 8, στήλ. 2) άναχράφεται μετά τοΰ 
πρεοβυτέρου του άδελφοΟ Μ ιχαήλ καί τοΟ νεωτέρου Γεω ργίου, ώς λαβών τε- 
στήριον (άδειαν έξασκήσεως τοΰ έπ α γγέλμα τος), πληρώσας ώς υΙός μαΤστο- 
ρος άσλάνια 15, έν ετε ι 1817. Λαμβανομένου υπ’ όψιν δτι ό πρεσβύτερος αύτοΰ 
άδελφός Μ ιχαήλ βέης άπέθανε τφ  1880 έν βα θεί χήρατι, σχεδόν ·όχδοηκοντού- 
της, ό Δημήτριος πάντως έγεννήθη τώ 1802 ή 1803. Έδολοφονήθη κατά λάθος 
άντΐ του άδελφοΟ του Μ ιχαήλ έξω θι τοΟ άχροκτήματος τής οίκογένείας έν 
Δκρμέν-δερέ, δπου έλειτο ύργβι τό μ έγα  έργοστάσιον άμπάδων τών άδελφών
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Γκιουμούς-γκερδάνη. Ό  ένεδρεύω ν ΤοΟρκος δολοφόνος, έγκάθετος τών έν τώ 
πλησιοχώ ρω  Μάρκόβω γαιοδεσποτώ ν βέηδω ν, έχόντων κτηματικός διαφοράς 
πρός τόν Μ ιχαήλ, μή γνω ρίζω ν καλώς τούς άδελφούς έξέλα βε τόν Δημήτριον 
μ εταβα ίνοντα  έφιππον ε ίς  τό άγρόκτημα άντΐ τοΟ Μ ιχαήλ καί πυροβολήσας 
έφόνευσεν. Ό  Δ ημήτριος έτάφη έντός τής έν Δ ερμέν-δερέ Ε λλη ν ικ ή ς  έκκλησίας 
τής άγιας Φ ω τεινής καί ή ενεπίγραφος μαρμαρίνη έπ ιταφ ία πλάξ αύτοϋ έσώ- 
ζετο μέχρ ις έσχάτω ν. (Π ερί τής ο ικογένειας τών Γιουμουσγκερδανέω ν ϊδ ε  
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  «θ ρ α κ ικ ά » τόμ. Γ ',  έ τ . 1932 οελ. 400).

Ή σχολή άνήκουσα τή 'Ελληνική κο ινότητι συνετηρεΐτο  ύπό τοϋ κτίτο
ρος αύτοϋ ζώντος έκ τών τόκων τοΰ δ ια τεθέντος πρός τοϋτο κεφαλαίου καλυ- 
πτομένων τών έλλειμμά τω ν ύπ ’ αύτοϋ, έφορευομένη έκάστοτε ύπό τών μελών 
τής οικογένειας. Μ ετά τόν θάνατον τοϋ κτίτορος οί υίοί αύτοϋ Α θα νά σ ιο ς καί 
Δημήτρ ιος, δπως άπαλλαγώ σι πάσης περί αύτής φροντίδος καί ύποχρεώσεως 
κατά τό σ ιγ ίλλ ιο ν, άφοϋ μάλιστα  τό κατα τεθέν πρός συντήρησίν της χρημ α τι
κόν κεφάλαιον, δπερ έδει νά είνα ι άνέπαφον, έξηνεμίσθη ένεκα, τοϋ πολέμου(1877 
—78) καί τής έπελθούσης έν τή χώρα πολιτικής μεταβολής καί τής παύσεως 
τών έργασιώ ν τοϋ μεγάλου έμπορικοϋ οίκου Γκιουμουσγκερδάνη, παρεχώρησαν 
είς τήν κοινότητα έκ τής πατρικής κληρονομιάς ικανόν αριθμόν άστικών κτημά
των (έργαστηρίω ν κειμένω ν κατά τήν αγοράν παρά τή πλατεία  Τζουμαγια), 
δπως έκ τών προσόδων αύτών ή κοινότης συντηρητήν σχολήν κατά τήν διάθε- 
σιν τοϋ κτίτορος πατρός των. Τά κτήματα ταϋτα μετά τών λοιπών τής κοινό- 
τητος καταλυθείσης περιήλθον ε ίς  τήν Βουλγαρικήν μητρόπολιν, άνοικοδομη- 
θέντα  δ ’ έσχάτω ς ένεκα τής κεντρικής των θέσεω ς φέρουσι καλάς προσόδους.

Ή σχολή ήρξατο λειτουργούσα τή 15η Σ επ τεμβρ ίο υ  τοϋ 1856. Τή 1η Σ ε 
πτεμβρίου 1859 διω ρίσθη διδάσκαλος τής σχολής ό θ ω μ ά ς  Ίωαννίδης διά μίαν 
δ ιετία ν  (1859—1861) έπί έτησίω  μισθω  10.000 γρ. πληρωτέων τακτίκώς ύπό τοϋ 
Μ ιχαήλ-βέη έν τφ  τ έλ ε ι έκάστης τριμηνίας μετά  κατοικίας έν τή σχολή, καυ
σίμου Ολης, ύπηρεσίας καί ϋδατος κατά συμφωνητικόν διασωζόμενον παρά τή 
κτιτορική ο ικογένεια , φέρον τάς ιδ ιοχείρο υς ύπογραφάς τών συμβαλλόμενω ν. 
"Ε τερ ο ι διδάσκαλοι τής σχολής μ έχ ρ ι τοϋ 1880 ε ίνα ι ήμ ϊν γνωστοί ό Δ . 
Λ ιαούτσης, (1866), ό Γ . Β α σιλειάδης (1868), ό Ιερομόναχος Α κά κιος (1876), έπί 
τοΰ αύτονομικοϋ καθεστώτος (1880—87) οί τελειόφ οιτο ι τών Ζαριφείων δ ιδα 
σκαλείων Μ ιλτιάδης Μ αρκόπουλλος καί 'Α γαμέμνω ν Ά κ η ς . Κατόπιν ή σχολή 
μ έχρ ι τοϋ 1900 καίπερ έξακολουθοϋσα φέρουσα τό δνομά της έλειτο ύρ γει ώς 
τμήμα τής τετραταξίου κοινοτικής δημοτικής σχολής, ής τά  έτερα  τμήματα 
ήσαν έν τή σχολή τής άγιας Παρασκευής καί έν τή σχολή Νικοδήμου ύπό 
ένια ίαν διεύθυνσιν. Τώ 1900 στεγασθείσης τής άστικής τών άρρένων σχο
λής έν τω νεοκτίστω σχολικω μεγάρω  τοϋ Γρηγορίου Μ αρασλή τό κτίριον 
τής σχολής ήχρηστεύθη.

Τό πατριαρχικόν καί συνοδικόν τοϋτο σ ιγ ίλλ ιο ν  άντεγράφη ένταϋϋα οόχΐ 
έκ τοϋ κώδικος, ά λ λ ’ έκ τοΰ πρωτοτύπου, φυλαττομένου έν το ϊς  έγγράφοις 
τής κτιτορικής οικογένειας. Τό πρωτότυπον ε ίνα ι γεγραμμένον έπί μεμβράνης 
ϋψους 0,80 καί πλάτους 0,68 τοϋ μ. ά π οτελεϊτα ι δέ έκ 49 συνεχών στίχων, 
εύαναγνώ στοις καί κα λο ϊς γράμμάσιν. Έ κ  τοϋ μέσου άύτοϋ κάτωθεν έξήρτητ 
τα ι μεταξω τοΐς νήμασι μολυβδόβουλλον (σ ιγγ ίλλ ιον) δ ιαμέτρου 0,06 τοϋ μέτρου 
φέρον τήν εικόνα τής Θεοτόκου μετά τοϋ ίεροϋ βρέφους ..έν τα ϊς  άγ.ιάλα ις καί 
έκατέρωθεν α ύ ιή ς  περί τήν κεφαλήν Μ Ρ—Θ Υ, δπισθεν δέ έν στίχο ις τήν έπι-
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γραφ ήν: ΚΥΡΙΛ Λ Ο Σ ΕΛ ΕΩ  Θ ΕΟ Υ  Α Ρ Χ ΙΕ Π ΙΣ Κ Ο Π Ο Σ Κ Ω Ν ΣΤ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ Π Ο 
Λ ΕΩ Σ, Ν Ε Α Σ ΡΩ Μ Η Σ Κ.' Ο ΙΚ Ο ΥΜ ΕΝ ΙΚ Ο Σ Π Α Τ Ρ Ι/.Ρ Χ Η Σ . 1848.

Ά ρ ιθμ . 15.

Ταχρίριον έχ  μέρονς τοϋ £βνονς πρός τόν παοάν π ερ ί τής αύτής 
ύποΦ έσεω ς1) (δηλ. π ερ ί χαταπαύαεως τών άγγαρειών τών 

έπ ιβαλλομένω ν τοϊς χριστιανοΐς ύπό τών χτηματοδε
οποτών Μ αρχόβον).

(Ποφαρτ. σελ. 51—52, 1856, Υ, 1)

’Επειδή έχομεν χρέος άφευκτον καί ρητήν παραγγελίαν νά άνα- 
φερώμεθα πρός τήν έκλαμπρότητά σας καί πρός τό τοπικόν βασιλικόν 
συμβούλιον, όσάκις άκολουθεΐ καμμία κατάχρησις ή παρενόχλησις 
πρός τούς χριστιανούς, διά τούτο σάς είδοποιούμεν έπισήμως δτι άπό 
τίνος καιρού έρχονται άπό διάφορα χωρία καί μας άναψέρουσι π ι
κρά παράπονα προσκλαιόμενοι κατά τού Έ ν ίζ  έφένδη, δτι εναντίον 
τών βασιλικώ ν θελήσεων καί τών καθ’ ήμέραν έκδιδομένων ύψηλών 
διαταγμάτων δέν παύει άπό τού νά καταθλίβη καί στενόχωρη αύ- 
τούς μέ παντοίους δυναστικούς τρόπους, τούς όποίους άλλοτε μέν 
έξά γει δυναστικώς άπό τάς οικίας των μέ τάς γυναίκας καί τά τέ
κνα των διά νά δουλεύωσιν είς τά ύποστατικά του, άλλοτε κατά 
τάς έορτασίμους ήμέρας, καθ’ ήν ώραν έύρίσκονται είς τήν έκκλησίαν, 
όρμώσιν οί άνθρωποί του καί τούς άρπάζουσι μέ τάς οίκογενείας 
των καί τούς σύρουσι κατά γής κλαίοντας καί όδυρομένους, έως οδ 
νά τούς φέρωσιν είς τάς καταναγκαστικάς έργασίας των, άκαταπαύ- 
στως τούς καταστενοχωρούσι καί λαμβάνουσι δυναστικώς άμάξια, 
άροτρα, ζώα καί τά μεταχειρίζονται άγγαρείαν, καθώς καί ό μΰλός 
του ε ίνα ι οίκοδομημένος δλος άπό τοιαύτας άγγαρείας' αύτά ταΰτα 
πράττοντες οι άνθρωποί του πολλάκις καί μετημφιεσμένοι δντες μέ 
άμπδ ζαπτιέδων 8) ύβρίζουν, κακολογούν καί φοβερίζουν διά μαχαι- 
ρών, ξύλων καί δπλων καί κομπάζοντες είς τό δνομα τού μεγαλοδυ- 
νάμου Έ νίζ  έφένδη, τό χειρότερον δέ δτι καί αύτός ό ίδ ιος καί οί 
άνθρωποί του πρός τοϊς λοιποις καθυβριστικοΐς τρόποις έκσφενδονί- 
ζουσι καί λέξεις  αίσχράς καί περιφρονητικάς κατά τής θρησκείας μας 
έμπτύοντες καί βεβηλοΰντες πάν ιερόν καί δσιον, τό όποιον φέρει τόν 
άνθρωπον πρό πάντων είς μεγίστην καί άπεριόριστον άγανάκτησιν. 
Ή αύτή περιφρόνησις έγ ε ιν ε καί έσχάτως καί πρός έπίσημον ύποκεί-
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μενον τόν κ. ΠαΟλον Κούρτοβιτζ καί τόν υΙόν αότοΰ, πρός τούς οποίους 
άφοΰ έντός της οικίας του έξεστόμισε πολλούς υβριστικούς λόγους, δεν 
έλειψ ε καί κατά τής θρησκείας νά εϊπη τά μυρία, δσα αίσχυνόμεθα 
καί φοβούμεθα άπό τόν θ εό ν  καί νά τά σ ημειώ μεν αύτά λοιπόν ση- 
μειοΰντες, τά όποια δυνάμεθα καί νά άποδείξωμεν τετραγωνικώς 
Τούτου, ένεκα επειδή δέν ε ίνα ι δίκαιον οι πτωχοί χριστιανοί νά πά
σχουν καί νά ύποφέρουν έν. σιωπή τάς δυναστείας αύτάς, γνωστοποι- 
οΟμεν άπαντα είς τήν δικαιοσύνην σας καί ζητοΰμεν νά έπιφέρητε 
δσον τάχιστα τήν άναγκαίαν διόρθωσιν καί τήν κατάπαυσιν δλων 
αύτών, περί τής διορθώσεως τών όποιων θέλομεν μάλιστα καί νά 
μας ύποσχεθήτε, δ ιότι άλλέως, άν δεν σάς ε ίνα ι δυνατόν νά θερα- 
πεύσητε ή έκλαμπρότης σας τά τοιαϋτα, νά μάς τό είπήτε έλευθέρως 
διά νά άναφερθώμεν ήμεις κατ’ εύθεϊα ν είς τήν δικαιοσύνην καί έπι- 
είκειαν τοΟ πολυχρονημένου βασιλέως μας σουλτάν Ά πδούλ Μ ετζίτ 
χάν έφένδην μας, δστις λαβών γνώ σιν τών διατρεχόντων έλπίζομεν 
άδιστάκτως δτι θ έλει (λάβει) δλα τά δραστήρια καί σωτήρια μέτρα 
πρός άνεσιν τών πιστών τούτων υπηκόων των. Τή Ί Μαΐου 1856. 
Ύρογραφή : τό έθνος τών χριστιανών.

1) Α ύτόθι σελ. 51 — 52. ‘Ίδε καί τήν πρός τό Π ατριαρχεϊον άναφοράν άρ. 
11 περί τοΰ αύτοΰ θέματος.

2) ΈντΟπωσιν εμ π ο ιεί ή τολμηρά τοΰ εγγράφου γλώ σσα.πρός τόν διοικη
τήν καί ή άπειλή δτι οί άναψερόμενοι έν περιπτώ σει μή λήψεως τών άναγκαίων 
μέτρω ν θά προσφύγωσιν άπ' εύθείας πρός τόν Σουλτάνον.

Ά ριθμ . 16.

Δύο έγγραφα τής έφορείας τον Έ λλ . σχολείου κα ί τών έπιτράπων 
τών π έντε έκκλησιώ ν π ερ ί παραλαβής τον έξ 1 1 0  χιλιάδω ν γροσ. 

κληροδοτήματος τον έν Μόαχρ. Ά ντω ν. Κομιζοπούλλον ').

(ΓΙαοαρτήμ. σελ. 52—53, 1856, νΐΙ> 18)

Πρός τούς κ. κ. Δ. Ί. Γκέσογλου, Σ . Σεβαστίδην καί Ά θ . θωμά.

αλ) Οί κύριοι Μ. Πωλίδης Τρίγκας καί Ζαφείρις Πετρίδης Σάρο- 
γλου έν Μόσκβα έκτελεστα ί τής διαθήκης ϊοΰ άειμνήστου καί εύερ- 
γέτου πατριώτου μας κ. Ά . ΚομιζοπΟύλλου μάς έγραψαν τελευ- 
ταΐον περικλείσαντες. άντίγραφον τής διαθήκης, έν ή κατά τό 5 °ν 
άρθρον αύτής άφιερώνει είς τήν Ε λ λη ν ικ ή ν  σχολήν καί πέντε έκκλη-

θ  β φ κ ι  κ ά Ι Σ Τ  . 3



σίας τής τχόλϊώς μας γρ. 110 χιλιάδας, έκατόν δέκα, διά τά όποϊα 
μάς άναγγέλλουν νά άποκαταστήσωμεν έπιτρόπους νά παραλάβωσι 
παρά του αύτόθι κ. Ν. Μανάκι. Συνελθόντες έν τη ιερά μητροπόλει 
καί ύπ1 όψιν θέσαντες τά φιλόπατρα αισθήματα σας σάς έπιβαρύνο- 
μεν παρακαλοΟντες, δπως προθύμως άποδεχθήτε τό βάρος τοΰτο· 
Π ερικλείομεν τό έγγραφον παραλαβής έπικεκυρωμένον παρά τοΰ σε- 
βασμιωτάτου άγιου Φ ιλιππουπόλεως κ. Χρυσάνθου, τό όποιον άφοΰ 
έπικυρωθή παρά τοΰ πανσεβάστου μας οικουμενικοί) πατριάρχου καί 
καντζελαρίας, άν ή χρεία , δυνάμει αύτοΰ θέλετε παραλάβει τό άνω 
ποσόν τών έκατόν δέκα χιλιάδω ν γρ. είς χαρτονομίσματα καί τό έγ- 
χειρίσητε. Τά χρήματα θέλετε κρατήσει αύτόθι ύπό τήν θέλησίν μας 
καί μάς είδοποιήσητε μέ πρώτον νά σάς άντιτραυήξωμεν. Ά ναμένον- 
τες ταχεϊαν άπάντησιν μένομεν

έν Φ ιλιππουπόλει 1856 ’ Ιουλίου 18 Οί έπίτροποι τής Έ λλ. σχο
λής : Εύστάθιος Τζηρόνη, Ίωάν Δ Νέμτσογλου, Νικόλ. Φ ιλ ίππ οβιτζι 
Κωνστ. Παπά Σαούλ, Κωνστ. Παπαδάτης. Οί έπ ίτροποι τών ε'. έκ
κλησιών : X ”  A. IS. Πάτζκοβιτζ μητροπόλεως άγ. Μαρίνης, X "  Θεο
δόσιος X "  Γεω ργίου έπίτρ. άγίας Κυριακής, Γ. X " ’Αργυρίου έπίτρ. 
τοΰ άγιου Δημητρίου, Σωτήριος Κ. Τζικερδέκης τής Παναγίας, Χ ρ ι
στόδουλος Κοσμά τοΰ άγιου Κωνσταντίνου.

β'.) Δηλοποιοΰμεν οί ύποφαινόμενοι ο'ίτε έφοροι τής Έ λλ . σχο
λής καί οί έπίτροποι τών πέντε έκκλησιώ ν Φιλιππουπόλεως, ήτοι τής 
μητροπόλεως άγίας Μ αρίνης, άγίας Κυριακής, τής ύπεραγίας Θεοτό
κου, τοΰ άγιου Δημητρίου καί τών άγιων Κωνσταντίνου καί Ε λ έν η ς  
δτι κατά τήν έκθεσιν τής διαθήκης τοϋ έν Μόσκβα άποβιώσαντος 
άειμνήστου ’Αντωνίου Κομιζοπούλλου έλάβομεν παρά τών κυρίων 
έκτελεστών τής διαθήκης μέσον τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Ν. Μα
νάκι τάς έκατόν δέκα χιλιάδας γρ. 110 000 είς νομίσματα όθωμανι- 
κά, τά όποια ό μακαρίτης εύηρεστήθη νά άφιερώση είς τά Ιερά κα
ταστήματα τής πατρίδος του Φιλιππουπόλεως. Έ π ί τούτω έξεδόθη 
τό παρόν άποδεικτικόν τής παραλαβής καί έξοφλήσεως έγγραφον 
ύπογεγραμμένον παρ’ ημών τών έφορων τής Έ λλ. σχολής καί τών 
5 έκκλησιών καί έπισήμως έπικεκυρωμένον καί (παραδίδομεν) είς 
χειρας τοΰ καταμετρήσαντος τό ποσόν τοΰτο είς άσφάλειάν του (έν) 
Φ ιλιππουπόλει, 1856 Ιουλίου 18. Ό  Φιλιππουπόλεως Χρύσανθος βέ
βα ιο ι τό γνήσιον τών κάτωθι υπογραφών. —Αί αύται ώς άνωτέρω 
ύπογραφαί.

34 Κ. Μυρτ. Αποστολίδου

1) Α ύτόθι, σελ. 52—53,
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Ά ρ ιθ . 17.

Εύχαριστήριον τον καζά Φ ιλ ιππονπόλ ιως πρός τό σνμβονλιον  
τον τανζιματίον διά την παραδοχήν τον στρατολογικού φόρον ').

(Πσραρτήμ. σελ. 55—56, 1856, V III, 19)

Οί ύποψαινόμενοι όποτελεΐς δοΟλοι, κάτοικοι τής Φιλιππουπό- 
λεως πιστοί ύπήκοοι τής όψηλής κρσταιάς βασιλείας έμφανιζόμεθα 
διά τής παρούσης έν μεγίστη ταπεινότητι καί καθυποβάλλομεν εύ- 
γνωμόνως τάς δουλικάς ήμών υποκλίσεις καί άκολούθως δηλοποι- 
οΟμεν πρός τό ύψηλόν συμβούλιον δτι κατ’ αύτάς έφθασε καί πρός 
τούς δούλους του ή υψηλή διαταγή άφορώσα τόν στρατολογικόν φό
ρον, ήτις άνεγνώσθη είς τό ήγεμονεΐον είς έπήκοον πάντων καί ύπε- 
δέχθημεν εύχαρίστως άπαντα τά έν αύτή διαταττόμενα καί τής 
όποιας τό άντικείμενον ένοήσαμεν, δπερ άμέσως έβλήθη είς πραγμα- 
τοποίησιν. Π εριοριζόμεθα δ ’ έν τοΰτοις ν’ άπευθύνωμεν πρός τό έν- 
θεον ϋψος τής Αύτής μεγαλειότητος τάς εύγνωμοσύνας καί εύχαρι- 
στήσεις ήμών άναπέμποντες εύχάς καί δεήσεις πρός τόν θ εό ν  τόν 
ϋψιστον, δπως σκέπη, περιφρουροΐ καί διαφυλάττη τόν κραταιότατον 
καί εύεργετικώ τατον ήμών άνακτα σουλτάν Μ ετζίτ έφέντην ώς κό
ρην όφθαλμοΰ διατηρών τήν Αύτοϋ μεγαλειότητα  είς τήν ύψηλήν πε- 
ριωπήν ύποτάττοντα ύπό τους κρατερούς αύτοΰ πόδας πάντα έχθρόν 
καί πολέμιον, τούς δέ εύμενεστάτους ήμών αύθέντας πανευδαιμο- 
νοΰντας καί αΰξοντας άπό δόξαν είς  δόξαν. Ταΰτα έν ταύτη εύχα- 
ριστηρίως άναψερόμεθα καί ύποτελοϋμεν.

(Έ ν) Φ ιλιππουπόλει 1856. Αύγουστου 19.Ύ πογεγραμμένοι : 11 πρό
κριτοι, «ο ί έξής μαχαλέδες μέ τάς σφραγίδάς των : Ίνέ χότζια, Κότζ 
χ ισ εΐν , Π ιλάτ, Ααούτ μαχαλέ, Ίσκιουλιπέτζ, Ίκνέ-κασίμ, Μαράσι, 
Καρσί-γιακά.— Τά έξής χωρία μέ τάς σφραγίδας : ΚασΙμοβον, Ταχ- 
ταλί, ’Αρβανιτοχώρι, Κολάτοβον, Ρίζοβον, ΤζΙρεν, Γεν ιτζ ιλά ρ , Καρά- 
ρεΐζ, Μάρκοβον, Κούκλενα, Δ ερετζ ίκ ιο ί, Δερμέντερε, Κοστίοβον, Ρα- 
δίκοβον, Κομάτ, Καρατζόβο, Κοταρέτο, Περοστίτζα, Πασά μαχαλέ, 
Λαρατζόβι, Κοσποτάρ, Στρό ίβον, Τζαλαπίτζα, Τ ζιρπ ιλ ί, Ίσπιγλί, 
Τζέρβεν, Κοτζίροβον . . .»

1) Ίδέ αύτόθι, σελ. 55—56.—Τό έγγραφ ον συνετάχθη όθω μανιστΐ κατα- 
γραφομένης ένταΰθα τής μεταψράσεώ ς του, άφοΰ άπεστάλη άπ’ εύθείας είς 
τόν πρός δν ό δρος οΰχί δ ιά  του πα τριαρχείου .

Αί συνοικία ι φέρονται δ ιά  τών τουρκικών ο νο μά τω ν έν το ϊς  μητροπολιτι- 
κοϊς έγγράφ οις αί συνοικία ι α ντικαθίσ ταντα ι διά τών ένοριών τών έκκλησιών 
πλήν τών δυο προα σ ιείω ν Μ αράσι καί Καρσί-άκά.
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Ά ρ ιθ . 18.

Αναφορά τής Κοινότητος πρός τό συμβούλιον τοΰ τανζιματίον  
π ερ ϊ τών άγγαρειών τών χριστιανώ ν τών έπιβαλλο- 

μένω ν νπό τών κτηματοδεαποτών ’ ).

(ΓΙαραρτήμ. σελ. 57—58, 1856, V III, 25)

Οί υποφαινόμενοι ταπεινοί δοϋλοι κάτοικοι τοΰ Καζά Φ ιλιπ- 
πουπόλεως καί πιστοί ύπήκοοι τής ύψηλής κραταιάς βασιλείας 
τολμώμεν διά τής παρούσης ήμών κοινής άναφοράς νά καθόπο- 
βάλωμεν ύπ’ δψιν τοΰ ύψηλοτάτου συμβουλίου δσα δεινά ύπο- 
φέρομεν οί έγχώ ριοι πτωχοί χριστιανοί άπό τοϋς έντοπίους ’Ο θω μα
νούς τούς έχοντας γαίας όρυζίων. Περί τούτων, πάντων δτε πρό 
ήμερων καθ’ υψηλήν διατα γήν τοΰ έν Ά δρ ια νουπόλει ύψηλοτάτου 
Σσμού πασά άπήλθον δύο έκ τών ήμετέρων μετά του ένταϋθα διοι- 
κητοϋ έξοχωτάτου Ισ μ α ήλ Ά δ ίλ  πασά είς Ά δριανούπολιν, άνέφε- 
ραν είς τήν ύψηλότητά του τά καθ’ έκαστα, δστις εύηρεστήθη νά 
δώση τάς άναλόγους παρα γγελία ς είς τόν ήμέτερον διά νά ένερ- 
γήση τήν παΰσιν τών τοιούτων καταχρήσεων καί άμα έφθασεν, έλα 
βε πρόνοιαν νά διακοινώση πρός τούς προύχοντας 'Οθωμανούς νά 
περιορίζωσι τά καταναγκαστικά ταΰτα μέτρα, άλλ' ούτοι, ώς φαίνε
ται, δυσαρεστηθέντες άπό τήν φωνήν ταύτην άπέστειλαν κατ’ αύτάς 
είς τά αύτόσε δύο άντιπροσώπους των διά νά ένεργήσω σι τά συυ- 
φέροντα τοΰ σκοποΰ των καί νά δουλεύωσι τάς γαίας ώς τό πρότε- 
ρον μέ τρόπους δυναστικούς, είς τό φανερόν δμως άπέρχονται 
ώς δήθεν νά κατορθώσωσι καί φέρωοι τό νερόν τοΰ Μαρκόβου έντός 
τής πόλεώς μας. ’Αδυνατεί ό κάλαμος νά περιγράψη τά πάνδεινα, 
άπερ ύποφέρουσίν οί πτωχοί χριστιανοί εις τή ν έργασίαν τών τζιλ- 
τικίων, διότι, καθ’ δν καιρόν ζητούνται έργαταμ ο ίέχοντες τάς γαίος 
άποστέλλουσιν άνθρώπους είς τά χωρία καί διά τής βίας συλλαμβά- 
νουσι τούς πτωχούς, άνδρας-γυναΐκας κοράσια έκβάλλοντες αύτούς 
τής έκκλησίας καί σύρουσιν είς τούς δρόμους καί μέ ξυλισμούς φέ- 
ρουσιν είς τάς γαίας των, δπου γ ίνοντα ι άπειρα κακά καί άτιμ ία ι, 
τάς όποιας αισχρόν έστι καί λ έγειν . Αί καταδυναστεύσεις ήκολού- 
θουν καί πρό τοΰ τανζιμάτι καί χωρίς νά παύσωσι. μετά ταΰτα, άλλά 
τά χείριστα έκτελοΰνται καί ένώ έκαστον χωρίον έπλήρωνε ποσόν 
διωρισμένον πρός άποπλήρωσιν τών έργατών, πάλιν δμως μέ βίαν 
έσυρον αύτούς καί πολλοί άπέθνησκον είς τά ΰδατα. Καί έπειδή τά
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τοιαΰτα τό ύψηλόν Δ εβλέτ ι δεν έπιθυμεΤ νά γ ίνω ντα ι, άναφερόμεθα 
έν ταπεινότητι και παρακαλοΰμεν τό υψος τής Αύτοΰ μεγαλειότητος 
διά νά δώση άκρόασιν είς τά παράπονά μας καί μή βασισθή είς 
τούς λόγους τών άπεσταλμένω ν ’Οθωμανών, μάλιστα δέ νά έκδοθή 
ύψηλή διαταγή πρός κατάπαυσιν τών καταχρήσεων τούτων καί άπαλ- 
λαγήν τών πτω χώ ν έφ’ φ θέλομεν δ ια τελε ΐ εύγνώμονες καί εύχέται 
πρός τόν ΰψιστον ύπέρ τής πολυχρονίου υγείας τής ΑύτοΟ μ εγα λειό 
τητος καί τών λοιπών εύγενεστάτω ν ήμών αΰθεντών. ΤαΟτα έν πε- 
ποιθήσει καί ταπεινότητι άναφέρομεν καί ύποτελοΟμεν.

25 Αύγουστου 1856.

1) Α ύτόθι σελ. 57—58. Π ρβλ. περί τής αύτής ύποθέσεως τά έγγραφα, ύπ’ 
άρ. 11 καί 15 καί τήν πρός τόν Ράνωφ, γρα μμα τέα  καί σύμβουλον τοΰ έν 
Ά δρ ια νο υ π ό λει πασά επ ιστολήν τής κοινότητος άπό 17 Αύγ. 1856.

Ά ρ ιθ μ . 19.

Σ νμφ ω νία  ψωμάδων ( αρτοποιών)  καί πισιρτξήδων ( άβτοψηαχών)  *)

(Κώδικος σελ. 214, 1857, 1, 10).

Δ ιά  τοΰ παρόντος έκκλησίαστικοΟ συμφωνητικού γράμματος 
δηλοποιειτα ι δτι σήμερον παρουσιασθέντες είς τήν ίεράν μητρόπο- 
λ ιν  ένώπιον τοϋ σεβασμιω τάτου άρχιερέω ς οί ψωμάδες καί πισιρτζή- 
δες, τά δύο ταΰτα έσνάφια, συνεφώνησαν ώς έξ ή ς : οί μέν ψωμάδες 
ύπεσχέθησαν νά μή ψήνωσι είς τό έξής ψωμία τοΰ μαχαλέ, ε ί μή μό
νον νά περιορίζω νται είς τήν ψήσιν τών ψωμίων τής πωλήσεως· δν 
δμως τολμήση τις έξ αύτών νά ψήση ψωμίον τοΰ μαχαλέ, νά παι- 
δεύηται μέ τήν άποφασισθεΐσαν παιδείαν, άφοΰ δ ίδει είς τό έσνάφι 
του άπό τρεις  έως πέντε οκάδες ά γιοκέρι. Οί δέ πισιρτζήδες νά μή 
ψήνωστ τό ψωμίον έκείνω ν, οί όποιοι είς  τάς γωνίας τής άγοράς τό 
πωλοΰσι μέ ζύγι, ά λλ ’ ούτε αύτοί οί ίδ ιο ι π ισιρτζήδες νά πωλώσι ψω- 
μίρν, ε ί μή μόνον νά περιορίζω νται καί ούτοι είς τήν ψήσιν ψωμιού 
τοΰ μαχαλέ' αν δμως καί αύτοί δεν φυλάξωσι τάς ύποσχέσεις των, 
θέλει παιδεύονται επίσης μέ τήν αύτήν π α ιδεία ν1 αν δέ έξ αύτών τις 
θελήση νά έξακολουθή τήν ψήσιν καί πώλησιν, ό τοιοΰτος πρέπει νά 
μεταβή είς τό έσνάφι τών ψωμάδων καί νά ύποταχθή είς τούς νό
μους αύτών, άφοΰ πληρώση τό διω ρισμένον ποσόν είς τό έσνάφι. 
Ουτω συνεφώνησαν άμφότερα τά έσνάφια1 διό είς τήν περί τούτου 
ένδειξ ιν  έγένοντο δύο δμοια γράμματα ύπογραφέντα ύπ’ αύτών καί
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έπ ιβεβαιω θέντα παρά τοΟ σεβαστού άρχιερέως καί έλαβον άμψότεροι 
άφ’ ένός.

Φ ιλιππούπολις 1857 Ίανουαρίου 10 
Ot ψω μάδες: Δημήτριος Γεω ργίου, Μήτζος Ψωμάς, ’Αναστάσιος 

Κάτζας.
ΟΙ πισιρτζήδες : Χρήστος πρωτομαΐστωρ, Χρήστογλου Νικόλαος, 

Χρήστος ’Αθανασίου.

1) Κιΰδίξ Νικηφόσου α', σελ. 214.

Ά ρ ιθ μ . 20.

‘Επιστολή τής Κοινότητος πρός τόν έν Κ ω νοταντινονπόλει 
άποδημοϋντα Μ ιχαήλ Γκεμ ιο νο κερδά νη ύπέρ τοϋ 

μητροπολίτον Χρυσάν&ον 1).

(Π αραρτήμ. σελ. 58—59, 1857, II, 27)

Γνω ρίζετε βεβαίως (τά) κατά τάς ήμέρας ταύτας διατρέξαντα έν 
τή πόλει μας, τήν τε σύστασιν τής έπιτροπής, τήν διάλυσιν αύτής καί 
τήν έλευσιν τοΰ βαλή τής Ά δριανουπόλεω ς καί τά πρακτικά αύτών, 
Ε ίνα ι όμολογούμενον δτι ή τής έπιτροπής αύτής σύστασις έγένετο 
συμψώνως μετά τοΰ άρχιερέως δΓ άγαθόν σκοπόν, ά λλ ’ ή έκτός 
τής μητροπόλεως σύνταξις τοΰ κανονισμού παραχωροϋντος δικαιώ 
ματα άντιβαίνοντα τήν ορθότητα έδωκεν άψορμήν καί ύπόνοιαν είς 
τό νά διαλύσωμεν τήν έπιτροπήν συμψώνως πάλιν μετά τοΰ άρχιε- 
ρέως μας· καί έπειδή τό πράγμα κατήντησεν ήδη θορυβώδες καί οί 
τάς άνησυχίας καί τά σκάνδαλα έπιθυμοΰντες προσπαθοΰοι νά δια- 
ταράξωσι τήν άρμονίαν τής πόλεώς μας έπιψέροντες ένοχλήσεις καί 
είς τόν άρχιερέα μας, διά τοΰτο έδέησε νά συνταχθώσιν άπό τήν 
κοινότητά μας δύο άναφοραί πρός τήν μεγάλην ’Εκκλησίαν, τάς 
όποιας διευθύνοντες ήδη προτρεπόμεθα άδελψικώς, ϊνα  άναλάβητε 
καλοκαγάθως τήν φροντίδα νά έκτελέσητε ώς άντιπρόσωπος τής πό- 
λεως καί έπαρχίας ταύτης παν δ,τι άποβλέπει τήν ήσυχίαν καί 
άρμονίαν τής πόλεως ήμών καί δλης τής έπαρχίας καί νά μένωσιν 
άνεπηρέαστα τά καθεστώτα τών άγιων ήμών έκκλησιών, διενερ- 
γοΰντες προσέτι τά δέοντα εϊς τε τήν μεγάλην ’Εκκλησίαν καί άλ 
λαχοΰ είς τό νά μένη καί ό άρχιερεύς ήμών άνενόχλητος πάσης έπη 
ρείας καί προσβολής, τής κακεντρεχείας καί δολιότητος· διότι
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έπιθυμοΰμεν νά συζήσωμεν μετά τής πανιερότητός του διά παντός 
σεμνυνόμενοι είς τόν άγαθόν και ένάρετον χαρακτήρα. Εύέλπιδες 
δντες είς τά γνωστά ήμϊν άγαθά αίσθήματά σας, άτινα τρέφετε 
ύπέρ τής πατρίδος καί τοϋ άρχιερέως μας, ούδεμία άμφιβολία δτι 
θέλει παραδεχθήτε καί έκτελέσητε μετά πάσης προθυμίας καί έτοι- 
μότητος τάς άδελφικάς ταύτας προτροπάς μας άντιπροσωπεύοντες 
φιλοτίμως τήν κοινότητά μας, έφ’ φ καί προλαμβάνομεν νά σάς δια- 
βιβάσωμεν τάς ευχαριστήσεις μας διατελοΰντες

27 Φεβρουάριου 1857, Ύ πογραφαί : Δημητρίκας Μήτσορας, Εύ- 
στάθιος Τζηρόνη, Γιάγκος Παπά Γεωργίου, Σταύρος Κοσμά πρωτομ. 
άμπατζήδων, Βασίλειος Παπά Ίωάννου πρωτομ. καυταντζήδων, 
Πέγιος Γεωργίου, Ίωάν. Κοτζιάσοβιτζ, Δημήτριος ’Αργυρίου, Σωτή
ριος Τζεκερδέκης, Ά ργύρ . Χρ. Κοϊμτζόγλου, Κωνστ. Παπά Σαούλ, 
Χρήστος Γεω ργιάδης, Ίωάν. Δ  Νέμτζογλου, Ά νδρέας Γεωργιάδης, 
Πασχάλης Παπαδάτης, Δημήτριος Καζαντζόγλου, Ν. Φιλίπποβιτζ, 
Παράσχος Ά γ γ ελ ή , Γεώ ργιος Μαυρίδης, X '’ Κωνστ. X ”  Ίωάν. Κοίμ- 
τζόγλου, Νικόλαος X " Βασιλείου, Κωνστ. Παπαδάτης.

1) Αότόθι, σελ. 58—59. ΑΙ κατά τοΰ μητροπολίτου Χρυσάνθου κατηγο- 
ρίαι καί κατακραυγαί τών Βουλγάρω ν δ ι ’ άναφορών πρός τε τό πατριαρχεΐον 
και τήν υψηλήν Πόλην ώς μεροληπτοΰντος ύπέρ τών ‘Ελλήνω ν τοΰ ποιμνίου 
του καί προκαλοΰντος Ενεκα τούτου τάς Εριδας καί τούς διαπληκτισμοός ήρ- 
ξαντο ήδη άπό τοΟ χρόνου σχεδόν τής ποιμαντορίας του (ϊδε άνωτέρω Εγ
γραφον 5ον καί τήν σημείω σιν). Ή κα τ’ αύτοΰ μήνις έκορυφώθη, δτε έν τή 
κατά .‘ Ιανουάριον τοΰ 1857 συγκροτηθείση γενική τής Κοινότητος συνελεύσει 
έν τή μητροπόλει άπερρίφθη όμοθυμαδόν καί μ ετ ' άγανακτήσεως ό συνταχθείς 
ύστεροβούλω ς ύπό τής α ίρεθείσης δω δεκαμελοΰς Επιτροπείας νέος τής Kouv6- 
τητος κανονισμός καί άπεδοκιμάσθη ή Επιτροπεία ώς γενομένη δργανον τών 
άρχηγών τής Βουλγαρικής εθνικής κινήσεως. Κατά τόν συνταχθέντα Εκείνον 
κανονισμόν συνιστάτο έν τή μητροπόλει δω δεκαμελής Επιτροπεία ώς άνώτα- 
τον δικαστήριον, Εχον άπόλυτον δικαιοδοσίαν έηιί παντός ζητήματος ύπαγο- 
μένου είς τούς Εκκλησιαστικούς κανόνας, τών τε πράξεων καί άποφάσεων 
αύτοΰ ούσών ιερώ ν καί άνεκκλήτων, όσάκις έπεκυροΰντο ύπό τοΰ προέδρου 
αύτοΰ, μ ετ ’ ίδίου ταμείου, ε ίς  δ Εδει νά συρρέωσι τά π λείσ τα  τών άρχιερατι- 
κών δικαιωμάτων καί οΰ τήν δ ια χείρ ισ ιν  νά Εχη ή Επιτροπεία ύπό τήν έπιτή- 
ρησιν τοΰ προέδρου αύτής μή οδσα ύπεύθυνος νά δίδη λόγον είς τήν κοινό
τητα. ‘ Ωσαύτως Εν άπάσαις τα ίς  κώμαις καί κωμοπόλεσι τής Επαρχίας Εδει 
νά· συσταθώσι παρόμοιοι μ ικροτερα ι Επιτροπεϊά ι, α ϊτ ινες  ύπαγόμεναι είς τήν 
Εν Φ ιλιππουπόλει μεγάλην Επιτροπείαν νά δ ιστελώ σιν ύπό τήν άμεσον αύτής 
δικαιοδοσίαν καί μυστηριωδώς μ ετ ’ αύτής νά συνεννοώνται καί τάς γνώμας 
αύτής ώς δόγματα ν ’ άπεκδέχωνται. Ε ίς πάντα δέ τά  μέλη τών Επιτροπειών 
έπεβάλλετο άκρα Εχεμύθεια Επί πάσης ένεργεία ς (ίδ ε Τ σ ο υ κ α λ ά  Γ . Ή 
βουλγαροσλαυική συμμορία κτλ- σελ. 41 καί έξής), Δ ια λυθείσης τής Επιτρο·
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πβίας ύπό τής κοινότητος καί τοΰ άρχιερέω ς ήρξατο έντονώ τερος ό τών ένδια- 
φερομένων κατά τού Χρύσανθού άγών καί τά σκάνδαλα, δθεν ή κοινότης συν
έτα ξε δύο άναφοράς πρός τό π α τρια ρχεΐυν έκθέτουσα τά καθ’ εκαστα καί δ ι- 
ώ ρισε διά τοΰ παρόντος γράμματος τόν έν τή πρω ιευούση δια τρ ίβοντα  Μ- 
Γκεμισκερδάνην ώς άντιπρόσωπόν της νά έπιδώση τάς άναφοράς καί υποστή
ριξή τόν δ ια βα λλόμενον Χρύσανθον, άγωνιζόμε> ον υπέρ τών καθεστώτων. Είς 
τούτο άποβλέπει ή παρούσα έπ ιστολή. 01 ύπογεγραμμένοι ε ίνα ι πάντες ‘Έ λ 
ληνες πρόκριτοι, μόνος δέ ό Π έγιος Γεω ργίου Βούλγαρος, ά λ λ ’ έλληνίζω ν.

Ά ρ ιθμ . 21.

1Αναφορά τής κοινότητος πρός τόν πατριάρχην καί τήν Ιεράν 
σύνοδον, δπως διαμαρτνρηϋ'ώοιν πρός τήν Υ ψ . Π ύλην διά 

τήν εκρνϋ'μον καί άφόρητον κατάατασιν τής έπαρχίας1).

(Παραρτήμ. σελ. 60 - 62, 1857, V, 14)

Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι Φιλιππουπόλεως, τέκνα γνήσια τής 
μητρός ήμών μεγάλης ’Εκκλησίας και πιστοί υπήκοοι τοΟ κραταιοΟ 
Δεβλετίου, έμφανιζόμενοι διά τής παρούσης ήμών ταπεινής άναφο
ράς έκθέτομεν τά έξής, έπί τών όποιων έξαιτοΰμεν ταχειαν άντίλη- 
’ψιν : Ουδέποτε ή έπαρχία .ήμώ ν ύπέπεσε τόσον είς ληστεύσεις καί 
παντοειδείς κακώσεις, δσον κατά τάς παρούσας ήμέρας, καθ’ άς τά 
σωτήρια θεσπίσματα τοΰ γαληνοτάτου βασιλέως ήμών σεβαστοΟ 
Ά βδούλ Μ ετζίτ χάν έφένδη άντηχοΰσι καθ’ δλον τό εύρύ αύτοΟ κρά
τος καί πιστοποιουσι τήν ήσυχίαν, άσφάλειαν καί τιμήν είς έκαστον 
αύτοΰ ύπήκοον. Δ ιά  νά περιγράψωμεν λεπτομερώς τά δεινά, ύφ’ ών 
πάσχει ή άτυχής κατά τόν άνοίκτιστον τρόπον τοπαρχία ήμών με- 
γάλως άδυνατούμεν, άλλως τε συστελλόμεθα καί άποφεύγομεν δσον 
ένεστι τό όχληρόν τής πολυλογίας, ά λλ ’ έν συνάψει καθυποβάλλο- 
μεν ύπ' δψιν τής μητρός ήμών έκκλησίας δτι πολλά καί διάφορα 
λυπηρά .άκολουθοΰσιν είς τά μέρη μας, ήτοι ληστεύσεις τήδε κάκεΐ- 
σε, φόνοι, βιασμοί, πρό πάντων είς Τατάρ-Παζαρτζίκιον, ένθα περ ι
φέρονται σωρηδόν οί κακοποιοί ένώπιον τών όμμάτων τής κυβερνή- 
σεως, ά γγα ρεΐα ι έκ μέρους τών κτηματοδεσποτών ’Οθωμανών, δαρ
μοί σκληροί έπί τών χωρικών τών μή ύπακουόντων είς τό αύθαίρετον 
καί τυραννικόν αύτών, ώς τοιοΰτοι ήκολούθησαν έσχάτωςπείς τόν κα- 
ζάν Χάσκιογι άποβιώσαντος μάλιστα καί ένός τών ξύλοκοπηθέ^των, 
έξομόσεις άνηλίκων τέκνων, περί οδ καί άλλοτε άνεφέρθημεν έξαιτή- 
σαντες άντίληψιν, ήν καί αυθις έπικαλούμεθα διότι ό διοικητής ή- 
μών, όπόταν παρουσιάζωνται αί έξομόσεις παραδέχεται τούς έξο-
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μότας μηδόλως ειδοποιώ ν τόν άρχιερέα ήμών ούδέ προσέχων είς 
τάς περί τούτου κανονικός προτάσεις του καϊ δταν ό έξομότης τυγ- 
χάνη πατήρ ή μήτηρ τέκνων ανηλίκων καί παραλαμβάνη ταΰτα πλη
σίον του, ό διοικητής δέν προσέχει είς  τάς παρακλήσεις τών σ υ γ γ ε
νών του ν’ άποσπα ταΰτα έκ τών έξομοτών, ά λλ ’ άφίνει ταΰτα π λη
σίον των.

'Ό λα ταΰτα διαπραττόμενα παρέχουσιν άγανάκτησιν είς τόν 
λαόν καί μάλιστα τά είς τούς καζάδες άκολουθοΰντα κακουργήματα 
καί καταδυναστεύσεις προξενοΰσιν είς τούς κατοίκους άνέκφραστον 
τρόμον καί άπασχολοΰσιν τούτους έκ τών έργασιών, ύφ ών ώφε- 
λ ε ιτα ι τό εύρύ τοΰ σεβαστοΰ ήμών μονάρχου :;βάτος. 'Οσάκις προσ- 
εκαλέσαμεν τήν έπί τούτων προσοχήν τοΰ διοικητοΰ ήμών.Σαλέχ-πα- 
σα, ούδέν δυστυχώς σωτήριον καί θεραπευτικόν εϊδομεν, ά λλ ’ αί β ι
αιότητες έξακολουθοΰσαι δίκην θριάμβου καταπιέζουσι τοσοΟτον 
λαόν καίτοι παρέχοντα όλοπροθύμως τούς φόρους του πρός τήν σε
βαστήν κυβέρνησιν, 'Ό θεν άναγκασθέντες καταφεύγομεν είς τό έλεος 
τής σεβαστής κυβερνήσεως παρακσλοΰντες θερμώς τήν μητέρα ήμών 
έκκλησίαν, ϊνα  έκθέση μετ’ άκριβείας τήν κατάστασιν τών μερών 
μας καί παρέξη ιδίως τάς άξιώ σεις της, δπως κατασταθή τοιαύτη δ ι
οικητική άρχή, ο'ία δύναται ούχί έν άδρανείςτ καί ραθυμία, ά λλ ’ έν 
φ ιλοτιμία  καί έπ ιμελεία  νά προλαμβάνη καί διορθοι τριαύτας δυνα
στεύσεις καί κακότητας ά ντικειμένας είς τό φιλόλαον καί έπ ιεικές 
αϊσθημα τοΰ κραταιοΰ ήμών βασιλέω ς, ου τό κράτος ε ’ίη άήττητον 
καί θριαμβεΰον είς αίώνα τόν άπαντα.

Εύέλπιδες είς τήν παραδοχήν καί πραγματοποίησιν τών ταπει
νών παρακλήσεών μας διατελοΰμεν άνυπομόνως περιμένοντες τήν 
ταχεΐα ν διόρθωσιν τής καταστάσεώς μας καί ύποσημειούμεθα εύσε- 
βάστως. — 1857 Μαΐου 14.—Υ πογεγρα μμένο ι 13 πρόκριτοι, 12 έσ νά 
φια μετά τών σφραγίδων των, καί έπτά συνο-κίαι τής πόλεως μετά 
τών σφραγίδων των, ήτοι : μαχαλές μέγα Λαούτ, Ίωνί κασίμ, Πιλάτ, 
Μσκιλιπέτζ, Ίνεχότζ-ρούμ, μικρόν Λαούτ, Τζοχατζιάν.

1) Α ύτόθι, σελ. 60—62. Έ ν  τή παρούση πρός τό πα τρια ρχεϊον άναφορςΐ 
τής Κοινότητος συνοψίζονται πάντα τά έν προηγουμέναις πρός αύτό άναφο- 
ρα ϊς έκτεθέντα καί έξα ιτε ίτα ι ή σύντονος αύτού έπέμβασις παρά τή ύψηλή 
Πύλη πρός κατάπαυσιν τής έλεεινής τής τοπαρχίας καταστάσεώς καί τών έκ 
ταύτης δεινοπαθημάτων τών χριστιανώ ν, όφειλομένης Ιδίως είς τήν αδράνειαν 
καί τήν άνικανότητα τοΰ νΰν διοικητοΰ Σ ά λ έχ  πασά. Πρβλ. καί τάς άναφοράς 
7, 8, 9, 12,
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Ά ρ ιθμ . 22.

*Αναφορά τής κοινότητος πρός τόν πατριάρχην καί τήν ίεράν σύνοδον 
ύπερ τοϋ ονκοφαντήϋ·έντος μητροπολίτου Χρύσανθον  

δτι δή&εν κ α τήγγειλεν  είς  τάς άρχάς μ ελε-  
τώμενον κίνημα  χ).

(Π αραρτήμ σ ελ . 62—64. 1857, ν , 14)

Οί ύτιοφαι,νόμενοι κάτοικοι Φ ιλιππουπόλεως καί τέκνα γνήσια 
τής μητρός ήμών μεγάλης τοΟ Χριστοΰ Εκκλησίας εμφανιζόμενοι (διά 
τής παρούσης ήμών ταπεινής άναφοράς) άναφέρομεν δτι περιήλθον 
είς γνώσιν ήμών τών ταπεινών δούλων της δσα άρτίως αΰτόσε, ώς 
μή ώφειλεν, διεκοινώθησαν, δτι δήθεν ό άρχιερεύς ήμών μεταβάς κατά 
τήν μεγάλην Παρασκευήν παρά τώ διοικητή Σ α λέχ  πασά παρέστησε 
τήνάνάγκην τοΰ νά έξασφαλιση τήν πόλιν διά μελετώ μενα κινήματα. 
Τό έκνομον τοΰτο έφερε τόν άρχιερέα καί ήμάς τούς δούλους της 
είς κατάστασιν άθυμίας καί δλως άπορήσαντες (;) έλεεινολογήσαμεν 
τούς έπιπλάττοντας τοιαΰτα άνύπαρκτα πράγματα ούδόλως χώραν 
λαβόντα ούδέ έν αύτή τή φαντασία ποτέ παρελθόντα- δθεν σπεύδο- 
μεν νά καθυποβάλωμεν ύπ’ δψιν τής μητρός ήμών έκκλησίας τήν 
άναντίρρητον άλήθειαν δτι τό μέτρον τοΰτο σκοπόν ε ίχ ε  νά μετέλθη 
ό διοικητής Σα λέχ  πασάς ούτε όρθώς συλλογισθείς καί ούδόλως τά 
έθιμα  τοΰ τόπου ήμών είδώς, δπερ έσπευσεν ό άρχιερεύς νά προ- 
λάβη μεταβάς παρά τή αύτοΰ έξοχότητι μετά τοΰ κυρίου Δημητρίκα 
Μήτσορα πρό τής έορτής άκόμη τών Βαΐων καί είπών μετά τής 
εύγενείας του δτι καλώς έχόντων τών πραγμάτων καί τής ήσυχίας 
έντός τής πόλεως φαινομένης θεω ρεί πάντη περιττήν τήν έκτέλεσ ιν 
τοΰ σκοποΰ τούτου τής έξοχότητός του έν φ καιρώ μάλιστα έξακο- 
λουθοΰν τήν συνήθειαν τά πατριαρχεϊον έκδίδει τακτικά κατά τάς 
ήμέρας τοΰ Πάσχα γράμματα προτρέποντα τούς κατοίκους πάσης 
τάξεώ'ς είς εύτακτον και ήσυχον διαγω γήν καί συμπεριφοράν καθ’ 
δλον τό διάστημα τών εορτών. Κατανοήσας λοιπόν ό Σαλέχ πασάς 
τήν ορθότητα τών παρατηρήσεων τούτων μετεκάλεσεν εύθύς τόν 
άστυνόμον καί δ ιέταξε νά άνακαλέση τήν διαταγήν, ήν εΐχε προεκ- 
δώση περί έλεύσεως τών είς τούς νομούς περιφερομένων άστυνομι- 
κών φυλάκων Τό τοιοΰτον λοιπόν έσκοπεύετο παρά τοΰ διοικητοΰ’ 
Λγνοοΰντος τά καθ’ ήμάς καί παρά πολύ ίδιοτρόπου άνθρώπου δντος 
καί ούχί παρά τοΰ άρχιερέως μας γνωρίζοντος καλώς τά καθήκοντα 
αύτοΟ καί έκπληρο0νΧΟς χαΟτα μετά φρονήσεως μηδαμώς έξελβόντσς
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τών όρίων αύτοΰ κατά τήν μέχρι τοΰδε διαμονήν του. Έ φ ’ φ παρα- 
καλοΰμεν τήν έκκλησίαν, δπως τυχόν έξετασθεΐσα  περί του συκο- 
φαντήματος τούτου έκθέση τάς λεπτομέρειας τών πληροφοριών τής 
κοινότητάς μας διά νά μηδενισθώ σι καί διαψευσθώσιν όσα ή κακεν- 
τρέχεια  καί περί τούτων καθώς καί περί άλλων πολλών παραλόγως 
διέδω κε καί συκοφαντεί πρόσωπον άθώον καί παρ’ δλης τής έπαρ
χίας σεβόμενον καί άγαπώμενον. Έ ξα ιτούμενοι δέ τάς παναγίους 
εύχάς καί εύλογίας καί τήν ισόβιον εύγνωμοσύνην ήμών διαβεβαιοΰν- 
τες ύποσημειούμεθα βαθυσεβάστως.

1857 Μαΐου L4. Έ π ο ντα ι αί δπ ισθεν ύπογραφαί καί σφρα
γίδες.

1) Α ύτόθι, σελ. 62—64. Μ ετά τήν λήψ ιν τών δύο άναφορών τής Κοινότη- 
τος περί τής δ ια λυθείσης επ ιτροπ εία ς πρός σύνταξιν κανονισμού τής Κοινότη- 
τος (ι'δε άνωτέρω σημείω σιν έγγράφου 13 τό π α τρ ια ρχεϊον άνεκοίνωσεν είς  
τήν ‘ Υψηλήν Πύλην τά  δια τρέξαντα  διά παν ενδεχόμενον, δ ιότι οί σκοποί τοϋ 
συνταχθέντος ύπό τής επ ιτροπ εία ς κανονισμού έστρέφετο προφανώς κατά τών 
μέχρι τοΰδε έκκλησιαστικώ ν καθεστώτων ά λλα  ύποκρύπτοντες { ’Ίδε Τ σ ο υ 
κ α λ ά ,  ένθα άνωτέρω σελ. 41 καί έξής). *Η κυβέρνησις κατέστησε προσεκτι
κούς τούς διο ικητάς Ά δρ ια νο υπ ό λεω ς καί Φ ιλιππουπόλεω ς έπ ί τού ζητήματος 
καί ό τής Φ ιλιππουπόλεω ς ύπολαβών δτι μ ελετά τα ι κίνημα τών Βουλγάρων 
κατά τό Πάσχα καί θέλω ν νά προλάβη τούτο έπ εχείρησ ε νά ένιοχύση τήν 
φρουράν τής Φ ιλιππουπόλεω ς διά  τής συγκεντρώσεω ς έν τή πόλει τών άστυ- 
νομικών φυλάκων τοΰ νομού, δπερ προέλα βεν ό μητροπολίτης, Έσυκοφαντήθη 
δμως ύπό τών ενδιαφερομένω ν ε ίς  τε τάς άρχάς καί τό π α τριαρχεϊον δτι 
αύτός διά τών διαβολώ ν του και τών ψευδών κατηγοριώ ν έδημιούργησε τήν 
κατάστασιν. “ Οθεν ή κοινότης άπ οτείνει τήν άναφοράν ταύτην πρός τό πα- 
τρ ια ρχεΐο ν  ύπέρ τοΰ μητροπολίτου

Ά ρ ιθ μ . 23.

’Αναφορά τής κοινότητος πρός τόν πατριάρχην  κα ί τήν ίερά ν  
αννοδον ύπέρ τοϋ μητροπολίτου Χρυαάν&ου άπαχ&έν- 

τος ύπό τών τουρκικώ ν Αρχών ε ίς  Άδριανονπο- 
λ ιν  πρός έκό ίκα σ ιν  έ π ί ανκοφαντίφ.

(Π αραρτήμ. σελ. 65—67, 1857, γ .  28)

01 υποφαινόμενοι κάτοικοι Φ ιλιππουπόλεως πιστοί υπήκοοι τοΰ 
κραταιοΰ Δουβλετίου καί τέκνα γνήσια  τής όρθοδόξου. ήμών άνατο- 
λικής μεγάλης τοΰ Χ ριστοΰΈ κκλησίας έμφανιζόμενοι σήμερον διά τής 
παρούσητ ήμών ταπεινής άναφοράς καθυποβάλλομεν ύπ’ δψ ιν αύτής 
τήν θλίψ ιν  καί συνοχήν τής καρδίας ήμών δ ι’ όσα παρ’ έλπίδα λυπη-
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ρά καί άπευκτέα ήδη έφ’ ήμών ένέσκηψαν. Ούδέν όδυνηρόν, ούδέν 
θλιβερόν καί μεγίστης άθυμίας πρόξενον, δσον νά βλέπη μία πόλις 
άπαγόμενον αίφνιδίω ς αύτής τόν όποιον ύπεραγαπά καί σέβεται 
(καί) έκπεμπόμενον είς  δίκην δ ι’ α ιτίας μή προστριβούσας έγκλημα- 
τικά στίγματα είς τό έαυτοΰ πρόσωπον, ώς έκ τών προλαβουσών 
άναφορών καί πρό πάντων έκείνης τής 27ης Φεβρουάριου έγνωστο- 
ποιήθη καλώς ή μήτηρ ήμών ’ Εκκλησία. Έ π ί τών άρτίως γενομένω ν 
δ ι’ άποσταλεισών (;) πληροφοριών καθυπεβλήθη ύπ’ δψ ιν τής άγίας 
θειοτάτης αύτοΰ Παναγιότητος έπί τής έλεύσεω ς του άπεσταλμένου 
Μουπασίρη έκ μέρους τοϋ διοικητοΰ τής Ά δριανουπόλεω ς, δπως έξ 
άνωτέρας έπιταγής άποκομίση τόν άρχιερέα ήμών, ϊνα  δικασθή είς 
τό έν  Ά δρ ια νουπόλει συμβούλιον καί μολονότι ήλπίζετο δτι ή μήτηρ 
ήμών έκκλησία χάριν πάσης άξιοπρεπείας ήθελεν ά να χα ιτίσει διά 
τοϋ τρόπου τών άρχαίων αύτής δικαιωμάτων τήν άπαγω γήν ταύτην 
μεταβάλλουσα τήν έπ ιτα γήν είς άλλα εύχάριστα άποτελέσματα, 
μετά λύπης μας δμως ούδέν κατορθωτικόν εϊδομεν καί έν τοσούτφ 
τού άρχιερέως ήμών άπαγομένου έγκατελειπόμεθα σύμπαντες είς 
μίαν άβυσσον άνεκφράστου όδύνης. Στερούμενο ι τής παρουσίας καί 
εύλογίας του καί μετά δακρύων καί συντριβής καρδίας τό άπροσδό- 
κητον ήμϊν  δυστύχημα έλεεινολογοϋντες άδυνατοϋμεν πώς νά παρα- 
μυθήσωμεν τήν θλ ίψ ιν  μας. "Ο θεν, έπ ειδή ε ΐν α ι όμολογούμενον, δταν 
τών τέκνων ή καρδία βασανίζηται ύπό όδύνης σκληρας, ούδέν άλλο 
δύναται νά θεραπεύση τήν άγω νίαν της είμή ή φιλοστοργία μητρός, 
πρός αύτήν λοιπόν τήν κοινήν ήμών μητέρα καί ήμεΐς έκφράζοντες 
τήν στενοχωρίαν μας έπιζητοϋμεν, ϊν α  εί δυνατόν (;) μεταβάλη τήν 
θλίψ ιν  ήμών είς χαράν καί άγαλλίασιν. "Απασαν δέ τήν έπαρχίαν. 
ταύτην δικαιω ματικώς άντιπροσωπεύοντες φέρομεν είς γνώσιν τής 
Αύτοΰ παναγιότητος καί άπάσης τής τήν έκκλησίαν διοικούσης (;) 
ίερας συνόδου, δτι ό άρχιερεύς ήμών, άφ’ δτου έπάτησεν είς τό έδα
φος τής πατρίδος, ούδόλως ούδαμοΰ έφάνη παρεκτρεπόμενος τών 
έαυτοΰ πνευματικών καθηκόντων, άλλά πιστός είς τήν σεβαστήν 
κυβέρνησιν, πιστός είς τήν έκκλησίαν, τά πάντα έφάνη διεξάγων 
μετά φρονήσεως μέχρι τοϋδε, βαθυνοίας καί έπ ιμελείας, ο'ία άπαι- 
τεΐτα ι είς άνδρα έμπεπιστευμένον τήν ποιμαντορίαν λαοϋ άφωσιω- 
μένου καί ύπακούοντος είς τόν σεβαστόν αύτοΰ μονάρχην καί είς τάς 
θρησκευτικός αύτοΰ άρχάς. Αύτά ταΰτα έπι.σημειοΰντες περί τοΰ 
χαρακτήρος τοϋ άρχιερέως μας προαγόμεθα νά παρακαλέσωμεν ίκε- 
τευτικώς, δπως, δσον αίφνιδίως άπήρθη έκ τοΰ μέσου ήμών, τοσοϋ- 
τον άξιοπρεπώς ίκετεύομεν ϊν α  έπανακάμψη1 δέν θέλομεν, ϊνα  πολύ 
στερηθώμεν τής εύλογίας του καί τής άγαθοεργίας του ώς έπιθυ-
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μοΟντες σύμπαντες τήν μέχρι τέλους τής ζωής αύτοϋ έφ’ ήμάς πο ι
μαντορίαν του. Έ φ ’ φ έσμέν έκτός πάσης Αμφιβολίας δτι ή μήτηρ 
έκκλησία παραδεχθεϊσα τάς κοινάς ήμών παρακλήσεις θ έλει Απο
δείξει τήν φιλοστοργοτάτην αύτής δ ιάθεσ ιν άναγγέλλουσα τώ πολυ- 
χρονίω ήμών άνακτι σουλτσν Ά βδ ο ύλ  Μ ετζίτ χάν έφένδην μας τήν 
παρΑκλησιν τής δσον οϋπώ επανόδου τοΟ άρχιερέως μας. Ά να μέ- 
νοντες μετά χρηστών έλπίδων τά εύχάριστα καί εύφρόσυνα έπ ί τών 
ταπεινότατων ήμών παρακλήσεων Αποτελέσματα ύποσημειουμεθα 
μετά βαθυτάτου σεβασμοϋ.

1857 Μαΐου 28, Φ ιλιππούπολις.
Σακκελλάριος Λάμπρος ΐερεύς, νομοφύλαξ Δημήτριος ίερεύς, 

σακκελλάριος Θεόφιλος, πρωτοπαπάς Κωνσταντίνος, δευτερεύων 
παπάς Παναγιώτης, Δημητρίκας Μήτσορας, Γ . Γκεμιουσκερδάνης, 
Γεώ ργ. Κωνσταντίνου, Ά ρ γ . Χρ. Κοϊμτζόγλου, Ν. Φ ιλίπποβιτζ, X "  
Γιάννης Κωνσταντίνου, Γ. Κ. Κ εντιντένογλου, Πέγιος Γεωργίου, 
Κωνστ. X " Δημητρίου, X "  Σλάβης Γρηγορίου, Κ. Παπαδάτης, Δ. Χ ρ ι
στοδούλου, Ά ργύρ ιος Δόπρη, Ά ργύρ. Γεω ργίου, ΣταΟρ. Σταματίου, 
Ίωάν. Ζαφειριάδης, Χριστόδουλος X "  Λαζάρου, Πέτρος Στογιάννου, 
Γ ιά γκος Ά γ γ ελ ή , Χριστόδουλος Ναούμ, Δημήτριος θεοδώρου, Εύ- 
στάθιος Τζηρόνη, Σταύρος Ίωάννου. Ιωάννης Παπά Γεω ργίου, Δ. 
Καζαντζόγλου, Κ. Κόρακας, Π. Παπαδάτης, Κ. Παπά Σαούλ; Ί. Κο- 
τζιάσοβιτζ, Ό . X ”  Ά ργύρογλου, Ιάκωβος 'Αργυρίου, Ιάκωβος Σε- 
βαστίδης, Ά . Ούζούνογλου, Βασίλειος Ά γ γ ελ ή , Ά π όστ. Γεωργίου, 
Στο ΐλας Ίωάννου, Στέφανος Χρήστου, Θεόδωρος Κυριάκου, Ιω άννης 
Γκρούγιου, X "  ’ Ιωάννης Χρήστου, Βασίλειος Παπά Ίωάννου, Λάμ
προς ’Αλεξίου.

Έσνάφια μετά τών σφραγίδων των : άμπατζήδες, καυταντζήδες, 
γουναράδες, βακάληδες, πουτζιακτζήδες, κοϊμτζήδες, τακιτζήδες, ρα- 
πτάδες, μουμτζήδες, καπνοπώλαι, δουλγέρηδες, καζαντζήδες, κάπη- 
λοι, παπουτζήδες. Καί δλοι οί μαθητάδες.

1) Α υτόθι σελ. 65 -6 7 . Μ ετά τόν γενόμενον θόρυβον έπί τώ μελετω μένω  
δήθεν κινήματι τών Βουλγάρω ν ήκολούθησαν πρός τε τά πα τρια ρχεία  καί τόν 
Β α λήν τής Ά δρ ια νο υπ ό λεω ς δ ια μα ρτυρία ι τής Βουλγαρικής τριανδρίας Σ ά λ- 
τζου Ίωάννου, Γεω ργάκι Τσαλόγλου καί Παύλου Κ ούρτοβιτζ κατά του Χρυ- 
σάνθου ώς δημιουργήσαντος κατάσταοιν άφόρητον διά τής μεροληψίας του 
καί τών άνυποστάτων κατα γγελιώ ν πρός τόν διοικητήν κατά τοϋ ειρηνικού 
βουλγαρικού πληθυσμού καί διά τής σποράς διχονοίας παρά το ϊς  χρ ισ τιανοϊς 
τής έπαρχίας. "Ενεκα  δέ τής ισχύος τής τρ ιανδρ ίας παρά τώ Βαλή άπεστάλη 
ύπ' αύτοΰ είς Φ ιλιππούπολιν ’ίδ ιος στρατιω τικός υπάλληλος Μ ο υ μ π α σ ί -  
ρ η ς, δστις παρά τάς εκκλησιαστικός τοΰ γένους προνομίας ήνάγκασε τόν
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μητροπολίτην νά τόν άκολουθήση είς  τήν Ά δρ ια νο ύπ ο λιν , δπως έκεϊ έκδικασθή 
ύπό τοϋ διο ικητικού συμβουλίου δ ιά  τάς άδικους κ α τα γγελ ία ς κατά τών έχ- 
θρών του. Ή κοινότης άντιπροσω πεύουσα καί δλην τήν έπαρχίαν διά τής πα· 
ρούσης αναφοράς δ ια μα ρτύρετα ι κατά τής άπαγω γής τοΰ μητροπολίτου, δστις 
ούδέν τό έκνομον έπραξε κατά τήν πο ιμαντορίαν του καί ε ίνα ι θύμα κακεντρε- 
χεία ς καί ζη τεί δ ιά  του π α τριαρχείου  τήν άμεσον αύτοΰ έπάνοδον είς  τήν 
μητρόπολίν του, καθ’ δσον απαν τό ποίμνιόν του εϊνα ι εύχαριστημένον εκ τε 
τής πνευματικής του διο ικήσεω ς καί τοΰ βίου του καί τόν έπ ιθυμ εϊ μέχρ ι τ έ 
λους τοΰ βίου του ά ρχ ιερέα  του. 'Α π α ιτε ί, δπως τό π α τριαρχεϊον χρώμενον 
τα ϊς προνομίαις του άναφερθή ε ίς  αύτόν τόν Σουλτάνον.

Έ κ  τών ύπογεγραμμένω ν φ αίνετα ι δτι ό σάραξ τής φυλετικής διχονοίας 
ήρξατο κατατρώ γω ν πλέον τήν κοινότητα. Ή κοινότης ώς Ε λ λ η ν ικ ή  έτάχθη 
ύπέρ τοΰ Χρυσάνθου, δσ τις  ύπ εστήριξε τά προαιώ νια δικα ιώ ματά της κατά 
τών καινοτομιώ ν τής έπ ιτροπ εία ς, ήτις ήτο δργανον τής Βουλγαρικής έθνικής 
προπαγάνδας. Π άντες οί ύπέρ τοΰ Χρυσάνθου δια μα ρτυρηθέντες ήσαν "Ε λ λ η 
νες καί τινες έλληνίζοντες Β ούλγαροι, ώς ό Π έγ ιο ς Γεω ργίου . Ο ύδείς τών 
άκολουθούντων τήν τρ ιανδρ ίαν Βούλγαρος ύπέγραψε τήν άναφοράν. Τότε διη- 
ρέθησαν καί τά  έσνάφια, τών μέν ταχθέντω ν ύπέρ, ώς τά  ύπογεγραμμένα, τών 
δέ κατά τοΰ Χρυσάνθου. Μ α ταιω θείσης δμως τής έν Ά δρ ια νο υπ ό λει δίκης καί 
έπανακάμψαντος τοΰ Χρυσάνθου ε ίς  Φ ιλιππούπολιν κατεδείχθη ή ά δυνα μ ία τής 
τρια νδρ ία ς, διό καί έν τή πρός τό π α τρ ια ρχεϊον  κατόπιν ύπέρ τοΰ Χρυσάνθευ 
άναφορά, έν ή έξ α ιτε ΐτα ι ή δ ιαμονή αύτοΰ, ύπέγραψαν πάντα τά  έσνάφια καί 
οί 10 μαχαλά δες τής πόλεω ς. Ό  άγών έξηκολούθησεν, άνακληθέντος τού Χ ρυ
σάνθου μέχρι τοΟ 1861, όπότε οί Β ούλγα ροι άπεσχίσθησαν τής Κοινότητος 
καί έσχημάτισαν ιδ ίαν έθνικήν θρησκευτικήν κοινότητα (τό μετόχιον).

Ά ρ ιθ μ . 24.

’Αναφορά τής Κοινότητος πρός τόν πατριάρχην κα ί τήν Ιεράν 
ούνοδον ύπέρ τον μητροπολίτου Χρυσάνϋ·ου έγκω μιαζομέ- 

νον διά τήν ποιμαντορίαν του, όπως ώς ά&φος άφε- 
frjj έν τή μητροπόλει τον διά β ίου  *).

(Π αραρτήμ. σελ. 6 9 —71, 1857, VI· 1°)

Οί υποφαινόμενοι κάτοικοι τής Φιλιππουπόλεως, τέκνα γνήσια 
τής μεγάλης τοΰ Χρίστου ’Εκκλησίας, καθυποβάλλομεν καί σήμερον 
ύπ’ όψιν αύτής τά έξής. ’Ενώ πρό μικρού ένεφανίσθημεν διά τα π ει
νής ήμών γενικής άναφοράς έκθέσαντες τήν θλ ίψ ιν  καί τήν όδύνην 
διά τήν είς τήν Ά δρ ια νο ύπ ο λ ιν  άπαγωγήν τού άρχιερέως μας ύπό 
τού άπεσταλμένου Μουβασίρη τού έκεϊσ ε διοικητοΰ ’Ισμαήλ πασά 
καί έπεκαλέσθημεν τήν ά ντίληψ ιν  τής μητρός ήμών μεγάλης τού 
Χριστού ’Εκκλησίας περί τής συντόμου καί έντιμου είς ήμάς έπανό- 
δου του, αίφνιδίως έμάθομεν τήν μέριμναν, ήν επ ιεικώ ς έπεδείξατο ή
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σεβαστή ήμών κυβέρνησις παρεμποδίσασα τήν έκεΐσε απαγωγήν καί 
διατάξασα τήν είς τά αυτόθι έλευσίν του. Καί ό μέν άρχιερεύς 
κατά τήν εις Ά δριανούπολιν πορείαν του είς  κωμόπολιν Χάσκιοϊ 
λαβών τήν ε ’ίδησιν τής ύψηλής ταύτης άποφάσεως ώς έγγύς τής Φι- 
λιππουπόλεως εύρεθείς έπέστρεψεν οϊκαδε, ϊνα  έτοιμασθή διά τήν 
άναχώρησιν διά τόν πρός δν δρον του* οί δέ υποφαινόμενοι δούλοι 
της άγνοοϋντες τά γινόμενα -καί νομίζοντες δτι ό άρχιερεύς έπαν- 
ερχόμενος δέν άποχωρίζεται πλέον τοΰ ποιμνίου του μυρίας εύχάς 
πρός θ εό ν  άπευθύναμεν ύπέρ τοϋ γαληνότατου ήμών βασιλέως καί 
τού πολυχρονίου ήμών πρωθυπουργού καί τών λοιπών εύγενεστά- 
των αύθεντών διά τήν έπ ιδειχθεισ α ν ταύτην έπιεικεστάτην διάθεσιν 
καί δλοι έκδοτοι τή χαρά καί ευφροσύνη έξήλθομεν έξω τής πόλεως 
είς συνάντησιν τοΰ άρχιερέως μας, ϊνα  κορεσθώμεν τής πατρικής 
αύτοΰ εύλογίας καί παρουσίας του, (διότι) ή στέρησις έστάθη μέν 
έπταήμερος, ά λλ ’ έφάνη ήμϊν πολυχρόνιος. Καί μολονότι εϊμεθα  διά 
βίου εύγνώμονες διά τήν γενομένην ταύτην μεταβολήν τής ύψηλής 
προσταγής δ ιαβιβα σθείσης είς τήν πανιερότητά του, όμοίως καί διά 
πατριαρχικής έπιστολής, καίτοι ύπάρχει ή τής ύψηλής Πύλης άπό- 
φασις προσκυνητή καί κατά πάντα σεβαστή ώς ούσα σύμφωνος μέ 
τά έπιχορηγημένα πατριαρχικά καί άρχιερατικά προνόμια, ένεκρί- 
ναμεν δμως νά καθυποβάλωμεν ύπ' δψιν τής ύψηλής κυβερνήσεως 
καί τής μεγάλης τοΰ Χρίστου Ε κκλησ ία ς δτι ό άρχιερεύς άποχωρι- 
ζόμενος τοΰ ποιμνίου του ού μόνον έγκα τα λείπει λύπην άπαραμύθη- 
τον, άλλά καί άφίνει τοΰτο έστερημένον τής πνευματικής πηδαλιου- 
χίας, ής έχει αείποτε έκτου σύνεγγυς τήν άνάγκην· διότι τό όρθό- 
δοξον πλήρωμα τής έπαρχίας Φιλιππουπόλεως άνέκαθεν διατηρεί 
παρ’ αύτώ τόν άρχιερέα του άδιαχώριστον ώς τυγχάνον μέρος κεν
τρικόν καί χρήζον διά πολλούς λόγους τήν άναπόσπαστον αρχιερα
τικήν παρουσίαν καί διά τοΰτο ούδέποτε έστάθη παράδειγμα ή έν- 
τεΰθεν άπομάκρυνσίς του.

Τάς όλίγας ταύτσς παρακλήσεις καί έν·όρθοφροσύνη έπισυνά- 
πτοντες δέν έννοοΰμεν ν ’ άντιτάξω μεν έναντιότητα είς τά τής υψη
λής κυβερνήσεως καί τής μητρός ήμών έκκλησίας σεβαστά δικαιώμα
τα, άλλά έκφράζομεν μόνον τήν έγκάρδιον έπιθυμίαν μας δτι άν ούκ 
έστιν άλλως γενέσθα ι, νά έπιστρέψη τούλάχιστον ταχέως, νά μή 
στερηθώμεν έπί πολύ τής παρουσίας του ώς ούδαμοΰ ούδόλως βαρύ- 
νουσιν έπ ’ αύτοΰ έγκληματικαί aUlaL ούδέ μετελθόντος ποτέ έν 
άγνοίψ ήμών πράξιν έπιβλαβή πρός τά καθεστώτα, άλλά άπαντα τά 
άφορώντα τήν κοινήν ώφέλειαν σύμφωνα τής διαθέσεως τοΰ πολυ
χρονίου ήμών μονάρχου έξετέλει καί πάντοτε τή συμπράξει ήμών
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εύστόχως καί νοημόνως καί έν έν ί λόγω έξεπλήρωσε μέχρι τοΰδε δε
όντως τά καθήκοντα τής έμπιστευθείσης αύτφ πολιτικής καί έκκλη- 
σιαστικής πνευματικής ποιμαντορίας, ής ένεκα χαίρει τήν γενικήν 
ύπόληψιν πάντων έν γ έν ει τών έντός καί έκτός τής πόλεως κατοί
κων χριστιανώ ν έπιθυμούντων έκ συμφώνου τήν μετά τοΰ ποιμνίου 
αύτοϋ παντοτεινήν διαμονήν. ’Εάν δέ τινες συνεργεία τής μισοκά- 
λου καί κακοβούλου αύτών διαθέσεως έκινήθησαν κατά του σ εβα 
σμίου αύτοΰ προσώπου συνάψαντες έγγραφα καθαπτόμενα τής ύπο- 
λήψεως καί τής άκηλιδώτου διαγω γής του, ταΰτα ώς καί τούς ταΰ
τα παρουσιάζοντας ε ϊτ ε  είς τήν ύψηλήν Πύλην ε ϊτε  είς τά πατριαρ
χεία , άξιοΰμεν ν ’ άποβάλλη ώς δόλου, άπατης καί μυρίων δσων τ ε 
χνασμάτων κατορθώματα, περί ών καί είς τάς προηγουμένας ήμών 
κατά Φεβρουάριον καί Μάρτιον σταλείσας γενικός άναφοράς κατε- 
θέσαμεν είς τά πατριαρχεία  τάς άναγκαίας διαβεβαιώ σεις, τό άλάν- 
θαστον τών όποίων δύναται νά βληθή είς γνώσιν τής έκκλησίας 
λίαν εύκόλως καί έπ ιτηδείω ς. Ταύτας τάς παρακλήσεις μετά συστο
λής καθυποβάλλοντες καί εύέλπιδες είς  τά εύάρεστα τούτων άποτε- 
λέσματα διατελοΰμεν ύποσημειούμενοι.

Έ ν  Φ ιλιππουπόλει 1857 ’ Ιουνίου 10. 'Ιερείς, σακκελλάριος Λάμ
προς, νομοφύλαξ Δημήτριος, σακκελλάριος Θεόφιλος, σκευοφύλαξ πα
πά Ζλατάνος, πρωτοπαπάς Κωνσταντίνος, σύγκελλος Σεραφείμ ίερομ. 
Βασίλειος Γεωργίου, Κωνσταντίνος Γεω ργίου, Στογιάνος Βασιλείου, 
Παναγιώτης Συνέσιος ίερομόν. Δημήτριος Γεω ργίου πνευματικός, 
Δημήτριος Μαρασλής, Α θα νά σιος Καρσιακαλής, Ά γιοπα υλίτης ’ Ιά
κωβος.— Δημητρίκας Μήτσορα, Εύσταθιος Τζηρώνη, Γεώργ. Γκιου- 
μουσκερδάνη, Πέγιος Γεωργίου, Ιω άννης Κοτσιάσοβιτζ, Γιάγκος 
Παπά Γεωργίου, Δ. Καζαντζόγλου, X "  Κωνστ. X " Ίωάν. Κοϊμτζό- 
γλου, Ν. Φ ιλίπποβιτζ, Βασίλειος Παπά Ίωάννου, Σταΰρος Κοσμά, 
Δ . Χριστοδούλου,Κ. Παπαδάτης, Α. Ούζούνογλου, Γ. Κλεάνθης, Στοΐ- 
λας Στογιάνου, Δημήτρ. Μιχαήλ, Λάμπρος Σεβαστίδης, Νικόλ. θ ε ο 
δώρου, ’ Ιάκωβος ’Αργυρίου, Ίωάν. Ά γ γ ελ ή , Δημήτρ. I. Βαρούσης-^;) 
Χ "Ίω ά.ν. Χρήστου, Ή λίας ’Αθανασίου, Στο ΐλας Κωνσταντίνου, 
X "  ’Απόστολος Παρίσης, αύτάδελφοι Ζαφειριάδαι, Γεώργ. Κοσμί- 
δης, Κ Γεωργίου, Ά ργ . Χρ. Κοϊμτζόγλου, Κωνστ. Παπά Κωνσταν
τίνου, Μ ελέτιος Μιχαήλ, Ί. Ζαφειριάδης, Δημήτρ. ’Αργυρίου, Βασίλ. 
’ Αγγέλου, Ά ντώ ν. ’Αργυρίου, Λάμπρος Α λεξ ίου , X "  Σλάβης Γεω ρ
γίου, Στέφανος Χρήστου, Δημήτρ. θεοδώ ρου, Ίωάν. Γεω ργίου, X ’ ' 
Σωτήρ. Κωνσταντίνου, Νικόλαος Κυριάκου, Δημήτρ. Χρήστου, Χ ρ ι
στόδουλος Κοσμά, X "  Νικόλ. Πσπά ’Αθανασίου, Χριστόδουλος X ” 
Λαζάρου, Κωνσταντ. Κιτάνης.—Μαχαλάδες 10,— Έσνάφια μετά τών
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σφραγίδων των : άμπατζήδων, καυταντζήδων, γουναράδων, βακάλη- 
δων, ραπτάδων, άκιάρηδων, κοϊμτζήδων, καπήλων, μουμτζήδων, 
άλευράδων, καζαντζήδων, ταχτατζήδων, κιουρακτζήδων, σαμαρά
δων, τακτζήδων, παπουτζήδων, καλαϊτζήδων, καπνοπωλών, άσταρ- 
τζήδων, φουτζίτζήδων, μτταχτζηβάνηδων, ψωμάδων, βογιατζήδων.

1) Α ύτόθι οελ. 6 9 -7 1 . Έ νερ γεια  του πατριαρχείου ό Χρύσανθος Ιλα βε 
δ ιαταγήν παρά τής Ύ ψ ηλής Πύλης καί επ ιστολήν τοϋ πατριαρχείου σταθ- 
μεύων έν Χ ά σκιο ϊ νά μή μεταβή εις  Ά δρ ια νο ύπ ο λιν , άλλά νά έλθη είς τήν 
βασιλεύουσαν, όπως δικασθή ή ύπόθεσίς του. 'Ο Χρύσανθος επ ιστρέφει είς 
Φ ιλ]πολιν, δπου τώ γ ίνετα ι έκτακτος ύποδοχή, μετά λαμπρόν δέ λόγον πρός τό 
ποίμνιόν του προτρέψας αύτό είς όμόνοιαν καί άγάπην έδήλωσεν δτι προσκα
λε ίτα ι είς Κων]πολιν. Έ κ τούτου συνετάχθη ή παρούσα αναφορά ύπέρ αύτοϋ, 
δπως παρουσιασθή είς τό δικαστήριον είς περίπτω σιν δίκης του. Ά π ο δειχθείσ ης 
τής άθωότητός του πρό τοΰ άνωτάτου δικαστηρίου, τό πα τριαρχεϊον πρός κα- 
τεύναοιν τών πνευμάτων τών άντιθέτω ν μετέθηκεν αύτόν είς  Σμύρνην καί τόν 
Σμύρνης Π αΐσιον είς Φ ιλ]πολιν. ("Ιδε, Τ  σ ο υ κ α λ α ,  ένθα άνωτ. σελ. 41 καί 
έξης) —Ό  Χρύσανθος ήτο έξοχος ιερά ρχης καί άνέπιλήπτου διαγωγής, κατεδι- 
ώχθη δέ ύπό τών ισχυρώ ν προκρίτων Βουλγάρω ν, δ ιότι ήτο μέγα έμπόδιον είς 
τήν επ ιτυχ ία ν τοϋ έκκλησιαστικοϋ καί έθνικού άγώνος τών Βουλγάρων έν 
Φ ιλ |π όλει.

Ά ρ ιθ μ . 25.

Υπόμνημα π ερί της μεγάλης τον "Εβρον πλημμύρας’ ).
(Κώδικος σελ. 255, 1858, IX, 19)

Τη 31Π Αύγούστου 1858 έσπέρας περί τό μεσονύκτιον έκατέβη 
ό "Εβρος ποταμός (Μαρίτζα) καί έπλημμύρησε’ τό ϋδωρ έφθασεν είς 
τήν άγοράν μέχρι τοΰ Καβάς-χάνι, περιεκύκλωσε τό Καρσί-γιακά καί 
Μαράσι όλοτελώς Ά π ό τάς τελευταίας οικίας τοΰ Καρσί-γιακά έξεΐ- 
χε τό ύδωρ μακράν έν τέταρτον ίής ώρας μέχρι του Γιαρίκ-τεπέ, 
ώσαύτως καί τοΰ Μαρασίου έως τόν τεπ έ"το ΰ  Μπουναρτζικίου. Μέ 
τά πλοιάρια έξέβαλον τούς κατοίκους τήν πρωίαν, άλλά οί κάτοικοι 
άμφοτέρων τών συνοικιών ώς άπελπισμένοι άλλοι έστεκον είς τά ϋδα- 
τα μέχρι τών μαστών έχοντες είς τούς ώμους καί τά τέκνα των, άλ
λοι είς τά κεραμίδια καί άλλοι είς δένδρα άνέβαινον διά νά σωθώσι 
καί άπαντες κραυγάζοντες έζήτουν σωτηρίαν, ά λλ ’ ούδείς ήδύνατο 
νά πλησίάση ώς έκ τών βαθέων ΰδάτων, εί μή μόνυν τό πλήθος τής 
Φιλιππουπόλεως άναβάν είς τόν Νεπέτ-τεπέν καί Μπουναρτζίκ-τεπέν 
έθεώ ρει μακρόθεν τήν καταστροφήν τών συνοικιών καί τήν πτώσιν

θ  ρ μ κ ι  κ ά ΙΣ Τ '. 4
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τών οικοδομώ ν καί μόνον είς Καρσί-γιακά έμειναν μόλις εϊκοσιν 
οίκία ι σωθεΐσαι, ώσαύτως καί είς Μαράσι μετά τών έκκλησιών. Είς 
Καρσί-γιακά κατεστράφησαν 703 οίκ ία ι καί 388 είς Μαράσι καί 
άλλαι 200 είς τόν δρόμον τής πόλεως καί αί παραποτάμιοι. Ή ζημία 
δέ άνα|3αίνει είς τέσσαρα έκατομμύρια. Είς τάς δύο συνοικίας εύρέ- 
θησαν καί μέχρι τών είκοσι πνιγμένο ι καί φονευμένοι άνθρωποι' ό 
ποταμός δέ κατεβίβαζε ζώα διάφορα, ξύλα διάφορα, βαρέλια διάφορα, 
άσκούς, στάχεις άπειρους καί δσα άλλα έτύγχανον καθ’ όδόν, πρός 
τούτοις καί άνθρώπους τινάς. Είς δέ τό ΠαζαρτζΙκι καί έκ ε ΐ έπίσης 
έγ ε ιν ε καταστροφή μεγ ίσ τη ' τό κεντρικόν μέρος τής πόλεως κατε- 
στράψη μέχρι τών χιλίω ν περίπου οίκοδομών μετά τών έν αΰταΐς 
διαφόρων πραγμάτων. Τό Στενίμαχον ώσαύτως έπέφερεν ού μικράν 
καταστροφήν· ύπέρ τάς πεντήκοντα οικίας καί μαγαζεΐα λιθόκτιστα 
έξωμάλυνε καί τήν νέαν λιθόκτιστον γέφυραν, έν ή έδαπανήθη ύπέρ 
τάς διακοσίας χ ιλ ιάδα ς- τό δέ γεφύριον τοΰ μοναστηριού Βατσκόβου 
τό πρό αίώνος λιθοκτισθέν, ύψηλόν μέ μίαν καμπυλόγραμμον ("καμά
ραν) τεχνητόν καί σχεδόν μοναδικόν κατεστράφη καί τοΰτο. Κατά 
τήν έποχήν ταύτην έφάνη καί κομήτης έχων κόμην άρκετήν, ήδη πρώ- 
την φοράν λέγουσιν δτι έφάνη. Ταΰτα ήκούσθησαν άρχιερατεύον- 
τος τοΰ άγίου Φιλιππουπόλεως κυρίου Παϊσίου τοΰ έξ Ίωαννίνων.

1858 Σεπτεμβρίου 19. Ό  γραμματεύς τής μητροπόλεως Κωνσταν
τίνος Πατερικός έκ Στενιμάχου έγραψα.

1) Κώδιξ Νικηφόρου, σελ. 255.

Ά ρ ιθμ . 26.

Συνοδικόν πρός τους Φ ιλιππουπολίτας 'Έλληνας καϊ JΒουλγάρους 
γράμμα, έν φ ά γγέλλετα ι αύτοΐς ή συνοδική άπόφασις π ερ ί 

τοϋ τρόπου τής πρός άλλήλους είρηνεύσεώ ς των.

Κύριλλος έλέω θεο ΰ  άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, νέας 
Ρώμης καί οικουμενικός πατριάρχης.

Εύλαβέστατοι Ιερείς καί τιμιώ τατοι προεστώτες καί πρόκριτοι 
καί λοιποί εύλογημένοι χριστιανοί, κάτοικοι τής πόλεως Φιλιππου- 
πόλεως, τέκνα έν Κυρίω ήμών άγαπητά, χάρις εϊη  ύμΐν καί είρήνη 
παρά θεοΰ, παρ’ ήμών δέ εύχή, εύλογία καί συγχώρησις Τάς στα- 
λείσας πρός τήν Έ κκλησίαν κοινάς έκατέρωθεν άναφοράς ύμών τών 
εύλογημένων χριστιανών κατοίκων τής πόλεως ταύτης εύμενώς έκο- 
μισάμεθα καί εϊδομεν τά έν αύταΐς έκτεθειμένα. Πλήν έσχάτως έμά
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θομεν μετά θλίψεω ς μεγίστης τήν ώς μή ώφειλεν άναφυεΐσαν έν 
ύμΐν έριδα καί διαμάχην ένεκα τής έλλην ισ τί ή σλαβωνισνί άνα- 
γνώοεως τών Ιερών άκολουθιών καταντήσασαν έπί τοσοΰτον, ώστε 
νά λάβωσι φ εϋ ! χώραν άπρεπεΐς λογομαχία ι καί διαπληκτισμοί με
ταξύ όρθοδόξων χριστιανώ ν έντός τοΟ ίεροΟ ναοΰ τής ύπεραγίας 
Θεοτόκου, έν καιρώ μάλιστα τής θείας λειτουργίας. ‘Η εΐδησ ις αυτη 
καιρίως έλύπησε τήν κοινήν ταύτην φιλόστοργον Μητέρα άπάντων 
τών εύσεβών χριστιανώ ν καί παρεπίκρανεν αύτήν δικαίως, βλέπου- 
σαν νά συμβαίνωσι τοιαϋτα κινήματα άντιχρ ιστιανικά  καί δλως 
άπρεπή έντός τής Ιεράς έκκλησίας, όπου ά π α ιτεΐτα ι εύλάβεια καί 
προσοχή καί όφείλεται φόβος καί σέβας, δ ιότι υπάρχει ναός καί έν- 
δια ίτημα τοΟ Ύ ψίστου καί δ ιδασκαλεϊον τής χριστιανικής όμονοΐας 
καί άδελφικής άγάπης, καί νά διαπληκτίζω νται έντός αύτοΟ άνευ- 
λαβώς καί άνοικείως άδελφοί χριστιανοί, τέκνα μιάς καί τής αύτής 
όρθοδόξου έκκλησίας δντες, τό αύτό τής εύσεβείας γάλα θηλάσαντες 
καί έν τή αύτή κολυμβήθρα διά τοϋ άγιου πνεύματος άναγεννηθέν- 
τες, ώς έστέ άπαντες ύμεΐς. Δ ιό  καί έτ ι μάλλον λυπεΐτα ι ή κοινή 
αϋτη μήτηρ καί άσχάλλει ένδομύχως άναλογιζομένη δτι άμφότερα 
τά μέρη παρεκτραπέντα τοΟ όρθοΟ λόγου προέβητε είς άπρεπεΐς δια- 
πληκτισμούς, έξ ών παρακολουθοΟσι δεινά  άποτελέσμστα έν τή πόλει 
ύμών, δτι «πάσα πόλις καί οικία μερισθεΐσα  καθ’ έαυτήν ού σταθή- 
σετσ ι» λ έγ ε ι αύτός ό Κύριος έν εύαγγελίο ις* έν φ ύπάρχει λ ίαν πρό
χειρος ή κατάπαυσις αύτών διά τής παραχωρήσεως έκ μέρους άδελ- 
φών χριστιανών είς άδελφούς χριστιανούς τοΟ ψά λλειν  τάς Ιεράς 
άκολουθίας είς τήν μητρικήν αύτών γλώσσαν, τήν όποιαν έπιθυμοΟσι 
καί ζητοΰσι μετά τοιαύτης ζέσεως, δπερ οϋτε είς τά καθεστώτα άντί- 
κειτα ι, οΰτε είς τούς ιερούς νόμους καί κανόνας άντιβα ίνει ούτε 
άπαγορεύεται δλως ύπό τής ιεράς ήμών θρησκείας, ήτις ούδεμίαν 
π ο ιε ί διάκρισ ιν μεταξύ τών όπαδών αύτής, άλλά θεω ρεί άείποτε τούς 
πάντας ίσους καί άδελφούς έν  Χριστώ έτ ι άπό τοϋ καιροΰ τών ’Απο
στόλω ν λ έγ ε ι γάρ ό ούρανοβάμων Π αύλος,: «ούκ ένι ’ Ιουδαίος ούδέ 
"Ε λλην, ούκ έν ι δοϋλος ούδέ έλεύθερος, ούκ έν ι αρσεν καί θήλυ, πάν- 
τες γάρ ύμεΐς είς  έστέ έν Χριστώ ΊησοΟ*. "Ο θεν καί έκ παντός τρό
που έπιθυμοΰσα ώς φιλόστοργος Μήτηρ τής άρσεως μέν τών δ ιεν έ
ξεων καί τών ταραχών πρός άλλήλους, τής είρηνεύσεώς δέ καί συμβι- 
βάσεως έν ύμΐν, ώς πρέπει εις πάντα άληθή χριστιανόν καί μαθητήν 
τοΟθεανθρώπου σωτήρος ήμών, δστις έντέλλετα ι λέγων: «έντολήν και
νήν δίδω μι ύμΐν, ϊνα  άγαπάτε άλλήλους, καθώς ήγάπησα ύμάς καί ύ
μεΐς  άγαπάτε άλλήλους' έν τούτω γνώσεσθε πάντες, δτι έμοί μαθηταί 
έστε, έάν άγάπην Ιχητε ά λλήλο ις», καί διασκεψαμένη ώρίμως έπί
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τοϋ σπουδαίου τούτου άντικειμένου, έξέδωκεν άπόφασιν δικαίαν καί 
άμετάθετον, ήν κοινοποιούσα ώς άκολούθως πάσιν ύμΐν πέποιθεν δτι 
άπαντες έπιθυμοϋντες ώς καί αυτη έν πνεύματι αγάπης καί φρονή- 
μα η  άδελφικώ τήν άρδην έξά λειψ ιν  τών σκανδάλων ώς φρόνιμοι καί 
άγαθοί συμπολΐται χάριν του κοινού συμφέροντος τής πόλεως ταύ
της, θέλετε προθυμοποιηθή είς  τήν πραγματοποίησιν αύτής, ήτις 
έχει ούτως: τούτέστιν ένεκρίθη καί άπεφασίσθη κοινή εύλόγω συνο
δική άποφάσει, ϊνα  είς τάς δύο γειτνιαζούσας έκκλησίας τής Πανα
γίας καί του άγιου Δημητρίου, έπειδή κατοικοΰσι πέριξ πολλοί όρθό- 
δοξοι χριστιανοί έκ τών άδελφών Βουλγάρων, έκκλησιαζόμενοι είς 
αύτάς, ο ϊτινες έπιθυμοΰσι νά άκούωσι τήν ίδιαν αύτών γλώσσαν· 
έν ταύταις ψάλλω νται άπασαι α ί ίεραί άκολουθίαι άναμείξ, ήτοι είς 
μέν τόν δεξιόν χορόν ελληνισ τί, είς  δέ τόν άριστερόν σλαβω νιστί, 
άναγινώσκονται δέ ώσαύτως δ,τε ιερός ’Απόστολος καί τό ιερόν 
Εύα γγέλιον εναλλάξ ότέ μέν ελληνιστί, ότέ δέ σλαβω νιστί, ή τούτου 
μή γενομένου, καί είς τάς δύο έκκλησίας άνά πάσαν κυριακήν καί 
έορτήν έναλλάξ νά ψάλλητατ ή τής ήμέρας έκείνης άκολουθία όλό- 
κληρος καί ή λειτουργία  είς  μ ίαν έκ τών δύο γλωσσών, δηλ. δταν 
είς τήν έκκλησίαν τής Παναγίας τελήτα ι ή άκολουθία καί λειτουρ
γία  είς  τήν Ε λ λη ν ικ ή ν  γλώσσαν, είς τήν έτέραν έκκλησίαν τοΰ άγιου 
Δημητρίου νά ψάλληται ή Βουλγαρική γλώσσα άπ’ άρχής μέχρι τ έ
λους κατά τήν ήμέραν έκείνην καί αύθις τάνάπαλιν, φυλαττομένης 
τακτικής σειράς άνευ διακρίσεως κυριακής ή έορτής. "Ο θεν γράφον- 
τες διά τοϋ παρόντος ήμετέρου πατριαρχικοϋ καί συνοδικοϋ γρά μ
ματος εύχόμεθα καί εύλογοϋμεν πάντας ύμάς πατρικώς καί έντελλό- 
μεθα καί παραγγέλλομεν έκκλησιαστικώς, δπως γινώσκοντες ταύτην 
τήν έν δυσίν δροις γεγενημένην εύλογον καί δ ικαίαν συνοδικήν ά- 
πόφασιν τής Έ κκλησίας, άφορώσαν τήν έτ ι μάλλον προσέγγισ ιν  άμ- 
φοτέρων τών μελών καί τήν στενωτέραν ένω σιν καί τόν σύνδεσμον 
μεταξύ ύμών, διά τε τήν συνεχή συναναστροφήν καί τήν άπό κοινοϋ 
άκρόασιν έν τώ ίερώ ναώ τών ιερών άκολουθιών καί'άφήσαντες κατά 
μέρος τάς μικροφιλοτιμίας, έξ ών γεννώ ντα ι αί άντιχρ ιστιανικα ί 
καί άσύγγνωστοι έριδες καί λογομαχία ι καί συνενωθέντες έν άγάπη 
άδελφική ώς όμόθρησκοι καί γνήσ ιο ι έν Χριστώ άδελφοί, σπευσητε 
βα λεΐν  είς  πράξιν δυοιν θάτερον, δηλονότι ή τήν είς άμφοτέρας τάς 
έκκλησίας τής Π αναγίας καί τοΰ άγιου Δημητρίου άναμείξ άνάγνω- 
σιν τών ιερών άκολουθιών, έλληνισ τί μέν έν τώ δεξιώ χορώ, σλα- 
βω νιστί δέ έν τώ άριστερώ, άναγινωσκομένων επίσης έναλλάξ είς 
τάς δύο γλώσσας τοϋ τε ιερού ’Αποστόλου καί τοΰ ίεροΰ Εύαγγε- 
λίου, ή τόν έτερον δρον, καθ’ δν είς τήν μέν τών είρημένω ν δύο έκ-
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κλησιών έχουσιν άναγινώ σκεσθαι ή Ιερά άκολουθία καί ή θεία  λ ε ι
τουργία έν μ ια  κυριακη ή εορτή είς τήν Ε λ λ η ν ικ ή ν  γλώσσαν, είς  δέ 
τήν έτέραν έκκλησίαν κατά τήν αύτήν κυριακήν ή έορτήν είς  τήν 
Σλαβω νικήν γλώσσαν καί τάνάπαλιν κατά σειράν, δτι ούκ έστιν άλ· 
λως γενέσθα ι. Ποιήσατε συν άπό κοινής άδελφικής γνώμης καί είλ ι- 
κρινοΰς διαθέσεω ς έν έκ τών άποφασισθέντων καί διαταττομένων 
ύμΐν, συμφέρον ον τοϊς πάσιν ένεκα τής είρηνεύσεώς καί ήσυχίας, μή 
άνεχόμενοι ϊνα  διατελήτε μέν ύπό τήν κατάκρισιν καί μομφήν τών 
άνθρώπων διά τάς έφαμάρτους καί άντιχρ ιστιανικάς δια ιρέσεις, 
βαθμηδόν έπ ιβλα βεϊς  καί όλεθρίους άποβαινούσας είς δλους Ιδία τε 
καί κοινώς καί είς  τήν πατρίδα ύμών, έφέλκητε δέ καί είς έαυτούς 
καί τήν άγανάκτησιν τής Μητρός ύμών άγίας τοΟ Χριστού Έ κκλησίας 
άντί τών έπαίνων καί εύχών καί εύλογιώ ν αύτής. *Η δέ τού θ εο ΰ  
χάρις καί τό άπειραν έλεος ε ϊη  πάσιν ύμΐν. αωνθφ έν μηνϊ Δεκεμ- 
βρίω, ίνδικτιώ νος (·,).

Ό  Νίκαιας Ίω αννίκιος, ό Θ εσσαλονίκης Νεόφυτος, ό Ά δρ ια - 
νουπόλεως Κύριλλος, ό Ά μ α σ εία ς Σωφρόνιος, ό πρόεδρος Δ ιδυμοτεί
χου Μ ελέτιος, ό ’Ά ρτης  Σωφρόνιος, ό Δημητριάδος Δωρόθεος, ό 
Σβορνικίου ’Α γαθάγγελος (αί λο ιπ α ί δύο ύπογραφαί ε ίν α ι δυσανά
γνωστοι).

Σ η μ ε Ι ω ο ι  ς .—Τό συνοδικόν τοΰτο γρά μμα  ε ίν α ι γεγρα μμένον κ α λ λ ι
γραφικώς έπί παχέος ώς περγαμηνής χάρτου, μήκους 0.80 καί πλάτους 0.55 τοϋ 
μέτρου είς  47 στίχους συνεχώς. Φ α ίνετα ι δτι ε ίνα ι άντίγραφον τοϋ π ρω τοτύ
που, δ ιότι ή ύπογραφή τοΰ πατριάρχου άνω θι καί αί τών συνοδικών κάτωθι 
ε ίνα ι άπομιμήσεις, δηλούμενα ι έν τφ  διακένω  άνωθέν των δ ιά  τής κοινής γρ α 
φής, όμοιας τή τοϋ κειμένου, δ ιά  τό δυσανάγνω στόν των, πλήν τών. δύο τ ελ ευ 
ταίω ν, άς ούδέ ό άντιγρα φ εύς ήδυνήθη ν ’ άναγνώση. Τό δτι ε ΐνα ι άντίγραφον 
έπ ιβεβα ιο ϊ καί ή ελ λ ε ιψ ις  τής πα τριαρχικής σ ψ ρα γϊδος. "Ο π ισθεν κατά τήν δε. 
ξ ιάν κάτω θι γω νίαν φ έρ ετ α ι: «κατεστρώ θη ύπ' άρ. 18», προφανώς έν κώδικι 
τοΰ πατριαρχείου , δ ιό τ ι έν τ ό  τής μητροπόλεω ς Φ ιλιππουπόλεω ς, 6ν άνέγνω - 
μεν, δέν υπάρχει κατεστρω μένον. Σ ώ ζετα ι έν το ϊς χειρογράφ οις τής έν Φ ιλ ιπ - 
πουπόλει έθνικής βιβλιοθήκης.

Έ π ί τοϋ μητροπολίτου ήδη Χρυσάνθου οί άφυπνιζόμενοι έθνικώς έν Φ ι-. 
λ ιππουπόλει Βούλγαροι, μέλη τής Ε λ λ η ν ικ ή ς  κοινότητος, μετά  τήν ϊδρυσ ιν  
κεντρικής των Βουλγαρικής σχολής έν τή πόλει ήρξαντο άξιοϋντες παρά τής 
μητροπόλεω ς τήν είσαγω γήν τής Σλα υ ικής γλώ σσης κατά τήν λε ιτο υργ ία ν  είς 
τήν έκκλησίαν τής Π αναγίας, ε ίς  τήν άνάκτισ ιν τής όποιας (1844) συνέδραμον 
ώς ένο ρ ΐτα ι οί τζορμπατζήδές των. Ή α ΐτησ ίς  των τό τε (1851) άπερρίφθη ύπό 
τής μητροπόλεω ς, καθ’ δσον οί Β ο ύλγα ροι τής έκκλησίας ένο ρ ΐτα ι άπετέλουν 
τήν μειονοψηφίαν, 6 ο ίκογένεια ι πρός 47 Έ λλη ν ικ ά ς, χάριν δέ τών πλειοψηφούν- 
των έν  το ϊς  δυσί π ροαστείο ις Βουλγάρω ν είσήχθη ήδη όλοτελώ ς ή Σλα υική 
γλώ σσα είς  τήν έν Μ αρασίω έκκλησίαν τοΰ ά γ . Γεω ργίο υ , άποκλεισθεισώ ν οΰτω
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τού είς αύτήν έκκλησιασμοϋ 30 'Ελληνικώ ν οικογενειώ ν, (δ ι’ ώς τώ 1874 έκτίσθη 
ή έκκλησία τοΟ άγιου Χαραλάμπους τη πρω τοβουλία καί ένεργεία  τοΟ ρουφε- 
τίου τών καυταντζήδων), έν ( ί  τη έκκλησία τοΰ Πέραν ή λε ιτο υργ ία  έγίνετο 
σλαυιστί άπό της άνεγέρσεώ ς της ήδη δαπάνη τοΰ Έ λληνο ς Μ ετσοβίτου Δημή- 
τρίκα Μήτσορα.

Μ ετά τήν άνάκλησιν τοΟ μητροπολίτου Χρυσάνθου διορισθέντος τοΰ Π α ϊ. 
σίου οί Βούλγοροι δ ι ’ α ίτήσεώ ς των πρός τό πα τρια ρχεϊον ήξίωσαν πάλιν τρις 
τφ  1858 καί 1859, δπως είσαχθή ή Σλα υική γλώ σσα χάριν αύτών είς δύο τού- 
λά χιστον τής πόλεως έκκλησίας έκ τών επτά, ά λ λ ’ οι "Ε λληνες δ ι’ άναφορών 
των άντέπραττον είς τήν άξίω σίν των δ ιά μα ρτυρόμενο ι καί προσπαθοΰντες νά 
διατηρήσω σιν έν τα ϊς  χερσ ί των τά άπ' αίώνων ευαγή των Ιδρύματα (έκκλη- 
σίας καί σχολεία ) καί τήν έν α ύ τα ΐς  γλώ σσαν τών πατέρων των. ’Επειδή δέ τό 
πα τριαρχεϊον είσηγουμένου τοϋ βουλγαροφίλου Π αϊσίου πρός ίκανοποίησιν τοΰ 
εύσεβοΰς τών Βουλγάρω ν πόθου, τοΟ ν ’ άκούωσι τήν λε ιτουργία ν έν τή γλώσση 
των καί έντός αύτής τής πόλεω ς, άπεφάσισεν είς τάς έκκλησίας τής Π αναγίας 
καί τοΰ άγιου Δ ημητρ ίου ό άριστερός ψάλτης ν’ άναγινώσκη τήν άκολουθίαν 
σλαυιστί διατάσσον άμα τούτου μή γενομένου άποδεκτοΰ ύπό τών Ε λλή νω ν  
ένοριτών νά είσαχθή ύπό τοΰ μητροπολίτου καθ’ όλοκληρίαν ή Σλα υική γλώ σ
σα μόνον είς τήν έκκλησίαν τής Π αναγίας, παραχω ρουμένην είς τούς Β ο υλγά 
ρους, ά ί άντεγκλήσεις καί οί δ ιαπληκτισμοί ήρξαντο πλέον γενόμενοι έντός τής 
έκκλησίας κατά τήν λε ιτο υργ ία ν  μεταξύ τών Έ >λήνω ν καί Βουλγάρω ν συν· 
ενοριτώ ν.

Τή 29η Ν οεμβρίου Βούλγαρος μαθητής ήθέλησεν έν τή έκκλησία τής Πα
ναγίας ν’ άναγνώση τόν ’Α πόστολον σ λα υ ιστί, ήμποδίσθη δμως ύπό τών Ε λ 
λήνων καί έπηκολούθησαν δ ιαπληκτισμοί μεταξύ αύτών καί τών συνεκκλησια- 
ζομένων Βουλγάρω ν έντός τής έκκλησίας κατά τήν λειτουργίαν. Τή άκολούθιρ 
30ή Ν οεμβρίου, έορτή τοΰ άγ. Ά νδ ρ έο υ , έπανελήφθησαν αί αύται σκηναί έν τή  
έκκλησία έπ εκτα θεΐσ α ι καί άνά τάς πέριξ όδούς. Ή Τουρκική κυβέρνησις πρός 
πρόληψιν παρομοίων έν τφ  μέλλοντι ταραχών συνέστησεν είς  τό πατριαρχεϊον 
νά λύση τό άναφυέν ζήτημα όριστικώ ς. Τό πατριαρχεϊον εχον ύπ ’ δψιν καί τάς 
πρός αύτό τών Βουλγάρω ν άναφοράς καί τάς δ ιαμαρτυρίας τών Ε λλή ν ω ν  άπέ- 
σ τειλε πρός τόν μητροπολίτην τό άνωτέρω γράμμα διατάξαν τήν έπ' έκκλησίας 
άνάγνωσιν αύτοΟ, δπως γνωσθή ύπό τοΰ ορθοδόξου πληρώματος ή συνοδική ά- 
πόφασις καί λυθή ή μεταξύ Ε λ λ ή ν ω ν  καί Βουλγάρω ν έρις γενομένου άποδε- 
κτοΰ έκατέρωθεν τοΰ ένός τών δρων: ή ό δεξιός ψάλτης νά ψάλλη έλληνιστί καί ό 
άριστερός σλαυιστί κατά τήν λε ιτο υργ ία ν  είς τάς δύο έκκλησίας Π αναγίας καί 
άγ. Δ ημητρίου άναγινω σκομένου έκ περιτροπής τοΟ ’Αποστόλου καί τοΰ Εύαγ- 
γελ ίου σλαυιστί καί ελλην ισ τί, ώς ε ϊχ εν  ήδη προαποφασισθή, ή ή λειτουργία  
δλη νά τελή τα ι κατά τήν μίαν Κυριοοιήν έλλην ισ τί εις τήν έκκλησίαν τής Πανα
γίας καί ταύτοχρόνω ς σλαυιστί είς τήν τοΰ άγιου Δημητρίου, κατά δέ τήν έπο- 
μένην Κυριακήν ή εορτήν τάνάπαλιν, «”Ο τε δμως τό συνοδικόν γράμμα άνε- 
γνώσθη τή 20ή Δ εκεμβρίου έπ ’έκκλησίας οί "Ε λλη νες  κατά τόν Β ί τ ε λ ω φ  Ρ. 
(ή Βουλγαροελληνική έκκληοιαστική έρ ις  βουλγα ρισ τί έν τω Perioditschisko 
Spisanie, έτ. 1885, σελ. 234—235) έπετέθησαν κατά τών Βουλγάρων καί έξειλ ί-  
χθησαν σκηναί χε ιρ ότερο ι τών τής 29ης καί 30ής Ν οεμβρίου μεταβληθείσης 
τής έκκλησίας τής Π αναγίας είς πεδίον μάχης. Στα σ ίδ ια , μανουάλια, β ιβλία- 
άναλόγια  κτλ. έχρησιμοποιήθησαν ώς επ ιθετ ικά  δπλα. Τότε κατελήφθη ύπό 
τών Βουλγάρω ν ή έκκλησία τής Π αναγίας». (Πρβλ. B o q r n o v  Τ. ή Βουλγα-
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ροελληνική εκκλησιαστική δ ιένεξ ις , βουλγα ρ ισ τί, σελ. 75 καί I v a n  E u s t .  
G  e 3 a ο w, Αναμνήσεις, βουλγα ρισ τί, σελ. 16). Τό Αληθές ε ίνα ι δτι οί ‘Έ λληνες 
ΰπεχώρησαν πρό τής β ίας ,ύπερισχυσάντω ν τών ΒουλγΑρων ένεκα τής κοιτά 
παρα γγελίαν τών ήγετών των άθρόας προσελεύοεω ς είς τήν λειτουργίαν πολ
λών έκ τών Βουλγαρικώ ν προαστείω ν. Ύ πο τών Τουρκικών δμως Αρχών ένεκρ' 
τής έν αυτή συρράξεως έξεκενώθη καί Από τών Βουλγάρω ν τήν ήμέραν έκεί- 
νην καί έκλείσθη ή έκκλησία, ή οίχθη δέ όπό τοΰ μητροπολίτου Π αϊσίου καί 
παρεχωρήθη τήν ήμέραν τών Χριστουγέννω ν (25 Δεκεμβρίου) το ϊς  Βουλγάροις 
κατά τήν πατριαρχικήν διαταγήν παραδόντος α ϋτοϊς τάς κλείδας τοϋ υίοΰ 
τών έκ τών επιτρόπων τής έκκλησίας Δημητρίκα Μ ήτσορα—Κυριάκου,

Μ ετά τήν κατάληψιν τής έκκλησίας τής Π αναγίας οί ένορΐται "Ε λληνες 
άνερχόμενοι ε ίς  39 οικογένειας έπ ιθυμοϋντες νά λύσωσι φιλικώς πρός τούς 
συνενορίτας των Βουλγάρους τό ζήτημα τής κοινής των έκκλησίας προέτειναν 
νά έπιστρέψω σιν αύτοΐς Ασμένως τά ύπ ’ αδτών χορηγηθέντα διά τήν άνάκτι- 
σιν τής παλαιάς των Ε λ λ η ν ικ ή ς  έκκλησίας, δπως άποχωροΰντες ώς νεήλυδες 
τής ένορίας κτίσωσιν έτέραν έκκλησίαν πρός Αποκλειστικήν των χρήσιν, ά λ λ ’ 
οί Βούλγαροι άπέκρουσαν τήν πρότασιν, δ ιότι εϊχον ήδη τήν ύποστήριξιν τών 
πολιτικών Αρχών καί τήν ύπέρ αύτών τοΰ πατριαρχείου προηγουμένην πρός τόν 
μητροπολίτην διαταγήν. ’Ά λ λ ω ς  τε ήτο αύτοΐς Αδύνατον διά τού εύτελοΰς 
ποσού τής χορηγίας των έξ 190 έν δλω λιρώ ν νά ίδρύσω σι περικαλλή ναόν ώς 
τόν διεκδικούμενον, καθ' άπερ έκ τού κώδικος τής έκκλησίας δ ια π ισ το ύ τα ι: cOi 
Βούλγαροι δέκα εννέα χ ιλ ιά δα ς γροσίω ν (Αρ. 19.000) δεδώκασιν ώς συνδρομήν 
είς τήν άνέγερσιν καί ά ντ' αύτών είλήφ αοι οτασίδ ια  διά τάς γυναΐκάς των. 
Φ ιλιπποΰπολις, 13 Ίανουαρίου 1860, ό έπίτροπος Σωτήρ. Κ. Τσικερδέκης» 
(Ά  μ ε ρ ο λ ή π τ ο υ ,  Περί τοΰ τρόπου καί τών μέσων, δ ι’ ών πρόκειται νά 
μεταβληθή ή Φ ιλιππούπολις είς Πλόβδηφ, Ά θή να ι, έτ. 1860, σελ. 22). ΤΗτο δέ 
ό Σω τ. Κ. Τσ ικερδέκης, υίός του ίερέω ς Κ. Ο ικονόμου, τοΰ διευθυντοΰ τής κεν
τρικής Ε λ λ η ν ικ ή ς  σχολής καί εφημερίου τής έκκλησίας τής Π αναγίας, μεγα- 
λέμπορος καί Αύστριακός ύπήκοος.

Τό έν τφ  συνοδικφ γρά μμα τι είρημένον δτι «κατοικοϋσι (έτ. 1859) πέριξ 
(δηλ. τών έκκλησιών τής Π αναγίας καί τοΰ άγ. Δ ημητρίου) π ο λ λ ο ί  ο ρ θ ό 
δ ο ξ ο ι  Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί  έ κ  τ ώ ν  Α δ ε λ φ ώ ν  Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  έκ- 
κλησιαζόμενοι είς α ύ τά ς· δέν ε ίνα ι Αληθές καί προφανώς βασίζεται είς σκό
πιμους εισηγήσεις του τότε μητροπολίτου Π αϊσίου βουΧγαρίζοντος καί είς τάς 
πρός τό πατριαρχεϊον άναφοράς τών Βουλγάρων Φ ιλιππουπολιτώ ν, ο ΐτινες κατά 
τήν τότε νοοτροπίαν των (ίδε, Κ. Μ ω ρ α β έ ν ω φ ,  ύπόμνημα περί τού χρ ι
στιανικού πληθυσμού τής Φ ιλιππουπόλεω ς άπό τοΰ 1868, βουλγαριστί, τυπω- 
θέν μετά συμπληρώσεων ύπό τού Φ ιλιππουπολίτου δικηγόρου Ά  λ ε ξ Π έ ε φ, 
τφ  1930 δαπάνη τοΰ δήμου) καί τήν νΰν ύπελάμβανον πάντας σχεδό.ν τούς 
"Ελληνας Φ ιλιππουπολιτας Βουλγορους τήν καταγωγήν, έξηλληνισμένους 
δμως άπό χρόνων διά τής έκκλησίας καί τού σχολείου. 'Επομένως έπίστευον 
δτι οί τοιοΰτοι θά έπανήρχοντο είς τόν έθνισμόν των, (δπερ έκ τών πραγμάτων 
διεψεύσθη), Αν αί είρημέναι έκκλησίαι μετεβάλλοντο’ είς Βουλγαρικάς, άν 
δηλαδή ή έν αύτά ΐς Ιερά άκολουθία έτελε ΐτο  σλαυιστί. Πρός άπόδειξιν τής 
έσφαλμένης γνώμης τοΰ πατριαρχείου καί τής ιερά ς συνόδου άναγράφομεν 
ένταΰθα τά ύπό τοΰ Ιστοριογράφου τής Φ ιλιππουπόλεω ς Γ . Τ σ ο υ κ α λ ά  
λεγάμενα, δ σ ιις  ήτο σύγχρονος καί ένορίτης τής Παναγίας καί έδρασεν ένερ- 
γώ ς κατά τούς έν τή έκκληοίςι διαπληκτισμούς, (Ίστοριογεω γραφική περιγραφή
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της έπαρχίας Φ ιλιππουπόλεω ς, έτ. 1851, Β ιέννη, σελ. 44, σημ. λθ'.).
« ’Επειδή καί ή έφ ημερις Α μ ά λ θ ε ια  είς τό ψύλλον της 611 κατεχώ ρισε δ ια 

τριβήν φ ιλολογικήν περί Φ ιλιππουπόλεω ς καί τούς πάντας κατοίκους Χ ρ ισ τια 
νούς ταύτης έξέλα βε δ ιά  Γραικούς, τό όποιον τήν χολήν τινων μετά πικρίας 
έτάραξε, διά τοΰτο, ΐν α  μή άδικήσωμεν τούς όμοθρήσμους ήμών Βουλγάρους 
καί επομένως συναδέλφους ήμών. άναγκαζόμεθα ϊνα  σημειώσωμεν άκριβώς 
τήν έξακριβω θεϊοαν μετά  κόπου άλήθειαν. ’Ά γ κ α λ α  καί ή έφημερις αύτη ώμί- 
λησε γενικώ ς περί τών κατοίκων Χ ριστιανώ ν τής πόλεως ταύτης, βάσιν λαβοϋ- 
σα τήν ά ρχα ιότητα  αύτής, τήν θρησκείαν, τήν κυριεύουσαν γλώσσαν μετά  τήν 
’ Οθωμανικήν, ή όποια ούδέποτε έπαυσεν είς τούς Χριστιανούς κατοίκους, δ ι’ ής 
καί οίκία ι καί έκκλησίαϊ καί έμπορικά καταστήματα κυβερνώνται, τήν δ ία ιταν 
έν γένει καί τήν συμπεριφοράν τοϋ πλείστου μέρους τών κατοίκων τής άρ- 
χα ίας ταύτης μεγαλουπόλεω ς· διότι κατά ταΰτα οί πάντες κάτοικοι Χ ρ ισ τια 
νοί έπί τών τριώ ν λόφων (δηλ. τής άκροπόλεως) καί τής ϋποκειμένης πόλεως 
Υ ρ α ι κ ί ζ ο υ σ ι  π ρ ό  α ι ώ ν ω ν ,  καθ’ ευ ς  οί Βούλγαροι ήσαν άγνω 
στοι έν τή γή ταύτη. Μ ετά μεγίστης οδν προσοχής καί άκριβείας λαβώ ν έκ 
τούτου άφορμήν, έξετάσας καί πληροφορηθείς τά καθ’ έκαστα παρά τών Ιθα
γενών τής πόλεως ταύτης καί είδημονεστέρω ν άκριβώ ς καί όνομαστί σχεδόν 
έξηκρίβω σα {έτ. 1850) δτι οί έπί τών τριώ ν λόφων καί έντός τοΟ περιβόλου 
(δηλ. έντός τής άκροπόλεω ς) κάτοικοι είσ ί σ χ ε δ ό ν  ο ί  π ά ν τ ε ς  
Γ ρ α ι κ ο ί  γ ν ή σ ι ο ι ,  έκτός τινων Βουλγαρικώ ν οίκογενειώ ν μετανα- 
στευσασών είς τήν πόλιν ταύτην πρό τινων προσφάτων έτών έκ τίνος κώμης 
όνομαζομένης Ά βρ ά δ α λα , άπεχοϋσης τής Φ ιλιππουπόλεω ς κατά τό βόρειον 
αύτής μέρος έως ώρών δώδεκα πρός τά βορειότερα  τής Θράκης κατά τήν δυ
τικήν πλευράν του Α ϊμου κειμένης. Ο δτοι δέ άπαρτίζουσι τανΰν τ ό έ ν 
δ ω δ έ κ α τ ο ν  τών κατοικούντω ν τούς είρημένους τρεις  λόφους καί τόν 
περίβολον αύτών- έκ τούτω ν δέ πάλιν μ ό λ ι ς  τ ό  ή μ ι σ υ  ε ί ν α ι  
γ ν ή σ ι ο ι  Β ο ύ λ γ α ρ ο ι . ·  δ ιότι οί ύπόλοιποι άναμειχθέντες μετά τών 
Ιθαγενών πρό τινω ν έτών κ α θ '  δ λ α  γ ρ α ι κ ί ζ ο υ σ ι ν  έπ ειδή έκ τού
των δύναταί τ ις  νά ευρη δύο άδελφούς άπό δύο πατέρας καί μίαν μητέρα, έξ 
ών ό μέν ε ίν α ι Γραικός πατρόθεν καί μητρόθεν, ό δέ Γραικός μέν μητρόθεν, 
Βούλγαρος δέ πατρόθεν, κατά δέ τήν άνατροφήν, τήν γλώσσαν, τήν δ ία ιταν 
καί τήν συμπεριφοράν καθ’ δλα τα ΰτα  Γραικός άποδεδειγμένος. Έ ρω τώ μεν 
οδν τούς μετριόφρονας, ό τοιοΰτος είς ποιον τών δύο τούτων έθνών άνήκει ; 
Πρός δέ τό άνατολικομεσημβρινόν μέρος τοΰ λόφου τών Σχοινοβατώ ν καί τό 
άνατολυιόν ώσαύτως τοΟ Μ ουσαίου καί τό μεσημβρινοδυτικόν τοΰ τής Εύμολ- 
πιάδος, άτινα  άποτελοΰσι τάς ύπωρείας τών τριώ ν λόφων καί τήν ύποκειμένην 
πόλιν τής άκροπόλεως, ο ί  π λ ε ΐ σ τ ο ι  τ ώ ν  κ α τ ο ί κ ω ν  ε I ο ή  
Γ  ρ α ι κ ο ί, οί μέν ιθα γενείς , οι δέ έκ τής άρχαίας ’ Ελληνικής μεγίστης κω- 
μοπόλεώς Στενιμάχου καί τών Ε λλη ν ικ ώ ν κωμών Βοδενών καί Κουκλένης καί 
λοιπών έκεϊ- είσ ί δέ καί ούκ όλίγο ι Ή πειρώ ται, ο ί  δ έ  ό λ  ί γ ο ι τ ι ν έ ς  
Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  είσ ί καί αύτοί ώσαύτως άνα μεμειγμένο ι, ώς καί οί άνωτέρω, 
μετά τών ιθαγενώ ν. Δ υ σ κ ό λ ω ς  δ ύ ν α τ α ί  τ ι ς  ν ά  έ’ ϋ ρ η  ο ι 
κ ο γ ε ν ε ι ά ρ χ η ν  Β ο ύ λ γ α ρ ο ν έ ξ η κ ο ν τ ο ύ τ η  γ ε ν ν η -  
θ έ ν τ α  ε ί ς  Φ ι λ ι π π ο ύ π ο λ ι ν -  δ ιότι οί ολίγο ι οδτοι, ώς εϊρητα ι, 
κατώκησαν είς Φ ιλιππούπολιν έκ περιστάσεω ς περί τάς άρχάς τής παρούσης 
έκατονταετηρίδος καί άπολαμβάνουσι τά  αύτά δικαιώ ματα, ώς καί οί Ιθα γενείς».
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‘Η κατά τά μέσα τοϋ 19ου αίώνος 'Ελληνική αυτη τής πόλεως φυσιο
γνω μία  παρέμεινεν άναλλοίω τος καί μετά  μίαν γενεάν μέχρι τής άπελευθερώ- 
σεως, μ εθ ’ ήν συνέρρευσαν είς τήν πόλιν έποικοι έκ πάσης Βουλγαρικής γής· 
ά λ λ ’ ή άκρόπολις ήτο Ε λ λ η ν ικ ή  καί κατόπιν μέχρι τοϋ άνθελληνικοΰ κινήμα- 
ματος (1906). Α! τρεις  ένορία ι αότής ή τής Π αναγίας, ή τοϋ άγ. Δημητρίου 
καί ή τοΰ άγ. Κ ω νσταντίνου, καλούμενο ι οϋτω έκ τών φερώνυμων έπί τών 
τριώ ν Λόφων Εύμολπ ιάδος (Τ αξίμ  τεπέ), Σχοινοβατώ ν (Τζαμπάς τεπ έ)κα ί Μ ου
σαίου (Ν εμπέτ τεπέ) έκκλησιών έκπαλαι ‘Ελληνικώ ν, άπετελοϋντο έκ τών έπί 
τών λόφων οικιών, τών έντός δηλ. τοϋ περιβόλου τών τειχώ ν τής άκροπόλεως 
καί έκ τινων τών είς  τάς υπώ ρειας αύτώ ν, ών έλάχιστα ι ήσαν Βουλγαρικαί μ έ 
χρι τώνάρ,χών τοϋ ένεστώ τος αίώνος, έχουσα ι καί αύται μέχρι τής άπελευθερώ- 
σεως καί βραδύτερον έπί τοϋ αύτονομιακοϋ καθεστώτος π&σαι σ χ ε δ ό ν  
οίκογενειακήν γλώ σσαν τήν "Ελληνικήν. Πρός άπόδειξιν τούτου άναγράφω 
τάς οικίας όνομάζων τούς ίδ ιοκτήτας τών δύο πρώτων ένοριών, περί ών πρό
κειτα ι έν τώ προκειμένω συ ιοδ ικω  γρ ά μ μ α τι, ώς γνωρίζω αύτάς έξ ιδ ία ς αύ- 
τοψίας άπό τοϋ 1 8 8 5 καί καθ’ άς άσφ αλεΐς πληροφορίας έχω παρά τών 
πρεσβυτέρω ν μου λαβώ ν έν καιρω. Τούτω ν τών οικιών αί μέν άπετεφρώθησαν 
κατά τήν μεγάλην έπί τής άκροπόλεως πυρκαϊάν τοΰ 1885 καί βραδύτερον κα τ’ 
άλλας, αί δέ άνεκτίσθησαν, ά λλα ι δέ κατηδαφίσθησαν ή άνεκαινίοθησαν, ά λ
λά καί ούκ ό λ ίγα ι δ ιασφ ζοντα ι καί σήμερον άκύμη (1938).

Ή ένορία τής Π αναγίας κατά τήν ύπό τών Βουλγάρων κατάληψιν τής 
έκκλησίας αύτής (1859) π ερ ιελά μβα νε τάς έπί τοϋ δυτικοϋ τής άκροπόλεως λό
φου Εύμολπιάδος οίκίας καί τινας τών είς τάς νοτιοδυτικός ύπωρείας αύτοϋ 
καί ά π ετελεϊτο  έξ έξ (άρ. 6) περιοχών : α') έκ τής τοϋ παρεκκλησίου τοϋ ά- 
γίου Νικολάου, κειμένου περί τά  50—60 μέτρα δυτικώ τερόν τής('έκκλησίας τής 
Π αναγίας, άνερχομένης άπό τών βορείω ν τοϋ λόφου ύπωρειών μέχρι τής κο· 
ρυφής αύτοϋ- β ') έκ τής έπί τοΰ νοτίου άποκρήμνου τοϋ λόφου χείλους· γ ') έκ 
τής νοτιοανατολικής κειμένης άπέναντι τής έπ ί τοϋ λόφου τών Σχοινοβατώ ν 
έκκλησίας τοϋ άγίου Δημητρίου καί χω ριζομένης άπό τοϋ λόφου τούτου άνα- 
τολικώς μέν διά κατάντους όδοϋ, καλουμένης νΰν τοϋ τσάρου Ίβά ϊλο , βορεί- 
ως δέ διά κατάντους ώσαύτως όδοΰ καλουμένης νΰν τοϋ ίατροϋ Βλάδου- δ', 
έκ τής έν ή κεΐτα ι ή έκκλησία τής Π αναγίας, χω ριζομένης άπό τοϋ λόφου τών) 
Σχοινοβατώ ν κατερχομένου πρός δυσμάς άνατολικώς μέν διά τής νΰν καλου
μένης όδοϋ Τσαλίκω ψ, βορείω ς δέ διά τής τοϋ μητροπολίτου Μ αξίμσυ· ε') έκ 
τής μ ετα ξύ  τών τεσσάρω.ν προειρημένω ν π ερ ιο χ ώ ν -καί στ') έκ τής ε ίς  τάς 
ύπωρείας τοΰ λόφου.

Αί κατά περιοχάς τής ενορίας ταύτης οίκίαι τών παλαιών Ιδιοκτητών, τών 
καί ένοριτών, ήσαν αί άκόλουθοι : Έ ν  τή α'.) 1)ή τριώοοφος τοϋ έκ Χά- 
σκόβου εμπόρου Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  Μ ίλκογλου πρεσβυτέρου, μητρόθεν Έ λ λ η -  
νος (ή πατρωνυμική τουρκική κατάληξις -ο γ  λ ο υ μετετράπη άπό τής άπε- 
λευθερώσεως είς τήν Βουλγαρικήν - ω φ)· 2) ή τριώροφος τοϋ έξ Ά βρα δά λω ν 
μπεγλικτσή καί δημογέροντος Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  τζορπατζή Σάλτσου· (έν το ϊς 
κώδιξι τής μητροπόλεως οδτος ύπογράφεται Σάλτσος Ίωάννου καί άπό τοΰ 
18 0 Τσόμάκωφ)· 3) ή παλαιό διώροφος τής χήρας Γ . Κύρου έμπορου καί τοϋ 
γαμβροϋ της Γ . Τσουκαλά τοϋ Ζακυνθίου- 4) ή παλαιοτάτη διώροφος τοϋ ίε -  
ρέως Κ. Οικονόμου, καί τών μεγαλεμπόρ.ων δύο υίών του Τσικερδέκη· (άπασα
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κατηδαφ ίσθησαν μετά  τό 1891 καί ηύρύνθη εύγρα μμ ισ θεϊσ α  ή είς τήν κυρίαν 
τής έκκλησίας είσοδον άνάγουσα στενή καί σκολιά όδός)· 5) ή ΰψηρεφής λ ιθ ό 
κτιστος διώροφος τοϋ έκ Κ λεισούρας τοΰ Α ίμου Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  διδασκά
λου καί τυπογράφου Χρ. Δάνωφ έπί τής βορειοδυτικής τοϋ λόφου άκρας, έχου- 
σα τήν είσοδον έκ τής μικράς π λατείας τοΰ παρεκκλησίου, νυν Ά .  Τόσεφ’ 
(σώ ζεται)· 6) ή διώροφος τοΰ θ εσ σ α λο ΰ  καί πρω τομαΐστορος τών γουναράδων 
Κάβρα έπί τής κορυφής τοϋ λόφου, δυτικώς τού παρεκκλησίου- (κατηδαφίσθη 
τώ 1935 καί έν τφ  χώρω της ήγέρθη περιφανές μέγαρον μ ετ ' άνδήρων έπί τού 
λόφου ύπό Βουλγάρου ζαπλούτου)· 7) ή παλαιά  διώροφος τοΰ X "  Σκαρλίδου 
έμπορου, υίοΰ τοΰ X "  Σκάρλου δημογέροντος καί άδελφοΰ τοΰ έν Ό δησσφ  
Γρηγορίου Μ αρασλή πατρός· (σφζεται)- 8) ή παλαιά τοΰ έξ Ά βρ α δά λω ν 
Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  τζορμπατζή καί δημογέροντος μεγά λου Βούλκου θεοδώ ρο- 
β ιτς  Τσαλίκογλου μπεγλικτσή- (σώ ζεται έν μέρει)· 9) ή διώροφος μεγά λη τοΰ έξ 
Ά γρά φ ω ν πατρόθεν μεγα λεμπόρου Ά .  Γεω ργιά δου, διατελέσε:σα οίκοτρο- 
φεϊον τών Ζαριφείω ν διδασκαλείω ν τών θηλέων (1884—1888)· (σώ ζετα ι χρησι. 
μεύουσα νΰν ώς γηροκομεϊον τοϋ Κ. Χατζή Κάλτσωφ)· 10) ή διώροφος τοΰ με- 
γαλεμπόρου-καραμπατζή Π ολίτογλου (άπετεφρώθη τφ 1885)· 11) ή τοϋ μ εγα 
λεμπόρου Ή πειρώ του Τζιρώ νη· (άπετεφρώθη τφ  1885).

Έ ν  τή β') 12) ή τοϋ έξ Ά βρ α δ ά λω ν  Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  έμπορου "Ισκρου 
Κεσιάκωφ, οΟ ό υίός εΓχε σύζυγον θυγατέρα  τοΟ μεταξεμπόρου Έ λλ η ν ο ς  
Καζάση- (κατηδαφίσθη τφ 1937)· 13) ή τριώροφος τοϋ έκ Μ ετσόβου μπεγλικτσή 
Δημητρ ίκα Μήτσορα· (άπετεφσώθη τφ  1885)· 14) ή διώροφος τοΰ Βουλγάρου 
έμπόρου Γεω ργάκι-βέη, υίοΰ τοΟ έξ Ά βρα δα λω ν Στογιάννου θεο δ ώ ρ ο β ιτς  
Τσαλίκογλου, δημογέροντος καί τής Έ λλη ν ίδο ς Ε λ έ ν η ς  Π ολίτογλου, χήρας τοϋ 
Σ . Κεντιντένογλου, συζύγου δέ τής θυγατρός τοΰ 'Έ λληνος Ιερέως Ιωσήφ, 
δράσαντος κατά τόν έκκλησιαστικόν βουλγαρικόν άγώνα· (άπετεφρώθη τφ 
1885)· 15) ή διώροφος τοΰ πρεσβυχέρου αύταδέλφ ου αύτοΰ θεοδω ρά κι, έλληνί- 
ζοντος μέχρι τοΰ θανάτου του (1856), ού αί δύο θυγατέρες συνεζεύχθησαν τούς 
“ Ελληνας Ά θ α ν . Γκεμισγκερδάνην καί Πρίντεζην· (άπετεφρώθη τφ  1885)· 16) ή 
τοϋ Τακ. X "  θεο χά ρο γλό υ · (άπετεφρώ θη τφ  1885)· 17) ή διώροφος τοΰ έμπόρου 
κτηματίου Ν. Κ εντιντένογλου, δ ια τελέσασα οίκοτροφεϊον τών Ζαριφείων δ ιδα 
σκαλείων τών θηλέων 1899 — 1901)· (κατηδαφίσθη τώ 1936).

Έ ν  τή γ ') 18) ή τοΰ τραπεζίτου έξ Ά γρά φ ω ν Σιτζάνη· (κατηδαφίσθη μετά 
τό 1891)· 19) ή πατρική τοΰ Γεω ργιά δου Λευκία, καθηγητοΰ τοΰ έν Ά θή να ις  
πανεπ ιστημίου- (κατερρίφθη μετά  τό 1891)· 20) ή τοϋ όπλοπώλου έκ Κω νσταντι
νουπόλεως Α λεξά νδ ρ ο υ - (κατηδαφίσθη μετά  τό 1906)· 21) ή τοΰ μητροπολίτου 
Νικηφόρου, έν ·ή  κατφκει ή άδελφή του' (κατηδαφίσθη τφ 1868 χρησιμοποιη- 
θέντος τοΰ χώρου της ώς αύλής τής ίδρυθείσης Βουλγαρικής κεντρικής σχολής' 
σφ ζετα ι ή στέρνα της) 22) ή παλαιοτάτη τής εύεργέτίδος τής Έ λ λ . κοινότη- 
τος Ρωξάνδρας Μ ανδρατζογλου, ε ίτα  Δημητρ. Γκεμισγκερδώνη· (κατηδαφίσθη 
τφ  1868 καί έν τφ χώρω της έκτίσθη ή τριώροφος Βουλγαρική κεντρική σχολή, 
ήτις σώζεται)· 23) ή τοΰ μεγαλεμπόρου καραμπατζή Κωνσταντίνογλου τριώ ρο
φος παλαιά- (κατηδαφίσθη μετά  τό 1906).

Έ ν  τή δ '.) 24) ή λιθόκτιστος διώροφος τοΰ μεγαλεμπόρου Σεβασ τίδου, εΤ· 
τα τοΰ Δ . Κουμαριανοΰ δημοσιογράφου καί Τ σ οχα ιζή  έμπόρου, προσκειμένη 
τή έκκλησία έξ άνατολών· (σώζεται) 25 — 27) τρε ις  Ε λλή νω ν βιοτεχνώ ν οίκισκοι 
κείμενοι άπέναντι τής είσόδου τής παλαι&ς Ε λλη ν ικ ή ς  κεντρικής σχολής· (κα-
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τηδαφίσθησαν μετά  τό 1906)' 28) ή διώροφος τοϋ έκ Καρλόβου μεγαλεμπόρου 
Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  Στεφανάκι Γκέσογλου, γαμβρού τοΟ Σ ιτσ άνη έν τη γωνίςι 
τών νΰν όδών Τσαλίκωφ καί μητροπολίτου Μ αξίμου· (άνεκτίσθη έκ βάθρων τφ  
1936) 29) ή του έμπόρου Βα σιλ. Κλέανθους, βορείω ς τής έκκλησίας έν τή όδφ 
μητροπολίτου Μ αξίμου (άνεκτίσθη μετά  τό 1891)· 30) ή τοϋ μεγαλεμπόρου Κο- 
σμόγλου· (άνεκτίσθη μετά  τό 1891)· 31) ή τοϋ έμπόρου Μιραλάη- (άνεκτίσθη 
μετά  τό 1900c 32) ή βόρεια  είς τήν αύλήν τής έκκλησίας είσοδος καί παρ’ αύτή 
οίκίσκος χάριν τού ίερέω ς της- (σώ ζετα ι)1 33) ή διώροφος τοϋ μεγαλεμπόρου 
Φ ιλ ιππ ίδου' (κατηδαφίσθη μετά  τό 1891); 34) ή τοΰ έμπόρου έκ Πελοπόννη
σου Παναγιώτου Δημητρ ιά δου, ά να κτισ θεΐσ α  ύπό τοϋ έγνόνου αύτοϋ Ίωαν. 
Π αναγιω τοπούλλου, δικαστοΰ" (κατηδαφίσθη τφ  1930' έν τφ  χώρω αύτής καί τής 
προηγούμενης έκτίσθησαν ύπό τής έκκλησίας τώ 1932 ψ υ γεία  καί έπ ’ αύτών 
άνδηρα)· 35) ή διώροφος τής Δοδοϋς Π αναγιω τοπούλλου,έμπόρου, διατελέσασα 
οίκοτροφεΐον τών Ζαριφείων διδασκαλείω ν τών θηλέω ν 1881 — 1884 καί ε ΐτα  
Κω νσταντινίδου έμπόρου· (κατηδαφίσθη τφ  1930 καί έν τφ  χώρω της έκτίσθη 
ή μεγά λη  καί εύ ρεΐα  κλ ϊμ α ξ  ή είς τήν αύλήν τής έκκλησίας άνάγουσα).

Έ ν  τή ε'.) 36) ή διώροφος τοΰ έκ Καρλόβου μεγαλεμπόρου Β ο υ λ γ ά 
ρ ο υ  Χρ. Γκέσογλου. έχοντος Έ λλη ν ίδ α  σύζυγον τήν Γεω ργίτσαν, κτισθεϊσα 
μετά  τό 1859 έν τφ  χώρω τής κατεδα ψισθείσης πα λα ιός οίκίας τοΟ έμπόρου 
Ά ν τώ ν ο γ λο υ - (άπετεφρώθη τφ  1899)' 37) ή διώροφος τοΰ μεγαλεμπόρου Μ ιχ. 
Ν έμτσογλου, δ ια τελέσασα οίκοτροφ εΐον τών Ζαριφείω ν διδασκαλείω ν τών θη
λέων 1895—1899’ (άπετεφρώθη τφ  1899)· 38) ή διώροφος τοϋ έκ Μ οσχοπόλεως 
έμπόρου Γρουίου- (άπετεφρώ θη τώ 1899)· 39) ή τοϋ καραμπατζή Ο ύσιακλή, πρω 
τομα ΐστορος τών άμτατζήδω ν καί ε ΐτα  τοϋ γαμβρού του Ζαφειριάδου· (ά π ετε
φρώθη τφ  1899)· 40) ή τριώροφος τοΰ έξ Ά βρ α δ ά λω ν καραμπατζή Β ο υ λ γ ά 
ρ ο υ  τζορμπατζή θεο δω ρά κι, οδ αί δύο θυγατέρες μέχρι τοϋ θανάτου των εΐχον 
κατ’ οίκον τήν ’ Ελληνικήν γλώ σσαν (κατηδαφίσθη τώ 1937). Έ ν  τώ χώ ρφ τής 
πέμπτης περιοχής καί τής τρίτης, δ ια φ υλαχθείσης έκ ταύτης ώς ιστορικής τής 
Βουλγαρικής κεντρικής σχολής, έκτίσθη τφ  1938 τό μέγα  τριώροφον τών θη
λέων Βουλγαρικόν γυμνάσιον, τής δευτέράς μεταβληθησομένης είς πάρκον · 
οϋτω σήμερον αί τρ ε ις  περιοχα ί ε ', γ ' καί β', άπ οτελοΰσι μ ίαν περιοχήν.

Καί έν τή στ'.) πλήν πρατηρίω ν τινών καί τών χανίω ν τοΰ Μ ιχ. Γκεμ ισγερ- 
δάνη καί τοϋ Δημ. Ά ρ γυ ρ ιά δ ο υ  κατά τάς δυτικάς ύπωρείας τοϋ λόφου έν τώ 
Μ παλούκ-παζάρ ήσαν 8 οίκίσκοι Ε λ λ ή ν ω ν  έπ ιτηδευματιώ ν κατά τάς νο τιοδυτι
κός ύπωρείας, ο ΐτ ινες μετά  τήν κατάληψιν τής έκκλησίας ύπήχθησαν είς τήν 
ένορίαν τής άγ. Μ αρίνης, έν φ πάσαι αί έπί τοϋ λόφου Έ λλη ν ικ α ί οίκ ία ι ύπή
χθησαν είς τήν παρακείμένην ένορίαν τοΰ άγ. Δ ημητρ ίου. Κατά ταϋτα έκ τών 
40) οίκίών τής ένορίας τής έκκλησίας τής Π αναγίας (τής Κοιμήσεως τής Θ εο 
τόκου), τής άνέκαθεν Ε λ λ η ν ικ ή ς  καί ύπό τών Ε λλή νω ν άνακτισθείσης έκ β ά 
θρων τω 1844, έννέα (άρ. 9) μόνον ήσαν Βουλγα ρικο ί, αί ύπ’ άριθμ. 1. 2. 5. 8. 
9. 14 . 28. 36 καί 40 καί τούτων αί ύπ’ άριθμ. 5 καί 36 έκτίσθησαν μετά τό 1859; 
Μ ετά τό 1860 καί ίδ ια  άπό τοϋ 1870 μετά τήν άναγνώ ρισιν τής άνεξαρτησία.ς 
τής Βουλγαρικής έκκλησίας ύπό τήν πνευματικήν τής έξαρχίας δικαιοδοσίαν 
ύπήχθησαν είς τήν ένορίαν τής Π αναγίας καί πασαι αί τών λοιπών τής πόλεως 
Ε λλη ν ικ ώ ν ένοριών Β ουλγαρ ικο ί οίκ ία ι.

Ή δ ’ ένορία τοϋ άγ. Δ ημητρ ίου, ής ή φερώνυμος παλαιοτάτη Ε λλη ν ικ ή  έκ
κλησία άνακτισθεΐσα έκ βάθρω ν τω 1830 ύπό τών Ε λλή νω ν  διεξεδικήθη καί αΟτη
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ύπό τών Βουλγάρω ν, π ερ ιελά μβα νε τάς έπί τοΰ μεσαίου τής άκροπόλεως λόφου 
τώ νΣχοινοβατώ ν οικίας πλήν τών παρακειμένω ν είς τήν έκκλησίαν τοΰ άγ. Κων
σταντίνου, πάσας έντός τοΰ περιβόλου τών τειχώ ν τής άκροπόλεως καί τάς 
έκτός αότοΰ έπί τής άνατολικής τοΰ λόφου κλιτύος καί ά π ετελεϊτο  έξ έπτά 
(άρ. 7) περιοχώ ν : α ’.) έκ τής ΰψηλατάτης νοτιοανατολικώ ς περί τήν κορυφήν 
τοΰ λόφου, δ ια τεμνομένης μ έχ ρ ι τοΰ άποκρήμνου τοΰ λόφου νοτίου χείλους 6φ' 
όδοϋ άνάντους, καλουμένης νΰν τοΰ ήγεμόνος Τ σ ερτέλεφ · β ') έκ τής ύπ" αύτήν 
πρός δυσμάς ταπεινοτέρας καί πρανοΰς. χω ριζομένης άπό τοΰ λόφου τής Ε ύ
μολπιάδος δ ι’ όδοΰ λ ίαν κα ιάνιιους, νΰν καλουμένης τοΰ τσάρου Ί β ά ϊλο · γ '.) 
έκ τής παρά τφ  άνατολικφ  τοΰ περιβόλου τής άκροπόλεως τ ε ίχ ε ι μεταξύ τών 
νΰν καλουμένων όδών Π ίλδεν, ήγεμόνος Τ σ ερτέλεφ  καί μητροπολίτου Μ αξίμου 
έν μέρει- δ'.) έκ τής κεντρικής, έν fj ή έκκλησία ' ε '.) έκ τής ταπεινοτέρας μηνι. 
οειδοϋς, κείμενης παρά τω δυτικω  τοΰ περιβόλου τής άκροπόλεως τ ε ίχ ε ι και 
περιθεομένης ύφ’ όδοΰ, νΰν καλουμένης μητροπ ολίτου Μ αξίμου" ς·'.) έκ τής έκ
τός τοΰ περιβόλου έπί τής νοτιοανατολικής βραχώ δους άποκρήμνου κλιτύος, 
περιβα λλόμενης ύπό τών άποτόμων κατάντω ν όδών, νΰν καλουμένων Π ίλδεν 
καί Βόλωφ καί ζ '.) έκ τής ύποκειμένης τή τρ ίτη  έξω τοΰ περιβόλου άνατολι- 
κώς ύπ’ αύτό τό τε ίχ ο ς .

Α ί κατά τάς περιοχάς τής ένορίας ταύτης ο ίκ ία ι ήσαν αί άκόλουθοι : Έ ν  
τή  α '.) δεξιόθεν τώ άνερχομένω  τήν όδόν 1—6) ή τοΰ Νικολάου Σλα όη άμπα- 
τζή, οδ ά υίός Σλα ύης Ν ικολα ΐδης γεω μέτρης δ ιεκρ ίθη ώς στυλοβάτης τοΰ 
Ε λλη ν ισ μ ο ύ , ή τού καραμπατζή μεγαλεμπόρου Χ α λεπ λή, ή πατρική τών έν 
Ρωσία Κομιζοπούλλω ν, ή ώ ραία διώροφος τοΰ έξ Ά γρά φ ω ν πατρόθεν μ εγ α 
λεμπόρου Χ ρ. Γεω ργιά δου , ή τοΰ έμπόρου Ά δ α μ ίδ ο υ , ή τοΰ καραμπατζή Κώ- 
στογλου· (άπετεφρώθησαν τφ  1885" τούτω ν άνεκτίσθη ή τελευτα ία  τφ  1887 καί 
έν τφ  χώρω τής τοΰ Γεω ργιά δου έσχάτω ς νέα τις)· άρ ιστερόθεν δέ τφ  άνερχομέ
νω 7) ή τριώροφος τοΰ μεγα λεμπόρου Γ . Μ αυρίδου, έν ή έφ ιλοξενήθη τώ 1833 ό 
Γά λλο ς ποιητής καί πολιτευόμενος Λ αμαρτΐνος· (σώζεται)· 8) ή τοΰ καραμπα
τζή κτηματίου X "  Α να σ τα σ ίου · (άπετεφρώ θη τώ 1885)· 9) ή τοΰ μεγαλεμπόρου 
Ά ντω νά κ ι Σ το γ ιά ννο β ιτς , συγγενούς μητρόθεν καί συνεταίρου τοΰ Γ . Μαυρί- 
δου, έφόρου τής Έ λ λ . κεντρικής σχολής· (άπετεφρώ θη τω 1885)· 10) ή τοΰ μ ε
γαλεμπόρου Ή πειρώ του Π ασχάλη Π απαδάτη—εΐτ α  τοΰ γαμβροΰ αύτοΰ Ά λ τ ι-  
ναλμάζη τρα πεζίτου (σώζεται)· 11) ή τοΰ μεγαλεμπόρου Ή πειρώ του Κωνστ. 
Π απαδάτη διώροφος έπί τής κορυφής τοΰ λόφου' (άπετεφρώθη τω 1894- έπ ί τοΰ 
χώρου αύτής έκτίσθη νέα μετά  τό 1912)· 12) ή παλαιά πατρική τού διδασκάλου 
Σλα υίδου· (κατηδαφίσθη ώς έτο ιμόρροπος τφ  1891)· έπι τοΰ άποκρήμνου νο
τίου τοΰ λόφου χείλους 13) ή ύψηρεφής τριώ ροφος τοΰ μεγαλεμπόρου καρα
μπατζή Σαρή Σταύρου Κοσμά, πρω τομαΐστορος τών άμπατζήδων, δ ια τελέσ α- 
σα οίκοτροφεΐον τών Ζαριφείω ν διδασκαλείω ν τών άρρένων 1883—1906 (σφζε· 
ται)· 14—15) δύο εύ τελε ϊς  παλαιο ί ο ίκίσκοι Ε λ λ ή ν ω ν , ών ό μέν τού άμπατζή 
Ά γ γ ελ ή · (σφζονται)' 16) ή τοΰ έμπόρου Κω νσταντινοπουλίτου Βέργου- (σώζετάι).

Έ ν  τή β'.) 17) ή διώροφος μ εγά λη  καί παλα ιοτέρα  νΰν τών έν τή πόλει 
τοΰ μεγαλεμπόρου Χ α τζή Παύλου, πρω τομαΐστορος τών άμπατζήδων· (σφζε- 
ται κατά τό ήμισυ)· 18) ή τοΰ έμπόρου Σ ιλτζο βα λή · (σ φ ζετα ι) 19) ή τοΰ μ εγα 
λεμπόρου Σμυρναίου Χ ατζή Βασιλείου , διώροφος· (σφ ζέτα ι άνακαινισθεϊσα)- 
20) ή τοΰ έμπόρου Γ ια μα λ ίδο υ , Α ίνίτου (σώ ζεται)· 21) ή τοΰ μεγαλεμπόρου Σι- 
αγκούνη παλαιά" (κατηδαφίσθη μετά  τό 1906)· 22) ή τοΰ σακκελίου Ν. Ο ίκονομί-
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δου διώροφος, δ ια τελέσ α σ α  Έ λ λ . παρθενα γω γεϊον μέχρι τοΰ 1866, ε ΐτα  τοΰ ’Α 
θηναίου ία τροΰ ’Α ριστοβούλου Βενθύλου (κατηδαφίσθη τφ  1935 καί έπί τοΰ χώ
ρου της έκτίσθη νέαρ 23) ή τών αδελφώ ν διδασκαλισσώ ν Βελλιά δου , πατρική· 
(σώ ζετα ι έν μέρει)· 24) ή τοΰ ίερέω ς τής Π αναγίας καί διδασκάλου 'Ιωσήφ, τοΰ 
έπ ιλεγομένου Π απασιούτα, πενθεροΰ τοΰ Γεω ργά κι-βέη  Σ τογιάννου Τσαλίκο- 
γλου, δστις παραμείνας έν τή έκκλησία τής Π αναγίας μετά τήν ύπό τών 
Βουλγάρω ν κατάληψ ιν έλειτούργει' ελληνιστί- (σώ ζετα ι)· 25) "Ελληνος έπιτη- 
δ ευμ α τίο υ1 (κατηδαφίσθη). ΑΙ τρ ε ίς  τ ελ ευ τα ϊα ι έκειντο έπί τοΰ τείχους τοΰ π ε
ρ ιβόλου τής άκροπόλεως άριστερόθεν τής νοτίας πύλης αύτής.

Έ ν  τή γ'.)  26) ή μεγά λη διώροφος τοΰ μεγα λεμπόρου καί κτηματίου Κ. 
Ά χ λ α ν λ ή · (άπετεφρώθη τώ 1899)· 27) ή τών έλληνιζόντω ν μέχρι τής άπελευθε- 
ρώσεως Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  μεγαλεμπόρω ν άδελφων Π έντσοβιτς, ών ό πρεσβύ- 
τερος ήτο γαμβρός του Γ . Τσουκαλά· (σώ ζετα ι) 28) ή τοΰ μεγα λεμπόρου Πα- 
πασαούλ· (σφ ζετα ι άνα κα ινισθεϊσα ,· 29) ή τών μεγα λεμπόρω ν Γκεμ ισγερδάνη 
πατρική-(κατηδαφίσθη τώ 1936)· 30) ό μεβλή-χανές, μοναστήριον Δ ερβισώ ν (σώ
ζετα ι έν μέρει ι 31) ή τοΰ έμπόρου ΚωΦού· (σώ ζετα ι άνακαινισθεϊσα)· 32) ή τοΰ 
Ή πειρώ του ίατροΰ Τζαβάλυυ, ε ΐτ α  Ο ίκονομίδου έμπόρου (σώ ζεται).

Έ ν  τή δ' ) τή κεντρική· έπι τής κατάντους όδοΰ τοΰ ίατροΰ Βλάδου νΰν 
33) ή διώροφος παλαιά  του μεγα λεμπόρου Κλεάνθους· (σώ ζεται)· 34) ή τοΰ 
έμπόρου Κωστάκι Ά λ α λ α τ ζ ή ’ (σώ ζεται άνακαινισθεϊσα)· 35) ή νοτία  αύλή 
τής έκκλησίας τοΰ άγιου Δ ημητρίου μετά ο ικημάτω ν καί έσω τέρω  ή έκκλησία' 
έπί τής όδοΰ Τσαλίκωφ 36) οίκίσκος "Ε λληνος έπ ιτηδευματίου· (σώζεται άνα- 
κα ινισθείς)· 37) ή τοΰ Λάμπρου καυταντζή πα λα ιά · (σώ ζεται)· 38) ή είσοδος είς 
τήν αύλήν καί έσω τέρω  ή παλαιά  Ε λ λ η ν ικ ή  κεντρική σχολή, διώροφος, άπο· 
τεφ ρω θεϊσα καί άνακτισθεΐσα τω 1846· (σώ ζετα ι)· 39) ή τοΰ έλληνίζοντος 
Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  έμπόρου Ν έσογλου, γαμβροΰ τοΰ έξ Ά γρά φ ω ν Ίωάν. Νέμ- 
τσογλου, διώροφος· (σώ ζετα ι)· 40) ή τοΰ ζαχαροπλάστου Χατζή Γρηγορίου 
πα τρική- (κατηδαφίσθη μετά  τό 1906)· έπί τής όδοΰ μητροπολίτου Μ αξίμου 41) 
ή είς τήν αύλήν είσοδος τής πρώτης άπό τοΰ 1851 Βουλγαρικής κεντρικής 
σχολής, ε ΐτ α  τών θηλέω ν άπό τοΰ 1868, ής κατεδαφισθείσης ίδρύθη έπί τοΰ 
αύτονομιακοΰ καθεστώτος τό τριώροφον Βουλγαρικόν π α ρθ ενα γω γεϊο ν  (σώ ζε
τα ι)1 42) ή πα λα ιά  τοΰ Ά ρνα ούτογλου , πρω τομαΐστορος τών καυταντζήδω ν 
43) ή τριώ ροφος τοΰ μεγαλεμπόρου Φ ιλ ίπ π οβιτς· (σώ ζεται άνακαινισθεϊσα)· 44) 
ή τοΰ μεγαλεμπόρου Χρ. Κ ο ϊμτζόγλου διώροφος· (σώ ζετα ι)· έπί τής όδοΰ ήγε
μόνος Τ σ ερτέλεφ  45) ή τοΰ έξ Ά βρ α δ ά λω ν Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  έμπόρου Τσό- 
κου Κάπλισκωφ, έχοντος σύζυγον θυγα τέρα  τοϋ Ά ντω νά κ ι Στογιά ννοβιτς· (σώ 
ζεται άνακαινισθεϊσα)· 46) ή τοΰ μεγα λεμπόρου Δ. Ά ργυ ρ ιά δ ο υ , βουλευτοΰ 
καί προέδρου τής Έ λ λ . κοινότητος, διώροφος πατρική· (σώζεται)· 47) ή τοΰ 
θεο δώ ρου καραμπατζή, γαμβροΰ τοΰ Κ λεάνθους· (σώζεται άνακτισθεΐσα)· 48) 
ή τοΰ καραμπατζή Τσαντσίδου ετέρου γα μβροΰ τοΰ Κλεάνθους καί άδελφοΰ 
τοΰ μεγά λου εύεργέτου  τής έν Ζ αγαζικ ίω  Έ λλη ν. κοινότητος Ίωάννου Τσα- 
λίδου· (σώ ζεται).

Έ ν  τή ε '.) 49) ή τοΰ μεγα λεμπόρου Ή λίογλου διώροφος· (σώζεται άνα- 
κα ινισ θεϊσ α)· 50) ή τοΰ μέχρι 1872 έλληνίζοντος καραμπατζή Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  
έκ Πιρδόπ Χατζή Λουκά θεο δώ ρου , γαμβροΰ τοΰ μεγα λεμπόρου καί προέδρου 
τοΰ έμποροδικείου Ί. Π απάζογλου· (σώ ζεται άνακαινισθεϊσα)· 51) ή τοΰ έξ 
Ά γρά φ ω ν πατρόθεν μεγαλεμπόρου πατρική Ζήση Ί. Ν έμτσογλου’ (σώζεται)· 52) 
ή τοΰ καραμπατζή Κ ω νσταντίνογλου (σώ ζεται άνα κα ινισ θεϊσα )1 53) ή τοΟ έξ
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Ά βρ α δ ά λω ν δ ιευθυντοϋ της Βουλγαρικής σχολής καί ε ΐτα  ύποπροξένου τής 
Ρω σίας Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  Ν άϊδεν Γέρω ψ· (κατηδαφίσθη τφ  1937)· 54) ή τοϋ 
έκ Μ οσχοπόλεω ς έμπόρου Γρουίου (σώζεται)· 55) ή τοϋ Καρποζάκογλου 
πρω τομαΐστορος τών άμπατζήδων καί ε ΐτα  τοϋ γαμβροΰ αύτοϋ ’ Ιακώβ. Ζα- 
φειρ ιάδου έμπόρου· (σώζεται)· 56) ή τοϋ έξ Ά βρ α δ ά λω ν έμπόρου Β ο υ λ γ  ά ' 
ρ ο υ Ν εδέλτσ ιου, υίοΰ τοϋ μεγά λου Βούλκου τζορμπατζή· (κατηδαφίσθη καί 
έπί τοϋ χώρου της έκτίσθη μετά  τό 1891 τό μέγαρον τής Βουλγαρικής μητρο
πόλεω ς)· 57) ή τοϋ έκ Χαοκόβου Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  έμπόρου θ .  Μ ίλκογλου 
(σώζεται)' 58) ή τοϋ μεγαλεμπόρου Ά θα ν . θω μίδο.μ; (σώ ζεται) 59) ή τοϋ μ ε 
γαλεμπόρου Ίωάν. Μ άρδα· (σώζεται άνακαινισθεϊσα) 60) ή τοϋ έμπόρου Τσά- 
τσ ο υ 1 (σώζεται)· 61) ή τοϋ μεγα λεμπόρου Κ. Ά ντώ νογλου, ε ΐτ α  Π ετρακίδου 
(σ ώ ζετα ι)1 62) ή τοϋ κτηματίου Κ εντιντένογλου- (σώζεται)· 63) ή τοϋ καπνοβι- 
ομηχάνου Τριανταφ ύλλου, πατρική· (σώ ζετα ι άνακτισθεΐσα)· 64) ή τοϋ έξ Ά 
βραδάλω ν Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  ίατροΰ Ράσκου Πετρώφ· (σώ ζετα ι)· 65) ή τοϋ 
Β ο υ λ γ ά ρ ο υ  έμπόρου Σ το ΐλο γλο υ , πατρός τοϋ πρωθυπουργοϋ Κ. Σ το ΐ-  
λωφ· (σώ ζετα ι έν μέρει).

Έ ν  τή ς- ’ . 66—73) όκτώ Έ λλη ν ικ α ί ο ίκ ία ι έκατέρω θεν τής άδιεξόδου όδοϋ 
τής άγοϋσης είς τό Ε λλη ν ικ ό ν  παρθεναγω γεϊον, νϋν καλουμένης Ζορά, έν α ίς 
δεξιόθεν παρά τή αυλή τοϋ παρθεναγω γείου ή τοϋ μεγαλεμπόρου Δ . Κύρου’ 
(άπετεφρώθησαν απασαι τω 1885· έν τφ  χώρφ αύτών άνεκτίσθησάν τινες μετά  
τήν πυρκαϊάν)· 74) τό ύ.τό τήν κορυφήν τού λόφου Έ λλη ν . π α ρθενα γω γεϊον 
τό χορηγία  τοΰ μεγα λεμπόρου Σαρή Σταύρου Κοσμά έγερθέν* (σώζεται)· 75) 
έπί τής όδοϋ Π ίλδεν, λ ίαν κατάντους, ή τοϋ παντοπώλου Μ αντατζόγλου- (σώ ζε
τα ι)· 76) ή τών παντοπωλών άδελφών Στα ύρογλου ' (σώ ζεται)· 77) ή τής μαίας 
Τσάγκως· (σώζεται) 78) ή τοΰ καραμπατζή καί κτηματίου Πεπέ· (σώζεται)· 79 — 
80) δύο οίκίσκοι Ε λ λ ή ν ω ν  έπ ιτηδευματιώ ν έπ ί τών βράχων καί τής άποκρήμνου 
όδοΰ, νϋν Π αναγιώ του Βόλωφ (σώζονται)· 81) ή έπ ΐ τοϋ βράχου καί τής αύ
τής όδοϋ τοϋ καραμπατζή Χ ατζή Νικόλα· (σώζεται).

Καί έν τή ζ’ .) έπί τής όδοϋ Π ίλδεν άριστερόθεν τφ  κατερχομένφ  καί ύπ ’ 
αύτό τό τείχο ς  τής άκροπόλεως· 82) ή τοΰ μεγα λεμπόρου Π έτρου Χατζηαργύ- 
ρογλου διώροφος· (άπετεφρώθη τφ  1899 καί έν τφ  χώ ρφ της έκτίσθη μικρά). 
83) ή άλληλοδιδακτική σχολή τοϋ Δ ημητρ. Γκεμισγκερδάνη- (σώζεται)· 84) ή τοϋ 
Μ ιχαήλ Βλάδου ίατροΰ· (σώζεται). 85—86) δύο παλαια ί Ε λ λ ή ν ω ν  έπ ιτηδευμα 
τιώ ν· (σώζονται)' 87) ή τοϋ δημοδιδασκάλου Στα υρίδόυ πατρική, παλαιά · (κα
τηδαφίσθη τφ  1937 καί έν τω χώ ρφ της έκτίσθη νέα). Κατά ταϋτα μόνον έννέα 
(άρ. 9) ο ίκ ία ι έν τή ένορία ήσαν Βουλγάρω ν, αί ύπ ’ άρ. 27, 39, 45, 50, 53, 56, 
57, 64 καί 65 μετά  τής Βουλγαρικής σχολής, ών αί τρ ε ις  ήλλήνιζον. Έ κ δέ τών 
ύπαγομένων είς τήν ένορίαν τοϋ άγ. Κωνσταντίνου οικιών έπί μέν τοϋ Μ ου
σαίου λόφου Β ο  υ λ γ ά ρ ω ν  ήσαν ή τοΰ πατρόθεν έλληνίζοντος έμπόρου 
Τόντσοβιτς καί ή τοϋ Ά θα να σ ά κι Σαμοκοβλή μεγαλεμπόρου, έχοντος Έ λλην ί- 
δα γυνα ίκα 1 έπί δέ τοΰ τών Σχοινοβατώ ν ή παρακειμένη τή έκκλησία τοϋ ία- 
τοοϋ Στογιάννου Τσομάκωψ, σπουδάσαντος έν Έ λ λ ά δ ι παρά τφ  Καίρη δαπά
νη τοϋ μητροπολίτου Νικηφόρου, πρω τοστατήσαντος δέ έν τώ έκκλησιαστικφ 
τών Βουλγάρω ν άγώ νι· (σώζονται καί αί τρ ε ϊς ) . Αϋτη ήτο ή άριθμηττκή τών 
Βουλγάρω ν έπί τής άκροπόλεως δύναμις κατά τήν ύπ’ αύτών κατάληψιν τής 
Έ λ λ . έκκλησίας τής Π αναγίας καί βραδύτερον μετά  τάς πυρκαϊάς μέχρι σχε
δόν τοϋ άνθελληνικοΰ κινήματος (1906).
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Κατά τό 1900 Β ουλγα ρ ικο ί οϊκογένειοτι οίκοΟσαι έπί τών δύο προμνημο- 
νευθέντων λόφων περί τήν έκκλησίαν τής Π αναγίας ήσαν έπί μέν τοΰ λόφου 
τής Εύμολπιάδος 1) ή τοΰ υίοΰ τοΰ τυπογράφου X . Δάνωφ (α5) 2) ή τοΰ κτη
ματίου N lk. Τ σ α λίκο γλο υ  συγγενούς τοΰ θ εο δ ώ ρ ο β ιτς  (α 8 )  3) ή τοΰ υίοΰ Κε- 
σιάκωφ άξιω ματικοΰ (β12). 4) ή τοΰ Στεφ . Γκέσογλου (δ28) 5) ή τΩν θυγα τέ
ρων τοϋ τσορμπατζή θεο δ ω ρ ά κ ι (ε40)· έπί τοΟ λόφου τΩν ΣχοινοβατΩ ν : 6) ή 
τοΰ Π έντσοβιτς (γ27)· 7) ή τΩν θυγατέρω ν τοΰ Ν έσογλου, συζευχθεισΩν Β ο υλ
γάρους (δ39)-8) ή τοΰ υίοΰ Κάπλισκωφ άξιω ματικοΰ (645)· 9)ή τοΰ γαμβροΰ τοΰ 
θεοδώ ρου, άξιω ματικοΰ Κωνσταντίνωφ (δ47)· 10j ή τοΰ υίοΰ Χατζή Λούκωφ, 
τρα πεζιτικού υπαλλήλου (ε50)· 11) ή τοΰ Γέρωφ (ε53)· 12) ή τοϋ θ εο δ . Μίλκωψ 
(ε57)· 13) ή τοΰ γαμβροΰ τοΰ Ρ. Πετρώφ άξιω ματικοΰ Νικηφόρωφ (ε64), έν δλφ  
13 άπέναντι τΩν ύπέρ τάς 60 έλληνικΩν, ύπαγομένων είς τήν ένορίαν τοΰ άγίου 
Δημητρίου είς ήν ύπήγοντο καί τά έπί τών λόφων δύο οικοτροφεία τών Ζαριφείων 
διδασκαλείω ν. Σήμερον (1938) αί έπί τΩν λόφων οϊκογένεια ι ε ίνα ι πάσαι Β ο υλ
γα ρ ικο ί πλήν πέντε 'Ελληνικώ ν, α ϊτ ινες  καί αδται θά έκλίπω σι μ ε τ ’ ού πολύν 
χρόνον ελ λε ίψ ε ι άπογόνων έν τή πόλει.Ή  έκκλησία τοΟ άγιου Δημητρίου παρα- 
χώ ρηθεϊσα ύπό τής Βουλγαρικής μητροπόλεω ς μετά  τόν πόλεμον είς τούς φυ- 
γάδας Ρώσους σ τερείτα ι ένορίας, ή δέ τής Π αναγίας, ήτις άπό του σχίσματος 
ήδη μετεβλήθη είς καθεδρικήν, εχ ει μεγίστην ένορίαν παραλαβοΰσαν τάς δυ
τικός καί νοτίους συνοικίας τής μεγα λυνθείσης πόλεως.

1 Ν οεμβρίου 1938.

Ά ριθμ . 27.

ΎΙαον βεζνρ ικής διαταγής π ερ ί άπαγόρευαεως βια ίας έξομόαεως
χριατιανοηα ίδω ν1).

((Παραρτήμ. σελ. 73, άχρονολόγητον)

’Επειδή έπληροψορήθημεν ήδη δτι είς τούς καζάδες Κελκαντε- 
λώνι, Κράτοβα καί Κομάνοβα άρπάζονται κοράσια χριστιανών καί 
παραβιάζονται είς τό νά δεχθώσι τόν ισλαμισμόν (τό όποιον τοΟτο 
γ ίνετα ι α ίτιον πολλών άτοπημάτων) γράφοντες τό παρόν αύλικόν 
μας άξιοΰμεν αυτήν, δπως ά γκα λά 3) καί ε ίνα ι άθέμιτον τό νά δει- 
κνύηται ψυχρότης είς τούς θέλοντας νά παραδεχθώσί τόν άγιώτατον 
ισλαμισμόν, έπειδή δμως (καθά περιττόν νά έξηγήσωμεν) τό πράγμα 
τοΰτο, δηλαδή τό πρός τήν εύθειαν όδόν φέρεσθαι, πρέπει νά βασί- 
ζηται είς συντριβήν καρδίας καί είς £να καθαρόν καί ιερόν σκοπόν 
καί κατά συνέπειαν τό νά έπιφέρηται βία άπάδει είς τόν θειον νόμον 
καί είς τά τοιαΰτα πράγματα πρέπει νά άποσοβήται πάν είδος έναν- 
τιότητος, δ ι’ δλα ταΰτα τούντεϋθεν άξιοΰμεν αύτήν, δπως έν περι- 
πτώσει τοιούτων νά γ ίνω ντα ι αί άποχρώσαι έρευναι καί έξακριβώ- 
σεις κατά τήν ένοΟσαν αΰτοΟ φρόνησιν καί έμβρίθειαν καί άφοΰ κατά 
τό ο ύ σ ο ΰ λ ι  καί έ μ σ ά λ  ι 3) παραδιδομένων τώ ν τοιούτων διά 
τινας ήμέρας είς τους γονείς των ή είς £να άξιόπιστον έπίσκοπον 
έξακριβωθη καλώς τό πράγμα,, τότε, έάν μέν ήθελεν άποδειχθή δτι
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δέν έμεσολάβησε κανείς άπειλητικός τρόπος, ά λλ ’ δτι οϊκοθεν εύχα- 
ρίστως δέχονται τόν ισλαμισμόν καί τοΰτο ήθελον τό όμολογήσει 
ένώπιον τοΟ συμβουλίου καί του μητροπολίτου, τότε νά έκτελήται 
έκεϊνο, τό όποιον ά πα ιτεΐ δ θειος νόμος, έάν δέ έξ έναντίας ήθελον 
φανή σημεία  βίας η άπειλα ί, τότε νά άποπέμπωνται είς τά άρχαΐα. 
Έ φ ’ φ καί γράφοντες στέλλομεν τό παρόν.

1) Ή παρούσα βεζυρική δ ιαταγή έπ έχει τόπον εγκυκλίου πρός τούς θρη
σκευτικούς άρχηγούς -  τούς Μ ολά δες—τής αύτοκρατομίας. Τοΰτο έκφαίνεται 
έκ τής φράσεως ά ξ ι ο ΰ μ ε ν α ΰ τ ή ν ,  τ. έ. τήν σοφολογιότητά του. Φ αίνε
ται δέ δτι αί έξομόσεις δένέγ ίνο ντο  μόνον είς τήν έπαρχίαν Φ ιλιππουπόλεω ς, έξ 
οΒ προεκλήθησαν αί τής κοινότητος άναφοραΐ πρός τό π α τριαρχεϊον άπό 29 
Ιουνίου 1855 καί άπό 14 Μ αΐου 1857, άλλά καί άλλαχοΰ, Ισως μάλιστα  πε
ρ ισ σ ό τερο ν δθεν ήναγκάσθη ή ύψηλή Πύλη ν ’ άπολύση τήν δ ιαταγήν. Τό έγ
γραφον μετεφράσθη πιστΟς έκ τής ’Ο θω μανικής.

2) ά γ  κ α λ ά (άν καλά) =  εί καί, μολονότι. Ά π α ν τά  καί : ά γ  κ α λ ά 
κ α ί  σ ώ ν ε ι έπί τής αύτής έννοίας.

3) αί λέξε ις  τουρκικά! σημαίνουσαι τρόπον καί συνήθειαν.

Ά ριθμ . 28.

Γράμμα άπολυτήριον Ιερέως ι ).
(Παραρτήμ. σελ. 296, άχρονολόγητον)

Ε π ε ιδ ή  θ ε ίο ι καί ιεροί κανόνες διακελεύουσιν όρίζοντες κανο
νικόν, δπως έκαστος τών ιερωμένων ύπάρχη έφωδιασμένος άποδει- 
κτικώ άρχιερατικώ γράμματι ύπό τοΰ κεχειροτονηκότος αύτόν άρχιε- 
ρέως είς ένδειξ ιν  τοΰ ίεροΰ βαθμού του, τούτου χάριν καί ήμείς διά 
τοΟ παρόντος ήμών άρχιερατικοϋ άποδεικτικοΰ πιστοποιοΟμεν δτι ό 
ευλαβέστατος ήδη έν ίερεΰσι κύριος (δείνα) άπό χωρίου (δείνα) τής 
καθ’ ήμας θεοσώστου έπαρχίας άξιος άποδειχθείς τή τοΟ πνευματικού 
αύτοΰ πατρός μαρτυρία κεχειροτόνηται παρά τής ήμών πανιερότητος 
διά τής χάριτος τοϋ παναγίου καί τελεταρχικοΰ πνεύματος ίεροδιά- 
κονός τε καί πρεσβύτερος γενόμενος (;) καί κανονικώς είς τούς ιερούς 
τούτους βαθμούς άπό άναγνώστου καί ύποδιακόνου. "Ο θεν καί είς 
ένδειξ ιν  τής ήν εΐληφε θείας χάριτος τού τελεΐν  πάσαν Ιερατικήν 
Ιεροτελεστίαν έπεδόθη αύτώ τό παρόν άποδεικτικόν παρά τής ήμε- 
τέρας ταπεινότητος πρός τάξιν (;) καί άσφάλειαν.

Κ. Μ Υ Ρ Τ . Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔ Η Σ δ. φ.

1) Αύτόθι σελ. 296.



ΤΑΞΕΙΔΙΑ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΘΡΑΚΗΝ1)

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟ ΛΙΣ

21)  Ά π ό  τό βιβλίον τον Ο. F. Abbott: Record, o f  Sir John Finsc’s, Em 
bassy 1 6 7 4 —1681, London 1920.

(Σελ. 93) ‘Έξ μίλια μακράν τής Άδριανουπόλεως συνήντησαν τόν 
"Αγγλον πρεσβευτήν Γάλλοι καί ’Ολλανδοί, κάτοικοι τοϋ Πέρα, οί όποιοι 
είχον μεταβή διά περιοδείαν είς τήν Άδριανούπολιν. Ά πλοι πολΐται, χω
ρίς έπίσημον ιδιότητα, προσετέθησαν είς τήν άκολουθίαν τοϋ πρε- 
σβευτοϋ.

Συνεχίζομεν τήν οδοιπορίαν μας καί ενωρίς μετά μεσημβρίαν, πα
ρουσιάζονται έμπροσθεν μας' μεγαλοπρεπείς θόλοι, υψηλοί λευκοί μιναρέ- 
δες, ΰποκόκκινοι δροφαί σκεπασμένοι μέ κεραμίδια μεταξύ πρασίνων φύλ
λων- -δνειρον ώραιότητος πόλεοις.

Δύο μίλια έξω τής μαγικής πόλεως, όπου ώραιον κιόσκι εΰρίσκετο 
πλησίον άστραπτούσης βρύσεως, δωδεκάς ακολούθων αναμένουν μέ δω
δεκάδα αλόγων τοΰ Σουλτάνου' δλα τά άλογα λαμπρά, καί δσον τό δυνα
τόν πλουσίως κοσμημένα μέ χρυσόν καί άργυρον τό άλογον διά τόν πρε
σβευτήν λάμπον από πολυτίμους λίθους καί μαργαρίτας άπαστράπτοντας. 
Ό  πρεσβευτής καταβαίνων άπό τήν sedia του Ιππεύει τόν ώραΐον ίππον, 
έπεται ή άκολουθία του καί ή έφιππος συνοδεία εκκινεί Δέν προχωρούν 
πολύ καί τούς συναντά τιμητική φρουρά Ιξήντα τσαούσηδων ύπό τόν 
τσαούσμπαση. Αί δύο συνοδεϊαι άνταλλάσσουν τάς συνήθεις φιλοφρονή 
σεις, ή τιμητική φρουρά επιστρέφει καί ή άκολουθία εισέρχεται είς τήν 
πόλιν. ΤΗτο θριαμβευτική είσοδος μέ οΐαν λαμπρότητα θά έπεθύμει τις. 
Πρώτοι έβάδιζον οί τσαοΰσαι μέ τά ύψηλά λευκά έπίσημά των σαρίκια 
άνά δύο. Μ ετ’ αυτούς ΐππευον ό τσαούσμπασης καί ό καπουτζίμπασης μέ 
επισήμους.στολάς, μακρούς χιτώνας χωρίς μανίκια έκ χρυσού μέ πλούσιον

I) *Ό ρα «Θ ρ ικ ικ ά » Ι Γ '  Σ ·  258—265.
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περιθώριον γουναρικών. ΤΙ εξοχότης του ήκολούθει, προηγουμένων τών 
Γάλλων καί ’Ολλανδών έπισκεπτών. Τού; ήκολοΰθουν οί ’Άγγλοι μέ 
τούς ύπηρέτας των. Κατόπιν οί liuk-bearers μέ τόν S ir  Thom as Baines. 
Κατόπιν άμαξα συρόμενη άπό εξ ίππους. Ήκολοΰθουν οί πρώτοι διερμη
νείς μέ άμαξαν συρομένην άπό τέσσαρας ίππους. Γενίτσαροι έστέκοντο 
είς τούς στενούς δρόμους άπό τούς όποιους ή άκολουθία διήρχετο. Τό παν 
έπεδείκνυε μεγαλοπρέπειαν. Μέ αυτήν τήν πομπήν ή συνοδεία εφθασεν 
είς τήν κατοικίαν τήν προωρισμένην διά τήν εξοχότητά του. Ά λ λ ’ εκεί ό 
δηκτικός σαρκασμός είς τόν όποιον, ώς ελέχθη, ή τουρκική ιδιοφυία ένα- 
βρΰνεται έφερε αμέσως τήν μεταβολήν.

«Ή  οικία, λέγει ό αίδεσ. John C ovel ■) έξαλλος, χαρακτηρίζουν μέ 
άσυνήθη διά κληρικούς ευφράδειάν, ήτο άθλιώτατος κατηραμένος τό
πος, όπου θνητός ποτέ έμενε Τόν Εβραϊκόν σπίτι, ούτε κατά τό ήμισυ 
αρκετόν νά περιλάβη τήν άκολουθίαν τοΰ πρεσβευτοΰ— απλούστατα φωλεά 
ψύλλων καί κορέων καί ποντικών, παντός είδους, μεγέθους καί δυσωδίας— 
περικυκλωμένη άπό μεγάλα καταγώγια βρωμερών ζωωδών Εβραίω ν».

’Έκρηξις οργής κατέλοβεν τόν πρεσβευτήν έναντίον παντός, Ιδιαιτέ
ρως δέ κατά τοΰ Signor Antonio Perone δστις είχε είς τήν διάθεσίν του 
δύο μήνας νά φροντίση διά τήν άρμόζουσαν διαμονήν. "Υβρισε τόν δυσ
τυχή δραγομάνον ίσως κατά τρόπον, καθ’ Ον πρεσβευτής ποτέ δέν ύβρισε. 
Ό  Signor Antonio άπεσύρθη είς τό ενδιαίτημά του καί μετά τρεις ήμέ- 
ρας τή μεσολαβήσει τοΰ κ. Η yet τοΰ πρεσβυτέρου ’Άγγλου έμπόρου (o l
dest) συνεχωρήθη. Μετά τήν άλησμόνητον διανυκτέρευσιν είς τήν άνθυ- 
γιεινήν εκείνην κατασκήνωσιν ό S ir  John έστειλε τόν πρώτον του δρα
γομάνον, τόν σεβάσμιον S ign or G iorgio D raperys είς τόν Μέγαν Βεζύ- 
ρην, νά τόν παρακαλέση διά καλλΐτερον οίκημα.

Μέ μεγάλην προθυμίαν ό βεζύρης εξέβαλε πλούσιον Εβραίον τής 
οικίας του. Καί ό πρεσβευτής μέ τήν άκολουθίαν του καί τόν έπιστήθιον 
του φίλον μετφκησεν έκεΐ, κρατών τήν άλλην οικίαν διά τούς ύπηρέτας 
του. Καί δλοι μετ' ολίγον μετοίκησαν άλλου.

Έ ν Άδριανουπόλει εύρίσκοντο τότε διάφοροι ξένοι διπλωμάται. Ό  
κόμης Kiridsberg πρεσβευτής τοΰ Γερμανού αύτοκράτορος, τόν όποιον ό 
πρεσβευτής τόν έκάλει am bassador, τής μικράς δημοκρατίας τής Ραγού- 
σης καί ό κ. de la C roix  β'γραμματεύς τοΰ πρεσβευτοΰ τής Γαλλίας. 
Μόνον ό πρεσβευτής τής Ρσγούσης έστειλε νά τόν ύποδεχθή δταν έπλη- 
σίαζε τήν πόλιν Αμέσως μετά τήν άφιξίν του, είς τών Ακολούθων τοΰ 
Γερμανού πρεσβευτοΰ ήλθε νά τφ άναγγειλη δτι ή έξοχότης του επεθύμει

1) Ό ρα  «Θρακιχά» τόμ. IB ', σβλ. 30—33.
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νά τον έπισκεφθή. 'Ο S ir  John άπήντησεν δτι ή κατοικία οπού έμενε 
ήτο τόσον ελεεινή ωστε δει· ήδύνατο νά δεχθή κανένα. Αιτήσεις παρό- 
μοιαι τοϋ Γάλλου διπλο>μάτου έλαβον τήν αυτήν άπάντησιν. "Οταν με- 
τέβη είς τήν νέαν του κατοικίαν ό κόμης K indsberg τόν έπεσκέφθη. Ό 
S ir  John τον άντεπεσκέφθη δύο ήμερα; άργότερον. Ούτω αι σχέσεις των 
απέκτησαν οικειότητα. Τόν πρρσεκοίλει εις δειπνον καί άντιθέτως καί 
μετέβαινε συχνά είς έπίσκεψιν του. Ά λ λ ’ δ κ. L e  Croix (sic) ίσχυρίζετο 
δτι δέν ήδύνατο νά μεταβή είς έπίσκεψιν του άπαξ δέν έγινε δεκτός. Τήν 
προσβολήν αύιήν άνεκοίνωσεν είς τόν κύριόν του (τόν πρεσβευτήν) καί 
δταν τφ ήλθον όδηγίαι, ό L a  C ro ix  μετέβη είς έπίσκεψιν του, ζητών συγ
γνώμην. Οί λόγοι τοΰ Γάλλου καί ό τρόπος τής έκφράσεώς του έκαμαν 
εντύπωσιν είς τήν μεγαλοψυχίαν τοϋ S ir  John.

Ή το ευτύχημα δτι ό Finch απέκτησε σχέσεις μέ τούς διπλωμάτας 
αύτούς. Ή  συναναστροφή των θά συνετέλει πολύ είς τό νά καταστήση 
τήν παραμονήν του υποφερτήν είς τοιοϋτον περιβάλλον. 01 'Έλληνες 
λέγουν «έξω κούκλα καί μέσα πανούκλαν Είς τήν περιγραφήν αυτήν θαυ- 
μασίως άντεπεκρίνετο ή Άδριανούπολις. Παρά τό άνάκτορον, τά τζαμιά, 
τά λουτρά καί παζάρια, κατά τούς λόγους τοΰ "Αγγλου εφημερίου τής 
πρεσβείας, ή πόλις ήτο πολύ ταπεινή καί ζωώδης καί τήν εποχήν εκείνην 
ήσαν παντός είδους καί ύποστάσεως ξένοι, οί όποιοι συνέρρευσαν εκεί 
χάριν κέρδους ή διασκεδάσεως. «Καί άπό δλας τάς συνοικίας τής ρυπα- 
ράς αύτής καί πυκνώς κατψκημένης πόλεως ή ρυπαρωτέρα καί μάλιστα 
πυκνώς κατψκημένη συνοικία ήτο ή Εβρα ϊκή, δπου οί ήμέτεροι είχον 
καταλύσει. ’Ελεεινή συνοικία ήτις έφερε αηδίαν είς κάθε αϊσθησιν καί είς 
κάθε στιγμήν». Τήν νύκτα ήτο αδύνατον νά ήσυχάση τις. Ποντικοί καί 
ποντικάκια, κορέοι καί ψύλλοι έντός, έξω κάρρα άναβαινοκαταβαίνοντα 
τά άνισα καλδιρίμια καί λεγεώνες σκύλων τών δρόμων γαυγίζοντες είς τό 
σεληνόφως. Τήν ήμέραν καθώς καί τήν νύκτα «ή δυσωδία τών Εβραίων 
μάς παρείχε δχι μικράν δόσιν τοΰ καθαρτηρίου πυρός», αναφωνεί ό 
αίδεσ. John. Καί αύτό ακόμη τό καινοφανές δέν ήτο δυνατόν νά άναπλη- 
ρώση τό αίσθημα έλλείψιεως άνέσεως καί τής προσβολής. Έντός δλιγώ- 
τερον τής έβδομάδος, μετά τήν άφιξίν του έγένετο, δεκτός άπό τόν Μ. Be, 
ζύρην είς άκρόασιν.

Ό  λόρδος W inchilsea άνεχώρησε δΓ Άδριανούπολιν τήν 5ην Δε
κεμβρίου 1661 καί τήν 13 Ίανουαρίου ειχεν άνανεώσει τάς διομολογήσεις 
μέ δλας τάς προσθήκας τάς όποιας είχε δυνηθή νά έπιτύχη καί τήν 23 
ίδιου είχε φθάσει όπίσω είς τό Πέρα. Ή άκρόασις τοϋ S ir  John, δπως 
έλεγαν δλοι οί όντες είς θέσιν νά γνωρίζουν, τόν διεβεβαίωσαν δτι ήτ0 
πολύ ευγενής καί πολύ έντιμος ά ιόμη καί δ πλέον κριτικός οφθαλμός δεν 
ήδύνατο ν’ ανακαλύψη* μικρόν σημεΐον» νά τήν άμαυρώση.
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O c a v  πρεσβευτής τις έγένετο δεκτός μέ μεγάλην επισημότητα δύο 
καθίσματα έτίθεντο είς τό dais, εν διά τόν πρεσβευτήν καί τό άλλο διά 
τόν Βεζύρην. 'Όταν ή άκρόασις έφερε όλιγώτερον έπίσημον χαρακτήρα, ό 
Βεζύρης έκάθητο σταυροπόδι εις τά μαξιλάρια του είς τήν κώχην καί διά 
τόν πρεσβευτήν έθετον σκαμνί είς τό dais —τοϋτο είνε λεπτομέρεια τήν 
όποίαν πρέπει τις νά ένθυμήται. Είς τοιοϋτο σκαμνί ό S ir  John ετοπο- 
θετήθη, ένφ ή άκολουθία του ϊστατο όπισθεν είς τό έδαφος τοΰ δωμα
τίου. Πέριξ είς τό δωμάτιον ΐσταντο πολλοί τσαοϋσαι καί άλλοι άκίνητοι 
καί σιωπώντες. Μετά έν τέταρτον τής ώρας είσήλθε ό Μ. Βεζύρης (Ά χμέτ 
Κιουπρουλής). Τό σκαμνί τοΰ πρεσβευτοΰ μετεφέρθη πλησιέστερον είς 
τόν Βεζύρην καί άφοΰ ξανακάθισε ή εξοχότης του έπέδωκε τήν βασιλι
κήν επιστολήν. Αί άμοιβαΐαι φιλοφρονήσεις άντηλλάγησαν διά τοϋ Δρα
γομάνου τής Πόρτας δρ. Μαυροκορδιίτου, ό οποίος ϊστατο είς τό άκρον 
τοΰ σοφά, είς στερεοτύπου; φράσεις, αί δποΐαι δέν ειχον ύποστή αλλαγήν 
άπό τής ιδρύσεως τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Καί τότε είς τόν 
πρεσβευτήν καί τόν Βεζύρην προσεφέρθη καφές, σερπέτι καί αρώματα. 
Τότε δ S ir  John καί οί άκόλουθοί του περιεβλήθησαν μέ καφτάνια, (τιμη
τικός στολάς, ρόβας, σάν νυκτερινά καί στολισμένα μέ μεγάλα κίτρινα 
άνθη, ημισελήνους καί άλλα στολίδια). Τό υλικόν άπό τό όποιον κατε-' 
σκευαζοντο διέφερε άναλόγως τοΰ βαθμού είς ον έδίδετο’ χρυσοΰν ή άρ
γυροΰν ύφασμα ή μεταξωτόν μέ περισσότερον χρυσόν ή άσήμι. (Κατόπιν 
άκολουθεΐ ή περιγραφή τών τελετών τής περιτομής, Μαΐου 11 μέχρι 
Μαίου 25 καί γάμου ’Ιουνίου 10 έως Ιουλίου 2) (σελ. 105— 118).

(Σελ. 106). Κατά τάς τελετάς τής περιτομής δέν υπήρχε καί έλλειψις 
χριστιανών προσηλύτων είς τόν Μωαμεθανισμόν ετοίμων νά περιτμηθοΰν.

(Σελ. 107). Ύπήρχον καί πυροτεχνήματα, τά όποια έδείκνυον τήν 
τέχνην δύο άλλαξοπίστων, ενός Βενετοΰ καί ενός Όλλανδοΰ.

(Σελ. 119). Οί ’Ισπανοί C ordeliers τής 'Ιερουσαλήμ έστειλαν είς 
’ Αδριανούπολιν (μετά τόν φόνον δύο ή τριών Ελλήνων μοναχών τό Πά
σχα τοΰ 1674) τόν P adre C an izares, τόν Κομμισσάριον των έν Κων- 
σταντινουπόλει, μέ έπιστολάς τοϋ Βαίλου τής Βενετίας κσί ικανήν ποσό
τητα χρυσοΰ ίδικοΰ του νά πράξη δτι ήδύνατο παρά τή Πύλη. Οί "Ελλη
νες άφ’ έτέρου έστειλαν είς Άδρισνούπολιν τό Πατριάρχην ‘ Ιεροσολύμων 
Δοσίθεον έχοντα τό Χάτι Σερίφ τοΰ 1673 καί άρκετήν προμήθειαν χρυ
σοΰ νά ένεργήση, ώστε νά μή κατορθώσουν τίποτε οί ’Ισπανοί παρά τή 
Πύλη. ’Έ τσι ειχον τά πράγματα τήν παραμονήν τής άφίξεως τοΰ S ir  
John  είς τήν σκηνήν.

(Σελ. 123— 127). Ό  Γάλλος πρεσβευτής ειχεν ήδη γράψει είς τόν 
Finch  (άπό R am a .τής Παλαιστίνης) ύπέρ τών έν 'Ιερουσαλήμ φρέριδων 
καί κατά τήν Ιπιστροφήν του είς Κωνσταντινούπολιν τόν Φεβρουάριον τοΰ
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1675, αφοί) διώρθωσε τάς διαφοράς του μέ to S ir  John  άνενέωσε τάς 
προσπάθειας του διά νά τύχη τής συνεργασίας τοΰ ’Άγγλου. Μέ τήν πρόθε- 
σιν αυτήν κατά νουν, έπεσκέφθη τόν P'inch ολίγον πρό τής άναχωρήσεως 
τοΰ τελευταίου δι’ Άδριανούπολιν xul τόν παρώτρυνε νά υπεράσπιση 
τους καθολικούς φρέρυδες παρά τφ Μ. Βεζύρη καί τφ Σουλτάνφ, κατήγο
ρων τους "Ελληνας ως όρμιαθόν άπό άπιστους προδότας ψεΰστας καί τ ι
ποτένιους. Ό  Βαΐλος των Βενετών ομοίως έπλησίασε τόν "Αγγλον πρε
σβευτήν μέ τόν ίδιον σκοπόν (Έ ν  Αγγλία έβασίλευε τότε Κάρολος Β', 
δστις ηΰνόει τήν υποταγήν τής Άγγλικανικής Έκκλησίας είς τόν Πάπαν). 
Ούτως συνέβη, ώς ίπέρμαχος τής Παπωσΰνης νά μεταβή ό S ir  John είς 
Άδριανούπολιν.

Οί φρέριδες τής Τερουσαλήιι έ'σπευσαν νά τόν έπισκεφθοΰν καί έζή- 
τησαν τήν προστασίαν τοϋ βασιλέως τής Αγγλίας, βεβαιοΰντες δτι ήσαν 
ετοιμιοι νά δαπανήσουν πρός τοΰτο 15000 δολλάρια. 'Ο S ir  John προθύ- 
μως συγκατετέθη είς τό αίτημά των καί ύπεσχέθη νά ένεργήση αμέσως. 
Ό  S ir  John μάς λέγει δτι τά χρήματα τά όποια έτέθησαν είς τήν διάθε- 
σιν του θά τά μετεχειρΐζετο νά έπιτύχη Χάτι Σερίφ διά τήν Αναμφίβολον 
κτήσιν τών έν άντιλογίμ δικαίων. Ό  Q udley N orth βέβαιοί δτι οί φρέ
ριδες επρότειναν καί ό πρεσβευτής έδέχθη νά πρόσθεση χάριν των άρ- 
θρον είς τάς διομολογήσεις, προσθέτων δτι έδειξαν εις τόν S ir  John τό 
ά'ρθρον δπως τό έπεθύμουν έτοιμον ίταλιστί καί τουρκιστί.

*  "Οπως καί άν έχη τό πράγμα ό S ir  John αμέσως έτυχε ιδιαιτέρας 
συναντήσεως μέ τόν κεχαγιάν καί τόν ήρώτησε αν ύπελείφθησαν ελπίδες 
διά τούς καθολικούς φρέριδες. Τφ επληροφόρησεν δτι ό Μ. Βεζύρης έστει
λε είς ‘Ιερουσαλήμ νά πληροφορηθή έπί τοΰ ζητήματος καί δτι ή άπόφα- 
σις ήτις έδόθη δέν θά έκτελεσθή έως ου ό απεσταλμένος του επιστρέφει. 
Συνεπώς ό πρεσβευτής παρεκάλεσε νά μή κοινοποιηθή ή εκτέλεσις μέχρις 
ού ήθελον ακούσει τί ειχε νά πή ύποδηλών δτι ήτο έτοιμος νά παρουσιά- 
ση 15000 λόγους. Ό  κεχαγιάς μέ τόν προοηνέστερον δυνατόν τρόπον πα- 
ρεδέχθη δτι ύπόθεσις ύποστηριζομένη τόσον καλώς ήξιζε τής δεούσης 
προσοχής. Καί ό πρεσβευτής άνεχώρησε πεπεισμένος δτι αί δυσχέρειαι 
ΐή ς  ύποθέσεως είχον μεγάλως έξογκωθή. Μόνον έφοβεΐτο μήπως άλλος 
διπλωμάτης ήθελε τόν προλάβη.

"Οπως άνεμένετο ό Έ λλην Πατριάρχης τής 'Ιερουσαλήμ ταχέως 
έπληροφορήθη τό σχέδιον. Καί μέσον τοΰ συμπαθώς διακειμένου έφημε- 
ρίου της άγγλικής πρεσβείας έτυχε συναντήσεως μέ τόν πρεσβευτήν. Πλή
ρης συγκινήσεως ή Μακαριστής του υπενθύμισε τήν έξοχότητά του τής 
προστασίας τήν όποιαν πάντοτε οί "Ελληνες είχον άπό τήν ’Αγγλίαν καί 
επεθύμει ή έξοχότης του νά τήν εξακολούθηση. Ό  Finch άπήντησε μέ 
λίαν προσηνείς έκφράσεις δτι ή επιθυμία του ήτο νά έναρμονίση τήν δια
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φοράν μεταξύ αύτών κα'ι τών καθολικών. 'Όχι έπρεπε να δεχθοΰνδ,τι ήτο 
δίκαιον καί λογικόν καί διά μακρών ύπεστήριξε τοός καθολικούς.

Ό  Πατριάρχης άνεχώρησε πολύ δυσαρεστημένος. Μετ’ όλίγας ήμέρας 
εγραψε δτι δέν ήσθάνετο καλά τόν εαυτόν του να έπισκεψθή προσωπι- 
κώς τήν έξοχότητά του, άλλ’ έζήτησε νά τφ στσλή ό κ. Covel [ό έφημέ- 
ριος] διότι έπεθύμει νά εϊπη μερικά πράγματα τά οποία δέν ήτο δυνατόν- 
νά λεχθούν είς επιστολήν

Ό τε μετέβη ό Covel, ό Δοσίθεος τφ είπε άπεριφράστως δτι έγνώρι- 
ζε δτι ό πρεσβευτής άνέλαβε τό μέρος τών καθολικών διά χρήματα καί 
δτι ήτο Αποφασισμένος νά γράψη είς τόν βασιλέα τής ’Αγγλίας καί είς 
τόν ’Αρχιεπίσκοπον τοϋ C an terbury  περί τούτου.

Έν τφ μεταξύ δμως γράμματα έφθασαν είς τόν . ρεσβευτήν άπό τήν 
‘Αγγλίαν δτι οί ύπέρ τοϋ καθολικισμού προσπάθειαι ήσαν είς κακόν δρό
μον. Τό Κοινοβούλιον τήν 13 ’Απριλίου 1675 έψήψ.σε νέον νόμον κατά 
τής παπωσύνης. Ύπό αύτάς τάς περιστάσεις ή έξοχότης του ενόμισε κα
λόν νά μετριάση τόν ενθουσιασμόν του διά τούς Cordeliers καί ήρχισε 
λέγων δτι δέν θά προσέθετε άρθρον ύπέρ συ ιών είς τάς διομολογήσεις 
άλλά προσεπάθει νά έπιτύχη Χάτι Σερίφ ύπέρ αύτών. Είς τήν άλλαγήν 
αύτήν τής στάσεως του οί Φρέριδες έθορυβήθησαν πολύ καί τόν έβίσσαν 
νά εκπλήρωσή τήν άρχικήν του ύπόσχεσιν καί τοϋ προσέφεραν περισσό
τερα χρήματα. Εύρέθησαν δμως ήναγκασμένοι νά μείνουν εύχσριστημέ- 
νοι μέ τό δτι ό S ir  John τούς ύπεσχέθη. Καί δι’ αύτο ακόμη ήσαν ήναγ- 
κασμένοι νά περιμένουν.

(Σελ. 131). Ό  πρεσβευτής είχε μεγάλον άγγλικόν σκύλον, ό όποιος 
κατέβαλλε μόνος του αρκούδας μεγάλων διαστάσεων καί άγριότητος. Γνω- 
ρίζων τοΰ κυνηγοΰ Σουλτάνου τάς επιθυμίας έσπευσε νά τφ στείλη τόν 
άγριον αύτόν σκύλον ώς δώρον, τό οποίον πολύ ηύχαριστησε τόν Σουλ- 
τάνον.

Κατά τήν έν Άδριανουπόλει διαμονήν τοϋ S ir  John ή μέθη μεταξύ 
τών Τούρκων ήτο κοινή είς δλας τάς τάξεις καί ιδίως έξεδηλοΰτο είς τούς 
κύκλους τής αύλής. Μέ τήν έξαίρεσιν τοΰ Σουλτάνου καί τοϋ Μουφτή σχε
δόν δέν ύπήρχε άλλος νηφάλιος μεγιστάν. Είδον, γράφει, ό εφημέριος τής 
άγγλικής πρεσβείας τόν Βεζύρην ώς έκ τούτου πολλάκις άρρωστον. Δυστυ
χώς τοΰτο ήτο άληθέστατον. Επομένως μέ κρασί προσεπάθει νά θέλξη 
ό S ir  Ιοήηδσουςυί δραγομάνοι του ήνώχλουν. Τούς έστελλε κστά διαλείμ
ματα δείγματα άπό τήν άποθήκην του καί πάντοτε ήρώτα πώς τά έξετί- 
μουν. Τά κρασιά του, τής Φλωρεντίας δέν τούς ήρεσκαν’ άρκετά καλά τά 
κρασιά άπό τήν επικράτειαν τοΰ πάπα' τό κρασί δμως τό όποιον έφερον 
μαζύ μου, έξαιρετικώς εξετιμάτο καί κανέν άλλο δέν έθεωρεΐτο έφάμιλ- 
λόν του. Δ ι’ αύτόν τόν λόγον έδωκα είς τόν Βεζύρην δλο δσο είχον, εκτός
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μιας διπλής μποτίλιας, τήν όποιαν έκράτησα νά πιω είς υγείαν τής μεγα- 
λειότητός κατά τήν ήμέραν τήν οποίαν ήθελόν λάβει τάς διομολογήσεις 
μου. Ό  τρόπος αυτός μέ τόν οποίον ήρχετο είς επαφήν μέ τούς Τούρκους 
ήτο τόσον καινοφανής, ώστε έπέφερε τήν προσοχήν τών συναδέλφων του.

Καί έπί άλλου αντικειμένου ομοίως ό S ir  John  έδείχθη αδιαφορών 
είς τήν γνώμην τών γειτόνων του. Είς τήν Άδριανούπολιν εύρίσκετο εις 
έξώλης ’ Ιταλός άλλαξοπιστήσας, ό κόμης Bocareschi' τήν δλως άνεπιθύ- 
μητον αυτήν γνωριμίαν ό πρεσβευτής τήν συνεμερίζετο μέ τόν αίδεσ. John 
Covel. Ό "Άγγλος έφημέριος έγνώριζε τόν Κόμητα έπί έτη καί δέν 
έλανθάνετο είς τήν έκτίμησιν τοϋ ατόμου τούτου. Αυτός ό Bocareschi, 
έγραφε, ήτο παράσιτος, αστείος, είχε δλίγην παιδείαν καί έγνώριζε τελείως 
τά λατινικά, άλλ’ έ’νεκα τών αθλίων προδοτικών του κατορθωμάτων έξε- 
διώχθη άπό τήν συναναστροφήν δλων τών πρεσβευτών. Άλλά καίτοι έγνώ- 
ριζε τον ’Ιταλόν ώς άθλιο κορμί καί ώς κτήνος, δπως τόν ονομάζει, έν 
τούτοις τόν μετεχειρίζετο διότι ό τυχοδιώκτης ήτο m uteferrika καί ήδύ
νατο νά είσέλθη είς πολλά μέρη τά όποια ό αίδεσ. John έπεθύμει νά εξε
ρεύνηση. Μέ τοιούτους σκοπούς τώρα καί ή έξοχότης του έφιλοξένει τόν 
άθλιον κόμητα είς τό τραπέζι του σχεδόν καθ’ έκάστην.

(Σελ. 136—8) Έξεδηλώθη πανώλης έν Άδριανουπόλει, ό Σουλτάνος 
καταφεύγει εις τό Άκ-Βουνάρ. Ό  πρεσβευτής είς τό Καραγάτς.

(Σελ. 138) Έ π ί τέλους δ Σουλτάνος άποφασίζει νά έπιστρέψη είς τά 
άνάκτορά του είς Άδριανούπολιν διά νά τφ δώση άκρόασιν καί τήνι.27 
’ Ιουλίου μίαν ώραν πρό τής άνατολής, δύο τσαοϋσαι φθάνουν είς Κα
ραγάτς νά οδηγήσουν τήν έξοχότητά του. Ακολουθεί μέ τούς συνοδούς 
του, τούς άπεσταλμένους μέχρι τής εισόδου τής έπί τοΰ ποταμού Ά ρδα 
ξυλίνης γεφύρας καί άναμένουν έκεϊ τούς λοιπούς τσαούσηδες, οί όποιοι 
άποτελοϋν τήν τιμητικήν φρουράν. Καί τότε διελθόντες τήν γέφυραν έπι- 
βαίνουν τών άλογων των καί εκκινούν μέ τά χαράγματα.

(Σελ. 148) Παρ’ δλας τάς διαταγάς τοΰ Σουλτάνου τό Καραγάτς ήτο 
γνωστόν καταφύγιον διά τούς πότας. Κατά. διαστήματα ό άγάς τών γενιτσά
ρων μετέβαινεν έκεΐ νά ίδή αν ό νόμος τηρείται. Επειδή δμως έτησίως άπε- 
λάμβανε 10000 τούλάχιστον δολλάρια άπό τούς παραβάτας, ειδοποιεί αύτούς 
μίαν τούλάχιστον ώραν πρό τής άφίξεώς του. Ό  μεγαλείτερος διανομεύς 
οίνοπνευματικής παρηγοριάς τοΰ χωρίου, φίλος τοΰ άγγλου εφημερίου Co
vel, ήτο ό ίερεύς τοΰ χωρίου, ό όποιος έ'θετε τό έμπόρευμά του έν άσφα- 
λεία κρύπτων αυτό είς τήν έκκλησίαν. Οί ’Άγγλοι δέν ήτο δυνατόν νά 
επιτρέψουν είς τούς Έλληνας καί τούς Τούρκους νά τούς ύπεοβάλουν είς 
αύτό. Καί επομένως έπινον άφθόνως ώς νά ευρουν παρηγοριάν καί πνί
ξουν τούς φόβους των διά τήν πανώλην,
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(Σελ. 151) Οί C ordeliers ['Ισπανοί Φρέριδες τής Ιερουσαλήμ] καθ’ 
δλον αυτό τό διάστημα έμειναν μέ τόν S ir  John πληροϋντες τΰ ώτα του 
ήμέραν καί νύκτα μέ τήν έξιστόρησιν τής τύχης των.

(Σελ. 158— 157) Είς τόν ιππότην [Sir T hom as Baines] έλαχε ή μοΤρα 
νά συνάντηση μίαν μάλλον ένδιαφέρουσαν φυσιογνωμίαν—τόν λίαν τιμώ
μενον καί απεχθή Σείχ Βανή έφένδην, πρώτον σύμβουλον καί ιεροκήρυκα 
τοϋ Σουλτάνου, άγιον άνθρωπον ίίστις έγνώριζε πώς νά διατηρή τήν αύ- 
τόκρατορικήν εύνοιαν καθησυχάζων τήν αύτοκρατυρικήν συνείδησιν επί 
τοιούτων σημείων δηλ πώς νά διαθέτη τις διά τό κυνήγιον καί τό χαρέμι 
δ,τι ήτο προωρισμένον διά τό κράτος. Ό  Μ. Βεζύρης Ά χμέτ Κιουπρουλή 
άπέφυγε φρονίμως νά κάμη ανταγωνισμόν είς ιόν φηιιισμένον αύτόν άγιον, 
λαμβάνων αύτόν ώς συνεργάτην. Ό  Βανή, δπως μάς τόν περιέγραφε ό 
αίδεσ. John, ήτο απεχθής, καμπουράκος μέ ζγουριασμένους μΰς, καί τό 
ένα του μάτι μικρότερον τοϋ άλλου, ό>ς αν είχε μαζεύση στή μπουγάδα, 
πιό άσχημομούρην άγιον δέν ήτο δυνατόν νά φαντασθή τις. Ό  Βανής 
ήτο φανατισμένος διά τήν θρησκευτικήν Αγνότητα. Δέν εινε εύκολον νά 
άποφανθή τις ποιον εκ τών ακαθάρτων έμίσει περισσότερον, τόν μωαμε
θανόν αιρετικόν ή τόν άπιστον χριστιανόν. 'Οπωσδήποτε μεταξύ τών τε
λευταίων εΰρίσκοντο τά εκλεκτότερα του θύματα. Ακόμη άπό τό 1661 
είχε κηρύξει δτι ή κατάπτωσις τής οθωμανικής αύτοκρατορίας ώφειλετο 
είς τήν μεγάλην έλευθερίαν, ή όποια έπετρέπετο εις τούς χριστιανούς υπη
κόους νά ζοΰν μεταξύ τών Τούρκων καί νά τούς προμηθεύουν κρασί. Αί 
πυρκαϊαί καθώς καί αί έπιδημίαι αί ύποΐαι μετεδόθησαν είς τήν Κων)- 
πολιν άπεδίδοντο Ομοίως είς τήν θείαν οργήν ώς συνέπεια τής τοιαύτης 
άναρμόστου άνεκτικότητος. Κατά προτροπήν του έξεδόθησαν αύτοκρα* 
τορικαί διαταγαί άπαγορεύουσαι τήν άνοικοδόμησιν ήρειπωμένων έκκλη
σιών καί τήν χρήσιν τοϋ κρασιοϋ. Καί ενώ ό Σουλτάνος ήθελε νά τιμωρή 
διά θανατικής ποινής τούς οίνοπότας, 6 Σεΐχης τούς ύπέσχετο αϊωνίαν 
τιμωρίαν είς τόν μέλλοντα αιώνα. Κάθε Παρασκευήν άφριζε πότε είς ένα 
τζαμί καί πότε είς άλλο, καί δ Σουλτάνος ό ίδιος ήτο προσεκτικός άκροα- 
τής είς τά κηρύγματά του. 'Οπωσδήποτε λυπειται τις δταν μανθάνη δτι ό 
Βανή έφέντης κατέπινε έν τώ κρυπτφ μεγάλας ποσότητας τοΰ ύγροΰ, τό 
όποιον άπό τοΰ άμβωνος άνεθεμάτιζε. Δυνατόν έν τούτοις δ ι’ αύτόν, δπως 
συμβαίνει καί μέ άλλους αγίους άνθρώπους, νά έδιδεν ιδίαν άδειαν είς τόν 
έαυτόν του έπί τοΰ προκειμένου. Τό βέβαιον είναι δτι έθεώρει δτι, έπιθυ- 
μίαι αί όποϊαι είς κοινόν θνητόν ήσαν Αμάρτημα, ήσαν επιτετραμμέ
νοι ·ίς  £να άγιον άνθρωπον.

Ε ίς άπό τούς δραγομάνους τοΰ Sir John καί ό άποστάτης κόμης 
Bocareschi έστάλησαν νά τόν ζητήσωσι συνέντευξιν. "Εφεραν τήν άπάντη- 
αιν δτι ό Sir Thomas θά έγένιτο εύμινώς δεκτός. Πράγματι μετέβη καί
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προσεφέρθη κατά τρόπον άποδεικνύοντα δτι δέν ήτο τόσα έτη εις τήν δι
πλωματικήν υπηρεσίαν χωρίς νά επωφελήθή τής πείρας του. Μέ έςαίρετον 
ευφυΐαν προσέβαλε τόν Σεΐχην είς τήν αδυναμίαν του θέσας είς αυτόν 
ερωτήσεις είς τρόπον δεικνύοντα δτι δ ερωτώ ν ύπεκαίετο άπό ισχυρός δί- 
ψης νά διαφωτισθή. ’Έχουν αί γυναίκες καί τά παιδιά ψυχάς τών αυτών 
διαστάσεων δπως οί άνδρες ; Αί γυναίκες θά ετύγχανον εισόδου είς τόν 
Παράδεισον ; ΙΊοΐοι μή πιστοί είναι, δυνατόν νά γίνουν άνεκτοί, νά ζοΰν 
μεταξύ τών αληθινών πιστών ; 'Ένας καλός Χριστιανός είχε ελπίδα νά 
σωθή ; Ό  Σεΐχης μερικάς τών έρωτήσεων αυτών τάς εύρε μάλλον ενο
χλητικός καί αί απαντήσεις του ως έκ τούτου ήσαν αόριστοι. Είς άλλας 
δμως αί απαντήσεις του ήσαν τόσον άκριβολόγοι καί έμφαντικαί δπως άρ- 
μόζουν είς έχοντα άπ’ ευθείας είσοδον είς τά βαθύτατα μυστήρια τοϋ 
Θεοΰ. Έφαίνετο ευχαριστημένος νά επιδεικνύη τάς ιδιαιτέρας του έπί τών 
έρωτήσεων πληροφορίας καί τφ έπροξένησε χαράν δτι εύρέθη δ άνθρω 
πος αύτός νά τφ παράσχη τήν ευκαιρίαν αύιήν. 'Ο πολύμητις ιππό
της έπωφελήθη τής επιτυχίας του καί έγινε έμπιστευτικός. Έξωμο- 
λογήθη είς τόν Σεΐχην τί είδος χριστιανός ήτο, δτι έπροτίμα τόν θάνατον 
ή νά προσκυνήση εικόνας σταυρούς καί τά τοιαΰτα. Έλάτρευε ένα μόνον 
Θεόν καί έπίστευε δτι δ Μωαμεθανός δστις έζη συμφώνως μέ τόν Θειον 
νόμον θά Ισώζετο. Καί δ ίδιος ποτέ δέν θά έτσουρούφλιζε ούτε μίαν 
τρίχαν κανενός Μωαμεθανού έ'νεκα τής Βρησκείας είς τήν οποίαν άνήκει, 
άλλ" άπ’ έναντίας θά τφ εφαίνετο χρήσιμος καί τφ έδειχνε τήν αγάπην 
του μέ κάθε τρόπον.

Άκούσαντες τήν δμολογίαν αύιήν τή; πίστεως δλοι οί παρόντες άνέ- 
κραξαν «Έ ϋ άδάμ» 1). Δέν είνε ανάγκη νά προσθέσωμεν δτι ό άγιος άν
θρωπος έφρόντισε νά είνε πλεΐστόι παρόντες. Ό Βανή έφένδης άπό τήν 
συγκίνησιν του έχυσε δάκρυα καί εξωμολογήθη δτι ουδέποτε ένόμιζε δτι 
ήτο δυνατόν χριστιανός νά πλησιάση τόσον προς έ'να Μωαμεθανόν είς τήν 
πίστιν του. "Αλλά μ ’ δλα ταΰτα ή πραγματική τελειότης ύφίσταται μόνον 
εις τόν Μουσουλμανισμόν.

’Αλλ’ ευτυχώς ό S ir  T hom as ένευσε άρνητικώς μέ παθητικόν ύφος. 
Είπε δτι τώρα έχει ύπερβή τό 55ον έτος, τά οστά του είχον τραχυνθή καί 
ομοίως αί ιδέαι του. Επομένως ήτο τι δύσκολον καί μάλιστα διά κάτι τό 
δποΐον θά άπήτει χρόνον νά άνακατατάξη τάς σκέψεις του. Έ ν τούτοις ό 
Βανής δέν άπηλπίσθη νά τελεσφορήση τήν έκπαίδευσιν τοιούτου εύέλπιδος 
άκροατοϋ. Τόν προσεκάλεσε νά τόν επισκεφθή καί πάλιν έγκυόμενος είς 
αυτόν τελείαν ασφάλειαν^ καί ελευθερίαν λόγου. Ά λ λ ’ δ παράνομος ίππό-

1) Φρ. Τουρκική=καλός άνθρωπος.
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της δέν ξαναπήγε εις τήν έπίσκεψιν. ’Ά ν ή όδός ή άγονσα είς τόν παρά
δεισον τοϋ Μωάμε-fr ήγε μέσον τών πανωλικών δρόμων τής Άδριανουπό- 
λεως, προύτίμα νά μείνη έξω τοϋ νυμφώνος. Έξηκολούάησε δμως τήν συ- 
ζήτησιν μέσω τοΰ αθλίου κόμητος, έως ού ό Βανής (έχων καλλιτέραν διά- 
κρισιν) ύπεδήλωσε δα ό Bocareschi δέν ήτο κατάλληλον μέσον πρός διοχέ- 
τευσιν θείων άληθειών καί έπεθύμει άν ό Ιππότης είχε νά κάμη καί άλ- 
λας ερωτήσεις νά τάς ύ.τοβάλη έγγράφως καί ό ίδιος ομοίως θά έδιδε έγ
γραφους τάς άπανιήσεις του. Ό δόλιος δμως ιππότης είχε αρκούντως δια- 
φωτισθή.

(Σελ. 158— 159) "Οταν άργότερον οί δραγουμάνοι τοΰ Πρεσβευτοΰ
μετέβησαν είς τον κεχαγιάν νά λάβουν τήν άπάντησιν του διά τήν ύπό
θεσιν τών καθολικών φρέριδων, έφερον τήν εϊδησιν δτι ή έξοχότης του 
θά πράξη φρόνιμα νά παραιτηθή πάσης έλπίδος έπί τοΰ ζητήματος. Ό  
Βεζύρης δέν ήτο δυνατόν νά πεισθή, δτι είνε δυνατόν ν’ άναβάλη τήν 
έκτέλεσιν τής άποφάσεως [ύπέρ τής ’ Ορθοδόξου εκκλησίας] περισσότερον, 
διότι επέστρεψε άπό τήν 'Ιερουσαλήμ ό απεσταλμένος του. Ειχεν άποφα- 
σίσει νά έκδώση τό πρόσταγμα τοϋ Σουλτάνου καί άμέσως νά τό έκτε- 
λέση.

'Ο  S ir  John έφερε τήν αποτυχίαν του εν γαλήνη. Καί έν τή έπιθυ-
μία του νά μείωση τό μέγεθος τής Αποτυχίας του έγραφε είς τόν άρχιγραμ.
ματέα τής Ιπικρατείας: «Θ’ απορήσετε πώς τόσον μέγας θόρυβος έχει γ ί
νει διά τόσην έπουσιώδη ύπόθεσιν. Καθόσον οί καθολικοί μοναχοί οΐτινες 
έπεμελοΰντο τών 'Αγίων Προσκυνημάτων έν 'Ιερουσαλήμ πρέπει νά θεω
ρούνται ώς ζώντες είς τό κλίμα τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων καί επο
μένως ύπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ ορθοδόξου Πατριάρχου. Ή  τοιαύτη δι
καιοδοσία τοΰ ’Ορθοδόξου Πατριάρχου θά Ιγίνετο κατάδηλος ώς έξής. 
“Οταν τό Πάσχα τών ’Ορθοδόξων καί τών Λατίνων συμπέση τήν αυτήν 
ήμέραν, αί άκολουθίαι τών Βαΐων καί τών ’Αναστάσεων θά ετελοΰντο 
πρώτον ύπό τών ’Ορθοδόξων καί πρός τούτοις οί Λατίνοι θά πρέπη νά 
καταβάλΧουν μικρόν χρηματικόν ποσόν. Ά λλ ’ οί καθολικοί μοναχοί θεω
ρούν άμφότερα ώς ύποδηλοΰντα τήν άρνησιν τής ύπεροχής τού Πάπα. 
"Οσον άφορμ είς τά άλλα θά έξηκολούθουν νά νέμωνται τών μοναστη- 
ρίων των καί τήν έλευθέραν έκτέλεσιν τής λειτουργίας των δπως καί πρίν».

(Σελ. 172 —174). Ή διαμονή τοΰ άγγλου πρεσβευτοΰ έν Άδριανου 
πόλει διήρκεσεν άπό τής 10 Μαΐου μέχρι τής 16 (;) Σεπτεμβρίου 1675.
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22). ’Επιστολή έξ Άδριανονπόλεως τής Lady M ontagu προς τήν M iss 
ChlSWell 1717 διά τήν θεραπείαν τής ευλογίας δι’ εμβολιασμού ’ ).

Τό Σελημιέ, ή Λαίδη Μαρία M ontagu έθεώρει ώς τό ωραιότερον οι
κοδόμημα τό όποιον έχει ίδεΐ.

Άναφορικώς μέ τήν ευλογίαν περί τό 1717, ή Λαίδη Μαρία έφημίσθη 
καί έτυχε τής ευγνωμοσύνης τών συμπατριωτών της, «επιτυχώς είσάξα- 
σα, κατά τά γραφόμενα τοϋ μνημείου της, είς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοΰ 
L ichfield , άπό τήν Τουρκίαν είς τήν χώραν αυτήν τήν σωτήριον τέχνην 
τοϋ έμβολιασμοΰ τής εύλογίας*.

’Ιδού πώς περιγράφει τόν τρόπον, γράφουσα είς φίλην της εξ Άδρια- 
νουπόλεως :

Θά σάς εΐπω κάτι, τό όποιον θά σάς έκαμνε νά έπιθυμήτε νά εισθε 
καί εσείς εδώ.

Ή εύλογία τόσον θανατηφόρος καί τόσον διαδεδομένη μεταξύ ήμών 
εδώ είνε τελείως άβλαβης, διά τής έφευρέσεως τοϋ έμβολιασμοΰ, δπως τόν 
άποκαλοϋν. 'Υπάρχουν μερικαί γραΐαι, αί όποϊαι άσχολοΰνται κάθε φ θ ι
νόπωρου κατά Σεπτέμβριον μέ τόν εμβολιασμόν, δτε ή πολύ ζέστη έχει 
παυσει. Ό  κόσμος στέλλει ό είς τόν άλλον νά μάθουν άν μέλος τι τής 
οίκογενείας των σκέπτεται νά έμβολιασθή. "Οταν συναθροισθοϋν πρός 
τοΰτο δέκα πέντε ή δέκα έξ, ή γραϊα έρχεται μέ κέλυφος καρύου γεμάτο 
μέ τόν όρον τής καλλιτέρας ποιότητος, καί έρωτά ποίαν φλέβα προτιμά 
ν' άνοιχθή. ’ Αμέσως άνοίγει, εκείνην τήν οποίαν τής ύπεδείχθη μέ μεγά* 
λην βελόνην, ή όποία δέν σάς πονει .περισσότερον άπό κοινήν τσαγκρου
νιάν, καί μεταδίδει είς τήν φλέβαν τόσον όρον δσον δύναταί νά κράτηση 
ή κεφαλή τής βελόνης. ’Αμέσως κατόπιν δένει τήν πληγήν σκεπάζουσα 
αυτήν μέ κοϊλον τεμάχιον τσεφλίου καί κατά τόν αύτόν τρόπον άνοίγει 
τέσσαρας ή πέντε φλέβας.

Οί "Ελληνες έχουν συνήθως τήν πρόληψιν ν’ ανοίγουν μίαν είς τό 
μέσον τού μετώπου, μίαν είς έκάτερον βραχίονα καί μίαν είς τό στήθος, 
ώστε νά σχηματίζουν τό σημεΐον τοϋ σταυροί. Τούτο όμως έχει πολύ κα
κήν συνέπειαν δλαι αύται αί πληγαί αφήνουν μικρά σημεία καί τό απο
φεύγουν δσοι δέν είνε προληπτικοί, οί όποιοι προτιμούν νά τά έχουν είς 
τά σκέλη ή είς τά μέρη τοΰ βραχίονος τά όποια καλύπτονται. Τά παιδιά 
ή οί έμβολιασθέντες είς νεαράν ήλικίαν παίζουν τό υπόλοιπον τής ήμέρας

.1) Ά π ό  τά β ιβλ ία , Lady Montague Letters, London 1861, τομ. I of λ. 308-809 
καί Harry Charles Luke, A ssistant Governal of Jerusalem  : Anatolien, London 1924 
σελ. 47—49.
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καί άπολαμβάνουν άκρας υγείας μέχρι τής όγδοης ημέρας. Τότε άρχεται 
ό πυρετός νά τούς καταλαμβάνη Οπότε μένουν κλινήρεις δυο ήμέρας, σπα- 
νίως τρεις. Τότε είς τό πρόσωπον βγάζουν σημεία τά όποια δέν είνε πε
ρισσότερα τών είκοσι, τριάντα, καί τά όποια κατόπιν δέν άφίνουν ϊχνη. . 
Έντός οκτώ ήμερων άπολαμβάνουν πάλιν άκρας υγείας, όπως καί πρό τής 
άσθενείας των.

"Οπου έχουν πληγωθεί, παραμένουν άνοτκταί πληγαί κσί τρέχουν 
όταν υψώνεται ό πυρετός, καί τοϋτο δέν αμφιβάλλω oil προξενεί μεγάλην 
άνακούφισιν. Κατ’ έτος χιλιάδες ύφίστανται τόν έμβολιασμόν αυτόν, καί 
ό Γάλλος πρεσβευτής λέγει έν θυμηδίρ, ότι εδώ διά διασκέδασιν κάμουν 
τον έμβολιασμόν, δπως κάμουν εις άλλα μέρη λουτρά! Δέν υπάρχει παρά
δειγμα θανάτου έξ αιτίας αύτοϋ. Δύνασθε νά είσθε βεβαία δτι είμαι πε
πεισμένη περί τοΰ ακίνδυνου τοϋ πειράματος καθότι προτίθεμαι νά 
τό δοκιμάσω είς τόν άγαπητόν μου μικρόν υιόν. Κιμαι άρκετά πατριώτις 
νά λάβω τόν κόπον νά διαδώσω τήν χρήσιμον αυτήν έφεύρεσιν είς ’Αγ
γλίαν. Καί δέν θέλω λείψει νά γράψω είς μερικούς έκ τών ιατρών μας 
λίαν λεπτομερώς έπί τούτου, άν έγνώριζον μερικούς έξ αύτών, οί όποιοι, 
θά είχον τόσην αρετήν νά καταστρέψωσι τόσον σπουδαίον κλάδον τών 
εσόδων των, χάριν τοΰ καλοϋ τής άνθρωπότητος. Άλλά ή ασθένεια αύτή 
είνε πολύ ευεργετική είς αύτούς, ώστε νά προξενήση τήν κατακραυγήν 
κατά τοϋ θαρραλέου εκείνου προσώπου, τό όποιον θ ’ άνελάμβανε νά θ έ 
ση τέρμα είς αύτήν. "Ισως, αν ζήσω καί έπιστρέψω, θά έ'χω τό θάρρος 
νά κηρύξω τόν πόλεμον ενάντιον των.

"Ωστε θαύμαζε τόν ηρωισμόν έν τή καρδία τής φίλης σου κλπ.
Ή  Λαίδη M ontagu ’ ) έκ τοϋ χωρίου Βελιγραδιού, γράφει είς τόν σύ

ζυγόν της κ. W ortlay  M ontagu είς Πέραν τά έξής:
Κ. . Τό παιδί εμβολιάστηκε τήν περασμένην Τρίτην καί τήν στιγμήν 

αυτήν τραγουδεϊ καί παίζει καί είνε πολύ ανυπόμονο διά τό δειλινόν του 
φαγητόν. Παρακαλώ τόν Θεόν καί είς τό άλλο μου νά είνε έξ ίσου επιτυ
χής. Δέν δύναμαι νά εμβολιάσω τό κορίτσι, διότι ή νταντά της δέν έχει 
προσβηθή άπό εύλογίαν.

23) ’Από τό βιβλίον τής M ilady M on tagu e: Lettres έν G. Boucher 
de la R icharderie : Bibliotheque Universelle des Voyages. P aris 1808  
τόμ. I I  σελ. 74— 77.

‘ H M ilady M ontague κάμνει τήν πλέον χαρίεσσαν περιγραφήν τών

1) Letters ε ν θ ’ άν, σελ. 352—3.
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έξοχων.τής Ρουμανίας (;) οπού είνε ιδρυμένη ή Άδριανούπολις. At ό'χθαι 
είνε φυτευμέναί άπό καρποφόρα δένδρα, κάτω άπό τά όποια ή άνωτέρα 
τάξις άπολαμβάνει τήν δροσιά καί πέρι ει τόν καφέ της ύπό τούς ήχους με
ρικών οργάνων. Οί κηπουροί μάλιστα άρέσκονται νά παντρεύωνται μέ τό 
κελάρισμα τοΰ νεροΰ καί τόν ήχον τοϋ αύλοϋ των, ό όποιος είς τήν άπλό- 
τητά του έχει τ ι  τό άπείρως εύχάριστον. Τό θερμόν τοΰ κλίματος δέν τούς 
επιτρέπει νά έργάζωνται πολύ. ’ Αλλά ή γονιμότης τοΰ εδάφους, καί τό 
άφθονον πότισμα τό άναπληροΐ. Ή  πλειονότης εξ αύτών είνε "Ελληνες. 
Ή  πώλησις τών λαχανικών των καί τών φρούτων των είς τήν πόλιν τούς 
εξασφαλίζει σχεδόν τήν άνετον ζωήν. Αί γυναικές των καί τά κορίτσια 
των, αί όποΐαι είνε ώραΐαι καί χαρούμενοι, παρουσιάζονται χωρίς κάλυμ
μα είς τάς μικράς των κατοικίας, κτισμένος είς τό μέσον τών κήπων των 
και άσχολοΰνται ύφαίνουσαι είς τήν σκιάν τών δένδρων. Έ κεΐ ευρίσκει 
τις δλα τά έργαλεΐα τά όποια μας -θυμίζουν τούς άρχαίους "Ελληνας καί 
Ρωμαίους. Οί βοσκοί πλέκουν άκόμη στεφάνους άνθεων διά τούς καλούς 
των κριούς καί δπως έκεΐνοι τοΰ Θεοκρίτου, τραγουδούν καί διασκεδάζουν 
μέ διάφορα παιχνίδια.

Ή  ποίησις είνε μία τών διασκεδάσεων τής διακεκριμένης τάξεως 
Ή  M ilady M ontague άναφέρει τήν μετάφρασιν τήν όποιαν έκαμε άπό 
πολλάς στροφάς τών στίχων τοΰ πασα Τβραΐμ, ό όποιος τάς άπηύθυνε 
πρός τήν πριγκήπισσαν σύζυγόν του, κόρην τοΰ Σουλτάνου, πριν τήν λάβη 
ώς σύζυγον- παρά τήν διαφοράν τών ιδιωματισμών, διακρίνει τις είς τό 
μικρόν αυτό ποίημα πραγματικός ωραιότητας.

Ή  M ilady M ontague παρέστη είς τήν παρέλασιν τοϋ στρατού, ή 
οποία εγένετο ένώπιον τοΰ Σουλτάνου, ό όποιος θά μετεφέρετο εντός δλί- 
γου είς τό μέτωπον. Έ π ί κεφαλής ήτο ένας έφένδης άνεβασμένος είς κα
μήλαν πλουσίως κοσμημένην. Άνεγίνωσκε μέ δυνατήν φωνήν τό Άλκο- 
ράν, τοποθετημένον είς προσκέψαλον καί ήτο περιτριγυρισμένος άπό ομά
δα παιδιιΰν τά οποία έψαλλον εδάφια τοΰ κορανίου. Ήκολούθει μία όμάς 
ή όποία παρίστανε δλα τά στάδια τής γεωργίας, κατόπιν οί άρτοποιοί καί 
αί διάφοροι συντεχνίαι, καί είς τό μέσον τών φορητών αψίδων θριάμβου, 
τά διάφορα έμπορικά επαγγέλματα άντεπροσωπεύθησαν μεγαλοπρεπώς. 
Ήκολουθοΰντο άπό τούς μουσικούς καί τούς χορευτάς. Ή πομπή έκλινε 
άπό τούς έθελοντάς.

Διά νά έκδηλώσουν τήν άφοσίωσίν των είς τόν Σουλτάνον οί μεν 
τρυποΰσαν τά χέρια των ή τάςκεφαλάς των, μέ βέλη, οπότε έρρεε τό αίμα 
άπό τά χέρια των καί τό πρόσωπόν των, οί δέ τό άνταπέδιδον είς τούς 
συντρόφους των τρυπόντες τούς βραχίονας μέ μάχαιραν..

Με ιδιαιτέραν διάκρισιν ή Μηλαίδη M ontague είσεχώρησε, είς τήν 
Άδριανούπολιν καί είς τήν Κωνσταντινούπολιν, είς τρία χαρέμια κυριών
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τουρκισσών. 'Η  περιγραφή τών χαρεμίων, εις τά οποία αί Εύρωπαΐαι 
τής τάξεώς της καί τής άρετής της ουδέποτε είσήλθον, είνε φυσικά μεγά
λου ενδιαφέροντος. Τό πρώτον αύτών τών χαρεμίων ήτο τό τοϋ βεζύρη τό 
οποίον δέν είχε καμμίαν πολυτέλειαν. Ό  πλούτος τών ενδυμάτων καί δ 
μεγάλος αριθμός τών υπηρετών έπρόδιδον απλώς τό αξίωμα τών ιδιοκτη
τών. Ή άπλότης τής επιπλώσεως εξηγείτο άπό τήν εύλαβειαν τοΰ βεζύρη 
καί τής συζύγου του : άμφότεροι έχρησιμοποίουν τό περίσσευμά των είς 
τήν άνακούφισιν τών πτωχών. Ή  σύζυγος ηλικίας 50 ετών, διά τήν οποίαν 
δ σύζυγός της διατηρούσε ευλαβικήν πίστιν, ήσχολείτο μόνον είς τό νά 
παρακαλή τόν Θεόν καί τόν Προφήτην της. Δέν έδέχετο ή τήν Μηλαίδη 
M ontague μετ’ εύγενείας είλικρινοίς καί φυσικής. Δέν έσκέφθη ποτέι 
ακολουθούσα τήν συνήθειαν τής χώρας της, νά ύπερηφανευθή διά τά 
άλογά της καί τά ένδύματα καί τούς σκλάβους της κσί νά ζητήση νά χο
ρεύουν ένώπιόν της ύπό τόν ήχον οργάνων κάποιοι άλλοι Το γεύμα τό 
οποίον προσεφέρθη δέν ήτο καθόλου πολυτελές.

Ε ίς τήν Άδριανούπολιν, ακόμη, ή Μιλαίδη M ontague εύρισκε πε
ρισσότερόν δίασκέδασιν είς τό χαρέμι τοΰ K iaia , ύπολοχαγού τού μεγάλου 
βεζύρη. Ή γυναίκα του F atim e τής έφαίνετο, ώς ώραιότης τήν όποιαν 
αυτή ή τέχνη δέν μπορεί νά φαντασθή, καί τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά 
δημιουργήση ή ή φύσις μόνον. Ή  προσωπογραφία τήν όποιαν τής έκαμον 
εκφράζει ζωηρώς τόν ενθουσιασμόν άπό τόν όποιον κατελήφθη βλέπων αυ
τήν, καί ό όποιος άντί νά πλήττεται κατά τόν χρόνον τής έπισκέψεως, ένε- 
θουσιάζετο άκόμη είς τήν λεπτομερή έξέτασιν τών χαρίτων τής Fatim e. 
Πρέπει νά τά διαβάσετε είς τάς ίδιας Ιπιστολάς της. Κάθε τι τό πολυτελές 
καί τό πλέον περιζήτητον τό όποιον δύναταί νά συλλεχθή πρός επίπλωσιν 
ή στολισμόν είχε συναθροισθή πέριξ ιής ώραίας F atim e  : οί χοροί, τούς 
όποιους λαμπρώς έξετέλουν οί σκλάβοι ένώπιον τής Μιλαίδης M ontague, 
ήσαν αιθέριοι καί λάγνοι, ή μουσική ή οποία ήκούετο, τής έφαίνετο έξαι- 
ρετικώς περιπαθής : προσθέτει, δτι είς αυτήν τήν περίπτωσιν, μια Έλλη- 
νίς ή όποια κατέχει τελείως τήν ίταλικΐ)ν μουσικήν, προτιμούσε τήν τουρ
κικήν μουσικήν.

24) Άπό τό βιβλίον τον A lfred Dum ont: L e  Balkan , 2 erne edition, Paris 
1874.

(Σελ 112 — 117) Άπό τά 150 τζαμιά τής Άδριανουπόλεως, τά 8 εινε 
τά πλέον άξιοπαρστήρητα διά τήν ώραιότητσ τής άναλογίας των καί τής 
αρχαιότητας. "Ενα έξ αύτών, τό Έσκί τζαμί χρονολογούμενον άπό τόν 
Μεχμέτ Λ', τό Μουραδιέ έκτίσθη ύπό τού Μουράτ Α'. Ή Κωνσταντι 
νούπολις δέν έ'χει κανένα δμοιον τόσον παλαιόν. Τά άλλα δ ύψώθησαν
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άπό τόν Μουράτ Β', Σελήμ Β', Βαγιαζήτ Α', Βαγιαζήτ Β', Μουσταφά Γ ' 
καί Σουλεϋμάν.

Τά τζαμιά αύτά ανήκουν εις τόν ρυθμόν τόν όποιον άργότερον κα
θιέρωσαν οί ’Οθωμανοί. Δέν πρέπει νά τά συγκρίνωμεν μέ τό περί- 
φημον τζαμί τής Προύσσης, άλλοτε περιβεβλημένον άπό πορσελάνην, καί 
αύτά τοϋ Καΐρου, στολισμένα καί σκαλισμένα ώς δαντέλλες, αρχιτεκτο
νικά πρότυπα τής λεπτότητος καί γλαφυρότητος.

Αύιά είνε οικοδομήματα βυζαντινά, κατεσκευασμένα άπό "Ελληνας 
αρχιτέκτονας. ΙΊολύ προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, οί O r 
θωμανοί έχρησιμοποίουν "Ελληνας τεχιίτας, τούς ένεπιστεύοντο τήν άνοι- 
κοδόμησιν τών θρησκευτικών των κτιρίων, δπως έζήτουν άπό τούς Πέρ- 
σας νά τούς κτίσουν τά παλάτια των. Τίποτε δέν είνε εντελώς τουρκικόν 
είς αύτά τά οικοδομήματα τής έποχή’ς εκείνης, καί ό λόγος είνε άπλοΰς ■ 
τίποτε δέν έγινε άπό τούς Τούρκους.

Καθείς γνωρίζει τό κύριον σχέδιον τών μουσουλμανικών τζαμιών : 
τούς μιναρέδες των, τάς αύλάς των, τάς πηγάς των, τά σκιερά μέρη των< 
τά θυσιαστήρια των χωρίς καμμΐαν διακόσμησιν έν τούτοις παράγουν 
ζωηροτάτην αϊσθησιν θρησκευτικού μεγαλείου. ’Εκείνο τό οποίον είνε 
ώραΐον είς τό εσωτερικόν ενός τζαμίου είνε ό έπικρεμάμενος θόλος είς 
τόσον ύψος, ιοστε νά δίδη τήν γυμνότητα τοΰ απολύτου τών διαστά
σεων των.

Οί περίεργοι σημειώνουν εις αύτά μεγάλον αριθμόν αρχαίων κιόνων 
τούς όποιους μετέφεραν οί Σουλτάνοι άπό τά έρείπια τής Μικράς Άσίας.

Τά χάνια τής ’ Αδριανουπόλεως, τών όποιων τά περισσότερα χρονο
λογούνται άπό τον 14ον καί Ιδον αίώνα, μάς μεταφέρουν είς έποχήν άν- 
θοϋσαν. 'Απαρτίζονται άπό μεγάλας αύλάς άπό γρανίτην, οπού έτοποθε- 
τοΰντο τά έμπορεύματα, άπό διαμερίσματα καί σταύλους. Ή  πόλις αύτή 
πολυαρίθμοτέρα άλλοτε ή σήμερον, ήτο ολόκληρος πλακοστρωμένη : παν
τού άκόμη βλέπει κανείς πέτρας αναποδογυρισμένος καί αί όποϊαι κάνουν 
δύσβατον τόν δρόμον.

Οί Πέρσαι δέν είνε σπάνιοι είς τήν ’ Αδριανούπολιν. "Εχουν τήν φή
μην ίκανών εμπόρων. Οί Τούρκοι οί όποιοι δέν τούς άγαποϋν, καί τών 
όποιων διαφέρουν άπό τήν ζωηρότητα τοϋ χαρακτήρος καί τήν εύστροφίαν 
τοϋ πνεύματος, τούς κατηγορούν ώς κακής πίστεως. Ή  πόλις κατα τόν 
Αύγουστον 1868 περιέκλειε άκόμη παροικίαν ή όποία ειχεν έλθη έκ Τεχε
ράνης. Αύτοί ήσαν οί B abistes οπαδοί τοϋ Bad, νεωτεριστοϋ, ό όποιος 
προσεπάθησε, είνε άρκετά χρόνια, νά ίδρύση μίαν νέαν θρησκείαν είς τήν 
αυτοκρατορίαν τοϋ Σάχη- εις αύτήν ή ’ Ανατολή καί ή Δύσις έξ ίσου θά 
προσηλυτίζοντο. Κατόπιν μακροΰ καί αίμοφύρτου διωγμού είς τόν όποιον 
οί οπαδοί τοΰ Bad δέν έδειξαν δειλίαν, άλλ’ άνενέωσαν, μέ τό θάρρος 
των μέ τό όποιον έπεθύμουν καί έδέχοντο το μαρτύριον, σκηνάς τάς όποιας
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ένομίζομεν ως έξαφανισθείσας άπό τήν ιστορία ·, ή έξουσία, ή οποία κα- 
τεδίκασε είς θάνατον μεγάλον άριθμόν εξ αυτών καί τόν αρχηγόν των> 
άπεφάσισε νά έξορίση τούς λοιπούς. Ή Τουρκία ή οποία δέν ειχε άγα- 
θάς σχέσεις μέ τήν αύλήν τής ΙΙερσίας, έδωσεν εκουσίως άσυλον είς τούς 
καταδιώκομε νους. Τούς παρεχώρησε πρός διαμονήν τήν Άδριανούπολιν 
καί μερικά χωρία τής Ρωμυλίας. 'Ο άδελφός τοΰ Bad έγκατεστάθη είς 
τήν πρωτεύουσαν τοΰ βιλαετιού.

Ή  ζωή τών έξορίστων ήτο συνεχές υπόδειγμα ηθικής καλλιέργειας. 
Σχεδόν άπό τής έγκαταστάσεώς των, ήσχολήθησαν δλοι είς έ'να επάγγελμα’ 
αύτό εινε άρχή τής πίστεώς των, δτι κάθε άνθρωπος πρέπει νά έργάζεται 
καί έζων δπως οί άλλοι μουσουλμάνοι μέ μόνην αυτήν τήν διαφοράν, καί 
δέν έπαυον νά δίδουν τό παράδειγμα τής ευσπλαχνίας καί τής γλυκύτη- 
τος. Παρηκολούθουν τακτικώς τάς δημοσίας προσευχάς έντός τών τζα
μιών. Έ ν τούτοις δέν άπηρνοΰντο τής πίστεώς των, έκαστος έξ αύτών 
ήτο ίεροκήρυξ καί άπόστολος. "Ενας Τοΰρκος ήρχετο νά άγοράση καπνόν 
είς τό μαγαζί ένός babiste, ό έμπορος τοΰ ώμιλοΰσε διά τήν σωτηρίαν, διά 
τήν άναζωογόνησιν τών ψυχών, διά τήν άρετήν.

Ή συνομιλία έγινετο είς τόνον οικογενειακόν καί μέ τήν ιδιαιτέραν 
εύστροφίαν τής φυλής του, ούχί χωρίς νά άναμιγνύη είς τούς λόγους του 
εικόνας καί παραβολάς. Έάν ό συνομιλητής του ένδιεφέρετο διά τήν συν- 
διάλεξιν, ό babiste έθιγε μερικά σημεία πλέον ιδιαίτερα τής νέας διδασκα
λίας του. Αύτός ό λαϊκός άπόστολος τελείως προσωπικός, προερχόμενος άπό 
τά παζάρια, έπιδιορθώνων ύποδήματα ή πλέκων ψάθας, είνε τά μάλιστα 
άνατολικός. Ε ινε ενδιαφέρων νά εύρίσκωμεν κατά τάς ημέρας μας άρ- 
χάς καί συνήθειας τάς όποιας δυνάμεθα σχεδόν νά συγκρίνωμεν άναγι- 
γνώσκοντες τάς παλαιάς διηγήσεις καί ιδιαιτέρως τάς πράξεις τών ’Απο
στόλων. Οί B ab iste s προσηλύτισαν, αύτό ύπήρξεν άρκετόν διά νά θορυ- 
βηθή ή Πύλη ό βαλής δέν έγνώριζε τίποτε άπό αύτήν τήν θρησκείαν, δέν 
έσκοτίζετο καθόλου, δ άπεσταλμένος τοϋ cesar δέν ήσχολεΐτο περισσότερον 
μέ αύτάς τάς θρησκευτικός ιδέας, αί όποΐαι ήδύναντο νά καταλήξουν είς 
ταραχάς τών ’ Ιουδαίων τής Ίεροσαλήμ- ό ρωμαίος κυβερνήτηςκαί ό τοΰρ
κος κυβερνήτης δέν ήγάπων αύτάς τάς άνησυχίας Ό  βαλής έθεσε τέρμα 
είς τήν προπαγάνδαν. Οί bab istes διετάχθησαν νά είνε έτοιμοι πρός 
άναχώρησιν, χωρίς νά τούς είπή κανείς πού θά τούς ώδήγουν. Ό  άδελφός 
τοϋ Bad τούς συνεκέντρωσε και τούς άνήγγειλε τάς νέας δοκιμασίας «ή 
μικρά του δμάς, έλεγε, δέν ειχε νά λυπηθή, αφοΰ παρέμεινε ήνωμένη κατά 
τούς πρώτους χρόνους τοΰ διωγμού, έκαστος ήδύνατο νά ζητήση δικαιοσύ
νην δταν υπήρξε άγαθός, φιλεύσπλαχνος άξιος τής ιεράς μνήμης τοϋ άρχη- 
γοΰ Μάρτυρος, τόν οποίον ηύλαβοΰντο. Μόνον ένας παρέμεινεν είς τήν 
Άδριανούπολιν καί δέν θά συμμετείχε τοϋ ταξειδίου τό οποίον τούς ύπε-
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βλήθη, δέν ήτο ένοχος, άλλά νυμφευθείς μουσουλμανίδα, έχασε τήν έμπι- 
στοσύνην τών άδελφιϋν του.

"Ο δυστυχής αυτός, ό όποιος παρευρέθη είς τήν ομιλίαν αϋτήν, έπι- 
στρέψας σπίτι του άπηλπίσμένος, άπηγχονίσθη' προξενεί έκπληξιν, εάν τις 
ενθύμησή δτι ή αυτοκτονία είνε σχεδόν άγνωστος είς τους Άνατολίτας.

Τό 1866, οί babistes μετεφέρθησαν, μοϋ ειπον, είς τήν Κύπρον.’Ίσως 
νά έγκατελειψαν αυτήν τήν νήσον, όπως έγκατέλειψαν τήν Άδριανούπολιν.

Τής Άδριανουπόλεως, άν καί είνε χώρα τής Βουλγαρίας (;), δ πληθυ
σμός τής πόλεως είνε κυρίως “Ελληνες καί ’ Οθωμανοί. 'Ο ορθόδοξος αρχι
επίσκοπος προσδιορίζει είς τριάντα χιλ. τόν αριθμόν τών ομοθρήσκων του1 
δ βαλής ομοίως είς τριάντα χιλ. τούς Τούρκους. Ή πόλις περικλείει αρκετά 
σημαντικόν άριθμόν ’ Ιουδαίων, περισσότερον τών 8000 προερχόμενων έξ 
’ Ανατολής καί άλλων έξ ’Ισπανίας άπό τόν Ι6ον αιώνα. Ό αριθμός τών 
’Αρμενίων αναβιβάζεται είς δύο χιλ. Οί βούλγαροι σχεδόν δλοι γεωργοί καί 
όλιγώτερον πλούσιοι, άποτελοϋν τόν υπόλοιπον τοϋ πληθυσμού. Οί μικροί 
έργαστηριάρχαι κιιί οί. έργάται έλληνες είνε ίδιοι μέ έκείνους τούς όποιους 
εΐδομεν είς τά παράλια, ϊδιοι δπως τούς βλέπει κανείς· παντού.

Ή Άδριανούπολις έχει πολιτισμένην κοινωνίαν, τής δποίας τήν πρω
τεύουσαν θέσιν κατέχουν οί έλληνες, οί όποιοι τό έχουν τιμήν νά παρακο
λουθούν τάς συνήθειας τής Ευρώπης. Αί γυναίκες παίζουν πιάνο καί φο
ρούν μόδας τών Παρισίων, οί άνδρες άνανιγνώσκουν τά βιβλία μας- είνε 
εύκολον νά εύρεθούν συνομιληταί οί όποιοι ομιλούν τήν γαλλικήν. ’ Εκ
πλήττεται κανείς νά συναντά συνήθειας τής Γαλλίας ή τούλάχιστον τό 
εξωτερικόν τοϋ πολιτισμού μας εις τάς δχθας τοϋ "Εβρου, καί θά άπέβαι- 
νε κανείς κακός άν παρετήρει τήν κοινωνίαν αυτήν μέ πνεύμα πολύ κρι
τικόν.

Περισσότερον άξίζει νά τονίσωμεν τήν έγκάρδιον υποδοχήν τήν οποίαν 
μάς κάμουν καί διερχόμεθα τάς εσπέρας μερικάς όίρας άναπαύσεως είς τά 
μεγάλα ανατολίτικα σαλόνια επιπλωμένα μέ γούστο καί πολυτέλειαν, είς τό 
μέσον γυναικών αί όποϊαι έχουν πάντοτε κάτι τό παράδοξον τής Άνατο · 
λής, εις τό μέσον άνδρών οί όποιοι αποκαλύπτουν μέ τήν διάλεκτόν μας; 
σκέψιν τόσον διάφορον τής ίδικής μας. Έάν άπό τής ’Αλεξάνδρειάς μέχρι 
τής Μαύρης Θαλάσσης καί ώς τά βάθη τής Θρφκης τό ίδιον πιάνο παίζει 
μέ τά ίδια γούστα, ή μονοτονία αυτή δέν έχει τίποτε νά προσκρούση είς 
τό κλίμα. Βέβαια δέν θά είνε αί πλέον νέαι μόδες, αί όποϊαι παρ’ δλην 
τήν υπομονήν τών κυριών, φθάνουν εις τά μικρά ευρωπαϊκά κέντρα.

(Σ  147) «D auna» (Δούναβις) « Άδριανούπολις», έφημερίδες βουλγα- 
ρικαί αί όποϊαι πρό ολίγου ίδρύθησαν.

(Σ 148) Δέν πρέπει ποιέ νά ξεχνώμεν δτι δλαι (ξεσηκώματα) αί άνα·
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σταχώσεις τών εθνοτήτων είς τήν Τουρκίαν αρχίζουν από τό σχολεΐον. Είς 
μεγάλον αριθμόν χωρίων 'Ελληνικών τής Ρωμυλίας βλέπει τις άκόμη με- 
γάλον χάρτην τελειότατον τής αρχαίας Έλλοίόος, τής Θράκης καί τής Μα
κεδονίας. Αυτός εινε εργον τοϋ πατριώτου Ρήγα Φεραίου, ό οποίος τριάν
τα χρόνια, πρό τής έπαναστάσεως τους διεμοίρασεν είς δλα τά μέρη τής 
όθωμανικής αύτοκρατορίας. Αυτός είνε ένα πολύτιμον κειμήλιον. Πόσον 
συνετέλεσε είς τό νά ισχυροποίηση είς τάς καρδίας τήν επιθυμίαν τής 
άπελευθερώσεως!

(Σ . 117— 119) Έγένετο πολύς θόρυβος περί τά 18(30 διά μίαν καθο
λικήν Βουλγαρίαν, διά τήν οποίαν ένδιεφέρετο ή αΰλή τής Ρώμης. Δύνα- 
ται νά βλέπη κανείς σήμερον είς τήν ’Αδριανούπολιν ποια αποτελέσματα 
έφερε αυτή ή κίνησις. ‘ Η καθολική προπαγάνδα τών τελευταίων έτών έγέ
νετο άπό Πολωνούς ιεραποστόλους, οί όποιοι ομιλοΰντες τήν σλαυικήν ήννο- 
οΰντο άπό τόν λαόν. Οί πατέρες τής μεταρρυθμίσεως υπήρξαν οί πρώτοι 
οΐ όποιοι άνέλαβον τήν αλλαγήν τής θρησκείας τών Βουλγάρων. Ή  Πύλη 
ηύνόησε τάς προθέσεις των. Μία περισσότερα θρησκευτική κοινότης είς 
τήν Τουρκίαν, είνε νέα άρχή έξασθενίσεως τών ραγιάδων.

Έ νφ ό καρδινάλιος τής Ρώμης Barnabo ηύλόγει, χωρίς νά έξογκώνη 
τάς ελπίδας τάς οποίας έλογάριαζε νά έφαρμόση, τήν άναγέννησιν τής 
πίστεώς είς τήν κοιλάδα Μαρίτσα, ο Κιουπριλί-πασά, διοικητής τής Άδρια- 
νουπόλεως, διέτρεχε τήν επαρχίαν καί ένεθάρρυνε τάς μεταστροφάς (τούς 
άλλαξοπιστοϋντας).

Οί Πολωνοί ιεραπόστολοι ήθέλησαν νά κτίσουν έκκλησίαν πλησίον 
τής Ελληνικής άρχιεπισκοπής. ‘Ο άρχιεπίσκοπος υπέδειξε είς τό μεζλίσσ1 
δτι τό οίκόπεδον ήτο βακούφι καί ή έκκλησία έγκατελείφθη. Οί Πολωνοί 
μετεφέρθησαν είς τό Κερίσχανε, χωρίον ίδρυμένον είς τάς πύλας τής Ά - 
δριανουπόλεως. ’Έχουν άπό 5 έτών σχολεΐον είς τό όποιον δέν έφοίτουν 
περισσότεροι τών 30 μαθητών καί τό έγκατέλειψαν. Οί καθολικοί ενωτι- 
κοί βούλγαροι είνε σήμερον περί τάς 2000. Ό  έπίσκοπός των, σεβ. Ρα
φαήλ, είς τόν όποιον ή Πύλη εσπευσε ν’ άναγνωρίση τόν τίτλον αρχηγού 
θρησκευτικής κοινότητος, δίδουσα θέσιν είς τό m esliss πλησίον τοΰ 'Έλ
ληνος άρχιεπισκόπου, δέν κρύπτει δμως τήν συμπάθειάν του διά τούς 
Πολωνούς.

Δύο assom ption istes τής N im es καί τέσσαρες άδελφαί τοΰ αύτοΰ 
τάγματος ίδρυσαν πρό ολίγου μίαν νέαν έκκλησίαν είς τήν πρωτεύουσαν 
τοΰ βιλαετιού. Ή  αποστολή αυτή αν καί είχε μέτρια αποτελέσματα προσέ- 
φερε υπηρεσίας μέ τήν άφοσίωσίν της καί τήν αγάπην της πρός τόν πλη
σίον.

A. Α. Σ Τ  AMOV ΛΗΣ



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΝ

Me τά δημοσιευόμενα κατωτέρω αποσπάσματα σνμπλ.ηροϋται ή Ικδο- 
αις τον 'Οδοιπορικού τον αειμνήστου Γ .  Ααμπουαιάδβν. ’ Ως γράφει ό 
ίδιος «τώ 1920 Αύγουστον 18 διοριστείς έφορενων επιμελητής τών αρ
χαιοτήτων Θράκης, έπεχείρησα μετά τον έφορον τών άρχαιοτήτων κ. Ν. 
Παπαδάκι τρεις άρχαιολογικάς περιοδείας άνά την κεντρικήν ίδίφ Α. 
Θράκην».

Βεβαίως τά δημοσιευϋέντα ήσαν δοκίμια τά οποία ϋά έακόπενε νά 
τακτοποι>)οη καί σνμπληρώα·)} ό συντάκτης τον, ώς έκ τούτον παρουσιά
ζουν πολλά κενά καί ίσως τινά ακατανόητα' έδεωρήϋη δμως καλόν νά δη- 
μοαιενδονν ώς ειχον διά νά περισωΰονν.

’Εδημοσιεύϋησαν αποσπάσματα είς τους τόμ. Β ’ σελ. 87— 93, 3 2 3 — 
324, Γ '  σελ. 172— 176, Θ' σελ. 4 5 — 70, Γ  σελ. 2 5 3 —263 καί Ι Ε '  σελ. 
99—134.

ΔΙΔΥΜ Ο ΤΕΙΧΟ Ν

’ Ιδιαιτέρα σημείωσις τοΰ Μητροπολίτου έν τή φα τοΰ βιβλίου λέγει 
τάδε : Έ ν  Διδυμοτείχφ έχρημάτισε διδάσκαλος ό Τεροδιάκονος ’Αθανά
σιος Βλάχος άποθανών εν Πάτμφ 4 Μαΐου 1741 (Ζερλέντη Τστορ. Έ -  
ρευναι Α ' σελ. 183).

Τφ 1747 άναφέρεται έν Διδυμοτείχφ μοναστήριον λεγόμενον Δορφι- 
λιώτη (έ'νθ’ άν. σελ. 265).

Ή έκκλησία τοΰ Αγίου ’Αθανασίου έχει όπισθεν χρονολογίαν 1834 
καί κάτω 1832.

‘ Ο κ. Ν. Κινίδης λέγει δτι υπήρχε τό πάλαι έν Διδυμοτείχφ γυναι
κείων μοναστήριον, δπερ κατά πάσαν πιθανότητα είνε ό ναός τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου των ’Αρμενίων δστις λέγει είνε είδος μονής, είς δν κατά τάς 15 
Αύγουστου προστρέχουσι πανταχόθεν πλήθη ’Αρμενίων προσκυνητών.

Έντός τής μητροπόλεως υπάρχουν πολλοί έπιτύμβιοι λίθοι, έχοντες 
τεχνικήν μάλλον ή αρχαιολογικήν άξίαν. Ό Πρωτοσύγκελλος τοΰ Αγίου 
Λιτυιιοτείχου Ν. Βαφείδης δέν έννοεΐ νά παραδώση αύτούς, άλλά ζητεί νά
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ζητήση παρ? αύτοΰ τοΰτο ό κ. "Υποδιοικητής και νά λάβη τήν συγκατά 
θεσιν τοΰ γέροντος.

Ό  κ. Πετρίδης άφήκε πολλάς σημειώσεις περί Διδυμοτείχου, τάς 
όποιας κατέχει ή αδελφή του.

Ε’ίς τινα τουρκικήν οικίαν απέναντι τής οικίας τοΰ Γ . Άσημακο- 
ποΰλου, υπάρχει ώραΐον κιονόκρανον, ρωμαϊκών χρόνων μεγίστων διαστά
σεων, δπερ διατρήσας ό πάππος τοΰ νΰν κατόχου μετέβαλε είς στόμιον τοΰ 
εν τή οίκίφ φρέατος.

Β ΙΖ Υ Η

Παράδοοις η ερ ϊ τής άλώσεως.

Καί μετά τήν άλωσιν δήθεν τής Κ]πόλεως ή πόλις ήτο άπαρτη 7 έτη 
(δθεν καί άπαρτος δήθεν) έως ού έδεσαν κηρία είς τά κέρατα 1000—2000 
αιγών άπό τό Κετσή-κεοϊ (νοτιόθεν) ας έξέλαβον οι Βιζυηνοί εϊτε ώς 
συμμάχους, είτε ώς δαίμονας διό καί ήνοιξαν τάς πΰλας (κατά τόν Ρι.υ- 
στέμ-βεη).

’ Ανατολικά τής Βιζύης διερχόμεθα παρά τήν Καϊνάρτζαν, λαμπράν 
. πηγήν, πόλιν δήθεν καί παρά τό Τσιακλή χωρίον καί άλλοτε Τσιφλίκι μέ 

λείψανον καλοΰ πύργου τετραγώνου ϊσως Βυζαντ. καί λουτροΰ μικκύλου 
έρείπια. "Υπέρ αύτό ή πηγή Έργίνη, εξ ής έλαβεν αρχήν ο ομώνυμος πο
ταμός.

Α ΔΡΙΑ Ν Ο ΥΙΙΟ Λ ΙΣ

Τών έκλελοιπότων ϊχνη (άσημα τοΰ Σεραΐου δλως' πιθανώς δμως 
άνασκαφή τούτων καί γενικώς κατ’ αγκώνα τοΰ Τόνζου, σαφώς έξηρμέ- 
νου ύπέρ δχθας (δί’ ερείπια Βυζαντινά) θά ήξιζεν. ’Ίσως ποτέ και Βυζαντ. 
ήσαν έδώ, έξω τοΰ τείχους, καταφυγής ένεκα καί ειχον επαύλεις).

’Αρχαιότητες

Πλήν τής έν τφ Ζαππείψ συλλογής καί ολίγων τοΰ Ίδαδιέ άρτι κλα- 
πέντων ύπό τών Τούρκων (Ιν οίς κομψή μικρά κεφαλή Νύμφης φυλλο- 
στεφοΰς ή ’ Αρτέμιδος καί Γοργόνειον έπί αρχιτεκτονικού μέλους κάτι παι
δικόν άγαλμάτιον μόλις ήρχισμένον, 1— 2 τεμάχια νεκροδείπνων αναγλύ
φων, βωμίσκος μέ τήν έπιγραφήν Άσκληπιφ (έπηκόφ) Αύρ. Σεβαστιανός 
Παυλ . . . (άριθ. 33 ήμ. συλλογής) καί 2 Βυζαντ. έπικρανίτιδες, (ή I με
γάλη έξ Έκκλ. μεγάλης), γνωστά καί είς Κων]πολιν (Μουσεΐον) άπηγμέ- 
να (ίδίρ τί μεικτόν, γοργονείων γλυπτών έκατέρωθεν καί Βυζαντ. κιονο



χρόνου κατά το άκρον υστερογενούς, ασαφές uν ήτο κιόνιον ή βόσις άνα- 
θείματος.

Νϋν ηββίκβίμενα

1) ’Όπισθεν τοϋ Γυμνασίου τεμάχιον μαρμάρινου θριγκού τάφου 
πολυγλύφου μέ γεισίποδας καί δίλλα κυμάτια, έφ’ οΰ τής κορυφής άντι- 
στρόφως (— ύστερογενώς) επιγρ. Δ ΙΟ Γ Ε ΙΤ  . . .

2) Κιονόκρανον Βυζ. πρό τής οικίας τοΰ κ. Δ. Παναγιωτοπούλου κο- 
ρινθιάζον, εύμέγεθες μέ άνεμιζόμενα (έφθαρμένα) φύλλα εξαχθέν μετ’ 
άλλων λίθων έκ τής οικίας τοϋ ίατροΰ κ. Α. Βόνδα.

Μ εβλεχανί Ά δ]λεω ς

'Υπάρχει μία δεξαμενή αριστερά προς τόν δρόμον Κιγιμίου—έκεΐ 
ύπάρχει μία πλάξ μέ στεφάνους καί γράμματα Ελληνικά, έξεταστέα.

APN A UYT-KEO  Γ
ι

Προς Β. τής Άδ]πόλεως 2 περίπου ώρας, έ'χον λαμπρόν κλίμα καί 
περίφημα νερά. Τφ 1911 ειχε 22 οικίας ομογενών. ’ Ενταύθα είχον κτι- 
σθή περίφημα όχυρώματα δεσπόζοντα τής πέριξ πεδιάδος.

Είχεν Έκκλησίαν τοϋ 'Αγίου ’ Αθανασίου. Έ ν  τή μετόπη ή είκών 
τβύ 'Αγίου καί έν τή γωνία ό δικέφαλος αετός. Ή  ημερομηνία έν άμφο- 
τέροις 1856 Μαρτίου 26.

Έ ν τφ ναφ ή αρχαιότερα είκών είναι ή τοϋ 'Αγίου Χαραλάμπους 
(1835). Έπεδιορθώθη τφ 1904 Ά π ριλ. 25.

Έ ν  τή νοτίφ πλευρά τοΰ ναού έ'ξωθεν ύπήρχεν έντετειχισμένον άνά- 
γλυφον κόρης πεπλοφόρου έχούσης τάς χεΐρας κεκρυμμένας. Είναι μέχρι 
τοϋ γόνάτος. ’Έ χει δέ κάτω τήν έξής επιγραφήν.

Ε Υ Τ Υ Χ ΙΑ Ν Ο Σ  
ΚΥΡΙΑΚΙΙΤΙΠ  
IAINYNIWI-N

Είχε δημοτικόν σχολεΐον είς δ εϋρομεν 12 άρρενας καί μαθήτριας 5.
Καί εν μέν τή Α' τάξει υπήρχεν 1 μαθ. καί 2 μαθήτριαι 

» » δέ κ Β'. » υπήρχον 2 ■> »  2 »
» * τή προκαταρκτική * 6 » » — >
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Διδάσκαλος δ κ. Γεώργιος Σ  Πεχλεβανίδης έξ Άδ]λεως, δστις έδίδα- 
σκε Θρησκευτικά, Έλλληνικά, ’Αριθμητικήν, Γεωγραφίαν καί ‘Ιστορίαν. 
Πολλά δέ ποιήματα καί άσματα. Τά άποτελέσματα ήσαν πάσης προσ
δοκίας άνώτερα, όφειλόμενα είς τήν φιλοπονίαν καί είς τόν ζήλον τοΰ δι
δασκάλου. 8 Μαΐου 1911 (;)

ΚΡΑΣΟΧΩ ΡΙΟΝ (ΣΙΑ ΡΑ ΙΙΛ Α Ρ)

Τοΰτο κεΐται πρός ΝΑ. τής Άδριανου'πόλεως και κατοικεΐται ύπό 
Χριστιανών Τουρκοφώνων. Σήμερον έχει 160 — 170 οικίας, 3 μαγαζεϊα 
καί μίαν Έκκλησίαν τιμωμένην έπ’ δνόματι τοϋ 'Αγίου . . .

Τό σχολεΐον είναι μεικτόν έχει . . .
"Εχει μίαν βρύσιν τής όποιας τό ΰδωρ αενάως ρέον, δέν είναι πολύ 

καλόν, διότι προέρχεται έκ δύο φλεβών, ών ή μία έχει ώραΐον ύδωρ, ή δέ 
ετέρα μέτρι.ον, ή βρύσις δμως είναι μεγαλοπρεπής καί έχει περί τάς 15 
λεκάνας, διά νά ποτίζωσι τά ζώα τω ν αί τρεις έξ αυτών είναι μαρμαρό- 
τευκτοι. Έ ν  γένει είναι πολύ ωραία.

"Εν χιλιόμετρον περίπου πρός Β. τοϋ χωρίου κεΐται τό Κλήσε-Μπαϊ- 
ροϋ. Πρό 15 έτών άνε'σκαψαν αύτό οί χωρικοί, παρακινηθέντες άπό μίαν

/ tf Μη C/ *  ο  ι ν  w  c ^ tχωριανήν των, ητις ελεγεν, ou  ειοε κατ οναρ ενα κύριον να Οιατασχ) αν- 
τήν νά γίνωσιν εκεί άνασκαφαί, διότι έκεΐ θά άνεύρισκον μίαν εικόνα. 
Πράγματι μερικοί χωρικοί άνέσκαψαν μέρος τοϋ λόφου καί μή άνευρόν- 
τες τίποτε έπαυσαν. Τό δέ πράγμα έλησμονηθη. Μετά έν έτος ό χωρικός 
Νικολάκης Αναστασίου Τοπαλίδης καί αυτός όραματισθείς, προσέλαβε 
περί τούς 40 χωρικούς, καί τή υποδείξει αύτοϋ γενομένων άνασκαφών 
άνευρέθη έν κιονόκρανον μαρμάρινον άρίστης τέχνης, ή κάτω διάμετρος 
αύτοΰ ήτο 0,21, τό ύψος 0,23,50 καί τό πλάτος άπό τής μιας γωνίας είς 
τήν άλλην 0,33. Ε ίνα ι δέ μικτοϋ ρυθμοϋ, κορινθιακού καί ιωνικού, ίδιά- 
ζοντος κατά τούς. Ρωμαϊκούς χρόνους.

Έ κ εΐ δέ άνευρέθησαν συγχρόνως καί άνθρώπινα κρανία καί οστά, 
έτι δέ ψέλια καί ενώτια καί νομίσματα— τά τελευταία προσέλαβεν ό Δ ι
οικητής τοϋ χωρίου άποστείλας ενα χωροφύλακα έφιππον πρός τούς τήν 
εκσκαφήν ποιουμένους, καί άπαγορεύσας τήν έξακολούθησιν τοϋ έργου. 
Οί δέ ήμέτεροι ύπήκουσαν, φοβούμενοι μή χαρακτηρισθώσιν ώς σκάπτον- 
τες χαρακώματα.

Άνευρέθησαν δέ καί δύο σταυροί, ών δ μέν λίθινος μετεφέρθη είς 
τήν έκκλησίαν τοϋ χωρίου, δ δέ έτερος άργυροϋς διηρπάγη. Καταστρα- 
φέντος δέ τοΰ χωρίου καί εκδιωχθέντων τών χωρικών υπό τών Τούρκων, 
τό ύπολειφθέν έδόθη είς Τούρκους πρόσφυγας πρός ένοικίασιν, οί δέ χω·
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ρικοί έζήτησαν άσυλον μέ μόνον τό ύποκάμισον άλλοι μέν ε ί; τήν Βουλ
γαρίαν άλλοι δέ είς τήν Μακεδονίαν Τό κιονόκρανον μετεφέρθη είς τό 
Μουσεΐον.

Ή  γυνή είς ήν έπεφάνη κατά πρώτον τό όραμα και ή κόρη αύτής 
ήσαν τοϋ Δημητράκη Πεχλεβάνη.

Έθεώρουν τό μέρος τοϋτο ώ; Μοναστήριον και διά ,τοϋτο οί χωρι
κοί έπήγαινον καί ήναπτον κηρία, καί πολλάκις έν καιρώ αύχμοϋ έκαμαν 
έκεΐ λειτανίαν καί αμέσως έβρεχε. Τοΰτο δέ συνέβη άκόμη καί πέρυσι.

Φαίνεται δέ δτι θά ήτο εκεί Μοναστήριον καί έκ τούτου, δτι έκεΐ 
πλησίον υπάρχει βρύσις, έ'χουσα λαμπρόν πόσιμον ύδωρ καί συντρίμματα 
κεραμίδων καί πλίνθων.

ο  D u  I - u  r  ι ι η  ι  |ΊΨ· Υ0«μ·β  Ρ Η  Κ  Η  C  I I  ( ) λ  μ-κος ].50—πλατ. 21.50

Σήμερον επανελθόντες επιδίδονται είς τά έ'ργα αύτών, ή δέ Ισοδεία 
προμηνύεται πλούσια. Μερικοί άκόμη δέν έπανήλθον. 

τή 12 Μαίου 1922

Προβάτον ΤιΖχος

Ενταύθα άνευρέθη άγαλμα μέγα άνδρός τηβεννοφόρου. 'Ο Ά χμέτ 
αγάς Δαγλής Πάλα-βουγίκης έχει νόμισμα άργυροΰν.

Τ Σ ΙΟ Ρ Ε Κ Ε Ο Τ

Τών περί Άδρι,ανουπόλεοτ; τύμβων δυτικώτερον τοΰ Καραγατσίου 
είναι ό Ρίζια τεπές καί απώτατα πρός Ν ό Καρτάλτεπές.— ’Έ χει άνοι- 
χθή πρό έ'τους καί πλέον ύπό τών Γάλλων άξιωματικών (δήθεν είργάζοντο 
40 στρατιώται έπί 5 —0 έβδομ.) ό φερώνυμος Τσερέκίοϊ τεπές 1U τής 
ώρας άπέχων προς Δ. τοϋ Καραγατσίου. Μέτριου μεγέθους (έως 5 μ. ϋψ). 
καί ώς συνήθως έμφαίνων καί κοίλωσιν άφηρημένων πέριξ χωμάτων, εύ
ρέθη κατά τόν κύριον αύτόπτην καί ήμών ξεναγόν αγροφύλακα, ός δ ι’ 
υπηρεσίαν εν Γαλλία μέχρι τινός δεκτός (ιιέχρι. τής ήμέρας τών ευρημά
των). ’Έχων δύο χ(β·ονς αρκετά εύμεγέθεις (περί τό 1, 20 μ.) πωματι
σμένους μέ λίθους ένεπιγράφους καί ρητώς δυο άρυταίνας μεγάλας (μαύ- 
ρας πιθ αργυρών) άλλ’ ή συνέχεια έκρύβη άπό πάντων καί κάρρα τ ’ άπε- 
κόμισαν νυκτος τεθειμένα ύπό μουσαμάν (ΜυθοπλαΛτοΰν αμέσως οί χω
ρικοί 3 πιθάρια γεμάτα θησαυρό καί ένα φεΐδι !)

Έ κ τών ελάχιστων όστράκων άγγείων ούδέν το προϊστορικόν άσφα- 
λώς, τουναντίον ενέχει γΰρον πυθμένας, τοΰθ’ οπερ όριστικώς Ιστορικόν. 
’ Αξιόλογοι ίδίφ ο ί ηιφοτάφοι πιθανώς έν τύμβψ
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Τή 25 Φεβρουάριου μνήμη τοϋ 'Αγίου ’Αλεξάνδρου τοΰ εν Δριστι- 
πάρφ τής Θράκης.

Τόν ’ Αλέξανδρον δίσκος είδεν Ήλίου 
υπέρ Θεοΰ τμηθέντα δόξης Ήλίου.

’Έξη κατά τούς χρόνους Μαξιμιανοϋ καί τοϋ ήγεμόνος ΓριβεριανοΟ 
έν ετει Τ ', καταγόμενος έκ Καρθαγένης. Συλληφθείς δέ ύπό τοϋ ήγεμόνος 
οΰ μόνον δέν έπείσθη νά θυσιάση είς τά είδωλα, άλλά καί ύβρισε σφο- 
δρώς τόν ήγεμόνα. "Οθεν κρεμάται άπό τών άκρων τών χειρών καί κά- 
τιοθεν τών ποδών του κρεμάται πέτρα βαρεία. ’Έπειτα πάλιν κρεμαστείς 
ξεσχίζεται καί δέρεται.— ΓΙηγαίνων δέ είς τήν Μαρκιονούπολιν, καίεται 
έκεΐ μέ λαμπάδα άνημμένην. ’Έπειτα έπήγεν είς τήν Θράκην καί έκεΐ 
άπεκεφαλίσθη καί έ'λαβε τόν τοΰ μαρτυρίου στέφανον. Νικοδήαου Α γ ιο 
ρείτου Συναξαριστής. Τόμ. Β '. σελ. 154.

Είς τό Τσιορέκεοϊ άνευρέθησαν έντός τύμβου άνσσκαφέντος ύπό τών 
Γάλλων 3 πίθοι έγκλείοντες θησαυρούς καί είς όφις, όν έφόνευσεν είς 
μαϋρος, άλλ’ άμέσως άπέθανε καί αυτός. Τό χωρίον ήτο άρχαΐον καί 
ωνομάζετο Καστανιά.

Τό δε δνομα Τσιορέκεοϊ έ'λαβεν έκ τοΰ δτι έπελθούσης ποτέ επιδη
μίας, άπέθανον τά ®/a καί ύπελείφθη μόιον τό 1 ν έξ ού καί τό δνομα.

i  Γ. Λ Α Μ Π Ο Υ ΣΙΑ Δ Η Σ
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8  Ή  Σαραν ιαστλεξονδοναα
Καστανιές.

"Ενα καιρό κ’ ένα ζαμάνι ήτανε ένας δράκος καί μιά δράκισσα, κ” 
είχανε μιά κόρη πολύ όμορφη τή Σαρανταπλεξουδούσα, κάθουντανε άπάν’ 
σ’ ένα παλάτι καί δέν είχε σκάλα, έρριχν’ ή Σαρανταπλεξουδούσα τις 
σαράντα πλεξούδες της κ’ έκαμναν σκάλα κΓ ανέβαιναν καί κατέβαιναν, 
τόσο μακρυά καί πολλά μαλλιά είχε.

Μιά μέρα βγήκε τό βασιλόπουλο νά κυνηγήσ’, κεΐ κοντά ήτανε δέν
τρα, άνέβκε σ’ ένα δέντρο για νά σκοτώσ’ ένα φίδι καί βλέπ’ τόν δράκο 
πού φώναζε:

Σαρανταπλεξουδούσα, 
ρίξ 'τά  μαλλάκια σ’ ν ’ ανέβω.

Ρίχν’ ή κοπέλλα τά μαλλιά της κΓ άνέβκε ό δράκος, έ'ρχεται κΓ ή 
μητέρα της ή δράκισσα φώναξε κΓ αΰτή.

Σαρανταπλεξουδούσα,
ρ ίξ ’ τά μαλλάκια η' ν’ ανέβω.

Ρίχν’ ή Σαρανταπλεξουδοΰσα τά μαλλιά της κΓ άνεβαίν’ ή δράκισ
σα. Τό βασιλόπουλο παραφύλαγε, σάν είδε πού έφυγαν ό δράκος κ’ ή 
δράκισσα, πήγε κάτ’ άπ’ τό παλάτι καί φώναξε.

Σαρανταπλεξουδούσα, 
ρίξ’ τά μαλλάκια σ ν' άνέβω.

Ρίχνει τά μαλλιά της κι’ άνέβκε τό βασιλόπουλο.
Σά γύρσε ή δράκισσα φώναξε πό κάτ’ τό παλάτι.

Σαρανταπλεξουδούσα,
ρίξ' τά μαλλάκια σ’ ν ’ ανέβω.

Λέγ’ ή Σαρανταπλεξουδοΰσα, τώρα έρχεται ή μάννα μ’, τί νά σέ κά
μω ήτανε μάγισσα, χτυπάει τό ραβδί καί τό κάμνει σκούπα. Έ ρριξε τά 
μαλλιά της, άνεβαίν’ ή μάννα της άπάν°, λέγ’ άνθρωπίλα μέ μυριζ’, κυττάζ’

*) Συνέχεια άπό Σ . 365 τοϋ ΙΕ ', τόμου.
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εδώ, κυττάζ’ έκεΐ, δεν ηυρε τίποτε. Σάν ήλθ’ ό δράκος τήνε λεν' άνθρω- 
πίλας μέ μυρίζ’.

— Καί μένα μέ μυρίζ’ . Σκάλιζαν δεξιά κι’ αριστερά δέν ηίίρανε τίποτε.
Βγήκ’ ό δράκος κ’ ή δράκισσα έξω καί το βασιλόπουλο λέγ’ στη Xu-

ραν ιαπλεξουδούσα νά φύγμε νά πάμε στο παλάτι τοϋ πατέρα μ ’.
’Έρχεται πάλε ή μάννα της καί φωνάζ’ :

Σαρανναπλεξουδοναα,
ρίξ’ τά μαλλάκια σ’ ν ’ ανέβω.

Ή  Σαρανταπλεξουδοόσα χιυπάει τό ραβδί καί γίνεται τό βασιλόπου
λο χρυσό μήλο καί τό κρέμασε πίσ’ άπ’ την πόρτα, ρίχνει τά μαλλιά της 
κάτ’, άνεβαίν’ ή δράκισσα. Άνθρωπίλας μέ μυρίζ’ , τήν λέγ’, έχς κρυμμέ
νο άνθρωπο, σκαλίζ' παντού δέν τον βρίσκει καί φεύγει θυμωμέν’ .

Λέγ’ τό βασιλόπουλο, ζωή είναι αυτή, ρίξ’ τά μαλλάκια σ’ νά κατέβω 
γώ κ’ ύστερα πέσε άπ’ το παράθυρο, μέ τά χέρια μ’ θά σε πιάσω. Τήν 
άνέβασε πάν’ στ’ άλογο τ ’ κ’ έφγανε.

CH Σαρανταπλεξουδοόσα δέ γύριζε νά δγή πίσ’ της, μόνε λέγει στό 
βασιλόπουλο, γύρσε νά δγής τί σύννεφο έρχεται, άσπρο, μαύρο;

—'Άσπρο.
— Μή φοβάσαι είν ’ ό πατέρας μου. Χτύπσε τό ραβδί, έγινε ένα χα- 

βούζι *■) καί κείν’ γένκε πάπια καί κολύμπαγε.
Ε ΐδ ’ δ δράκος τό χαβούζι μέ τήν πάπια, γύρσε πίσ’.
Τον ρωτάει ή δράκισσα, πήγες ; τί είδες ;
—Είδα ένα χαβούζι μέ μιά πάπια.
—’Ά  λέγ’ ή δράασσα, κείν’ ήτανε, θά πάγω νά δγή ή σκύλα τί θά 

τήν κάνω.
‘ Η Σαρανταπλεξουδούσα έγινε πάλι κοπέλλα καί κάθσε στ’ άλογο κ’ 

έφυγαν. Κύττα πίσ’, λέγ’ στό βασιλόπουλο νά δγής τί σύννεφο έρχεται, 
μαύρο, άσπρο.

—Μαύρο.
—Ού, ή μάννα μ’ έρχεται. Χτυπάει τό ραβδί κάμν’ ένα παρακκλήσι 

καί τό βασιλόπουλο καντηλανάφτη, κάμνει κ’ ένα χαβούζι καί κείν’ γίνε
ται πάπια καί πλέχ’ μέσα.

Ή  δράκισσα σάν ειδε τήν πάπια τή γνώρσε. Σκύλα, έβγα έξω.
Ή πάπια πήρε πέτρα καί τήν έρριξε μέ τό φτερό της κ’ έβγαλε τής

/ \ / 9 e f λ t ® ν W 9 ι si a /μαννας της το ματι κι ή μαννα τήν καταρσε “ή, οση εμορφια εχ , τοση 
άσχημη νά γέν’.

1) Λ. Τ . δεξαμενή.—2) Καταράσθηκε,
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"Εγινεν πάλι ή πάπια κοπέλλα καί to βασιλόπουλο την πήρε καί την 
πήγε σνο παλάτι τοϋ πατέρα τ’. "Οταν ό βασιλές την είδε άσχημη την
έβαλε νά καθήσ’ μακρυά πό τό παλάτι, σέ μια καλύβα μέσα.

'Η  Σαρανταπλεξουδούσα ηΰςε ένα περιστέρι κ’ έγραψε τη μάννα της, 
μάννα μ’, νά σέ στείλω τό μάτι σ’ και στείλε με την έμορφιά μ’. Καί

' 5 I »  V \ Υ / it \ * *κειν την ξανακαταρσε, απ αυτο που είναι χειρότερό άσχημη να γεν .
Ξανά ηύρε περιστέρι καί την έγραψε, μάννα μ’ ,νά σέ στείλω τό μάτι 

σ’ καί στεΐλέ με την έμορφιά μ1 γιατί πήρα τό βασιλόπουλο καί στό πα
λάτι δέ μέ θέλνε.

Πήγε τό περιστέρι τό γράμμα καί τό μάτι τής μάννας. Ή  μάννα 
την έδοσε την εύχή της, από τόσο έμορφη πού ήτανε νά είνε διπλή ή έμορ
φιά τς Την έστειλε έξόν από την εύχή κ’ ένα φουστάνι τον ουρανό μέ τ ’ 
άστρα.

'Ο βασιλές είχε κ ι’ άλλου; δυο γιοΰδες παντρεμένοι, έκαμε τραπέζι 
κ’ είπε, άς καλέβω καί τον μικρό τον γιό μ ’ μέ την άσχημη γυναίκα.

Ή  Σαρανταπλεξουδούσα μέ την εύχή τής μάννας της έγινε πεντά
μορφη, άλλαξε, στολίσθηκε, έβαλε τό φουστάνι τον ουρανό μέ τ ’ άστρα 
καί πήγε μέ τό βασιλόπουλο στό παλάτι.

Τό παλάτι έλαμψε κι’ δσοι ήτανε κεΐ έχασαν τά πάντα, οί συννυφά
δες ζούλεψαν κι’ δ βασιλές ήτανε χήρος την έβαλε στο μάτι.

Κάθσανε νά φάνε, ή Σαρανταπλεξουδούσα άπ’ ότι φαγί έτρωγε έρ- 
ριχνε πό κάνα δυό ψυχουλάκια στόν κόρφο της. Την έβλεπαν οί άλλες

• it it l i tπου ερριχνε, ερριχναν κι αυτές.
Άφοΰ έφαγανε, σκώθκανε νά χορέψνε, άπό την Σαρανταπλεξουδού-

tt t> ν  ·· / it y r C ·ι t ,σα ο,τι ερριξε στον κορφο της, επεφ τε και γ ινουνταν ολοασπρες πάπιες
> / / ' — ' 1 i \ / ̂  \ /και παπακια, χόρευαν και κείνα γυρω, απ τις συννυφάδες που χόρευαν 

έπεφταν άπό κάτ’ τά ψυχουλάκια.
Ό  βασιλές ξετρελλάθκε κ’ είπε μέσα τ ’, τώρα θά καθαρίσω to γιό 

μ ’ καί θά την πάρω, σέ μένα ταιριάζ’. Τ ήνάλλ’ μέρα λέγει στό γιό τ’ , νά 
πάς νά μέ φέρς τό αθάνατο νερό.

Ή  Σαρανταπλεξουδούσα λέγ’ στο βασιλόπουλο δ,τι θά σέ πει ό πατέ
ρα σουνά μέ τό λές κ ι’ ύστερα νά τό κάμς.

— Μ’ είπε νά πάγω νά τον φέρω τ ’ αθάνατο νερό.
— Νά πάρς αύτό τό σταμνί καί θά πας δυό ώρες δρόμο καί θά βρεις 

δυο βουνά πού άνοίγνε καί κλείνε, ανάμεσα τρέχει τ ’ αθάνατο νερό, νά 
βάλς μέ μιας τό σταμνί όσο πάρ’ καί νά φύγς, νά μη γυρίσης νά δγής νέ 
πηγαίνοντας, νέ έρχώντας.

Πήγε τό βασιλόπουλο, πήρε τ’ αθάνατο νερό καί τό πήγε στη γυναΐ- 
κά τ ’.

—"Ελα νά τό πιούμε καί γό) βάζω άλλο νερό καί τό πάς στόν πατέ
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ρα σ’ . "Ηπιανε κράτσαν καί λίγο, βάζει στό σταμνί νερό καί τό πάγει τό 
βασιλόπουλο στον πατέρα τ ’ .

Ό βασιλές ήξερε πού δέ γύριζε πίσ’ οποίος πήγε για τ ’ αθάνατο νε
ρό κ ι’ άπόρσε.

Νά πάς τό λέγ3 ό βασιλές, νά μέ φέρς τό χρυσό τό μήλο, για νά τό 
πνίξ’ τό βασιλόπουλο ό δράκος.

Πάγει καί τό λέγ’ στη Σαρανταπλεξουδούσα, λέγ’ ή γυναίκα τ’, στό 
δρόμο πού θά πάς είναι ένας μεγάλος δράκος, νά τόν καλημερίσης καί νά 
σκύψης νά φιλήσης τό χέρι τ ’, κείνος θά σέ πει τί θά κάνς.

Πήγε τό βασιλόπουλο ηόρε τό δράκο, τόν καλημέρσε, φίλσε τό χέρ1 
τ ’ καί τό ρώτσε τί θέλς;

— Μ’ έστειλε ό πατέρας μου νά πάρω τό χρυσό μήλο.
Ό  δράκος τ ’ όρμήνεψε, νά πάς μά νά μή μιλησης, γιατί σά μιλήσης 

θά γίνς μάρμαρο.
Τό βασιλόπουλο έ'καμε δπως τό είπε ό δράκος, πήρε τό χρυσό τό μή

λο καί πήγε στη γυναΐκά τ ’ .
Ή  Σαρανταπλεξουδούσα λέγ’, νά τό φάμε καί γώ σέ κάμνω ένα μή

λο νά τό πάς στόν πατέρα σ’ .
’Έφαγαν άπό μισό τό μήλο, .πήρε ένα άλλο μήλο τό βαράκωσε1), τό 

πήρε τό βασιλόπουλο καί τό πήγε στόν πατέρα τ ’ .
— Νά, πατέρα, σ’ έ'φερα τό μήλο.
— Μπρέ γύρσες; τραβάει τό σπαθί τ ’ καί κόβει τό κεφάλι τ’ καί τό 

έ'βαλε πό κάτ’ τήν καριόλα2) καί φώναξε τή Σαρανταπλεξουδούσα καί τήν 
είπε, ό άντρας σ’ πέθανε, τώρα θά σέ πάρω γώ, θά κάθεσαι στό παλάτ1 
καί θά σέ κάνω άλλα δυό παλάτια καλλιότερα.

— Καλά, νά δγιώ πρώτα τόν άντρα μ ’.
Κυττάει κάτ’ άπ’ τήν καριόλα, ρίχνει τ ’ άθάνατο νερό καί ζουντα- 

νεύει τό βασιλόπουλο, σφάζνε τόν βασιλέ καί γίνκανε κεΐν' βασιλέδες κ’ 
έζησαν καλά. ’Ήμνσ καί γώ εκεί καί μ’ έδοσαν ένα τάσ’ φλουριά, στό 
δρόμο πδρχόμουνα περνοΐσα άπ’ τό ρέμα, οί βατραχοί φώναζαν βράκ, 
βράκ, καί γώ θάρρεψα πώς έλεγαν μπράκ, μπράκ3, φοβήθκα τις κλέφτιδοι, 
τάφσα κ’ έ'φγα.

9  Ή  βασιλόπουλα πού πέταξι.
Σ η λ υ β ρ ιά .

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας βασιλές καί μιά βασίλισσα κ’ ε ί
χανε μιά κόρη είκοσι χρονώ καί θέλανε νά τή παντρέψουνε μ ’ ένα γέρο

1) Χρύσωσε. —2) Κρεββάτι.—3) Λ. Τ . = “Αφησε.
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βασιλέ, ή βασιλοπούλα δέν ήθελε’ μιά μέρα λέγει στόν βασιλέ, πατέρα, νά 
μέ κάνης ενα ντολάπι ξύλινο μέ φτερά καί νάχει τρεις θέσες, άπό μέσα 
νά κλειδώνη κ ι’ άπό μέσα νά ξεκλειδώνη, κι' άπό πάνω νά έχ’ μιά τρύπα, 
νά μέ κάνης καί τρεις φορεσιές, τόν αύρανό μέ τ’ άστρα, τή γής μέ τά 
λουλούδια καί τή θάλασσα μέ τά ψάρια.

Άπό τρεις μέρες κ’ ύστερα έφερανε τό ντολάπι καί τις φορεσιές 
άνοιξ’ ή βασιλοπούλα τό ντολάπι έβαλε σέ κάθε θέση πό μιά φορεσιά, 
μπαίνει μέσα καί κλειδώνεται, μόνε τό κεφάλι της έ'μεινε έξω, παρακαλεΐ 
τό Θεό, Θεέ μ ’ , δόσ’ με φτερά νά πετάξω.

Τά ουράνια ήτανε άνοιχτά καί πέταξε.
Πετάει, πετάει, πετάει, κατεβαίνει σ’ άλλο βασίλειο κ ι’ άπόμκε σ’ ένα 

βουνό άψηλά. Ά π ό τρεις μέρες ύστερα τοϋ βασιλέ ό γιος βγήκε μέ τ.ς 
δοϋλοί τ ’ στό κυνήγι, βλέπνε άπ’ αντίκρυ ένα παράξενο πράμα καί λέγει 
τό βασιλόπουλο, μή χτυπήστε, νά τό πιάσμε ζωντανό, νά δγιοϋμε άγρίμι 
είναι, γιά φάντασμα, πάγει κοντά τό βασιλόπουλο καί τή ρωτάγει, φάντα
σμα είσαι, τί ε ίσ α ι;

—Είμαι άνθρωπος δπως συ.
— Δέν έρχεσαι νά σέ πάγω στή μητέρα μ’ ;
—’Έρχουμαι.
Τήν πέρνει τό βασιλόπουλο τήν πάγει στή μητέρα τ ’. Μητέρα λέγει 

σ’’ έφερα μιά δούλα.
— Εμένα  δέ μπόρεσαν νά μέ κάνε δούλες μέ τό σώμα κι’ όχι σάν 

αύτήνα μέ τά ξύλα. ΙΙάλε ας μείνει, μιά ποιι τήν έφερες καί τήν έβγαλαν 
Ξυλαγγελού.

ΤΗ λθε τό Πάσχα,-ό βασιλές ή βασίλισσα καί τό βασιλόπουλο πάνε 
στήν έκκλησία, λένε καί τή Ξυλαγγελού νά βγή καί κείνη ν’ άκούση τόν 
καλό λόγο ’).

Σάν έφχανε, άνοίγ’ ή Ξυλαγγελού τό ντολάπι, σαπουνίζεται, χτενίζε
ται, φορεΐ τό φουστάνι το·" ουρανό μέ τ’ άστρα, πάγει στήν έκκλησία καί 
στέκεται στό πλάγι στή βασίλισσα Μόλις είπανε τόν καλό το λόγο γυρνάει 
στο παλάτι, βγάζ’ τό φουστάνι τό ουρανό μέ τ ’ άστρα καί μπαίνει, στό ντο
λάπι ’Ή λθανε ό βασιλές, ή βασίλισσα, τό βασιλόπουλο άπ’ τήν έκκλησία 
κ’ ή βασίλισσα λέγει, σήμερις ήλθε στήν έκκλησία καί στάθκε κοντά μ’ 
μιά βασιλοπούλα καί φορούσε τον ουρανό μέ τ ’ άστρα, τέτοια έμορφη δέν 
είδα, νά ξέρω ποϋ κάθεται νά τρέξω νά τήν πάρω νά τή κάμω νύφη μ ’ .

Λέγ’ δ βασιλές, αύριο θάλθει πάλε στήν έκκλησία, νά βάλμε στρα
τιώτες νά φυλάξνε στήν πόρτα ν’ δγιοΰνε ποϋ θά πάγει.

1) Τό Χριστός άνέατη.
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Ή  Ξυλαγγελου τ ’ άκούει. Τό πρωί πάλε ό βασιλές, ή βασσίλισσα, τό 
βασιλόπουλο πάνε στήν έκκλησία, ή Ξυλαγγελου σαπουνίζεται, χτενίζεται, 
βάζει τη φορεσιά τη θάλασα μέ τά ψάρια, πέρνει καί μιά φούχτα φλου
ριά μέσ’ στή τσέπη της, πήγε στήν έκκλησία καί στάθκε κοντά στη βασί
λισσα. Πριν άπολύσ’ ή έκκλησία φεύγει, τό καταπόδι της πέφτνε οί 
στρατιώτες νά δγιοϋνε ποΰ θά πάγει, ή Ξυλλαγελού ρίχνει τά φλουριά 
κατά πρόσωπο, μαζεϋνε τά φλουριά καί τη χάνε.

Τό βασιλόπουλο ρωτάει τους στρατιώτες κατά ποΰ πάγ’ ή βασιλοπούλα;
— Τί νά σέ ποϋμε βασιλόπουλο αφέντη, μάς έρριξε φλουριά στδ πρό

σωπο, μαζεύοντας τά φλουριά τήν έχασαμε.
Λέγει τό βασιλόπουλο, αύριο γώ θά φυλάξω.
Τό πρωί πάλε δ βασιλές, ή βασίλισσα, τό βασιλόπουλο πάνε μαζύ 

στήν έκκλησία, ή Ξυλαγγελου σαπουνίζεται, χτενίζεται, βάζει τή φορεσιά 
τη γης μέ τά λουλούδια, πέρνει καί μιά φούχτα άμμο τον βάζει στή τσέ
πη της καί πάγει στήν έκκλησία.

’ Η λθ’ ή ώρα βγαίν’ ή Ξυλαγγελου άπ3 τήν έκκλησία, τό βασιλόπουλο 
φύλαξε έξω άπ’ τήν πόρτα καί πέφτει τό καταπόδι της. Γυρνάει ή βασι
λοπούλα ρίχνει τον άμμο στό πρόσωπο τοΰ βασιλόπουλου, πέρνει τό δα- 
χτυλίδι άπ’ τό χέρι τ ’ καί τρέχει στό παλάτι.

Τό βασιλόπουλο τό πάνε στό παλάτι καί φωνάζνε γιατροί νά γιάνε 
τά μάτια τ ’ .

Σάν έγινε καλά λέγει τό βασιλόπουλο τή βασίλισσα, γώ μητέρα θά 
πά νά βρώ τή βασιλοπούλα.

Ή  βασίλισα μάζεψε δσα κορίτσια ήτανε από δέκα όχτώ ως είκοσι 
ένα χρονοϋ νά κάνε κουλούρια για νά πάρη μαζύ τ ’ τό βασιλόπουλο. Μα
ζέψανε τά κορίτσια, άλλο ζάχαρι σπάνει, άλλο κανέλλα, άλλο βούτυρο ζε- 
ματάει κ ι’ άλλο πιάν’ τό ζυμάρι, αρχίσανε νά τά πλάθνε, τό βασιλόπου
λο συργιάνιζε, λέγ’ ή Ξυλαγγελού, δόστε καί μένα άπό μιά βούκα ι ) ζυ
μάρι νά κάνω καί γό) τό βασιλόπουλο ένα πητταρούδι 3).

Δέν τήν έδιναν κ’ ή Ξυλαγγελού έκαμε παράπονα στό βασιλόπουλο 
καί λέγει στα κορίτσια τό βασιλόπουλο, τόσα πούσθε δόστε τηνα άπό ένα 
κομματόπλο 3) νά κάνη κ ι’ αυτή ένα πητταρούδι. Τότες τήν έδοσαν, τό 
ζύμωσε, έβαλε μέσα τοΰ βασιλόπουλο τό δαχτυλίδι τοσμιξε καλά, τόψησε 
καί τδκρυψε.

Γιόμσανε τά τσουβάλια μέ τά κουλούρια καί τάρριξανε μέσα στο κα
ράβι. Πάγει ή Ξυλαγγελοΐ1 καί λέγει στό βασιλόπουλο, πάρε καί τό δικό

1) Λ ίγο.—2)—Μικρή πήττα.—3) Μικρό κομμάτι.
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μ’ τό πητταρούδι και ρίξ’ το σέ μιά άκρη ϊσως σέ χρειασθεΐ’ καί τδρριξα- 
νε στήν πλώρη σέ μιά άκρη.

Μολάρσανε καί πάνε, έτρεξανε σέ πολιτείες καί λιμάνια, τό βασιλό
πουλο όλο συλλογισμένο ήτανε, μιά μέρα λέγει, παιδιά, δγιέτε έκει στή 
πλώρη είχαμε ένα πητταρούδι τής Ξυλαγγελονς, άν βρίσκετε φέρτε το. 
Κόφτει τό πητταρούδι για νά φάγη καί βρίσκει τό δαχτυλίδι τ ’ μέσα.

Μόλις τόδε λέγει στους ναύτες, μπρός, πίσω στη πατρίδα, τό καράβι 
μπήκε στό λιμάνι, άρχισε νά κανονάρη καί κατάλαβε ή Ξυλαγγελου δτι τό 
βασιλόπουλο γόρσε πίσω.

Χαρές μεγάλες σ’ δλο τό βασίλειο πού ήλθε τό βασιλόπουλο, δλοι με
γάλοι καί μικροί πήγανε στό καλώς όρίστε.

'Ο βασιλές κ’ ή βασίλισσα ολόχαροι αγκάλιασαν το βασιλόπουλο, τό 
βασιλόπουλο δείχνει τό δαχτυλίδι τ ’ καί λέγει πώς τΰβρε μέσα στό πηττα- 
ροΰδι πού έκαμε ή Ξυλαγγελου.

Νά τή φωνάξουμε λέγ’ ή βασίλισσα. Ή Ξυλαγγελού πηγαίνει δπως 
ήτανε πάντοτε μέσα στό σανιδένιο ντολάπι, μόνε τό κεφάλι δέν είχε φα_ 
κιολισμένο δπως άλλοτε, τό χτένισε δπως τις τρεις φορές ποΰ πήγε στήν 
εκκλησία, καί τό πρόσωπό της έλαμπε από έμορφιά.

Την είδανε καί σάστισαν.
Τό βασιλόπουλο παίρνει τό σπαθί τ’ καί μέ προσοχή κόφτει τδνα 

φτερό, κόφτει τ ’ άλλο φτερό, σχίζει τό μισό μπροστινό σανίδι τοΰ ντο- 
λαπιοΰ καί φαίνεται ολόκληρη ή βασιλοπούλα μέ τή φορεάιά τον ουρανό

\ 1 3/με τ αστρα.
Ή  βασίλισσα τήν αγκαλιάζει καί τή φιλάει, σϋ είσαι ή βασιλοπούλα 

πού μάς παίδεψες τόσο καιρό; ό βασιλές τή φιλεΐ καί λέγει τώρα θά γίνει 
κ’ ή χαρά. ’Έκαμαν γάμους καί χαρές καί μεγάλες πασχαλιές, βάσταξ’ ή 
χαρά σαράντα μέρες και σαράντα νύχτες καί ζοϋνε κείνοι καλά καί μεΐς 
καλλίτερα.

1 0 )  ‘Η. Σ τα χ ιο ίΐέη ελη .
'Η ρά κλειο ι.

•Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στήν ανέμη ντνλιγμένη, 
δώσ' της κλώτσα νά γυρίση, 
παραμνϋτ ν ’ άρχηνίοη 
καί τήν καλη μας συντροφιά 
νά τήν καληαπερίαη.

Αρχή τοΰ παραμυθιού καλή σπέρα σάς. Μιά φορά κ ι’ έ'να καιρό 
ήτανε μιά γρηά ν’ είχε τρεις θυγατέρες, κάθουνταν στό πάτερό κ’ έγνε*
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θαν μαλλί κ’ είπανε, οποιανης κλωστή κοπεί θά τήνε σφάξουμε. Κόπηκε 
μιά φορά τής μάννας τους, τό σχώρεσαν, τή δεύτερη πάλι, τήν τρίτη ε ί
πανε οί δυο μεγάλες νά τή σφάξουμε' ή μικρή θυγατέρα ποϋ τήν έλεγαν 
Σταχτοπέπελη γιατί κάθουνταν πλάγι στό μαγκάλι δέν ήθελε, οί μεγάλες 
δέν τήν άκσανε καί τήν έσφαξαν.

Ή  Σταχτοπέπελη τήν έθαψε κάτ3 άπό τή σκάλα, κάθε μέρα τήν 
έκλαιγε, τή θύμιαζε κ ι3 έκαιγε τό καντήλι της πάν’ άπ* τό μνήμα, στον 
ύπνο έβλεπε τή μάννα της πού τήν έδινε πολλές ευχές καί στις άλλες δύο 
κατάρες. Στις σαράντα μέρες, κεϊ πού θύμιαζε ειδε τρία καρύδια, τάσπα- 
σε καί τό κάθε καρύδι είχε καί μιά φορεσιά, τό ένα είχε τόν ουρανό μέ 
τ’ άστρα, τ3 άλλο τον κάμπο μέ τά λουλούδια καί τ3 άλλο τή θάλασσα μέ 
τά ψάρια κι’ ένα ζευγάρι χρυσά παπούτσια.

Τήν Κυριακή πήγανε οί άδελφές της στήν εκκλησία, ή Σταχτοπέπελη 
έσπασε τό ένα καρύδι κ ι3 έβαλε τή φορεσιά τόν κάμπο μέ τά λουλούδια 
τά χρυσά παπούτσια καί πήγε στήν έκκλησία. Σάν μπήκε μέσα έλαμψε ό 
κόσμος, έκαμε τό σταυρό της, μοίρασε στις φτωχοί άπονα φλουρί, μόνε 
στις άδελφές της έδοσε άπό μισό. *0  βασιλές σάν τήν είδε τρελάθκε άπό 
τήν ομορφιά της. Ή  Σταχτοπέπελη γλήγορα, γλήγορα φεύγει, πάγει στό 
σπίτι βγάζ’ τή φορεσιά τόν κάμπο μέ τά λουλούδια καί κάθεται πάλι κον
τά στ" μαγκάλι κι3 άρχισε νά οχαλίζ τή στάχτη. Σάν ήρτανε οί άδελφές 
της άπό τήν έκκλησία τήν είπανε, στήν έκκλησία ήρτε μιά όμορφη βασι
λοπούλα, φορούσε χρυσά ρούχα τόν κάμπο μέ τά λουλούδια καί μοίρασε 
στις φτωχοί άπονα φλουρί καί μάς μάς έδοκε άπό μισό, καί μεϊς φτωχά 
κορίτσια δέν είμαστε ; άν εΐρχουσαν θάδτνε καί σένα.

'Η Σταχτοπέπελη έλεγε, δέ θέλω γώ φλουριά, κλαίγω τή μαννούλα μ* 
πού τή σφάξατε άδικ'α.

“Αμα ήρτε ή Κυριακή τή λένε οί άδελφές της, άϊντε Σταχτοπέπελη 
νά πάμε στήν έκκλησία.

—Γώ δέν παγαίνω, πάντε σείς.
’Έφυγαν, ή Σταχτοπέπελη έσπασε τ3 άλλο καρύδι κ’ έβαλε τή φορε

σιά τή θάλασσα μέ τά ψάρια, τά χρυσά παπούτσια καί πήγε στήν έκκλι- 
σία. Έ λα μ ψ ’ πάλι ό κόσμος, μοίρασε φλουριά, θέλσε ό βασιλές νά τήν 
πιάσ’, δέ μπόρεσε, κείν3 έφυγε γλήγορα, άλλαξε τά ρούχα καί κάθσε κοντά 
στό μαγκάλι.

Σάν ήλθαν κ3 οί άδελφές της τήν είπαν, ήρτε πάλι ή βασιλοπούλα 
καί φορούσε τή θάλασσα μέ τά ψάρια, θέλσε ό βασιλές νά τήν πιάσ’ κεϊ 
πού μοίραζε τά φλουριά, μά κείν’ ζέφυγε, έμάς δέ πρόκαμε νά μάς δόκη.

Σάν ήρθ’ ή άλλη Κυριακή οί άδελφές είπαν πάλι στή Σταχτοπέπελη 
νά πάνε στήν έκκλησία νά δή καί τή βασιλοπούλα πού μοιράζ’ τά φλου
ριά.
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-—ίΥο δέν έρχονμαι, τ' νι< την κάμω τι; βασιλοπούλα, κυττάζω τή 
λύπη μ που άδικα σιράςατε τΐ| ρ ητέοα μας.

Μόλις έφυγαν ή Σ τα χτο π έπ ελ η  έβαλε τή φορεσιά τόν ονρανο μέ τ’ ά* 
σέρα καί πήγε στήν εκκλ ijrriti. ο/ος ο κόσμος θάμαζε τήν ‘ μορφιό της, 
μοίρασε.πάλι φλουριά' απ τή βιασύνη έπεσε τό χρυσό παπούτσι μέσα στή 
γούρνα τό νερό, πήγαν του βασιλέ τ' άλογα νά πιούνε νερό, ταράζουνταν
καί δέν έπιναν, σκυφτ’ ό βασι/.ές κ ει.δε !·να χρυσό παπούτσι, τυ πήρε
κ’ έόοσε διαταγή να πάνε όλα τα κορίτσια τής πολιτείας καί σ’ όποιο έρτη 
•θα τό πάρει γυναίκα τ Μ

ΙΙήγαν δλα τα. κορίτσια, πήγαν κι1 οί αδελφές τής Σταχτοπέπελης, σέ 
κανένα πόδι δέ, ταίρια;?, ό βασιλές στεναχωρεθκε που δέν ηΰρε ποιανής 
ήτανε, πήγε στή; Σταχτοπέπελη; τό σπιπ και λέγ στις αδελφές της, ε ί
χατε κόμα μιά αδελφή τί έγινε ;

— ΓΙέθανε, καιρός πολύς πέρασε πό τότε.
Τή Σταχτοπέπελη για νά μή τή δγή ό βασιλές τήν έκρυψαν πό κάτ’ 

το κοφίνι, ό βασιλές κάθσε παν’ στό κοφίνι κ" ή Σταχτοπέπελη τον τσίμ
πησε. Σκώθκε ό βασιλές και λέγ' τί είναι καί μέ τσίμπησε;

— Δεν είτε τίποτα βασιλέ μας, μιά κάτα 3) έχμε πό κατ’.
Ινάθσε ό βασιλές. πάλι τόν τσιμπάγει, δίν’ μιά τό κοφίνι καί βλέπ’ τή

Σταχτοπέπελη, βγάζ’ άπό τή τσέπη τ’ τό χρυσό παπούτσι τήν ήρτε ίσια 
ίσια. Τότε διάταξε κ' έκαμαν μεγάλες ετοιμασίες καί παντρεύτηκε τή 
Σταχτοπέπελη, ή μάννα τ ’ δέν τήν ήθελε κ ι’ όλο γρίνιαζε, τόν έλεγε 
ποΰ τήν ηύρες καί μέ τήν έφερες.

Ό  βασιλές θά παγαινε στον πόλεμο καί τήν άφσε στή μάννα τ ’, αυτή 
πολό τήν μάχουνταν κ ήθελε νά τήν κάν’ κακό. Ή ρτε ό καιρός νά κάν’ 
παιδί, έκανε ενα αγόρι μ’ ένα άστρο στό κούτελο.

Ή  μάννα τοΰ βασιλέ σάν ειδε τό παιδί μέ τό άστρο ποΰ «έκαμε ή 
Σταχτοπέπελη, σκ υ λ ίασε άπ’ τό κακό της, σκέφτηκε μέ τή μαμμή νά πε- 
τάξνε τό παιδί καί νά βάλνε ένα σκυλί' στό τόπο τ’ καί νά ποϋνε στό βα
σιλέ, ή γυναίκα σ ’ έκαμε ένα σκυλί, τί θάκαμνε ή σκύλα ; "Οπως ε’ιπαν 
έτσι κι’ έκαμαν, τό’ρριξαν στήν άκρη τό ποτάμι, κεϊ κοντά ήτανε ένας τσο
μπάνης, τό πήρε καί τό μεγάλωσε.

1) Ό αδελφός μου, ό μητροπολίτης Έλευΰερουπόλεως. Σωηρόνιος Σταμοΰλης, 
σημε.ιοϊ οτι όμοια περί απώλειας υποδήματος καί δΓ άνευρέσεως αύτοΰ καί άνυψώ- 
σεως αΰτή; εις σύζυγον βπσιλόπαιδος, άναφέρουαι ; Στράβων ΙΖ ' 808 καί Αίλιανός. 
Π οικίλη ‘ Ιστορία. Ι Σ Τ ’ 32, πρβλ. Π. Καρολίδου, Παγκόσμιος ‘ Ιστορία περί τής 
Θράσσης Ροδωπίδος.

2) Γάτα.

Θ Q φ μ ι  κ d Ι Σ Τ ' 7
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Ό  βασιλές γύρσε άπ’ τόν πόλεμο, τόν λεν’ ή μάννα τ’ , ή γυναίκα σ’ 
έ'κανε ένα σκυλί’ γιά πρώτ’ φορά τό σχώρεσε.

"Υστερα πάλι άπό καιρό ό βασιλές έ'φγε γιά τόν πόλεμο κ’ ή Στα- 
χτοπέπελη κάν’ ένα κορίτσι μ’ ένα σταυρό στό χέρι. 'Η βασίλισσα ή μάν
να τοΰ βασιλέ μέ τή μαμμή πέρνε τό κορίτσι τό άφίνε κοντά στό ποτάμι 
καί στόν τόπο τ ’ βάζνε ένα σκυλάκι. Πέρνει κ ι’ αυτό ό τσομπάνης.

Ή ρτ’ ό βασιλές απ’ τον πόλεμο καί τον είπ ’ ή μάννα τ’ , ή γυναΐκά 
σ’ έκανε πάλι σκυλάκι. 'Ο βασιλές οτεναχωρέθκε καί άπόρσε πώς γένκε 
αυτό καί γιά δεύτερη φορά τό σχώρεσε.

Ή ταν ανάγκη νά φΰγ’ πάλι δ βασιλές κ’ έφγε. Ή γυναικά τ ’ κάμνει 
ένα αγόρι μέ τον ήλιο στό κούτελο, πάλι συμφωνάει μέ τή μαμμή ή μάν
να τοΰ βασιλέ, πέρνε τό άγόρι τό πετούνε στην άκρη τό ποτάμι καί στόν 
τόπο τ ’ , έβαλαν ένα σκυλάκι. Πέρνει κ ι’ αυτό ό τσομπάνης καί τά μεγά
λωνε και τά τρία.

Σάν ήρτ’ ό βασιλές, ή μάννα τ’ τόν λέγ’ ή γυναΐκά σ’ πάλι έκαμε 
σκυλί, γυναίκα ε ίν ’ αΰτή γιά σκύλα. Λέγε, λέγε ή μάννα τ’ , δ βασιλές 
σχάθκε τή Σταχτοπέπελη καί τήν έδιωξε απ’ τό παλάτ καί τήν έβαλε 
μέσα στο κουμάσ καί κάθουνταν μαζύ μέ τις όρνιθες.

Ή μάννα τ’ καί μ’ αυτό δεν εύχαριστήθκε, τόν έβαλε vet βγάλ’ βασι
λική διαταγή, νά καθίσ’ ή γυναΐκά τ’ έξω στό δρόμο καί νά τή φτύν’ δλος 
δ κόσμος κ ι’ οποίος περνούσε καί δέ τή φτοΰσε θά τόν έβαζε φυλακή. Π έ
ρασε κι’ δ τσομπάνος μέ τά τρία παιδιά, τά παιδιά δέ θέλνε νά τήνε 
φτύσνε.

Ό  βασιλές άπό μακρυά τά είδε καί θάμπωσαν τά μάτια τ ’ , φώναξε 
τόν τσομπάνη καί τον είπε, τά παιδιά αυτά πού τά ηΰρες. Κ ι’ δ τσομπά
νης είπε δικά μ’ είναι.

— ΓΙοΰ τά μεγάλωσες ;
— Στό σπίτι μ’ .
Ό  βασιλές γυρίζ’ καί λέγει στό κορίτσ, γιατί σύ δεν έφτυσες αυτή 

τή γυναίκα ;
Τό κορίτσ είπε, πώς νά τή φτύσω ; είναι αμαρτία, τί κακό μεγά

λο έκανε ; άν έκανε κανένα φταίξιμο πρέπ’ νά βάζης δλο τον κόσμο 
νά τήνε φτοϋνε ; 'Ο βασιλές φχσρισιήθκε ’πό τά λόγια τοΰ κοριτσιού
καί τό λέγ’ , αύριο νάρθτε μέ τόν τσομπάνη καί τά τρία νά φάμε μαζύ
στό παλάτι. Τό κορίτσι λέγ’ θά έλθουμε άμα αύτή τή γυναίκα πού τήν 
έχς στό Λρόμο καί τήν φτύν’ δ κόσμος νά πής νά τήνε λούανε νά τήνε
βάλνε καλά ροΰχα καί νά καθίσ’ κ ι’ αύτή μαζύ μας.

— Καλό, ειπ ’ δ βασιλές.
Τήν άλλη μέρα τά παιδιά μέ τόν τσομπάνη πήγαν στό παλάτι νά 

φάνε, ή μάννα τοΰ βασιλέ σάν τά είδε τά γνώρσε καί σκίφτκε νά τά
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φαρμακώσ’. Τό κορί τσι ήτανε καρδιογνώστης, πήρε μαζύ τ ’ ενα γατάκι 
κ ι’ όρμήνεψε τ ’ αδέλφια τ ’ νά μή βάλνε στό στόμα τους άπό τά φαγιά 
πού θά τά έδιναν.

’Έκατσαν στό τραπέζ γιά νά φάνε κι’ ό βασιλές θέλσε νά φάγ’ άπ’ 
τό πιάτο τοϋ κοριτσιού' όχι βασιλέ μ ’, θά φαρμακωθείς λέγει τό κορί- 
τσ, νά δόσω πρώτα στό γατάκ μ’ κ’ ύστερα. Μόλις έφαγε τό γατάκ 
έμεινε στόν τόπο, τότε γυρίζ’ καί λέγ’ στό βασιλέα, μάς φώναξες δω νά 
μάς φαρμακώσης ; στό δικό μας τό φαγί έβαλαν φαρμάκ κ’ άρχισε νά 
λέγ’ δλα. ‘ Η μητέρα σ’ ή βασίλισσα είναι γιαγιά μας, γιά νά μάς ξεκάν’ 
θέλσε νά μάς φαρμακώσ’ καί τή μάννα μας πού τή μισούσε, άφοΰ μάς 
έπερνε μόλις γεννιούμασταν καί μάς έρριχνε στήν άκροποταμιά σ’ έλεγε 
πώς έκαμνε σκυλί, αυτή είναι ή μητέρα μας πού τήν είχες στό δρόμο.

Τότε ό βασιλές αγκάλιασε τή γυναϊκά τ ’ καί τά παιδιά τ ’ , τόν τσο
μπάνη πήρε κοντά τ ’ καί τή μάννα τ ’ έδοσε διαταγή καί τήν έβαλαν σέ 
δύο άλογα καί τήν έκαναν χίλια κομμάτια, κ’ έζησαν στό έξής καλά κ ι’ εύ- 
τυχισμέν καί μεΐς καλλίτερα.

1 1 ) Τό άν%βειο»μένο βασιλόπουλο.
Φανάρι.

Μιά φορά κ ι’ ένα καιρό ήτανε μιά βασίλισσα καί μιά βεζύρισσα κ’ 
οί δυό δέν κάνανε παιδιά καί παρακαλθύσανε μέρα νύχτα τό Θεό νά τις 
δόσ’ άπόνα παιδάκ. 'Ο Θεός τις λυπήθκε κ ’ έμεινανε κ’ οί δυό μαζύ έγ- 
κυες- έμεινε έγκυα κ’ ή φοράδα τοϋ βασιλέ.

*Η λ θ ’ ό καιρός γένσε ή βασίλισσα, γένσε ή βεζύρισσα, γένσε κ’ ή φο
ράδα. Τό άλογο ήτανε άντρειωμένο καί δέ μπορούσε κανείς νά τό ζυγώσ’ " 
άνοιξαν μιά τρύπα στό παχνί κι’ άπό κει τό'ριχναν τό φαγί. Πέρασε και
ρός έγιναν τά παιδιά δεκ’ οχτώ χρονώ κι’ ήτανε καρδιακοί φίλοι.

Μιά. μέρα λέγ’ τό βεζυρόπουλο στό βασιλόπουλο νάχτε τέτοιο ωραίο 
παλάτ καί νά μή τό σεργιανίσης.

— Τί νά κάνω' λέγ’ τό βασιλόπουλο ;
— Νά γυρέψης τά κλειδιά άπ’ τόν πατέρα σ’ καί νά γυρίσης δλες_ τις 

κάμαρες.
Ά π ’ τή στεναχώρια τ’ τό βασιλόπουλο άρρώστησε, τό ήλθε ζέστ Ί). 

Τό ρωτάει ή βασίλισσα καί λέγει τό βασιλόπουλο, έγινα δέκα όκτώ χρονώ 
παιδί κ ι’ άπ’ τήν κάμαρα που κάθουμαι δέ ξέρω άλληνα.

—  IV  αύτό σκάς 3) ; τό δίνει τά τριάντα εννιά κλειδιά καί τό λέγει 
ν ’ άνοιξη τις τριάντα εννιά κάμαρες, ύστερα πήγε στό βεζυροπουλο καί

1) Πυρετός.—2) Στενοχωριέσαι.
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ίό είπε, μ ’ έδοσαν τά κλειδιά καί γύρσα τις τριάντα εννιά, μόνε μιάνα δέ 
γύρσα, τό κλειδί έχ’ φυλαγμένο ό πατέρας μου καί δέ τό δίν’ .

—’Ά , τό κυριώτερο, νά γυρέψης καί τήν άλληνα νά δγής.
Πάλε τό βασιλόπουλο άρρώστησε άπ’ τήν στεναχώρια τ ’ . Τό ρωτάει 

ή βασίλσσα τί έχεις παιδάκ μ’ ;
— θέλω καί τ ’ άλλο τό κλειδί, σά δέ μέ τό δόστε θά πεθάνω, τόσο 

πολύ στενοχωριέμαι.
'Ο βασιλές δεν ήθελε νά τό δύσ’, τό βασιλόπουλο ήθελε, καί τδδοσε 

τό κλειδί. Τό βασιλόπουλο άνοίγ’ τήν κάμαρα καί τί νά δγή, μέσα σέ μιά 
γυάλα ήτανε μιά εικόνα τής Πεντάμορφης. Τό παιδί τήν πήρε κ’ έδοσε 
τό κλειδί στόν πατέρα τ’ .

'Ο βασιλές μόλις είδε πού λείπ" ή εικόνα άπ’ τή γυάλα λέγ’, τδχασα 
τό παιδί μ’ .

Τό βασιλόπουλο σά πήρε τήν εικόνα είπε μέ το νοΰ τ ’ , γώ πρέπει νά 
πάγω νά τή βρώ.

*Η λ θ ’ ό καιρός νά πάγη ό βασιλές στόν πόλεμο, λέγ’ τό βασιλόπουλο 
καί γώ πατέρα θά πάγω στόν πόλεμο. Ό  πατέρας του τό είπε είσαι μ ι
κρός άκόμα.

— Γώ θά πάγω, μόνε νά παραγγείλς μιά σφαίρα σιδερένια σαράντα 
καντάρια ’ ). "Οταν τήν έ'φεραν τήν έπιασε στό χέρι τ’, ού! λαφριά, νά πα
ραγγείλς μιά εκατό καντάρια.

Τήν πήρε τό βασιλόπουλο τήν δίν’ μιά καί τήν ρίχν παρά πέρα. 
Τώρα λέγ’ είναι δλα έν τάξει θά πάγω νά πάρω καί τ’ άντρειωμένο τ ’ 
άλογο. Σάν τ’ άκσε ό βασιλές τό είπε, θά πάρς αΰτό τό άλογο πού σκο
τών’ δλο τόν κόσμο ;

—Καλά, γώ θά τό πάρω.
ΙΙάγει στο άχοΰρ πέρνει τ ’ άλογο, μόλις τό καβαλλάει, αρνί έγινε 

καί κάμνει έ'να γύρο στήν πολιτεία, άμα τό είδε πού πήγαινε καλά τώρα, 
λέγ’ , άντίο σας φεύγω. Γυρίζει καί λέγ’ τό βασιλόπουλο στό βεζυρόπουλο 
άν θέλς έλα, άν θέλς μήν έρχεσαι. Τό βεζυρόπουλο τό κακοφάνκε που το 
είπε άν θέλς έλα, άν θέλς μήν έρχεσαι καί δέ πήγε κ’ έφυγε μονάχο τό βα
σιλόπουλο.

Πήρε δρόμο τό βασιλόπουλο καί περπατούσε μέρα νύχτα κ’ έφθασε 
σ ένα δάσος, μέσα κεΐ βλέπ’ ένα δράκο, καί φύλαγε ένα καζάν πούχε 
σαράντα χερούλια, σαράντα δράκοι τ' άνέβαζανε καί σαράντα τό κατέ- 
βαζανε* λέγ’ τό βασιλόπουλο στο δράκο μόλις τόν είδε, κατέβασ' τό 
καζάνι.

1) Λ. Τ. μανάς βάρους. 44 οκάδες.
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— *A v μπορείς, κατέβασ’ το σύ.
Πιάν5 μέ to μικρό δακτυλάκ καί τό σκώνει, δ δράκος τάχασε, καί 

τρέχει νά βρη τ’ αδέλφια τ ’ νά πή πώς ήλθε δ άντρειωμένος.
’Ή λθανε οΐ δράκοι, τόν προσκύνσανε, τόν έλεγανε αφέντη, καί τόν ε ί

πατε νά τόν κάνε γαμπρό τους καί νά τόν δόσνε τήν αδελφή τους.
Νόμσε πώς θά ήτανε ή πεντάμορφη πού ζήταγε καί πήγε. Βλέπ5 τήν 

κοπέλλα βλέπ’ καί τή φωτογραφία, δέν έμοιαζε καί λέγ5 στις δράκοι, θά 
βάλμε ένα στοίχημα, αν νικήστε θά πάρω τήν άδελφή σας κι5 άν νικήσω 
γώ θά μ 5 άφίστε νά φύγω καί θάλθω νά παντρέψω τήν αδελφή σας μ’ 
ένα φίλο μ5.

Πέρνει τή σφαίρα καί τήν πετάει κ5 υστέρα τις λέγ5 νά πάτε δλοι 
μαζύ νά τήν φέρτε. Πήγανε κ* οί σαράντα μαζύ, πολεμούσανε, πολεμού
σανε πού νά τή σκώσνε. Σκώθκανε τόν προσκύνσανε καί τόν άφσανε κ’ 
έφυγε.

Ξεκίνσε τό βασιλόπουλο πήγε στόν πόλεμο, πολέμσε καί γύρσε πίσ5 
στήν πατρίδα τ. 'Ο πατέρας του δ βασιλές δέν ήξερε τί νά κάν* άπ5 
τήν χαρά τ ’ καί τό θάμαζε πού ήτανε άντρειωμένο. Σάν κάθσε κάμποσο 
καιρό, πάλε ό νοϋς του στήν Πεντάμορφη νά πάγη νά τήνε βρή.

Φωνάζει μιά μέρα τό βεζυρόπουλο καί τό λέγει νά πάμε μαζύ νά 
βρούμε τήν Πεντάμορφη, ετοιμάζει τό βασιλόπουλο Ινα καράβι μ5 δλα τά 
χρειαζούμενα καί ξεκίνσανε.

Γύριζαν δυό, τρία χρόνια, μέσ5 τή θάλασσα καί ρωτούσανε δώ καί 
κεϊ. Κ εϊ πού γυρνούσανε βλέπνε μέσ5 στή μέσ’ στή θάλασσα ένα γυάλι
νο πύργο μ.’ εφτά πατώματα καί στό απάνω πάτωμα κάθουντανε ή Πεν
τάμορφη, μόλις τήν ε Ιδε τό βασιλόπουλο βγάζ5 τήν εικόνα, ήτανε ή ίδια, 
τήν βρήκανε πιά.

Ή  Πεντάμορφη είδε τό βασιλόπουλο καί τό άγάπσε, γράφ’ ένα γράμ
μα καί τό ρίχνει καί τό λέγ’ κάτ5 άπ’ τή θάλασσα νά κάνης μιά καμάρα ι) 
γιά νά μπορής νά μπαίνς καί νά βγαίνς ελεύθερα.

Τό βασιλόπούλο έβαλε κ5 έκαμαν τήν καμιάρα κάτ’ άπ’ τή θάλασσα 
καί σέ λίγες μέρες ήτανε έτοιμιη. "Αμα τελείωσε άνέβκε απάνω κ5 ή Πεν
τάμορφη τον είπε : δ άντρας μου είναι χρυσικός, θά πάς στήν πολιτεία 
καί θά τόν βρής στό τάδε μέρος, θά σέ δόσω αύτό τό σκουλαρήκι νά τό 
κολλήσ5 καί μόλις τό κολλήσ’ νά μέ τό φέρς καί κείνος άργότερα θά 
έλθει θά δγιεΐ πού τό φορώ κ5 έτσ θά τόν ξεγελάσουμε.

Πήρε τό βασιλόπουλο τό σκουλαρήκ βρίσκει τό χρυσικό καί τόν λέγ, 
νά μιέ τό κολλήσης σέ παρακαλώ γιατί θέλω νά πάγω τήν άδελφή μ ’ στό 
χορό. Τό πήρε τό κόλσε, τό γνώρσε πού είναι τής γυναϊκάς τ.

Πάγ στόν πύργο βλέπ τή γυναΐκά τ’ πού φορούσε τό σκουλαρήκ:

1) Στοά.
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— Γυναίκα, ένα παράξενο πράμα σήμερα, ήρθ’ ένας καί μ ’ έφερε τό 
σκουλαρήκ σ’ νά τό κολλήσω.

— Μόνε γώ έχω τέτοιο σκουλαρήκ;
Τήν άλλη μέρα σπάν τό γιορτάν ’ ) της καί τό δίνει στο βασιλό

πουλο, τό βασιλόπουλο τό πέρνει και πάγ στο χρυσικό και τόν λέγει, νά 
μέ τό κολλήση; γλήγορα γιατί ή άδελφή μ” θά πάγει σέ γα'μο καί τό θέλω.

Τό κολλάει, πάλε τρέχ’ στόν πύργο τ’ , βλέπ’ τή γυναΐκά τ ’ πού τό φό
ραγε. . .

Τήν τρίτ φορά ή γυναΐκά τ’ σπάν’ τό δακτυλίδι τς τό πάγει πάλε 
τό βασιλόπουλο στό χρυσικό, τό κόλσε. Πάλε τρέχ’ στή γυναΐκά τ ’, τό 
δαχτυλίδ στό χέρ’ της.

Τό βασιλόπουλο λέγ μιά μέρα τόν χρυσικό θά παντρευθώ καί θέλω 
νά σέ κάνω κουμπάρο.

—Μπά, σύ βασιλόπουλο καί θέλς έμενα νά μέ κάνς κουμπάρο;
— Δέχεσαι;
Τί νά κάν’ ; λέγ το δέχομαι. Ετοίμασε τά στέφανα κ ι’ δτι έτοιμα-

/ / a c/ / e  ·« c ' \  ̂ t \σιες καμν ενας κουμπάρος, ο γαμπρός ετοίμασε τα νυφικά και πήρανε τή 
νύφη νά τήν στεφανώσνε.

*0  κουμπάρος μόλις τήν είδε άφσε τά στέφανα καί τρέχει σπίτι τ ’, 
αύτή πάγει μπροστά απ’ αυτόν στήν καμάρα καί κάθεται στή θέσ ’ της.

Πάγει κΓ ό άντρας τς καί τήνε λέγει, γυναίκα, δέ ξέρω όνειρο βλέ
πω, τί βλέπω, μέ φάνκε πού ήσνα σύ πού στεφάνωνα.

“Αντρα μ", δέ μέ βλέπεις πού ’μαι δώ ;
Ό  άντρας τς, σάστισε, πάγει στήν έκκλησία, ή νύφη πήγε πιο μπρο

στά πό κείνον, πήγε ύστερα κ ι’ δ άντρας τς.
Γιά δεύτερη φορά πάλε ό κουμπάρος πήγε στόν πύργο, αύτή πιό μπρο

στά πήγε καί κάθουνταν.
Λέγ’ δ κουμπάρος τόν γαμπρό, γό) γιά νά στεφανώσω θέλω νά είμαι 

κοντά στόν πύργο καί νά βλέπω απ’ άντίκρυ τή γυναΐκά μ' στό παράθυρο.
Κάμνε μιά κερένια κοπέλλα ϊδια ή Πεντάμορφη, τή ντύνε μέ τά ροΰ- 

χά τς καί τήν βάζνε στό παράθυρο, ή νύφη ντύθκε κ’ ήταν στήν έκκλη
σία. Ό  κουμπάρος στβφάνωνε καί τά μάτια τ ’ στό παράθυρο, α ή γυναΐκά 
μ’, κεΐ είναι.

—Τον λέγανε τί κάμνς κουμπάρε ;
—Τήν γυναΐκά μ’, κυττάζω νά μή φύγ’ άπό κεΐ.
Τελείωσαν τά στεφανώματα τήν άρπαξανε στό καράβ καί φεύγουνε, 

πάγει κ ι’ δ χρυσικός στό πύργο τ ’ καί δέ βλέπει τή γυναΐκά τ ’ .
Στό δρόμο πού ταξειδεύαν, τό βεζυρόπουλο καθούντανε τό βράδυ έξω 

καί βλέπει στό κατάρτ τρία πουλάκια, μιλούσανε κ ’ έλεγαν, τί έμορφη πού

1) Λ. Τ. Περιδέραιο.



είναι ή νύφη, λέγ5 καί τ’ άλλο, Ομορφη είναι μά τ ’ άλογο πού θ ’ ανεβεί 
μόλις φθιίσ ’ στό παλοκ θά τήνε ρίξ' καί θά τή σκοτώσ’ , λέγ’ καί τ ’ άλλο 
καί σά βρεθεί άνθρωπος καί τό π ε ι;

—Θά μαρμαρώσ’ , λέγ’ τό πρώτο το πουλί.
Τή δεύτερη βραδειά πάλε τό βεζυρόπουλο κάθουνταν έξω κι’ ακούει 

τά τρία τά πουλάκια πού κάθουνταν στό κατάρτ κ' έλεγαν, τί ό'μορφη πού 
είναι ή νύφη.

—’Όμορφη είναι, μά μόλις φθάσ’ στό παλάτ θά βγει δ σκύλος τοΰ 
βασιλέ θά τήν δαγκάσ καί θά πεθάν. Λέγ’ καί τ ’ άλλο, άν βρεθεί άν
θρωπος καί τό πει ;

— Θά μαρμαρώσ’, λέγ’ το πρώτο τό πουλί.
Τ ’ ακούει τό βεζυρόπουλο, στεναχώρια μεγάλη είχε, μά δέν είπε 

τίποτε.
Τήν άλλη μέρα τό βασιλόπουλο βλέπ τό βεζυρόπουλο στεναχωρημένο 

καί κατσουφό, λέγ’ , ό φίλος μου ζούλεψε πού πήρα τήν Πεντάμορφη.
Τήν τρίτη βραδειά πάλε τό βεζυρόπουλο βλέπ τά πουλάκια νά κά-

θουνται στό κατάρτ καί νά μιλούνε. Τό ένα έλεγε : τί όμορφη πού είναι 
ή νύφ.

"Ομορφη λέγ’ τ ’ άλλο, μά τό πρώτο βράδυ πού θά κοιμάται στό πα
λάτ τό βασιλόπουλο μέ τή νύφ, θά βγει ένα φίδι μέ δυό κεφάλια καί
θά φάγει τήν Πεντάμορφη Λέγ’ τό τρίτο τό πουλάκ καί σά βρεθεί άν
θρωπος καί τό πει ;

—Θά μαρμαρώσ’ λέγ’ τό πρώτο.
Τό βεζυρόπουλο ήλθε κ’ έγινε κιτρινιάρικο καί τό βασιλόπουλο λέγ’ ι 

ό φίλος μου ζουλεύει καί τόν λυπούντανε.
Τό βεζυρόπουλο μόλις κόντεψαν, λέγει στό βασιλόπουλο, πού θά βγούμε 

απ’ τό καράβι ή νύφη νά πάγη μέ τά πόδια καί γώ θά πάγω μέ τ’ άλογο 
πού θά τή φέρνε, άν είσαι φίλος μου θά γ ίν ’ αύτό τό πράμα.

Τ ί νά κάν’ τό βασιλόπουλο, λέγ’ όπως θέλεις νά γίν’.
Άνέβκε τό βεζυρόπουλο, στ’ άλογο καί φθάσανε στό παλάτ βγαίν’ 

ό σκύλος τοΰ γέρο βασιλέ καί τόνε σκοτώνει.
Ό  βασιλές θύμωσε πού σκότωσαν τό σκύλο τ ’ καί δέν ήθελε νά δγή 

στά μάτια τ’ τό βεζυρόπουλο.
Τό βεζυρόπουλο λέγει στό βασιλόπουλο άκόμα μιά χάρη θά σέ ζητή

σω, τό πρώτο βράδυ πού θά κοιμηθήτε θάλθω καί γώ νά κοιμηθώ μαζύ 
σας.

Τί νά κάν’ τό βασιλόπουλο, λέγ’, άφίστέ το, ένα βράδυ είναι, άς γ ίν ’ 
τό θέλημα τοϋ φίλου μ’ .

Τήν ώρα πού κοιμούνταν τό βασιλόπουλο κ’ ή Πεντάμορφη, τό βεζυ
ρόπουλο ξενυχ,τοΰσε, τρυπάει τόν τοίχο τό φίδ μέ τά δυο κεφάλια, τό βε-
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ζυρόπουλο τό σκοτών καί πετιέται μιά σταλαματιά αίμα στό μάγουλο 
τοΰ βασιλόπουλο.

Τήν άλλη μέρα πού σκώθκανε κ’ είδανε τό βασιλόπουλο πού είχε α ί
μα στό μάγουλο, είπαν πώς το βεζυρόπουλο είχε κακό σκοπό κ ι’ ό γέρο 
βασιλές έδοσε διάτα νά δικάσνε τό βεζυρόπουλο.

Τό βεζυρόπουλο λέγει, θά μ ’ ετοιμάστε επτά τραπέζια καί θ ’ ανέβω 
στ’ άπάν\ Ά νέβκε άπάνω κι’ άρχισε νά λέγη, δταν γυρίζαμε άπ’ τό τα
ξίδι πέταξαν τρία πουλάκια καί κάθσανε πάνω στό κατάρτ καί μιλούσανε 
κ’ έ'λεγαν, τί όμορφη που είναι ή νύφη. Λέγει τό ένα όμορφη είναι, μά στ’ 
άλογο που θ ’ ανεβεί μόλις φθάσ’ στό παλάτ θά τή ρΐξ’ καί θά τή σκοτώσ’. 
Λέγει καί τ’ άλλο τό πουλί, σά βρεθεί άνθρωπος καί το πει ;

— Θά μαρμαρώσ’ .
Μαρμάρωσε τό βεζυρόπουλο ώς τό στήθος.
Μόλις τό είδε τό βασιλόπουλο λέγ’ , στον πατέρα τ’ , νά μην πή τίποτε, 

κατάλαβα πόσο μ’ αγαπάει ό φίλος μου.
— ’Όχι, λέγει ό γέρο βασιλές, νά τό πή.
Λέγει τό βεζυρόπουλο, τήν δεύτερη βραδεία πού ερχόμαστε, τά τρία 

τά πουλάκια κάθσανε στό κατάρτ κ" έλεγαν, τί όμορφη πού ε ίν ’ ή νύφ. 
’Όμορφη λέγει τ’ άλλο τό πουλί μά μόλις φθάσ’ στό παλάτ θά βγεί ό 
σκύλος τού βασιλέ νά τήν δαγκάσ’ καί θά πεθάν’. Λέγει καί τ’ άλλο καί 
σά βρεθεί άνθρωπος καί τό π ε ι ;

—Θά μαρμαρώσ’ .
Μαρμάρωσε τό βεζυρόπουλο ώς στα γόνατα.
Φωνάζει τό βασιλόπουλο, φθάνει πατέρα, νά μή πή άλλο, φθάν.
—’Όχι, λέγ’ ό γερο βασιλές, νά τό πή-δλο.
— Τήν τρίτη τή βραδειά, πάλι ξαναβγήκανε τά πουλάκια κ’ έλεγαν, 

όμορφη πού ’ναι ή νύφ. ’Όμορφη λέγει τ’ άλλο, μά τό πρώτο βράδυ πού 
θά κοιμάται στό παλάτ τό βασιλόπουλο μέ τήν Πεντάμορφη θά βγει ένα 
φίδ μέ δυό κεφάλια καί θάφ άγ’ τή νύφ

Τό βεζυρόπουλο μαρμάρωσε.
’Άρχισ’ τό βασιλόπουλο νά κλαίγ’ , νά δέρνεται κι’ ό γέρο βασιλές λυ- 

πήθκε καί διέταξε τρία χρόνια νά μήν άκουσθοΰνε παιχνίδια, ούτε καί 
φλογέρα στό βουνό. Τό βασιλόπουλο παράτσε καί τήν Πεντάμορφη καί τόν 
πατέρα τ ’ καί δλα, πήρε τόν φίλο τ’ καί τόν πήγε στό βουνό καί τόν έκλαιγε 
μέρα νύχτα.

Πέρασε καιρός, ένας τσομπάνης λέγ’ , μεΐς ώς πότε δέ θά λαλούμε τή 
φλογέρα, κ’ άρχισε νά τή λαλή.

Τό βασιλόπουλο τόν άκσε, κεΐ πού έκλαιγε τόν φίλο τ ’, βγαίν’ καί τόν 
λέγ’ , αΐ γέρο τσομπάνη, τί κάνεις, γώ κλαίγω τόν φίλο μ’ καί σύ λαλεΐς τή 
φλογέρα;

104 Παραμύθια τής Θράκης



Παραμύθια τής Θράκης 105

—Τ ί νά κάνω παιδί μ ’, βαρέθκα μοναχός εδώ χάμω, είπα νά λαλή- 
σω τή φλογέρα μ ’ καί μέ περάβ’ κομμάτ ή ώρα. Τόν φίλο σ’ , νά σε πώ 
γώ νά τόν κάνς’ καλά' νά πας καί νά βρής ένα μικρό παιδί, νά τό σφάξης 
καί μέ τό αίμα τ’ ν ’ άλείψης δλες τις φλέβες τοΰ φίλου σ’ καί θάζουντα- 
νέψ’ .

— Τί λές καλέ άνθρωπε μ ’, αν γίν’.καλά ό φίλος μου τό μισό τό βασί 
λειο στό χαρίζω.

Στό μεταξύ ή Πεντάμορφη γένσε ένα παιδάκ, τό βασιλόπουλο πήγε 
κρυφά στό παλάτ αρπάζει τό παιδί τ' άπ’ τήν κούνια τό σφάζ’ καί μέ τό 
αίμα τ’ άλείφ δλες τις φλέβες τοΰ βεζυρόπουλου καί ζουντάνεψε ό φί
λος τ.

Άγκαλιάσθηκανε, φιλήθκανε καί δέν ήξερανε τί νά κάνε οί δυο 4φίλ> 
καί πήγαν στό παλάτ. "Αμα τούς είδ ’ ό βασιλές κ’ ή Πεντάμορφη χάρη- 
καν, έκαμαν μεγάλες γιορτές καί παναγύρια, σαράντα μέρες καί σαράντα 
νύχτες, έδοσαν στό γέρο τσομπάνη τό μισό βασίλειο, παντρεύθηκε τό βεζυ- 
ρόπουλο μέ τήν αδελφή τις δράκοι καί ζήσανε αύτοί καλά και μεϊς καλλί
τερα.

1 2  Tb φεσάχ μέ τή χρυσή φούντα.
Σ η λ υ β ρ ιά .

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στήν ανέμη ντυλιγμένη, 
δώσ' της κλώτσο νά γνρίαη 
παραμνύι ν’ άρχηνίοη 
και τήν καλή μας συντροφιά 
νά τήν καλησπερίαη.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας πατέρας καί μιά μητέρα κ’ είχανε 
τρία κορίτσια, δ πατέρας ήτανε πραματευτής *■) καί πήγαινε στήν Πόλη μέ 
τά καράβι κ ι’ αγόραζε πραμάτειες, τις μέρες πού θάφευγε δ πατέρας ή πα- 
ραμάννα τοΰ μικρότερου κοριτσιού τό είπε, νά πής τό^ πατέρα σ’ νά σε φέρ’ 
άπό τήν Πόλη τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα.

— Πατέρα, λέγ’ ή μικρή κόρη τ ’, νά μέ φέρης άπό τήν Πόλη τό φεσάκ 
μέ τή χρυσή φούντα, άλλο τίποτε δέ θέλω. Ό  πατέρας γέλασε γιά τό θέλη
μα τής κόρης τ, άποχαιρέτσε τή γυναίκα τ ’ καί τά κορίτσια τ’ κ’ έφυγε 
γιά τήν Πόλη. Σάν έφθασε, άγόρασε τις πραμάτειες καί άλλα πράγματα 
γιά τό σπίτι, δώρα γιά τή γυναίκα τ* καί τά κορίτσια τ’ καί μπήκε στό κα
ράβι, φούσκωσε δ άέρας τά παννιά καί πήγαινε. Σάν έφθασε κατά μεσής

1) Ύφασματοπώλης
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στή θάλασσα, τό καράβ στάθκε και πέτρωσε, ό πλοίαρχος ρωτάει όλους 
μή ξέχασαν νά κάνε κανένα τάμα.

Τότε θυμήθκε ό πατέρας τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα πού τό ζή- 
τσε ή μικρή τ’ κόρη κ ι’ αναστέναξε, άχ αλί, άχ αλί.

Δέν πρόφθασε νά πή τό λόγο καί βγαίν’ απ’ τή θάλασσα ένας κατά 
μαύρος Άράπης καί τόν λέγει, τί μέ φώναξες ;

—Δέ σέ φώναξα..
— Πώς δέ μέ φώναξες, δέν είπες άχ Ά λή, άχ Ά λή. Ά λή μέ λένε.
— Είπα ’Ά χ αλί, άχ άλι, πού ξέχασα ν ’ αγοράσω γιά τή μικρή μ’ κό

ρη τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα, δέ φώναξα εσένα.
— Καλά ε ίπ ’ ό Άράπης, νά γυρίσης πίσω στήν Πόλη νά πάρης πό 

μέσα στό μπεζεστέν 1) τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα, στ’ άλλο ταξίδ πού 
θά πάς στή Πόλη νά φέρης καί τήν κόρη σ', νά μέ φωνάξης νά τήν πάρω. 
Σά δέ μέ τήν φέρς θάλθω να τήν πάρω

Ό  καϋμένος ό πραματευτής περίλυπος έμεινε, τό καράβι γύρισε πίσω, 
βγήκε πήρε τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα "Οταν έφθασε σπίτι τ’ είπε 
δλα στή γυναΐκά τ ’, έκλαψαν καί λυπήθηκαν, ή μικρή ή κόρη σάν έβαλε 
στό κεφάλι της τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα έγινε πιό έμορφη

"Οταν ή πραμάτεια τελείωσε ή μητέρα κ ’ οί άδελφές άγκάλιασαν, φ ί
λησαν τήν μικρή άδελφή τους κ ι’ ό πατέρας τήν πήρε μαζύ τ ’ καί μπήκαν 
στό καράβ. "Οταν έφθασαν κατά μεσής στή θάλασσα στάθκε τό καράβ 
καί φώναξ’ ό πραματευτής. Ά χ  Ά λή, άχ Άλή. Βγήκ’ ό Άλής, άρπαξε 
τήν κόρ καί χάθκε μέσ’ στή θάλασσα, τήν πήγε μέσα σ’ ένα παλάτι πού 
ήτανε τοϋ βασιλέ τής θάλασσας.

"Υστερα άπό κατρό δταν τελείωσ’ ή πραμάτεια, ό πραματευτής μπήκε 
πάλι στό καράβι γιά τήν Πόλη, περνώντας στό γυρισμό στάθκε τό καράβι 
κατά μεσής στή θάλασσα καί φώναξε, αχ Ά λή, άχ Ά λή, δέ μέ δίνης γιά 
λίγο καιρό τήν κόρ μ’ καί πάλε νά στή φέρω;

— Σέ τή δίνω, μά δταν ξαναπάς στή Πόλη νά τή φέρς, σά δέ τή 
φέρς θάλθω νά τήν πάρω.

Βουτάει στή θάλασσα κι’ άνεβάζει πάνω τήν κόρ στά ολόχρυσα ντυ
μένη.

Ό  πατέρας τήν άγκαλιασε καί στό σπίτι σάν πήγανε έγιναν μεγάλες 
χαρές, δέν χόρταινε ή μάννα κ’ οί άδελφές τς νά τήν βλέπνε.

Ή παραμάννα τήν ψιλσρωτοίσε πώς τά περνάει, έκείν’ είπε πό>ς.όλη 
τή μέρα διασκεδάζει νά βλέπη τά ψάρια νά περνούνε άπό τό πιό μικρό ώς 
τό πιό μεγάλο, μόνε ένα πράμα δέ μπορεί νά θυμηθή, πώς βρίσκεται στό

1) Λ. Τ. ’Αγορά σκεπασμένη.
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κρεββάτι, θυμάται μονάχα πού κάθε βράδυ δ Ά λής τήν πηγαίνει ώραΐα 
φαγιά καί τελευταία τήν ποτίζ’ ένα φυλτζάν. γάλα.

Ή  παραμάννα τήν έδοσε ενα σφουγκάρ καί τήν είπε, άπό καμιά δε
καριά μέρες άφοϋ γυρίσης βάλε τό σφουγκάρ στόν κόρφο σ’ καί τό βράδυ 
άφοϋ φας πριν πιής τό γάλα πές τόν Ά λή, δόσ’ με σέ παρακαλώ τό μαν
τήλι μ ’ καί σύ ώς πού στό δόση ρίχνεις μέσα στό σφουγκάρι τό γάλα xu'i 
κάμνεις τόν αποκοιμισμένο.

"Οταν πραγματικά πήγε τήν κόρη τ ’ στόν Ά λ ή , δ Άλής άνέβκε άπό 
τή θάλασσα, τήν άγκάλιασε καί τήν πήγε στό παλάτ. "Υστερα*άπό μέ
ρες ή κόρη έβαλε στόν κόρφο της τό σφουγκάρι κι’ άφοϋ έφαγε πριν πιή 
τό γάλα λέγει στόν Ά λή, δόσ με σέ παρακαλώ τό μαντήλι μ ’ .

'Ως πού νά τό φέρη δ Ά λής ή κοπέλλα έρριξε τό γάλα στό σφουγκά
ρι καί κάμνει πού κοιμάται. *0  Ά λής τήν πήρε μέ προσοχή άγκαλιά, τήν 
πήγε στό κρεββάτι της, τήν ξέντυσε, τήν έβαλε ένα ωραίο πουκάμισο, τήν 
σκέπασε, δίφισε τό φώς αναμμένο κ’ έφγε.

"Υστερα άπό ώρα ή πόρτα άνοιξε καί μπήκε ένα βασιλόπουλο, ή κό
ρη έκαμνε τήν κοιμισμένη, αΰτό τήν χαΐδευε καί τήν παρακαλοϋσε νά ξυ- 
πνήσ καί νά μή τόν τυραννεΐ τόσες μέρες.

Κ εΐ πού τό βασιλόπουλο άπαρηγόρητο τήν έβλεπε, ή κοπέλα πατά τά 
γέλια καί κάθεται στό κρεββάτ.

— Ά ,  λέγει τό βασιλόπουλο, κάμνεις ψέματα τήν κοίμισμέν γιά νά 
μέ τυραννής καί τώρα γελάς. Βγήκε θυμωμένο κ3 είπε τόν Ά λή  νά τή πά- 
ρη καί νά τήν κόψ κομμάτια καί νά τήν ρίξ στή θάλασσα.

Ό  Άλής τήν λυπήθκε, τήν έντυσε μέ τά χρυσά, τήν άγκάλιασε καί 
τήν έβγαλε σ ιή στεριά.

Ή κοπέλλα δέν ήξερε τί νά κάνη, πάει, πάει βλέπει μιά καλύβα, κεΐ 
κάθουνταν μιά γρηά και τήν παρακάλεσε νά τήν πάρ.

— Πώς σύ μιά βασιλοπούλα θάλθεις νά καθίσης μέσα στήν κάλυβα ;
Ή  κοπέλλσ είπε δλη τήν Ιστορία της καί ή γρηά τή λυπήθκε* νά μεί- 

νης, μά εγώ είμαι πολύ φτο^χτά καί τό ψωμί άκόμα τό γυρεύω.
Μή στενοχωριέσαι άπό παράδες καί τήν έδοσε μιά διαμαντόπετρα 

άπ’ τό βραχιόλι της, πάρε δτι θέλεις καί νά μέ φέρης καί μιά φορεσιά γιά 
μεσόκοπη γυναίκα.

Ή  γρηά πήγε στή πολιτεία κ’ ή κοπέλλα βόλεψε τήν καλύβα, τήν 
σκούπσε τήν καθάρσε, έπλυνε τά ροΰχα τής γρηάς.

Ή  γρηά τό βράδυ γύρσε κ’ έφερε άπ’ δλα τά καλά. Ή  κοπέλλα έβγα
λε τά χρυσά ρούχα καί τό φεσάκ μέ τή χρυσή φούντα, τά παπουτσάκια 
της καί τά έβαλε μέσα σ’ ένα μπόγο, έβαλε τής μεσόκοπης τά ρούχα καί 
ζούσανε μαζύ.
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"Υστερα άπό καιρό λέγ’ ή κοπέλλα στη γρηά νά νάνε ένα λουτρό και 
νά πήγαινε οι περαστικοί νά λοΰγουνται δωρεά και νά λένε άπονα πα- 
ραμύθ, έλπιζε νά μάθη γιά τό βασιλόπουλο τί έγινε.

Ή  κοπέλλα κάθουνταν πίσ’ άπονα μπερντέ κ ι’ άκουε παραμύθια 
λογιών των λογιών. Κ εΐ πού ήτανε συλλογισμένη πάγ’ ή γρηά καί τή λέγ’ 
είναι τόίρα δυο τρεις μέρες πού έρχεται ένα σάν βασιλόπουλο έξω κάτ’ 
άπό τό δέντρο κλαίει κ ι’ οδύρεται καί λέγ’, άχ, πώς τδκαμα νά πώ τόν Ά - 
λή νά σφάξ τήν άγάπη μ ’, πού κάθε βράδυ τήν αποκοίμιζε αυτός καί δέν 
τδξερα καί πάλε έλεγε, άχ πώς τόκαμα νά πώ τόν Ά λή νά σφάξ τήν ά
γάπη μου, πού κάθε βράδυ τήν άποκοίμιζε αυτός καί δέν τδξερα καί 
κλαίει καί οδύρεται.

Δέν τό λες, λέγει στή γρηά, νά έλ θ ’ νά λουσθή καί νά πή καί τό πα
ραμύθι τ ’ . 'Η  κοπέλλα τήν άλλη μέρα στολίσθηκε εβαλε τά χρυσά ροϋχα 
μέ τό φεσάκ μέ τήν χρυσή φούντα, τά παπουτσάκια της καί κάθσε πίσω 
άπ’ τόν μπερντέ ν’ άκούση τό παραμύθι τοΰ βασιλόπουλο.

ΤΗλθε τό βασιλόπουλο κ ι’ άρχισε νά λέγη. Μέσα στό παλάτι τοΰ πα
τέρα μ ’, σέ μιά κάμαρα ήτανε μιά κοπέλλα έμορφη σάν τόν ήλιο κοι
μισμένη, κάθε βράδυ πήγαινα καί τήν παρακαλοϋσα νά ξυπνήση, τήν χά- 
ϋδευα τήν έλεγα νά μή μέ τυραννή, ξημέρωνε κ ι’ έφευγα. Αύτό γίνουν- 
ταν κάθε βράδυ, ένα βράδυ κεΐ πού τήν παρακαλοϋσα νά ξυπνήσ’ έξαφνα 
ξύπνησε, κάθσε στό κρεββάτ καί γελούσε.

—’Έ τσι, τήν είπα, έκαμνες τόν κοιμισμένο καίμέ περιγελούσες ; Άπό 
τόν θυμό μρυ είπα στόν Άράπη τόν Ά λή , νά τήν κάνη κομμάτια καί νά 
τήν ρίξ στήν θάλασσα. Σάν έμαθα ύστερα πώς δ Ά λής κάθε βράδυ τήν 
έδινε αύχιόνι1) καί τήν άποκοίμιζε, χτυπώ τό κεφάλι μ’ , πώς έγώ ό ’ίδιος 
έγινα αιτία νά τήν χάσω.

Ή  κοπέλλα δέ βάσταξε, τραβάει τόν μπερντέ, τό βασιλόπουλο σά τήν 
είδε τήν άγκάλιασε καί τήν είπε τώρα θά σέ πάγω στόν πατέρα μ’ .

— ’Όχι είπε ή κοπέλλα, σέ παρακαλώ νά πάμε στό δικό μου τόν πα
τέρα καί στή μητέρα μ ’ καί τό λουτρό νά τόν χαρίσμε στή πολιτεία καί 
ν*άφίσμε παράδες γιά μάννα^ νάρχουνται δλ’ οί φτωχοί νά λούζουνται 
δωρεά.

Τό βασιλόπουλο πήρε τήν κοπέλλα καί τήν καλή γρηά καί πήγανε 
στήν πατρίδα τής κοπέλλας.

Σάν τούς είδανε δ πατέρας ή μητέρα κ’ οί άδελφές έβγαλαν τά μαύ
ρα πού ήτανε μαυροφορεμένες κ’ έκαμαν γάμους καί χαρές καί μεγάλες 
πασχαλιές.

1) Λ. τ .= δ π ιο ν .—2) =Κ εφ ά λα ιο .
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13 . Τό μαγεμένο ποτήρι.

Κ β ν ο μ ε ιό .

Μιά φορά κ’ ενα καιρό ήτανε ένας πλούσιος βασιλέας κ’ ειχε τρία 
παλληκάρια, σιγά σιγά άρχισε νά φτωχαίν’ καί νά πουλάη τά υπάρχοντα 
τ', καί βρίσκουνταν δλο σέ μιά συλλογή καί δέν ήθελε νά μιλή μέ κανένα. 
Μιά μέρα τό μικρότερο βασιλόπουλο τόν ρώτσε, τ ’ έ'χεις πατέρα καί είσαι 
τόσο συλλογισμένος;

— Αύτό πού έ'χω παιδί μ, είναι αδύνατο κι’ αν τό μάθεις νά μέ πα
ρηγόρησης, έπαθα μεγάλο κακό.

Τό βασιλόπουλο έπέμενε κι’ ό βασιλέας τό είπε, δέ θά μπορέσεις νά 
με κάνης τίποτε μά άφοΰ θέλεις θά σέ τό πώ. "Οταν ήμνα ναός σάν καί 
σένα μιά μάγισσα μ ’ έ'δοσε ένα ποτήρι μαγεμένο, δτι κι' άν ήθελα μέ το- 
φερνε, έπρεπε νά πίνω δλο άπ’ αύτό τό ποτήρ, δταν έβαζα νερό γιά κρα
σί έπρεπε νά ήναι πάντοτε μισό, άν τό γέμιζα θά τδχανα. "Οσο ήμνα 
νιος τό θυμοΰμνα, ύστερα πού γέρασα τό ξέχασα καί μιά μέρα τό γέμσα 
καί μ ’ έφυγε. 'Η  μάγισσα πού μέ τό χάρισε μ’ είπε, πρόσεχε νά μή ξεχα- 
σθής καί τό γεμίσης, τότε θά φΰγ καί θά πάγ στό νοικοκύρη τ’ τό 
δράκο.

— Γώ πατέρα, θά πά νά σέ τό φέρω.
— Γιά νά πας παιδί μ ’ σ ’ αύτό τό μέρος θά δυσκολευθεΐς πολύ, καί 

σάν τό καταφέρεις καί βρεις τό δράκο πώς θά καταφέρς νά πάρς τό 
μαγεμένο ποτήρι πού τό έχει κρυμένο στή κοιλιά τής γουρούνας ;

— Μή φοβάσαι, πατέρα, μέ τήν εύχή σ’ θά τό πάρω.
— Νά πάρς καί τά δυό σ’ τ ’ άδέλφια καί νά ξεκινήστε, νά πάτε 

π’ αύτό τό δρόμο κ ι’ άπ’ δπου σάς φωνάζνε νά πάτε μέσα, νάχτε τό νοΰ 
σας νά μή κοιμηθήτε, έτσι θά μπορέσετε νά γλυτώστε κάθε κακό.

Τά τρία βασιλόπουλα άποχαιρέτσανε τόν πατέρα τους τόν βασιλέα’ 
σάν πορπάτσαν πολύ δρόμο, είδανε ένα περιβόλι καί μέσα έπαιζαν τρεις 
έμορφες κοπέλλες, οί κοπέλλες σάν είδανε τά βασιλόπουλα νά περνούνε, 
τά φώναξανε κ ι’ άφοΰ έπαιξανε λογιών τώ λογιώ παιχνίδια νύχτωσε καί 
άποκοιμήθκανε. Τό μικρό τό βασιλόπουλο θυμήθκε τά λόγια τοΰ πατέρα 
τ’ καί δέ κοιμήθκε, μόνε κάθουνταν καί παραφύλαγε τί θά γίνει.

Τά μεσάνυχτα βγαίν’ ένα μεγάλο φίδι μ’ εφτά γλώσσες καί τις 
έβγαζε νά τούς καταπιή, τό βασιλόπουλο σκώνει τό μαχαίρι κόβει τις 
έφτά γλώσσες, καί τις κρύβει μέσα στή τσέπη τ’. Τό πρωί ξυπνάει τά βα
σιλόπουλα καί φεύγουνε, γιά τό φίδι δέν τούς είπε τίποτε μή φοβηθούνε 
καί δέν πάνε μαζύ τ ’.

Άφοΰ πορπάτσανε πολύ δρόμο έφτασανε σ’ ένα πηγάδι καί κάθ- 
σανε νά ξεκουραστούνε, τά μεγάλα τά βασιλόπουλα κοιμήθκανε καί τό
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μικρό φύλαγε νά δγή τί θά βγει πό μέσα τό πηγάδ. Μέσα στό πηγάδ 
ήταν ενας δράκος καί σάν κατάλαβε πώς πό πάνω ήταν άνθρωποι βγήκε 
νά τούς ψάγη, τό βασιλόπουλο τόν δίν’ μιά μαχαιριά καί τόν άφίν’ στό 
τόπο, κατεβαίνει μέσα καί βλέπει τρία άμορφα κορίτσια. Τά κορίτσια σάν 
είδανε τό βασιλόπουλο τό είπανε νά ψύγη γλήγορα γιατί θά έλθ ’ ό δρά
κος νά τό φάγη, σάν έμαθαν πό)ς τόν σκότωσε καταχάρκανε καί δεν ήξε
ραν πώς νά τό εύχαριστήσνε. Τό βασιλόπουλο, τά ειπε νά τόν δόσνε τά 
δαχτυλίδια τους νά τά άρραβωνιάση μέ τ ’ αδέλφια τ ’. Άνέβκε, άλλαξε τά 
δαχτυλίδια καί τούς άρραβώνιασε κοιμισμένους, πήρε τά δικά τους καί 
τάφερε στά κορίτσια καί τά ειπε ποός θά πάνε σέ κάποια δουλειά καί θά 
γυρίσνε νά τά πάρνε. Τό μικρό τό βασιλόπουλο θάπερνε τήν πιό μικρή 
πού ήτανε κ’ ή πιό έμορφη και τήν είπε άκρυφά, άν δγής νά μελανιάζει 
τό μικρό σ’ δάχτυλο θά είμαι σέ κίνδυνο, άν μαυρίσ’ θά είμαι πεθαμ- 
μένος καί άν άσπρίσ’ θά είμαι στό βασίλειο τοΰ πατέρα μ ’. Καλά, είπε 
τό κορίτσ.

Άποχαιρέτσε τις κοπέλλες καί άνέβκε πάν’, τ’ άδέλφια τ ’ κοιμούν- 
τανε, έκρυψε τόν σκοτωμένο δράκο καί τά ξύπνησε γιά νά φύγνε. Αυτά 
δέν κατάλαβανε πάλε τίποτε, πορπάτσανε πολύ κ’ έφτασανε σ’ ένα πα
λάτ. Μέσα ήταν ένας δράκος πού σάν πορπάταγε, έτριζε όλάκαιρο τό πα
λάτ μαζύ μέ τή γής. Τό μικρό βασιλόπουλο τρόμαξε καί δέν ήθελε νά 
μπούνε νά κοιμηθούνε, τά άδέλφια τ ’ πού δέν είδανε κανένα κίνδυνο ώς 
τά τώρα τόν περγιαλούσανε, καί στ’ άλλα μέρη πού μάς έλεγες νά μή κοι
μηθούμε τί έπαθαμε πού κοιμήθκαμε ;

Μπήκανε μέσα τά βασιλόπουλα, άνοίγνε τήν πρώτη πόρτα δέν είδανε 
τίποτα, άνοίγνε τήν άλληνα κι’ αύτή δέν είχε τίποτα, άνοίγνε καί τήν

/ / τ ς  — / Λ / . / · \ Cf / «τρίτη, τι να δγιουνε, αυτη ήταν γιομάτη λίρες κειν τήν ωρα περνάει ο 
δράκος πό μπροστά τήν κάμαρα καί τά βασιλόπουλα κρΰφθηκανε μέσα 
στις λίρες, τό μικρό χώθκε πίσ’ άπό τήν πόρτα καί περίμενε νά δγή τί 
θά κάν’ ό δράκος. Ά ν ο ίγ ’ μιά πόρτα καί κατά μεσής στή κάμαρα ήταν 
στρωμένο τραπέζ καί πάνω είχε σαράντα πιάτα φαγιά, τό καθένα κι 
άπονα λογιό, δ δράκος κάθσε.κ’ έφαγε δλα τά φαγιά κ’ ύστερα κοιμήθκε, 
τό ροχαλητό τ’ ήτανε σάν άγριο μούγκρισμα. Τό πρωί έφγε δ δράκος, τά 
πιάτα μονάχα τους γέμσαν άπό σαράντα λογιώ φαγιά, τό βασιλόπουλο 
έφαγε απ' δλα πό λίγο καί κρύφτηκε κάτ’ άπόνα σκαμνί.

Ό  δράκος σάν ήλθετό βράδυ κ’ είδε δλα τά τραγιά άρχηνισμένα κα
τάλαβε πώς ή λ θ ’ άνθρωπος κ ι ’ άρχισε νά λέγη, άνθρωπίλας μέ μυρίζ’ , ό
ποιος είναι νά βγή και δέ θά τόν πειράξω. Τό βασιλόπουλο δέν έβγαιι ε 
ήθελε νά δρκισθή ό δράκος καί τότε νά βγή. Ό  δράκος ειπε. Μά τής 
μάννας μου τό γάλα, όποιος κ ι’ άν είναι δέ θα τόν πειράξω καί τό βασι
λόπουλο βγήκε.
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Ό  δράκος σάν είδε τό βασιλόπουλο μετάνοιωσε πού ώρκίσθηκε καί το 
είπε έλα νά παλαιψουμε, άν σέ νικήσω θά σέ πάρω σκλάβο νά μέ δου- 
λεύς, άν μέ νικήσεις θά πάρη; δλα τ ’ αγαθά μ’.

Τό βασιλόπουλο δέχτηκε καί πάλαιψαν, ό δράκος ήτανε χεροδύναμος, 
τό νίκησε καί τό έ'καμε σκλάβο τ ’ καί τόν δούλευε. Μιά μέρα πήρε τό 
θάρρος και τόν είπε, έχω μαζύ μ3 τούς αδελφούς μου κιά νά τούς άφίσ’ 
νά φύγνε. Ό  δράκος τό δέχτηκε, καί τό βασιλόπουλο είπε στ’ άλλα βασι
λόπουλα τ’ αδέλφια τ” νά περάσνε νά πάρνε τά τρία κορίτσια πού ήτανε 
στό πηγάδι καί νά πάνε πολλά προσκυνήματα στον πατέρα τους καί νά 
τόν πούνε πώς νά είναι ήσυχος, κείνο πού έχασε θά τό βρει καί μέ δά
κρυα χωρίσθηκανε.

Τό βασιλόπουλο μιά μέρα πού έλειπε ό δράκος άνοιξε δλες τις κάμα
ρες καί σάστισε άπό τά πλούτη, άνοιξε καί μιά μικρή τελευταία πού είχε 
δλο σκόνες κ ’ είδε ένα άλογο μέ φτερά, μιά φάσσα. Ή  φάσσα σάν τό είδ ’ 
άρχισε νά μιλάη καί νά τό λέγη, ξέρω γιατί ήλθες έδώ καί θά σέ πώ τί 
πρέπει νά κάνης, πρώτα νά μέ φέρς νά φάγω γιά νά μπορώ νά σέ μιλήσω.

Τό βασιλόπουλο τήν έδοσε φαγί καί νερό, σάν έφαγε καί χόρτασε 
τό είπε, ό δράκος μ” έκλεισε έδώ γιατί δέν πάγω νά τόν φέρω τήν Πεν
τάμορφη πού κάθεται στον κρυσταλένιο πύργο, άπό κεΐ κανείς δέ μπορεί νά

/ / ' 7  *"\ ' Q ·"! ' \ / j e /■ ο % « στήνε παρη, γιατί είναι ολο γύρω θαλασσα και στη μεσ ο πύργος, δεν εχ 
ούτε πόρτα ούτε παράθυρο μόνε μιά τρύπα άπό πάνω. Σάν πετάξω μπο
ρώ να τήνε φέρω, μά λυπούμαι τή Πεντάμορφη γιατί τή ρ.ουφάει τό αίμα 
καί τήν τυραννάει, τήν είχε κ ι’ άλλη φορά καί γώ τήν άρπαξα στά φτερά 
καί τήν πήγα στόν πατέρα της, άπό τότες μ’ άφισε νηστικό γιά νά 
μετανοιώσω καί πά νά τή φέρω.

Τό βασιλόπουλο ύποσχέθηκε ποός θά τήν τάϊζε κάθε μέρα κ’ έφυγε 
βιαστικά γιατί σέ λίγο θέ νά έλθ ’ ό δράκος. Κάθε μέρα δταν έφευγε ό 
δράκος τό βασιλόπουλο πήγαινε σιή φάσσα νά τήν ταΐση καί νά τήν κάμη 
συντροφιά. Σέ λίγο καιρό δέν γνωριζούντανε άπό τά κάλλη της.

Ό  δράκος είχε βαρεθεί τό βασιλόπουλο κ’ ήθελε νά τό ξεκάμ, μιά 
μέρα τό λέγ, θέλω νά πας νά κυνηγήσης πόύλιά κ’ αν δέ φέρς θά σέ 
φάγω. Ό  δράκος μάγεψε δλα τά πουλιά καί τάκλεισε σ’ ένα πηγάδι καί 
γιά αυτό τό έστειλε.

Τό βασιλόπουλο στεναχωρεμένο πήγε καί τό είπε στή φάσσα.
— Μή σέ μέλει, νά πάρης ένα τσουβάλι καινούργιο καί νά έλθης μαζύ 

μ’ · τό άνέβασε στά φτερά, πέταξανε καί πήγανε, καί ηύρανε τό πηγάδ 
πού είχε μέσα τά μαγεμένα πουλιά, τό βασιλόπουλο έβαλε τό τσουβάλ 
στό στόμα τοΰ πηγαδιού καί τό τσουβάλ γέμσε πουλιά. "

Σάν τά είδ’ ό δράκος σάστισε καί τόν είπε μιά πού έφερες τά πουλιά 
θά μέ φέρεις καί τή Πεντάμορφη, άν δέν μ* τήν φέρς θά σέ φάγω κι’
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άν μέ τή φέρς θά σέ στείλω σπίτι σ ’ στον πχτέρα σ’ .
Τό βασιλόπουλο στεναχωρεμένο πάγει και λέγει τή φάσσα.
—Μή κακοκαρδίζεις, θά πάμε νά τή φέρουμε. ’ Ανεβάζει στά φτερά 

τό βασιλόπουλο καί πέταςε. Στό δρόμο τό λέγει, λυπούμαι πολύ τή Π εν
τάμορφη, μά ας τή φέρουμε θα μάς βοηθήσ νά βρούμε τό μαγεμένο 
ποτήρ κ’ ιίστερα φεύγουμε άπό τού δράκου τά χέρια, Σάν έφθασαν άπάν’ 
άπό τον πύργο, άπό τήν τρύπα μπήκαν μέσα, ανέβασαν τήν Ιίεντάμορψη 
στά φτερά τής φάσσας, άνέβηκε καί τό βασιλόπουλο κ ’ έφγανε.

'Η  Πεντάμορφη στο δρόμιο «λ ο κλαίει καί δέ μερώνει, τότε τήν ε ί
πανε πώς θ ά  γ ίν ’ αιτία νά γλυτώσ δυό ψυχές και μέρωσε. Μόλις τήν 
είδ ’ ό δριίκος τήν Πεντάνορφη χάρηκε ν ' είπε στο βασιλόπουλο νά πάρ’ 
δ,τι θέλει καί νά φύγ.

Τό βασιλόπουλο πάγ καί τό λέγει τή φάσσα, κ’ ή φάσσα το είπε νά 
πής πώς θέλεις νά μιείνης άκόμια λίγες μέρες.

Τό βασιλόπουλο πηγαίνει στό δράκο καί τον λέγει, μιέ κακοφαίνεται 
νά φόγω τώρα που συνήθσα κοντά σ’ , νά κάτσω άκόμια λίγες μιέρες.

Κάθσε δσο θέλεις τό είπ ’ ό δράκος.
'Η φάσσα όρμιηνεύει τό βασιλόπουλο νά πή τήν Πεντάμορφη νά 

ρωτήσ’ τό δράκο ποϋ εί.ν ή δύναμη τ ’
— Δέ μέ λές δράκο τώρα πού έγινε γιά πάντα δική σ’ πού είναι ή 

δύναμη σ’ .
'Ο δράκος γέλασε καί τήν είπε στή σκούπα.
"Οταν έφυγ’ ό δράκος ή Πεντάμιορφη έ'πιασε καί συγύρισε τή σκούπα 

μέ χρυσά καί διαμάντια.
Σάν τό βράδυ ήλθ’ ό δριίκος κ’ είδε τή σκούπα στολισμένη, ξεκαρ- 

δίσθηκε στά γέλοκι καί τήν είπε, ή δύναμη μ’, είναι στό κρεββάτι μ’ .
Βγαίνει ό δράκος κι’ ή Πεντάμορφη στολίζει τό κρεββάτ μέ μεταξωτά 

καί κεντημένα στρωσίδια. Τ Ί λ θ ’ ό δράκος κ’ είδε τό κρεββάτ στολισμένο 
μιέ στρωσίδια κεντημένα καί μεταξωτό* τήν ειπε γιατί τά κάμνεις αυτά ;

— Γιατί σ’ άγαπώ καί θέλω νά είναι στολισμέν’ ή δύναμη σ’.
—Μένα ή δύναμή μ ’ είναι πολύ μακρυά, είναι μέσα στή κοιλιά τής 

γοι>ρούνας σ ένα κουτάκ πού έχει μιέσα τρία περιστέρια καί τό μαγεμένο 
χρυσό ποτήρι, αν σψαχθοΰνε τά περιστέρια πάει κ’ ή δύναμή μ ’ καί πε
θαίνω. Κρίμα πού δέν eivui εδώ νά τή στολίσω είπ ’ ή Πεντάμορφη.

"Οταν έφυγ’ δ δράκος ή Πεντάμιορφη τό είπε στό βασιλόπουλο, τό 
βασιλόπουλο τό είπε τή φάσσα κ’ ή φάσσα τό είπε, νά πής τή Πεντάμορ-

\ Α \ ' Π  9 / 5 C Ο / * \ f \φη να σταματησ τα νερα, όταν αρρωστήσ ο δράκος και τή γυρευει νερο 
νά κάνη πώς θά τόν φέρνει καί νά μή τόν δίνη, νά προσέξη καλά καί λ ί
γο αν τον δόσ’ θά ξαναζουντανέψ’ καί τότε αλλοίμονο σ’ αυτήνα καί σέ 
μάς κ’ υστέρα φεύγουμε. Τό βασιλόπουλο, πήγε καί χαιρέτσε τόν δράκο

\ Λ * / ·. * \ \ f ’ ' f 3και τον ειπε, τωρα πια φεύγω για να παγω στο πατέρα μ .
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Ή  φάσσα τό περίμενε, τό καθίζ’ στα φτερά καί παν* νά βροΰνε τή 
γουρούνα. ΈκεΤ κοντά ήτανε ενας παπάς κ5 είχε πρόβατα, ή φάσσα κρύ
φθηκε καί τό βασιλόπουλο πάγ’ καί τόν λέγ’ , δέν μέ πέρνεις παπά νά σέ 
φυλάγω τά πρόβατά σ’ καί νά τά βόσκω;

Ό  παπάς τό δέχθηκε καί τό είπε νά τά βόσκη στό μέρος πού δέν 
έχει πολύ χορτάρ’ γιατί άπ’ τό άλλο μέρος είναι μιά γουρούνα πού θά 
φάγ’ κι’ έκείνονε καί τά πρόβατα.

Καλά, είπε τό βασιλόπουλο. Δέν τόν άκσε καί τά πήγε τά πρόβατα 
στό μέρος πού ήταν ή γουρούνα, σέ λίγο ακούει μουγκρίσματα κι’ όρμάει 
νά τό φάγ’ .

Τό βασιλόπουλο τή λέγ’, νά παλαίψουμε, άν μέ νικήσεις φάγε με
Πάλα'ιψαν πολύ ώρα, ούτε ό ένας νικούσε ούτε ό άλλος. Λέγ’ ή 

γουρούνα νά είχα μιά ταγάρα νερό θά  σέ νικούσα καί γώ λέγ’ τό βασιλό
πουλο, νά είχα ένα ποτήρι κρασί καί μιά πήττα ζεστή νά μέ τήν έφερνε, 
τοΰ παπά ή κόρ’ θά σέ νικούσα.

Χωρίστηκαν καί τό βασιλόπουλο πήρε τά πρόβατα κ’ έφγε. Ό  πα
πάς είδε τά πρόβατα πού άλλαξαν θωριά καί πιό φουσκωμένα, καί τό 
ρώτησε, πού πήγες τά πρόβατα καί φούσκωσαν οί κοιλιές τους;

— Στό μέρος πού μ ’ έδειξες.
Ό  παπάς δέν τό πίστεψε. Τήν άλλη μέρα τό πήρε τό καταπόδ’ πα 

ραφύλαξε καί είδε πώς τά πρόβατα βοσκούσανε στό μέρος πού ήτανε ή 
γουρούνα, σέ λίγο άκούουνται μουγκρίσματα, βγαίν’ ή γουρούνα κι’ όρ
μάει νά τό φάγ’.

Τό βασιλόπουλο τή λέγ’, νά παλαίψουμε κ ι’ άν μέ νικήσης φάγε με.
_ Πάλαιψαν πολύ ώρα, ούτε ό ένας νικούσε ού'τε ό άλλος. Λέγ’ ή γου

ρούνα νά είχα μιά ταγάρα νερό θά σέ νικούσα καί γώ- λέγ’ τό βασιλό
πουλο νά είχα ένα ποτήρι κρασί καί μιά πήττα ζεστή νά μέ τήν έφερνε 
τού παπά ή κόρ’ θά σέ κέρδιζα.

Ό  παπάς μόλις τ ’ άκσε τρέχ’ στό σπήτι τ ’ καί φέρνει τήν κόρη τ ’ 
μέ τό ποτήρ’ τό κρασί καί τή ζεστή τή πήττα, πάγ’ πίσ’ άπό τό βασιλό
πουλο καί τά δίν’.

Τό βασιλόπουλο τ'ρώγ’ τήν πήττα τή ζεστή πίν’ καί τό κρασί, πέρνει 
δύναμη, δίν’ μιά μαχαιριά τήν γουρούνα καί πέφτ’ κάτώ, βουτημέν’ στά 
γαίματα.

— Κτύπαμε άκόμα μιά φορά γιά νά μή τυρανιοΰμαι.
Τό βασιλόπουλο ήξερε πώς μέ δεύτερη μαχαιριά θά ζωντάνευε. Ή 

μάννα μ’ μιά φορά μέ γέννσε τήν είπε καί ψοφάει ή γουρούνα.
Σχίζει τή κοιλιά τς, βρίσκει τό κουτάκι πού είχε μέσα τό μαγεμένο 

ποτήρ’ καί τά τρία περιστέρια, άνεβαίν’ στά φτερά τής φάσσας καί πάνε 
στό παλάτ’ τού δράκου.

0 e9Kt*d ΙΣΤ. 8



114 'Ελπινίκης Σταμούλη Σσραντή

Ό δράκος κοίτουνταν άρρωστος κι’ δλο γύρευε νερό, παρακυλιούντα- 
νε στο κρεββάτ’ καί μούγκριζε, το βασιλόπουλο τόν έδειξε τά περιστέρια 
καί τόν περιπάιζε, έλα δράκο νά παλαιψουμε νά διοΰμε ποιος θά νικήσ’ . 
*0  δράκος μούγκριζε κ ι’ απ’ τά μουγκριτά τ' έτριζε καί σειοσντανε δλο τό 
παλάτ’ κ’ ή γης, χτυπούσε τά δόντια τ’ άπ’ τό κακό τ’ αγρίευε, σάν τό 
ψοφήμ’ δίχως δύναμη έπεσε,

Τό βασιλόπουλο σφάζ’ τά περιστέρια καί ξεψυχάει ό δράκος καί 
ξαλάφρωσ’ ό κόσμος.

Τό βασιλόπουλο, ή ΙΙεντάμορφη κ’ ή φάσσα, πέρνε όλα τά πλούτη τά 
βάζνε στά φτερά τής φάσσας, άνεβαΐνε καί κείν’ καί πετούν ϊσια γιά 
τόν πύργο τής ΙΙεντάμορφης. 'Ο πατέρας της σάν τήν είδε τήν κόρη τ ’ 
δέν ήξερε τί να κάν’, τήν άγκάλιαζε, τήν φιλούσε κ’ έκλαιγε άπ’ τήν χα
ρά τ’. Τό βασιλόπουλο καί τή φάσσα ήθελε νά τούς κράτηση μαζύ τους 
γιά τό καλό που τόν έκαμαν, μά τό βασιλόπουλο βιάζουνταν νά πάγη μιά 
ώρα άρχίτερα στόν πατέρα τ' τό μαγεμένο ποτήρ’ καί νά δγιή καί τήν 
αρραβωνιαστικιά τ ’. Ά νέβκε στά φτερά τής φάσσας καί πέταξαν γιά τήν 
πατρίδα τ'.

Τής αρραβωνιαστικιάς τ' τό δάχτυλο μελάνιαζε μά δέ μαύριζε κ’ 
έλπιζε πώς θέ νά έλθ ’ τό βασιλόπουλο, δταν μιά μέρα είδε πού άσπρι
σε άπ’ τή χαρά τς τρέχει καί τό λέγει στό βασιλέα.

Στό παλάτ’ γίνουνταν μεγάλες έτοιμασίες γιά νά υποδεχθούνε τό βα
σιλόπουλο. Τό βασιλόπουλο φορούσε ολόχρυσα ρούχα, άστραφτε σάν τόν 
ήλιο πάνω στήν άσπρη φάσσα, μπρος στό παλάτ’ ή φάσσα χαμήλωσε τά 
φτερά καί τό βασιλόπουλο χαρούμενο μέ τό μαγεμένο ποτήρ’ έτρεξε ίσια 
στο πατέρα τ ’.

*0  βασιλέας τό άγκάλιασε καί τό φιλούσε, θάμαζα πώς τό παιδί τ’ 
κατάφερε νά γλυτώσ’ άπό τόσους μεγάλους κινδύνους καί νά πάρη τό μα
γεμένο ποτήρ’ .

— Μέ τήν ευχή σ’ πατέρα.
Τό φιλούσε, τό ξαναφιλούσε καί τήν ίδια μέρα τό πάντρεψε μέ τήν 

άρραβωνιαστικιά τ’.
Σέ δλο τό βασίλειο κάνανε χαρές μεγάλες, ή φάσσσ έζησε μαζύ τους 

χρόνια πολλά καί έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

14. ‘Η  βασιλοπούλα καί xb χαομσιανόπουλο

Κ α στανιές.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλέας κ’ είχε μιά βασιλοκόρ’' 
ή βασιλοκόρ’ κάθε νύχτα έφευγε άπ' ιό παλάτ καί δέν ήξερε κανένας 
πού πήγαινε, ό βασιλέας ήθελε νά τό μάθ’ κ’ είπε, δποιος είναι άξιος καί



Παραμυθία της Θράκης 115

δγεΐ τή βασιλοπούλα πού πηγαίν’ τή νύχτα θά τήν παρ’ γυναίκα τ’.
"Οσοι πήγαιναν τίποτε δέν κατόρθωναν καί τούς έκοφτε τό κεφάλ’, 

έτσ ’ μαζεύθηκαν ένα σωρό κεφάλια. ’Ήτανε κ’ ένα τσομπανόπουλο, πέ- 
θανε ό πατέρας του καί τό άφσε μικρό, σάν μεγάλωσε λέγει τή μάννα τ’ , 
μάννα, ό πατέρας δέ μ’ άφσε τίποτε κληρονομιά ;

— Τ ί νά σ’ άφίσ’ παιδάκι μ", τ ’ είχε καί τί νά σ’ άφίσ’ .
— Τίποτε, τίποτε δέν άφσε ;
— ’Άφσε ένα παληό παντελόν’, ένα ραβδί καί μιά παληά σκούφια, 

άλλο τίποτε.
Καλά λέγει τό τσομπσνόπουλο τά θέλω. Τό τσομπανόπουλο φόρεσε 

τό παντελόν’ , κανένας δέν τό έ'φθανε στό τρέξιμο, ήτανε ό πατέρας του 
άντρειωμένος, βαστοΰσε τό ραβδί κανένας δέ μπορούσε νά λυγίσ’ τά χέ
ρια τ’ ’ τόσο δυνάμωνε, έ'βαζε καί τό σκουφάκ’ καί κανένας δέν τόν έβλε
πε. Τά φόρεσε καί λέγει στή μάννα τ ’, μάννα πάγω νά πιάσω τή βασιλο
πούλα.

Πάγει στον βασιλέα καί τόν λέγει, βασιλέα γώ θά πιάσω τήν κόρη 
σ’, τήν βασιλοπούλα.

Ό  βασιλέας σάν τόν είδε άρχισε νά γελάη' σέ λυπούμαι καϋμένε καί 
τό δικό σ’ τό κεφάλι αύριο θά κοπεί.

— Καλά βασιλέα μου πολύχρονε, διαταγή δέν έδοσες, άφσε με κ ι’ άς 

με κόψουνε τό κεφάλι.
Πήγε το τσομπανόπουλο καί ξαπλώθκε κεΐ πού θά περνούσε ή βα

σιλοπούλα. Μόλις τό είδε, είπε άιντε καϋμένε, τόσα παλληκάρια λεβέντη- 
δες δέν μ ’ έπιασαν καί θά μέ πιάσης σύ τό τσομπανόπουλο ;

— Καλά, εγώ μιά φορά θά προσπαθήσω, κ ι’ άν δέν μπορέσω θά μέ 
κόψ’ ό πατέρας σ’ τό κεφάλι μ ’.

Ή βασιλοπούλα φεύγει, μπρος αύτή, πίσ’ αυτός.’Έτσ’ , έ'τσ’ έφθασαν 
σ’ ένα ώραίο περιβόλι, ή βασιλοπούλα κύτταζε δλα τά δέντρα κ’ είδε μιά 
χρυσή μηλιά πού είχε μόνε ένα μήλο : λέγει, τί ώραΐο μήλο, ΐό  βράδυ πού 
θά γυρίσω θά τό κόψω.

. Πιάνει τό τσομπανόπουλο τό κόβει καί τό βάζ’ μέσα στή σακκούλα 
τ’. Πάει, πάει ή βασιλοπούλα καί φθάν’ σ’ ένα ώραΐο περιβόλι πού είχε 
δλο ώραΐα λουλούδια, βλέπ’ καί δυό ωραία γαρούφαλα, ά λέγει, σά γυρί
σω θά τά κόψω.

Πιάνει τό τσομπανόπουλο τά κόβει, τά βάζει μέσα στή σακκούλα τ’ . 
Πάει, πάει ή βασιλοπούλα καί φθάν’ σ’ ένα παλάτι, κεΐ ήτανε οκτώ κο
ρίτσια κ’ ή βασιλοπούλα έννιά, κάθε νύχτα περίμεναν τή βασιλοπούλα 
καί γλεντούσανε. Σάν τήν είδανε έτρεξαν τήν άγκάλιασανε καί τήν έλε
γαν, γιατί άργησες ;
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— "Αχ πού νά σάς τά λέγω, ήλθ ’ ένα τσομπανόπουλο κ’ είπε στόν 
πατέρα μ’ πώς θά μέ πιάσ’ , κ ι’ αύτηνοΰ τό κεφάλ’ θά πάγει μαζύ μέ 
τ’ άλλα.

’ Αρχίνσαν νά γλεντούνε, νά τραγουδούνε κ ’ ήλθε ή ώρα νά φάνε, 
κάθσανε νά φάνε, έβαλαν σ’ δλα τά πιάτα τις πετσέτες, έ'βαλαν καί στή 
βασιλοπούλα, τό τσομπανόπουλο φορούσε τό σκουφόκ’ καί καμμιά δέν 
τό έ'βλεπε, πήγε καί κάθσε δίπλα στή βασιλοπούλα έφαγε τό φαγί καί 
μετά, πήρε μπροστά άπ’ τή βασιλοπούλα τά χουλιάρια, τά περόνια καί τό 
χρυσό ποτήρ’. Ή  βασιλοπούλα τάχανε καί δέν ήξερε τί νά πή. Οί φιληνά- 
δες της είδανε πού χάθκαν άπό μπρος τά χουλιάρια, τά περούνια καί τό

' / ? a ·~ ι ' it μ \ η t ir \ 5/ . 9 /χρυσό ποτήρ , απορούσαν τι έγιναν, αρχισαν να λενε οχι συ τακρυψες, οχι 
σύ τακρυψες κ ι’ αποφάσισαν νά γδυθούνε γιά νά δγιοϋνε ποιός τάχ’.

Γδύθηκαν δλες, καμμιά δέν τάχε,τή βασιλοπούλα βλέπνε πώς άπ’ 
τόν όφαλό τς έβγαιναν χρυσές τρίχες καί τής έδεσε γύρω γύρω στή μέσ’

τζ· , , . VΤό τσομπανόπουλο φόρεσε τό παντελόνι πού κανείς δέν τό έφθανε 
στό δρόμο σκώνεται καί φεύγει καί πάγ’ ίσ ια στό παλάτ’ , έκεΐ κοιμάται 
ξένοιαστο. Ή  βασιλοπούλα γύρισε καί δέ κοιμήθκε δλη τή νύχτα.

"Οταν ξημέρωσε δ Θεός τή μέρα σκώθκε τό τσομπανόπουλο καί πάγ’ 
στόν βασιλέα καί τόν λέγει, βασιλέα μου πολύχρονε, θέλω νά μαζέψης 
δλη τήν δωδεκάδα, γιατί έχω νά πώ σπουδαία γιά τήν κόρη σ’ τή βασι
λοπούλα.

Ό  βασιλέας τί νά κάνη φώναξε δλη τή δωδεκάδα, άλλα λέγ’ τό 
τσομπανόπουλο νά φωνάξης καί τή βασιλοπούλα.

"Αρχισε τό τσομπανόπουλο νά λέγ’, ή βασιλοπούλα χθές βράδυ έφ- 
γε άπό δώ καί πήρε δρόμο, δρόμο κ’ έφθασε σ’ ένα περιβόλ' έκεΐ ήτανε 
δέντρα πολλά κ’ ήτανε καί μιά χρυσή μηλιά ποΰχε μόνε ένα μήλο, μόλις 
τό ε ιδ ’ ειπε, σά γυρίσω θά τό κόψω. Νά το βασιλέα μ’ , τό μήλο καί βγά
ζει καί τό δείχνει.

*Η βασιλοπούλα μόλις τό είδε, ψέματα, ψέματα λέγ’ πατέρα.
— Σώπα λέγ’ τό τσομπανόπουλο, σύ μή μιλάς. ’Έφυγε πό κείνο τό 

περιβόλ’ καί πάγει σ’ άλλο περιβόλ’ πού ειχε δλο λουλούδια, βρήκε αυ· ά 
τά δύο γαρούφαλα κ’ είπε, σάν περάσω θά τά κόψω.

— Ψέματα, ψέματα λέγ’ πατέρα.
— Μετά, λέγει, τήν περίμεναν οί φιληνάδες της καί πήγε καί κάθσε 

γιά νά φάνε, λοιπόν κεΐ πού καθούντανε έχασε τά χουλιάρια, τά περού 
νια καί τό χρυσό ποτήρ’ , νά τα λέγ’, καί βγάζ καί τά δίν’ .

— Ψέματα, πατέρα, ψέματα φώναζ’ ή βασιλοπούλα.
— Στάσου λέγει τό τσομπανόπουλο, σώπα, μή φωνάζεις. Τώρα λέγ’ 

θέλω νά τή γδύσετε έδώ γιά νά δγήτε πώς άπό τόν όφαλό τς βγαίνε 
χρνσίς τρίχες καί τις έχει γύρω στή μέση τς δεμένες.
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Τήν γδύσανε κ’ είπανε πώς έχ’ δίκηο τό τσομπανόπουλο.
Πιάσανε λοιπόν νά τό κάνε γαμπρό, τό έβαλαν βασιλικά ροΰχα κ’ 

έγινε έναόΰραΐο παλληκάο’ κι’ έκαμαν σαράντα μέρες γάμο κ’ ήμουνα καί 
γώ κ’ έβλεπα. ’Έ ια μανε τρία κουλλίκια κ ’ έδοσανε τό ένα μένα, τ ’ άλλο 
κείν: καί τ ’ άλλο κείνου πού τά είπε.

15. Ό  Γιαννάχ-ης  μ *  ή κερά ΘάΙαασα

c  Κ α σ τα νιές .

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας ψαράς καί δέν είχε παιδιά, ένα 
βράδυ έβγαλε πολύ ψάρι καί κουράστηκε κ’ είπε. ’Ά ϊ 1), σέ μένα τόν 
καϋμένο πού δέν έχω ένα παιδί νά μέ βοηθήσ’ .

Κεΐ πού τδλεγε βγήκ’ ή κερά Θάλασσα καί τόν έπιασε τό καΐκι τ ’ 
καί τόν ε ίπ ε : Ά ΐσ έ  μέ λένε, τί θέλεις άπό μένα

— Είπα, ’Ά ϊ,  σέ μένα πού δέν έχω ένα παιδί νά μέ βοηθήσ’ .
Ή κερά Θάλασσα τόν βοήθσε κ’ έβγαλε τό ψάρ’ καί τόν έδοσε ένα 

χρυσό μήλο νά τό δόσ’ τή γυναίκα τ’ , νά κάν’ παιδί. Ό  γέρος τό πήρε 
καί στό δρόμο τό καθαίρσε καί κείνος έβγαλε τις φλούδες καί τις έφαγε 
καί τό πό μέσα τό φαγί έδοσε στη γρηά. Τόφαγ’ ή γρηά κ’ έμεινε έγκυα 
κι’ 6 γέρος έμεινε έγκυος στό πόδι τ’ .

Ή ρ θ ’ ό καιρός νά γεννήσ’ ή γρηά, είπε στό γέρο νά πάρς τή τρι
χιά s) καί τόν μπαλτά νά πας νά φέρς ξύλα νά ψήσμε τό ψωμί.

Πήγ’ δ γέρος, κεΐ στό δρόμο σχίσθηκε τό πόδι τ ’ μ ’ έν άγκάθι κ’ 
έπεσε ένα κορίτσ’ καί πήγ’ ό σταυραετός καί τό άνέβασ’ πάνω στό δέν
τρο, γένσε κ’ ή γρηά αρσενικό κ ’ έκαμε τό Γιαννάκ’ τόν άντρειωμένο.

Σά μεγάλωσε είπε στόν πατέρα τ ’; γώ πατέρα θά πάρω τις φίλ’ 
μου καί θά πάγω μέ τό καίκ’ νά συργιανίσω, έπαιζε καί καλό δ ιο λ ίs). 
Πήγε μέ τις φίλ’ του στη θάλασσα καί βγήκ’ ή κερά Θάλασσα νά τόν 
πάς’, κείνος πέταξε καί πήγε στά βουνά, έμναν οί φίλοι τ ’ καί πήγανε 
καί τό εΐπΌνε στό γέρα, πώς δ Γιαννάκης πέταξε καί τόν έχασαμε.

Στά βουνά πού γύριζε μέ τούς μήνιδοι Λ), έζηγε μέ τά χόρτα. Μιά μέ
ρα κεΐ πού πήγαινε ήταν δλα τά ζά, μερμήγκια, μέλισσες, σταυραετοί» 
λύκοι, τσακάλια καί μάλωναν ποιύς θά φάγη τό παχύ καί τό πολύ κ ι’ δ 
Γιαννάκς κάθουντανε καί τά έβλεπε, γύρσανε καί τόν είδανε καί τόν 
φώναξαν. ’Έλα νά μάς γλυτώσης, νά μάς χωρίσης αυτό πού τρώμε.

—Φοβούμαι, λέγ’ δ Γιαννάκς μή μέ φάτε.

1) Α λλοίμονο.—2) Σχο ιν ί.—3) Β ιο λ ί.—4) Μήνας.
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— Δέ σέ ΐρώμε, κάνε μας τό καλό,
ΙΙήγε κοντά καί. τούς χώρσε τό κρέας γιά τις σταυραετοί, γιά τά 

μερμήγκια, γιά τις μέλισσες και τά κόκκαλα γιά τά τσακάλια καί τις 
λύκ’ .

Είπανε τά ζά, γιά τό καλό ποΰ μάς έ'κανες τί θέλς νά σέ κάνουμε ; 
δ μέρμηγκας τόν όίν’ ένα φτερό κ’ ενα φτερό <> σταυραετός καί τάβαλε 
μέσα στό μαντήλ’ τ’ τάδεσε κ* έ'φγε. Κ εΐ πού πάγαινε ηΰρ’ ένα πύργο 
τοΰ βασιλέ κ’ είχε μέσα τά πρόβατα, τά κατσίκια, τά βόδια καί μιά φορά 
τόν χρόνο πήγαινε ό βασιλές γιά ν’ άλλάξ’ τις τσομπάνηδοι. ΓΙήγ’ ο Γιαν- 
νάκς κοντά, είδε πού άπδνα λιοντάρι φύλαγε τις σαράντα πόρτες, κάθ- 
σε απόξω στήν άκρούλα κι’ άναψε ένα σπίρτο καί κόρωσε τό φτερό τοΰ 
μέρμηγκα.

ΓΙαρουσιάσθηκε ό μέρμηγκας καί τόν ρώτσε, τί θέλεις αφέντη; καί 
κείνος ειπε πώς θέλ ’ νά τόν κάν’ μέρμηγκα νά περάσ’ νά πάγη μέσα.

— Μάλιστμ αφέντη.
Τόν έ'καμε μέρμηγκα καί πέρασε. Μόλις πέρασε έγινε πάλε άνθρω

πος καί χτίίπσε τήν πόρτα, άκσαν οί τσομπάνηδοι καί τόν ρώτσαν, πώς πέ
ρασε μέσα άπό σαράντα λιοντάρια που φύλαγαν τις σαράντα πόρτες καί 
δέν τόν έφαγαν.

—Ξέρω καί γώ λέγ’ δ Γιαννάκης, άφίστε με άπόψε νά κοιμηθώ.
Πήγαν απάνω κ ’ είπαν στό βασιλέ, άφέντη βασιλέ, ήλθ’ ένα παλλη- 

κάρ’ , πώς πέρασε μέσ’ άπό σαράντα λιοντάρια ποΰ φύλαγαν τις σαράντα 
πόρτες καί δέν τόν έφαγαν είναι θάμα, γύρεψε άπόψα νά κοιμηθή καί τό 
πρωί νά φύγ’ .

*0  βασιλές έδοσε τήν άδεια. Τό πρωί τό είδε, τό άρσε καί τό έκανε 
τσομπάν’. Κάθε πρωί άρμεγαν τό γάλα καί ,όστελναν στό παλάτ’ τοΰ 
βασιλέ στήν πολιτεία, ώς ποΰ νά τό πάνε, κρύωνε καί δέν εΐχ ’ άφρό, σάν 
πήραν τό Γιαννάκ’ τσομπάν’ καί τόστελναν μέ τά κείνονα, τό γάλα ή 
τανε ζεστό καί μέ τόν άφρό.

Μόλις τόν έδοσαν νά πάγ’ τό γάλα άναψε τή φτερούγα τοΰ σταυρα- 
ετοΰ, παρουσιάσθηκε δ σταυραετός καί τόν είπε, τί θέλς άφέντη μου ;

— Νά μέ πάς στό παλάτ’ τοΰ βασιλέ.
Ό  Γιαννάκς κάθσε στις φτεροΰγες τ’ καί πήγε τό γάλα ζεστό, αυ

τό γίνουνταν κάθε πρωί. Ή  βασιλοπούλα άγάπσε τόν Γιαννάκη άν καί 
ήτανε άρραβωνιασμένη μέ τόν ίγιό τοΰ βεζύρη

"Ενα βράδυ πήγ’ ό σταυραετός τό Γιαννάκ’ άπ’ τό παράθυρο στήν 
κάμαρα τής βασιλοπούλας άλλαξε τις λαμπάδες ποΰ έκαιγαν στό κρεββά
τι της, τόΰ κεφαλιού έβαλε στά ποδάρια καί τοΰ ποδαριού στό κεφάλ’ ,
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έφαγε τό παξιμάδ’ κ’ ήπιε τό μισό σερμπέτ’ ’ ) κ’ έφυγε. Δυό νύχτες, τό- 
καμε. Τήν τρίτη μέρα λέγ’ ή βασιλοπούλα στή βασίλισσα τή μητέρα τς, 
νά μέ στείλτε διπλό σερμτέτ’ , διπλό παξιμάδ’ καί μαστίχα γιά νά μασώ 
τή νύχτα γιατί δέν έχω ύπνο αυτές τις νύχτες, γιά νά δγή ποιος εί'ρ- 
χουνταν τή νύχτα.

Ή βασιλοπούλα έπεσε στό κρεββάτ’ καί μασούσε τή μαστίχα για νά 
μήν άποκοιμηθή, πήγε πάλι ό Γιαννάκς, ή βασιλοπούλα έκαμνε πού 
κοιμάται, άλλαξε τις Λαμπάδες, έφαγε τό παξιμάδ’ ήπιε τό σερμπέτ’, φ ί
λησε τή β ισιλοπούλα κ’ ή βασιλοπούλα τόν δάγκασε στό λαιμό.

Ό  Γιαννάκς άναψε τή φτερούγα τοΰ σταυραετοϋ, ήλθ’ ό σταυραε- 
τός κάθσε στις φτερούγες τ ’ καί πέταξ’ απ’ τό παράθυρο.

Τό πρωί ή βασιλοπούλα διέταξε τις δούλες σάν έλθ ’ ό καινούργιος ό 
τσομπάνς νά τή φωνάξνε.

Τό πρωί σάν ήλθε τήν φώναξαν. Γ ια τί Γιαννάκ’, τόν ρωτάει, φο
ρείς στό λαιμό σ’ λερό μαντήλ’ ; τί έχ ς ;

— Στραβοκοιμήθκα καί μέ πονεΐ.
Ή βασιλοπούλα άρπαξε τό μαντήλ’ κ’ είδε τή δαγκαματιά' σύ ήσνα 

πού εΐρχουσαν κι’ άλλαζες τις λαμπάδες, κ’ έτρωγες τό παξιμάδ1, κ* έπινες 
τό σερμπέτ’ ; Ά πό σήμερα νά φύγς άπό κεϊ πού είσαι τσομπάνς, άπό 
τροφή καί ύπνο μή σέ μέλ’. Γώ ε ιμ ’ άρραβωνιασμένη μέ τοΰ βεζύρη τόν 
ίγιό, θά τόν άφίσω καί θά πάρω σένα.

Ό  Γιαννάκης πήγε στόν βασιλέ καί τόν είπε : γώ άφέντη βασιλέ, θά 
φύγω να πάγω νά δγιώ τις γονιοί μ ’ .

— Γιατί παιδί μ ’ , νά φύγς, κάθσε.
— ’Ό χι ευχαριστώ βασιλέ μ’ , θά φύγω.
Πήγε στήν πολι;εία, κεϊ έκααε φίλ’ κ’ έπαιζε καλό διολί' τόν λέγ’ ό 

ίγιός τοϋ βεζύρη, θάλθεις μαζύ μ’ νά σέ πάγω στό περιβόλ’ τής άρβωνια- 
στικιάς μου. "Οταν πήγε μέ τό Γιαννάκ’ , ή βασιλοπούλα έβγαλε τό πρό
σωπο μέ τήν πρώτη φορά, μέ τή δεύτερη βγήκε ίσα μέ τόν λαιμό, τήν τρί
τη βγήκε ώς τή μέσ’ καί λίγο έλειψε νά πέσ’ νά σκοτωθή.

Είπε τό βεζυρόπουλο στό Γιαννάκ’, γιο έρχουμαι μιά φορά τό χρό
νο κ ’ ή άρβωνιαστικιά μ’ , μέ δείχνει μόνε τό μάτ’ καί σένα μόλις άκσε 
τό διολί βγήκε ώς τή μέσ’ καί θέ νά πέσ’ νά σκοτωθή, μέ σένα έχω 
πόλεμο.

Ό Γιαννάκς πήγε καί τόπε στή βασιλοπούλα κ’ έκαμε παράπονο πού 
βγήκε άπ’ τό παραθύρ’ .

1) Λ. Τ. Ποτό γλυκό καί αρωματισμένο.
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— Μή φοβάσαι, μέσα στ’ άχούρ’ μας έχμε μιά γρηά φοράδα, νά 
τήν κόψη; τά μαλλιά πού τάχει σαράντα χρόνια κ’ ε ίν ’ άχτένιγη νά τή 
χτενίσης, νά κόψη; τά τσίνουρα ’ ) νά.δγή, νά τή δόση; νά πιή παληό κρα
σί καί νά τή δόσης νά φ ά γ ’ σταπίδα.

Πήγανε στοΰ βασιλέ τό παράθυρο πό κάτ’ νά κάνε τόν πόλεμο, άπό 
πάν’ δ βασιλέ;, ή βασίλισσα κ’ ή βασιλοπούλα συργιάνιζαν.

ΓΙαρήγγειλε ό Γ.αννάκ; στόν κατσίβελο καί τόν έκανε ένα καντάρ’ 
πολύ βαρύ, δλο τό στρατό μέ τό βεζυρόπουλο μαζύ δέν μπόρεσαν νά τό 
σηκώσνε, κ ι’ δ Γιαννάκη; δ άντρειωμένος μόνε μέ τό μικρό τ’ δαχτυλάκ’ 
τό σήκωσε κι’ άπόρσε δ βασιλές καί θάμαζε. “ Υστερα καβαλλήκεψε τή 
φοράδα ku'i μέ τό πρώτο πού μπήκε καί μέ τό πρώτο πού βγήκε έκοψε 
τις τρεις χιλιάδες κ’ έμεινε μόνε τοΰ βεζύρ’ δ ίγιός, κατέβκε απ’ τή φο
ράδα καί τόν ειπε νά σέ κόψω τό κεφάλι σ’.

—“Οχι, γώ τδκανα, σύ μή τό κάνης.
Ό  Γιαννάκης έκοψε μόνε τοΰ βεζυρόπουλο τή μΰτ’ καί ματώθκε καί 

πήγε στή θάλασσα νά πλύν’ τά αίματα: Τόν είδ ’ ή κερά Θάλασσα, τόν 
άρπαξε καί τόν άρβώντασε στή μεγάλη τς τήν κόρ’ .

*Η βασιλοπούλα άρρώστησε άπ’ τόν καϋμό, γιατροί άνέβαιναν για
τροί κατέβαιναν, τήν άρρώστια δέ μπορούσανε νά τή βροΰνε. Τή λέγ’ δ 
βασιλές, τ ’ έχς κόρη μ’ ;

— Πατέρα, νά μέ πάρη; έ'να χρυσό κάτεργο μέ σαράντα χρυσά κου
πιά καί σαράντα κοπέλλες γιά ναύτες, νά μέ τις ντύσης άντρίκια καί γώ 
θά γίνω άντρας, θά μέ βρής καί τρία χρυσά μήλα καί γό) θά πάγω νά βρώ 
τό Γιαννάκ’.

Ό  βασιλές έδοσε διαταγή κι’ ώς τό βράδυ ήτανε τό κάτεργο έτοιμο, 
ό καιρός πήρε πρίμα, μπήκ’ ή βασιλοπούλα κ’ έφγαν καί πήγανε κάτ’ άπ’ 
τά παράθυρα τοΰ παλατιοΰ τής κερά Θάλασσας. Ή  βασιλοπούλα έπαιζε 
τό χρυσόμηλο κ’ έλεγε :

’Ανέβα μήλα, κατέβα ρόδι, 
νά οε ριοτήαιο χί κάν ή κόρη 

—  Πλέχει γαϊτάνι 
και δεν αδειάζει.

Τήν κερά Θάλασσα ή κόρη της τήν ε ΐπ ’, ε ίν ’ ένα παλληκάρ’ όμορφο 
καί παίζ’ ένα χρυσό μήλο καί τό θέλω τό μήλο.

Πήγε ή κερά Θάλασσα καί τό γύρεψε, δός με παλληκάρ’ -μ’ τό μήλο 
πού παίζεις.

1) Ματοτσονναρα,
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Είπε τό παλληκάρ’ ' δεΐξέ. με τόν γαμπρό πού έκανες αύτές τις μέρες 
νά στό δόσω.

Βγήκ’ ό Γιαννάκς λίγο καί τόν εΐδε. ΙΙήρε τό μήλο ή κερά Θάλασσα. 
Τήν άλλη μέρα πάλε ή βασιλοπούλα παίζ’ μέ τό χρυσό μήλο καί λέγ’.

3Ανέβα μήλο, κατέβα ρόδι,
\ \ * * / » c /να οε ρωτήσω τι καν η κορη 

- Πλέχει γαϊτάνι 
και δεν αδειάζει.

Ε ιπ ’ ή άλλη κόρ’ στήν μητέρα τς, τήν αδελφή μ ’ τήν άρβώνιασες, 
τήν έδοσες καί τό μήλο καί γώ θέλω μήλο

Βγήκ’ ή κερά Θάλασσα, δός με παλληκάρι μ3, και τ’άλλο σ’ τό μήλο.
— Δεΐξέ με τό γαμπρό σ’ ώς τή μέσ’ καί θά σέ δόσω καί τ ’ άλλο.
Βγήκ’ ό Γιαννάκς ώς τή μέσ’, τόν ε ιδ ’ ή βασιλοπούλα κ’ έρριξε τό 

μήλο. Τήν άλλη μέρα λέγ’ ή βασιλοπούλα στους ναύτες νά εϊσαστε έ'ται- 
μοι καί θά τόν πάρω. 'Η  βασιλοπούλα παίζει καί τ ’ άλλο χρυσόμηλο καί 
λέγ*.

’Ανέβα μηλο, κατέβα ρόδι, 
νά οε ρωτήσω τί κάν' η κόρη 

— Πλέχει γαϊτάνι 
και δεν άδειάζει.

Ή  μικρότερη κόρ’ λέγει στή μητέρα τς καί γώ θέλω μήλο.
'Η  κερά Θάλασσα άνέβκε επάνω καί λέγει παλληκάρ’ μ’ , δός με καί 

τ’ άλλο μήλο.
Σαν άνέβ’ καί πατήσ’ στις φούχτες σ’ ό γαμπρός σ’ θά σέ δόσω καί 

τ ’ άλλο.
ΙΊήγ’ ή κερά Θάλασσα καί φώναξ’ τόν Γιαννάκ’ .
— Έ λα Γιαννάκη μ’, νά σέ δγιοΰνε. νά μάς.δόσνε καί τ’ άλλο μήλο.
Ό  Γιαννάκς βγήκε καί στάθκε στις φούχτες τής κερά Θάλασσας, ή 

βασιλοπούλα ρίχνει τό μήλο, άρπάζ’ τό Γιαννάκ καί δρόμο γιά τή στε
ριά, τόν πήγε στόν πατέρα τς καί τόν ειπε, αυτός είναι ό άρβωνιαστι- 
κός μ ’ .

Ό  βασιλές κ’ ή βασίλισσα ολόχαροι πού ήλθεν ή βασιλοπούλα κ ι’ 6 
Γιαννάκς, στό παλάτι γίνουνταν μεγάλες έτοιμασίες γιά τή στεφάνωση 
κ’ ήλθαν απ’ δλο τό βασίλειο.

*0  γάμος βάσταζε σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες, άρχόντοι, 
φτωχοί έφαγαν στό βασιλικό τραπέζι, εκατό μάγειροι μέρα νύχτα μαγέ· 
ρευαν τά καλλίτερα φαγιά. "Ημνα καί γώ κεΐ κ’ έφαγα, έδοσαν καί μένα
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μιά σατκούλα φλουριά, περνώντας άπ’ τό ποτάμι άκσα πού φώναζαν 
(άράκ, βράκ, θάρρεψα πώς έλεγαν μπράκ \) μ τρακ καί τ' άφσα κ’ έζησαν 
αύτοί καλά καί μείς καλλίτερα.

1 6 . 'Ο  όρκος τοΰ βασιλόπουλο
Τζετώ

Μιά φορά κ ’ 'ένα καιρό ήτανε ενα βασιλόπουλο κ ι1 αγαπούσε πολύ 
το κυνήγ’, κάθε μέρα έβγαινε καί κυνηγούσε, μιά μέρα γυρίζοντας πέρα
σε απ’ το σπίτ’ τού άγελαδάρ’ κ’ είδε νά κάθεται μπρος στή πόρτα τήν 
κόρη τ’, έμορφη σάν τό κρύο νερό, τή μίλησε καί τήν είπε, θά σέ κάνω 
γυναίκα μ ’.

— Σύ βασιλόπουλο θά πάρς έμενα ; δέ σέ ταιριάζω.
Τό βασιλόπουλο άμωσε μεγάλο όρκο. « ’Ά ν  σέ ξεχάσω καί δέ σέ πάρω 

γυναίκα μ ’, φίδι νά ντυλιχθή στό κορμί μ ’ » καί τήν άφσε γειά κ' έφγε.
Πέρασε καιρός, τό βασιλόπουλο άρβωνιάστηκε μέ τή βασιλοπούλα 

τού γείτονα βασιλέ, θά γίνουντανε ή χαρά καί στό παλάτ’ είχανε μεγάλες 
ετοιμασίες. Μαζεύτηκαν όλ’ οί καλεσμένοι μέ χρυσά ρούχα καί φτερά, κό
σμος πολύς ήλθε άπ’ όλες τις μεριές, πάνε τό βασιλόπουλο τό γαμπρό καί 
τή νύφ’ τή βασιλοπούλα στήν έκκλησία νά στεφανωθούνε. ’Άρχισε ή 
στεφάνωση, όταν φύσηξ’ έ'νας κρύος άγέρας κ ι’ όλοι Ανατρίχιασαν. Βλέπνε 
νά σέρνεται κατά τό βασιλόπουλο ένα μεγάλο φίδ’ καί νά ντυλίζεται στό 
κορμί τ’ . Νά σκοτώσνε τό φίδ’ , θά σκοτώνουντανε μαζύ καί τό βασιλό
πουλο καί συλλογίζουνταν τί νά κάνε, τότε είπανε όλοι τους, μήπως έχει 
κανένα τάμα τό βασιλόπουλο καί δέν τό έκανε;

Τό βασιλόπουλο θυμήθκε τόν όρκο πού έκαμε στήν κόρ’ τοΰ άγε
λαδάρ’ , « ’Ά ν σέ ξεχάσω καί δέ σέ πάρω γυναΐκά μ’ , φίδι νά ντυλιχθή στό 
κορμί μ’ ». Τρέχνε οί άνθρωποί τ’ νά τή φέρνε, τό φ ίδ ’ ξεντυλίζεται σιγά, 
σιγά καί φεύγει. Τό βασιλόπουλο στεφανώνεται τό κορίτσ’ τ’ άγελαδάρ’ 
καί τή νύφ’ τή βασιλοπούλα πάντρεψε ό πατέρας τς μ’ ένα άλλο βασιλό
πουλο. -’Ήμνα καί γώ έκεΐ καί μ’ έδοσαν φλουρ'ά, περνώντας άπό ένα 
ποτάμι οί βαθρακο! φώναζαν βράκ, βράκ, καί γώ νόμσα πώς φώναζαν

/ · \ s/ y a *·μπρακ, μπρακ, και ταριξα κ έφυγα.

17 . Ό  τσεβρές τής βασιλοπούλας
Σ π λυ βρ ιά .

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά βασιλοπούλα καί κεντούσε ένα

1) Λ Τ, Ά φ σ ε
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τσεβρέ ') ολόχρυσο, δώδεκα χρόνια κεντούσε και πάνω στά δώδεκα τόν 
τελείωσε. "Οταν τόν τελείωσε φώναξε δλες τις φιληνάδες τς καί τις ε ί
πε, νά πάμε έξω στό Μάη. Ανέβηκαν σ’ ένα βουναλάκ’ καί συργιανούσαν, 
κεΐ πού ή βασιλοπούλα καμάρωνε τόν τσεβρέ, κατεβαίν’ ένας λέλεγκας 
καί τον πέρνει.

Ά ρχισ ’ ή βασιλοπούλα νά κλαίη, νά δέρνεται καί νά μην έχ’ παρη
γοριά, ό βασιλέας τήν είπε, μπρε παιδί μ’ , μή στενοχωριέσαι, γώ θά σέ 
φέρω έ'να καλλίτερο.

Ή βασιλοπούλα δέν ήθελε νά άκούσ’ εγώ θέλω αυτόν πού κέντησα 
με τα χέρια μ .

Ό  βασιλέας ήθελε νά τή παντρέψ’, ή βασιλοπούλα δέν ήθελε μόνο 
τόν ειπε θέλω νά μέ κτίσης έ'να λουτρό καί σ’ αυτό τό λουτρό νά έρχουν- 
ται νά λούζουνται δωρεάν κι’ ό καθένας πού θά έ'ρχεται νά μέ λέγ’ μιά 
ιστορία κ’ ίσως μάθω τίποτε γιά τόν τσεβρέ,

Ό  βασιλέας δπως ήθελ’ ή βασιλοπούλα έχτισε τό λουτρό κ ι’ αυτή 
πήγε κ’ έγινε λουτράρισσα, κάθσε δυό χρόνια καί τίποτε δέν έμαθε, δλο 
ειχε τήν έλπΐδα καί δέν τήν έ'χανε.

’ Ας άφίσμε τή βασιλοπούλα νά περιμένη κ ι’ ας πάμε σέ μιά μάννα
πού είχε τρεις κόρες κ’ ή μιά ήτανε ζουρλή, ή ζουρλή ειχε τή μανία νά
βγαίν’ τή νύχτα καί νά γυρίζ’ , οί αδελφές της τή δέρνανε, αυτή πάλε
έβγαινε" τό τελευταίο βράδυ, άφοΰ τήν έδειρανε καλά καλά, τήν έκλεισα- 
νε μέσα. Α ύΐή πάγ’ νά κοιμηθή μπρος στήν ξώπορτα κ ι’ δλη τή νύχτα 
κύτταγε άπ’ τήν κλειδαρότρυπα, βλέπ’ καί περνάει ένας ντερβίσης μέ τό 
σαρίκ’, κάθουντανε στ’ άλογο, κ ι’ άπό πίσω τ ’ πολλές καμήλες, ό δερβίσης 
βαστοΰσε ένα σουραύλι στό στόμα τ ’ καί σφύραγε. Περίεργη καθώς ήτα
νε, γώ λέγ’ θά τον πάρω τό καταπόδι, σπάν’ τό παράθυρο καί βγαίν’ έξω 
καί πάγει πό πίσω τ ’ .

Μπρός ό ντερβίσς πίσ’ αυτή, φθάνε σ’ ένα παλάτ’, μόλις μπήκε 
μέσα, βγάζ’ αύτά πού φορούσε καί γίνεται ένα παλληκάρ' σάν άγγελος, 
πήγε κάθσε κ ’ έφαγε ανόρεχτα καί πήγε νά κοιμηθή. ΓΙρίν κοιμηθή σή
κωσε τό μαξιλάρι τ’ κ’ έβγανε ένα χρυσό τσεβρέ κ ι’ άρχισε νά κλαίη καί 
νά λέγη :

1) Λ. Τ . Κεφαλόδεσμος άπό άσπρο ψ ιλό παννί τετράγωνο κεντημένο ολόγυρα 
καί στις τέσσερες άκρες μέ κέντημα μετρητό, χωρίς ανάποδη καί καλή, μέ μετάξια 
χρωματιστά καί πολλές φορές μέ ανάμεσα οορμα χρυσό ή καί όλο χρυσοκεντημένο. 
Τσεβρέδες έλεγαν καί τις κεντημένες πετσέτες μέ τό ίδ ιο  κέντημα στις δυο 
άκρες.



124 ’Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή

Χεράκια ποΰ σέ κεντήσανε, 
κορμάκι που σέ ντυλίχ&ηκε 
καί κεφάλι που σέ φόρεσε, 
πότε θά μ αξιώσει ό θεός, 
νά λν&οννε τά μάγια 
και έλΰέω νά σέ πάρω ;

Τάλεγε κ' έκλαιγε κ’ ύστερα τόν πήρ3 ό ύπνος.
Μόλις τά ε ίδ 3 ή ζουρλή πάγει στό σπίτι τς, τήν είδ3 ή μάννα τς 

οί αδελφές της τήνε δίνε διπλό ξυλο, άφοϋ έφαγε τό ξύλο έπεσε καί κοι- 
μήθκε. Τό πρωί λέγ3 στις άδελφές της έτοιμασθήτε νά πάμε στό λουτρό. 
“ Αρχισαν νά τήν κοροϊδεϋνε, πήγε μοναχιά, λούστηκε καί πήγε νά πή μιά 
ιστορία στή βασιλοπούλα.

— Βασιλοπούλα μ3, είπε, δέ μέ κολνονσε ύπνος κ’ είδα τή νύχτα νά 
περνάη μπρός άπ3 τή πόρτα μας ένας ντερβίσης μέ τό σαρίκ’, κάθουντα- 
νε στ3 άλογο κι3 άπό πίσω τ3 πάγαιναν πολλές καμήλες, ό ντερβίσης βα- 
στοΰσε ένα σουραύλι στό στόμα ι 3 καί σφύραγε, μπρός ό ντερβίσης, πίσω 
γώ, φθάνμε σ3 ένα παλάτ3. Μόλις μπήκε μέσα βγάζ3 αυτά πού φορούσε καί 
γίνεται ένα παλληκάρ3 σάν άγγελος, πήγε κάθσε κ3 έφαγε ανόρεχτα καί 
πήγε νά κοιμηθή. Πριν κοιμηθή σήκωσε τό μαξιλάρ3 τ3 κ3 έβγανε ένα 
χρυσό τσεβρέ κ ι3 άρχισε νά κλαίγη καί νά λέγη :

Χεράκια ποΰ σέ κεντήσανε, 
κορμάκι ποΰ σέ ντνλίχ'&ηκε 
καί κεφάλι πον σέ φόρεσε, 
πότε θά μ ' αξιώσει ό Θεός, 
νά λυ&οννε τά μάγια 
καί έλθω νά σέ πάρω ;

Τάλεγε κ3 έκλαιγε κ' ύστερα τόν πήρ3 ό ύπνος.
Ή βασιλοπούλα τήν είπε, αν μέ πάς και βρώ αυτόν τόν άνθρωπο θά 

σέ χαρίσω τό μισό μ3 βασίλειο. Τό βράδυ πάγ3 καί πέρνει τή βασιλο
πούλα στό σπίτι τς καί τήν λέγει, δώ θά κοιμηθείς μπροστά στήν πόρ
τα. Τήν έστρωσε καί ξαπλώθκε ή βασιλοπούλα, τά μεσάνυχτα άκσανε τό 
σουραύλι καί σκώθκανε, ό ντερβίσης κάθουντανε στ3 άλογό τ3 κ ι3 άπό 
πίσο) πήγαιναν πολλές καμήλες, μπρός ό ντερβίσης κ3 οί καμήλες καί τό 
κατόπ3 ή βασιλοπούλα κ3 ή ζουρλή έφθασαν στό παλάτι τ3. Ιίάλε μόλις 
μπήκε ό ντερβίσης βγάζει αυτά πού φορούσε καί γίνεται ένα παλληκάρ’ 
σάν άγγελος, κάθσε κ’ έφαγε ανόρεχτα καί πήγε νά κοιμηθή. Πριν κοι- 
μηθή σήκωσε τό μαξιλάρι τ 3 κ’ έβγαλε ένα χρυσό τσεβρέ κ ι3 άρχισε νά 
κλαίγη καί νά λέγη ;



Χεράκια πον σέ κεντήσανε, 
κορμάκι πον ο'ε νχνλίχϋ-ηκε 
και κεφάλι πον σέ φόρεσε, 

πότε ϋά μ ’  άξιώσει ό Θεός, 
νά λνϋοννε τά μάγια , 

και ΐλϋω  νά σέ πάρω;

Κ ει πού έκλαιγε καί δέρνουντανε τό παλληκάρ’, φανερώνετ’ ή βασι
λοπούλα καί τόν λέγει, σύ μέ πήρες τόν τσεβρέ μ3.

—Σύ είσαι πού φύλαγα τόσο καιρό ;
Ή  βασιλοπούλα βγάζ’ ένα φάρμακο πού πήρε μαζύ της τόν έλυσε 

τά μάγια κ’ έμεινε παλληκάρ1 δπως ήτανε, πήγαν στό παλάτ’ καί κάναν 
σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες γάμο, μέ χαρές καί πασχαλιές καί ξε
φάντωσες πολλές.

Με τά μάγια έκαμε καί τή ζουρλή καλά, τήν έδοσε τό μισό βασίλειο 
κ’ έζησαν καλά κ’ ήμνα καί γώ κεϊ μ’ έ'να κόκκινο βρακί.

1 8 .  Τό μα γεμένο βααιλύπονλο.

'Ηράκλεια.

Μ \ \ » c /  ' » /  \ / 3 ϊ  _  C/ / 3 λια φορα κ ενα καιρό ητανε μια μαννσ κ ειχε ενα κοριτσ , το κο- 
ρίτσ’ κάθουνταν κάθε μέρα στόν αργαλειό κ’ έφαινε καί κεϊ πού έφαινε 
πήγαινε έ'να πουλί κ’ έλεγε :

Τ ί καλό κορίτσι πονοαι, 
τί καλό παννι που φαίνεις, 
βασιλέ άντρα ϋά πάρεις, 
πεϋαμμένο ϋά τόν ενρεις.

Τό κοριτσ’ ήτανε πάντοτε συλλογισμένο, μιά μέρα τό πήρανε οί φι- 
ληνάδες του καί πήγανε στό βουνό νά διασκεδάσνε, κεϊ πού περπατούσα
νε σκώνεται μιά άνεμοκαλή ι ) καί πέταξε τό φακιόλι τ ’, έτρεξε νά τό π ι
άσ’ , ό άέρας τό πήγε μέσα άπό μιά μεγάΛ,’ πόρτα, μπήκε τό κορίτσ’ νά 
τό πάρ’, κλείν’ πόπίσω τ ’ ή πόρτα, προσπαθεί ν’ άνοίξ’, φωναζ’ τις φιλη- 
νάδες, τίποτε, τό κορίτσ κλείσθηκε. Μέσα ήτανε ένα μεγάλο παλάτ’, χω
ρίς ψυχή ζουντανή, γυρνάει σαράντα κάμαρες, ή μιά πιό καλά στολισμένη 
πό τήν άλληνα, στήν τελευταία ήτανε ξαπλωμένο σάν πεθαμένο σ’ ένα 
κρεββάτ’ ένα βασιλόπουλο στό κεφάλι τ ’ καί στά πόδια τ ’ έκαιγε πό μιά
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1) Ανεμοστρόβιλος.
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λαμπάδα, πάνω στό τραπέζ’ ητανε ένα γράμμα, τό πήρε καί τό διάβασε :
« ’Όποιος μέ ξενυχτήσ’ σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες χωρίς νά 

κοιμηθή, άν είναι νιός θά τόν κάμω αδελφό μ ’, άν είναι γέρος θά τόν 
κάμω πατέρα μ*, άν είναι γρηά θά τήν κάμω μητέρα μ’ κ ι’ άν είναι νιά 
θά τήν κάμω γυναΐκά μ3. Μέ καταράσθηκε μιά μάγισσα καί μ' έδοσ’ αυ
τή τή κατάρα».

Τό κορίτσ’ άρχισε νά κλαίγ’, καλά μ" έ'λεγε τό πουλί, πού θά πάρω 
πεθαμμένο άντρα, θά καθήσω νά τό ξενυχτήσωγιά ν ’ άναστηθή.

’Έπιασε καί συγύρισε τήν κάμαρα καί κάθουντανε πλάγί στό βασιλό
πουλο καί ξενυχτοϋσε, ξενύχτησε τριάντα έννιά μέρες, άπόκανε πια άπ’ 
τόν ύπνο, περνάει ένας άπ’ έξω καί φώναζε, σκλάβες πουλώ, σκλάβες που
λώ. Τόν ρίχνει ένα πιάτο φλουριά κ’ ένα σχοινί καί τόνε λέγει, νά πιασθή 
σ’ αυτό μιά σκλάβα. Τήν ανέβασε καί τήν είπε, κάθσε νά ξενυχτήσης, θά 
πέσω λίγο νά κοιμηθώ καί σά ξυπνήσ’ τό βασιλόπουλο φώνα με.

’Ή λθανε οί σαράντα μέρες ξυπνάει τό βασιλόπουλο, βλέπει τή σκλά
βα πού κάθουντανε πλάγι τ’ καί τήν ρωτάει, σύ ξαγρύπνησες σαράντα μέ
ρες καί σαράντα νύχτες ;

Ή σκλάβα είπε ναι.
— Ποιο είναι τό κορίτσ’ πού κοιμάται ;
—Ε ίν ’ ή σκλάβα μ ’.
Τό βασιλόπουλο πίστεψε καί τήν πήρε γυναίκα τ ’ καί τό κορίτσ’ πού 

τό ξενύχτησε σαράντα μέρες τόβαλαν νά φυλάγ’ τις χήνες.
ΙΙέρασε καιρός, τό βασιλόπουλο θά πήγαινε στήν Πόλη, ρώτσε δλοι 

τις άνθρωποι τοΰ παλατιού τί θέλνε νά τούς φέρ’, ρώτσε καί τή χηναροΰ 
πού ήτανε όμορφη καί καλή κ ι’ δλο λυπημένη.

—Γώ θέλω τρία πράματα, μαχαίρι τής σφαγής, σχοινί τής κρεμαστής 
καί πέτρα τής υπομονής.

Πήγε τό βασιλόπουλο στήν Πόλη, ψούνσε δτι τό παράγγειλανε καί 
μπήκε στό καράβ’, νά γυρί,σ’ στήν πατρίδα τ’. Στό μισό δρόμο μαρμάρω
σε τύ καράβ’ , ό καραβοκύρης ρώτσε τό βασιλόπουλο νά μή ξέχασε κανένα 
τάμα.

Τότε θυμήθκε τό μαχαΐρ’ τής σφαγής, τό σχοινί τής κρεμαστής καί 
τήν πέτρα τής υπομονής καί γύρσε πίσω τό καράβ’ . ’Έτρεξε σ’ δλα τά 
τσαρσιά τής Πόλης, πουθενά δέν τάβρισκε, στά υστερνά σ’ ένα, είδε ένα

/ > \ Τ \ ~  \ \ ~  ~  \ \γερο αυτός ειχε το μαχαιρ τής σφαγής, το σχοινί τής κρεμαστής και την 
πέτρα τής ύπομονής. Θά σέ τό δόσω είπ ’ ό γέρος στό βασιλόπουλο, 
όποιος τά γυρεύει, έχει μεγάλο καϋμό, νά τόν προσέξης γιατί θά κρε- 
μασθή.

"Οταν τό βασιλόπουλο έφθασε στό παλάτι τ’ , έδοσε σ’ δλους τάδώρα, 
ή χηναροΰ σάν πήρε τό μαχαΐρ’ τής σφαγής, τό σχοινί τής κρεμαστής καί
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τήν πέτρα τής υπομονής, κλείστηκε στήν κάμαρη τς, έκλαιγε κ’ έλεγε, τί 
λές μαχαίρι μ5 νά σφαγώ ; τί λές σχοινί μ ’ νά κρεμαστώ ; δεν είναι κρίμα 
να ξενυχτήσω τριάντα έννιά μέρες τό βασιλόπουλο κ’ ή σκλάβα πού τήν 
έβαλα νά τό ξενυχτήσ’ μιά μέρα νά μέ τό πάρ ; ’Έσερνε τό σαπούνι στό 
σχοινί, δάκρυα τδβρεχαν κ’ ή πέτρα ράγιζε πό τή λύπη τς καί τήν έλεγε 
υπομονή, υπομονή κόρη.

Τό βασιλόπουλο που ήτανε πίσ’ άπ’ τήν πόρτα δέ βάσταξε, μπήκε 
μέσα, τή ρώτσε καί κείνη ειπ ’ δλη τήν ιστορία τς, τήν αγκάλιασε καί τήν 
λέγει, τελείωσαν πια τά βάσανά σ’. ’Έκαμαν στό παλάτ’ μεγάλες έτοι- 
μασίες νά γιν ’ ή χαρά καί τή σκλάβα έδεσαν σ’ έ'να άλογο καί τήν γύρσα- 
νε σ’ δλη τήν πολιτεία κ’ ύστερα τήν έσφαξαν κ’ έζησαν καλά καί μείς 
καλλίτερα.

19. °Ο σταυραετός.
Ketatmvit;.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε τρεις άδελφάδες, οί δυό ήτανε άχώρι- 
ριστες καί κοιμούντανε μαζύ κ’ ή μικρή χώρια. Μιά νύχτα κεΐ ποΰ κοι- 
μούντανε ή μικρή, μπαίν’ άπ’ τό παράθυρο ένας σταυραετός καί τή μ ι
λούσε, τήν έλεγε πώς τήν αγαπάει κι* άρχισε κάδε βράδυ καί πήγαινε, 
κάδουνταν καμμιά ώρα κ’ έφευγε. Μόλις εϊρχουνταν πήγαινε ϊσα στή 
λεκάνη, έβγαζε τά πούπουλα καί γίνουνταν ώραΐο παλληκάρ’ κι.’ δταν δέ 
νά φύγ’ τάβαζε κ’ έφευγε, τόν έλεγε ή μικρή νά μιλής πιο σιγά, μάς 
άκοϋνε.

Οί αδελφές άκσυαν τις κουβέντες τή νύχτα, καί τή ρωτούσανε τό 
πρωί, μέ ποιόνα μιλούσες; Μέ κανένα, έλεγε καί τήν έδερνανε.

Τό αλλο βράδυ πού πήγε, ό σταυραετός οί αδελφές της περίμεναν τή 
νύχτα έξω άπ’ τήν πόρτα γιά ν’ άκούσνε, κατά τά μ,εσάνυχτα άκοΰνε 
φτερούγίσματα, μπήκε ό σταυραετός μέσα καί τήν είπε, είσαι άρβωνιαστι- 
κιά μου καί γώ είμαι βεζυρόπουλο, σάν έχεις καμμιά ανάγκη πάρε αύτό 
το βεργάκ’ καί χτύπησ’ το μέσα στή λεκάνη καί πές :

«Τρέξε βεζνράκι μον»
καί γώ δάλδω.

— Καλά, είπ ’ ή κοπέλλα, μόνε μή μιλάς .δυνατά καί μάς άκούνε κ’ 
έφγε ό σταυραετός.

Τό πρωί λένε οί άδελφάδες στή μικρή, δά πάμε σήμερα στό λουτρό, 
έβαλαν μέσα στό μπόγο τά λουτρικά, τις κτένες,, τις γαλέντζες, έδοσαν τό 
μπόγο στή μικρή καί πήγαιναν. Στό μισό δρόμο λέγ’ ή μεγάλη στή μεσιά, 
έβαλες σαποΰν’ ;
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— ’Όχι λέγ’ ή μεσιά, πάτε σεις μπροστά καί γώ -θά πάγω νά το 
πάρω.

Πήγε στό σπίτι, «σπάσε στή λεκάν’ δσα ποτήρια καί γυαλιά είχανε, 
πέρνει τό βεργάκ’ πού τδχε ή μικρή κρυμένο μέσα στό στρώμα, χτυπάει 
τή λεκάν’ καί λέγει,

Τρέξε βεζνράκι μον
Ό  σταυραετός πάγει ίσια στή λεκάν’ , μπαίνε δλα τά γυαλιά στό 

κορμί τ ’, άχ, λέγει, κακούργα καί φεύγει.
Πάνε στό σπίτ’ άπ’ τό λουτρό, καί τό βράδυ δέρνουνε, δέρνουνε τή 

μικρή, ή μικρή πέρνει τό βεργάκ’ καί χτυπάει τή λεκάν’ καί λέγει :
Τρέξε βεζνράκι μου
καί μέ σκότωσαν οί άδελφάδες μον.

Περιμέν’ ώρες, τό βεζυράκ’ δέν έρχεται. Περνούνε μέρες, ξαναχτυ
πάει, δέν έρχεται.

Τό βεζυράκ’ πήγε στό σπίτ’ τ” άρρωστο. Γιατροί ανέβαιναν, γιατροί 
κατέβαιναν, δέ μπορούσανε νά καταλάβνε τί έχ’ κ’ έλυωνε μέσα στή 
στρωμνή.

Ή  αρραβωνιαστικιά τ’ ντύνεται σά γύφτισσα, έβαλε μαμουλίκα στό 
κεφάλ’, πέρνει κ ’ ένα τρουβά ψωμί καί δρόμο πέρνει καί δρόμο άφίν’ , νά 
πάγ’ νά βρή τό βεζυράκ’ . Κ εϊ πού πήγαινε άκουε τά πουλάκια, πού μ ι
λούσανε, είπε τό ένα, νά καταλάβαινε ή κοπέλλα τή γλωσσά μας θά 
μπορούσε νά γλυτώσ’ τό βεζυράκ’, παρά πέρα είναι μιά αρκούδα καί 
βυζάν’ τρία αρκουδάκια άφοΰ τά βυζάξ’ καί φύγ’ ή μητέρα τους, νά 
πάρ’ τά δυό καί νά τά βάλ’ στό φούρνο, νά τά ψήσ’, νά βγή ή λίγδα 
τους, τό κρέας καί τά κόκκαλα νά τά τσακίσ’ 1) νά τά κάνη σκόν’, άφοΰ 
τόνε λούσ’ νά τόν άλείψ’ μέ τή λίγδα νά μαλακώσ’ τό κορμί τ ’, ύστερα 
νά ρίξη τή σκόν’ . Τρεις μέρες μέ τήν άράδα νά τό κάν’, θά γιάνει τό βε
ζυράκ’.

Ή κοπέλλα άπό Θεού κατάλαβε τή γλωσσά τους. Πήγε, πήγε, ηΰρε 
τήν αρκούδα πού βύζανε τά τρία τ ’ άρκουδάκια, άφού τά βύζαξε έφυγε, 
πέρνει τά δυο καί φεύγει, κεϊ κοντά ήτανε μιά γυναίκα κ’ έψηνε ψα»μί 
στό φούξΠΌ, τή χαιρέτσε καί τήν είπε, δέ μέ δίνς σέ παρακαλώ ένα τα
βά γιά νά ψήσω καί γώ στό φούρνο. Τήν έδοσε, έβαλε μέσα τ’ άρκουδά
κια κ ι’ άφού ψήθηκαν, πήρε τή λίγδα, τό κρέας καί τά κόκκαλα καί τα-

/ 5 ϊ  /  \ f  _  ι  · 'καμε σκον , ευχαρίστησε τή φουρναρίσσα κ εφγε.
Δρόμο πέρνει καί δρ·>μο άφίν’, εφθασε σ τ ή ν  πολιτεία πού ήτανε άρ

ρωστο τό βεζυράκ’, ot γιατροί πιά δέ μπορούσανε νά τό γιατρέψνε, κ’ ή

1) Κοπανίση.
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γύφτισσα έξω άπ’ τό παλάτ’ είπε στις δούλοι άν τήν άφ(ν’ ή κερά βεζύ- 
ρισσα νά άνέβ’ νά γειάνν’ χό βεζυράκ'.

—Τόσοι γιατροί σπουδασμέν’ δέν μπόρεσαν νά χό κάνε καλά κ’ ή 
γύφτισσα θά τό κάν’ ; ας άνέβ’ , είπε ή βεζύρισσα.

Άνέβκε, τό βεζυράκ’ ήτανε άναίσθητο μέσα στή στρωμνή κ ι’ δλο 
βόγκαε, οΰτε έτρωγε οΰτε μιλούσε. Άνάψτε λέγ’ ή γύφτισσα τό λουτρό' 
τέσσερις τό έπιασαν μέ τό σεντόν’. καί τό έβαλαν μέσα στή γούρνα, τό 
άφσε κάμποση ώρα γιά νά μαλακώσ’ τό κορμί τ’, ύστερα τό έβαλε μέρα 
στά βαμπάκια, τό άλειψε μέ τή λίγδα δλο τό κορμί τ ’ , έρριξε πό πάνω 
τή σκόν’ , τό ντύλιξε καλά καί τό φάσκιωσε δπως φάσκιωνε τά μωρά, 
τό έβαλε $το στρώμα, καί μέρα νύχτα ή γύφτισσα δέν έλειπε άπό τό 
προσκεφάλι τ’ , ούτε έπινε οΰτε έτρωγε. Τήν άλλη μέρα πάλι άνάφτνε τό 
λουτρό, ή γύφτισσα τό ξεφασκιών’ τό βεζυράκ’ κ’ έπεσαν στά βαμπφκια 
τά μεγάλα γυαλιά, τά είδανε κ ι’ άπόρσανε, τόν έβαλαν μέ τό σεντόν’ .μέ
σα στή γούρνα, τό άφίν’ κάμποση ώρα μέσα στό νερό νά μαλακώσ’ τό 
κορμί τ’ , τό βγάζ’ , τό άλείφ’ τή λίγδα, ρίχνει άπό πάνω τή σκόν’, τό ν.τυ- 
λίζει στά βαμπάκια, τό φάσκιωσε, τό έβαλε στό κρεββάτ’ , τό βεζυράκ’ 
άνοιξε λίγο τά μάτια τ’ κ’ έφαγε λίγο. Τήν άλλη μέρα πάλε άνάφτνε τό 
λουτρό, τό ξεφασκιών’ ή γύφτισσα κ’ έπεσαν στά βαμπάκια δλο μικρά 
γυαλάκια βάζνε τό βεζυράκ’ μέ τό σεντόν’ στή γούρνα, τό άφίν’ πολύ ώρα 
στό νερό νά μαλακώσ’ τό κορμί τ’ , τό βγάζ’, τό άλείφ’ τή λίγδα, ρίχνει άπό 
πάνω τή σκόν’, τό ντύλιξε στά βαμβάκια, τό φάσκιωσε καί τό έβαλε στό 
κρεββάτ’ νά κοιμηθή.

Τό βεζυράκ’ κοιμήθκε καλά τή νύχτα, τό πρωί τό κάν’ ένα μπάνιο, 
τό έλουσε τό καθάρσε άπ’ τις αλοιφές κ’ έγινε καλά, καλλίτερα άπό πρώ
τα. Τή γύφτισσα δέν ήξευραν πώς νά τήν υποχρεώσουν.

Τήν ρώτσε τότε δ βεζΰρης κ’ ή βεζυρισσα, γιά τό καλό πού μάς έκα
νες τί θέλεις νά σέ κάνμε.

— Τίποτε δέ θέλω, μόνε νά μέ δόστε τό δαχτυλίδ’ πού φορεϊ τό βεζυ
ράκ’.

Τό βεζυράκ’ δέν ήθελε νά τό δόσ’, μά έπειήής τό σωτήρεψε, τό έδοσε.
Ή γύφτισσα δρόμο έπερνε, δρόμο άφινε, ύστερα πό μέρες έφθασε 

στό σπίτι της, λούσθηκε καθαρίοθηκε, άλλαξε ρούχα καί τό βράδ’ χτυ
πάει μέ τό βεργάκ’ τή λεκάν’ καί λέγει,

Τβέξε βεζνράκι μου.
—”Α, λέγ’ , τό βεζυράκ’, ή βρωμογυναΐκα, άκόμα κι’ άκονίζ’ τό μα

χαΐρ’ νά πά νά τή σφάξ.
Ή κοπέλλα άφσε τό παράθυρο άνοιχτό κ’ άναμμέν’ τή λάμπα, κάμνει 

πού κοιμάται καί φορεΐ τό δαχτυλίδ’ στό δάχτυλο κ’ είχε τό χέρ’ μπρός 
στά μάτια της. Έρχεται δ σταυραετός μέ τό σπαθί νά τή σφάξ’, βλεπ’ τό

Θ ο α π t μ ά ΙΣ Τ '. Ο
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δαχτυλίδ’ καί σταματάει. Αύτό τό δαχτυλίδ’ είναι δικό μ ’ πώς τό φορείς 
έσύ ;

Κ 5 είπ ε ή κοπέλλα δλ’ τήν ιστορία, πώς οί άδελφάδες της άφιγκρί- 
σθηκαν καί τό πρωί τήν πήγανε στό λουτρό κ' ή μιά αδελφή τς έσπασε 
δσα ποτήρια καί γυαλιά είχανε καί τάβαλε στή λεκάν’, πώς πήρε τό βερ- 
γάκι καί χτύπησε κ ι’ δ σταυραετός μέ τήν ορμή πού κατέβηκε μπήκανε τά 
γυαλιά μέσα τ’ , υστέρα πώς έγινε γύφτισσα καί πήγε καί τό σωτήρεψε.

— Καί ποΰ, τήν ρωτάει τό βεζυράκ’, είναι οί άδελφάδες σου ;
— Στήν πλαγινή κάμαρα καί κοιμούνται.
Πέρνει τό σπαθί τ’ , πάγει καί τις κόφτει τά κεφάλια τους καί τήν 

κοπέλλα τήν βάζ’ στά φτερά τ’ καί πάγει στή μητέρα τ ’ καί τή λέγ’, μη
τέρα, αύτή είναι ή άρβωνιαστικιά μ ’, θέλω νά τήν πάρω γυναίκα, αύτή 
είναι πού μέ γιάτρεψε σάν ήμνα άρρωστος.

—"Οπως θέλεις γιέ μ ’ , θά τήν κάνουμε άπό σήμερις θυγατέρα μας.
3/ *.* C / / / 3 9» 3 Λ 9 _  -  3 «Κγινε ο γάμος σαραντα μερόνυχτα κ ήμουνα εγω εκει μ ετα 

κόκκινο βρακί, έζηγαν καί βασιλεύανε καί τά άβγά παστρεύανε.

2 0 . Ή  βασιλοπούλα, ή *Εμοβφη τον κόσμον-
Σηλυβριά.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές καί μιά βασίλισσα κ είχαν 
τρία βασιλόπουλα, πέθανε ή βασίλισσα καί τά είπε δ βασιλές, άμα πεθά- 
νω καί γώ νά πάρτε τά κλειδιά τοΰ παλατιού, ν’ άνοίξιε μονάχα τις 
τριάντα εννιά κάμαρες τήν τελευταία νά μή τήν άνοίξτε γιατί θά σάς κα- 
ταραστώ.

Σάν πέθανε δ βασιλές, ύστερα πό σαράντα μέρες πήρε τό μεγαλεί- 
τερο τό βασιλόπουλο τά κλειδιά κ ι’ άνοιξε τις τριάντα εννιά τις κάμαρες, 
είχαν μέσα πολλά φλωριά, στήν τελευταία κάμαρα τό κλειδί ήτανε πάν’ 
στήν κλειδαρότρυπα, τήν άνοιξε κ’ είδε μιά ζωγραφιά, τήν ’Έμορφη τού 
κόσμου, μόλις τήν είδε θάμπωσε τό φώς του, τόσο έμορφη ήτανε, θάμα- 
ξε, κ’ είπε, γώ θά πάγω νά τή βρω. Ή κάμαρα πού είχε τή ζωγραφιά 
ήτανε κοντά στήν ακροθαλασσιά καί κεΐ ήτανε μιά χρυσή βάρκα μέ χρυ
σή άλυσσίδα δεμέν’, μπήκε μέσα κ’ ή βάρκα έφυγε μοναχιά, ήτανε μαγε- 
μέν’ καί τό έβγαλε σέ μιά πολιτεία.

Κεΐ στήν πολιτεία πού βγήκε ρώτσε, ποΰ μπορώ νά βρώ τήν ’Έμορ
φη τού κόσμου; Τό είπανε δέ μπορείς νά τήνε βρεις, τήν -έχ’ κρυμμέν’ ό 
πατέρας της δ βασιλές κι’ δσα βασιλόπουλα ήλθανε γιά νά τή βρούνε σκο- 
τώθκανε άπ° τόν βασιλώ--

—Γώ θά πάγω νά τή βρώ.
Πήγε τό βασιλόπουλο στό βασιλέ καί τόν είπε, βασιλέ μ’ πολύχρονε,
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ήρτα νά σέ γυρέψω τή βασιλοπούλα, τήν ’Έμορφη τοΰ κόσμου.
— "Αμα τή βρεις πάρ’ τηνα.
Τόν έδοσε σαράντα μέρες διορία ώς πού νά τή βρή. Τό βασιλόπουλο 

σκάλιζε σ’ δλη τήν πολιτεία, δέ μπόρεσε νά τή βρή, τήν τελευταία μέρα 
πήγε στό βασιλέ κα'ι τόν είπε, σ’ δλη τήν πολιτεία σκάλιζα δέν τήν ηΰρα, 
νά σκαλίζω και στό παλάτ*.

Δέν τήν ηύρε καί στό παλάτ’ κ ι’ ό βασιλές. έ'δοσε διαταγή να τό κόψ- 
νε τό κεφάλι τ’ .

Πέρασαν σαράντα μέρες, είδε τό δεύτερο βασιλόπουλο πού δέ φάνκε 
ό άδελφός τ ’, γυρίζ’ τις κάμαρες τοΰ παλατιοΰ, άνοίγ’ καί τήν τελευταία. 
Σάν είδε τή ζωγραφιά τήν "Εμορφη τοΰ κόσμου σάστισε, κι’ είπε, γώ ·θά 
πάγω νά τή βρω. Μπήκε μέσα στή χρυσή βάρκα, κ’ ή βάρκα τό έβγαλε 
στήν πολιτεία καί ρώτσε, ποΰ μπορώ νά βρώ τή βασιλοπούλα, τήν ’Έμορφη 
τοΰ κόσμου ;

Τό είπανε δέ μπορείς νά τή βρής, ό πατέρας της ό βασιλές τήν έχ’ 
βα#ειά κρυμμένη, κανένα βασιλόπουλο δέ μπόρεσε νά τή βρή καί δλα τά 
σκοτών’.

— Γώ Φά πάγω νά τή βρώ.
Πήγε τό βασιλόπουλο στό παλάτ’ κι’ είπε στόν βασιλέ, βασιλέ μ" πο

λύχρονε, ήλ·θ·α νά σέ γυρέψω γυναϊκά μ ’ τή βασιλοπούλα, τήν ’Έμορφη τοΰ 
κόσμου.

— ’Ά ν τή βρεις πάρ’ τηνα.
Τό βασιλόπουλο σκάλιζε παντοΰ σαράντα μέρες κ ι’ δ βασιλές έδοσε 

προσταγή κ’ έκοψαν τό κεφάλι τ’ .
Σαν πέρασε καιρός κ’ είδε τό βασιλόπουλο πού δέ γύρσανε τά άδέλ- 

φια τ ’ , πήρε τά κλειδιά κι’ άνοιζε τις τριάντα εννιά τις κάμαρες, σάν ά- 
νοιζε τήν τελευταία κ’ είδε τή ζωγραφιά ζαλίστηκε άπό τήν έμορφιά τής 
’Έμορφης τοΰ κόσμου κ’ είπε γ ι’ αύτήνα χά·θκαν καί τ ’ αδέλφια μ’.

Πήρε μαζύ τ’ πολλά φλουριά καί μπαίν’ στή χρυσή βάρκα, κ’ ή βάρ
κα τόν έβγαλε στήν ϊδια πολιτεία, τήν έδεσε γερά στήν άκρη τής θάλασ
σας καί πήγε καί ρωτάει γιά τήν ’Έμορφη τοΰ κόσμου. Τό είπανε δέ 
μπορείς νά τή βρής, γ ι’ αύτήνα χάΦκαν πολλά βασιλόπουλα.

Τ ί νά κάν’, πηγαίν’ τό βασιλόπουλο σέ μιά μάγισσα, τήν έδοσε πολ
λά φλουριά καί τήν είπε, ·θέλω νά βρώ τήν ’Έμορφη τοϋ κόσμου.

— Δέ Φά μπόρεσης νά τή βρής, μόνε νά πάς σ’ ένα χρυσικό καί νά 
παραγγείλης μιά χρυσή καμήλα, μέσα νά χωράγη ένας άνθρωπος μέ τά 
φαγιά τ’ καί τά ψωμιά τ’ , νά μπής μέσα καί νά παίζης ένα όργανο.

Πήγε στό χρυσικό καί τό έκαμε τήν καμήλα, ή μάγισσα τήν τραβού
σε καί τήν γύριζε μέσα στήν πολιτεία καί τό βασιλόπουλο μέσα έπαιζε τό 
όργανο. Τ ’ άκσε ό βασιλές πό>ς είναι μιά χρυσή καμήλα καί παίζ’ όργανο 
κ’ είπε νά τήν πάνε στό παλάτ’ νά γλεντήσνε.
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Ή  βασιλοπούλα, λέγ’ πατέρα, τόσα χρόνια μ’ έχς σκλαβωμέν’, δέ 
μέ φέρνεις καί μένα τ’ όργανο ; καί πρόσταζε ό βασιλές καί πήγαν τήν 
καμήλα στήν κάμαρα τής βασιλοπούλας.

Ή  καμήλα είχε καί μιά τρύπα γιά νά πέρνη ανάσα τό βασιλόπου
λο καί βλέπ’, σάν τήν είδε θάμπωσε άπό τήν έμορφιά τς καί τήν είπε, 
δώ είσαι καί γώ σέ γύρευα τόσο καιρό.

Τότε ή βασιλοπούλα όρμήνεψε τό βασιλόπουλο πώς νά πάγ’ νά τή 
βρή. Τό είπε, κάτ’ άπό τό θρόνο τοΰ πατέρα μ ’, είνε ένα σανίδ’ μέ τό 
χαλκά νά τόν τραβήξης, είναι σαράντα σκαλοπάτια κ ι’ άφοϋ τά κατέβς, 
είναι σαράντα κάμαρες, ή τελευταία είναι ή δική μ’ . Ό  βασιλές θά σέ 
πει, γιά μάγισσας παιδί είσαι, γιά ή ’Έμορφη τοΰ κόσμου σ’ όρμήνεψε καί 
σΰ θά πεις, ούτε μάγισσας παιδί είμαι, ούτε ή "Έμορφη τοΰ κόσμου μ’ όρ
μήνεψε.

"Υστερα θά σέ δείξ’ σαράντα πάπιες όλες ίδιες καί θά σέ πει νά μέ 
βρτΐς, γώ θά κουνήσω τήν ουρά μ’ . Πάλι θά σέ πει, γιά μάγισσας παιδί 
είσαι, γιά ή ’Έμορφη τοΰ κόσμου σ’ όρμήνεψε καί σύ θά πεις, ούτε μά
γισσας παιδί είμαι, ούτε ή ’Έμορφη τοΰ κόσμου μ ’ όρμήνεψε.

"Υστερα θά σέ δείξ’ σαράντα νΐφες, όλες ίδιες, γώ θά κουνήσω τά 
μάτια μ ’ καί σύ θα μέ καταλάβς.

Ό  βασιλές άφοϋ έπαιξε ή καμήλα πολλούς σκοπούς 1) είπε νά τή 
βγάλνε έ'ξω κ’ έ'δοσε τή μάγισσα πού είχε τήν καμήλα φλουριά.

Τό βασιλόπουλο πήγε στό βασιλέ καί γύρεψε γιά γυναίκα τ ’ τή βα
σιλοπούλα, τόν έδοσε διορία σαράντα μέρες καί τόν είπε, ά'μα δέ τή βρεις 
θά πάρω τό κεφάλι σ’ .

—Καλό είπε τό βασιλόπουλο.
Πέρασαν οί τριάντα έννιά μέρες κι’ όταν ήλθανε οί σαράντα, πήγε 

στό βασιλέ καί τόν είπε, βασιλέ μ’ πολύχρονε, σκάλιζα παντού καί δέν 
τήν ηύρα, τώρα νά δγιώ καί στό παλάτ’. Πήγε κατά δώ, πήγε κατά κει, 
πάγ’ καί κάτ’ άπ’ τόν θρόνο.

"Ο βασιλές είπε, δέν είναι σκούπα νάναι κάτ’ άπ’ τόν θρόνο.
Τό βασιλόπουλο έ'σκυψε, τράβηξε τόν χαλκά καί βγήκε ένα σανίδ’, κα- 

τέβκε τις σαράντα σκάλες καί πήγε καί στις σαράντα κάμαρες καί κτύπσε 
τήν όλο τελευταία πού ήτανε τής βασιλοπούλας.

Ό  βασιλές σάστισε καί τό είπε, γιά τής μάγισας παιδί, είσαι γιά σ’ 
όρμήνεψε ή ’Έμορφη τοΰ κόσμου.

—Ούτε μάγισσας παιδί είμαι, ούτε μ ’ όρμήνεψε ή ’Έμορφη τού κό
σμου.

"Υστερα ό βασιλές έβγαλε τις σαράντα πάπιες όλόίδιες, κούνσε ή 
πάπια πούτανε ή βασιλοπούλα τήν ούρα καί τήν γνώρσε. Κ’ είπε πάλι ό

1) Μελωδίες, κομμάτια μουσικά.
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βασιλές, γιά τής μάγισσας παιδί είσαι, γιά σ’ όρμήνεψε ή ’Έμορφη τοΰ 
κόσμου.

— Ούτε μάγισσας παιδί είμαι, οΰτε μ" όρμήνεψε ή "Εμορφη τοΰ κό
σμου. “Υστερα τόν έδειξε σαράντα νϋφες ολόιδιες, κούνσε τά μάτια τς ή 
βασιλοπούλα.

— Αύτή, λέγ’ τό βασιλόπουλο, είναι ή “Εμορφη τοΰ κόσμου.
Ό  βασιλές έδοσε γυναΐκά τ ’ τή βασιλοπούλα, έκαμαν σαράντα μέρες 

καί σαράντα νύχτες χαρά καί πήγαν απ’ δλα τά μέρη τοΰ βασιλείου. *0  
βασιλές ήθελε νά τούς κρατήσ’ νά ζήσνε μαζύ.

—Ευχαριστώ, είπε τό βασιλόπουλο καί γώ έχω παλάτ’ κ’ είμαι βασι
λέ παιδί. Τούς έδοσε τήν εύχή τ’ μπήκανε στή χρυσή βάρκα κ’ έφχανε.

Βασίλεψαν χρόνια, έκαμαν πολλά παιδιά ήμνα καί γώ έκεΐ καί τούς 
έβλεπα κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

2 1 . Τό βασιλόπουλο καί τό Καράκιζ ')
Τ υρολόη.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλέας κ’ ένας βεζύρς καί δέν 
είχανε παιδιά κ’ ήτανε στενοχωρημένοι, κάθε μέρα πήγαιναν στό βουνό 
γιά νά ξεσκάσνε. Μιά μέρα κεΐ πού κάθουνταν κάτω πό ένα πλάτανο πέ
ρασε ένας καλόγερος καί χαιρέτσε τόν βασιλέα βασιλικά καί τόν βεζύρ’ 
βεζυρικά. Τόν ρώτσανε πώς μάς γνώρσες πώς ό ένας μας είναι βασιλέας 
κ ι’ ό άλλος βεζύρς κ ι’ αυτός είπε, ξέρω καί τήν αίτία πού βγαίντε στό κυ- 
νήγ’, νά ξεσκάστε έπειδής δέν έχτε παιδιά. Τούς έδοσε ένα μήλο καί τούς 
είπε, θά φάγ’ άπό μισό ή βασίλισσα κ ι’ άπό μισό ή βεζύρισσα καί θά 
κάντε παιδιά.

— Καί τί χάρ’ θέλεις νά σέ κάνουμε σά γίνει αύτό, τόν ρώτσε ό βα
σιλέας.

— Θέλω νά μέ κτίσετε μιά εκκλησία πάνω στό βουνό πού νά είναι 
τοΰ Προφήτ’ Ή λία κ’ έφγε.

Μόλις πήγε στό σπίτ’ τ ’ 6 βασιλέας, έδοσε τό μισό μήλο στή βασίλισ
σα καί τό μισό στή βεζύρισσα κ’ είπανε άν ήτανε κορίτσ’ κ ι’ άγόρ’ θά 
τά πάντρευαν, άν ήτανε άγόρ’ κ ι’ άγόρ’ θά γίνουνταν άδέλφια.

Γεννήθκε άγόρ’ κι’ άγόρ’ , έγιναν άδέλφια καί κοιμούντανε σέ μΐά 
κάμαρα. Τό βασιλόπουλο κάθε βράδυ πού πήγαιναν νά κοιμηθούνε άνοι
γε τό παράθυρο καί ρωτούσε, ώ βουνά καί λαγκάδια, είναι άλλο παλλη
κάρ’ σάν καί μένα ;

Καί τά βουνά τό άποκρίνουνταν όχι.
Τό βεζυρόπουλο πού τ ’ άκουγε στεναχωριούντανε κι’ αδυνάτιζε- μιά 

μέρα τδπιασε ή βεζύρισσα ή μητέρα τ’ καί τό λέγει, παιδί μ’, γιατί άδυνα- 
τίζεις έτσι, ένψ τό βασιλόπουλο παχαίν’ καί μεγάλων’;

1) Λ· Τ· Ή άντρειωμένη, κυρίως τό μαΰρο κορίτσι,
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—Ό άδελφός μου κάθε βράδυ πού πάμε νά κοιμηθούμε άνοίγ’ τό 
παράθυρο και ρωτάει, ώ βουνά και λαγκάδια είναι άλλο παλληκάρ’ σάν 
καί μένα; καί τά βουνά τόν αποκρίνονται οχι.

Ή μητέρα τ ’ τό είπε, τό βράδυ πού θά πάτε νά κοιμηθήτε, μόλις 
άνοίξ’ τό παράθυρο τό βασιλόπουλο καί ρωτήσ’ πάλι, σύ νά τ ’ άποκρι- 
θής είναι, κ ι’ αν σέ ρωτήσ’ ποιο είναι, νά πής τό Καράκιζ.

Τό βράδ’ μόλις πήγανε νά κοιμηθούνε κ ι’ άνοιξε τό βασιλόπουλο 
τό παράθυρο κ ι’ άρώτησε, ώ βουνά καί λαγκάδια, είναι άλλο παλληκάρ’ 
σάν καί μένα ;

Ό άδελφός του τό άπάντησε είναι.
— Καί ποιό είναι ;
— Τό Καράκιζ
Τό βασιλόπουλο μπήκε μέσα καί δέ κοιμήθκε παρά κατέβκε στόν 

κήπο. Ό  βασιλέας πού δέ κοιμούντανε είδε ένα άνθρωπο μέσα στόν κή
πο καί ρώτσε ποιός ε ίν α ι;

— Γώ είμαι, πατέρα.
'Ο βασιλέας κατέβκε μάνι, μάντ *) στόν κήπο κι’ άρώτησε τό γιό τ ’ ,

τί έχεις παιδί μ’ κ’ είσαι τέτοια ώρα δώ ;
— Πατέρα, νά μ ’ έτοιμάσης έ’να άλογο γιατί θά φύγω.
— Μπρέ άμάν a), μπρέ ζαμάν, μείνε, δέν έχω άλλο παιδί ν’ άφίσω 

στό θρόνο μ’, συ ’σαι παρηγοριά μ’.
— Τίποτε πατέρα, θά φύγω. Πάρε αύτό τό δαχτυλίδ’ πό'χω στό χέρ’ 

μ’ καί βάλ’ το σ’ έ'να ποτήρ’ μέ νερό, άμα τό δγεΐς καί ματώσ’ θά πει 
πώς πέθανα κ ι’ άν θέλς νά μέ ζητήσης, ζήτησέ με, άν πάλι δέ θέλς μή 
μέ γυρέψεις. ’ Αντίο πατέρα, κ ’ έφυγε τό βασιλόπουλο.

Ό  βασιλέας μαυροφόρεσ* τό παλάτ’ , φόρεσ’ ή βασίλισσα καί κείνος 
μαύρα καί περίμενε τό παιδί τ ’.

”Ας άφίσμε τώρα τόν βασιλέα κ ι’ άς πιάσμε τό βασιλόπουλο. Τό βα
σιλόπουλο πήρε τά μάτια τ ’ κ’ έφυγε. Βουνά άνέβαινε, βουνά κατέβαινε 
ώς πού έφθασε σέ τρεις δρόμοι πού έγραφαν, ό ένας άπό δώ οποίος πά- 
γει γυρίζ’ , δ άλλος άπό δώ οποίος πάγει γυρίζ’ , κΓ ό άλλος, άπό δώ οποίος 
πάγει δέ γυρίζ’ . Τό βασιλόπουλο είπε, ας πάγω άπ’ αύτόν πού δέ γυρίζ’ , 
εδώ θά είναι αυτός πού είναι πιό δυνατός πό μένα καί τράβηξε τό δρό
μο. Κεϊ πού πήγαινε ηύρε μιά δράκαινα, τήνε λέγ’, ώρα καλή τή μάννα.

— Καλώς το τό παιδί.
—Δέ μέ λές μάννα, πώς μπορώ νά πάγω νάβρω τό Καράκιζ.
—”Αν δέ μ’ έλεγες μάννα θά σ’ έτρωγα, έχω σαράντα δράκοι κ’ είναι 

παιδιά μ’ , έχνε σαράντα χρόνια νά γυρίσνε νά μέ πούνε μάννα, γ ι’ αυτό

1) Γλήγορα, αμέσως.—2) Λ. Τ .  "Ελεος.
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καί γώ θά σ’ όρμηνέψω άπό δώ ποΰ πας νά μή χαθής. Πρώτα, πρώτα 
στο δρόμο πού θά πάς θ ’ ανταμώσεις ένα πύργο, είναι τό παλάτ’ τών παι
διών μου, αύτοΐ είναι δράκοι κ ’ έχνε ένα πολύ ωραίο κήπο πού είναι · 
δλο φρούτα γιομάτος, μόλις μπεις μέσα θ ’ άρχίσνε τά φρούτα νά- 
χτυπούνε στό κεφάλι σ’ καί θά φωνάζνε, αφέντη, έμενα κόψε, αφέ
ντη, εμένα πάρε. "Εχε τό νοθ σ’ νά μή κόψης κανένα π’ αυτά, γ ι
ατί τότε θ ’ άρχίσνε νά φωνάζνε, αφέντη, μέ κλέβουνε, κύριε, μέ 
κόβουνε, κ ι’ άλλοίμονύ σ’ κακομοίρη, θά ξυπνήσνε οί δράκοι καί θά 
σέ φάνε. Κεΐ πού θ ’ άνεβαίνς τή σκάλα θά είναι ένα άηδόνι ύ)- 
ρμΐο καί θάλθεΐ νά πετάγ’ πάνω στόν ώμό σ’ νά φωνάζ’, άφέντη, 
χάδεψέ με, κύριε, πιάσε με. Συ νά μή τ’ άγγίξεις καθόλου, θά μπεις 
σέ μιά μεγάλη σάλα, θά δγεϊς τις δράκοι νά κοιμούνται δλοι καί θάχνε 
άνοιχτά τά μάτια τς. Σύ νά τούς πατήσης δλους καί νά πάς μέσα σέ 
μιά κάμαρη πού είναι άντίκρυ καί θά δγεΐς έκεΐ πολλά δπλα κρεμασμένα, 
νά μή πειράξης κανένα π’ αύτά, παρά νά πάρς ένα ξύλινο σπαθάκ’ πού 
θά δγεΐς μέσα στ’ άλλα καί πού είναι ή δύναμη τού καθένα δράκου, αυτό 
μόλις τό πιάσεις θά σέ πει, αφέντη, νά κόβω; Σύ νά πής δχι. ’Ά ν τό πεις, 
ναί, θά κόψ’ δλοι τις δράκοι εί δέ, δχι Θά τό βάλεις στή ζώνη σ’, όταν 
βγεις εξω, πιάσε καί τ’ άηδόν’, χάδεψέ το, κόψε καί φρούτα, δέ θά μπο
ρούνε τότε νά σέ κάνε τίποτε. Τό σπαθάκ’ είναι ή δύναμή τους καί κεΐ 
πού θά πάς πρόσεξε καλά, είναι ό πύργος τοΰ Καρακίζ χτισμένος δλο μέ 
βασιλόπουλα κεφάλια. Πό μακρυά θά δγεΐς νά λάμπ’ σάν τόν ήλιο, έσύ 
θά κάνς πώς σέ θάμπωσε καί μόλις πας κοντά θά πιάσεις πετραδάκια 
καί θά παίζεις, ό τοίχος θ ’ άρχΐζ’ ν’ άνοίγ’ καί νά κλείν’. Ό  πύργος αυ
τός δέν έχ’ πόρτα, μόλις δγεΐς τόν τοίχο κι’ άνοιξε μιά φορά, νά μή τολ- 
μήσης καί περάσης μέσα. ’Αμέσως θά κλείσ’ καί θά σέ πλακώσ’. Θ’ άφί- 
σεις ν ’ άνοίξ’ τρεις φορές καί τότε ιό Καράκιζ θά σέ μηνύσ’ νά περάσης, 
κ ι’ άπάνου πού θά πάς θά σέ ρωτήσ’ τί πήγες νά κάνης έκεΐ, κ ι’ άν δέν 
απάντησες1) δράκοι στό δρόμο. Σύ νά πής δχι καί ποός πήγες έκεΐ γιά πε
ρίπατο κι’ άν σέ διώξ’ νά κατέβς κάτω καί πάλε νά παίζυς μέ τις πέ
τρες ως πού νά σέ ξαναφωνάξ’. ’Ά ιντε, παιδί μ’) μέ τήν ευχή μ’ τό είπ ’ ή 
δράκαινα.

Πήγαινε, πήγαινε τό βασιλόπουλο ηΰρε τόν πύργο πού ήτανε οί δρά
κοι, μπήκε μέσα στόν κήπο κ ι’ άρχισαν τά φρούτα νά χτυπούνε τό κεφά
λι τ’ καί νά φωνάζνε, άφέντη, έμένα κόψε, κύριε, έμένα πάρε. Τό βασιλό
πουλο δέν πείραξε τίποτε καί πήγε πάνω στή σκάλα. Τ ’ άηδόνι πού τόν 
είπ ’ ή μάγισσα, άρχισε νά πετάη στόν ώμό τ ’ καί νά φωνάζ’, άφέντη,

1) Συνάντησες.



136 ’Ελπινίκης Στα μ ο ύλη  Σαραντή

χάδεψέ με, κύριε, πάρε με Τό βασιλόπουλο δέν τό άγγιξε καί μπήκε μέσα 
στόν πύργο. Είδε τις δράκοι πού είχανε τά μάτια άνοιχτά καί κατάλαβε 
πώς κοιμούντανε, τούς πάτησε δλους καί πήγε μέσα στήν κάμαρα πον 
είχανε τά δπλα, μόλις μπήκε μέσα είδε ένα ξύλινο σπαθάκι. Σάν τό βα
σιλόπουλο έπιασε τό σπαθάκ’ , είπε τό σπαθάκ3, άφέντη, νά κόβω ; καί 
τό βασιλόπουλο τό είπε ΰχι. "Επιασε τ3 άηδόν3 καί τό χάδευε, τ ’ άηδόν3 
έβγαλε τις φωνές καί ξύπνησαν οί δράκοι κ ’ έτρεξαν μέσα στή κάμαρα νά 
πάρνε τό σπαθάκ3 καί τό ηΰρανε παρμένο.

Τό σπαθάκ’ ήτανε ή δύναμή τους, χωρίς τό σπαθάκι δέν μπορούσανε 
νά κάνε κακό σέ κανένα, υστέρα βγήκανε έξω κ3 είδανε τό βασιλόπουλο 
πού βάσταγε τ’ άηδόν’ καί τό είπανε, άϊντε χελάλ’ σ’ , μεϊς είμαστε σα
ράντα δράκοι, πολεμούμε σαράντα χρόνια νά πάρμε τό Καράκιζ καί δέ τό 
κατορθώσαμε, μόνο σέ παρακαλοϋμε δταν θά γυρίσεις νά μάς δόσης τό 
σπαθάκ3.

Καλά, τούς είπε τό βασιλόπουλο, τούς χαιρέτσε κ 3 έφυγε. Κ εΐ ποΰ 
πήγαινε είδε πό μακρυά ένα πύργο πού έλαμπε καί κατάλαβε πώς ήτανε 
ό πύργος τοΰ Καράκιζ πού είπ 3 ή δράκισσα. Μόλις έφθασε κοντά, έκαμε 
πώς ήτανε ζαβός, κάθσε κατά γής, σκάλιζε τά χώματα, πετοΰσε πετρα- 
δάκια, κ3 έκαμνε πώς δέ μπορούσε νά κυττάξ' τόν πύργο.

Τό Καράκιζ τό είδε πό μακρυά πού εΐρχουντανε καί τόν κύτταγε νά 
δγή τί θά κάν3. Σάν ζύγωσε τόν πύργο, δ τοίχος άνοιξε κ3 έκλεισε τρεις 
φορές, τό βασιλόπουλο ούτε πήγε κοντά γιά νά μπή μέσα κ3 έκαμνε πώς 
δέν έβλεπε τίποτε. Τό Καράκιζ σάν είδε πώς τό βασιλόπουλο δέν έμπαινε 
μέσα στήν πόρτα, έστειλε τή δούλα νά τό πή νά πάγ’ έπάνω. Τό φώναξε 
μιά, τό φώναξε δυό, τό βασιλόπουλο έκαμνε πώς δέν άκούει τίποτε, στήν 
τρίτη πια μπήκε μέσα κ ι’ άνέβκε σέ μιά σάλα μεγάλ’ πού τό περίμενε τό 
Καράκιζ.

Σάν τό είδε τό είπε, τ’ ήθελες έδώ ποΰ ήλθες ;
—Γιά συργιάν3, λέγει τό βασιλόπουλο.
—Δέν άπάντησες στό δρόμο σ’ δράκοι;
—-Δέν άπάντησα.
—’Ά ϊντε φύγε άπ3 έδώ, τόν λέγει τό Καράκιζ.
Τό βασιλόπουλο κατέβκε τή σκάλα κ ι3 ούτε τή χαιρέτσε, βγήκε στό 

δρόμο κι3 άρχισε πάλι τά ίδια, σκάλιζε τά χώματα έρριχνε πετράδια καί 
δέν έβλεπε τόν πύργο.

Τό Καράκιζ τόν έβλεπε πό τό παράθυρο πού δέ σκώνουνταν νά φύγ3· 
στέλνει πάλε τή δούλα καί τήν λέγ3, άϊντε πάνε πές το ν3 άνέβ’.

Πήγ3 ή δούλα καί τό λέγ’, ή κυρία θέλ3 ν3 άνέβης πάνω. "Ανοιξε ό 
τοίχος τρεις φορές καί στή τρ ίτ3 πέρασε πάλε τό βασιλόπουλο, άνέβκε



Παραμύθια τής Θράκης 137

καί πήγε καί κάθσε μέσα στή σάλα πού ήτανε τό Καράκιζ χωρίς νά μι- 
λάη τίποτε.

Τό Καράκιζ τό κύτταγε καλά καλά, κ’ υστέρα τό είπε, ξέρς πώς δ 
πύργος μου είναι δλο χτισμένος άπό βασιλόπουλα κεφάλια, κύτταξε, θέλ ’ 
ακόμα ένα κεφάλ’ για νά τελειώσ’, έλεγα πώς θά είναι τό δικό σ’, είσαι 
τυχερός, θ ’ άφίσω τόν πύργο μ ’ καί θά μέ πεις ποϋ θέλς νά πάμε.

—Νά βρούμε δυό άλογα καλά καί νά πάμε στόν πατέρα μ’ . Τό Κα
ράκιζ μάνι, μάνι, πήγε στ’ άχούρ’ έτοίμασε δυό άλογα, τά καλλίτερα πού 
είχε καί τά πήγε στόν πύργο, στό έ'να κάθσε τό Καράκιζ στό άλλο.τό βα
σιλόπουλο καί ξεκίνσανε ίσια στόν πύργο πού ήτανε οί δράκοι.

Είδανε οι δράκοι νά γυρίζ’ τό βασιλόπουλο μέ τό Καράκιζ τό είπανε, 
χαλάλ’ νά σέ γίν’, έμεΐς πολεμάμε σαράντα χρόνια καί δέ μπορέσαμε νά 
τή κερδίσμε, μόνε τώρα σέ παρακαλοϋμε νά μάς δόσης τό σπαθάκ’.

"Εβγαλε τό βασιλόπουλο καί τδδοσε. Είπανε άντίο στις δράκοι καί 
τράβηξαν δρόμο.

Τό Καράκιζ σάν είδ’ δλα αύτά είπε πώς τό βασιλόπουλο μέ γέλασε 
πώς δέν είδε δράκοι στό δρόμο, μά τώρα δέ μπορούσε νά κάν’ τίποτες.

Πήγανε, πήγανε, έφθασαν στις τρεις δρόμοι. Λέγει τό βασιλόπουλο, 
πό δώ γράφ’ όποιος πάγ’ πό δώ δέ γυρίζ’ , ας πάμε πό δώ νά δγιοΰμε τί 
θά βρούμε στό δρόμο μας. Πηγαίνανε, πηγαίνανε, βλέπνε μιά πόρτα με· 
γάλ’ καί τούς έ'φραζε τό δρόμο, τώρα λέγ’ τό Καράκιζ αυτή τήν πόρτα 
δέ θά μπορέσμε νά τήν κουνήσμε καί νά γυρισμέ πίσ’.

— "Ας δοκιμάσμε λέγει τό βασιλόπουλο. ΙΊήδηξε κάτ’ πό τ ’ άλογο 
σηκών’ τό χε'ρι τ’ καί δίν’ μιά σπρωξιά στήν πόρτα, ή πόρτα άνοιξε καί 
βρέθκε μέσα στόν κήπο. Τό Καράκιζ έβλεπε δλ' αύτά καί θάμαζε, τήνε 
λέγει τό βασιλόπουλο κατέβα ν ’ ανεβούμε πάν’ στόν πύργο νά δγιοΰμε 
ποιός κάθεται μέσα.

Κατέβκε τό Καράκιζ, έδεσανε τ ’ άλογα στήν πόρτα κ ι’ άνέβκανε. 
Βλέπνε μιά μεγάλ’ σάλα μέ σαράντα μιά κάμαρα στή γραμμή, άνοΐγνε 
τή μιάνα, άνοΐγνε τήν άλληνα, δέ βρίσκνε κανένα μέσα, άνοίγνε τις σα
ράντα, στις σάράντα μιά, βλέπνε μιά κοπέλλα πού κάθουντανε κ’ έρρα- 
φτε. Σάν τούς είδε, έβαλε τις φωνές. Τ ί θέλτε δώ ; θάλθουνε τώρα οί 
δράκοι κ ι’ άλλοίμονό σας θά σάς φάνε,

—’Έβγα έξω τή λέγ’ τό βασιλόπουλο.
—Δέ βγαίνω, γιατί σάν έλθουνε θά φάνε καί σάς, θά φάνε καί 

μένα.
Μέ τά πολλά βγήκε έξω καί κάθσανε στήν αϋλή, κεϊ πού κάθουντανε 

άρχισανε νά τρέμνε γύρω τά βουνά κ ι’ ό πύργος όλάκαιρος νά σειέται.
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Λέγ' τό κορίτσ’, αλλοίμονο, οί δράκοι έρχουνται θά φάνε καί σάς, θά 
φάνε καί μένα.

—Μή φοβάσαι τήν λέγ’ τό βασιλόπουλο, δέ θά μάς κάνε τίποτες.
01 δράκοι πό μακρυά είδανε τήν πόρτα πεταμέν’ μέσα στόν κήπο 

καί δέ τολμούσε κανένας νά πάγ’ κοντά.
— Βρέ, λέγ’ ένας άπό τις δράκοι, εμείς είμαστε σαράντα δράκοι κ ι’ 

αν δέν εΐμασιε και οι σαράντα μαζύ, ή πόρτα δέν άνοίγ", τώρα μέσα σάν 
πόσοι σαράντα θά εΐνσι ; Αδέλφια, λέγ" ένας άλλος δράκος, γιο σάς λέγω 
νά μή πάμε μέσα καί νά γυρισμέ πίσ’ στό βουνό.

— ’Όχι, λέγ’ ό μεγαλείτερος, νά πάμε.
—’ Ας πάμε είπανε κι’ άλλοι καί ξεκίνσαν γιά τόν πύργο. Σάν έφθα- 

σαν είδανε άπάν’ ένα άντρα, μιά γυναίκα καί τό κορίτσ’ που είχανε, πή
ρανε θάρρος κ ι’ άνέβκανε.

Τους λέγ’ τό βασιλόπουλο σάν πήγανε κοντά, σείς είσθε σαράντα 
δράκοι, ένα κορίτσ’ τί τό θέλτε νά τδχετε μέσα στό πύργο ;

Οί δράκοι λένε φοβισμένοι, μείς τό έχμε σάν αδελφή μας, νά μάς 
πλέν’ καί νά έ'ρχουμαστε νά βρίσκουμε τό σπίτ’ μας συγυρισμένο Δέ 
πρόφθασαν νά τελειώσνε οί δράκοι τήν ομιλία καί βλέπνε ενα γέρο κουτσό 
μέ τό ραβδί πού πήγε πό κάτ’ καί φώναζε : Κατεβάστε τό κορίτσ’ κάτω 
γιατί θ ’ ανέβω νά σάς φάγω. Λέγ’ τό βασιλόπουλο σ’ ένα δράκο, δέν πάς 
νά δόσης μιά στό γέρο νά μή φωνάζ’ .

Κατέβκ’ δ δράκος κι’ άρπαξε τό γέρο, τόν πέταγε πό δώ, τόν πέταγε 
πό κεΐ, μά κι’ δ γέρος σέ κάθε χτύπημα πού έδινε έβγαινε κι’άκόμα ένας 
γέρος κουτσός μέ ραβδί. Ε ίχε γεμίσ’ δλος δ κόσμος άπό γέρ’ κουτσοί μέ 
ραβδιά κι’ άρχισανε δλοι μαζύ τόν δράκο δσο πού τόν σκότωσαν.

“Υστερα πάλε μαζευτήκανε όλ’ οί γέρ’ κ ι’ έγινανε ένας κουτσός καί 
φώναζε πάλι. Κατεβάστε τό κορίτσι κάτω γιατί, θ ’ άνέβω νά σάς φάγω. 
Λέγ’ τό βασιλόπουλο σ’ έναν άλ?ο δράκο, δέν πάς καί σύ νά δγιοΰμε τί 
θά γίν’ μ’ αύτό τόν γέρο.

Τ ί νά κάν’ δ δράκος, δέ μπορούσε νά κάν’ αλλιώς. ’Άρχισε κ ι’ αυ
τός, τόν χτύπαγε πό δώ, τόν χτύπαγε πό κεΐ, σέ κάθε χτύπημα τοΰ γέρου 
έβγαινε κι’ άπό ένας άλλος γέρος κουτσός μέ τό ραβδί, ώς πού τόν σκο
τώσανε κι’ αύτόνα. Τότε κατέβκανε όλ’ οί δράκοι κ ι’ δλοι σκοτώθκανε.

Λέγ’ τό βασιλόπουλο στή γυναΐκά τ ’, τώρα είναι σειρά μ’ νά κατέ- 
βω καί γώ, σά σκοτωθώ, πάνε στό τάδε βασίλειο, ε ίν ’ δ πατέρας μου καί 
πές τον δτι γώ σκοτώθκα καί νά ζήσης μσζύ τους στό παλάτ’.

Κατέβκε καί τό βασιλόπουλο άρχισε καί χτύπαγε τόν γέρο καί τόν πέ
ταγε πό δώ, πό κεΐ κ ι’ δσα χτυπήματα έτρωγε τόσοι κουτσοί γέρ’ έβγαι
ναν καί γέμσε δλος δ κόσμος γέρ’ , ώς πού σκότωσαν καί τό βασιλόπουλο.

Τότε λέγει τό Καράκιζ, άφοϋ σκότωσαν τόν άντρα μ ’ νά παλαίψω
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καί γώ καί είπε στό γέρο, σέ παρακαλώ ν ’ άφίσης νά σκάψω λάκκοι γιά 
νά θάψω τις δράκοι καί τόν άντρα μ ’, κ ι’ άμα μέ σκοτώσης νά μέ θάψης 
καί μένα δίπλα.

"Ανοιξε τις λάκκοι, έθαψε τις δράκοι καί τό βασιλόπουλο κ ι’ έγραψε 
πάνο> στήν πόρτα τή μεγάλ’. «Έδώ σκοτώθκε τό βασιλόπουλο, ή γυναΐκά 
τ ’ τό Καράκιζ κ’ οί σαράντα δράκοι».

"Υστερα άρχισε κι’ αϋτή μέ τό γέρο τόν πέταγε πό δώ, τόν πέταγε πό 
κεΐ, δσα χτυπήματα έτρωγε τόσοι γέροι γίνουνταν ως πού τή·»' σκοτώσανε 
κι’ αύτήνα. Μαζώχτηκαν δλ’ οί γέροι, έγινανε ένας γέρος. Ό γέρος έθαψε 
τό Καράκιζ δίπλα στό βασιλόπουλο καί πέρνει τό κορίτσ’ καί φεύγει.

”Ας άφίσμε τώρα τό βασιλόπουλο κ ι’ άς πιάσμε τόν βασιλέα. Ό  βα
σιλέας μόλις ειδε τό ποτήρ’ μέ τό νερό πού είχε τό δαχτυλίδ’ τοΰ παιδιού 
τ’ μέσα καί μάτωσε, κατάλαβε πώς τό βασιλόπουλο έπαθε κακό καί πήρε 
τό στρατό τ’ καί ξεκίνσε νά πάγ’ νά τό βρή. Στό δρόμο πού πήγαινε είδε 
δυό φίδια, πού μάλωναν καί τό ένα π’ αΰτά έκοψε τ' άλλο φίδ’ στή μέσ 
κ’ ύστερα έτρεξε παρά πέρα πού είχε ένα χόρτο φυτρωμένο, έκοψε λίγο 
μέ τό στόμα τ ’, καί πήγε κοντά σέ κείνο πού είχε σκοτωμένο καί τδτρι- 
ψε μέ τό χόρτο κ ι’ έγινε καλά. Τό είδ ’ δ βασιλές, λέγει σ’ ένα άπό τούς 
στρατιώτες, κόψε άπ’ αυτά τά χόρτα. Τά πήρ’ 6 βασιλέας καί ξεκίνσανε 
πάλι. "Οταν πήγανε κεΐ πού ήτανε οί τρεις δρόμοι καί διάβασαν, οποίος 
πάγ’ πό δώ γυρίζ’ , καί στόν άλλον, οποίος πάγ’ πό δώ γυρίζ’ καί στόν 
άλλον, όποιος πάγει πό δώ δέ γυρίζ’ , λέγ’ ό βασιλέας άς πάμε πό δώ πού 
γράφ’, δποιος πάγει άπό δώ δέ γυρίζ’, πό δώ θά πήγε τό βασιλόπουλο 
καί χάθκε.

Τραβήξανε πό τό δρόμο, όποιος πάγει δέ γυρίζ’. Πήγαινανε, πήγαινα- 
νε ηύρανε τή μεγάλ’ πόρτα πού έγραφε: « ’ Εδώ σκοτώθκε τό βασιλόπουλο 
ή γυναΐκά τ ’ τό Καράκιζ κ’ οί σαράντα δράκοι».

— Σκάψτε δώ, λέγ δ βασιλέας. ’Έσκαψαν καί ξέθαψαν, τό βασιλό
πουλο, τό Καράκιζ καί τις σαράντα δράκοι. Πέρν’ ό βασιλές τό χόρτο καί 
τρίβ’ τό βασιλόπουλο στό πρόσωπο κι’ άναστήνεται, ’στερα τό Καράκιζ 
καί- τις σαράντα δράκοι.

Σάν τούς άνέστησε λέγ’ ό βασιλέας στό βασιλόπουλο, παιδί μ ’ , τώρα 
πρέπει νά πάμε σπίτ’ μας, τόσο καιρό πού λείπς μαυροφόρεσα τό παλά
τι, νάλθης νά σέ βλέπω νά χαίρουμαι καί γώ κι’ ή μητέρα σ’ ή βασίλισσα.

—’Όχι πατέρα, γώ θά φύγω, νά πάρς τή γυναΐκά μ’ καί νά γυρί- 
σης στό παλάτ’ , έχω δουλειά νά τελειώσω καί θά γυρίσω καί γώ.

— Βρέ αμάν, βρέ ζαμάν, λέγ’ ό βασιλέας, δέν έχω άλλο παιδί στον κό
σμο, εγώ μεθαύριο θά πεθάνω, πρέπ’ νά καθίσης στό θρόνο μ ’.

—’Ό χι πατέρα, είναι άδύνατο, θά φύγα>.
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Τί νά κάν3 6 βασιλέας, πήρε τό Καράκιζ καί τό στρατό τ ’ κι’ έφυγε.
Τό βασιλόπουλο πήγαινε πήγαινε, ώς πού νυχτώθκε μέσα σέ μιά πο

λιτεία, πήγε νά βρή κανένα μέρος νά κοιμηθή. Τόν έστειλαν σέ μιά γριά' 
πήγε καί τήν λέγ', μάννα, έρχομαι πό μακρυά, μήν έχς κανένα στρώμα 
νά πλαγιάσω απόψε ;

:—Στρώμα έχω, μόν’ είμαι πολύ φτωχή καί δέν έχω τίποτε νά σέ 
δόσω νά φάς.

— Δέν έχει λοκάντα δώ κοντά ;
—"Εχει παιδί μ ’, μά θ έλ ’ γρόσια καί γώ είμαι φτωχή.
—’Έννοια σ’ μάννα, πάρ’ αύτά. ’Έβγαλε μιά φούχτα φλουριά καί τ ’ 

άφισε πάνω στό τραπέζ’.
Ή  γριά τάρπαξε κ’ έτρεξε στή λοκάντα, πήρε κρέατα, ψωμιά, κρα

σιά τά πήγε στό βασιλόπουλο, καί κάθσανε κ’ έφαγανε. "Υστερα λέγ’ τό 
βασιλόπουλο, μάννα, θά πάγω στή λοκάντα ν’ άγρυπνήσω τή νύχτα.

— Παιδί μ’, αλλοίμονο σέ κείνονα πού θά καθήσ’ νά λαλήσ’ τ’ άρνίθ’, 
κατεβαίν’ μιά άγριολαφΐνα πό τό βουνό καί τρώγ’ δποιονα βρει μέσα 
στό δρόμο κ’ έτσ’ ή πολιτεία μνίσκει έρημη.

Τό βασιλόπουλο πήγε νά κοιμηθή κεϊ πού τό έστρωσ’ ή γριά. Τήν 
άλλη μέρα τό πρωί σηκώθκε καί πήγε νά δγή σέ τί πολιτεία βρίσκεται. 
Γύρσε κάμποση ώρα, ύστερα μπήκε μέσα στή λοκάντα, έφαγε, έστειλε 
καί τήν γριά φαγί καί τή μήνσε πώς τό βράδ’ δέ θά πάγαινε νά κοιμηθή.

"Οταν άρχισε καί νύχτωνε είδε τόν κόσμο πδτρεχε νά κρυφθή στά 
σπίτια τ ’ κ ι’ δσοι κάθουνταν στή λοκάντα έφεύγανε, ό λοκάντιατζης μά
ζευε τά πράγματα καί μετά ζύγωσε τό βασιλόπουλο καί τό λέγ’ είσαι ξένος 
καί δέ ξέρεις πώς πρέπ’ τέτοια ώρα δ καθένας νά βρίσκεται στό σπίτι τ’ , 
τή νύχτα βγαίν’ έν άγριο θηρίο κ ι’ αλλοίμονο σέ κείνον πού θά βρει στό 
δρόμο, τόν τρώγ’ .

—Το ξέρω, μόνε, λέγει τό βασιλόπουλο, θά σέ παρακαλέσω πολύ νά 
μ ’ άφίσης νά κοιμηθώ άπόψε δώ.

—Δέ μπορώ, είναι περασμέν’ ή ώρα θά σέ φάγ! καί θά σπάσ’ δλα
V / / 3τα πραγματα μ .

Τό βασιλόπουλο βγάζ’ μιά φούχτα φλουριά καί τά δ ίν \ Σάν τά εΐδ ’ 
δ λοκάντιατζης τάβαλε στή τσέπη τ ’ κ ι’ έτρεξε νά πάγ’ νά κρυφθή σπίτι 
τ’ κ ’ έλεγε κρίμα στόν άνθρωπο νά τόν φάγ’ κ ι’ είναι τόσο νέος.

Τό βασιλόπουλο κάθουντανε, έτρωγε, έπινε μέσ’ τή λοκάντα καί συλ- 
λογίζουντανε ποΰ θά βρή τόν κουτσό γέρο. Κ εϊ πού κάθουντανε, άκούει 
μιά μουσική πού κατέβαινε πό τό βουνό. Παράτσε τό φαγί τ’ καί κάθουν
τανε κ ι’ άκουγε, «μωρέ, τέτοια μουσική δέν άκσα στή ζωή μ ’ ». Δέ τελείω
σε τό λόγο τ’ , βλέπει μιά άγριολαφΐνα, μπαίν’ μέσα στή λοκάντα καί λέγ’ ι 
δέ ξέρεις πώς τέτοια ώρα δέ πρέπ’ νά είναι κανένας έξω στό πόδι ;



— Τό ξέρω.
— Άφοϋ τό ξέρεις, πώς βρίσκεσαι τέτοια ώρα δώ μέσα; δέ ξέρεις πού 

■θά σέ φάγω ;
— ’Ά ν  πεινάς, νά φαγιά, ψωμιά, κρασιά πάνω στό τραπέζ’, δ,τι θέ- 

λς, κάθσε καί φάγε, εϊ δέ τράβα τό δρόμο σ’ .
—Ξέρεις ποιόνε μιλάς έ'τσ ;
— Ξέρω, εσένα, τή λέγ’ τό βασιλόπουλο.
— Αμέσως χύμηξε γιά νά τό φάγ’, τή δίν’ μιά γροθιά, ζαλίστηκε κ’ 

έπεσε, ξανασηκώθκε καί πήγε νά τό ξαναρπάξ’ τή δίν’ πάλε όίλλη μιά 
γροθιά, βρέθκε πάλι κάτω.

Σκώνεται καί λέγ’ στό βασιλόπουλο :

“Αχ, νά είχα τη λίμνο νά κυλιόμουνα 
και γλυκό καλάμι νατρωγα 
θά σ’ ίκαμνα κομμάτια.

— Αυτό πού σέ λέγω γώ, τήν ειπε τό βασιλόπουλο, αν θέλς νά φάς 
τίποτε φάγε, εί δέ τράβα τό δρόμο σ’ .

Ή άγριολαφΐνα έφγε καί τό βασιλόπουλο κοιμήθκε. Τό πρωί πήγε 
ό λοκάντιατζης, έκαμε τό σταυρό τ’ πού τό είδε ζωντανό καί τόν ρώτσε, 
δέν είδες τίποτε δώ πδμεινες ;

—’Όχι, λέγ’ τό βασιλόπουλο, τό βράδ’ νά καθήσης καί σύ μαζύ μ ’ 
καί νά δγής τί ώραϊα θά περάσμε. Λέγ’ ό λοκάντιατζης, γώ δέν κάθουμαι.

Τό βράδυ ήλθ’ ή ώρα πού θά πήγαιναν πάλε στά σπίτια τους νά 
κλεισθοϋνε, τό βασιλόπουλο έστειλε στή γριά φαγιά, είπε στόν λοκάν- 
τιατζη καί τόν ετοίμασε τραπέζ’ πό τά φαγιά πού είχε, τόν έδοσε μιά σακ- 
κούλα φλουριά καί τόν άφσε κ’ έφγε.

Τό βράδυ σά λάλσε τ’ άρνίθ’ άκσε πάλε τή μουσική κ’ έπαιζε καί 
βλέπ’ νά έρχεται μπροστά τ’ ή άγριολαφΐνα.

— ’ Ακόμα δέν έβαλες γνώσ’ , δέ σέ ειπα νά μή ξανακάτσης τέτοια ώρα ;
— Καί γώ σέ λέγω, αν θέλς νά φάς φάγε, εί δέ τράβα τό δρόμο σ’.

’ Πάλε χύμηξε γιά νά τό δαγκάσ’ καί τό πνίξ’. Τήνε δίν’ μιά γροθιά 
τό βασιλόπουλο καί πέφτ’ ζαλισμέν’ , σκώνεται καί ξανά χύμηξε καί τό 
τσουγκράνσε, πάλι τή δίν’ τό βασιλόπουλο μιά γροθιά καί τήν πετάει 
κάτ’, θά τήν έπνιγε μά δλο γλυστροϋσε, δέ μπορούσε νά τήνε πιάση χέρ’ .

Σκώνεται ή άγριολαφΐνα καί τόν λέγ’.

"Αχ, νά είχα τη λίμνο νά κυλιόμουνα 
και γλυκό καλάμι νατρωγα 
θ ά  σ ’ ίκαμνα κομμάτια.

—’Ά ν θέλς νά φάς φαγί φάγε, ειδεμή φύγε.
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'Η  άγριολαφΐνα έφυγε, τό βασιλόπουλο κουρασμένο απ’ τό πάλαιμα 
έπεσε καί κοιμήθκε βαρειά.

Τό πρωί πάγ’ δ λοκάντιατζης καί τό βλέπ’ ματωμένο. Κρίμα στό 
νιό είπε, μάζεψε τά πιάτα κι’ άκούγ’ τό βασιλόπουλο νά τόν φωνάζ”. 
Πάγ’ κοντά τ’ καί τό ρωτάει, δέν είδες τίποτε άπόψε πόμεινες ;

— Ό χι, μόνε φέρε με νά φάγω, μή ξεχάσης νά στείλης καί στή γριά 
φαγί. ’Έφαγε τό βασιλόπουλο καί βγήκε νά κάν* ένα γΰρο στήν πολιτεία, 
κεΐ που περπατούσε άκοΰει ενα τζάμ' καί χτυπάει, γυρίζ’ πίσω τ ’ καί 
βλέπ’ τήν κοπέλα που γύρευε καί τόν λέγει νάλθεις υστέρα.

Τό βασιλόπουλο έφαγε καί μετά ξεκίνσε καί πήγε στό κορίτσ’, χτΰπ-
\ / V V  * \ / t  / !  «  · > / / 3 C /σε τήν πόρτα, το άνοιξε και το ρωτσε τι κάνεις εδω ; τι καν ο γέρος ;
—”Αφς τα, δ γέρος είναι δ έξω πό δώ 1), κάθε μέρα γίνεται ένας 

δφιος 3) καί ντυλίζεται επάνω μ ’ καί πίν’ τό αίμά μ ’ . Τό βράδ’ ποΰ θ ά λθ ’ 
νά τόν ρωτήσης ποιά είναι ή δύναμή τ’ κ ι’ δταν σέ πει, πώς ή σκού
πα είναι ή δύναμή μ ’, έσΰ μάνι μάνι νά πάρης νά τή θυμιάζης, νά τή 
προσκυνάς κ ι’ δταν δγεϊς πού θά γελάσ’ θά καταλάβεις πώς δέν είναι 
αυτή ή δύναμή τ’ . Τότε θά πιάσεις νά τήν πετάξης καί νά κλαΐς καί 
νά τόν λες, τόσα χρόνια είμαι μαζύ σ’ κ ι’ άκόμα δέν έχει μπιστοσύν’, νά 
μέ πής ποιά είναι ή δύναμή σ’ ; Θά ξαναπεράσω νά μέ πής τί έκαμες.

Τό βράδ' πάγει δ γέρος στό σπίτ’, τόνε λέγ’ τό κορίτσ’, τόσο καιρό 
είμαι μαζύ σ’ κι’ άκόμα δέ μέ είπες ποιά είναι ή δύναμή σ’. 'Ο γέρος χα
μογέλασε καί τήν είπε ή δύναμή μ’ είναι αύτό τό φαράσ’. Ή κοπέλλα τό 
πήρε, τό στόλσε, τό θύμιαζε καί τό προσκύναγε κ ι’ δ γέρος δσο έβλεπε 
αύτά χαμογέλαγε.

Σάν είδε τό κορίτσ’ πού χαμογελούσε ό γέρος, κατάλαβε πώς τό φα
ράσ ’ δέν ήτανε ή δύναμή τ ’ καί τό πέταξε έξω πό τό παράθυρο. Μέ λέζ 
ψέματα κ’ έ'κλαιγε, δέν είναι αύτή ή δύναμή σ’. Τότε δ γέρος τήνε λέγ’ 
ή δύναμή μ’ είναι αύτό τό τραπέζ’.

Μάνι, μανι πάλε τό κορίτσ’, τό ντύλιξε μ’ ωραία σκεπάσματα τό θ ύ 
μιαζε, τό προσκυνούσε. Γέλασ’ό γέρος καί τό κορίτσ’ πάλι τά πέταξε δλα 
κάτω κι’ άρχεψε κ’ έκλαιγε.

—’Άκσε, τή λέγ’ δ γέρος, ή δύναμή μ ’ είναι μιά άγριολαφΐνα πού 
βόσκει πάνω στό βουνό, άμα σκοτώσεις τήν άγριολαφΐνα, γώ πέφτω 
άρρωστος πό μέσα τήν άγριολαφΐνα θά πεταχθοΰνε δυο λαγοί, άμα 
σφάξεις τ ί; λαγοί γώ είμαι βαριά, πό τις λαγοί θά πεταχθοΰνε δυό πε
ριστέρια θά γεννήσνε δυο άβγά, άμα σπάσεις τ’ άβγά γώ πεθαίνω.

1) Ό  διάβολος —2) Φ ίδι.
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Ξημέρωσ’ ό Θεός τή μέρα, έφυγ1 ό γέρος, τό πρωί πήγε τό βασιλό
πουλο, τήνε λέγ’ , τί έκανες μέ τά γέρο ;

Λέγ’ ή κοπέλλα αύτό κι’ αύτό, πάνω στό βουνό βόσκει μιά άγριο- 
λαφΐνα, άμα σκοτώσεις τήν άγριολαφΐνα θά πεταχθοϋνε δυό λαγοί, ό γέ
ρος πέφτ1 άρρωστος, άμα σκοτώσεις τις λαγοί ό γέρος είναι βαριά. Πό τις 
λαγοί θά πεταχθοϋνε δυο περιστέρια δ γέρος μόλις άνασαίν’, τά περι
στέρια θά γενήσνε δυό αβγά, άμα σπάσεις καί τ’ αβγά ό γέρος πεθαίν’.

Καλά τήνε λέγ’ τό βασιλόπουλο, σ’ ευχαριστώ, κ’ έφγε. Πήγε σ’ έ'να 
χωριό, μπήκε μέσα σέ μιά λοκάντα κ’ έπινε τόν καφέ τ’, μπαίν’ ένας πα
πάς καί ρωτάγεμ αν ξέρνε κανένα τσομπανόπουλο, τό βασιλόπουλο λέγ1 
γιο νά έλθω παπά·

— Μπράβο παιδί μ’ , πάμε νά κοιμηθής, γιά νά μπορέσης τό βράδυ νά 
πας νά βόσκησης τά πρόβατα.

Πήγαινε στό σπίτ1, έφαγε τό βασιλόπουλο, κοιμήθκε. Τό βράδυ ση- 
κώθκε καί τό είπ ’ ό παπάς, κύτταξε παιδί μ’ , μήν πάς τά πρόβατα σ’αϋτό 
τό βουνό πούναι τό πολϋ χόρτο, γιατί τό βράδ’ βγαΐν’ μιά άγριολαφΐνα 
xl’ αλλοίμονο σ’ , θά φάγ’ σένα καί τά πρόβατα.

Καλά λέγ’ τό βασιλόπουλο. Πήρε τά πρόβατα καί μιά καί δυό τά 
πάγ’ ίσια στό βουνό που είχε τό πολύ χόρτο. Τά πρόβατα έτρωγαν καί 
τό βασιλόπουλο κάθσε σ’ ένα βράχο καί τά πρόσεχε. Έ κεΐ, κατά τά με
σάνυχτα, άρχεψε κ ’ έτρεμε τό βουνό καί βγαίν’ μιά άγριολαφΐνα.

— Μπρέ σύ, τόν λέγ’, καί δώ ήλθες ; Τό γνώρσε τό βασιλόπουλο.
--Ν αι λέγ’, μά λυπούμαι πού δέν έχω νά σέ κεράσω τίποτα.
Ή  άγριολαφΐνα χύμηξε γιά νά τό πνίξ’ , τό βασιλόπουλο σκών1 τό 

χέρι τ’ καί τή δίν’ μιά, ή άγριολαφΐνα ζαλίσθηκε κ’ έπεσε, ξανασηπώνε- 
ται καί πάλε ξαναχυμάει, τήν δίν’ τό βασιλόπουλο άλλη μιά καί πάλε ξα- 
ναπέφτ’ κ’ είπε :

Αχ, νάχα τ ή  λίμνο νά κνλιόμουνα 
και ,γλνκό καλάμι νατρωγα, 
θά σ’ ϋκαμνα κομμάτια.

Τό βασιλόπουλο πλογήθκε,

—Ναχα καί γώ παξιμάδι νατρωγα 
καί τον παπά τήν κόρη νά φιλονσα, 
θά σ’ εκαμνα κομμάτια.

Σηκώθκε τό θηρίο κ’ έφυγε, τό βασιλόπουλο πήρε τά - πρόβατα, κα- 
τεβαίν’ ό παπάς ν’ άρμέξ’ τά πρόβατα, βλέπ’ γάλα- πολύ, γέμσε δτι μέρος 
είχε καί δέν ,είχε. ’ Ανέβκε καί λέγ' στή παπαδιά, παπαδιά, βλογημένο τό



τσομπανόπουλο, δόσ’ το νά φάγη, νά πιή καλά καί νά κοιμηθή, γιά νά 
πάγ* πάλι τό βράδυ.

’Έφαγε τό τσομπανόπουλό, κο.ιμήθκε δλ’ τή μέρα, τό βράδ’ πάλι 
σκώθκε πήρε τά πρόβατα κ’ έφγε. Πριν φόγ’ τό είπ ’ ό παπάς, μή τά πή
γες τά πρόβατα στό βουνό πού έχ’ τό πολύ τό χόρτο ;

—’Όχι δέν πάγω σέ κείνο τό βουνό.
Μιά καί δυό πάγ’ ϊσια στό βουνό πούχε τό πολύ τό χόρτο, άρχισαν 

τά πρόβατα καί βοσκουσανε, τό βασιλόπουλο κάθσε σ’ ένα βράχο καί τά 
πρόσεχε, πριν λαλήσ’ τ’ άρνίθι πάλε άρχεψε κ’ έτρεμε ή γής δλη καί πα
ρουσιάζεται ή άγριολαφΐνα. Δέ ξέρς τό λέγ’ , πώς γώ σ’ αυτό το βουνό 
δέν άφίνω νά πατήσ’ ανθρώπου ποδάρ’.

—Τό ξέρω λέγ' τό βασιλόπουλο.
— Αι τότε γιατί έρχεσαι;
— ’Έτσι μ' αρέσει νάρχομαι.
Χυμηξ’ ή άγριολαφΐνα νά τό πνίξ’. Τή δίν’ μιά τό βασιλόπουλο πέ-

φτ’ κάτω. Κάνει νά σηκωθή τήν δίν’ άλλη μιά τό βασιλόπουλο καί πέ
φτει κάτω καί λέγ’ .

Νά είχα τή λίμνο νά κυλιόμουνα 
και γλυκό καλάμι νάτρωγα, 
θά σ’ ίκαμνα κομμάτια.

Τό βασιλόπουλο πλογήθκε,

—Ν&χα και γώ παξιμάδι νατρωγα 
και τον παπά τήν κόρη νά ψιλοΰοα, 
θα α’ ίκαμνα κομμάτια.

’Έφυγ! ή άγριολαφΐνα, πήρε τό βασιλόπουλο τά πρόβατα πήγε στόν 
παπά. Χαρά ό παπάς, πήγε νά τ’ άρμέξ’, ποΰ νά βάλ’ τό γάλα ! Πάγ’ 
άπάνω καί λέγ’ στήν παπαδιά, μωρέ τό ευλογημένο τό τσομπανόπουλο 
λέγ’ πώς δέν πάγ’ σέ κείνο τό βουνό, μά θά πηγαίν’ σέ κείνο, τό βράδ’ 
θά πάγω καί γώ μαζύ νά δώ ποΰ πάγ’.

Κοιμήθκε πάλι χό τσομπανόπουλο, τό βράδυ σηκώθκε πήρε τά πρό
βατα, μπρος τό τσομπανόπουλο, πίσ’ ό παπάς.

Ό  παπάς τό έβλεπε πυύ πήγαινε σιό βουνό πού είχε τό πολύ χόρτο.
—Καλά τδλεγα, πώς πάγ’ σ’ αύτό τό βουνό, τώρα θά κρυφτώ νά 

δγιώ τί θά κάν’ πού θά βγει τό βράδ’ τό θηρίο.
Τό τσομπανόπουλο άφσε νά βοσκοϋνε τά πρόβατα καί κάθσε σ’ έ’να 

βράχο καί περίμενε. Τά μεσάνυχτα άρχισε κ ι’ έτρεμε ή γής καί φανερώ
νεται μπροστά τ ’ ή άγριολαφΐνα καί λέγει στό τσομπανόπουλο, μεζέ μου.

—Μεζές μου καί μεζές σου, λέγ’ τό τσομπανόπουλο.

ί4Λ 'Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή
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— Μπρέ, τόν λέγει, εσύ είσαι πάλε δώ.
Χυμάει ή άγριολαφΐνα, τήν δίν’ μιά τό τσομπανόπουλο τήν πετάγ’ 

κάτω, ξαναχυμάει, πάλε τή ρίχν’ , μετά σηκώνεται καί τό λέγ’,

—Νά ειχα τή λίμνο νά κυλιόμουνα, 
και γλυκό καλάμι νάτρωγα 
■&ά αϊκαμνα κομμάτια.

Πλογήθκε τό τσομπανόπουλο,

—Ναχα και γώ παξιμάδ’ νάτρωγα 
και τοΰ παπα τήν κόρ'' νά φιλούσα, 
ϋ·ά αϊκαμνα κομμάτια.

Ό  παπάς μόλις τάκουσε λέγ’ , τό τσομπανόπουλο νά παλεΰη μέ τό* , · * '
θηρίο είναι πολύ γενναίο, φεύγει καί πάγ’ σπίτι τ ’ *· χτυπάει τήν πόρτα, 
λέγ’ ή παπαδιά ποιος ε ίν ’ ;

—’ Εγώ, λέγ’ ό παπάς, άνοιξε γρήγορα.
Ά νο ίγ ’ ή παπαδιά καί βλέπ’ τόν παπά πεθαμμένο απ’ τόν τρόμο, 

τ ’ έχεις παπά μ ;
—"Αφισ’ τα, παπαδιά, ποΰ νά στά λέγω, τό βλογημένο τό τσομπα

νόπουλο παλεύει μέ τό θηρίο κ’ ειπε πώς αν είχε τήν κόρ’ μας νά φιλήσ’ 
θά τό σκότωνε. Λοιπόν τό πρωί πού θάλθει νά τό περιποιηθοΰμε πολύ 
νά μήν ποΰμε τίποτε πού είδα πώς πάλευε μέ τό θηρίο, μόν’ αύριο τό 
βράδ’ πού θά φύγ’ θά πάρω καί γό> τήν κόρη μας νά τήν πάγω νά τή 
φιλήσ’ καί μιά πού θά τή φιλήσ' νάχεις τό τραπέζ’ έτοιμο νά τούς στε- 
φανώσμε. Αύτό τό τσομπανάκΐ παπαδιά ε ίν ’ βλογημένο νά μήν τ’ άφίσμε 
νά φυγ’ .

Τό πρωί ήλθε τό τσομπανόπουλο τό έδοσαν έφαγε, ήπιε, δέν τό είπα
νε ποΰ πήγ’ ό παπάς. Τό βράδυ πάλι σκώθκε, πήρε τά πρόβατα καί μιά 
καί δυό τράβηξε γιά τό βουνό’ μπρος τό τσομπανόπουλο μέ τά πρόβατα 
καί πίσ’ ό παπάς μέ τήν κόρ’ τ ’, πήγανε στό βουνό, καί κρυφθκανε. Τό 
τσομπανόπουλο έβοσκ’ ήσυχα τά πρόβατα, κατά τά μεσάνυχτα άρχισαν 
πάλε νά τρέμνε τά βουνά καί λέγ’ ό παπάς στήν κόρ’ τ’ , νά μή φοβηθής, 
έρχεται τό θηρίο, τώρα θά παλέψ’ μέ τό τσομπανόπουλο.

Τό θηρίο άπ’ τή μυρωδιά κατάλαβε πώς είναι κ ι’ άλλ’ άνθρωποι 
κ’ είπε, μεζές μου.

—Μεζές σου καί μεζές μου λέγει τό τσομπανόπουλο κι’ άρχισανε καί 
πάλευανε. Πήγαινε νά χυμήξ’ ή άγριολαφΐνα, τήν πέταγε κάτ’ τό τσο
μπανόπουλο, ξαναχυμάει, τή ξαναδίν’ μιά, τή ξαναπετάει κάτ’ , δταν 
σκώθκε πιά κ’ ήτανε κουρασμέν’ ή άγριολαφΐνα καί δέ μπορούσε νά 
παλέψ’, λέγ’ .:
0  ρ ρ «  ι η ά 1 S T λ 1 0
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— Νά είχα τη λίμνο νά κυλιόμουνα 
και γλυκό καλάμι νατρωγα.
Ίϊά σ'εκαμνα κομμάτια.

ΙΙλογήθκε τό τσομπανόπουλο,

— Νάχα και γω παξιμάδ' νατρωγα 
και τοΰ παπά την κόρ’ νά φιλούσα 
θ ά  σ’ εκαμνα κομμάτια.

Ευθύς τόν πάγ’ ό παπάς τήν κόρ’ τ ’, τήν φι,λεΐ, άρπάζ’ τήν άγριο- 
λαφΐνα καί τήν πνίγ’ .

’Αμέσως ό γέρος πήγε κ’ έπεσε στό κρεββάτ’, τό βασιλόπουλο άφοΰ 
έπνιξε τήν άγριολαφΐνα σκοτώνει τις λαγοί, πετάχτηκανε τά περιστέρια, 
τά σφάζ’ καί μετά, πέρν’ τ’ άβγά τά βάζ’ στή τσέπη τ ’, γυρίζ’ νά δγή πού
ε ιν ’ ό παπάς μέ τήν κόρ’ τ ’, είχανε φΰγ’ .

ΙΙέρνεπ τό τσομπανόπουλο τά πρόβατα καί γυρίζ’ στο χωριό, βλέπ’
τήν κόρ’ τοϋ παπά νύφη ντυμένη, τό τραπέζ’ στολισμένο, έτοιμα γιά
γάμο, ό παπάς μέ τά καινούργια. Τ ί είναι παπά, ρωτάει ;

— ΙΙαιδί μ’, είσαι καλό παιδί καί θά σέ παντρέψω μέ τήν κόρη μ’.
— Ευχαριστώ πολύ, δέ μποβώ νά πάρω τήν κόρη σ’, γιατί είμαι παν

τρεμένος καί θά φύγω.
—Τώρα πού φίλσες τήν κόρη μ ’ ;
—’ Αδύνατο παπά, τώρα τό βουνό είναι ελεύθερο, νά βόσκουν ε τά 

πρόβατα κ’ ή πολιτεία δέν έχ’ κανένα κίνδυνο. ’Αντίο παπά.
Τί νά κάνει kl’ ό παπάς, λέγει, αντίο παιδί μ ’, μέ τήν ευχή μ ’.
’Έφγε τό βασιλόπουλο πήγε στή κοπέλλα, τήνε λέγει, τί κάν’ ό γέρος ;
—Είναι νά πεθάν’, έλα μέσα.
Πάγ’ τό βασιλόπουλο, βλέπ’ τό γέρο πού ψυχομαχούσε, τόν ρωτάει

9 9/τ εχεις ;
—Δέ μπορώ.
— Θέλεις κανένα άβγύ νά σέ δόσω ; Βγάζ’ τ’ αβγά άπ’ τή τσέπη τ’ .
Μόλις τά είδ ’ ό γέρος άπλωσε τά χέρια νά τά πάρ’, αν τάτρωγε θά 

ζοϋσε πάλε.
Τό βασιλόπουλο πετάγει τό ένα καί τό σπάν’, ό γέρος μόνε πού είχε 

ανοιχτά τά μάτια τ’, δέ καταλάβαινε τίποτε, σπάν’ καί τ ’ άλλο, ξεψύχσε 
ό γέρος.

Τώρα λέγει στό κορίτσ’ τό βασιλόπουλο, νά πάμε στή πατρίδα μ’.
Μόλις άκουσ’ ό βασιλές πό'ρχεται τό βασιλόπουλο, έρριξε κανονιές, 

άνοιξε στό παλάτ" δλες τις πόρτες καί διέταξε νά πήγαινε δλ’ οί φτωχοί 
σαράντα μέρες νά τρώνε καί νά γλεντούνε.

Τό βασιλόπουλο τό έκανε βασιλέα καί τό Καράκιζ βασίλισσα.
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Το κορίτσ’ πο'φερε τό βασιλόπουλο τό έδοσε στον αδελφό τ’ τό βεζυ- 
ρύπουλο γυναίκα, τόν έκαμε βεζΰρ’ καί τή γυναίκα τ’ βεζυρισσα κ’ έζή- 
σανε όλοι καλά καί μεϊς καλλίτερα.

2 2 . Ή  ηήττα κ ι5 ό κολιός.
’Ηράκλεια.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά φτωχή χήρα κ’ είχε ένα κορίτσ’, ή 
μητέρα δούλευε στις έξω δουλειές μέ τό μεροκάματο καί τό κορίτσ’ ξενο
δούλευε μέσ’ στό σπίτ’1 μιά μέρα ή μάννα τ’ έφερε μιά πήττα κ’ ένα κο
λιό, πέρασ’ενας γέρος φτωχός καί γύρευε λεημοσΰν’, τό κορίτσ’ δέν είχε τ ί
ποτε νά τόν δόσ’, τόν έδοσε τήν πήττα καί τόν κολιό κ ι’ ό γέρος τό εύχήθκε.

’Έρχετ’ ή μάννα τ’ άπ’ τή δουλειά τό ρωτάει, τί έκαμες τήν πήττα 
καί τόν κολιό ; Τό κορίτσ’ δέν απαντάει. Τί έκαμες τήν πήττα καί τόν 
κολιό ; Δέ μιλάει, θύμαισε ή μάννα καί τό ξεπόρτσε κ ι’ αυτό πήγε έξω 
στό βουνό καί μάζευε μαργαρίτες καί τις έβαλε στό κεφάλι τλ

Πέρασ’ ό γέρος καί τό εΐπε, αυτά τά άσπρα λουλούδια, νά γίνε μιά- 
λαμα γιά νά σέ στολΐζνε, ύστερα πό κεΐ πέρασε ό βασιλέας, τό είδε στο
λισμένο μέ χρυσές μαργαρίτες καί τό είπε, θά σέ πάγω στό παλάτ’ νά σέ 
πάρω γυναΐκά μ ’ καί θά σέ κάμω βασίλισσα. Τόβαλε μέσα στήν καρότσα 
καί τό πήγε στό παλάτ’, έγιναν μεγάλες ετοιμασίες γιά τόν γάμο, οί χο
ροί καί τά τραπέζια βάσταξαν μέρες.

Ή  βασίλισσα ήτανε όλο συλλογισμέν’, ο βασιλέας δέν ήξερε τήν αι
τία, μιά μέρα τήν λέγ’, γιατί είσαι όλο συλλογισμέν’ ;

— Σέ παρακαλώ βασιλέα μ ’, έδώ αντίκρυ στό παλάτ’ νά κάνης ένα 
μαγερειό καί νάρχουνται οί φτωχές νά τρώνε.

— Καί δέν τό λες.
Ό  βασιλέας έδοσε διαταγή νά κτίσνε τό μαγεριό κ’ έβγαλε διαλαλη

τή, όσες φτωχές θέλνε, νά πήγαινε καί νά τρώνε.
Δυό γειτόνισσες τής μητέρας τής βασίλισσας τήν είπανε, στό τάδε 

μέρος πάνε οί φτωχές καί τρώνε, νά πάμε καί μεΐς. Ρωτώντας, ρωτώντας, 
έφθασσν στήν πολιτεία πού έδιναν τό φαγί στις φτωχές, ή βασίλισσα όλο 
περίμενε νάλθ’ ή μητέρα τς καί κάθουνταν στό παράθυρο νά τή δγή. 
Τήν είδε καί τή γνώρσε, φορούσε καί μιαγουλίκα. Στέλνει τή δούλα νά 
πή στό μάγερα αφού τις δόσ' και τις τρεις νά καλοφάνε, νά τις δόσ’ καί 
παράδες καί τή γυναίκα μέ τή μιαγουλίκα νά τή στείλη στό παλάτ’ . Ό  
μάγερας έκαμε όπως τόν διέταξε ή βασίλισσα, τις έδοσε νά φάνε, τις έδο
σε παράδες καί τή γυναίκα μέ τή μιαγουλίκα, τήν είπε σέ θέλ' ή βασίλισ
σα. Τήν πήγανε στό παλάτ’, απ’ το φόβο τς δέ σήκωσε τά μάτια νά δγή 
τή βασίλισσα.

Ή βασίλισσα τήν κάθσε πλάγι τς και τή ρωτούσε, τί κάμν ; αν
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έχ’ παιδιά ; Καί κείν’ είπε, πώς είναι φτωχή καί πηγαίν’ δπου βρει δου
λειά μέ τό μεροκάματο, είχε καί μιά κόρη πού τήν άφινε σπίτι, μιά μέρα 
τήν έδοσα μιά πήττα κ* ένα κολιό, ρωτώ τήν κόρη μ5, τί έκαμες τήν πήττα 
καί τόν κολιό ; τήν ξαναρωτώ, δέν απαντούσε, θύμωσα καί γώ καί τή ξε- 
πόρτσα.

— Μητέρα, λέγ' ή βασίλισσα, δέ μέ γνώρσες ; γώ ε ίμ ’ ή κόρη σ’.
—Τ ί έ'καμες τήν πήττα καί τόν κολιό ;
— Σώπα μητέρα, τί θά τήν κάνς τήν πήτα καί τόν κολιό ; δέ βλέπς 

τί μάς αξίωσε ό Θεός.
Αύτή πάλε τή ρωτάει, τί έκαμες τήν πήττα καί τόν κολιό ;
—Σώπα καί θά μάς άκοόσνε.
Φωνάζει τις δούλες ή βασίλισσα καί τις είπε, νά τήν πάρνε νά τήν 

λούσνε καί νά τήν βάλνε καλά ρούχα.
Τό βράδ’ ήλθ’ ό βασιλέας, ή βασίλισσα χαρούμενη τόν είπε ήλθ ’ ή 

μητέρα μ ’ κ ι’ δ βασιλέας εύχαριστήθκε πού τήν είδε νά χαίρεται.
Ή μητέρα τς κάθε μέρα καί κάθε ώρα ρωτούσε τή βασίλισσα, τί 

έκαμες τήν πήττα καί τόν κολιό; τί έκαμες τήν πήττα καί τόν κολιό ; ώς 
πού μιά μέρα έσκασ’ πό τό κακό τς πού δέ μπόρεσε νά τό μάθ’. Τήν 
έθαψαν μέσα στό περιβόλι καί φύτεψαν στό μνήμα δύο κυπαρίσσια, σάν 
περνοΰσ’ άπό κεΐ ή βασίλισσα έσκυβαν τά κυπαρίσσια καί τή ρωτούσαν, 
τί έκαμες τήν πήττα καί τόν κολιό ; Μιά μέρα ή βασίλισσα κ ι’ δ βασι
λέας κάθσανε κάτ’ άπ’ τά κυπαρίσσια, δ βασιλές άκούμπσε τό κεφάλι τ’ 
στό γόνατο τής βασίλισσας καί κείν’ τό χάύδευε, έσκυψαν τά κυπαρίσσια 
καί ρώτσαν τή βασίλισσα, τί έκαμες τήν πήττα καί τόν κολιό ;

Ή  βασίλισσα σάν τ ’ άκσε γύρσε κ’ είδε τόν βασιλέα καί γέλασε. Ό  
βασιλέας τήν είπε γιατί γελάς ; καί κείν’ είπε γιατί τά γένεια σ’ ε ίν ’ χει
ρότερα άπ’ τή σκούπα τού νεροχύτ’.

— Καλά, ε ίπ ’ ό βασιλέας θυμωμένος, πάμε νά δγιούμε.
Ό  γέρος πού τήν εύχήθκε, τ ’ άκσε κ’ έκανε τή σκούπα χρυσή.
Πάνε νά δγιούνε τή σκούπα καί βλέπνε τά τσουνιά χρυσά καί τό μα- 

νίκ’ στολισμένο μέ μαργαριτάρια. Ό  βασιλέας είδε τή βασίλισσα καί γέ
λασαν, έζησαν πολλά χρόνια καλά καί μεΐς καλλίτερα.

2 3 ■ Ή  βασιλοηούλα κ ’ ό έ'ξω ηό δώ.

Ηράκλεια.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά βασιλοπούλα καί κάθουνταν στό 
παράθυρο καί συργιάνιζε, κεΐ αντίκρυ βλέπ’ ένα γέρο πού ψειρίζουνταν, 
στέλν’ ή βασιλοπούλα μιά σκλάβα καί τήν λέγ’ πάνε νά ρωτήσης τί κάμν’ 
ό γέρος.
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Πήγ’ ή σκλάβα τόν ρωτάει, νά τί κάνω, ψειρίζουμαι.
Πήγε καί λέγει, βασιλοπούλα μ ’, μ ’ ε'ιπε πώς ψειρίζεται.
— Πάνε νά τόν ρωτήσης, τί θά πει ψειρίζεται ;
Π ιάν’ κ ι’ αυτός τήν δίν’ μιά ψείρα, μόλις τήν έπιασ’ ή βασιλοπούλα, 

άρχεψε νά γελάη νά ξεκαρδίζεται, πολύ αστείο τή φαίνουνταν. "Υστερα 
τή λέγει τή σκλάβα, πάρ’ τηνα, κάτ’ έχμε κιούπια βούτυρο καί βάλτηνα 
μέσα.

ί  Τ Τ ι "* w V */ 9/ 5 θ’ »  ̂ / ,  Μ f  \Η ψείρα εφαγε, εφαγε εγινε ισα μ ενα αρνί ακσανε κατι μουγκριτα 
καί πήγανε στά βασιλέα καί είπανε, ενα θηρίο είναι στό κελάρ’ .

Διέταξε δ βασιλέας, τό έσφαξαν τό ξέγδαραν καί τό τομάρι τό κρέ
μασαν στό ταβάν’ κ’ έβγαλε τελάλ’ *) κ’ έλεγε, οποίος καταλάβει ποιανού 
ζώου τομάρ’ είναι, θά πάρει τοϋ βασιλέα τήν κόρ’ γυναίκα.

Πήγανε πολλοί, κανένας δέ μπόρεσε νά τό βρή, δ έξω πό δώ έγινε 
έ'να ώραΐο παλληκάρ’ καί πήγε κ’ είπε, γό) θά σας πώ τί είναι αύτό, είναι 
τής ψείρας τό τομάρ’ .

’ Αμέσως γάμο' τόν έδοσανε τή βασιλοπούλα.
’Έζησε πέντε, έξ, μήνες μέ τή βασιλοκόρ’ στό παλάτ’ κ’ έπειτα λέγ’ 

στόν πεθερό τ ’, τόν βασιλέα, εγώ θά πάρω τή γυναϊκά μ ’ καί θά φύγω.
Τί νά κάν’ δ βασιλές, τόν δίν’ στρατό, άλογα καί καμήλες φορτω

μένες, ή βασιλοπούλα πήρε μαζύ τς δυό περιστέρια κ’ έφυγανε.
Ό  έξω πό δώ πήγε τή βασιλοπούλα σ’ ένα βουνό καί κεϊ πιά τήν 

παίδευε 3), τήν έδερνε καί τή ρουφούσε τό αίμα. Ή  βασιλοπούλα δλο έκλαι- 
γε καί δέ μπορούσε νά ύποφέρ’ τά βάσανα, άφσε τό ένα περιστέρ’. Τό
περιστέρ’ χάθηκε καί δέν τήν έφερε απάντηση. Τ ί νά κάν’ , άφίν’ καί τό
άλλο καί πιά, στό δνομα τοΰ Θεού. Τό περιστέρ’ πήγε στό ιίαλάτ’ καί χτυ
πούσε τά παράθυρα τής βασίλισσας. Μόλις τό είδ ’ ή βασίλισσα, λέγ’: βα
σιλέα μου, τό κορ ίτσ ’ μας κινδυνεύει, κ ι’ δ βασιλέας πήρε στρατό κ’ έφυγε. 
Γύριζε χώρες καί χωριά γιά νά βρή ένα άνθρωπο γιά νά γλυτώσ’ τήν 
κόρη γ \  Κεϊ που γύριζε βραδυάστηκε σ’ ένα χωριό καί μπήκε σ | μιά κα
λύβα, μέσα ήτανε μιά γριά, τον περιποιήθκε καί τόν έδοσε κ’ έφαγε. Σάν 
έφαγε τή ρώτσε, δέ μέ λές καλή γριίτσα, δέν έχς κανένα στόν κόσμο ;

— Πώς παιδάκι μ ’, γιο εχοι επτά ίγιούς κ’ οί επτά είναι άγτρειωμέν’ , 
δ ένας είναι δυνατός στό τρέξιμο, ό άλλος έχει δύναμη στά χέρια, δ άλλος
ρίχνει τή σαΐτα, ό άλλος κάμνει το βουνό δλο αγκάθια, δ άλλος βάζ’ τ’
άφτί τ ’ στή γής κι’ άκούει τί γίνεται, δ άλλος γίνεται θάλασσα κι’ δ άλλος 
έχ’ ένα λουτρό, πού οποίον θέλει μπορεί νά τόν βάλ’ μέσα χωρίς νά τόν 
πειράζ’ κανένας.

1) Λ. Τ. Δ ια λ ιμ ής , δημόσιος κήρυξ.—2) Τυραννοϋσε.
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ΙΙερίμενε ό βασιλέας κ’ ήλθανε οί ίγιοί τς, τους πέρνει καί πάνε νά 
βρούνε, τή βασιλοπούλα μέ τόν έξω πό δώ. Έ τρεξε πρώτα κείνος που 
ήτανε δυνατός στό τρέξιμο κ’ είδε πού δ έξω πό δώ ειχε τά μάτια τ’ α
νοιχτά, άφοϋ τά εΐ.χ’ ανοιχτά κοιμούντανε. ΙΙάγ’ ικεΐνος πού ειχε τή δύ
ναμη στά χέρια κ ι’ άρπάζ’ τή βασιλοπούλα καί πέρν’ τό ένα παπούτσ’ 
τοΰ έξω πό δώ καί τό πετάει στό ένα βουνό, πέρνει καί τ ’ άλλο παπούτσ’ 
τ’ καί τό πετάει στό άλλο βουνό.

Ξυπνάει δ έξω πό δώ, βλέπει πού δέν ήτανε ή κοπέλλα κοντά τ’, τρέ
χει στό ένα βουνό πέρνει τό ένα παπούτσ1 τ’ , τρέχει καί στό άλλο βουνό 
πέρνει καί τό άλλο παπούτσι τ’ καί δρόμο να φθάση τή βασιλοπούλα. 
Τρέχα, τρέχα, τούς έφθασε, τρέχει, αύτός πού έκανε τό βουνό δλο αγκά
θια, έρριξε τό χτέν καί τό κάμν’ δλο μεγάλες άγκαθαρι,ές πού δέ μπο
ρούσε νά περάσ’ κ’ έτσι κερδίζ’ ό φορτωμένος μέ τή βασιλοπούλα καί τρέ
χει τρέχει. Βάζει τό φτί τ’ δ άλλος δ άντρειωμένος κι' ακούει πώς έρχε
ται, δ άλλος ρίχνει τό ποτήρ’ τό νερό καί γίνεται μιά θάλασσα, μπαίν’ ο
έξω πό δώ, κολυμπάει καί κύμα λίγο τούς έφθανε. Μόλις είδανε πού τούς
έφθανε, τρέχ’ δ τελευταίος πού είχε τό λουτρό κ’ έτσι τήν γλύτωσαν τή 
βασιλοπούλα καί ό έξω πό δώ έσκασε άπ’ τό κακό τ ’.

Μηδέ γώ ’μ °υνα έκεΐ, μηδέ σύ νά τό πιστέψης.

24 . Τό βασιλόπουλο καί τ' άϋ'άνατο νερό.
Τ υρολόη.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές, ζοΰσε καλά μέ τή βασί
λισσα καί τόν λαό τ ’, δέν ειχε ν’ άφίσ’ διάδοχο καί αυτό πολύ τόν στενα
χωρούσε. Μιά μέρα γυρίζοντας άπ’ τό κυνήγ’ συνάντησε μιά κατσιβέλα, 
είδε τήν μοίρα τ’, ή κατσιβέλα καί τόν ε ίπ ε: ή βασίλισσα θά κάν’ βασι
λόπουλο μά μόλις γίν ’ δέκα χρονώ θά τό έπερνε δ δράκος καί θά έφευγε.

Ό  βασιλές γέλασε μέ τά λόγια τής κατσιβέλας. ΓΙέρασε καιρός ή βα
σίλισσα γέννσε ένα ωραΐο βασιλόπουλο δ βασιλές δέ πίστευε στά μάτια τ ’- 
’Έδοσε διαταγή νά μοιρασθοϋνε παράδες στις φτωχοί δλου τού βασιλείου 
καί νά φάνε δλοΓ στό παλάτ’ είχανε μεγάλες χαρές.

Ό  βασιλές θυμήθκε τά λόγια τής κατσιβέλας πώς ό δράκος θά τό 
παρ’ σά γίν ’ δέκα χρονώ κι’ άπό τώρα άψήλωσε τά ντουβάρια πού ήτα
νε γύρω στό παλάτ’ , έβαλε φράκτες σιδερένιους καί στρατιώται φύλαγαν 
μέρα νύχτα τήν πόρτα τού παλατιού.

Τό βασιλόπουλο μεγάλωσε, τήν μέρα πού έγινε δέκα χρονώ καί πού 
έπαιζε μέ τ ’ άλλα παιδιά έγινε άφαντο. Έ τρεξσν παντού νά τό βρούνε, 
πουθενά δέν τό ηυρανε, ύ βασιλές άπό τήν λύπη τ ’ πέθανε, πέθανε κ’ ή 
βασίλισσα.

2£τον πύργο τού δράκου το βασι/.όπουλυ μεγάλωνε, σαν έγινε Οέκα



Παραμύθια της Θράκης 15)

όκτώ χρονώ ήθελε να φύγ’, μά πώς νά ςρύγ’ πού ή πόρτα ήτανε κλειδω
μ έ ν η  καί τό κλειδί είχε πάντοτε άπάνω τ’ ό δράκος. Θυμήθκε πώς ήτανε 
ενα βότανο πού σάν τό έβαζες μέσα στό νερό καί τοπινες κοιμούσουνα 
εβδομάδες, έβαλε μέσα στό νερό πού ήπιε ό δράκος, κι’ ό δράκος έπεσε 
μέσα σέ βαθύ ύπνο, πήρε τό βασιλόπουλο τό κλειδί άνοιξε τήν πόρτα, τήν 
κλείδωσε πάλι καί έφγε.

Στό δρόμο πού πήγαινε βρέθκε μπροστά τ ’ ενα γεφυρ’ , στήν μιά άκρη 
κάθουνταν ένα αρνάκι καί στήν άλλη ένα λιοντάρ’, μπροστά στό λιοντάρ’ 
είχε χόρτο καί μπροστά στό άρνάκ' κρέας, τό βασιλόπουλο πήρε τό κρέας 
τό'βαλε στό λιοντάρ’, πήρε τό χόρτο τδβαλε στό άρνάκΐ.

Τό ευχαρίστησαν γιά τό καλό πού τάκανε καί τό χάρισαν άπό μιά τρί
χα καί τό είπανε, άν καμμιά φορά χρειασθής κάτι τσίτωσε τήν μιά άπό 
τις δυό τρίχες καί θά τό έχς.

Ευχαριστώ είπε τό βασιλόπουλο, τις έκρυψε μέσα στόν κόρφο τ ’ κ 
έφυγε.

Σάν έφθασε έξω άπό μιά μεγάλη πολιτεία ηύρε ένα φτωχό, έδοσε τά 
ροΰχά τ ’ τά βασιλικά κ’ έβαλε τά φτωχικά καί γιά νά σκεπάσ’ τά χρυσά 
μαλλιά τ’ άγόρασε μιά σκεμπέ καί ΐά  σκέπασε καί τά παιδιά πού τόν έβλε
παν φώναζαν, έλάτε νά δγήτε τόν κασιδιάρ*.

Στό παλάτ’ ήθελαν έναν βοηθό γιά τό περιβόλ’ καί τόν πήρανε.
Κάθε χρόνο γίνουνταν ένα μεγάλο παναγύρ" πού πήγαινε δλ’ ή βα

σιλική φαμίλια, μόν’ ή μικρή βασιλοπούλα έμεινε στό παλάτ’ καί άπό τό 
παράθυρο συργιάνιζε τόν κόσμο. Κ εΐ πού συργιάνιζε βλέπ’ στό περιβόλ’ 
ένα ώραΐο βασιλόπουλο μέ χρυσά μαλλιά καβάλλα σ’ ένα άσπρο άλογο 
καί μέ τό σπαθί τ’ έκοφτε λουλούδια.

Πέρασε ένας χρόνος κ’ ή βασιλοπούλα δέν μπόρεσε νά μάθ’ τίποτε 
γιά τό βασιλόπουλο, ήλθ’ ή μέρα πού θά γίνουνταν τό παναγύρ’, ή βασι
λοπούλα έκαμε πού ήτανε άρρωστη' κεΐ πού κάθουνταν στό παράθυρο 
συργιάνιζε τόν κόσμο είδε πάλι τό βασιλόπουλο μέ τά χρυσά μαλλιά κα
βάλλα σ’ ένα άσπρο άλογο καί μέ τό σπαθί τ ’ έκοφτε λουλούδια.

Ή  βασιλοπούλα τό ρώτησε ποιό είναι καί πό ποΰ έρχεται καί κείνο 
τήν ειπε δλη τήν Ιστορία τ ’ . *0  κασιδιάρης δταν ήθελε τσίτωνε τήν τρίχα 
πού τόν έδοσε τό λιοντάρ’ καί τό άρνάκ’ καί γίνουνταν βασιλόπουλο.

'Ο βασιλές ήθελε νά παντρέψ’ τις βασιλοπούλες, φώναξε δλα τά βασι- 
λόπαιδα τοΰ κόσμου κ’ ειπε στις βασιλοπούλες νά ρίξνε τό χρυσόμηλο σ’ 
δποιο άρέσνε- οί δυό μεγάλες έρριξαν σέ βασιλόπαιδα, ή μικρή στόν κασι- 
διάρ’.

Ό  βασιλές θύμωσε καί τήν ειπε νά ξαναρίξ’ τό χρυσόμηλο, τδρ- 
ριξε πάλι στόν κασιδιάρ’ , τότε τόν πήρε ή βασιλοπούλα καί ζονσανε μέσα 
στήν καλύβα.
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Πέρασαν χρόνια κι’ ό βασιλές έχασε τό φως του, οί γιατροί είπανε 
πώς μόνε μέ τό άθάνατο νερό θά γίνουνταν καλά, καί οί γαμπροί τ’ ε ί
πανε νά πάνε νά τό βρούνε. Τόν κασιδιάρ’ γιά νά τόν περιπαίξνε τόν έ- 
δοσαν έ'να αδύνατο άλογο που δέ μπορούσε νά πάρ’ τά πόδια τ ’ . Ό  κα- 
σιδιάρης τσίτωσε τήν τρίχα κ' ήλθε τό άλογο καί άνέβκε καί πήγε κ’ έ
φερε τό άθάνατο νερό.

Στό δρόμο συνάντησε τά δυό βασιλόπουλα, τό είπανε πώς πήγαν νά 
φέρνε τό άθάνατο νερό γιά τόν βασιλέα καί δέν τό ηίίρανε, εκείνο είπε 
δτι εγώ έχω καί τά έδοσε σ’ έ'να μπουκαλάκ’ νερό. Αυτά γιά νά τό εύχαρι- 
στήσνε τό έδοσαν τό δακτυλίδ’ τους.

Τό βασιλόπουλο γύρσε πιό γλήγορα έγινε κασιδιάρς καί κάθσε στό 
άδύνατο άλογο, πέρασαν τά δυό βασιλόπουλα καί τόν έφτυσαν, πού κόμα 
κεϊ φύλαγε καί αύτά έφεραν τό άθάνατο νερό.

Πήγαν στό παλάτ’ ,έδοσαν στόν βασιλέα τό άθάνατο νερό νά πλύν’ 
τά μάτια τ’ , μά τό φώς του δέν ήλθε, ήτανε νερό. Τότε γύρεψε νά πάγ’ 
στόν βασιλέα καί α κασιδιάρς, τόν έδοσε τό άθάνατο νερό καί μόλις 
έπλυνε τά μάτια, είδε.

Ό  βασιλές χάρηκε, ό κασιδιάρς τσίτωσε τήν τρίχα κ’ έγινε έ'να ω
ραίο βασιλόπουλο καί είπε όλ’ τήν ιστορία τ’ στόν βασιλέ, κ’ ή βασιλο
πούλα πετονσ’ άπ’ τή χαρά τς. Τούς πήρε στό παλάτ’ νά κάθουνται, τούς 
εδοσε δλο τό βασίλειο κ’ έζησαν καλά καί μείς καλλίτερα.

2 5 . Ό  Χρυσοπράσινος βασιλές.
Ηράκλεια.

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στην ανέμη ντνλιγμένη 
δώα της κλώτσο νά γνρίαη 
παραμνΰι ν ’ άρχηνίαη 
και τήν καλή μας συντροφιά 
νά τήν καλησπερίση.

Άρ^ή τοϋ παραμυθιού καλή σπέρα σας.
Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας βασιλές καί μιά βασίλισσα, παιδιά 

δέν είχανε καί στό παλάτ’ τους είχανε μιά ταράτσα καί κεϊ πάνω είχανε 
ένα ’μπέλ'- κι’ αντίκρυ ήταν ή θάλασσα, βγήκ’ ή βασίλισσα νά κόψ’ στα
φύλια, βγήκε κ’ ένας Άράπς άπ’ τή θάλασσα. Σάν τόν εΐδ ’ ό βασιλές 
ζούλεψε, νόμσε πού ήταν άγαπητικός τής βασίλισσας, τόν. σκοτών’ καί 
κάθε μέρα μέ τοΰ Ά ράπ’ τό κορμί τήν έδερνε καί τήν έλεγε, τόν Άράπ’ 
άγαπάς; εμένα αγαπάς ;

Τότε μιά γριά πού τ’ άκσε τήν είπε, σά σέ δείρ’ , νά τόνε πής, ού'τε 
ρίνα άγαπώ, ούτε τόν Ά ράπ’ αγαπώ, μόν’ άγαπώ τόν Χρυσοπράσινο βα-
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σιλέ “Οπως τήν είπε, έτσι. κ’ έκαμε. Σάν τ’ άκσε ό βασιλές, φεύγει, δρό
μο πέρνει, δρόμο άφίν’ , πάει βρίσκει τό χρυσοπράσινο βασιλέ καί τόνε 
λέγ5 δλ’ τήν ιστορία.

Ό  Χρυσοπράσινος βασιλές τόν είπε, μέ τό νά βγήκ’ δ Άράπης πό 
τή θάλασσα, για κείνηνα βγήκε ; μένα ή γυναΐκά μ’ έκαμε μεγάλο σφάλ
μα, τό θυμοϋμαι καί λυπούμαι. Κάθε βράδ’ μ ’ έδινε κρασί μ* αποκοίμιζε 
κατέβαινε στ’ άχουρ’, έπερνε ένα ά'λογο καί πήγαινε στό βουνό, μιά, δυό, 
υποψιάστηκα καί κείνο τό βράδυ δέν ήπια τό κρασί πού μ’ έδοσε, έκαμα 
τόν κοιμισμένο καί τήν πήρα τό κατόπ’ στέκεται πίσ’ πό ένα δέντρο καί 
φώναξε :

Χρναέ μον, άνοιξε, 
ήλθε ή άγάτιη οον.

’Άνοιξε τό δέντρο καί βγήκε ένας μέ χρυσά ρούχα, τήν άρπαξε κ’ έ
κλεισε τό δέντρο καί πήγαν μέσα, άμα κόντευε νά ξημερώσ’ , γύρσε στό 
παλάτ’ . Τό άλλο βράδυ άποκοίμσα τή βασίλισσα, πάγω στό βουνό καί 
φωνάζω πίσ’ άπ’ τό δέντρο.

.Χρυσέ μον, άνοιξε, 
ήλθε ή άγάπη οον.

Μόλις άνοιξε τό δέντρο, βγάζω τό σπαθί, κόβω τό κεφάλι τ’ , τό περ
νώ μαζύ μ’ καί φεύγω. Τό κεφάλ’ μοσχοβολούσε καί γιά νά μή τό κατα- 
λάβ’ κανείς έκανα ένα πύργο στή θάλασσα καί κεΐ τό κρέμασα.

Τό άλλο βράδ’ ή βασίλισσα πήγε πάλι στό βουνό καί φώναξε:
Χρυσέ μου, άνοιξε, 
ήλθε ή αγάπη οον.

Κατέβαινε οί. δούλες καί τή λένε, χθές ήλθες καί τόν σκότωσες καί 
τώρα ήλθες καί τόν γυρεύς ;

Σάν τ ’ άκσε ή βασίλισσα πέφτ’ καί λιγοθυμάει, σά τή ξελιγοθύμσαν 
οί δούλες γύρσε στό παλάτ’. Γώ πώς νά τήν διασκεδάσω ; δέν ήξερα, ήτα
νε μέσ’ στό φαρμάκι, έτρεχε καί συργιάνζε σ’δλες τις κάμαρες. Μιά μέρα 
μέ είπε, δλα τά κλειδιά μέ δίνς, μόνε τό κλειδί τού πύργου γιατί δέ μέ τό 
δίνς ,

Μιά μέρα ξέχασα τό κλειδί, τό πήρε καί πήγε κι’ άνοιξε τόν πύργο, 
είδε τό κεφάλ’ καί πέφτ’ μέσα στή θάλασσα καί πνίγεται.

’Ά ϊντε  τώρα, λέγει στό βασιλέ, πάνε στή γυναΐκά σ’ , πάρε κΓ αυτόν 
τόν καθρέφτ’ καί δόσ’ τονα.

Τόν έδοσε στή γυναΐκά τ ’. Σάν τόν πήρε στό χέρ’ τς κ’ ειδε μέσα, 
έφγε καί πήγε στόν Χρυσοπράσινο βασιλέ κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλ
λίτερα.
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2 6 .  Τά βααιΐόηονλα  καί τ' άϋ'άνατο νεβό.
'Ηράκλεια.

Μιά φορά κ’ ενα καιρό ήτανε ένας βασιλές καί μιά βασίλσσα καί δέν 
είχανε παιδιά, έβλεπαν τοΰ κόσμου τά παιδιά καί τά λαχταρούσανε. Μιά 
μέρα περνοΰσ’ ένας ψαράς κσί φώναζε, ψάρια, φρέσκα ψάρια, ή βασίλσσα 
ειπε στή δούλα νά τόν φωνάζ’ καί τόν ρώτσε πόσα έχνε, ε ιπ ’ αυτός μεγά
λη τιμή κ’ ή βασίλσσα ειπε, είναι πολύ άκριβά.

—Νά χαρής τά παιδιά σ’ , μή μέ κόβς μιά πεντάρα.
—Γιο παιδιά δέν έχω είπ ’ ή βασίλσσα καί παρακαλάω τό Θεό νά μέ

δόσ’.
— Θά σέ πώ τί νά κάμς, γιά ν' άποχτήσς' άπ’ αυτά τά τρία ψάρια νά 

βγάλς τή ραχοκοκκαλιά καί νά φυτέψς τήν κάθε μιά ξέχωρα σέ μιά γλά
στρα.

Έβγαλ’ ή βασίλσσα μέ προσοχή τις ραχοκοκκαλιές καί τις φύτεψε.
“Υστερα πό έ’να χρόνο φύτρωσε μιά τριανταφυλλιά, ένας φουντωτός 

βασιλικός καί μιά γαρουφαλιά καί στό χρόνο γένσε ή βασίλσσα ένα άγόρ’ 
πολύ όμορφο, τά μάγουλά τ ’ ήταν σάν τριανταφυλλένια, τόν άλλο χρόνο 
γένσε έν άγόρ’, μόσχιζε σάν τό βασιλικό καί τόν τρίτο χρόνο έκαμε ένα 
άγόρ’ καί τά μάγουλά τ ’ ήτανε σάν τής γαρουφαλιάς.

Σά μεγάλωσαν, τό μεγάλο βασιλόπουλο λέγ’, γώ μάννα μ’ , θά πάγω 
νά βρώ τή Μοίρα μ’, μεγάλωσα πιά.

Ή  βασίλσσα δέν τ’ άφινε, αύτό δέν άκσε κ ’ έφγε. Πέρνει δρόμο καί 
βρέθκε σ’ ένα σταυρωτό δρόμο 1) καί στή μέσ’ ήτανε μιά κολώνα κΓ άπάν’ 
στή κολώνα έγραφε :

“ Οποιος περάο' άπό δώ, θά τό μετανοκόσ’, 
κι οποίος δε περάσ’ πάλι ϋά τό μετανοιώα'.

Τότε λέγ’ τό βασιλόπουλο, θά περάσω κι’ άς τό μετανοιώσω, άφοΰ 
καί νά ·μή περάσω πάλι θά τό μετανοιώσω. Πέρασε καί βρέθκε σ’ ένα 
βουνό πού δέν είχε τέλος, πορπάτσε, πορπάτσε, εΐδ ’ ένα φώς κι’ δσο πιο 
κοντά πήγαινε, τόσο μεγάλωνε, κ’ έφθασε σ’ ένα πύργο, μπήκε μέσα στόν 
πύργο καί βλέπ’ μιά δράκισσα, ή μισή ήτανε γυναίκα κ’ ή μισή θηρίο καί 
τήν είπε, γειά σου μάννα μ ’ .

— Καλώς τό παλληκάρ’, άν δέ μ’ έλεγες γειά σου μάννα μ’, θά σ’ 
έσφαζα, τδδοσε ένα σκαμνί κ’ έκατσε πλάγ’ της.

1) Σταυροδρόμι.



Ή δράκαινα ειχε μια στίβα χαρτιά, κ’ ήξερε πολλά παιχνίδια, τό κέρ
δισε καί τδπνιξε.

Ή  γλάστρα μέ τά τριαντάφυλλα μαράθκε κ’ ή βασίλσσα είπε, πέθανε 
ο γυιός μου και μαυροφορέθκε.

Κείνο τό βράδυ έπεσε πολύ χιόν’ κ’ έλεγε μπορεί νά μαράθκε άπ’ τό 
κρύο, πώς δέ μαράθκαν καί τ’ άλλα ; κι’ δλο έκλαιγε.

"Υστερα άπό καιρό λέγ’ καί τό δεύτερο βασιλόπουλο στή βασίλσα, γώ 
μάννα μ’, θά πάγω νά δγιώ τί εγινε δ αδερφός μου. Ή  βασίλσσα δέν τό 
άφινε, σύτό δέν άκσε κ’ έφγε. Πέρνει δρόμο καί βρέθκε σ’ ένα σταυρωτό

\  \  /  3  W '  Λ t  a 9  ✓  1 \  Ί '  * 'δρομο και στή μεσ ήτανε μια κολωνα κι απαν στή κολωνα εγραφε :

° Οποιος περάο άπό δώ, θά τό μετανοιώο’ 
κ ι’ οποίος δε περάο’ πάλι θά τό μετανοιώο’.

Λέγ’ τό βασιλόπουλο, θά περάσω κι’ άς τό μετανοιώσω, άφοΰ καί 
νά μή περάσω, πάλι θά τό μετανοιώσω. Πέρασε καί βρέθκε σ’ ένα βουνό 
πού δέν είχε τέλος. Πορπάτσε, πορπάτσε, ε ίδ ’ ένα φως, δσο πιό κοντά 
πήγαινε, τόσο μεγάλωνε κ’ έφθασε σ’ ένα πύργο, μπήκε στόν πύργο καί 
βλέπ’ μιά δράκαινα, ή μισή ήτανε γυναίκα κ* ή μισή θηρίο καί τήν είπε, 
γειά σου μάννα μ ’ .

— Καλώς τό παλκηκάρ’, αν δέ μ’ έλεγες γειά σου μάννα μ", θά σ’ έ-
C. 9/ Ο C/ \ 9 ■»> *σφαζα, τοδοσε ενα σκαμνί κ εκατσε κοντά της.
Ή  δράκισσα είχε μιά στίβα χαρτιά κ’ ήξερε πολλά παιχνίδια, έπαι* 

ξαν, τό κέρδισε τό βασιλόπουλο καί τόπνιξε.
Μαράθκε κι’ δ φουντωτός βασιλικός, ή βασίλσσα έπλαψε, έκλαψε, τώ

ρα λέγ’ σκότωσαν καί τό δεύτερο μ ’ παιδί.
Περνάει καιρός, λέγ’ καί τό μικρό τό βασιλόπουλο στή βασίλσσα, θά 

πάγω, μάννα μ’ νά δγιώ τί έ'γιναν τ ’ αδέλφια μ’.Ή  βασίλσσα δέν τό άφι
νε, έλεγε, πώς θά μείνω μοναχιά, θά πάς καί σύ καί δέ θά ξαναγυρίσης, 
αυτό δε. τήν άκσε κ’ έφγε. Πάγει, πάγει, έφθασε στό σταυρωτό δρόμο 
καί στή μέσ’ ήτανε ή κολώνα πού έγραφε,

“ Οποιος περάο από δώ, θά τό μετανοιώο’ 
κι’ όποιος δε περάο’ πάλι θά τό μετανοιώο’ .

Λέγ’ τό βασιλόπουλο, θά περάσω κ ι’ άς τό μετανοιώσω, άφοΰ καί νά 
μή περάσω θά τό μετανοιώσω. Πέρασε καί βρέθκε σ ’ ένα βουνό πού δέν 
είχε τελειωμό, πορπάτσε, πορπάτσε, ειδ ’ ένα φώς κί’ δσο πιό κοντά πήγαι
νε τόσο μεγάλωνε κι’ έφθασε σ’ ένα πύργο κι’ άπ’ οξω στον πύργο ήτανε 
μιά κοπέλλα δεμέν’ μέ τά μαλλιά τς σ’ ένα στύλο, σά πήγε τό βασιλό
πουλο κοντά τς τή ρώτσε, γιατί κλαίς κοπέλλα μ’ , καί κείν’ είπε κλαίγω 
τά νιάτά σ’ , δποιος μπει στόν πύργο, δέ ματαβγαίν’ .
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— Νά δγής πού θά ματαβγώ καί σένα θά σώσω.
Μπήκε τό βασιλόπουλο στόν πύργο, βλέπ’ τή δράκαινα πού ήτανε μ ι

σός άνθρωπος καί μισός θηρίο, μόλις τήν είδε τό βασιλόπουλο τήν ειπε, 
γειά σου μάννα μ5.

—Καλώς τό παλληκάρ’ . ”Αν δέ μ ’ έλεγες γειά σου μάννα μ ’ , θά σ’ 
έπνιγα, τόν έδοσ’ ένα σκαμνί κ’ έκατσε πλάγ’ τς. Μπρός τς είχε μιά 
στίβα χαρτιά κ’ ήξερε λογιώ παιχνίδια κ’ ειπε νά παίξουμε νά δγιοΰμε 
ποιός θά κερδίσ’ .

Τό β ισιλόπουλο δλο κέρδιζε ώς πού ή δράκαινα έσκασε απ’ τό κακό, 
στόν κόρφο τς είχε ένα μάτσο κλειδιά καί δυό μπουκάλια, στό ένα ήτανε 
τό νερό πού έπνιγε τις άνθρώποι καί τ’ άλλο είχε τό αθάνατο νερό. Τό 
βασιλόπουλο λευθέρωσε τήν κοπέλλα, πήρε τά κλειδιά κι’ άνοιξε τις κά
μαρες, άλλες ήτανε γιομάτο φλουριά κι' άλλες ήτανε γιομάτο πνιγμέν’ . 
’Έρριξε σ’ ολους αθάνατο νερό καί ξύπνησαν δλοι, ξύπνησαν καί τά δυό 
βασιλόπουλα.

Στόν πύργο έγινε μεγάλο παναγύρ, δ καθένας έπερνε άπονα σακ- 
κούλ’ φλουριά κ’ έφευγε γιά τό χωριό τ’ .

Ή τριανταφυλλιά κ ι’ δ βασιλικός μόλις ξύπνησαν τά βασιλόπουλα 
πρασίνσαν, ή βασίλσσα έβγαλε τά μαΰρα καί τά περίμενε νά γυρίσνε. Σάν 
τά είδε πού ήλθανε δέν ήξερε τί νά κάν’ άπ’ τή χαρά τς. Τό μικρό, τό 
βασιλόπουλο τήν είπε δέ σέ είπα, μάννα, πού θά πά νά σέ φέρω τ’ α
δέλφια μ’ ; σ’ έφερα καί μιά κοπέλλα νά τήν κάνω γυναίκα μ’.

’Έγιναν μεγάλες γιορτές στό παλάτ’ καί έτοιμασίες, ή χαρά βάσταξε 
σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες κ’ έζησαν δλοι καλά καί μείς καλλί
τερα.

2 7 . Ό  Μαρουδής κ' ή Μαρουδίτσα.
Σηλυβριά-

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές καί μιά βασίλσσα, κ ι’ άν- 
τίκρυ στό παλάτ’ κάθουνταν μιά φτωχή νιόπαντρη καί πήγαινε κ’ έκαμνε 
δουλειές στό παλάτ’. ’Έμειναν κ’ οί δυό έγκυες καί τήν είπ ’ ή βασίλισσα, 
άν κάνω γώ κορίτσ’ καί σύ άγόρ’ , γιά σύ κορίτσ’ καί γώ άγόρ’ νά συμ- 
πεθριάσμε.

Ή  βασίλισσα έκαμε ένα κορίτσ’, τή Μαρουδίτσα κ ’ ή φτωχή ένα 
άγόρ’ τόν Μαρουδή, δ Μαρουδής ήτανε μόνε κεφάλ’ ή φτωχή τόν είχε μέ
σα σέ πανέρ’ καί κεί μέσα μεγάλωνε.

Πέρασαν είκοσι χρόνια, ή φτωχή κάθε μέρα πήγαινε στό παλάτ’ κ’ 
έκαμνε δουλειές, μιά μέρα λέγ’ δ Μαρουδής τή μητέρα τ ’, νά πής στή βα
σίλισσα νά μή ξεχάσ’ κείνο πού σ’ είπε δταν ήσασθαν καί οί δυό έγκυες, 
σάν κάν’ ή μιά κορίτσ’ κ’ ή άλλη άγόρ’ νά συμπεθεριάστε, νά πάς νά τό 
πής.
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— Πώς νά τό πώ γιε μ ’ , σύ μονάχα κεφάλ’ νά πάρς τοΰ βασιλέ τήν 
κόρ’ ;

Ν \ — \ ι  ο· , \ «  \ \ <rα πας να το πής, να πας να το πής.
Ή  μάννα τ’, Αναγκάσθηκε νά τό πή τή βασίλσσα, ή βασίλσσα τα

ράχθηκε κ’ είπε νά τό πώ τόν βασιλέα.
Τό βράδυ τό λέγ’ στόν βασιλέα κ ι’ δ βασιλές είπε, ας τόν βάλμε 

τρία ζητήματα νά κάν’ , δέ θά τά κάν’ καί θά τόν άποκεφαλίσμε.
Τήν άλλη μέρα πήγε στό παλάτ’ ή φτωχή καί τή λέγ’ δ βασιλές, ό 

γιος σου νά φέρη γιά τήν κόρ’ μ’ μιά Αρμαθιά φλουριά, μεγάλ’ ως τό 
γόνα καί στήν άκρη νά κρέμεται ένας μεγάλος σταυρός από διαμάντια.

— Καλά άφέντη μ’ βασιλέ.
Πάγ’ ή φτωχή καί τό λέγ’ στό Μαρουδή’ καί γ ι’ αύτό στενοχωριέσαι

μάννα, μετά χαράς θά τό κάμω, νά μέ φέρς μισή όκά μαστίχα καί μισή
όκά φουντούκια.

Ή μητέρα τ’ τά έβαλε πλάγ’ στό πανέρ’ πού ήτανε δ Μαρουδής καί 
τό πρωί ήτανε έτοιμη ή αρμαθιά τά φλουριά μέ τόν διαμαντένιο τόν 
σταυρό, δ Μαρουθής ήτανε σταυραετός.

Ή μάννα τ’ σάν τήν ε ίδ ’ άπόρσε. Νά τόν πάρς καί νά τόν πάς στό 
βασιλέα, τήν είπε.

Ό  βασιλές σάν ε’ιδε τήν Αρμαθιά μέ τά φλουριά καί τό σταυρό, τήν 
λέγ’: νά κάν’ δ γιός σου γιά τήν Μαρουδίτσα ένα φουστάν’, τά άστρα 
μέ τόν ούρανό καί τή θάλασσα μέ τά ψάρια, χωρίς ραφή καί βελονιά.

— Καλά, πολύχρονέ μου βασιλέα.
Ή φτωχή φοβισμέν’ πάγ’ καί τό λέγ’ στό γιό τ ’ς, καί γ ι’ αύτό στε

νοχωριέσαι, φέρε με μισή όκά μαστίχα καί μισή όκά φουντούκια. Τά έβα
λε πάλε πλάγι τ’ καί τό πρωί ήτανε ένα ώραΐο φουστάν’ χωρίς ραφή καί 
βελονιά, τά άστρα μέ τόν ούρανό καί τή θάλασσα μέ τά ψάρια κ ι’ ή 
φτωχή τό πήγε στό βασιλέα. *0  βασιλές λέγει στή βασίλισσα, άκόμα ένα 
ζήτημα έχμε καί σάν τό κάν’, τότε θά τόν κάμε γαμπρό, κ ’ ή βασίλισσα 
ήτανε μέσ’ τήν πίκρα.

.. *0  βασιλές λέγ’ στή φτωχή, νά πής τό γιό σ’, νά κάν’ ώς αύριο τό 
πρωί Αντίκρυ στό δικό μ’ τό παλάτ’ ένα παλάτ’ γιά τή βασιλοπούλα, τότε 
πιά θά τόν κάμω γαμπρό.

Ή φτωχή πάγ’ καί τό λέγ’ στό Μαρουδή' καί γι' αύτό λέγ’ στενοχω
ριέσαι μάννα, φέρε με μισή όκά μαστίχα καί μισή όκά φουντούκια καί 
κοιμήθσε.

Ό  Μαρουδής τή νύχτα σφύριξε κ ’ ήλθανε τριάντα έννιά σταυραετοί, 
τις ειπε πώς ώς τό πρωί θέλ ’ νά είναι τελειωμένο τό παλάτ’ τ ’ , άπ’ τοΰ 
βασιλιά καλλίτερο.

Τά ξημερώμωτα βλέπ’ ή βασίλισσα πού γυάλιζε άντίκρυ, φωνάζ’ τόν
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βασιλέα, τί νά δούνε ; αντίκρυ τους ήτανε ενα ολόχρυσο παλάτ·1 μέ περι
βόλια γεμάτα λουλούδια. Ά ϊ,  γυναίκα, λέγ’, ό βασιλές, τό κεφάλ' πήρε τήν 
κόρ’ μας, τή χάσαμε. Ή βασίλισσα δλο έκλαιγε καί δέν ήθελε νά παν- 
τρέψ’ τή Μαρουδίτσα μέ τόν Μαρουδή.

Ό  βασιλές έδοσε διαταγή νά γίν’ ετοιμασίες καί νά γίν ’ ό γάμος κ’ 
έφεραν τόν γαμπρό μέσα στό πανέρ’. Άφοΰ έγινε δ γάμος, τούς πήγαν στό 
παλάτι τς καί τό βράδυ έβαλαν στό προσκέφαλο τοΰ κρεββατιοΰ τής νύ- 
φς τόν γαμπρό μέσα στό πανέρ’.

Ή  βασιλοπούλα λυπημέν’ κύτταζε τό κεφάλ’, ξεπετιέται ένα ώραΐο 
παλληκάρ’ ώς εκεί επάνω, ή Μαρουδίτσα φοβήθκε μήν είναι φάντασμα 
καί τήν είπε, μή φοβάσαι, γώ είμα ι ό άντρας σου δ Μαρουδής »yul μή 
πεις σέ κανένα πού γίνουμαι παλληκάρ’.

Τό πρωί ή βασίλισσα στέλνει τις δούλες νά ρωτήσνε, πώς πέρασε ή 
βασιλοκόρ’ ' έκλαιγε ; γιά ήτανε χαρούμενη.

— Νά πήτε τή μητέρα μ ’ νά μή στενοχωριέται, γώ είμαι πολύ καλά.
Πέρασ’ ή έβδομάδα κ ι’ήλθ' ή Κυριακή. Στά πιστρόφια1) ή βασιλοκόρη 

θά πήγαινε στή μητέρα τς, νά κάν’ επίσκεψη, έτσι είναι κ ι’ ώς τώρα ή 
συνήθεια, λέγει δ Μαρουδής στή Μαρουδίτσα, θά πάς στή βασίλισσα τή 
μητέρα σ’, δλο θά σέ λέγ’ , τί άδικοπαντρειά έκαμες, τί κρίμα κ ι’ δλα τέ
τοια, κεΐ πού θά σέ λέγ’ αυτά θά περάσω καί γώ πάνω στή φοράδα μ’, ή 
βασίλισσα θά μέ δει καί θά σέ πει, τέτοιο κόρη μ ’, παλληκάρ’ γαμπρό νά- 
καμνα καί πάλε θά σέ λέγ’ γιά τήν ατυχία σ’, νά πάρης τό κεφάλ’ άντρα. 
Μή πεις πώς είμαι δ άντρας σου τό παλληκάρ’ πάνω στ’ άλογο, γιατί θά 
μέ χάσεις, άκοΰς ;

— Καλά ε ίπ ’, ή βασιλοπούλα.
Ξημέρωσε Κυριακή, ή βασιλοπούλα πάγει στή μητέρα τς, κάθσαν 

μπροστά στό παναθύρ’ κ’ ή βασίλισσα τήν έλεγε, άχ, κόρ’ μ’, τί άτυχη πού- 
σαι νάχης άντρα τόν Μαρουδή τό κεφάλ’ , τί καϋμός, τό έλεγε τό ξανάλε- 
γε, κείν" τήν ώρα περνάει ένα ώραΐο παλληκάρ’ καθισμένο σ’ ένα κάτα
σπρο άλογο. Νά, λέγ’, ή βασίλισσα, αύτόν έπρεπε νάχης άντρα, δχι τό κε
φάλ’.

— Αύτός ε ίν ’ ό άντρας μου, λέγ’ ή Μαρουδίτσα.
Κείν’ τήν ό)ρα σάν άστραπή χάθκε ό Μαρουδής. Ή βασιλοπούλα 

απαρηγόρητη, λέγει στόν πατέρα τς τόν βασιλέα νά τή δόση σαράντα τσερ- 
βούλια, σαράντα δεκανίκια κ’ ένα δισάκκ’ μέ φλουριά καί νά πάγ’ νά 
βρή τόν Μαρουδή.

1) Ή  άντίχαρα.
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Δρόμο πέρν3, δρόμο άφίν3, πέρασε βουνά καί πολιτείες, χάλασε τά 
σαράντα δεκανίκια καί τά σαράντα τσερβοΰλια κ3 έφθασε σ' ένα μέρος 
όπου ήτανε ένας μεγάλος πύργος καί πό έξω έτρεχε ένα ρέμα, κει κάθουν
ταν ένας στραβός κ3 ένας κουτσός. Ό  κουτσός ήταν άπ3 τήν άπάν’ μεριά 
κ ι3 ό στραβός άπό τήν κάτ’ μεριά καί πήγαινε νά μουσκέψ’ τό ψωμί τ νά 
τό φάγ’ , τό πήρε τό ποτάμι καί τό πήρε ό κουτσός καί τόν έλεγε ό στρα
βός, δόσε με τό ψωμί μ3.

— 3Άς μή στραβώνουσαν, τώρα πού τό πήρα, γώ θά τό φάγω.
Ή  Μαρουδίτσα τούς καλημέρσε καί τούς συργιανοϋσε καί τούς ρώτη

σε γιατί μάλωνε.
—Τ ί νά κάνμε κοπέλλα καί νά μή μαλώσμε, λέγ’ ό στραβός, πήγα νά 

μουσκέψω τό ψωμί μ ’ καί μέ τό πήρε.
— Μή μαλώντε, γώ θά σάς δόσω ψωμί καί φλουριά, μονάχα θά σάς

ρωτήσω αν ξέρτε, ποϋ κάθεται ό σταυραετός ό Μαρουδής.
— Πώς δέ τό ξέρμε; εδώ κάθεται μέ τριάντα εννιά σταυραετοί, μεΐς 

περιμένμε νά φάνε καί σά φάνε, πάμε καί τρώμε τ3 άπομεινάρια κ ι3 ό
σταυραετός ό Μαρουδής όλο κλαίει καί λέγει :

Κλάψτε πόρτες, 
κλάψτε σκάλες.

Οί σταυραετοί έρχουνται άπόξω, άφϊνε τά πούπουλά τς σέ μιά λεκάν’ 
καί γίνουνται ωραία παλληκάρια καί κάθουνται νά φάνε ψωμί, ό κα
θένας τους λέγ3 γιά τή μάννα τ3, τήν άδελφή τ3, δ Μαρουδής λέγ3, στή 
γειά σας καί στή γειά τής Μαρουδίτσας πού χάλασε σαράντα ζευγάρια 
τσερβοΰλια καί σαράντα δεκανίκια καί δέ μπόρεσε νά μέ βρή.

Κλάψτε πόρτες, 
κλάψτε σκάλες.

Νά κρυφθής τήν είπανε πό πίσ3 τήν πόρτα καί σά σκωθοϋνε πό τό
» \  /  /  j  \  ι  »  «  t  )  t  τφαγι να μετρησς τριαντα εννιά σταυραετοί κ υστέρα ειν ο σταυραετός 

δ Μαρουδής. Ή λθαν οί σταυραετοί έβγαλαν τά πούπουλα κ’ έγιναν ω
ραία παλληκάρια, αφοϋ έφαγαν κ3 ήπιανε είπ ’ ό καθένας δ σταυραετός 
γιά τή μάννα τ’ καί τήν άδελφή τ’, δ Μαρουδής λέγ3 στή γειά σας καί στή 
γειά τής Μαρουδίτσας, πού χάλασε σαράντα ζευγάρια τσερβοΰλια καί σα
ράντα δεκανίκια καί δέ μπόρεσε νά μέ βρή.

Κλάψτε πόρτες, 
κλάψτε σκάλες.

Κείν’ τή μέρα γέλασαν οί πόρτες κ’ οί σκάλες.
Τά παλληκάρια έβαλαν τά πούπουλα κ’ έγιναν πουλιά κ3 έφυγαν, δ
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Μαρουδής έμεινε τελευταίος, πήγε νά βάλ’ καί κείνος τά πούπουλα' πε- 
τάχθηκε ή Μαρουδίτσα καί τόν ειπε, ακόμα θά μέ παιδεύεις ;

—Δέ σέ τόπα γώ ;
Τότες κάθσανε, τήν έβαλε κ* έφαγε, έβαλε τά πούπουλα ό Μαρου

δής κ’ έγινε σταυραετός, πήρε τήν Μαρουδίτσα στις φτεροΰγές τ ’ καί τήν 
πήγε στό παλάτι τς.

Ό  βασιλές κ ’ ή βασίλισσα άπό τότε πούφυγε ή βπσιλοπούλα, τό πα
λάτ’ τής βασιλοπούλας τό ντύλιξαν μέσ’ στά μαύρα καί σάν τή νύχτα τό 
είδανε πού έλαμψε, κατάλαβαν πώς γύρσανε. Πήγαν ό βασιλές κ’ ή βασί
λισσα τούς αγκάλιασαν, τούς έδοσαν τό μισό τους βασίλειο κ’ έζησαν καί 
βασιλεύανε καί τ’ άβγά παστρεύανε.

2 8 . Τής βααιλοχάρης τά βάαανα.
'Ηράκλεια.

Άρχή τοΰ παραμυθιού καλή σπέρα σας. Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτα
νε ένας βασιλές κ’ είχε ένα άγόρ’ κ’ ένα κορίτσ’, τόν μήνσανε νά κάν’ 
πόλεμο κι’ αύτός σκέφθηκε, νά κάνουμε τόν πόλεμο, μά πού ν’ άφίσω τό 
κορίτσι μ ’, νά τ ’ άφίσω στό καδή, αύτός θά είναι ό μπιστεμένος μας άν
θρωπος, τόν φώναξε στό παλάτ’ καί τόν λέγ’ , γώ μέ τόν γιό μ’ θά πάγω 
στόν πόλεμο, σ’ άφίνω τή θυγατέρα μ ’ καί νά τή προσέξης σάν τά παι
διά σ’ .

— ’Έννοια σου βασιλέα μ ’, θά τήν έχω κι’ άπ’ τόν εαυτό μ’ καλλιώ- 
τερα. Τήν βασιλοκόρ’ τήν άφκε δλα τά καλά, τήν άφκε παράδες καί τήν 
έδοσε στό καδή κ ι’ ό βασιλές πέρνει τό βασιλόπουλο, τό στρατό τ’ καί 
πάνε νά πολεμήσνε τόν οχτρό.

”Ας άφίσμε τό βασιλέ κι’ ας πάμε στή βασιλοπούλα. Ό  καδής πήρε 
τή βασιλοκόρ’ στό σπίτι τ’, μιά μέρα περνάει άπ’ τό δρόμο ένας ντερβίσς 
καί τή βλέπ’ καί τρελλάθκε άπ’ τήν Ομορφιά τς, ρωτάει τόν καδή, δικό σ’ 
είναι τό κορίτσ’ ;

— Είναι τού βασιλέ μέ τ ’ άφσε καί πάγει νά πολεμήσ’.
—Νά μέ τό φέρς στό λουτρό καί θά σέ κάνω πλούσιο.
Τά έρημα τά γρόσια τό Χριστό παράδοσαν. Ό  καδής λέγ’ στά κο

ρίτσια τ', νά πάρτε τή βασιλοκόρ’ καί νά πάτε στό λουτρό νά λουσθήτε. 
Τό βασιλοκόριτσο ήτανε πολύ λυπημένο καί δέν ήθελε νά βγή όξω πό τό 
σπίτι. Τότε ό καδής βάζει μιά γρηά καί πέφτ πάνω στό κορίτσ’ καί τό 
λέγ’ έλα νά πάμε στό λουτρό νά σέ λούσω, νά ξεσταναχωρεθής παιδάκι μ’ , 
νά ξεπικραθής άπ’ τόν πατέρα σ’ πού λείπει. Τό κατάφερανε καί πήρανε 
τό βασιλοκόριτσο στό λουτρό ή γρηά κ’ οί κόρες τοΰ καδή. Πάνε στοΰ 
λουτρού τήν πόρτα καί τή λένε, πέρασε σύ πρώτα σά βασιλοκόρ’ πούσαι,
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έκλεισαν τήν πόρτα κ' έφγαν καί φαίνεται μπροστά τς ένας ντερβίσς. 
Τότε τό βασιλοκόριτσο κατάλαβε πώς ήτανε σχέδιο, δ ντερβίσς πάγ’ κον
τά τ’ κ' ή βασιλοκόρ’ τον λέγ’ στάσ’ νά λουσθοΰμε κ ’ υστέρα βλέπουμε.

Ά νο ίγ ’ ή βασιλοκόρ’ τό νερό, γεμίζ’ τή γουρνα ώς πάν’, κάμνει μιά 
πηχτή, πηχτή σαπουνάδα καί τόν λέγ’ σκύψε νά σέ λούσω κ’ υστέρα νά 
λουσης Ιμένα,

Σκΰβ’ δ ντερβίσς νά τόνε λούσ’ τόν βάζ’ πηκτή σαπουνάδα στά μά
τια τ’ , σπάν' πάνω στό κεφάλι τ ’ τό μπουκάλι Μ-έ τά μυρωδικά, τόν αί- 
ματοκυλάει καί σπασοχολιασμέν’ τρέχ’ στό παλάτ’ καί διπλοκλειδώνεται. 
*0  αέρας φυσούσε καί τό βασιλοκόριτσο τρόμαζε, νόμιζε πώς εϊρχουνταν 
άνθρωποι άπ’ τόν καδή νά τό πειράξνε. 'Ο μπιστεμένος ό καδής κάμνει 
ένα γράμμα καί τό στέλνει στό βασιλέ πώς ή κόρη τ’ πήρε κακό δρόμο.

'Ο βασιλές νίκσε κ’ ειχε τοΰ κόσμου τις χαρές, σάν πήρε τοΰ καδή 
τό γράμμα, τραβούσε τά γένεια τ’ άπ’ τόν καϋμό τ ’ καί λέγ' στό βασιλό
πουλο γλήγορα νά πάς νά τήν άποκεφαλίσης, νά γεμίσης ένα μπουκάλι 
από τό γαϊμά τς καί νά μέ τό φέρς.

"Υστερα άπό μέρες τό βασιλόπουλο έφθασε στό παλάτ’, χτυπάει τήν 
πόρτα, ή βασιλοκόρ’ δέ μίλαγε άπ’ τό φόβο τς, ποιός ξέρ’ ποιόνα έστει
λε δ καδής. Μέ τά πολλά άποκρίνεται, καί λέγ’ τό βασιλόπουλο μή φοβά
σαι, εγώ ε ίμ ’ , δ άδελφός σου. "Ανοιξ’ ή βασιλοπούλα τήν πόρτα καί πέφτ’ 
άπάνω τ ’ καί λιγοθυμάει, σά συνέφερε λέγ’ τό βασιλόπουλο νά στολιστής 
καλά θά πάμε νά συργιανίσμε.

Πηγαίνανε, πήγαινανε, πήγαινανε.
— Ποΰ μέ πηγαίνς άδελφέ, δέν είναι καλά κεϊ πού μέ πηγαίνς.
— Μέ διέταξε δ πατέρας νά σέ κόψω τό κεφάλι σ’ καί νά γεμίσω τό 

μπουκάλι γαΐμα καί νά τό πάγω νά τό δγή.
—Άδελφέ μ’ , δέ μέ λυπάσαι τέτοια νέα, κόψε τό δακτυλάκ’ μ’ καί 

πάρε τό γαΐμα καί πάν το στόν πατέρα, άφσε με κ ι’ άς μέ φάνε τά θερία.
Τήν άφίν’ μέσα στ’ άγρια βουνά καί φεύγ'. Τό βασιλοκόριτσο κλαίγΐ 

καί μοιρολογάει, πάγ’ πάγ’, νύκτωσε τά βασιλικά φορέματα πάνω στά 
κλαδιά έγινανε κομμάτια, βρίσκει μιά σπηλιά καί χώνεται. "Ολι τή νύχτσ 
δέν έκλεισε μάτ’ κ’ έτρεμε άπ’ τό φόβο τ’, έκλαιγε καί θρηνούσε.

"Ενα βασιλόπουλο βγήκε νά κυνηγήσ’ περνώντας άπ’ τή σπηλιά τό 
λαγωνικό τ ’ μπήκε μέσα και γαύγιζε. "Εβγαινε πήγαινε κοντά στό βασι
λόπουλο, έμπαινε πάλε καί γύριζε, τό βασιλόπουλο μπαίν’ μέσα καί βλέπ* 
έ'να ό'μορφο κορίτσ’ τρομαγμένο νά κάθεται στό βάθος.

"Αμα τό είδε τό βασιλόπουλο τό ντυλίζ’ μέ τό ρούχο τ’ , τό άνεβάζ’ 
πάνω στ’ άλογο καί τό πάγ’ στό παλάτ’.

Ή  βασίλισσα σάν τό είδε διέταξε ν’ άνάψνε τό λουτρό νά τό λούσνε, 
νά τό βάλνε καλά ρούχα καί νά τό δόσνε νά φάγ’ , ύστερα τό ρώτσε πώς
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βρέθκε μέσα στή σπηλιά. Τό βασιλοκόριτσο ειπ ’ δλι τήν ιστορία τ' άπ’ 
τήν άρχή ώς τό τέλος, τό βασιλόπουλο τό πήρε γυναίκα τ ’ κ ι’ έκαμαν τρία 
αγόρια που έλαμπαν σάν τόν ήλιο.

Μιά μέρα τό βασιλόπουλο ρωτάει τή γυναίκα τ ’ , τί έχ’ κ ι’ άναστενάζ’
—Άποθύμσα νά δγιώ τόν πατέρα μ’ καί τόν αδελφό μ ’ .
— Καί δέν τό λές ;
—Έτοιμάσ’ νά πάς, νά πάρς καί τά παιδιά, υστέρα θάλθω κα! γώ. 

Τήν.δίνΐ στρατό νά τή φυλάξνε, τροφή νά τρώνε ώς πού νά πάνε, σαράν
τα παλληκάρια άσπροφορεμένα, δούλες μέσα στις καρότσες καί σέ μιά ώ- 
ραία άψηλή καρότσα έχει τή γυναίκα τ’ μέ τά παιδιά καί τούς ξεπροβοδιζ ’ 
άμαξας ήτανε ένας μαύρος μπιστεμένος τοΰ βασιλόπουλου. Νυχτώθκανε. 
σ’ ένα μέρος, σταμάτσαν οί καρότσες, ή γυναίκα τοΰ βασιλόπουλου τάϊσε 
τά παιδιά καί τά κοίμσε. "Οταν δλοι κοιμήθκανε πάγ’ ό μαύρος καί λέγ’ 
τή βασιλοκόρ’, έγό> απόψε θά κοιμηθώ μαζύ σ’. Ή  βάσιλοκόρ’ δέ τό δέ
χθηκε καί γιά νά τή φοβερίσ’ έσφαξε μπρός στά μάτια τς καί τά τρία τά 
παιδιά. ‘Ο μαύρος τή βίαζε κ ι’ αύτή τόν λέγ’ , στάσ’ νά πάγω έξω νά κά
νω τό προς νερό μ ’ καί νά έλθα>. Τήν έδεσε μ ’ ένα σχοινί γιά νά μή ψ>ύγ\ 
Βγαίν’ έξω ή βασιλοκόρ’, δένΐ τό σχοινί σέ μιά πέτρα καί φεύγει. 
Τρέχ’ , τρέχ’, βλέπ’ στό βουνό μιά φωτιά, εκεί ήτανε ένα τσομπάνς, λέγ’ 
τόν τσομπάνι σέ περικαλώ πάρε τή δική μ ’ φορεσιά καί δόμε τή δική σ’, 
ντύλιξε τό κεφάλ’ τς μέ τή σερβέτα δπως τή ντυλίζνε οί τσομπάνηδες καί 
τόν είπε τώρα έγώ νά φυλάγω τά πρόβατά σ’ .

Ν ’ άφίσουμε τό βασιλοκόριτσο στό τσομπάνι καί νά πάμε στό μαΰρο. 
Ό  μαύρος πέρν’ τ’ αμάξια καί γυρίζ’ πίσω καί λέγ’ στό βασιλόπουλο, ή 
γυναΐκά σ’, έσφαξε καί τά τρία τά παιδιά, νά καί τό μαχαίρι μέ τά γαί- 
ματα κ’ ύστερα έγινε άφαντ’ πό μέσα τ ’ άμάξι, ήτανε νεράιδα.

Τό βασιλόπουλο τράβηξε τά μαλλιά τ ’ άπ’ τόν καϋμύ καί τήν πίκρα 
τών παιδιών τ ’ καί τής γυναίκας τ ’ , κ ι’ αποφάσισε νά πάγ’ στόν βασι
λέα τόν πατέρα τς.

'Ο τσομπάνς τό τσομπανάκι, πού ήτανε τό βασιλοκόριτσο, τό αγα
πούσε καί τό είχε σάν παιδί τ ’ , αύτό άρμεγε τά πρόβατα καί ζεστό άκό
μα τό γάλα τό πήγαινε στό παλάτ’ .

Μιά μέρα ό βασιλές περν ώντας άπό κεΐ πό'βοσκαν τά πρόβατα άκσε 
τό τσομπανόπλο νά τραγουδή τραγούδια πού έλεγε τήν κόρη τ’ σάν ήτα
νε μικρή, ράγσε ή καρδιά τ’ , τά μάτια τ’ βούρκωσαν, άπό κείνΐ τή μέρα 
περνούσε άπό τά πρόβατα κι άκουε τό τραγούδ’ τού τσομπανόπλου πού- 
τανε δλο παράπονο κ ’ οί πέτρες άκόμα έκλαιγαν, θυμιούντάνε τή κόρη 
τ’ κ’ έσφιγγε ή καρδιά τ ’.

"Υστερα άπό μέρες έφθασε καί τό βασιλόπουλο στό παλάτ’ τοΰ πε
θερού τ ’ μέ άκολουθία κι’ ο μαύρος μαζύ. Τό βράδυ θά γίνουνταν μεγά-
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λο τραπέζ’ ijtuve όλ] οί άρχοντοι κ’ ό καδής, ό ντερβίσς, ή γρηά, οί κό
ρες τοΰ καδή κ ι5 άλλοι πολλοί κι' ό βασιλέας φώναζε καί τόν τσομπάν’ με 
τό τσομπανόπλο. Άφοΰ έφαγαν δλοι, ό βασιλές στα υστερνά λέγ5, ποιύς 
ξέρ’ νά μάς πή ένα παραμύθ’.

Τό τσομπανόπλο λέγει, εγώ βασιλέα μ ’ πολύχρονε, μόνε σέ παρακα
λώ νά κλείσνε οί πόρτες καί νά μή βγή κανείς έξω.

Ό  βασιλές πρόσταξε νά κλεισθοΰνε καλά οί πόρτες καί τότες άρχίζ’ 
τό τσομπανόπλο. Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές κ’ είχε 
μιά κόρ’ κ’ ένα γιό, τόν ήλθε μήνυμα νά πάγ’ στόν πόλεμο καί σκέπτουν- 
ταν σέ ποιόνα ν’ άφίσ’ τή κόρ’ τ ’, νά τήν άφίσω λέγ’ στόν καδή, αυτός 
θά είναι μπιστεμένος καί τ’ άφίνΐ καί φεύγ’ γιά τόν δχθρό.

Πέρασε ένας ντερβίσς άπ’ τοΰ καδή τό σπίτ’ , τοΰ βασιλέ τά δάκρυα 
πέφτανε ποταμός. ’Έλα τσομπανάκ’ μ’ , πιο κοντά καί τό τσομπανάκ’ λέγ’, 
ό ντερβίσς στοχάσθηκε τό κορίτσ’ τοΰ βασιλέ κ ι’ άπ’ τήν έμαρφιά τ’ έχα
σε τό νοΰ τ ’ . Ό  καδής λέγ’ , βασιλέα μ ’ , νά πά νά κάνω τό ναμάζ’ 1).

— Κάθσε ν’ άκούσς τό παραμύθ’ κ’ ύστερα τό ναμάζ’ . 'Ο ντερβίσς 
έδοσε τόν καδή πολλές παράδες κ ι’ αύτός έστειλε τό βασιλοκόριτσο στό 
λουτρό μέ τις κόρες του καί τή γρηά γιά νά τό χαλάσ’. Ό  ντερβίσς λέγ’ , 
μεγαλειότατε, έχω νά κάνω ναμάζ’.

— Στάσου νά τελειώσ’ τό παραμύθ’ κ’ ύστερα τό ναμάζ’ .
C Τ  Τ  ^ Μ /  >  5 'Η γρηα, ου γιε μ , μ επιασε πονος.
'Ο βασιλές, πού άκουγε τής κόρης τ’ τά βάσανα, έκλαιγε. Λέγ’ τό 

τσομπανάκ’, ή γρηά, κλείν’ τό βασιλοκόριτσο μέσα. 'Η  βασιλοκόρ’ δέ 
σάστισε, είπε στό ντερβίσ’ νά λουσθοΰμε, κάμν’ στή γοΰρνα μιά πηκτή 
σαπουνάδα καί τόν λέγ’ σκΰψε νά σέ λούσω.

Ό  ντερβίσης πού τ ’ ά'κουγε λιγοθύμαε.
Σκύβ’ δ ντερβίσς νά τόνε λούσ’ , τόν βάζ’ τήν πηκτή σαπουνάδα στά 

μάτια τ’ , σπάνΐ πάνω στό κεφάλι τ ’ τό μπουκάλι μέ τά μυρωδικά καί τόν 
αίματοκύλάει καί σπ-ασοχολιασμένη τρέχ’ στό παλάτ’ καί διπλοκλειδώ
νεται.

Ό  καδής πού δέ φοβήθκε τόν Θεό, κάμν’ ένα γράμμα καί τό στέλ_ 
νει στό βασιλέ, πώ; ή κόρ’ τ ’ πήρε κακό δρόμο.

— Βασιλέ μ’, λέγ’ ό καδής, νά πάγω στό τζαμί. 'Ο βασιλές ούτε τόν 
άκσε.

— "Υστερα τσομπανόπλο μ’ ;
—Βασιλέα μ’ , δταν ό πατέρας τς ό βασιλές πήρε τό γράμμα τοΰ κα

δή, άπ’ τόν καϋμό τ’ έκλαιγε καί τραβοΰσε τά γένεια τ ’ , λέγει στό βασι- 
λόπλο τό γιό τ ’ , γλήγορα νά πάς νά τήν άποκεφαλίσς, νά γεμίσς ένα 
μποτ>κάλι άπό τό γαϊμα τς καί νά μέ τό φέρς.

1) Λ. Τ. Προοτυχή.



164 ’ Ελπινίκης Στα μ ο ύλη  Σαραντη

Τό βασιλόπουλο άπό μέρες δρόμο έφθασε στό παλάτ’ , χτυπάει τήν 
πόρτα, ή βασιλοκόρ’ δέ μίλαγε άπ’ τό φόβο τς, μέ τά πολλά κρίν’ καί 
τό βασιλόπουλο τή λέγ’ , μή φοβάσαι, γώ ε ίμ ’ ό άδελφός σ’ . ’Ά νοιξε τήν 
πόρτα ή βασιλοπούλα ,πέφτ- καί λιγοθυμάει στήν άγκαλιά τοΰ αδελ
φού τς.

Σά συνέφερε, τήν λέγ’, νά στολιστής καλά καί νά πάμε νά συργιανίσμε.
Πηγαίνανε, πηγαίνανε, πηγαίνανε,
— Πού μέ παγαίνς άδελφέ ; Δέν είναι καλά κεϊ πού μέ παγαίνς.
— Μέ πρόσταξε ό πατέρας νά σέ κόψω τό κεφάλι σ’ , νά γεμίσω τό 

μπουκάλι γαΐμα καί νά τό πάγω νά τό δγή.
— ’Αδελφέ μ’ , λέγ’ ή βασιλοπούλα, δέ μέ λυπάσαι τέτοια νέα, κόψε τό 

δαχτυλάκ’ μ ’ καί πάρε τό γαΐμα καί πάν’ το στόν πατέρα μας, κ ι’ ας μέ 
φάνε. τά θηρία.

Τήν άφίνΐ μέσα στά άγρια βουνά καί φεύγει. Ή  βασιλοπούλα κλαίγ’ 
καί μοιρολογάει, πάγ’, πάγ’ , νύκτωσε, τά βασιλικά φορέματα έγινανε κομ
μάτια πάν’ στά κλαδιά, άπ' τά πολλά βρίσκει μιά σπηλιά, δλη νύχτα δέν 
έκλεισε μάτ’ κ ’ έτρεμε άπ’ τό φόβο, δλο εκλαιγε καί θρηνούσε,

“Ενα βασιλόπουλο βγήκε νά κυνηγήσ’ περνώντας άπ’ τή σπηλιά, τό 
λαγωνικό τ ’ μπήκε μέσα κ ι’ άρχηνεψε νά γαυγίζ’ , έβγαινε, πήγαινε κοντά 
στό βασιλόπουλο, πήγαινε στή σπηλιά καί πάλε γύριζε. Τό βασιλόπουλο 
μπαίν’ μέσα καί βλέπ’ σέ μιά άκρη ενα κορίτσ’ φοβισμένο νά κοιμάται 
στό βάθος, τό ντυλίζ’ μέ τό ροΰχό τ’ καί τ ’ άνεβάζ’ πάνω στ’ άλογο καί 
τό πάγ’ στό παλάτ’.

Ή  βασίλισσα σάν τό είδε πρόσταξε νά άνάψνε τό λουτρό, νά τό 
λοϋσνε, νά τό φορέσνε καλά ρούχα καί νά τό βάλνε νά φάγ’, ύστερα 
τό ρώτσε, πώς βρέθκε μέσα στή σπηλιά. Τό κορίτσ’ είπ ’ δλη τήν ιστορία τ ’ 
άπ’ τήν άρχή ώς τό τέλος.

Τό βασιλόπουλο πήρε γυναίκα τ* τή βασιλοπούλα κ’ έκαμαν τρία 
άγόρια ποϋ έλαμπαν σάν τόν ήλιο.

Μιά μέρα τό βασιλόπουλο ρωτάει τή γυναΐκά τ ’, τί έχ’ κ ι’ άναστε-
νάζ’ .

— Άποθύμσα νά δγιώ τόν πατέρα μ ’ καί τόν άδελφό μ’.
— Αύτό είναι ;
— Έ τοιμάσ’ νά πάς, πάρε καί τά παιδιά κι’ άργότερα θάλθω καί 

γώ. Τήν δίν’ στρατό νά τή φυλάξνε, τροφή νά τρώνε ώς πού νά πάνε, 
σαράντα παλληκάρια άσπροφορεμένα, δούλες μέσα στις κσρότσες, καί σέ 
μιά ώραία αψηλή καρότσα βάζ’ τή γυναίκά τ ’ μέ τά παιδιά καί τους ξε- 
προβοδιζ’ , άμαξας ήτανε ένας μαύρος μπιστεμένος τού βασιλόπουλου.

Νυχτώθκανε σ’ ένα μέρος, σταμάτσανε οί καρότσες. ή γυναίκα τοϋ
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βασιλόπουλο τάϊσε τά παιδιά χαί τά χοίμσε. "Οταν δλι κοιμήθκανε, πάγ’ 
ό μαύρος και λέγει τή βασιλοκόρ’ έγώ άπόψε θά κοιμηθώ μαζύ σ’ .

'Η  βασιλοκόρ’ δέν τό δέχθκε καί γιά νά τή φοβίσ’ έσφαξε μπρος στά 
μάτια τς καί τά τρία παιδιά, ή δύστυχη τί νά κάνι, ό μαύρος τή βίαζε κι’ 
αύτή τόνε λέγ’ στάσ’ νά πάγω έξω νά κάνω τή δουλειά μ’ καί νάλθω. 
Τήν έδεσε μ ’ ένα σχοινί γιά νά μή φύγ\ 'Ο μαύρος άκουγε κ’ έσφιγγε τά 
δόντια τ’. Βγαίνΐ έξω ή βασιλοκόρ’, δένΐ τό σχοινί σέ μιά πέτρα καί 
φεύγ’ · κεΐ πού έτρεχε βλέπ’ στό βουνό μιά φωτιά, ύστερα άπό πολλά 
φθάνΐ.

Έ κ εΐ ήτανε ένας τσομπάνς, λέγ’ ή βασιλοκόρ’ στό τσομπάνι, πολύ σέ 
περικαλώ δόμε τήν φορεσιά σ’ νά βάλω καί σύ πάρε τή δική μ ’.

Γην έβαλε, ντύλιξε, τό κεφάλ’ μέ τή σερβέτα δπως τήν ντυλίζνε οί 
τσομπάνηδες καί τώρα λέγ’ έγώ θά φυλάγω τά πρόβατά σ’.

Ό  βασιλέας καί τά δυό τά βασιλόπουλα δσο άκουαν τό παραμύθ’ 
έκλαιαν, τό τσομπανάκ’ δέ κρατήθκε πιά βγάζ’ τή σερβέτα καί πέφτνε τ’ 
ολόχρυσα μαλλιά τ’ , ρίχν’ τή τσομπάνικη καπότα κ ι’ άγκαλιάζ’ τόν άν
τρα τς. ‘ Ο βασιλές βγάζει τήν κορώνα καί τή βάζ’ στό κεφάλ’ τής κό
ρ ς του κ’ έκαμαν γάμους καί χαρές καί ξεφάντωσες καλές κ ι’ ως τά 
τώρα ζούσανε, έζηγαν καί βασιλεύανε καί τ ’ άβγά παστρεύανε.

Τόν καδή, τόν ντερβίσ’, τήν γρηά καί τόν μαύρο τούς πέταξανε 
στούς σκύλους.

2 9 . Ή  μητρνιά  « *  ή παραηαΐδα.
Τζετώ.

"Ενας πατέρας είχε τρία παιδιά καί τό κορίτσ’ τέσσερα, τό κορίτσ’ 
ήτανε πολύ έμορφο πήγαινε στό σχολείο καί τό κύτταζε ή κυρία *), τό- 
λουζε, τδπλυνε τήν ποδιά τ ’, τό ρωτούσανε τ ’ αδέλφια τ ’ , ποιός σέ λούζ’ 
άδελφούλα; ποιός σέ πλένΐ τήν ποδιά σ’;

— Ή  κυρία μ ’ , έλεγε τό κορίτσ’ .
Μιά μέρα ή κυρία τό λέγ’, δέν λές κορίτσ’ μ ’, τόν πατέρα σ’ νά μέ 

κάνι μητέρα σ’ καί πιό πολύ θά σέ λατρεύω 3).
Το κοριτσ το ειπε στον πατέρα τ ,κ  ειπε ο πατέρας τ , πες το τ α

δέλφια σ’, σά θέλνε νά τήνε πάρμε.
Τό κορίτσ’ τό ειπε στ’ άδέλφια τ’ , τό δέχθηκαν καί τήν έκανανε μη

τέρα.
Στις όχτώ μέρες πού τήν πήρανε, πήγε στόν καθρέφτ’ καί τόν ρώτσε:

1) Δασκάλκισα.—2) Περιποιούμαι.
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Κα&ρέφτη, καΰρεφτάκι μ  
γώ είμαι πώ  έμορφη  
γιά η παραπαϊδά μ ’;

—  Κ α ί ον ωραία
μ ά  η παραπαϊόύ  σ’ , 
πιο ιοραία πό τα οενα

Πήρε τή βέργα πού βάραγε τά δασκαλοΰδια ') και βάρεσε τήν πα- 
οιιπαίδα κι’ άπ’ τό ξύλο πού τήν έδοσε άρρώστσε. Τυ βράδυ πού ήλθανε 
τ’ αδέλφια τς τήν είπατε, έλα κάτω. Πήγ’ ή μητρυιά καί τά είπε είναι 
άρρωστη, δέν μπορεί σήμερίς.

Άνέβκαν τά παιδιά πάνω, τί έχς άδελφίτσα μας ;
— Μέ πονει τό κεφάλι μ ’.
Κάθσανε κ’ έφαγανε καί πλάγιασανε. Τό πρωί σκώθκανε, πλύθκανε, 

νηίθκανε καί πήρανε τά ζευγάρια τους καί πήγανε στό χωράφ .
'11 μητρυιά πήγε πάλι στόν καθρέφτ’ καί τόν ρώτσε,

Κ α ί)ρ ίψ η ] ,  καϋρεφτάκι μ , 
γά> ε ίμα ι ποιο έμορφη  
γιά η παραπαϊδά μ ' ;

—  Και συ ωραία,
μά η παραπαϊδά  σ ’ , 
πιο ωραία πό τά οέΐ’α.

Τό βάρεσε πάλε το κορίτσ’. Τό βράδυ ποϋλθανε τ ’ αδέλφια, φωνάζνε^ 
κατέβα άδελφοΰλα νά σέ δγοϋμε, λέγ’ πάλε ή μητρυιά είναι άρρωστη.

Άνέβκανε τά παιδιά ’πάν’ καί τήν είπανε, τί έχς άδελφίτσα μας ;
— Μέ πονάει τό κεφάλι μ ’.
— Μά, τώρα λένε, πού τήν πήραμε μητέρα καί τήν μεγάλωσαμε ορ

φανή, τώρα γιατί ν ’ άρριοστάη ;
Ε ίπ ’ δ μικρός στούς άλληνους, θά ποδηθοϋμε ") τό πρωί γιά νά φΰγ- 

με καί γώ θά κρυφθώ νά μείνω, νά δγοϋμε τί τό κάνΐ τό κορίτσ’ ή μη
τρυιά μας. Σκώθκανε καί οί τέσσεροι, τά τρία τά παιδιά κ ι’ δ πατέρας, κ’ 
έφγανε άπ’ τό σπίτ’ κ ι’ δ μικρός γυρσε καί κρΰφθκε.

Ή  μητρυιά πήγε λούσθηκε, άλλαξε, χτενίσθηκε, στολίσθηκε καί πή
γε στόν καθρέφτ’ καί τόν είπε:

ΚαΟρεφτη, κα ϋρεφτάκι μ ’, 
γιο είμαι πιο έμ ο ρ φ η , 
γιά ή παραπαϊδά μ ’ ;

1) Μ αθήτριες.—2) Βάλουμε τά ποόήματα, τά παπούτσια.



Παραμύθια τής Θράκης 167

— Κ α ί συ ώραι'α
μά η παραπαίδά  σ’ , 
πιό ώραία πό τά σένα.

Σά πήγε νά βαρέα' τό κορίτσ’, έτρεξε ό άδελφός τ’ καί τήν έπιασε 
καί τήν είπε, γ ι’ αύτό άρρωστάει ή άδελφή μας, αΐ, γιατί τήνε βαράς ;

Τό παιδί βάρεσε τή μητρυιά καί πέρνει τήν άδελφή τ’ καί τήν πάγ" 
στό χωράφ’ κ’ ειπε στον πατέρα τ’ , πατέρα, άπό σήμερα παιδιά δέν έχς’ 
θά πάρμε τήν άδελφή μας καί θά φύγμε.

— “Ο,τι θέλτε, παιδιά μ’, κάντε, τί νά σάς πώ έγώ ;
Πήγ’ ό μικρός στό σπίτ’, πήρε τά ρούχα, πήρανε τό κορίτσ’ καί πή

γανε στά βουνά' κεϊ πού πήγαινανε ε’ίδανε ένα πύργο, τόν άνοιξανε καί 
μπήκανε μέσα. Είπανε τήν άδελφή τς, σύ νά καθίσης μέσα καί μεις θά 
πηγαίνμε νά λαγοκυνηγάμε νά σκοτώνμε πουλιά καί νά σέ φέρνουμε νά 
τρώμε καί σύ μή τυχόν έλθ ’ καμιά γρηά καί τήν άνοίξς καί τήν παρς 
μέσα

Τώρα ν’ άφίσμε τ ’ άδέλφια καί νά πάμε στή μητρυιά. Αύτή πάλε 
λούσθηκε, χτενίσθκε, άλλαξε, στολίσθκε καί πήγε στόν καθρέφτ’ καί τόν 
ρώτσε,

Κ α θρέφ τη ,  καβρεφτάκι  μ ’, 
γ<0 ε ίμα ι πιό όμορφη  
για ή παραπαίδά μ ’ ;

— Κ α ί αν ώραία είσαι, 
μά ή παραπαίδά  σ’, 
πιό ώραία πό τά σένα.

Καί πού είναι ;
— Τήν έχνε στό τάδε μέρος τ’ άδέλφια τς μέσα σιον πύργο.
Ή  μητρυιά έπιασε κ’ έγινε γύφτισσα καί πήρε δακτυλίδια, φουρκέ

τες, λεβάντες, βραχιόλια, σκουλαρίκια καί μάγεψε ένα δαχτυλιδάκ’ καί 
τόβαλε στήν σπόρτα ι ) μπρός, πήγε καί τό βρήκε τό κορίτσ’ καί φώναζε 
κάτ’ άπ’ τόν πύργο, φουρκέτες, βραχιόλια, δαχτύλια, σκουλμρίκια. ’Άκσε 
τό κορίτσ’ κι' άνοιξε τό παράθυρο κ’ έσκυψε νά δγή.

—Δέ μ’ άνοίγς κορίτσ’ μ ’, πόχω δμορφα δαχτυλιδάκια γιά τά σένα, 
πού ’σαι όμορφούλα.

— Δέ μ’ άφΐνε τ ’ άδέλφια μ’ , ν’ άνοίξω τήν πόρτα.

1) Κασάκι πού εχνε οί μαστιχάδες, οί κουλουρτζήδες μ' ενα δέρμα κρεμασμέ
νο στό λαιμό.
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— Σά δέ σ’ άφΐνε ν’ άνοίξς τήν πόρτα, ρίξε ενα σχοινάκ’ άπ’ τό πα
ράθυρο νά σέ δέσω ενα δαχτυλιδάκ’ νά τό φορέσς.

Μόλις τόβαλε τό κορίτσ’ τό δαχτυλιδάκ’, πέθανε.
Τό βράδυ ήλθανε τ’ αδέλφιά τ ’ καί χτυπούσανε τήν πόρτα νά τούς 

άνοίξ’ χτυπούσανε, ή πόρτα δέν άνοιγε, τήν έσπρωξ ιν δυνατά κ ι’ άνοιξε. 
Άνέβκαν καί τήν ηύρανε πεδαμμένι, κλαίγανε καί λέγανε, άδελφούλα μας, 
γιατί πέθανες ; νηστικιά σ’ άφιναμε ; Κλαίγανε καί τραβούσανε τά μαλ
λιά τς. Νά τή θάψνε λυπήθκσνε, πήγαν καί τήν έκανανε μιά χρυσή κά
σα καί τήν έβαλανε μέσα, άναψανε λαμπάδα στό κεφάλι, λαμπάδα στά 
πόδια, τήν φίλσανε καί έκλεισανε τήν πόρτα κ’ εφυγανε. Κλειδώσανε 
τόν πύργο καί τά κλειδιά τά πέταξανε στή λίμνη πού βρίσκουνταν κοντά.

’Ήτανε ενας βασιλές κ’ είχε έ'να γιό καί τόν είπε, πατέρα δέ μέ δίνς 
ενα καράβ’ νά πάγω καί γώ νά συργιανίσω στις πολιτείες ;

—Μπράβο παιδί μ’ , γιατί νά μή σέ δόσω ;
Ετοίμασε καράβ’, τόν έβαλε ναύτες, τόν πήρε τά ψωμιά τ ’ , τά φαγιά 

τ’ , τόν έδοσε καί παράδες γιά νά ψουνίσ’. Τό παιδί πήγε σ’ δλες τις πο
λιτείες, στόν ερχομό πού περνούσε άπ’ τόν πύργο έ'γινε τρικυμία κ’ είπε 
τό βασιλόπουλο, δέν ξέρετε κανένα λιμάνι νά πάμε νά ξενυχτήσμε ;

"Ενας ναύτης είπε, γώ ξέρω' εδεδώ Τ) στόν πύργο είναι ένα λιμα- 
νάκ’. Πήγανε καί κάθσανε τρεις μέρες μέσα, στις τρεις είπε τό βασιλό
πουλο, παιδιά, τώρα ό καιρός καλοσύνεψα νά φύγμε.

ΓΙήγαν οί ναύτες νά τραβήξνε τήν άγκυρα, πάν’ στό σίδερο ήταιε 
μιά άρμαθιά κλειδιά, τά πήγανε στό βασιλόπουλο κ’ είπανε, άφέντη μας, 
ηΰραμε μιά άρμαθιά κλειδιά.

— Νά ξαναφουντάρετε καί νά πάμε στόν πύργο.
Κατέβασαν τήν βάρκα, μπήκε μέσα τό βασιλόπι,υλο καί τό'βγαλανε 

έξω στή στεριά, άνοιξε τήν πόρτα τοΰ πύργου καί μπήκε μέσα. ’Άνοιξε 
δλες τις πόρτες κ’ ή πόρτα πού ήτανε ή κόρ’ μέσα δέν άνοιγε, μέ δυσ
κολία τήν άνοιξε κ’ είδε τήν παραπαΐδα πού ήτανε πεθαμμέν’ μέσα στή 
χρυσή κάσα, λαμπάδες έκαιγαν μιά στό κεφάλι τς καί μιά στά πόδια 
τς κ’ είπε στούς ναύτες νά πάρνε τήν κάσα στό καράβ’.

Τό βασιλόπαιδο δέ ψούνσε γιά τό σπίτ’ τ’, τίποτες καί στούς ναύτες 
είπε, σά φθάσμε στήν πολιτεία καί γίνΐ νύχτα νά φέρτε τήν κάσα στό 
παλάτ’ καί νά μή πήτε τίποτε ούτε στόν πατέρα μ ’, ούτε στή μητέρα μ ’, 
ούτε σέ κανένανε. Μόλις βγήκανε καί πήγε τό βασιλοπαΐδ’ στό παλάτ’ , 
έπεσε άρρωστο άπ’ τήν άγάπ’ τ ’ κ’ ή βασίλσσα τό έλεγεΓ-παιδί μ ’, σ’ 
έστειλαμε καλά καί σύ άρρώστσες :

1) Κοντά.
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—Μή μέ ρωτά;, μητέρα, δέν είμαι καλά.
Ε κείνο  δλι τή μέρα καταγίνουνταν μέ τήν κόρ3 και τήν έλεγε,

Τ ί ίχ ε ις  καλή μ ’; 
τ ί £χεις χρυσή μ ’ 
καί δε μ ιλάς ;

Ή  βασίλσσα μιά μέρα υποψιάστηκε καί λέγ’ ποιόνα νάχ’ ό γιός μ’ 
μέσα καί μιλάει ; κύτταξε άπ’ τή χαραμάδα κ’ ειδε πού μίλαγε μέ, μιά πε- 
θαμμέν’, έτρεξε στόν άντρα τς καί τόν είπε, βασιλέα μ ’, ό γιος μας έχ’ 
στήν κάμαρα τ’ ένα φάντασμα και μιλάει, νά τόν φωνάξης στό- περιβόλι 
καί γώ νά πάγω σιγά, σι,γά, νά δώ τί είναι.

—Πάλε πάγ’ στό βασιλόπαιδο, τ’ έχς παιδί μ’, πού σ’ έστειλαμε καλά 
καί μάς ήλθες άρρωστο, πάνε λίγο μέ τόν πατέρα σ’ νά ξεσκάσης. Πήγε 
στό περιβόλι τό βασιλόπουλο κ’ ή βασίλσσα πήγε στήν κάμαρά τ ’, άνοιξε 
τήν κάσα έβγαλε τό δαχτυλίδ’ τό μαγεμένο καί ξυπνήσ’ ή κόρ’.

Μόλις τδβγαλε ξύπνησε κ’ είπε άχ, τί πολύ πού κοιμήθκα. Τής τδ- 
βαλε πάλε καί τήν άποκοίμσε· τό βασιλόπαιδο κεϊ πού μιλούσε μέ τόν 
πατέρα τ ’ θυμήθκε τήν κόρ’ κ ’ έφυγε καί πήγε στήν κάμαρα τ ’, έκεΐ ήτα
νε ή μητέρα τ’ καί τόν λέγ’, τ ’ έχς παιδί μ ’ καί δέ μέ λές τόν πόνο σ’ ;

Τί νάχω μητέρα.
— Μή στενοχωριέσαι γιέ μ ’, θά ξυπνήσω τήν άγάπ’ σ’ πού κοιμάται, 

μά νά μή λιγοθυμήσης. 'Η βασίλσσα άνοιξε τήν κάσα καί μόλις έβγαλε τό 
δαχτυλίδ’ άπ’ τό χέρ * τή; κόρς, ή κόρ’ ξύ τνησε καί τό βασιλόπαιδο λιγο- 
θύμσε. Σά ξελιγοθύμσανε τό βασιλόπαιδο, είπε, τώρα γώ πιά μητέρα 
θά τήν πάρω γυναίκα.

Πήρανε τήν κόρ’ , τήν πήγανε στό λουτρό, τήν άλλαξανε, τήν συγύρ- 
σανε καί άρχισανε τό γάμο.

Τ ’ άδέλφια τς σάν πέθανε, έφυγαν καί χωρίσθηκαν, άκσανε μέσ’ στά 
βουνά πώ; γίνου νταν βασιλικοί γάμοι καί κατέβκανε π’ έτυχε καί κάθσανε 
σέ μιά μέρα στό παλάτ1.

Στεφάνωσανε κ ι’ άρχήνσαν νά χορεύνε, 6 μικρός άδελφός δταν ή 
νύφ’ χόρευε τήν παρομοίαζε στήν άδελφή τ ’ κ ι’ άναστέναξε.

Τόν ρώτσε ό άλλος, γιατί άνασνενάζεις πατριώτ’ ;
— Πώς νά μήν άναστενάζω ; πούχα μιά άδελφή πού έμοιαζε τή νύφ’ 

καί τή χάσαμε ;
— Ποιανού παιδί είσαι σύ ;
—Τοϋ κύρ Κωνσταντή.
Τόν ρωτάει κι’ δ άλλος, σύ ;
—Τοΰ κύρ Κωνσταντή.
Ρωτούνε τόν τρίτο καί σύ ;
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—Τοΰ κυρ Κωνσταντή.
Τότες δλι αγκαλιαστήκανε κ’ είπε πάλε ό μικρός, αύτή ποΰ χορεύει 

μ οκίζ τήν αδελφή μας.
Ή  νύφη πό πάνω τούς είδε καί τούς παρομοίασε μέ τ ’ αδέλφια τς 

και λέγ’ στό βασιλόπουλο, αυτούς τούς τρεις πού έδειξανε νά τούς φέρνε.
Τούς είπανε νά πάνε πάνω, φοβήθκανε καί δέ πηγαίνανε.
— Νά μή φοβούνται, κάτι θά τούς ρωτήσω, είπε ή νύφ’.
Φοβούντανε καί ντρέπουντάνε νά πάνε κουρελιασμέν’, χρόνια μέ

σα στά βουνά. Πήγανε καί τούς είπανε, μή φοβοϋσθε, θέλω νά σάς ρω
τήσω, γιατί μαθέ μ ’ έδειξατε μέ τό δάχτυλο ;

—Είχαμε, λέγ’ ό μικρός, μιά άδελφίτσα πού σ’ έ'μοιαζε, γ ι' αύτό 
έδειξα.

— Ποιανού παιδιά εϊσαστε ;
—Τού κύρ Κωνσταντή.
—"Ωστε άδέλφια είμαστε.
Άγκαλιάστηκανε κ’ οί τέσσεροι κ ι'ό  βασιλές διέταξε καί τούς πήγαν 

στό λουτρό, τούς έπλυνανε, τούς άλλαξανε καί τούς έδοσαν καλά ρούχα. 
Βάσταξε δ γάμος μιά βδομάδα κ’ είπ ’ ή κόρ’ τ’ άντρός της, θά σέ κάνω 
τρία παιδιά, δυό άρσενικά κ’ ένα θηλυκό, τρία κ ι! αθάνατα. ’Έμεινε έγ
κυος, μήνα μέ τό μήνα γιόμζε ή κοιλιά τς, ήλθανε οί έννιά οί μήνες καί 
ήλθε μήνυμα στόν βασιλέ νά πάγ1 στόν πόλεμο. Τό βασιλόπαιδο στεναχω- 
ρέθκε πού έπρεπε νά φύγ’ κι’ άφινε τή γυναΐκά τ’ τώρα πού ήλθανε οί 
μέρες τς νά γεννήσ'.

—Μή στενοχωριέσαι τόν λέγ’ ή μητέρα τ ’ , γώ θά πάρω καλή μαμμή 
καί μέ τήν ευκολία θά γίνΐ τό παιδί.

Ή  μητρυιά στά τόσα χρόνια πήρε πάλι τόν καθρέφτ’ καί τόν ρώτσε,

Καϋ·ρέφιη χαϋρεφιάχι μ ’, 
γώ είμαι πιό έμορφη, 
γιά ή παραπαιδά μ 

— Και ον ώραία είσαι, 
μά η παραπαιδά σ’, 
πιό ώραία πό τά οένα.
Οντε είσαι, οϋτε θά γίνς.

'Η  μητρυιά σκύλιασε, τήν είχε γιά πεθαμμένΐ’ καί ποΰ βρίσκεται ; 
ρωτάει τόν καθρέφτη.

—Είναι στό παλάτ’, τήν πήρε τό βασιλόπουλο γυναίκα τ ’ κι’ αυτές 
τις μέρες θά γεννήσ’ .

Μόλις τ’ άκσε, έγινε μαμμή, πήρε μερικά ψευτογιατρικά τάβαλε μέσ'
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στή τσάντα τς, ενα ξουράφ’ έβαλε στή τσέπ’ και έφγε γιά τήν πολιτεία. Ή 
μητρυιά γύριζε έξω άπ’ το παλάτ’ καί φώναζε, καλή μαμμή, καλή μαμμή. 
Κατεβαίνω ή βασίλσσα καί τήν λέγ’ , ή νύφη μ ’, θά γεννήσ’, έλα πάνω.

Τήν πήρανε πάν’ , ή κόρ’ τή γνώρσε, τήν επιασαν οί πόνοι, τήν κάθ
σανε στό σκαμνί κ’ έκαμε ενα χρυσό παιδί, τό πήρανε καί τήν λεχώνα 
τήν ντύσανε, τή σιάξανε καί βάλανε τό παιδί κοντά τς.

Τή νύχτα πού κοιμοΰντανε όλ’ , ή μαμμή έβγαλε τό ξουράφ’ καί τό 
έσφαξε κ’ εβσλε τό ξουράφ’ κάτ’ άπ’ τής λεχώνας τό μαξιλάρ’.

Τό πρωί σηκώάκε ή βασίλσσα νά χαϊδέψ’ τό παιδί, βλέπ’ τό κεφαλάκ’ 
τ’ κομμένο.

— Κερά μαμμή, τό παιδί τί επαθε ; τό κεφαλάκ’ τ ’ κομμένο.
— Τ ί τό λέτε μένα, πέστε το τή μητέρα τ’ .
— Κυττάξτε μένα, σά βρήτε τίποτε ματωμένο, δτι θέλτε κάντε με 

κ ι’ δταν τό βρήτε στή μητέρα τ ’, δτι θέλτε κάντε την, γώ δέν άνακα- 
τεύουμε. Κύττοξανε στή λεχώνα κ’ ηύρανε τό ξουράφ’ ματωμένο κάτ’ άπ’ 
τό προσκέφαλο. ‘II μαμμή έφγε, πήγε σπίτι τς, τό παιδάκ’ τδθαψανε κ’ 
έμεινε μόνε ή νύψ’ μέ τή πεθερά.

Ή λ θ ’ ό βασιλές τό βασιλοπαΐδ’ άπ’ τόν πόλεμο καί ρωτάει· τή βα- 
σιλσσα, πως είναι ή γυναίκα μ ;

— Καλά είναι, μά έκοψε τό παιδί.
Τό βασιλόπαιδο δέν είπε τίποτε τήν γυναίκα τ’ , νά μή τήν στενα- 

χωρέσ’ κ’ ή γυναίκα τ ’ έμεινε πάλι έγκυος. Νά πούμε έγινε έννιά μηνοϋ 
κ’ έφθασε στις ώρες τς νά γεννήσ’ καί τήν είπε τό βασιλοπαίδ’, μητέρα, 
νά πάρς καλή μαμμή, δέ πιστεύω ή γυναίκα μ’ νά σφάζ’ τό παιδί τς.

— Ξέρα» καί γώ μαθέ, καλή μαμμή· πέρνω.
Τό βασιλοπαίδ’, τό ήλθε πάλε μήνυμα νά πάγ’ στόν πόλεμο, χαιρε- 

τήθκε μέ τή γυναίκα τ ’ , τή μητέρα τ ’ κ’ έφγε λυπημένο.
Ή μητρυιά πήγε πάλε στόν καθρέφτ’ καί τόν ρωτάει :

Κ α θρ έφ τη ,  κα θρεφτάκ ι μ ’, 
ποι.ος είναι ποιό έμ ο ρφ η , 

γώ ή ή παραπαϊδά μ ’ ;
— Κ α ι σν ώραία είσαι, 

μά  ή παραπαϊδά  σ ’, 
πώ ώραία πδ τά σένα.
Ο ντε είσαι, οΰτε θά γίνς.

— Καί τί γίνετσι ;
— Αυτές τις μέρες θά γεννήσ’ .
Ή μητρυιά φόρεσε άλλα ροϋχα, πήρε μιά τσάντα μέ ψευτογιατρικά, 

περνούσε κάτ’ άπ’ τό παλάτ’ καί φώναζε, καλή μαμμή, καλή μαμμή.
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Τ' άκσε ή βασίλσσα κατέβκε κατ’ καί τή ρώτσε, είσαι καλή μαμμή ;
—Πώς δέν ε ίμ α ι;
— Πήραμε μιά μαμμή κ’ έσφαξε τό παιδί.
— Τό παιδί δέν τό σφάζ’ ποτές ή μαμμή, τδσφαξε ή μάννα τ ’ . Τήν 

πήρανε άπάν’ άρχισαν τήν κόρ’ νά τήνε πιάνε μερικοί πόν’ , τήν έπιασα- 
νε οί πόνι οί μεγάλι τήν κάθσαν στό σκαμνί. Γένσε, πάλε έκαμε αρσενι
κό παιδί. Τό είδ ’ ή βασίλσσα, χάρκε που τό είδε τέτοιο ώραΐο παιδί καί 
χρυσό παιδί. Πήρανε τή λεχώνα τήν άλλοξανε, τήν έβαλανε στό κρεββάτ’ 
έβαλανε καί τό παιδί κοντά τς κ’ ήσύχασε. Φάγανε φαγί, γλέντησανε 
καί πλάγιασανε, τή νύχτα ή μαμμή σκώθκε πάλι κ’ έσφαξε τό παιδί καί 
τό ξουράφ’ τδβαλε στής λεχώνας τό προσκέφαλο. Τό πρωί πού σκώθκε ή 
βασίλσσα νά πάγ’ νά χαϊδέψ’ τό παιδί, βλέπ’ κι’ αύτό τό παιδί σφαγμένο

— Κερά μαμμή, πάλε τό παιδί σφαγμένο.
— Γώ δέ σας είπα πώς τό παιδί τό σφάζ’ ή μάννα τ’ , κυττάξτε με,

δ'  ">f * s  . 5εν εχω τίποτε απανι μ .
Κυττάζνε κείνηνα δέν είχε τίποτε, κυττάζνε τή λεχώνα βλέπνε κάτ* 

άπ’ τό προσκεφάλΐ της τό ξουράφ’ ματωμένο.
Ή  μαμμή σηκώθκε κ’ έφυγε, τό παιδί τδθαψαν καί μήνυσαν στ’ α

δέλφια τς, πώς ή αδελφή σας σφάζ’ τά παιδιά τς καί τ’ αδέλφια τρομάξα
νε νά μή τά σφάξ’ τό βασιλόπουλο, άφοΰ ή άδελφή τους σφάζ’ τά παιδιά·

Τό βασιλόπουλο κέρδισε στόν πόλεμο κ’ ήλθε, ρώτσε τή μητέρα τ’,
/ f / » eμητέρα, τι καν η γυναίκα μ ;
— Καλά, λέγ’, είναι, μά έκαμε τό παιδί καί τδσφαξε.
—"A, λέγ’ , μ ’ έταξε άκόμα ένα παιδί καί σά τό κάνι καί τό σφάξ’, 

θά σφάξω καί γω κείνηνα.
Ή γυναίκα τ ’ έμεινε πάλι έγκυος, ερχόντανε οί μήνες οί έννιά γιά 

νά γεννήσ’ κ ι’ ό άντρας της ανέβαινε, κατέβαινε κ ι’ άναστέναζε καί τόν 
ε ίπ ’ ή βασίλισσα, γιατί, γιε μ ’ , άναστενάζς ;

— Ποΰ νά μήν αναστενάζω; πού θά φύγω πάλε στόν πόλεμο καί θέ
λω νά δγιώ πώς γεννάει, ή γυναΐκά μ ’ ;

— "Ενα κάν’ ι ), παιδί μ", τί έγώ τί εσύ, βλέπουμε γεννάει τό παιδί, 
μόνε πού τό σφάζ’ .

— Θά βγάλς διαταγή νά πάρς μιά καλή μαμμή κ ι’ άν δέ τό κόψ’, νά 
βάλς στό παράθυρο μιά κόκκινη σημαία κ ι’ άν τό κόψ’ θά βάλς μαύρη. 
"Ο βασιλέας καί τό βασιλόπαιδο χαιρετήθκανε μέ τή βασίλσσα καί τή γυ- 
ναικα τ κ έφυγαν.

Ή  μητρυιά πάλι πήρε τόν καθρέφτ’ καί τόν ρώτσε,

1) Β ίν α ι.
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Καΰρέφτη, κα&ρεφτάκι μ 
ποιά εΐναι πιό ίμορφη, 
έγώ ή ή παραπαίδά μ  ;

— Σ '  εϊπα καί σύ ώραϊα είσαι, 
μά σάν την παραπαίδά σ’ δεν είσαι.

Ά λλάζ1 πάλε ρούχα διαφορετικά, πέρνει τήν τσάντα τς, βαζ’ μέσα 
κάτι ψευτογιατρικά, τό ξονράφ’ στή τσέπ’ καί πάγ’ ατό παλάτ’ απ’ έξω 
καί φώναζε, καλή μαμμή, ώραία μαμμή. Τ ’ άκσε ή βασίλσσα κατεβαίνΐ

/ 9 9 s 1 Λ / \ \  r Τ Λ \ /κατω κ ανοιγ τήν πόρτα και την ρωτάει, είσαι καλη μαμμη ;
— Πώς δέν είμα ι ;
— Πήραμε μιά μαμμή κ’ έσφαξε τό παιδί.
— Τό παιδί δέν τό σφαζ’ ποτές ή μαμμή, τό σφάζ’ ή μητέρα τ ’ .
Τήν πήρανε άπάν’, άρχισαν τήν κόρ’ νά τήν πιάνε οί πόνΐ γιά νά 

γεννήσ’ , τήν πιάσανε οί μεγάλι πόνι τήν κάθσανε στό σκαμνί. ’Έκαμε μιά 
κόρ’ πιό καλή άπ’ τάλλα, αυτή ήτανε όλύχρυση κ’ έλαμψε σάν τόν ήλιο.

Πήρανε τή λεχώνα τή βάλανε στό κρεββάτ’ τς, άλλαξανε καί τό παι
δί καί τόβαλανε κοντά τς.

Τό βράδυ κάθισανε στό τραπέζι νά φάτε κ’ είπ ’ δ άδελφός δ μικρός, 
κυρία συμπεθέρα, σήμερις ή πόρτα τής λεχώνας νά μή σφαλίσ’, νά μείνΐ 
άνοιχτή κ’ ή λάμπα νά μή σβύσ’ .

— Λέγ’ κ’ ή μαμμή, πρώτη βραδειά πού γένσε, γίνεται νά μείν’ ή πόρ
τα άνοιχτή;

—Θά μείνΐ, λέγ’ ή βασίλσσα.
’Έφαγανε καί πήγ’ ή βασίλσσα τά πλαγιάσ’ κι’ δ μικρός έμεινε άν- 

τίκρυ στήν κάμαρα τής λεχώνας, νά μή σφαλίσ’ ή πόρτα ούτε ή λάμπα νά 
χαμηλώσ’ . Ή  μαμμή σκώνεταί τή νύχτα νά σφάξ’ τό παιδί, είδε τούς άλ
λους ξυπνητούς xui πάλι ξαναπλάγιασε. Α κόμα μιά φορά σκώνεται, βγάζ’ 
τό ξουράφ’ άπ' τήν τσέπ’ τς γιά νά σφάξ’ τό παιδί, τήν είδε ό μικρός 
άδελφός, πον έπιασε τό παιδί, τρέχ’ καί πιάνΐ τό χέρι τς

— ’Ακόμα, τήν είπε, καί δώ ήλθες καί μάς βρήκες ; τήν πιάνΐ άπ’ τό 
χέρ’ τ:, τήν έβγάζ έξω άπ’ τήν κάμαρα τής λεχώνας καί τήν έσφαξε, τήν 
κρέμασε, καί το τίίόωί, σά σηκώθκ’ ή βασίλσσα νά πάγ’ νά κάν’ τό νερό 
τς, είδε καί φοβήθκε καί βγάζ’ τή φωνή καί λέγ’, συμπέθερε, συμπέθε
ρε, τί κακό πράμα ε ΐν ’ αύτό πού είναι κρεμασμένο ;

— Μή φοβάσαι κυρία συμπεθέρα, αυτή είναι ή μητρυιά πού έσφαξε 
τά παιδιά μας καί θέ νά σφάξ’ κ’ αύτό καί τήν έσφαξα.

— Μπράβο συμπέθερε.
Πήγε μέσα ή γιαγιά καί χάδεψε τό παιδάκ’ πού εκλαιγε.
Τό πρωί πού άνοιξε ή μέρα καί ξημέρωσε, τήν έκαμε βούκες, βούκες 

καί την έρριξε στά σκυλιά, κ’ ύστερα ή βασίλσσα έβαλε κόκκινη σημαία
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στό παράθυρο καί μόλις κατέβκε τό βασιλόπουλο από τόν πόλεμο κ ’ είδε 
τήν κόκκινη σημαία κανονιάρισε, κ’ ειπε έχω καί γώ παιδί τώρα.

*Η ρτε στό σπίτ’ καί ρώτσε, τί κάνετε μητέρα ;
— Καλά, τώρα έχουμε ένα ωραίο κορίτσ’.
— Πώς έγινε ; λέγ’ τό βασιλόπουλο.
Ή μαμμή ήτανε ή μητρυιά τς που τά σκότωνε καί σάν ήθελε νά 

σκοτώσ’ καί τό κορίτσ’ , τήν έπιασ’ ό γυναικάδελφός σου ό μικρός καί τήν 
έσφαξε. Φώναξε κι’ ό βασιλές τόν μικρό αδελφό καί τόν ρώτσε, πώς έγι
νε παιδί μ’ ; καί τά ειπε δλα.

Τόν έβαλε ό βασιλές σέ μεγάλη θέσ ’ καί τούς άλλουιούς αδελφούς 
έβαλε σέ κατώτερη καί ζήγανε καί βασιλεύανε καί τ ’ αβγά παστρεύανε.

3 0 . Ή  Πεντάμορφη.

Σηλυβ ριά.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά βασίλισσα πολύ έμορφη κ’ ειχε μιά 
προγονή πιό έμορφη πό τά κείνηνα καί τήν έλεγαν Πεντάμορφη, ή βασί
λισσα, άλλαζε, στολίζουνταν καί πήγαινε στόν καθρέφτ’ καί τόν ρωτούσε ’·

Καϋρέφτη, χαφρεΰτάχι μ ’, 
ποια είναι έμορφότερη πό μένα;

— ” Εμορφη και χαλί) είσαι,
μά σάν τήν Πεντάμορφη δέν είσαι.

Μέρα μέ τή μέρα τή φθόναε περισσότερο καί ρώτσε τή μάγισσα, τί 
νά κάνΐ γιά νά μείνΐ ή πιό έμορφη τού κόσμου. Ή μάγισσα τήνε δίν! 
ένα ζευγάρ’ μαγεμένες κάλτσες άπό χρυσό σύρμα γιά νά τις βάλ’ ή Πεν
τάμορφη. Ή μητρυιά ολόχαρη δίνΐ τις κάλτσες στήν προγονή, τις φορεΐ 
κ ι’ άποκοιμιέται καί τήν άφίνΐ σ’ ένα παλάτ’ καί φεύγ’ καί πάγ’ στόν κα
θρέφτ’ καί τόν ρωτάει

Καϋρέφτη, χαϋρεφτάχι μ ’ 
ποιά είναι έμορφοτερη πό μένα ;

— Σν είσαι, ή πιό έμορφη τον κόσμον.

Γυρίζοντας ένα βασιλόπουλο απ' τό κυνήγ’ περνάει άπ’ τό έρημο πα
λάτ’ τής Πεντάμορφης, σκουντάει τήν πόρτα κ ι’ άνεβαίνΐ. Ψυχή ζωντανή 
δέν ειχε μέσα, γυρνάει σ’ δλες τις κάμαρες, πάγ’ στήν τελευταία, τί νά 
δγή, βλέπ’ τήν Πεντάμορφη νά κοιμάται. Π εριμένι νά ξυπνήσ’ , περνάει 
μιά μέρα, περνούνε δυό; περνούνε τρεις, ή Πεντάμορφη δέν ξυπνάει, καί 
δίνΐ διαταγή στις δούλοι τ’ νά τήν πάνε στό παλάτ’ τού πατέρα τ’ και τήν
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έβαλε στήν κάμαρά τ ’ . Ά πό κείνη τή μέρα τό βασιλόπουλο ήτανε συλλο-
/ 5 / 5 /  5 / 9 /  9 / 9 /  > Λ / «  C / 3γισμενο, ουτε ετρωγε, ουτε επινε, ουτε εφευγε πο πλαγι τς η μητέρα τ 

τό έβλεπε νά λυώνι στό ποδάρ’ , νά μή βγαίνΐ έξω πό τήν κάμαρά τ ’, νά 
μή τρώγ’, νά μή πηγαίνΐ στό κυνήγ’ καί σιεναχωριούντανε. Μιά μέρα 
μπαίνΐ μέσα, βλέπ’ νά κοιμάται βαθειά μιά κοπέλλα πού ή πλάσ’ δέν 
έκαμε άλλι, τή χαϊδεύει, τή τρηλαφάει πό δώ, τήν ψηλαφάει πό κεΐ, ούτε 
κουνιέται, τήν ξαναψηλαφάει καί σκαλώνε τά διαμαντένια κουμπιά τής 
βασίλισσας στις μαγεμένες κάλτσες, τις βγάζ’ γιά νά τά ξεμπερδέψ’ κι’ 
άρχίζ’ νά σαλεύ’ ή κοπέλλα καί ξύπνησε. Τό βασιλόπουλο ολόχαρο ποΰ 
ζουντάνεψε ή Πεντάμορφη, ή βασίλισσα κι' ό βασιλές τούς πάντρεψαν κ’ 
έκαμαν χαρές μεγάλες.

Ή μητρυιά ρώτσε τόν καθρέφτ’ :

Κα&ρέφτη, χαϋ·ρεφτάκι
ποιά είναι έμορφότερη πο μένα ;

— ’Έ μ ο ρ φ η  και καλή εϊααι,
σάν τήν Π εντάμορφη δεν είσαι

Σάν τ’ άκσε τρέχ’ ίσια στή μάγισσα. 'Η  μάγισσα τήν είπε παρ’ αυτά 
τά χρυσά μήλα, ντύσ’ σά κατσιβέλα καί πάνε στήν τάδε πολιτεία, κεΐ είναι 
ή ΙΙεντάμορφη, τήν έχ’ γυναΐκά τ ’ τό βασιλόπουλο. Φώναγε έξω πό τό πα
λάτ’ , μήλα, καλά μήλα, χρυσά μήλα, ή προγονή σ’ -θά ξεβ’ νά πάρ’, θά 
φάγ’ καί θά κοιμηθεί πού πο,ες δέ θά ξυπνήσ’. ’Έκαμε όπως τή συμ
βούλεψε ή μάγισσα, γίνεται κατσιβέλα, πέρνει τά μήλα καί πάγ’ έξω πό τό 
παλάτ’ τής Πεντάμορφης καί φώναγε, μήλα, καλά μήλα, χρυσά μήλα. Ξε- 
βαίν’ ή Πεντάμορφη καί τή φωνάζ’ καί πέρν’ ένα χρυσό μήλο.

Φάτο κόρη μ ’ νά δγής τί νόστιμο είναι. Τό τρών’ καί άποκοιμιέται, 
τό βασιλόπουλο κλαίει καί δέν ξεκολνάει πό πλάγι τς. Πέρασε καιρός, τό 
βασιλόπουλο τήν κούνσε νά τήν βάλι άλλα ροΐχα, μέ τό κούνημα βγάζ’ τό 
μαγεμένο μήλο καί ξυπνάει ή Πεντάμορφη.

Ή μητρυιά δλο πήγαινε στόν καθρέφτ’ καί τόν ρώταγε :

Καφρέφτη. καϋρεφτάχι μ '  
ποιά ε ΐ ια ι  εμορφότερη πό μενα ;

— ”Ε μο ρφ η  είσαι καί καλή είσαι , 
σάν τήν Πεντάμορφη δεν είσαι.

Δέν μπόρεσε νά τό βαστάξ’ κ’ έσκασε πό τό κακό τς, κ ’ ή Πεντά
μορφη μέ τό β ισιλόπονλο έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.
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Ηράκλεια.

’Αρχή τοϋ παραμυθιού καλή σπέρα σας. Μια φορά κ’ ένα καιρό 
ήτανε μιά βασιλοπούλα καί παντρεύθηκε ένα βασιλέα, σ’ ένα χρόνο γένν- 
σε ένα κοριτσάκ’ καί πέθανε στή γέννα, τό κοριτσάκ’ μεγάλωνε καί τό 
άγαποϋσε πολύ ό βασιλέας γιατί έμοιαζε πολύ τή μάννα τ’ πού ήτανε πο 
λύ όμορφη. "Οταν ή βασιλοπούλα έγινε πέντε χρονώ δ βασιλέας ξαναπαν
τρεύτηκε κ’ ή μητρυιά, πού έβλεπε πού τό ογαποϋσε πολύ δ άντρας τς 
βουλήθκε νά τό σκοτώσ’ .

Ό  βασιλέας ύέλσε νά κάμ’ περιοδεία στό βιισίλειό τ ’ καί παράγγειλε 
τή βασίλισσα νά προσέχ’ καλά τή βασιλοπούλα. Μόλις έφγε δ βασιλέας, ή 
βασίλισσα φωνάζ’ ένα πιστό δοι λο καί τόν δίνΐ τή βασιλοπούλα νά πάγ’ 
νά τή σκοτώσ’ καί νά φέρ’ τά σπλάχνα τς. Ό  δούλος λυπήθκε τή βασιλο
πούλα καί τήν άφσε σ’ ένα χωριό, έσφαξε ένα κοριτσάκ’ πήρε τά σπλά
χνα τ’ καί τά πήγε ζεστά στή βασίλισσα.

Πέρασαν χρόνια καί μιά μάγισσα είδε τήν μοίρα τς καί μαζύ μ ’ 
άλλα τήν ειπε πώς ένα πολύ όμορφο κορίτσ’ πού τόχΐ γιά πεθαμμένο ζεϊ 
καί βασιλεύει. Σάν τ’ άκσε ή βασίλισσα ντύνεται σά γρηά, πήρε κορδέλλες 
φαρμακεμένες καί πήγε στό χωριό πού ήτανε ή βασιλοπούλα καί τις που
λούσε, φώναζε, καλές κορδέλλες γιά τά κορίτσια.

Ή  βασιλοπούλα πού άφσ’ δ δούλος μέσα στό χωριό χτύπσε τήν πόρτα 
ενοϋ σπιτιού, κεϊ κάθουνταν πολλά άδέλφια καί δέν είχαν άδελφή, τήν 
καλοδέχθηκαν καί τήν έκαμαν άδελφή τους' σάν άκσε ή βασιλοπούλα πού 
φώναζαν έξω πό τό σπίτ’, καλές κορδέλλες γιά τά κορίτσια, βγήκε στό 
παράθυρο καί πέρνει μιά κορδέλλα καί τήν βάζ’ στά μαλλιά. Τό βράδυ 
σάν γύρσαν τ ’ αδέλφια καί τήν ηϋρανε πεθαμμένΐ θρήνησαν, σάν ε ί
δαν τήν κορδέλλα στό κεφάλ] τήν έβγαλαν καί ζωντάνεψε κ’ είχαν χα
ρές μεγάλες.

'Ο δούλος άρρώστητε βαρεία καί θά νά πεθάνΐ καί φώναξε τόν βα
σιλέα καί ξομολογήθκε τό ήμαρτον γιά τή βασιλοπούλα καί τόν είπε σέ 
ποιό χωριό τήν άφσε. Ό  βασιλέας καβαλλικεύει τ’ άλογο καί πάγ’ ϊσια 
στό χωριό καί χτυπάει τήν πόρτα, τόν άνοιξε ή κόρη τ’, ήτανε ϊδια ή μη
τέρα τς, τήν άγκάλιασε κ’ έ'κλαιγε άπ’ τή χαρά τ ’. Εύχαρίστησε τ ’ άδέλ- 
φισ πού είχανε τή βασιλοπούλα σάν άδελφή, πού τήν φρόντιζαν γιά δλα 
καί τήν αγαπούσανε, τά χάρισε πολλά χωριά καί φλουριά, πήρε τή βασι
λοπούλα στό παλάτ’ και τή βασίλισσα έδοσε διάτα 1) καί τήν έδεσαν σέ 
δυό άλογα καί τήν ξέσχισαν.

176 ’ Ελπινίκης Στσμούλη  Σαραντή

1) Διαταγή.
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Άπό χρόνια υστέρα ό βασιλέας πάντρεψε τή βασιλοπούλα μ ’ ένα 
βασιλόπουλο καί ζήσαμε καλά κι’ αυτοί καλλίτερα.

3 2 . Ή  όμορφη προγονή.

'Αμυγδαλιά.

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά μητρυιά κ’ είχε ένα δικό τς κο
ρίτσ’, ήτανε άσχημο καί κακό, είχε καί μιά προγονή ήτανε καλή καί όμορ
φη. Τήν προγονή δέν τήν άγσπούσε, τήν έστελνε άπ’ τό πρωί ώς τό βράδ’
νά φυλάγ’ τά πρόβατα καί τό βράδ’ πού γύριζε τήν έβαζε κ ’ έκαμνε δλες
τις δουλειές τοϋ σπιτιού. Μιά μέρα τήν έστειλε νά πλύνΐ ρούχα στό γεφύρ’, 
τή βλέπ’ ένας γέρος καί τή λέγ’,

Δέ μπαίνεις κοπέλλα μ", στό νερό, 
τώρα πονναι το νερό χρυσό ;

Ή  κοπέλλα ξεντύθκε καί μπήκε. Βγήκε ομορφότερη κ ι’ δταν γελού
σε έπεφταν τριαντάφυλλα άπ’ τό στόμα τς. Σά γύρσε καί τήν ε ίδ ’ ή μη
τρυιά ομορφότερη καί σά γελούσε, νά πέφτνε τριαντάφυλλα άπ’ τό στόμα, 
σκύλιασε καί τή ρώτσε, τί έκαμες κ’ έγινες τόσο όμορφη καί πέφτνε τριαν
τάφυλλα άπ’ τό στόμα σ’ ;

— Κ εΐ πού έπλυνα φάνκε ένας γέρος καί μ ’ ειπε:

Δε μπαίνεις κοπέλλα μ ’ , στό νερό,
/ Τ  \ Λτωρα ποτιναι το νερο χρνσο ;

Καί μπήκα. Τήν άλλη μέρα στέλν’ στό γεφύρ’ τό κορίτσ’ τς, τήν 
βλέπ’ ό γέρος καί τή λέγ’,

Δε μπαίνεις κοπέλλα μ ’, στό νερό, 
τώρα πονναι τό νερό χρυσό ;

Τό νερό ήτανε βούρκος καί βγήκε πιό σχαμερό κ ι’ άσχημο. Ή  μάννα 
τ’ σάν τό είδε, πιό πολύ σκύλιασε καί κακομεταχειρίζουνταν περισσότερο 
τήν προγονή. Ή  προγονή περίμενε πότε νά ξημερώσ’ ό Θεός τή μέρα νά 
βγή έξω μέ τά πρόβατα νά γλυτώσ\

Τό βασιλόπουλο έμαθε πώς στό βασίλειό τ ’ είναι μιά κοπέλλα όμορ
φη πού δταν γελάει πέφτουνε τριαντάφυλλα άπ’ τό στόμα κ’ έστειλε προ- 
ξενητάδες νά τήν πάρ' γυναίκα τ ’. Ή μητρυιά βάζει πάν’ στό άμάξι τήν 
κόρη τς καί τήν προγονή καί πάνε στήν πολιτεία Λού ήτανε τό βασιλό
πουλο, στό δρόμο ή προγονή δίψασε καί γύρεψε νερό.

— Νά σέ βγάλω τό μάτ’ σ’ καί σέ δίνω, τήν ε ίπ ’ ή μητρυιά. Τόβγαλε 
καί τήν έδοσε νερό.Ό δρόμος ήτανε μακρύς, ή προγονή ξαναδίψασε καί γύ-

θ  ρ  φ μ  ι  μ  ά ΙΣ Τ '.
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ρεψε νερό, ή μητρυιά τή λέγ’, θά σέ δόσω, μά θέ σέ βγάλω καί τ’ άλλο 
μάτι σ’ . Άφοΰ τδβγαλε τήν έρριξε καί κάτ’ άπ’ τ’ άμάξ’.

Τό βασιλόπουλο βγήκε νά ύποδεχθή τή νύφ’, ξαφνίσθηκε σάν τήν 
είδε άσχημη καί ρώτσε τή μητρυιά,, αυτή είναι ή ό'μορφη πού σάν γελούσε 
έπεφταν τά τριαντάφυλλα απ’ τό στόμα τς ; Καί κείνΐ πλογήθκε, άπ’ τήν 
κούρασ’ έγινε τέτοια.

’Ά ς  άφίσμε τό βασιλόπουλο κ ι’ άς πάμε στήν προγονή, κεϊ πού έ 
κλαιγε σάν τήν έρριξ’ ή μητρυιά άπ’ τ ’ άμάξ’, πέρασ’ ένας γέρος καί τή 
ρώτσε, τ ’ έχεις κοπέλλα μ ’ καί κλαΐς ;

— Πώς νά μή κλαίγω; καί είπε δλα της τά βάσανα.
—Μή κλαΐς κοπέλλα μ’, έχ’ καί γιά σένα δ Θεός, θά σέ πάρω καί 

θά σ’ έχω σά κόρη μ’. Τή βάσταξε άπ’ τό χέρ’ καί τήν πήγε στή καλύβα 
τ’, μέ τόν καιρό ή κοπέλλα ξέχασε τις πίκρες καί σά γελούσε έπεφταν 
τριαντάφυλλα καί σά λούγουνταν, ή σκάφ’ γέμιζε φλουριά.

‘ Η γυναίκα τοΰ βασιλόπουλο ήθελε τριαντάφυλλα καί πουθενά δέ 
βρίσκουνταν, τόμαθε ό γέρος, μάζεψε τήτ κόρης τ’ καί τά πήγε κάτ’ άπ’ 
τό παλάτ’ καί φώναζε, τριαντάφυλλα, ώραΐα καί δροσάτα. Κατέβαινε of. 
δούλες ν’ άγοράσνε, ό γέρος λέγει, άν τόν δόσνε ένα μάτ’, τά δίνΐ.

Πάνε καί τό λένε, δίνε τό μάτ’ καί πέρνουνε τά τριαντάφυλλα. 'Ολό
χαρος ό γέρος πάγ’ στή κοπέλλα τό μάτ’ της, ή χαρά τς δέ λέγεται πού 
είδε, γελούσε κ’ έπεφταν βροχή τά τριαντάφυλλα.

Σέ λίγες μέρες δ γέρος πάγ’ πάλε έξω πό τό παλάτ’ καί φώναζε, πάρ 
τε τριαντάφυλλα, ώραΐα καί δροσάτα. Οί δούλες κατέβαινε νά τ ’ άγορά-

ι «ι Λ 3 \ <f / »σνε, τις λεγ τα οινω ενα ματ .
Πάνε καί τό λένε καί φέρνουνε καί τ ’ άλλο.
Βάζ’ ή κοπέλλα καί τ’ άλλο μάτ’, άπ’ τή χαρά έγινε όμορφότερη καί 

ζονσε καλά μέ τόν γέρο καί τόν άγαπούσε σά πατέρα.
Ά πό στόμα σέ στόμα έφτασε στ’ άφτιά τού βασιλόπουλο πώς είναι 

ένα κορίτσ’ πού στήν ομορφιά τ ’ δέν έχ’ ταΐρ’, δταν γελάει πέφτουνε 
τριαντάφυλλα άπ’ τό στόμα τ’ καί σά λούγεται ή σκάφ’ γεμιζ’ φλουριά- 
θάναι τό κορίτσ’ πού θάπερνα γυναίκα, κ’ έδοσε διαταγή δλα τά κορίτσια 
πού είναι στή χώρα νά πά νά τό πούνε ένα παραμύθ’.
• Ό  γέρος πήρε τήν κοπέλλα καί τήνε πήγε στό παλάτ’ καί τό βασιλό

πουλο φώναξε τήν γυναΐκά τ ’ καί τήν πεθερά τ’ ν ’ άκονσνε καί κείνες τό 
παραμύθ’.

Ή  κοπέλλα άρχισε. Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά μητρυιά κ’ είχε 
ένα δικό τς κορίτσ’ άσχημο καί κακό καί μιά προγονή, ή προγονή ήτανε 
δμορφη καί δέ τήν άγαπούσε, τήν έστελνε άπ’ τό πρωί ώς τό βράδυ νά 
φνλάγ’ τά πρόβατα καί τό βράδ’ τήν έβαζε κ’ έκαμνε δλες τις δουλιές τού
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σπιτιού. Μιά μέρα τήν έστειλε νά πλύν] ρούχα στό γεφύρ’, τήν βλέπ' ένας 
γέρος καί τήν λέγ’ :

Δε μπαίνεις κοπέλλα μ ’, στό νερό, 
τώρα πονναι το νερό χρυσό ;

Ή  κοπέλλα ξεντύθκε καί μπήκε, βγήκε ομορφότερη κι' όταν γελού
σε έπεφταν τριαντάφυλλα άπ’ τό στόμα τς. Σά γύρσε καί τήν ειδ ’ ή μη
τρυιά ομορφότερη καί σά γελούσε νά πέφτνε τριαντάφυλλα άπ* τό στόμα 
τς, σκύλιασ’ καί τή ρώτσε τι έκαμε. Κ εΐ πού έπλυνα, λέγ’ ή προγονή,

/ 5 e; ' » ι 5φανηκ ενας γέρος και με ειπε:

Δέ μπαίνεις κοπέλλα μ ’, ατό νερό, 
τώρα πονναι τό νερό χρυσό ;

Καί μπήκα. Τήν άλλι μέρα στέλνΐ στό γεφύρ’ τό κορίτσ’ τς, τό βλέπ’ 
ό γέρος καί τύ λέγ’ :

Δέ μπαίνεις κοπέλλα μ ’ , στό νερό, 
τώρα πονναι τό νερό χρυσό ;

Τό νερό ήτανε βούρκος καί βγήκε πιό σχαμερή κ ι’ άσχημη. Ή μάννα 
τ ’ σάν τό είδε καταφρονούσε περισσότερο τήν προγονή, ή προγονή περί- 
μενε νά ξημερώσ’ ό Θεός τή μέρα, νά βγή έξω μέ τά πρόβατά νά γλυτώσ’,

Τό βασιλόπουλο έμαθε πώς στό βασίλειό τ ’ είναι μιά κοπέλλα όμορ
φη, πού δταν γελάει πέφτουνε τριαντάφυλλα άπ’ τό στόμα τς, έστειλε 
προςενητάδες νά τήν πάρ’ γυναΐκά τ ’, ή μητρυιά βάζει πάνω στό άμάξ’ 
τήν κόρη τς καί τήν προγονή καί πάνε στην πολιτεία πού ήτανε τό βασι
λόπουλο. Στό δρόμο ή προγονή δίψασε καί γύρεψε νά πιή νερό.

— Νά βγάλω τό μάτι σ’ καί σέ δίνω, τήν εΐπ ’ ή μητρυιά. Τδβγαλε καί 
τήν  έδοσε νερό. Ό  δρόμος ήτανε μακρύς, ή προγονή ξαναδίψασε καί ζη
τάει νερό, ή μητρυιά τήνε λέγ’ , θά σέ δόσω, μά θά σέ βγάλω καί τ’ άλλο 
μάτι σ’ . ’Αφού τοβγαλε τήν έρριξε καί κάτ’ άπ’ τ ’ άμάξ’.

Τό βασιλόπουλο άκουε συλλογισμένο κ’ έρριχνε άγριες ματιές στή γυ- 
ναΐκά τ ’ καί σιή πεθερά τ’. Κεΐ πού έκλαιγε, λέγ’ ή κοπέλλα, πέρασ’ ένας 
γέρος καί τή ρώτσε, τ’ έχεις κοπέλλα μ ’ καί κλαΐς ;

— Πώς νά μή κλαίγω ; καί τόν είπε δλα της τά βάσανα.
—Μή κλαΐς, έχΐ καί γιά σένα ό Θεός, θά σέ πάρω καί θά σ’ έχω σά 

κόρη μ ’ . Τή βάσταξε ό γέρος άπ’ τό χέρ’ καί τήν πήγε στήν καλύβα τ ’, μέ 
τόν καιρό ξέχασε τις πίκρες καί σά γελούσε έπεφταν τριαντάφυλλα καί σά 
λούγουνταν ή σκάφ’ γέμιζε φλουριά

Ή  γυναίκα τού βασιλόπουλο ήθελε τριαντάφυλλα καί πουθενά δέ 
βρίσκουνταν, τόμαθε ό γέρος, μάζεψε τής κόρης τ ’ πού έπεφταν σά γε-
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λοΰσε καί πήγε κάτ’ άπ’ τό παλάτ’ καί φώναζε, τριαντάφυλλα, ώραία καί 
δροσάτα. Κατεβαϊνε οί δούλες ν’ άγοράσνε, ό γέρος λέγ’ , άν τόν δόσνε 
έ'να μάτ’ , τά δίνι. Πάνε καί τό λένε, δίνε τό μάτ’ καί περνούνε τά τριαν
τάφυλλα. 'Ολόχαρος ό γέρος πάγ’ στή κοπέλλα τό μάτι τς, ή χαρά τς δέ 
λέγεται πού είδε, γελούσε κ’ έπεφταν βροχή τά τριαντάφυλλα. Σέ λίγες 
μέρες μάζεψε ό γέρος τριαντάφυλλα, πάγ’ πάλε έξω πό τό παλάτ’ καί φω
νάζ’, πάρτε δροσάτα τριαντάφυλλα. Οί δούλες κατεβαϊνε νά τ ’ άγοράσνε, 
τις λέγ’ τά δίνω έ'να μάτ’. Πάνε καί τό λένε καί φέρνουνε καί τ’ άλλο. 
Βάζ’ ή κοπέλλα καί τ’ άλλο μάτ’, άπ’ τή χαρά έγινε όμορφότερη καί ζοΰσε 
καλά μέ τόν γέρο καί τόν άγαπούσε σά πατέρα.

Τό βασιλόπουλο σκώνεται κ ι’ άγκαλιάζ’ τή κοπέλλα καί τήν έκαμε γυ- 
ναϊκά τ’, τόν καλό γέρο κράτησε στό παλάτ’ καί τόν είχανε σάν πατέρα 
καί τήν στρίγκλα τήν μητρυιά μέ τήν κόρη τς έδοσε διαταγή νά τις δέσνε 
σέ δυό τρελλά άλογα καί νά τις γυρίσνε σ’ δλη τήν πολιτεία.

Μηδέ γό) ήμνα έκεΐ, μηδέ σύ νά τό πιστέψης.

3 3 . Ή  Π ούλια κ ι' ό Αύγερινός.

Ηράκλεια.

Μιά φορά κ ’ ένα καιρό ήτανε δυό άδέλφια πολύ άγαπημένα καί πο
λύ όμορφα, τό κορίτσ’ τό έλεγαν Πούλια καί τ ' άγόρ’ Αυγερινό, ή μητέ
ρα τους, τήν Πούλια δέν τήν άγαπούσε, γιατί ήτανε μητρυιά καί τήν κα
ταφρονούσε, άγαπούσε τόν Αυνερινό πού ήτανε δικό τς παιδί καί μιά μ έ
ρα τόν είπε, τό Σαββάτο θά λούσω τήν Πούλια καί θά τή σκοτώσω.

Ό  Αυγερινός τό είπε σιήν Πούλια πού θά τή σκότωνε ή μητρυιά καί 
τήν πήρε κ’ έφυγανε. ’’Ετρεχαν, έτρεχε κ’ ή μητρυιά πό πίσω, κουράσθηκ’ 
ή μητρυιά καί γύρσε, εκείνα πορπάτσαν πολύ δρόμο καί δίψασαν1 ήτανε 
κεΐ κοντά μιά λακκούβα κ’ ειχε νερό, ήταν καί μιά πατημασιά άρνιού, δ 
Αυγερινός δίψασε κ’ ειπε στήν Πούλια, διψώ, θά πιώ νερό, ή Πούλια δέν 
τόν άφινε1 μή πίνς Αυγερινό, άπ’ αύιό τό νερό καί θά γίνς άρνάκ’. Δέν 
τήν άκσε κ’ έγινε άρνάκ’ κ’ έτρεχε πό πίσω τς καί φώναζε μέε, μέε. Κου
ράσθηκ’ ή Πούλια, βρήκε ένα δέντρο κ ι’ άνέβκε επάνω μέ τό άρνάκ’, κον
τά στό δέντρο ήτανε ένα αύλάκ’, πήγε τό βασιλόπουλο νά ποτίσ’ τ’ άλο
γό τ ’, τ ’ άλογο φοβούντανε καί δέν έπινε νερό.

Τό βασιλόπουλο τήν είδε καί τήν παρακαλεΐ νά κατέβ’ , τήν παρα- 
καλεΐ, δέ κατέβαινε, τότε πήγε σέ μιά μάγισσα, κ ’ ή μάγισσα τό είπε, γιο 
θά τήν κατεβάσω. ΙΙήρε μιά σκάφ’ άλεύρι, ενα κόσκινο κ’ ένα γι.υρουιάκ’ 
καί πήγε κάτ' άπ’ τό δέντρο πού ήτανε ή Πούλια, έβαλε τό κόσκινο άνά- 
ποδα, νά κοσκινίσ’ τ ’ άλεύρ’ κ’ ή Πούλια πό πάνω φώναζε, μή τό κόσκινο 
ανάποδα, ή μάγισσα έλεγε, δεν άκούω, κατέβα κάτ’ , είμαι κουφή.

Κατόπ’ ή Πούλια φώναζε, το γουρουνάκ’ θά σέ φάγ” τ’ άλεύρ’ σ’, ή



μάγισσα δλο έλεγε δέν άκούώ, είμαι κουφή, ως που κατέβκε ή Πούλια, 
έτρεξε τό βασιλόπουλο καί τήν πήρε στήν άγκαλιά τ ’ καί τήν πήγε στό 
παλάτ’ στή μητέρα τ’ τή βασίλισσα καί τήν έ'καμε γυναΐκά τ ’.

Ό  Αυγερινός δέ ξεχώριζε πό τήν Πούλια κι’ δλο φώναζε μέε μέε, ή 
βασίλισσα έλεγε πώς δέν τήν άφινε νά κοιμηθή ώς ποΰ έβαλε τό βασιλό
πουλο καί έσφαξε τό άρνάκ’ 'Ό λΐ έφαγαν, μόν’ ή Πούλια δέν έφαγε, μά
ζεψε δλα τά κοκκαλάκια τ ’ μικρά καί μεγάλα, τάβαλε σ’ έ'να σακκουλάκ’ 
καί πήγε καί τάθαψε στήν αυλή. Στόν τόπο κεΐ φύτρωσε μιά πορτοκα
λιά μ ' ολόχρυσα πορτοκάλια, πήγαινε ή Πούλια κάτ’ άπ’ τήν πορτοκαλιά 
καί τή χάϊδευε κι’ δταν πήγαινε ή βασίλισσα τή χτυπούσε.·

34. Ή  προγονή η ' ή κόρη της μητρυιάς.
Καστανιές.

"Ενα καιρό κ’ ένα ζαμάνι, ήτανε έ'νας χηριός κ’ είχε ένα κορτσάκ’ 
ξαναναπαντρεύθηκε κ’ ή μητρυιά τ’ τό τυραννοϋσε, δλη μέρα τδδερνε. 
"Οσο τό καταφρονούσε τόσο δμορφο γίνουνταν, μιά μέρα τόστειλε νά τήν 
φέρ* αθάνατο νερό γιά νά τό φάνε οί δράκ’ .

Στό δρόμο πού πάγαινε βρίσκ’ ένα γέρο, τό λέγ’ , δ γέρος, ποΰ πάς 
καλό κορίτσ’ ;

— Τ ί νά κάνω παππού, ή μητρυιά μ’ μέ δέρνει καί μ ’ έστειλε νά πά 
νά τή φέρω άθάνατο νερό.

— ’Ά ϊ,  κόρη μ’ , θά κάνς δυό ώρες δρόμο, θά βρείς ένα γιασεμί, υστέ
ρα μιά ελιά κ’ ύστερα μιά μηλιά, κ’ύστερα μιά βρύσ ’ χρυσή πού τρέχΐ άθά
νατο νερό. "Οταν γυρίσεις μέ τ’ άθάνατο νερό θά κάνς δ,τι σέ πει τό για
σεμί, θά κάνς δ,τι σέ πει ή ελιά, θά κάνς δ,τι σέ πει ή μηλιά.

— Ευχαριστώ παππού, φίλσε τό χέρι τ’ καί τράβηξε τό δρόμο, πήγε 
στή χρυσή βρύσ’ καί πήρε τό άθάνατο νερό.

Γυρνώντας τό ειπε τό γιασεμί, κόρη μ’, δέ μέ χύνς λίγο νερό πού δι
ψάω ; 'Η  κόρη τδχσε νερό, κ’ είπε τό γιασεμί :

"Οπως μοαχίζω γώ, 
νά μοοχίζης και αν.

— Κόρη μ’, λέγ’ ή έλιά, δέ μέ ρίχνς λίγο νερό πού διψάω ;
—Νά σέ ρίξω- κ’ είπε ή έλιά.

"Οπως είναι ή έλιά μαύρη,
έται νά είναι τό μάτι σ’ καί τό φρύδι σ’
κι δσο όμορφη είσαι, αλλο τόσο όμορφη νά γίνς.

■—Κόρη μ ’, λέγ’ ή μηλιά, δέ μέ ρίχνς λίγο νερό πού διψάω ;

Παραμύθια της Θράκης 1 8 1
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— Νά σέ ρίξω. Τήν έρριξε καί τή μηλιά, καί τήν ειπ ’ ή μηλιά,

Κόρη μ ’, πώς είναι τό μήλο μ ’ κόκκινο, 
έτσ’ νά εϊια ι τά μάγουλά σ’ και πώ κόκκινα.

Πήγε τό κορίτσ’ στήν μητρυιά τ ’ άθάνατο νερό. Ή μητρυιά είχε τήν 
Ιδέα πώς δέν θά ματαγύριζε, κι’ οχι μόνε ήλθε, μά ήλθε έμορφότερο, τό 
μάτι τ ’ καί τό φρύδι τ ’ μαϋρο σάν έλιά, τά μάγουλά τ’ πιό κόκκινα άπ’ τό 
μήλο καί σκόρπιζε τή μοσχιά τοΰ γιασεμιού, τώρα τό κακομεταχειρίζουν- 
ταν άκόμα πιό πολύ.

Μιά μέρα πέρασε άπό κεϊ τό βασιλόπουλο είδε τό κορίτσ’, τό άρεσε 
καί τό είπε, δέν έρχεσαι νά σέ πάγω στό παλάτ’ ; καί τό πήρε.

'Η  μητρυιά έ'στειλε καί τό δικό τς κορίτσ’ νά πά νά φέρ’ τ ’ άθάνατο 
νερό, νά γίνΐ καί κείνο όμορφο καί νά μοσχίζ’. Στό δρόμο που πήγαινε, τό 
βλέπ’ ό γέρος καί τό λέγ’ , πού πάς κόρη μ ’ ;

— Πάγω νά πάρω τ’ άθάνατο νερό.
—"Α ϊ, κόρη μ’ , λέγ ’ ό γέρος, θά κάνς δυό ώρες δρόμο καί θά βρεις 

ένα γιασεμί, ύστερα μιά έλιά, ύστερα μιά μηλιά κ’ ύστερα μιά βρύσ’ 
χρυσή πού τρέχ’ άθάνατο νερό. "Οταν γυρίσεις μέ τ ’ άθάνατο νερό θά 
κάνς δ,τι σέ πει τό γιασεμί, θά κάνς δ,τι σέ πει ή έλιά, θά κάις δ,τι σέ 
πει ή μηλιά.

— Καλό, είπε, τό κορίτσ’ καί προχώρσε. ΙΙήγε στή χρυσή τή βρύσ’ 
πήρε τ’ άθάνατο νερό. Γυρνώντας τό είπε τό γιασεμί, κόρη μ ’, δέ μέ χύνς 
λίγο νερό πού διψάω ;

— "Α, λέγ’, γιά σένα γώ τό κουβαλάω ; Καί κείνο τό είπε,

"Οσο άσχημη είσαι, 
άλλο τόσο άσχημη νά γένς.

— Κόρη μ’ , λέγ’ ή έλιά, δέ μέ ρίχνς λίγο νερό πού διψάω ;
—”Α, γιά σένα γώ τό κουβαλάω ; Καί κείνΐ τήν είπε,

"Οσο μαύρη είναι ή έλιά, 
τόσο μαύρη νά γένς

— Κόρη μ ’, λέγ’ ή μηλιά, δέ μέ ρίχνς λίγο νερό πού διψάω ;
—“Α, λέγ’, γιά σένα γώ τό κουβαλάω ; καί κείν] τό είπε,

"Οσο πράσινα είναι τά μήλα μ ’ , 
πιό πράσινη νά γένς.

Τό κορίτσ’ πήγε στή μάννα τ ’, σάν τό είδε πιό άσχημο άφ’ δ,τι ήταν, 
έσκασε πό τό κακό τς;
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3 5  Ή  νεράιδα, τδ πα ιδί μ ι ’  ό 'Εβραίος.
Φανάρι.

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη, στην ανέμη ντυλιγμένη 
δώο’ της κλώτσα νά γυρίση παραμνϋι ν' άρχηνίση 
καί τήν καλή μας συντροφιά να τήν καλησπερίση.

Μιά φορά κ ’ ενα καιρό ήτανε μιά χήρα κ’ ειχε ένα παιδί κ’ ήθελε νά 
τό βάλι σέ μιά δουλειά γιά νά ζήσνε, ρωτούσε άν έχ3 κανείς καμμιά δου
λειά νά τό παρ’ βρέθκε ένας Εβρα ίος κ’ είπε, γώ τό πέρνω μόν’ θά τό 
βλέπς μιά βολά τό χρόνο.

— Καλά, είπ ’ ή χήρα.
”0  Εβραίος πήρε τό παιδί καί τό πήγε σ’ ένα καράβ’, όταν νύχτωσε 

τό είπε, θά σέ βάλω μέσα σ’ έ'να τουλούμ*1) νά κοιμηθής καί γώ θά κοι
μηθώ στό άμπάρ’, άμα ξημερώσ’ θά σέ φωνάξω νά σχίσης τό τουλούμ’ 
νά βγής έξω.

Σάν ξημέρωσ’ ό Θεός τήμέρα φωνάζ’ ό Εβραίος άπ’ τό άμπάρ’, σχίσ’ 
τό τουλούμ’ κ’ έβγα έξω. ’Έσχισε τό παιδί τό τουλούμ’ καί μόλις βγήκ’ 
έξω τό χτυπούσε ό Εβραίος καί τό παιδί έκλαιγε, κεΐ πού έκλαιγε τά πό
δια τοΰ παιδιού σκάλωσαν σ’ ένα χαλκά, τόν τράβηξε καί βγήκε ένα κα- 
πάκ’ κι’ ό 'Εβραίος τό είπε κατέβα μέσα.

Έ κεΐ ήτανε όλο πετράδια, άσπρα, κόκκινα καί πράσινα πού γυάλιζαν 
σάν διαμάντια, λέγ’ ό Εβραίος στό παιδί, ρίξε με άπ’ αύτές τίς_ πέτρες. 
Τό παιδί τόν έρριξε πολλές καί τόν παρακαλούσε νά τό βγάλι, δ 'Εβραίος 
είπε νά σέ κατεβάσω ήξευρα, νά σ’ άνεβάσω δέν ξέρω κ’ έκλεισε τό καπάκ3.

Τό παιδί άνοιξε μιά πόρτα κ ’ είδε δλο ψωμιά, άφοϋ έφαγε,.καί χόρ
τασε πήγε σ’ άλλη κάμαρα, κεΐ είδε ένα γέρο μ ’ άσπρα μαλλιά κ ι’ άσπρα 
μακρυά γένεια ώς τά γόνατα καί τόν είπε, — Καλή σπέρα πατέρα.

— ’Ά ν δέ μ’ έλεγες πατέρα, θά σ’ έτρωγα, έχω πολλά χρόνια ν’ ά- 
κούσω νά μέ πούνε πατέρα.

Τό παιδί διηγήθκε στό γέρο πώς βρέθκε κεΐ κάτω, ό γέρος τό είπε νά 
καθήσ’ μαζύ τ’ καί τό έντυσε μέ καλά ρούχα.

Τό παιδί γύρσε δλες τις κάμαρες, στήν μιάνα πού ήτανε κλειδωμένΐ 
είδε άπ’ τήν κλειδαρότρυπα μέσα, ήλθαν τρία περιστέρια, έβγαλαν τά φτε
ρά τους σέ μιά χαβούζα κ’ έγιναν τρεΐς όμορφες κοπέλλες, σά νεράιδες μέ 
ξέπλεχα μαλλιά στις πλάτες.

Τό παιδί γύρεψε άπό τόν γέρο τό κλειδί αυτής τής κάμαρας.
—Δέ στό δίνω. γιατί αυτή μέ τύφλωσε.
Ό  γέρος τό κλειδί τό είχε δεμένο στά μαλλιά τ ’, μιά μέρα κεΐ πού 

κοιμούντανε, τό παιδί.πήρε τό κλειδί κι’ άνοιξε τήν πόρτα κ’ είδε μέσα.

\) Λ, Τ. ασκός.
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"Οταν ξύπνησ’ δ γέρος κατάλαβε πού πήρε τό παιδί τό κλειδί κ ι’ άνοιξε 
τήν πόρτα καί τό είπε, τά περιστέρια είναι κόρες μου, ή τελευταία πού 
θά έλθ ’, δταν βγάλτ τά φτερά νά τήν πής, άμα δέ μέ δόσεις τό φώς τοΰ 
πατέρα σ’, δέ θά σέ δόσω τά φτερά.

Κρύφτηκε τό παιδί μέσα στό ντουλάπ’ κ ι’ δταν ήλθανε τά περιστέρια 
κ’ ήλθε ή σειρά τοϋ τρίτου περιστεριού κ’ έβγαλε τά φτερά τ’, τά πήρε καί 
τήν είπε, αν δέ δόσεις τό φώς στόν πατέρα σ’, δέ θά στά δόσω.

Ή  κόρη πήγε κ’ έδοσε τό φώ.ς στά μάτια τοΰ πατέρα τς κ’ είπ ’ ό γέ.
ρος στό παιδί, στή δίνω άραβωνιαστική σ’ , μόνε φύλαγε καλά τά φτερά νά
μή σέ φύγ’. Τό παιδί στεναχωριούντανε, καί τό ρώτσε δ γέρος γιατί στε
νοχωριέσαι ;

— Θέλω νά δγιώ τή μητέρα μ’.
Ό  γέρος τό έδοσε ένα άλογο καί δύο καμήλες φλουριά καί τό κορίτσ’, 

Σ ’ αύτό τό μεταξύ δ Εβραίος έχτισε σπίτια αντίκρυ στή καλύβα τής μη
τέρας τ’ καί λέγ’ τό παιδί στό κορίτσ’, πώς νά σέ βάλω μέσα στή καλύβα; 
Τό κορίτσ’ βαστοΰσε έ'να αβγό καί μόλις τδρριξε κατά γής ή καλύβα έγινε 
παλάτ’. ‘Η μητέρα φίλσε τό παιδί καί τό κορίτσ’ καί ήτανε ολόχαρη.

Ό  βασιλέας τοΰ χωριού έκαμε τραπέζ’ καί κάλεσε όλους, κάθσανε 
δλοι γύρω κι’ δ καθένας έλεγε τήν ιστορία τ’ , ήλθε κ’ ή σειρά τοΰ παι
διού κ’ είπε τό παιδί τί τό έκαμ’ δ Εβραίος. *0  Εβραίος ήτανε κεϊ κ’ 
έτρεμε άπ’ τό φόβο τ’, δ βασιλέας τόν έκαμε έξορία καί τά σπίτια τοΰ Ε 
βραίου κ ’ δλο τό βιό τά έδοσε στό παιδί.

Τό παιδί πήγε γιά μιά δουλειά καί τά φτερά τά έδοσε στή μητέρα τ ’ 
καί τήν είπε, κρύψ’τα καλά, νά μήν τά δόσης στό κορίτσ’ γιατί θά τό 
χάσω. ’Έκαναν χορό καί χόρεψ’ κ ’ ή νεράιδα δέ πατούσε στή γής, όλος ό 
κόσμος τή θάμαξε κ’ είπε, αν είχα τά φτερά μ ’ θά χόρευα καλλίτερα,
κλείστε τά παράθυρα καί δέ φεύγω.

Μόλις τάβαλε έκανε κάνα δυο γύρους καί λέγ’ στή μητέρα τοΰ παι
διού, σάν έλθ ’ ό γιός σου νάλθ’ νά μέ βρή 

Στά τράγκουλα 
ατά τρίγκονλα 
στη διαμαντίνια χώρα

» */ κ εγινε αφαντη.
Σάν ήλθε τό παιδί, τό λέγ’ ή μητέρα τ ’, νά πάς νά βρής τό κορίτσ’ 

Στά τράγκουλα, 
ατά τρίγκονλα, 
στη διαμαντίνια χώρα.

’Έφγε τό παιδί. Δρόμο πέρνει, δρόμο άφίνΐ, φθάνΐ σ’ ένα μακρυνό 
μέρος καί ρωτάγ’ έναν, ποϋ είναι
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Τά τράγκόνλα 
τά τρίγκονλα 
ή διαμαντένια χώρα ;

—Νά πάς νά ρωτήσης τή Νοτιά. “Οταν έφθασε βρέθκε σέ μιά βρύσ’, 
μιά έπερνε νερό, τήν λέγ’, δόσε με, νά πιω λίγο νερό.

— Δέ μπορώ γιατί ’ναι τής κεράς μου.
Σέ λίγο ήλθε μιά άλλι νά πάρη νερό, αύτή τό έδοσε. Π ίνι καί ρίχν’ 

μέσα τό δαχτυλίδι τ’ .
Τό κορίτσ’ μόλις είδε τό δαχτυλίδ’, τό έκρυψε νά μή τό δγή ή μητέ

ρα τ’ καί τή ρωτάει, σάν έλθ ’ ό άντρας μ’ νά τόν δεχτώ ;
— Θά τόν κυνηγήσω, νά μήν έλθ ’ .
Τότε τό κορίτσ’ βάζ’ τά φτερά τ ’ , άνεβάζ’ πάν’ στά φτερά τό παιδί 

καί πέταξαν, ή μητέρα τ ’ έγινε σύννεφο καί τούς κυνηγούσε ώς πού έφθα- 
σαν στό σπίτ’ τής μητέρας τ ’. ’Έκαμαν χαρά σαράντα μέρες καί σαράν
τα νύχτες, ό γέρος τούς έδοσε πολλά φλουριά, έδοσαν καί μένα : περνών
τας άπό ένα ρέμα οί βαθρακοί φώναζαν βράκ, βράκ καί ’γώ νόμσα πώς 
ήταν κλέφτες κ ’ έλεγαν μπράκ, μπράκ, τ’ άφσα κ’ έφχα.

3 6 . ‘Ο Χρυοόμαλλος.

Φανάρι.

'Ένα καιρό κ’ ένα ζαμάνι ήτανε ένας βασιλές καί στό βασίλειό τ’ γί- 
νουντανε πολλές κλεψιές1 μιά βραδειά διατάζ' φώτα δέ θ ’ άνάψνε κ’ 
έβγαλε τό στρατό νά πιάσνε τόν κλέφτ’ κ ι’ άνθρωποί τ ’ γύριζαν. Στήν άκρη 
ήτανε ένα σπιτάκ’ καί κάθουνταν τρεις αδελφές κ’ έφαινανε, άπ’ τό πα
ράθυρο ’φικρίστηκαν οί άνθρωποι τοΰ βασιλέ κ’ άκσανε πού ή μεγάλ’ 
έλεγε, έγώ άν ήμνα τού βασιλέ γυναίκα θάκανα δλο τό στρατό ρούχα, ή 
άλλ’ έλεγε, έγώ άν ήμνα τοΰ βασιλέ γυναίκα θ έ  νά στρώσω δλο τό πα
λάτ1 χαλιά, κ’ ή μικρότερ’ έλεγε καί γώ άν ήμνα τοΰ βασιλέ γυναίκα θέ 
νά τόν κάνω δυό χρυσά παιδιά.

Τό πρωί ό βασιλές ρωτάει τις άνθρωποί τ ’ , τ ’ είδανε, τ’ έμαθανε ;
Άπονα σπιτάκ’ άκσαμε πδλεγαν τρεις άδελφές. γώ άν ήμνα γυναίκα 

τοΰ βασιλέ, θ έ  νά κάνω δλο τό στρατό τ’ ρούχα, ή άλλ’ , γώ άν ήμνα γυ
ναίκα τοΰ βασιλέ, θέ νά στρώσω τό παλάτ’ δλο χαλιά κ’ ή μικρότερ*, γ<ή 
άν ήμνα τοΰ βασιλέ γυναίκα, θέ νά τόν κάμω δυό χρυσά παιδιά.

”1) βασιλές προστάζ’ καί φέρνε μπρός του τά κορίτσια, τά κρατάει 
στό παλάτ’ καί κάμνει γυναΐκά τ’ τήν δλο μικρή πού θά τόν έκαμνε τά 
δυό χρυσά πυιδιά.

Ή οθ* ό καιρός νά γεννήσ’ ή βασίλισσα, οί δυό άδελφές άπ’ τή ζούλια
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τς πλήρωσαν τή μαμμή καί τα δυό παιδιά πού γένσε τάβαλε σέ κασάκ’ 
καί τάρριξε στό ποτάμ’ καί στό πλάγ' τήν έβαλε δυό σκυλάκια.

Ρωτάγει τή μαμμή ό βασιλές, τί γένσε ή βασίλισσα κι’ αυτή τόνε 
λέγ’ δυο σκυλάκια. Ό  βασιλές ταράχθηκε και διατάζ’ τή βασίλισσα νά 
τήν βάλνε μέσα σιό καλύβ’ .

Τό κασάκ' μέ τά μωρά τά βασιλόπουλα, κυλώντας τό νερό, τό πήγε 
σ’ ένα νερόμυλο. 'Ο μυλωνάς βλέπ’ τό κασάκ’ τό πέρνει, τό άνοίγ’ καί 
βλέπ’ δυό μικρά, τό ένα ήτανε κορίτσ’ καί τ ’ άλλο άγόρ. Παιδιά δέν είχε, 
τά πήρε καί τά μεγάλωσε σάν παιδιά τ’, κ ι’ οσο μεγάλωναν γίνουνταν 
πιό έμορφα. Σά μεγάλωσε τ ’ άγόρ’ έπερνε τό τουφέκι τ ’ καί πήγαινε στό 
κυνήγ’ κ ι’ ό βασιλές έβγαινε στό κυνήγ” μιά μέρα αντάμωσε τό παλληκάρ’ 
τ ’ άγάπσε καί κάθε μέρα έβγαιναν καί κυνηγούσανε μαζύ.

’Άρχισε νά μαθαίνεται πώς δ μυλωνάς έχει δυό παιδιά πού ή έμορφιά 
τους δέν ειχε ταΐρ’ στόν κόσμο, τ ’ άκσανε οί άδελφές τής βασίλισσας κ’ 
είπανε αυτά είναι τά χρυσά παιδιά τής αδελφής μας, κ’ ήθελαν νά τά ξε- 
κάμνε. Στέλνε στό μύλο μιά γρηά καί λέγ’ στό κορίτσ’, κόρη μ’ τί κάθεσαι 
έδώ ; ποΰ είναι δ άδελφός σ’ ;

— Πάγει στό κυνήγ’ .
—“Αμα έλθ’ νά τόν πής νά πάγ’ νά σέ φέρ’ τόν καθρέφτ’ πού φυ- 

λάγνε οί δράκ’ καί πώς άν δέ στόν φέρ’, δέν μπορείς νά ζήσης.
’Έρχεται τό βράδ’ δ άδελφός, βλέπ’ τήν αδελφή τ ’ συλλογισμέν!, καί 

τήν ρωτάει, τ ’ έχς αδελφή μ ’ ;
—Τί νά σέ πώ αδελφέ μ’ , θέλω νά μέ φέρς τόν καθρέφτ’ πού φυ- 

λάγνε οί δράκ’· άν δέ μέ τόν φέρς δέ θά μπορέσω νά ζήσω.
— Κάνε υπομονή καί θά στόν φέρω.
Σηκώνεται πρωί καί πήρε δρόμο, πάγ’ , πάγ’ , παγαίνοντας βρίσκει 

ένα γέρο, δ γέρος τό ρωτάει, ποΰ πάς παιδί μ ’ ;
—Πάγω νά πάρω τόν καθρέφτ’ .
—Ά ,  λέγ’ , πολύ δύσκολα" θά πάς άπ’ αύτό τό στρατί, θά βρεις ένα 

ποτάμ’ πού τρέχ’ αίμα, θά πεις, τί καλό ποτάμ’ είναι αύτό, θά πάρς λί- 
λο αίμα νά πιής καί θά πεις, ποτάμ’ , κάνε με δρόμο νά περάσω καί κεί
νο θά ξεραθεί καί θά περάσεις. Κατόπ’ θά βρεις ένα άψηλό βουνό καί 
θά πεις, τί ωραίο βουνό είναι, κάνε με, δρόμο νά περάσω καί κείνο θ ’ ά- 
νοίξ’ καί θά περάσεις. "Υστερα θά βρεις ένα τράγο μ’ ένα λιοντάρ’, στό 
λιοντάρ’ μπροστά θά είναι χόρτο καί στόν τράγο μπροστά κρέας, θά πάρς 
τό κρέας νά τό δόσης τό λιοντάρ’ , θά πάρς τό χόρτο νά.τό δόσης τόν 
τράγο καί θά πεις, δόστε με δρόμο νά περάσω καί θά παραμερίσνε. Κα
τόπ’ θά βρεις ένα παλάτ’ , κεΐ μέσα κάθονται δράκ’, θ ’ άνοίξεις τήν πόρ
τα, θά βάλς πρώτα τό ζερβί ποδάρ’ σ’ καί θά δγεΐς τή δράκισσα νά κοι
μάται, τότε θά πάς νά βυζάξης τό δεξί τς τό βυζί. ’  Αμα «ό βυζάξεις θά
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σέ φιλήσ3, φίλα την καί σύ καί νά τή ρωτήσης μέ τί τρόπο νά πάρς τόν 
καθρέφτ’ καί θά στό πή.

Ευχαρίστησε τόν γέρο κ’ έ'φγε. Πήγε, πήγε, ηΰρε τό ποτάμ’ πού 
έτρεχε αίμα, κ’ είπε, τί καλό ποτάμ’ είνε αύτό, ήπιε λίγο αίμα, κ’είπε, πο
τάμ3, κάνε με δρόμο νά περάσω.

Τό ποτάμ’ ξεράθκε καί πέρασε. Ηΰρε έ'να άψηλό βουνό κ’ είπε, τί 
ώραΐο βουνό, κάνε με δρόμο νά περάσω.

Τό βουνό άνοιξε καί πέρασε. Ηΰρε έ'να λιοντάρ’ κ’ ένα τράγο, μπρο
στά στό λιοντάρ’ ήτανε χόρτο καί στόν τράγο μπροστά κρέας, πήρε τό 
κρέας τδβαλε στό λιοντάρ’ καί τό χόρτο στόν τράγο κ’ είπε, δόστε με 
δρόμο νά περάσω καί παραμέρσανε. Πήγε, πήγε, ηΰρε τό παλάτ’ πού κά- 
θουντανε μέσα οί δράκ’, άνοιξε τήν πόρτα, έβαλε πρώτα τό ζερβί τό πο- 
δάρ3 τ ’ κ3 είδε τή δράκισσα πού κοιμοΰντανε, πέφτ3 καί βυζάν’ τό δεξί 
βυζί τής δράκισσας κ ι3 αύτή σκώνεται τό φιλεΐ, καί τό παλληκάρ3 φιλεΐ 
κείνηνα. Τόν ρωτάγει πού ήσνα τόσο καιρό χρυσό μ ’ παιδί, καλό μ’ παι
δί ; Τό περιποιήθκε, τδδοσε κ ’ έφαγε καί τό βράδυ τδκρυψε. Σά νύχτωσε 
κ" ήλθανε τά παιδιά τς, οί δράκ3, τή λένε, άνθρωπίλας μυρίζ’.

— Μά παιδιά μ', είναι τό παιδί μ’ , τ ’ άδελφάκι σας, γώ τό βύζαξα. 
’Έφαγανε οί δράκοι, κοιμήθκανε καί τό πρωί λένε, τί θέλι ό αδελφός μας 
κ’ ήλθε ;

— Θέλ’ τόν καθρέφτ’.
— "Ας τόν δόσουμε είπανε οί δράκ’ καί τόν έδοσαν.
Τό παλληκάρ3 εύχαρίστησε τή δράκισσα καί τις δράκ’, τις άποχαιρέτ- 

σε, πήρε τόν καθρέφτ’ καί πάγ3 στήν αδελφή τ’.
Οί άδελφές τής μητέρας τ ’ σάν τδμσθαν ταράχθηκαν, στέλνε στό 

μύλο τήν γρηά, σκώνεται πάλε ή γρηά καί πάγ’ στό κορίτσ’ καί τό λέγ’, ό 
αδελφός σου σ’ έφερε τόν καθρέφτ’, νά τόν πής νά σέ φέρ’ καί τόν Χρυ
σόμαλλο.

’ Η λθ3 ό αδελφός το βράδ’, βλέπει τήν αδελφή τ’ στενοχωρημένη καί 
λέγ’ , γιατί πάλε αδελφή είσαι συλλογισμέν’ ;

— 0έλο> νά μέ φέρς τόν Χρυσόμαλλο.
—Νά στόν φέρω.
Τό πρωί φεύγει καί πάγ’, πάγ3, βρίσκει τόν ίδιο γέρο καί τόν λέγ’ , 

καλή μέρα γέρο.
— Ποΰ πάς παιδί μ ’ ;
— Πάγω νά βρώ τόν Χρυσόμαλλο.
— Τί νά σέ πώ, πολύ δύσκολο. Θά πάς άπ’ αύτό το στρατί, μέρες θά 

πορπατάς, ύστερα θά βρεις ένα παλάτ’, εκεί κάθεται ένας δράκος, έξω 
πό τήν πόρτα θά βρεις ένα γέρο νά κόβ’ ξύλα, θά τόν πεις, καλή μέρα



188 ’ Ελπ ινίκης Στα μούλη Z a p av tf j

παποΰ, δόσε με τόν μπαλτά σ’ να σέ κόψω τά ξύλα. Άφοΰ τά κόψεις, τόν 
ρωτάς γιά τόν Χρυσόμαλλο καί κείνος θά σέ πει.

Τό παλληκάρ’ έκαμε δπως τ ’ όρμήνεψε δ γέρος. Σάν έφθασε στό πα
λάτ’ τοΰ δράκου είδε τόν γέρο νά κόφτ’ ξυλα, τόν είπε καλή μέρα παπ
πού, δόσε με τόν μπαλτά σ’ νά σέ κόψω τά ξυλα.

Σάν τάκοψε ρωτάει τόν γέρο, παππού, ποΰ ’ναι ό Χρυσόμαλλος, θ έ 
λω νά τόν πάρω.

— Κάθσε καί θά στό πώ. Ό  δράκος τώρα κοιμάται, πάνε άπάν’ , έκεΐ 
θά βρεις τόν Χρυσόμαλλο νά πηγαινοέρχεται, θά πάς πό πίσω τ ’ νά ντυ- 
λίξης τά μαλλιά τ ’ στό χέρι σ’ καί κείνος θά γυρίσ'νά σέ πή, τί θέλς, καί 
σύ θά πεις, εσένα θέλω καί κείνος θά σέ ’πλογηθεΐ καί γώ εσένα θέλω.

Μπαίνΐ τό παλληκάρ’ μέσα στό παλάτ’ άνεβαίνΐ άπάν\ βλέπ’ τόν 
δράκο νά κοιμάται καί τόν Χρυσόμαλλο νά πηγαινοέρχεται, πήγε πό πίσω 
τ ’ , ντύλιξε τά μαλλιά τ’ στό χέρι τ’ , γύρσε δ Χρυσόμαλλος καί τόν είπε, 
τί θέλς ; Τό παλληκάρ’ είπε, εσένα θέλω, κ ι’ δ Χρυσόμαλλος ’πλογήθκε, 
καί γώ εσένα θέλω. Πετιέται μέ μιάς στή ράχη τοϋ Χρυσόμαλλου καί πά
νε στό μύλο.

Σά ξύπνησε δ δράκος ρωτάει τό γέρο, τί έγιν’ δ Χρυσόμαλλος ;
—’Έφυγε.
—Για τί μέ τδκανες ;
— Τόσα χρόνια πού δουλεύω καί κόβω ξύλα, κανένας ώς τά τώρα δέν 

ήλθε νά μέ πή, δόσε τό μπαλτά νά σέ κόψω τά ξύλα, κι ’ αύτό μέ τάκοψε 
δλα. Κείνΐ τήν ώρα δ δράκος έσκασε πό τό κακό τ ’ .

Τό πρωί τό παλληκάρ’ πάγ’ στό κυνήγι καί τό λέγ’ δ Χρυσόμαλλος, 
άφοΰ κυνηγήσεις μέ τόν βασιλέ νά τόν φέρς νά τόν κάνμε τραπέζ’ .

Πάγει δ βασιλές στό μύλο βλέπ’ καί τά δυό τ’ αδέλφια καί λέγ’ μέσα 
τ’ , τέτοια θά ήτανε καί τά δικά μ’ τά παιδιά σάν μ ’ εκαμνε ή γυναΐκά 
μ ’ τά παιδιά πού μ’ έταξε.

Άφοΰ έφαγανε τά κάλεσε νά πάνε τήν άλλ’ μέρα στό παλάτ’. "Οταν 
έφευγαν λέγ’ ό Χρυσόμαλλος, δξω πό τό παλάτ’ είναι ένα καλύβ’, κεϊ κά
θεται ή μάννα σας, νά σκύψτε νά φιλήστε τό χέρι τς κι’ δταν δ βασιλές 
δ πατέρας σας πει νά ταΐσνε τ’ αλόγα τα, νά πήτε, τά δικά μας τρώνε 
μαργαριτάρια. Θά σάς πεϊ, πώς είναι δυνατό νά τρώνε μαργαριτάρια τ ’ 
άλόγατα; καί σείς νά πήτε, πώς γίνεται κ’ ή βασίλισσα νά γέννσε σκυ
λάκια ;

— Μεΐς είμαστε τά παιδιά σ’ νά τόν πήτε καί νά φιλήστε τό χέρ’ τοΰ 
πατέρα σας τοΰ βασιλέ.

"Οπως τά είπε δ Χρυσόμαλλος, έ ισ ' έκαμαν. Ό  βασιλές δλόχαρος τ’ 
αγκάλιασε, έδοσε διαταγή τή γυναΐκά τ ’ νά τή λούσνε, νά τήν φορέσνε 
τήν καλλίτερη βασιλική στολή, τή ζήτσε σχώρεση γιά τά καταφρόνια καί
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τώρα πιά νά τά ξεχάσνε καί νά ζήσνε άγαπημένΐ καί νά χαίρωνται τά 
βασιλόπουλα.

Μέρες βάσταξαν οί γιορτές σ’ όλο τό βασίλειο, τόν μυλωνά τόν πή
ρανε στό παλάτ’. καί τις κακές άδελφές τις έκαμαν εξορία. Ό  Χρυσόμαλ
λος ήτανε άχώριστος σύντροφος τοΰ βασιλόπουλου, κ’ έζησαν δλοι καλά 
καί μεΐς καλλίτερα.

3 7 . 'Η  βασιλοπούλα παί * ’ άλας.
Αμυγδαλιά.

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στήν ανέμη ντυλιγμένη, 
δώσ’ της κλώτσα νά γνρίση 
παραμνϋι ν ’ άρχηνίση 
και την καλή μας συντροφιά 
νά τήν καλησπερίση.

“Αρχή τοΰ παραμυθιού καλή σπέρα σας. Μιά φορά κ’ ένα καιρό 
ήτανε ένας βασιλέας κ’ είχε τρεις θυγατέρες, τις φώναξε καί τις ρώτσε 
πόσο τόν άγαπούνε. 'Η  μεγάλι ειπε τόν αγαπάει σάν τό μέλι, ή δεύτερη 
σάν τή ζάχαρ’ κ’ ή τρίτη σάν τό άλας.

Ό  βασιλέας θύμωσε μέ τή μικρή βασιλοπούλα πού τόν ειπε πώς τόν 
αγαπάει σάν τό άλας καί θυμωμένος πώς ήτανε κατεβαίνι καί στέκεται

X / Λ η  Ί / 9 C/ X X  ✓ X / Λ / 1 \στήν πόρτα του παλατιού, βλεπ ενα φτωχό να περναη και τονε λεγ πως 
θά τόν κάν] γαμπρό τ’.

— Βασιλέα μ ’ πολύχρονε, γώ φτωχός άνθρωπος θά πάρω γυναίκα τή 
βασιλοπούλα;

—“Έ τσι θέλω, καί τόν δίνΐ γυναίκα τήν μικρή τ ’ τήν κόρη τ’ .
Ό  φτωχός πέρν’ τή βασιλοπούλα καί τήν πάγ* στή μητέρα τ ’ καί 

ζούσανε άγαπημέν’ μά πολύ φτωχικά, μόλις έβγαζε τά έξοδά τ ’. Πραγ· 
ματευτάδες πλούσιοι θά πάγαιναν σέ μακρυνό ταξιδ’ καί τόν ζήτσανε νά

X r ν  / 3 r X · .  / J I  \ / S X 9τον παρνε μαζυ, αποχαιρετσε τη γυναίκα τ και τή μητέρα τ και φεύγει. 
Στσ δρόμο δπου πάγαιναν ήτανε ένα πηγάδ’ καί τόν στέλνουνε νά φέρ’ 
νερό, μόλις πήγε νά βγάλι νερό, παρουσιάζεται τό στοιχειό τοΰ πηγαδιού, 
κ ι’ δ φτωχός τό λέγ’, καλή μέρα φίλε.

— Γιά  τόν καλό λόγο πού μ’ είπες δέ θά σέ φάγω, δπως έτρωγα όποιο- 
να κ’ίρχουνταν νά πάρ’ νερό, θά σέ δόσω τρία ρόδια, μή τά κόψεις μπρος 
σ’ αύιούς πού πάς μαζύ.

'Ο φτωχός ευχαρίστησε τό στοιχειό, έκρυψε τά ρόδια μέσα στόν 
κόρφο τ ’ κ ’ έφγε. Τό ένα ρόδ’ τδστειλε σπίτι τ ’ κ’ ή μητέρα τ ’ λέγ’, νύφ“,
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δέ κόφτουμε τό ρόδ1 νά δροσισθοϋνε τά χείλια μας ;
Τό κόφτνε καί τί νά δγιοϋνε ; χύθκανε μπρος τους δλο διαμάντια" σά

στισαν οί καϋμένες. Σέ λίγο καιρό άφοϋ έφγε ό άντρας τς γέννα’ ή βασιλο
πούλα ενα άγόρ’ , μεγάλωνε καί τό είχανε μιά χαρά. Πούλσανε δια
μάντια κ’ έκαμαν ενα σπίτ’ σάν παλάτ’, έκαμαν καί μιά βρύσ’ νά περ
νούνε οί διαβάτες νά δροσίζουνται.

Πέρασαν πολλά χρόνια κ ι5 ό φτωχός γύρσε στό χωριό τ’ , στόν τόπο 
πού ήτανε ή καλύβα τ ’ βλέπ’ ένα σπίτ’ σάν παλάτ’ , άπόρσε, είδε τή γυ
ναΐκά τ ’ νά κάθεται στό παράθυρο μ ’ ένα όμορφο νιό, αγρίεψε μέσα τ’ 
κ’ είχε σκοπό νά σκοτώσ’ τή γυναΐκά τ’ καί τό νιό.

Ή  γυναΐκά τ ’ ολόχαρη βγαίνι καί τόν καλώς όρίζ’, πολύ καιρό έκα
μες στή ξενιτειά, καί στό νιό λέγ’ , έλα νά φιλήσης τοΰ πατέρα σ’ τό χέρ\

Τότε κατάλαβε, φίλησε τή γυναΐκά τ’ , φίλησε καί τό γιό τ’ καί τή 
ρώτσε πώς έκαμε αύτό τό σπίτ’.

Τή φάνηκε παράξενο πού τή ρώτσε, τόν ειπε πώς είναι πό τά δικά σ’ 
τά διαμάντια πού μάς έστειλες μέσα στό ρόδ’.

Στό κόρφο τ’ μέσα φύλαγε καί τ’ άλλο ρόδ’. Τό βγάζ’, τό κόβ’ καί 
χύνουνται μπρός τους διαμάντια πού θάμπωναν τά μάτια πού τάβλεπαν. 
’Έκτισαν άλλο καλλίτερο παλάι’ μέ μεγάλους μπαχτσέδες, έκαμαν πολλές 
λεημοσύνες σ ιί φτωχοί κ’ ένα χαλβατζίδικο, οποίος ήθελε έτρωγε δωρεάν 
χωρίς νά δόσ’ πεντάρα.

Οί λεημοσύνες καί τό χαλβατζίδικο ακούστηκαν πό τόν βασιλέα καί 
λέγ’ στό βεζύρ’ τ ’ , ποιός ε ίν ’ αύτός πού κάμνει τόσα καλά στί φτωχοί, 
κ ι’ δποιος θέλ? νά παγαίν’ νά τρώγ’ χαλβά χωρίς νά πληρώνΐ ; πάμε νά 
δγιοΰμε.

Ή βασιλοπούλα γνώρσε τόν πατέρα τς τόν βασιλέα kui λέγ’ στόν 
άντρα τς, απόψε νά τούς φιλέψουμε. Δίνε διαταγή στό μάγερα· νά έτοι- 
μάσ’ φαγητά, τά μισά ανάλατα καί τά μισά αλατισμένα, πρώτα παρου- 
σιάζνε στό τραπέζ’ τ ’ άνάλατα ούτε ό βασιλέας τρώγ’, ούτε ό βεζύρς. Τά 
σκώνε καί φέρνε άλλα αλατισμένα, τότε τρώνε μ ’ όρεξη. Τόν ρωτούνε πώς 
βρίσκει τά φαγιά καί λέγ’, τά πρώτα ήτανε άνάλατα καί δέ τρώγουνταν, 
φαγί χωρίς άλας δέ γίνεται.

—’Ά , λέγ’ ή κόρη τ ’ , καί γό) πατέρα, δταν σ’ είπα πώς σ’ άγαπώ σάν 
τό άλας μ ’ έδιωξες, μά δ Θεός κατά τή καρδιά μ ’ μ ’ έδοσε.

Ό  βασιλέας δικαίωσε τή κόρη τ’, τή φίλσε καί τήν είπε, είχες δίκηο, 
τό άλας είναι καλλίτερο πό τό μέλι καί τή ζάχαρί κ ’ έζησαν καλά καί 
μεΐς καλλίτερα.

( ’Ακολουθεί)
ΕΛΠΙΝΙΚΗ Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η  ΣΑ Ρ Α Ν ΤΗ



ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ  
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΤΣΑΚΗΛΙΟΥ) ΜΕΤΡΩΝ

(ΟΙ έ ν  πα ρενθέσε ι  α ρ ιθ μ ο ί ά ν α φ έρ ο ν τ α ι  είς τάς ανάλογους  
πα ροιμ ίας τοΰ Ν. Π ολίτου).

Α

'Αβράκωτη. 1. 'Αβράκωτη μηλιά, σέ τσώάνε τά πουλιά.— Σκώμμα παιδικόν, 
είς κοράσιον, περιφερόμενου χωρίς βρακί. Λέγεται καί ή παραλλαγή : 
Άξεβράκωτ Μαρουδιά, οέ τσΦάνε τά πουλιά, άποκάτω στή μηλιά.

Αβράκωτος. 2 'Αβράκωτε καλόγερε, πάρ τή ^ά τα χόρευε.— Σκώμμα παιδι
κόν, ώς τό προηγοΰμενον, λεγόμενον είς άρρεν παιδίον. Λέγεται και 
ή παραλλαγή : Ζάκατε καλόγερε, πάρ τή ^άτα χόρευε.

-Αγαλαν2. 3 'ΌχΙ κόμ μιά βολά άπ'τ^ΆγαλανΙ γΙναΤκα. — Έ πί τών ματαίως 
μετανοούντων δι' άπερίσκεπτον πραξιν. Είς τήν παροιμίαν ύπόκειται 
ή εξής διήγησις : ’Ένας Τσακλιώτς πήρε γίναϊκα απ’ τ ’ ’Άγαλανί 
(χωρίον άπέχον 3 ώρας) γιατί είχε προίκα καλή. Παάρεύκε άνήμερα 
τ’ 'Α ϊ Άάριός, καί στό δρόμο τς έπιασε ένα χιόνι, σκεπάσκανε οί 
δρόμ, άεβιράίσκε τ’ άμάξ, σακατεύκε τό ποδάρ τς νόφς, μούσκεψαν 
σά άά παπιά. "Οάε μετά πολλά ήρτανε μεσάνυχτα στό χωριό μσοπε- 
θαμένΐ, είδανε που τς νυφς τό φουρτσέρ τό χασαν στό δρόμο. Τν 
άλλι μέρα ό γαόρός φγήθκε τά τί τράβξε στό δρόμο καί τράβξε τό 
γιακά τ καί είπ ’ αύτόν τό λόγο, κι άπόμκε άπό τότες καί τονε λένε.

Αγάλια (1). 4 'Αγάλι αγάλια γίνεται ή Αγουρίδα μέλι.— Συμβουλή εις τούς 
βιαστικούς, δτι θ ’ άπολαύσωσι τόν καρπόν τών κόπων των, έν καιρφ 
τφ δέοντι.

Αγάπη (1). 5 ’Αγάπη δίχως πείσματα, δεν εχει νοστιμάδα.— Τά πείσματα 
τών έρώντων ποικίλλουν καί τονώνουν τήν αγάπην. Λέγεται είς τ.οΰς 
δυσαρεστημένους κατ’ άλλήλων Ιραστάς.
(4) 6 Ή  άγάπ είναι στραβή. — Δ ι’ έκείνους πού δέν βλέπουν τά ελατ
τώματα τών προσώπων, τά οποία αγαπούν.

7 Άγάπ είνε, δέ είνεποάκοκονρελο.—Είρωνικώς, Ιπί τών πασχόν- 
των ένεκεν σφοδρού έρωτος.

άγαπ&γω (69). 8 Σ '  άγαπάγω αάάδ σκόρδο.— Είρωνικώς. Έ πί ανθρώπων 
πρός τούς όποιους ούδεμίαν αίοθανόμεθα συμπάθειαν.
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(1) 9 'Αγαπάει τά ξνόμλα — Έ π ί τών φιλεριόταν·.
(20) 10 Με τά καμώματά τς αγαπιέται■— Έ πί άσχήμων μέν άλλα συμ
παθητικών γυναικών, αί δποΐαι κινούν τήν συμπάθειαν διά τών κα
λών τρόπων των.
(4) 11 ’Αγάπα με, σά σ’ άγαπώ, ύέλε με, σά α'ε ϋέλω.— Συμβουλή εις 
τούς άγαμους νέους καί νέας, νά μή άπορρίπτουν άβασανίστως πρό- 
τασιν γάμου.

άγάς. 12 ’Αγάς, φαγάς.— Χαρακτηρισμός τών Τούρκων, διότι fδημιουρ
γούν άφορμάς προς πίεσιν τών Χριστιανών, ΐνα τούς αναγκάσουν νά 
τούς δωροδοκήσουν.

Άγγελος (8). 13 Μία φορά ημονν άγγελος, τώρ άγγελενονν άλλοι.
Τή βρνοη πδπινα νερο, τώρα τήν πίνονν άλλοι. — Έ πί τών άπολε- 

σάντων τήν εύνοιαν τής τύχης. ’ Ακόμη λέγεται καί οταν παρήλιξ βλέ
πει νέαν νά τήν περιποιούνται, ένώ εις αυτήν δέν προσέχουν πλέον. 
'Υπόκειται ό εξής μύθος. "Ενα πολυχαηδεμένο παιδί, άρφάνεψε, κι’ ό 
bαbάς τ ξαναπαντρεύκε. "Οσο τό κανάκευε ή μάνα τ, τόσο Ιναάινά δέ 
do σbάθaγε ή μητρυιά τ. ’ Ακόμα κι’ άπ’ τό τσεσμέ πγ είχανε μέσ’ 
στν αυλή τς, δέ d άφνε νά πιή νερό, νά μή τονε τσαλέψ. Τότες 
θμήκε τς μάνας τ τά χάδια, καίγ ειπε αύτό τό λόγο.

Αγκίδα. 14 ° Η  dgtda εΐνε μκρή, άμα πονεϊ. — Συμβουλή εις εις τούς εΐρω- 
νας, ν’ αποφεύγουν τάς προσβλητικός έναντίον τών άλλων έκφράσεις. 
’Ακόμη καί τάς παραμικρός.

Αγιάζω (7). 15 θέλω ν ’ άγιάσω, αμά δέ μ ’ άφήν-νε οι διαβολι.— Λέγεται 
ώς δικαιολογία υπό τών έκδικητικών. ’Ακόμη καί υπό τών εΐλικρινώς 
έπιθυμούντων νά βελτιώσουν τήν κακήν διαγωγήν των, άλλ’ εμποδι- 
ζομένων υπό τών περιστάσεων.
16 " Αγίασε, καί ξεπάγιασε.—Είρωνικώς. Δ ι’ έκείνους οί όποιοι προσ
παθούν νά θεραπευθούν, καταφεύγοντες εις άγιάσματα χωρίς νά έπι- 
τύχουν.

"Αγιος Ά νδρέας  (3). 17 Σχαι τριάάα 'Αη Άάριάς,
άάρειενετ δ βορριάς.

Λέγεται δταν τήν 30ήν Νοεμβρίου φυσίση δυνατός άνεμος ή χιονί
ση. Πιστεύεται δτι άπό τής ήμέρας έκείνης αρχίζουν τά πολλά χιόνια.

"Αγιος ΆΦανάοίος. 18 ΕΙνε γιά τδν "Αη θανάς.— ΕΙνε τρϊλλός. Ό  Ά η  
Θανάης, ήτο ή Ικκλησία τοΰ χωρίου Λαγοθήρες, δπου συνήθιζαν νά 
πηγαίνουν τούς τρελλούς, προς θεραπείαν, δένοντες αυτούς εις τήν 
Ιπί τούτψ ύπάρχουσαν άλυσσον εντός τοΰ ναού, δπου τούς άφηναν νά 
διανυκτερεύσουν. .

"Αγιος Δημήχριος (2). 19 "Αγιε Δημητράκΐ, μικρό καλοκαιράκι. Διά τάς η 
λιόλουστους ήμέρας τοΰ φθινοπώρου. Οί Τούρκοι καλό*σι τό φθινό-



ρον τελευταΐον καλοκαίρι «σόν Ιιαχάρ». Λέγεται καί ή παραλλαγή : 
Σαραάάμερο μικρό καλοκαιράκι.

"Αγιος Γεώ ργιος. (2) 21 — 'Ά γιε Γιώργη βοήϋ-α με.
—  Κοννει και σν τδ χέρ σ'.

Έ πί ιών ζητούντο»' βοήθειαν άπό τούς άλλους, χωρίς οί ίδιοι νά κα
ταβάλουν προσπάθειαν.

"Α γιος Μηνάς. 22 "Αη Μήνας τό μήνυσε, κ ι’ ό Φίλιππας τό καρτερεί.— 
Λέγεται δια τό χιόνι που πέφτει κατά τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Δ ε
κεμβρίου, όταν τοΰ "Αη Μηνά πάρη νά φυσά κρύος βορριάς.

"Αγιος Νικόλαος. (18) 23 Ά ϊ  Βαρβάρα βαρβαρών!
*Αη Σάββας ααβανώνΐ 
Ά ϊ  Νικόλας τιαραχώνΐ.

Έ π ί τών ασεβών τών μή τιμώντων τήν εορτήν τής Αγίας Βαρβά
ρας, καί ταχέως ύπ’ αυτής τιμωρούμενων. Καί διά τούς λαιμάργούς 
πού τρώγουν πολυ βάρβαρα κΓ άρρωστοΰν ή καί άπό άλλη αιτία καί 
τύχη νά παιθάνουν τήν ημέραν τοΰ 'Αγίου Νικολάου.

"Αγιος Όνούφριος. (2) 24 Είναι υαιος Όνονφριος —Έ π ί τών ύποκρινο-* 
μένων τόν άθώον καί άγιον.

"Αγιος Π αντελεήμω ν. 2ο (1) Κτσοί, στραβοί, στόν Ά ϊ ΙΙαντελεήμονα.— 
"Ολοι οί ενδεείς τρέχουν εις τόν δΐδοντα ελεημοσύνην, καί οί άσθε- 
νεΐς εις τόν θεραπεύοντα δωρεάν. Έ π ί μεγάλου συναγερμού.

"Αγιος Σπυρίδω ν.
("Α γ ιο ς  Νικόλαος 26). 26 Ό  Ά η  Σπρίδωνας ϋ·’ άσπρίσ τά γένεια τ.— 

Λέγεται όταν τήν παραμονήν τής μνήμης τοΰ αγίου ό καιρός είναι 
κακός. Τό αύτό λέγεται καί διά τόν άγιον Δημήτριον, άγιον Νικόλαον 
καί άλλους αγίους.

Σαράντα. 27 Σαράάα φας, σαράάα πιής, 
σαράάα δώκίς, γιά τή ψυχή σ.

Λέγεται διά τήν μνήμην τών ‘Αγίων 40 Μαρτύρων, κατά τήν 
όποιαν κατασκευάζουν λαλάγγια, καί τό έχουν σέ καλό νά φάγουν 
40, καί νά δώσουν εις άλλους 40 λαλαγγάκια γιά σχώριο.

'Α γία  Τριάς. 28 Τρεις κι Ά γιά  Τριάδα.—Έ πί τών άποτυγχανόντων, 
καταβαλλόντων δέ τρίτην καί ύστάτην προσπάθειαν. Δέν πρέπει ν’ ά- 
πελπίζεται μέ τήν πρώτην αποτυχίαν.

άγλνφω. (γλύφω 3) 29 Κ ε ΐ π ϋά φτύσω, δε γΐρίζω νά τ' άγλνψω=Έ κτε- 
λώ τάς αποφάσεις καί υποσχέσεις μου.

Αγοράζω (1). 30 Άγοράζ δέ δλεϊ.— Έ πί τών μανθανό.ντων τά μυστικά 
τών άλλων χωρίς νά ποΰν τά ίδικά των.

Αγοράζω (6). 31 Σέ πλεΐ καί σ’ άγοράζ’—Είναι έξυπνος, τετραπέρατος.

0 0 9 μ  ι μ ά ΙΣΤ', 13
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32 Τ ’ Αγόρασε γιά ενα κομμά τ ψωμί.— Έ πί τοΰ άγοράζοντος πρά
γματα μεγάλης αξίας είς εύτελή τιμήν. 

ύγοραοτό. 33 ’Αγοραστό και μυριοτό.—“Οταν άγοράζομεν φαγητόν, αντί 
νά τό κατασκευάσωμεν κατ' οίκον,-δέν ήμποροΰμεν νά εμπλησθώμεν 
ύπ’ αύτοΰ, άλλά γευόμεθα μόνον ολίγον τι δπως αί έγκυοι γυναίκες, 
«γιά μυρωδιά», παρακαλοΰνται νά φάγουν μίαν βούκαν άπό τό φα
γητό τής γειτόνισσας.

Άγονρος (3). 34 "Αγονρα δαμάσκηνα και πικρές ίλιές,
τά κρνφομιλήματα δέ είναι καλές δουλειές.

Συνήθως λέγεται μόνον ό δεύτερος στίχος, επί κορασίδων, εις τάς 
όποιας κρυφομιλοΰν γυναίκες, εκτός τών τή: οικογένειας, καί κυρίως 
δ ι’ έρωτικάς υποθέσεις.

Αγράμματος (2). 35 'Άνθρωπος αγράμματος, ξνλον άπελέκητον. — Έ’ς τάς 
άρχάς τοΰ παρελθόντος αίώνος, δταν ό παπάς ήταν καί διδάσκαλος 
τοΰ χωριοΰ, τό πρώτον μάθημα πού έδιδάσκοντο οί μαθηταί ήτο το 
έξής :

Άρξον χειρ μου άγαθή, 
γράψον γράμματα καλά.
Μή δαρθής καί παιδευθής, 
κ’ είς τόν φάλαγγα βαλθής.
’Άνθρωπος άγράμματος, 
ξύλον άπελέκητον.
Διό φορεΐ τά γράμματα, 
ύπέρ χρυσίου καί αργυρίου 
τιμιώτερον έστί.

*0  στίχος ούτος λέγεται επί Αγραμμάτων καί άξεστων.
Άγραφος (1). 36 Αύτό ηάανε απ’ τ’ αγραφα — Έ πί άνελπιστφ συμφορά ή 

ευτυχία.
Άγριος. 37 Κάμνει τον άγριο.— Έ π ί θρασύδειλων, δταν προσποιούνται 

τόν θυμωμένον καί απειλούν νά κακοποιήσουν τούς άλλους, φεύγουν 
δμως μόλις εξοργισθή ό απειλούμενος. 

άγροιχώ. 33 Άί γροικάϊ νά βγάνΐ τά μάτια τ. — Έ π ί τών ύποκρινομένων 
δτι γνωρίζουν τά άγνωστα αύιοΐς. 

άγύριοτος (1). 39 Π άϊ στόν αγύριστο.— Είδος κατάρας, σημαίνουσα : Έ -  
φυγεν είς μέρος άπό τό όποιον ε ίθ ε  νά μή έππστρέψη ποτέ.

Αδειάζω (1). 40 Δεν αδειάζω νά φάγω — Είμαι πολύ άπησχολημένος Λέ- 
γέται καί ή παραλλαγή : «Δέν αδειάζω νά κατρήσω» έπί τής αύτής 
σημασίας.
41 Κάθεται και δέν άδειάζ.— Είρωνικώς έπί τών οκνηρών.
42  Νά μάς άδειάϊς τ g(bjX.— Έ π ί δχληρών=φύγβ.



Π αροιμία ι και πςχροιμιώδεις φράσεις Π ετροχω ρίου ΛΊετρών 195

Άδειος (5). 43 Πήγε μ * άδεια χέρια.— Έ π ί τών έπισκεπτομένων πάσχον- 
τας ή έορτάζοντας γάμον, χωρίς νά φέρουν δώρόν τι. ’Ακόμη καί 
έπί τών έπιστρεφόντων χωρίς νά επιτύχουν τοΰ σκοποΰ.

Αδελφή (3). 44 CH  πρώτ άδρεφή παάρέβ και τς άλλες.—Παραγγελία δ ιδ ο -  

μένη εις τήν πρώτην νυμφευομένην άδελφήν, δπως θείξη καλήν δια
γωγήν, διά νά μή κατηγορηθή ή οικογένεια της καί μείνου'. αι άλλαι 
άδελφαί της άγαμοι, 

άδελφός (20). 45 — Ποιός σ’ έ'βγανε τό μάτ ο ;
—  Ό  άδρεφόζ Ιμ.
—  Γ ι ’ αυτό είναι τόσο βαέλειά βγαλμένο.

Αί μεταξύ οικείων φιλονεικίαι προξενοϋσι βαρείας ζημίας. 
Αδιάντροπος. 46 Τόν άδιάάροπο τόν έφτσανε και κείνος έλεγε «Βρέχ£ ' * .—  

Έ π ί άναισχύντων, εις ούδέν λογιζομένων τάς προσβολάς.
Άδικος (10). 4 7  Τό άδικον ονκ ενλογεΐται.— 'Ο  Θεός τιμωρεί τούς άδικους_ 
Αέρας (11). 48 Τόν πήρε τόν Αγέρα τ .= Δ έν  τόν σέβεται.— Έ π ί τών μή αυ

στηρών προς τούς υφισταμένους των.
(23) 49 Πάνε νά πάρς τόν άγέρα σ.—Πήγαινε νά άναπνεύσης, νά ξβ- 
κονρασθής.
(9) 50 ’Αγέρα κονπανίζ. — Ματαιοπονεί.
(18)51 Μέ τόν άγέρα ζή.— Δέν έχει πόρον ζωής, ή είναι λίαν λι- 
τοδίαιτος.
52 Πήρ’ αγέρα ό νους τ . = ’Ήρχισε νά Ιρωτοτροπή.
5 3 "Οπως τον φαήξ ό Αγέρας.—Έ πί άστάτων, μεταβαλλόντων συχνά 
γνώμην.

αίμα  (6). 54 Κόπκε τό γαΐμα τ νερό.— Είνα ι χλωμός καί άσθενής.
55 Πάγωσε τό γαϊμα τ. —Έτρόμαξε καί έγινε χλωμός.
(8) 56 Θά τονε ξάμ  νά κατρή γαΐμα.— Θά τόν βασανίση έως δτου κα- 
ταστή άνάπηρος.
(12) 57 Τό γαΐμα νερό δέν γίνεται,

και σά γενή δέν π ίν ετα ι.=  0  συγγενής δσον καί αν δυσαρε- 
στηθή, πάλιν λυπείται τόν συγγενή του
(19) 58 Τόν έβανε στά γαίματα — Τόν ήνάγκασε νά έγκληματήση.
59 Τόν έπιασε τό γαΐμα.— Έ πί φονέων οί όποιοι δέν δύνανται νά 
άπομακρυνθοϋν τοΰ τόπου τοΰ εγκλήματος.
(2) 60 Βράζνε τά γαίματά τ. — Έ π ί ζωηρών καί εύεξάπτων. 5
(15) 61 Τό γαΐμα τραβάει— Έ π ί νέων όμοιαζόντων τούς συγγενείς
των, ώς προς τόν χαρακτήρα.
62 Βράζ τό γαΐμα τ σά ψόφιος λαγός.— Έ π ί τών προσποιρύμένων 
δτι δέν αισθάνονται ψύχος. Εϊρωνικώς.



196 f  Κ. Χουρμουζιάδου

αίρω  (4). 63 'Άρατε, πήρατε, κ ’κιά μαγερεμένα.—-Έπί αταξίας, κατά τάς 
έπισήμους έορτάς, όταν γυρίζουν μέ τά σίχνα τής εκκλησίας.
(2). 64 Τονε πήρανε άρον τών άρον.—Τόν άπήγαγον βιαίως. 

Ακάλεστος (4). 65 °Ακάλεστος γάδαρος, στό γάμο τί γνρέβ ; — Ό  προσερ- 
χόμενος εις τόν γάμον άπρόσκλητος, έσαμαρώνετο μέ τό σαμάρι τοΰ 
γαϊδάρου. Διά τούτο κανείς δέν έπήγαινεν ακάλεστος εις γάμον. Λέ
γεται διά τούς άπροσκλήτω; παρουσιαζομένους εις συνάθροισιν. 

άκόμα (πριν 17). 66 ’Ακόμα δεν είδετό ρέμα σήκωσε τά δαλάήρια τ. — Έ πί 
τών βιαζομένων νά εκτελέσουν σχέδιον, τό οποίον ακόμη εύρίσκεται 
υπό συζήτησιν.

άκόμα (1). 67 Άκόμα δεν άπέϋανα, άνάψαν τά κεριά μον.— Είς επιχαί- 
ροντας, έπί υποθετική συμφορά τών εχθρών των.

Ακούω (25). 68 Μαζί κρένμε καί χώρι’ άκονμε.— Έ π ί άπροσέκτων, μή 
έκτελούντων ακριβώς τά αύτοϊς παραγγελθέντα.

(35). 69 Μονάχος τό είπε, μονάχος τ’ ακσε. -Έ π ί τών ματαίως παραι- 
νούντων.
(31). 70 Αυτά τ’ άκονγω βερεσιά.—-Έπί τών συμβουλευόντων νά μή 
κάμωμεν τι διότι τάχα θά ζημιωθώμεν.=Δέ.ν τά λαμβάνο) ύπ’ όψιν. 
(36) 71 "Εφαγε κολοκνϋ1 καί δεν άκονν τ ’ αυτιά τ. — Έ πί τών άπρο
σέκτων είς τά λεγάμενα.
(52). 72 " Οπ' άκονς πολλά κεράσια, πέρνε μκρό καλάύ.— Έ πί τών 
άβασανίστως δεχόμενων τάς γνώμιας τών άλλων.
(65). 73 Σά δέ ςέρς νά κρένίς, άκγε καί μή £ρένΐς . —Έ πί τών προ- 
ξενούντων δυσαρέσκειαν διά τών λόγων των.
(6). 74 ’ Ά κγε καί μάϋαινε.— Πρόσεχε είς τούς λόγους τοΰ μεγαλύτε
ρου σου, διά νά διδαχθής.
(8). 75 ’Ά κγε τό μεγαλύτερο ς.— 'Ομοίως ώς ανωτέρω.
(70). 76 Τ ί γίνεται καί δέν άκονγεται.— Αέν υπάρχει κρυπτόν πού δέν 
φανερώνεται.
77 " Οποιος πορπατει κατύπ στό γαϊδονρ, πορδές ακούει.—"Αμα συν
αναστρέφεσαι τόν άχρείον δέν θ  άκουσης καλούς λόγους.
78 — Τ ’ άκονς ;

— Τ ’ άκονγω νά λες.—Συνήθως λέγεται μετ’ όνειδισμόν διά γενό- 
μενον παράπτωμα, ότι έν υποτροπή θά τιμωρηθή.
(61). 79 Πολλά ν' άκονς καί λίγα νά λές = Μ ή  φλύαρης.

Ακουστός { 1). 80 Ακουστά τόν εχω = Δ έ ν  έιυχε νά τόν ίδώ, άλλ5 έχω 
ακούσει περί αύτοΰ.

Άκρη (5) 81 Ά π  τν άκρη τ κόσμον. Α π ό  πολύ μακράν.
(1). 82 Μέ τά είπε άκρες με'σες.=Έ ν συντόμιρ καί χοιρΐς λεπτομέ
ρειας.



(11). 83 Τό ξύλο έχΐ δυό άκρες.— ’Απειλή είς τούς Απειλοΰντας ν« 
χειροδικήσουν καί φέροντας έπιδεικτικώς ράβδον.
(10). 84 Αέ ΰορ νά φέρ τσί δυό άκρες α ένα μέρος.—“Αδυνατεί νά έξ- 
οικονομήση τά έξοδά του.
85 Που ναβρης άκρη ; —Έ π ί μεγάλης άταξίας πραγμάτων, καί επί 
συγκρουομένων πληροφοριών, 

ακριβός (12). 88 ’Ακριβός στά λάχανα, φτηνός ατό λάδ.— Έ π ί τών φειδω- 
λευομένων τά εύτελή καί σπαταλούντων τά ακριβά.
(5). 87 5Ακριβός Άαρρεΐ κερδίζ, μά τά χάνΙ και δέ do νοιώνΐ.— Έ π ί 
τών μή δαπανώντων διά τ ’ Απαραίτητα.

άλας (7) 88 ” Εφαγαμε άλας και ψωμί μα£ί.=Έ ζήσαμεν έν μεγάλη οί- 
κειότητι καί έχομεν υποχρεώσεις άπέναντι άλλήλων, τάς όποιας δέν 
πρέπει νά λησμονήσωμεν. 

άλατίζω  (2). 89 Νά σ’ Αλατίσω νά μή βρωμίης.— Είς τόν ύποκρινόμενον 
τόν γνώστην πράγματός τίνος, ένφ ευρίσκεται έν τελείφ Αγνοίςι 
αύτοΰ.

Αλέϋ·ω (7). 90 Έ όάτε ακύλχ κ ι’ Αλέστε κ ι’ άλεατική μή δόστε.— Έ πί ερ
γασίας, άνευ καλής διοικήσεως.

Αλείφω. 91 Ά λείφ κε νέφτ.— Έ πί τών βιαζομένων ν ’ Αποτελειώσουν τι- 
Αλεπού (4). 92 Ή  αλεπού τριάάα χρονον τ ’ άλεπδάκΐ τριαάαένα.—Έ πί 

νέων θελόντων νά διδάξουν τούς πρεσβυτέρούς των.
(47). 93 Τ ί γΐρέβ ή άλεπον ατό παζάρ ; - Έ π ί τών συχναζόντων είς 
μέρη οπου ένεκεν Αγνοιας τοΰ περιβάλλοντος ζημιοΰνται, καί επί Ατο
που έπισκέψεως.

Αλεπονδιά. 94 Με τς άλεπονδιές ζή. —Έ πί πονηρών καί Απατεώνων. 
Αλιί'θ·εΐα(35). 95 Ή  Αλήθεια δε θρύβεται.—Έ π ί τών προσπαθούντων ν 

αποκρύψουν τά σφάλματά των άλλ* άποτυγχανόντων.
(1). 96 Γελάσκε κ είπε τν Αλήθεια—Έ π ί τών άκουσίως όμολογούν- 
των τήν αλήθειαν.
(26). 97 'Η  Αλήθεια εϊναι πικρή.—-Έπί δυσαρεστουμένων διότι Ανα- 
φέρομεν τά σφάλματά των.
(6). 98 Νά πονμε τν αλήθεια τ θεγον .— Νά όμολογήσωμεν τό Ορθόν 
καί δίκαιον.
(36). 99 Ή  άλή&εια είναι μ ιά .— 'Η  αλήθεια δέν μεταβάλλεται.
(15). 100 ’Από παιδί πέρνεις τν Αλήθεια.=  Γό παιδί ένεκεν Απερισκε
ψίας λέγει τά οικογενειακά του μυστικά.
(1). 101 Πότε είπε ψέματα νά πή και τώρ’ Αλήθεια.— Έ πί ψευδολο- 
γων. Είρωνικώς.
(45). 102 Κοάά στν άλή&εια ψέματα δέ χωράνε.— ‘ H αλήθεια Απο
κρούει τό ψεύδος.
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ΛΧ( (4). 103 Ά λΙ στόν Άλή, π' δε φορεΐ βρακί.—Έ πι τών τελείως άπο
ρων.

Αλλάζω (2). 104 ” Αλλαξε ή χήνα, έβανε πάλ' έκεϊνα.
Άλλαξε ή πάπια, έβανε τά σάπια.
'Άλλαξε κι’ 6 Μχαλιός, κι’ έβανε τά ρούχα τ' άλλιώς. 

Έ π ί τών πτωχών και άδιορθωτων, τών προσποιούμενων δτι μετε- 
νόησαν.
105 “ Αλλαξε τό φύλλο.-Μ ετέβα λε γνώμην καί τρόπον.

Αλλάζω. 106 Ά λλαξε και λούσ
καί βγαν' τ' άπό τό νοΰ σ.— Μή ματαίως έλπιζε. Λέγεται 

γιά κείνους πού έπιμένουν εις τάς άπαιτήσεις των. 
άλλος (14). 107 "Αλλα λέγΐ ή βειά μ

κι άλλ'άκονν τ’ αυτιά μ.
Έ π ί τών προσποιούμενων δτι δέν άντιλαμβάνονται τά λεγάμενα.
(69) 108 "Αλλι πόρτα νά βαρέα = Ν ά  ζητήση τήν βοήθειαν άλλου.
(62) 109 "Αλλα τά μάτια τοΰ λαγόν, κ ι’ άλλα τής κουκουβάγιας.— 
Έ π ί διαφοράς χαρακτήρων.
(78) 110 'Άλλος κάμνει, κ ι' άλλος βρίακί.— Έ π ί τών τιμωρημένων 
διά τά ξένα σφάλματα.
(79) I I I  'Ά λλι κλαίνε κι άλλι γελάνε.=Ο ντε ή χαρά ούτε ή λύπη 
είναι τι τό γενικόν.
(128) 112 'Άλλος λέγΐ τό μακρύ τ’, άλλος τό κοάό τ. — Έ π ί διχογνω
μίας, όπότε συζητούν χωρίς νά καταπείση ό εις τόν άλλον.
(140). 113 Άλλος άρέσ' τό δαπά, κι άλλος τ δαπαδιά.— Ό  καθείς μέ 
τήν δ'ρεξίν του.
114 'Άλλος έφαγε τά βράβλα κι άλλος ξνίζεται.— 'Επί τών φθονερών 
τών θλιβομένων διά τήν ευτυχίαν τών άλλων.
(66) 115 Ά λλι ακάφνε καί κλαδεννε, κι άλλι πίν-νε καί μεΰάνε.— 
’Άλλοι κοπιάζουν καί άλλοι άπολαμβάνουν.
(172). 116 “ Οποιός σκάφτ τ ' άλνοϋ τό λάκκο, πέφτ δ ίδιος μέσα.— 
"Οστις επιζητεί τήν ζημίαν τοΰ άλλου ζημιοϋται ό ’ίδιος.
(145). 117 Δ'ε'ΰέλΐ τ* άλλνον τό τοσονά .=\εν  καταδέχεται νά κλέψη 
τό παραμικρόν.
(179). 118 — Τ ' άλλο ; — Τό φαγε ή Κάλω .— Λέγεται υπό τοΰ διηγου- 
μένου, δταν δέν προσέχουν είς τούς λόγους του καί δυσαρεστηθή, 
διότι τόν ξαναρωτοΰν.
119 "Αλλος στά πρώτα τ, κι άλλος στά υστερνά τ.— Ο κοπιάζων έν 
τή νεότητι άπολαμβάνει κατά τό γήρας ή άλλος γεννάται πλούσιος καί 
πεθαίνει πτωχός καί άλλος γεννάται πτωχός καί πεθαίνει, πλούσιος.
(45). 120 "Αλλα κι άλλα τά μεγαλα.— Λέγεται είς τούς κατηγοροΰντας



διά μηδαμινά παραπτώματα τούς άλλους ενώ οί ίδιοι κάμνουν τά 
χειρότερα.
(12). 121 "Αλλα λες κι άλλα μέ κάμνεις — Έ π ί τών συνεχώς άναβαλ- 
λόντων ν ’ απαντήσουν είς πρόιασιν γάμου, καί μή σταθερών είς 
τούς λόγους των.
(11) 122 '’Αλλα λογαριάζαμε κι άλλα μάς ήρτανε στο κεφάλι μας. 
— Έ π ί άπροσδοκήτου ζημίας.
(27). 123 *0  Θεος άλλον έπλασε, κι άλλον ϊκλααε. —Έ π ί τών άσχή 
μων ή διεστραμμένων.
(131). 124 "Αλλος τονε φταίει, και α άλλονα ξεθμαίνΚ— Έ π ί τών ά* 
δίκως επιτιθεμένων. Λέγεται καί «σ’ άλλνοΰ κεφάλι ξεσπάνι».
(1)1) 125 "Αλλος φταίει κι άλλος βρίσκί τό άελά τ .= Έ π ί τών αδίκως 
πασχόντων ή τιμωρουμένων.
(141) 126 Αντός πάλε άλλο παπαβγα^έλιο.— Έ πί τών άκαίρως έγει- 
ρόντων αξιώσεις. Γ ιά  κείνους πού ανοίγουν συζήτησι έπί άλλου θ έ
ματος.

άλλοϋ (33). 127 Άλλον δ παπάς κι άλλον τά ράσα τ.—Έ π ί τών έπιλη- 
σμόνων καί μή φερόντων μετ’ αυτών τά χρειώδη. Έ π ί τών μή έχόν- 
των τάξιν εις τά πράγματά των.
(39). 128 Άλλον τά κακαρίσματα κ ι’ άλλον γεννούν οί κότες.— “ Αλ
λος κοπιάζει καί άλλος απολαμβάνει ή άλλην ερωτεύεται κΓ άλλην 
παντρεύεται. _
(49). 129 Άλλον τ’ δνειρο κι άλλον τό θ ά μ α .= ’Άλλοι έπιθυμοϋν τι, 
καί άλλοι τό άπολαμβάνουν. Έ π ί άπροσδοκήτου γεγονότος.
(50). 130 Άλλοϋ τόν τρώει κι άλλον ξ ν έτα ι.= "  Αλλος τόν πειράζει 
καί δι’ άλλον παραπονεΐται.
(24). 131 Κύτταξ' άπ’ άλλον νά θαλωθής— Έ πί τών ματαίως προσ- 
παθούντών νά μάς έξαπατήσουν. 

άλνσίδα  (I). 132 Είναι γιά τς Αλυσίδες’— Είναι τρελλός.
Άλφα (2) 133 ’Άρκεψαμε πάλε άπ’ τ ’ άλφα.—-’-Επί νέας προσπάθειας,

μετά τήν πρώτην αποτυχίαν. 
άλώνΐ. 134 Τά καμ άλώνΐ και τά καμ άλαν τ ουράν.— Τά ανακάτωσε. Λέ

γεται διά τούς καταστρέφοντας τήν τάξιν. 
άμάξι 135 Σ'δποιανον άμάξ άνεβεϊ, ίκίνον τό τραβούδ λέ’ι ’. — Έ πί κό- 

λακος καί προσωπολήπτου..
136 Σάάεβιράίσ  τ’ άμάξ, οί δρόμ, πολλοί.— Έ πί τών παρεχόντων τάς 
συμβουλάς των μετά τήν συντέλεσιν τοΰ κακοΰ.

Αμαρτάνω (1). 137 "Ημαρτον Κύριε, κολάσκα.—Λέγεται υπό τών παρα- 
συρομένων είς σκέψεις καί συμπεράσματα κακά, περί τής διαγωγής 
τών άλλων, χωρίς νά δύνανται ν ’ Αποδείξουν αύτά.
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Αμαρτία (2). 138 'Αμαρτία ξομολογημένη είναι οχωρεμένΐ.— Συνήθως λέ
γεται μόνον τό πρώτον μέρος μέ τήν σημασίαν παραδέχομαι καί ο
μολογώ το σφίλμα μου τό οποίον έκαμα εξ ανάγκης.
139 Ή  αμαρτία στο λαιμό ο. — Έπί τών μή εΐσακουόντων τάς παρο
τρύνσεις άλλων περί επικείμενη; ζημίας, άν δέν μεταβάλλουν τρόπον· 
(4). 140 Άμαρτίαι γονέων παιδενονσι τέκνα.— Έ πί τών πασχόντων 
έκ κληρονομικού νοσήματος.
(4). 141 Ή  αμαρτία προξενεί ϋτίνατο. —Έ π ί άδικων δταν ίιποφέ- 
ρουσιν.

Αμαρτωλός (1). 142 Που φΰγοναιν οί αμαρτωλοί άπό προοώπον τής γής , 
— Έ πί πολέμων καί σεισμών καί πάση; θεομηνίας ή απροσδόκητου 
συμφοράς.

Αμαρτία (11)· 143 Άαϋενής και οδοιπόρος αμαρτίαν ουκ έχει.—"Οτι επ ι
τρέπεται νά μή νηστεόη ό Ασθενής καί ό οδοιπόρος.

Άμμος (1). 144 Σά τόν άμμο τς ϋάλασαας.—Έ π ί μεγάλου πλήθους. 
Αμπέλι (1). 145 Κάμ τώέλι ίίοο ύορεϊς, καί σπίτ όσο να χωρής,— Μή δα

πανάς τό χρήμα σου εις έπιδείξεις.
(8). 146’'.4? πάη καί τό παληάδελο.— Έ πί τών ίσχυρογνωμώνων, τών 
θυσιαζόντων τά άπαντα πρός ύποστήριξιν τής στρεβλής γνώμης των. 
147 Τ  αμπέλι ϋέλχ έίμπελονργό, τό σπίτι νοικοκύρη 

καί τό καράβ γι' άρμένισμα &έλει καραβοκύρη.
— Λέγεται διά τούς άκαταστάτους, οί οποίοι δέν επιτυγχάνουν είς τά 

έ'ργα των.
Ανακατώνω (2). 148 ’ Ανακατωμένος ό ερχόμενος,—Έ π ί περιπλοκής.

(20). 149 Τ ί Ανακατώνεσαι στ δεσπότ τά ποδήματα ; ”Ε χ ΐ διάκο γιά 
αυτή τή δλειά.—Έ π ί τών παρεμβαινόντων άπροσκλήτως είς τάς 
συνομιλίας ή τάς υποθέσεις τών άλλων.
(19). 150 "Οσο τ’ άνακατώνίς βρωμάνε.=Άπόφενγε τάς συζητήσεις 
έπί ανήθικων υποθέσεων.
(11). 151 'Όποιος ανακατώνεται μέ  τά πίτερα, τόν τρώνε τά γροννια. 
—Έ πί πασχόντων έ'νεκεν τής προς τούς κακούς φιλίας των. 

Ανάποδος (7). 152 ’Ανάποδος χρόνος δεκατρία φε£άρια.— Έ πί επανει
λημμένων συμφορών,

Άνδρας (11). 153 ’Άάραύ-έλω, τώρα ϋ·έλω.— Έ πί τών άπαιτούντων τήν 
έκτέλεσιν χάριτος ταχέως.
(24). 154 ’’Αύρας νά είναι κι άς είναι κι άπό ξύλο.— Έ πί τών έπειγο- 
μένων νά συζευχθοΰν χωρίς νά ένδιαφέρωνται διά τό ποιόν τοΰ συ
ζύγου.



155 Στέκα σάν άάρας η Νά φανής «7/ρας.=Γενναίως νά φερθής. 
άνεμομάζωμα (3). 156 *Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.— Έΐχί

τών δ ι’ αδικιών πλουτιζόντων, προ πάντων δταν χάσωσιν τά πλού- 
τη των.

άνεμος (11). 157 Πήγε στόν άνεμο = Χ ά θ η κ ε  ή εφυγεν είς άγνωστον 
μέρος.

άνεμος. 158 Τό πήρ’ ό άνεμος.- Κατεστράφη.
άνήφορος (8). 159 Αυτός ό ανήφορος θά φέρ και κανά g az  ήφόρο.— Έ πί 

τών παλιχιόντων προς μεγάλας δυσχερείας. 
άν&ρωπος (10). 160 Είναι άΦρεπος γιά κρεμάλα.— Έ πί τών ζημιουντωΐ1 

τούς άλλους.
(12). 161 Είναι άϋρεπος γιά σκότωμα.=  Είναι κακούργος.
(15). 162 Άν&ρώπους καί κτήνη σώζεις Κύριε.— Είρωνικώς έπί άξε
στων.
(27). 163 Είναι τον σκοινιού καί τον παλουκιού. — Έ πί κακοποιών.
(21). 164 Μοναχός τ ά άάρεπος κλωτσάει τό κ-ησμέτ τ. — Έ πί τών 
άπορριπτόντων έπικερδή προτασιν.
(65). 165 Τιποτένιος άπρεπος.—Ανήθικος. Μηδαμινός,
(66). 166 Τόν 'έκαμε άϋρεπο.—Έ πί πτωχών άναδειχθέντων.
(9). 167 Άίλρεπ' άπό σόί καί σκύλο άπό μάάρα.— Δέν πρέπει νά συμ- 
πεθερευωμεν μέ τούς άπογόνους τών φαύλων ανθρώπων. 

άν ίσταμαι (2). 168 ΓένΙκε ανάστα δ Θεός.— "Επί μεγάλου θορύβου ή δια- 
σκεδάσεως.

άνοίγω  (1). 169 ” Ανίξε τό κλαρί τ .= Ά π ό  σώφρονος μετεβλήθη είς ερω
τύλον.
170 Πόλν άνοίχκε καί θά πάρ κρύωμα.— Έ πί τών άπερισκέπτως 
ένεργουντων ή λαλούντων. Έ π ί προπετών. 

άνοίχτός. 171 Άπόμκε ανοιχτός.= Έ μ ε ιν ε  χρεώστης. 
άντερο (1). 172 "Εβγανε τ ' άάερά τ ’. —Έ πί έμέτου ή  διαρροίας. 
άντί (7). 173 Άάϊς  νά τρίξ τ' άμάξ, τρίζ ό άραϋατζής = Ά ν τ ί  τοΰ ζημιΟΌ- 

μένου, παραπονεΐται δ ζημιών.
Αξίζω (3) 174 Δεν άξίζ τό g ό π o .~ E ϊv a ι  μηδαμινής άξίας. 
άπανώτερος. 175 "Ε μ  χέστς, ϊμ  Απανώτερος.— Έ πί τών αΰθαδώς κατη- 

γορουντων τούς άλλους διά σφάλματα πολύ ελαφρότερα τών ίδικών 
των.

άπατός (4). 176 θαρρεί τό· gόσμo σά dov απατό τ.=Ά ·π ό  τόν έαυτόν'του 
κρίνει καί τούς άλλους.

Απάντρευτος (άνυπανδρος 3). 177 ’Απάντρευτος προξενητής, γιά λόγον 
τον γυρεύει.—Έ π ί τοΰ ύποκρινομένου δτι ζητεί τι δι’ άλλον, ένψ τό 
θέλει δι’ έαυτόν.
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Απίδι. 178 θά σέ δείξω πόα’ Απίδια βάζ ο σάκκος.— ’Απειλή είς ζημιούν- 
τας άλλους.

άίΐλώνω(ΙΟ). 179 Κατά το πάπλωμα σ’ r ’ άπλώνίς και τά ποδάρια α.— 
Έ π ί τών έτιχειρυύντων χ’ ανώτερα τών δυνάμεών των. 

άπά(Ι5). 180 1 Από μυλωνάς δεσπότς.—Έ π ί άμορφώτων άνελθόντων είς 
αξιώματα.
(32). 181 'Από τήν Πόλην έρχονμαι και στήν κορφή κανέλλα.—Έ πί 
ασυνάρτητων λόγων.
(59) 182 Άπό τόν “Αννα ατό £αϊάφα .—Έ π ί παρελκύσεως ύποθέ- 
σεως, ύπό τών δημοσίων υπαλλήλων.
(25), 183 Άπό τά κ-κιά ώς τά κεράσια.—Έ π ί ένδυμάτων μικράς 
άντοχής.—ΔΓ ολίγον μόνον καιρόν.
184 Ά π ό βροστά ξρεμός καί πίσω ρέμα.— Έ πί μεγάλων δυσκολιών 
πανταχόθεν.
185 Ά πό μακρνά ν' άγαπιούμαατε.=Καλύτερον νά μή έχωμεν στε
νάς σχέσεις, άφοΰ δέν συμφωνοΰμεν.
186 Κατέβκΐ απ’ τ' άλογο, άνέβκε ατό γαδονρ.— Έ πί τών ΰποβιβαζο- 
μένων κοινωνικώς.
(6). 187 Ά π ’ τή Τρίτ ώς τή Τ’ίτράά,=Συντομώταια. 

άπόψα  (1). 188 Άπόψα με τόν άνεμο, ανριο μέ τόν άύραρο.— Έ π’ι τών 
στεργόντων μεγάλας ταλαιπωρίας, μέ τήν ελπίδα έκπληρώσεως πόθου. 
Ύπόκειται ό γνωστός μΰθος τής έρωτύλου γραίας.

Ά πρίλχς  (4) 189 "Αν βρέξ Άπρίλ?}ς δώδεκα κι ό Μάης μία δύο,
(Μάρτης 83) θά πάρουν τήν κασέλλα σου, καί δλον σου τό βίο.— ’Ω

φέλιμοί αί βροχαί τοΰ ’Απριλίου.
190 Απριλίου δώδεκα, ταακναράκια μάζωνε.— Μέχρι τής 12ης ό ’Α 
πρίλης κάμψει κρύο. 

άρα (L) 191 'Άρα νέρτ καί δέν έρτ.—Δέν μέ μέλλει επί τών δηλούντων 
δτι δέν θά έ/.θουν.
192 "Αρα κατάρα ο αφήνω.—"Οταν παραγγέλλουν είς τόν υίόν ή τήν 
κόρη*» νά έκτελέση τι μετά τόν θάνατον τών γονέων. 

άράδα (1) 193 "Αν ήσαι καί παπάς μέ τν άράδα α θά πάς.—'Ο καθείς μέ 
τήν σειράν του πρέπει νά ώφελήται άπό τά κοινά πράγματα.
194 Δέ είναι τς Αράδας τ .= Ε ίν α ι άλλης κοινωνικής τάξεως. Λέγεται 
έπί τών έπιθυμοΰντων νά συζευχθοΰν πρόσωπον άνωτέρας ή κατω- 
τέρας κοινωνικής τάξεως.
195 ’ Αράδα πάν τά πρόβατα, καί πίσω τά κατσίκια.—Έ πί τών συμ- 
φωνούντων διότι είναι δμοιοι.

άρες. 196 "Αρες μάρες κουταμάρες.— Έ πί άνοήιων λόγων.
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Αριώνω (3). 197 "Οσο άριεύνε χά ακόρδα, χοάρέν-νε.—Έ π ί τών ενεκεν 
δυσαρέσκειας άποχωρούντων τή ; συντροφιάς. 

άραχα (2). 198 ’Άρατα θέματα.— Έ π ί άσκοπου πολυλογίας. 
άράψ. 199 " Αμα πας στ Πδλΐ θά σέ φλήσ <5 άράψ.— ’Αδύνατον ν’ Απο

φυγής to κακόν Ιφόσον δέν βαδίζεις τήν ευθείαν οδόν.
Αραβωνιάζω. 200 Άρβωνιάακε, 

νοιάακε, 
παάρεύκε, 
χέακε.

Έ π ί νέας λεπτοφυούς καί μή δυναμένης νά φέρη τά βάρη τοΰ εγγά
μου βίου. ’Ακόμη δέ έπί άδεξίου καί αμελούς οίκοδεσποίνης, μή δυ- 
ναμένης νά διοίκηση εΰπρεπώς τά τοΰ οϊκου της.

Αργά (3). 201 Κάλλιο αργά, πέρα ποτές.— Έ πί καθυστερησάντων είς τήν 
εκτέλεσιν καθήκοντος.

Αργώ (1). 202 'Ο  Θεδς άργει άμα δέ λησμονεί.— Έ π ί τών άδικούντων.
"Οτι δ Θεός θ-ά τούς τιμωρήση μίαν ημέραν.

Αρματα. 203 Κρέμασε τ ’ άρματα. — Έ π ί τών γηρασάντων καί ανικάνων 
πλέον προς συζυγικά καθήκοντα.

Αρμέγω. 204 Τδν έχΐ και τόν άρμέγΐ.—Έ π ί τών περιποιούμενων τινά 
πρός ίδιον αυτών ώφελος.

Αρμένικος. 205 ” Εκαμαμε άρμένίκχ βί'ζιτα.— Έ π ί επισκεπτών παρατει- 
νόντων τήν έπίσκεψίν των. 

άρμνρός (1). 206 Είνα ι καλό άμα αρμυρό.—Έ πί πραγμάτων καλής ποιό- 
τητος άλλά υπερβολικής τιμής, 

άρνί (9). 207 " Οποιος γίνεται άρνι τόν τρώει δ λύκος.—Έ π ί τών μή άνΤι.- 
πραττόντων είς τούς έπιβουλευομένους αυτούς, καί ώς εκ τούτου ζη
μιουμένων.

άρρώστεια  (6). 208 ' Η  άρρώστεια μέ τά ταβάλι baivl και μέ τό βελόνι 
βγαίνΙ-=Έυκολα ασθενεί τις άλλά δύσκολα θεραπεύεται. 

άρτύνμαι (4) 209 Σάν άρτνάώ νά φάγ' αρνί, κ ι’ αν φάγω νάναι ψ ά ρ ι.=  
Έάν παραβώ τό καθήκον μου, νά τό κάμω χάριν σπουδαίου κέρδους. 

άρφανδ (18). 210 Ό  Θεός άρφανό κάμνει, άμοιρο δέν κάμνεί. =  1Τερί πάν
των φροντίζει δ Θεός.

Αρχή (4). 211 Κάέέε αρχή δνακολί.—Έ πί τών παραπονουμένων πρωτο
πείρων.

Αρχοντιά. 212 Ή  άρκοάιά τρέχχ απ’ τά πατζάκια τ .—Είρωνικώς έπί 
τών ΰποκρινομένων τόν πλούσιον.

Αρχοντας (44). 213 'Ο  θεός νά σέ φλάη άπ’ τό gaιvoύργιo αρκοάα και 
τή ύαλιά τή πτάνα.— Έ π ί τών ζημιουμένων ενεκεν τών σχέσεων των 
μετά νεοπλούτων ή μετά πόρνης.
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ϋσπρος (22). 214 νΑσπρο χαρτί μαύρα γράμματα.— Έ πί τών άγνοοΰντων 
τό περιεχόμενον δικαστικής άποφάσεως.
(31). 215 Κάμνει το μαύρο άσπρο.— Επί τών διαστρεφόντων τήν 
αλήθειαν.

Άσπρα (10)· 216 Τόν εκαμε άπ' άσπρου.—Τόν εξηυτέλισε. 
άαπρίζω  (2) 217 "Οπου βρέξ φαίνετ ιι ,  κ ι’ όπου χιονιά άσπρίζ.— Έ π ί

τών προσπαθουετων ν’ άποκρυψωη τα πασίδηλα. 
άαπροπράσωπος (1) 218 Βγήκε άσπροπρόσω.πος.=Ίίδικαιώθη ή επέτυχε. 
άατράφτω. 219 " Αμα στράψ, ϋά βονϋνίξ κι' ολας.—Έ π ί τών παραπο

νουμένων διά τ ’ αποτελέσματα τής φιλονικείας τω ν.=Μ ετά τήν λο- 
γομαχίαν ό δαρμός.
220 Τον εστραψε μιά  ^'Γόν έκτύπησε δυνατά καί αίφνιδίως διά τής
παλάμης είς τήν παρειάν. 

αύγό (3). 221 zle (Γ άλωνίζνε τ ' αυγά — Έ π ί τών μή θελόντων νά συμ
μορφωθούν πρός τάς διατυπώσεις τών κανονισμών, ή τάς συνήθειας 
τοΰ τόπου.
222 Φλάϊ νάρτ τ' αυγό ατό £Γώ λο.=ΙΙερ ιμένει τήν τελευταίαν στιγ
μήν. Λέγεται διά τούς ασθενείς πού δέν πηγαίνουν έγκαιρος είς τόν 
ιατρόν καί διά τούς αναβάλλοντας νά προμηθευθοΰν πράγμα απα

ραίτητον.
(8). 223 Αιες αυγό, πιε κρασί,

Πιάσ αυγό, ρούφα κρασί,
Φάγε αυγό, στρατούλα κρασί.

— "Οτι τό αυγό θέλει κρασί. Λέγεται καί ή παραλλαγή :
Αυγό ϋνμηάής νά πιής κρα σ ί αυγό θά μρύ’ι ’ς νά πιής κρασί
Αυγό θά πιάϊς νά πιής κρασί ε.νγό θ ’ άκούΐς νά πιής κρασί
Αυγό θά διής νά πιής κρασί αυγό θά φας νά πιής κρασί
Αυγό θά πής νά πιής κρασί
(52) 224 Κάτσε στ αυγά σ .=Μ ή άναμιγνύεσαι είς ξένας υποθέσεις. 
(66) Είναι με τ’ αυγά μαάαλωμένο —Έ π ί πράγματος παλαιού ή σα
θρού.
(79). 225 ΣκάνΙς αυγό καί χύνεσαι ;— Έ πί πράξεων προκαλουσών 
τήν άγανάκτησιν επί τών έπιμενόντων είς τάς άτοπους αντιρρή
σεις των.

Αϋγονστος (24). 226 Τ Μάρτ τά δρίμντα, στ’ Ανγούστ τά κλήματα, καί 
τ Ανγούστ στά πανιά.—"Οταν δέ φυλάττεις τά δρίματα τοΰ Μάρτη 
γίνεσαι αίτιος νά καταστραφοΰν τ’ αμπέλια. "Οταν δέ παραβαίνεις τά 
τοΰ Αύγουστου επέρχεται καταστροφή είς τά πλυνόμενα ένδύματα 
κατά τήν δημώδη δοξασίαν.
(4). 227 ’ Από Μάρτη καλοκαίρ, κ ι’ άπ’ Αύγουστο χειμώνα.— Κάποτε



συμβαίνουν κρΰα περί τά τέλη Αύγουστου η ζέστες τόν Μάρτιον. 
αϋριο (7). 228 Κ ι’ ανριο ϋά είναι μέρα.— Μή βιάζεσαι νά τελείωσης δλα 

σήμερον.
α ύτί (3)· 229 ’Απ' τό έ'να τ' αντί τ baiv) κι άπ’ τ' άλλο βγαίνΐ.—Έ πί 

τών απρόσεκτων καί παρηκόων, τών περιφρονοΰντων τάς συμβουλάς 
τών άλλων.
(0). 230 Δεν ίδρώνΐ τ ’ αύτί μ άπό τέτοια.— Δέν φοβούμαι τάς άπειλάς.
(12). 231 Τσίτωσε τ’ αντί τ.=Έ πρόσεξε ν’ άντιληφθή τί λέγουν.
(25) 232 Κρέμασε τ ’ αντιά τ .= Έ π ί άπογοητευμέι οον.
(28). 233 ’Έφαγε τ ’ αντιά μ .= Μ ' ένοχλεΐ διαρκώς, ζητών τι.
(48). 234 Τό σφνρξε στ αύτί τ .= Τ ο ΰ ε ίπ ε  τι κρυφά, έπί τών μετα
δίδονται τό μυστικόν είς άλλους.
(23). 235 Καί τά άβάρια αντιά εχνε. — Έ π ί τών όμιλουντων γεγωνυΐα 
φωνή περί απορρήτων.
(25). 236 'Α π ’ τ ’ αντί καί ατό δάσκαλο— Έ π ι ταχείας τιμωρίας. 

άφαλός. 237 ‘Έπεα’ ύ άφαλ,ός τ.—‘ Είρωνικώς έπί οκνηρών —Έδυσκο- 
λεύθη.

άφηκριονμαι (I). 238 'Όποιος άφη£ριέται τά δκά τ’ άκον'ι'.— Έ π ί ωτα
κουστών.

Αφρίζω (4). 239 Τ ΐίιφ ρ ίϊ;  καί ξαφρίϊς ; τό βαρά μ ίδυικα, ϋά σ*' φάγω.— 
Έ π ί τών επιμενόντων νά χρησιμοποιήσουν βλαβερόν πράγμα, διότι 
τό ήγόρασαν.

Αφήνω. 240 Μάς άφκε χρόνια.— Ά πέθανε. Λέγεται καί Σχωρέθκε. Ε ί
ρωνικώς δέ Τίναξε τά πέταλα ή Ψόφσε. 

άχερο (1). 241 Οί άλλί δέ άρώνε άχερο, ψωμί τρώνε.— Έ πί τών νομιζόν- 
των δτι οί άλλοι δέν άντιλαμβάνονται τάς αδικίας των.

Αχόρταγο. 242 ’Αχόρταγο άχώνΐ.— Έ πί τών λαιμάργων οί όποιοι τρο>- 
γουν σάν νά είναι πάντοτε πεινασμένοι. Λέγεται και «· Αχόρταγο 
λωχάρ».

. Β

Βα βίζω  (γαυγίζω 3). 243 Χω ρίς  rd σε ποννε γιον, νά μη βαβίης.— Έ πί 
τών άναιτίως επιτιθεμένων. 

βαΐζω. 244 Πήρε νά βαίζ.— ’Ήρχισε νά περιπατή, μετά βαρείαν νόσον. 
βαριά  (αγάλια 11). 245 Βαριά νά πάμ’ άλήγορα.—Έ π ι τών βιαζομένων ν’ 

αναχωρήσουν τήν τελευταίαν στιγμήν καί ώς έκ τούτου λησμονούν- 
των νά παραλάβουν μετ’ αύτών τά πρός τοΰτο αναγκαία, αναγκαζό
μενων δέ νά έπιστρέψωσι πρός παραλαβήν των, καί τοιουτοτρόπως
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βραδυνόντων. Ε π ίσ ης λέγεται καί διά τούς βιαστικούς, οί όποιοι 
προσκόπτουν καί πίπτουν. 

βαρώ  (27). 246 Πάς? τόν ένενα, βάριε τόν αλλονα.— Λέγεται δ ι’ εκείνους 
πού πταίουν εξίσου είς έν ζήτημα, ή είναι έξίσου αδέξιοι είς τήν έκτέ- 
λεσιν ενός έργου, ώστε νά μή είναι δυνατή ή προτίμησις τοΰ έτέρου. 

βαρύς (4). 247 Βαρύς, σίδερο.=ΓΙολύ βαρύς. Έ π ί πραγμάτων μικρού δ'γ- 
κου άλλά μεγάλου βάρους. 

βα σ ίλειο . 248 Σ ό ι τραβάει τό βασίλειο.— Έ π ί τέκνων όμοιων τοΐς γο- 
νεΰσι.

βασιλές  (14). 249 Ζή σά βασιλές.— Δ ιά τούς έχοντας τιμητικάς θέσεις καί 
άπολαύοντας τών υλικών αγαθών. 

βασιλικός  (2). 250 Βασιλικός κι άν μαραϋή, τήν μυρωδιά τήν εχει.—Ό  
άγαθός καί μεγαλόκαρδος καί έν τή δυστυχίρ παραμένει τοιούτος.
(4). 251 Γιά  τό βασιλικό, πίνΐ ή γλάστρα τό νερό.— Έ πί τών άπο- 
λαυόντων τιμάς καί ωφέλη οχι διότι τά άξίζουν, άλλά διότι κατέχουν 
καλήν θέσιν.
(1). 252 Βασιλίκι/ διαταγή και τά σκυλιά δεμένα.—Είρωνικώς έπί τών 
πολιτικών οί όποιοι έπι βάλλουν τήν τήρησιν τών παραλόγων διατα
γών των.

βασκαίνω  (2). 253 Νά μή βασκαϋή.— Είραινικώς έπί τών ένεργούντων 
άξιομέμπτους πράξεις. 

βαοτάγω  (11). 254 Πώς βάσταξε εννιά μήνες ατς μάννας τ τή ξ ίλ ιά  ; — 
Έ πί άνυπομόνων.
255 Σά σε βαστάη, έβγα νά δίονμε.— Πρόκλησις είς τούς άπειλούν- 
τας νά μας βλάψουν ένώ δέν είναι ίκανοί πρός τούτο. 

βαφτίζω  (3). 556 Τό βαφτίζω τό μυρώνω κι άρα ζήσ καί μή ζήα. — Έ πί 
τών άμελώς έκτελούντων τά έργα των.
257 Με τό ξύδ είναι βαφτισμένος.— Έ πί όξυθύμων. 

βγάζω  (18) 258 Βγάζ κι απ' τ μυιγα άλιμα.— Έ π ί ανθρώπων ικανών νά 
κερδίζουν καί άπό τά ευτελέστερα πράγματα.
(6) 259 Βγάζ πέάε κα'ι τρώει δέκα. — Έ πί σπατάλων.
(16) 260 Τόν εβγανε τή ιρχή τ. — Έ π ί τών χρησιμοποιούντων πτω 
χούς, άντί ευτελούς μισθού, είς βαρέα έργα. Έ π ί τών βραδυνόντων 
νά κάμουν ο,τι τούς ζητούμεν.
261 Δέ βγάζ τό ποδάρ τ δξω μεριά.— Διά τούς διαρκώς μένοντας κατ’ 
οικον.
262 Δέ bog νά τά βγάνΐ στό κεφάλι.—Έ πί τών άνικάνων ν ’ αποτε
λειώσουν έργον τι κσί παραιτουμένων τοΰ έγχειρήματος.
263 ΒγήκΙ άπ’ τ μύτη μ .— Έ πί καλωσύνης τήν όποιαν ήναγκάσθην 
ν’ ακριβοπληρώσω.
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βγα ίνω  (18). 264 ' / /  ψχή τ βγαίνΐ νά μή δώκχ μιά δεκάρα.— Έ πί φιλάρ
γυρων, μή βοηθούντων είς κοινωφελή έργα.
265 “ Οσο νά γένι τ' άρκόά ή καρδιά, βγαίνΐ τον φτωχόν ή ψχή — 
Έ πί τών άργοπορούντων τήν αρωγήν των. 

βερεσ έ  (4). 266 "Οποιος πίνΐ βερεσιά δυό φορές με&άΐ.—Έ πί τών άσκό- 
πως σπαταλώντων τά δανεισθέντα χρήματα.
(10). 267 Τά φερε οον/Ιφ και βερεσιά.—Έ πί τών κατασπαταλούντων 
τά κληρονομηθέντα ή δανεισθέντα χρήματα. 

β ελ ό ν ι (1). 268 Βελόνι νά ρίξης, κατά γής δέ θά πέσ. - Έ π ί μεγάλου 
πλήθους συνηγμένου έπί τφ αυτή). 

βήχας (2). 269 Τόν εκοψε τό βήχα τ.—Έ π ί τών άποτόμως άπορριπτόν- 
των τήν α’ίτησίν τίνος. 

βιά  (5). 270 Ή  σκύλα άπ' τή βιά τς, γεννάει τυφλά τά παιδιά τς.—Έ πί 
τών βιαζομένων είς τήν έκτέλεσιν έργου τίνος, καί ώς εκ τούτου ζη
μιουμένων.

βιάζομαι {4). 271 " Οποιος βιάζεται, λήγορα γεράζ.— Είρωνικώς έπί τών 
οκνηρών καί βραδυκίνητων καί έπί τών βιαστικών. 

βιαστικός. 272 Στή βιαστική τή δλειά, χώνεται κι δ διάβολος.—Έ πί 
τών απερίσκεπτων έπιπολαίως ένεργούντων καί ζημιουμένων. 

βίδα. 273 Τόν επιαα ή βίδα τ — Έ πί ιδιότροπων.
(4). 274 "Εστριψε κομμά ή βίδα τ. — Έ πί παραλόγων. 

βιός  (1 ί)2 7 5  Τό βιό α στη βιά σ.— Προτροπή είς πάσχοντα καί διστάζον- 
τα νά δαπανήση πρός θεραπείαν του.
(8). 276 Μ ' ενα βώλο γεράζ κανείς, μ ' ενα βιό δέ γεράζ — Ό  πλούτος 
είναι πρόσκαιρος.

βλαστημώ. 277 —Πώς τά πας ; — Βλαστήματα.—Έ πί αντιξοοτήτων τοΰ 
βίου.
278 Βλάστήμσα τν ώρα π γεννήύλκα — Έ πί τών περιπλεκόμενων είς 
επιχειρήσεις έκτος τής ειδικότητάς των καί υφισταμένων κόπους καί 
ζημίας διά ν’ απαλλαγούν. 

βλάχος. 279 Έ μ εϊς  οί βλάχΐ, δπως λάχΐ.— Έ πί τών μή έχόντων μεγάλας 
άπαιτήσεις.

βλέπ ω  (72). 280 Πον' σ είδα, που σέ ξέρω -Έπί άχαρίστων προσποι
ούμενων δτι άγνοοΰσι τούς εύεργέτας των.
(85). 281 Νά τό διώ καί νά· μή τό ψτέψω — Έ πί υποσχόμενων νά 
έκτελέσουν τι, ένώ γνωρίζωμεν δτι ψεύδονται.
(76). 282 Στραβός νά ήσνα, πάλε θά τό γλεπες —Έ π ί πραγμάτων 
Οφθαλμοφανών.
283 Είδα κ’ έπαθα νά γλυτώσω.—Έ π ί περίπλακέντων έξ άγνοιας καί
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ύποπεσόντων εις παράβασιν νόμου.
(26). 284 Γλέποάας καί κάμνοάας.— Ενεργεί κατά τάς περιστάσεις.
(14). 285 .Σά δε σε διώ, ψωμί δέ τρώγω.— Είρωνικώς, αδιαφορώ τε 
λείως διά σέ.
(12). 286 Σά δε do διής με τά μάτια σ, νά μη τό ψτέψης.— Μην πι- 
στεύης είς τά λόγια τών άλλων, άλλ’ εξέτασε μόνος σου τήν ύπό- 
θεσιν.
287 ’Εσένα γΧέπ κ έμένα κίταζ.— Έ π ί άλλοιθώρου.
(64). 288 "Οπως μέ γλέψ καί σέ γλέπω.— Αεν επιδέχεται άμφισβήτη- 
σιν τό λεγόμενον, διότι έξηκριβώθη ύπ’ εμού,
(95). 289 "Οι/ας θά διώ τό φτί μ χωρίς καθρέφτ ^=Ποτε. ’Επί ψευ
δολογίαν ύποσχομένων πολλά.
(102). 290 Σά μέ δγής ξανά, γράψε με. — Έ πί τών παραβάντων τήν 
ύπόσχεσίν των.
291 Σά άόν είδες έαν τόν είδα κ εγώ.— Έ πί απατεώνων διαφυγόντων.
(8). 292 "Αλλο ν’ άκονης, κι άλλο νά δγής μέ τά μάτια σ.— 'II δρασις 
πιστοτέρα τής ακοής.=Ή  έξ ιδίας άντιλήψεοις κρίσις f.Ivui όρθο)- 
τέρα.
(35). 293 ”Εβγα πορδυΰ νά δγής τό χέατ.—Είρωνικώς, έπί μέθυσων 
έρωτευμένων.

βόδι. 294. Βόδ πήγε, μονσκάρ ήρτε.—Έ π ί τών ανεπίδεκτων μαθήσεως, ή 
βελτιώσεως.
(24). 295 Και στον βοδιού τό κέρατο νά κρυφτής, δέ γλιτώνίς.—’Α
πειλή δτι άν δέν εκτελέση τήν διαταγήν, δεν -θά διαφυγή τήν τ ι
μωρίαν.

βότανα. 296 Μέ τά βότανα τής γής γιατρεύονται τά πάϋ-η.— Έ π ί λαίμαρ
γων άναγκαζομένων είς δίαιταν χορτοφαγίας πρός θεραπείαν. 

βούκα  (2) 297 Ή  πρώτ ή βούκα, βούκα, και ύστερνή φαρμάκι.—'Ο δεύ
τερος γάμος συνήθως είναι άτυχής.
298 Πήρε τ βούκα απ' τό στόμα μ .— Μέ ύπεσκέλισε καί άνέλαβεν 
αύτός τό έ'ργον μου.
299 Βούκα δέν ϊβανα ατό στόμα μ .—Έ πί μεγάλης θλίψεω ; ή με- 
ρίμνης.

βοννό (16). 300 Σά νά τον Ιφερανε άπ’ τό βουνό.— Έ πί άγροίνων καί ά- 
ξέστων.

301 Σ ’τά ορ, στά βνά καί στ’ άκαρπα τά δέάρα.—’Απευχή, συνυδευο- 
μένη υπό τοΰ σημείου τοΰ σταυρού κατά τήν στιγμήν έκτάκτου τρό
μου, ενεκεν φυσικού φαινομένου, ως κεραυνού κλπ. Λέγεται εϊρωνι- 
κώς καί είς τρομάξαντα, καυχόμενον δτι δέν φοβείται.
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302 Βουνό μέ βουνό δε ομίει, άϋρεπος μ ’ άϋρεπο ομίει.— Δέν πρέπει 
νά περιφρονώμεν τού; ξένους, διότι πιθανόν νά εύρεθώμεν καί ήμεΐς 
μίαν ήμέραν ξένοι εις τήν πατρίδα έκείνων.

Βούλγαρος.?»03 Βούργαρος παλίοτουρλάκΐς.— Έ πι χονδροειδούς ανθρώπου 
βονρβονλιάζω  304 Βονρβούλιαξ ό κώλος τ.— Έ πί τών επιμενόντων νά. 

έκτελέσουν τι παρά τάς συμβουλάς τών πρεσβυτέρων των. Έ π ί άνη- 
σύχων παιδίων.

βούρτσα. 305 Βούρτσα, κούπανος.=Γρήγορα καί βιαστικά, δπως δταν 
σφουγγαρίζουν μέ τήν βούρτσαν ή κουπανίζουν λινάρι. 

βράζω  (7) 306 Βράζ άπό μέσα τ.— Μετά δυσκολίας συγκρατεΐ τήν όρ- 
γήν τΟυ.
307 ’Έ βρασ ’ απ' τ πείσμα τ.—Έθύμωσεν είς άκρον.
308 Δε βράζ με τό ζμί τ. — Έ π ί τών άναμιγνυομένων είς ξένας υπο
θέσεις, ή κατηγορούντων άλλους.
(2) 309 Βράσ τα και πιε τό ζμί τς.— Έ πί τών άρνουμένων νά δανεί- 
σουν σκεύος τι ή υπόδειγμα έργοχείρου. 

βρακί (23). 310 Τόν ϊβανε μέσ στό βρακί τς .=Τ όν  κατήντησεν νευρόσπα- 
στον είς χεΐρας της. Ε ίνα ι άνδρας πού κυβερνάται άπό τήν γυναίκα 
του.

(15) 311 Ανριό είναι Κυριακή, 
τρώγω ξύδι καί φακή, 
βάζω κόκκινο βρακί, 
καί πλαλω εδώ καί κεϊ.

Παιδικόν σκώμμα, έπί παίδων, τά όποια μόνον κατά τάς έορτάς φο
ρούν βρακί.
(32). 312 Τά καμε στά βρακιά τ.—Είρωνικώς; =Έ τρομοκρατήθη. 

βρέχω  (13). 313 Βρέξε κώλο, φάγε ψάρια.—Έ πί τών θελόντων ν’ άπο- 
λαύσωσί τι άκόπως.
(31). 314 Τόν ίχνε νά μή στάξ καί νά μή,βρέξ.— Έ πί χαηδεμένων 
παιδίων.
(39). 315 "Ο,τ βρέξ, άς κατεβάο.—Έ πί τών άδιαφορούντων διά τ' 
αποτελέσματα τής πράξεώς των καί επιμενόντων είς τήν έκτέλεσιν 
αυτής.
316 Σά βρέξ, νά τό ρέμα κι &ς τρέξ.=Αεν  μέ μέλλει. Λέγεται άπό 
εκείνους, πού δέν έχουν σπαρτά καί χωράφια.
(49). 317 Σά βρεμένΐ κότα.— Έ πί τών ύποστάντων δεινήν προσβολήν. 
(47). 318 Πέρα βρέχΐ.—Έ πί τών μή άντιλαμβανομένων τό θέμα 
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τής ομιλίας ή τήν αιτίαν διά τήν οποίαν τούς περιποιούνται.
319 Γ ιά  θά βρέξ, γιά θά χιονιά, γιά χαλό gaiQO {λάκάμ.— Είρωνικώς, 
έπί τών προλεγόντων τόν καιρόν. 

βρίσκω  (79) 320 Ηνρε τό ταίρ τ .=Ε ύρήκε τόν δμοιόν του, καλόν ή κα
κόν.
(83). 321 Ηνρε τό διάβολο τ .=Π ερ ιήλθεν  είς άπροόπτους δυσχερείας.
(60). 322 Ηνρε ή νύφ τό γνννι πιο οτ δόρτα.—Έ πί τών άνακαλυ- 
πτόντων τά τοΐς πάσι γνωστά.
(84). 323 Ηνρε τον άγιο νά προοκννήο.— Έ π ί τών περιποιούμενων 
τούς άχαρίστους.
(76). 324 Ηνρε τό μάστορ τ ·— Έ πί Απατεώνων Ιξαπατηθέντων.
(64). 320 Ηνρ δ Φίλίππας τό Να&αναήλ.— Έ πί συντροφιάς όμοιων 
χαρακτήρων.
(29). 326 Κνλίξε ό τέτζερς, ηνρε τό χαπάχΐ τ.—Εύρε σύντροφον ά- 
ξιον εαυτού.
(98). 327 Σ τ  θάλασσα νά πάη νερό δέ θά βρη. — Έ πί τών έπανειλημ- 
μένως άποτυγχανόντων, ένεκεν ίδικής των άδεξιότητος.
(3). 328 Αγάπαγε η Μάρω τό χορό, ηνρε κι ά(ίρα ζορνατζή.—Έ πί 
ανταξίων συντρόφων.
(74). 329 Ηνρε τό λονλονδ νά μριστή.— Είρωνικώς πρός τόν προσ- 
παθούντα νά ωφεληθή άπό τόν έξυπνότερόν του.
(107). 330 ’^4π τό θεό νά τό βρης.— Κατάρα έπί τών άδικούντων.
(114) 331 Έ τς  τό ηνραμε, £τς θά τ άφήκμε.— Είς άπάντησιν τών κα- 
τηγορούντων τά πάτρια ήθη καί έθιμα.
(131). 332 Στόν οίρανό τό γνρενα και οτ γης τό ηνρα.—Έ πί τών 
έπιτυγχανόντων τάς προσδοκίας των. 

βροχή. 333 ' Η  βροχή π θάρτ, άπ τά πέρ’ άδέλια φαίνεται. — “Επί τών 
προσπαθούντων νά μάς άποτρέψουν άπό τήν εκτέλεσίν τών σχεδων 
μας, προβάλλοντες άπιθάνους κινδύνους. 

β ρ ώ μ » .(η ) .  334 Βρώμα και μισκινιά. — Έ πί Ακαθάρτων καί Ανήθικων. 
βρωμώ  (9). 335 °  Οποπον νά τόνε πιάης, βρωμάει.—Έ π ί τών εχόντων 

αχρεΐον χαρακτήρα.
(5) 336 Τό ’να βρωμάει, τ ’ άλλο ζνάει.—Έ πί τών Αναποφασίστων 
είς τήν έκλογήν.

βνζί. 337 Καλό βζ'ι ηνρ’ έκεΐνος και βζάνχ— Έ πί τών έχόντων καλήν 
έργασίαν.
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γάδαρος (11) 338 Γάδαρος πον δε βοδίζ,
ας τον ας πά νά gaρiζ .— M'l\v απαντάς είς τάς διαβο- 

λάς, έφόσον κανείς δέν τάς πιστεύει.
(78). 339 Πετάει <5 γάδαρος ; — Πετάει.—Έ π ί τών επιμενόντων είς 
τάς στρεβλάς ιδέας των καί έπιβαλλόντων τήν έκτέλεσίν των,
(30) 340 Γαδονρ ξηκαπίστρωτο.— Έ πί άναιδών καί άδιακρίτων.
341 Σά γένι κανείς γαδονρ, θά βρή καί τό σαμάρ.—Είς κυρίους άπο- 
βαλόντας τής έργασίας υπηρέτην. 

γαϊδουροχαϋ·ιομέν2. 342 Είναι μιά γαδονροκαϋισμένΐ — ’Ανήθικος, άξία 
νά πομπευθή.

γάλα (2). 343 Ά  κόμα γάλα μρίζ τό οτόμα τ.— Έπί κορασίδων μή περιελ- 
θουσών ακόμη είς ερωτικάς σχέσεις. 

γάμος (69) 344 Πάρ. τονα στό γάμο σ’ νά σέ πή «καί τοΰ χρόν».— Έ πί 
άχαρίστων, οί όποιοι αντί νά βοηθήσουν, βλάπτουν. 

γαμπρός (13). 345 Γαβρός γιός δέ γένεται, καί νύφ ϋ-εγατέρα.—Τά τέκνα 
φροντίζουν περισσότερον διά τούς γονείς, παρά ό γαμβρός καί ή νύφη,
(46). 346 " Ορσε γαβρέ κφέτα.— Έ π ί τών άκαίρως λεγόντων ή ποι- 
ούντων τι.
(55). 347 "ΟΛε ·&έλΐ ή ννφ κι ό γαβρός, τύφλα νά χ\ ή πεύλερά κι ό 
πε&ερός.—"Οταν θέλουν τι οί αμέσως ένδιαφερόμενοι, κανείς δέν 
δύναται νά τούς έμποδίση.
(11) 348 Ονλΐ ή εβδομάδα τον γαβρον καί ή Κυριακή τσή νύφς.— Κά
που κάπου, έχουν καί οί πτωχοί εορτήν.
(20α) 349 Έχτές, προχτές Βονργαρο γαμπρό παντρεύκε, πον ν’ τό 
πόρτα ; —Έ πί τών μή δυναμένων νά διακρίνουν ευκόλως τά ουσιώδη 
άπό τά επουσιώδη. Είς ταύτην ύπόκειται ό εξής μύθος : "Ενας άρκο- 
άας άμά χωριάτ-ς Βούργαρς παάρεύκε στ όόλι. Τό πουρνό πού βγή
κε νά πάη στό τσαρσί, πήρ’ ένα καρβούνΐ κι έκαμ’ ένα σταυρό άπάν 
στ πόρτα τ σπιτιού, γιά νά όορέσ νά τό βρη, γιατί γούλα τά σπίτια τ 
μαχαλά ήάανε τό ίδιο όιτσίμ. Τά παιδιά τς γειτονιάς, έπιασανε κι 
έκαμανε άπόνα σταυρό μέ τό καρβούνι σέ γούλες τς πόρτες έκεΐ 
λόϋρα κι δάε γύρσε ό Βούργαρς τό βράδ, τή όρώτ πόρτα πού είδε μέ 
σταυρό τν άνίξε καί όήκε μέσα. Ή νίκοκερά λούγάανε μέσα στόν 
δάά τς τσίτσιδ, καί καπώς άνίξε αύτός τ ’ δάά τ όόρτα, αύτήνΐ άρκε- 
ψε νά τσρίζ, καί νά τονε διώχνει. Τότες κ έκείνος βγήκε δξω άροπια- 
σμένος, καί γλέποάα τς πόρτες γούλες μέ σταυρό, τσέ πήρε μέ τν 
αράδα καί χωρίς νά 5ή μέσα, ρώταγε αύτό.
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γάτα (47α). Ά60νΕχχ έφτά ψχές σά τ £ ·ά τα .= Έ χ ει μεγάλην άνχοχήν είς 
τάς ασθένειας.
(15). 351 ' Η  κάτα γιά το ψάρ κι ό παπάς γιά τς λειτουργιές, πουλή
σανε το σπίτ τς.— Γιά κείνους πού θ υ σ ιά ζ ο υ ν  τά πάντα, γιά τό πρά
γμα πού αγαπούν, πρό πάντων διά φαγητά καί διασκεδάσεις.
352 Μαύρη κάτ α πέρασ απ’ άνάμεσα τς,=Εύρίσκονται εις διάστα- 
σιν. Καί ή τουρκική : Άραλαρηντάν καρά κεάί g8xoxi.
(55α). 353 Κάτα γένίσε, ποάκό κρατεί.— Γιά  κείνους πού μοιάζουν μέ 
τά γονικά των.

γάτος (59). 354 ”Εφγ ό κάτος, χορεννε τά ποάίκια.— ”Οπου λείπει δ επι
στάτης οι έργάται παραμελούν τό έργον των. 

γδέρνω  (10). 355 Τόν έγδαρε τη δροβειά τ .= Μ έ  τοκογλυφικά δάνεια, άφη- 
ρεσε τά υπάρχοντά του.
356 Θά τονε γδάρ ζάανό.— Έ π ί ανθρώπου δανειζόμενου άπό τοκο
γλύφον.

γείτονας  (58). 357 ΓΓρώτα &ά δγής τό γείτονα σ, κι' νσταρα τό j’ήλιο.— 
Πρέπει ν’ άποφεύγωμεν φιλονεικίας πρός γείτονας.
(63α). 358 Τς γειτόνίσας τ’ αυγό είναι πάντα μεγαλύτερο. — 'Ο ζηλιά
ρης νομίζει τά ξένα καλύτερα τών ίδικών του. Λέγεται καί Τς γειτό- 
νισσας τό ξύδ είναι γλυκό.
(16). 359 Γείτονα, γείτονα,

νά πέύλαινες νά γλύτωνα.— Έ π ί κακών γειτόνων,
(9) 360 “ Ηρτανε τά ταγούλια στη γειτονιά μας ;

καρτέρα τα καί στ γωνιά μας.
Έ π ί γειτόνων στρατολογηθέντων, φορολογηθέντων ή νυμφευθέντων. 
Μ ετ’ αύτούς έρχεται ή σειρά μας. 

γειτονιά  (2). 361 Άλ'ι π δέν έχΐ στ γωνιά,
καί καρτερεί άπ’ τ γειτονιά. — Έ π ί πτωχών καί οκνηρών

(13). 362 Ό  λύκος άπ' τ γειτονιά τ δέν άρπάζ άρνί.—'Ο  κλέπτης 
προσποιείται τόν τίμιον είς τήν γειτονιά του.
(49). 363 Γελάει μέ τ κόσμον τς δρές, καί τη δκή τς δέ τνε γλέπ.— 
Έ πί περιγελώντων τούς άλλους διά σφάλμα χειρότερον τοΰ όποιου 
κάμνουν οί ίδιοι. Είς ταύτην ύπόκειται δ έξής μ*'θος: Μιά βολά ή κα
τσίκα είδε τό πρόβατο π σήκωσε τν δρά τ γιά νά κατρήσ καί γεϊπε 
«Τφοϋ δέ άρέπεσαι π σήκωσες τν δρά σ καί φαίνεται δ κώλοϊς ;» 
Τότε γύρσε τό πρόβατο καί τνέ λέϊ : « Ά μ  δέ γλέψ τή δκή σ π γεΐ- 
ναι γοϋλο σκωμένΐ ; ».
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(33α). 364 Κάϋ·εται η bobf) στή στράτα, και γελάει τ οι διαβάτες.— 
’Ίδια σημασία μέ τήν προηγούμενη.
(11α). 365 Γιλάει ό χέοτς τό gλavtάρ.—Γιά κείνους πού κατηγορούν 
άλλους γιά σφάλματα ίδια μέ τά δικά τους.
(20). 366 /Ιέ γελάει τ αχείλι τ:.— Έ π ί σκυθρωπών ενεκεν συμφοράς 
των ή φθόνου.
(48β). 367 Μή γελάς τή κατοονλιά, 

και σονπέαη ατή ποδιά.
Έ πί όνειδιζόντων τούς άλλους διά συμφοράν.
(55α). 368 "Οσα γέλαγαμε ήρτανε στό κεφάλι μα ς.—Έ πί μετανοούν- 
των διά τού; όνειδισμούς των πρός τούς παθόντας συμφοράν.
(10). 369 Γέλα με νά σέ γελώ, νά περνάμε τό καιρό.—Έ πί απατεώνων· 

γέλ ιο  (7) 370 Είνα ι άσπρα γέλια, είναι και μανρα γέλια.— Έ π ί τών βεβια- 
σμένως γελώντων διά ν’ άποκρύψουν τήν θλ ΐψ ιν  των.
(9) 37 ί Κατρήβκΐ άπ’ τά γέλια.—Έ π ί ασυγκράτητου γέλωτος. Α κό 
μη λέγεται καί Λιγοθύμα’ άπ5 τό γέλια ή Έ σκασ’ στά γέλια ή Π έ
θανε στά γέλια.
(18) 372 Τά πολλά τά γέλια φέρνονν κλάματα.— Έ π ί τών ένοχλούν- 
των τούς άλλους διά νά γελάσουν μέ τήν δυσφορίαν των καί εις τό 
τέλος τιμωρουμένονν ύπ’ αΰτών.
(1). 373 Άνάλατα γέλια.— Έ π ί άκαίρου γέλωτος.
(18). 374 Τά γέλια μας βγήκανε ξύδια.— Έ π ί λύπης μετά διασκέδασιν. 
'Υπάρχει ή πρόληψις δτι δέν πρέπει νά γελά κανείς ύπερβολικώς 
διότι θά τού έλθη συμφορά. Διά τούτο καί μετά σφοδρόν γέλωτα συ
νηθίζουν νά λέγουν : «Σ έ καλό μας νά βγή». 

γελώ  (4) 375 Γέλασα με γούλι τ gaρδιά  μ .— Έ π ί άπροσδοκήτου άστειό- 
τητος.
(24) 376 Γούλι γελάνε μέτα μένα, έσκασα κι έγώ στά γέλια.— Έ πί 
τών μή άντιλαμβανομένων τάς λοιδωρίας τών άλλων, ή έπί τών περι- 
γελώντων άλλους, ενώ οί ίδιοι είναι άξιογέλαστοι.
(27) 377 ’Ε μείς  γελάμε δώδεκα και εμάς σαραάαδώδεκα.—Έ π ί κα- 
κολογούντων άλλους ενώ οί ίδιοι είνα ι άξιοι πάσης κατηγορίας, 
(άναγελώ 8) 378 "Οποιο χορταράκι γελάϊς, θά φντρώσ μέσ’ στήν αυ
λή σ.—Έ πί τών έπιχαιρόντων διά τάς ξένας συμφοράς. 

γεμίζω . 379 "Οποιος πε&αίνΐ τό λάκκο τ γιομίζ.—Έ π ί τών έπιχαιρόντων 
διά τόν θάνατον άλλου, ή εύχομένων νά ΐδουν τό λείψανό τοι>. Σ η
μαίνει δέ δτι δλοι μας θ ’ άποθάνωμεν μίαν ήμέραν,
(14). 380 Φασούλι στό φασούλι 

γιομίζ τό αακκούλΐ.
Είς τούς σπατάλους καί τούς περιφρονοΰντας τά μικρά κέρδη.



Γενάρς. 381 Γουλί οί μήνΐ νά βροάάνε κι δ Γενάρς νά οωπαίνΐ.— Έ π ί τών 
κακοσυνηθισμένων. 'Υπάρχει ή πρόληψις δτι άμα βροντήσω τόν Ι α 
νουάριον θά έλθουν επιδημίες τό έτος εκείνο. 

γενάτε (3) 382 Τδ γίνάτ 
βγάζ μάτ.

Είς τούς έπιμένοντας νά κάμουν τι, Ινφ είναι φανερόν δτι τούτο θά 
τούς βλάψη.

γ ένεια  (21). 383. "Οποιος ίχ ΐ τά γένεια-, ϊχ ΐ καί τά χτένια.—Ό  ιδιοκτή
της φροντίζει διά τήν συντήρησιν τοΰ κτήματός του. 

γεννιοϋμα ι (15) 384 "Οποιος γενίϋ-ή στή φυλακή, τή φυλακή γυρεύει.— 
"Εκαστος δπως είναι συνηθισμένος. 

γεννώ  (3α). 385 Καμμιά πιά δε γέννίσε, μόνε ή χφόκωλί.— Έ πί γυναικός 
παραπονουμένης διά τά μητρικά της καθήκοντα.
(13). 386 " Οπως τονε γέννίοε ή μάννα τ.—Γυμνός ή πάμπτωχος. Λέ
γεται καί τουρκιστί «άναάάν θογμά».
(19) 387 Ό  παπάς πρώτα εύλογάει τά γένεια τ .-^Έκαστος πρώτον 
διά τό Υδιον φροντίζει συμφέρον.

γεράξω. 388 Γέραοε καί πάϊ καί δέ λέϊ νά γνωστέψ.— Έ π ί τών έξακολου- 
θούντων νά κάμνουν νεανικάς τρέλλας είς ώριμον ήλικίαν.
(γερνώ 8) 389 Νιος ήμνα καί γέρασα, τέτοιο πράμα δέ do είδα.— 
"Οταν άποδοκιμάζουν πράξιν άντιβαίνουσαν είς τά ήθη τοΰ τόπου. 

γεράμαχα  (5). 390 Γεράματα, ακοάάματα.— "Οτι τό γήρας εμποδίζει τήν 
άπόλαυσιν τής ζωής.
391 .Στα γεράματα χαρές, γιά κεριά γιά κέρατα.= ’Ή έν γνώσει ή έν 
άγνοίφ κερατάς.
(4). 392 Φτώχεια καί γεράματα, αγιάτρευτες πληγές.— Έπί πασχόν
των ενεκεν γήρατος ή πτωχείας. 

γέρος (36). 393 Τοΰ γέρου τά κανάκια, νερόβραστα σπανάκια.— Έ πί γε
ρόντων νυμφευομένων.
(20). 394 Γέρος είσαι δέ φελάς, μόνε τά ψωμιά χαλάς.— Έ πί γερόν
των παραμελουμένων υπό τών οικείων.
(22). 395 Ό  λύκος άμα γεράσ, γένεται στά σκυλιά μασκαράς.—Έ π ί 
τών άπολεσάντων τήν προτέραν ίσχυν, ενεκεν γήρατος.
(101). 396 — Φάγε γέρο μαλακό. — "Οχχ καί ά'ώιλι ζμάρ.— Έ πί τών 
αύξανόντων τά ; απαιτήσεις των, δταν βλέπουν τούς άλλους νά υπο
χωρούν.
397 Γέρο είδ ες ; Λύκο ε7<5ες.=Πρόσεχε τούς γέροντας μή σ έξα- 
πατήσουν. Μή έμπιστευεσαι γυναίκα είς γέροντα. 

γερός (2). 398 Γερός σά do τρούπ.— Έ π ί άνθρώπων τούς όποιους ένομί- 
ζομεν ασθενείς ενώ είναι υγιέστατοι.

214 t  Κ. Χουρμουζιά&ου
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γεφ ύρ ι (1). 399 Τό πέρασε ταή τρίχας τό γιοφύρ.— Έ πί γερόντων άνα- 
λαβόντων άπό βαρεΐαν άσθένει,αν. 

γή  (2). 400 Αέ πατεϊ στ γής.—Έ π ί χαιρόντων είς άκρον καί δπερηφανευο- 
μένων, διά τάς επιτυχίας των.
(23). 401 Τόνέβανε στς γής τά τάρταρα.— Μέ τά καμώματά του ό 
υιός ή ή θυγάτηρ προσέβαλον τούς γονείς καιρίως.

(3). 402 Γένίκε γής Μαριάμ.— Έ π ί καταστροφής.
(δ). 403 Σκίσκε ή γής καί τονε πήρε μέσα.— Προσεβλήθη καιρίως.
(19). 404 Τ ί βρέχΐ ό ουρανός και δέ τό δέχεται ή γής ; —Κανείς δέν 
δύναταί ν’ άντισταθή είς τάς φυσικάς καταστροφάς.
405 Πορπατει καί τρέμ ή γής.— Λέγεται έπί τών ισχυρών τό σώμα. 

γιακάς. 406 Τό γιακά τς τραβάνε γιά τά σένα.— Σ ’ έβαρέθκαν διά τήν 
διαγωγήν σου. Τό τράβηγμα τοΰ γιακά, μετά τής σχετικής άποστρο- 
φής, ώς σημεΐον ύψίστη: δυσαρέσκειας είναι συνηθέστατον.

Γιά ννης  (3). 407 'Ακόμα δέ τόν είδαμε, Γιάννη τονε κράξαμε.— Έ πί τ&ν 
βιαζομένων εις έξαγωγήν συμπερασμάτων έπί φανταστικών γεγο
νότων.
408 Ό  Κιανής, Γιαννής δέ γένεται.—Ό  Τούρκος δσον καλός καί νά 
είναι δέν γίνεται χριστιανός. Λέγεται καί τουρκιστί «Γιανή Κιανή 
δλμάζ». Έ π ί άδυνάτου μεταβολής.
(17) 409 Κόψε ξύλο κάμ’ ΆάώνΙ 

κι άπό πλάτανο Μανώλχ 
κι αν ρωτήϊς καί γιά τό ΓιάνΙ 
ο,τι ξύλο κόψης κάνΐ 
καί άν πής καί γιά Νικόλα, 
κάμνοννε τά ξύλα ολα.

Πρός χλευασμόν βαπτιστικοϋ ονόματος. 
γιατρός (14)' 410 Ό  γιατρός είναι πλεματκός.—“Οτι δέν πρέπει νά άπο- 

κρύπτωμεν τήν αλήθειαν άπό τόν Ιατρόν. 
γίνομαι (2). 411 ’Άλλα τά λεγάμενα σ, κι άλλα τά γενόμενα.— Έ πί παρα- 

βάσει συμφωνίας γάμου.
Γιώργος. 412 Γιώργον είχα, Γιώργον πήρα 

κι άμα θά ξαναχηρέψο) 
πάλε Γιώργο θά γυρέψω.

Ύπόκειται δ μύθος δτι πήγαν τ ’ "Α ΐ Γιωργιοΰ σέ μιά δευτεροπαάρβ- 
μένΐ, πόύ κι ό πρώτος δ άάρας ήάανε Γιώργος, γιά ονομασία καί για 
νά δείξ πόσο φκαριστμένΐ ήάανε κι άπ τσί δυό είπε αύτό τό λόγο. 

γιώτα  (1). 413 Άπόμκε γιώτα μοναχή.—Έ πί τών μή έχόντων τέκνα ή 
άλλους συγγενείς.
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414 Γένίκ  άκόμα ενα χρονον, έμαθα ένα καινούργιο.— Λέγεται δταν 
άκούσωμεν νέον τι τό όποιον έως τώρα δέν ήξεύραμεν.
416 ΕΙπ υ Θεός και γένίκε.— Έ πί μεγαλοσώμων ανθρώπων ή καρ
πών εξαιρετικής ποιότητος.
(20). 416 Γένίκε δ,τ γέν1κε.=Ύετελεσται.— ΙΙρός καταπράϋνσιν τών 
ζητούντων εκδίκησιν διά προσγενομένην αδικίαν. 

γιον. 4 L7 Γ ιο ν  dovdov κολωβή.—Έ π ί παιδίων τών όποιων φαίνεται ό πι
σινός ή άλλον άπόκρυφον μέρος. Έ λήφθη άπό τόν μύθον τής κολω- 
βής αλεπούς : Μιά βολά μιάν αλεπού πιάσκε στό καπάγκΐ, καί κα- 
πώς τράβξε γιά νά φύγι, κόπκε ή όρά τς. Τότε προσκάλεσε τς άλλες 
άλεπές, καί τσέ λέϊ : «Τί τόχτε αύτό τό βάρος άπό πίσω σας καί τό 
σέρνειε άχαρα ; Έγώ άπό τότες πόκοψα τν όρά μ, πορπατώ καί πλα- 
λιώ πολύ λαφριά». Τότες άπλογήθκε μιάν άλεπού πού τνε γεΐχε δγή 
πιασμένΐ στό καπάγκί καί λέ'ί : «Δέ dv έκοψες τν όρά σ γιά νά λα- 
φρώϊς, άμά γιατί στν έκοψε τό καπάγκί». Σά d άξανε αύτό οι άλλες 
άλεπές, άρκεψανε νά φωνάζνε «Γύρνα νά διοϋμε, πορπάτιε κομμά» 
καί σά τνέ είδανε «Γ’ιού άουάού κολωβή», κ’έκείνΐ έφγε άροπιασμένι. 

γλντώνω. 418 Γλύτωσε τό γιακά τ. — Έσώθη. Διέφυγε.
(3). 419 Γλύτωσε άπ’ τ λύκ’ τό στόμα.— Έ πί τών ανέλπιστος σωθέν- 
των άπό βεβαίου κινδύνου.
(5). 420 ’Απ' τή άρίχα γλύτωσε. = Παρ’ όλίγον ν’ άποθάνη
(6). 421 ’Απ’ τού Χάρ τά χέρια γλύτωσε. — Έ π ί άναλαβόντος άπό 
βαρεΐαν νόσον.
(10). 422 Φτηνά τνε γλύτωσε.= Μ έ  μικράν ζημίαν έσώθη. 

γλύφω  (1). 423 Νά τρώς και ν’ άγλύφς και τά δάχλα σ. — "Οτι τό φαγη- 
τόν θά σού φανή πολύ νόστιμον.
(2). 424 Θά πά ν’ άγλύψ τά πνάκια.—Έ π ί παρασίτου ζώντος άπό 
τά περισσεύματα τών άλλων.
(7). 425 Τ ’ αγλνψε μέ τή γλώσσα τ.=Ή ναγκάσθη ν’ άναιρέση δημο- 
μοσία, δσα ειπε. .

γλώσσα (48). 426 Νά δagάης τή γλώσσα α. — Έ π ί τών κατηγορούντων 
άλλους.
(26). 427 Ή  γλώσσα κόκκαλα δεν έχχ και κόκκαλα τσακεϊ. — Έ π ί 
τών διά τής άθυροστομίας των προξενούντων κακόν είς τούς άλλους 
ή είς εαυτούς.
(16). 428 Ή  γλώσσα τ ·ψαλίδ.—Έ πί φλύαρου.
(15). 429 Μάλλιασε και ατούπιασε ή γλώσσα μ  —’ Επί τών παρηκόων 
τέκνων είς τά όποια έβσρύνθη νά έπαναλαμβάνη τάς αύτάς παραι
νέσεις καί παρατηρήσεις.



(12). 430 Βγήκε ή γλώσσα τ μιά πθα,αή.:=Έκουράσθη πολύ.
(19), 431 ”Ε χ ΐ μεγάλι χλώσσα.=Ειναι καυχηματίας. ’Επίσης λέγεται 
καί Έ χ ΐ μεγάλα λόγια.
(23). 432 Ή  γλώσσα έχ) και γλωααοδέτ.=01 κατηγοροϋνιες γρήγορα 
θ ’ αποστομωθούν άκούοντες τά ίδικά των έλαττώματα.
(32). 433 Ό  αβρεπός τιμιέται άπ τή γλώσσα τ. — Ό γλυκομίλητος άν
θρωπος έκτιμάται.
(30). 434 ‘Η  γλώσσα τ ρόδάν).—Έ π ί τών φλυάρων.
435 “ Οάας baivl κάνεις σε σπίτ, τον προοκώνται κατά τή ά,ύσ τ, κι 
οάας βγαίν) κατά τή ggio  τ .= Ν ά  είσαι κόσμιος καί γλυκομίλητος.
436 Νά δάξανε φίδ τή γλώσσα τ και νά μήν έλεγε τέτοιο λόγο. Έ πί 
άπερισκέπτων λαλούντων έπιβλαβεΐς λόγους.
46. 437 ‘Η  γλώσσα τ πολλά κόφτ, ράφτ, — Έ π ί φλυάρων.
(47). 438 Ή  γλώσσα τ στάζ μελ,».=Ε ίνα ι πολύ γλυκομίλητος. Έπί 
κολάκων.
(63). 439 Δέβκε ή γλώσσα τ.—"Εχασε τό θάρρος του καί εσιώπησε 
(63α). 440 Λύδκε ή γλώσσα τ.—Έ πί τών δειλών τών άναθαρρούν- 
των μετά τήν παρέλευσιν τοΰ κινδύνου.
(64). 441 “ΕχΙ γλώσσα σάν δχεάρα.— Προξενεί πικρίαν μέ τούς λό
γους της.
(γνώμη 7α). 4 4 2 'Ο  άβρεπος με τή γλώσσα τ άγαπιέται—Έ π ί γλυ- 
κομιλήτου.
(31). 443 Στόμα έχ) καί γλώσσα δέν έχ).—Έ π ί τών μή έχόντων τό 
θάρρος νά διεκδικήσωσι τό δίκαιόν των.
(61). 444 Ή  γλνκειά ή γλώσσα βγάζ τό φίδ άπ τή άρνπα.—Συμβου
λή είς άγερώχους καί αυστηρούς προκαλοϋντας άντίδρασιν.
(10). 445 Γλώσσα παπούτσ καί γνώσ κονκοντσ.—Έ πί αύθαδών καί 
άθυροστόμων, λαλουντων άπερισκέπτως.
(31). 446 *Η  γλώσσα τ τόν έφαγε.—Έ π ί ζημιωθέντος έξ αιτίας τών 
λόγων' του.
(22). 447 ‘Η  γλώσσα είναι δίκοπο καί τρομερό μαχαίρι,

καί αν δέν τήν προσέχομεν πολλάς πληγάς μας φέρει. 
Διδασκαλία τοΰ σχολείου. 

γνώμη (7). 448 Μ ’ ένα gm lo γεράζ κανείς, μέ μιά γνώμ δέ γεράζ.—'Δι
καιολογία διά τήν μεταβολήν γνώμης. 

γνώση (16α). 449 Κοάά στό νον καί ή γνώσ. —Έ πί εύκόλως εννοουμένων.
(36). 450 Ποιος τρελλός έχασε τή γνώσ τ νά τν εϋρης εσύ.—Ειρωνι- 
κώς έπί άνοήτων.
451 “ΕχΙ τ δολλή τή γνώσ.— Όμοίως ώς ή προηγουμένη.
452 " Οάας έμοίραζε δ θεός τή γνώση καί τή χάρ,
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δέ βρέϋ-κε κ ενας άπό μάς άπό τά δυό νά πάρ.
Έ πί απερίσκεπτων μή έπωφελουμένων, δεδομένης ευκαιρίας.
(11α). 45Β Φόρτωσε τή γνώσ ατό πετνό.— Έπί Ανόητων.
(10). 454 ”Εβανε γνώα.— Έσυνετίσθη.
(18). 455 Νά πονλχγανε τή γνώα, θαλά πάμε ν’ άγοράαμε.— Έ πί τών 
άναγνωριζόντων δτι είναι αδύνατον ν’ Αναπληρώσουν τήν έλλειπή 
γνώσίν των.

γνωοτιχός (2). 456 Μαζωχτεϊτε οί γνωστκοί νά φάτε τον τρελλοϋ τό βιό. 
— Για κεή ους πού φέρνουν τόν άνόητον εις τό φιλότιμον γιά νά τούζ 
κερνά καί νά τούς φιλεύη. 

γόνατα (4). 457 Κόπκανε τά γόνατα μ. — Έ π ί τρομοκρατηθέντων ή κου- 
ρασθέντων πολύ. 

γονιός (11) 458 Πάρ’ ενκή άπό γονιό, 
και άνέβα ατό βοννό.

— Μέ τήν εύχήν τών γονέων, Ασφαλώς δύνασαι νά περιέλθης καί δά
σος, δπου άγρια θηρία καί κλέπται. 

γοργόν (1). 459 Τό γοργόν και χάριν έχει.— Έ π ί τών ταχέως έκτελούν- 
των τ ’ Αποφασιζόμενα. 

γουδί (7). 460 Τό γδί τό γδουχέρ,
κάί τό £ούπανο ατό χέρ.

Έ πί τών επιμόνως έπαναλαμβανόντων τΑς αύτάς Απαιτήσεις. 
γούνα (3). 461 Αέν είναι τς γούνας τ μανίκι — Έ π ί ξένων πρός τά ήμέ- 

τερα συμφέροντα. 
γουρούνι (19). 462 Σά το γροννι στ λάαπ.—Έ πί ακαθάρτων.

(32). 463 Τό γροννΙ, καί τ ζόνρλα τ νά κόψης, πάλε στ govπριά θά 
πά νά ακαλίξ.—Έ πί τών κακοσυνηθισμένων, δτι δυσκόλως Απομαν- 
θάνουν τάς κακάς των έξεις.
(19α) 464 Φρόνιμο σά τ bana τό γροννάκΐ. — Είρωνικώς έπί Ατακτων 
παίδων.
465 Σ ’λογιέται σά τό γροννΙ π θά κλάα.— Έ πί τών αφηρημένων, 
καί τών εύρισκομένων είς δεινήν οικονομικήν θέσιν, ένεκεν τοϋ Ασώ
του βίου των.
( 2γ) 466 Γρούνια κατε/Μζ. — Έπί ροχαλιζόντων καθ’ ύπνους. 

γοϋοτο (2). 467 Καύανείνας μέ τό γονοτο τ.—Έ π ί ασυμφωνίας γνωμών.
Άκόμη λέγεται καί καθανίνας μέ τή γνώμ τ. 

γράφω (14). 468 Τό γραμμένο άγραφο δέ γένετα ι.=  Ο,τι είναι πεπρωμε- 
νον θά γίνη. Έ πί τών αδυνατούντων ν’ αποφύγουν τάς συνεπείας 
τών πράξεών των.
469 Κάνε δέ άονε γράφ.—Ούδόλως σέβεται καί υπακούει αύτόν.
(12α) 470 Σέ γράφω έκεΐ π δέ πιάνΐ μελάνι.—Σέ περιφρονώ.



(13). 471 Σ ε γράφω ατά παλιά μ  τά παπούτσια.—-Έπί μεγάλης πε- 
ριφρονήσεως.
(10). 472 Πον τό ηυρες γραμμένο ; — Έ π ί τών έχόντων παραλόγους 
απαιτήσεις.

γραφτό (1). 473 "Ε τς ήάανε τό γραφτό μ .— Έ π ί άπροόπτφ συμφορά- 
γριά  (21). 474 Γλυκάϋκε ή γριά στά σύκα, έφαγε και τά σκόφλα.—Έ πί 

τών ζητοΰντων τήν αυτήν χάριν έκ δευτέρου.
(68). 475 Θμή&κε ή γριά το μεσοχείμωνο ά^ούρ.— Έ πί παρακαίρου 
έπιθυμίας.
(82). 476 Μιά γριά μονοδοντοϋ, άντρα γύρεβ ή πορδού. — Έ π ί παρή- 
λικος νυμφευομένης. 

γρόοι (10). 477 ” Εχεις γρόαια ; Έ χεις  γλώσσα.
(φλωρί 2). Έ χεις  φλοριά ; ’Έ χεις  θωριά.

Έ χεις χρυσό ; Έ χεις  Χριστό.— 'Ο έχων χρήματα παν
τού εΐνάι εύπρόσδεκτος. 

γρϋ (1). 478 Δεν έβγανε γρυ άπ’ τό στόμα τ. — Έ πί τών αίφνιδίως άπο- 
θνησκόντων, ή δικαίως έπιπληχθέντων καί άποστομωθέντων. 

γνα λί (2). 479 Τά καμε γυαλιά καρφιά.—Κατεσπατάλησε τά πλούτη του.
(7). 480 Τόν έβανε τά γυαλιά·--Έπί άπατεώνων, τόν έξηπάτησε. 

γυναίκα  (112). 481 Συν γυναιξΐ καί τέκνοις.— Οικογενειακώς. 
γυρεύω  (31). 482 Τό γΐρέβ μέ τό κ ερ ι.= Έ π ιθ υ μ ε ΐ διακαώς.

(43). 483 Τρέχε γύρευε.— Έ π ί άκαίρως ΰπενθυμιζόντων, ή ζητούν- 
των τ' ανάξια λόγου.
(7). 484 Γυρέβ ψύλλί στ' άχερα.—‘Έ π ί ζητοΰντων τά μηδαμινά.
(11). 485 Γυρέφεως μή δόοεως, κλέψεως συγχυορήαεως.— Έ πί κλε- 
ψάντων δτι έζήτησαν καί δέν τοϊςέδόθη. Δικαιολογία.
(38). 486 Τά μικρά δέν ήέλελες, τά μεγάλα γύρευες, τράβα γέρο διά
βολε.— Έ πί τών ζητοΰντο^ν τά καλύτερα καί άπολαυόντων τά χεν 
ρότερα.

γυρίζω  487 0ά μέ γΐρίσ τά <5αν2κά πίσω.—Είρωνικώς έπί έκείνων άπό 
τους όποιους δέν περιμένομεν τίποτε.
(14). 488 "Οάε πάγαινες ίαύ άπ’ αυτόν τό δρόμο, έγώ γύρζα.—’Έχω 
πείραν καλλιτέραν τών δσων λέγεις.
(6). 489 Γ ΐρ ίζ  σά do μύλο.— Έ π ί ασταθών καί έπί άνησύχων ίΐαι- 
δίων.
(9). 490 0ά γΐρίσ δ τροχός νά γαμήσ κ ι’ δ φτωχός.—Θά έλθη ή σει
ρά νά εϊμεθα ήμεΐς ισχυροί καί οί άλλοι ένδεεϊς.
(18). 491 Γύρσε τό φύλλο.—"Ηλλαξε συμπεριφοράν, ή γνώμην.
492 Γύρσε τά λόγια τ.—'Ομοίως.
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493 Τονε γύρσε ι  ράχι τ.—Τόν έγκατέλειψε, ή τοΰ έδειξε τήν δυσ
μένειαν του.
494 Με κβανίτό νερό, μύλος δέ γ’ρ ίζ .—Έ π ί τών προσμενόντων νά 
ζήσουν διά τή ; βοήθειας τών άλλων.

γύρισμα  495 ’Έχει ό καιρός γυρίσματα = Έ λ π ίζ ω  είς τήν μεταβολήν τής 
τύχης.

γύφτος (2). 496 Στό γνφτο στάχτ γΐρέβς ; — Έ π ί τών ζητούντων ανάξια 
πράγματα, ή ανύπαρκτα.

Δ

δάκρυα (7). 597 ΧύνΙ μαύρα δάκρυα.—Έ π ί κλαιόντων πικρώς.
498 Σά φουάοϋκια έτρεχαν τά δάκρυα τ.— Έ πί δακρύων λύπης ή 
μετανοίας.

δάκτυλος (21). 499 "Οποιο δάχλο νά κόψης πονει.—01 γονείς έξ ϊσου 
αγαπούν δλα τά τέκνα των. "Οταν πρόκειται νά εκλέξης ποιον τών 
συγγενών νά στέρηση; τίνος ή νά έπικρίνης.
(17). 500 Γούλ τά δάχλα δέ είναι ενα.—"Ολοι οι συγγενείς δέν έχουν 
τόν αυτόν χαρακτήρα.
(32). 501 Τονε παίζ στά δάχλα.—'Τόν άγει καί τόν φέρει.— Ευκόλως 
τόν παρασύρει, τόν καταπείθει ή τόν άπατά. 

δανείζω  (6). 502 .Στόν πόλεμο άρματα δέν δανείζνε.—Έ πί τών ζητούν
των βοήθειαν έν καιρφ σιτοδείας, 

δανικός (9). 503 Δανχκά τά πράματα.—"Οταν κάμνωμεν τι είς άλλον έπί 
τή έλπίδι άνταποδόσεως.
504 Τό δανικό δανείζεται, ή χάρ τ άπομήσκει.—Δικαιολογία τών συν- 
ηθιζόντων νά δανείζωνται.
(4). 505 Δανικά κι άγνρστα.— Έπί τώ/ ζητούντων δάνειον τό όποιον 
ποτέ δέν θά πληρώσουν. 

δείχνω  (10). 506 "Ελα baba νά σέ δείξω που τό χΐ η ν-νέ μ .—Έ π ί τών 
προσπαθούντων νά διδάξουν τά πασίγνωστα είς τούς μεγαλύτερους 
των.

δένω  (16). 507 ”Εδεσε τό γάδαρο τ.— Έ πί τοΰ έξασφαλίσαντος τήν συν- 
τήοησίν του.
(Ι)· 508 Αυτός λύνΐ και δένΐ.—’Έχει απόλυτον εξουσίαν νά ρυθμίση 
τήν ύπόθεσιν.
509 ” Εδεσε τό βτύνΐ Έπέδεσε τήν πληγωμένην κεφαλήν του. 

δέρνω (13). 510 Δέ bog νά δείρ τό γαδονρ και δέρνει τό αμάρ.—Έ π ί άδί- 
κω; τιμωρούμενου άδυνάτου, άντί τού πταίοντο; ισχυρού ένοχου.



δεσπότης. 511 Πέρασε δ δεσπότς πδ μέσα.— Έ π ί φαγητού τό όποιον εκάη 
εις τό κάτω μέρος τής χύτρας. 

διαβάζω. 512 Νά τονε στείλμε στό bana νά τονε διαβάσ.—Έ π ί εκκεν
τρικών.

διάβολος (4). 513 ’Ά ναψε ατό διάβολο κερί, ώς νά περάϊς τό γιοφύρ.— 
Κολάκευσον τόν φαύλον Ισχυρόν, έως ού παρέλθη ό κίνδυνος.
(68). 514 Νά σέ πάρ ό διάβολος και νά α άλέα δ μύλος.— Κατάρα. 
614 Τονε δήκ δ διάβολος.— Είσήλθεν είς πειρασμόν. Έσκέφθη τό 
κακόν.
(102). 516 Γ ια τ ί ακάν-νε οι διαβόλΐ ; — Για τί κλάν-νε οί πεϋαμένΐ.— 
Έ π ί ουτιδανών εύπορούντων καί περιφρονούντων τούς άλλους.
517 Τονε γέλασ δ διάβολος.—Έ π α θε όνείρωξιν.
(27). 518 Ε ίνα ι γιά τό διάβολο πεακέσ.— Έ π ί ελεεινού ανθρώπου. 
519 'Ο  διάβολος νά σκάσ, θά τό κάμιο.=Έζάπαντος θά τό κάμω.
(66). 520 Μέ κακό διάβολο έδλεξε.=Μ έ  άδικον καί πονηρόν άνθρω
πον συνεταιρίσθη. ,
(7). 521 Τόν σκούά-σε δ διάβολος.— Έ π ί τών άνελπίστως εγκληματη- 
σάντων.
(112). 522 Μ ’ άπανέβκαν οι <5ίαθόΑ».=Έξωργίσθην.
(29). 523 Είνα ι διαβόλ κάλτσα.— Έ πί πολυμήχανων καί εφευρετικών. 
524 Είνα ι σά διάβολος ξυδάτος.—Είναι απεριποίητος. Λέγεται διά 
τούς μή φροντίζοντας διά τό παρουσιαστικόν των. ’Άσχημος 
(91). 525 Ν έ τό διάβολο νά δ γης, νέ τό στανρό σ νά κάνς.— Ούτε νά 
λάβης ανάγκην τού κακού ανθρώπου ή βοήθειαν, ούτε νά τόν κολα- 
κεύσης.

(113). 526 Τόν έχΐ γραμμένο στον διαβόλ τό κατάστιχο — ’Έ χει πολύ 
κακήν ιδέαν περί αύτοΰ.
827 Θέλω νά γίνω καλόγερος νά σώσω τή ψυχή μ,

Μά δέ μ ’ άφήνι δ διάβολος πδχω μέσ στό βρακί μ .—Δικαιολο
γία τών γυναικοφύλων ανθρώπων.
(97) 528 Πήγε στό διάβολο.—Έ π ί κακού άποθανόντος ή άναχωρή- 
σαντος.
(100). 529 Πον στό διάβολο πήγε; —Έ π ί άναζητουμένου καί μή άνα- 
καλυπτομένου.
(L00). 530 Τά καλώς συναγμένα, τά μσά είναι τον διαβόλ.— Τά κακώς 
συναγμένα και δ νοικοκνρς μαζί.— Καί ό διά τοΰ κόπου κερδίζων ένί- 
οτε’ ύφίσταται ζημίας.
(37). 531 Τσάκει τοϋ διαβόλ τό ποδάρ.—’Ά φησε τό πείσμα καί υπο
χώρησε.
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(26). 532 Ή ρτ άπ τ διαβόλ τ μάννα— Ή λθε άπό πολύ μακράν.
(28). 533 Είναι διάβολος μέ τά κέρατα.—Έ π ί πολύ πανούργου καί 
κακού.
(4). 534 ” Εχωσ ό διάβολος τν όρά τ.—Είσήλθεν ή διχόνοια είς τήν 
συντροφιάν.
(106). 535 Στον διαβόλ τό £ώλο.— Έ π ί μεγίστης άπογοητεύσεως διά 
τήν συμπεριφοράν τ ίνο ς.
536 " Οποιος άφηνί τό έργο τον κι άλλη δουλειά γυρεύει,

ό διάβολος στό κώλο του φασούλια μαγειρεύει.
Διά τούς έγκαταλείποντας τό επάγγελμά των καί έπιδιδομένους είς 
άλλα Ιργα.
(115). 537 Τονε πήρ ό διάβολος και τον σήκωσε.— Έ πί άνθρώπου 
καταστραφέντος ενεκεν τών άνομίών του.
538 Ό  διάβολος δλειά δέν έχΐ τέτοια πράματα ανακατών».— Έ π ί 
τών άνακινοΰντων παλαιάς ξριδας. 

διαλέξω  (14). 539 'Όποιος, διαλέζ, τ άποδιλούδια πέρνει.— Έ π ί τών άπο- 
κρουσάντων προταθέν συνοικέσιον μετά καλής νύμφης καί έπειτα 
άναγκασάέντων νά πάρουν άλλην πολύ χειροτέραν. 

διδάσκω  (1). 540 Διδάσκαλε που δίδασκες και νόμον δεν εκράτιες.— Έ πί 
τών τούς πάντας συμβουλευόντων αλλά μηδέν εκτελούντων. 

δίκιο  (10). 541 Νά πονμε τού στραβού τό δίκιο.—"Οταν άναφέρωμεν τά 
έλαφρυντικά τού πταίσαντος. 

δικός (8). 542 Με τό δκός σ φάγε, πιε κι άλιοβερις μή £άμνης.— Μην έχης 
δοσοληψίας μέ συγγενείς σου, διότι θά δυσαρεστηθοΰν δταν τούς ζη- 
τήσης νά σοΰ έπιστρέψουν τά δανεισθέντα.
(39). 543 Τά δκά μας είναι καρύδια και βροάάνε τά δκά σας 
ανκα και ζλιουάαι.— Έ π ί τών κατηγορούντων τούς άλλους διά ελατ
τώματα δμοια μέ τά ίδικά των.
(22). 544 Κάλλιο δκό α δολωμένο 

παρά καινούργιο ξένο.
Έ πί τών δανειζόμενων ενδύματα διά γάμους καί έορτάς καί κομπά
ζοντας δι’ αύτά.
(22). 545 Καδανίνας μέ τό δκό τ.=^Έκαστος μέ τήν γνώμην του ή 
τό συμφέρον του.

δίνω  (71). 546 Αίνε μέ τά χέρια καί γύρευε μετά  ποδάρια— Έ πί τών δα- 
νειζόντων είς κακοπληρωτάς.
(8). 547 Δέ δίνΐ πεάάρα.—Έ π ί τών άδιαφορούντων.
(34). 548 Δό μ  κερά τόν άάρα σ, καί συ πάρε τό g ούπανο. — Έ π ί τών 
ζητοΰντων πράγματα απαραίτητα είς τούς άλλους.
549 — Δόσε μ ένα κιλό στάρ.— ΕΙν τό τσβάλίς δολωμένο ; -  Εϊρωνι-
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κώς, έπί τών ζητούντων δανεικά.
(60). 550 Πήρε κ' εδωκε.— Διεφημίσθη είς δλο τό χωριό.
(116) 551 Τόν έδωκαμε πρόσωπο γΐρέβ κι άστάρ.—  Έ πί θρασέων· οί 
όποιοι προσπαθούν νά καταχρασθοϊν τής καλωσύνης καί άνοχής μας. 
(89). 552 "Ο π δίνΐ μ'ε τό δεξ'ι τό χέρ

τό ζερβ'ι νά μή do ξέρ.— "Οτι δέν πρέπει νά διαλαλοΰμεν 
τήν καλωσύνην τήν όποιαν κάμνωμεν.

(66). 553 Τόν έδωκε μιά ατό Δόξα Πατρί.— Ύόν έκτύπησε κατακέφαλα.
(11). 554 Δε δίνΐ τόν α^ελό τ θυμίαμα.—Έ π ί μή δανειζόντων ούτε 
είς τούς συγγενείς των τό παραμικρόν.
(25). 555 Δό μ τσιτσί, νά λιλί.— Έ π ί κοιλιοδούλων καί πόρνων.
(13). 556 Δεν εΐν’ άπ τή Τήνο, εΐν ’ άπ' τή Πάρο.—Έ πί δεχόμενων 
κεράσματα, άλλά μή κερνώντων τούς άλλους.
557. Θά τνε δώκίς τ' αί'γό στό στόμα.— Είρωνικώς έπί τέκνων ή 
συγγενών τών όποιων δέν υπάρχει ελπίς νά γεροκομήσουν τούς γο
νείς ή πενθερούς των.
558 Τόν εδωκανε τά παπούτσια στό χέρ.—Τόν εξεδίωξαν.
(45). 559 "Εδωκε μιά ελιά γιά■ νά πάρ ένα τλονμ λάδ.— Έ πί τοΰ 
προσφέροντος δώρα ευτελή διά ν’ άπαιτή μεγάλας περιποιήσεις καί 
δαπανηράς.

δίπορτο (1). 560 Τό χ% δίπορτο.— Έ πί τών προσποιουμένων τόν φίλον 
πρός άμφοτέρους τούς άντιπάλους. 

διψ ώ  (7). 561 " Ενοάα π 'δ ιψ ά ϊ ή ανλή σ, μή χννχς νερό όξω. - Βοήθει 
πρώτον τούς συγγενείς σου. 

δόντι (26). 562 Τόν έδειξε τά δόάια τ.— Έ π ί τών άνθισταμένων ένεργώς 
κατά τών άρπακτικών διαθέσεων τών άλλων.
(38). 533 Δόάια τρίζ.— Προσμένει ευκαιρίαν νά έκδικηθή.
(2). 564 Άκόνίσε τά δόάια σ. — Είρωνικώς έπί τών δρεγομένων πράγ
ματα μεγάλης αξίας, ή ζητούντων κόρην άνωτέρας κοινωνικής θέσεως.
(13). 565 Νάακαλίξ τά δόάια τ, δκό μας ψωμί ύανρη μέσα.— Έ πί 
άχαρίστων.
(4) 566 Δέ είναι γιά τά δόάια σ .= Δ έν  σέ ταιριάζει.
(26). 567 Τόν πονεϊ τό δόά τ = Ε ϊν α ι ερωτευμένος. Τό επιθυμεί. 

δουλειά  (39α). 568 Κύτταξε τ δλειά α.— Μήν ανακατώνεσαι είς πολιτι
κός διενέξεις.
(59). 569 Παλιά δλειά.— Μάλιστα, οπως λέγεται είναι.
(82). 570 Τή σημερινή δλειά σ, μήν άφίνίς γιά ανριο.— Έ πί τών 
άναβαλλόντων τήν έγκαιρον έκτέλεσιν τών καθηκόντων των.
(3s)· 571 Ή  πολλή δλειά τρώϊ τό νοικοχύρ.— Είρωνικώς έπί τών 
δκνηρών.
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(44). 572 Σάν ήάανε ή δλειά καλή, $ά δούλευε κι ό δεσπότς.—Έ πί 
τών πσραπονουμένων διά κοπιώδη έργασίαν.
(41). 573 Μπάλωνε, ξήλωνε, δλειά νά μή σε λείπ.— Έ πί τών άπρο· 
σέκτως εργαζομένων καί άναγκαζομένων νά έπαναλάβωσι τό κακώς 
κατασκευασθέν άντικείμενον
573 Ό  τεδέλχς τ δλειά τν έχΐ γιορτερή.— Δηλαδή εργάζεται μόνον 
άπαξ ή δίς τής εβδομάδος. Είρωνικώς.
(19). 575 ’Έ χμε δλειές με φοϋάες.—Έ π ί μεγάλων δυσχερείων.
576 "Λς τή δλειά σ και πιάνε τά βλιά α.—Έ πί τών παραμελούντων 
τάς έργασίας των χάριν τών γυναικών.
(29). 577 Ή  δλειά τ πάϊ πρίμα.— Έ πί τών έπιτυγχανόντων είς τάς 
έπιχειρήσεις των.
(30). 578 Ή  δλειά ν\κάϊ τή φ τώ χεια .= 'Οποιος εργάζεται δέν πεινά.
(31). 579 Ή  δλειά άροπή δέν έχΐ

και χαρά στ ον πον τήν Ι χ Ι .=  ΈΙ τίμια εργασία δσον ταπει
νή καί άν είναι αξίζει.
580 ' Η  δλειά τ πάϊ κορδόνι.—Είρωνικώς έπί τών ανικάνων.
581 Μή μόνε δλειά.

Καί κομμά διαβολιά.—Έ π ί τών έργαζομένων είς ξένας εργασίας 
καί νοσοΰντων έκ τοΰ κδπου, συμβουλή. 

δλευω  (24). 5S2 Δούλεψε στά νειάτα σ, ναχίς στά γεράματά σ.— Έπί 
τών έπαιτούντων.
(14α). 583 Δούλεψε νά φάς και κλέψε ναχίς.— Έ π ί οκνηρών.
(100). 584 Δλέβ οά άδ σκυλί =Έ ργά ζετα ι πολύ.
(52). 585 Δλέβ σά do σαλάβο, κάΐ τρώϊ σάν αφέντης.— Έ πί τών έρ
γαζομένων καλώς καί καλώς τρεφόμενων. 

δουλευτής (5) 586 “ Οποιος δλέβ, νηατκδς δέν άπομήσκί.—Ό  εργαζόμε
νος δέν πεινά.

δράκος ( 1). 587 Δράκ φωνή δέν ακσε ακόμα.— Έ πί τών μή περιελ-θόντων 
άκόμη είς δυσκολίας τοϋ βίου 

δρόμος (9) 588 "Οπ τό βγάνΐ δ δρόμος.— Έ π ί τών εγκαταλει πόντων εαυ
τούς είς τήν τύχην. Λέγεται καί "Οπ τό βγάνΐ ή άκρη.
(2). 589 “Ανχξε τό δρόμο.— Πρώτος έκαμε τήν άρχήν καί ήκολούθη- 
σαν καί οι άλλοι.
(13) 590 Τόν εδωκε δρόμο = Τ ό ν  άπέβαλλε, έπί έγκύων='Υπέστη 
άμβλωσιν. ’ Ακόμη=έ'κλασε.
(3). 591 ’ Απόμκε ατς πέάε <3ρόμ.=Έμ.εινεν άστεγος.
(8). 592 'Ο  δρόμος είναι Ανοιχτός.—Είς τούς άπειλοΰντας νά μάς εγ- 
καταλείψουν . ένώ ή παρουσία των δέν μάς είναι Απαραίτητος.

· (6). 593 Πήρε δρόμο.— Έ π ί τών έπιτυγχανόντων.



(6α) 594 "Εχασε τό δρόμο τ .=Ά π επ λα νήθη
(15). 595 Τράβα δρόμο.=Φόγε. Έ πί όχληρών.
(14). 596 Μή με κόβς τό δρόμο μ .= Μ ή  μ ’ έμποδίζεις. 

δύο (18). 597 Δυό καί δυό κάμνουν τέσσερα.— Έ π ί πραγμάτων ευκόλως 
άποδεικνυομένων.
(19). 598 Σ ’ ένα κολτονκΐ δυο καρπούζια δέ κβανιονάαι.— Έ πί τών 
έπιχειρουντων πολλά καί άποτυγχανόντων. Όμοία τουρκική παροιμία.
(67). 599 Θά σέ βάνΐ τά δυό ποδάρια σ’ ενα παποντς.=Θά  σέ qpsyn 
είς πολύ δόσκολον θέσιν.
(61). 600 "Οπου δνό και κείνος τρεϊς.— Έπί τών μή έχόντων οικο
γένειαν.
(73). 601 Δνό απααμένΐ ένα γερό τονε νικάνε.— Έ π ί τών υποτιμών- 
των τόν κίνδυνον, ύπερτιμώντων δέ τάς ιδίας δυνάμεις.
602 Δυό νομάτ

μ  ένα μάτ .— Έ π ί άπροσέκτων καί άπειρων συντρόφων.
(31). 603 Δνό τζαμπάζδες σ’ ένα σκοινί δέ χορεϋνε.— Έ πί ασυμφω
νίας ενεκεν συγκρουομένων συμφερόντων=Δυο έγωϊσταί άδυνατον 
νά συμφωνήσουν. Λέγεται διά τούς άνειλικρινεΐς καί άναιροΰντας τά 
συμφωνημένα.

δωδεκάδα  (I). 604 Θά βάνΐ κ ’ εκείνος τόν έγαντό τ μέ τ δωδεκάρα. — Έπ'ι 
τών ύπερτιμώντων εαυτούς. 

δώδεκα. 605 Δώδεκα Άπόοτολι καδένας μέ τό δόνο τ.=Έ καστος έχει 
τάς θλίψεις των.

Ε

έαυτον  (15). 60S Κάδε πετνός στ κονπριά τ λ α λ ε ϊ.= "Εκαστος έ'χει Ισχύν 
καί ύπόληψιν είς τό ίδικόν του περιβάλλον.
(28).. 607 ΚαδανεΙς τό δόρδο τ μοσκοκνάωνο τονε θαρρεϊ'.=Έκαστυς 
συγχωρεΐ τά ΐδιττ σφάλματα.
608 " Ο,τ τραβάϊ κανείς, άπ,.τό κεφάλι τ .=Έ κ α σ το ς  έξ ιδίας ΰποι- 
τιότητος υποφέρει. 

έβραίικος (2). 609 *Οβραΐκα παζάρια.— Έ π ί τών μακρυνόντων τήν συμ
φωνίαν.

έβραΐος (17). 610 Φων&ζ σά τόν 'Οβριό.— Έπί τών μεγάλως βοόντων 
διά νά καλυψουν τήν αδικίαν των. 

έγγυητής  (4). 611 Εγγυητής και πληρωτής.— Επί τών πληρωνοντων 
ξένα χρέη, διότι είναι έγγυηταί αύτών. 

θ ρ  φ κ ικ  ά Ι Σ Τ ’. ^
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έγώ  (27). 612 Σήκω αν νά κάτσω γώ.— Έ π ί εγωιστών, επιδιωκόντων τό 
ίδιον συμφέρον.
(14α). 613 ’Ε μείς  κ’ έμεϊς .— Κανείς ξένος δέν υπάρχει μεταξ,ι μας.
(29)· 614 Φεύγα διάβολ’ άπό μένα και πάνε στό γείτονα μ .— Έ πί τών 
προσπαθούντων ν ’ άποφύγουν ζημίαν τινα επί βλάβη τρίτου. 

έδώ  (8). 615 Και δώ μαύρα, κ ’ έκεΐ ακοτνά. — Έ πί δύο κακών, έξ ίσου 
δυσαρέστων.
616 ‘ Ως εδώ καί μή παρέχΐ.— Δέν σέ ανέχομαι πλέον. Έ π ί Οχληρών. 

είμα ι. 617 Είνα ι φωτιά παραχωμένχ.— Είνα ι λίαν ενεργητικός, άν καί δέν 
«ραίνεται τοιοΰτος.
(9) 618 Δέ είναι ΓιάννΙς, είναι ΓιαννάκΙς καί "ΟχΙ ΓιάννΙζ μόνε 
Γιαννάκίς.— Έ π ί τών ζητούντων νά μάς έξαπατήσουν ζητοΰντες ή 
προσφέροντες αύτό τό πράγμα υπό άλλο ό'νομα,
(17). 619 Σάν είναι, νά είναι, καί σά δέν είναι, χίτς νά μήν είναι.— 
Έ πί διδόντων όλιγώτερον τοΰ δέοντος.
(6). 620 Πές με ποιόνα Ιχΐς φίλο, νά σε πώ ποιος είσαι.— Οί φίλοι ό- 
μοιάζουν.
(16). 621 Είνα ι τ? γούνας τ μανίκι.—Είρωνικώς, δέν έχει καμμίαν 
σχέσιν μετ’ αύτοΰ.
622 Τά μαύρα δέ είναι δκά μας καί τ’ άλλα γούλα ξένα.— Κανένα. 
Ειρωνική άπάντησις είς τούς έρωτώντας ποια είναι τά δικά μας πρό
βατα ή γίδια.
623 Ε ίν  άπά στό ζμί τς.— Έ π ί νεάνιδος, είς ώραν γάμου.
624 Είναι γιά τά σίδερα, ή Είναι γιά τό διάβολο πεσκές. —Λέγεται 
διά τόν κακόν καί βλαβερόν άνθρωπον.
625 Πον είσαι γιέ μου νά μέ δγης ; 

πώς χορεύω γιά ψωμί,
πώς χορεύω γιά τυρί.— Έ πί τών καλομαθημένων, τών οποίων 

άπουσιάζει ή άπέθανεν ό προστάτης καί ευρισκομένων είς άθλίαν 
κατάστασιν.

Προέκυψεν άπό τόν εξή; μΰθον : Μιά φτώχιά χήρα έφαγε τά 
νύχια τς νά ξενοπλένΐ ώς π νά σπουδάξ τό μοναχογιύ τς γιατρό. Σά 
Ιοήρε δ γιός τό δίπλωμα τ κι άρκεψε νά δλέβ, δέν άφνε πιά τ μάννα τ 
νά κάμνη τίποτα. Είχε δούλα γιά τσί δλειές, καί ή μάννα τ άρεξιό 
καί ξαπλωταριό. Τό καταπόδ, σά Ιιατρεύκε ό γιατρός, ή γίναϊκα τ δέ 
άνε σΐιάθσε τ Ιοεθερά, καί τν έγλεπε σά do διάβολο τς μέσ στό σπίτ. 
Γιαταυτό άμα γένίκε πόλεμος καί πήγ! δ άάρας τς, κι άπόμκε αύτή- 
νΐ μέ τ βεθερά δέ τν έδινε νά φάϊ καί τνε 1>αίδευε γιά νά πεθάνΐ
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μιάν ώρα όροστήτερα. Ή πεθερά έπεσε στά ποδάρια τς καί τνε πα- 
ρακάλεσε νά τνε δώκΐ μιά βούκα ψωμάκι, καί μιά στάλα τυράκι γιά 
νά παρηγορήσ τ bstva τς. Ά π 5 τά πολλά ή νύφ παραδέχκε νά τνε 
δώκΐ σά χορέψ Βροστά τς καρσιλαμά, καί πή ένα καινούργιο τραβούδ. 
Τότες σκώθκε ή γριά καί χόρεψε μ’ αύτό τό τραβούδ.

Συνήθως λέγεται μόνον ό πρώτος στίχος μέ τήν σημασίαν τί ή 
μουν καί πώς κατήντησα. 

έλπίξω . 626 Ό  ελπίζων χαίροντας
Απολαμβάνει χέζοντας. — Ό  ελπίζων επιτυγχάνει. Ύπόκειται 

ό έξής μϋ&ος : "Ενας άθρεπος έ'λεγε έχ’ ελπίδα νά πλουταίν3 καί νά 
γλυτώσάπ’ τά βάσανα τσή φτώχειας. Ά μ ά  κάθε χρόνο καί χειρό
τερα. Μιά μέρα βγήκε σά όξω νά κάμ τό χοάρό τ τό νερό, κι εκεί 
πώκατσε πήρε κ’ ένα τσάκνο καί σκάλιζε κατά γής. Σκαλίζοάα βρί- 
σκ3 μέσ στό χώμα μιάν αρμαθιά φλουριά, καί μ3 αύτήνα έσιαξε τή 
δλειά τ. 3Ακόμα σημαίνει έκεΐνα πού ελπίζει μέ χαρά τ’ απολαμβάνει 
μέ λύπη.

έμπόδιο  (I). 627 Κ ά βε δόδιο σε καλό. — "Επί τών εμποδιζόμενων είς τήν 
έκτέλεσιν πράγματός τίνος, παρηγορία. 

έ'νας. 628 Σ  ενα πβάρ κλάκ-κε,=Συνεργάζονται. ’Έχουν πολύ στενάς 
σχέσεις.

έ'ννοια. 629 Χόρευε κερά Κασοϋ,
κ’ έχε κ’ έννοια τον σπιτιον.— Έ πί τών παραμελούντων τό 

καθήκον των χάριν τής διασκεδάσεως. 
έντρέπομαί (19). 630 “ Οποιος άρεπεται,

πολλά καλά στερεύεται.— ‘Επί τών έντρεπομένων νά 
ζητήσουν δ,τι χρειάζονται. 

έντροπή. 631 Δεν έχ ’ νε άροπή νε τσίπα
έξυπνος. 632 Τό έξνπνο τό πλί, κι άπ’ τά δνό ποδάρια πιάνεται — Ό  πο

νηρός ευρίσκει πονηρότερον καί ζημιοϋται. 
έξω  (11). 633 ” Οξ’ Απ' τό χορό, πολλά τραβούδια λένε.— Επί τών σι>μ- 

βουλευόντων τί νά πράξωμεν, μή δυναμένων δμως ιά  εφαρμόσουν 
ούτε αύτοί τάς συμβουλάς των. 

έργατα. 634 Τά έργατα τ είναι μεγαλύτερα άπ’ τό άόϊ τ.— Έ πί μικρών 
άλλ’ ενεργητικών άνθρώπων. ’Ακόμη έπί διεστραμμένων παιδίων. 

έρμος. 635 — Πον πάτε έρμα ; —Πάμε νά ρμάξμε κι άλλον.— Έ π ί έ νευ
μάτων άποβιωσάντων τά οποία χαρίζονται είς πτωχούς. 

έρχομαι (2). 636 *Ηρταν τ ’ άγρια νά διώξνε τά ήμερα.— Έ πι ξένων, α
πρόσκλητος άναμιγνυομένων. Έ π ί φιλοξενούμενων οί όποιοι μάς 
έπιπλήττουν καί έπι κρίνου’’.
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εύκή. (537 Ή  ενκή φιρμάνΐ,
(προσταγή) κι ό κώλοϊς ρόδάν».=ΕΙρωνικώς. ’Όχι. Έ π ί τών έχόντων 

παραλόγους απαιτήσεις. 
εύλογητό. 638 Βάν ευλογητό.—” Αρχισε.
εύρίσκω. 639 Ηνρες φ α γί; Φάγε. Ηνρες ξνλο ; Φεύγα.— Ένέργει κατά 

τάς περιστάσεις, συμφώνως προς τό συμφέρον σου. 
ίχ ω . 640 Είχαμε  έ'να ταβάλι σκατά, μάς εφεραν καί μιά δεσάκκα.—Έ πί 

οχληρού έπισκέπτου. Λέγεται καί Είχαμε τσβαλάτΟ μάς ήρτε καί 
χύμα.
(8). 641 ’Αλί πον τό χΐ η κούτρα τον, νά κατεβάζ ψείρες.— Έ πί τών 
φαύλων τών προσπαθούντων νά δικαιολογηθούν διά τάς πράξεις 
των. ’Αδύνατον νά μεταβάλω τόν καταγόμενον άπό φαύλους γονείς.
(111). 642 Μόν ίου ίχ ΐς  τέτοιο πραμα ; — Έ πί τών νομιζόντων ίδικά 
των τά ξένα πράγματα έ'νεκεν όμοιότητος.
(171)643— Τ ’ είχες ΓιάννΙ ; Τ ’ είχα πάντα ; —Έ π ί τών μή μεταβαλ- 
λόντων τρόπους.

Ζ

ζάχαρι (6). 644 Δεν επεοε η ζάχαρ στό νερό.— Έ πί τών βιαστικών. 
ζούλια. 645 Ή  ζονλια νά ηάανε ψώρα, ϋ-αλά κολλήσ γονλος δ κόαμος.— 

Έ πί ζηλοτύπων καί φθονερών. 
ζώ (4). 646 Ζή καί ζώνεται.— "Οταν μάς έρωτουν. Έ πί γερόντων ή καί 

νέων, οί όποιοι ζοΰν καί εΰημεροΰν, ένώ ημείς ένομίζομεν δτι άπέ- 
θανον.
(10). 647 Ζήσε Μάη νά φάς τριφνλχ,

καί τόν Αύγουστο οταφνλχ.— Έ π ί τών υποσχόμενων νά μάς βοη
θήσουν είς τό άπώτερον μέλλον.

Η

•ήλιος* 648 Σ ’ ενα γήλιο άπλωναν τά ρούχα τς.—Έ π ί τών προσποιούμε
νων τόν συγγενή, χάριν συμφέροντος.
(20) 649 Δεν ϊχχ στόν ήλιο μοίρα.= Π ένετα ι.
650 Βγήκε γήλιος μέ τά δόάια κι αλεπού μέ τά μουστάκια—Λέγεται 
διά τάς ήλιολούστους ήμέρας τού χειμώνος, δτε τό ψύχος έξακολου- 
θ ε ϊ δριμύ.

ήμερα  (26). 651 Ή  καλή ή μέρα, άπ’ τό πουρνό φαίνεται.—Δ ι’ έκείνους, οί 
ό τοϊοι εξ αρχής δεικνύουν τόν σκοπόν των. 

ήρα (αιρα 4)· 652 Χώρσε ή ήρα άπ’ τό σ τά ρ .= ’Απεσύρθησαν οί κακοί. 
Επί φιλονεικίας συντρόφων, ή μελών έκκλησιαστικής εφορίας.
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•ήσκιος. 653 Ά  π τ ον ήσκιο τ φοβάται.— Έ π ί ψοςροδεών καί έπί λίαν ευ
σεβών, οί όποιοι προσέχουν μήπως δυσαρεστήσουν τινα διά τών λό
γων ή τών πράξεων των.

ΰ·αμα (5). 654 Τό μεγάλο &άμα βααχάϊ τρεις μέρες, τό πολν σαράάα.—  
Συντόμως αποκαλύπτονται αί ψευδυλογίαι τών μεγαλαυχούντων. 

βέλα) (53). 655 Θέλοάας δ Βλάχος, μή iέέλοάας δ ζωγράφος, φόρεσε καί 
αν Χ ρ ια ιέ, κόκκινα ποδηματα.—"Επί τών έκτελούντων τι παρά τήν 
θέλησίν των.
(121). 656 "Οποιος δέ βέλχ νά ζμώα, δέκα μέρες κοσκινίζ.—’Επί 
τών επίτηδες άναβαλλόντων τήν έκτέλεσιν έργου τίνος, είτε διότι δέν 
τούς συμφέρει, είτε διότι περιμένουν άμοιβήν.
(132). 657 ’Ε μείς  δέ άονε βέλμε μ ία  ατό χωριό, και κείνος γΐρέβ τ 
παπά τό σπίτ.— Έ π ί τών όχληρών καί άνεπιθυμήτων.
(117). 658 Ποιός στραβός δέ βέλι τά μάτια τ ;— Είς τούς έρωτώντας 
μήπως δέν θέλωμεν τι, τό όποιον διακαώς έπιθυμοΰμεν.
659 Ταμάμ εκείνο π δεν ήβελε.— Είρωνικώς, δταν προς τιμωρίαν δ- 
ρίζεται τό πολυπόθητον πράγμα.
660 Τά βελβς καί τά πα βες.=Α ικαίως υποφέρεις.
661 Ή  χάρ βέλι κι άάίχαρ.—Έ π ί τών παραμελούντων νά δείξουν 
έμπράκτως τήν ευγνωμοσύνην των.

iΜελώνω (I). 662 "Λ δέ βελώο-νε τά νερά, δέ καΊέαρεννε.— Έ πί φιλονει-
κησάντων έ'νεκεν ανυπόστατου ,ύποψίας καί μετά ταΰτα πάλιν συμφι-
λιωθέντων.

Θεός (122) 663 Δέ είναι νά δγής θεγον πρόσωπο.—Δέν θά ήσυχάσης 
άπό τά βάσανα.
(44). 664 Ά π ’ τό στόμα α και στ θεόν τ' αότΐ.—"Οταν μάς εύχονται 
πράγμα τό όποιον πολύ έπιθυμοΰμεν.
(106). 665 Ή  δρνιβα πίνΐ νερό, κχτάζ καί τό θεγό.—Έ π ί τών μή 
λαμβανόντων ΰπ’ δψει καί τά τών άλλων συμφέροντα.
666 *0  θεγός δέ σ'νερίζεχαι τό ^όσμο.=Μ ακροθυμεΐ. Έ π ί μεγάλης 
άμαρτίας.
667 'Ο  Θεγός δέ είναι Άρβανίτ ς. — Έ π ί μεγάλης καί καταφορού αδι
κίας, διά τήν οποίαν δέν τολμώμεν νά διαμαρτυρηθώμεν.=Γνωρίζει 
ό Θεός, καί θά μάς έκδικήση.
668 Ποιός εϊδε τό Θεό καί δέ τόνε φοβήβκε, — Έ π ί έξιστορήσεως 
τρομερού συμβάντος.
669 " Οποιον άγαπάϊ δ Θεός, τόνε βα ιδέβ.=Ρ ι\τον  τής ‘Αγίας Γραφής.



(153) 670 'Ο Θεός άψλά κάθεται και χαμηλά γλέπ.— Έ πί τών περι- 
φρονημένων, otl δέν τούς λησμονεί δ Θεός.
(36) 671 Σάν ίίκγε δ Θεός τς κάργες, δλίμέρα ·&αλά χιονίζ.— Έ πί 
αδίκου κατάρας.

ΦεωρΙα (1). 672 Θεωρία επισκόπου καί καρδία μυλωνά.— Δ ι5 έκείνους 
πού έχουν καλό παρουσιασεικό, άλλ’ ανόητο κεφάλι.

Θοδωρής 673 .4ύτός είναι Θ οδω ρής.= ’ Ανόητος. Ε π ειδή  είς τό χωριό 
ήτο κάποιος Θοδωρής, ό όποιος ήτο διανοητικώς ανώμαλος, 

θρέφ ω  (12). 674 Θρέψε σκυλί, νά σέ dagda .— Έ π ί άχαρίστων. 
θ ιίρα  675 Είνα ι τάς τύρας τάς τύρας =Μ 0λις  βαδίζει κλονιζόμενος. Έ π ί 

γερόντων ή άσθενών. Τρέμει δπως τό κάλυμμα τοΰ 'Αγίου ποτηριού 
δταν δ ίερεύς έκφωνεΐ «τάς θύρας τάς θύρας».

Κ

καβγάς. 676 Άπολνά). τό ζνάρτ γιά καβγά.— Έ πί φιλέριδος.
(6). 677 *0  καβγάς ηάανε γιά τό πάπλωμα.— Έ π ί τών θορυβούντων 
διά νά λάβουν καί αύτοί μερίδιον. 

κάβονρας (19). 678 Τ ' ε'ιν’ δ κάβουρας, τ ' είν' τό ζμί τ ;  — Γιά κείνους 
πού δέν έχουν μεγάλας δυνάμεις, 

καθαρός (5). 679 Καΰαρός ουρανός άστραπές δέ φοβάται.— *0  τίμιος δέν 
φοβείται τόν έλεγχον. 

καινούργιος (15). 680 Καινούργιο μ κόσκινο ποϋ νά σέ κρεμάσω; και σά 
δαλιώϊς, ποϋ νά σέ πετάξω;  — Έ π ί τών βαρυνομένων γρήγορα τό 
έ'ργον των ή τούς φίλους των. 

καιρός (88). 681 'Ο  καιρός πουλει τά ξύλα, κ ι' δ χΧμώνας τ’ άγοράζ.— Αί 
περιστάσεις βοηθούν.
(23). 682 Δέ είναι καιρός γι άνακώλωμα.— Ή περίστασις είναι ακα
τάλληλος.
(49). 683 Κά&ε πράμα ατό gaigo  τ, κι δ κολιός τόν Αύγουστο.— Έ πί 
άκαίρων απαιτήσεων.
(28). 684 ”ΕχΙ δ καιρός γυρίσματα.— Έ πί τής άστασίας τών πραγ
μάτων τοϋ κόσμου. 

καίω  (34). 685 Κοάά ατό ξερό καίγεται καί τό χλωρό.— Έ π ί πασχόντων 
διά μέτρα γενικά, προκληθέντα ύπό τής διαγωγής κακών ανθρώπων.
(51). 686 " Οποιος καή στ ^ουρκούτα, φαάΐ καί τό ξύγαλο.—Διά τούς 
πολύ διατακτικούς, μετά τό πρώτον πάθημά.
687 Τ δικρή τ ματζάνα πάχνη δέ άνε κα ίει.=Λ έγεται ύπό τών σφρι-
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γηλών γερόντων, δταν τούς συμβουλεύουν νά προφυλάσσουν τήν υ
γείαν των.
688 Κάϊκε ή τσέργα τ .= Έ π α θ ε  ζημίαν κ’ έφρονηματίσθη.
(41) 689 Νέ ή σούγλα νά καγή, νέ τό κεϋάπ.=Καλ εις εκ τών ένδια- 
φερομένων νά μή ζημιωθή.
690 ΚαρφάκΙ δέ άονε καίγεται.— Δεν τόν μέλλει.
(44). 691 Νά σε κάψω Γιάνχ νά σ’ αλείψω μύξα νά γιάνχ.— Έ πί τών 
ζημιούντων ήιιά ;, ένφ προσποιούνται δτι μάς βοηθούν έπειτα. 

κακιώνω. 692 Κάκιωσε δ Σπαώωνής κ έβανε τ γούνα τ’ άνάποδα, νά 
διοϋμε τί βά λέν οί χωριανοί — Λέγεται δι’ εκείνους οί όποιοι διά νά 
δ ε ίξ ο υ ν  τήν δυσαρέσκειαν των βλάπτουν εαυτούς. 

κακός (20) 693 Κακό σκυλί ψόφο δέν έχ ΐ.— Έ πί κακούργων άσθενούν- 
των άλλα μή θνησκόντων.
694 Τδνα κακό φέρνει τ ’ άλλο.— Αί δυστυχίαι έρχονται μαζί.
(44) 695 Στό £ακό, τρις χειρότερα.— Έπί τφ άκούσματι δτι ό κα
κός πάσχει. Κατάρα. 

κάλλη  (2). 696 Μπρος στά κάλλη τ ’ εϊν° ό πόνος ;— Έ π ί τών στερουμένων 
διά νά στολίζωνται καί επιδεικνύονται. Λέγεται καί Μπρός στά κάλ
λη πόνος δέν έφάνη. 

καλογερική  (2). 697 Βαρειά ή καλογερκή.— Διά τούς δυσκολευομένους νά 
συνηθίσουν είς τήν τακτικήν εργασίαν. 

καλογιάν’ς (1). 698 Έ κ ε ΐ π θά πής κακο-ΓιάνΙ, πες καλο-Γιάνΐ.—Καλύ
τερα νά μεταχείζεσαι καλήν γλώσσαν παρά κακήν. 

καλομελετώ  (1). 699 Καλομελέτα κ’ ερκεται.— Έργάζου προς ωρισμέ- 
νον σκοπόν καί θά έπιτύχης. 

καλός (19) 700 Κάμε τό καλό καί ρίξ το στό γιαλό.—Μή στενοχωρεΐσαι 
διά τού; άχαρίστους.
(61). 701 Στήν άναβροχιά καλό ’ν’ καί τό χαλάζ. — Ά ρκέσθητι εις 
τό παρόμοιον εκείνου τοΰ οποίου έχεις άνάγκην. 

καμήλα. 702 "Αφρισε σά τ ^αμήλα.—Έξωργίσθη.
(12). 703 Ή  καμήλα γίρεύάας κέρατα, έχασε καί τ ’ αυτιά τς.— Έ πί 
πλεονέκτου ζημιωθέντος.
704 Τ g αμήλα τνε ρώτ-σανε γιατί είναι δ λαιμός τς στραβός, κ’ έκεί- 
νΐ, είπε, άμ ποιο μέρος μου είναι ίσιο ;—Έ π ί τών κατηγορούντων τι- 
να δι’ ούτιδανάς Ιλλείψεις, Ινώ έχει άλλας πολύ ουσιώδεις. 

κάμνω  (28α). 705 Κάμνει τό ψύλλο, καμήλα.=Μ εγαλοποιεϊ τά πράγματα.
706 Κάμνει τό £·α&άσο.=Καυχάται ή κάμνει Ιπίδειξιν άνυπάρκτου 
μεγαλείου. Έ πί άλαζόνων.
707 Δέ gάμvει παράδες.=Μ ν  ώφελεΐ, ή δέν έχει άξίαν. Είς τούς 
προσπαθοΰντας νά δικαιολογηθούν.



708 Θά κάμ τά εξ τέσσερα —Έ π ί άνικάνω ν.=Τίποτε.
709 Τά καμε γιάς ποΰς.=Τά κατεσπατάλησε, τά κατέστρεψε. Λέγε
ται καί Τά καμε γιαλιά καρφιά.
710 Θά κάμ ατά βρακιά.—Είρωνικώς, έπί άπειλούντων δτι θά μάς 
βλάψουν.

κάνονας. 711 Τράβξε το gavova  τ .= Ύ π έσ τη  τάς συνεπείας τοΰ πταί
σματός του.

κα πλα ίισμένο . 712 'Έ χ ΐ τενεκέ καπλαάισμένο τό μούτρο τ .= Έ ίν α ι αναι
δέστατος.

κάρβουνο (2). 713 Κάλλιο πέάε κάρβουνα, πίρα χίλια πρόβατα.—Έ πί 
τών έχόντων χρήματα καί έλλειπή θέρμανσιν τόν χειμώνα, 

καρδιά (γνώμη 3). 714 Ά βρ επ ο  σά do βόγι μ  ηνρα, σά τ gaρδιά μ δεν 
ηυρα.—Έ πί τών μή ευχαριστούμενων άπό τό έ'^γον τών άλλων, 

καρυδιά  (I). 715 Κ άβε καρυδιάς καρνδ' — Έ π ί δυσάρεστου συρροής άν- 
θρώπων πάσης κατηγορίας. 

κατής. 716 Σά σέ ψειρής ό κατής,
σέ ποιόν βά πάς νά κλαυτής ; —Έ π ί τών άδικουμένων υπό 

τώ.ν δημοσίων υπαλλήλων ή τών νομιζομένων προστατών των. 
κατήφορος (2). 717 Η υρ' δ στραβός κατήφορο.—Έ π ί τών μή δυναμέ- 

νων νά σταθούν.
718 Μιά νά μή βάρς τό gaτήφoρo.—Έ π ί τών κλονιζόμενων ηθικώς 
ή οίκονομικώς.

κατουρώ . 719 Δέ gaτoύρσε ?τό πγάδ ; — Έ π ί τών αποκλεισμένων άπό 
παιγνίδι ή διασκέδασιν.
720 Δέ βροσκυναμε κατρουμένες ποδιές.—“Οταν άρνηθοϋν νά μάς 
δανείσουν τι, ή μάς φέρονται ΰπερηφάνως. 

κατσίβελος (άτσίγγανος 3). 721 Ό  κατσίβελος ode ϊχχ πεκμέζ, δέ βορ νά 
κοιμβή.— Έ πί λαιμάργων.
722 Τ gaτσβέλa τν Μκαμανε βασίλισσα καί πάλε μέ τό καλάβ έάρεχε. 
— Έ π ί δψιπλουτων, μή δυναμένων ν ’ άπομάθουν τάς κακάς συνη 
θείας των.
723 Γιρ ίζνε μαζί σάν. άρβωνιασμένχ κατσβέλχ.— Έ πί άχωρίστων.φί
λων. Ε κείνην  τήν εποχήν ή μνηστή δέν Ιξήρχετο μόνη μετά τοΰ 
μνηστήρος, δπως έκαμναν οί ’Αθίγγανοι.

κατσίκα  724 Ή  κατσίκα δάες βέλ] ξύλο, στ τσοπάνχ τ σόπα ξυέται.— 
Έ πί τών οχληρών παιδίων. 

κεφ ά λι (119). 725 Τό κεφάλι μ  γένίκε καζάνι.—Έ π ί θορυβου μενάλου. 
(10Q). 726 Τό ψάρ απ' τό κεφάλι βρωμάί - -Έ πί άρχόντων παρανο- 
μοΰντων.
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κλαίω  (1). 727 Κλαΐν ’ οι χήρες, κλαιν' κ ’ οί παάρεμένες.— Έ πί των αδί
κως παραπονουμένων διά τήν κατάστασίν των.
(6). 728 Σά δέ gXay) το παιδί, δέ do δίνΐ ή μάννα βζ ί.—'Ο ζητών 
λαμβάνει.
(63). 729 Τράβα με κι άς κλαίγω.—Έ πϊ τών προσποιούμενων δτι 
δέν θέλουν τι, ενώ διαχαώς τό έπιθυμοϋν. 

κλέφ τς  (2). 730 'Ο Θεός άγαπάϊ τό gXitpv, άγαπάΐ και τό νοικοκνρ.— 
Έ πί κλοπή; άποτυχούοης.
(0) 7,31 "Άπιαστος κλέφτς, καθάριος νοικοκνρς. — Έ πί πονηρών τι
μωμένων ώς αγαθών ανθρώπων διότι κατορθώνουν ν’ αποκρύπτουν 
τάς αδικίας των.

κλέφτω . 732 Μή δάτε νά κλέψτε τό δεκ-εκ κέ, γιά νά μή σάς κλέψνε τό 
ΐχ-ιχ-ί.—Έ πί ζημιουμένων ενώ προσπαθούν νά ζημιώσουν τούς 
άλλους.
733 "Οάε κλέφτνε μή gλέφτς, καί δάε διαλαλοννε κάνε μή σέ νοιάζ — 
Λέγεται δταν γίνεται έ’ρευ.να δΓ άνακάλυψιν κλοπιμαίων.
(18). 734 —Ξέρς νά κλέψης ;  —Ξέρω.— Ξέρς νά κρύψης Δέ ξέρω — 
Τότες δέ ξερς νά κλέψης.— Έ πί τών προδιδόντων τά μυστικά τής τέ
χνης των.
735 Με τ gόρ τ ματιού τ σε κλέφτ.—Έ πί όξυνου.
736 Τήν ημέρα γλέπνε τά βουβάλια και φοβοΰάαι και τ νύχτα τά 
κλέφτνε.— Έ πί τών ύποκρινομένων δτι είναι αθώοι.

κλήδωνας. 737 Αύτά νά τά πής aτόgλήδωva.—Έ πί άσυναρτιμων δικαι
ολογιών.

κλωναράκι (2). 738 Ά πό πού είσαι κλωναράκι; — Άπό τοϋτό τό δεάράκΐ.
— Έ πί τέκνων όμοιων τοϊς γονεύσι. 

κοιλιά  (20) 739 CH  κ\λιά δέν εχΐ παραδύρια νά φαίνεται.—Έι;) σπατά- 
λων, λαίμαργων καί οίνοποτών. Λέγεται άκόμη καί ‘ II κίλιά δέν εχι 
παραθύρια, σά d-νε σ’νεριστή κανείς, τρώϊ καί τά κεραμίδια.
(50α). 740 Σ κ ε ϊ κχλιές και κάμνει φανάρια.— Έ πί τών δαπανώντων 
τόν καιρόν των είς άνωφελή πράγματα. 

κοινω νία  (1). 741 ‘Η  κοινωνία δέ g o φτ μέρες, σωτρέβ.—Λέγεται δταν 
άναφέρουν δτι Ικοινώνησαν ή συμβουλεύουν νά κοινωνήσουν τινα 
άσθενοΰντα βαρέως. Σημαίνει δέν θανατώνει,· άλλά σώζει. 

κοιτάξω. 742 Θά τονε κίτάζ μέσ ατά μάτια.—Είρωνικώς επί τέκνων τά 
όποια δέν υπάρχει έλπίς νά γηροκομήσουν τούς γονείς των. 

κάκκαλο(3). 743 'Έφταξε πιά τό μαχαίρ ατό κόκκαλο.— Κατήντησεν 
ανυπόφορος.
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κολοκύθια- 74-4 Βγήκαν τά κολοκυθάκια,
άρκεψαν τά ννχτεράκια.—Τά γλυκά κίτρινα κολοκύθια 

δταν ωριμάσουν, άρχίζουν οί μεγάλες νύχτες καί τά νυχτέρια.
744α Εννιά λογιοΰ φαγ'ι γοΰλο κολοκύβ.— Έ πί φαγητών όμοιων ώς 
πρός τά συστατικά.
(8). 745 Κολοκύθια στό πάτερο = ’ Ανοησίες.
(1). 746 Κολοκύθια μέ τή ρίγανη.—'Ανοησίες. 

κοντός (1'7). 747 Κοάός ψαλμός, άλλελούϊα.—Έ πί τών μακρηγορούντων 
χωρίς ομω; νά δύνανται νά έκφράσουν καθαρώς τάς σκέψεις των. 

κ οπ έλλι (3). 748 Κατά το μαοτοργιάννη καί τά κοπέλλια τ.— Έ πί νέων 
ένεργούντων κατά τάς ήθικάς δοξασίας τών πατέρων των ή όμοιων 
κατά τόν χαρακτήρα πρός τούς γονείς των. 

κόπτω. 749 Τονε gόπκε ή καρδιά μ .= Τ ό ν  έλυπήθην σφόδρα. Έ πί πα- 
σχόντων.
750 Κεχαγιάς μέ κάηκες ατό κεφάλι μ .— Είς τούς επικρίνοντας τάς 
πράξεις μας.

κόραξ (22). 751 Κόρακας κοράκ μάτια 6έ βγάζ —01 δμοιοι άλληλοπρο- 
στατεύονται.

κορίτσι (8). 752 Τής καλομάνας τό παιδί τό πρώτο είναι κορίτσι.— Παρη
γοριά επί τή γεννήσει πρωτοτόκου κόρης. 

κορώνω (κάβω 2). 753 Κόρωσαν οι ποδιές τς.—Έταράχθη σφόδρα καί 
βλασφημεΐ, συνήθως διότι έπληροφορήθη δτι τήν κατηγορούν, ή δτι 
ή κόρη της ερωτοτροπεί. 

κόσμος (58). 754 'Ό ,τ ό κόσμος κ ι’ δ Κοσμάς. — Έ πί τών συμμορφουμέ- 
νων πρός τά ήθη καί έθιμα τών άλλων, ή παρηγορουμένων επί γε
νική συμφορί?.
755 Ό  κόσμος νά χαλάσ, δέ ραγίζετ’ ή καρδιά τ.—Έ π ί τών αμέ
ριμνων.
(16) 756 Κάλλιο Θεού όργή, πέρα κόσμου βοή.— Καλύτερον νά σέ τι- 
μωρήση ό Θεός, παρά νά πέσης είς τήν δυσμένειαν τών άνθρώπων. 

κοστίζω. 757 Κόστ-σε ένα διάβολο καί μσό.—Έ π ί τών άπερισκέπτως έπι- 
χειρούντων τι χωρίς νά υπολογίζουν δτι θ ’ άπαιτήση μεγάλας δα- 
πάνας.
(1). 758 Τόν κόστ-σε δ κούκος αηδόνι.— 'Ομοίως. Έ π ί κόπου καί δα
πάνης δ ι’ άνάξια πράγματα. 

κούκλα. 759 Ά π ’ όξω κούκλα, κι άπό μέσα πανούκλα— Έ πί ωραίων 
άλλ’ άνηθίκων.

κονρεμμένος. 760 Πήγε γιά μαλλί, xt ήρτε κόνρεμμένος.—Έ πί τών ζημι
ουμένων έκεϊ δπου έπερίμεναν μέγα κέρδος.



κόύτσα. 761 Κουτσά μιά, κούτσα δυό
νά κτσαβοΰνε και τά δυό.=Είρωνικώς’ λέγεται είς τόν χω- 

λαίνοντα κατά τόν έτερον πόδα. 
κουτσαίνω  (14). 762 CH  καμήλα δέ κτσαίνΐ άπ' τ ’ αυτί.—ΔΓ άσήμαντον 

ζημίαν τήν οποίαν μάς έκαμαν οί εχθροί μας.
(17). 763 Γουλί κτσαίν-νε, θά κταάνμε κ’ Ιμεΐς.— Θά ουμμορφω- 
θώμεν μέ τάς συνήθειας τών πολλών. 

κουφός (30). 764 'Ο  κφδς τά ταιριάζ.— ’Επί τών λάθος άντιλαμβανομέ- 
νων τούς λόγους τών άλλων.
(βωβός 2). 765 Σωπάχε, περνάϊ ό κφός.—Έ π ί αιφνίδιου σιωπής τών 
συνομιλοόντων.
766 Στοΰ κονφοϋ τήν πόρτα,

δσο βέλεις βρόντα.—Έ πί ασυγκίνητων καί αφιλότιμων.
(16). 767 Κουφοΰ καμπάνα κι άν χτυπάς, τυφλό κι άν δρμηνεύης, 

και μεβυσμένο σάν κερνάς, δλα χαμένα τά χεις.
— Έ π ί ματαιοπονίάς. 

κ ραίνω  (12) 768 Στραβά νά κάτσμε και ίσια νά κρίνμε.=1'Ας φανώμεν 
ειλικρινείς.

κρεμάμενος. 769 Άπόμκε ίπ ί ξύλο.υ κρεμάμενος.— "Οταν εύρίσκεται είς 
άβεβαιότητα.

κρεμώ  (13) 770. Κάβε πρόβατο, άπ’ τό πατζάκΐ τ κρέμετα ι— "Εκαστος 
είναι υπεύθυνος διά τάς ιδίας πράξεις.
771 Τον κρέμασαν τά χλιάρια.—"Εφαγαν χωρίς νά τόν περιμένουν. 

κρύβομαι. 772 Πίσ ατό δαχλάκΐ α δε g ράβεσαι.—Ε ίνα ι καταφανής ή 
αδικία σου.

κρύος (6) 773.— 'Ο κρύος τό βαγωμένο τί νά τόν κάμ.— Ό  πτωχός δέν 
δύναται νά βοηθήση τόν ενδεή. 

κρυφός (9). 774 Ό  κόσμος τό χΐ άάμπα dovdoiixl κ έμεις κρυφό καμάρ. 
— Έ πί τώ ν νομιζόντων δτι είναι μυστικόν ιό πασίγνωστον ελάττω
μά των.

Κ υριακή  775 Τς Κυριακής τό λάμψιμο, 
τς εβδομάδας κλάψιμο.

— Δημώδης μετεωρολογία. ’ Ακόμη έπί τών σπαταλώντων τήν Κυρια
κήν τά χρήματά των καί στερουμένων ολην τήν εβδομάδα. 

κοίλος. 776 Είναι κώλος και βρακί.— 'Στενοί φίλοι.
777 Σά σε βαστάϊ ό κώλοΐ σ = Ά ν  τολμάς.
778· Μιά πβαμή μακρυά άπ’ τό gωλo μ, κι δ,τ βέλι άς είναι.— Έ πί τών 
κατηγορούντων τούς γείτονάς μας καί προτρεπόντων ημάς νά παραπο- 
νεθώμεν. Άπό τόν εξής μύθον: Μιά βολά ρώτ-σανε τό Ναστραάίν 
Χότζα γιατί δέ όαγαίν’ στό κονάκι νά παραπονεθή γιά τ γειτόν’σσα
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r, πού giotgioQe μάζωνε t  κόσμου τά παλλίκάρια καί σιάζάανε. Κ ’ 
εκείνος μέτρησε μιά πθαμή άπ’ τό ga^o  τ καί γεΐπε αύτά τά λόγια.

Λ

λαγήνα. 779 Τνε πάάρεψε t λαγήνα τ .= Τ ή ν  έσπασε. “Οταν καμμιά γυ
ναίκα έσπανε τή στάμνα της στή βρύση. 

λαγός (23). 780 Λαγός πιπέρ &ν έτριβε κακό τοΰ κεφαλιού τ.— Έ π ί των 
προκαλούντων τήν τιμωρίαν των.
(50). 781 'Ο  Τούρκος ιιέ  τ’ άμάξ πιάνΐ τό λαγό.—Έ πί τών μή βιαζο- 
μένων είς τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων των. 

λάδι (31). 782 'Εκείνος γονλο άπάν άπο τό λάδ.— Έ π ί τών διαφευγόντων 
τήν τιμωρίαν.

λαιμός (6). 783 Ή  αμαρτία οτό λαιμό ο. —Έ πί τών Ιπιμενόντων είς τήν 
έκτέλεσιν πράξεως τήν όποιαν ήμεϊς δέν έγκρίνομεν. 

λαός (10). 784 Φωνή λαού, οργή θεοΰ. — Ή  κατακραυγή τοΰ κόσμου φέ
ρει ζημίαν.

λαφρός(β). 785 Ζγιάζ άπ τς λαφριές.— Είναι άφρων. Ή παρομοίωσις 
μέ τό καντάρι.

λίγα> (46). 786 ’Εγώ σέ λέγω είμα: χαάούμς, κ’ εάν μέ ρωτάς πόσα παι
διά έχω.— Έ πί τών ερωτώντων διά πράγμαχα αυτονόητα.
(174). 737 Τ ί σέ λέγω γώ, καί τί μέ λές έσύ.—Έ π ί τών άπαντώντων 
πριν ακούσουν καλώς τήν έρώτησιν, με ασυναρτησίας, ή παρανοούν- 
των αυτήν.
788 θά  πής κ ’ ενα τραβούδ — θά  άναγκασθής νά κάμης δτι σέ λέ
γουν.
(δήγημα 1). 789 Καί τόν α£ελο μ  θά τό πώ.—Έ π ί ανέλπιστου άδι- 
κίας, ή όποία μεγάλην μάς έπροξένησε πικρίαν.
790 Σένα τό λέγω κι άλλονα μή do λές, τό μαϋ·' δ κόσμος γονλος.— 
Έ π ί ακριτομύθων.
(ορίζω 9). 791 'Εγώ τό σκύλο έλεγα, κι ό σκύλος τήν ούρά του.—Έ π ί 
τών άναθετόντων τήν έκτέλεσιν τής είς αύτούς δοθείσης διαταγής είς 
άλλους.
(28). 792 "Ας μέ λένε βοβϊοάίνα, κι &ς ψοφώ άπό τή δείνα.—Διά 
τούς ψωροπερηφάνους.
(56). 793 Είπα ξεεΐπα —Έ π ί τών μετσβαλλόντων γνώμην, καί άρ- 
νουμένων τήν έκτέλεσιν ύποσχέσεως;
(64). 794 Ε ϊπ  i  γάδαρος τό δετεινό κεφάλα = Ό  χειρότερος κατηγο
ρεί τόν καλύτερον.
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(70). 795 Ε ϊπ ! δ χέστς τόν κλανιάρ, έβγα δξω καί βρωμάς.— Όμοίως. 
796 Νά σε πή τ παπά τό χλιάρ.— Κατάρα (αντιλαβή) είς τούς έπιμέ- 
νοντας νά τούς είπούμε κάτι τό όποιον θέλωμεν νά κρατήσωμεν μυ
στικόν, ή άπειλοϋντας δτι θά ποϋν δ,τι πρέπει νά φυλάξουν μυστικόν.
(83). 797 Σένα τό λέγω πεθερά, γιά νά τ ’ άκον'ι' ή νύφ.— Έ π ί τών 
λαλούντων δ ι’ υπαινιγμών.
798 Λ έ'ι' δ,τι φτάξ κι δ,τ λά χ .?.=Ε ιια ι φλύαρος.
799 Πές με το μή στό πώ.—Έ πί τών κατηγορούντων τινά άκριβώς 
διά τά αυτά σφάλματα, τά όποια έχουν οι ίδιοι.

λείπ ω  (37). 800 " Ολα τά χΐ ή Ζαφιρίτσα, μόν δ φερετζές -τής λείπ. — Γιά 
κείνους πού ένψ έχουν πολλάς έλλείψεις άντί νά συμπληρώσουν αύτάς 
κάμνουν κάτι πού καί αν έλειπε δέν θά τούς πείραζε. Λέγεται καί ή 
παραλλαγή : Γοΰλα τάχμε μόν αύτό μας λείπ.
(16) 801 Λείπ δ Μάρτς άπ’ τή Σαρακοστή; ^ Δ ιά  τούς πάντοτε πα- 
ρευρισκομένους είς τά πανηγύρια, τάς διασκεδάσεις ή τάς φιλονεικίας. 

λέλε£ας. 802 Είπαν τά λελε^άκια στό λέλεξα ‘. — Ν ’ άλλάξμε τ φωλιά 
μας, γιατί βρώμσε. Κ ι ’ εκείνος ε ίπ ε : —Δέ θά πάρμε καί τς κώλχ μας 
μαζί ; — Έ π ί τών άδίκως δνειδιζόντων άλλους, ένφ πταίουν οί ίδιοι. 
Καί έπί ζητούντων ν’ αλλάξουν τόπον.
803 Ό  λέλεgaς μέ τό λάκ λάκ περνάϊ τό £αιρό τ.—Γιά κείνους πού 
περνούν τόν καιρόν των μέ λόγια καί όνειρα άντί νά έργάζωνται προς 
εφαρμογήν τών σχεδίων των.
804 Ό  λέλεgaς έχΐ σόβαρο καί τό άηδόνΐ φωνίταα.—"Οτι οί μικροί 
έχουν πολλάκις χαρίσματα τά όποια δέν έχουν οί μεγάλοι.

ληγορίτσα. 805 Ληγορίτσα,
καί σκατίτσα — Έ πί τών έκτελούντων τά έργα των τα

χέως, άλλ’ όχι μετά τής δεούσης τελειότητος καί καθαριότητος. 
λογαριασμός. 806 Τον σπιτιού δ λογαριασμός στό παζάρ δέ άαιριάζ.— ’Ε 

πί άδυνάτου έφαρμογή; σχεδίου. 
λόγος (87). 807 Μεγάλχ βούκα νά φας, μεγάλο λόγο νά μή θής. —Έ π ί τών 

μεγαλαυχούντων. Ό  λαός πιστεύει κατά τό ευαγγελικόν ρητόν δτι 
«'Ο Θεός ύπερηφάνοις άντιτάσσεται, ταπεινοίς δέ δίδωσι χάριν».
808 ‘ Ο γλυκός δ λόγος βγάζ τό φίδ άπ ’ τή θρύπα.—"Οτι ό γλυκύς 
λόγος πραΰνει θυμόν. Γιά κείνους πού είναι γλυκομίλητοι, καί κατα
φέρνουν ώς Ικ τούτου ευκόλως τάς υποθέσεις των.
809 Ό  λόγος φέρνει τό λόγο, ή 'Ο  λόγος τό λόγο α ν ο ι.= Ό  λόγος σου 
μοΰ υπενθυμίζει περασμένον τι γεγονός (Συνειρμός ιδεών).
810 Τά λόγια είναι σά άά κεράσια. "Ενα τραβάς καί πολλά σκώντρι. 
— Συμβουλή είς άκριτομύθους.
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(66). 811 Λόγια τής καραβάνας.— 'Ανοησίες.
(138). 812 Ό  Μανώλης μέ τά λόγια,

κάμνΐ άνώγεια και κατώγεια.— Έ π ί τών περιοριζόμενων 
είς λόγους καί όχι είς πράξεις.
(186) 813 Τά πολλά τά λόγια είναι φτώχεια —-Έπί φλυάρων.
(191). 814 Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια.—Ύπό τοιούτους όρους τόσον 
καλόν δΰναται νά γίνη.
(129). 815 Π λέϊ δ λόγος, ή τό φέρν’ δ λό)Ός.=Σύμφα>να μέ τήν πα
ροιμίαν, μέ τό λόγιον.
(5) 816 ’Άλλα λόγια, ν' άγαπιούμαοτε. — Μή άναφέρης παλαιάς διενέ
ξεις ή παλαιάς Απαιτήσεις σου. "Οταν άλλάζωμεν θέμα ομιλίας έπί- 
τηδες.

λουτρό (1). 817 Τόν άφκε στά κρύα τον λοντρον.— Τόν έγκατέλειψε πα
ρά πάσαν προσδοκίαν. Λέγεται καί τόν άφκε σύξλο. 

λύκος (69). 818 'Ο λύκος τή άρίχα τ τν άλλάζ, τό χούϊ τ δέ ά’ άλλάζ.— 
Έ π ί τών ανεπίδεκτων μεταβολής.
(60). 819 'Ο  λύκος οτν άναδαδούλα χαίρεται.—Ό  κακός είς ώρας 
συγχυσεως τών άλλων ενεργεί.
820 Ό  λύκος έννιά χρόνια παγαίνΐ και μρίζ τό άύπο πώφαγε τό γα- 
δούρ,—'Ο έπιτυχών έκτακτον κέρδος έκ τίνος επιχειρήσεως, πάντοτε 
προσπαθεί νά επιτυχή καί πάλιν όμοίαν έπιχείρησιν.
821 ”Ετς τό φεραν οί καιροί και οί δύστυχοι οί χρόνοι

νά παίζ δ λύκος μέ τ αρνί κι δ κούκος μέ  τ ’ άηδόνΙ.— Κω
μαστικόν δίστιχον. Έ π ί καλής κοινωνικής τάξεως Ανθρώπων, Αναγ
καζόμενων νά περιποιούνται τού; αισχρούς ή νά συμπεθερέψουν μέ 
άμορφώτους όψιπλούτους.

Μ

μαζώνω  (16) 822 Μάζωνε κι ας είν και ρώγες — Έ πί τών περιφρονούν- 
των τάς μικράς οικονομίας.
(1) 823 Τονε μάζωξε τά σκοινιά =  Περιώρισε τήν ελευθερίαν του. 

Μάης. 824 Μάης άβροχος, μούστος άμετρος.— At βροχαί τοΰ Μαΐου κα
ταστρέφουν τ ’ αμπέλια. 

μα&αίνω  (59). 825 Μαύλμένα τά βουνά στά χιόνια — Αέν μάς φοβίζουν αί 
δυσκολίαι.
(67). 826 Μ ’ όποιον δάσκαλο καύέί'ι ς τέτοια γράμματα μα’&αίνίς =  
Κατά τούς ανθρώπους πού συναναστρέφεσαι επηρεάζεται, ό χαρα- 
κτήρ σου.



(121). 827 Τώρα στά γεράματα,
μάϋε γεηο γράμματα.— Έ π ί τών προσπαθούντων ν’ Απο

κτήσουν έν ωρίμφ ήλικίρ γνώσεις, ή τέχνην. 
μαλλιά  (29). 828 Μακρνά μαλλιά καί κοάή γνώα — Έ π ί άνοήτών γυ

ναικών.
(22). 8^9 Σά τς παλαβής τά μαλλιά.— Έ πί περιπλεγμένων πραγμά
των.
(2). 830 Γένίκανε μαλλιά κβάρια =Π ερ ιήλθο ν  είς φιλονεικίας.
831 Πιάσ' τό g ασιδιάρ βγάν τά μαλλιά τ.— Έ πί τών προσπαθούν- 
των νά πάρουν δ.τι δέν έχει ό άλλος. 

μαλώνω  (23). 832 Ααρτεϊτε καί μή μαλλών-τε.— Έ π ί τών φιλονεικούν- 
των καί θορυβούντων. 

μάμ. 833 Μάμ καί νάν.=Φαγητό καί ύπνο. Έ πί όκνηρών καί έπί τών κοι- 
μωμένων ένωρίς.

μάννα (13). 834 Διές τ μάννα, πάρ τ gog .—Έ π ί δμοιότητος συγγενών· 
Ά π ό τήν διαγωγήν τής μητρός δύνασαι νά κρίνη; τί θά είναι καί ή 
κόρη.
(48). 835 Κατά μάννα κατά κύρ,

κάμανε καί γώ Ζαφείρ.— Κατά τούς γονείς καί τά τέκνα. 
836 Γουλί τ μάννα μ γίρεύνε.— "Ολοι τό έαυτόν συμφέρον ζητοΰν.. 

Μάρτης (47). 837 Μάρτς 
γδάρτς
παλουκοκάφτς
κι δλορτοχέστς. — Διά τά έξαφνικά κρΰα τοΰ Μάρτη.

838 Πορδονακες, κλανονακες,
τό Μάρτ νυχτεροϋσκες.—Γιά κείνους πού Αποφασίζουν νά κά

μουν τι άφοΰ παρέλθη ό πρός τοΰτο καιρός.
(89). 839 Πρίτς Μάρτ, καλοκαίρ.—* Ηλθε τό καλοκαίρι μετά τόν 
Μάρτην.
(21α). 840 Γέλασ’ δ Μάρτς.— Έ πί τών σκυθρωπών, δταν κάποτε γε
λάσουν.

μαρτνρώ  (3) 841 Κ'κιά έφαγε καί κ'κιά μαρτνράϊ.—Ευρίσκεται έν άγνοίρ 
τής ύπυθέσεως.

μασκαράς. 842 Είναι μασκαράς με τό πονπλο.=" Αξιος νά πομπευθή καί 
νά στολισθή μέ πούπουλα διά τήν αναισχυντίαν του. 

μάτι. 843 Σά δε δαίξ τς άλεποΰς τό μάτ.— Έάν δέν έχη χρήματα, ή δέν 
πληρώνη.
(22) 844 Δέν εϊδά χοιρ άπ'τά μάτια, καί ϋά διώ απ' τά φρύδια; 

— Δέν ωφελήθην άπό τούς συγγενείς, πώς θά ώφεληθώ άπό τούς ξέ
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νους. "Οταν μάς ονειδίζουν δτι δέν επωφελήθημεν παρονσιασθείσης 
ευκαιρίας.
(52). 845 ”Εχχ καί ατό giblo  μάτια.— Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. 
846 Τονδήκε ατό μάτ τ .—Τόν ήρεσεν.
(56). 847 Κοίταξε με μ ’ ενα μάτ νά οε κτάξω με δνό.—Για κείνους 
πού μας ζητούν βοήθειαν, άλλα οί ίδ ιο ι δέν μάς βοηθούν.
(143). 848 Πήγε νά βύψ φρύδια, κ' εβγανε μάτια.—Έ πί τών άδεξΐων, 
οί οποίοι προσπαθονντες νά μάς βοηθήσουν, μάς ζημιώνουν.
849 Γ ιά  τά μανρα α τά μάτια. - Ε ίρω νικώ ς.=’Όχι διά σέ. Λέγεται 
δΓ έκείνους οί οποίοι δλα τά θέλουν δικά τους.
(60) 850 Τμ μάτια πον δεν βλέπονται γρήγορα ληαμονοννται.— Έ πί 
ερωτευμένων οί όποιοι ψυχραίνονται έξ αιτίας μακράς άπουσίας.
851 Δέ ξερ νά βγάνΐ τά μάτια τ.— Ε Γ α ι άνίκανος. Έ π ί τών προσ- 
ποιουμένων δτι ννωρίζουσί τι ένφ εύρίσκονται είς τελείαν άγνοιαν 
αύτον.
(129). 852 Τόν ερξε στάχτ ατά μάτια.= Τ ο ν  εξηπάτησε. 

μάχαιρα. 853 Μάχαιραν έδωκες, μάχαιρα θά λάβς.—"Ο,τι κάμης θά σ’ 
ανταποδώσουν.

μεγάλος. 854 Μεγάλος πονλος πέρασε, μεγάλΤ κατσούλα άπόλίκε.— Έ π ί 
αποτελεσμάτων αναλογών πρός τά αίτια. Άπό τό παραμύθι τού 
τρελλού.

μεγαλώ νω  (αυξάνω 1). 855 Μεγάλωαε δ γάδαρος, μίκραινε δ σάμαρος.— 
Έ π ί παιδίων δταν μεγαλώσουν καί μικρύνουν τά ρούχα των. Λέγε
ται καί Τράνεψε ό γάδαρος κλπ. 

μεζές. 856 .Στό μεζέ σ λίγο λεμόνι ή Στό μα'ι'τάπ σ λίγο λεμόνι.— Έ πί 
τών ειρωνευόμενων άγροίκως.
857 Τόν πήρε ατό μεζέ, ή ατό ψιλό, ή ατό μα'ι'τάπ.—Τόν είρωνεύθη. 

μ εθ ώ  (10) 858 Ό  τρελλός είδε τό με&νομένο κ ίφγε.— Έ π ί τών συμπλε
κόμενων πρός μεθύσους. 

μ έλ ι (20). 859 Γένίκανε μέλι χά^α.=Συνεφιλιώθησαν.
(47). 860 Σάν εκαμνανε γονλες οί μέλιααες μέλΙ θά κάμνανε καί οί 
ακατοδονρδόνλΐ·— "Ολοι δέν ήμποροΰν νά έπιτύχουν ή νά κάμουν τι 
χωρίς νά διδαχθούν τήν τέχνην.
(51). 861 "Οποιος άνακατώνΐ μέλι, άγλείφ καί τό δάχλο τ,— Δικαιο
λογία διά τούς ύποχωρούντας είς τόν πειρασμόν. 

μέρα  (30). 862 CH  καλή ή μέρα, άπ’ τό πουρνό φαίνεται.—Άπό τήν αρ
χήν φαίνεται τί τέλος θά λάβη ή ύπόθεσις.
(47). 863 Δέ αώϋκανε οί μέρες.—Έ πί τών βιαζομένων νά κάμουν τι. 
864 "Οποιος εχΐ μέρες, δέ τζε χάνι.— Έ πί άσθενών άναρρωσάντων 
μετά βαρεΐαν νόσον.



Π α ρ ο ψ ία ι  καί π α ρ ο ιμ ιώ δ ε ις  φ ράσε ις  ΠετροχΓ.ιρ ίου Μ ετρ ώ ν  241

μεροδούλι (2). 865 Μεροδούλι μεροφάγΐ.—Έ πί τών μόλις Αποζώντων 
άπό τής εργασίας των. 

μέρχαδαρ. 866 Τόσο π τονε είπα, έκεΐνος μερχαδάρ.—Δέν συγκινεΐται 
Από τούς λόγους.

μεταξωτός. 867 Τά μεταξωτά βρακιά, ΰέλνε πιδέξιο κώλο.—Έ πί πτωχών 
απομιμούμενων τήν ενδυμασίαν τών πλουσίων. 

μετρώ  (25). 868 Ό  λύκος απ'τα μετρημένα τρώϊ.— Δέν ωφελεί νά με 
τράς τά πράγματά σου, πρέπει καί νά τά φυλάττης. 

μοίρα (31). 869 Μαύρη μοϊρα, κι άσπρη ψείρα' πον σέ ηνρα καί σέ πή
ρα.— Έ π ί τών μετανοούνταιν διά λάθος άδιόρθωτον. Άπό τόν εξής 
μύθον : "Ενα πλούσιο παλίκάρ αγάψε μιά κατσβελίτσα καί πάτ σε
ποδάρ, άέ καί καλά νά τνε ί)άρ καί τνε πήρε. ’Αμά δέν άργησε νά 
πισ-μανέψ. Τόσο πού τσαλίστσε δέ Ιιόρσε νά τνε §άμ άθρεπο, καί 
στά υστερνά γλέποάας τά μαΰρα μούτρα τς καί τς άσπρες ψείρες νά 
πορπατοΰν στό γιακά τς, ειπε αυτή τ 5αροιμία. 

μοναατήρ (6). 870 Το μοναστήρ νά είναι καλά, κι άπέκιο καλογέρ, όα 
δέλίς. — ’Αρκεί νά έ'χης χρήματα' ευκόλως ευρίσκεις συντρόφους. 

μοναχός (33). 871 "Οποιος πέσ μοναχός τ, δέ βλα ίϊ.—'Ο ζημιωθείς εξ 
ιδίας υπαίτιότητος σιωπά.
(27). 872 Οί πολλοί ύέέλνε πολλά κι δ μοναχός άπό ;'θϋλα.=Έ πί 
πενομένων.
(29). 873 Ό  λύκος έχΐ χοάρό λαιμό, γιατί κ>τάζ τή δλειά τ μοναχός τ. 
—"Οτι έκαστος πρέπει νά έπιμελεΐται τών έργων του ίδίαις χερσί. 

μπάλωμα. 874 Δέ είναι δόλωμα, νά τό ξλόϊς.— Έ π ί ηθικού παραπτώ
ματος.

μπαρούτι (1). 875 ’Έφαγε τό μπαρούτ μέ τ φούχτα.= Ε ΐν α ι τέλειος πο
λεμιστής.
876 Γέν ίκε δαρούτ.— ’Hyανάκτησε. Έ πί εύεξάπτων. 

μπεταβά. (χάρισμα 8). 877 δεταβά ξύδ, μέλι φαίνεται.- Διά τούς ύπερ-- 
βολικώς χαίροντας διά μηδαμινά δώρα. 

μπορώ (12). 878 Πότ δ ΓιάννΙς δέ δορεΐ,
πότ δ κώλος τ πονει.— Έ πί φιλάσθενων. 

μυαλό (24). 879 Τά μναλά σ και μιά λύρα, 
καί τ δογιατζη δ κούπανος.

— Έ π ί τών μή σκεπτομένων όρθώς. 
μυΐγα  (6). 880 'Όποιος έχΐ τ μνϊγα, ακιάζεται.— Έπί ενόχων εύκόλως 

πτοουμένων μόλις Ακούσουν νά γίνεται λόγος ή νΰξις περί τού πταί
σματος, δπως τά ζώα ενοχλούνται από τάς μυίας.
881 Μικρό πράμα είναι ή μνϊγα, άμα φέρνει αναγούλα.— Έ πί τών 
άψυωούντων τά μικρά σφάλματα καί μή έπιμενόντων είς τάς λεπτο
μέρειας ενός έργου.

0  ρ φ μ ι  κ ά ΙΣ Τ '. 16
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μύλος (28α). 882 'Ο  καλός <5 μύλος, άπό γονλ’ άλέϋ. —Έ πί νέων έσθιόν- 
των παν είδος φαγητού χωρίς στομαχικήν διατάραξιν.
888 Τονε σήκωνε τό μυλο.=Ύ πεστήριζε τούς λόγους του. Τόν
έκολάκευε.

μυρίζω  884 z/i μύρσα τό δάχλο μ .— Έ π ί τών παραπονουμένων δτι δέν 
έκάναμε εκείνο πού έπεθυμοΰσαν, άν καί δέν μάς τό είπαν.
88δ Μρίσκβ τά /?ρώ μκα.=Ά ντελήφθη δτι έγνώσθη τό αδίκημά του. 

μύτη  (1(5). 886 Ή  μντ τ νά πέσ, δέ ϋά σκνιρ νά τνε πάρ.—"Έπί άλλα- 
ζόνων.
887 Κατέβκε η μύτ τ. ή ’Έπεσε ή μντ τ.=Έ ταπεινώ θη. Λέγεται διά 
τούς άπολέσαντας τήν εύνοιαν τών Ισχυρών προστατών των, 5) τήν 
εργασίαν των.
888 ΙΤολν σήκωσε τ μύτ τ ='Υπερηφανεόθη.
(6). 889 Άπό τ μντ τ ξύδια ϋά τά βγάνω.=Θά τόν εκδικηθώ.
890 Θαρρείς κ έπ εσ ’ άπ’ τη μντ τ.— Έ π ί τέκνου όμοιάζοντος πολύ 
τόν έτερον τών γονέων του.
891 'Α π ’ τ μντ νά τόν πιάϊς, ϋά ακάσ — Έ π ί ανθρώπου λίαν στενο
χωρημένου.
892 Δέ σε είπαμε τ μντ σ στραβή.— Έ πί δυσαρεστημένων, άνευ άπο-, 
χρώντος λόγου.

Ν

νερό (12). 893 " Εβανε τό νερό στ* αύλά«2.=Έκανόνισε τήν εργασίαν του 
επιτυχώς.
(18). 894 "Εκαμε μιά τρύπα στό νερό .=Ε ίς  μάτην έκοπίασε. Άπέτυ- 
χε τελείως.
895 "Εδωκε δρόμο τό νερό άπ κάτ στ’ άχερο. — Έ πί πονηρών κρυ
φίως διαβαλλόντων εκείνους εις τούς όποίους προσποιούνται τον 
φίλον.

νηστεύω  896 Νηστέβ ό δονλος τον Θεοΰ γιατί δέν εχι νά φάγΐ.—Έ πί 
τών έξ ανάγκης ποιούνιων τι καί οχι έκ πεποιθήσεως. 

νηστικός (δ). 897 Νηστκή άρκούδα, δέ χορέβ.— Ό  έργάτης πρέπει νά τρο- 
φοδοτηθή καλώς διά νά έργασθή καλώς. Διά τούς ζητοϋντας δωρεάν 
έκδούλευσιν.

νοιάζω. 898 ’Εσένα νά μή σέ νοίά£.=Λέγεται είς τούς επικρίνοντας τάς 
μεμπτέας πράξεις μας.

νοικοκύρης (49). 899 “ Οσα ξέρ δ νοικοκνρς, δέ τά ξέρ δ κόσμος γονλος.



—Ό  άμέσως ένδιαφερόμενος, ξεύρει τήν ύπόθεσίν του καλλίτερα άπο 
κάθε άλλον.

νονς (κεφάλι 85α). 900 Πήρ ’ ο νονς τ ά χερα .=Έ πί τών ύψηλοφρονούν- 
των,
(γλώσσα 54). 901 Μέσ' στό νον μ  γΐρίζ.— “Οταν προσπαθοΰμεν νά 
ένθυμηθώμεν τι, αλλά δέν τό κατορθώνομεν.
(γνώση 17), 902 Με τόνον ηυραν καί τό Θεγό. — "Οτι πάντα έφικτά 
είς τούς μετά περισκέψεως ένεργοϋντας.
903 Λέ φτάνΐ ό νονς τ.— Ε ίνα ι υπέρ τάς διανοητικάς του δυνάμεις. 

Ν ϋν χα ΐ άεί. 904 τΗρτε στό ννν καί ά ε ί.= Έ φ θ α σ εν  είς τό τέλος 3Επί 
άσθενών καί έπί υποθέσεων. 

νύφη  (16). 905 Ή  νύφ όάε γεννιέται τη θεθερά τς μοιάζ. — Έ π ί όμοιων 
συνεργαζομένων.
906 ΰονρ1) άραβατζή, νά κατρής η νύφ.— Είρωνικώς έπί τών άξιούν- 
των νά τούς περιμένωμεν. Γιά κείνους πού ζητοΰν τι είς ακατάλλη
λον ώραν.
(52). 907 “ Ο,τ πάρ ή νύφ στό θαστό.=Έ π ! συμφωνίας μή έκτελε- 
σθείσης.

νύχι (17). 908 Τετράδη καί Παρασκευή, τά νύχια σον μήν κόφτης,
τήν Κυριακή μή λούγεσαι, σάν ύέέλης νά προκόψης.— Δη

μώδης δεισιδαιμονία. 
νύχτα  (βλέπω 88α). 909 “Οποιος τή νύχτα περπατει,

καί λάσπες καί σκατά πατεϊ.—Ό  άπερισκέπτως
φερόμενος ζημιοϋται.
(46). 910 Τς νύχτας τή δλειά τνε γλέπ ή μέρα καί γελάϊ.—Έ πί νυ
κτερινής έργασίας.

g

ξένος (155). 911 Σ ε .ξένο gm lo εκατό ξλιές είναι τίποτα.= Ή  ξένη λύπη 
δέν μάς κάμνει καί μεγάλην έντύπωσιν.
(160). 912 Σ έ ξένο φαγί, πιπέρ μή χ«νεσαι.=Μ ή αναμιγνύεσαι α
πρόσκλητος είς ξένας υποθέσεις.
(10). 913 Δυό γάϊδαροι μαλώνανε σέ ξένη αχερώνα.— Έ πί τών θ ι - 
ρυβούντων είς ξένην κατοικίαν.
(83). 914 Ξένος πόνος, ξέγδαρμα.=Ό  ξένος πόνος πολύ όλίγην u’i- 
σθησιν μάς έμποιεΐ.
(41 β). 915 Μέ ξένα κόλχβα μνημονεύεται— Προσπαθεί νά έμφαιίση 
τάς υπηρεσίας τών άλλων, ώς ίδικάς του.
916 Μ έ ξένα φτερά πετάει.=Α έγεται διά τού; υπερήφανους πού

1) Λ. Τ.=2τάοου.
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e t 5 '  -» \ C  / t. — ~  31 ·· /υπερηφανευονται διότι έχουν την υποστήριξιν των ισχυρών η πλουσίων. 
ξεπέφτω  (11). 917 Τό βουβάλι δοο και νά ξεπέσ, πάλε βουβαλίλα μρίζ.— 

Ό  εύγενής καί αν πτώχευση πάλιν εύγενώς φέρεται. 
ξέρω 918 "Ας πά νά λέ'ι' ό κόομος' εάν εκείνο πον £έρς.=Μ ή παρασύρε

σαι άπό τήν γνώμην τών άλλων.
(νυφη 40). καί (βρίσκω 8) 919 5Ό χι, δπως ξέρεις,

άλλ’ δπως ευρης. —“Οτι πρέπει ν3 άρ- 
κεΐσαι εις τό εφικτόν. Έ π ί τών έχόντων μεγάλας άπαιτήσείς δταν 
ξενίζονται ύπ3 άλλων.
(109). 920 Τδ ξέρ κι ό παπονζ Ιμ.— Έ πί τών προσπαθουντων νά 
κερδίσουν είς τό παιχνίδι παραβαίνοντες τούς παραδεδεγμένους ο
ρούς αύτοϋ.
921 Τό καλό τό παλληκάρ, ξέρει κι αλλο μονοπάτ.— Έ πί τών ευκό
λως μηχανευομένων νέαν διέξοδον άπό τάς δυσκολίας των.
(δίνω 23α). 922 Ξέρ ή Μπαλάοα νά ψήσ πίτα, άμά ϋ·έλΐ αυγά και βον- 
τρο.— Έ πί τών έχόντων γνώσεις άλίά στερούμενων τών μέσων.
(100). (γνωρίζω 7). 923 — Γ ια τί τρέχΐ ή μντ ο γ α β ρ έ ;— Ε ϊν  απ' 
τό χ ίμώ ια . — Ά μ  εγώ σέ ξέρω κι απ' τό καλοκαίρ. — Έ π ί τών προσ
παθουντων νά καλυψουν τά ελαττώματα των.
(βλέπω 75). 924 Τό ξέρνε καί τά μωρά.— Είνα ι πασίγνωστον.
(65). 925 Ξέρ τί έχΐ ατό τουρβά τ.— Καθείς γνωρίζει τό ϊδιον σφάλμα. 

ξεστούπωτο. 925 Κέρνα μας άπ’ τ' ά£εστουάωτο.=Είρωνικώς. Άπό τήν 
βρύσην. Έ π ί διψασμένων. 

ξουρίζω. 926 Θά τά ξονρίσ.— Άπάντησις άνδρός είς τόν άπειλοΰντα δτι 
θά διακόψη τήν προς αυτόν αρωγήν του, καί θά τόν βλάψη. 

ξύλο (Ια). 927 Ά π 3 τό ίδιο ξύλο βγαίνι σταυρός καί φκιάρ.— Έ κ τής 
αυτής οικογένειας καί καλοί καί κακοί κατάγονται.
(33) 928 Τό ξύλο βγήκε απ’ τό Παράδεισο.—Έ π ί άνθρώπων τρο- 
μοκρατηθέντων διά τοΰ δαρμοΰ καί συμμορφωθέντων πειθηνίως προς 
τάς διδομένας διαταγάς. 

ξυνίζω  929 Ξύνίαε τά μούτρα τ.— Δυσηρεστήθη. 
ξύνω (5). 930 Δεν έχΐ νύχια νά ξϋή, - Ε ίνα ι πάμπτωχος.

(30). 931 Ξ εί κίλιές καί κάμνει φανάρια.—Έ πί άέργων καί όκνηρών. 
932 Μ  ή ξυέααι εκεί π ' δέ σέ τρώϊ. — Έ πί τών ξυόντων τήν κεφαλήν 
εν τή άμηχανία των, ώς μή εύρίσκοντες δικαιολογίαν δτά τό σφάλ
μα των.

ξυπνητούρια. 933 Καλώς τά ξυπνητούρια μας.— Είρωνικώς. Είς τούς 
υπναλέους δταν εγερθοΰν αργά τής κλίνης. Καί είς τούς άνακοινοϋν- 
τας είς ημάς ώς νέον ή άγνωστον, γεγονός πολύ παλαιόν καί γνωστό-
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τατον. Καί είς τόν αργά άντιλαμβανόμενον τόν λανθασμένον τρόπον 
του.

Ο

όβραΐος (έβραίικο 2). 9 54 ' Οβραίκα παζάρια.—Έ π ί τών λεπτολογούντων 
κατά την συμφωνίαν καί επιμενόντων διά μικρόν ποσόν. 

δκά (1). 935 "Οπ νά πάς ή οκά τετρακόσια.—Είς τούς παραπονουμένους 
οτι ό τόπος τούς αδικεί. 

όμοιος (10). 936 " Ομοιος στον δμοιο, κι -ή κονπριά στά λάχανα,— Έ πί 
πονηρών, συνεργαζομένων. 

ονομα (11). 937 Κάλλιο νά βγή τό μάτ σ παρά τό δνομά σ.— Έ πί τών 
ψευδολόγων καί τιμίων είς τάς δοσοληψίας των. Καί έπί τών μή έγ 
καίρως διαψευδόντων τάς συκοφαντίας.
(26) 938 ” Ονομα καί πράμα.—Έ π ί τών έχόντων τάς ύπό τοϋ ονόμα
τος των εμφαινομένας άρετάς.
(44). 939 Χω ριό καί μή δνομα.— "Οταν δέν θέλομεν ν’ άναφέρομεν 
τό ό'νομα εκείνου περί τοϋ όποιου όμιλοϋμεν. 

δξω (έξω 6 ). 940 'Όξω κούκλα και μέσα πανούκλα.— Έ π ί τών καλών τήν 
οψιν άλλ’ αισχρών τόν χαρακτήρα. 

δρνιδα. 941 'Η  δρνιδα πίνΐ νερό, κίτάζ και τό Θεγό.— Έ πί τών άπλη
στων καί άνελεημόνων.
(4) 942 Ή  δρνιδα σκαλίζοάας, βγάζ τά μάτια τς. —Ό  παλαιάς υπο
θέσεις άνασκαλεύων ζημιώνει τόν έαυτόν του. 

οϋγια  ( 1 )  943 Διές τν ονγια πάρ τό πανί.— Έ πί τών ζητούντων νά νυμ- 
φευθοΰν πρόσωπον τοϋ οποίου οί συγγενείς είναι κακής διαγωγής. 

οϋρά. 944 Τόν έδεσαν τό άενεκε ατν ούρά τ .= Τ ό ν  έξεδίωξαν. 
ό'φ καιρός 945 "Οφκαιρες κανάτες, πορδες γιομάτες.— Φλυαρίες. 
ό'φρνδα. 946 Τό δωκε πολύ δψρνδα.= Τ ο ύ  έδωσε πολύ θάρρος καί έλευ- 

θερίαν. Λέγεται διά τά παιδιά τά όποια δέν επιπλήττουν οί γονείς 
των καί ποτέ δέν τούς ύπακούουν.

Π

πάδημα  (4). 947 Τά παδήματα
μαδήματα.—Έ π ί τών εξ απερισκεψίας ζημιουμένων. 

παδός  (παθαίνω 26). 948 Κάλλιο πα&ό, παρά γιατρδ.— ΙΙροτιμότερον νά 
συμβοϋλευθής τόν έξ ιδίας πείρας γνωρίζοντά τι, παρά τόν έχοντα 
μόνον θεωρητικήν γνώσιν.
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παιδεύω  949 “ Οποιον άγαπάϊ ό Θεός, τονε δαιδέβ.— Συνήθης παρηγορία 
είς τόν πάσχοντα.

πα ιδ ί (69). 950 Πώς πάνε κόρακα τά παιδιά ο ; —“ Οσο δάνε f/ανρίζνε 
— Έ π ί τών άνειτιδεκτων βελτιώσεως, καί διαρκώς ρεπόντων πρός τό 
κακόν.
(57) 951 Κύριε λέησον παπαδιά,

πέντε μήνες δνό παιδιά.—Συνήθως λέγεται μόνον ό δεύτε
ρος στίχος, επί πολύτοκων καί έπί ·ίών προ τής στέψεως συλληφθέν- 
των τέκνων.
952 Μκρά παιδιά, μκρες πίκρες, μεγάλα παιδιά, μεγάλες πίκρες. —  

"Οτι τά βάσανα τών γονέων δέν τελειώνουν. 
παίζω  (26). 953 Παίζ ό λύκος με τ’ αρνί.—Έ πί ερωτοτροπούντων. 
παινεύω  (21). 954 “ Οποιος δέ δαινά ι' τό οπίτ τ, θά πέσ νά τόν πλακώο. 

—Έ π ί τών έπαινούντων τούς συγγενείς των.
(27). 955 — Ποιός παινέβ τή νύφ μ α ς ;  —Ή  μάνα τς ή τοιδλού. — 

Όμοίως.
παλάμη (1). 956 Έ ν τή παλάμη, και οντω βοήοωμεν.— ΤΙρώτα πλήρωσε 

καί έπειτα νά κάμωμεν τό παραγγελθέν έργον. 
παλιός (7). 957 Ή  παλιά ή δρνιβα έχΐ τό ζμί. — Δικαιολογία τών νυμφευ- 

ομένων πρεσβυτέρας έαυτών.
Παναγιά  (2). 958 — Μέαα Παναγιά, ατό ζόρ,— ’Όξω Παναγιά, αμα πε- 

ράσ.— Κατά τήν πεποίθησιν τοΰ λαοΰ, αί Έβραίαι καί αί Τοΰρκισσαι 
κατά τόν τοκετόν επικαλούνται τήν βοήθειαν τή; είκόνος τής Πανα
γίας, μετ’ αύτόν δμως πάλιν περιφρονοϋσιν αυτήν. 

παντού 959 Παάον θά φτάξνε τά έργατά τ. — Έ π ί τών άναμιγνυομένων 
είς ξένα πράγματα καί πολλάς προξενούντων ζημίας.
960 Παάον τά πάντα.—Αί αΰταί δυσκολίαι τοΰ βίου είς πάν μέρος 
τοΰ κόσμου, ή παρόμοια γεγονότα συμβαίνουν καί άλλου 

παντρειά. 961 Άκόμα δε ξετοίκνιοε, και παάρειά γυρεύει.— Έπί τών 
προώρως Ιπιδιδομένων είς έρωτικάς σχέσεις. 

παντρεύομαι (5) 962 Ά πό  τά χτές στά σήμερα, πά'ι' άντρας μον στό
[μνλο

γιά δέ μέ λ έ ς  γειτόνισοα, νά παντρεντώ ή νά μείνω, 
— Έ πί γυναικών άγαλλομένων έπί τή άπουσίρ τοΰ συζύγου των, καί 
διασκεδαζόντων μετά φίλων.
(21) 963 Γ ιά  μικρός, μικρός παντρέψου, 

γιά μικρός καλογερέψου.
— Έ π ί τών παρακαίρως ένεργούντων.
( 1 5 ) .  9 6 4  " Ηλιος και χιονί, 

πιχάρενάε οί άρκόά



ήλιος και βροχή, 
παάρενάε of φτωχοί.

'Ότι οί πτωχοί νυμφεύονται τό καλοκαίρι οί δέ πλούσιοι καί τον χει
μώνα.

παπας (82). 965 Παπά παιδί, διαβόλ a g o v i—Έ π ί αναίσχυντων τέκνων εξ 
ευσεβών γονέων.
(78). 966 " Ο,τ να γελαϊς τό νίβεσαι, μόνε παπά νά γελάΐς, παπάς δε 
γίνεσαι.— Έ πί τών λοιδορούντων τούς άλλους.
967 — Και παπάς γένηκες βάρβα ; —’Έ τσ ι τό φερε ή κατάρα. —Έ πί 
τών έξ ανάγκης έπαγγελομένων τι.
968 Μή με πής Παπακλααμένο,

Νά μ  σέ πώ Παπαχεσμένο.— Έ π ί υβριστών δυσανασχετούντων 
δταν ύβρισθοΰν.
969 ' 0  παπάς δλω βροστά εύλογά ι' τά γένεια τ.—'Έκαστος πρώτον 
φροντίζει διά τό ϊδιον αύτοϋ συμφέρον. Λέγεται καί ; Κι ό Χστός ά
κόμα όλάύοροστα εύλόϊσε τά γένια τ.
970 ΓένΙκε δ παπάς καπρι 

κι άνεβαίνΐ τήν Άναστή 
κι δ καμένος δ Παράς 
δέ βορ νά τνε βαργορήα.

Λέγεται διά τούς ύποκρινομένους δτι φοβούνται.
(28). 971 "Η  παπάς, παπάς, ή ζευγάς, ζευγάς.— Διά τούς τά πάντα 
έπαγγελομένους καί μηδέν τελείως έπισταμένους. 

παραπονιάρης (1). 972 Δέ είμαι γλιάρς,
είμαι παραπονιάρς.—Έ πί τών παραπονουμένων 

διά τήν κατάστασίν των, 
παράς (17). 973 Μέ το βαρά μ,

καί τ gερά  μ. —Έ πί τών μή ζητούντων τίποτε ώς χάριν. 
Καί επί τών τά πάντα κατορθούντων δ.ά τοΰ χρήματος. 

παρηγοριά (3). 974 Παρηγοριά στόν άρρωστο ώς πον νά βγή ή ψυχή τ. 
— Έ πί προσποιητής θεραπείας ανιάτων, καί επί βοηδείας ή όποια δέν 
μεταβάλλει τήν άπελπισακήν κατάστασίν τοΰ βοηθουμένου. 

πάστρα. 975 ' Η  πάστρα είναι μσή άρκοάιά. — Είναι πλούτος ή καθαριότης. 
Πάσχα (6). 976 Καπώς μοιάζνε τά κκιά , νέ φέτο νέ τον χρόν Πασκαλιά.

—Έ π ί τών ματαίως τρεφόντων έλπίδας. 
πατώ  (7). 977 Πάτ-αε στ βίτα.—Είρωνικώς επί τών ποιούντων κακήν 

έκλογήν, λέγεται καί Ά π ά  στ Ιοίτα πάτ-σες.
(9) 978 Τό φίδ σά δέ τό πατί'ι’ς τν δρά τ, δέ σέ δα£άνΙ·— Έ π ί τών 
άπερισκέπτως ένοχλούντων τού; κακούς καί ζημιουμένων.
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979 Δ ε barfb  σε σάπιο αανίδ. - Έ π ί τών μετά μεγάλης περισκέψεως 
ένεργούντοον.

πεϋ'αίνω  (31). 980 Σ ά  δεΰάνω  κι νσταρα, στάχτ καί κορνιαχτός νά γίν- 
νε.—Έ πί πραγμάτων τοΰ μέλλοντος.
981 ΝΡ ίγά> ν ' άποΰάνι», νΡ εσν ν ’ άπομήκς — Αντιλαβή είς τούς 
ευχόμενους τόν θάνατόν μας. 

πεινααμένος (32). 982 Ό  πεινααμένος γλέπ ψω μιά ,
κι ό διψασμένος βρόσες,
γλέπει κι ό άξνπόλντος παποόταια μ ε τ ις  μύτες. 

— "Οτι έκαστος εκείνο που επιθυμεί νομίζει ο ιι βλέπει είς τό ονει- 
ρόν του.

π εημ έζ ι. 983 Τόν πήραν τά π εκ μ έζ ια  Τόν επλήγωσαν είς τήν κεφαλήν.
π έντε  (3). 984 Π έντε δέκα τήν ήμέρα κ' έκατό τήν εβδομάδα.— Έ πί τών 

άναρμόστως λαλούντων, ώς τό παιδί τοϋ παραμυθιού.·
985 Τόν έκα με πέάε παραδιον =  Τόν εξύβρισε ή άπεκάλυψε τά α ί
σχη του. Τόν έξηυτέλισε. 

περασμένα  (4). 986 Τά περασμένα ,
ξεχασμένα.— Έ π ί τώ)ν άναξεόντων παλαιά πάθη, ή 

παραπονουμένων διά παλαιά βάσανα. 
περήφανος. 987 Το g a /.ομαδμένο, μ η  άονε λες π ε ρ ΐιφ α ν ο .= Μή κστηγό 

ρει τόν έπιθυμοΰντα τά καλά, αν και δέν δϋνατιχι τά τ ’ άποκτήση 
πέρνω. 988 Ά φ ο ΰ  μάς χρονστάνε, πέρν-νε καί τά βόδια μας. — Έ πί τών 

άδίκως υφισταμένων ζημίας άντί ωφελειών.
989 Π ήρε τ’ άνάπΛεα. =  Έξήλθεν είς άναζήτησιν καλυτέρας τύχης ή 
έξηφανίσθη

πέρνσι (18). 990 Κ ά ϋ ε πέρς και κ α λντερα .=Ύ ό  παρελάόν πάντοτε φαί
νεται καλύτερον τοϋ παρόντος. Έ π ί δυσπραγίας.
(t4) 991 Π έρςψ ό φ α ε ό λαγός, φέτο βρώμσε. — Έ πί παλαιάς ύποθέ- 
σεως παρουσιαζομένης ώς τ έας.
(19). 992 Π έρς πορπάτγε, φέτος άρκονδίζ.—Έ π ί δ.τισθοδρομήσεως 
έργασιανν, ή άσθενείας. 

πετεινός. 993 'Ο καλός δ πετνός σ’ όποια κονπριά ν’ άνέβ λαλεϊ.— Ό  
έξυπνος παντού έπιχυγχάνει. 

πέτρα  (24). 994 Π έτρα ποΰ κ.ιλάϊ μαλλί δε πιάνΙ = Ό  μή επιμένων είς 
τήν έκτέλεσιν ένός έργου δέν δύναταί νά έπιτύχη.

(30); 995 "Ο ποια  πέτρα νά σκώις, απ’ κάτ’ ϋ-ά τόν ενρς.—Έ π ί τοϋ 
παρακολουθοΰντος τά πάντα, καί γνωρίζοντος πάσαν πτυχήν τών 
συμφερόντων του.
996 Ή  πέτρα ατό c/όπο τς είναι βαρειά.— Έκαστος έχει περισσοτέ-
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ραν υπόληψη' έκεΐ πού τόν γνωρίζουν, δπως είς τήν πατρίδα του.
997 Πέτρα έρρξε πίσω τ . = ’Έφυγε μέ σκοπόν νά μή έπιστρέψη πλέον. 

πέφτω  998 “ Επεσε δξω.— Ή πατήθη είς τούς υπολογισμούς του κσί 
έζημιώθη.
999 ’Έ τς  πώπεσε δέ είναι νά σχω&ή, νε'φέτο νέ τον χρόν. — Έπί 
τών καιρίως ζημιωθέντων ή βαρέω; νοσούντων.
1009 Θά πέσω μέσ στή θάλασσα, νά πλέξω σά ακεπάρνι.—Γιά  κεί
νους πού προσπαθούν τήν έκτέλεσιν έ'ργων άνωτέρων τών δυνά
μεων των·
(23). 1001 — Που θά πέσ τ ’ άπίδ ; —Ά π  κάτ στν ά π ιδ ιά .=Έ π\ τών 
φυ ιικών συνεπειών. 

πετώ . 1002 Μ ’ άλλνοϋ φτερά πετά ι .— Έ πί τών ένεργούντων τή ύποστί]- 
ρίξει άλλων.

πηγαίνω. 1003 Τόν πηγαίνΐ μιά χαρά και τρεις τρομάρες.—Λέγεται είς 
τούς έρωτώντα; αν τούς πηγαίνει τό φόρεμα. 

πηδώ  (11). 1004 " Οποιος πδά'ι’ πολλά παλούκια, baivl κι ένα μέσα στό 
g ώλο τ. — Έ πί παρατόλμών επιχειρήσεων κατάληγουσών είς ζημίαν.
1005 Τόν ίπιασε στά πράσα.— Συνελήφθη επ’ αύτοφόρφ.
1006 Τόν έπιαα’ άπ’ τό γιακά — Άνεκάλυψε τό σφάλμα του. Τόν 
συνέλαβε καί έπιμένει είς τάς απαιτήσεις του.

πιάνω  (40) 1007 Πιάσ’ τό άνφλό, βγάν τά μάτια τ .—Έ πί τών δανειζόν- 
των είς άναξιοχρέους άνθρώ,τους.=Ούκ αν λάβης παρά τοΰ μή έ 
χοντος.

πίκρα. 1008 Γούλες οί πίκρες, πίκρες, και τ ’ άάρον μ  δ θάνατος.—Έ πί 
τών άδιαφορούντων διά τάς συμφοράς τών συγγενών των καί έπί 
πραγμάτων τά όποια μάς είναι αδιάφορα. Ύπόκειται δ μΰθος δτι : 
Μιά βολά ψόφσε ή αγελάδα μιανής γίναίκας, ύσταρα χαλάσανε τά 
σκλΐ)οαα τς, καί ή κλώκα τς κλούβιασε τ ’ αυγά τς, κι’ δλω πίσ πέθα
νε κι' ό «όρος τς. ’ΊΙοτανε οί γ]τόν]σσες καί σg'evsic, νά τνε όαρη- 
γορήσ’νε κ ι’ αυτήν] είπε αντό τό λόγο. Κι oda τνε ρώτ σανε τί θ έλ ’ 
νά πή μ ’ αύτό, άποκρίθκε : « ”Αάρ« πέρνω κι άλλυνα τώρα κιόλας, 
σά θέλω, άμά βόδ κι άγελάδ άπό πού ;» 

πινακιάτικο. 1009 θά με κόψ τό πνακιάτκο —Θά παύση νά μέ ύπο* 
στηρίζη. Έ πί τών άπειλούντων δτι θά διακόψουν τήν ύποστήριξίν 
των ήτις είναι μηδαμινή. 

π ιπ έρ ι (10). 101.0 Σέ  κάθε λόγο πιπέρ γένεται.—Έ πι τών άπροσκλήτως 
Αναμιγνυόμενων είς τάς συζητήσεις τών άλλων. 

πίρος (βρύσι). 1011 Ά ς  τρέχΐ ό πίρος κ ι’ «ς  είναι κι άπό λίγο — ΙΙαραί- 
νεσις είς τούς ζητοΰντας πολλά καί περιφρονοΰντας τά ολίγα.
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πιστεύομα ι 1012 Μή όιστενϋής τό φίλο οον καί πής το μνατικο σον,
κι ό φίλος σον τό φίλο τον κι είναι κακό δικό σον. —  

Έ π ί τών εμπιστευόμενων τά μυστικά των είς τούς φίλους των. 
πίσω  (7). 1013 5Όξω πίσ’ βρίζνε καί τό βασιλέ — Έ πί τών κατηγορούν- 

των μέν, ούχί δμως κατά πρόσωπον, καί επί τών δυσανασχετούντων 
διά τάς συκοφαντίας. 

πίττα  (27). 1014 Πέσε πίττα νά σέ φάγω— Έ π ί τών περιμενόντων τά 
πάντα έτοιμα.
1015 Κ αί τό σκνλί φλάι μερτκό απ' τ βίττα.— Τιά  κείνους πού έλπί- 
ζουν εκείνο πού δέν είναι νά γίνη.
1016 Φάγε πίττα,

κι άλλον κοίτα —Δεξου τάς περιποιήσεις μας, άλλά μή έλπιζε 
καταφατικήν άπάντησιν. Κατά τήν άπόρριψιν προτάσεως γάμου. Ε ί
ρωνικώς.

πλένω  1017.— Πήρε τά πλνμένα τ καί τ απλντα τ καί πάϊ.— Έ πί τών ά- 
ποτυχόντων είς τάς προσπάθειας των καί απερχομένων κατησχυμένων. 

πνίγομα ι 1018 Θέλω νά πνιγώ καί φοβούμαι τό ρέμα■—Έ πί τών άπει- 
λούντων δτι θά άποθάνουν Ινώ είναι είς άκρον φιλόζωοι. Ύπόκειται 
ό έξης μύθος : Μιά γριά βαρέθκε τά καταφρόνια τς νύφ τς καί πήγε 
νά πνιγή στό ρέμα. Έ βγανε τά φελάρια τς, σήκωσε καί τά φουστάνια 
τς καί Ιιήκε στν άκρίτσα. “Ενας περαστικός τνε ρώτ’σε «Τ ί κάμνεις 
έδώ γιαγιά ;» καί κείνι ειπε αύτήνη τ Βαροιμία.
1019 Νά είναι καδίλ νά τονε πνίξ μέσα σ’ ενα ποτήρ νερό.—Έ πί τών 
μεγάλως έχθρευομένων τινά.
1020 cΗ  μαϊμού άπό τύολλή τν άγάπ πνίΐ τά παιδιά τς.— Έ π ί τών έξ 
υπερβολικής άγάπης ύποχωρούντων είς δλας τάς ιδιοτροπίας τών τέ 
κνων των καί καταστρεφόντων αυτά.

ποδάρι 1021 Τό βανε στά ποδάρια.— ’Έφυγε δρομαίως. 
πολύς (28). (δυό 62). 1022 "Οποιος κννίγάϊ πολλοί λαγοί, δέ πιάνΐ κανεΐ- 

νενα.—Έ π ί τών έπιδιωκόντων τήν έπίλυσιν πολλών συγχρόνως υπο
θέσεων.
(38). 1023 "Οπ λαλούν πολλοί πετνοί, άργεϊ νά ξμερώσ.— Έ πί άναμί- 
ξεως πολλών, είς μίαν καί τήν αυτήν ύπόθεσιν.
1024 Τό πολν πέρασε, τό λίγ άπόμκε.— ΈΧς τούς παραπονουμένους 
διά τάς δυσκολίας τοΰ έργου των, μέ τήν σημασίαν δτι μετ’ ολίγον 
θά τελείωση.
(83). 1025 Τό πολύ τό « Κύριε λέηαον» τό βαριέται κι δ παπάς.—Ή 
έπανάληψις τής ύπομνήσεως τών σφαλμάτων μας είναι ανυπόφορος. 
Έπί οχληρών προστατών.
(25). 1026 "Οποιος εχχ πολν πιπέρ, βάζ καί στά λάχανα.— Έ πί τών



ύποβαλλομενων είς περιττούς κόπους ή δαπάνας.
(24). 1027 " Οποιος γϊρέβ τα πολλά, χάνι και τα λίγα.— Έ π ί πλεονε
κτούν ζημιουμένων. 

πολυτεχνίτης  (1). 1028 Πολυτεχνίτς, κι έρημοσπίτς.— Έ πί τών πολλά 
έπιχειρούντων καί είς μηδέν εύδοκιμούντων.— "Ολες τις τέχνες κάμνει 
καί προκοπή δέν έχει. 

πομπή (15). 1029 Κά&εται ή bobi] στσί στράτες, και γελάει τα'ι διαβάτες. 
— Έ π ί τών έπικρινόντων τα ξένα σφάλματα, επιδεικτικώς ινα δια- 
σπάσωσι τήν προσοχήν τών ακροατών άπό τά ίδικά των σφάλματα. 
(3). 1030 Μάκραιναν οί ποδιές,

σκέπασαν τς bobές.— Έ πί όψιπλούτων προσποιουμένων δτι 
δέν ένθυμοϋνται τό πτωχόν των παρελθόν. 

πονηρός (9) 1031 Τό πονηρό τό πλί, κι άπ’ τά δυό ποδάρια τ πιάνεται.
—Έ πί πονηρών έμπεσόντων είς τήν παγίδα πονηρότερων των. 

πονώ (17). 1032 " Οποιος πονεϊ, γα'ι'δουρινά φωνάζ. — Έ π ί τών ένεργώς 
διεκδικούντων τό δίκαιόν των. 

πορδή. 1033 Ε ίν α ι τσίνα καί πορδή.— Γιά  κείνους πούμε τό παραμικρό 
έξάπτονται καί υβρίζουν.
(20) 1034 Με τς πορδές δε βάφν' αυγά.— Μέ τά λόγια δέν τελειώνουν 
τά έργα. Έ π ί οκνηρών καί φλύαρων συνάμα.
1035 Θά κρίν-νε γουλί, θά κρίνΐ καί τ' άποπόρδι τς πορδής.— Περι- 
φρονητικώς, έπί τών αδαών τών άπροσκλήτως έκφραζόντων γνώμην_ 

ποταμός (4). 1036 Ά π ’ τό σιγανό τό ποτάμ νά φοβάσαι.— Ά πό  συνεσταλ
μένα καί σιωπηλά κορίτσια νά προφυλάττεσαι μή σέ περιπλέξουν είς 
τά δίκτυα τοΰ έρωτος. Έ π ί τών ‘δλιγολόγων. Οί ύποκρινόμενοι τόν 
άγιον είναι χειρότεροι άπό τούς κεκηρυγμένους κακούς. 

πότε (7). 1037 Πότε πίττα μέ τυρί,
πότε πίττα μοναχή.— Έ π ί τσίν μόλις άποζώντων, διά τής 

εργασίας των.
1038 Πότε καί πότε τό φιλί, νά χη καί νοστιμάδα = Δ έ ν  πρέπει νά 

συχνάζωμεν πολύ είς τάς οικίας τών φίλων μας διά νά μή μάς βαρυνθοΰν. 
ποντάνα. 1039 Ε ίνε πτάνας γιός.— ’Έξυπνος. '(0 λαός πιστεύει δη τά 

φυσικά τέκνα γίνονται πολύ έξυπνα. 
πραματευτής (12). 1040 Βάζ κι ή κοσκινοϋ τόν adoa τς, μέ τς πραμα

τευτάδες.—Έ πί τών προσπαθούντων νά φανούν ανώτεροι τής πραγ- 
ματικότητος.

πρέπω  (διάβολος 101). 1041 Σέ ύμνοϋμεν, σ’ εύλογοϋμεν, άμά ώς έκεΐ 
που πρέπ. —Έ πί οχληρών. Άκόμη λέγεται καί ή παραλλαγή : Σέ 
ύμνούμεν σέ εύλογοϋμεν, καί στά υστερνά σέ ξυλοκοποϋμεν. 

πρίν (Τό). 1012 Τών φρονίμων τά παιδιά πριν πεινάσουν μαγερενουν.— 
Έ π ί τών προβλεπτικών.
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πρόβατο (6 ). 1043 Τό καλό τό πρόβατο τό τρώ'ι' ό λύκος. — Έ π ί τών μή 
διεκδικούντων τό δίκαιόν των διά νά μή κατηγορηθοΰν ως φιλόνει- 
κοι, καί τοιουτοτρόπως ζημιουμένων. 

προβιά  (2). 1044 Τόν κόοτ’οε ή προβιά στά δώδεκα.— Έ π ί τών προβαι- 
νόντων είς τήν εκτέλεσιν ιδιοτροπίας χωρίς νά υπολογίσουν τάς συ
νέπειας της.

προγόνι (2). 1045 Σά όρογόνια τρώγάαι.— Έ π ί φιλονείκων συγγενών. 
προκοπή 1016 Ή  προκοπή τ άπ’ τ' αυτιά τ τρέχΐ.— Είρωνικώς, επί τών 

μή προκομμένων ανθρώπων,—Λέγεται ακόμη καί : 'Η  προκοπή άπ’ 
τά 5ατζάκια τ τρέχΐ. 

προσκυνώ  1047 Προσκύνα τό διάβολο, ώς νά περάης τό γιοφύρ.— Προσ- 
ποιήσου δτι συμφωνείς μέ τήν αντίθετον γνώμην έως δτου παρέλθη 
ό κίνδυνος. Συμβουλή είς νέους ειλικρινείς, οί όποιοι δέ / υποχωρούν 
είς ζητήματα αρχών. Λέγεται κ α ί: Κάμε τό διάβολο συάροφο ώς νά 
περάης τό γιοφύρ.

προφήτης. 1048 Μετά Χριστόν προφήτης, γά'ι'δαρος. — Έ π ί τών προλε- 
γόντων τά μέλλοντα. 

πτύω. 1049 Νά φτύο’ άπάν θά φτύσω τά μοντρά μ , νά φτύσω κάτ, θά 
φτύσω τά γένεια μ .—Μεταξύ δύο συγγενών φιλονεικούντων δύσκολον 
νά επικρίνη τις τόν έ'τερον. 

πϋρ. 1050 Πυρ πυριου και πέά άνέμ. — Έπί μεγάλης συμπλοκής- φιλονει- 
κούντων. Λέγεται άκόμη καί ώς κατάρα, μέ τήν σημασίαν : Φωτιά 
νά τά κάψη καί διάβολος νά τά πάρη.

Ρ

ράμμα (3). 1051 Εχω πολλά ράμματα γιά τ γούνα σ.— Θά σ’ άντιτπο- 
δώσω τάς άδικίας σου. ’Έχω πολλά νά σοΰ κάμω. 

ράφτης (6 ). 1052 cO ράφτς δίχως φόρεμα κι <5 άονλ£ερς δίχως σπίτ.— 
Έ πί τών τεχνιτών καταγινομένων μέ ξένας υποθέσεις καί παραμε- 
λούντων τάς ίδικάς των. 

ράχη. 1053 Τονε άρώ’ι ’ ή ράχχ τ .= Θ ά  τόν δείρω. Έ πί όχληρών. 
ρίγανη  (άλάτι 3). 1054 Βάλ τα ρίγανί.—Έ πί αποτυχίας σχεδίου. 
ρίχνω. 1055 Τόν ερξε σταχτ στά μάτια.—Τόν έξηπάιησε. 
ρόκα (4). 1056 Τέτοια βά.ααν’ εχχ ή ρόκα, δσο νά γιομία τ ' άδράχτ.— Κάθε 

έργον έχει τάς δυσκολίας του.
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ρουθούνι. 1057 Τόν βήκε στό ρ ϋ ο ν ν '.= Τ ό ν  ήνώχλησε. Το'' έξύβρισε. Λέ
γεται δ3 εκείνους οί όποιοι συνεχώς Ινοχλοΰν τινα. 

ρονχα (19). 1058 Μ ε τά ρονχα τ τρώ γετα ι—Έ πί ιών έπι ζητούντων αιτίαν 
φιλονεικίας
1059 Τό ρονχο δέ (Ιμά  Γ τόν αΰρεπο, δ άϋρεπος τμ ά ϊ τό ρονχο,— 
Έ π ί τών κανχομένων διά τά υπάρχοντά των. 

ρωτώ (49). 1060 Ρω τώ άα ς, ρω ιώ άα ς βρίσκίς τό χ α τζ η λ ίκ ΐ.— Διά τής επι
μονής κατορθώνονται τά δυσκολώτερα έ'ργα.
1061 Τον κόσμον λόγια μ ή ν  άκονς, μόν τήν καρδιά σον ρώ τα.—Έ π ί 
τών ζητούντων συμβουλήν δι5 οίκογενείακάς υποθέσεις.

Σ

Σάββατο  (26). 1062 Ε ίπ  Ο βριός νά κάμ ταξίδ, έλαχε μέρα Σ α ββά το .—  
Έ πί τών δυσκόλω; άποφασιζόντων να έκτελέσονν η , καί κατά τήν 
έκτέλεσιν εμποδιζόμενων υπό απροόπτου κωλύματος.
1 ι Έ 3  Τό μήνα π δέν έχ ΐ Σ ά ββα το .— Ποτέ. 

σάλια (7). 1064 Σ ά λια  καί μ ύ ξες .—Έ πι αισχρών ομιλιών.
1065 Τρέχνε  τά σάλια τ —Σφοδρά επιθυμεί ατιτό. 

σάλιαγκος. 1066 Ν ά  μάέλς κόμ μ ιά  φορά νά πλής στό Τούρκικο μαχαλά  
σ α λιά ξ ΐ.— Έ πί τών αδιακρίτως φερομένων προς τους άλλους καί τι- 
μωρουμένων. Ύπόκειται ό μύθος δτι ένας χωριανός πήγε στό άούρ- 
κΐκο μαχαλά νά πλήσ κερίκια, καί πεισμώθκανε οί Τονρκΐ, γιατί δέ 
άρώνε τς σαλι«g'l, τόν έ’δρανε καί πέταξανε καί τς σαλιά^Ι τ. 

σανίδι. 1067 Ζΐυό σανίδια καί μ ιά  τρύπα,
έύα διάβολε καί χτνπα .— Έ πί κόρης ισχνής άπό τής Οποίας 

θέλουν ν ’ άποτρέψουν νεανίαν τινα νά τήν νυμφευθή.
Σάρα. 1068 ci?  Σάρα και ή Μάρα  —Έ π ί συναθροίσεως όχλου.
Σαρακοστή. 1069 Τό κα με Μ εγάλι Σαρακοστή. — Έπί έργων, τά όποια 

δέν τελειώνουν ταχέως.
Οαρηλάίζμαι (πιάνω 33) 1070 " Οποιος πέσ στ ϋάλασσα, στό φ ίδ σαρηλ- 

ά ίζετα ι.— rO ευρισκόμενος έν μεγάλφ κινδύνφ δέν διακρίνει έχθρόν 
καί. φίλον. Λέγεται καί : "Οποιος πέσ στ θάλασσα τό φίδ άλύζεται. 

σαστίζω. 107 L Σ ά τσ ’ δ μαός κ ι α κ έρ ιο ς—Είρωνικώς. Έ π ί μεγαλαυχούν- 
των διά μηδαμινά έ'ργα. 

σειρά. 1072 Σ ειρ ά  α καί σειρά  μ .—Έ πί μεταβολής τής τύχης. Λέγεται 
είς τού, παραπονουμένους διά κακήν συγκομιδήν-καρπών. 

αέλι. 1073 Σ έ λ ι ήάανε καί πέρασε.—Έ π ί παρελθούσης ευπραγίας. 
σέρνω (»). L074 Τόν είπ ε όσα σέρνει ή σκούπα = Τ ό ν  έλοιδόρησε σφόδρα.



σέρτικος, (δριμύς) 1075 Τό σέρικο τό ξύδ, τό κάπ τ χαλνά Γ .= Ό  οργίλος 
έαυτόν βλάπτει.

σηκώνομαι. 1076 Γούλα σκώνται, μόνε τ γίρ ,) ξερι/ δε σκώνεται.·—Έ πί 
αδυνάτων πραγμάτων.
(6 ). 1077 Σήκω, σήκω" κάτσε, κάτσε.— Έ πί τών ύπακουόντων είς τάς 
διαταγάς τών άλλων καί μή εχοντων ούδεμίαν πρωτοβουλίαν. 

σημειω μένος (ό). 1078 Ά πό σημειωμένο μακριά τά ρούχα α.— Ο λαυς 
πιστεύει δτι ό σημειωμένος υπό τοΰ Θεοΰ έσημειώθη διά νά βλέπουν 
οί άνθρωποι τό έλλάττωμά του καί άποφεύγουσιν αυτόν. Πιστεύεται 
δτι «σημειωμένος καί καλός δέ γένεται». 

σίδερο. 1079 Τό σίδερο τό βαρούνε δσο είναι ζεστό. — Έ πί τών άφινύν- 
των νά τούς διαφύγη ή κατάλληλος ευκαιρία. 

σιτάρι. 1080 Τό στάρ δπ νά γΐρίσ, πάλε στό μύλο θά πά'ι'.—Ό  κακός θα 
ύποστή έν τέλει τήν τιμωρίαν του. 

σκαμνί (3). 1081 Σκαμνιού ποδάρ κι άν έπεσε στό άόπυ τ ταιμσιρένιο.—  

Έάν μέ έγκατέλειψεν ή φίλη μου, ευρίσκω καλυτέραν της. 
οκάνω  (φταίγω 6). 1082 Νέ έγώ νά σκάσω, νέ εσύ ν' άπομηκίς.— Λογο- 

παίγνιον δι’ εκείνους πού θέλουν τό κακόν μας. 
σκάφτω. 1083 Σκάφχ τό λάκκο τ με τά δκά τ τά χέρια — Έ πί τοΰ ένερ- 

γοΰντος έναντίον τών ιδίων αΰτοϋ συμφερόντων. 
σκοινί (13). 1084 Είναι τον σκοινιού καί τού παλουκιού.— Είναι κα

κούργος.
1085 ”Αμα τεάώ’ι ’ς πολύ τό σκοινί, θά κ ο π ή ,= Μή καταφεύγεις είς 
άκρα, αλλά προτίμησον συμβιβαστικήν τινα λύσιν. 

σκόρδο (9). 1086 Ν ε σκόρδο έφαγε, νέ σκορδίλα («ρ/£.=Προσποιεϊται τε
λείαν άγνοιαν.
1087 Τφον σκόρδα ν&χ ή Σκόρδα καί κτσά βελόνια στά μάτια.— Λέ
γεται δταν ίδωμεν τι τό ώραΐον, διά νά προλάβωμεν τήν βασκανίαν. 

σκοτώνω. 1088 Σκότωνε τρελλοί, πλέρωνε τζερεμέδες.— Έ πί τών άναγ- 
καζομένων νά χειροδικήσουν. 

σκουλήκι (3). 1089 Τονε τρώ'ι' τό σκλήκΐ.—Τόν τύπτει ή συνείδησίς του 
ή φθίνει υπό νόσου. 

σκύλος (22α). 1090 Μαλλών-νε σά do σκυλί μέ τ go za .— Έ πί οικείων φι- 
λονεικυύντων.
(22α). 1091 'Εφτά ψυχές ή κότα, καί εννιά δ σκύλος.— Ό  κακός δέν 
άποθνήσκει ταχέως, δ χειρότερος βραδύτερον έτι.
1092 Σκυλί π βαβίζ δέ δα^άνΐ.— Δι’έκείνους πού μάς κατηγορούν χω
ρίς νά γίνονται πιστευτοί. 

σκουληκιάζω  1093. Σκουλίκιασε δ τόπος μου καί θέΈ νά τόν άλλάξω.— 
Έ πί βαρυνθέντος τά αυτά. πράγματα.

254 ■ Κ. Χ ο υ ρμ ο υ ζ ιά δ ο υ
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σόϊ. 1094 Σ ό  Γ τραβά ι' τό βασίλειο. — Έ πί γονέων πονηρών τών οποίων 
δμοιοι ol υιοί.

σπέρνω  1095 Ό ,τ  σπείρς, εκείνο ϋά ΰ ερ ίη ς .—Θ’ απόλαυσης τ ’ άποιε 
λέσματα τών κόπων σου ή τά επίχειρα τής κακίας σου.
(17). 1096 Κ α λίμ έρα  γέρο. — Κ ’κιά σπέρνω.— Έπί. άσυμφωνίας λό
γων καί κατευθύνσεων καί έπί κωφών.
(6 ) 1097 Έ κ ε ΐ π δε σε σπέρνουνε νά μ ή  φ υτρώ νίς.— Μή αναμιγνύε
σαι εις ξένας υποθέσεις. 

σ π ίτι (35). 1098 Σ π ίτ  μ, σπ ιτάκι μ, πορδοκαλυβάκι μ , εννιά πορδίταες 
ϊκλαοα καί κανείς δέ μ ’ έν ο ιω α ε.= Α έν  υπάρχει καλύτερα άνάπαυσις 
άπό τήν εν τή ιδία ήμών κατοικίρ.
1099 Ά π  τ αχείλι τς φαρμάκι ατάζ.— ’ΕπΙ φθονεράς καί μοχθηράς 
γυναικός ή όποία ποτέ δέν λέγει καλόν λόγον διά τούς άλλους. 

στόμα (Γλώσσα 59). 1100 Τό πήρες άπ' τό στόμα μ  — Θά το έλεγα εγώ, 
δτε τό είπες σύ.
110 1 Τ  κόσμου τά στόματα  <5έ εινε τσβάλια νά τά δέη ς .-  Λέγεται είς 
τούς παραπονυυμένους δτι τούς κατηγορούν, μέ τήν σημασίαν έκα
στος είναι ελεύθερος νά έκφράζη τήν γνώμην του. 

στονπΐ (γουδί 2). 1102 Γ έ ν ίκ ε  στουπί.= Έμέθυσε.
στραβός (3L). 1103 Γοΰλα  τά στραβά, ψ ω μιά  τά κάμνει ή νύφ.— "Ολα τά 

σφάλματα είναι τών άλλων, κανένα ίδικόν μας. 
στρώνω (1). 1104 "Ο πω ς έστρωσε ας κοιμ& ή.— 'Ό πως  έδημιούργησε δυσ- 

σκολίας ας ΰποφέρη. Έ π ί τών γογγυζόντων διά τ ’ αποτελέσματα τής 
κακής διαγωγής των. 

συγγενής. 1105 Τοϋ σύντεκνου μα ς ό σκύλος, συγγενής είναι κ ’ έκεΐνος.— 
Έ πί τών θεωρούντων καί τούς πέραν τού ογδόου βαθμού συγγενείς 
πλησιεστέρους, διά τό συμφέρον των. 

συμβιβασμός (3). 1106 Κ ά λλιο  κακός συμβιβασμός, παρά δικαία κρίσι. 
— Καλύτερα νά συμβιβασθής μετά τού άντιδίκου σου παρά νά κερδή- 
σης είς τά δικαστήρια, άφοΰ καταξοδευθής. 

σύρτα φέρτα. 1107 Τ ί είν  αύτά τά σ υ ρτα φ έρτα .="Ο τα ν  κορίτσια πη
γαινοέρχονται δΓ ερωτοδουλειές. 

συμφωνία. 1108 Ί Ι  συμφωνία π α τεΐ τό νόμο.= Δ ι  ά τούς επικαλούμενους 
τόν νόμον πρός άποφυγήν ειλημμένων υποχρεώσεων. 

σφίγγω. 1109 Τ  δέτρα νά σφίξ, ζμ ί θά βγά νι.—Έ π ί τών ισχυρών τό 
σώμα.

σωπαίνω  1 110 Σ ά  δέ ξέρς νά κρίν%ς, μ ά ϋ ε νά σωπαίνίς.— Έ πί τών διε- 
γειρόντων φιλονεικίας, ένεκεν τών ακριτομυθιών των.
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τάζω  (31)· 1111 Τόν έταξε καμήλια φορτωμένα.— Έπί. τΰιν διδόντων υπερ
βολικός ίποσχέσεί;, τάς όποιας δέν σκοπεύουν νά έκτελέσουν.
(27) 11 12 Τόν έταξε λαγούς μέ πετραχήλια.— Έ π ι τών έξσπατούντων 
τούς αφελείς, δΓ υπερβολικών υποσχέσεων. 

ταιριάζω  ( 1). 1113 Ταίριαζαν καί σϋεϋέριασαν— Έπί τών συνεργαζομέ- 
νων ενεκεν όμοιότητος χαρακτήρας.
1114 Ανό τοίταιδ μόνε ατό λουτρό ταιριάζνε.— Έ πί προτάσεως γάμου 
υπό ένδεοΰς εις πτωχήν. 

τάμα (βιός 99). 1115 Τα τάματα, παντρεύνε τά φαάάματα.= ¥ί πλούσια 
καί άσχημος άν είναι, ευκόλως ευρίσκει σύζυγον διά τής προσφοράς 
τραχώματος.

ταμπονράς. 1116 Ή  κίλιά τ παίζ ταμπονρά.— Πεινά. 
τάξη (I). 1117 Δέν έχΐ τάξ καί πράζ.—Έ π ί άνοικοκέρευτης γυναικός. 
τέσσερα. 1118 Π άϊ κάί πάϊ μέ τά τέσσερα — ’Έφυγε δρομαίος. 
τέχνη  1119 ’Έχει τέχνη τό ρεπάνι,

κάϋ-ε τόπος δέ τό κάνΐ.—Κάθε πράγμα κατασκευάζεται άπό 
τόν άρμόδιον τεχνίτην. Έ π ί τών έπιχειρούντων πάν εΐδος έργασίας 
καί άποτυγχανόντων.
1120 Τό τέχνη, τέχνη καί τό πίστ, πίοτ — Έπί τών μή άπομανθανόν- 
των τάς κακάς των συνήθειας. 'Υπόκειται ό μύθος otl : ‘Ένας Τουρ- 
καρβανίτς έκλεφτε κατσίκια καί πιάσκε. Γιά νά γλυτώσ, έκαμε πώς 
πισ-μάνεψε καί γένίκε Χστιανός μά πάλε έκλεψε καί ξαναπιάσκε. 
Τότες τόνε ρώτ’σανε τί λογιός Χστιανός είσαι άφοϋ κλέφτς; κ’ εκεΐ- 
ειπε αύτήνι τ Οαροιμία.
1 1 2 1  Λ Γά θε  τέχνη κι ας τηνα,

καί σάν πεινάσης πιάς τηνα. — Έ πί τών παραμελούντων τήν έκ- 
μάθησιν τέχνης.
(16). 1122 Παλιά μας τέχνη κόσκινο—Έ π ί τών προσπαθούντων ν ’ 
άπαλλαγοΰν κακή; τίνος συνηθείας άλλ’ άποτυγχανόντων. 

τ ιμή  (5). 1123 Ή  τιμή τιμήν δέν έχΐ,
καί χαράς τον πον τήν εχΤ.— Επί τών μή φροντιζόντων 

περί τή; ΰπολήψεώς των. 
τόπι. 1124 " Ερξε τ ό π .= ’ Επτώχευσε.
τόπος (12). 1125 Κάθε τόπος καί ζακόνι, κά&ε μαχαλάς καί τάξ.— Έ πί 

διαφοράς εθίμων ενός τόπου άπό τόν ίδικόν μας.
1126 Τόπο

κι δχι κόπο — Έ πί τών έπιτυγχανόντων ούχί εξ ιδίας ίκανό-



τητος, άλλ’ ενεκεν ευνοϊκών όρων ή τύχης, τής καλής τοποθεσίας τοΰ 
καταστήματος ή τοΰ ευφόρου άγροΰ των.
(30). 1127 Παπούτς άπό τό άόπος σ, κι άς είν 'κα ι όαλωμένο.—Προ
τίμησε πτωχήν γυναίκα, τής οποίας γνωρίζεις τήν γενεάν παρά 
πλουσίαν τής οποίας αγνοείς τούς γονείς καί τούς συγγενείς. 

τζουγάπ  1128 (άνερώτημα 1). Δε με νόιάζ π πέΰαν’ ό άάραζι μ, μόνε τί 
τζγάπ θά δώκω τό gόσμo.— Έ πί τών εχόντων ν’ απαντήσουν εις 
τούς περιέργους φίλους των διά τάς ζημίας τάς οποίας έχουν νποστή, 
καί βαρυνομένων νά διηγούνται τά παθήματα των. 

τουρκεύω. 1129—Γ ια τ ί τούρκεψες Γανίτ ; — 'Έ τς  θά παί φίτο. — Έ πί 
τών προσπαθούντων νά δικαιολογήσουν τ ’ αδικαιολόγητα ή μή θε- 
λόντων νά Ομολογήσουν τήν άληθή αιτίαν τής διαγωγής των. 

Τούρκος. 1130 'Ο Τούρκος τό ψωμϊ τόχ ατό χόνα.=Προσποιεϊται τόν 
φίλο καί πάλι κάνει εκείνο πού ξεύρει. "Ο,τι καί νά τόν ταγίσης τό 
βάζει στό γόνα του καί όταν σηκωθή πίπτει καί τό λησμονεί.
1131 Τό Οούρκο φίλευε,

καί τό gώλo  σ φύλαγε.— Χαρακτηρισμός τών Τούρκων ώς λά
γνων καί πόρνων.
1132 Τούρκος καί καλός δε γένεται.— Ό  έκ φύσεως κακός, δέν αλ
λάζει.

τραβώ  (9). 1133 Κάποιον τόν τράβαγαν στά χαλιά.
κ’ έκεινος πάγαινε στά τσαλιά. — Έ π ί τών παρεξηγούν- 

των τά πρός ώφελός των γινόμενα καί θεωρούντων αύτά έπιζήμια. 
τρεις  (6). 1134 Μιά τό φίλο, δνό τό φίλο,

ώς στσί τρεις καί μέ τό ξύλο.— Έ πί τών αδιάκριτων καί
φορτικών.

τρελλός (γριά 23) 1135 Είπαν τό τρελλό νά χέσ, έκαμε καί τ' αάερα τ.— 
Έ π ί τών έκτελούντων τά παραγγελλόμενα μέ αδικαιολογήτους ύπερ- 
βολάς.
(διάβολος 103). 1130 Σκότωνε τρελλοί, πλέρωνε τζερεμέδες. — Έ π ί 
αδίκων, οί όποιοι μά; άναγκάζουσι νά χειροδικήσωμεν.
(μωρός 16). 1137 ’Έβαναν τό τρελλό νά βγάνΐ τό φίδ απ' τή άρνπα 
— Έ πί τών χρησιμοποιούντων άλλους είς έπικινδύνους υποθέσεις, διά 
νά καρπωθούν οί ίδ ιοι ασφαλή ώφέλη.
(μωρός 125), 1138 Ό  τρελλός <5έ θά φορει κδούνια.— Ό  τρελλός άπό 
τάς πράξεις του φαίνεται ότι είναι τοιούτος.
(μωρός 92). 1139 'Όλ» οί Χ ιώ τες είν τρελλοί,

ποιός λίγο, ποιός πολύ.— Έ πί συγγενών εχόντων τό
αυιύ έλάτταιμα.

0  ρ φ κ ι κ ά Ι Σ Τ '. , 1 7
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(33). 1140 " Ενας τρελλός χέζ, κ έκατό γνωστκοι δέ άορνε νά τ« πα- 
στρέψνε.=Μ.ετά  πολλής δυσκολίας διορθώνεται ή υπό απερίσκεπτου 
γενομένη ζημία.

τρέχω. 1141 "Οσο άρέχω τόσο μαύλαίνω.— Λέγεται υπό τών άπαντώντων 
διαφορετικός συνήθειας άπό τάς ΐδικάς των, έπισκεπτόμενοι άλλα 
χωρία.
1142-Σα άέ σέ τρέχει τ’ άλογο, τι τρέχεις καβαλάρη ; —Έ π ί τών 
άγωνιζομένων διά πλαγίων μέσων νά κερδίσουν άδικον ύπόθεσιν. 

τριάντα  1143 ‘ Ώς τά τριάάα boC, κι ώς τά σαράάα χ»'ώσ.=Έπ'ι τών ανε
πίδεκτων φρονημεΰσεως, διότι ύπερέβησαν τό 40όν ετος τής ήλικίας 
των.

τριανταδνό. 1144 Στσ'ι τριαάαδνό τ ’ Αύγονστ.=Ποτέ.
τρ ίτη  (3). 1145 Τόν παγαίνΐ τρίτ και τετράδ.— Έ π ί πανικοβληθέντων.

Λέγεται καί Τόν παγαίνΐ ρεόίτ, καί Τόν παγαίνΐ όές Ιοουτσούκ ’ ). 
τρίτος. 1146 Τρίτα και παρτίτα.— Έ π ί τριτεξαδέλφων, οί οποίοι δυνανται 

πλέον νά έλθουν είς γάμου κοινωνίαν. 
τρύπα. 1147 Κατά τρύπα τό χορό.— Έ π ί τών έπιμόνως προσπαθούντων 

τήν έκτέλεσιν τών σχεδίων των, διά παντός μέσου, καί επί τών περι
ποιούμενων νεάνιδας μέ άνηθίκους σκοπούς. Άπό τόν μΰθον τών 
ποντικών τούς οποίους ό γάτος προσεκάλεσεν είς χορόν, καί ό γέρων 
ποντικός, υποπτευόμενος, έκάλει τούς νεωτέρους, οσάκις άπεμακρυνον- 
το τής φωλεάς των, «Κατά τρύπα τό χορό», άλλ’ αύτοί δέν ΰπήκου- 
σαν καί ύπέστησαν τά επίχειρα τής απερισκεψίας των.
1148 ’Έ καμε μιά τρύπα στό ν ερ ό .= ’ Απέτυχε τελείως. 

τρώγω. 1149 ϋ ε ϊμ ετε  νά φας κολιό, παλαμίδα ο'ε μ ν ρ ίζ ·= ’Εφόσον δΰνα- 
σαι νά έπιτΰχης τό καλύτερον, θά τό προτίμησης, ή ζητώντας τό κα
λύτερο θά χάσης καί τό ολίγον πού εχεις. Λέγεται καί άντιστρόφως. 
Παλαμίδα σέ μυριζ, όείμετέ νά φας κολιό.
1150 Νά τρώγΐ ή μάννα καί νά μι) δίνΐ τ gόρ.—"Οταν Ιπαινοϋν φα- 
γητόν τι ώς πολύ νόστιμον. Λέγεται καί Νά τρώς καί νά γλύφς τά 
δάχλα σ.
1151 ’Έφαγε τά σίδερα.= Έ κ α μ ε  δ,τι μπορούσε διά νά επιτυχή.
1152 Φάτε μάτια ψάρια, και κχλιά περίδρομο. — Έ π ί τών κομπαζον- 
των δτι είδαν τούς άλλους νά κάμνουν μεγάλα κατορθώματα, ώς νά 
τά έκαμαν οί ίδιοι, καί γιά κείνου: πού μόνον βλέπουν χωρίς ν’ ά- 
πολαύσουν.
1153 ’Έφαγε τ άαπάρα.—Είρω νικώ ς.=Έ ζημιώ θη.
1154 Τό μεγάλο ψάρ, τρώϊ τό μ κ ρό .=Τ ό  δίκαιον είναι τοϋ ίσχυρο- 
τέρου.

1) Λ. Τ . Π έντε καί μισό.



1155 Θά φάϊ ή μνϊγα σίδερο, καί τό κοννούπ ατσάλι.— Ειρωνικό;, 
έπί τών έπιχειρούντων έργα άνώτερα τών δυνάμεών των.
1156 ” Εφαγε τά σίδερα νά τονε γΐρέβ.— Τόν κατεζήτησαν έπιμόνως. 
ΔΓ εκείνους πού τούς καταζητούν χωρίς νά κατορθώσουν νά τούς 
άνακαλύψουν.
(16). 1157 ”Αλλος έφαγε τ ’ άβράβλα, κι άλλνον τά δόάια μούδιασαν. 
—Έ πί τών άδίκως τιμωρούμενων, καί τών φιλονεικούντων διά ξένας 
υποθέσεις.
(τρωγώσιμος 1). 1158 Γονλα τά πλιά πού πετανε θαρρεί πώς τρώγ- 
άαι.—Έ πί τών μή έχόντων γνώσιν τής πραγματικότητος καί εύκό 
λως έξαπατωμένων.
(90). 1159 ’Έφαγε τά μονσπλα.— Έ πί τών ερωτευμένων άντί τών 
όποιων έπροτίμησαν άλλον ή άλλην.
1160 ’Έφαγε τό κεφάλι ζ . = ’Έχασε τήν ζωήν του ή τήν περιουσίαν 
του, έξ Ιδίας αυτού ύπαιτιότητος.
(317) 1161 Σά άά σκυλιά τρώγάαι.— Έ π ί συγγενών φιλονεικούντων. 
(74). 1162 Έ φαγε κ ’κιά μα σμένα .= ’Έ μ ε ινεν έγκυος.
(66). 1163 ’Έφαγαμε τό βόδ κι άπόμκε ή όρά τ.— Έ π ί τών έκτε- 
λούντων τό δύσκολον μέρος τού έργου, καί έγκαταλειπόντων αυτό 
πριν τελειώση.
1164 Νά τρώμε καί νά πίνμε, άμά νά χμε και τό νον μας.— Έ πί ά- 
περισκέπτων.

τσαγανός. 1165 Σά do τσαγανό στά κάρβουνα πρόκοψε.= ’Απέτυχε. Λέ
γεται διά τούς έπιχειροϋννας έργα διά τά όποια είναι βεβαία ή άπο- 
τυχία των.

τσαλιά  (αγκάθι 12). 1166 Κάθεται άπάν’ στά τσαλιά καί Τσαλιά έχχ δ 
κώλος τ.— Έ πί τών άνησύχων.
(βατσινιά 1). 1167 Τσαλί νά τραβήξης, τίποτα δε θά σκαλώς. —Έ πί 
οικίας πένητος.

τσάπα (άξίνα 1). 1168 Ή  τσάπα θέλι κώλο. -Έ π ί τών καυχωμένων ότι 
κ’ εκείνοι δύνανται νά έκτελέσουν γεωργικάς έργασίας. Λέγεται καί 
Ή  δλειά θέλ ι κώλο, δχι μασάλια. 

ταεα-μές (βρύσι 2). 1169 Ταεα-μες νά ήάανε θαλά στερέψ.—Έ πί άπερι- 
σκέπτως σπαταλούντων τά πλούτη των καί πενομένων. 

τσιγαρίζω  (βράζω 1). 1170 Μέ τ λίγδα τ ταγαρίζεται.=Μόλις κερδίζει 
έ'να ψωμί καί είναι αυτάρκης. 

τύφλα. 1171 Τύφλες καί μοντζες.— Ούχί ευχάριστα, πλούσια ή άφθονα. 
Κακήν κακώς.

τνφλός (2). 1172 Στσί τυφλοί ό μονόφθαλμος βασιλέβ.— Έπί απατεώνων 
καί δημαγωγών έξατατούντων τούς αμαθείς.
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τύχη. Π 73 Δούλεψε ή τύχη τ .=Έ π έτυ χ ε καλόν κέρδος.

Υ

ύ γ ιε ία  1174 Ά μα  είναι υγεία γονλα σιάζνε.— Έ π ί τών παραπονουμέ
νων διά τήν καταδρομήν τής τύχης. 

ϋκνος (15). 1175 Ή  κοκώνα Θωμαή,
απ’ τόν ύπνο ατό φαί.— Έ πί οκνηρών καί υπναλέων. 

ϋοζερνδς (36). 1176 Υ στερνή μ γνώσ', νά σε είχα πρώτα.—Έ π ί τών έκ 
τών υστέρων κατανοούντων τά λάθη των, άλλά μή δυναμένων νά 
έπωφεληθοΰν τών άπολεσθεισών ευκαιριών.
(18), 1177 Καλά υστερνά-—Έ πί σπαταλών, οί όποιοι κομπάζουν διά 
τήν ελευθεριότητά των, καί είναι βέβαιον δτι θά υποφέρουν άργό- 
τερχ. Λέγεται ως συμβουλή.

ϋψος. 1178 ’Ή  τό ύψος η τό βάϋος.— Έ π ί τών παρατόλμως ένεργούντων.

Φ

φαγί. 1179 Είναι μόνο γιά φαγιό και για χεσιό, εκείνος.—Έ πί οκνηρών, 
φαίνομαι (βλέπω 44α). 1180 Τονε φάνίκε ό ουρανός σφοάνλΐ, και ή γής 

άδράχτ.— Έ π ί τών τρομοκρατηθέντων ύπό απροόπτου συμβάντος.
(19). 1181 Χωριό πον φαίνεται, κολαγονζο δε ϋέλι.— Τά γνωστά δέν 
έχουν ανάγκην έξηγήσεως.

φαρδομάνικα. 1182 Καλά 'ν' τά φαρδομανίκα, άμα τά φορούν οί παπά
δες.— Έ πί τών έπιθυμούντων δ,τι είναι αδύνατον ν’ αποκτήσουν. 

φεγγάρι. 1183 Πλαγιασμένο φεξάρ, δλόρτος £εμιτζής' δλόρτο φε&άρ, 
πλαγιασμένος gεμ ιτζής.—Δημώδης αστρολογία. "Οταν τό άνοιγμα 
τών δύο κεράτων τής νέας Σελήνης είναι έστραμμένα πρός άνατολάς 
θά είναι καλοκαιρία, όταν δμως είναι έστραμμένα πρός νότον, τότε 
θά είναι κακοκαιρία. Λέγεται καί μέ τήν έννοιαν δτι δταν ό νοικο
κύρης εύρίσκεται ό'ρθιος είς τήν διοίι.ησιν τών υποθέσεων του, δλοι 
δύνανται νά ησυχάζουν, δταν δμως αυτός κοιμάται, δλοι πρέπει νά 
προσέχουν άγρύπνως. Άκόμη λέγεται καί μέ τήν έννοιαν δτι δταν 
δέν έπαγρυπνεϊ κανείς έπί τών υποθέσεων του άλλά ησυχάζει, οί 
ύπηρέται του τόν κλέπτουν. 

φέγγω  1184 "Ελδετ ϋά φέξ και γιά μάς καμμιά μ έρ α .= θ ά  έπιτύχωμεν 
καί ήμεΤς. Έ π ί τών λοιδορούννων τούς πτωχούς. 

φέρω. 1185 Φέρ τα πίσω νά τ ’ άρμέξμε,— Έ πί άποτυχούσης έπιχειρή- 
σεως, είς τόν παραπονούμενον δ ι’ αύτό.
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φετβάς. 1186 Στό διάβολο φετβά δίνΐ. — Υ περβα ίνει καί τον διάβολον 
είς τήν πονηριάν.

φεύγω. 1187 "Εφγε τ ' ag<ίϋ  άπ τη γωνιά καί τό τσαλί άπ’ τή δόρτα.— 
Μιανής τής είπαν «ΙΙέθανε ή πεθερά σ», κ’ εκείνι έκαμε τό σταυρό 
τς καί ειπε «Δόξα σοι ό Θεό;». Έ φ γε τ ’ ά£άθ άπ’ τή γωνιά, καί 
τό τσαλί άπ” ιη b o jta  —’Έφυγε ό σκανδαλιζων με.
(25) 1188 Φεύγει σά do διάβολο άπ' τό ϋνμίαμα. — Έ πί ενόχων ή 
δυσαρεστημένων άτοφευγόνιων τήν συνάντησίν τίνος. 

φίλος (105). 1 189 Γιά  τ φίλου μ τό χατήρ, τρώγω κι δρνιδα τσγαριστή.— 
Είρωνικώς, έπί ανθρώπων διά τους όποιους δέν εί'μεθα διατεθειμέ 
νοι νά θυσιάσωμέν τι.

Φιλώ. 1190 Φλεϊ τό χέρτ κι άπό δυό μεριές.— 'Ασμένως δέχεται τάς προ
τάσεις του περί γάμου. 

φ λέβα  (αίμα 15). 1191 * / /  φλέβα τραβάϊ.— Έ πί συγγενών ρεπόντων πρός 
τό κακόν.

φόβος (18α). 1192 'Ο φόβος φλάϊ τ’ αδέλια.— Έ πί τών Ιπιθυμούντων 
μέν αλλά μή τολμώντων ν’ αδικήσουν, εκ φόβου μή τιμωρηθούν. 

φοβούμαι (18). 1193 Ό  βρεμένος απ' τή βροχή δε φοβάται. — Έπί τών 
άπειλοΰντων νά μάς κάμουν κακόν, τό όποιον είς ημάς ούδεμίαν αΐ- 
σθησιν έμποιεΐ.
(34). 1194 Φοβάτ' απ' τόν ήσκιο τ.— Έ πί ευσεβών, προσεχόντων μή 
βλάψουν τούς άλλους.
1195 Φοβούμαι καί φοβερίζω.—Έ πί θρασύδειλων.
1196 Φοβάται νά χέσ, γιά νά μή δνάσ. — Έ π ί φιλάργυρων. 

φοβερίζω  (5). 1197 Φοβέρξε τό gm lo σ. —Άπάντησις διδομένη είς τούς
προσπαθοϋντα: νά μάς άτοτρίψουν άπό τ ή ν  έκτέλεσιν έργου τίνος 
καί άναφέροντας πραγματικούς ΐ] φανταστικούς κινδύνους. 

φορτώνομαι. 1198 Τονε φορτώ&κε.— Τοΰ έγινε βάρος.
Φορτώνω (13). 1119 Τά φόρτωσε ατό δετνό. — Έ π ί τών έπιχειρούντων 

νά μάθουν ή νά κ.άμουν τι καί έγκαταλειπό^των αύτό ήμιτελές. 
φουρτούνα (2 ). 1200 'Ο καλός δ καπετάνιος, στ φουρτούνα φαίνεται.— 

Είς τάς δυσκόλους περιστάσεις φαίνεται ή ίκανότης καί αντοχή τού 
ανθρώπου.

φουσκώνω. 1201 Φουσκώνι σά do goΰρκo.— Έ πί άλλαζόνων. 
φτάνω  (27). 1202 ' Η  κότα δάε δέ δορ νά φτάξ τό τζγέρ, λέί «Βρωμάΐ». 

—Έ π ί τών κατηγορούντων, δ,τι είς μάτην προσεπάθησαν ν ’ αποκτή
σουν καί τοιουτοτρόπως παρηγορουμένων διά τάς αποτυχίας των. 

φτερόν. 1203 Τσακίσκαν'ε τά φτερά τ.—Έταπεινώθη. Λέγεται δι5 έκεί- 
νους πού έχασαν τήν εργασίαν των ή τήν ύποστήριξιν τών ισχυρών 
προστατών των.
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φ τήνεια  (3). 1204 Η  φτήνεια τρώϊ τό βαρά.— Έ πι τών άγοραζόντων ά
χρηστα πράγματα, μόνον διότι είναι φτηνά. 

φτηνός (7). 1205 Τό φτηνό κρηάς, τό τρώνε τά σκυλιά.— Επί άγοραζόν
των κατώτερα; ποιότητο; πράγματα άπό φιλαργυρίαν. 

φτώ χεια  (37). 1206 " Οπου φτώχεια, εκεί gρ ίv ιa. —Έ πί φιλονεικίας μετα
ξύ πτωχών συζυγών.
(18). 1207 ' Η  φτώχεια ϋ·έλχ καλοπέρασ.—Έ πί υπερβολικής οικονο
μίας.

φτωχός. 1208 Ό  φτωχός τά ροϋχα τ τρεις φορές τά χαίρεται' μιά και
νούργια, μιά παλιά και μιά καινουργιοϋαλωμένα.— Έπι τών έπιχαι- 
ρόντων διά τά μηδαμινά κτήματά των.
(74). 1209 Ό  φτωχός κ.” η μοίρα τ . = ’Αλλοίμονο στό φτωχό δταν 
επέρχεται συμφορά.
1210 'Ο φτωχός χάνι τό γάδαρο τ, καί τονε βρίοκΐ και χαίρεται.— 
Έ πί τών ύπερβολικώς χαιρόντων διά τήν άνευρεσιν άπολεσθέντος 
πράγματος.

φυλάγω  (15). 1211 Φύλαγε τά ροϋχα σ, νάχ'ς τά μαά.—Ό  προνοητικός 
ολίγον ζημιοϋται, 

φυλακή  (5). 1212 Και με τά ’ κατό στη φυλακή,

και μέ τά χίλια πάλ’ έκεΐ.— Επί τών μή έχόντων ελ
πίδα σωτηρίας άπό τάς δυσκολίας. 

φυαιχό  (4). 1213 Τό φυσικό δέ χάνεται, μάλιστα και πληθαίνει.— Έ πί τών 
ύποπιπτόντων είς τμ αυτά λάθη. 

φυσώ. 1214 Τσέ φαάϊ.—Έ π ί πλουσίων. = Έ χ ε ι  χρήματα.
1215 Τό φαάϊ και δέ ^ρυών».==Ειναι απαρηγόρητο; διά τό πάθημά 
του.

φυτρώνω. 1216 °Ε κ εΐ π άέ σέ σπέρνουνε νά μή φυτρώνίς. — Έπί τών 
άπροσκλήτως έπεμβαινόντων είς ξένα; υποθέσει;. 

φωνή (8 ). 1217 Κατά φωνή κι ό γάδαρος.—"Οταν ομιλούμε γιά κάποιον 
καί παρουσιασθή κι αυτός.

X

χαβιάρι (.3). 1218 Τονε βούλχαε γιά πράονο χα βιά ρ.=Τόν έξηπάτησε διά 
τήν εΰπιστίαν του.
1219 ' Ορίστε σύάεκνε, έλιές.—Καλό ’ν' καί τό χαβιάρ.— Καλό, αμά 
Ακριβό.—Έ π ί λαίμαργων καί άδιακρίτων έπισκεπτών. 

χαμηλά (1). 1220 Χαμλά κάτσε, κι άψλά τραβονδα.—Έ πί υπερήφανων 
καί καυχηματιών.
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χάνω (41). 1221 ’Έχασε τ ’ αυγά καί τά καλά&ιά.— Έ πί φοβηθέντων καί 
τραπέντων είς φυγήν.
(65). 1222 "Οποιος Ιΐπάται τό καρφί, χάνΙ και τό πέταλο.— Έ π ί τών 
παραμελούντων τά μικρά καί ώς έκ τούτου υφισταμένων μεγάλας 
ζημίας.
1223 "Οποιος ϊχχ μέρες δέ τζέ χάνΙ —Λέγεται διά κείνους πού πέρα
σαν μεγάλον κίνδυνον ή ασθένειαν.
(76). 1224 Τ ί είχα και τί έχασα ; —Έ πί αποτυχίας ή οποία δέν έμ- 
ποιεΐ αϊσθησιν.
1225 “Εχασ ό Χατός ένα σάπιο κρομμύδ.—Έ πί μηδαμινής ζημίας.
1226 Έχασ ή μάννα τό παιδί κάί τό παιδί τή μάννα.— Έ πί μεγάλης 
ταραχής.
1227 ’’Εχασε τ βούα'λα τ .= 'Έ χα σε τήν διακυβέρνησιν τών υπαρχόν
των του ή τοϋ έαυτοΰ του. Λέγεται καί ’Έχασε τά πάσματά τ.
1228 Δέ bd νά χάνεται.— Έ πί τών έχόντων παραλόγους απαιτήσεις· 

χαρά (γάμος 44). 1229 Χαρά δίχως κλάματα καί λείψανο δίχως γέλια,
δέ γένεται.— Είς πάσαν δυσκολίαν υπάρχει καί ή φαιδρά δψις καί είς 
πάσαν διασκέδασή καί ή θλιβερά.
(γάμος 51). 1230 "Ολα μας άνάποδα, κ ’ ή χαρά Τ ετρά ό .= ’ΕπΙ έπα- 
νειλημμένων άποτυχιών.
1231 Σά τζ Μάρως τ χαρά, πό τρωγαν τ b  μέ.χό χλ ιά ρ.=Ε ί-
ρωνικώς, έπί ψευδολόγων διηγούμενων άπίθανα πράγματα.
(γάμος 29). 1232 Θά κβανιώ αχ χαρά σ νερό μέ χό κόσκινο.—Είρω
νικώς, είς τούς μή δεχόμενους άμοιβήν διά τάς προς ήμάς μικράς υπη
ρεσίας των. Λέγεται καί είς τά παιδιά δταν μάς κάμουν μίαν έκ- 
δούλευσιν.
(γάμος 30). 1233 Χαρά χωρίς παιχνίδια, σάν άκλαστος κώλος. — ’Α
παραίτητα τά μουσικά όργανα είς τήν γαμήλιον διασκέδασιν.
1234 Δέ είναι τς Μάρως ή χαρά νά τρώνε χ b . . . . μέ χό χλιάρ.— 
Έ πί τών ζητουντίόν καθημερινήν έπανάληψιν τής άπαξ γενομένης 
δωρεάς.
(γάμος 21). 1235 Χά καχσβέλίκΐ χαρά.—Έ πί στ'ναθροίσε.ως θορυ
βώδους.
(γάμος 36). 1236 ”Εκλαα ή νύφ, σώέέκε ή χαρά.=Έτελείωσε. Είρω
νικώς, οταν άπροόπτως διακόπτεται ή διασκέδασις καί διαλύεται ή 
συνάθροισις πολύ συντόμως. 

χαρίζω  (8 ). 1237 Κάποιον τόν χάρζαν άλογο καί τό κοίτάζε καί σχά δό- 
άια.—Έπί τών παραπονουμένων διά τό είδος τών προσφερθέντων 
δώρων.
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χάρις. 1238 Κάϋ·ανεις μέ τ χάρ τ .=Έ κ α σ το ς μέ τά προτερήματα του. 
χαρτί. 1239 Δε γράφνε κατά κ ε ΐ τά χαρτιά τ —Έ πί εκείνων είς τούς 

οποίους απαγορεύεται τι. 
χάση (\)  1240 Σ τη  χάσ και στη λίώ£.=ΓΙολύ σπανίως Λέγεται καί στή 

χάσ καί στή σώσ.
χατήρι (γνώμη 11). 1241 " Ολνονς τά χατήρια δέ δορ νά τά κάμς. —’Αδύ

νατον νά ευχαρίστησης δλον τόν κόσμον. 
χέζω. 1242 “ Ε τς  πγ είναι ό καιρός χέαε και πέσε·· Λέγεται έπί μεγά

λη; κακοκαιρίας, όπότε νά έξέλ-θη τ ι; τοΰ δωματίου μόνον διά νά ά- 
ποπατήση, έπειτα δέ νά κοψηθή ένωρίς. 

χ έρ ι (7δ). 1243 Τδνα χέρ τρίβει τ ’ άλλο καί τά δνό τό πρόσωπο. — Πρέπει 
νιχ βοηΦώμεν τού; έχοντας άνάγκην.
(25). 1244 Κάλλιο ενα και στό χέρ,

παρά δέκα καί καρτέρ =Καλύτερον άμεσος μικρά άμοιβή 
παρά μεγάλη ύπόσχεσις. 

χεσμένος. 1245 Έ χ ΐ χεσμένΐ τ φωλιά τ .= Δ ιά  τού; άποφεύγοντας νά 
συναντήσουν εκείνου; τούς οποίου; έζημίωσαν, δπως αποφεύγει ή 
όρνις τήν φωλεά τη ; άφοΰ τήν έκόπρισε. 

χήρα (11). 1246 Βιά ζιτα ι σά d  χήρα στό κρεβατ, — Έ π ί τών άν υπομονών. 
χηρεύω. 1247 Γ ιά  κανείνας νιός χηρέβ,

γιά κανείνας μκρός τρανέβ.— ΙΙαρηγοριά είς άνύπαντρον 
κόρην δτι Φά τήν ζητήσουν είς γάμον. 

χίλ ια . 1248 Χ ίλ ιο ι καλοί σ’ έναν oc/ά χωράνε.—Έ πί άπροσδοκήτοτ) επι
σκέπτου 

χιόνια  1219 Χ ιόνια  και κρύο
καιρός γιά δύο = " Ο τ ι ό χειμών είναι ή καλύτερα έποχή διά

γάμους.
χιώ τικος  (I). 1250 Τήνέπαύλε χιώτκα.— Έπί άπροσδοκήτου ζημίας 
χορεύω. 1251 Μονάχος χόρευε, κι όσο ίλέλίς πήδαγε— Έ πί οχληρών αν

θρώπων, επιμενόντων νά λάβουν τού. άλλους συντρόφους, ενώ δέν 
δύνανται νά συμφωνήσουν.
1252 " Οπως ϋ·έλΐ τονε χ ο ρ έ β .= Τόν έχει υποχείριον είς τάς διατα- 
γάς του.

χορός (14). 1253 Τώρα πον πιάοκαμε ατό χορό, ϋ-ά χορέφμε.—Έ π ί τών 
αναγκαζόμενων ν’ αποτελειώσουν ξένον έργον μέ ζημίαν. 

χορτάτος (15). 1254 Κ αι τδ ίτα  σωστή, και τό σκύλο χορτάτο.—Διά τούς 
έπιθυμοϋντας κέρδος άνευ δαπάνης.
(10). 1255 Ό  χορτάτος τό νηατκό δέ τονε ψ τέβ.—Έ πί τών άρνουμέ- 
νων τήν αρωγήν των επί διαφόροις προφάσεσι.

Χριστός άνέοτη  1256 Ζορακι Χατός άνέατ.—Έ π ί ιών άναγκαστικώς



ποιούντων τι. Ύ πόκειται ό μύθος δτι : “Εναν Όβριό τόν έπιασαν 
δυό μεθυσμένΐ καί μέ τις καμάδες στό χέρ τόν είπανε νά πή Χστός
J / *  » — τ J > \ '  Π /ανβστ κι εκείνος ειπ αυτο το λογο.

Χ ριβτούγέννα . 1257 Τον Χοτοΰ με τς παντόφλες και τ Πασχαλιά μέ τά 
ποδήματα.— Έ πί τών ένεργούντων άκαίρως καί άκαταλλήλως. “Ετσι 
τό φέρνει ή περίστασις ώστε νά φορή παντόφλες αντί υποδήματα. 
1258 Τώρα ζήσ δπως λάχι και τον Χ στον άλλάϊς.— Παρηγοριά εις 
τόν παραπονουμενον υπάλληλον δτι ό μισθός του δέν τόν έξαρκεΐ. 

χρωστώ (4τ) 1259 Χ α τά ϊ τό Μ χ ά λ χ .=Είναι ανόητος.
1260 Χ στάει τά μαλ,λιοκέφαλα τ .= Ε ίν α ι καταχρεωμένος. "Οταν κα
νείς χρεώστε! εις πολλούς δανειστάς καί έρχονται άπαιτοϋντες τά δα- 
νεισθέντα.

χ τέν ι.  1261 *Η ρτ’ ό κόβος στό χτένι = Ή  ύπόθεσις έ'φθασεν είς τό απρο
χώρητου.

χωριό. 1262 Θά γένμε άπό δνό χ ω ρ ιά .= θ ά  έλθωμεν είς διενεξιν. 
χωρώ  (31). 1263 άέ χώραγε δ ποάκός στή τρύπα, έσερνε και κολοκύϋια. 

Έ πί τών άναλαμβανόντων έργα άνώτερα τών δυνάμεων των. Γιά 
τούς έπισκέπτας πού φέρουν καί άλλους μαζί τους.
(διπλός 16). 1261 Σ τ  gov φ a δέ χωρά ι' κσ.ί ατό καλάΰ· ά ρ τ ίζ —Έ π ί 
ανθρώπου μεμψίμοιρου καί άνοικονομήτου.

W

ψ α λλ ίδ ι. 1 265 Μ έ τό ψαλλίδ βερ ίζνε.— Γιά τού; πεισματάρηδες, πού υπο
στηρίζουν παράλογα πράγματα. 

ψάλλω  (17). 1266 Τόν έψαλλε τόν εξ ά ψ α λμ ο .=Τόν επέπληξε διά τήν δια
γωγήν του. Λέγεται καί Τονε διάβασε τόν εξάψαλμο. 

ψ ά ρ ι (1).-1267 Τό ψάρ ά π ’ τό κεφάλι β ρ ω μ ά ϊ.= Ό  αρχηγός γίνεται αίτιος 
τοΰ κακοΰ.

ψ είρ α  ( 10). 1268 ”Εφαγε ή ψείρα, βγήκε στό γιακά.— Έ π ι εκείνων οί ο
ποίοι άμα αποκτήσουν όλίγα χρήματα, ύπερηφανεύονται καί μεγα
λαυχούν.
(8). 1269 Ά π  τό ψ ει-ψ ει-ψ εϊ γένεται ψ ε ϊρ α .= ’ Από τά μικρά ελαττώ
ματα γίνεται ή κακία.
(2). 1270 Ε ίνα ι ψείρα το α κ ισ μ έν ΐ.=Ε Ινα ι πάμπτωχος. 

ψειρ ίζω .. 1271 Μόνε ένα καλό άβρεπο γνώραα στό κόσμο, τό βαβά μ, άμά 
κ ’ εκείνος ψείρσε τ μάννα μ .= Κ α ί μέ τόν καλύτερον άνθρωπον τού 
κόσμου τά συμφέροντα μας έρχονται είς τι σημεΐον εις σύγκρουσιν. 

ψ έμα . 1272 Κακά τά ψέματα.—Έ πί ύποκρινομένων τόν αληθή.

Π αροιμία ι καί παροιμιώ δεις φράσεις Πετροχω ρίου Μ ειρώ ν 265
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ψεύτης. 1273 'Ο ψεύτς κι ό κλέφτς το όρώτο χρόνο χαίρεταί.= , 1αχεως 
αποκαλύπτεται ό χαρακτήρ τοΰ άνθρώπου.
1274 Σά δέ με ψτέβς, ρώτα και τό θειο τό ψεύτ.— Έ πί ψευδολόγων. 

ψήνω . 1275 Τον ίψαε το ψάρ στ’ άχείλ τ .= Τ ό ν  έβασάνι,σε επί μακρόν. 
Λέγεται διά τούς μή αποτελειώνοντας τό άνατεθέν εις αυτούς έργόν. 
Τούς μή πληρώνοντας τό χρέος καί τάς μή άποδεχομένας τήν έκδή- 
λωσιν τοϋ έρωτος ένός άνδρός. 

ψόφιος. 1276 Γ ΐρέβ  ψόφιο γαδούρ, νά βγάνΐ πέταλα. — Έ π ί τών ζητούν- 
των νά αγοράσουν τήν περιουσίαν τοϋ άλλου είς ευτελή τιμήν, 

ψοφώ. 1277 Ψοφόΐ γιά κβέάα =Ύ περαγαπά τις φλυαρίες.
(19), 1278 Ψόφσε κανάς λύκος.—Έ π ί έπισκέψεως φίλου μετά μα
κράν απουσίαν,
1279 ’Ε κ εΐ ψοφάει ή τζαμάλα ή Σ ' ίκίνοϋ τά παρά&νρα ψοφάει ή 
τ£αμά/ία.=Έ κεΐ συναθροίζονται. 

ψύλλος  (7). 1280 Γ ιά  τό ψύλλο καίει τό πάπλωμα τ. — Δαπανά τήν πε
ριουσίαν του διά νά ύποστηρίξη τήν παράλογον γνώμην του.
1281 Γ ιά  ψύλλου πήδμα χαλνά'ι’ τόgόσμo.— 'Ομοίως. 

ψ ν χ ή  (δραχμή 1). 1282 *Ηρτ ή ψχή ατά δόάια τ .= Ύ π έφ ερ ε πολύ. 
ψω μί. 1283 Τό ψωμ'ι και τό τυρί,

τ* άγαπάι χ' ή Μητορή.—"Ολοι άγαποΰν τά καλά φαγητά, 
άλλά τήν έργασίαν δλίγοι. 

ψωριάρης (2). 1284 Γούλι μαζι κι 6 ψωριάρς χώρια =  0  ένοχος απο
φεύγει τήν συναναστροφήν τών άλλων.

ώρα (17). 1285 "Οσα φέρνει ή ώρα δε τά φέρνει ό χρόνος.— Είς μίαν ώ
ραν δυνατόν νά ύποστή κανείς ζημίαν, ή οποία νά καταστρέψη τό 
κέρδος ολοκλήρου έτους.
(13). 1286 Αεϊψε μιά ώρα, νά ζήης χρόνια.='Α πόφευγε τάς συγ
κρούσεις.
1287 Γονλες οί ώρες δέ είναι ενα.=Πρόσεχε είς τάς άστειότητάς σου, 
διά νά μή θίξης τόν άλλον.

D

(ίμάνι. 1288 Τό κοψε ά μ ά νΙ.=“Εφυγε. Έ π ί αιφνίδιας καί ταχείας 
φυγής.

t  Κ. ΧΟ ΥΡΜ Ο Υ Ζ1Α ΔΗ Σ



ΘΡΑΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΓΡΑΦΙΑ

Ά π ό τή γλώσσα τής Τσεντώς.
Γενικές παρατηρήσεις.

Φ(λογγολογικά Κλίσεις ονομάτων και ρημάτων κλπ

*. . . Γιά τοΰιο πρέπει ν' άγαπάτε καί νά μήν καταφρονάιε τις 
ντοπιολαλιές, δπου ό γλωσσοπλάστης λαό; ήσυχος καί Ανεπηρέ
αστος άπό τήν σχολαστική συνεργία τών λογιοτάτων επεξεργά
ζεται καί καταστήνει αθάνατη τήν Ιερή παρακαταθήκη πού λέ
γεται έλληνική γλώσσα.

Φιλήντ ας
Γ εν ικ ές  παρατηρήσεις.

Ή  Γσεντώ, καθό)ς έχει γραφή καί σέ προηγούμενα τεύχη τών «Θρα- 
κικών», εΐτανε μεγάλη κωμόπολη τής επαρχίας Σηλυβρίας, σέ απόσταση 
μιά ; περίπου ώρας άπό τήν ακρογιαλιά τής Προποντίδος. ”Αν καί βρί- 
σκουνταν δμως στή Βόρεια 'Ελλάδα, ή γλώσσα τη; δέν είχε πολλούς άπό 
τούς ιδιωματισμούς άλλων βορειοελληνικώγ περιφερειών, κ ’ εΐταν έτσι πιό 
κοντά στήν κοινή μας λαλουμένη.

Πρώτα πρώτα πρόφερναν Ικεΐ κατά τόν συνηθισμένο στά μεγάλα 
κέντρα τρόπο δλα τά γράμματα καί δέν διακρίνουνταν κατά τή συνομιλία 
τών κατοίκων της καμμιά ιδιωματική προφορά άπό εκείνες, πού φανερώ
νουν τήν ιδιαίτερη παιρίδα τών σημερινών Ελλήνων, δπως εΐτανε ή προ
φορά τών Άδριανουπολιτών στις συνοικίες τους, δπου συνήθιζαν π. χ. τό 
σ παχί1 λ. χ. στις λέξεις· σιαπάν, σιακάτ κτλ:,··τό λ γλωσσοουρανικό καί 
μετά τήν άποβολή τοΰ άτονου ι στις καταλήξεις' π.χ. βακάλς, Μιχάλς, 
δαμάλ, άαβούλ κτλ. άντί Βακάλίς, Μιχάλίς, δαμάλι, άαβούλι κτλ., τό κ 
λαρυγγικό στήν ίδια περίπτωση" π. χ. αύλάκ, βαμπάκ, βαράκ, Νικολάκ 
κτλ. άντί αυλάκι, βαμπάκΐ, Νικολάκΐ κι’ άλλα πλεϊστα τετια βορειοθρα- 
κικά, πού μπορεί νά διή κανείς καί στό Γλωσσάριο τής Άδριανουπόλεως 
τοΰ Γ. Λαμπουσιάδη, πού δημοσιεύθηκε στά «Θρακικά» Τόμ. Α' Τβΰχ. 
3—4 καί έπόμ.

Σημείωση Ε π ειδή  στό αλφάβητο τής νέας Ιλληνικής λείπει ψήφί, 
πού νά παραστήνΒ τό φθόγγο ντ, καθώς τόν άκοΰμε στήν πρώτη συλλα-
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βί| τής λέξης ντύνουμαι, μειαχειρίζουμαι στις λέξεις πού τό έχουν, τό 
γράμμα d καί γιά τά κεφαλαία to D - π. χ. aide, do0ba, Όόμνα κτλ. Στις 
λέξεις, πού είχανε γκ, χωρίς νά άκούγεται τό γ ώς ένρινο ν, μεταχειρίζου- 
μαι τό λατινικό στοιχείο g' π. χ. Bγagέλιo) gaρgaλLζω, gaλvώ κτλ., καί 
στις λέξεις, πού δέν άκούγουνταν τό μ στό σύμπλεγμα μπ μεταχειρίζουμαι 
τό γράμμα b' π. χ. baoto, bo6iQco, όbλή κτλ.

Ή άπαγγελια επίσης ε’ίτανε κανονική στήν Τσεντώ, μέ τόν τόνο τής 
φωνής ομαλό καί χωρίς τό χαρακτηριστικό εκείνο μάκραιμα τής τελευ
ταίας συλλαβής, πού επικρατούσε σέ μερικά τμήματα τής ’ Ανατολικής 
Θράκης, δπως στά περίχωρα τής Βίζας, δπου οί χωρικοί έσερναν τή φωνή 
τους παραπονιάρικα στό τέλος τής λέξης, δταν προπάντων ερωτοϋσαν π. 
χ. τί κάνει-εις ; , κ’ ίσως γ ι’ αύτό οί κάτοικοι άλλων έπαρχιών τούς ώνό- 
μαζαν έμπαιχτικά Κακανάδες.

Τό πνεϋμα  της Αρχαίας.

Χρωμάτιζαν δμως τή συνομιλία τους στήν Τσεντώ μέ διαφόρους λε
κτικούς τρόπους, γιά νά δίνουνε ανάλογο τόνο καί ζωηρότητα στήν έκφρα
ση. Μεταχειρίζουνταν δηλαδή άφθονες μεταφορές, άλληγορίες, ειρωνείες 
κι’ άλλα διάφορα συντακτικά σχήματα, πού ενθυμίζουν σέ πολλά τό πνεύ
μα τού αρχαίου ελληνικού λόγου.

Διάφοροι φραστικοί τρόποι.—Λ. χ. γιά νά ζητήξουνε κάτι μετάχειρί 
ζουνταν άρνητική ερώτηση στήν οριστική άντί νά βάλουν προστακτική' 
π. χ. δέ gάθεσaι ; , δέ μέ δίνίς κομμάτ νερό ; , δέ θά πάρτε κ’ έμένα στό 
Παναγύρ ; , κτλ., δπως δηλ. κ’ ή 'Ομηρική βασιλοπούλα Ναυσικά ρωτού
σε τόν πατέρα της·

«Πάππα φίλ, ούκ άν δή μοι έφοπλίσειας άπήνην 
υψηλήν έΰκυκλον, ΐνα κλυτά εΐματ, άγωμαι 
ες ποταμόν πλυνέουσα, τά μοι ρερυπωμένα κ ε ϊτα ι;»

Όμ. Όδ. Ζ 57, καί κατά τή μετάφραση τού Άργ. Έφταλιώτη'

«Καλέ μου κύρη, έν’ αψηλό δέ θά μού βρής άμάξι 
μ’ όμορφες ρόδες, τά λαμπρά φορέματα νά πάρω, 
πού λερωμένα κοίτουνται, στό ρέμα νά τά πλύνω ;»

άντί νά τόν πή’ ετοίμασε με τ’ άμάξι, νά πάγω νά πλύνω κτλ. πού δέ 
θά ε’ίτανε καθόλου λεπτό. Παράβ. Σοφ. Αίας 75, Εύρ. ’Ανδρ. 1066.

’Άλλοτε έπανελάμβαναν κ ι’ αρνητικά τή θετική ερώτηση, γιά νά
\ / 3 ■* _  '  3 9 / W 3 C/ / 3 fτήν κάμουν εντονωτερη, και ν αποσπασουν οπως κι οπως μιαν απαντη-
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ση' π.χ. θέλω σίγουρα νά ξαίρω, θά πάς γιά δέ θά πάς θ ’άνοίξτε γιά δέ 
θ ’ άνοίξτε ; , θά μέ πλιερώσης γιά δέ θά μέ πλιερώσης ; — Παράβ. τό 
αίσχυλικό' «άκούετ’ ή ούκ άκούετ’ ασπίδων κτύπον ;» Αίσχ. Έπτά επί 
Θ. 202.

Έρωτούσανε κάτι αρνητικά, γιά νά προκύπτη συμπερασματικά ή 
αντίθετη θετική απάντηση άπό τήν άρνητική Ιρώτηση' π. χ. άθρεπος έν’ 
αυτός ; δέ θέλ ι ξύλο ; εννοείται' δέν είναι άνθρωπος, θέλει ξύλο κτλ. 
Παράβ' τό δημοσθένειο' «ου βάρβαρος Φίλιππος, ούχ δ,τι άν εΐποι τις ; , 
Δημοσθ. 2,16.

Σ ’ άλλη περίπτωση διατύπωναν μέ τέτιο τρόπο τήν ερώτηση, πού νά 
μή χρειάζεται άρνητική άπάντηση, άλλά νά βγαίνη άμέσως ένα γενικό 
συμπέρασμα' π. χ. μόν εσύ θέλίς νά φας ; , μόν εσύ έχΐς ψυχή ; , ή έκ- 
κλησιά δική τ ’ έναι ; (εννοείται' οχτ' δλοι θέλουνε νά φάνε, δλοι έχουνε 
ψυχή, ή έκκλησία ανήκει σέ όλου:). Παράβ τ ’ ομηρικό' «μοΰνοι φιλέ- 
ουσ’ άλόχους μερόπων ανθρώπων Ά τρεΐδα ι ; » 'Ομ. Ίλ. I. 340.

Σέ παρομοία περίπτωση μεταχειρίζουνταν παρωχημένο χρόνο τής 
οριστικής, αντί νά βάλουν υποθετική φράση' π.χ. ηύρες φαγί, φάγε, ηΰρες 
ξύλο, φεύγα, ήρτε κανείς νά πάρ, δός τον άπό κείνο. Δηλαδή άν ευρης 
φαγί, φάγε, δταν σέ λένε ορίστε στό τραπέζι, κάτσε νά φας κτλ. Παράβα
λε' «αδικεί τις έκών ; οργή καί τιμωρία κατά τοϊτο». Δημοσθ. 18,274.

Συχνά συνήθιζαν έπειτα άπό μιά φράση νά επαναλαμβάνουν τό
Λ» \ V / i. ' * \ 3 / / \ \ /πραγμα, που αναφεραν με τήν ερωτηματική αντωνυμία τί, για να εξα

ρουν τήν άξία του' έκοψ" ένα κριάς ό Κώστας, άμά τί κριάς" νά διής ένα 
κορίτς κειπέρα, άμά τί κορίτς. Πρβ. τό εύριπίδειο' «τήν δ’ αύ τάλαιναν 
παρθένον, τί παρθένον». Εύρ. Ίφ. Αύλ. 460.

Συνηθίζανε δυνητική φράση σάν τούς άρχαίους άντί προστακτικής' 
π.χ. μπορούσες νά πάςΐσαμ’ έκεΐ' Πρβ. «χωροΐς άνεϊσω» Σοφ. Ήλ. 1494.

Μετα,χειρίζουνταν προστακτική, άντί νά βάλουν υποθετική φράση' 
π.χ. έλα, καί θά διής do ί)ο5ά σ’ , εσύ πέρνα ξανά άπό δώ, καί λογα- 
ριάζμαστε, δηλ. άν θά περάσης ξανά, θά σέ δείξω εγώ κτλ. Πρβ. «σμι- 
κρόν λαβέ, καί πάντα εϊσει α βούλομαι» Πλ. Θ.

Συνηθισμένος εκφραστικός τρόπος ε’ίτανε καί δτι άντί τοϋ παρατατι
κού τή; σημερινής ευκτικής μεταχειρίζουνταν άόριστο τής προστακτικής' 
π.χ το ηυρες φτηνό, παρ το, καημενε οηλ. αφου το ηυρες φτηνό, ας το 
έπαιρνες, έπρεπε νά τό πάρης. Στήν περίπτωση αυτήν ό μιλητής, πού άπο- 
δοκιμάζει μιά περασμένη πράξη μεταφέρεται νοερώς στή στιγμή, πού 
έγινε ή πράξη εκείνη, καί προστάζει νά γίνη έκεΐνο πού έπρεπε κατά τή 
γνώμη του, λησμονώντας δτι αύτό δέν είναι πιά δυνατό.

"Οταν θέλανε νά πούνε μιά γνώμη γενική μεταχειρίζουνταν τό β' 
πρόσωπο τοΰ ρήματος άντί τοΰ τρίτου προσώπου τής άόριστης αντωνυμίας



με τριτοπρόσωπρ ρήμα'π.χ. ζήσε Μάη τά φάς τριφύλλι καί τόν ’Άγουστο 
σταφύλι, φύλαγε τά ροϋχα σ’ νάχΐς τά μισά, μέ do δικό νά φάς, νά πιής 
κ ι’ άλεσφερίς νά μή ^άμς, Παράβ, «σπεύδε βραδέως», «χρόνου φείδου»^ 
«τών μεγάλων κακών ίείς, ούκ αν άμάρτοις» Σοφ. Αϊας 114.

Πολύ συχνά μεταχειρίζουνταν καί τόν λεγόμενο ιστορικό Ινεστώτα" 
π.χ. άονε βάζω πίς καί bρoστά, άονε δίνω καναδυό κτλ. Παράβ.

* . . .  αν be. καί αυτοί 
βαίνομεν άχήμενοι θαλερόν κατά δάκρυ χέοντες . .  »

άντί νά πή δηλ. δτι άνεβήκαμε κ’ έμεΐς, δπως λέγεται στή μετάφραση 
Όδυσσείας τοΰ Ζαχαροπούλου

«κ* έπειτα βάλαμε τ ’ άρνιά, καί μπήκαμε κ’ οί ίδιοι
χύνοντας δάκρυα φλογερά, κατάκαρδα θλιμμένοι . . . »

Ό μ. Όδ. Λ. 5.
’ Επίσης εΐτανε σέ μεγάλη χρήση δ γνωμικός αόριστος, ιδίως στις πα

ροιμίες καί στά ρητά' π χ. δ τρελλός είδε do μεθυσμένο κ’ έφκε,

κατά μάννα κατά κυρ 
έκαμαν καί γιό Ζαφείρ.

Πρβ. τό ίσοκρατικό' «τάς τών φαύλων διανοίας ολίγος χρόνος διέλυσεν».
Σάν τούς αρχαίους προγόνους μας, δταν ακόυαν ν’ άναφέρεται τ ’ ό

νομα κάπιου, πού δέν ήθελαν ν’ ακούσουν ρωτούσαν έτσι, σάν νά μή κα
ταλάβαιναν' δ Κυριάκος τό ειπε ; ποιός Κυριάκος ; ’Έ τσι καί στήν αρ
χαία' «ποιος Ζευς» ;

Τό σπίτι κ ι’ άλλες λέξεις πού έννοούντανε εύκολα, παραλείπουνταν 
στήν όμιλία' π.χ. Πού εΐσανε ; στς’ άμνιας. Στσή Σουσής θά πάγω' Θέ
ρος, τρύγος, πόλεμος. Πήττα, κότα do Γιαννάρ, πετεινό dov Άλωνάρ. 
Πρβ. τό πλατωνικό «ε ίμ ι είς Άγάθωνος» Πλ. Συμπ. 176.

Συντα κτικά  οχήματα.

Άπάνου κάτου εΐτανε σέ χρήση δλα τά σχήματα τοΰ άρχαίου συντα
κτικού, καί είναι γνωστό δτι ή ομοιότητα τής σημερινής ελληνικής πρός 
τήν αρχαία φαίνεται περισσότερο άπό τά σχήματα τού συντακτικού, δη
λαδή άπό τις γλωσσικές Ιδιοτροπίες, παρά άπό τούς γενικούς συνακτικούς 
κανόνες ’Έ τσ ι μεταχειρίζουνταν έκεΐ λ. χ.

α) τήν πρόληψη στό κατηγορούμενο' π.χ. δ ’Απόστολος σπούδαζε για
τρός, δηλαδή σπούδαζε κ’ έγινε γιατρός. Ή  Κατίνο^μαθαίνι ράφτρα. Θά 
πέσω μικρός. Γύρσε νοτιά. Δικηγόρος σπουδάζεις ναι Φώτ ; Παράβ. «Φ ί
λιππος ρέγτις ηύξήθη». Δηιιοσθ. 2, 5·, «ήρετο τό ύψος τοΰ τείχους μέγα» 
κτλ.
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β) τήν πρόληψη στό υποκείμενο τής δευτερεύουσας πρότασης, δταν 
άπό συντακτική έλξη γίνεται άντικείμενο στήν κυρία πρόταση' π.χ. σέ 
ξαίρω τί βιος είσαι. Όονε ξαίρω γώ αύτόια τί bατακτσής ποναι, άντί’ 
ξαίρω εγώ τι μπαταξής είναι αυτός. Παράβ. τ ’ άρχαϊο' «ΟΙσθα Εύθύδη- 
μον πόσους όδόντας έχει; ».

γ') τό κατηγορούμενο άντί επιρρήματος στά ρήματα, που σήμαιναν 
κίνηση’ π. χ. άσωστοι περνούν άπόψα. Πήγε σεινάμενος, κουνάμενος. ’ Ηρ
θα βιαστικός, άντί ήρθα βιαστικά κτλ. Παράβ. «έξήσαν οί στρατηγοί πρώ
τοι» Ξενοφ. 7, 1 «έφέψομαι τελευταίος» Ξενοφ. 7, 2.

δ ) τόν πλεονασμό π.χ. εγώ νηστικός δέν είμαι, έχω νά φάγω. Ε κ ε ί
νο τ άλογο έρμο δέναι, νά ξαίρς τά λόγια σ’, έχΐ do νοικοκυρ του. Έσύ 
νά σωπαίνίς καί νά μή £ρίνΐς. Παράβ. «ψεύδεται καί ούκ άληθή λέγει» 
Λυσ.

ε') τό σχήμα κατ’ εξοχήν, δτι δηλαδή έ'να προσηγορικό ουσιαστικό τό 
μεταχειρίζουνταν κάποτε γιά νά δείξουν ένα άπό τά όμοειδή σημαινόμενά 
του, τό κυριώτερο ουσιαστικό του είδους του· π.χ. κάμνω=έπεξεργάζομαι 
τό μαλλί, πού αποτελούσε τήν κυριώτερη ασχολία τών γυναικών τοΰ κτη- 
νοτροφικοΰ έκείνου χωριού, άγραστήρ σήμαινε Βακάλικο, διότι αύτό εϊτανε 
τό κυριώτερο κατάστημα τού χωριού. Φαγί λέγουνιαν τό κρέας, διότι άπ’ 
αύτό μαγερεύουνταν τά καλύτερα φαγητά. Παράβ. τό άλογο, ή Πόλη, τό 
Κάστρο κτλ. τής δημοτικής καί’ τό άστυ, δ βασιλεύς κτλ. τής άρχαίας 
άντί* αί Ά θ ή ν α ι, ό βασιλεύς τής Περσίας κτλ.

στ') τήν κατάχρησιν π.χ. ή καρδιά τή καρπουζιού, ή μύτ τή μαχαι
ριού, τά δόάια τσή χτένας, τό μάτ τή κληματιού, τσή γής ό άφαλός. 
Παράβ. τ’ άρχαΐα’ οφθαλμός αμπέλου, γόνυ καλάμου, σελήνη Οφθαλμός 
νυκτός κατά τόν Πίνδαρο κτλ.

ζ') τό άνακόλουθον σχήμα' π.χ. έγώ ή ψυχή μ’ βγήκε νά σκάφτω, ό 
καινούργιος δ ψάλτς μας τό λέει ή καρδιά τ’ . *0  Βεργουλάκις τού Σταμάτ 
χάθκε τ' άστρο τ’. Παράβαλε τό Ξενοφώντειο' «έπιπεσών τή Φαρναβάζου 
στρατοπεδεία τής μέν προφυλακής αύτού Μυσώ>· δντων πολλοί έπεσον». 
«01  στρατηγοί βραχέα έκαστος άπελογήσαντο». Ξεν.

η') τή συνεκδοχή. Κατ’ αυτήν τό εθνικό δνομα στόν Ινικό αριθμό 
σήμαινε γενικώς τό έθνος εκείνο ή τόν άρχοντά του’ π. χ. δ Ροΰσος, δ 
’ Εγγλέζος, ό Φραντσέζος κτλ

Τού Μόσκοβα τά τόπια, τοΰ Τούρκου τά σπαθιά 
τ’ ’Εγγλέζου τά καράβια δέν είναι στή άουνιά.

ΓΙαράβ τό θουκυδίδειο1 «δ Συρακόσιος πολέμιος τφ Ά θηνα ίφ » «δ Κόλ- 
χος άπήτει ιήν  θυγατέρα» Ήρόδ. 1, 2. ’ Επίσης πατά τό ίδιο σχήμα τό 
όργανο ή τό εργαλείο σήμαινε περιληπτικώς έκείνους, πού τό μεταχειρί-
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ζουνται π. χ. ή κόσα δηλ. το δρεπάνι σήμαινε' οί θεριστάδες. ΙΙαράβ. τ ’ 
άρχαΐο' ή άσπίς δηλ. οί δπλΐται κτλ.

θ ') τήν αλληγορία' π χ. άμα δέ χιονίσ’ δ καιρός, δέ bερvάει ό θυμός 
του. ’Άσπρισαν τ’ Άη-νικόλα τά γένεια δηλ. χιόνισε. Παράβ. τό άρχαΐο 
«κυάμων ά πέχεσ θα ι»=μή πολιτεύεσθαι.

ι') το σχήμα τής υπαλλαγής π. χ. ένα καλό τουλούμ τυρί, άντί ένα 
τουλούμ καλό τυρί. “Ενα καλό κουτί σαρδέλλες, κτλ. Παράβ. «θάσιον ο ί
νου σταμνίον». Άριστοφ.

ια') τήν ειρωνεία- δέ θανάχΐς δρεξη έσΰ, έλεγαν πρό: τούς λαιμάρ- 
γους. Παράβ. «ώς ήδύς ε ΐ»  άντί άηδής κτλ.

Ή  ειρωνεία μάλιστα καλλιεργούνταν έκεΐ συστηματικά. ’Άντρες καί 
γυναίκες χωρίς καθόλου νά γελούν περίπαιζαν καί άλληλοειρωνεύουνταν 
μέ περισσή έπιδεξιότητα καί χάρη ’Έτσι οί ειρωνείες είχαν καταντήσει τό 
άπαραίτητο άλάτισμα κάθε συνομιλίας, καί λέγουνταν μέ τόση σοβαρότη
τα, ώστε νά μή μπορούν νά τό άντιληφθοΰν οί άσυνήθιστοι ξένοι. Ά π ’ 
αυτήν τήν έποψιν περνούσε ευχάριστα στό χωριό μας δ καιρός, καί είναι 
πάρα πολύ κρίμα δτι μαζί μέ τόσα άλλα χάθηκε ή άνοιχτόκαρδη εκείνη 
ζωή.

Π. χ. καλόγνωμο έλεγαν έκεΐ τόν κακόγνωμο, τόν άνάποδο άνθρω
πο, τόν ζαβό; τό στραβόξυλο, πού λέμε συνήθως. Χρυσόστομο έλεγαν τόν 
άχρειόστομο, πού συνήθιζε χυδαίες εκφράσεις. Άγιοπαίδ, άνθρωπο δηλ. 
τοΰ Θεού, ώνόμαζαν τόν κλέφτη, τόν κακοποιό, τόν επικίνδυνο άνθρωπο. 
Γ ιά  νά παραστήσουν τόν ψευτοπαληκαρά έλεγαν δτι, «δ ήσκιος του είναι 
βαρύς», κ ι’ δταν ήθελαν νά ποΰν δτι δ καινούργιος ψάλτης τής εκκλησίας 
δέν βγήκε δπως τόν ήθελαν, δέν έλεγαν δτι εΐτανε κακός, άλλα έλεγαν 
δτι εΐτανε καλός γιά τά Σαββατόβραδα, κ’ έννοοϋσαν φυσικά δτι δέν ε ΐ
τανε ικανός νά ψάλλη τής προκοπής στις άκολου&ίες τών Κυριακών καί 
τών επισήμων εορτών.

Μ εταφ ορικές λέξεις.

Πάρα πολλές εΐτανε οί λέξεις, πού χρησιμοποιούνται μέ μεταφορική 
σημασία. Π. χ. λειτουργία έλεγαν τήν προσφορά, τόν άρτο τόν προωρισμέ- 
νο γιά τήν έκκλησία. Παναγία τό εικόνισμα τής έκκλησίας, καί Γονατι
στή τή γιορτή τής Πεντηκοστής. Λάκκο έλεγαν τόν άργαλειό, ίσως διότι 
τόν είχανε στά υπόγεια μέρη τοΰ σπιτιού. Πανούκλα ώνόμαζον τό άτα
χτο παιδί, δπως οί άρχαΐοι έλεγαν πανώλη τήν κακή γυναίκα. Δάσκαλο 
τόν υποκινητή. ’Όνομα τή φήμη, τήν υπόληψη, καθώς συναντάται ή λέξη 
καί στόν Θουκυδίδη.
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Χάβρα λέγανε τό σπίτι, εξαιτίας τοΰ θορύβου, πού κάμνουν τά μικρά 
κυρίως μέλη τής οικογένειας, κατ’ αναλογίαν τοΰ θορύβου, πού δημιουρ
γούν οί Εβρα ίο ι μέσα στις συναγωγές τους. Φουσάντο έ'λεγαν τό θρά
σος, διότι φουσάτο άλλοτε σήμαινε στράτευμα, καί είνα ι φυσικό νά είναι 
τολμηρός έκεΐνος, ποϋ τόν άκολουθεΐ δύναμη στρατιωτική. Κατά τόν ίδιο 
τρόπο έλεγαν την καρδιά ζαχαρένια, γιά νά δείξουν ότι ό άξένοιαστος άν
θρωπος δέν ήθελε νά τήν πικράνη. Ή  φράση λ. χ. δτι ό Στράτος δέν 
χαλνάει άή ζαχαρένια τ ’ σήμαινε δτι ό Στρατός δέ χολοσκάνΐ γιά τίποτε, 
δέν τοϋ καίγεται καρφί, πεντάρα δέν δίνει.

‘Ορμηνεύω σήμαινε συμβουλεύω, διότι οποίος συμβουλεύει Αναγκάζε
ται νά έξηγήση τήν γνώμη του (Ά δ . Κοραή ’Άτακτα Α'σ. 136). ’Αστοχώ 
σήμαινε ξεχνώ, λησμονώ, διότι δποιος ξεχάση κάτι χρήσιμο, δέν έπιτυ- 
χαίνει τό σκοπό του, άστοχεΐ. ’Έτσι καί τό ρήμα κρυώνω ειχε τή σημασία 
τοϋ άπογοητεύουμαι, χάνω τό θάρρος μου. Τό τριτσονιάζω τή σημασία 
τοϋ γυρεύω κάτι ενοχλητικά κ’ επίμονα άπό τή φωνή τρίτς, τρίτς, πού 
βγάζει τό έντομο τριτσόνι.

Άγραφος=δποιος δέν υπακούει.
Άνεσκοόώνμαι^έτοιμάζουμαι νά κάμω κάτι. 
άνοιχτομάτς=έξυπνος.
άξελάκκιστα=άλογάριαστα, χωρίς προεργασία, δπως δταν κλαδεύη κανείς 

τό άμπέλι, χωρίς προηγουμένως νά τό ξελακκίίτη. 
άλευρογυρίζω = περιφέρομαι γιά νά επιτύχω κάτι. 
άλιπανάβατος—ωμός, άπειρος άνθρωπος. 
άνεσκώνμαι=είμαι πρόθυμος νά έπιχειρήσω κάτι. 
άνακατώματα=διαβολές, σκάνδαλα, 
άξυπόλι τος=άνθρωπος χωρίς κεφάλαια καί περιουσία. 
άρκουδίζω=βαδίζω στά τέσσερα, σάν τό μωρό. 
βι^λίζω=καραδοκώ, διά νά έπωφεληθώ άπό καμμιά ευκαιρία. 
βλογημένο=τό ψωμί. 
βλογημέν ΐ=ή άρρώστεια εύφλογία.
βάφω=θυμώνω πολύ, διότι δποιος θυμώνει κοκκινίζει.
Γράφα>— ακούω λόγια, υπακούω.
διάβολος=πονηρός.
διαβάζω=ύποκινώ.
δεκάρικη σογιά=κουτός άνθρωπός.
καλοσκαμνίζω=καλοϋποδέχομαι.
κατσιβελεύω=ζητιανεύω.
κλαδεμένος=ό Τούρκος πού περιτέμνεται.
Θ Q φ κ ι η ά ΙΣ Τ '. 1 8
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κουκουλώνμαι=παντρεύουμαι. 
κοάοστέκμαι=διστάζω. 
κοφιερός=νουνεχής άνθρωπος.
κοιλάρφανος=ό γεννημένος μετά τόν θάνατο τοΰ πατέρα του. 
κρυφόκορμη=γυναίκα μικρόσωμη καί ευτραφής. 
μαγιωμένος=ό άντρας πού τόν διευθύνει ή γυναίκα του. 
μακρολαιμίζω=κινοί μαι μέ σκοπό νά πάρω κάτι πού όρέγουμαι. 
μεγαλόφλεβος=εκεΐνος, ό νέος ιδίως, πού έχει μεγάλη σωματική ανά

πτυξη.
μουχλιάρ:=άνθρωπος ήλικιωμένος, κουρελιάρης καί τεμπέλης.
νερόκωίος—άνθρωπος ευκολόπιστος, αδυνάτου χαρακτήρος.
ξε νοκρίνω=πΐ(ραληρώ, παραμιλώ.
πλαγιάζω=πέφτω, νά κοιμηθώ, κοιμούμαι, ήσυχάζω.
παραστέκμαι=περιποιοϋμαι, επιμελούμαι.
πρυμίζω— φεύγω κάπως κρυφά.
ροκανίζω=τρώγω.
σφιχτύς=φιλάργυρος.
συναστρίζω=εύνοώ, δέν άονε συνάστρισε τό κλίμα.
στροβομουτσουνιάζω=δυσανασχετώ.
τέχνη— τέχνασμα, διαβολιά.
τρυποκάρυδας=έξυπνος σάν τό πουλί τό τρυποκάρυδο. 
φε§'αροματιάζω=λέγεται γιά εκείνους, πού έπειτα άπό μιάν άρρώσιία οί 

κύκλοι τών ματιών τους είναι πιό ευδιάκριτοι μέσα στις 
κόγχες τους.

Μ εταφ ορικές φράσεις.

Αμέτρητες εΐτανε καί οί μεταφορικές φράσεις, μερικές μάλιστα μοι
άζουν σάν νά εΐτανε μεταφρασμένες άπό άντίστοιχες φράσεις τής Ά ρ 
χαίας καί άποτελούσι μιάν άπόδειξη άκόμη δτι εΐτανε βαθειές οί ρίζες τού 
ελληνισμού στή Θράκη.

Π. χ. Μές στά μάτια do gιτάζ. Παράβ. τ’ 'Ομηρικό' «έσόψομαι ό- 
φθαλμοΐσιν» Ό μ Ίλ. Ε, 212. Φωτιά νά τό κάψ. Παράβ. «έν πυρί γενοί- 
ατο» Ό μ. Ίλ. Β, 340. Νάμα άή Μπαναγία. Παράβ. «ναι μά τόδε τό σκήπ- 
τρον» Όμ. Ίλ. A 234. ’Έφτυσα γαΐμα ίσαμε νά τό σώσω. Παράβ. «α ί
μα έμέων» Ό μ. Ίλ. O i l .  Χάθκαμε, λέγαμε στήν Τσεντώ, μέσα στον 
προηγούμενο Ευρωπαϊκό πόλεμο, πού συμμετείχε κ ’ ή Τουρκία, ένόσω ή 
κατάστασις εξακολουθούσε δυσάρεστη. Παράβ. «άπωλόμην» μέ τήν ίδια 
μεταφορική σημασία Εύρ. Έκ. 515, Εύρ. ’ Ανδρ. 71. Εύρ. Ήλ. 60. Ηρτ’ 
Άναστάς Κεχαγιάς στά πράματα. Παράβ. «οί ’Αθηναίοι ήλθον έπί τά
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πράγματα» Θουκ. 1, 89. Έγώ το πήρα για σακά=τό νόμισα αστείο. ΙΙα- 
ράβ. «λαβόντες»=νομίσαντες Θουκ. Β' 42."Ενα τΰκαμε=τό ένωσε. Παράβ. 
«μίαν αυτήν έποίησε πόλιν» Θουκ. Ε ' 2. Ε ίμα ι ^αλεσμένος στή χαρά. ΙΙα- 
ράβ. «έκάλεσα αυτόν πρός εμέ» Κ. Παω. Β' 68 . Καίγετ’ ή καρδιά μ. ΙΙα- 
ραβ. «δαίεταί μοι ήτορ» Ό μ. Ό δ. α. Νά μή στήσ’ κανά £αβγά κειπέρα. 
Παραβ. «έ'ριν στήσαντες» Ό μ. Ό δ. τ 11. ’Έσπασ ή καρδιά μ. ΙΙαράβ. 
«κατεκλάσθη φίλον ήτορ» Ό μ. Όδ. δ 481 Στό πρώτο έν’ άκόμα. Παράβ. 
«είσήλθον περί τόν πρώτον ύπνον οί Θηβαίοι» Θουκ.
Σήκωσε άή μύτ’ του φέτο κεΐνος=το  πήρε άπάνω του, περφάνεψε.
Νά κοιτάξ νά βγάλίς πουλιά =  Νά φέρης ώς τό τέλος τήν εργασία, που 

άρχισες, νά έχης καλό άποτέλεσμα.
Νά κάτς μέ τά παστρικά σ’= Ν ά  φερθής καλά, νά δείξης συμπεριφορά 

καλή.
Παραχώνω άή φ ω τιά =Ά φ ίνω  τήν έργασία μου, φεΰγω άπό κεΤ, πού έρ- 

γάζουμαι, ώς μισθωτός.
Κατά ήλιοϋ do γύρισαν dov άρρω στο=Είναι στις τελευταίες του στιγμές. 
Ό  καιρός θά τά ξυνίσ=ό καιρός θά· χαλάσ.
Στό παχνί dov έ'δεσε=Τόν έκαμε υποχείριο.
’Έ χΐ άφραχτο στόμ’ α ύτή=έχει άπύλωτο στόμα, δέν άποστομώνεται, ε ί

ναι φλύαρη.
Παίρνω μυρωδιά=άντιλαμβάνομαι, πληροφορούμαι.
Δέ μυρίσκα τό δαχτύλι μ = δ έν  μπορούσα νά τό ξέρω, πώς νά τό μάθω. 
’Έσκασ’ ή χολή τ=κατατρόμαξε.
Μετράει τά καλάιρίμια=περιφέρεται άνεργος.
Καλοκαίρσα κεράσια=έφαγα κεράσια γιά πρώτη φορά.
ΓΙύ κάτ πό τό μουστάκι γελάει=κρυφογελάει, γελά ύπουλα.
Στήν άλλ) άή ζυμωσιά=τόν μήνα πού δέν έχει Σάββατο. ’Έτσι απαντού

σανε κάποτε στήν προξενήτρα, πού έφερνε στό σπίτι κόρης προτάσεις 
άπό γαμπρό ανεπιθύμητο.

Άξελάκκιστα π α γ α ίν ΐ= ’ Αρχίζει μιά δουλειά απροετοίμαστος, σάν έκεΐνον 
πού κλαδεύει τά κλήαατα, χωρίς νά ξελακκίση τό αμπέλι.

Φλάγω μέ τέσσερα μάτια=Π εριμένω  μέ Αγωνία.
Μέ πήρες άή φαρδιά μ = Μ έ  τρόμαξες
Μέ χαλάβρωσες=Μέ πόνεσες μέ τό χτύπημα, πού μέ έ'δωκες.
Ά νο ίγ ’ ή καρδιά μ=Άνακουφίζουμαι, ευχαριστούμαι.
Πό dov νώμο έν ’ κομμένα τά χέρια τ = Ε ΐν α ι φιλάργυρος.
Στά μαχαίρια έ'ναι=Ειν.αι μαλωμένοι, άλληλοεχθρεύονται.
Στό στομάχι dov έ χ ΐ= Δ έν  τόν χωνεύει.
Γιά τά μαύρα μάτια πήγες=ΓΙήγες χωρίς νά καταφέρης τίποτε.
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Σά τζή άρελλής τά μαλλιά εϊμα σ τε=Ε ϊμα σ τε άνω κάτω.
ΓΙάτσε στά δέκα τό παιδί=Μ πήκε στό δέκατο έτος τής ήλικίας του.
Στά δεκαπέντε πορπατεΐ=Διατρέχει τό δέκατο πέμπτο έτος.
Μέ τοϋ πατέρα τ τά φτερά πετάει ά κόμα=Κ ινεΐτα ι μέ τό χρήμα καί τήν 

υπόληψη τοϋ πατέρα του.
Ταιριάζνε τά χνώτα τς=Συμφωνοϋν οί συνήθειες τους, ό χαρακτήρας τους. 
Άνεφυλλησε τό παιδί νά κ λ α ίη ^ ’Έκλαψε άπό καρδιάς, λαχτάρισε, χολό- 

σκασε νά κλαίη.
'Ιδρώνΐ τοϋ παιδιοϋ τό μουστάκι—’Άρχισε νά βγάζ μουστάκι τό παιδί,
Δέ ίδρώνΐ τό φτί μ = Δ έ ν  δίνω σ’ αυτό σημασία, δέν μέ κοστίζ.
Μαύρισε τό μάτι μ=Ά πελπίστηκα.
Νά πής τόν άπήλογο=Νά βουβαθής.
Πήρε τό £ατήφορο=Ά ρχισε νά ξεπέφτη 
Ξημέρωσ ό Θεός άήν ήμέρα=Ξημέρωσε.
Τρέμ’ ή νυχτα==Ειναι μεσάνυχτα μ ’ άστροφεγγιά.
Χάθκε τ ’ άστρο τ . = ’Έ γινε άφαντος.
Τίναξε τά πέταλα=ΙΙέθανε.
Δέ λαχτίζ ή ψυχή τ = Δ έ  φροντίζει γιά τίποτε.
ΓΙινίγίκα μές στά έξοδα=Καταξοδευθηκα.
Σέ κόάαινε τό παντελόνι=Άψήλωσες, καί σοΰ είναι κοντό τό παντελόνι. 
’Έχνε do gaiQO τς= Ε Ιν α ι σέ καλή οικονομική κατάσταση.
Ε ίμα ι ψευτς τοΰ δ ε ΐνα =Σ ά ς μεταδίδω δτι ακόυσα άπό εκείνον χωρίς νά 

τό επιβεβαιώνω.
Θά βγάλι τά παπούτσια τ νά πάη μέσα=Θ ά γίνη σώγαμπρος, καί θά βρή 

άπ* δλα.
Δέ dov είπαν μήδε δσ τ=Τ ό ν  περιφρόνησαν τελείως.
’Ανοίγω φυλλα=Αεπτυνω τό ζυμάρι, γιά νά κάμω έφκάδες.
Άνέβκε τό ψωμί=Φουσκωσε τό ζυμάρι, άφοϋ βάλανε προζύμι.
Τό τραίνο κόσμο ξεφουρνίζ=Βγαίνουν πολλοί ταξιδιώτες άπ’ τό τραίιο. 
Λάλίσε τ ’ άρνίθ—Φώναξε ό πετεινός.
Κοιμάται to  νερό==ΕΓναι ώρα πού ήσυχάζει τό πάν.
Άπό άή νύχτα τή Θεγοΰ— Πολύ νωρίς, πριν ξημερώση.
Μέ πήρ: δ νυπνος=Άποκοιμήθηκα.
Κόλλίσε τ’ άχεΐλι μ=Δ ίψ α σ α  πολυ.
Βάζω φυτίλια=Ραδιουργώ, υποκινώ.
Ά γριευ ’ ό κα ιρός=Ό  καιρός χειροτερεύει.
Κάμνω do σταυρό μ = Ά π ο ρ ώ  καί έξίσταμαι.
Κόφτω καρφιά=Κρυολογώ.
Σ τ ’ αυγά κ ρ α τε ϊ= Ε ινα ι άδυνατος, μόλις στηρίζεται στά πόδια του.
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Μάλλιασ’ ή γλώσσα μ =Β α ρέθηκα  τ ά  μιλώ.
Σταυρώνω άή ψυχή μ=Τρώ γω  γιά νά δυναμώσω.
Βουλώνμε μέ τ ’ αυγό do στόμα μας=Τελειώ νουμε τό γεύμα μέ τ’ αυγό. 
Ξυέτ’ έκεΐ πού δέ do άρώ ει=Βρίσκεται σέ αμηχανία.
Σέ πούλισανε στό χα λβά =Σ έ γελάσανε, σέ κοροϊδέψανε.
Χτυπάει στό μ ά τ=Κ ά μ νει εντύπωση.
Συί>ίν1 τό ν ε ρ ό = ’Απορροφάται τό νερό εκεί πού θά χυθή.
Στό g iρά τά έχΐς τά μάτια σ ;= Δ έ ν  προσέχεις ;
Αύτός δέ δίνΐ do διάβολο θυμιάμα=φιλάργυρος.
Βρένεται καί τοΰ πουλιού τό γάλα έκ εΐ=Β ρ ίσ κ ετα ι έκεΐ δτι κι" αν ζητήξουν. 
Μέ do στόμα τ πουλιά π ιάνΐ='Ικανώ τατος άνθρωπος τετραπέρατος. 
Κάνε δέ μέ γράφ δ γιός μου=Κ αθόλου δέν λαμβάνει ύπ’ βψιν δ γιός μου 

τις συμβουλές μου, δέν υπακούει.
Δέ μυρίζ άάρίλας αύτός ό άθρεπος=Αύτός δ άνθρωπος δέ μοιάζει άνδρας, 

δέν έχει άντρικό χαρακτήρα.
’Πό άή Μπόλι ήρτε κ ’ έ'να πράσνο φύλλο δέ μ’ έφ ερε=Γύρ ισ ε άπό τήν 

Πόλη, καί δέ μ ’ έφερε τό παραμικρό δώρο.
Τ ί κάμνεις Άσμενιώ ; — Κάμνω κόμα =Π ώ ς είσαι Άσμενιώ ; Τ ί κάμνεις;

—’Ακόμη μαλλί δουλεύω, δηλ. ξαίνω κλπ.
Λαχτάρα μέ κολλάει=Λαχταρίζω, δέν μπορώ νά τό χωνέψω.
Ο μικρός τρα νεύει=Τά  παιδιά αναπτύσσονται σύντομα κτλ.

Διακρίαεις.

11 Αν καί οί περισσότεροι κάτοικοι τής Τσεντώς εΐτανε αγράμματοι, 
παρατηρούντανε κάτι λεπτές διακρίσεις στή γλώσσα τους, πού φανερώνουν 
δτι, δσο καί άν οί απαίδευτοι άνθρωποι τού λαού μιλούνε φυσικά κι’ ά- 
βίαστα, προσέχουνε κιόλας, έ'στω κι’ άσυνείδητα, νά μή δημιουργούν πα
ρανοήσεις.

'Υπήρχε λ.χ. τό ρήμα ^ρεμώ, πού έγινε βεβαίως άπ’ τό κρημνίζω, καί 
είχε τήν ίδια μ’ αύτό σηαασία. Διατηρούσανε δμο>ς καί τό κρεμώ μέ τις 
δικές του σημασίες' άναρτώ, καθηλώνω, άπαγχονίζω, εξαρτώμαι. 'Έτσι 
είχανε δύο δμοια σχεδόν ρήματα· τό gρεμώ καί τό κρεμώ, πού διακρί- 
νουνταν μονάχα άπό μιά παραμικρή διαφορά, τής προφοράς τού αρχικού 
συμφώνου. Μολαταύτα δλοι χρησιμοποιούσανε σωστά καί τά δύο αύτά 
ρήματα, καί χωρίς νά κάμουν λάθος, μεταχειρίζουνταν τό καθένα δπου 
ταίριαζε. Π. χ. Τό άουβάρ gρέμσε. Κρέμασε τή τζούκνα σ στό καρφί.. 
Έ κ ε ΐ πέρα κρέμασαν dov ’^ινάτογλου. Σ ’ αύτόνα κρεμάστηκαμε=Ά π’ 
αυτόν έξαρταήιεθα κτλ.
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'Υπήρχε επίσης to ρήμα gαρgαλίζω, που σήμαινε δ,τι καί τό γαργα
λίζω. Μεταχειρίζουνταν δμως τό ίδιο ρήμα καί μέ τόν τόπο γαργαλεύω, 
ποΰ σήμαινε' άργοκινοΰμαι, λογυρίζω σιγανά, ψάχνω γιά νά βρώ κάτι.

Τό ρήμα άρέχω άποτελοϋσι μιά παραλλαγή τοΰ ρήματος τρέχω και 
σήιιαινε· γυρίζω, περιφέρουμαι. Ποΰ άρέχΐς, μαρή σορτοΰκα, έλεγε μαλώ
νοντας ή μάννα τήν κόρη της. Παράλληλα δμως στό άρέχω διατηρούντα- 
νε καί άμετάβλητο τό ρήμα τρέχω μέ τή σημασία τοΰ ρέει, φεύγει, Ακο
λουθεί, είναι τρύπιο τό δοχείο καί χύνεται άπό μέσα τό περιεχόμενο υγρό’ 
π.χ. Τρέχΐ δ τσεσμές. Τρέχΐ τό έξοδο. Τρέχΐ τό μάτι μ. Τρέχΐ δ κουβάς 
κτλ.

Λέγανε σέ μάς γενικώς' ό Άναστάς, δ Μπάλάς, δ Θανάς, δ Φουρ- 
μούζ κτλ. άντί τών κοινών δ Άναστάσης, δ Μπαλάσης, δ Θανάσης, δ 
Φουρμούζης κτλ. Τά Ονόματα δηλαδή έκεΐνα είχανε χάσει στήν πατρίδα 
μου τήν κατάληξή τους ης, κ ’ έτσι ταυτίστηκαν στήν ονομαστική μέ τά 
όνόματα" δ Άάριάς, δ βουτσάς, δ Γραμματάς, δ γυρευτάς, δ δουλευτάς, 
δ Θωμάς, δ Μηνάς κτλ. Μολαταύτα στή γενική τοΰ ένικοΰ άριθμοϋ κα
νείς δέν έλεγε ποτέ’ τή Άναστά, τή Μπάλά, τή Θανά, τή Φουρμού κτλ· 
όπως έλεγαν τή Άάριά, τή βουτσά, τή Γραμματά, κτλ., ’Αλλά έλεγαν' 
τ’ Άναστάς. τή Μπάλάς, τή θανάς, τή Φουρμούζ κτλ., σάν νά είχανε 
διδαχθή στό σχολείο δτι τά γράμματα ς καί ζ ανήκανε στή ρίζα τών ονο
μάτων εκείνων, καί δέν μπορούσανε ν’ άποβληθοΰν. Γιά τοϋτο έχει γρά
ψει πολλάκις δ Χατζιδάκης στις γλωσσολογικές του μελέτες' π. χ. « . . . . 
Δύναμαι νά διαβεβαιώσω τούς περιφρονούντας τήν λαλουμένην ήμών 
γλώσσαν δτι πολύ μεγαλύτερα κανονικότης καί τάξις παρατηρεΐται ύπό 
τών επιμελών εξεταστών έν τή γλώσση τοΰ χωρικού, δστις ουδέποτε άνέ- 
γνωσε βιβλίον ούδ’ έξήλθε τής γνώμης του ή έν τή γλώσση τή έν Ά θ ή  
ναις ύφ’ ήμών λαλουμένη» Χατζ. έν «Ά θη να ίφ » σ. 14— Κοίτ. τοΰ ίδιου 
Παιδαγωγικόν Σχολεϊον 1884 σ. 809, επίσης τοΰ ίδιου άπάντησις είς 
Κρουμπάχερ σ. 502.

Είναι πράγματι πολύ Αξιοσημείωτη ή ψιλοδουλειά, πού κάμνει στή 
γλώσσα του ό Αγράμματος λαός γιά ν’ άπδφεύγη τή σύγχυση. Έ νφ λ. χ. 
στήν Τ σενιύ  τά οξύτονα άρσενικά ονόματα σέ ος, δηλ. τ ’ αρχαία δευτε
ρόκλιτα διατηρούσανε στήν όνομαστική τοΰ πληθυντικού την κατάληξη οι 
κ’ έκαμναν δ δοτικός— οί δοτικοί, δ τραχανός—οί τραχανοί, δ νοματός— οί 
νοματοί κλπ., τό όνομα δ γιος (άρχαΐον υιός) δέν έκαμνε στόν πληθυντι
κό οί γιοί, γιά νά μή συμπέση φωνητικά μέ τό δμοιοπρόφερτο θηλυκό ή 
γή, Αλλά έκαμνε οί γιοΰδες. Επίσης τό δνομα άδρεφός ειχε πληθυντικό οί 
άδρεφοΰδες, ή τ ’ άδρέφια, καί ποτέ οί άδρεφοί, γιά νά ξεχωρίζη άπό τό 
θηλυκό ή άδρεφή.

Γιάτραινα έλεγαν τή γυναίκα, πού γιάτρευε μέ τις αλοιφές καί τά
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γητέματα, κα' γιατρέσα τήν κυρία τοΰ γιατρόν. Φοράδα εΐτανε τό θηλυκό 
τό αλογο. Άλογα εΐτανε τό κορίτσι, πού δέν περιμαζεΰουνταν. Ή  λέξη 
ότά είχε δυό πληθυντικούς1 οι όκάδες -λ οί όκές, πού είχε ό καθένας τους 
ξεχωριστή σημασία. Όκάδες εΐτανε ό πληθυντικός τής όκάς, δίαν λογα- 
ριάζουνταν ω; μετρική μονάδα τοϋ βάρους. Π. χ. δυό όκάδες πίτερο. Ό 
κές εΐτανε τά δράμια, δηλαδή τά μετάλλινα δοχεία, πού μεταχειρίζουν
ταν οί μπακάληδες γιά νά μετρούνε τά υγρά.

Οί δυό άόριστοι τοΰ ρήματος παγαίνω* πήγε καί πάει δέν είχαν άκρι
βώς τήν ίδια σημασία. Πάει δ Δημητρός Σηλυβριά, σήμαινε δτι μετέβη 
στή Σηλύβρια καί δέ γύρισε άκόμη άπ’ έκεΐ. Έ νφ πήγε δ Δημητρός Ση- 
λνβριά, θά πή δτι τό ταξίδι ειχε γίνει έχτές, προχτές ή κάποτε άρχήτερα, 
καί δτι ό Δημητρός ειχε γυρίσει άπ’ έκεΐ. Σπίτι εΐτανε τό κάθε σπίτι. Τό 
μεγάλο σπίτι τό λέγανε σπιτάρα. Κ ι’ δταν ήθελαν νά παραστήσουν ένα 
σπίτι μεγάλο, καλοκτισμένο καί πλούσιο, μεταχειρίζουνταν τόν τύπο σπι- 
ταρώνα.

Λεπτότατες διακρίσεις έκαμναν καί στή σύνταξη. Λ. χ. ή γενική κτη
τική προτάσσουνταν δταν τό κτήμα εΐταν άψυχο καί τό άκολουθοΰσε, αν 
εΐτανε έμψυχο π. χ. Τή Ληγοράσκου ή σάγια. Τσή Χρυσώς τό σπίτ. Τσή 
Μπαλάσας ή πόρτα. Ό  Νικόλας τσ’ Έρφίλίς. Ό  Γιώργης τσή Βηθόνίς. 
Ό  Πολυχρόνίς τσή Βδοκιώς, κτλ.

Μ ερ ικ ές  παρατηρήσεις ατό τυπικό.

Τό κυριώτερο χαρακτηριστικό, πού φανερώνει τή μορφή καί τήν 
έθνικότητα ακόμα μιάς γλώσσης είναι οί τύποι, οί διάφορες δηλαδή με
ταβολές τών κλιτών μερών τοΰ λόγου. Καί σ’ αυτούς τό ιδίωμα τής Τσεν- 
τώς δέν παρουσίαζε σημαντικές διαφορές άπό τήν κοινή δημοτική τών 
λαϊκών τραγουδιών καί τών μεγάλων κέντρων τοΰ έλληνισμοΰ, δπως θά 
φανή παραπέρα άπό τήν κλίση τών διαφόρων ονομάτων καί τών ρημά
των πού παραθέτω.

Ρήματα. Τά ρήματα δλα ανεξαιρέτως λήγανε σέ ω τονισμένο ή άτο
νο, πού τό προφέρνανε καθαρό καί στρογγυλόστομο.

ΙΊ. χ. άρατίζω, βαγίζω, ίιοδίζω, γλέπω, g i^ i^ o ) ,  δρομνιάζω, άεάώνω, 
έγλεντιζω, ζαμουριάζω, ήσκιώνω, θρύβω, ιδρώνω, καλαμνιάζω, λαμπουρ- 
δώνω, μαδίζω, νουνίζω, ξαίνω, δγραάίζω, παρώνω, ροπώνω, σουφρώνω, 
τρανεύω, φα0 ρίζω, χαλαβρώνω, ψουνίζω κτλ.

’Αστοχώ, βαάσλαλώ, βροάώ, Ιίορώ, γροικώ, gρεμώ, δυστυχώ, ζουλώ, 
θαρώ, κοάυλώ, λαίηκοπώ, μοσκοβολώ, ξεσκιώ, πρεπομαχώ, ρουφώ, σκα- 
πετώ, τσουμαδώ, η^ομαχώ , χασομερώ, ψηφώ κλπ.

"Εχει κάπιά σημασία αύτή ή παρατήρηση, διότι σ ’ άλλα βορειοελλη-
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νικά ιδιώματα τά βαρύτονα λήγανε σέ ου' π. χ. βατεύου, γρουνίζου, γλυ- 
τώνου κτλ. Στήν Κεσσάνη μάλιστα λήγανε σέ οΰ και τά περισπώμενα ρή
ματα στόν ενεστώτα τή ; οριστικής' π. χ. άγαποΰ, βαροΰ, γελοΰ κτλ. άντί 
τά συνηθισμένα καί πανελλήνια' αγαπώ, βαρώ, γελώ κτλ.

Γ ιά  τά ονόματα δυό λόγια. "Ολα τά ονόματα εΐτανε κλιτά καί σύμ
φωνα μέ του; καθιερωμένους τύπους των προσαρμόζουνταν καί κλίνουν- 
ταν δλα' τά καινούργια ονόματα, πού μπαίνανε στήν τοπική γλώσσα τή; 
Τσεντώς άπό ξένες γλώσσες.

Π. χ. ό Άβράμς, ό Άλής, ό Βαής άπό τό άρμενικό ό Βαχέ, ό Βηθι- 
λέμς, ό Γαβοίλις, δ Δανίλίς, δ Έσρέφς, δ Ζουχτής, ό Μπαχάρς, ό Μιχα- 
ήλος, δ "Οθος, δ Συμαγώνίς, δ Φαραγώνίς, δ Ίσδραήλίς, ή Έλισσάβετ— 
Λισσαβή, ή Βιρσαβεέ—Φερσαγή κτλ.

'Ο άλτιπαρμάκίς, δ βεράνίς, δ bελάς, δ gαμσίζ1 δ άελής, δ έφέντης, δ 
ζεβζέκίς, δ ίσταχλής, δ καμάς, δ λουλάς, δ μαστραπάς, δ νοάάς, δ πα- 
σβάντς, ό σερσέμς, δ ταξκΐάρς, δ φοκκαράς, δ χαΐνίς κτλ.

Τό άανά— άανάδ, τό κονάκι, τό κονιάκΐ, τό κούςοτου—κούσατο, τό 
ρεβόλβερ—ριβόλΐ, τό μαγαζά—μαγαζί, τό σουρού—σουρί, τό ταμάα—τό 
ταμάχι κτλ.

Στους ίδιους τύπους ύποβάλλουνταν καί οί λέξεις, πού είσάγουνταν 
στήν τοπική γλώσσα τής Τσεντώς άπό τήν άρχαία ή άπό τήν καθαρεύου
σα- π. χ. δ Άγαμένος, δ Άρχιλλέγας, δ Δυσσέγας, ό 'ΙΙρακλής, ό Δημο 
σκοκλής, δ Πλάτος, δ Σόλος, ή ’Ά ρτεμη, ή Άστερώ, ή Εύ'χαρη κτλ.

"Ολα τ’ άρσενικά έ'πρεπε στήν όνομαστική τοΰ ένικοϋ νά τελειώνου
νε σέ ς. ’ Απεναντίας ολα τά θηλυκά είχανε χωρίς ς στήν όνομαστική κ’ 
εξάπαντος μέ ς τή γενική. Τά ουδέτερα είχανε τή γενική τοΰ ενικού σέ 
ου άσχέτω; πρός τό καταληκτικό γράμμα τής ονομαστικής

’Άκλιτα εΐτανε μονάχα τό θηλυκό ή γίς καί μερικά ουδέτερα μέ ς 
στό τέλος τό άλας, τό μάκρος, τό πρέπος, τό πλάτος, τό φάρδο..

Τά γένη. Καθώς συνέβαινε καί στήν άρχαία γλώσσα τα ονόματα εϊ- 
τανε τριών γενών, καί άλλαζαν άδιαφόρως τό γένος τους από αναλογία 
πρός άλλα όμοια τους.

Π. χ. τ’ άρσενικά γίνουνταν θηλυκά κ»ί ουδέτερα' ή ά^ώλα, ή άρ 
βώνα, ή αχερώνα, ή λάκκι, ή πήχι, ή ρομαθιά, ή σκούλικα, ή φράχτ, ή χή 
να κτλ. Τό άσπρογίτ, τό βουνό, τό μιστό, τό στρατό κτλ.

Ά ντιθέτω ς τά θηλυκά γίνουνταν άρσενικά καί ουδέτερα' π. χ. δ ζά- 
χαρς, ό καμάς, δ σογιάς, τό δρδί, τό μόνοιο, ή ροή—τό ροΐ, ή αλατιέρα— 
τό άλλατερό, ή νυχτικιά— τό νυχτικό κτλ.

Τά ουδέτερα επίσης γίνουνταν άρσενικά καί θηλυκά π. χ. δ βούτρος,
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δ λείψανος, ό κούπανος, δ δόυος, ό σιόμας, ό τσιγάρος, ή ράφ, ή σκάφ, ή 
στρωμή.

Μερικά ονόματα απαντούσαν σ έ  δ j o  γένη’ π. χ. τδ βράδ κ ’ ή βραδυά, 
ό γρόθος κ’ ή γροθιά, ό γιακάς κ’ ή γιακά, δ πόρδος κ’ ή πορδή, δ χρό
νος κ ’ ή χρονιά.

Παράβαλε τά τής αρχαίας· δ αίθήρ καί ή αιθήρ, δ αφενός καί τό 
αφενός, δ καί ή βηξ, δ δεΐπνος καί τό δεΐπνον, δ καί ή λέμβος, δ πετρος 
καί ή πέτρα, δ τάραχος καί ή ταραχή, δ σκότος καί τό σκότος.

'Υοίοχοριβτικά.

Τά περισσότερα ονόματα εΐτανε ουδέτερα, κ ι’ άπ’ αυτά πάρα πολλά 
είχανε υποκοριστικές καταλήξεις χωρίς σμικρυντική σημασία. Π. χ. άγρίμ, 
βαρέλι, γουρούνι, δεσάκκΐ, ζουνάρ, κουλλίκΐ, λαμνί, μαναστήρ, ξίδ, ποτ 
λήμ, ρουκάνΐ, στάρ, τυρί, φ ^ά ρ , χουνί, ψάρ κτλ.

Ή  χρήση τών υποκοριστικών όνομάιων άρχισε άπό τήν Κοινή, κ’ 
έπεκτείνουνταν μέ τόν καιρό έως τίς ήμέρες μας. ‘Ο Χατζιδάκης διδάσκει 
στό «περί γενέσεως τής καθωμιλημένης γλώσσης» βιβλίο ν του δτι μετά 
τις κατακτήσεις τοΰ Μεγάλου Άλεξάντρου καί τήν διάδοση τής έλληνι- 
κής γλώσσης στήν Ά σία  δ λαός προτιμούσε τούς υποκοριστικούς τύπους, 
διότι τοΰ εΐτανε άπλούστεροι κ’ εύκολώτεροι στήν κλίση. Νομίζω δμως 
έγώ, αν μ ’ έπιτρέπεται νάχω γνώμη, δτι ή εξήγηση τοΰ σόφοϋ γλωσσολό
γου δέν λύει τό ζήτημα. Διότι ό λαός δέν έβγαλε μόνον άπό τόν άνώμαλο 
τύπο ή χειρ τής χειρός τόν υποκοριστικό τύπο τό χέρι, γιά νά πειστούμε 
δτι τό'καμε πρός ευκολία του, άλλά καί άπό τούς δμαλώτατους τύπους ή 
κεφαλή, ή βελόνη, δ τυρός κτλ. προτίμησε τά υποκοριστικά τους- τό κεφά
λι, τό βελόνι, τό τυρί κτλ.

Μέ φαίνεται λοιπόν δτι ή χρήση τών υποκοριστικών τύπων είναι πα* 
λαιότερη αδυναμία τής ελληνικής γλώσσας, πού οφείλεται σέ άλλους λό
γους. Άπό τήν κλασική άκόμη εποχή οί "Ελλη,χες, γιά νά μιλούνε χαϊδε
μένα καί κομψότερα μεταχειρίζουνταν τούς υποκοριστικούς τύπους τών 
όνομάτων, κι' δταν άκόμη τ’ άντικείμενα πού θέλανε νά παραστήσούν 
δέν εΐτανε μικρά. ’Έτσι οί υποκοριστικές καταλήξεις χάνανε μέ’ τόν καιρό 
τήν υποκοριστική τους σημασία, τά υποκοριστικά όνόματα γίνουνταν κοι
νά ουσιαστικά, κ ’ δταν άργότερα χρειάζουνταν πραγματικά υποκοριστικά 
χρησιμοποιούνταν άλλες υποκοριστικές καταλήξεις. Σςή θέση λ.χ. τών 

-προσηγορικών’ βίβλος, θήρ, πίναξ κτλ. μεταχειρίζουνταν οί ’Αρχαίοι χω
ρίς υποκοριστικό νόημα τούς υποκοριστικούς τύπους’ βιβλίον, θηρίον, πι- 
νάκιον κτλ., π ο  είχαν τή σημασία τών προηγουμένων. Καί κατόπι, 
δταν ελάμβαναν στ’ αλήθεια άνάγκη άπό ύποκοριστικά, έκαμναν καινούρ-
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γ.α μ ’ άλλες καταλήξεις- π χ. βιβλιάριον, θηρίδιον, πινακίδιον κτλ.
Αυτή ή συνήθεια έπικρατεί έως σήμερα γενικώς στόν Ελληνισμό. 

Λέμε π.χ, γιά ένα σαραντάρη δτι είναι καλό παιδί. Τόν παππά καί τόν 
παππού τούς προσφωνούμε μέ τή λέξη παππούλη, δταν θέλουμε νά τούς 
καλοφερθούμε. Καί πρός τά παιδιά, δταν μιλούμε μέ συμπάθεια, τά λέμε 
κοριτσάκι μου, παιδάκι μου, καί αν άκόμη δέν είναι πολύ μικρά. Είναι 
φυσικό αύτό τό πράγμα. "Οπως δηλαδή τό κάθε μικρό είναι χαϊδεμένο, 
έ'τσι καί ή λέξη άμα γίνη σμικρυντική, παραστήνει γλωσσικώς τό ήθικό 
χάδι άπό μέρος έκείνου πού τό λέει στό άτομο πού Αποτείνεται.

Ή μητέρα τής έποχής μας, δταν καταλάβη δτι διψά τό μωρό της, 
δέν τό δίνει νερό, άλλά νεράκι καί τής φαίνεται δτι τού προσφέρει κάτι 
νοστιμώτερο απ’ τό νερό. Στό εστιατόριο, πού τρώει κανείς, άμα κάμη 
στόν έστιάτορα νεύμα, δτι χρειάζεται ψωμί, έκεΐνος θά προστάξη τό γκαρ
σόνι νά τοϋ ψέρη ψωμάκι, κ’ έχει τήν ιδέα δ ιι έτσι περιποιείται τόν πε
λάτη περισσότερο. — Κυρία Δεσποτούλα, άρχισε νά λέη προχθές μιά γει- 
τόνισσά μας άπ’ τή Θράκη στήν κυρία μου, νά σάς πώ μιά σηγμούλα. Κ ’ 
ένας συνάδελφός μου δικηγόρος μ ’ έλεγε τελευταία δτι, άν θά τελείωνε 
κάπια ζουμερή υπόθεση, θάπαιρνε δέκα χιλιάδες δραχμές, νά τις βάλη 
στήν τζεπούλα του.

’ Απ’ τ’ άνωτέρω παραδείγματα φαίνεται άναμφισβήτητα δτι ό ελλη
νικός λαός μεταχειρίζεται ανέκαθεν τούς υποκοριστικούς τύπους οχι πρός 
ευκολία τών στοματικών όργάνων τής λαλιάς, άλλά γιά νά παραστήνη τά 
πράματα λεπτά καί καλλωπισμένα. Ό  λόγος δηλαδή πού προτιμώνται οί 
σμικρυντικές -λέξεις δέν είναι γλωσσολογικός, άλλά ψυχολογικός.

Υπήρχε λοιπόν καί στήν Τσεντώ αυτή ή συνήθεια, δπου κύρια καί 
προσηγορικά δνόματα τά μεταχειρίζουνταν στόν υποκοριστικό τους τύπο. 
Κ ι’ δταν τά πρώτα υποκοριστικά έχασαν μέ τήν πολυχρησία τή σμικρυν- 
τική τους έννοια, τά φέλλιασαν μέ καινούργιες υποκοριστικές καταλήξεις, 
καί τά ξανάκαμαν υποκοριστικά. Τό δνομα Γιαννάκης λ.χ. κατήντησε ισο
δύναμο *οϋ τύπου Γιάννης ώς έξής' στήν άρχή ώνόμασαν Γιαννάκι τόν 
μικρό τόν Γιάννη. "Οταν όμως τό Γιαννάκι μεγάλωσε, έγινε γένους Αρ
σενικού ό Γιαννάκης, πού είναι τό ίδιο μέ τόν Γιάννη. Κ ’ έπειδή είχε πιά 
λησμονηθή ή υποκοριστική του προέλευση, είπανε τόν μικρό τόν Γιαννά- 
κη Γιαννακάκι, κι’ άπ’ αύτό πάλι έγινε τ ’ αρσενικό δ Γιαννακάκης, καί 
πάει λέοντας. Τό ίδιο έγινε καί στά προσηγορικά. Τή λέξη πόδι, πού 
είχε έπικρατήσει στή θέση τοΰ Ανωμάλου τύπου δ πούς, τήν ξέχασαν δτι 
εΐτανε τό ύποκοριστικό της, καί γιά νά παραστήσουν τό μικρό τό πόδι, 
έκαμαν καινούργιο υποκοριστικό τύπο1 τό ποδάρ. Μά μέ τόν καιρό χάθη
κε κι’ αΰτουνού ή σμικρυντική σημασία, τό ποδάρ έγινε τό ίδιο μέ τό πόδ
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καί μέ τον πόΰα, και τότε πλάσθηκαν τά νεώτερα υποκοριστικά ποδαρέλι 
κσί ποδαρόπλο.

Μ’ σ',,όν τόν τρόπο τά περισσότερα άρσενικά κυρία ονόματα προής- 
χουνταν άπό υποκοριστικά, καί είχανε τις καταλήξεις άκίς καί ής τονού- 
μενο. π.χ. Άσμάκίς, Βεργουλάκΐ,ς, Μπαχαράκίς, Γαβριλάκΐί, Δοξάκίς, 
Ζαφειράκίς, Θανασάκης, Κωσταάάκίς, Λασκαράκίς, Πασκαλάκίς, Σταυρι- 
νάκις, Φωτάκίς, Χριστοφιλάκίς κτλ. Άάωνής, Γεωργής, Δεάρής, Ζάχα
ρή:, Θοδωρής, Κυριαζής, Ληγορής, Μαυρουδής, Νικολής, Παντελής, Σα- 
ραάής, Φειάερής κτλ.

Τά θηλυκά κύρια όνόματα εΐτανε προηγουμένως ολα σχεδόν υποκο
ριστικά μέ τις καταλήξεις’ ώ, ίτσα, άκΐ καί ούλα' π. χ.

Άγδονιώ, Βενετιώ, Γαϊτανιώ, Δαφινιώ, Έψεβώ, Ζαφριώ, Θωμαγιώ, 
Κανελλιώ, Λεμπιγιώ, Μούσμουλιώ, Ξαθώ, Πρεπώ, Ραλλιώ, Σαββώ, Ταρ- 
σώ, Φερσώ, Χριστώ, Φροσυνιώ, κτλ.

Σημ. Καί στήν άρχαία γλώσσα ή κατάληξη τών θηλυκών ώ εΐταν 
κατά πρώτο υποκοριστική.

Άμυγδαλίτσα, Βαγίτσα, Δομνίτσα, Έλίτσα, Ζωίτσα, Θεγονίτσα, Κυ- 
ριακίτσα, Λαμπρινίτσα, Μπαλασίτσα, Πασκαλίτσα, Σωτηρίτσα, Ταρσίτσα, 
Φανίτσα, Χριστίτσα κτλ. Άφεάούλα, Γιαννούλα Έψεβούλα, Θεγοπούλα, 
Κυριακούλα, Μαρούλα, Χρυσούλα κτλ. Έλενκάκΐ, Κυριακάκΐ, Μαργάκι, 
Φροσάκΐ κτλ.

Τά οικογενειακά έπίθετα κιιί τά παρανόματα χρησιμοποιούνται τά 
περισσότερα στό ουδέτερο γένος μέ τις υποκοριστικές καταλήξεις ί καί 
όπλο' π.χ. τό Άρκουδί, τό Γιαννακί, τό Τσουκάλι κτλ. Τό Βεργόπλο, τό 
Δογραματζόπλο, τό Κερεμιτσόπλο, τό Λιολιόπλο, τό Μαάικόπλο, τό Περ- 
δικόπλο, τό Τζαρτόπλο, τό Xατζηgoυtζόπλo) τό ψιλόπλο κτλ.

Καί πάρα πολλά.προσηγορικά όνόματα εΐτανε ουδέτερα μέ υποκορι
στικές καταλήξεις χωρίς νά σημαίνουν αντικείμενα μικρά. Λ. χ. άΒέλΐ, 
βαρέλι, ^αλέτζ, γαδούρ, δερμόνΐ, ζουμί, καυκί, λαμνΐ, μαναστήρ, ξίδ, πα- 
νέρ, ροκάνι, στάρ, τυρί, φορτί, χαρτί κλ.

Ά πό τά παλιά αυτά υποκοριστικά, πού είχανε χάσει τήν σμικρυντι- 
κή τους σημασία έγιναν καινούργια υποκοριστικά μέ τις νεώτερες υποκορι
στικές καταλήξεις όπλο, έλι καί ί. Π χ. άΐίελόπλο, βαρελόπλο, γαδουρό- 
πλο, ζουμόπλο, κορτσόπλο, ματόπλο, ξιδόπλο, πανερόπλο, σταρόπλο, τυ- 
ρόπλο, φελλόπλο, χαρτόπλο, χωραφόπλο κτλ. Άγορέλι, κορτσέλι, ποδαρέ
λι κτλ. ϋετζερί, παπλωματί, σογί, τουρβί, φορεματί κτλ.
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ΦϋΌγγολογικες παρατηρηθείς.

Α ') Φωνήεντα.

Ή  νεώτερη ελληνική γενικώς έχει ως γνωστόν πέντε πραγματικά φω
νήεντα α, ο, ου, ε, ι.

Τό α. Τό άτονο α έπεφτε συχνά άπό τις λέξεις ποΰ τό είχαν άρχικό 
τους γράμμα. Π. χ. γροικώ, αγωνιώ—γανιάζω, ή γάνα, διαμάά, διαμαάέ- 
νιος, διαμαάόπετρα, Διαμαάάκίς, Διαμαάένισ, Διαμάντω, Θανάς, Θανα- 
σιά, κράνοιχτα, άκόμη— κόμα, άμουργα—μοόρδα, lactum a am arula - 
μαρούλι, άναχανιάζω—λαχανιάζω, άμανίτης— μανιτάρ, αμάραντα—μαρα- 
άούδια, άποταπουρνό=ποταπουρνό, άμανές—μανές, άπ’ εδώ — ποδώ, πο- 
κεϊ, άπολωλός—πόλωλο, παρταμέντο, άράχνη—ραχνιά, άρσενικός— σερ
νικός, άσκομαχώ -  σκομαχώ, άσφαλίζω— σφαλνώ, στακός, στράφτω, στρα- 
φεερός, αυτί—φτί, χιβάδα, ψηφώ κτλ.

Παράβ. τά τής αρχαίας’ Άμάδοκος—Μήδοκος, άσπάλαξ καί σπάλαξ 
ό άκινάκης—ή κινάκη κτλ.

Συνέβαινε δμως καί τό άντίθετο. 'Υπήρχανε δηλαδή κάμποσες λέξεις 
πού πήρανε στήν άρχή τους ένα α, πού κόλλησε σ’ αυτές ώς πρώτο 
γράμμα άπό τόν πληθυντικό τοΰ ουδετέρου άρθρου ή άπό άναλογία πρός 
άλλες συγγενικές τους λέξεις’ π. χ. άκράνα, άκρανιά, άκρυφά, άκρυφός, 
άβάτο, άβυσσινο, άγλείφω, άλιπανάβατος, άμασκάλι, άνικώ, άξυπόλυτος, 
άπεζός, άποϋρνο, άράθυμος, συκαμινέα— άσκαμνιά, άφε2 ίτς, άχαμνός, ά- 
χείλΐ, άχελώνα, άχλωμος, άψηλά, άψηλός κτλ. Παράβ. τ ’ αρχαία’ στάχυς 
κχί άσταχυς, σταφίς καί άσταφίς, σκολόπαξ καί άσκολόπαξ, σταλίζω καί 
άσταλίζω, σπαίρω καί άσπαίρω κτλ.

Υπάρχει στά στοματικά μας όργανα ή φυσική διάθεση νά αφομοιώ
νουν τά διαφορετικά φωνήεντα. Σ ’ αυτήν τήν διάθεση στηρίζεται ό περί
εργος γλωσσολογικός νόμος, κατά τόν όποιον ό δυνατότερος φωνητικός 
φθόγγος,έλκει πρός τό μέρος του καί άφομοιώνει τόν άδυνατότερο. πού 
βρίσκεται στήν πλαγινή του συλλαβή. Κ ’ επειδή τό α είναι τό άνοιχτότερο 
καί πιό δυνατό άπό τά πέντε φωνήεντα τής σημερινής μας γλώσσας, α
φομοιώνει κάθε ένα άπ’ τά τέσσερα άλλα φωνήεντα πού τυχαίνει πλάγι 
του π.χ. καταλογιάζω—καταλαγιάζω, μεταλαβαίνω—μάταλαβαίνω, άνα- 
βουβουλσ—άναβαβούλα, Ηράκλειά — 'Αρακλειά κτλ.

Τό α φωνητικά δέν γίνουνταν άπευθείας ούτε ο ούτε ου ούτε κανένα 
άλλο άπό τά λοιπά φωνήεντα, διότι, καθώς λέν οί γλωσσολόγοι, ποτέ κα
νένας φθόγγος δέν άφομοιώνεται άπό άλλον πιό άδύνατο, άν δέν συντρέχη 
ιδιαίτερος λόγος. ’Έ τσι τό α άλλαζε σέ μιά περίπτωση μονάχα καί γίνουν-
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ταν ε, δταν τύχαινε πλάγι σ’ ενα απ’ τά ύγρά λ ή ρ* π. χ. bερbέρς, γρε- 
βάτα, ζαβός—ζαρβός— ζερβός, ιλαρά—ΐλερη, καθερίζω, καταλύω — κατελώ, 
καταρρέοντα- κατερρέάα, κλάμα — κλαίμα, κλεβανή, πανέρ, πρεματευτής, 
παντελόνι, προσβάλλω—- προσβέλνω, ρεπάνι, ρεπανίδα, σκορδελιά, τέσσε
ρα, φτέρνισμά, φτερνίζμαι κτλ.

Παράβ, τά τής αρχαίας" άτέραμνος —άτέρεμνος, άρσην—έρσην(Ίων.) 
βάραθρον—βέρεθρον, μυσαρός —μυσερός, τέσσαρα—τέσσερα (Ίων.), ψα- 
φαρός—ψαφερός κτλ.

Τό ο. Τό άτονο ο έπεφτε συχνά στήν αρχή τής λέξης. II.χ. δδόντι— 
δόά, δοάακοιλιά, Όκλαλί - Κλαλί, ’Ολυμπίάς— Λεμπιάδα, Λεμπιγιώ, δλε- 
ρός—λέρα, λερώνω, λογυρίζω, λίγος, λόγυρα, δλωλός— λωλός, μαδίζω, 
μάτ, Όμούρτσα—τό Μούρτς, ομοιάζω μνοιάζω, μονοιάζω, μόνοιο, ξίδ, 
ξινός, δπίσω—πίς, ρίγανη, σπίτ, σπιτάλια, δξύπτερον— ξεφτέρ, στρείδ, ωίδ, 
φρΰδ, φτωνύχΐ, ψάρ, ψούνιο, ψουνίζω κτλ.

Τό άτονο ο άποβάλλουνταν καί στή μέση τής λέξης κατά τόν νόμο 
τοϋ Κρέτσμερ" π.χ. σκόροδο -  σκόρδο, άπολογιοΰμαι—άπλογιοϋμαι, άπα- 
κροώμαι— άφ^ριοΰμαι κτλ.

’Επίσης άποβάλλουνταν καί στό τέλος τής λέξης, όταν άποτελοΰσε 
τυπικό στοιχείο. Π.χ. Άναστάσιος=Άναστάσης, Γιώργης, Νικόλας, κρομ- 
μυδοφάγος—κρομμυδοφάς, νυπνοφας, ξυλοφάς, τριχοφάς, βεργίον— βεργί, 
λαμνίον —λαμνί, λοάρί, φελλί, ψωμί κτλ. Παράβ. τά τής αρχαίας' Ά γε- 
σίλας άντί ’Αγησίλαος, Στρατόλαος— Στρατόλας κτλ.

"Εμπαινε δμως κάποτε ένα ο στήν άρχή τής λέξης, χωρίς νά ΰπάρ- 
χη άρχικώς" π.χ. βδέλλα—δβδέλλα, δπαάου—παντοϋ κτλ

Στή σειρά τών φωνηέντων α, ο, ου, ε, ι τό ο ώς πρός τήν αφομοιω
τική δύναμη είναι άδυνατότερο άπό τό' α καί δυνατότερο άπό τά επόμε
να τρία. Γ ιά  τοϋτο άφωμοιώνουνταν πρός τό πλαγινό του α καί άφωμοίω- 
νε τά λοιπά" π χ. δμφαλός—άφαλός, δκτάπους - άχταπόδ, τά ορνίθια— 
τ ’ άρνίθια—τ’ άρνίθ, μιά δλονυχτιά— μΓ άλονυχτιά—άλονυχτιά, τά ώά— 
τά ώγά—τ’ αυγά, τ ’ αυγό, βατολαλώ— βαάαλαλώ. ωρύομαι— ώρυάζω— 
γουριάζω—γαριάζω, άγωνιώ —γανιάζω, ζορκάδ—ζαρι.άδ, καταλαγιάζω, 
κολλιάντρα—καλλιάντρα, κοιλάρφανος, Κοζάκος— Καζάκίς, μαναστήρ, ξε
λογιάζω, παράνομα, τρωγάλια— στραγάλια κτλ.

Παράβ. τά τής άρχαίας" δδαγμός—άδαγμός, δδαξασμός - άδαξασμός, 
κόλαβρος— κάλαβρος, κολάζεσθαι— καλάζεσθαι, δστακός— άστακός, πάρ
δαλις— πάρδαλις, τροφαλίς— τραφαλίς κτλ.

Τό άτονο ο (ο καί ω) δέ γίνουνταν κατά κανόνα ου, εξόν αν συνέ
τρεχε Ιδιαίτερος γλωσσικός νόμος. ’Έτσι στ’ άρσενικά δνόματα πού τε
λειώνανε σέ άτονο—ος, στά ενεργητικά βαρύτονα ρήματα, καί γενικώς 
σ’ δλες τις πολυάριθμες λέξεις πού εΐχα ιε άτονο ο, τό προφέρνανε μέ τό
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γνωστό καί συνηθισμένο τρόπο. Π.χ. άπεικάζω, βολά, όολιάζω. γομίδ, ga- 
βωσιά, δρολυκώνω, άραγομάνίς, Εύρωπίδς, ζορέχω, θωριακός κορνιάζω, 
Λοξάντρα, μοσκοκάρφ, νοματός, ξωτικό, πόλωλο, ρομαθιά, σκοτιδιάζω 
τορίκΐ. φώβολη, χωρατάς, ψοφίμ κτλ. Έ νφ  στά Γανόχωρα καί στή βο
ρειότερη Θράκη προφέρνανε τόν άτονο φθόγγο ο ως ου. Π.χ. άγριους, 
άδειους, άνοιχτουμάτς, άνιμουβλουγιά, βατεύου, γείτουνας, γιονρτή, γλυ- 
τόνου, γρουνίζου, γουνιά, εΐκουσ, ζαρουματιά, ζουάουχήρα, κουμμάτ, Νι- 
κουλής, θά σουθή, ψουμί, (Γεωρ Λαμπουσ. Γλωσσάρ. Άδριαν. «Θρακικά», 
Τόμ, Α' τεϋχ. 3 —4 σ. 474. Ν. Ρόδ. «Θρακικά» Δ ' 295 κλπ.

Σέ «ορισμένες δμως περιπτώσεις τό άτονο ο γίνουντον ου- α) οτίς 
λέξεις πού γράφουνται κατά τήν ιστορική ορθογραφία μέ ω' β) άπό τή 
γειτονική επίδραση τών χειλικών συμφώνων β, μ, π, φ' τών λαρυγγικών* 
γ, κ, χ, καί τών δοντοσφυριστικών' ζ, σ, τσ* π.χ. άγουρος, βουλιάζω, όου- 
ίίούκΐ,δλα γοΰλα, γουμάρ, γρωνάς—γουρούνα, ζγουράφος, ζγουραφιά, ζου
μί, ζουμερός, ζουάανός, ζουνάρ, coppa— κούπα, κουφέτο, κουφός, κουφα- 
λίδα, κουνούπ, σκώρ — κουρέλι—κουράδ, κούφα, κουδούνι, κλουβί, καρ- 
βούνΐ, κοάιμέντο—κουδούμεάος, κου5άρος, κουμάντα, κόκκων— κουκκου- 
νάρα, λουρί, λουρίδα, μ,ουσκάρ, μουσκεύω, πρωινό— πουρνό, πουκάμσο, 
πουλάρ, μωριά—μουριά, σκουδρί, σκουτούρα, κοτοτυφλώ— σκουάουφλώ, 
σκούλίκα, σουλίνάρ, σφoυgάρ, φουσάτο, φλουρί, χουλιάρ, χουχουλίδ- 
χουχλίδ, χρουστώ ψουνίζω κτλ.

Τό ο σάν τό α γίνουνταν ε πλάγι στό ρ ή στό λ. π.χ. άθρεπος, άλέ- 
τρι, αλεπού, άντίδερο, γαρέφαλλο, Δολλιόνες— ϋελλιώνες, θελός, θελώ- 
νω, θελόσταχτη, κάτοπτρον—καθρέφτς, λεκούμ, πέλεμος, περτοφόλι, ΓΙε- 
λύδωρος, Ιπίτροπος— πίτρεπος, σύάρεφος, τρεχούλι, Τσορλοϋ—Τσερλοϋ, 
Φρόσω —Φερσώ, φραντζέλα κτλ. Παράβ. τ ’ αρχαία* οχυρός—έχυρός, Κό- 
ρκυρα— Κέρκυρα, Δολφοί— Δελφοί.

Τό ου. Ά πό τά πέντε φωνήεντα τής νέας ελληνικής, τούς πέντε δηλ. 
πραγματικούς φωνητικούς φθόγγου: τό ου είναι άδυνατότερο άπό τά* α 
καί ο, καί δυνατότερο άπ’ τά ε καί ι.

Τό άτονο ου δέν άποβάλλουνταν γενικώς ούτε μέσα στή λέξη ούτε 
στό τέλος. Λέγανε δηλ. μέ τό ου* π.χ. άγουρΐδα, βουλιάζω, ί>ουκώνω, γου- 
λιάρς, δουκάνΐ, άουόάνΐ, ζουλεύω, κουμουλιά, λουρωτός, μουδιάζω, νουνί- 
ζω, ξουράφ, ξουραφίζμαι, πουλάρ, πουλώ, ρουμιά, σουφουνίζω, τουλούπα, 
τή δάσκαλου, τή διάβολου, τή Θανάσιου, τή Μόσκου, τή Ληγοράκου, φου- 
σάντο, χουλιάρ, κτλ. ’ Από γλωσσολογική έποψιν είναι κάτι άξιόλογο δτι 
τό άτονο ου προφέρνουνταν κανονικά, διότι έπεφτε σέ πολλές ελληνικές 
χώρες, δπου λέγανε π χ β’βάλι, β ’βός, νά β’βαθής, τοΰ β’βλίου σ, σ’ σάμ, 
σ’σουράδα, κ’κί, κουνάγω —κνάγω, κουτάβ κτάβ, κρασοπλειό, μλάρ, πλάρ, 
πλί κτλ.
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To άτονο ου έπεφτε στή μέση τής λέξης σπανίως' π χ. στις λέξεις 
άκ-σα, κολλυβόζμος, νερλός, τρέμσα, τσέτλα. Επίσης έπεφτε στή γενική 
τ’ Άηνικολά ά νΐί τ’ 'Αηνικολάου, στό τέλος τών κτητικών αντωνυμιών1 
π.χ. τό t ^ g i  μ, τό bovgi σ, τό boogi τ κτλ. Καί τέλος έπεφτε στά ρήματα 
πριν άπ’ τις καταλήξεις με, τε, νε, μαι, μαστέ, μανε, σανε καί d a f  π.χ. 
συνεικάζμε, συνεικάζτε, συνεικάζνε, άρτύνμαι, άρτύνμαστε, άρτυνάαι, άρ- 
τύνμανε, άρτύνσανε, βαρβατιάζμε, βαρβατιάζτε, βαρβατιάζνε, άύνμαι, άύν- 
dai, δρασκελίζμε, δρασκελίζτε, δρασκελίζνε, άελεύμαι, άελεύμαστε, άελεύ 
dai, νίβμανε, νίβσανε κτλ.

Καί σ’ αυτήν τήν περίπτωση δμως διατηριουντανε τό άτονο ου, έάν 
μετά τήν αποβολή του θά σχηματίζουνταν δυσκολοπρόφερτη συλλαβή, π. 
χ. τό γαδούρ του, τό καλούπ του, τό χωράφ του, έρκουμαι, έρκoυdaι, κλέ- 
φτουνε, φέρνουμαστε, φέρνουάαι κτλ.

Μετά τήν άποβολή τοΰ άτονου ου πριν απ’ τις άνωτέρω καταλήξεις 
τά σύμφωνα πού άνταμώνουνταν δέν πάθαιναν τις συνηθισμένες φθογ- 
γολογίκές μεταβολές.

Λ. χ. τό β καί τό φ μαζί μέ τό σ δέ γίνουνταν ψ στό δεύτερο ενικό 
καί πληθυντικό πρόσωπο τοΰ παθητικού παρατατικού της οριστικής. Π.χ. 
τρίβσανε, τρίβοτανε, άλείφσανε, άλείφστανε κτλ., ένώ σέ παλαιότερα χρό
νια τό άλειφ-σα έγινε άλειψα, έθρυβ-σα— έθρυψα, έκλαυσα— έκλαψα 
έκαυσα—έκαψα, έγραφσα — έγραψα κτλ.

Τά σύμφωνα γ καί χ μαζί μέ τό σ, πού άντάμωναν στήν προηγούμε
νη περίπτωση δέ γίνουνταν ξ. π.χ. λούγσανε, λούγστανε, βρέχσανε, βρεχ
ότανε κτλ., ένώ σέ παλαιότερα χρόνια τό πίνιγσα έγινε πίνιξα, τό έπλεχσα 
— έπλεξα, τό έβρεχσα—έβρεξα, τό άρμεγσα—άρμεξα κτλ.

Τό θ  μέ τό σ δέ γίνουνταν τσ' π.χ πλάθσανε, πλάθστανε, νοιώθσα- 
νε, νοιώθστανε κτλ., ένώ τό κάθσε είχε γίνει προ καιρού κάτσε.

Τό σ διατηρούσε τήν κανονική του προφορά πριν άπό τό μ καί τό 
ν  π χ. θ ’ άρέσμε, θ ’ άρέσνε, θά ζουμιώσμε, θά ζουμιώσνε, θά γιομόσμε, 
θά γιομόσνε κτλ , ένώ συνήΰως τό σ πριν άπό τό μ καί τό ν προφέρ- 
νουνταν ώς ζ. π χ. Σμαραγδή Ζμαραγδή, σμίγα—ίμίγω, σνίχΐ— ζνίχΐ 
κτλ.

Τά χειλικά σύμφωνα β, π, φ έμνισκαν πριν άπ’ τό μ μέ τή συνηθι
σμένη προφορά τους' π.χ. θρύβμε, γλέπμε, άλείφμε κτλ., ένώ συνήθως τά 
χειλικά αϋτά σύμφωνα έπεφταν πριν άπ’ τό μ* π χ. γρα'μμα, θάμα, θρύ- 
μα, ράμα, πνέμα, ρέμα κτλ.

Τό θ  δμως πριν άπ’ τήν κατάληξη dat γίνουνταν δ' π.χ. πλάθουνται 
—πλάθoυdaι— πλάθdaι—πλάδdaι, κλώ θdaι— κ λ ά δ ο ι, νοιώθάαι— νοιώδ- 
d αι κτλ.
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Τά ούρανικά σύμφωνα χ και κ πριν άπ5 τήν κατάληξιν άαι γίνουνταν 
γ και g ‘ π.χ βρέχουνται— βρέχουάαι— βρέχάαι— βρέγάαι, στέκουνται— 
στέκουάαι—στέκάαι— OTSgdai, πaρaσ τέgdaι1 πλέγάαι κτλ.

Τέλος τό χειλικό σύμφωνο π δταν μετά τήν άποβολή τοϋ άτονου ου 
τύχαινε πριν απ’ τή ρηματική κατάληξη dai, τρέπουνταν σέ b π. χ. γλέ- 
πουνται—γλέπουάαι—γλέπάαι— γλέ5άαι, άρέπουνται— άρέπουάαι, άρεπ- 
d a i—dρέbdaι κτλ.

Κάποτε γενιούντανε ένα άτονο ου ανάμεσα σέ δυό σύμφωνα, γιά νά 
τά κάμη εύκολοπρόφερτα. Π. χ. Ιγδίον—γδί —γουδί, λοκμά — λοκουμά, κο- 
χλίδιον—χουχουλίδ, σταφλαρμιά — σταφλαρουμιά, τουμάκα— τοκουμάκα, 
γουρός, κτλ.

Τό άτονο ου άφωμοιώνουνταν μέ τά ανοιχτότερα φωνήεντα α καί ο> 
δταν τύχαινε πλάγι τους' π.χ Ουγγαρέζος— Άγγαρέζος, άvaboυboύλa— 
άvababoύλa, μουστοκούλλικο— μοστοκούλλικο, μoυστoλabάδa — μοστολα- 
bάδa, κουτός—κοτός κτλ.

Τό ε. Τό γράμμα έψιλο μαζί μέ τήν αρχαία δίφθογγο αι παριστάνουν 
τόν φθόγγο ε, πού είναι δυνατότερος μονάχα άπ5 τόν ι και άδυνατότερος 
άπό τούς τρεις προηγούμενους.

Τό άτονο ε έ'πεφτε κατά κανόνα στήν αρχή τής λέξης. Π.χ. Bγagέλlς1 
βγagέλιo, βρίσκω, βρένμαι, Βδοκιώ, Βρωπίδς, γιαλός, Γιαλούς, άροπή, Δο- 
ξώ, Δοξάκίς, Θύμνιος, Θυμία, εκατό—κατό, κατοστή, εκυρά — κερά, λαφρής, 
λάστιχο, λαμνί, λάτα, Λευτέρς, Μανώλίς, έξαίρω—ξαίρω, Παμνώντας, ρμά- 
ζω, έσχάρα—σκάρα, εστία—στιά, σώβρακο, ταίρ, φκιοϋμαι, φετεινός, Φρο- 
σύνΐ, κτλ.

Επίσης τό άτονο ε έπεφτε άπό τήν άρχή τών ρημάτων πού τό λάμ- 
βαναν ώς συλλαβική αύξηση στούς παρωχημένους χρόνους" π.χ. ένύσταξα- 
νύσταξα, έπάτησα—πάτησα—πάτσα κτλ.

Στή μέση τής λέξης έπεφτε τό άτονο ε άφοΰ άφωμοιώνουνταν μέ 
πλαγινό του δυνατότερο φωνήεν. Π.χ Θεόδωρος—Θόδωρος, θεωρία—θω 
ριά, χρεωστώ—χρωστώ— χρουστώ κτλ. καθώς καί στά ρήματα πριν άπ’ 
τήν κατάληξη τε π.χ. κλαΐτε, πάρτε, φέρτε κτλ.

Καί στό τέλος έπεφτε τό άτονο ε οτό δεύτερο πρόσωπο τοϋ άόριστου
- » — *, ■) «ρ. <Τ ι ο \ }  Λτής προστακτικής τής ενεργητικής φωνής πριν απο επαναληπτικές αντω-

/ Γ  ι  Μ  »/ W 9/νυμιες τονα, τηνα, το, τες, τα. 11.χ. ας τονα, ας τηνα, ας το, ας τες, ας τα. 
κρύψ’ τονα, κρύψ’ τηνα, κρύψ’ το, κρύψ’ τες, κρύψ’ τα κτλ.

Παράβ. τά τής άρχαίας" έρυσίπτολις—ρυσίπτολις, έρυμνός—ρυμνός 
πελάτις—πλάτις, δίφερος—δίφρος, στελεγγίς— στλεγγίς, κιχήλη— κίχλη, τό 
όμηρικό φέρτε κτλ.

’Έμπαινε δμως κάποτε άτονο ε στήν άρχή τής λέξης άπό άναλογία
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πρός άλλες όμοιες της. Π.χ. έχτές, έπροχτές, έψές, έπέρς, έσύ, εσένα, έμέ
να κτλ.

Τό ε πλάγι στό δυνατότερο του α άφωμοιώνουνταν μ ’ αυτό. Π.χ. 
Έλίχχσάνΐ— ΆλΒασάνΐ, τά έντερα—τάντερα—τάάερα— άάερα, άάαμώνω, 
άάάρα, άξαφνα, ενάμισυς—άνάμς, άξάδρεφος, Γιαννάρς, θανά, θαρα- 
πεΰουμαι, κάδε—-κάθα, μετά— ματά, ματαλαβαίνω, ματάδοσ, ματζάνα, 
Μπαχάρς, ρεματζάνα—ραματζάνα, περαστικά— παραστικά, Σ ερ ά ϊ—Σα
ράι, υστέρα—ΰσταρα κτλ.

Ό  αείμνηστος γλωσσολόγος Μ. Φιλήντας, ό ακούραστος τής γλώσ
σας μας μελετητής έχει άποδείξει μέ πολλά παραδείγματα δτι τό ανωτέρω 
φαινόμενο παρατηρούντανε καί στήν ’Αρχαία" π.χ. Έκάδημος—Άκάδη- 
μος, έργαλέος— άργαλέος, άνεκάς—άνακάς, ήλεκάτη— ηλακάτη, θερα
πεύω—θαραπεύω, μεγαρικά — μαγαρικά, μελανθράκη— μαλανθράκη, Με- 
λαγκόμας—Μαλαγκόμας, Σελαμίς — Σαλαμίς, ψεκάς—ψακάς, ψεκάζω —ψα- 
κάζω, ψάκελον — ψάκαλον, ψεφάρα —ψαφάρα, ψαφερός—ψαφαρός κτλ. 
{Μ. Φ,λ. Γλωσ. Γ ' 152).

Τό ε πλάγι στό ο συχνά γίνουνταν ο1 π.χ. έμπυον, δί>υος, έγγόνι— 
ogovi, έγγονος—δγγονος—ό^ος, Όβριός, δμορφος, δξω, εχθρός—οχτρός, 
Ραιδεστός —Ροδοστό, κτλ. ΓΙαράβ. τά τής αρχαίας" Δελφοί—Δολφοί, έδον- 
τες—δδόντες, Ερχόμενός— Όρχομενός, έχυρός—όχυρός, έροφή— όροφή, 
Όφελωνίδης— Όφολωνίδης, οβελός —οβολός, Πτολεμαίος —Πτολομαϊος.

Τό ε γίνουνταν επίσης ο πριν άπ’ τά χειλικά σύμφωνα β, μ, φ" π.χ. 
ερέβινθος—ροβιθ, γιοφύρ, γιομάτος, γιομόζω exem plum —ξό!)λι, εύκαι
ρος—όφκαιρος κτλ.

Ό  άτονος φθόγγος ε (ε καί αι) διατηρούντανε στό τέλος τών ρημά
των μέ τις καταλήξεις με, μαι καί dau Π. χ. κακιώνμε, μουσκλώνμε, 
τρυγούμε, ιδροκοπούμε, διανομιοίμαι, συλλογιόύμαι, βαρυοΰάαι, κυλιοϋ- 
dai κτλ. Ένώ βορειότερον άπ’ τήν Τσεντώ καί σέ πόλεις, δπως οί Σαράντα 
Εκκλησίες, έπεφταν τά τελικά ε καί αι τών ρημάτων, ίσως άφοϋ είχαν 
γίνει άρχήτερα ι" π χ. τρέχουμ, άνοίγουμ, βροάοϋμ, τρυποΰμ, βλαστημιοϋά, 
σχωρνιονά κτλ.

Επίσης τά άτονα ε καί αι διατηρούντανε μέ τήν κανονική προφορά 
τους στή μέση καί στό τέλος τής λέξης, καί δέ γίνουνταν ι, δπως σ’ άλλα 
μέρη" π.χ. ’Αρετή, άνεβαίνω, άνεκούρκουτα, βεάούζα, βεργί, βεράνΐ, βε- 
ρεσιέ, γελώ, γεροάάματα, δερμόνΐ, δεμάτ, 'Κλενιώ, ζεματώ, θελιά, θεμώ- 
νιά, κερά, κερί, Κερμενιώτς, λαιμός, μεράκι, μερκάνΐ, ξεμακίζω, πεθερός, 
ρεπάνι, σερμεγές, σεφτές, τσελίκι, φελλιάζω, χερώνω, ψεματούρας κτλ. Έ- 

"νώ στά Γανόχωρα κι’ άλλοΰ τό άτονο ε γίνουνταν ι" π.χ. βιργί, διαφιν- 
τεύου, δώθι, κεϊθ ι, έρχουμι, ζ<βγάρ, πιθιρός, πιρνώ, κτλ.

Τό ι. Ό φθόγγος ι ασχέτως μέ τό ψηφί πού παραστήνεται είναι ό ά-

Θ β α η ι  μ ά ΙΣ Τ ' 1 19
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δυνατότερος άπό τού; πέντε φωνήεντα; φθόγγους τής νέας έλληνικής. Γιά 
τοϋτο αφομοιώνεται μέ τόν καθένα άπ’ αυτούς, δταν τύχη πλάγι τους, 
καί δέν αφομοιώνει κανένα.

Γό ι πλάγι στό α γίνουνταν α' π.χ. Η ράκλειά— Άρακλειά, άρρητ’ ά- 
θέμ ιτα —άρατα θέματα, εγγίζω—άγγιζω— a g ^ o ) ,  πανηγύρι—παναγύρ, 
λάρυγξ—λάραgας, sp in ac ia—σπανάκια, πηλαμίς—παλαμίδα, φρυγανιά— 
φραγανιά κτλ.

Τό ι πλάγι στό ο γίνουνταν ο, μέ όποιοδήποτε φωνήεν ή δίφθογγο 
κΓ αν γράφουνταν- π.χ γεμίζω— γιομίζω —γιομόζω, άμοιρος - άμορος, δλο- 
τρίγυρα—όλοτρόγυρα.

Ό  φδόγγος ι γίνουνταν ου σέ πολλές λέξεις, πού γράφουνταν στήν 
αρχαία μέ υ' π.χ. βυιίον— βούτ, βυζί—βουζούνΐ, βουζουνιάρς, βυλλόω— 
βουλλώνω, γρυλώνω— γκιρλώνω—γκουρλώνω, γούρλης, 0 ούρλης, goυρ- 
λομάτα, γρυλλίζω—γουρλιάζω, ύγρός—γουρός, τύμβος—θούΒα, τύμπα- 
νον—doυbάv^, τούμπανο, κυλλός—κουλλός, κύπη — κούπα, κ ίτρα— κού
τρα, κυτίς— κουτί, κύβος— κουβάρ, κουβαρίστρα, μυττός—μοϋτος, μυνδός— 
μουντός, ξυρός—ξουράφ, ξουραφίζμαι, σκύτος—σκουτί, σάνδυξ—σεντού
κι, σκϋφος—σκούφος, συρτός—σουρτάρα, στυπίον—στουπί, στουπώνω, 
στούπωμα, σύρρυπον— σουρρουπώνω, τολύπη—τουλούπα, πυκτίζω—φού
χτα, φουχτίζω, φύσκη—φούσκα, φουσκίτσα, φούσκωμα, φουσκωτός, κρύ
σταλλον—χρουσταλλένια κτλ.

Στις περισσότερες δμως λέξεις πού γράφουνται κατά τήν ιστορική 
ορθογραφία μέ υ προφέρνουνταν τούτο σάν ι απλό, και φαίνεται άπ’ αύτό 
δτι στήν άρχαία γλώσσα τό υ δέν προφέρνουνταν ούτε σάν τό σημερινό 
ου ούτε σάν τό ι, άλλ’ άνάμεσο σ’ αυτά τά δυό, σάν τό γαλλικό u (Μ. 
Φιλ. Θρακικές ετυμολογίες στά «Θρακικά» Δ ' 287)' π.χ. άκρυφός, άκρυ- 
φά, άποθυμώ, άποσυρτή, αράθυμος, άραθυμώ, αύλογυρίζω, άλευρογυρίζω, 
άνεμοπύρ, άλονυχτιά, δυμάρς, άυλίζμαι, ιΐύλιμα, καλαμοβύζα, Καρυοωύλ- 
λις, Κατρακύλι, κρυβίστρα, κοάυλώ, κολλυβόζμος, Λύμπω, μυρωδικό, νυ- 
φοστόλι, νυχτερεύω, νυχτικό, ξυλιάζω, ξυλοφάς, πύρα, πυρώνμαι, πυροστιά, 
παναθύρ, παναγύρ, προζύμ, σκύβαλο, Σηλυβριά, συντικά, σύζαλα, avga- 
μα, συgt^ίγμαι, συάάζμαι, τabρόμτa, φρύγαιο, φυτειά, χύνμαι, χυτός κτλ.

Τέλος τό ι γίνουνταν ου άπό τή γειτονική επίδραση τών χειλικών 
συμφώνων b, μ, π, τών λαρυγγικών γ, κ καί τών δοντόσφυριστικών ζ, σ, 
τσ' π.χ. ^λέτο—-1)ουλέτο, ζήτουλας—ζούτουλας, ζημιά—ζουμιά, -ζούλια, 
κατσηφός—κατσουφός, κινώ—κουνώ, ομίχλη— μούχλα, μέσπιλο —μού- 
σπουλο, πατημιά— πατουμιά, παξιμάδ —παξουμάδ, πλεξίδα—πλεξούδα, 
πρινάρ— πουρνάρ, σύσσημον—σουσάμ, σημάδιον—σουμάδ, σύρρυπον— 
σούρρουπο, τσίζω—τσούζω κτλ.
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To l γίνουνταν ε πλάγι στό λ ή στο ρ· π.χ. άχερο, v irg a— βέργα, 
Βεργούλ];, ύγιηρός—γερός, gρέμιo, gρεμά>, Έρνιώ, d r ita—dreta—dρέτα, 
■θελιά, θελυκώνω, κερί, έκυρά—κερά, λαμπυρός—λαμπερός, Λεμπιάδα, 
Λεμπιγιώ, μέρμηguς, μελίgLa, μάgερaς, νερό, νοικοκεριό, ξερός, ξέρα, ξε
ραΐλα, περεχύνω, πλιερωμή, πλιερώνω, πίτερο, περούν], σίδερο,, σιδερώνω, 
Σιδέρς, ακανθόχοιρος—σκαντζόχερος, τυχερός, φελλάδα, φελλιάζω, φελ- 
λΐ, χερώνω, χερόφτ, κτλ.

Ό άτονος φθόγγος ι έ'πεφτε κανονικά στήν άρχή τή; λέξης, έπεφτε 
συνήθως στή μέση καί στό τέλος, όταν τά σύμφωνα ποϋ θ ’ άνταμοόνουν- 
ταν μετά τήν άποβολή του μπορούσανε νά συμπρυφερθοΰν.

Π.χ. βρίζω, γειά, γερός, γερωσύν], δυόσμος, Λίας, λιάζω, μέρα, μερο- 
μίστ, μισός, περήφανος, Παπαντή, περφάνια, πουκάμσο, σιάζω, φαίνω, 
cpado, φάδ κτλ.

Βοθώ, βούτρος, γαδούρ, έδειρα—έδρα, Έρφίλ], εάεκάμς, ζμώνω, έρ
μος, έφυγα—έφκα, ζγός, ζγιάζω, καλότκος, κορτσίσιος, κατέβκα,κορφή, μη- 
ρυκώμαι—μαρκιοΰμαι, Μάρτς, μέθσα, Παμνώντας, πεάέμς, περσινός, σταρ, 
σχαίνμαι, στομάδκο, σαλιάρκο, σκώνμαι, τ’ άρρίζικο— τ ’ άρρίσκο, τ ’ ”Αγι- 
αννιοϋ, τ ’ 'Αδημητριοΰ,'Τριαάάφλος, φλάγω, χάδεύω, χτεσνός, ψεσνός κτλ.

Παράβ. τά τής άρχαίας’ ήβαιός— βαιός, ήλυθον— ήλθον, θυ ϊά ς— 
θυάς κτλ.

Άποτεκνάδι—άποδ'εκνάδ, βραχιόλι, ίίουρέκ], γωνιάδ, goυρgoΰλ1, δρο· 
λύκ], άολάπ, ετζέλ], ζακόνι, θελύκ], ίλάρ, κροκίδ, λαθύρ, μιτάρ, νυχτέρ, 
ξεφτέρ, όλάκ], παραγών], ρόδάν], στημόν], τηγάν], φηκάρ, χράμ, ψαλλιδ 
κτλ.

’ Αρμέγει —άρμέγ], β^λ ίζ , Βαϊλάιζ, γνωμιάζ, gριvιάζl δερμονίζ, άαρ- 
άανίζ, εγλεντίζ, ζαμακών], θρύβ, ιδρών], κοάιζ, λαναρίζ, μελανιάζ, να- 
νουρίζ, ξαίν], παθιάζ, ροκών], σπαργώνΐ, ταγΐζ, τζαί)ουνίζ, τσαβελιζ, 
φλogaρ[ζ, χάριτών], ψειρίζ κτλ.

"Οταν ό άτονος φθόγγος ι έπεφτε στό τέλος τής λέξης, τά πρό αυ
τού σύμφωνα διατηρούσαν τήν προφορά, πού είχανε μαζί του.

Π.χ. τά σύμφωνα γ, g, κ καί χ διατηρούσαν τήν ούρανική προφορά 
τους’ π. χ. Άντρομάχ], 5αήάκΐ, θελύκ], λίγίσα, πλάγ], ράγισα, μείρμτ^ι, 
σ α λ ^ Ι ,  στράg]σa, πλέχ], άρέχ] κτλ.

Στις λέξεις, πού είχανε πριν άπό τό φθόγγο ι τό σύμφωνο V π.χ. 
άκόν], βέράν], Ιοουκώνΐ, γανών], goυρλώv], δουκάν], άεάών], ζαρών], θ υ 
μών], καψόνι, λεγέν], μάτζούν], νοιών], ξεπλύν], παγών], ρεπάν], σαγού- 
ν], τσιρόνί| τακούν], φαίν], χών], ψεστικών] κτλ. μετά τήν άποβολή τοΰ 
ι  τό ν δέν γίνουνταν άκρογλωσσικό, άλλά έμνισκε μεσογλωσσικό, δηλαδή 
εξακολουθούσε νά προφέρνεται όπω; στις λέξεις- άνηξαιρος, νίφτηκα, τα- , 
νήθκα, Φανίτσα κτλ., όπου ή γλώσσα εγγίζει τά μπροστινά δόντια τής
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κάτω σειράς άπό μέσα, κ ι’ αύτό τό ν είνα ι διαφορετικό βέβαια άπό τό 
άκρογλωσσικό ν, οπως προφέρνεται σάς λέξεις' άνοστος, βάνε, γόνατο, 
δένω, Έρνότα, ζώνα, Θανάσιος, ίνάτ, Κανέλλα, λούνα, μανέλλα, νουνά, 
ξανά, παναθύρ, ρωνεύω, συνερίζω, τΐ'νάζ, φαίνω, χηνάρ, ψήνω κτλ., όπου ή 
γλώσσα υψώνεται πρός τόν ουρανίσκο.

Στις λέξεις πού είχανε πριν άπό τό φθόγγο ι τό σύμφωνο λ’ π.χ. 
άμασκάλι, θουκάλι, βαρέλι, γουρουνέλι, g-ατζέλΐ, διαβόλισα, cUvg&j, ζε- 
θ ίλ ι, καρούλι, μαγκάλι, Παντέλη— Παντέλ], ρεζίλι, τσεβέλι κτλ. τό λμετά 
τήν άποβολή τοΰ πλαγινού του φθόγγου ι δέν προφέρνουνταν δπως στή 
λέξη μερακλής, δπου ή γλώσσα έγγίζει τό κάτω μέρος τού ουρανίσκου, 
άλλά προφέρνουνταν δπως στις λέξεις· άγλείφω, γιαλί, άαλίκα, θελυκώ- 
νω, καλλίτσα, λιμάζω, μαλλί, Πελίδα, στυλιάρ, φελλί, ψυλλίζω κτλ., δπου 
ή γλώσσα φτάνει άνάμεσα στά δόντια.

’Επίσης τά σύμφωνα β, θ, σ, φ καί χ διατηρούσανε τήν προφορά, 
πού είχανε δταν εΐτανε πλάγι τους ό φθόγγος ι, ένώ άν αύτός δέν ύπήρ 
χεν έξ άρχής, θ ’ άκολουθούσανε οι συνηθισμένες φθογγολογικές μετα
βολές. Λ.χ.

Τό θ  δταν μετά τήν άποβολή τού φθόγγου ι βρίσκουνταν πλάγι στό 
σ διατηρούσε τήν προφορά του, καί δέν γίνουνταν μαζί του τσ' π.χ. άλέ- 
θεις— άλέθς, κλώθς, νοιώθς, Στάθς, τό καλάθ σ’ κτλ. Ένώ δπου τό θ  
μέ τό σ είχαν άνταμωθή πρό πολλού, άποτελέσανε τό σύμφωνο τσ' π.χ. 
έκάθισα—εκάθσα—έκαθσα—έκατσα, κάτσε, άτάσθαλος—άτσαλος κτλ.

Τό σ, δταν μετά τήν άποβολή τοΰ φθόγγου ι άνταμώνουνταν μέ τό 
σύμφωνο μ, διατηρούσε τή συνηθισμένη προφορά του, πού εχει στις τουρ
κικές λέξεις' άσμάς, βασμάς, ’Ισμαήλ, κισμέτ κτλ., και δέν προφέρνουνταν 
ώς ζ. π.χ. Άσμάκίς, Ά σμένια , μεσμές, κτλ., ένώ στις λέξεις Άρεσμία, 
δυόσμος, κόσμος, σμαρίδα κτλ τό σ προφέρνουνταν ώς ζ.

Τό σ δταν μετά τήν άποβολή τού φθόγγου ι άντάμωνε τό χ, δέν απο
τελούσε μαζί του τό σύμπλεγμα σκ' π χ. σχαίνμαι, σχαμέρα, σχαμερός, 
σχασίλίς, σχασίλα, σχώριο, σχωρεμένος, σχώρεση κτλ , ένώ σ' έκεϊνες, 
πού δέν υπήρχε άνάμεσα ό άτονος φθόγγος ι, τό σχ είχε γίνει σκ γενι
κώς" π.χ. άμασκάλι, άσκημα, λέσκη, μόσκος, μοσκιά, μοσκίζω, μοσκοβο
λώ, μοσκοβολιτάδα, μοσκοκάρυδο, μοσκοκάρφ, μασκαράς, μουσκεύω, μού
σκεμα, μουσκίδ, Παράσκος, Πασκάλίς, ΙΙασκαλιά, Πασκαλιώ, πασκαλιάτ- 
κος, πασκίζω, σκέδιο, σκιστός, σκίσιμο, σκιώ, σκίζα, ξεσκώ, σκοινί, σκο
λειό, σκολνώ, Σκουλάρ, σκάρα κτλ.

Τά χειλικά β καί φ, δταν μετά τήν άποβολή τού ι άνταμώνουνταν 
μέ τό σ δέν γίνουνταν μ’ αύτό ψ' π.χ. άλείφς, άγλείφς, γράφς, θρύβς, 
νίβς, τρίβς κτλ., ένώ δπου δέν ύπήρχεν δ φθόγγος ι έξ άρχής, τά σύμφω
να β καί φ μέ τό σ έκαμναν τό. διπλό γράμμα ψ· π.χ. άναψα, έτριψα, Έ-
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ψεβώ, έγνέψα, θά γράψω, θά κάψω, θά κλάψω, κάψ, κλάψιμο κτλ.
*0  άτονος φθόγγος ι δέν άποβάλλουνταν δταν μετά τήν αποβολή του 

θ ’ άνταμώνουνταν σύμφωνα, πού δέν συμπροφέρνουνταν εύκολα- π.χ. ’Α
ριάδνη, άρτυμή, Βηθόνΐ, δινέκΐ, γητεύω, Δημήτρης, άυλίζω, Εύάνθη, δ 
θειόζ ιμ, Θυμιά, κοιτάζω, λιμάρς, Μαριάνθη, νοικοκεριό, ξυπάζω, όληνύ- 
χτα, πεινώ, Ροδοδάφνη, Στυλιανός, τιμάρ, φετεινός, Χρυσώ, ψημένος κτλ· 
Έ νώ  σ ’  άλλα θρακικά ιδιώματα χάνουνταν καί σ’ αυτήν τήν περίπτωση 
τό άτονο ι, καί τά σύμφωνα πού πλησίαζαν παθαίνανε διάφορες φθογ- 
γολογικές μεταβολές’ π.χ. συμπέθερο; -  συόέθερος—σόεθερος — ζόέθερος, 
Χρυσαφένια—Ξαφένια, Χρυσογόνίς—Ξογόνίς Χριστός—Χρστός— Ξστός, 
χστιανός, δκέλι, δκέντρα, πιστεύω—πστεύω —ψτεύω κτλ.

Τό άτονο ι δέν έπεφτε έπίσης στήν λήγουσα τής προπαροξύτονης λ έ 
ξης, γιά νά ξεκουράζονται προφανώς τά στοματικά όργανα, πού τά κατα
πονούσε ό τονισμός στήν προπαραλήγουσα- π.χ. άνέληψη, βούρβουλη, 
Γιώργηδοι, Δημήτρηδοι, Εύχαρη, Ήλιοστάλαχτη, κοίταξη, ΐλερη, μ^gλα- 
ροι, ξέταξη, όρεξη, πέραση, ρίγανη, σύγυση, φώβολη, χούβελη κτλ.

Τέλος τό άτονο ι δέν χάνουνταν άκόμη καί δταν ή άποβολή του θά 
μπορούσε νά παραμόρφωση τή λέξη καί νά συγχύση τή σημασία της. Π.χ. 
τήν καρυδιά τήν έ'λεγαν πάντοτε τρισύλλαβη, γιά νά μήν ταυτιστή μέ 
τήν καρδιά τοΰ ανθρώπου. Τή φυτειά τήν έλεγαν έτσι δισύλλαβη καί όχι 
φτιά, γιά νά μή συγχυστή μέ τά φτιά, πού εΐτανε πληθυντικός τής λέξης 
φτί δηλ. αυτί. Έπίσης τό φηκάρ δέν τό είπανε ποτέ φκάρ, διότι έτσι θά 
έμοιαζε πολύ μέ τό φκιάρ. Καί γιά τόν ίδιο λόγο έλεγαν μέ τό άτονο ι 
τις λέξεις- βιλί, ζυγαριά, ζυμάρ, πιρί, πηττί, πιλάφ, πισινός, ρινί, σινί, συ
κιά, σπυρί, τυρί, φ ιτίλι, φιάάνΐ κτλ. .

’Ανάμεσα σέ τρία σύμφωνα ή σέ δυό δυσκολοπρόφερτα γεννιούντανε 
κάποτε ένα άτονο ι - π.χ. άρθιμηπκή, άχνίζω—άφνίζω—άφινίζω, Βηθι- 
λέμς, Δαφινιώ, ίσνάφ—ίσινάφ, καπινός, κορίτς— ιμ, πινίγω, πετιμέζ, δ πα- 
τέραζιμ, τς’ άμιαζιμ κτλ. Παράβ. τά τής ’Αρχαίας' πυκνός—πυκινός Ό μ. 
Ίλ. Ε, 93, πνύσσω —πινύσσω κτλ.

Τό ι στήν αρχή τής λέξης είχε καταντήσει σύμφωνο, πού παραστήνε- 
tdl με τό γράμμα γν π.χ. γιατρός, γιατρεΰμαι, γιανίσκω, γίώνω, γιαλί κτλ.

’Επίσης ώς σύμφωνο γι προφέρνουνταν στό τέλος τής λέξης, δταν 
προηγούντανε φωνήεν' π.χ. άλάϊ, δέη, bot, καίει, κρύοι, λέει, Μάη, πάει, 
ρωτάει, Σαράϊ, σόι, τόϊ, φταίει κτλ., δπου δ άτονος φθόγγος, δπως κ ι’ αν 
γράφεται, δέν αποτελούσε ’ιδιαίτερη συλλαβή.

Β )  Σύμφωνα.

Τά σύμφωνα εΐτανε 22 τά εξής- b, β, γ, g, δ, d, ζ, θ, κ, λ, μ, ν, ξ, 
π, ρ, σ, τ, τζ, τσ, φ, χ, ψ.
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To b. Τό σύμφωνο b εΐτανε σέ πολύ μεγάλη χρήση, διότι απαντούσε 
σ’ δλες τις λέξεις, πού γράφουνται στή γλώσσα τών λογίων μέ τά συμ
πλέγματα μβ καί μπ, καί σ’ άλλες πολλές, πού τις πήραμε άπό ξένες 
γλώσσες. Π.χ. baivco, baλώvω, b a ^ i ,  boυboύκ!, babaxi, boλιάζω, γα- 
bρός, γabρίκLOς, τύμβος— τύμβα·—τύμπα—τούμπα—άούμπα—douba, θα- 
bός, κομβί—nobi, κόboς, κ ο ^ λό ϊ, κoλύb, κoλυbώ, σκoυbρί) Άbέλ^, ανήμ
πορος—άvήboρoς1 έμποδίζω—όοδίζω, πομπή—bobή( ήμπορώ—^ ρ ώ , έμ- 
πλαστρώνω — ̂ αστρώνω, τύμπανο— doυbάvl, λάμπει — λά^ λabάδa, λα- 
boμaχώ, Λ ^ρ ιν ιώ , άbάρ, 5αστούνΐ, bίρa, baξές, b ^ o 0T, baρboύv}, bάρ- 
baς, bερbέρς, ^μα ρσ έ, boτίλ ιa) όακάλίς, baκήρ, baτaξής, baγιάτκoς, ba- 
τικώνω, κabάva, κoυbάρoς, ΛΛέρς κτλ.

Τό β. Τό β είχε πέσει σέ περασμένα χρόνια, δταν βρέθηκε πριν τό μ" 
π.χ. θάμα, καμένος, κατακαμένος, ράμα, ρέμα, ψ.ήια κτλ., άλλά στέκουν- 
ταν δταν ανταμώθηκε μ ’ αύτό υστερνά" πχ. θρύβμε, κρύβμε, κρύβμαστει 
νίβμε, νίβμαστε, τρίβμε, τρίβμαστε, γνεϋμε—γνεύμαστε κτλ.

Τό β μέ τό σ γίνουνταν άπό τά παλιά τά χρόνια ψ" π.χ. γνέψε, έγνε
ψα, θά γνέψω, θρύψε, έθρυψα, θά θρύψω, ένιψα, νίψε, θά νίψω, έτριβ- 
σα—έτριψα, τρίψε, θά τρίψω κτλ. ’Έμνισκε δμως αμετάβλητο, δταν άντα- 
μώνουνταν μ’ αύτό τώρα τελευταία' π.χ θρύβ,, θρύβσανε, νίβς, νίβσανε, 
νίβστανε, τρίβς, τριβότανε κτλ.

Τό β στό σύμπλεγμα βλ γίνουνταν κάποτε γ" π χ. γλέπω, σούγλα, σου- 
γλί. Στις περισσότερες δμως λέξεις μέ βλ, τό β διατηρούσε τήν προφορά 
του αμετάβλητη1 π.χ. αύλή, αύλόγυρος, βλογώ, βλογιά, Βλαδίμερος, βλα
στημώ, Βλάχος, Παύλος κτλ. Εξάλλου έλεγαν Ευλάμπιος, Εύλαμπία, 
μέ φ' επρόφεραν δηλ Έφλαμπία, Έφλάμπιος, κι’ αύτά δλα είχανε βεβαί
ως τό λόγο τους. Διότι γενικώς τίποτε δέν γίνεται χωρίς κανένα λόγο στή 
γλώσσα τοϋ λαού, καί ίσως αύτό τό φαινόμενο νά τό έχη εξηγήσει έως 
τώρα ή γλωσσολογική επιστήμη. Άλλά σ ’ αύτήνα τήν ελληνική γωνία πού 
βρίσκουμαι, δπου δέν καλλιεργούνται τά γράμματα, επιστημονικά βιβλία 
λείπουν, καί δέν είναι δυνατό νά λυθή μιά τέτια απορία.

Τό γ. Τό γ εΐτανε λαρυγγικό πριν τά σύμφωνα καί τά φωνήεντα α, 
ο, ου. Καί ούρανικό πριν τά φωνήεντα ε καί ι. Π.χ. άγδόνΐ, αγάλια, ά- 
γραστήρ, άγώρ, κράγδοι, πειραγμένος, σουγλίζω, τυράγνιο, παγούρ, Βάγια, 
αγέρας, βάγιο, γερός, γένίκα, λογυρίζω, πάγαινα, σά0 αρο, συγύζουμαι, σι
γανός, τηγανίζω κτλ.

Σέ μερικέ; λέξεις πδχουνε γ στήν κοινή δημοτική αύτό προφέρνουν- 
ταν ώς g  σ’ εμάς, καί ίσως νά είναι κ ι’ αύτό μιά απόδειξη δτι ή αρχαία 
προφορά τοΰ γ εΐτανε g' π.χ. gaλέτζ, £αρ£αλίζω, goυρgoύλ1, &ρίνα, &ρι- 
νιάζω, γρυλώνω —γρουλώνω—γουρλώνω κτλ.
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Τό γ διατηρούντανε άνάμεσα ac δυο φωνήεντα στά ρήματα και. στα 
όνόματα' π χ. άλογο, βιδολόγος, λαγός, λαγούτα, λαγούμ, λέγω, τή λόγου 
μ ’, τή λόγου σ κτλ. Ένώ σ’ άλλα ιδιώματα έπεφτε π.χ. Άάπιος, λέω, 
πέλαο, φυλάω κτλ.

“ Εμπαινε μάλιστα και ώς ευφωνικό τό γ άνάμεσα σέ δυό φωνήεντα' 
π.χ'. άγέρας, άγουρίδιχ, άγορί.να, άγουρος, άγώρ, άκούγω, Άντρέγας, Ά ρ- 
χιλλέγας, γαΐμα, γιορτή, γοΰλος, γοΰλα, Δυσσέγας, Θεγός, Θεγοτή,· Θεγο- 
νίτσα, Θεγανώ, Θεγοκλή;, Θεγοδός, Θεγόφιλος, καίγω, κλαίγω, Κλεγονίκΐ, 
Κλεγοπάτρα, λούγω, μελλεγούιΐ, νέγος, Συμαγώνίς, Φαραγώνίς κτλ. Τό 
εύφωνικό αύτό γ είναι νεώτερο στοιχείο γλωσσικό, καί δέν ειχε καμμιά 
σχέση μέ τό άρχσΐο δ.γαιιμα, οπως θά μπορούσε κανείς νά ύποθέση άπ’ 
έκείνους, πού δέν άναγνωρίζουν στόν ελληνικό λαό τό δικαίωμα νά πρόσ
θεση κι’ αύτός κάτι στή γλωσσική κληρονομιά τών πατέρων του.

- η  I Τ / 5 \ > η \ \ / » * ι '  w / ,Ιο γ ειχε πεσει απο τα παλια τα χρονιά πριν το μ στα ουσιαστικά 
π.χ. πράμα, σάγμα — σαγμάρι—σαμάρ, τάμα κτλ. Διατηρούντανε όμως στις 
μετοχές τοΰ παθητικού παρακειμένου π.χ. νυσταγμένος, πειραγμένος, σια- 
γμένος, φυλαγμένος κτλ.

Τό γ άποβάλλουνταν πριν τό χ' π.χ. κέγχρος—κεχρί, κόγχη—κόχΐ, 
μελαχρινός, συνάγχη — συνάχι, σπλάχνο, έγχελυς—χέλι, κογχυλίδιον— 
χοτιχλίδ κτλ. ΙΙαράβ. τ’ άρχαία' καγχάζω — καχάζω -κίγχραμος—κίχρα" 
μος κτλ.

Σέ μερικές λέξεις πού είχαν τά συμπλέγματα γγ καί γκ τό προηγού
μενο γ προφέρνουνταν ώς ένρινο ν π.χ. άγγωνας, άγγελος, ’Αγγελική, 
άγγαρειά, βεγγέρα, Κιούγκι, λεγγέρα, μάγκος, μαγκάλι, μάγκα, μαγκήρα, 
μέγγεμες, πάγκα, παγκάρ κτλ.

Τό γ γίνουνταν κ, όταν ήρχουνταν μπροστά του τό φ. π.χ. έ'φυγα— 
έ'φγα— έφκα κτλ.

To g. To g πού παοιστάνεται συνήθως μέ τό σύμπλεγμα γκ εΐτανε 
λαρυγγικό πριν τά σύμφωνα καί τά φωνήεντα α, ο, ου" Καί ούρανικό μέ 
τά φωνήεντα ε καί ι. Π.χ. ά^ούρ, ά^ιάζω, ά^ίδα, ά^αλιά, βο£ώ, gαλέβρα, 
£αλνώ, £ά£ραινα, goύμaς, ζουρλής, γουρλώνω, βίρίνα, gpiviatco, gaλa- 
κάθ, gaλagά 2, δ'ολοβότς, °ώ μ, £ωμνιάζω, δο.μάνω, δα£ανιάρς, κάgελo, 
λο^όβ, μάgavoς, μoυgρίζω, παράγκωμα, σάgaρo, σύgaμa, συgaίγμaι, 
σφoυgάρ, σφoυgaρLζω, φ ^ ρ ίζω , φλogaρίζω κτλ.

Τό σύμφωνο g τό είχανε οί λέξεις πού γράφουνται στήν άρχαία μέ 
τά συμπλέγματα γγ καί γκ καί πολλές άλλες νεώτερες ή δανεισμένες άπό 
ξένες γλώσσες. Π.χ. ’Agελάκ2ς, ά φ ^ ρ ιο ΐμαι, βγagέλιo, Βγα£έλ.Ί,ς, gaρίζω, 
βαλέτζ δttgaμa, κάguvεις, κά gaμvιa1 λάρagaς, μάgavoς, ogovi, έγγονος— 
δγγονος—δgoς) παράκωμα, πLκρagoυριά) σφoυgάρ, σφoυgaρLζω, σάgaρa,



296 Φ ω τίου Γ . Ά π ο σ το λ ίδ ο υ

augaivi^aLi φεεάρ, φεοαροματιάζω, φλogaρίζω, φε^ομαχώ, ’ Ageing, Μπλα- 
goγLaς, g a la g a v i, gologovg, glXa, gεμ, g^avtag, gρaσγιά, Aogo3 κτλ.

To g  διατηρούσε καί μαζί μέ τό ι τή λαρυγγική προφορά του σέ με
ρικές λέξεις, πού προέρχουνταν άπό τήν τουρκική γλώσσα ή εΐτανε άπο- 
κλειστικώς τοπικές' π.χ. άϊgίρ, dvgiv, άζ£ίνΐς, Yiavgryvi, gιρgιλιάvoς, gi- 
άάς, βιλίρς, gίρλa, aa'igi κτλ.

To d. Κοινότατο εΐτανε στό τοπικό Ιδίωμα τής Τσεντώς τό σύμφωνο 
d. Τό είχανε στήν άρχή, στή μέση καί στό τέλος πολλές λέξεις πού προέρ- 
χουνται άπ’ τήν άρχαία καί γράφουνται μέ τά συμπλέγματα νδ καί ντ, 
καθώς καί άλλες νεοελληνικές ή δανεισμένες άπό ξένες γλώσσες. Π.χ.

’Άάρας, άάραδρέφ, Άάριάς, άύσιμο, δέάρο, διάρολίβανο, Δεάρής, 
Ινδύομαι—άύνμαι, άυμένος, κονδύλι—κοάύλι— κοάυλώ, παάρειά, παάοεύ- 
μαι, σπόνδυλος—-σφοάύλι, χαάάκΐ, χαάακώνω, χάάρα.

Άάάρα, άάαριάζω, άάερο, άάαμώνω, άάάμωση, άάίνρα, άάικρύζω, 
Άάώνις, άρέπμαι, άροπή, κοάός, κοάαίνω, κοάακιανός, κοάόμερος, κο- 
άοφταίνω, κοάόσνιχος, μάάαλος, μαάαλώιω, πέάε, πενήάα, πεάακόσια, 
ΰφαστός—φαάός, φοβούάαι κτλ.

Ά ά ίμ , βεάούζα, άάλια, άαλίκα, άαγαρτζίκα, άαμουζλίκΐ, άερβιζ, άε- 
άές, άελής, άιρέκΐ, άολάπ, άολαπιάζω, ϋομνίτσα, άομάτα, άορούκ], κα 
άάρ, μεϊάάνι κτλ.

To d προήρχουνταν κ ι’ άπό μαλάκωμα τοΰ τ άπό προηγούμενο ν ή 
άλλους λόγους- π.χ. βατολαλώ- βαάαλαλώ, τεντώνω—άεάώνω, τρεμούλα — 
άρεμούλα, δέν τρέχω—άρέχω, τύμπανο — doobavi κτλ.

Τό δ. Τό σύμφωνο δ δέν πάθαινε άλλη μεταβολή εξόν άπ’ τήν πα 
ραπάνου, δτι στό σύμπλεγμα νδ γινότανε d, πού ΐσως νά εΐτανε ή πρα
γματική προφορά του στήν άρχαιότητα. Π.χ. ένδεκα—έάεκα, κανδήλα— 
καάήλα, καάηλανάφτς, μανδήλι—μαάήλι, μυνδός, μουάός, σάνδυξ —σεάού- 
κ ΐ, σεάουκώνω, χάνδαξ—χαάάκΐ κλπ.

Τό θ. Τό 9· στό σύμπλεγμα σθ γίνουνταν πάντοτε τ' π.χ. Δημοσθέ
νη ;— Δημοστένίς, Εΰρυσθένης—Εύρυστένίς, ζαλίσθηκα—ζαλίστηκα, λι- 
όίστηκα, νιάστηκα κτλ. Παράβ. τ ’ αρχαία· μασθός— μαστός καί μαζός> 
ΰσθριξ—ΰστριξ κτλ.

Έπίσης στά συμπλέγματα φθ καί χθ γίνουνταν κανονικά τ, διότι στή 
νέα ελληνική, ώς είναι γνωστόν, δέν μπορούνε νά σταθούνε πλάγι—πλά
γι δυό δασέα σύμφωνα' π. χ. άφθαστος—άφτασιος, Εύθαλία—Εύταλία, 
Εύτύμς, θά κουρευθώ— θά κουρευτώ, φτάνω, φτηνός, εχθές εχτές, θά 
τραβηχθώ— θά τραβηχτώ, προχτές, οχτρός, όχτρέσα, προχτές, κτλ.

Καί στό σύμπλεγμα ρθ. τό θ  γινότανε τ π.χ. νάρθηξ—νάρθηκας, νάρ- 
τηκας—άρτηκας, δάρθηκα—δάρτηκα, ήρθα—ήρτα, ολόρθος—όλόρτος, 
πάρθηκαν—πάρτηκανε κτλ.
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Τό σύμπλεγμα θσ γίνουνταν τσ' π.χ. έκάθισα— έκαθσα—έκατσα, 
κάθσε — κάτσε, νάρθης—νάρθς—νάρτς κτλ.

Τό θ  κάποτε γίνουνταν φ' π.χ. ανθηρός—άθηρός—άφηρός, θηκάρ— 
φηκάρ=ή θήκη τοϋ μαχαιριού. Ε ίνα ι περίεργο δτι ή αρχαία λέξη θήρ λέ
γεται στόν "Ομηρο φήρ Πάντως τό γλωσσικό αύτό φαινόμενο έ'μεινε πε- 
ριωρισμένο.

Τό κ. Τό κ εΐτανε λαρυγγικό στήν προφορά πρίν τά σύμφωνα καί τά 
φωνήεντα α, ο, ου, καί ούρανικό πρίν τά φωνήεντα ε καί ι. Π.χ. άκονί- 
ζω, κακωσύνΐ, bακλαβάς, άκρανιά, κουμάρ, κεχριΒάρ, κιλίμ, κυδωνόπαστο, 
Κυριακάκΐ, κληματσίδα, κεραμίδ κτλ.

Τό λαρυγγικό κ διατηρούσε καί μέ τά φωνήεντα ε καί ι τή λαρυγγική 
προφορά του σέ μερικές λέξεις τοπικές ή δανεισμένες άπ’* τήν τουρκική 
γλώσσα. Π χ. άκήλΐ, άκηλής, άκηάές, Βακήρ, ερκεσαι, έρκεται, Χρήστος—- 
Κήτος, κηϊάίζω, κηϊμάς, κηλήφ, κηνάς, Κηνηκλί, κηαμέ., κησμέτ, κήρ, 
κηρήσιος, κήρκος, κηρλάντα, κήτκος, κητλίκΐ, κηρμίτσα, σαλκήμ, σα- 
σκήνίς, σασκηνιά, τακήμ, τσακήρς, τσακπίνίς, Τσακήλΐ, Τσακηλήκΐ, τσά- 
κινο κτλ.

Στό σύμπλεγμα κτ τό κ γίνουνταν χ, διότι δύο ψιλά σύμφωνα δέν 
μπορούνε νά σταθούνε πλάγι πλάγι στή νέα ελληνική. Π.χ. όκτάπους—ό- 
κταπόδ—άχταπόδ, λακτίζω—λαχτίζω, νυκτέρι—νυχτέρ, οχτώ, όχτώνυχΐ, 
πηκτός—πηχτός, κτείς—κτένι—χτένι, χτένα, χτενίζμαι, "πυκτίζω—πουκτί- 
ζω—φουχτίζω, κτυπώ—χτυπώ, χτυπητός κτλ.

Τό κ στήν άρχή τής λέξης τρέπουνταν σέ g , δταν ή προηγουμένη λέ
ξη έληγε κάποτε σέ ν' π.χ. ή κάτα— άή gάτa, ό κόσμος—do gόσμo, ή κου- 
μουλιά—άή goυμoυλιά, ή καλλίτσα—μιά ^αλλίτσα, κερνώ—δέ γερνάς, 
κυλιοΰμαι—μή gυλιέσaι κλπ.

Τό λαρυγγικό κ πριν άπ’ τό d γίνουνταν g' π. χ« στέκουνται—στέ- 
κoυdaι—στέκdaι —στέgdaι. Παράβ. έκδέρω—γδέρνω, έκδοση—έgδoση κτλ.

Τό ούρανικό κ (κΐ) πρίν άπ’ τό δ γίνουνταν gi (γκι)' π.χ. ζεβζεκίς— 
ζεβζέκίδοι—ζεβζέ§τ^5οι, Μιχαλάκίς, Μιχαλάκίδοι—MLχaλάglδoι κτλ.

Τό λ. Τό λ εΐτανε γλωσσσδΐιντικό, δταν συμπροφέρνουνταν μαζί μέ 
δλα τά σύμφωνα καί τά φωνήεντα α, ο, ου, ε. Μονάχα μέ τόν φθόγγο ί  
εΐτανε γλωσσοουρανικό. Π.χ. λαχάδ, λοάρί, τουλούμ, λεκούμ, χαλβάς, "Ολ
γα, χαλκ-άς, στέλνω, ελπίδα, Μάλτα, άλφα, λιμασμένος, κοπελλίτσα, δρα
σκελιά, χαμαγλί κτλ,

Σ * μερικές δμως λέξεις, πού οί πλιότερες τους εΐτανε δανεισμένες άπό 
τήν τουρκική κυρίως γλώσσα, τό λ στή συλλαβή λι δεν προφέρουνταν γλωσ- 
σοουρανικά, καθώς στις λέξεις' καλύβα, λύκος, μαλλί κτλ., άλλά γλωσσο
δοντικά, δπως στό τουρκικό δνομα Ά λής' π.χ. άκηλής, Βελαλής, δελή,



γαϊτανλής, βαλής, όατακλήκχ, b ιτακτσηλίκΐ, Βοχιάαλαλίκΐ, άερτλής, ζεβ- 
ζεκλήκΐ, θεριακλής, μερακλή;, ’Ολυμπία—Λύμπιω, μερακλής, μεταλλήκΐ, 
Παπασλί, Τσακηλήκχ, τσαλήμ, τερλήκΐ κτλ.

Τό λ γινότανε ρ πριν άπ’ τα σύμφωνα β,γ , θ, μ, τ, τς καί φ' π.χ. 
Ά λβανίτης—Άρβανίτς, Βούλγαρος—Βούργαρς, ήλθα— ήρθα, όέλτα— 
Βέρτα, κάλτσα— κάρτσα, άδελφός — άδερφός κτλ.

Τό μ Τό μ πριν τό φ αποβάλλουνταν" π.χ. δμφαλός—άφαλός, γόμ
φος—γόφος, νύμφη—  νύφ, νυφκάτο, συφωνή κτλ.

Μέ τό β κατόπι του τό μ, καθώς καί παραπόνου άναφέρεται, τρέ- 
πουνταν σέ b π.χ. έμβαίνω—baivco, bαιvoβγαCvω, έμβολιάζω—boλιάζω, 
έμβατίκιον—b a n * ! ,  θabώvω, κobώvω, ’Ίμβρος—Nύbρo1 σκόμβρος— σκου- 
bpi κτλ.

Τό ίδιο συνέβαινε καί μέ τό σύμπλεγμα μπ, ποΰ γίνουνταν απλό b‘ 
π.χ. παμπάλαιο—bdbc^o, πομπή —όσόή, Καμπανί—Κ α όα νί=ή  μικρή 
καμπάνα τοΰ σχολείου τής. Τσεντώς, έμποδιζω—όοδίζα», λαμπάδα—λαόα- 
δα, Λαμπρή -  Λαόρή, exem plum —ξ ό ^ ι,  συμπέθερος—σνόέθερος κτλ.

Τό μ χάνουνταν καί στις δυό περιπτώσει:, πού τά συμπλέγματα μβ 
καί μπ έγιναν b, οπως φαίνεται στά παραπόνου παραδείγματα. Διατη- 
ρούντανε δμως σέ κάμποσες λέξεις· τοΰ συμπλέγματος μπ- π.χ, bόμba, έμ- 
^ρος, κoυμbaράς, Λάμίίος, Λaμbριvή, Λεμbιγιάδa, Λεμ^γιώ, λα μ ^ θ ή κ ΐ, 
λaμboυρδώvω, Λύμbω, πεμbέ, Πολυμ^α, Xaράλaμboς, κτλ.

Σέ μερικές μάλιστα λέξεις, ποΰ είχανε τό σύμπλεγμα μβ έπεσε τό μ 
κ ' έμεινε τό β μέ τήν κανονική του προφορά π χ. αναλαμβάνω—άναλαβαι- 
να>, καταλαμβάνω—καταλαβαίνω, μεταλαμβάνω— ματαλαβαίνω κτλ.

Τό ν. Τό ν στεκότανε στό τέλος τής λέξης, μόνον οταν ή άκόλουθη 
λέξη άρχιζε άπό φωνήεν, κ’ έπεφτε δταν άρχιζε άπό σύμφωνο. Μετά τήν 
άποβολή δμως τοΰ ν τ’ άρχικά σύμφωνα τών επομένων λέξεων, κ, π, τ, 
τσ, πού έξαιτίας τοΰ ν είχανε γίνει g, b, d καί τζ διατηρούσανε τήν και
νούργια προφορά τους.

Π.χ. Μίαν βολάν—μιά βολά. τόν Γιώργη—do Γιώργη, do Διαμα- 
άάκΐ, ddv Άνθήλογο, άήν Έ ρφ ίλι, do bdQbu, δέ ζέβς, δέ θέλω, do gadη- 
λανάφτ, do Λάζο, άήν ίσιάδα, do Μανωλιό, dή νουνά, dή Ξαθή, dov ‘Ο
βριό, ένα όαππά, δέ ρώτσες, δέ συγύζεσαι, μήν τρέμης—_μ.ή dρfμς, μήν 
τσουμαδής—μή χζουμαδής, τώ Φωτώ, δέ χρειάζεται, do ψάλτ, ΰήν ού- 
ρά κτλ.

Μερικές λέξεις πού άρχιζαν άπό φωνήεν έπαιρναν στήν άρχή τους 
ένα ν ευφωνικό. Τό ν αύτό προσκολλήθηκε στήν άρχή τών άνωτέρω λέ
ξεων άπό τήν αιτιατική τοΰ ενικού άριθμοϋ τοΰ άρσενικοΰ καί θηλυκοΰ 
άρθρου dov καί άήν π.χ. dήv οικοκυρά—ήνοικοκερά, dήv ’Ίμβρον—ή
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NubQo, dov όάά—ό νοάάς, d η ν ουρά—ή νουρά, dov ύπνο—δ νύπνος, dov 
ώμο— ό νώμος κτλ.

Καί στή μέση τής λέξεως άναπτύσσουνταν ένα ν ανάμεσα στό μ καί 
στό ι, πού άποτελοΰσι δίφθογγο μαζί μέ άλλο φωνήεν π χ. σταφυλαρμιά 
—σταφλαρουμνιά, Ρωμιός—Ρω,.ινιος, τοΰ ζουμιου—τή ζουμνιοϋ, οί μου
ριές— οί ρουμιές —οί ρουμνιές, τό Οίκονομεϊο — τό Κονομνειό, μιά— μνιά, 
ό Θύμιος—δ Θύμνιος, οί Ρωμιοί—οί Ρωμνιοί κτλ.

Συνέβαινε δμως καί τό αντίθετο, δτι δηλ. άπό τήν άρχή μερικών λέ
ξεων έπεφτε τό αρχικό τους ν, διότι νομίσθηκε δτι άνήκε στό άρθρο' π. χ. 
τόν νάρθηκα —dov νάρθηκα—dov άρτηκα ό άρτηκας, dov vaAbdvi — ό 
dXbivl?, άήν Ναθαλιά—ή Ά θαλιά , νωρίς—ώρίς κτλ.

Καθώς άναφέρεται παραπάνω στις παρατηρήσεις στό σύμφωνο d, τά 
συμπλέγματα νδ καί ντ είχαν καταντήσει άπλό d, καί τό ν δέν άκούουν- 
ταν καθόλου' π. χ. έ'νδεκα—έ'άεκα, μανδήλι—μαάήλΐ, σύντεκνος -σύάε- 
κνος, σύντροφος—σύάρεφος, φούντα—φούάα κτλ. Διατηροΰντανε δμως 
τό ν σέ μερικές λέξεις πού προήρχουνταν άπό τήν καθαρεύουσα ή άπό 
τήν εκκλησιαστική γλώσσα, καί δέν είχανε τριφτή στό στόμα τοΰ λαού' 
π. χ. Άντρομάχΐ, Άντρέγας, κόντρα,· πανταμοόζικα, Παπαντή, παντελό
ν ι, παντιέρα, Παντίρς, πονιιάζω, φαντάζω κτλ.

Τό ν πριν τό θ  χάνουνταν π. χ. ά ν θ ι—άθ, Άνθούλα—Άθούλα, άν- 
θ ίζω —άθίζω, άνθηρός—άθηρός—άφηρός, άνθρωπος— άθρεπος, πενθερός 
—πεθερός, συόέθερος— συbεθεριό κτλ. Σέ παλαιότερα χρόνια τό σύμπλεγ
μα νθ είχε πάθει μιά ριζικώτερη μεταβολή, κ’ έγινε τσ, δπως φαίνεται 
άπό τις λέξεις άκανθόβραχα—κατσάβραχα, άκανθηρός—κατσαρός, άκαν- 
θαρίδα—κατσαρίδα, άκανθόχοιρος—σκαντζόχερος κτλ.

Οί λέξεις πού είχαν άρχικά δύο ν προφέρσυνταν σάν νά είχαν έ'να- 
π. χ. Ά ννίκα— Ανίκα, γεννώ-γενώ, μάννα -  μάνα, σύννεφο—σύνεφο, 
συννυφάδα κτλ. ’Έλεγαν δμως έξαιρετικώς' τυράγνιο καί γνέψιμο, γνεύω, 
πού προήλθεν ίσως άπό τήν συμπροφορά τοΰ ρήματος τούτου μέ τήν ε
παναληπτική άντωνυμία τόν νεύω τόγ νεύω —do γνεύω—γνεύω.

Τό π. Τό π γίνουνταν στήν άρχή τής λέξεως b, δταν ή προηγούμενη 
λέξη εληγε άρχικώς σέ ν π. χ. δέν πάτησα—δέ bdTaa, μήν πειράζης τό 
παιδί—μή όράζης τό παιδί, τόν πατέρα μου—do b o ^ p a  μ, έναν παρά— 
ένα bάρά, μιάν πήττα—μιά βήττα, υ πυροστιά —άή Πυροστιά, μή όυρώ- 
νεσαι πολύ κτλ.

Έπίσης προφέρουνταν b και στό σύμπλεγμα μπ, χωρίς, ν’ άκούεται τό 
μ* π. χ άμπέλι—άόέλ», άνήμπορος—άνήόορος, εμποδίζω—όοδ ζω, παμπά
λαιο—bάbaλo, πομπή— DoWj, Kabavi, κoυbάρoc) λάμπω—λάόω, λabάδa, 
λaboμaχώ, Λαώρή κτλ. Σ ’ άλλες δμως λέξεις πού τό π τοΰ συμπλέγματος 
μπ είχε γίνει b διατηρούνταν καί τό μ' π.χ. Μμόα, εμίωρος, κουμόαράς,
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ΛάμΒος, ΛαμΒρινή, ’Ολυμπίάς — Λυμ^γιάδα — Λεμ^γιώ , λαμίίοθή*!, λαμ- 
^υρδώνω, ΛυμΒω, πεμbέ, Πoλυμbία, Χαράλαμ^ς κτλ.

Κάποτε μάλιστα τό -π τοϋ συμπλέγματος μπ διατηρούσε τήν αρχική 
προφορά του, σάν τοϋ γαλλικού συμφώνου p σέ μερικές λέξεις, πού προ- 
έρχουνταν άπό ξένες γλώσσες' π.χ. ζαμπαράς, ζεμπερέκΐ, κομπανία, βαπό
ρι— παμπόρ, τράμπα, τρομπέττα, χάμπας κτλ.

Τό π στό σύμπλεγμα πτ γίνουνταν κατά γενικόν κανόνα φ, διότι στή 
νέα έλληνική δέν μπορούνε νά σταθούν κοντά κοντά διό ψιλά σύμφωνα' 
π .χ . άνάπτω — άνάφτω, γραπτό—γραφτό, κλέπτω—κλέφτω, κλέπτης— 
κλέφτς, πτυάριον— φκιάρ, πτύω—φτώ, φτύσμα, πτερνίζομαι— φτερνίζ- 
μαι, φτέρνισμα, φτουρίζω, πτωχός— φτωχός κτλ.

Έ κεΐ δμως όπου ή συνάντηση τοϋ π μέ τό τ δέν εΐτανε πολύ πα
λιά, δπως λ. χ. στο. δεύ.ερο πληθυντικό πρόσωπο τοΰ ένεργητικού ένε- 
στώτα τής οριστικής, τό π δέν γίνουνταν φ' π. χ. γλέπτε, κρέπτε κτλ. Τό 
ίδιο συνέβαινε κι’ δταν οί σύντομοι τύποι τών κτητικών αντωνυμιών τοΰ 
τρίτου ένικοΰ προσώπου ακολουθούσαν ονόματα* πού τελείωναν σέ π* π.χ. 
τό άολάπ του, τό καλούπ του, τό τόπ του κτλ.

Τό π πρίν τό d καί δ γίνουνταν b π. χ. Ά ράπς—Άράπδοι—’ Apdb- 
6οι, τζελέπς— τζελέbδoι, άρέπουνται -  άρέπουάαι—άρέπάαι—dρέbdaι, γλέ- 
πουνται—γλέbdaι κτλ.

Τό π τοΰ συμπλέγματος σπ γίνουνταν κάποτε φ' π.χ. σπόγγος—σφόγ- 
γος—σφογγάριον—σφογγάρι—σφουγγάρι—σφου^άρ, σφου^αριζω, σφου- 
£αροπάνΐ, aqpo0gia, σφου^ιώ, σπόνδυλος— σφοάύλι κτλ. Έ νφ στις πε
ρισσότερες λέξεις διατηρούνταν Αμετάβλητο' π. χ. άσπρος, άσπρογίτ, 
άσπράδ, λάσπη, μούσπουλο, ρέσπα, σπάνω, Σπάσος κτλ. Παράβ. τ’ αρ
χαία' άσπάραγγος καί άσφάοαγγος, λίσπος καί λίσφος (Άριστοφ. Βάτρ. 
826), τρίσπος καί τρίσφος.

Τό ρ. Τό ρ, δταν υπήρχε κ ι’ άλλο δμοιο του ρ σέ πλαγινή συλλαβή 
πάθαινε τις εξής μειαβολές' α) γίνουνταν ν- π.χ. παραθύρ— παναθύρ, πορ- 
τραίτο—ποντραίτο κτλ β) γινότανε λ. π.χ. άροτρον άλέτρι, ^ραάέρς=ά- 
δερφός άπό τό τουρκικό ύιραάέρ - ^λαάέρς, Γρηγοράσκος—Ληγοράσκος, 
λήγορα, ληγορούτσκα, ρεντζιπέρς=γεωργός άπό τήν τουρκική λέξη ρεντζι- 
πέρ—λεντζιπέρς, ΙκράιρΜράιρ—6ιλάιπ&λδιρ=τουρκικό δνομα ένός παιδι
κού παιχνιδιού κτλ. γ) έπεφτε τό ρ, δταν σέ κοντινή συλλαβή υπήρχε άλλο' 
π.χ. περιτραχήλι—πετραχήλι, ταργάρι—ταγάρ — άαγαρτζίκα, ύδράργυρος 
—διάργυρος, Φρειδερίκος — Φειάερής κτλ.

Παράβαλε τ’ άρχαΐα' δρύφρακτον—δρύφακτον, τρηρόν=έλαφρόν, 
άπό τό όποιον προήλθε ό τρελός κτλ.

Τό σ. Σέ μερικές λέξεις, πού τό είχαν πρώτο γράμμα έπεφτε τό σ,
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διότι θεωρήθηκε δ η  άνήκε στό προηγούμενο του άρθρο η άπό άλλον κανέ
να λόγο’ π.χ. ή σκρίνα—τής σκρίνας—ή κρίνα, σκουάώ — κονάώ, σκώρ— 
κουράδ, κουρέλι, σπιθαμή—πιθαμή κτλ. Τό σ έπεφτε κ ι’ άπό ιό  τέλος 
τής λέξης κατ’ αναλογίαν π. χ. έχτέ, προχτέ κατά τό έψέ, τό κρύο, τό χάο 
κατά τά τό ζαχάρτο, τό κόλπο, τό κουφέτο κτλ.

Ά ντιθέτω ς άλλες λέξεις παίρνανε σ στήν άρχή ή στό τέλος' π. χ. 
Ακανθόχοιρος— σκατζόχερος, κύπτω— σκύβω, μαρίδα— σμαρίδα, σμίγω, 
σμίξιμο, παντζάρι —σπαντζάρ κτλ. Δηλαδής, επειδή:·, εψές, τίποτες κτλ. 
Παράβαλε τά τής Αρχαίας' βώλος καί σβώλος, κεδάννυμι καί σκεδάννυμι, 
κάραβος καί σκάραβος, καφώρα καί σκαφώρα, μαρίς καί σμαρίς, μαρίλη 
καί σμαρίλη (Άριστοφ. Νεφ 360), πέλεθος καί σπέλεθος (Άριστοφ. Βατ. 
395) τρύχνος καί στρύχνος, τυρβάζω καί στυρβάζω, άτρέμα καί άτρέμας, 
αντίκρυ καί άντικρυς, μεσηγύ καί μεοηγύς, πολλάκι καί πολλάκις κτλ.

Τό σ προφέρουνταν ώς ζ πριν ά π ’ τά σύμφωνα β,γ,δ, μ, ν, καί ρ' π χ. 
σβω λί—ζβωλί, σγάρα— ζγάρπ, ας γέν ι ,  Ά ν α σ τ ά ς — ’Λναστάσδοι— Ά ν α -  
στάζδοι, Σ μα ρα γδώ — Ζμαραγδώ, σ ν ίχ ι— ζν ίχ ΐ ,  ά ς ρ ω τ ή σ —άζ ρωτήσ κτλ.

Τό σ τής προσωπ. κτητικής αντωνυμίας τοΰ δευτέρου ενικού προσώ
που δέν προφέρουνταν ξεχωριστά, δταν ή προηγούμενη λέξη τελείωνε σέ 
ς· π. χ. ό πατέρας σ— ό πατέρας.

Ή  πρόθεση σ(ε) μαζί μέ τό άρθρο άποβάλλουνταν, διαν ή άκόλουθη 
λέξη άρχιζε άπό σ’ π. χ. στό σκολειό παγαίνω—σκολειό παγαίνω, ά πά
με στό σπίτ— ά πάμε σπίτ, πάει στή Σηλυβριά—πάει Σηλυβριά κτλ. 'Όταν 
ή άκόλουθη λέξη άρχιζε άπό κάθε άλλο γράμμα, τό στό καί τό στή άκού- 
ουνταν καθαρά' π.χ. πάει στήν 'Αρακλειά, ά πάμε στό Κερμένΐ, πάει στό 
Φανάρ, στό χωράφ παγαίνω κτλ.

Τό τ. Τό τ στό σύμπλεγμα ντ προφέρουνταν cl· π. χ. άντάρα—άθά- 
ρα, άάαριάζω, έντερο—άάερο, άάαμώνω, άθίκρα, άάικρύζω, Άάώνίς, άρέπ- 
μαι, άροπή, έξηάα, έβδομήάα, κοάαίνω, κοάακιανός, κοάόμερος, κοάόσνι- 
χος, κόάόφωτος, κόντρα, κοάοφταίνω, μάάαλο:, μαάαλώνω, πέάε, πενήάα, 
πεάακόσια, Παντίρς, πανταμούζικα, ΙΙαπαντή, σύάεκνος, σύάρεφος, φού- 
(3α, φονάωτός, φαάός, φοβονάαι, φκιυνάαι, χαλνιοΰάαι, χτυπιοΰάαι κλπ.

Διατηρούσε δμως τήν προφορά του σάν τού γαλλικού t σέ μερικές 
λέξεις, πού προήρχουνναν οπό ξένες γλώσσες· π. χ. άντερί, άντίκα, λεβάν
τα, μέντα, πόντα, πόντος, ποντιάζω, ράντα, ταντέλλα, φίντω κτλ.

"Οταν προηγούντανε καμμιά λεξούλα, πού έληγε σέ ν, αυτό άποβάλ- 
λουνιαν καί τό αρχικό τ τής Ακόλουθης λέξης γινότανε cl· π. χ. έ’χμε μιά 
diva μεγάλΐ, άπ’ τήν όνομαστική ή τίνα, ό τουρβάς—do άουρβά, δέν 
τρανεύει - δέ άρανεύι, μήν τελεύεσαι μ ’ αύτό— μή dελεύεσaι μ ’ αύτό, μήν 
τινάζης—μή άινάζης κτλ.

ΙΙρίν άπ’ τό δ τρέπουνταν σέ d ‘ π. χ. θυμώτης—θυμώτς—θυμώτδοι
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—θυμώάδοι, μεριάτς— μεριάτδοι—μεριάάδοι, Φώτς—Λώτδοι—Φώάδοι, 
ψάλτς—ψάλάδοι κτλ.

Τό τσ. "Οταν καμμιά λέξη είχε άρχικό γράμμα τό τσ καί ή προη
γούμενη έληγε σέ ν, τό τσ γίνουνταν τζ καί τό ν άποβάλλουνταν* π. χ. 
ή τσάπα—μιά ιζάπα χρειάζεται, ό τσίρος—ένα τζίρο δόσε με, ό τσαγούς— 
do τζαγούς, τσιρίζω— μή τζιρίζης, δέ τζιρΐζω, δ Τσιφούτς—do Τζιφούτ κτλ.

Τό φ. Τό φ γίνουνταν β πριν τό δ καί τό d* π. χ. άλείφουνται — 
άλείφoυdαι—άλείφάαι — άλείβάαι, γράφουνται—γράβdaι) κλέφτς— κλέβδοι, 
ράφτς—ράβδοι, σαράφς— σαράβδοι κλπ.

Κάποτε τρέπουνταν σέ π π. χ. ραφανίς—ρεπάνι, σταφίδα—στα- 
πίδα.

Τό χ.ιι Τό χ εΐτανε λαρυγγικό πριν τά σύμφωνα δλα και τά φωνή
εντα α, ο, ου. Καί οΰρανικό πριν τα φωνήεντα ε καί ι' π. χ. άχαμνός, 
μαχαίρ. χελιδόνι, χηνάρ, πετραχήλι, χίλια, μούχλα, άχμάκίς, βραχνός, βρα
χνιάζω, χορτάτος, λαχουράκΐ, παχύ, νεροχυσιό, όχτακόσια, άχτσής, χώνω, 
χωστός κτλ.

Διατηρούσε δμως τή λαρυγγική του προφορά καί μέ τό φωνήεν ι, σ’ 
έλάχιστες ιδιωματικές λέξεις ή δανεισμένες άπ’ τήν τουρκική γλώσσα* π. χ. 
χήζ, χηλές, χηρλιάκϊς, χήρτας κλπ. ’

Πριν ά /  τά σύμφωνα δ καί d γίνουνταν γ καί γΐ* π. χ. κράχτης— 
κράχτς— κράχτηδες — κράχτηδοι— κράχτδοι— κράχδοι—κράγδοι, πλέχουνται 
— πλέγάαι, ή ράχη της—ή ράχΐ άητς—ή ράγΐ άητς, δχι δά—δχΐ δά—δγΐ 
δά κτλ. Καί κατόπι άπ’ τό τ γίνουνταν κ* π.χ. καλότυχος—καλότχος— κα- 
λότκος, κακότκος κτλ.

Στό σύμπλεγμα σχ γίνουνταν κ γενικώς* π. χ. μασχάλη—άμασκάλι, 
άσκημα, λέσκη, μοσκέτ, μοσκιά, μοσκίζω, μοσκοβολώ, μοσκοβολιτάδα, μο
σκοκάρυδο, μοσκοκάρφ, μοσκοβολιστός, μόσκος, μουσκάρ, μούσκεμα, μου
σκεύω, μουσκίδ, Παράσκος, Πασκάλίς, Πασκαλιά, Πασκαλιάτκος, Πασχα
λίτσα, Πάσκαλιώ, πασκίζω, πάσκισμα, σκέδιο, σκεδιάζω, σκήμα, σκίζα, 
σκίσιμο, σκιστός, σκιώ, ξεσκώ, ξεσκισμένΐ, σκάρα, σκοινί, σκολειό, σκολνώ, 
Σκουλάρ κτλ Ό  άνωτέρω φθογγολογικός νόμο; εΐτανε τόσο δυνατός, όίστε 
εφαρμόζουντιχν καί σέ λέξεις πού προέρχουνταν άπό ξένες γλώσσες* π. χ. 
στό τούρκικο μάσχαρά—μασκαράς, μασκαραλίκι κτλ. Παράβαλε τά τής 
’ Αρχαίας* μυσχρός καί μυσκρός, σχαλίς καί σκαλίς, σχινδάλαμος καί 
σκινδάλαμος κτλ.

Στό σύμπλεγμα ρχτό χ γίνουνταν κάποτε κ, γιά λόγους, ώς υποθέτω 
φωνητικούς, δηλαδή γιά λιγώτερο κόπο τών οργάνων τοΰ στόματος, πού 
σχηματίζουν τούς φθόγγους* π. χ. άρχονάας — άρκοάας, άρχόντισσα— άρ- 
κότσα, άρκοάοπαίδ, άρκοάιά, άρκίδ, άρκιδιάρς, άρκεύω, έρχουμαι — έρκου-
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μαι, έρκόάας κτλ. 'Η  μεταβολή αυτή δέν ειχε άπλοχωρέσει σ’ δλες τις 
λέξεις, πού είχαν τό σύμπλεγμα ρχ έως τά 1922, πού άδειασε ή Τσεντώ, 
διότι ένα γλωσσικό φαινόμενο παρουσιάζεται πρώτα στις πιό συνηθι
σμένες λέξεις, καί πρέπει νά περάση μεγάλο διάστημα καιρού, γιά νά έξα- 
πλωθή άπό λίγο λίγο στις υπόλοιπες καί νά γίνη τελευταία νόμος γενι
κός. Τυχαίνει μάλιστα καμμιά φορά νά διασταυρωθή κατά τήν Ιξάπλω- 
σή του μ’ άλλο αντίθετο νόμο, πού δέν τόν άφίνει νά γενικευθή. "Ετσι 
δέν εΐτανε καθόλου παράξενο ότι συγχρόνως μέ τά προηγούμενα άρκο- 
άας, Ιρκομός κτλ. λέγανε καί τά κοινά' άρχή, ’Αρχιμήδης, Αρχάγγελος, 
.’Αθχιλλέγας, Αρχάριος, Αρχιμηνιά, αρχιχρονιά, άρχινεύω κτλ.

Στό σύμπλεγμα φχ τό χ γίνουνταν κ σύμφωνα μέ τόν κανόνα τής 
νέας Ελληνικής, πού δέν μποροίνε νά σταθούν κοντά κοντά δυό δασέα 
σύμφωνα, ευχαριστώ—εύκαριστώ, εύχέλαιο—εΰκέλιο, ευχή—εΰκή, εύχου- 
μαι— φκιούμαι κτλ.

“Ομοια σύμφωνα— Πολλάκις δέν μπορούσανε νά σταθούν στήν ίδια 
λέξη δυό ίδια ή δμοια σύμφωνα κι’ άλλαζε ή έπεφτε τό ένα άπ* αύιά.

Π  χ. άτρακτος— άδράχτ, βράβυλο— άβράμηλο, άροτρο— άλέτρι, ασβέ
στης— άσβέφτς, αυθεντικό - άφεάικό, άστσής— άχτσής, ίκραάέρς— ί>ιλα- 
άέρς, θ.ράιρίιίροΐιρ—ίκλάιρίήλάιρ, Γρηγοράσκος— Ληγοράσκος, γρήγορα — 
λήγορα, γρηγοράδα—ληγοράδα, ληγορούτσκα, Γρηγόρη; — Ληγόρς, ^ούρ- 
0ουρας —goύρgoυλας, goυogoύλ^, ζε5ζεβάτ—ζαρζαβάτ, ζαρζαβατσής, Βελ- 
ζεβούλης— Ζερζεβούλις, άναχανιάζω —λαχανιάζω, άλληλαδέρφια— μηλα
δέρφια, ραπόρτο— λαπόρτο, ρεντζιπέρς — λεντζιπέρς, παραθύρ— παναθύρ^ 
πορτραίτο—ποντραίτο, φλόκαλο— φρόκαλο, όχτώνυχος— φτωνύχΐ, χειρόχτι 
— χερόφτ κτλ.

Σωσάννα—Άσάννα, άδιαφόρεφτος — αδιαφόρετος, ύδράργυρος— δι- 
άργυρος, ταογάοι— ταγάρ, άαγαρτζικα, έκσυσπάζω—ξυπάζω, πεντήκον
τα —πενήάα, περιτραχήλιοι·—πετραχήλι, φλαιέλλα—φανέλλα, φορβάδα— 
φοράδα, Φρειδερίκος— Φειάερής, κοχλιάριον χουλιάρ κτλ.

Παράβ τά τής ’Αρχαίας π χ Άρίαρτος— Άλίαρτος, δρύφρακτον — 
δρύφτκτον, χίχρημι— κίχρημι, χέχρημαι —κέχρημαι, χεχαριτωμένη—κεχα- 
ριτωμένη, φέφ ιγκα—πέφαγκα, φέφρικα—,τέφρικα, σίστημι — ΐστημι, θε- 
θέλήκ ι —τε&έληκα, θ ίθ η μ ι — τιθημι κτλ.

Κάποτε έπεφτε ολόκληρη συλλαβή, όταν βρίσκουνταν πλάγιτης στήν 
ίδια λέξη ή στήν άκόλουθη όμοιοπρόφερτη συλλαβή- δέ θά πάγω— δά θά 
πάγω — δά πάγω, κοτοτυφλώ -κοτυφλώ—κουτουφλώ - σκουάουφλώ, σησα- 
μόλαδο—σαμόλαδο, κάθεται—πάται, τ ί θ ά κ ά μ ς  —τά θά κάμς— τά κάμς 
κτλ. Τετια είναι κ’ή άποβολή πού παδαίνουν οί καταλήξεις ης καί εις τών 
όνομάτων καί τών ρημάτων, όταν ή ρίζα τελειώνη σέ σ ή σέ ζ. Στήν περί
πτωση αύτήν τό θεματικό σ ή ζ γίνεται καταληκτικό, καί τό όνομα έχει
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μονάχα έναν τόπο σ’δλες τις πτώσεις τοΰ ένικοϋ άριθμοΰ. Π.χ. δ Άναστά- 
σης—δ Άναστάς, δ Μπάλάς, δ Θανάς, δ Μπουρνουσούζης —ό Μπουρνου- 
σούζ, δ όγουρσούζ, δ τεκνεφέζ, δ Φουρμούζ κτλ.Στά ρήματα τδ δεύτερο έ- 
νικό πρόσωπο τοΰ ενεργητικού ένεστώτσ τής δριστικής καί άλλων όμοιο- 
καταλήκτων χρόνων ταυτίζεται φωνητικά μέ τό τρίτο πρόσωπο" π.χ. γυρί
ζεις— γυρίζ, θερίζεις—θερίζ, ξυνίζεις ξυνίζ κτλ. ΙΙαράβ. τ ’ αρχαία' άμφι- 
φορεύς—άμφορεύς, λαιμόμαργος — λαίμαργος κτλ. καί τά νεοελληνικά" ά- 
στραποπελέκι— άστροπελέκι. Βραχοχώρι — Βραχώρι, πατητερό—πάτερό, 
ροδοδάφνη—ροδάφνη κτλ.

‘ Υπήρχε δμως καί αντίθετη τάση, δτι δηλαδή ένα σύμφωνο αφομοί
ωνε τό ανόμοιο σύμφωνο τής πλαγινής συλλαβής ή προκαλούσε νά γεν- 
νή'θή δμοιο σύμφωνο, πού δέν ύπήρχεν εξ άρχής' π. χ. άωρα— άρωρα, 
βαμπάκι— 5αΒάκΐ, παμπάλαιο—ΒάΒαλο, πομπή—bobή, ευαγγέλιο βαγγέ
λιο—βγαβέλιο, Εύαγγέλης—Βαγγέλης— Bγαgέλης, νάστρα—γράοτρα— 
γλάστρα, κaλagά θ—gaλagάί^, γάγγραινα—γάgρaιva —gάgρaιva, κοτότυ- 
φλος—κοκότυφλος—gogόtυφλoς1 ιώδιο—διώδιο, τεντώνω—τεάώνω - άε- 
damo, τέντα— τέάα—did a, Βελζεβούλης—Ζερζεβούλίς, ζωΰλιον — ζωούλι 
ζούζουλο, κ aρ έg a—κaρέgρa—καρέκλα, έφάπλωμα— φάπλωμα—πάπλωμα, 
βαπόρ — παπόρ—παμπόρ, "Ολυμπία— ΙΙολυμπία, goσπodίvΊς— ποσποάίνίς, 
περιπλοκάς—περικλοκάς, τέτζερης—τζέτζερς, σαμτσάκι—τσαμτσάκΐ, αρ
χάγγελος χαρχάγγελος, κογχυλίδιον—χουχουλίδ κτλ.

Τό γλωσσικό αύτό φαινόμενο είναι άκριβώς αντίθετο τοΰ προηγου
μένου, διότι σ’ έκεϊνο δυό δμοια σύμφωνα δέν μπορούσανε νά σταθούνε 
σέ μιά λέξη καί άλλαζε ή έ'πεφτε τό ένα άπ’ αυτά' π. χ. κανοναρχώ—κα
λοναρχώ, φλανέλλα—φανέλλα κτλ. ένφ κατά τό τελευταΐον άφομοι- 
ώνουνται τ’ άνομοια" π. χ. βabάκι — babani κτλ. Στούς γλωσσολόγους 
άπόκειται νά βροΰν πώς μπορούν νά συνυπάρχουν σ’ έναν τόπο δυό άντί- 
θετες γλωσσικές τάσεις Έγώ έχω τήν υπόνοια μόνον δτι ίσως ή 
δεύτερη μόνον νά είναι έγχώρια, καί ή πρώτη νά προέρχεται άπό άλλες 
έλληνικές χώρες.

Τρία σύμφωνα. — Κατά κανόνα τρία σύμφωνα, άν τό τρίτο δέν εΐτανε 
ρ, δέν μπορούσανε νά σταθούνε πλάγι πλάγι, καί τό έ'να έπεφτε, συνήθως 
τό μεστινό. Π. χ. άμπουλα—άμπλα— άμλα, ζεϋγλα— ζεΰλα, κλέφτης— 
κλέφτς—κλέφτηδες— κλέφτηδοι—κλέφδοι—κλέβδοι, κράχτς-  κράγδοι, γε- 
λάσθηκα—γελάσθκα—γελάσκα, λ ι^σθηκα — λιδίσθκα —λι^στκα— λιΜ- 
σκα, Πέμπτη— Πέπτη—Πέπτ— Πέφτ, πάρθηκανε—πάρτηκανε— πάρτκα· 
νε—πάρκανε, ράφτης— ράφτς— ράφτδοι—ράφδοι—ράβδοι, Εύστάθιος — 
Στάθης— Σ τά θς,. τρίφθηκα—τρίφτηκα—τρίφτκα—τρίφκα, φουρνέφτς— 
φουρνέφτδοι — φουρνέφδοι — φουρνέβδοι.

Παράβ. τ ’ άρχαΐα' άρκτος—άρκος (Άποκ. IB, 2). άκαυστηρίαστος —



άκαυτηρίαστος, ά'κλαυστος όίκλαυτος, διδάκσκω— διδάσκω, θραύσμα — 
θραύμα, ϊαυθμός—ίαθμός, κάμψα—κά\|)«, έκσχατος—έσχατος, πέπραγ- 
σθον—πέπραχθον, δρυγξ— ορυξ, δρφνη— δρνη, δρχνη—δχνη, συγξέω—συ- 
ξέω, ύσπληγξ—ΰσπληξ κτλ.

Ό  κανόνας αύτός παραβιάσθηκε στά ρήματα μετά τήν άποβολή τού 
άτονου ου’ π.χ. θ ’ αρμέξτε, θά θρέψτε, θά κοιτάξτε, άκούγοτανε, λούγ- 
στανε, τρίβστανε, φυλαγότανε κτλ.

Κάποτε δμως άνάμεσα σέ δυό σύμφωνα, κάπως δυσκολοπρόφερτα 
γεννιούνταν κ’ ένα τρίτο- π.χ. Έσρέφ — Έστρέφς, ’Ισραήλ— Ίσάραήλϊς, 
ίτζρά—τίζάράς, μασραπάς—μαστραπάς κτλ.

Παράβαλε τ’ άρχαία- γαμ-ρός—γαμβρός, μεσημρία - μεσημβρία.
Μετατοπισμοί συμφώνων.— Γιά  νά γίνεται ή προφορά εύκολώτερη 

πολλάκις άλλάζανε θέση μέσα στή λέξη τά σύμφωνα καί προπάντων τά 
.^ρά’ π. χ. άδρεφός, άμέλγω —αρμέγω, εργαστήρι— άγραστήρ, όαϊράμ— 
όαριάμ, βάτραχος —βράθακος, έκβαίνω—έγβαίνω·—βγαίνω, υγρός—γου- 
ρός, γρυλλώνω—γρουλλώνω—goυρλώνφ, θυμβρη —θρύόος, καλικάντζαρος 
— καλιτσάγκαρος, κατσάτ— τσακάτ, κριμίτσα—κίρμίτσα, κουϊουμτζής— 
κουϊμουτζής, μακρουλός— μακουρλός, μακρούλα—μακούρλα, μαάούκα, μα- 
γούτα, σπαρτεύω—παστρεύω, παστουρμάς— παστρουμάς, περιμαζώνω— 
πρεμαζώνω, πριλάντι —πιρλάντ, λεπίδα—πελίδα, πρινάρι—πουρνάρ, πρω
ινό —προυνό— πουρνό, στέργω—στρέγω, αρσενικός—σερνικός, σιζάιρμάς— 
σιζδριμάς, τρουλώνω—τουρλώνω, Τερψιθέα — Τρεψιθέα, φρουζές—φουρ- 
ζές, χαρβαλώνω—χαλαβρώνω κτλ.

ΙΙαράβ. τ’ άρχαία" άταρπός καί άτραπός, άργαυλος—άγραυλος, βάλ· 
σαμον καί βλάσαμον, καρδία καί κραδίη, κράτιστος και κάρτιστος, καρτύ- 
νω καί κρατύνω, καρτερός καί κρατερός, κύρμα καί κρύμα, κραδάμωμον 
καί καρδάμωμον, ορυμαγδός καί όρυγμαδός, τής Πνυκός καί τής Πυκνός, 
πίστρις καί πρίστις, Σαγαλασσός καί Σαλαγασσός, τέταρτος καί τέτρατος 
(πολλαχοΰ στήν Ίλιάδα), στελγίς καί στλεγγίς, ταρσιά καί τρασιά, φάρξαι 
καί φράξαι, φαρξάμενος καί φραξάμενος, φαινόλης καί φαιλόνης, Χαλκη
δών καί Καλχηδό)ν κτλ.

(Συνεχίζεται)
Φ Ω ΤΙΟ Σ Γ. Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔ Η Σ
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ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠ Α ΡΧ ΙΑ Σ ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ

Είς τόν έν Ταμείφ ’Ανταλλαξίμων Κοινοτικών καί Κοινωφελών π ε
ριουσιών ευρισκόμενον ύπ” άρ. 416 κώδικα τής Μητροπόλεως Σηλυβρίας, 
τών έτών 1884— 1002 εύρίσκονται εις τάς έν αύτφ καταχωριζομένας δια- 
■θήκας, προικοσύμφωνα καί πωλητήρια τά κατωτέρω τοπωνυμία. Έ ν ύπο- 
σημειώσεσι δίδεται ή έξήγησις τών τουρκ. λέξεων. Σημειωτέον δτι είς δλα 
τά άναφερόμενα χωρία εκτός τής Σηλυβρίας ούδείς Τούρκος ύπήρχε άλλά 
μόνον “Ελληνες.

Σηλυβρίας

Ε ίς  τήν νπαϊ&ρον

Άγήλ-ντερέ 1)
Καλδιρήμ μπασή s)
Κιρεζλήκ 3)
Κιρλαγκήτζ-ντερέ 4)
Κισά-κιοπρού 5)
Κουγιούν-ντερέ δ)
Μουράτ-τζεσμέ 7)
Μπαδέμ-γιοκουσοΰ 8)
Ρήγογλου Τζεσμεσή 
Σιγήρ-γιολού 8)
Τάσ ιο)-κιοπροϋ 
Χαϊντούτ-τσαϊρή χ1)
Χοτζα-Χασάν

1) Αγήλ—Χειμαδιό, Ν ιε ρ έ —ποταμός. 2) Καλδιρήμ—Λιθόστρωτον, Μπαοή— 
Ά ρχ ή .—3) Κερασεών.—4) Χεληδόνος Ποταμός.—5) Κ ισά— Μικρή, Κιοπροϋ—γέφυ
ρα.—6) Κουγιούν—πρόβατο.—7) Τζεσμέ—βρύση.—8) Μπαάέμ—Άμύγδ.αλον, Γιο- 
κονσοϋ-ανήφορος.—9) Σιγήρ -  «γελάς,Γ ιόλ— δρόμος. - 10) Τάσ—Π έτρα.—11) Χα'ί- 
ντουτ—Ληστής, Τσα’ίρ—λβιβάδι.—12) Ό ρτά —μεσαίος. Καλέ—Τείχος, Καπού—πύ
λη.—13) Ταχμήζ—καφεκόπτης, Χανέ—οίκος.

Έντός τής πόλεως

'Αγίου Ίωάννου (συνοικία) 
Καμπάν Ά λτη (οδός)
Μητρόπολις Σοκάκ (έντός τής πό

λεως συνοικία τής παλαιάς 
λεγομένης Μητροπόλεως, Μη· 
τροπολίτ Μαχαλεσί) 

Όρτά-καλέ-καπουσού ι3)
Πεγληκέ Μαχαλέ (συνοικία) 
Ταχμήζ-χανέ ι3) (οδός)
Τζαμί μαχαλεσή (συνοικία) 
Τουφεκτσή Χουσεΐν (συνοικία)
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Χωρίον ΑΙγιαλοΙ (Γ ια λούς)

Είς την ϋπαιΰ·ρον

'Άγιος Γεώργιος (θέσις)
Α γία  Μαρίνα (θέσις)
Άγιασμα Αγίου Σωτήρος (δια

μέρισμα)
Άγήλια
Δεϊρμέν Μεφκησί1)
Ζιγρα
Καλαμίτσια 
Καρατσαλή 
Κρόκου σκαμνί 
Ξάστερο; γιολοΰ 
[Ιουζακλίκι

Δίλειώ ναι
ο

Ε ίς  την ϋπαιΰρον 

Άγελαριά
Α γίου Γεωργίου (τοποθεσία) 
Άλβασάν ή Έ λβασάν3) γιολοΰ 
Γκιόλα (θέσις) *)
Έπιβαιηνός (δρόμος)
Ζάκα
Καδήκιοϊ 5) (δρόμος)
Καλαμήτσια 
Καμαρίτσα 
Κάραγατς (ένορία)
Καρυδιαίς (θέσις)
Κ έρκογλ ιη ι (το π ο θεσ ία )
Κουρτές ΐσεσμέ 
Λαζάρ βρΰση (ένορία)
Μανωλάκη (Καμάρα)
Νεοχωρίου ti) (δρόμος)

,πηρόρρευμα
Ξυλογιόφυρο
Όλήνες, αλλαχού γράφεται Όλί- 

νη (ένορία)
Ό ρθή πέτρα 
Όρτα Μασλάκ (θέσις)
Παναγία (τοποθεσία)
Ποϋκλα (τοποθεσία)
Σηλυβρίας (δρόμος)
'Γαχτά 7) Κιοπροΰ 
Τζολάκ 8) Καμιάρα 
Τογάν Παγηρΐ 
'Γούμπα
Τσαλμάρ (τοποθεσία)
Τσατάλτζας (όδός)
Τσεσμέ (όδός)
Τσινάρ
Φωτιά (άμπελών έν θέσει Γερο- 

στάνι)
Χαρατζή Ρ) γιολοΰ 
Χριστοδούλου μπαΐρα(βαθούλωμα)

’ Εντός τοΰ χωρίου

Γιωργάκι σοκάκ 
Πελεδηγέ">) Σοκαγη

Έξάστΐρον

Ε ίς την νηαι·&ρον 

Άγελαριά
Άγιασμα τοΰ Α γίου Γεωργίου 
"Αγιοι Απόστολοι 
“Αγιος Δημήτριος (θέσις)
“Αγιος Στέφανος (θέσις)

1) Δ εϊρμ έν—-μύλος, Μεφκί-^-θέσις.—2) Είδος άκληρον μικρού δένδρου. Κυρ. 
Μαϋρον αγκάθι.—3) Χωρίον παρά τάς Μετράς.—4) Μικρά λίμνη —6) "Ονοιια γει
τονικού χωρίου.—6) Χωρίον παρά τάς Μετράς.—7) Ξυλίνη. — 8) Σακατεμμένη. — 9) 
Ταιφλίκιον παρά τάς Δελειώ νας.—10) Δημαρχία.
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Άκρωτήριον 
’ Αλάνη (θέσις)
Γιαλίτικα (θέσις)
Έληάς (θέσις)
Έπιβατιανά 
Έπιβατιανά (θέσις)
Λύκου Μπουνάρη 
Μακρίνα
Μαντυλάκι (θέσις)
Ματζάρ ρεΰμα καί Ματζάρ Ντερέ 
Ντοϋπα (θέσι.ς)
Ξηρά Καμάρα, Ξηρό καμάρη, Ξη- 

ροκαμάρα 
Οίκονομιάτικα (θέσις)
Ρευμιατάκι (θέσις)
Σκουργιά 
Σοβάτη!)
Σοϋσα (θέσις)
Στρογγύλια (θέσις)
Τογάν Βαήρ καί Τογάμπαγηρί
Τσαγίλια
Τσαϊράκι
Τσαήρι και Τσαΐρ
Τσάμ Βαίρ
Χωράφιον τής Παναγίας

’Εντός τον χωρίον

Ά νέστη Σοκάκ 
Γιωργάκι Σοκάκ 
Γενί Σοκάκ
Καλι αντζή Σοκάκη, Καλιοντζή 

Σοκάκη, Καλαντζή Σοκάκη 
Καριέ Τζαδεσί (συνοικία) 
Λιβεράκη Σοκάκ

Μερκές Τζιβαρή 3)
Μπακάλ Σοκάκη 
Σιμιτζή Σοκαγί

Έ κ ιβ ά ια ι

Ε ις  την νπαι&ρον

Άγιασμα παγτζεσί 3)
“Αγιος 'Αθανάσιος καί "Αγιος Ά - 

θανάσιος Μευκησή 
"Αγιος Θεόδωρος 
"Αγιος ’Ιωάννης (τοποθεσία) 
Άκρωτήρι 
Άλακιόζ πουναρί 
Γενούζια 
Γκιορδερέ 4)
Δεβέ ταρλασή 5)
Δερέ
Δογάν παγιρί καί Δοάν Μπαήρι 
Δραγασίαις 
"Εγκιορου β) Ταρλασί 
Έ σκί κιοπροϋ 7)
Καβλοκόπος 
Καλέμ Σεμτί 
Καριέ τζαδεσή 8)
Καρτάλ τεπέ 
Καστέλι 
Κεραμυδαργειό 
Κλαδί 
Κουβαλίκια 
Μανωλή καβάκι 
Μητροπολίτ γιολοϋ 
Μοναστηργιακό χωράφι 
Οΰσκο παγιρί

1) Τόπο, χειμερινής τροφής ζώων.—2) Μ ερκεζ=σταθμ0Γ. Τ ζ ιβα ρή =π έρ ιζ  
—3) Π αγτσές=κήπος.—4) Ίσω ς Κ ιόρ=Τ υφ λός.—5) Δ έβέ=κα μήλα .—6) "Εγκιο- 
ρ ο υ =  Η πόλις Αγκυρα. Ταρλά=χωράφιον.—7) Έ σ κ ί=π α λα ιό ν .—8) Καριέ=χω - 
ρίον. Τζαδέ=λειοφόρος.
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Παγίρι
Παλαιός δρόμος
Παναγίας χωράφια η χωράφια τής 

Παναγίας 
Σάγια πουνάρι 
Σάζια*) μευκησί 
Σαμάν 3) γιολοϋ 
Σκουργιάρη 
Συκέα 
Ταρχανάς 
Τελονίτικος δρόμος 
Τεκέ γιολοϋ 
Τζαγίρι 
Τόζα
Χαλικόπετρα

Έντός τής κωμοπόλεως

Ά γγελή Σοκάκ 
Άργύρη Σοκάκ 
Καπετάν Βασιλείου δρόμος 
Κλήσε Σακαγή, Συνοικία Κλήσέ 

Σοκαγί 
Νέα Συνοικία Επιβατών 
Παπαγιάννη (συνοικία)
Σαντίκ Σοκάκ 
Σηλΰβρί γιολοϋ (συνοικία) 
ΣταμπόλΤζατεσή, Σταμπυϋλ Τσα" 

τεσή 
Σταμπούλ γιολοϋ 
Τσεσμέ (οδός)
X "  Νικόλα (σοκάκι)

Κ αδήαιοϊ

Ε ίς  τήν νπαΐ'&βον

Ά βρεν  γιολοϋ 
Άγιασμα (Άναλήψεως) 
Δαοϋτζαγιολου3) καί Δαουτζή γιο

λοϋ 
Δάγ γιολοϋ 
Έ σκί Μεζάρ 4)
Ίντζιέζ γιολοϋ 5)
Καρά Παίρι 
Λαυροδρόμη (ή)
Μισιλί Πουροϋνι 
Μποσταντζή Μεζάρ 
Οϋζοόν καρά 
Ποστάντζα 
Ποσταντζή μηράς 
Τζαρδάκι 
Χαμάμ6) Δερέ 
Χασάπ 7) τζαΐρι

Έντός τον χωρίου

Σλαντσή (?) (μαχαλάς)
Τυπάλ μαχαλεσή

Ο ίχονομείου

Ε ίς  τήν νπαιΰρον

Ά γιάσμα γιολοϋ 
“ Αγι Γιάννης 
Ά γίλια  
Αγρός 
Άκαν&ιαίς

1) Είδος χόριου.—2) Ά χυρον.—3) Δαούτζα- δνομα άλλοτε Τουρκικού γειτονι
κού χωρίου καταστραφέντος κατά τόν Ρωσσοτονρκικόν πόλεμον τού 1878. “Εκ. 
τοτε Τσιφλίκιον άνήχον είς τόν εν Σηλυβρίςι Τούρκον X "  Ί λ ιά ζ .—4) Μεζάρ—Νε- 
κροταφεΐον.—5) Δρόμος πρός τό ομώνυμον Τουρκικόν χωρίον.—6) Λουτρός,—7) 
Κρεοπώλης.
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Άρπαλίκι 4)
Βαχτσέ δρόμος 
ΓιλδΙζ ?)
Είς τά Μνήματα 
Ζαχαροπήγαδα 
Κολογυρου ΙΤουνάρια 
Καλύβα 
Καρα-άγάτζ 
Κουμέρκη s)
Κουμπάλη 
Κρυονέρονιι 
Μανωλάκη Πουνάρ 
Μαυρόγια
Μπαχτζέ-δερέ (χείμαρρος)
Παγίρα
Ρευματάκη
Ρευματάκια
Σαββάτια
Τάνου Μ πουνάρ, Τάνου Πουνάρη 
'Γσαγιρακι
Τσακλιώτικος δρόμος 
Τσάντα γιολοΰ 
Τσαντίρη 
Τσαρτόγλου

3Εντός τον χωρίον 
Καλέ σοκάκ 
Ρείζ 4) σοκάκ

Φανάβίον

ΕΙς την νπαιϋρον 

Άγελάρια
“ Αγιος Ήλίας Κουρουκαβάκι5) 

(θέσις)
“Αγιος Ιωάννης 
Α γίας Μαυρας (θέσις)
Δάμνη (τοΰ) ή καιιάρα 
Δογάν-βαΐρι 
Καλαμίτζα 
Καπλιανή χωράφιον 
Καρα-Σινάν6) γιολοΰ 
Καριδοΰδι
Κιουμουτζοΰ 7) γιολοΰ 
Κρεμαστός 
Πατζατζή Μάνδρα 
Προφήτη ΉΧία (θέσις)
Σ α ρ ή 8) Παγήρ8)
Σηλυβρί γιολοΰ 
Τεβεγιαταά10)
Τζαΐρι

Έντος τον χωρίον

'Αγίου Γεωργίου (συνοικία) 
Γεωργάκι Σοκάκι

A. Α. Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η Σ

1) Λιπασμένον χωράφιον, συνήθως πλησίον τοΰ χωρίου.—2) "Αστρον.—3) Τε 
λωνεΐον.—4) Πρόεδρος.—5) Κ ουροϋ=Ξηρά. Κ α βά κ ι=Λ εό κη.—6) "Ονομα τσιφλικιού 
γειτονικού.—7) "Ισως Κ ιομο ο ρτζή=Ά νθρα κέω ς.—8) Κίτρινον.—9) Μ παΐρ=άνήφο. 
ρος.—10) Γ ια τά κ=τόπ ος άναπαόσεως.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΜΑΚΟΒΙΟΥ

Π ρολήψεις

Ό  άρραβωνιασμένος τήν Μ. Πέμπτη έπρεπε νά πάγη στό παζάρι 
καί ν’ άγοράση γιά τήν άρραβωνιαστικιά του, ώς δώρα, έ'να ζευγάρι κα- 
τούνια (γαλέτζες) χρωματιστά, χαλβά καί ένα καθρέφτη' αυτά επρεττε νά 
τά μεταωέρη στόν ώμο του μέ τό δισάκκι, έστω καί αν έπήγαινε καβαλλα.

Ά ν  γεννούσε καμμιά γυναίκα δυό φορές δίδυμα, τό θεωρούσαν ώς 
άφύσικο καί τήν ώνόμαζαν «σκύλα», άν δέ τύχαινε νά γέννηση τρίδυμα 
έπρεπε νά πεθάνη, τόσο τήν καταφρονούσαν.

"Οταν έβγαινε τό ουράνιο τόξο μετά τήν βροχή, ό κόσμος δέν πλησί
αζε στή βάσι του, γιατί έλεγαν δτι κατάπινε ο,τι έβρισκε.

"Οταν τύχαινε δχειά νά δαγκάση άνθρωπο ή ζώο, φρόντιζαν νά ε ι
δοποιήσουν στό χωριό Θυνιάδα, κάποιον πού λέγουνταν Σερμπετλίς' τού 
άνέφεραν τό όνομα καί τήν ήλικία του καί αύτός έπρεπε νά διαβάση μιά 
εύχή καί θά θεραπεύουνταν ό δαγκωμένος' άν δέν πρόφθαναν, άπέ- 
θνησκε.

"Οταν δηλητηριάζουνταν ζώο άπό χόρτο, τό πήγαιναν αμέσως σέ βο
σκό πού κατάπιε 'κ ο νρ μη α τα ίκ ι» *), αύτός φτοΰσε τρεις φορές στό στό
μα τοΰ ζώου καί γίνουνταν αμέσως καλά.

"Οταν βούιζε τ’ αυτί κανενός, κτυποΰσε τά δυό του δάκτυλα μέ ρυθ
μό κι’ έλεγε «ατάγρια βοννά κ ι άκαρπα δένδρα» κι° άμέσως περνούσε ή 
βοή.

"Οταν αγόραζε κανείς ζώο, ό πωλητής του τήν ωρα πού θά τό παρέ
διδε έπαιρνε έ'να κομμάτι άπό κεραμίδι καί τό έσερνε άπό τόν χαλινό στή 
χαίτη καί ώς τήν άκρη τής ουράς τού ζώου, λέγοντας «ΰαες τρ ίχες τόαα 
γρόοια νά καζαντία ιις» .

Τά παιδιά τής γειτονιάς, δταν γεννιούνταν παιδί, έτρεχαν νά είδοποι-

1) Σκώληξ κιτρινοπράσινου χρώματος.



Ή περιφέρεια  Σαμακοβίου.
’ . Α τ τ Λ  τ ή » .  ν τ ι . ι λ λ f t  K i n k l S o u
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ήσουν τόν πατέρα του γιά νά πάρουν τό δώρο' άν δμως ήταν κορίτσι, πολ
λές φορές τά έδιωχναν.

"Οταν κανείς δέν τοΰ πάγαιναν1) τά πράματα (ζώα), γιά νά κάμη γού
ρι, νά τοΰ πάγη κ α ν ιέ μ ι8), παρακολουθούσε τόν χασάπη τήν ώρα πού θά 
έσφαζε άγελάδα ή μοσχάρι, μόλις δέ αύτός έβαζε τό μαχαίρι στό λαιμό 
τοΰ ζώου τόν έπιανε από τό χέρι καί τόν ρωτούσε ποσά τό ζητά. ”Αν τό 
άγόραζε, θά τοΰ πήγαινε πολύ γούρι, καί τά ζώα του θά πολλαπλάσιά - 
ζουνταν σέ μεγάλο αριθμό.

"Οταν έβγαιναν τό πρωί άπ’ τό σπίτι, έκαμναν τό σημείο τού σταυ
ρού βάζοντας τό δεξί πόδι Ιμπρός γιά γούρι.

Ή έν Σαμακοβίω  Σχολή.

Ά π ό  τήν συλλογήν Θ. Κ ιακίδου.

"Οταν πήγαιναν στό κυνήγι, στους κυνηγούς δέν έλεγαν «ώρα καλή» 
άλλά «αιματηρός ό δρόμος σας».

"Όταν γιά πρώτη φορά λΰχνίζε ό γεωργός στ’ άλώνι, έκαμνε μέ τό 
λυχνιστήρι τό σημάδι τοΰ σταυρού λέγοντας : καλό μπερεκέτ.

'Όταν έπασχε κανείς άπό στομάχι ή σπλίνα, κατέβαινε τά σκαλιά τού
— — > f '  ' / Λ \ \ ■ t ονσπιτιού τρεις φορές μπρουμητα, με το κεφάλι προς τα κατω, κ ετσι περ

νούσε δ πόνος.

1) Έ ζ η μ ίω ιε .—2) Λ. Τ .= Κ α τ ' ευχήν.
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"Οταν πήγαινε κανείς γιά νά κόμη αρραβώνα και συναντούσε στο 
δρόμο του αμάξι ή στάμνα, τό θεωρούσε γιά κακό σημάδι καί τόν ανέ
βαλε.

Στόν τρύγο δταν έρριχναν τά σταφύλια στά βαρέλια συνήθιζαν προη
γουμένως νά ρίχνουν ενα τσαμπί τής προηγούμενης εσοδείας μαζί μέ χά
ρες τών Βαίων καί βασιλικό.

"Οταν ήθελαν νά καταλάβουν αν θά γεννιούνταν άγόρι ή κορίτσι, 
έβαζαν στή φωτιά έ'να κομμά i l  στίψη, θερμαίνουνταν κ ι’ άν παρουσίαζε 
κατόπι εξογκώματα, σήααινε δτι θά γεννηθή αγόρι, άν κοιλώματα κορίτσι.

"Οποιος έσπερνε καρύδι γιά νά φυτρώση δέντρο καρυδιά, έλεγαν δτι 
αυτός θώ πέθαινε, άν τό χόνδρος τού δένδρου θά έφτανε τό δικό του.

"Οταν ό κυνηγό; δέν έπετύχαινε τό στόχο του, έλεγαν δτι γίνουνταν 
τσίκλωμα, γ ι ’ αύτό έκαμαν μιά κουλούρα ζεστό ψωμί καί περνούσαν άπό 
μέσα τό τουφέκι1 έτσι τήν ά'λλη μέρα μέ τήν πρώτη βολή θά έπεφταν δυό 
κάτω.

Εύχές.

Οί εύχές λέγουνταν γιά εύγνωμοσύνη στά παιδιά, στούς γάμους στά 
βαφτίσια, τή πρωτοχρονιά καί σέ κάθε ευκαιρία.

— Θεγός σχωρέσ τόν κύρ του καί τσέ φτά γονειούς του.
— Χώμα νά πιάνη, μάλαμα νά γίνεται.
— Μεγάλος καί τρανός σά τό λεϋκο.
■—Νάσπρίσ νά γεράσ.
— Θεγός σχωρέσ τά γονικά του.
— Νά γι,άσ κει πέπεσε.
—Σά τό νερό νά τρέχ ή δλειά σ.
— Πολλά τά γέτη.
— ’Σπολλάετ.

Κα  τάρες.

Τις έλεγαν στις πιό θλιβερές περιστάσεις.
— Νάχ τά βράχια.
— Δώ πάγ νά μή γυρίσ.
—Στά γκρέμνα νά γκρεμνιστή, νά τσακιστή.
—Τάνάθεμα νάχ.
—Τόπο νά μή βρή νά περάσ.



— Πε τό Θεγό νά τό βρη.
—Νταμλάς καί σκοτίδα.
— Κεΐ π δέ γκρίζ—έκεΐ πού δέν επιστρέφει.

3

Βρισιές.

Οΐ βρισιές γιά τους άνδρες συνήθως ήταν άπό δυό λέξεις, ivcp γιά τις 
γυναίκες λέγουνταν δλες οί βρισιές μαζί.

Γ ιά  τούς άνδρες : ό ούζούνης, δ κρέμελης, δ έρμος, δ άνάχαρος, δ 
κρεμανταλάς, δ πόταπος, δ τοϋλγος, δ μισκίνς, δ βρώμνιος, ό κατίποτες, 
δ κούμλιος, ή λέπρα, δ άφύσκος, δ. κολοπανάς, δ μαλιάδραχτος, δ κούτα- 
0ος, δ σκύλαρος.

Γιά τις γυναίκες : ή σουρτοϋκο, ή τσαρτσάφω, ή σχαμερή, ή κατπο- 
τένια, ή κοκορόμνιαλ, ή τσαντί, ή άδιάντροπ, ή λεφαντνή, ή μασοΰρο, ή 
φοράδα, ή στρίγλα, ή ξεσκισμένη, ή παρτσάλο, ή άχαμνή, ή μουρτσούνα, 
ή μαλαμουρδα, ή δεκοχτούρα.

Παροιμίες.

α Οπ’κονς πολλά βάτσνα1) πέρνε μικρό καλάϋ-: Έ κεΐ πού άκοΰς με
γάλα κέρδη πέρνε μικρό πουγγί.

"Οη'λάλον πολλοί πετνοί άργεϊ νά ξημερώσ.
Χ ίλ ια  καλ,ά ενα άσπρο: ’Άχρηστα σέ κείνον πού δέν ξέρει νά τά 

χρησιμοποίηση.
Φνλαγε τά ρούχα σ νάχς τά μισά : “Οσο καί νά τά προσέξης πάντα 

θά λείψη κάτι.
Τάκανε ρίντσες 8) και κομμάτια : Τά κατεσπατάλισε.

’Ά ν  εφκιαναν γούλα τά ζουζούνια 3) μ ίλ ’ ϋάκα,νε κ ι’ ό ζέρκονκας4) : ’Ά ν 
δλοι οί άνθρωποι μπορούσαν νά κάνουν κάτι καλό, θά τό έκαμναν καί 
τά μωρά.

Δνό μέτρα καϊ ενα κόβε.
Ό  λύκος στη καταχνιά χαίρεται'.’ Ο κακός περιμένει τήν κατάλληλο 

περίστασι.
Τό κουδούν στό γονρούν δε πρέπ '. Έλέγετο δΓ εκείνους πού ντύ-
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1) Βατόμουρα.—2) Διαμελισμός υφάσματος ή αανίδος είς πολλά άχρηστα 
τεμάχια .—3) "Εντομα.—4) Άγριομελισσα ή μελισαοφάγος.
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νουνταν δχι ανάλογα μέ τήν οικονομική του; κατάσταση.
Χω ρίς τό ύλέλμα τ ’ Θεγον φύλλο όέ κουνιέται.
" Οου ύλέλς βρόντα στον κουφού τη πόρτα.
Γούλα τά δάχλα δένε ενα.
Τό καλό άπίδ τό τρώγ τό γο νρο ύνΔιά κακοτυχίαν καλής κόρης.
Ή  άγάπ ΰ ίλε ι περιστεριού περπατησιά : Ό  έρως ΰ·έλει σΰνεσι, βρα

δύτητα.
‘Όντες δέ παινέσ τό σπίτ σον άπέα νά σέ πλακώσ 
'Ο  βιος ένε τής ψυχής τό πελεκούδ.
Τόν φολαρό φοβήθηκαν και τά βράχια *).
Κάνε μ παπά και ρίξε με στή κοπριγιά.
Σά τής κάτας τά κατούδια.
Κόρακας κοράκ μάτια δέ βγάζ.
Πολυτεχνίτης και ερμοσπίτης.
Κάλιο πέντε και ατό χέρ παρά. δέκα και καρτέρ.
’Η  φτώχεια είναι φαγού καί μπεκρού.
Συ π είχες τή χαρά έχε καί τήν λύπη.
Μέα μέσ τ' αλών χόρευε κ’ όσο ϋ-έλς πήδα.
Τό κακό ξύδ τό άγγειό τ μαραίνει, 
βούτυρο καλό σέ σκνλνο τονμάρι.
Καί τον ποντικού τό κάτονρο στή ίέάλαααα διάφορό ναι.
Σκαμνιού ποδάρ τσακίστηκε ατό τόπο τσιμαιρένιο,
'Έχς φίλο σταύέερό ; έχς στήριγμα γερό.
Κόμ ποταμό δέν είδε, μπατσάκια οκών.
'Όποιος δέν άκσε δράκ' φωνή, πλιαλει νά τήν άκούαη, κι όποιος τήν 

άκσε φεύγει νά μή τνε κούσ.
Τό ποτάμ πον ΟορνβεΧ μή τό φοβάσαι.
'Ο  παλαβός φοβήϋκε τό με&νσμένο.
Άπό τόν κόρακα μή περιμένης άλλο, άπό κρά.
Ή  κάργα μέ τό νά κονταονλίζει, ή &άλασσα δέ λερώνει.
Τάρνίϋ· πέ τ. μϋτ γεννά.

1) Φολαρός—ΰ εχιον πολλάς' φόλας, χρήματα, χόν όποιον φοβούνται καί οΐ 
βράχοι ·ί*ς παντοδύναμον.
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Πίατεψε λαγό και κάλεσε νοννό,
Τδ αγροίκο πουλί, πέ τ μντ πιάνεται.
Κάνε με αοφό να σέ κάνω πλονσγιο.
Γνωρίζεται οα κάλπικο άσπρο.

Συνή&ειαι.

Τρυγητός.—Μεγάλη ετοιμασία γίνουνταν γιά τόν τρύγο.''Άπό πολ
λές μέρες πιό μπροστά θά ετοιμάζουνταν οί χάδοι, οί τήντς, τά μβιάγ- 
χια, οί βονχτς, οί λ ινο ί *), οί βαρέλαις. Φρόντιζαν γιά τά τρόφιμα . τών 
τρυγητάδων, κανένα βαρέλι τσακιστά κολιαρούδια τοΰ Μαρμαρά, κανένα

καδί πιπέρια τουρσή καί καμμιά γελάδα σφαχτή γιά τήν βραδυνή μαλέχ- 
ta  a). Ό  τελάλης τθΰ χωριού θά διαλαλοϋσε δτι τήν έρχομένη Δευτέρα 
κατά διαταγή τοΰ Μουντούρη θά τρυγηθοϋν τά κάτω αμπέλια, «έστω πρός 
γνώσιν σας». Θά άρχιζε τότε ή μεταφορά άπό γυναίκες καί ά'νδρες, τών 
χοψινιών, χαλα&ιών οεριπετιών9),τρνγοχάλα&ων, καλα&όχολων, χρυ- 
γομίχαιρωνέ)σ αμάξια ή ζώα ή καί στόν ώμο καί καθένας προσπαθούσε 
νά κουβαλήση τά περισσότερα. Ό  Μουλτεζίμης, δ δεκατιστής, οί σού-

1) Τετράγωνο βαρέλι χωρητικότητος 1000 όκ. περίπου, στό όποιο πατούσαν 
μέ τά πόδια τά σταφύλια πρός είικολωτέραν μεταφοράν.—2) Στιφάδο.—3) Καλάθια 
μέ δυό χερούλια.—4) ’Αγκυλωτά μαχαίρια.



μπασιδες έστέκοντο εις τό δρόμο άπό τόν όποιον έπρεπε νά πέραση δλη 
ή έσοδεία γιά νά δεκατιστή. Συνήθως ήταν άρκετι, ή δήλωσις τοΰ νοικο
κύρη πόσες όκάδε; μετέφερε, σπανίως τά έζύγιζαν, γιά νά τις περάσουν 
στό λογαριασμό καί νά είσπραχθή ό φόρος τής δεκάτης, ό όποιος έφθανε
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ένα παρά κατ’ όκάν. Ή  μεταφορά τών λινών γίνουνταν άπό αμάξια πού 
τά έσυραν δύο ζεύγη βουβάλων, μέ μπιχλιμπιδωτά καπίστρια, φούντες καί 
κουδούνια στις ζέβλες τοΰ ζυγού. Προηγούνταν νέοι και κορίτσια πού 
τραγουδούσαν καί χόρευαν ώσπου νά φθάσουν στό άμπέλι καί ν’ άρχίσουν

τόν τρύγο. “Αλλοι κουβαλούσαν καί άλλοι πατούσαν τό λινό ώσπου νά ξε- 
χϊιλίση. Τότε θα ξεκινούσαν πάλι μέ τραγούδια καί χορούς πού τούς συν-
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ώδευαν ντέφια, λύρες καί γκάιντες *) γιά τήν άποθήκη. “Ολα τά κορίτσια 
φορούσαν άπό ενα στεφάνι άπό κληματαριές. Στήν άποθήκη άφοΰ θά

άδειαζαν το >ς λινούς θά κάθουνταν σε στρωμένο τραπέζι καί άφοΰ θά 
έτρωγαν θά ξεκινούσαν πάλι. Τό βράδυ πού θά γύριζαν έτρωγαν τρεις 
φορές.

Ό  Ά μανεχαής .— Μεγάλη φροντίδα καταβάλουνταν γιά νά έτοιμα 
στή τό Χριστουγεννιάτικο άμανέχι πού θά τόστελναν στά μακρυγιά στά- 
ξένα, δπου τό παιδί τους χρόνια τώρα τό χαίρεται ή ξενητειά :

Ξένος έδ&, ξένος έ κ ε ΐ  κ ι"  όπου νά πάγω ξένος 
κα ί πά αχή πέτρα νά α·ταϋ·ώ κα ί κ ε ϊ  ξενητεμένος.

Φρόντιζε λοιπόν ή έρμη ή μάννα νά ετοιμάση τά γουρνίτικα λουκά
νικα μέ γενή  μπαχάρ  *), ΰ·ρύμπο μνρωδάτο, νά λιάση άπό καιρό τά 
ξακουστά μάνταρα *), τό μ εο ίκλη  4), καπνιστές μπριζόλες ή τηγανιτές 
πέστρουβες συσκευασμένες μέσα σέ δοχείο κλειστό καί μέ γνήσιο έλαιό- 
λαδο. Τότε θά καλοΰσε καί τό γειτονικό κορίτσι, πού ήξερε γράμματα, νά 
γράψη στό χαρτί τόν πόνο τής μάννας «χώμα π α ιδ ί μ, νά πιάνς κ ΐ μάλα
μα νά γίνεχα» . τρανός σά χό λεϋκο, σά τό κνπαρία νά φονντώσ». Μα
ζί μέ τό γράμμα θά συσκεύαζε σέ κατάλληλο τρουβά δσα τοΰ ετοίμασε

1) Πήγαιναν χωρίς πληρωμή, ήθελαν νά τιμήσουν τήν γιορτή. Τούς έδιναν 
γιά δώρο σταφύλια ή μούστο.

Τρυγητάδες καί αγωγιάτες ήρχουνταν καί άπό άλλα χωριά ποϋ δέν ευδοκι
μούσε τό σταφύλι. Γ ιά  μεροκάματο έπαιρναν σταφύλια.

2) Λ. Τ. Είδος αρώματα.—3) Μ ανητάρια.—4) ‘ Ηλιασμένο κρέας δορκάδος νο- 
στιμώτατον ώς μεζές.
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και μέ τήν επιγραφή «στό γιόκα μον  τό ξενητεμένο  . . . στή Π όλι 
στό Κοντοσκάλι*  θά τόν παρέδιδε στόν άμανετσή Δούκα Τσολάχη. Αΰχός 
κάθε χρόνο ταξείδευε στή Πόλι μεταφέροντας μέ τά μουλάρια του τά δέ
ματα πού τοΰ έδιδαν γιά τού; συγγενείς και φίλους, μέ τήν παραγγελία 
νά τους ίδή νά τούς μιλήση, σύμφωνα μέ τήν παραγγελία, καί νά πά- 
ρχΐ τό αντάλλαγμα γιά τή παράδοση. Τό αντάλλαγμα ήταν συνήθως μαύ
ρο χαβιάρι ή γλώσσα ταραμάς, δκταπόδι, χαλβάς περσικός, έπιπλα, οικια
κά σκεύη, φαλφουρένια φιλτσάνια, πίπες, σόγιες, κοσμήματα καί μετρητά. 
Ό  άμα^ετσής χρειάζουνταν πολλές φορές ένα μήνα γιά νά διανείμη τά 
δέματα, διότι πολλοί άλλαζαν διεύθυνσι, κ ι’ έπρεπε νά τούς βρή για νά 
πάρη τό αντάλλαγμα, κ’ έτσι φορτωμένος πάλι νά γυρίση στό χωριό. Τό 
χωριό δταν έπέστρεφε δ άμανετσής χαίρουνταν, νόμιζαν πώς ζόριζαν οί 
ξενητεμένοι τους !

ΙΙλύα ι στόν ποταμό. Κιαραρήν Ι) μώρ ! μώρ Κιαραρήν.— Τεν μώρ 
Γ  ιαρακίνα.— Ά μ η  πότε όά άπάμε αχό ποταμό ; ‘Ά μ  τώρα πενε κόμ ό 
καιρός καλός.— Σταγερανιον τό μνλο η σπαπαδιάς τό ρνάκ ;  — Φέτο νά 
πάμε όά στό Μανροτοα 3). Γον γιαμπ σονγντε κλέφτες. —Ν ε άν άρτοναι 
καί οί ανδρόι μας !

Κάθε χρόνο οί νοικοκυρές πήγαιναν στόν ποταμό νά πλύνουν τά 
βαρειά σπιτικά ρονχα, κάπες, παπλώματα, χαλιά, χράμια, κετσέδες, τρι- 
πετσιές 3), κιλί/ivta ή τά λευκαίνουν τά πανιά λιναρίσα πού τά έβαζαν πε
βραδύ στή μάζαλη 4). Οί γυναίκες πού θά πήγαιναν στή πλύσι, ώριζαν τόν 
τόπο, τό έλεγαν δέ καί στούς άντρας των καί αυτοί ήσαν πρόθυμοι νά 
τις συνοδεύσουν. Φρόντιζαν νά πάρουν μαζί τους τά κατάλληλα γιά τήν 
πλύση, πανέρια 6) διακόξνλα <*). Μερικά τρόφιμα, τσίρους γιά τή σαλατα 
αλατοπίπερο, πιπεριές τουρσή, φροΰτα, σταφύλια, κανένα άρνί πού θά 
ψήνουνταν ολόκληρο στή σονβλα καί δ,τι άλλο θά χρειάζουνταν. ’ Ιδιαιτέ
ρως έβαζαν τό πλεμάτι γιά τά ψάρια καί δλοι οί άνδρες θά έπαιρναν τά 
λαδωμένα τουφέκια τους.—Ό  Σαμακοβίτης μόνον στήν εκκλησιά πήγαινε 
χωρίς τουφέκι καί πλεμάτι. Τά φόρτωναν στά άμάξια ή στά μουλάρια καί 
ξεκινούσαν γιά τόν Μαύροτσι:, ποΰ ειχε διαυγέστατο νερό. Ή  περιοχή έ
παιρνε ζωή άπό τις φωνές τών παιδιών πού άπό μακρυά ξεντύνουνταν γιά

1) Κύριο ονομα.—2) Τοποθεσία μέ λειβάδια καί σκιερό δάσος.—3) Λινά αντί
σκηνα αδιάβροχα.—4) Ε π ε ιδ ή  τά λινά πανιά ύφαίνοντας έχουν κ ίτρ ινη  βψι, γιά νά
λεύκανθοϋν περισσότερό τά βαζουν μέσα σέ πίτερα ή άγελαδινές κοπριές (βουνιές) 
νωπές, έτσι χάνουν τήν κιτρινάδα.—5) Ό  κόπανος ποΰ κτυποΰν τά βαρειά ροΰχα.
6) Τό ξύλο μέ τό όποιον δύο άνθρωποι μεταφέρουν βρεμένα βαρειά χαλιά.
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νά κολυμπήσουν. Οί πιο επιδέξιοι θ ’ άνελάμβαναν νά ψήσουν τό αρνί καί 
νά ρίξουν τά πλεμάτια στόν ποταμό καί έν τφ μεταξύ νά φάγουν καί τό 
πρωϊνό τους μέ συνοδία τήν ακονμα1), τό ρακί. Οί γυναίκες έρριχναν κα
τόπιν τά ροϋχα στόν ποταμό καί τά πλάκωναν μέ βαρειές πέτρες γιά νά 
μή τά πέρνη τό ρεΰμα, οί δέ άνδρες ανέβαιναν στό βουνό γιά κυνήγι. Τό 
κυνήγι ήταν πάντοτε πλούσιο, ζαρκάδια, άγριδπαπιες. Θά τραβούσαν κα
τόπι καί τά πλεμάτια τά όποια ήσαν γεμάτα άπό σπαρταριστές πέστρο
φες, τις όποιες έψηναν στά βρονσλα  3) μέ τέχνη καί τότε πιά άρχιζε τό 
φαγοπότι, στό οποίο έλάμβαναν μέρος καί δσοι τύχαινε νά βρεθούν έκεΐ, 
βοσκοί, άγωγιάτες κλπ. Κάτω άπό τή πλατιά σκιά πού έρριχναν οί βε
λανιδιές, εΰρισκαν εξαιρετική άνάπαυσι μετά τό φαγοπότι. "Οταν άρχιζε 
νά δύη ό ήλιος, οί γυναίκες θά είχαν απλώσει τά ροϋχα καί τά υφάσματα 
νά στεγνώνουν, μέ τή συνοδία πάντοτε ένός τραγουδιού «κάτου στό για
λό, κάτου στό περιγιάλι, πλένουν χιώτισσες, πλένουν παπαδοπούλες» κλπ.

Μ οιρολογίστρες.—“Οταν πέθαινε κανείς συνήθιζαν οί συγγενείς του 
νά καλούν τις μοιρολογίστρες γρηγιαις, πού είχαν επάγγελμα νά μοιρολο
γούν τούς νεκρούς μέ πληρωμή. Άφοϋ άλλαζαν τά φορέματα, στόλιζαν 
τόν νεκρό μέ κριλάντες, λουλβύδια, στά χέρια καί στό κεφάλι, άναβαν 
κεριά καί άφιναν νά καίη άφθονο λιβάνι. Τότε άρχιζαν αυτές τό μοιρο- 
λόγι πού σπάραζε καί τή πιό σκληρή καρδιά. Ανάλογα μέ τήν κοινωνική 
πού είχε ό νεκρός θέσ ι καί τή πληρωμή πού θά έπερναν, γίνουνταν καί 
τό μοιρολόγι, μέ λυγμούς καί κοπετούς, άπ’ αυτές τις γυναίκες πού ήξε
ραν πολλά πένθιμα τραγούδια γιά κάθε ήλικία καί τάξη.

Γιά παλληκάρι.
*Κ α ί ε ε ε τώρα πον μας άφηοες γιούτοικεμ ! νιονταικεμ ! καλούτσι- 

κεμ ! !  τής τρίχας τό γεφνρι καβάλα ατά a α άλογο νά α τόο περνάς κ* ή 
καλή παέ ταίργιααζε κατόπσοννε ε και έ έ’ρχεται γιούτοικεμ ! νιονταικεμ ! 
χαλονταικεμ !  καβάλα ατάλογο τής τρίχααας τό γεφνρι νά περναάς.

Γιά κόρη.
»*Αγγελονονάι μον ονο ν. 'Αγγελούδι μον ον πώς άφησες τή μαύρη 

μάανα αον άγκάλι ι νφούλα θά σε καμάρωνε πώς τή γέλααεες και ε ε μάς 
άααφησες ες άγγελωνδι μον αγγελούδι μον ον ον καί πέταξες !

1) Τό δεύτερο απόσταγμα τοΰ οινοπνεύματος.
2) Χ όριο  μέ πλατιά φύλλα, τοΰ όποίοιι τό άνθος είνε περιζήτητο διά τά φα

γητά. Μέ τά πλατιά τ ιυ  φύλλα τυλιζουν τά ψάρια, τό χρέος καί τά παραχώνουν 
οέ θρεμουσπσυδιά, αίιτά ψήνονται πολτ'ι καλλίτερα άπό τόν φοΰρνο, χωρίς νά καούν 
τά φύλλα.

Θβ ς ιπ ιχ  ά ΙΣ Τ '. 21
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Γιά γέρο.
*Γέρο  πατέεερα πον τά στόλιοες σπίτια σά σαράγια μαγαζιά σειρά 

σειρά μέ τοΰ πονλιοΰ τή γλώσσα ντιρέκια τά παλκάρια σον at κλαϊν πα
τέρα τά καλά σον κ ι' δπον περνάς δροσιά καί βρναεις άναβλνζονν κρύο 
νερο στά χείλη σον πτά καλά πον εκανες στά δεξιά τού 'Αβραάμ τόπο π ' 
ετοίμασαν νά κάαατσης γέροοο πατέεερα !

Τούς νεκρούς τούς μοιρολογούσαν και στα μνήματα κατά τόν σαραν- 
τισμό, τρίμηνα κλ.. Γονατιστές στό χώμα μαυροντυμένες πώς ήταν φαί- 
νουνταν σάν νά βγήκαν άπό τόν "Αδη. Στέκουνταν στό αριστερό μέρος 
τοΰ τάφου καί στό δεξιό οι συγγενείς τοϋ νεκρού. Τότε γονάτιζαν, έσκυ
βαν τό Κεφάλι τους σχεδόν επάνω στό χώμα κι5 άρχιζαν τό μοιρολόγι, άπό 
τή γή έπερναν μιά χούφτα χώμα, τό όποιον έ'ρριχναν στό κεφάλι τους. Τό 
μοιρολόγι διαρκοΰσε πολύ ωρα καί πρόσεχαν οι συγγενείς μή παραλείψουν 
τίποτε οί μοιρολογίστρες άπό τις καλές πράξεις πού τυχόν θά έκαμε ό νε
κρός στή ζωή του. "Οσο περισσοτέρα ήταν ή πληρωμή τόσο στό μοιρολόγι 
ύψώνετο ή φωνή.

Τύχαινε δμως καί καμμιά φτωχή πού δέν μπορούσε νά πληρώση τις 
μοιρολογίστρες κ’ έτσι άναγκάζουνταν νά μοιρολογήση ή ίδια τόν πεθα
μένο άνδρα της. Τις ημέρες πού ήταν άρρωστος παραμελούσαν τή φρον
τίδα γιά τά ζώα κι’ έτσι πολλές φορές μαζί μέ τόν θάνατο τοΰ άνδρός της 
έπρεπε νά θρηνήση καί τό χαμό τών ζώων της. Μέ σταυρωμένα τά χέρια 
μπροστά στό φέρετρο τοϋ άνδρός της μοιρολογούσε κ ι5 έλεγε : ’Άνδρα 
μου ! γουρούν μου ! γάδαρε μ !! πιό καϋμό νά πρωτοϊδιώ καί ποιό νά πρω- 
τοκλάψω.. "Ανδρα μ γουρούν μου ου ου ! Γάδαρε μ ! !

Τό ΨοΖκι.— Είς τό Σαμακόβι συγχωνεύθηκαν πολλά χωριά άπό τά 
πέριξ, δπως τό Μεγαλόγγος,Πασπαλέ, Μαντσουράν, Παληοκκλησιά, Μουρ- 
τάτη, *Άγ Ε λ ιά ς, "Αγ Θανάσης κι’ αύτό ωφείλουνταν στά μεταλλεία 
πού είχε άπό άμμοσίδηρο καί χαλκό.

*Η κατανομή τοΰ πληθυσμού κατά φύλα δέν ήταν κανονική, έτσι οί 
γυναίκες θά ήταν τούλάχιστον είκοσι στις εκατό περισσότερες άπό τούς 
άνδρες κ ι’ έτσι ύπήρχον μητέρες πού είχαν 4— 5 κορίτσια, μερικές καί 12, 
γιά νά παντρέψουν. Στήν Ά νδριαι ούπολι, Ραιδεστό, Τυρολλόη, Στράντζα, 
Σκοπό, Βρύσι, Γέννα, Βιζύη, Μήδεια, Σκεπαστό κ ι’ άλλα μέρη τής Θρά
κης, οί γαμπροί προτιμούσαν γιά νύφες τις νοικοκυρεμένες Σαμακοβήτισ- 
σες πού ήσαν εργατικές καί προοδευτικές. Ή φήμη τών προτερημάτων 
τους αύτών έφερνε τήν τύχη τους, κ’ ετσι τό πρόβλημα τής άποκαταστά- 
σεως λυνόταν χωρίς τήν μεσολάβησι τής προίκας.

'Ο τσελέπης (ζωέμπορος), πού εύρίσκετο στό Σαμακόβι γιά ν ’ άγο-
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ράση πρόβατα, εξέφραζε στόν πωλητή τους τήν έπιθυμία του γιά τήν άπο- 
κατάστασι τοΰ γυιοϋ του μιέ μιά Σαμακοβήτισσα κι’ ό πωλητής εύρισκε 
κατάλληλη μιά, πού εκείνη τήν ώρα ανύποπτη καθισμένη στό λάκκο κτύ
πο Οσε ρυθμικά τό ξυλόχτενο στό πανί καί σιγοτραγουδούσε :

«Ψιλά φαίνει ψιλά κάμνει καί σύρμα μααονρίζει' 
στους ουρανούς τό διάζεται ατούς κάμπους τό τνλίζει 
κι άναμεαοϋ στη ϋάλασσα βάζ’ αργαλειό και φαίνει . . . 
μέ τετρακόσια κάρουλα μ ’ έξηνταδνό σαΐτες 
και δώδεκα ξυλόχτενα μέ δεκοχτώ πατητριες . . .
Κελαϊδισμδς τοΰ καρουλιού κ ι’ ό κτύπος, τής σαΐτας
τόν ήλιο εακανδάλισε και ατεκ σκανδαλισμένος
κι αργεί νά πάη στή μάνα του κι άργει νά βασιλέψη . . »

Ε κ είνη  τή στιγμή τής πήγαινε ή μάνα της τό ευχάριστο νέο. Τήν 
κτυποΰσε έλαφρά στόν ώμο καί τής έλεγε τόν άκόλουθο αινιγματικό "λό
γο. «Κόρη μ ’ παράτα τό πανί σ’ . . .» αυτή καταλάβαινε αμέσως τό νόημα 
καί μάνα καί κόρη δάκρυζαν, ώσπου .έφθαναν οί γείτονες καί συγγενείς 
κ ι’ άποσπούσαν άπό τή μητέρα τό μυστικό : « , . τή κόρη μ ’ τή ζητά ένα 
άρχοντόπουλο στή Στράντσα»,

“Ολοι μέ ευθυμία έπιαναν τό χέρι τής νύφης καί τήν συνέχαιρον 
«καλορίζικο ταίρι» καί προσπαθούσαν νά κρατήσουν τήν πρέπουσα στάσι 
μέ γέλια χαράς . . . «άμποτε καί στό κεφαλάκι μου» έλεγε κάθε μιά «καί 
σείς κάθεστε καί κλαϊτε άφίστε τά κλέτα') γιατί τώρα άρχίζει γιά σένα χαρά 
πού βρήκες τή τύχη σου». Κ ι’ άν τό κορίτσι προτιμούσε νέ ξενιτευτή γιά 
νά μπή σέ καλλίτερο κόσμο, αποφάσιζαν τόν γάμο πολλές φορές χωρίς νά 
γνωρίζωνται νύφη καί γαμπρός. ‘Ωρίζετο ήμερα πού θά ήρχετο τό ψοΐκι νά 
πάρη τή νύφη, τις περισσότερες φορές μέ άλογα καί μουλάρια γιατί τά 
μέρη ήταν ορεινά καί δύσβατα. ’Ά ν όμως έπέμεναν οί γονείς τοΰ γαμπρού, 
ήρχοντο μέ πολυτελέστατες τσέργιες, μέ κινιασμένα στό μέτωπο βουβάλια» 
πού θά έπερναν τή νύφη. Ή τελετή τής παραλαβής τής νύφης ήταν συγ
κινητική μαζί καί διασκεδαστική. ’ Αφού προετοιμαζοντο νά υποδεχθούν 
τά συμπεθέρια, τά κορίτσια τών συγγενών κι’ δλο τό χωριό προσπαθούσε 
καί βοηθούσε νά τά προκάνη δλα ή νύφη γιά νά φανή άντάξια στή τύχη 
της καί νά δώση φήμη (νάμι) γιά τή νοικοκυρωσύνη καί τά προικιά της. 
2—3 μέρες γίνουνταν διασκεδάσεις καί χοροί, έντυναν τή νύφη μέ ευχές 
καί εύλογίες, φεύγοντας δέ τά κορίτσια τήν κατησπάζοντο. Άλλά τό κάρ- 
ρο βρισκότανε εκείνη τή στιγμή μέ τρεις ρόδες. Ή μία τή νύκτα είχε κλα-

1) Κλάματα.



πή. "Επρεπε νά καλοπληρωθώ ή παρέα των παλληκαριών τοΰ Σαμακο
βίου γιά νά ξαναβάλουν τή ρόδα' αυτό τό θεωρούσε τιμή τό μέρος τού 
γαμπρού και κάποτε ελάμβανε μεγάλας διαστάσεις ή ύπόθεσις, έ'ως δτου 
νά ρυθμιστή Ανάλογα μέ τήν κοινωνική θέσι τού γαμπρού. Γ ι ’ αύτό δσο 
περισσότερα πλήρωνε, τόσο καί ευυπόληπτος εθεωρείτο. Οί ξενιτευμένες 
ουδέποτε αδικήθηκαν καί δταν επεσκέπτοντο τό χωριό τους, προέτρεπαν 
τά συγγενικά ή πτωχά ορφανά κορίτσια νά βρουν τό ταίρι τους καί μεσο
λαβούσαν διά αίσια πάντοτε συνοικέσια. Σπανίως έμ£ιναν παραπονεμέ
νοι άπό αποτυχία.

— Παλληκάρια μον 
κι' άνεψιλάρια μον 
τί μέ βλέπετε ; 
και μαραίνεστε . . . 
μενα η μανα μ 
μένα 5χει 
καί με πάάρεψε 
πάνον στη -Βλαχία 
και στη Ταταργιά.

Πηρεμ’ άνδρα Τάταρο 
πεθερά Τατάρισσα 
τ ’ άντραδέλφια τά καλά 
τό'να ίψηνε τ’ ανγά 
τ’ άλλο τά καθάριζε 
και τό τρίτο φώναζε

’•'Ε λα  νύφη μον ιά  φάς 
πέτρα και περίδρομο 
καί κοντάρι στό λαιμό.
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ά δο λ ιά ζω =σ ννδέω .
aboil “Λαί άδόλιασ«α=(οϋδ ) σύνδεσις.
ά<5έξοί=(άδέξα, ο) ακατάλληλος. Έλέγετο όμως είρωνικώς έπί αξιο

ποίνων πράξεων. Π. χ. άδέξος κλέφτς~λια\· επιτήδειος κλέφτης. 
rΑφιάίλήμονας—*Αγ. ΙΙαντελεήμων.
'Αηγιώρης— δ ’Απρίλιος.
' Α ηδμήτηρς=ό  ’Οκτώβριος. 
άκατοννεντος=(αχατοννετ’—ο) ανίκανος.
άλαγίτα=(θηλ.) γλύκισμα, Έγίνοντο κατά τήν εορτήν τών 'Αγίων 

Σαράντα Μαρτύρων (9 Μαρτίου). ΤΗσαν πολτός έξ αλεύρου και έψήνοντό 
είς ειδικόν σκεύος (σάτσι), ενίοτε πήλινον, καί κατόπιν έρρίπτοντυ είς διαλε- 
λυμένον μέ νερό πεκμέζι ή ζάχαρι. Άφοΰ έμούσκευαν έρραντίζοντο μέ κα
νέλα καί καρύδια.

'Αλω νητΐς=ό  ’Ιούλιος.
άνε/?άνω=φέρνω είς τήν μνήμην, κάμνω λόγον. 
ά£τ«ρα=σαύρα.
αργαο τήρ=(ούδ.) παντοπωλείο ν.
άρμακας=μικρος τοπος εις τήν ακραν έκαστη; αμπέλου, δπου ήσαν 

μαζευμένοι οί λίθοι οί έξαχθέντες κατά τό άνοιγμα τής άμπέλου. 
άρμενάκ%—(ούδ.) τό χαμαίμηλον. 
άρσ«ν2ς=μέλισσα άγρια μεγάλου σχήματος.
ανλακος=αΰλαξ ευμεγέθης, τοϋ οποίου τό νερό έχρησίμευε διά νά 

κινήση νερόμυλον.
Β

babovXa={ftr{k) χρυσόμυιγα.
δαγάαάι=εντελϊ\ς οικοδομή (τοίχος) έκ πηλού καί ξύλων. Λ. Τ . *) 
δαγάαλάς—άμπελος άφεθεΐσα ακαλλιέργητος.
δάλοαρας— ασ&ενει,α τών αμπέλων (ώΐδιον) έναντίον τής οποίας 

έχρησμοποιεΐτο τό θειον.

1) = Λ έ ξ ις  Τουρκική.



δαλααροβαρεμένα=(έπιθ . συναντώμενον είς· ούδ. γένος) τά σταφύλια 
τά προσβεβλημένα έκ τής άσθενείας τοΰ όάλσαρα. 

βαράδ={ούδ.) κυψέλη.
bagbovτες (θηλ. άρ πλ.)=χονδραί λευκαί μάλλιναι κάλτσαι. Κατε 

σκευάζοντο είς Σχολάριον καί έχρησιμοποιοϋντο ολίγον είς Αύδήμιον.
βασταγδς=(άρα.) ξϋλον διχαλωτόν είς τό ένα μέρος του. Έχρησίμευεν 

κατά τήν φόρτωσιν τών ζώων διά νά στηρίξη τό βάρος τοΰ ένός μέρου..
δατζάκια=(ούδ.) οί κοντοί στύλοι, οί ύποβαστάζοντες τάς έξοχά; 

τής οικίας (τούς τσικμάδες) Λ. Τ.
θέκες=(θηλ. εν. ή όέκια) τά άκίνητα καί συνεχόμενα ξύλινα κα θί

σματα τών καφενείων. Έσυνηθίζετο είς τάς πλευράς τοΰ καφενείου νά 
υπάρχουν πέρα έως πέρα όέκες.

βέντ=(οΰδ.) τοίχος χονδρός προφυλακτήρ έκ τών ορμητικών ρευμά
των Λ. Τ.

βιδιάζ=ε\)διάζει. Έχρησιμοποιεΐτο μόνον είς παροιμίαν «δι άόχω 
πον πνίγοίυμαι μόνο πον βιδιάζ».

δ ιρ δ ίνα = \ν \ ινον μεγάλο δοχεΐον, χωρητικότητος 30—40 οκάδων, κά
τω φαρδύ καί επάνω στενό, μέ κάλυμμα. Έχρησίμευεν διά νά Αποθη
κεύουν τρόφιμα (τραχανά, μπληγοΰρι κ .α).

βιτούλα καί /ύτοΰλ2=(θηλ.) αΐξ πού δέν έγέννησεν άκόμη. 
δλίκια— {ούδ.) χοιρίδια. Διενεργεΐτο καί έμπόριον χοιριδίων, πρός δια

τροφήν, διό καί ή φράσις : πάμε στά δλίκια ; νά έμπορευθώμεν δηλαδή 
χοιρίδια.

δλίκος=(άρσ.) φάκελλος, 
βλογιά— (θηλ.) ασθένεια (εύφλογία).
άόμάα=έλέγετο καί βαρέλα. Δοχεΐον ξύλίνον χιορητικότητος 400 — 500 

οκάδων, χρησιμεϋον διά τήν άποθήκευσιν ρακής καί διά μεταφοράν οίνων. 
δονδζα καί bovbζέλa={β■ϊ\λ.) παπαρούνα.
βονμάνΐκα—{ούδ. επιμάνικά) πάνινα χονδρά επικαλύμματα τών χει- 

ρών. Τά έχρησιμοποίουν τά κορίτσια πού είργάζοντο είς τούς αγρούς διά 
νά μή μαυρίζουν τά χέρια των.

βονρδοννας— (αρσ.) μαμούδι μεγάλο.
δονχονράκΐ=(ούδ.) ύφασμα λεπτόν μάλλινον, διά γυναικεία ενδύ

ματα.
δ ο ν χ ο ν ρ έ ν . θηλ. συναντάται καί είς τό ούδ. ϋονχονρένιο). τό 

έκ λεπτού μαλλίνου υφάσματος γυνσικείον ένδυμα.
β’τ ι—(ούδ.) δοχεΐον ξύλινον χωρητικότητος 40—50 οκάδων. Έχρη

σίμευεν διά τήν μεταφοράν σταφυλών προωρισμένων δι’ οίνον, αΐτινες 
ήδύναντο νά πιεσθοΰν ολίγον έντός διά νά χωρέσουν περισσότεροι.
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Γ

γαρφαλώς— τό μέρος τοΰ σπιτιού ποϊι είχε τις γλάστρες μέ τά λου- 
λοΰ Ίια

γαϊδονροκνλίατιργια~(θΐ]λ.) τόπος μικρός. Έλέγετο έπί μικρών κτη
μάτων.

/'ίνάρς=Ίανουάριος.
χιάλάκ»—(°ύδ.) ιτικρά δεξαμενή εντός τής οποίας έτρεχε ή βρόσις. 
γιαλετζ·ής=(ονσ. άρ.) έκ τής τουρκικής, κυριολεκτικώς παραθαλάσ

σιος, έσήμαινεν όμως τόν αγωγιάτην.
γιαλόβλα — (οΰδ.) μικροί λίθοι κείμενοι εις τήν παραλίαν. 
γιαπαλάκια—(οΰδ.) είδος κοινής σταφυλής. 
χ ίλ«ρ=(θηλ.) ίλαρά (ασθένεια).
γ ί7»=(θηλ.) (ύλη) έλέγοντο τά κατακάθια του κρασιού. 
γιομάτω ν  δοκιμάζω τό φαγητόν.
£Ί0στασι=(ούδ.) θεϊκός χαλκός. Λ. Τ.
^Γίρδελ?=(ούδ.) μικρός κουβάς. 
γκαβενες=(άρσ.) καφενεϊον. 
γκαβές=(άρα.) καφές, καφενεϊον. 
γαϊδραρμένΙς=(άρσ.) τό χωρίς ευωδίαν χαμαίμηλον. 
γκατζέλχ, γκατζέλα— [οΰδ.) πώλος όνου, καί θηλυκή όνος. 
γκονγκζα και γκονγκζέλα— παπαρούνα. 
γλιακός=(ουσ. ηλιακός) σάλα τοΰ σπιτιού, 
γνετζ ΐκΙ=(οΰδ.) δένδρον (ή πασχαλιά). Λ. Τ.
γοννάκΐ—(ονδ.) ένδυμα γυναικεΐον, ένδεδυμένον μέ γούναν, ολίγον 

μακρΰτερον άπό τήν μέσην.
χρατςθΰνα=:(θηλ.) δοχεΐον μέ χέρι, χωρητικότητος ήμισείας έως δύο 

καί τριών όκάδων άπό φυτόν είδος κολοκύνθης, έ'χον τήν λαβήν είς τήν 
μίαν τών πλευρών, χρησιμωτάτη είς τήν πλύσιν καί είς τήν μετάγγισιν 
υγρών. Έκαλλιέργεΐτο μόνον δι’ αυτήν τήν χρήσιν καί ξηραινομένη ήνοί- 
γετο έκ μιας καταλλήλου πλευράς, ούτως ώστε νά είναι τό όλιγώτερον μέ
ρος άπό τής λαβής πρός τό ά'νοιγμα.

χρί/?α=(θηλ.) ή λευκή ήμίονος. Έχρησίμευεν ένίοτε καί ώς έπίθετον 
τριγενές καί τρικατάληκτον.

Δ

άαμλαάίσκε={συνΊ]ντάχο είς τό γ'. πρόσωπον τοΰ άορ. τής οριστικής), 
έκ τής τουρκικής, έπαθε αποπληξίαν.

άευτεράκ»=(οΰδ.) ή δευτέρα νάρκωσις τών μεταξοσκωλήκων.



άευτέρϊ^ίοΐιδ.) τό άβαφες σκάψιμο τών αμπέλων μέ τσαπίτσα, διά 
τήν εξαγωγήν τών χόρτων.

όηξος πηξος=ζλίγετο  εΤ; άντικατάστασιν δυσωνύμων λέξεων μή δυ- 
ναμένων νά έπαναληφφοΰν ύπό τοΰ έξιστοροΰντος.

<5κέλί=(ούδ.) εϊδος σκαπάνης, μέ δύο αίχμάς πρός τήν αυτήν κατεν- 
Φυνσιν.

dovgbavog =  [aQa ) δρμηακόν ρεΰμα. π χ. τρεχ' dovgbavoq. 
dovgbovvl— {ovh.) τηλεσκόπιον. 
άαυτλΙκΐ={α.ρα.) συκομωρεών. Λ. Τ.
άροσαχή=(Φηλ ) φυτόν καλλιεργούμενον είς τήν γλάστρα. ’Αλλαχού 

δενδριοάχι.
άρνμ— (Φηλ. ή λ. ρύμη συγχωνευΦεισα μέ τό άρΦρον τής αιτιατικής) 

στενή διάβασις χωρί,ζουσα δύο ή καί περισσοτέρας οικίας.

Ε

ενκες=ο ί χαιρετισμοί τής Θεοτόκου.

Ζ

ζαχερες—(άρ<ι.) ζωοτροφίσι. ΠρομήΦειαι. Λ. Ί'.

Θ

■&ρακόβολΐ—  (Φηλ.) ή ζεστή άκόμη άπό τήν πυράν στάκτη, άναμεμι- 
γμένη μέ ολίγα αναμμένα κάρβουνα.

Θέρος— (άρσ.) ό ’Ιούνιος.

Κ

καάινπαρμάκια={ούδ. συνηντατο είς τόν πλ.) είδος σταφυλών. Λ. Τ. 
καάλανάφτς=(άρσ.) κανδηλανάπτης. Μικρά συσκευή τρίγωνος άπό 

τενεκέ καί ψελόν, ήτις πλέουσα έντός τής κανδήλας, έχρησίμευε διά νά 
συγκρατή τό φυτίλι.

καζάνιασμα=(ούδ.) ή εργασία διά τήν εξαγωγήν τής ρακής. 
κακαπείκαοτος—(επιΦ. έκ τοΰ κακώς άπεικάζω, τό Φηλ: κακαπεί- 

καστ’-ο) έκεΐνος πού δέν έννοεΤ ευκόλως.
καλαάαρίκΐ=τό  προχείρως φερόμενον άνδρικόν ένδυμα έπί τών ώμων, 

χωρίς νά έ'χη περασμένα τά μανίκια.
καλέβιργια={$Ύ\ϊ~ συνηντατο τό περισσότερον είς τόν πληΦυντικόν
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καλέβιργιες, υποδήματα παλαιά τά όποια εχοησίμευαν προχείρως εις τάς 
αύλάς. Μτφ. άνθρωπος που περιφέρεται άσκόπως και ένοχλεΐ τούς άλλους, 

καναράάες—(άρσ.) απόκρημνοι βράχοι. 
κανάιλερ—{οΰδ ) μικρά κανδήλα. 
καπλαμάς—(άρσ ) συννεφώδης καιρός.
κάππα=(θηλ.) κουβέρτα εκ μαλλιού- κατεσκευάζοντο εις Σχολάριον. 
καιαστατός=(άρσ.) κόνις έκ σίτου λευκότατη. Έγίνετο ώς εξής : Έ- 

μοσκεύετο έπί ημέρας τό σιτάρι καί κατόπιν έπατεΐτο έπί μίαν ολόκλη
ρον ημέραν είς τήν σκάφην, έστραγγίζετο καλώς καί τό υγρόν έτοποθε- 
το είς κατάλληλα δοχεία καί κατεστάλαζεν είς τό κάτω μέρος. Ό  λευκός 
ούιος πολτός έξηραίνετο, έτρίβετο καί έκοσκινίζετο. Έχρησίμευε διά τήν 
κατασκευήν γλυκισμάτων Τουρκιστί νισαστές.

κάτοκανα=(οΰδ. πλ. άρ.) άνθη τής κατοκανιάς. Έχρησίμευον ώς 
τροφή τών αιγοπροβάτων.

κατσκαν£α=(θηλ.) δένδρον τοΰ οποίου τά φύλλα είναι στρογγυλά καί 
τά άνθη κόκκινα.

κιαπέκια— χαχ έπειτα.
κοάογοννΐ^=(ούδ.) ένδυμα γυναικείον καί ανδρικόν ένδεδυμένον μέ 

γοΰναν, έφθανε μόλις είς τήν αρχήν τής μέσης. Τό έφόρουν αί γυναίκες 
μέ φουστάνια καί βρακιά, οί δέ άνδρες μόνον μέ τά τσαξίργια (ποτούργια). 

κολιοκόπανος—χ ολικόπονος.
κολόβια—(ονδ.) είδος σταφυλών, καταλλήλων κυρίως διά τήν Ιξα- 

γωγήν ρακής.
κοπέλ/ία=(θηλ.) νεάνις. Ή  τετάρτη νάρκωσις τών μεταξοσκωλήκων. 
κόρόία=(οΰδ. πλ. άρ.) τά άγρια άπίδια. 
κορά ίίά=(θηλ.) ή άγριαπιδιά.
κοτοά κΐ=(ούδ.) τά διανεμόμενα κατά τόν θάνατον παξιμάδια ή άρτος 

μετά οΐνου.
κοντσομανίζομαι— βγάζω τό έπανωφόριόν μου. 
κοταομάνΐς={άξ>σ.) ό μή φέρων έπανωφόριόν.
κοΰκουρο—(ούδ.) εκείνα πού κάμνουν οί πλάτανοι. Μεταφ. ανόητος 

άνθρωπος χωρίς άξίαν. Συνήθως έλέγετο : Κονκονρο τ’ Άβράμ—άν
θρωπο ς υποκείμενος είς ειρωνείαν.

κονκονροφτειες=(ΰπ\λ.) δένδρον άκαρπον καί άχρηστον. Συναντάται 
είς παροιμίαν : « Σονάαι μ'λιές, οούάαι φτειές , oovdai κ ι' οί κονκονρο- 
φτειές».

κουμλίτες—{αοα ) τά πυκνόρογα σταφύλια. 
κουρου,αλ£«=(θηλ.) Είδος δένδρου καρποφόρου. 
κρε/ίατ£)’α =(θη λ.) υφαντική συσκευή. 'Αλλαχού αργαλειός, 
κύλισμα—(ούδ.) καλλιεργηθείς βαθέωςτόπος μέ σκαπάνας διά νάφυ-
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τευθή οίμπελος ή συκομωρεών, π.χ. άνοίγ’ κυλΐομα='Μ.αλλιεργεΐ τόπον δα
σώδη η χέρσον.

Λ

λαμποϋήκ·,— (θηλ.) θήκη ξύλινος κινητή, κρεμασμένη είς τόν τοίχον, 
είς ην έτοποθετεΐτο ή λυχνία.

λαρδομισάλα=(&ηλ ) ακάθαρτη γυναίκα.
λειτουργία— (θηλ.) ή ε ί;  έςωκκλήσιον άπό ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν λει

τουργία μετ' άρτοκλασίας.
λορτοκέρα=(θηλ.) ή αϊξ πού είχεν όρθια τά κέρατα. Μτφ. ή ένοχλοϋ- 

σα διά τής στάσεώς της γυναίκα χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται, π.χ· τ’ ηρ- 
τες κί ατάϋκες δροστά μ ’ μιά λορτοκέρα ;

λουλάδες— (άρσ. άρ. πλ.) οϊ σωλήνες οί διερχόμενοι έκ τοΰ ΰδατος 
τής τίνας, διά τών όποιων έγίνετο ή άπόσταξις τής ρακής.

Μ

μαχα£ί=(ούδ.) οίναποθήκη.
μαλιφατονρα=($χ\λ.) κατάστημα υφασμάτων. Εμπορεύματα ύφα- 

σματοπωλείου.
ιά ιλε)'ΐά=(θηλ ) δένδρον τού οποίου τά φύλλα εχρησίμευον διά την 

βαφήν ενδυμάτων.
μίΛεϊ=(ούδ ) κλάδοι μιλεγιάς (ή μελία).
μιοάλα— (θηλ.) μεγάλο τετράγωνον σινδόνι στερεόν καί δαντελωτόν 

είς τάς τέσσαρας πλευράς του. Έχρησίμευε διά νά ξηραίνουν τραχανά κ.ά.
μίσάλ?=(ούδ.) πετσέτα, ή όποια έχρησιμοποιεΤτο τό περισσότερον διά 

νά περιτυλίγουν τά είδη πού ήγόοαζαν άπό τά παντοπωλεία, 
μορομόακΙνα— {ούδ ) είδος σταφυλών μυρωδάτων.
μονστοτραχανάς— (άρσ.) γλύκισμα οικιακόν. Έγίνετο μέ μούστον καί 

μέ σπασμένον σιτάρι' έχρησίμευε καί ώς τροφή.
μοάάερα—ίονδ.) ερμάρια μεγάλα, εντός τών οποίων έβαζαν τά στρώ

ματα, παπλώματα, χαλιά κ.ά.

Ν

ναμκιόρς—(το ούδ. ναμκιόρκο), άχάριστος. Λ. Τ.
νοδετοής—δ εργάτης πού έπαράστεκε είς τήν έξαγωγήν τής ρακής. Λ.Τ.
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£εχαρανίά£ω=έξάγω τά τσίπρα μετά τήν εξαγωγήν τής ρακής. 
ξεχαράνιααμα=(ούδ.) τό άνοιγμα τών λεβήτων (καζανιών) καί ή ε

ξαγωγή καί άπόρριψις τών ταίπρων μετά τήν εξαγωγήν τής ρακής. 
ξι) κ ι’ αργυρή=άσθένεια (εύφλογία). 
ξομάμ,δ ο = (ουδ.) ή μεγάλη χρυσόμυιγα.
£τέ/ία=(θηλ ) μεγάλον πήλινον πινάκιον. Μετφ. γλύκισμα, άποστελ- 

λόμενον ώς δώρον μεταξύ μελλονύμφων.
£'τός=Χριστός.
Ξχδς και Παναγιά—(έπίρρ. Χριστός καί Παναγιά), φανερώνει δέος, 

τρόμον.
.5τοϋ=(θηλ.) Χριστούγεννα. Δεκέμβριος.
Ξτούγεννα=(ονδ. άρ. πλ.) Χριστούγεννα. 
ξω γΙΐακΐ=(ονδ.) έξώστης.

Ο

οβιργιές^φυτά φυόμενα είς τά δάση ευθύς μέ τόν ερχομόν τής άνοί- 
ξεως. ’Αλλαχού άβροννιές. Έχρησίμευον ώς τροφή.

όλ2ίΐίρ νό ς= (ή , ό). Κάτι πού έγίνετο "ντός μιάς ημέρας π. χ. ' Ολίμερ- 
νδ πκάμαο. Υποκάμισο πού ύφαίνετο καί έρράβετο είς μίαν ήμέραν διά 
νά τό φορέση ό πάσχων έκ σεληνιασμού καί νά γίνη καλά.

οΰματγιες=(θηλ. ή ούματγιά) φαγητόν πού έγίνετο κατά τήν νύκτα 
τών Χριστουγέννων, ήτοι έντερα χοίρου γεμισμένα μέ ρύζι, έντόσθια 
καί μυρωδικά.

Π

παλαμαριά—θεριστικόν έργαλεΐον, ξύλινον.
παπίτσα=(θηλ.) όστρακον άπό χτένι (τό εξωτερικόν του μόνον). 
παραβόοχΙ=(ονά) ή νυκτερινή βόσκησις τών ζώ*Λ> (ίππων, ήμιόνων, 

όνων).
παρακάτ«α=(ούδ.) τά νυμφία, κατά τήν Μεγάλην εβδομάδα. 
πίρατζα<5α=(θηλ.) μικρός τόπος.
πετρόκφα— ($Ύ\λ.) κονφα μικρή, χωρητικότητος 10— 12 όκάδων στα- 

φυλών. ’Έλαβε τήν όνομασίαν αυτήν γιά τήν χρησιμοποίησή· της εις οίκο- 
δοιιικάς εργασίας καί είς τό άνοιγμα άγρών. 

πισ'μονΙμέρα=(επία·χ\μος ημέρα) εορτή.
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πλά<5α=μικρά δρνις.
ποδοπάνια— (ούδ. άρ. π?.) πάνινα καλύμματα τών ποδών τά όποια 

έδένοντο με σχοινιά έξαρτώμενα έκ τών τσαρουχιών. 
προκοίδ=(ούδ.) προκοίλιον.
πρωτάκ?=(ούδ.) ή πρώτη νάρκωσις τών μεταξοσκωλήκων. 
πνργιάφ’={η\>ΐ>) μικρός πύρος είς τό άνο) μέρος τών μεγάλων βαρε- 

λίων (βουτσίων),

Σ

ααόξω =ταξείδιον εις τά τοτιρκοχώρια τοΰ κάμπου. Αιήρκει μίαν περί
που έβδομάδα,

αατζάκια=(ούδ.) τά έξέχοντα μέρη τής σκεπής (όροφής). Λ. Τ. 

σΰ?«ιριά£ω=συναρμόζω.
σεγρέκ1=(ουδ.) ευτελής τροφή. Κατεσκευάζετο άπό καβουρντισμένα 

ρεβύθια, άλας, ρήγανη καί πιπέρι. Έχρησιμοποιεΐτο παρά τών πτωχοτέ- 
ρων οικογενειών κατά τήν Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.

αιδροπάλονκο=(ονϋ ) σιδηροΰν έργαλεϊον, αιχμηρόν είς τό κάτω ά- 
κρον. Έχρησίμευεν είς τήν φύτευσιν άμπέλων καί άλλων δένδρων.

σιδροαίνΙ=(ουδ.) σιδηροΰν οικιακόν σκεύος. Είδος ταμπού μέ χαμηλά 
χείλη, στρογγυλόν καί αρκετά μεγάλο. 

σ<νανάΙ·=(ουδ.) μικρά λυχνία, 
σκαιίά—(ούδ.) τό πτηνόν κάνθαρον.
σκέτα=(θηλ. τού σκαθίου) μικρόν κελαδητικόν πτηνόν, διετηρεΐτο 

είς κλουβιά.
σμαρά5α=(θηλ.) είδος ιχθύος παραπλήσιον μέ τήν άθηναϊκήν μαρίδα 

αλλά λευκόν καί νοστιμώτερον.
σούγιονλου=(ουδ.) τό δίκτυον τής διοχετεύσεως τών ύδάτων. Λ. Τ. 
Στανρδς=(άς>ϋ.) ό Σεπτέμβριος.
ϋτερΐΌ7ΐούλΐ=(ούδ.) τό κατά τόν Αύγουστον έκκολαπτόμενον νεογνόν 

τής δρνιθος.
αταφλύκψα={^χ\Κ.) κοϋφα, χωρητικότητος 30—40 όκ. σταφυλών χρη- 

σιμεύουσα διά τήν μεταφοράν σταφυλών καί άλλων καρπών.
στοίχσα=(συνηντάτο είς τόν αόριστον καί τόν μέλλοντα τής οριστι

κής είς δλα τά πρόσωπα καί τούς άριθμούς) άνέλαβα εργασίαν έπί μισθή», 
έγινα υπηρέτης.
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Τ

ταβλομέοαλο— (ούδ.) μεγάλη πετσέτα τήν όποιαν είχον έπί τών γονά
των όλοι οί καθήμενοι είς τήν τράπεζαν. 

τάφ =(θηλ.) θειάφι, θειον.

τάφιααμα — (ούδ.) τό ράντισμα τών κλημάτων διά θείου. 
ταχταρβάνΐ—βαρέως πληγωμένος, τό περισσότερον εκ πτώσεως" π.χ. 

τόν ΐφιρανα ταχταρβάνΐ.

τέλια=(ονδ. πλ. άριθ.) σύρματα, αί τρέσες μέ τάς όποιας Ιστολίζον- 
το κατά τούς γάμους οί μελλόνυμφοι καί οί καλεσμένοι.

τζαχοπάνΖ—(ονδ.) τοξοειδές ύφασμα καλύπτον όριζοντίως μέρος τι 
τοΰ ανοίγματος τής έστίας εκ τών άνω πρός τά κάτω. Ύπήρχον θερινά καί 
χειμερινά τοιαΰτα.

τζαψάρα=(ονδ ) απορροφητικόν έργαλεϊον έκ καλάμου, είχε μικράν 
οπήν είς τό ένα άκρον κσ· μεγάλην είς τό άλλο. Έχρησίμευε διά νά εξά
γουν μικράν ποσότητα ο’ίνου ή ρακής έκ τοΰ άνωθεν μέρους τοΰ βαρελιού· 

τ ίνα =(θηλ.) ή δεξαμενή διά τής όποιας διήρχοντο οί λουλάδες, διά 
τών οποίων έγίνετο ή άπόσταξις τή: ρακής.

τοραχλίκΖ={ούδ.) έκ τής τουρκικής, ό ξύλινος σκελετός τοΰ μιντερ- 
γιοΰ όταν ήτο αμετακίνητος.

τρίτάκ?=(ούδ.) ή τρίτη νάρκωσις τών μεταξοσκωλήκων. 
τσαθαργιά=(θηλ.) δύο, τρία ή καί περισσότερα σταφύλια συγκροτού

μενα έξ ενός κλάδου.
τσαξίργια—(ούδ. πλ.) ανδρικά ένδύματα (είδος ποτουργιών). 
τσαπί=(ούδ.) σκαπάνη.
τσαπί'τσα=(θηλ.) κασμάς ελαφρός διά γυναίκας μέ πλατείαν τήν 

αιχμήν. Έχρησίμευε διά τήν άποκοπήν τών χόρτων άπό τάς αμπέλους 
καί άβαθές σκάλισμα αύτών.

τοάηος—(άρσ.) ή έργασία πού έγίνετο μέ τά δικέλια είς τάς άμπέ- 
λους, ήτοι τό βαθύ σκάψιμο αύτών. 

τσάτσκα=(θηλ.) φιλτζάνι. 
τοατοχόπιατο—το πιάτο τοΰ φλιτζανιοΰ, 
το ιχ μ ά ς= το έξέχον μέρος τής οικίας (μπαλκόνι). Λ. Τ. 
τσιρβονλια=(ονδ. άρ. πλ.) πρόχειρα υποδήματα έκ δέρματος άκατερ- 

γάστου. Τά κατεσκεύαζον οί ίδ ιοι οί χωρικοί. Έλέγοντο καί τσαρούχια. 
τσορμπατζής=(άρσ·) ό μουχτάρης. Λ. Τ.
τς ·Σωτήρος=(θηλ. πτ. γεν.) τής Μεταμορφώσεως τοΰ Σωτήρος.
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Φ

φέλΐ=(ον&.) έμβολιασμα, επί δένδρων καί ανθρώπων, εμβόλιον. 
φιλεμενΐ— (ούδ.) νήμα.
Φλε/?αρς=Φεβρουάριος.
φλογέντζα=(ϋχ]λ.) άσθένεια μέ πυρετόν, φλόγωσις. 
φονοκωτή—(θηλ.) είδος πίτας. Ή οικοκυρά δταν έζύμωνε επλάχυνε 

έ'να δύο ψωμιά διά νά ψηθούν γρηγορώτερον καί έλέγοντο : φουοκωτές.
φ’τσ'ι (βουτσί)— (ούδ.) μεγάλο ξΰλινον δοχεΐον χωρητικότητος 2 χιλ. 

έως 6 χιλ. οκάδων. Έχρησίμευεν διά τήν άποθήκευσιν οίνου.

X

χαινς=(τό  ούδ. χαίνκο) όκνηρός. Λ. Τ.
χαϊροίζκο=(τδ άρσ. χαϊροίζς), κακόν (έπί άνθρώπο>ν καί ζώων). Λ. Τ. 
χάκ»=(ούδ.) κυριολεκτ. δίκαιον. Σημαίνει μισθόν. Λ. Τ. 
χαμόραγας=(άρα.) άσπάλαξ.
χολομανώ— στενοχωροϋμαι διά μελλοντικήν δυστυχίαν. Τόνε χολομά- 

ίσσε=περιέγραψε τήν δυστυχίαν του καί τό οικονομικόν του άδιέξοδον ή 
τό έπισφαλές τής υγείας του.

χότ£αρς=(άρσ.) έκ τής τουρκικής Ιλέγετο καί χοεκμετζές. Έρμάριον 
μικρόν εισχωρούν είς θήκην. Έχρησιμοποιεΐτο είς τά καταστήματα ώς 
πρόχειρον χρηματοκιβώτιον.

Ε Υ Σ Τ Ρ . ΖΗ ΣΗ Σ



ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΩΜΙΟΝ 
Π ΕΝ ΤΕ ΘΡΑΚΩΝ ΝΕΟΦΑΝΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 

ΜΑΝΟΥΗΛ, ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Υ , Μ ΙΧΑΗΛ, ΘΕΟΛΩΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Υ

Ε ι σ α γ ω γ ή .

Ή  to πρώτον νΰν έκτυπουμένη ’Ακολουθία τών έκ τής Σαμοθρά
κης νήσου προειρημένων πέντε νεοφανών Μαρτύρων άπεστάλη ήμΐν υπό 
τοΰ έν Άλεξανδρουπόλει φίλου ϊατροϋ κ. ’Αχίλλειος Σαμοθράκη, άντι- 
γραφεΐσα έκ χειρογράφου άποκειμένου έν τή έκκλησίφ τής έν Θράκη 
Μάκρης, ένθα πανηγυρίζεται ή μνήμη αύιών κατ’ έτος τή 6η ‘Απριλίου, 
ήμέρςι τής συναθλήσεώς των, προσερχομένων πολλών έκ τών πέριξ τόπων.

Τό έξ ού υπό τοΰ ακαμάτου τής Θρά^θζ ιστοριοδίφου άντεγράφη χει
ρόγραφον είναι άντίγραφον τοΰ πρωτογράφου, γενόμενον υπό «τοΰ Χρ. 
Ν. Ρηγοπούλλου ΙΙελοπον(νησίου) έν Σαμοθράκη τφ 1874». “Ετερον πα
ρόμοιον τοΰ αύτοΰ άντιγραφέως άντίγραφον κατά πληροφορίας τοΰ άπο- 
στολέως άπόκειται έν τή προς τιμήν τών Μαρτύρων ιδρυμένη έκκλησίρ 
τής Σαμοθράκης, ένθα ωσαύτως πανηγυρίζεται ή μνήμη τών Μαρτύρων, 
τοΰ πρωτογράφου πιθανώς φθαρέντος καί άχρηστευθέντος.

‘ Η ’ Ακολουθία συνετέθη καί έγράφη τφ 1843 υπό τοΰ αγνώστου 
ήμΐν άλλοθεν μοναχοΰ 'Αγιορείτου ’Ιακώβου τή προτροπή τοΰ τότε επι
σκόπου Τραίανουπόλεως κυρίου ’ Ανθίμου ’ ), έπιτρόπου τοΰ μητροπολίτου 
Μαρωνείας, είς ού τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν ύπήγετο τότε καί ή νή
σος Σαμοθράκη. Τοΰτο διαπιστοΰται έκ τοΰ έν τέλει τοΰ χειρογράφου ση- 
μειουμένου έξαστίχου:

1) Ό  “ Ανθιμος πρωτοσΰγκελλος ών τοΰ μητροπολίτου Μαρωνείας Δανιήλ, 
προεχειρίσθη τή 20ή ’Οκτωβρίου τοΰ 3831 εις αρχιερέα, έπί ψ ιλφ  όνόματι τής πά
λαι ποτέ διαλαμψάσης επισκοπής Τραίανουπόλεως πρι ς έπ ίσκεψιν πνευματικήν καί 
έπιτροπικήν διοίκησιν τής έπσρχίας, άτε τοΰ μητροπολίτου άποδημοΰντος έν τή 
βασιλευούση. Γ ε ρ μ α ν ο ύ  μητροπολίτου Σάρδεων, έπισκοπικοί κατάλογοι τών 
επαρχιών άνατολ. καί δυτ. Θρρ.κης· «Θρακικά» Σ Τ '. σελ. 126. Μ ι λ τ. Ά . Σ τ α- 
μ ο ϋ λ η, Συμβολή βίς τήν Ιστορίαν τών ’Εκκλησιών τής Θράκης, Α υτόθι, τόμ. 
ΙΔ'. σελ. 17.
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« ’Έν ετει τεαααρακοατφ τρίτφ όκτακοοίοις 
αμα χιλίοις λ) τής σεπτής Χρίστον θεογονίας 
εγράψη σννετέθη τε αν τ’ ή Ά κολονϋία, 
προτροπή μεν Τραϊανονπύλεα»ς Ά νθιμον έπιοκόπον, 
πόνοι δε και πολλή σπονδή μοναχοί) Ίαχώβον 2), 
νπέρ ων νπερενχεσϋε οί τούτη έντνχόντες».

Τοΰ αύτοΰ μονάχου ή τοΰ επισκόπου Τραϊανουπόλεως ’ Ανθίμου έρ- 
γον είναι κατά πάσαν πιθανότητα καί τό συνεκτυποΰμενον τών Μαρτύ
ρων έγκώμιον, έν φ εκτίθενται εν λεπτομερεία τά τής συναθλήσεως αυ
τών, όπερ προφανώς έξεφωνήθη έπ’ εκκλησίας έν τή πρώτη τής μνήμης 
αύτών εορτή καί φέρεται μετά τήν ’Ακολουθίαν εν τφ αύτφ χειρογράφφ 
άντιγεγραμμένον διά τής αυτής χειρός άνωνύμως. Ό  τοπικός δέ τής μνή
μης τών μαρτύρων εορτασμός έν Σαμοθράκη τόπφ τής γεννήσεώς των 
καί έν Μάκρη τόπω τής συναθλήσεώς των, δστις εξακολουθεί τελούμενος 
έκ παραδόσεως καί σήμερον, καθωρίσθη άναμφιβόλως υπό τοΰ μητροπο
λίτου Μαρωνείας 3) τφ 1843, όπότε καί ή πρός τοΰτο συντεθεΐσα ’ Ακο
λουθία έψάλη τό πρώτον έν τφ πρός τιμήν τών μαρτύρων άνεγερθέντι έν 
Σαμοθράκη ναφ, ώς έκφαίνεται έκ τοΰ δευτέρου τής ’Ακολουθίας τροπα 
ρίου : «Άφθόνως πάσιν έκβλύζει πηγάς ίάσεων ό θείος οντος οίκος, ό 
άνεγηγερμένος άΐδιον είς μνήμην τών αθλητών . . .  έν φ έστώτες ύμνοΰ- 
μεν χρεωστικώς τόν αυτούς λαμπρώς δοξάσαντα».

Έ ν άρχή τοΰ προοιμίου τοΰ έγκωμίου τών Μαρτύρων λέγεται δτι ή 
μνήμη αύτών πανηγυρίζεται ού μόνον έν Σαμοθράκη, άλλά καί άπαντα- 
χοΰ υπό τών ευσεβών φιλομαρτύρων Χριστιανών. Τοΰτο άν μή είναι σχή
μα λόγου, πάντως προέρχηται έξ έσφαλμένης τοΰ ρήτορος πληροφορίας' 
διότι ή μεγάλη τοΰ Χριστοΰ Έκκλησία, είς ήν προφανώς έγένετο ή αρμό
δια τοΰ μητροπολίτου Μαρωνείας είσήγησις, δέν καθηγίασε τούς Μάρτυ
ρας 4) ώς ήλπίζετο, πιθανώς δπως μή πρόσκρουση ώς δουλεύουσα είς τούς 
πολιτικούς δυνάστας. ’'Αλλως θά έπρεπε νά μνημονεύηται έν τφ κα- 
θιερωμένφ αυτής έτησίφ έορτολογίφ ή μνήμη τών "Αγίων.

1) Έ ν  τφ χειρογράφφ : ό κ τ α χ ο σ ί ω ν  άμα χ ι λ ί ω ν.
2) ’Ιάκωβος, πιθανόν ό κατά τό 1857 Τραϊανουπόλεως, δρα Σάρδεων <Θρςι- 

κικά» τόμος Σ Τ ', οελ. 127. (Σ Θ.).
3) Μητροπολίτης Μαρωνείας ήτο τότε ό Ά ν θ ιμ ο ς  (1839—1845), πιθανώς ό 

τέως Τραϊανουπόλεως. Γ ε ρ μ α ν ο ύ  Σάρδεων, έν θ ’ άνωτ.
4) Κατά τόν Σεβ Μητροπολίτην Έλευθερουπόλεως κ. Σωφρόνιον εις τήν ’Ορ

θόδοξον Εκκλησία ν δέν υπάρχει θεσμός άνακήρύξεοις τών αγίων. Τά δέ μηνιαία 
έξεδίδοντο ώς έπί τό πλεΐστον παρά ιδιωτών καί δέν άνέφερον όλους τούς άγιους 
καί δή πολλούς εκ τών σπουδαιότερων. (Σ . Θ.)
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Κατά τήν ’Ακολουθίαν καί τήν έν τφ έγκωμία) άφήγησιν τοΰ μαρτυ
ρίου των οί μάρτυρες ώνομάζοντο, ώς προερρήθη, Μανουήλ, Θεόδωρος, 
Γεώργιος (πρεσβύτερος), Γεώργιος (νεώτερος) και Μιχαήλ. Τούτων οί μέν 
πρώτοι τέσσαρες ήσαν «γεννήματα καί θρέμματα τής νήσου Σαμοθράκης», 
ό δέ Μιχαήλ, ό καί πρεσβύτερος πάντων, κατήγετο έκ Κύπρου, άλλ’ έζη 
έν Σαμοθράκη. Έκραγείσης τής 'Ελληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821 έπέ- 
δραμον είς τήν Σαμοθράκην στίφη Μωαμεθανών από Τενέδου, ’Αβύόου 
καί άλλων τόπων, καί τούς μέν άνδρας Χριστιανούς έφόνευσαν πάντας 
σχεδόν λεηλατήσαντες τάς περιουσίας των, τάς δέ γυναίκας καί τά άνή- 
λικα τέκνα έξανδραποδίσαντες έπώλησαν είς τήν ’Ανατολήν, τήν Εύρώ- 
πην καί τήν Αίγυπτον. Μεταξύ τών Ιξανδραποδισθέντων ήσαν καί οί πέν
τε μάρτυρες, ών οί μέν τέσσαρες παϊδες- δντες έξισλαμίσθησαν βιαίως ύπό 
τών κυρίων των Μωαμεθανών, ό δέ Μιχαήλ ένήλιξ ών έξώμοσεν εκου- 
σίως «φοβηθείς τόν θάνατον καί φιλοψυχήσας». Ό  Μανουήλ πωληθείς 
είς Αίγυπτον καί τυχών φιλανθρώπου δεσπότου έξεπαιδεύθη έν ίεροδιδα- 
σκαλείφ αρκούντως, ώστε έκμαθών τήν ’Αραβικήν γλώσσαν κατενόει τά 
ιερά τοϋ Μωαμεθανισμού βιβλία.

Γενομένης ειρήνης μετά τήν άπελευθέρωσιν καί τήν ανεξαρτη
σίαν τής Ελλάδος οί α’ιχμαλωτισθέντες “Ελληνες έπανήρχ.οντο είς τάς 
εστίας των, οί μέν άπελευθερούμενοι ι ), οί δέ δραπετεύοντες άπό 
τών κυρίων των καί άνελάμβανον τήν πάτριον θρησκείαν χριόμενοι. 
Τότε καί οί πέντε μάρτυρες, έπανήλθον είς Σαμοθράκην καί «Ιπα-

1) Τής μετά τήν ειρήνην άπελευθερώσεως τών κατά τήν έπανάστααιν αίχμα- 
λω τισθέντων κυριώτερος συντελεστής ήτο ό μέγας τής Ε λλά δος ευεργέτης καί φ ι· 
λελλην ‘ Ελβετός τραπεζίτης Έϋνάρδος, πρόεδρος επιτροπείας εράνων ύπέρ τοϋ Ε λ 
ληνικού άγώνος, οδτινος ή μαρμαρίνη προτομή κοσμεί τόν βασιλικόν κήπον έν Ά - 
θήναις. ’Απεσταλμένοι αύτοϋ δραστήριοι διέτρεχον τότε πάσαν χώραν τής ’Οθωμα
νικής αυτοκρατορίας καί έξηγόραζον παρά τών κυρίων τούς αιχμαλώτους, οΰς 
άπέστελλον ε ί:  τήν έλευθέραν ήδη 'Ελλάδα. Ό  σύγχρονος φιλέλλην Γερμανός, άλλά 
Γάλλος τήν καταγωγήν ποιητής Chami990, δστις εξύμνησε τούς ήρωϊκούς ήμών 
ύπέρ τής ελευθερ ία ; αγώνα,,, καταπαύει έν θαυμάσιον ποίημά του περί τής αυτο
θυσίας τής Μεσολογγιτίσσης Σόφιας Κοντολίμαινας, (ήτις διέταξε τόν υίόν της 
νά φονεύση κατά τήν έξοδον τήν έκπάγλου καλλονής κόρην της, μέλλουσαν νά αίχ- 
μαλωτιαθή ύπό Τούρκου), διά τοϋ ακολούθου τετραστίχου περί του φιλέλληνος 
καί φιλάνθρωπου Ε λβετο ύ , δστις ούτε χρημάτων ούτε μόχθων έφείσθη ύπέρ τοΰ 
ήμετέρου τότε άγώνος :

Ώ  Έϋνάρδε, σ’ ευλογούν γιά τήν φιλανθρωπία σου
μύριες ψυχές εύγνώμονες. Κανένας νά σ’ ύμνηση, 

καθώς άρμόζει,'δέν μπορεί. Γονατιστός μπροστά σου 
ευγνωμοσύνης δάκρυα κ ι’ ό ποιητής άς χύση.

0  ΰ g, κ ι  κ ά ΙΣ Τ  . 2 2



338 Κ. Μυρτ. Ά ιτοστολίδου

ν

ναλαβόντες τά πατρικά των κτήματα, ήνώθησαν μέ τούς χριστιανούς 
και έχριστιάνιζον». Γνωσθέντος τούτου παρά τοΐς συνοίκοις των καί τοϊς 
έν τή Θράκη 'Γούρκοις ήπειλήθησαν πολλάκις υπό τοΰ έκάστοτε ’Αγά (πο- 
λιτικοΰ διοικητοΰ) καί τοΰ Καδή (ίεροδικαστοΰ) τής Μάκρης, δτι θά κατε- 
δικάζοντο είς θάνατον, άν μή έπανήρχετο είς τόν Μωαμεθανισμόν, δν αυ
τοί άπεδέξαντο" άλλ’ εκείνοι έκώφευον είς τάς άπειλάς καί κατώρθου 
άντί πολλών χρημάτων ν’ άποφεύγωσιν έκάστοτε τόν κίνδυνον καί νά 
παραμένωσι Χριστιανοί. Μάτην οί ομόθρησκοί των καί αύτός ό Τραϊα- 
νουπόλεως καθ’ υπόδειξιν τοΰ τότε πατριάρχου τοΰ άπό Σερρών Γρηγο- 
ρίου, ουτινος έπεζητήθη ή έπέμβασις, συνεβούλευον αυτούς ν’ άπέλθωσιν 

.είς τήν Ελλάδα πρός σωτηρίαν των. Ε κ ε ίνο ι μή θέλοντες νά καταλίπωσι 
τήν νήσον των «άπεφάσισαν όμογνωμόνως, άν ίσως καί ήθβλον βιασθώ- 
σιν άπό τούς άσεβεϊς, νά μαρτυρήσωσι τήν καλήν ομολογίαν καί ν’ άπο- 
θάνωσι διά τόν Χριστόν, καθώς καί έγένετο».

Τφ 1836 διωρίσθη καδής τής Μάκρης ώμός τις καί άπάνθρωπος καί 
είς άκρον τοΰ Μωαμεθανισμοΰ ζηλωτής δ ’Αλβανός Άβδουραχμάν έφέν- 
δης, δστις συναινοΰντος καί τοΰ άνισορρόπου τάς φρένας άγά, Τζελάλ- 
μπέη καλούμενου, άπήγαγε τούς μάρτυρας βιαίως εν καιρφ τοΰ ραμαζα- 
νίου (τής μεγάλης νηστείας) άπό τής νήσου είς τήν Μάκρην καί έφυλάκι- 
σε. Μετά έπανειλημμένας δέ ανακρίσεις, καθ’ άς ώμολόγησαν πάντες δτι 
είναι Χριστιανοί καί προτιμώσι τόν θάνατον τής έξομοσίας ύπεβλήθησαν 
είς φρικτά βασανιστήρια εν τή ειρκτή έπί πολλάς ημέρας, άναμενομένης 
έκ Κωνσταντινουπόλεως τής περί τής τύχης των άποφάσεως τοΰ κυριάρ
χου τής επαρχίας, μυστικοΰ δέ γραμματέως τοΰ Σουλτάνου, Βασάφ εφέν. 
δη, είς Ον έξετέθησαν έγγράφως τά τής άνακρίσεως καί τής όμολογίας 
αυτών.

Έλθούσης μετά είκοσι τρεις ήμέρας τής άποφάσεως «νά θανατω- 
θώσι μέ τόν πλέον πικρότατον θάνατον ώς ύβρισταί καί καταφρονηταΐ 
τής θρησκείας των» τήν έπιοΰσαν έξήχθησαν έκ τής φυλακής καί 
έθανατώθησαν. Καί δ μέν Μιχαήλ έσφάγη καί κατετεμαχίσθη έν τή πλα- 
τείρ τής κωμοπόλεως υπό τών δημίων, δ Θεόδωρος καί δ πρεσβύτερος 
Γεώργιος άπηγχονίσθησαν, δ δέ Μανουήλ δ έλιγξας παρρησίρ τήν πλάνην 
τών Μωαμεθανών καί δ νεώτερος Γεώργιος έ'τυχον τοΰ φρικτοτάτου θ α 
νάτου ριφθέντες άφ’ ύψους έπί αίχμάς πεπηγμένας έπί σανίδων. Μετά 
τόν μαρτυρικόν θάνατόν των ύπέρ τής τοΰ Χριστοΰ πίστεως «οί Χριστια
νοί λαβόντες τήν άδειαν έλαβον τά λείψανα τών Μαρτύρων καί ένετα- 
φίασαν αυτά εντίμως είς τό ίδιον μέρος».

Περί τοΰ μαρτυρίου τών νεοφανών τούτων πρό αίώνος υπέρ τής πί
στεως ήμών μαρτύρων έπεδείξατο ενδιαφέρον ό μητροπολίτης ’Αμερικής κύ
ριος Άθηναγόρας αίτησάμενος εσχάτως πληροφορίας παρά τρΰ Άλεξαν-
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δρουπόλεως κυρίου ’Ιωακείμ κατά προφορικήν άνακοίνωσιν αύτοΰ πρός τόν 
κ. Ά χ  Σαμοθράκην. Δυστυχώς δμως ή τής Άλεξανδρουπόλεως μητρόπολις 
ούδέν στοιχεΐον κατέχουσα περί τοΰ μαρτυρίου καί τής γεραιρομένης μνή
μης τών Μαρτύρων εν τή υπό τήν πνευματικήν της κυριαρχίαν Μάκρη δέν 
ήδυνήθη ν ’ άπαντήση είς τήν αϊτησιν αυτοΰ. Έ π ί τή εκλαϊκεύσει νΰν διά 
τοΰ τΰπου τής τε ’Ακολουθίας καί τοΰ συναξαριού αυτών νομίζομεν δτι 
δέν είναι άσκοπος άπό εκκλησιαστικής καί εθνικής άπόψεως ή καθαγίασις 
τών Θρακών τούτων νεομαρτύρων καί ύπό τής μεγάλης τοΰ Χριστού ’Εκ
κλησίας ένεργεία τών άρμοδίων, εκλιπόντων ήδη τών πολιτικής φύσεως 
άλλοτε λόγων. Διότι οΰτοι οί μάρτυρες κατά τό είς αυτούς τροπάριον είναι 
«μέγα καύχημα τής Σαμοθράκης, νέον στήριγμα τής κώμης Μάκρης", καρ- 
τερόψυχοι καλλίνικοι όφρύν τυράννων ταπεινώσάντες», κατά δέ το έγκώ- 
μιόν των «πρεσβευταί διάπυροι καί ιατροί παθών άμισθοι καί εν κινδύ- 
νοις Ετοιμοι βοηθοί καί άντιλήπτορες».

Ή  γλώσσα τής μεν Ακολουθίας είναι ή είθισμένη εκκλησιαστική, 
ής ό συνθέτης φαίνεται κατά τό μάλλον ή ήττον δεξιός χειριστής έκ τε 
τής περί τά Εκκλησιαστικά βιβλία πολλής τριβής του καί τής μιμήσεως 
m u tatis m utandis άλλων άκολουθιών, ας είχε βεβαίως πρό Οφθαλμών, 
τοΰ δέ εγκωμιαστικού λόγου ή τότε γραφόμενη απλή (απλοελληνική) τ.ών 
λογίων καί διδασκάλων τού γένους, ούχί δμως άπηλλαγμένη σολοικισμών 
(ονομαστικών απολύτων καί άνακολούθων) καί ιδιωτισμών τινων ιδίως 
έν τφ άφηγηματικφ μερει. Έ ξ ού είκάζεται δτι ό συγγραφεύς τοΰ λόγου 
είτε είναι αύτός ουτος τής ’Ακολουθίας ε ίτε ό παρακολουθήσας τήν ά- 
θλησιν τών μαρτύρων καί καθαγιάσας τήν μνήμην αυτών άρχιερεύς Τραϊ- 
ανουπόλεως καί είτα Μαρωνείας ’Ά νθ ιμο ς δέν ήτο μέτοχος άνωτέρας 
συστηματικής Ικπαιδεύσεως. Τοιοϋτοι ήσαν τότε, ώς Ικ τών κωδίκων τών 
μητροπόλεων διαπιστοΰται, οί πλεΐστοι τών αρχιερέων καί άνωτέρων κλη
ρικών.

Τό εν Μάκρη τοΰ Ρηγοπούλλου άντίγραφον έχει κήράς τινας, όφει- 
λομένας είτε είς τόν άντιγραφέα έν γένει είτε είς αυτόν τόν συγγραφέα εν 
μέρει,,ας ημείς διορθώσαντες έν τφ μετά χεΐρας κειμένψ ύποσημειοΰμεν 
μετά τινων άλλων Επεξηγηματικών σχολίων. 'Ωσαύτως προέβημεν είς τήν 
ακριβή στίξιν, τήν εκκαθάρισιν καί που τήν συμπλήρωσιν τοΰ κειμένου 
τάς μέν παρελκούσας λέξεις τιθέμενοι εντός αγκυλών [—], τάς δέ συμπλη- 
ρουμένας εντός παρενθέσεων (—). Έτηρήσαμεν δμως έν τφ έγκωμιαστι- 
κφ τούς σολοικισμούς καί τούς ιδιωτισμούς, δπως μή μεταβληθή τό ύφος 
τοΰ ρήτορος, δπερ έν μέν τφ προοιμίφ καί τφ έπιλόγψ είναι λυρικόν, έν 
δέ τφ διηγηματικφ μέρει αφελές καί άπλοϋν.

Έ ν Ά θήνα ις  τή 7η Νοεμβρίου 1940.

Κ. Μ Υ ΡΤ. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ ΙΔ Η Σ
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ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

τών έκ  της Σαμοθράκης νήσον π έν τε  νεοφανών Μαρτύρων 

Μανουήλ, Γ εω ρ γ ίο υ , Μ ιχαήλ, Θεοδώρου και Γεω ρ γίου  
έν Μ άκρη κω μοπόλει τής Θράκης άθληαάντων  

έν έ 'τε ι ,μω λατ', 

συνταχθεΐσα

παρά τοϋ εν μοναχοΐς ’Ιακώβου 'Αγιορείτου 
διά προτροπής τοϋ κ. ’Ανθίμου επισκόπου Τραϊανουπόλεως, 

νΰν δέ άντιγραφεΐσα 
έκ τοϋ πρωτογράφου παρά Χ ρ. Ν. Ρηγοπονλλου ΙΙελοπον(νησίου) 

έν Σαμοθράκη 1874.

’Απριλίου στΐί Μνήμη τών άγίων πέντε νεοφανών μαρ.ύρωντών έκ 
Σαμοθράκης καί έν Μάκρη άθλησάντων.

Έν τφ μικρφ έσπερινφ Προσόμοια,

Ήχος α . Τών ουρανίων ταγμάτων.

Εύφραίνου, τέρπου (και)1) άγάλλου, σκίρτα καί χόρευε, ώ νήσος 3) Σα
μοθράκη· έκ σοϋ γάρ ώσπερ κρίνα έξήνθησαν οί πέντε νεοφανείς καί α
ήττητοι μάρτυρες, ών τήν χαρμόσυνον μνήμην περιχαρείς νΰν τελονμεν 
εύφημοϋντες αυτούς. — Δίς.

Άφθόνως πάσιν έκβλύζει πηγάς ίάσειυν ό θείος ούτος οικος, ό άνε- 
γηγερμένος άΐδιον είς μνήμην τών αθλητών τών πεντάθλων 3), στερρών 
αληθώς, έν ώ έστώτες ύμνοϋμεν χρεωστικώς τόν αύτούς λαμπρώς δοξά- 
σαντα.

1) Τό «κα ί» φ α ίνεια ι περιττεΰον κατά τήν μελωδίαν (Σ . Θ .) .— ϋ) ή νήσος.— b) 
πένταθλοι (πέντε άθληται) κακώς έοχηματιομένη λεξις κατ’ αναλογίαν τοΰ π έ ν  
τ α θ  λ ο ν, τοΰ γνωστοΰ πέντε αγώνων αγωνίσματος.
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Τούς άθλητάς Κυρίου δεύτε τιμήσωμεν, τούς νέους έν τοις χρόνοις, 
παλαιούς δέ τοΐς άθλοις, φρουρούς ήμών προστάτας καί πρεσβευτάς έκ- 
τελοϋντες τήν μνήμην αυτών1 πρεσβεύουσι γάρ ούτοι υπέρ ήμών τόν Σω- 
τήρα τοΰ σωθήναι ημάς.

Δόξα' ήχος α’.

Τήν τών μαρτύρων θείαν καλλονήν τήν ίεράν χορείαν, Σαμοθράκης 
βλαστήματα καί Μάκρης καυχήματα, ήμών δέ προστάτας, πενταρίθμους 
υπάρχοντα,, εν φδαΤς ασμάτων .εύφημήαωμεν, πιστοί, ώ; στρατιώτας τοΰ 
Χριστού καί πρεσβευτάς ήμών άκλινεΐς πρός Κ ύ ρ ιο ν , δν καθικετεύσατε 
ώς κοινωνοί τών παθημίτω ν αύτοϋ καί σύμμορφοι έλεηθήναι τάς ψυχάς 
ήμών.

Και ννν τής εορτής \
Είς τόν στίχον Προσόμοια.

*Ηχος β'. Οίκος εν Ευφραβά.

ΤΩ θαύματος καινού ! ώ ξένου μυστηρίου ! πώς έν εσχάτοις χρόνοις 
νεολαμπής χορεία Μαρτύρων ήμΐν έλαμψεν.

Στίχ. θαυμαστός δ θεός.

Τέτρωται ό έχθρός, ώς έν διστόμφ ξίφει, νεοφανών μαρτύρων τών 
νυν εύφημουμένων καί πέπτωκεν ο δόλιος.

Στίχ. Τοις *Αγίοις τοΐς έν τή γή.

Ού ξίφος, ού σφαγή, ουδέ βάσανος άλλη ιής τοΰ Χριστού άγάπης 
τούς αύτοΰ άθλοφόρους χωρίσαιL) δλως ΐσχυσεν.

Δόξα. “ Ομοιον.

Λόξα σοι, ώ Τριάς, Πάτερ, Υ ιέ καί Πνεύμα, δτι χορόν μαρτύρων έν 
τοΐς εσχάτοις χρόνοις άνέδειξας πεντάριθμον. 35

Καί ννν' όμοιον.

ΤΩ πράγμά τ ε 2) [τό] γλυκύ καί δνομα Μαρία, πρέσβευε τφ υΐφ σου 
μετά τών άθλοφόρων υπέρ ήμών τών δούλων σου.

Άπολντίκιον, ήχος α .

Τον λίβον οφραγιοβέντος.

Τούς πολυάθλους δπλίτας καί ακμαίους άκμάσαντας, τούς καρτερι-

1) χωρήσαι.—2) τό.
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\ / -* / / ^ V  · 9κους στρατιωτας, πενταυγεις νεομαρτυρας τιμήσωμεν εν υμνοις και φ- 
δαΐς, άνδρείως ώς πηούξαντας (τό'.’ Σωτήρα) Χριστόν, Μανουήλ και Μιχα- 
ήλον σύν Θεοδώρφ (καί) Γεωργίους άναβοώντες! δόξα τφ ένισχύσαντι αυ
τούς, δόξα τφ στεφανώσαντι, δόξα τφ τήν σεπτήν αυτών μνημην δοξά* 
σαντι.

Και της εορτής.

Έ ν τφ Μεγάλφ έσπερινφ τό : Μακάριος άνήρ καί τό : Κύριε έκέ- 
κραξα. Προσόμοια ήχος α'. είς η'.

1Ηχος ά . *Ω τον παραδόξου θαύματος.

ΤΩ τοϋ παραδόξου θαύματος, οί λαμπροί τοΰ Χριστού καλλίνικοι 
μάρτυρες, πεντάς ή περικαλλής καί αξιέπαινος, τήν πλάνην ’Αγαρηνών 
καταβροντήσασα ήσχυνεν άριστα καί πίστιν τήν τοϋ Χριστού όμολογήσα- 
σα ήθλησεν άριστα, οϋς άνευφημοϋντες πόθφ τόν Σωτήρα Κύριον τόν 
ίσχύσαντα τούτους καί δοξάσαντα δοξάσωμεν.

Σήμερον φαίδραν πανήγυριν τών πιστών χορείαν λαμπρώς συ- 
στησάμενοι τιμήσωμεν τούς σεπτούς μεγαλομάρτυρας, κραυγάζοντες πρός 
αύτούς: τής Σαμοθράκης καί Μάκρης καυχήματα, νοσούντων θεραπευταί 
καί ιατροί καχεκτούντων πανάριστοι, νόσων καί δεινών οδυνών ήμάς θ ε 
ραπεύσατε, τούς τιμώντας έκ πόθου τήν φαιδράν ήμών πανήγυριν

Δεύτε τών πιστών ό σύλλογος μσμασι κροτοϋντες (λαμπρώς άνυμνή- 
σωμεν τούς πενταρίθμους σεπτούς) μεγαλομάρτυρας, μέλψωμεν γηθομενοι 
τούς πέντε στερρούς Χριστού μεγαλομάρτυρας, οϋς ήνθισεν ώς τερπνά 
ρόδα καί κρίνα ή Σάμος τής Θράκης [ή] μέν, ή Μάκρη δέ ή λαμπρά ά 
θλοις παντοίοις στερρώς κατεστόμωσε καί ή τοΰ Χριστού έκκλησία Ιστε- 
■ψεν, ώς γενναίους όπλίτας καί σεπτούς μεγαλομάρτυρας.

Χαίροις Μανουήλ πανένδοξε, ό έλέγξας πλάνην ’ Αγαρηνών τήν 
κακίστην *·) καί πάνσοφε .Μιχαήλ τής Κύπρου βλάστημα, Γεώργιοι οί στερ- 
ροί σύν Θεοδώρφ, πεντάς ή έξάκουστος, οί έν έσχάτοις καιροίς άναφανέν- 
τες αστέρες πολύφωτοι καί τών ασεβών τό θράσος ταϊς ύμών ένστάσεσιν 
έκνικήσαντες άμα καί Χριστώ συμβουλεύοντι a).

" Ετερα παρόμοια. ”Εδωκας σημείωοιν.

“Οτε τοϊς παθήμασι τοϊς σοίς, Χριστέ, έστερέωσας οικουμένης τά πέ-

1) κακίστου. 2) συμβασιλεύοντος.
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ρατα, τότε θείαν δόναμιν καί ή ασθενούσα φύσις τών άνθρώπων περιε- 
ζώσατο, Χριστέ- δθεν έν τοότοις τοΐς χρόνοις ήθλησαν κατά τοΰ πολε- 
μήτορος πέντε στερροί καλλιμάρτυρες καί βαρβάρων ωμότητα Χ) παντελώς 
άπημαΰρωσαν.

Στόματα άνοίξαντες μεγαλομάρτυρες πάνσοφοι εν σταδίφ είλκύ- 
σατε 3) πνεύμα, καθώς γέγραπται. καί Θεόν τών δλων τόν Χριστόν αν
δρείους γλώσση, καρδίφ καί ψυχή έχθρών έπίπροσθεν Ικηρύξατε καί θά
νατον εκούσιον πανευκλεώς ύπεμείνατε" διά τοΰτο έστέφθητε παρ’ αύ
τοΰ άξιάγαστοι.

’ Αοίδιμον θάνατον τοΰ μαρτυρίου ποθήσαντες τήν ζωήν τήν αιώνιον 
φαιδρώς έκληρώσασθε, μάρτυρες γενναίοι πεντάριθμοι ό'ντες 3), καί χαρ
μονήν διηνεκή, Χριστόν άπαύστως καθικετεύοντες δωρήσασθαι *) συγχώ- 
ρησιν ήμΐν πταισμάτων καί έλεος τοΐς έν πίστει γεραίρουσι τήν υμών 
μνήμην σήμερον.

’Ίσους διανύσαντες 5) πόνους πληγάς τε καί μάστιγας καί ποινάς τοΐς 
άθλήσασιν ίσους άπειλήφατε παρά τοΰ Δεσπότου τούς λαμπρούς στεφά
νους, μεγαλομάρτυρες, σαφώς καί νΰν έν δόξη θεία αύλίζεσθε, πρεσβεύον- 
τες πρός Κύριον διηνεκώς περισωζεσθαι s) τούς ύμάς μετά πίστεως εύ- 
κλεώς μακαρίζοντας

Λόξα. ’’Ηχος πλάγιος β'.

’Υπέρ Χριστού νομίμους άθλήσαντες πεντάριθμοι μεγαλομάρτυρες, καί 
τοΐς αϊσθητοΐς τυράννοις τούς νοητούς καταβαλόντες τυράννους επαξίους 
στεφάνους άπειλήφατε παρά τοΰ άθλοθέτου Σωτήρος Χριστού καί νΰν 
έν Ούρανοΐς τών ’ Αγγέλων τοΐς τάγμασι συνσγαλλόμενοι καί τφ τρισυ- 
ποστάτφ καί πρώτω λαμπρυνόμενοι φέγγει τής ανώτατης7) φωτοχυσίας 
συναπολαύοντες τρανώς μέμνησθε καί ημών τών βοώντων ΰμΐν : Χαίρετε 
άδαμάντινοι τήν ψυχήν καί καρτερικώτατοι όπλΐται Χριστού. Χαίρετε οί τήν 
πλάνην τήν κακόσπορον ( ;)8) τοΰ αποστάτου άπελέγξαντες καί τήν άληθή 
πίστιν τοΰ Χριστού τρανώς άνακηρύξαντες. Σήμερον άπας ό κόσμος χαί
ρει καί τών άγώνων το άπειρον ευλαβούμενος καταγεραίρει υμάς- ’Ά γγε
λοι, συν άθλοφόροις λευχειμονοϋντες περιχαρώ: εύφημοΰσιν ύμάς τούς τε- 
μόντας τάς έπινοίας τών παρανόμων" άλλά πρεσβεύσατε Χριστφ τφ Θεφ 
καί ημάς τούς έν πίστει έκτελοΰντας 9) τήν άεισέβαστον μνήμην ύμών ά- 
ξιώσαι τών αιωνίων άγαθών, πεντάριθμοι μάρτυρες.

1) όμότητα —2) ειλκύσαντες.—3) όντως.—4) δωρήσασθε.—5) διανύσαντας.—6) 
περισφζεσΟε.—7) άνωιάτφ. -8 ) καχέσπεριιν.—9) έκτελοΰντες.
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Κ α ι ννν, Τ ις  μή μακαρίαγι σέ ;  η τής εορτής.
Είσοδος. Φώς ' Ιλαρόν. ΓΙροκείμενον.
’Αναγνώσματα τον 'Αγιον Γεώργιον.

Ε ις  τήν Λ ιτήν, Ή χος  α ’.

Άγάλλεται σήμερον ή Εκκλησία τοΰ Χριστοΰ λαμπρυνόμενη τή χά- 
ριτι καί πιστώς πανηγυρίζει τών φιλεόρτων τά συστήματα επί τή ένδόξιρ 
μνήμη τών πέντε νεοφανών μαρτύρων καί Χριστόν τόν αθλοθέτην δοξά
ζει, τόν τήν χάριν νέμοντα Χ) τοΐς άγίοις αύτοΰ μάριυρσΓ δεϋτε οΰν φιλο
μάρτυρες τήν θείαν αυτών έκτελέσωμεν άθλησιν ίκετεύοντες Χριστόν τοΰ 
ρυσθήναι τήν οικουμένην έκ παντοίων θλίψεων.

Ήχος β'.

Δεΰτε φιλομάρτυρες πάντες καί τών θείων άγώνων έρασταί τους 
πενταρίθμους άθλητάς, Σαμοθράκης τα περίβλεπτα άκούσματα, ίεραΐς 
μελφδίαις εύσεβοφρόνως εύφημήσωμεν, δτι τόν τύραννον ’ Αλβανόν κατα ■ 
βαλόντες τή ίσ χύ ι3) τοΰ Σωτήρος βωννύμενοι έπαξίως καί τόν τής νίκης 
στέφανον έκομίσαντο καί τοΐς μετά πίστεως αυτούς έπικαλουμένοις μέγι
στοι έν άνάγκαις επίκουροι έφίστανται- αυτών ταις Ικεσίαις, Χριστέ ό 
Θεός, έλέησον καί σώσον τάς ψυχάς ήμών.

1Ή χος ό αντός.

Λήξιν προορώντες τήν μέλλουσαν, άθλοφόροι νεομάρτυρες, πρός τά 
σκάμματα τής άθλήσεως προθύμως έχωρήσατε, τάς βασάνους ώς τρυφάς 
ήγούμενοι καί τόν θάνατον ώς ζωήν λογιζόμενοι καί νομίμως τελέσαντες 
τόν δρόμον τοΰ μαρτυρίου τόν τής νίκης στέφανον παρά Χριστοΰ νομίμως 
άπειλήφατε δυσωποΰντες άδιαλείπτως υπέρ τών πίστει καί πόθφ τιμών- 
των τούς άθλους 3) υμών παναοίδιμοι.

Ή χος δ'.

Ιδού νΰν έξέλαμψεν ή ολόφωτος πανήγυρις τών άθλοφόρων Χ ρι
στού, ώς αστέρας νοουμένους προβαλλόμενη τούτους, τάς διανοίας τών 
πιστών φωτίζοντας καί τά νέφη τών παθών έκδιώκοντας, οίς έν πίστει 
βοήσωμεν : Χαίρετε, στρατιώται στερρότατοι τοΰ βασιλέως τών δυνάμεων,

1) τφ νέμοντι.—2) Ισχύει.—· )  τά άθλα.
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ot τάς άρχάς καί εξουσίας τοϊ5 σκότους τή πίστει τροπωσάμενοι καί Χρι
στόν φωτοδότην έν τοϊς οίκείοις μέλεσι δοξάσαντες" πρός δν πρεσβείαν 
ποιήσατε ύπέρ τών ψυχών ήμών.

'Ήχος ό ανχός.

Τετρωμένοι δλως τή πρός Χριστόν τελειότατη αγάπη, αοίδιμοι μάρ
τυρες, πρός τούς μαρτυρικούς άγώνας ρωμαλέφ φρονήματι ηύτομολήσατε, 
τοΰ σώματος μή φεισάμενοι- διό καί ειρκτή συγκλειόμενοι, λακτιζόμενοι, 
σπαραττόμενοι, [διόj και δβελίσκοις Χ) προσριπτόμενοι καί πικρώς άνηλεώς 
θανατούμενοι, χαίροντες τά πνεύματα ύμών Χριστώ παρεδώκατε. Παρου
σίαν ’ ) ούν έ'χοντες άθλητικήν προς αύτόν ικετεύσατε ύπέρ τών ψυχών 
ήμών.

Λόξα. Ήχος πλάγ. α'.

Έξέλαμψε σήμερον ή ετήσιος μνήμη τών πενταρίθμων άθλοφόρων 
Χρίστου, τών διά Χριστόν τό σώμα έκδόντων ταϊς βασάνοις, τών σκυ
θρωπών ηθών άπελαύνουσα σκοτομανίαν ( ; ) 3) καί ζωής αιωνίου πρόξενο: 
γινόμενη 4) τοϊς πιστοΐς" τούτους εύφημοϋντες προσείπωμεν : Χαίρετε, -ά- 
δαμάντινοι, οί τήν ψυχήν όίτρωτον ταϊς βασάνοις διατηρήσαντες καί τών 
τυράννων τά θράση τή καρτερία ύμών καταπλήξαντες" Χαίρετε, Μανουήλ, 
Γεώργιε, Μιχαήλ, Γεώργιε καί Θεόδωρε, πολύαθλοι, πανθαύμαστοι μάρ
τυρες- Πρεσβεύσατε τοΰ σωθήναι τούςέν πίστει έκτελοϋντας τήν άεισέβα- 
στον μνήμην ύμών.

Καϊ ννν τής εορτής. Ε ίς  τόν στίχον' Προαόμοια.

Ήχος πλ. α . Χαίροις άσκητιχων.

Πλούτον εν ούρανόΐς νοητόν άγωνισμάτων θησαυρίσαντες, "Αγιοι, 
τήν δόξαν τών έπικήρων καί φαινομένων, σοφοί, τόν παρόντα πλούτον 
έβδελύξασθε' διό τόν 5) άκένωτον τών θαυμάτων έλάβατε παρά Κυρίου ®) 
αληθώς άξιάγαστοι τά παράδοξα ιαμάτων χαρίσματα" δθεν καί πλουη- 
ζόμενοι αύτών έπιλάμψεσι πίστει καί πόθω τής θείας φιλανθρωπίας αί- 
τούμεθα τυχεϊν, ύμών θείαις ίκεσίαις, άθλοφόροι Χρίστου πανεύφημοι.

1) οβελίσκοι.—2) παρρησίαν.—8) σκοτόμαιναν.—4) γενομένη.—6) τήν.—6) Κυ-
ρίφ.
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Στίχος : Θαυμαστός ό Θεός.

Δόξα τφ άθλοθέτη Θεφ, τφ εύδοκήσαντι (έν) Μάκρη άθλήσαι τιμάς 
καί στήριγμα τοΐς έν πίστει τοΐς είιολίσθοις στερρόν άναδεΐξαι, μάρτυρες 
Φ πεντάριθμοι, άγρυπνους τε φύλακας Σαμοθρμκης πατρίδος υμών καί 
πολιούχους και ταχείς άντιλήπτορας έπιστήσαντι τοΐς οικήτορσιν άπασι, 
ρύστας ') καί βοηθού; ημών τών πόθψ, πανένδοξοι, έπιτελούντων τήν 
θείαν μνήμην υμών τήν σεβάσμιον, Χρισιόν δυσωπεΐτε ταΐς ψυχαΐς ημών 
δοθήναι τό μέγα έλεος.

Στίχος : Τοΐς άγίοις τοΐς έν τή γγ).

Πάρεστε άοράτως ήμΐν, τοΐς έν φδαΐς υμών αγώνας δοξάζουσι, μαρ
τύρων νέων ή δόξα καί παλαιών Ιερών, άθλοφόροι θείο ι, εγκαλλώπισμα, 
ημάς έπισκέποντες 3) καί τήν χάριν βραβεύοντες τοΐς έκτελοΰσι 3) τήν 
υμών νυν πανήγυριν καί αιτήσατε ταΐς ψυχαΐς ημών λύτρωσιν, όπως 
ταΐς προσευχαΐς υμών λυτρούμενοι θλίψεων καί πολύπλοκων σκανδάλων 
καί λοιμικής νόσου πάντοτε υμάς κατά χρέος εύφημώμεν 4) Χριστόν 
τόν Σωτήρα ημών δοξάζοντες.

Δόξα. τΗχος β'.

Δεύτε τών ευσεβών ή όμήγυρις, νοϋν τε καί καρδίαν καθάραντες δεύ
τε αίνον ασωμεν τφ στεφοδότη Χριστφ έπί τή πολυωδύνψ άθλήσει τών 
άθλοφόρων τοΰ Χριστού' σήμερον γάρ ή τών πραέων γή τούτους δέχεται, 
ώς μιμητάς τοΰ σωτηρίου πάθους, καί τών άγώνων τό πλήθος ευλαβού
μενη τφ νικοποιφ Χριστφ δόξαν απονέμει, ήν καί κληρωσάμενοι συνδιαι- 
ωνίζουσιν αύτφ υπέρ ημών αυτόν ίλεούμενοι' πάντες οΰν προσείπωμεν αύ- 
τοΐς δεόμενοι : ευσεβών θείαν άθροισιν, "Αγιοι, περιφυλάττετε τήν έκ πό
θου τελούσαν τήν φωτοφόρον υμών άθλησιν.

Και νυν τής εορτής. Άπολντίκιον 6), ήχος γ .

Πέντε μάρτυρες οί Σαμοθράκης γόνοι πέλοντες καί εν τή Μάκρη τοΰ 
μαρτυρίου .τόν δρόμον άνύσαντες καί καταισχύναντες πλάνην τήν βέβηλον 
καί τήν ορθόδοξον πίστιν κηρύξαντες τούς τήν πάμφωτον μνήμην, υμών 
γεραίροντας λυτρώσατε έκ πάσης περιστάσεως.

Και τό εις τον μικρόν εσπερινόν.

Είς τόν δρθρον καθίσματα. Τόν τάφον σου, Σωτήρ, θαύμα φοβερόν 
καί παράδοξον τέρας, πώς έφερον.

1) ρΰστεις.— 2) έπισκέπτοντες.— 3) έκτελοΰντας.—4) εΰφημοΰμεν. -  5) Ά λ λ α  α
πολυτίκια βλ. έν τέλει μικρού έσπερινού καί έν τέλει τοΰ βιβλίου σ. 46.
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"Ω ’ ) πληγάς άνηκουοτους πανδείνους (ύπομείναντες) οί ένδοξοι μάρ
τυρες τοΐς 2) τυρ ίννοις έκραύγαζον : ούκ άρνούμεθα Χριστού τήν ένθεον 
πίστιν, άλλα στέργομεν αύτοΰ τά άχραντα πάθη, δι’ ών κόσμος3) σέσφσται·

Δόξα: δμοιον.

Θεόν επί τής γης σταυρωθέντα βουλήσει έπέγνωτε, σοφοί άθλοφόροι 
Κυρίου" καί τούτφ έπόμενοι μέχρις αίματος, ένδοξοι άπολαύετε τήν αίω- 
νίζουσαν δόξαν, ίκετεύοντες υπέρ ήμών τών έκ πόθου τελούντων τήν μνή
μην υμών.

Ε ις τήν β'. στίχος, θείας πίστεως.

’Ακμαιότατοι, οίον άδάμας καί ώς άσαρκοι γενναιοφρόνως τάς αφό
ρητους άλγηδόνας ήνέγκατε" δθεν τή : νίκης στεφάνους είλήφατε παρά 
Χριστοΰ, άθλοφόροι πεντάριθμοι, ίκετεύοντες αυτόν έκτενώς, άοίδιμοι, 
δωρήσασθαι ήμΐν τό μέγα έλεος.

Μετά τόν πολυέλεον. Κατεπλάγη ’Ιωσήφ.

Κατεπλάγησαν, σοφοί, αί τών άγγέλων στρατιαί καθορώσαι τήν ύμών 
ανδρείαν, μάρτυρες Χριστοΰ, ήν έδείξατε έν ταΐς βασάνοις γενναιοφρόνως" 
δθεν καί, στεφάνους πλεξάμενοι άμαραντίνους, ενδόξους κατέστεψαν 
τάς κεφαλάς ύμών χαίρονεες (καί) δοξολογοΰσι Χριστόν τόν μόνον Θεόν 
σΰν ύμΐν είς αιώνας.

Καί τής έορτής. Ευαγγέλιον του ' Αγίου Γεωργίου.

Δόξα ταΐς τών Άθλοφόρων. Καί νΰν. Ταΐς τής Θεοτόκου.

’ Ιδιόμελον. ΤΗχος β ’.

Μαρτυρίου καλλοναϊς ώραϊζόμενοι άθλοφόροι καί στεφανηφορυΰντες 
τφ Δεσπότη παρέστητε, δυσωποΰντες έκτενώς υπέρ ημών τών τελούντων 
τήν ξέράν ύμών άθλησιν.

Ό  κανών τής έορτής. Και τών ’Αγίων, ον ή άκροστιχίς. Μάρτυρας 
νμνών τού Ίησον προφρόνως ’Ιάκωβος.

’ Ωδή α . ήχος δ'. Θαλάσσης τό έρν&ραιον πέλαγος.

Μαρτύρων θεοστεφών τήν ένδοξον μνήμην γεραίροντι 4) φώς νοη ■ 
τόν μοι δώρησαι, Χριστέ, τήν αΐγλην άπελαύνων μου τής άμαρτίας, δέο
μαι, καί καταυγάζων τάς αισθήσεις μου.

1) ώ.—2) καί.—3) κόσμον,—4) γεραίροντες.
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Άνύστακτον τής ψυχής κτησάμενοι τό δμμα, πάνσοφοι, τάς έλεπόλεις 
πάσας τοΰ έχθρού παντελώς ήφανίσατε καί άσινές όχύραιμα τό τής ψυ 
χής διετηρήσατε.

Ρητόρων τάς φληναφίας, μάρτυρες, στερρώς ήλέγξατε καί οικισμούς 
καί μάστιγας πολλάς άνδρικώς ΰπεμείνατε καί στεφάνους ήρασθε νίκης 
πεντάς ή άξιέπαινος.

Τυράννων τάς άπειλάς καί μάστιγας οΐ θείο ι μάρτυρες άντ3 οΰδενός 
ήνήσαντο Χριστού τή άγάπη πυροΰμενοι καί πρός τόν τούτου Ιρωτα άκα- 
τασχέτως έπαγόμενοι.

Καταβααία. Άναατάσεως ημέρα.

’Ωδή γ . Ευφραίνεται έπι αοί.

'Ρημάτων υμών Χ) όρθών τή άληθείφ άντειπεΐν 3), πάνσοφοι, έν οΰ- 
δενί ΐσχυσαν πάντες οί τοϋ ψεύδους έξάρχοντες.

Άθλήσαντες καρτερώς τείχη άνδρείας τοϊς πιστοΐς ώφθητε, πάσαν 
εχθρού ενεδραν άποσκορακιζοντες, άγιοι.

Στερρότητι λογισμού ώσπερ άδάμαντες φαιδροί ώφθητε, πέντε3) 
στερροί μάρτυρες εχθρών προσβολαΐς αταπείνωτοι4),

'Υπέρτιμον καί φαιδράν ώς πορφυρίδα τά σεπτά αίματα ύμών, σο
φοί, έχουσα νΰν ή έκκλησία φαιδρύνεται.

Θεοτόκιον.

Μετάνοιαν τοϊς έν γή ό γεννηθείς Ικ σοΰ, σεμνή, έθετο, διό κάμοϊ 
έδωρήσατο καιρόν μετανοίας, πανάχραντε.

Καταβααία. Κάϋ-ισμα.

Κατεπλάγη Ίωαήφ.

Κατεβάλετε °) στερρώς τή πανοπλία τού Χριστού τόν άντίπαλον έχ- 
θρόν άμα τοϊς τούτου ύπουργοΐς, τόν δέ Σωτήρα έν μέλεσι τοϊς οίκείοις, 
μάρτυρες σοφοί, έδοξάσατε. "Ο&εν παρ’ αύτού έδοξάσθητε πάσι τοϊς πι- 
στοΐς πηγάζοντες ίάσεις ψυχής όμοΰ τε καί σώματος" διό τοϊς ·*) πίστει 
υμάς 7) τιμώσιν ρύσιν 8) θείαν βραβεύσατε.

1) ήμων.—2) ά ντιπ εΐν .—3) π έντο ι—4) άταποίνωτοι.—5) κατεβσλλετε.—6) τή.—
7) ήμάς.—8) ρΰσιν.
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'Ωδή δ". Έπαρ'&έντα οε Ιδοϋοα.

Νικήτας ’ ) υμάς έ'στεψεν έν στεφάνοις δ βασιλεύς, πανένδοξοι, πάν
των τών αιώνων στησαμένους τρόπαια κατά τοΰ άλάστορος, λίαν θαυμα
στά καί εξαίσια.

"Ωσπερ άείφωτοι εκκλησίας αστέρες τδ κραταιδν στερέωμα φαιδρώς 
δφδουχεΐτε ®), νύκτα σκοτεινόμορφον, πεντάριθμοι μάρτυρες, τήν βαρβά
ρων πλάνην έλαύνοντες.

Τούς διαυγείς μαργαρίτας θησαυρισμάτων τοΰ παναγίου πνεύματος
πνευματικοΐς ΰμνοις σήμερον τιμήσωμεν τήν ρύσιν 3) γάρ νέμουσι τοΐς 

* ' ' ' αυτους4) εν πιστει γεραιρουσι.ν.

Θεοτόχιον.

Ουρανόν ώσεί δέρριν εκτείνων, Κόρη, σέ (έν) ουρανό) άνέδειξε καί 
γης πλατυτέραν μήτραν άπειρόγαμον τήν σήν, ώς ηύδόκησεν, οίκήσας, 
Θεόνυμφε Δέσποινα.

Καταβαοία. Έ π ί τής ·&είας.

*Ωδή ε . Σύ, Κύριέ μον φώς.

"Υφαναν εαυτοΐς σωτηρίας6) ίμάτιον τή πίστει οί άθλοφόροι έξ εκεί
νων αιμάτων ώς χλαΐναν τούτο βάψαντες.

Ίκρίφ τοΰ σταυρού κρεμασθέντα τόν Κύριον οί μάρτυρες καθορών- 
τες έμιμήσαντο τούτου τά πάνσεπτα παθήματα.

Ήράσθησαν, Χριστέ, τοΰ σοΰ κάλλους οί "Αγιοι καί δρόμφ άνεπιστρό- 
φω έν δδφ μαρτυρίου σοί πόθφ ήκολούθησαν *.

Θεοτόχιον.

’Όρος σε ώς δασύ καί κατάσκιον, άχραντε, καί πΐον πνεύματι θείφ  
οί προφήται προεΐδον, έξ ής Χριστός έλήλυθεν.

1) νικηταΐς.—2) δαδουχείται.—3) ρώσιν.—4) αΰτοΓ.—5) σωτηρίου.
*  Κατά τήν ακροστιχίδα «Μάρτυρας θμνών τοΰ Ίηαοΰ προφρόνως Ιάκω βος 

κάθε τροπάριον θά ήρχιξ» κατά σειράν άπό τά αρχικά γράμματα τών λέξεων Μάρ
τυρας κλ. (σελ. 347) μετά τό «Ή ράσθησαν ... » καί προ τοΰ « ’Όρος . . . »  έδει νά 
ΰπάρχη τροπάριον άρχίζον άπό Σ. ’Ομοίως μετά τό «Πλάτυνον . . . »  παρελείφθη- 
σαν τά άρχίζοντα άπό ΡΟ καί προσετέθησαν τέσσαρα άλλα. 'Ομοίως είς σελ. 350 
προοειέθη  τό «Οΰ θλ ίψ ης ημάς» (Σ . Ο.)



Καταβαοία. Όρ&ρίαωμεν δρ-δρον.

’ Ωδή στ . Θύσω σοι μετά ρωνής.

“Υψωσεν ώς τάς κέδρους Λιβάνου δ "Υψιστος ύμάς στερρώς χ) φυ- 
τευθέντας (έν) οΐκ<ρ τφ τοΰ Κυρίου καί άνθοΰντας έν αύλαϊς τοΰ θεοΰ, 
ώσπερ γέγραπται.

Πλάτυνον, Έκκλησία θεοΰ, τάς έπαύλεις σου καί πανηγύριζε άρτι 
τούς στερρούς έξάρχοντας άθλοφόρου:, κεκτημένη *) καί τήν s) τούτων 
άστράπτουσαν στίγμασιν.

"Ωφθητε Σαμοθράκης βλαστήματα, “Αγιοι, καί έν τή Μάκρη τόν δρό
μον τοΰ μαρτυρίου γενναίως ήνύσατε, Μιχαήλε, Μανουήλ, Θεόδωρε καί 
Γ  εώργιοι.

’Όλβιος εναντίον Κυρίου δ θάνατος υμών, γενναίοι δπλΐται ώς θα- 
νατωθέντων διά τήν πάντων ευζωίαν καί θανάτιο ζωήν Ικληρώσασθε.

Θεοτόκιον.

Φέρουσα *) έν άγκάλαις τής δόξής τόν Κύριον χερουβικώς ώσπερ 
θρόνος άνεδείχθης μόνη, ευλογημένη' δθεν πάντες εύλογοϋσί σε νόες καί 
άνθρωποι.

Καταβααία. Κατήλ·&ες. Κοντάκιον.

ΤΗχος S'. ‘ Ο ϋ’ψωϋ’εις εν τφ στανρφ.

Τούς άθλοφόρους τοΰ Χριστού χαρμοσύνως άνευφημήσωμεν πιστών 
αί χορεΐαι, δτι αυτοί έκήρυξαν λαμπρςί τή φωνή Χριστόν τόν Θεόν ήμών 
ώμοτάτοις βαρβάροις, Μανουήλ, Θεόδωρος, Μιχαήλος σύν δύο τοΐς Γεωρ- 
γίοις, ούς χρεωστικώς άναφημοΰντες τιμώμεν έν ςίσμασιν.

Ό  οίκος.

Φώτισόν μου τάς φρένας, Χριστέ μου' τούς γάρ θείους δπλίτας σου 
εύφημήσαι ποθώ, τούς πενταρίθμους μάρτυρας, και δίδου μοι λόγον έν 
άνοίξει τοΰ στόματός μου είς ιό  ύμνήσαι αύτούς εύκλεώς, ώς στεφανηφό- 
ρους άθλητάς και τών παθών μιιμητάς καί τών σών δούλων άκλινεις πρε- 
σβευτάς ούτοι γάρ αεί τφ θείω σου θρόνψ παριστάμενοι έξαιτοΰνται ε ι
ρήνην τφ κόσμψ δωρήσασθαι, οΰς χρεωστικώς άνευφημοΰντες τιμώμεν έν 
ςίσμασιν.
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1) σεερροί. —2) κεκτημένοι.—3) τής.—4) φέρουσιν.



Τφ αύτφ μηνί στ'. Μνήμη τών 'Αγίων ενδόξων πέντε μαρτύρων τών 
εν Μάκρη τής Θράκης μαρτυρησάντων.

Στίχος.

Χορόν τόν πεντάριθμον νέων μαρτύρων,
Σαμοθράκη, γέραιρε νϋν έπαξίως,
"Εκτη, γενναίοις γ’ έφάνη βιάτοιο τελευτή.
Ταϊς τών “Αγίων πρεσβείαις ό Θεός έλέησον ήμάς.

’ Ωδή ζ'. Έ ν  tjj καμίνφ.

'Ρήσει (;) *) τοΰ θείου ευαγγελίου, μάρτυρες, εΰκλεώς, όντως ύποκλί- 
ναντες ύμών τάς ψυχάς εαυτούς παραδεδώκαιε πολλαΐς βασάνοις καί ήμών 
πρεσβευταί χρηματίζετε.

'Ο περιβάλλων τόν Ουρανόν έν νέφεσιν ώς Θεός θείαν περιέζωσε 
δύναμιν καί ΰμάς ύπομεΐναι τα επίπονα τοϋ μαρτυρίου μέχρι τελευτής 
πανεύφημοι μάρτυρες.

Τομήν (;) a) τής πλάνης τοϊς Ιεροίς έστήσατε, άθληταί, φείθροις 
τών αιμάτων τών ύπέρ Χριστού εκχυθέντων ύμών, ένδοξοι, δθεν νομίμως 
στέφος χειρός αύτοϋ ένεδύσασθε.

Θεοτόκιον.

Ώς έπί πόκον όντως, κόρη, έσταξεν έν τή σή μήτρρ 3) ούρανόθεν, 
άχραντε, τοΰ παντός ό δεσπόζων καί έδρόσισε 4) τούς έκτακέντας πάλαι 
τφ ψλογμφ άπάτη τοΰ όφεως.

Καταβασία. Οί παίδες έκ καμίνου.

’Ωδή η'. Χ εϊρα ς έκκετάαας.

Σύνεσιν κτησάμενοι, σοφοί, πάσαν δυσέβειαν "Αγαρηνών δυσμενών 
άποσεισάμενοι, ένδοξοι, άσυνέτως άπονεμόντων 5) διεθερμάνθητε πυρί τοϋ 
θείου πνεύματος καί τήν πλάνην έν παρρησίφ πολλή διηλέγξατε.

Ού θλίψις ύμάς ούδέ ειρκτή, λιμός ή στέρησις ήδέων, πάνσοφοι, ούτε 
βασάνων Ιπίτασις, ού ζωής πρόσκαιρου στέρησις χωρίσαι ΐσχυσε Χριστού 
τής άγαπήσεως, φ βοώμεν : πάντα τά έργα υμνείτε τόν Κύριον.

Ί δεΐν  έφιέμενοι, σοφοί, κάλλος τό άρρητον Χριστού καίάφραστον, πά
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1) Ρήσοι (;)—2) νομήν, πρβλ. τούς τ ε μ ό ν τ β . ς  τάς έπινοίας τών παρα
νόμων.— 3) μήτραν.—4) εδροσιζε.—5) άπονεμοντας.
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σαν επίγειον τρυφήν τε καί πλούτον ρέοντα έξουθενήσατε καί τών βασά
νων προσβολαΐς ούχ ήττηθέντες νικητικούς στεφάνους ειλήφατε.

Θεοτάκιον.
Α’ίνεσιν προσάγουσιν άεί τά έπουράνια τών νόων τάγματα, θεογεν* 

νήτορ, τφ τόκφ σου, ώς Θεφ, μ εθ ’ ών καί άνθρωποι οί έπιγνόντες διά 
σοϋ τοΰτον κραυγάζομεν : ευλογείτε πάντα τά έργα Κυρίου τόν Κύριον.

Καταβασία. Αν τη ή κλητήτ) και άγία ημέρα.

’ Ωδή θ '. "Απας γηγενής.

Κάλλος νοητόν ποθοϋντες, μακάριοι, πρός τά προκείμενα σκάμματα 
έδράμετε τοΰ μαρτυρίου βοώντες, πάνσοφοι : έν όδφ μαρτυρίου σου περι- 
πατήσωμεν ώς έν πλούτφ χαίροντες, φιλάνθρωπε, είς αιώνας αιώνων δο- 
ξάζοντες.

'Ως έν ίεροίς ίερώς δοξάσαντα a) ύμνοις τήν μνήμην υμών, μάρτυρες 
πεντάριθμοι, υμών πρεσβείαις καθικετεύσατε α μ α ρ τιώ ν  με 3) άφεσιν εύ- 
ρεΐν καί κλέος καί τής θείας δόξης τόν ανάξιον αξιώσει ύμών άξιώσαι 4).

Βάρος τής σαρκός, σοφοί, άπωσάμενοι διεβιβάσθητε πρός τά ύπερ- 
κόσμια καί νΰν συν θείοις μαρτύρων τάγμασι καί τοΐς άγίοις άπασι φαι- 
δρώς παρίστασθε τφ Κυρίφ ρύσιν 5) έξσιτούμενοι τών πταισμάτων τοΐς 
πόθφ τιμώσιν ύμάς.

Θεοτόκίον.

Φθέγματι λαμπρφ γλώσση διατόρφ τε τρανώς έκήρυξαν όντως Θεο
τόκον σε έν τφ σταδίφ, παρθένε άχραντε, μάρτυρες οί πεντάριθμοι καί 
τήν άντίχριστον τών ανόμων πλάνην έστηλίτευσαν καί στεφάνους τής ν ί
κης έδέξαντο.

Καταβαοία. Φωτίζον. φωτίζον.

Έξαποστειλάριον. Ό  οδρανδς τοΐς άστροις.

Ή παμφαής τών μαρτύρων έξέλσμψενΰν εορτή φωταγωγούσα τους6) 
πίστει έπιτελοΰντας τήν αύτών πάμφωτοι· σήμερον μνήμην κσ> τόν Χρι
στόν άνυμνοΰντας.

Ετερον. Γυναίκες άκοντίοδητε.

Τής Σαμοθράκης καύχημα καί Μάκρης εγκαλλώπισμα έδείχθητε, ά-

1) κλιτή .—2) δοξάσαντι.—3) μ ο ι.—4) αξιώσατε.—5) λύσιν,—6) τή.
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θλοφόροι, ώ; άριστεόσαντες αμ« σταυρφ περιφραττόμενοι, άλλα νυν πα- 
ριστάμενοι τώ θρόνω τοϋ παντάνακτος συν τοΐς χοροΐς τών μαρτύρων πε
ριφρουρήσατε πάντας.

Ε ις τούς αίνους. Kut τής εορτής.

Πάοα πνυή-ΐστώμεν.

Στίχος δ '. και. ψάλ/.ομεν προσυ/ιοια. "Ήχος πλ. δ'.

ΤΩ τοΰ παράδοξου θαύματος.
Σήμερον, πιστοί, τελέσωμεν τών άθλοφόρων Χριστοΰ εορτήν τήν σε

βάσμιον έν φδαΐς καί ασμασιν άνυμνοϋντες τόν Κύριον, τόν έν τφ κό- 
σμφ τούτφ δοξ ίσαντα καί ώς φωσφόρους λαμ πτήρας δεΐξαντα φέγγος νο- 
οΰμενον εύσεβείας λάμποντας καί παμφανών θαυμάτων έκπέμποντας άκτΤ- 
νας πάντοτε.

Κλέος Σαμοθράκης ώφθητε, Μάκρης, σοφοί, καλλονή, ορθοδόξων 
ευπρέπεια, έκκλησίας στήριγμα, Μανουήλ και Γεώργιοι συν Θεοδώρψ καί 
Μιχαήλ τφ στερρώ’ δθεν χαίρομεν τήν ύμών πανήγυριι· χρεωστικώς τόν 
Χριστόν γεραίροντες, τόν υμάς στέψαντα.

Ταΐς τών αιμάτων προσχύσεσι τήν εκκλησίαν Χριστοΰ έστολίσατε, 
“ Αγιοι, καί έναπεσβέσατε άσεβείας τήν κάμινον καί τούς βαρβάρους σα
φώς ήσχύνατε τή άηττήτορ, σοφοί, ενστάσει ύμών, καί πρός τόν παράδει
σον χαρμονικώς είσήλθετε χαίροντες, μάρτυρες ένδοξοι.

Μέγας εΐ, μόνε φιλάνθρωπε, τα έργα δέ θαυμαστά σοΰ τά θεία  καί 
ένδοξα, δτι [καί] ένίσχυσας τούς 'Αγίους σου μάρτυρας τήν δυναστείαν 
τοϋ πολεμήτορος καταπατήσαι έν τή ίσχύϊ σου τής σεπτής δυνάμεως, δι’ 
ής, Χριστέ, πάντας περιφρούρησον τους προσκυνοϋντάς σε.

Δόξα. * Ηχος τιλ. α .

Τήν πάμφωτον μνήμην τής ύμών άθλήσεως πιστώς άγοντες άνυ- 
μνοΰμεν, πεντάριθ|ΐοι μάρτυρες, Χριστόν τόν Θεόν ήμών, τόν υμάς ένι- 
σχύσαντα παραδόξως καί νικήτας κατ’ εχθρών άναδείξαντα καί θαυμά
των χάρισι μεγαλύναντα" -δθεν τά στίφη τών πιστών σενελθόντα γεραίρει 
τήν εκ Θεοϋ ύμΐν δοθεί σαν χάριν καί εν πίστει βοώσι : χαίρετε, στρατιώ- 
ται άήττητοι τοΰ βασιλέως τών δυνάμεων, οί τάς άρχάς καί εξουσίας τοϋ 
σκότους τή πίστει τροπωσάμενοι καί Χριστόν τόν φωτοδότην εν τοΐς οί- 
κείοις μέλεσι δοξάσαντες, πρός δν πρεσβείαν ποιήσατε ύπέρ-τής ένεγκα- 
μένης νήσου τοΰ σώζεσθαι αυτήν Χ) έξ επιδρομής βαρβάρων, λιμοΰ καί

1) αστών.
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λοιμού καί πάσης δεινής περιστάσεως, καί τοϊς έκ πόθου εύφημοϋσιν υμάς 
δωρηθήναι ειρήνην καί μέγα έλεος.

Δοξολογία μεγάλη καί άπόλυσις.
Είς τήν λειτουργίαν τυπικά, καί έκ τοϋ κανόνος φδή γ'. καί στ'.
Άπόστολος καί Εϋαγγέλιον τοϋ Αγίου Γεωργίου.

Μεγαλν,νάριον' είς ήχον β'.

Σαμοθράκης γόνους λαμπρούς καί τής χώρας Μάχρης μέγα κλέος τε 
καί φρουρούς καί. τών άσθενούντων ιατρούς τε καί σώστας τούς πέντε 
μεγάθλους άνευφημήσωμεν.

Έσθλών απάντων Χριστός 
Άρχή καί Τέλος.

Β'.

Λόγος διηγηματι,κός κα ϊ έγκω μιαστικός είς  τους άγιους π έντε  
νεομάρτνρας τούς έκ  Σαμοϋ'ρμκης.

**AiΧλά ταντα ποιήαοναιν νμιν διά τό όνομά μον, ότι οίικ οΐδαοι τόν 
πέμιμαντά με».

Μαρτυρικήν πανήγυριν σήμερον, ευλογημένοι Χριστιανοί, έπιτελεΐ 
γηθοσύνως ή άγία τοΰ Χριστοϋ Έκκλησία. Μαρτύρων μνήμην άγει, αύ- 
θις λέγω,ό Χριστώνυμος τοϋ Κυρίου λαός, χαίρων λίαν καί ευφραινόμενος 
ού μόνον είς τήν θεόσωστον νήσον Σαμοθράκην, έκ τής όποιας έβλάστη- 
σαν ώς ρόδα τερπνά καί αμάραντα οί καλλίνικοι ούτοι πέντε νεολαμπείς 
μάρτυρες, άλλά καί απανταχού οί εύσεβώς φιλομάρτυρες, πλουτήσαντες 
πρεσβευτάς διαπύρους καί Ιατρούς παθών άμισθους καί έν κινδύνοις ετοί
μους βοηθούς καί άντιλήπτορας.

Διότι, καθώς ό δρώμενος αύτός ούρανός λαμπρύνεται καί στολίζεται 
άπό τόν χορόν τών άστέρων καί άπό τήν άεατολήν τοϋ μεγάλου φωστή- 
ρος ήλίου εγκαλλωπίζεται καί φαιδρύνεται, ούτω καί ό νοητός ούρανός, ή 
τοΰ Χριστοϋ Έκκλησία, λέγω, άγάλλεται [μέν] καί χαίρει σφοδρά, καί ό 
ίδιος δ Θεός ένδοξάζεται έν τα ϊς μνήμαις τών Α γίω ν αύτοϋ, ώς φίλων 
άγαθών καί πιστών αύτοΰ χρηματισάντων. Ε π ε ιδ ή  καί αύτοί οί άείμνη-
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στοι κατεφρόνησαν και άφήκαν δι’ άγάπην αύτοΰ κόσμον καί τά εγκό
σμιοί, δόξαν, τιμήν, πλούτον, τρυφήν καί άπόλαυσιν καί αύτό τό σώμα 
τους καί ζωήν, διά νά κερδίσωσι μόνον αυτόν τόν Χριστόν, τόν αληθινόν 
Θεόν ήμών καί τήν ουρανίαν βασιλείαν του καί αιώνιον μακαριότητα τών 
δικαίων, διά τοΰτο καί ύπέμειναν διά τήν αγάπην του οί γενναίοι τφ ό'ν- 
τ ι καί άθλοφόροι Μάρτυρες, τόιαϋτα πάνδεινα κολαστήρια, μάλιστα είς 
τούτους τούς έσχάτους χρόνους, δπου έφθάσαμεν οί ταλαίπωροι καί ευρι
σκόμενα δλος διόλου είς τά φθαρτά καί μάταια άποβλέποντες καί διά μέλ
λοντα αιώνια αγαθά δέν μάς μ έλει1). Ά λ λ ’ ούτοι οί αοίδιμοι τφ δντι καί 
τρισμακάριοι δέν ήμποδίσθησαν ούτε άπό καιρικάς περιστάσεις, οΰτε άπό 
σωματικήν ήδυπάθειαν ένικήθησαν, άλλ’ ώμολόγησαν τήν καλήν ομολο
γίαν ένώπιον τυράννων ώμοτάτων θηριωνύμων άνθρώπων φέροντες είς 
χεϊρας αύτών τά ερυθρά ίμάτια τής υπέρ αύτοϋ σφαγής καί χύσεως αίμα
τος καί έ'χοντες είς τάς κεφαλάς των στεφάνους όλολαμπεΐς, τήν κατά τοΰ 
διαβόλου δηλαδή καί κόσμου καί σαρκός αύτών νίκην, μιμηθέντες δσον τό 
δυνατόν οί μακάριοι αύτόν τόν διδάσκαλον καί σωτήρα πάντων Κύριον 
καί Θεόν, κινούμενοι ύπό τοΰ πρός αύτόν διάπυρου αύτών πόθου καί θερ
μότατης άγάπης.

Διότι μή δειλιάσαντες ποσώς προς τούς θηριωδέστατους Ικείνους εχ
θρούς των καί διώκτας τής άληθοΰς ήμών πίστεως, οΰτε τά τρομερώτατα 
εκείνων καί άλγεινά κολαστήρια, άλλά παραδόντες θαρσαλέως εαυτούς 
τοΐς άνημέροις καί άγριωτάτοις έκείνοις τυράννοις καί ^μοτάτοις βασα- 
νισταΐς καί ύπομείναντες μεγαλοψύχως βάσανα πικρότατα, στρεβλώσεις 
ποικίλας, καταπέλτας3) φοβερούς, ώστε δπου μόνον νά τά βλέπη τινάς καί 
νά άκούση είναι φρικτόν καί τρομερόν.

Διά τοΰτο καί ό Κύριος δικαίως τούς ήγάπησε καί έδόξασε διαφερόν-
c /  * r  '  *  1  » t  » c  c  w  ςτως, ως μεγίστους ήρωας και χαίρει μάλλον επ αυτοις, ως ο ίδιος φανε

ρώνει διά τοΰ Θεολόγου Ίωάννου είς τήν αυτοΰ άποκάλυψιν : «"Οτι ή 
πόλις -ή άγία εκείνη, ή μήτηρ τών πρωτοτόκων, ήτον τεθεμελιωμένη έπί 
τόν ΐασπιν, ήτοι άνω τών αιμάτων καί πληγών τών μαρτύρων καί δτι δι’ 
αύτών (τών μαρτύρων δηλαδή) κοσμείται όμοΰ καί τό ίδιον πρόσωπον αύ- 
τοΰ τοΰ Θεοΰ*.

Έ μάθετε τήν ύπερβάλλουσαν πρός τούς μάρτυρας τοΰ Θεοΰ άγάπην, 
σσύγκριτον τιμήν καί μεγαλειότητα καί ό προφήτης Ήσαΐας λέγει περί 
αύτών τών μαρτύρων : «Καί έστάι ό Κύριος είς δνομα αυτοΰ καί είς ' ση- 
μεΐον αιώνιον», σημεΐον δέ, τήν κατά τοΰ διαβόλου νίκην καί τοΰ κόσμου

1) μέλλει —ου φρονιίς ήμ ΐν .—2) κ α τ α π έ λ τ η  ς=βασανιστήριον όργανον, 
έν φ έξηρύροΰντο τά μέλη τών κολαζομένων ύπό τών δημίων.
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τούτου γεγονυισν, δηλαδή διά τών ύπέρ Χριστοϋ πληγών καί θανάτου αύ
τών έδήλωσε.

Καί δ Φίλων δ Καρπάθιος γράφει, δτι ορμίσκοι ι) καί ομοιώματα 
χρυσίου είναι τά μαρτύρια καί ύπέρ Χριστοϋ κολαστήρια 2) τών άγιων 
μαρτύρων. "Οθεν καί δικαίως προσκυνοΰνται παρά πάντων τών πιστών, 
υμνολογούνται καί πανηγυρίζονται έτησίως άπανταχοϋ λαμπρώς, ώς φί
λοι άριστοι τοϋ Κυρίου, καθώς καί σήμερον έορτάζονται λαμπρώς οί 
πενταυγεις οΰτοι νεομάρτυρες, δπου έτίμησαν καί έδόξασαν τήν πατρίδα 
των Σαμοθράκην, τήν πρφην 3) άσημον καί άκατανόμαστον, νΰν δέ δ ι’ 
αύτών πανταχοΰ έπίσημον καί δνομαστήν γενομένην.

’Ά ς άρχίσωμεν λοιπδν έξ άρχής τήν γλυκυτάτην διήγησιν τοΰ φρι- 
κτοΰ αύτών μαρτυρίου, πώς έ'γινεν έξ άρχής, τίνι τρόπω ήγωνίσθησαν καί 
γενναίως ήρίστευσαν καί διά τοϋτο έδοξάσθησαν μέν έκ Θεοϋ καί τιμών- 
ται άπό ήμάς καί εορτάζονται σήμερον. Ούτοι οί καλλίνικοι πέντε μάρτυ
ρες Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεοδργιος καί νεώτερος Γεώ ργιος4), ήσαν γεν
νήματα καί θρέμματα τής νήσου Σαμοθράκης, δ δέ Μιχαήλ κατήγετο άπό 
τήν περίφημον Κύπρον δντες δέ νέοι είς τήν ηλικίαν συνέβη κατά τό 1821 
ή θρυλουμένη Γ>) εκείνη έπανάστασις, δτε ή νήσος αυτη Σαμοθράκη ήχ- 
μαλωτίσθη έλεεινώς, έλθόντων άπο Άβύδου, Τενέδου καί άλλων τόπων 
’Αγαρηνών καί φονευσάντων τούς Χριστιανούς κατοίκους Σαμοθράκηςι 
τάς δέ γυναίκας καί παιδία άνήλικα ήχμαλώτισαν καί διεμοίρασαν είς 
’Ανατολήν, Ευρώπην καί Αίγυπτον.

Τότε δή καί αυτούς τούς τέσσαρας ήχμαλώτισαν 6) δμοϋ μέ τόν Μι- 
χαήλον, δστις ήτον ηλικιωμένος, άλλά φοβηθείς τόν θάνατον καί φιλο- 
ψυχήσας έξώμοσεν έλεεινώς· τούς δέ τέσσαρας παίδας πωλήσαντες εις 
Τούρκους, τούς έτούρκισαν καί δ [μέν] Μανουήλ πωληθείς είς Αίγυπτον 
έδόθη εις σχολεΐον ’Αγαρηνών καί έ'μαθε τήν ’Αραβικήν διάλεκτον καί 
γράμματα καί έγυμνάσθη είς τά βιβλία τών ’Αγαρηνών άρκετά.

’ Αφ’ ού δέ έγεινεν ειρήνη καί ή Ελλάς ήλευθερώθη καί οί αί.χμαλω- 
τισθέντες Χριστιανοί άλλοι μέν ήλευθεροΰντο, έτεροι δέ φεύγοντες κρυ
φίως άπό τούς άσεβείς ήρχοντο είς τούς τόπους τών Χριστιανών καί έχρί-

1) έρμίοκοι—δ ρ μ ί σ κ ο ς ϋποκτρ. τον ό ρ μ ο ς  =  κυκλική σ ιιρά όμνία 
πρός περιδέραιον.—2) κολλαστήρια.—3) πρώτην.— 4) Έ ν τφ πριοιονρά<ίφ έφερετο 
ν ε ώ τ ε ρ ο ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς ,  κατά lapsus calami, πάντως διορθωΰέν υπό τοϋ άν- 
τιγραφέως Χρ. 1’ ηγοπούλλου. σημειοΰντος δτι κατά λάθος άναφέρονται δύο Θεό- 
διοροι άντί δύυ Γεωργιών ύπό τοϋ ρήτορος. ‘Άλλω ς τε τοϋτο έκφαίνεται έκ τής 
Ακολουθίας, έν Γ| πεντάκις μνημονεύονται έν άπολυτιχίιπς καί καταβασίαις τά ό- 

νοματα τών μαρτύρων άλλά καί κατωτέρω έν τή άφηγήσει τοϋ μαρτυρίου των άεί- 
οτε Γειόργιοι λέγονται, —δ) θρυλλουμένη.—G) ήχμαλωτίσαντες.
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οντο καί. ήνώνοντο τοΐς χοιστιανοΐς, τότε καί. οΰτοι ot πέντε έπέστρεψαν 
είς τήν Σαμοθράκην καί έπαναλαβυντες τά πατρικά των κτήματα ήνώ- 
θησαν μέ τούς Χριστιανούς καί Ιχριστιάνιζον. Ά λ λ ’ επειδή καί έγνώσθη- 
σαν είς τούς Τούρκους τούς έγκατοίκους Σαμοθράκης καί αυτοί έδήλωσαν 
είς τούς άλλους Τούρκους τής Θράκης, τότε ό κατά καιρόν Αγάς, καί Κα- 
δής έφοβέρισαν αυτούς καί λαβόντες αρκετά χρήματα απέλυσαν αυτούς 
έλευθέρους. Καί πάλιν μετά τήν εναλλαγήν τών ήγεμόνων*) τά αυτά έπα- 
σχον καί μέ ζημίαν πολλήν χρημάτων ελυτρώνοντο’ οί δέ χριστιανοί έγ- 
κάτοικοι τής Νήσου έσυμβούλευον αυτούς ν’ αναχωρήσουν είς τήν έλευθέ- 
ραν Ελλάδα, μήπως καί κινδυνεύσωσι τήν ζωήν των, [έκεΐ] ώς γνωσθέντες 
άπό τούς ασεβείς' άλλ’ οί ευλογημένοι ούτο ι δέν ήθέλησαν ν ’ άναχωρή- 
σωσιν άλλα άπεφάσισαν όμογνωμόνως, άνίσως καί ήθελον βιασθώσιν άπό 
τούς ασεβείς, νά μαρτυρήσωσι τήν καλήν ομολογίαν καί άποθάνωσι διά 
τον Χριστόν, καθώς καί έγένετο

*0  Άρχιερεύς Τραίανουπόλεως έπίτροπος τοΰ Μαρωνείας 3), άποδη- 
ΐιοΰντος τότε [τοΰ Μαρωνείας] είς βασιλεύουσαν, καί έχων τήν επίσκεψή 
όλης τής επαρχίας καί αυτής τής νήσου Σαμοθράκης έσυμβούλευε καί 
αύτός τούς μάρτυρας ν ’ άναχωρήσωσιν, ϊνα μή κινδυνεύσωσι, καί επειδή 
άπήλθεν είς βασιλεύουσαν δ ι’ αναγκαίας υποθέσεις του, ήρώτησε τόν άπό 
Σερρών Παναγιώτατον Πατριάρχην Κύριον Γρηγόριον, έάν ήδύνατο νά 
ύπερασπισθή τούς μάρτυρας έν καιρφ βίας τών ασεβών πρός τόν οποίον 
άπεκρίθη δ Πατριάρχης, ότι ή Εκκλησία ώς υποκείμενη ούσα εις τόν ζυ
γόν τής δουλείας, ούδεμίαν βοήθειαν ήδύνατο νά δώση είς τούς τοιούτους 
έξωμότας καί φωραθέντας3) υπό τών άσεβών, άλλ’ ή μόνη σωτηρία αύτών 
είναι, έάν θέλωσι, ν’ άναχιορήσωσιν εκεΐθεν τάχιστα, πριν ή πιασθώσι. 
Ταύτην τήν συμβουλήν άνήγγειλεν ό ρηθείς επίσκοπος Τραίανουπόλεως 
είς τούς μάρτυρας έπανελθών άπό Κοτνσταντινούπολιν.

Έ ν έκείνω τφ χρόνω έλαβε τό Καδηλίκι 4) τής Μάκρης κωμοπόλεως 
κάποιος σκληρός Άπτουρραχμάν εφένδης λεγόμενος, ωμός καί άπάνθρωπος 
καί ζηλωτής άκρος τής τοΰ Μωάμεθ θρησκείας, όστις έχων τήν κυριαρχίαν 
τής Σαμοθράκης υπό τήν εξουσίαν αύτοϋ άπέρασεν 5) εκεί διά νά συνάξη 
τά δικαιώματά του καί άπό τήν Νήσον, πρός τόν όποιον έπροδόθησαν 
παρά τών άσεβών οί Μάρτυρες, τούς όποιους καλέσας πρώτον ήρχισε νά

1) ή γ ε μ ό ν ε ς  — οί έκάστοτε διοικηταί τής νήσου, ήτοι δ αγάς (πολιτικός 
κυβερνήτης) καί ό καδής (ίεροδίκη ι)·—2) τοϋ μητροπολίτου Δ α ν ι ή λ  (1821—1838) 
Γερμανού μητροπολίτου Σάρδεων, επισκοπικοί κατάλογοι κτλ. «Θρακικά» τόμ. ΣΤ', 
σελ. 87.-—3) φοραθέντες.—4) τό υπούργημα τοϋ καδή, δηλ.- δ) διαλεκιισμός ρήμα 
ά π ε ρ ν ώ (περνώ—περώ).
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τούς συμβουλεύω μέ ιλαρόν ποόσχημα ό δόλιος, δτι, δέν ήτον είς αυτούς 
πρέπον νά άφήσωσι τήν λαμπράν θρησκείαν τών ’Αγαρηνών, όπού κρατεί 
πανταχόθεν και βασιλεύει, τήν οποίαν έδέχθησαν καί Ιδιδάχθησαν καί 
αύτοί,καί νά έπιστρέψωσιν είς τήν τών Χριστιανών θρησκείαν, ύποκειμέ- 
νην είς αυτούς οΰσαν καί άσημον, καί μάλιστα δπου φέρνει κίνδυνον κε- 
φαλικόνΐ) είς αυτούς, εάν έπιμένωσιν είς τό πείσμα των καί δέν ύπακούω- 
σι, καί μάλιστα δπου καί αύτός νά τό σιωπήσω δέν δύναται (ώς έ'λεγεν), δτι 
κινδυνεύει άπό τούς πασσάδες, δπου τόν έκυρίευον a).

Πρός ταΰτα οί μάρτυρες όμοφώνως άπεκρίθησαν, δτι ήμεΐς Χριστια
νοί εΐμεθα άπό τούς πατέρας μας καί μέ τό νά ηχμαλωτίσθημεν ανήλικοι, 
δυναστικώς μάς έτούρκισαν οί ’Αγάδες μας. Τώρα δμως, δπου έγνωρίσα- 
μεν τό συμφέρον μας, έδέχθημεν πάλιν τήν ορθόδοξον πίστιν τών πατέ
ρων μας, τήν όποιαν ποσώς δέν άρνούμεθα, άλλ’ εΐμεθα έ'τοιμοι ν’ άπο- 
θάνωμεν δλοι μας δι’ αυτήν, Ό  δέ μιαρός καδής βλέπων τήν τόλμην 
τών μαρτύρων καί γνωρίζων δτι εύ'κολα δέν ήρνοϋντο τήν πίστιν των τό 
τε έπρόσταξε καί τούς έφυλάκισαν. Καί νά παγιδεύση τόν δεσπότην 3) 
(δστις συνέπεσε νά εύρεθή καί αύτός είς τό τεύρι 4) τής Σαμοθράκης) ήρ- 
χισε μέν μέ ύπόκρισιν φιλικήν νά τόν έρευνφ, τί έπρεπε νά κάμω είς τούς 
ύβριστάς τής θρησκείας του : νά τούς θανατώσω ή νά τούς άπολύση ; 
Τοΰτο δέ έποίει, διά νά μάθη, έάν ό δεσπότης παρεκίνησε τούς άγίους 
εις τό μαρτύριον1 καί έάν τόν συνεβούλευε νά τούς άφήση δήθεν καί νά 
μή τούς θανατώσω, νά τόν καταδικάσω καί αύτόν ώς υπεύθυνον.

Ό άρχιερεύς γνωρίσας τόν δόλον τοΰ τυράννου άπεκρίθη δτι ούδε-
/  J / C  3· > ·>  /  ^ :  γ »  τ .  /  *μιαν ειδησιν ειχε περι των τοιουτων, και on  εις τήν εξουσίαν του είναι, 

νά τούς θανατώσω τ°ύς μάρτυρας, ή νά τούς άπολύση, ώς κριτής, δπου 
είναι. Μή δυνηθείς λοιπόν ό πανουργότατος ν’ άκούση άπό τόν Δεσπότην 
εκείνα δπου έπόθει, έμεθοδεύθη διά νά λάβω χρήματα άπό τούς μάρτυ
ρας καί νά τούς άπολύσω- "Οθεν καί κατώρθωσε, καί άπέλυσε πρός και
ρόν τούς μάρτυρας, καί άπεράσας είς Μάκρην έκάθητο. Μετά δέ καιρόν, 
δπου ήλθεν ένας όμόφρων εκείνου τύραννος 5) μανικός, συνομώσας μέ αυ
τόν ό επάρατος έκαμε καί έφεραν τούς εύλογημένους πέντε όμολογητάς

1) δηλ. θάνατον. —2) τών όποιων ήτο ύφιατάμετος, δηλ.—3) Προφανώς ιόν 
Τραϊανουπόλεως, τόν επίτροπον Μαρωνείας.—4) τ ε ύ ρ ι  ή ά ε ύ ρ ι  έλέγετο ή κατ’ 
έτος τοΰ μητροπολίτου ή τοΰ επιτρόπου αΰτοΰ επισκόπου περιοδεία είς τήν επαρ
χίαν του προς ευλογίαν τοΰ ποιμνίου του. διευθέτηαιν τών έν τη έπαρχίφ κοινοτι
κών καί εκκλησιαστικών πραγμάτων, καί εϊαπραξιν τών δικαιωμάτων του. Ή  λέξις 
φαίνεται μοι Τουρκική καί ήτο καθιερω μένη έν ταΐς μητροπόλεσι.—5) τύραννος^; 
αγάς (πολιτικός διοικητής).
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άπό τήν Σαμοθράκην μέ βίαν καί εύθύς, δπου ήλθον εκεί, τήν νύκτα- 
Ικείνην τούς απέκλεισαν είς σκοτεινήν φυλακήν καί τούς πόδας των 
έκλεισαν είς τό τιμωρηιικόν ξύλον. *Ητον δέ τότε ήμερα τής αθεμίτου 
νηστείας τών Τούρκων λεγομένης παρ’ αύτών ραμαζάν. Διό καί τήν ή
μέραν έκείνην έμειναν κεκλεισμένοι. Τό δέ Ισπέρας, άφοΰ έφαγον είς κό-

Ν \ Μ γυ tt I f  \ \ ·3 '  _  1 Vρον κατα το εθος των, ωρισεν ο τύραννος και τους επαρουσιασαν ) έμ
προσθεν είς αύτούς καί λέγει τους, μέ πρόσωπον σοβαρόν, δστις ήτο τό 
γένος Αλβανός, σκληρός καί απάνθρωπος.

— Λέγετε μοι, ποιοι Ιστέ ;
Οί δέ μάρτυρες άπεκρίθησαν μέ πρόσωπον ιλαρόν:
—Ή μεΐς, αύθέντα, εϊμεθα  Χριστιανοί άπό προγόνων μας γεγενημέ- 

v o l  καί άνατεθραμμένοι είς τήν νήσον Σαμοθράκην καί εν καιρφ τής κα
ταδρομής τής πατρίδος μας εφόνευσαν βαρβαρικώς οί ομόθρησκοί σου 
τούς γονείς μας καί πωλήσαντες ήμάς ώς αιχμαλώτους, καί παιδία όντας’ ) 
μικρά, μάς έτούρκισαν οί αύθένται μας' τώρα δμως, δπου ήλθομεν είς ή- 
λικίαν νόμιμον καί Ιγνωρίσαμεν τήν διαφοράν τής άληθοϋς προγονικής 
ήμών πίστεώς, άποστραφένιες τό σκότος τής πλάνης ύπεστρέψαμεν πάλιν 
είς τό φώς τής άληθείας.

Ταΰτα άκούσας ό τύραννος έθυμώθη δλος καί πνέων πϋρ πρός τούς 
μάρτυρας λέγει τους :

— Πώς άπετολμήσατε', ανόητοι, καί κατεφρονήσατε τήν άληθινήν πί- 
σην τών Μωαμεθανών, ή δποία,άφοΰ σάς έχάρισε 3) τήν παρούσαν ζωήν, 
δπου ήσ θε4) τότε διά νά θανατωθήτε, καθώς καί οί γονείς σας, σάς υπό
σχεται καί μετά θάνατον πολλά άγαθά πανευφρόσυνα;

Οί δέ μάρτυρες άπεκρίθησαν δτι, ήμεΐς, ώ Ήγεμών, είς τό έξής δέν 
θέλομεν νά ζώμεν άσεβώς, άλλά προτιμώμεν κάλλιον θάνατον πρόσκαιρον 
παρά νά κολαζώμεθα δ) αιωνίως μέ εσάς είς αιώνιον κόλασιν τά δέ δσα 
καλά μάς ύπόσχεσθε, έχετε αύτά εσείς· διότι ήμεΐς αύτά δέν τά θέλομεν, 
επειδή καί ήπατήθημεν άρνηθέντες τήν άληθή τοϋ Χριστού πίστιν, δπου 
προξενεί ζωήν αιώνιον τοϊς είς αύτόν πιστεύουρι, διά τοϋτο όμολογοϋμεν 
σήμερον κατ’ ένώπιον πάντων δτι Χριστιανοί ειμεθα καί Χριστιανοί θέ
λομεν ν ’ άποθάνωμεν καί μήν ελπίζης ποτέ νά μεταβάλης 6) τήν γνώ
μην μας.

Είς ταϋτα θυμωθείς ό τύραννος έπρόσταξε τούς στρατιώτας νά φυλα
κίσουν τούς μάρτυρας καί άφοΰ τούς έφεραν είς τήν φυλακήν, τάς μέν χεΐ- 
ράς των έδεσαν όπισθεν, τούς δέ πόδας ήσφάλισαν είς τό ξύλον καί έστε-

1) έπαρρησίασαν.—2) δντες.—3) έχάρησβ.—4) είσθε.—5) κολαζόμεθα.—6) με- 
ταβάλλης.
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κον ό'ρθιοί' εις όέ τόν τράχηλόν των έδεσαν ά'λνσον, kul το μέν σώμα έ- 
κοέματο, οί δέ ποδες μ σαν σφαλισμένοι ') εις τδ ξύλον' καί ούτως ευρι
σκόμενοι είς τοιαύτην πίκραν βάσανον έχαιρον οί, αοίδιμοι καί έδόξαζον 
τόν Θεόν, όπου τους ήξίωσε να πάΟωσιν δώ αϊτόν, ψάλλοντες ύμνους κα
ταλλήλους (καί) ευχόμενοι να τούς βοηθήση νά τελέσουν τόν δρόμον τοϋ 
μαρτυρίου των καί οί πέντε αχώριστα, και παραθαρρύνοντες ό ένας τόν 
άλλον νά ύπομένωσι" καί ευχαριστούν τον Κύριον, δπου δέν τούς άφησε 
ν! άποθάνωσιν είς τήν ασέβειαν καί έλεγον οί μακάριοι : Μή φοβηθώμεν 
άδελιροί, θάνατον πρόσκιιιοον ουτε νά δειλιάσωμεν βάσανα, δπου περνούν 
καί πηγαίνουσι. Τόν Θεόν άς φοβηθώμεν, όπου δύναται καί μετά θάνα
τον νά κόλαση αιώνια.

Ταΰτα καί άλλα έλεγον συμπαραθαόόυνόμενοι, καί έδέοντο τοϋ Κ υ
ρίου νά τούς άξιοόση νά κοινωνήσουν τά άχραντα μυστήρια.

Κάποιοι δέ χριστιανοί άτούσαντες έξωθεν τής φυλακής, δτι έπόθουν 
νά κοινωνήσουν οί μάρτυρες, έλαβαν φροντίδα είς τοΰτο παρηγορησαντες 
τούς μάρτυρας καί τό ανήγγειλαν τών πρρεστώτιον καί τοϋ ιερέως τής κώ
μης, καί άπελθόντες οί προεστοί είς τον 'Ηγεμόνα έπροσποιήθησαν ότι 
έγκαλοϋσαν τόν ιερέα ότι δέν θέλει νά πληρώσχ) δύο χρόνων τά βασιλικα 
δοσίματα καί νά τόν βιάση νά τά πληρώση. Ό θεν διέταξεν ό Ήγεμών νά 
φυλακισθή ό ίερεύς μέ τούς μάρτυρας' καί λαβών μ εθ ’ εαυτού μερίδας τοϋ 
Δεσποτικοϋ σώματος έκλείσθη είς τήν φωλακήν μέ τούς μάρτυρας' καί 
τήν νύκτα εκείνην έξωμολόγησε τούς 'Αγίους καί τούς έκοινώνησε τά 
άχραντα μυστήρια.

Μετά τρεις ήμέρας έπρύσταξεν ό τύραννος καί έφερον έμπροσθεν του 
τούς μάρτυρας ένα καθ’ ένα χωριστά νά τούς εξετάση 6 δόλιος : Καί
πρώτον μέν εξέταζε a) τόν Μανουήλ ώς ειδήμονα τής 'Αραβικής διαλέκτου, 
είς τά βιβλία τής μυσαράς θρησκείας τοΰ Μωάμεθ άναγνώσαντα' καί 
ήρχισε νά τοΰ λέγη, [δτι] ν ’ άφήση τήν τρέλαν "), καί νά έλθη είς τόν εαυ
τόν του καί νά μή θέληση νά θανατωθή ούτως’ ή κάν άς όμολογήση δτι 
είναι. Τούρκος είς τό φανερόν, καί έπειτα πάλιν άς είναι Χριστιανός. Ό  
δέ "Αγιος πρός ταΰτα άπεκρΐθη μέ θάρρος, δτι αύτός, ούτε μέ αλήθειαν 
ούτε μέ προσποίήσιν θέλει ομολογήσει ποτέ τήν άσέβειαν, επειδή καί άπε-

1) «ντι ή ο φ α λ l σ μ έ ν ο ι. τοΰ ρ. ασφαλίζω—τίβημί τ ι έν άοφαλεια, κλείω. 
<1 θα;ν καί σφαλνώ—σφαλνώ.—2) ιδιωτισμός’ έςήταοε.-3 ) τ ρ έ λ α  - τ ρ ε λ ό ς  
κτλ. γραπτέα δι' ενός λ. Ετυμολογούνται καθ’ ήμας έκ τοϋ λατινικού delirus 
(καράφρων)’ —d ε λ l  ρ ό ς—d ε λ. ρ ό ς—d λ ε ρ ό ς  (πρβλ. βαλ-βελ-βλη, ταλ-τλη, 
βέλος— βλήμα, τάλας—τλήμων), d ρ ε λ ό ς (πρβ. φαλακρός—φαρακλός, ‘Άγραυ- 
λος—Άγλαυρος), τ ρ ε λ ό ς .
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φάσισε ν άποθάνη διά το δνοιια τοϊι Χριστού' καί αν ήθελε νά ζή, δέν
V  ο  ι *» j  »  '  »  «/ c / > «  > 4  ,ηρχετο θεληματικως εις αυτόν και οτι η γνώμη και των πεντε εί,ναι μία 
καί ή αυτή.

’Έπειτα έφερε καί τον Μιχαήλον ως γεροντότερον καί ήρχισε νά τόν 
κολακεύη' ό όποιος ήλεγξε τόν τύραννον πολύ καί άπέδειξεν δτι άδύνατον 
ήτο ν= άρνηθή τόν Χριστόν καί νά πιστεΰση τόν Άντίχριστον, ν’ άφήση 
τό φως κιιί νά δεχθή τό σκότος.

Τά αυτά απεκρίθησαν καί οι λοιποί τρεις.
"Υστερον πάλιν κράζει τόν Μανουήλ καί τόν έκολάκευε λέγων, δτι 

κρίμα είς εσέ, δπου άνέγνωσες τά βιβλία τοΰ Προφήτου, νά μή γνωρίσης 
τήν αλήθειαν. Τότε ήρχισε λαμπρά τή φωνή ό Μανουήλ καί έπερίπαιξέ 
τήν πλάνην τοΰ Μωάμεθ, δτι δλα τά βιβλία των καί μάλιστα τό Κοράνιον 
είναι μυθολογίαι καί πλάναι, και γεμάτον φλυαρίας, διδάσκον ’) ασέλ
γειαν, άκαθαρσίαν, καί πάσαν παρανομίαν. Διότι ήτο γυμνασμένος είς 
τά ’Αραβικά καί είς τό λέγειν έμπειρος καί λόγιος καί εμυκτήρισε φανερά 
τήν πλάνην τής θρησκείας τών ’Αγαρηνών.

Τότε επρόσταξε καί τούς έφυλάκωσαν, καί έσυμβουλεΰθη τόν ίδιον 
Καδήν καί άλλους αξιωματικούς Τούρκους, οί όποιοι τόν έσυμβούλευσαν 
νά γράψη είς Κωνσταντινούπολιν πρός τόν αύθέντην τής επαρχίας Βασάφ 
έφένδην, δστις ήτο μυστικός γραμματεύς τοΰ Σουλτάν Μαχμούτ, πρός 
τόν όποιον έγραφεν δλα τά τών μαρτύρων ακόλουθα, καί δτι τουρκίσαν- 
τες πρώτον ήρνήθησαν τήν θρησκείαν των καί ύβρίζουσι παρρησία 2) τόν 
Προφήτην καί θρήσκευμα, μυκτηρίζοντες τήν πλάνην των.

“Εως δτου λοιπόν νά έλθη άπόκρισις άπό Κωνσταντινούπολιν, είς 
διάστημα ήμερών είκοσι καί τριών εύρίσκοντο οί "Αγιοι φυλακωμένοι καί 
άγευστοι τροφής παντελώς καί έστερημένοι 3) πάσης σωματικής παρακλί- 
σεως *) ταλαιπωρούμενοι καί παιδευόμενοι είς τό τιμωρητικόν ξύλον 5) οί 
αείμνηστοι. Καί ά'μα ήλθεν ή άπόφασις [on] νά θανατωθώσι μέ τόν 
πλέον πικρότατον θάνατον, ώς ύβρισταί καί καταφρονηταί τής θρησκείας 
των, [δθεν] έπρόσταξεν ό απάνθρωπος τύραννος καί έκαμαν άγκυλωτά 
περόνια σιδηρά, λεγάμενα παρ’ αύτών τσεγκέλια 6), τά όποια έκάρφωσαν 
είς ξύλα ωσάν καταπέλτην καί τά ήτοίμασαν νά ρίξουν εις αύτά τούς Α 
γίους ανηλεώς οί αίμοβόροι καί θηριόγνωμοι.

Καί τήν έπιοϋσαν ήμέραν ήρπασαν οί δήμιοι άπό τήν φυλακήν τόν 
μάρτυρα Μιχαήλον ώς γεροντότερον, έφεραν είς τό μέσον τοΰ παζαριού 7), 
καί τόν εβίασαν νά σαλαβατίση s). Ό  δέ Μάρτυς άπεκρίνατο δτι ήτον

1) διδάσκων.— 2)πα ρησ ί^ . - 3) υσ τερημένο ι.—4) παρακλήσεω ς(;)- κατακλίσεως — 
άναπαΰαεως.—5) τήν καταπέλτην.—6) οί έν τφ τροπαρίφ οβελ ίσκοι (οβελοί).— ΐ )  τής 
αγοράς, τουρκιστί π α ζ ά ρ .—6) σαλαβατίζω —άρνοϋμαι τήν θρησκείαν μου, εξομώνω.
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Χριστιανός καί δέν ήρνεΐτο τήν πίστιν του, άλλ’ ύβριζε τήν θρησκείαν 
των άφοβα. "Οθεν θυμωθέντες οί δήμιοι έ'βγαλαν τά ξίφη των καί τόν 
κατέκοψαν είς λεπτά κομμάτια ίστάμενον δρθιον και εύχόμενον τόν άοίδι- 
μον καί ούτως έλαβε τόν στέφανον τού μαρτυρίου πρώτος τών άλλων δ 
μακάριος ήτον δέ ημέρα έκτη τοΰ ’Απριλίου, δεύτερα τοΰ Θωμά.

Τήν αυτήν ώραν έβγαλαν καί τούς λοιπούς τέσσαρας μάρτυρας εκ 
τής φυλακής καί τούς άπέρασαν έπίτηδες διά μέσου τής δδοΰ, δπου έκειν- 
Το *) τά τμήματα τοΰ νεκροΰ σώματος τοΰ 'Αγίου Μιχαήλου καί ίδόντες 
αύτόν οί “Αγιοι τελειωμένον 8) εύχαρίστησαν τόν Θεόν, δπου τόν ήξίωσε 
νά τελειώση τόν δρόμον τής άληθείας' καί λαβόντες θάρρος δτι θέλημα 
Θεοΰ είναι νά μαρτυρήσωσιν, έπορεύοντο τήν οδόν τής άθλήσεως χαίρον- 
τες καί φθάσαντες είς τόν τόπον τής καταδίκης, τόν μέν “Αγιον Θεόδω
ρον καί μεγάλον Γεώργιον τούς έκρέμασαν καί ούτως έλαβον καί αύτοί 
τόν στέφανον τής άθλήσεως.

Τόν δέ πολυπαθή Μανουήλ, τόν έλέγξαντα τήν πλάνην των παρρη- 
σίφ έκ τών βιβλίων τους, ώς έπίσημον καί λόγιον έφεραν είς τό ξύλον τής 
καταδίκης, δπου εΐχασι τά τσεγκέλια. Έλθώ ν δέ δ 'Άγιος παρεκάλει τούς 
δημίους νά τόν άφήσουν νά προσευχηθή1 άλλά δέν ήθέλησαν οί άνηλεεΐς· 
μόνον τόν έβίαζον ή νά σαλαβατίση ή νά άναβή εις τήν σκάλαν, δπου 
ήτοίμασαν, νά &ιφθή είς τά τσεγκέλια. Τότε δ "Αγιος κατηράσατο τόν 
δήμιον λέγων : ώ μιαρώτατε καί άσεβέστατε, σύ καί δλον τό γένος σου
δέν εγνωρίσατε δτι ήμεΐς θεληματικώς παραδίδομεν τόν έαυτόν μας είς 
θάνατον διά τήν εύσέβειαν τής πίστεώς μας καί μάς βιάζετε νά άσεβή- 
σωμεν ασεβέστατοι ; ‘Ό Θεός αύτός, διά τόν δποΐον άποθνήσκομεν σήμε
ρον, νά σάς έκδικηθή καί νά σάς δώση τά έπίχειρα τής κακίας σας μέ 
άμοιβήν δικαίαν. Ταΰτα είπόντος τοΰ μάρτυρος, τόν έσπρωξεν δ δήμιος 
καί πεσών είς τά τσεγκέλια έκαρφώθη σταυροειδώς, ώς τά εϊχασιν επίτη
δες : δύο ήλους είς τό στήθος, δύο είς τήν κοιλίαν καί έτερον είς τό 
μέσον.

'Ωσαύτως έρριψαν καί τόν μακάριον μικρόν Γεώργιον καί πεσών, ώ τοΰ 
θαύματος ! έκλιναν τά καρφία ώς μόλυβδοι καί δέν έκαρφώθη είς αύτά τό 
σώμα τό'ΰ Αγίου· δθεν έσυραν τόν "Αγιον έπάνω καί πάλιν καί έφεραν 
τόν χαλκέα (κατσίβελον)3), καί τά έσφυροκόπησε καί ίσιασαν4) καί ρίψαν-

1) έκο ιντο=κα τέκειντο .—■-2) τελειοϋσθα ι=τελευτα ν, άποθνήσκειν.—3) Κ α- 
τ σ ί β ε λ ο ι έν Θράκη ελέγοντο οί Αθίγγανοι έν γένει, οι Γύφτοι άλλαχοΰ (Α ι
γύπτιοι), ο ΐτινες συνήθως ήσαν χαλκείς, Ιδίως ήλοποιοί καί γανωταί χάλκινων 
σκευών· πρβλ. καί τό αίνιγμα : χίλιοι-μύριοι Κατσίβελοι σέ μιά ταέργα τυλιγμέ
νοι (ό καρπός τής ροιάς, ρόιδο).—4) έσίασαν τοϋ ί σ ι ά ζ ω =  ποιώ τ ι Ισον, εύ θε
τά), άνορθώ : έκ τοϋ συγκεκομμένου 'σ ι  ά ζ ω μ ετ ’ αύξήσεως—έσιασα.
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teg τόν "Αγιον επάνω είς τά σουβλιά έκεΐνα έπέβη ό δήμιος καί τόν επά- 
τει άνωθεν τών νώτων τοΰ Μάρτυρος, διά νά προσηλωθώ τό σώμα. Καί 
οΰτως, ό μέν Μανουήλ συντόμως παρέδωκε τήν άγίαν του ψυχήν είς τάς 
χεΐρας τοΰ Θεοΰ, δ δέ Γεώργιος έμεινε ζών προσηλωμένος ώρας είκοσι- 
τέσσαρας, μέ οδύνην άφόρητον.

Οί δέ Χριστιανοί έκείνοι έλθόνιες τήν νύττα Ικείνην έπαρηγόρουν 
τόν μάρτυρα νά ύπομένη τήν βάσανον, διά νά στεφανωθή, δμοΰ είς τούς1 
λοιπούς καί αύτός. ’Έβαπτον δέ παπύρους, ήτοι βαμβάκια άπό τά α ίμα
τα τών 'Αγίων πρός άγιεσμόν τους. διά τών οποίων πολλοί ασθενείς έθε-) 
ραπεύθησαν, ου μόνον Χριστιανοί, άλλά καί πολλαί γυναίκες τών άσεβών 
Τούρκισσαι 8). Καί έδέοντο τοΰ Θεοΰ νά βοηθήση τφ μάρτυρι, έπαρεκά- 
λουν δέ καί τόν "Αγιον, νά δεηθή υπέρ αύτών, νά παύση ή πανώλης 
νόσος, δπου άπέθνησκον τότε οί άνθρωποι σωρηδόν είς τήν Μάκρην.

“Αφοϋ δέ ετελείωσε καί αύτός ό μακάριος, ήναγκάσθη δ τύραννος 
(νά διατάξη) νά άρθώσι τά λείψανα τών 'Αγίων, διότι έμελλε τήν ήμέραν 
εκείνην νά περάση εντεύθεν δ Μουσταφά Πασσάς, διά τής Μάκρης, καί 
νά μήν ίδή τούς μάρτυρας κρεμαμένους, καθότι αύτός δέν έδωκε γνώμην 
είς τόν φόνον τών μαρτύρων. "Ο θεν έλθόντες οί δήμιοι, τών μέν τεσσά
ρων 'Αγίων τά λείψανα κατέβασαν τών σχοινιών *) καί τσεγκελίου, Ιπί δέ 
τόν πολύτλαν Γεώργιον έλθόντες, ώς είδον αύτόν έτι ζώντα Ιπυροβόλη- 
σεν αύτόν είς εξ αύτών τών δημίων είς τήν κεφαλήν [τοΰ μάρτυρος] μέ 
πιστόλι, καί οΰτως ετελείωσε καί αύτός δ άοίδιμος.

Τότε οί Χριστιανοί λαβόντες τήν άδειαν έλαβον τά λείψανα τών μαρ
τύρων καί ενεταφίασαν αύτά έντίμως είς τό ίδιον μέρος. Λοιπόν τότε καί 
οί αΐμοβόροι έκείνοι τύραννοι έλαβον παρά Θεού τήν έκδίκησιν. Καί δ 
μέν δήμιος, δπου δέν άφησε τόν "Αγιον Μανουήλ νά προσευχηθή, άλλά 
τόν έσπρωξεν εις τά τσεγκέλια, μετά τήν τρίτην ήμέραν κρουσθείς άπό 
τήν πανώλη 4) νόσον, άπέρριψε τήν μιαράν του ψυχήν. Τοΰ δέ έτέρου 
δημίου τό πρόσωπον έστράφη προς τά δπίσω καί έμεινε θέαμα έλεεινόν 
είς τούς δρώντας.

*0  δέ τύραννος, ονομαζόμενος Τζελάλ Μπέης, έθανατώθη καί αύτός 
μέ τόν άκόλουθον τρόπον : Ό  Σουλτάν Μαχμούτ ώργίσθη τόν Βασάφ 
έφένδην, δπου έδωκε τήν ψήφον νά θανατώσουν τούς μάρτυρας καί τόν 
έξώρισεν είς Βάρναν καί εκεί τόν άπεκεφάλισαν κακώς’ ομοίως καί τόν 
πενθερόν του Παρτάφ έφένδην, είς τήν Άνδριανούπολιν. Τότε προσκλη

1) όμοϋ (= ά μ α ) είς τούς : άνάλυσις τής δοτικής—τ ο ΐ  ς .—2) Τούρκισσαις— 
Ό θω μανίδες.—3) κυρίως τών δύο μόνον, τών άπηγχονισμένων, διότι οί δύο έτεροι 
κστέκειντο, ό μέν έπί τών μετά τών οβελών οανίδαιν, ό δέ διαμελισμένος.—4) πα- 
νώλην.
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θείς καί δ αίμοβόρος ήγεμών, εκείνος ό ’Αλβανός, διά νά δώση λογαρια
σμόν τής ηγεμονίας τής Μάκρης [και] κακώς εφονεύθη καί αυτός δ μια
ρός. Καί Ιτελείωσεν ή προφητεία τοϋ 'Αγίου Μανουήλ, δπου κατ’ αυτών 
έπροφήτευσεν.

Τοϋτο είναι, έν Χριστή» αδελφοί, τών ‘Αγίων τό μαρτϋριον. Ούτως 
ήρίστευσαν καί ένίκησαν κόσμον καί κοσμοκράτορα καί τίόρα χαίρονται 
αιωνίως έν οϋρανοΐς καί άγάλλονται, διότι μέ τό νά έκαθάρισαν τόν εαυ
τόν των διά μέσου τή; άγιότητος έγειναν ναοί τοΰ Θεοΰ ζώντος καί μέ τό 
νά Ικαταπάτησαν ώς σκύβαλα δλα τοΰ κόσμου τά πράγματα έγιναν ά
ξιοι τής δωρεάς τοΰ 'Αγίου πνεύματος. "Οθεν, άκολούδως ένοικήσας Χ) ό 
Θεός είς αυτούς, έγειναν -θαυμαστοί τή άληθεία καί ζώντες έτι καί μετά 
-θάνατον διότι δέν ήδυνήθησαν νά τούς νικήσουν ούτε προσβολαί τών αο
ράτων εχθρών, ούτε ή τυραννίς καί μανία τών ασεβών, οΰτε πειρασμοί 
αναρίθμητοι έσωθεν καί έξωθεν, δπου τους ήκολούθησαν, διά τών οποίων 
έγειναν μιμηταί τών παλαιών εκείνων μεγάλων Μαρτύρων.

Αύτά είναι τά ήρωϊκά αγωνίσματα τών πανενδόξων πέντε νεο
φανών μαρτύρων, οΐτινες είναι τής Σαμοθράκης βλαστήματα, Μάκρης τό 
καύχημα καί Μακεδονίας καί Κύπρου σεμνολόγημα, Μαρτύρων ή δόξα, 
ορθοδόξων τό κλέος, τών πιστών ή καλλονή, τών αμαρτωλών οί προστά- 
ται, καί εξαιρέτως τής πατρίδος αύτών μέγα καί σεμνόν καί περιφανέστα- 
τον εγκαλλώπισμα, καί πρέπει νά τούς μιμώνται 2) οί συμπατριώται αύ 
τών είς τόν ζήλον τής πίστεώς, είς τήν προθυμίαν, είς τούς αγώνας, είς 
τήν ομόνοιαν καί αγάπην, δπου άνάμεσόν τους εϊχασι s) καί δέν έχωρί- 
σθησαν έως θανάτου. Κανείς άπό αύτούς δέν έψεύσθη ν ’ άφήση καθώς δ 
λιποτάκτης 4) τών αγίων τεσσαράκοντα, δπου έδραμεν είς τό λουτρόν καί 
έκολάσθη. "Ολοι κοινώς (πρέπει) νά έχωσιν °) έμπροσθεν των παράδειγμα 
τούτους τούς αοιδίμους πεντάθλους μάρτυρας, διά νά τού; έχωσι βοηθούς, 
ύπερασπιστάς καί προστάτας είς κάθε περίστασιν, δπου ήθελον τούς έπι- 
καλεσθώσι καί ϊκετεύωσι τήν 'Αγίαν Τριάδα, ϊνα είς μέν τήν παρούσαν 
ζωήν χαρί.ζη είς αύτούς δλους πάντα τά πρός σωτηρίαν αίτήματα, είς δέ 
τήν μέλλουσαν νά τούς άξιώση τής αιωνίου μακαριότητος.

Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε, καί πάλιν λέγω χαίρετε, μεγαλομάρτυρες τοΰ 
Χριστού πεντάριθμοι υίοί κατά χάριν αληθώς τοΰ Ύψίστου Θεοΰ, ωσάν 
οπού έφάνητε άριστοι νικηταί τών αισθητών καί νοητών αντιπάλων ισχυ
ρών τής αληθούς καί ακραιφνούς ήμών πίστεώς. Καί διά τών πόνων ύμών, 
αγώνων καί αιμάτων έδοξάσθητε έμπροσθεν τού τιμαλφεστάτου θρόνου

1) ένο ικ ίσας.—2) μ ιμ ο ύ ντα ι. —3) δ ια λεκτισ μός, ε ίχ ο ν .—4) λε ιπ οτά κτης.— 3) νά
έχωμεν.
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τοϋ Ύψίστου Θεοϋ, ευφραινόμενοι δοξολογοϋντες μετά πασών τών νοερών 
δυνάμεων τήν μίαν καί μόνην τρισσολαμποϋς θεότητος ’Αρχήν ΰπεράρχιον 
καί βασιλείαν, καί σάς παρακαλοϋμεν ήμεΐς οί είς τά τέλη τών αιώνων 
τούτων καταντήσαντες καί πανταχόθεν καταπονούμενοι και καταπιέζομε· 
νοι άπό πολύπλοκους πειρασμούς τοϋ κόσμου καί κινδύνους άλλεπαλήλ- 
λους διαπέμπετε Χ) διά τών μεγάλων ύμών πρεσβειών 2) Ούρανόθεν προς 
ημάς δύναμιν καί βοήθειαν νά ύποφέρωμεν τούς πειρασμούς τοϋ κόσμου, 
τόν ζυγόν τής δουλείας, τάς θλίψεις τών αισθητών καί νοουμένων έχ- 
θρών καί νά συντρίβωμεν τά νοητά τών παθών καί (αμαρτημάτων είδωλα 
τής σελήνης, δπου καθ’ Ικάστην ώραν είς τόν νοϋν αναφύονται καί ν ’ ά- 
ξιωθώμεν τυχεΐν τής Ουρανίου άπολαύσεως ταίς εύπαρουσιάστοις 3) εύ- 
χαΐς καί πρεσβείαις ύμών. Χάριτι καί Φιλανθρωπίφ, τοϋ Κυρίου ήμών 
’ Ιησού Χριστού, φ ή δόξα καί τό κράτος είς τούς αιώνας τών αιώνων 
’Αμήν.

Ήχος γ . Θείας πίοτεως.

Μέγα καύχημα τής Σαμοθράκης, νέον στήριγμα τής Κώμης Μάκρης, 
καρτερόψυχοι καλλίνικοι μάρτυρες, πέντε γάρ ύπάρχοντες όφρύν τυράννων 
έταπείνωσαν, δύο οί Γεώργιοι, Μανουήλ δ θαυμάσιος, σύν τφ Θεοδώρφ 
καί τφ κλεινφ Μιχαήλ, διό ικετεύσατε πρός Κύριον, ελεηθήναι τάς ψυχάς 
ήμών.

ί )  διαπέμπεται.—2) πρεσβευτών. — 3) ενπαρρηαιάστοις.
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Ό  L ά. υποναύαρχος κ. Σ . Δ. Μανρομμάτης Μανρομιχάλης άπέστειλε τή 
22 Αύγουστον 1938 πρός τόν Δήμαρχον Άλεξανδρουπόλεως τήν 
κατωτέρω έπ στολήν '

Συνεπής πρός τήν ϋπόσχεσιν τήν όποιαν σάς εδωκα έν Δράμφ κατά 
τάς έορτάς τής 25ετηρίδος τής άπελευθερώσεώς της, έρχομαι διά τής πα- 
ρούσης μου νά σάς γνωρίσω, τά σχετικά μέ τήν πόλιν σας ιστορικά γεγο
νότα άπό τοΰ 1906 μέχρι καί τής άπελευθερώσεώς της, τά όποια τηρού
μενα είς τό Άρχεΐον τοΰ Δήμου σας θά είναι ή έπίσημος ιστορία, ή οποία 
ίσως άναμοχλεύση είς τούς έκ τών συμπολιτών σας παλαιούς κατοίκους 
τοΰ Δεδεαγάτς παλαιάς ευκλεείς ημέρας,

Αον. Τφ 1906 ύπό τό ψευδώνυμον Μαυρομμάτης, ως ιδρυτής καί ’Ορ
γανωτής τοΰ Κέντρου Καβάλλας-Δράμας, εύρέθην είς τήν άνάγκην, διά 
τήν συνοχήν τής Μακεδονικής Όργανώσεως, νά έπεκτείνω ταύτην είς τάς 
πόλεις τής Θράκης Ξάνθην καί Δεδεαγάτς.

Είς τήν Ξάνθην διά τήν μεγάλην, λόγψ τής γειτνιάσεώς της πρός τήν 
Δράμαν καί Καβάλλαν, επικοινωνίαν της, είς τό Δεδεαγάτς δέ, διά τήν 
χρησιμοποίησίν της πρός Καβάλλαν θαλασσίου επικοινωνίας διά τάς πολ- 
λαπλάς άνάγκας τής Όργανώσεως.

Τή προσκλήσει τοΰ τότε έν Δεδεαγάτς Προξένου ’Ίωνος Δραγούμη 
καί τοΰ διαδεχθέντος αύιόν Ευθυμίου Κανελλοπούλου, κατ’ έπανάληψιν 
τφ 1906 καί 1907 επεσκέφθην τήν πόλιν σας καί εν συνεργασίμ μετά 
τών Προξένων καί αοιδίμων μητροπολιτών Λουκά Πετρίδου καί ‘Ιωακείμ 
Γεωργιάδου έμύησα τούς πρώτους πυρήνας, ιδία πρός διοργάνωσιν μετα
φοράς δπλων, διεισδύσεως άποστελλομένων προσώπων, καί δικτύου ειδ ι
κών πληροφοριών.

Έ ν  τφ μεταξύ είσηγήθην είς τό έν Άθήναις Κέντρον, τό μέν, δπως 
ίδρυθή Προξενείον έν Ξάνθη, τό δέ δπως έγκριθή καί παρασκευασθή ή 
αποστολή άξιωματικών είς Ξάνθην καί Δεδεαγάτς.

Κατ’ άρχάς ίδρύθη τφ 1907 — 1908 Προξενείον έν Ξάνθη, τεθέν ύπό 
τήν δεδοκιμασμένην διεύθυνσιν τοΰ έν Καβάλλφ έπί τριετίαν δλην δια-



Ή άπελευθέρωσις της Ά λεξανδρουπόλεω ς 367

κριθενιος ’Αγγέλου Άνίνου, είτα τφ 1908 έτοποθετήθησαν εκπρόσωποι 
τής Όργανώσεως έν Ξάνθη μέν ό ανθυπίλαρχος Ν. Αίνιάν καί εις Δεδε- 
αγάτς ό άνθυπολοχαγός Πυροβολικού Π. Βλάσης.

Είναι αληθές δτι ή Όργάνωσίς τής Θράκης, ίσως λόγφ τών ιδιαιτέ
ρων τοπικών συνθηκών, δέν έξελίχθη καί εις ένοπλον τοιαύτην, άφοϋ 
πάσαν γενομένην απόπειραν πρός εκτελέσεις έν Ξάνθη, έπεχείρησαν όρ
γανα τοΰ εκτελεστικού Καβάλλας, έπιτυχόντα έν τέλει τήν έν Ξάνθη εξ
όντωσήν τοΰ περιβόητου εκπροσώπου τοΰ Βουλγαρικού Κομιτάτου Χα- 
τζή-Γεώργη, τόν όποιον έδίωκον άπό τήν περιφέρειαν Δράμας είς Ξάνθην, 
προσέφερεν δμως πολλαπλάς αφανείς υπηρεσίας ειρηνικής κατά -το μάλ
λον φύσεως καί είδικώς εις κατασκοπείαν καί μετάδοσιν επιτελικών πλη
ροφοριών.

Βον. Ό  Στόλος υπό τόν δαφνοστεφή Ναύαρχον Παύλον Κουντουριώ- 
την, τόν Ναύαρχον τής "Ελλης καί τής Λήμνου, άφοΰ κατέλαβεν τήν 
Καβάλλαν μέ διοικητήν τοϋ ναυτικού αγήματος τής κατοχής της τόν υπο- 
γραφόμενον, έλιμενίζετο είς τόν λιμένα της, κρατών έν στενφ άποκλεισμφ 
τάς άκτάς, άπό τών εκβολών τού Νέστου μέχρι καί τής Αϊνου διά συνε
χών περιπολιών.

Τήν 28ην ’Ιουνίου τά Βουλγαρικά οχυρώματα τού Δεδεαγάτς έβαλον 
δέκα βολάς κατά τής περιπολούσης εις άπόστασιν 6.400 μέτρων άπό τής 
πόλεως εύδρόμου «Μυκάλης» καί τήν ήνάγκασαν νά άπομακρυνθή εκτός 
βολής, καί άφ’ ετέρου δέν υστέρησαν νά βάλωσιν άπό τής Μάκρης έχθρι- 
κά πυροβόλα κατά τοϋ άντιτορπιλλικοΰ «Λόγχη».

Τήν έπομένην, 29 ’Ιουνίου, τό Θωρηκτόν «Ψαρρά» έπλησίασε κατά 
τήν περιπολίαν του τήν άκτήν τοϋ Δεδεαγάτς, διαδραμόν ή ρ έ μ α έμ
προσθεν τής πόλεως. ’Αμέσως τά οχυρώματα ήρχισαν κατ’ αυτού πϋρ. Ό  
Κυβερνήτης του Πλοίαρχος τοΰ Β, Ν. Άνδρέας Μιαούλης, έγγονος τοϋ δ- 
μωνύμου μεγάλου Ναυάρχου τή; Έπαναστάσεως Ά ν δ ρ έ α  Μ ι α - 
ο ύ λ η, τηρών-τάς παραδόσεις τού ονόματος του, έ κ ρ ι ν ε ν  δ, τ ι  δέν 
έπρεπε νά άνταποδώση τό πϋρ, ϊ  ν α μ ή β λ ά ψ η π ό λ ι ν Ε λ λ η 
ν ι κ ή ν ,  καί συνεχίσας άγερώχως μέ μικράν ταχύτηια τήν διαδρομήν 
του κατευθύνθη πρός Σαμοθράκην.

Παρετηρήθη καΓέκείνην τήν ημέραν άπό τών «Ψαςρών» δτι είς τούς 
στρατώνας τοϋ Δεδεαγάτς έκυμάτιζεν ή σημαία τού Ερυθρού Σταυρού 
τής Γενεύης, ϊνα παραπλανώμενα τά πλοία μας άπόσχωσιν τοΰ βομβαρ
δισμού. Περί τάς πρωινάς ωρας τής 11 ’Ιουλίου, ό Ναύαρχος ειδοποιεί
ται υπό τών περιπολούντων πλοίων, δτι οί Βούλγαροι, πιθανώς ύποχω- 
ροϋντες, δπό τήν πίεσιν τής θυελλώδους προελάσεως τών Στρατιών τοΰ 
Βασιλέως Κωνσταντίνου, έπυρπόλουν τό Δεδεαγάτς.
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Έ ν τφ άμα διετάχθη ή άκαρσις τοϋ «Άβέρωφ» καί ό πλοϋς του 
πρός Δεδεαγάτς.

"Άπό άποστάσεως πέντε και πλέον μιλλίων, ουρανομήκεις τολύπαι 
φλογών καπνοΰ, παρουσίαζον τήν πόλιν παραδεδομένην τφ πυρί. Ή  συγ- 
κίνησις τοΰ πληρώματος τοϋ «Άβέρωφ» έκορυψοϋτο δταν έβλεπε τήν 
άτμοσφαΐραν πυκνουμένην εφόσον έπλησιάζομεν.

Περί τήν 5ην ώραν τής εσπέρας ό «Άβέρωφ» ήγκυροβόλησεν εις τό 
Δεδεαγάτς, ένφ ζητωκραυγαί ήκοϋοντο εκ τοΰ λιμένος, δπου πλήθος πολύ, 
έξαλλον έχαιρέτα διά Σημαιών καί μανδυλίων.

Άνήλθον αμέσως έπ’ αύτοΰ ό Μητροπολίτης Αϊνου ’Ιωακείμ, ό Μου
φτής κλπ. καί ύπέβαλον τά σέβη των είς τόν έλευθερωτήν Ναύαρχον, πλη· 
ροφορήσαντες αυτόν δτι οί Βούλγαροι, έν βίε/ φεύγοντες, έθεσαν πϋρ είς 
τά εκτός τής πόλεως ευρισκόμενα αποθέματα σανοΰ, τροφίμων καί λοιπών 
έφοδίων των, τά όποια ήθέλησαν νά καταστρέψωσι ϊνα μή περιέλθουν 
είς χεΐρας μας. Παραμένει άκόμη ζωηρά εις τήν μνήμην μου τό δτι ό 
λιμήν δλος είς μεγάλην έκτασιν ήτο έσπαρμένος άπό κεφαλοτύρια κόκκινα 
Βιτσέρης.

Ή  πυρκαϊά έντοπισθεΐσα, διήρκεσε έπί τινας ημέρας, συνεπιφέρουσα 
καί έν άγαθόν διά τήν πόλιν καί τόν Στόλον, τήν άπυκάθαρσιν καί έξ- 
όντωσιν συννέφων έκ μυριάδων μυιών πρός ασφάλειαν τής υγείας μας.

Είς τόν ύπογραφόμενον, έκ τών έπιτελών τοϋ Θωρηκτοΰ «Άβέρωφ», 
Αρχηγόν, κατά τάς ναυμαχίας, τοϋ Α' Πύργου τών βαρέων πυροβόλων, 
τόν καταλαβόντα προηγουμένως τήν Καβάλλαν, άνετέθη ύπό τοϋ Ναυάρ
χου ή Στρατιωτική καί Πολιτική Διοίκησις τής πόλεως Δεδεαγάτς.

Άποβιβασθείς έν τφ άμα έπί κεφαλής άγήματος, έγενόμην δεκτός 
άπό τής άποβάθρας ύπό τών Προκρίτων καί τών κατοίκων τής πόλεως με 
έπί κεφαλής τόν Μητροπολίτην καί τόν Μουφτήν, συναδελφωμένων είς 
έ'να κοινόν πόνον, έκ τών σκληρών μαρτυρίων, άτινα ύπέστησαν άπό τήν 
Βουλγαρικήν κατοχήν, καί τιμητικώς συνοδευθείς,—ύπό τοϋ συνεχώς 
ζητωκραυγάζοντος πλήθους,— μέχρι τοϋ Διοικητηρίου, ύ ψ ω σ α  έ ν τ ι - 
μ α ι ς  τ ή ν  Ε λ λ η ν ι κ ή ν  Σ η μ α ί α ν ,  καί άνέγνωσα τήν διαταγήν 
τής καταλήψεως τής πόλεως καί τής περιοχής της, ζητήσας τήν συμβολήν 
είς τό ’Έργον μου τοΰ γηγενούς πληθυσμού, άνεξαρτήτως Θρησκείας καί 
Φυλής.

Οί Μωαμεθανοί κάτοικοι, μέ ύπεδέχθησαν μέ έξαιρετικήν χαράν, δη- 
λοϋντες έντόνως καί άπεριφράστως, δτι έάν έπέπρωτο νά άποχωρισθώσι 
τής ’ Οθωμανικής Επικράτειας, θέλουν νά ζήσουν ώς 'Έλληνες, άφοΰ 
κοινή καταγωγή καί μακραίων άδελφική συμβίωσις μετά τών Χριστιανών, 
τοϊς δίδει τά αύτά συναισθήματα. Δέν παρέλειψα νά τοϊς ομιλήσω είς 
τήν ’Οθωμανικήν γλώσσαν, γεγονός τό όποιον τούς συνήρπασε, καί νά
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τοΐς ευχηθώ διά τάς έορτάς τοΰ Ραμαζανίου, είς τάς οποίας τοΐς ανήγ
γειλα δτι θά μετάσχω όχι μόνον εγώ άλλά καί οί αξιωματικοί καί οί άν- 
δρες μου, δπερ καί έγένετο άμέσως τό ίδιο βράδυ.

’Ιδού ή αυθόρμητος αυτή έκδήλωσις τών συναισθημάτων τών Ε λ λ ή 
νων καί τών Τούρκων, ίσως λέγω νά ήτο προμήνυμα τής μετά είκοσι πε
ρίπου έτη συναδελφώσεως τών δύο μας Εθνώ ν Ελλήνων καί Τούρκων.

Εγκατασταθείς άμέσως είς τό Διοικητήριον ώς έκπρόσωπος τής Α. 
Μ. τοΰ Στρατηλάτου Κωνσταντίνου, έπελήφθην τής δι3 εντοπίων προ
σώπων — δλων σχεδόν γνωστών μου έκ τοΰ παρελθόντος,—άνασυγκροτή- 
σεως τών υπηρεσιών Διοικητηρίου, Δημαρχείου, Σχεδίου Πόλεως, Τελω
νείου, Ταχυδρομείου, Δικαστηρίων, ’ Αστυνομικής καί Λιμενικής υπη
ρεσίας.

Άπό τής πρώτης εσπέρας ένεκατεστάθη είς τάς όδούς φωτισμός καί 
ή συνεχής περίπολος, τόσον εντός τής πόλεως δσον καί έκτος αυτής, άπέ- 
δωκαν τήν ψυχικήν ηρεμίαν, τήν οποίαν τόσον είχον άνάγκην, οί πολύ 
ταλαιπωρηθέντες κάτοικοι τής πόλεως.

Κατασχών είς τό Ταχυδρομικόν κατάστημα, γραμματόσημα καί επι
στολικά δελτάρια Βουλγαρικά, διέταξα τήν χρησιμοποίησίν των, άφοϋ τά 
έπεσημανα μέ τήν φράσιν :

«Ελληνική Διοίκησις Δεδεαγάτς» 
καί τήν σφραγίδα μέ τήν ημερομηνίαν 13 ’ Ιουλίου 1913 ήμέραν τής πρώ
της κυκλοφορίας.

Μετά τήν έξάντλησιν τών ώς άνω γραμματοσήμων, επειδή δέν είχον 
παραληφθή έξ Α θηνώ ν τά αίτηθέντα Κρατικά τοιαΰτα, έξέδωκα άπλήν 
σειράν γραμματοσήμων, τά όποΐσ έπεσημάνθησαν μέ τήν σφραγίδα τοΰ 
«Στόλος Αιγαίου», έπιτραπείσης υπό τοΰ Ναυάρχου, τή είσηγήσει μου, 
τής χρησιμοποιήσεώς της, δλως έξαιρετικώς. ’Έλαβον δέ πρόνοιαν πρός 
πρόληψιν πάσης παραχαράξεως, λίαν εύκολου άλλωστε, δπως έ'καστον έκ- 
διδόμενον στέλεχος φέρει τήν υπογραφήν μου καί τήν ημερομηνίαν 18 
’Ιουλίου 1913, ημερομηνίαν τής έκδόσεώς των.

Άνά μίαν σειράν τών ώς άνω εκδόσεων,—τάς τελευταίας τάς οποίας 
κατέχω, —άποστέλλω ύμΐν κ. Δήμαρχε, δχι τόσον διά τήν υλικήν αύτών 
άξίαν, άλλ’ ιδιαίτατα διά τήν ιστορικήν τοιαύτην διά τήν πόλιν σας, μέ 
τήν πεποίθησιν δτι άποφάσει τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου θέλετε πε- 
ριλάβη είς πλαίσιον καί άναρτήσητε είς τήν αίθουσαν τών τελετών 
τοΰ Δημαρχείου σας, άναγράφοντες έπ’ αύτών «δωρεά τού Ναυάρχου Σ. 
Δ. Μαυρομιχάλη».

Τό Δημοτικόν Συμβούλιον τής πόλεως σας, κατά τήν ύπό τήν νέαν 
του σύστασιν ύπό τήν Προεδρείαν τοΰ άειμνήστου Χαλκηδονος, τότε Μη
τροπολίτου Αΐνου, ’ Ιωακείμ, πρώτην συνεδρίασιν αυτοΰ ώνόμασε τόν

S q φ κ ί χ  ά ΙΣ Τ '. 2 4
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Ναύαρχον Παύλον Κουντουριώτην καί έμέ επιτίμους πολίτης του, ετ ί- 
μησε τήν Κεντρικήν Λεωφόρον μέ τό ονομα τοΰ Ναυάρχου (άραγε υπάρ
χει ; ή έλησμονήθη καί 6 Ναύαρχος Κουντουριώτης ακόμη; ή έλησμονήθη 
ή πράιτη υπό τήν Ελληνικήν Σημαίαν συνεδρίασις τοΰ Δημοτικού Συμ
βουλίου τής πόλεως σας;), είς δέ τόν τότε παραλιακόν κήπον τοϋ Λήμου, 
δπου κατά τάς Κυριακάς καί έορτάς έπαιάνιζεν ή μουσική καί ήτο τό 
Κέντρον τής πόλεως έδωκε τό δνομα «Φάληρον».

Είς τό Δεδεαγάτς κατέσχον τροχαΐον υλικόν καί παντοϊον άλλο εφο
διασμού Στρατού, τροφίμων, ποιμνίων καί άλλων ζώων, τά οποία διά δέ
κα πέντε έν δλψ επιτάκτων πλοίων κατηύθυνα είς τό έν Θεσσαλονίκη Γ ε 
νικόν Στρατηγείου.

Έπελήφθην αμέσως, συμβολή τού Μηχανικού τού «Άβέρωφ» άει- 
μνήστου Αντωνίου Δραπανιώτη, τεθέντος ύπό τού Ναυάρχου εις τήν διά- 
θεσίν μου, καί ναυτομηχανικών επί τού αγήματος μου τής επισκευής τού 
Βουλγαρικού ρυμουλκού «Μπελλαμόρες», τό οποίον βραδύτερον άπέστειλα 
είς τόν Βασιλικόν Ναύσταθμον καί τών ατμομηχανών καί λοιπού τρο
χαίου σιδηροδρομικού υλικού, τό όποιον οί Βούλγαροι φεύγοντες έν βία 
ήθέλησαν τά αχρηστεύσουν δΓ άφαιρέσεως ένίων μηχανημάτων, έπιτυχών 
έντός δύο ημερών— άφού διά τερεζήνας έπεθεώρησα αυτοπροσώπως τήν 
σιδηροδρομικήν γραμμήν—νά άποκαταστήσω τήν σιδηροδρομικήν γραμ
μήν Γκιουμουλτζίνας-—Ξάνθης— Δράμας— Σερρών— Θεσσσαλονίκης, μετά 
συγχρόνου άποκαταστάσεως τής τηλεγραφικής καί τηλεφωνικής επικοι
νωνίας.

Μεταξύ τοϋ τροχαίου υλικού κατέσχον καί ολόκληρον τόν πολυτελή 
Αύτοκρατορικόν τοΰ Σουλτάνου σιδηροδρομικόν συρμόν, δώρον τής αύτο- 
κρατείρας τών Γάλλων Ευγενίας πρός τόν Σουλτάνον Άβδούλ-Άζίζ, ό 
όποιος άναφέρεται ώς ό μόνος Σουλτάνος, ό οποίος έξήλθε τής Ε π ικρά 
τειας του, μεταβάς διά τοϋ συρμού αυτού, πρός έπίσκεψιν τοΰ Αύτοκρα- 
τορικοϋ ζεύγους τών Γάλλων κατά τήν Διεθνή ’Έκθεσιν τών Παρισίων 
τω 1867, καταστρατηγήσας τήν π α ρ ά δ ο σ ι ν, καθ’ ήν εδει τό 'Ιερόν 
Πρόσωπον τοΰ Χαλίφου καί Σουλτάνου νά πατή μόνον έπί Μουσουλμανι
κού έδάφΟυς, διά τής κατασκευής ειδικών υποδημάτων μέ διπλούς πά
τους . . .  είς οϋς ένεκλείοθη χώμα τής Μέκαςκαί τής Κωνσταντινουπόλεω;. 
Διά λόγους εύνοήτους προνοίας παρέλαβε μετ’ αύτοϋ καί τούς δύο νεα
ρούς έπιδόξους διαδόχους Μουράτ καί Χαμήτ.

Τόν συρμόν τούτον έκ τριάκοντα καί πλέον οχημάτων, φέροντα τόν 
Αύτοκρατορικόν Ντουράν, έπανδρώσας διά ναυτομηχανικών τοΰ ύπ’ έμέ 
αγήματος, σημαιοστόλιστον καί δαφνοστόλιστον άπέστειλα διά τής δια
δρομής Γκιουμουλτζίνας—Ξάνθης—Δράμας—Σερρών είς Θεσσαλονίκην
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ώς δώρον είς τήν Λ. Μ. τόν Κωνσταντίνον τιμηθείς με τάς ευχαριστίας 
Του.

Ή  πόλις σας ουτω, κ. Δήμαρχε, ή οποία τόσα πολύτιμα λάφυρα 
έδωκε δι5 έμοΰ είς τό ’Έθνος, πρώτη καί μόνη αυτή, υπό Στραταστικήν 
Διοίκησιν, λόγφ τής άμεσου Όργανώσεως καί τών οικονομικών άκόμη υπη
ρεσιών, άπεδωκε καί εισπράξεις είς χρήμα αυτουσιον, είσαχθείσας διά τοϋ 
Ναυάρχου είς τό έν Άθήναις Κεντρικόν τοϋ Κράτους ΤαμεΤ,ον τήν 25 
Τουλΐου 1913, δτε ύπογραφείσης τής συνθήκης τοϋ Βσυκουρεστίου, παρέ- 
δωκα τήν Διοίκησιν της είς τόν έκεΐ έξ όμηρίας επανελθόντα 'Υποπρόξε
νον τής Ελλάδος Δημήτριον Σπαθάραν.

Έπιβάς είτα τοϋ «Άβέρωφ», έπλευσα μετά τοΰ Στόλου είς Καβάλ- 
λαν καί Θεσσαλονίκην, όπόθεν παραλαβόντες τόν Βασιλέα, κατηυθυνθη- 
μεν είς Φάληρον, ένθα ό Ελληνικός λαός έν συγκινητική καί μεγαλειώδει 
υποδοχή, άναμιμνησκοΰση τούς θριάμβους τών Βυζαντινών Αυτοκρατό- 
ρων, έδέχθη τόν Νικηφόρον Στρατηλάτην Κωνσταντίνον IB'.

Νομίζω φίλε κ. Δήμαρχε, δτι άπέδωκα πλήρως έξ άναμνήσεων καί 
σημειώσειυν μου τάς καλάς Έκείνας Ήμέρας τάς όποια; μεταδίδω υμϊν, 
ϊνα ό Δήμο; σα: τάς κατέχει διά τήν 'Ιστορικήν "Ανάμνησή είς τό Άρ- 
χεΐον του.

Μετά πάσης τιμής 
Σ. Δ .  Μ Α Υ Ρ Ο Μ ΙΧ Α Λ Η Σ



ΤΑΞΕΙΔΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Θ Ρ Α Κ Η Ν 1)

25) Δημοσιεύομεν τό κατωτέρω απόσπασμα άπό τό βιβλίον τον κόμητος 
d' Haute rive τό όποιον μάς παρεχώρησεν ό κ. Γ · ’ Αρβανιτίδης 
κατά μετάφρασιν ήν ενγενώς άνέλαβεν ό κ. Βαα. Άριστόβον- 
Λος-, τόν όποιον ευχαριστούμεν θερμώς ώς καί τόν κ. Άρβανι- 
τ ίδην{Σ . Θ.)

Τό βιβλίον φέρει τόν τίτλον: Memoire sur Vetat de la Moldavie en 17,87 
par le comte d’Hauterive, Membre libre de VAcademie des in
scriptions et belles lettres, secretaire du Prince de Moldavie 
Alexandre Mavrocordato (Firaris). Edition de I’Acadernie Rou- 
tnaine, Bucarest 1902. Σελ. 286 — 301.

‘ 0  Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, κόμης d' Haute rive, 
εγεννήθη τό 1754 και ήτο τό δεύτερον άπό τά 13 τέκνα μιας οικογένειας, 
ή οποία παρά τήν ενγενή καταγωγήν της δεν είχε μεγόλην περιουσίαν. 
”Εκαμε τ ά ?  απονδάς τον εις τήν σχολήν τών Όρατοριανών, δπου καί έδί- 
δαξε κατόπιν, χωρίς δμως να γίνη μέλος τής Αδελφότητος, τονθ’ δπερ 
εξηγεί τόν τίτλον τον άββά τόν όποιον τον αποδίδουν μερικοί έκ τών συγ
χρόνων τον

Γνωριστείς με τόν κόμητα Chlorieul-Qauffier ό όποιος είχε διοριαθή 
πρέσβνς τής Γαλλίας εις Κων]πολιν, προσελ.,φθη παρ’ αυτοΰ υπό τήν 
Ιδιότητα τοΰ « Oentilhomrne dMmbassade», δπως έλεγον τους ακολού
θους πρεσβειών, κατά 7]βριον τον 1784. Κατά Φεβρουάριον τοΰ αυ
τόν έτους διορισθείς εις ιήν θέαιν τον Γάλλον Γραμματέως τον τότε 
ήγεμόνος τής Μολδαβίας, 'Αλεξάνδρου Μανροκορδάτου τον επιλεγομένον 
*Φνγάδοςι (διότι έφυγεν είς Ρωσοίαν) άνεχώρησε μετ’ αΰτοΰ είς τό Ίάσ- 
σιον, δδραν τής ήγεμονείας.

Κ α θ ’ οδόν έκράτησεν ήαερολόγιον τον ταξειδίον τον, δημοαιευθεν 
υπό τον γνωστόν Ρονμανοφίλον Ubicini. Τον ημερολογίου τούτον δημοαι-

1) "Ο ρ α  σ ελ . 65—82 πα ρ. τόμο υ .
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ενομεν εν μεταφράαει τό κάτω&ι άπόαπασμα τό όποιον άναφέρεται είς 
την εκ Θράκης διάβαοίν τον-

Δέον νά όημειώσωμεν έδώ δτι ό κόμης d'Hauterive, δοον καί αν τολ- 
μμ κάποτε, συμμορφονμενος πρός την μόδαν τής έποχής τον, νά όμιλή με 
κάποιαν έλεν&ερίαν περί τον κληρον έν γένει, κατά βάδος είναι φανατι
κός καθολικός, περιφρονεϊ τούς όρδοδόξονς καί παρ’ δλον δτι τον είναι 
άδννατον νά μή ’δανμάαη τούς διακεκριμένονς “Ελληνας τούς όποίονς 
έγνώριοε, δέν αφίνει ευκαιρίαν νά μή τούς διασύρη.

1η ημέρα — Άπό τό Πέραν είς Ά ϊβ ά ζ κ ιο ί1) ώραι 2.

"Οταν ένας γραμματεΰς τοϋ ήγεμόνος τής Μολδαβίας άναχω- 
ρεΐ άπό τό Πέραν, φανταζόμενος δτι ήμπορεΐ νά ταξιδεύση στήν 
Εύρώπη δπως ταξειδεόει στήν Γαλλία, ιδού ή πρώτη περιπέτεια τοϋ 
ταξειδιοϋ του.

Τό βράδυ, βρίσκεται μόνος σ ’ ένα τόπον άγνωστον, άνίκανος 
νά προσανατολίσθή, σ’ ένα χωριό πού άντηχεϊ άπό τήν όχλοβοή τε- 
τρακοσίων άλογων, έκατόν κάρρων, τριακοσίων προσώπων, πού δέν 
γνωρίζουν μήτε τήν γλώσσαν του, μήτε τήν φυσιογνωμία του, μήτε 
τήν στενοχώρια του. Ζητεί ένα άλογο, ζητεί ένα άμάξι, ένα κατάλυ
μα, ένα κρεββάτι, ζητεί ψωμί, ζητεί τόν ήγεμόνα . . . .

Ό  ήγεμών, άπορροφημένος τήν στιγμήν έκείνην μέ τήν πολυ
πληθή συνοδείαν του, μέ τό μακρυνό του ταξεΐδι, μέ τήν μεγάλην 
έπαρχίαν πού καλείται νά διοικήση, ποϋ νά σκεφθή καί τάς έπιτακτι- 
κάς άνάγκας τών άτόμων πού τόν συνοδεύουν.

Ό  ήγεμών ε ίνα ι άόρατος καί ό γραμματεΰς του . . . άπελπισμέ- 
νος. ’Αποτείνεται παντοϋ, χτυπά κάθε πόρτα, έξαντλειτα ι είς άνα- 
ζήτησιν τών άρμοδίων, είς ερωτήσεις πού φαίνονται γελοΐα ι σ’ έκεί- 
νους πού δέν καταλαβαίνουν. Έ π ί τέλους . . . ένας άπό τούς χιλίους 
πού παραζαλίζει μέ τά παρακάλια του, τόν λυπειται καί τόν όδηγεΐ 
σ ’ ένα κατάλυμα πού φέρει τήν πινακίδα «Τοϋ σινιόρ σεκρετάριουι·.

Κολυμβά σέ μιά λίμνη λάσπης γιά νά φθάση μπροστά σέ μιά 
σκάλα σαράβαλο . . . Ά ναρριχάται, σπάνει τό κεφάλι του στήν πόρ
τα καί εισέρχεται . . . “ Ενα χαμηλοτάβανο δωμάτιο μέ διπλό πάτω
μα, τό όποιον θά μπορούσε περίφημα νά γίνη μονό άν ήθελε συμπλη- 
ρώση κανείς τά χάσματα τοϋ πρώτου μέ τά κομμάτια τοϋ δευτέ

1) Χωριουδάκι μέ 15 20 σπήτια είς άπόστασιν 5—6 χιλ ιομέτρων άπό τά
τείχη τής Πόλης.



374 Βασ. ’ Αριστοβούλου

ρου . . . Παράθυρα χωρίς τζάμια καί σχεδόν χωρίς παραθυρόφυλλα. 
. . . Μήτε μιά κα ρέκλα . . . μήτε τραπέζι . . . μήτε κ ρ εβ β ά τ  . . . Μέσα 
ψυχή γεν νη ιή  . . . μόνον ένας νυκτερινός σκούφος κ5 ένας υπηρέτης 
άμίλητος . . . Τά πρώτα βήματα ένός διπλωματικού σταδίου . . .  Ή 
πρώτη γλύκα τών άπολαύσεων μιάς ’Ασιατικής αύλής . . .  Ό  σινιόρ 
σεκρετάριος δ ιαλέγε ι τήν καλύτερη σανίδα τοΰ δωματίου, ξαπλώ νε
ται, ένα κομμάτι ψωμί καί τυρί τοϋ πέφτει άπό τόν ουρανό, τρώγει, 
πίνει, κοιμάται καί ξυπνά σάν τούς άλλους . . .

Ίδοΰ πώς περνά κανείς τήν πρώτη του νύκτα είς τήν όπηρεσίαν 
τών ήγεμόνων . . . "Αλλως τε πολλοί περνούν χειρότερα τήν τελευ- 
ταίαν ! ! !

2α ημέρα.—-Ά ΐβ ά ζ κ ιο ϊ ατό Μεγάλο Γ εφ ν ρ ιλ).

«. . . Κύριε, έρχομαι Ιδιαιτέρως άπεσταλμένος παρά τοΰ ήγεμό
νος μου ϊνα  ει'πω είς τήν Ύ μετέραν Ευγένειαν πόσον ή Α. Υψηλό- 
της έλυπήθη διότι χθές σάς έλησμόνησαν.

‘Ό θεν  ή Α. Υ ψ η λ ό  της μοί άνέθεσε τό καθήκον νά φροντίζω 
άποκλειστικώς τά τού ταξειδίου σας, άπαλλάσσων με πάσης άλλης 
υπηρεσίας, θ ά  θεωρήσω μεγάλην τιμήν μου καί θά αίσθανθώ μεγά 
λην εύχαρίστησιν άν αί ΰπηρεσίαι μου τύχουν τής ευμενούς ύμών 
έκτι.μήσεως»

Ε ίνα ι ό άρχων Βατάκης2) πού μάς τά λέγε ι αύτά Ίταλιστί, ό 
άρχηγός τών σωματοφυλάκων καί σημαιοφόρων τής Α. Ύψηλότητος. 
"Εχει συμπαθητικήν έμφάνίσιν καί τούς άβρούς τρόπους τής έκλε- 
κτής Ε λλη ν ική ς  κοινωνίας. Ε ίνα ι ό άνθρωπος τοΰ ήγεμόνος ό όλι- 
γώτερον ξένος προς τάς συνήθειας μας καί νομίζω δτι ε ίνα ι ό μόνος 
πού θά μπορώ νά συνεννοούμαι μαζί του.

Ή σκηνή λοιπόν θ ’ άλλάξη καί θ' άλλάξη στό καλύτερο, γ ιατί 
ε ίνα ι άδύνατο ν' άλλάξη στό χειρότερο.

Ό  ήγεμών είς τήν εύνοιαν του αύτήν προσθέτει καί δλα τά 
άλλα χαρίσματα του χαρακτήρος καί τής άνατροφής του.

Εύρίσκω ένα ώραΐο άλογο, άγοράζω ένα σάλι καί ύποδήματα 
άλλά Τοΰρκα. Τό βράόυ θά παραγγείλω  μιά γούνα στή Σηλυβριά . .

1) Μπουγιούκ Τσεκμεδζέ, ιδε κατωτέρω.
2) Πρόκειται πιθανώτατα περί τοΰ Βατάβα. άνωτέρου επαλλήλου τού ηγε

μονικού οϊκου ό οποίος ακολουθούσε τόν ηγεμόνα φέρων τήν σημαίαν τών ήγε
μόνων τής Βλαχομολδαβίας. ’Ίδε Th. Blancard. Les Mavroyeni σελ. 145 (Σ. Μ.)
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Ό  μιχμανδάρης μου έχει τήν καλωσύνην νά μοιρασθή μαζί 
μου τάς κλινοσκευάς πού είς ιό ν  άφιλόξενον αύτόν τόπον κάθε τα 
ξειδιώτης ε ίνα ι υποχρεωμένος νά σύρη μαζί του. ’Έ τσι ό ϋπνος της 
δευτέρας αύτής νυκτός ε ίνα ι όλτγώτερον διαφορετικός άπό τόν γλυ
κόν καί τόσον εύχάριστον Grtvov τών νυκτών πού περνούσα στό Πέ
ραν . . . δέν λέγω τών ημερών . . . θ ά  περάση πολύς χρόνος έως 
δτου εϋρω κάτι άνάλογο μέ αύτές πού άπελάμβανα στόν εύτυχισμέ- 
νο έκεΐνο τόπο . . . ’Αρκεί τόσο γιά  νά πώ σέ τί παλάτι καί σέ ποιόν 
πρέσβυ κοντά ζοΰσα . . . 3)

3η ήμερα. — Ήπό τόν Μεγ Τ σεκμεδζε στή Σηλυβρία.

Σηκωνόμεθα τά ξημερώματα καί άναχωροΰμεν άκολουθοΰντες 
ένα δρόμον παράλληλον πρός τήν θάλασσαν. Γευματίζομεν στό Κι- 
ν ικ λ ή 3) μ ’ ένα άθλιο ψωμί, μέ αυγά κάί άπαίσια τηγανητά ψάρια 
"Ολοι μαζί τρώγουν άπό τό ϊδ ιο  πιάτο καί βουτουν τά δάκτυλά των 
Δ έν  υπάρχει μήτε πετσέτα, μήτε μπουκάλι, μήτε τραπέζι . . . Κατεβά
ζουν τό κρασί δχι μέχρι . . . άλλά μετά τής τρυγάς καί πίνουν τόν 
καφέ μέ τό κατακάθι του είσπνέοντες συγχχρόνως τόν καπνό 100 τζι- 
μπουκιών πού άνάβουν άνευ διακοπής . . . Καί έπειδή ε ίμα ι ό μόνος 
πού παραξενεύεται μαύτά , προσπαθώ νά κρύψω τήν έντύπωσιν πού 
μου προξενούν.

Δέν  γνωρίζω ποιος Μέγας Βεζίρης έκτισε τό ώραΐο αύτό χάνι 
πού μπορεί νά περιλάβη στρατόν ολόκληρον καί τά λουτρά αύτά 
πού θά στόλιζαν μιά πολιτεία . . . Δέν γνωρίζω ποιός "Ελλην αύτο- 
κράτωρ έδολοφονήθη σ’ αύτό άκριβώς τό μέρος . . . Δέν  γνωρίζω γ ια 
τί οί Τούρκοι ονομάζουν Μεγάλο καί Μικρό Σ υ ρ τ ά ρ ι4) τά χωριά πού

1) Σημαίνει τόν ξεναγόν.
2) ‘Η Γαλλική πρεσβε ία  ε ίχ ε  τήν εποχήν εκείνην, εκτός τοϋ πολυπληθοϋς 

προσωπικού της καί πολλούς διακεκριμένους ξένους, σοφούς, φιλολόγους καί 
καλλιτέχνας, όπως τόν Le Chevalier, συγγραφέα τοΰ τ α ξ ε ι δ ί ο υ  σ τ ή ν  
Τ ρ·ω ά δ α, τόν ποιητήν Delille ε ίς  τόν όποιον συνέβη καί ένα νόστιμον έπει- 
σόδίον πού δ ιηγε ίτα ι είς άλλο του έργον ό Hauterive, τόν σχεδιαστήν Cars, 
τόν Fauvel καί άλλους ο! όποιοι εκαμναν τήν ζωή ευχάριστη στό παλάτι τής 
πρεσβείας.

3) θ ά  πρόκειται περί λανθασμένης αναγραφής καθότι τό Κινικλή εΰρί- 
σκεται μεταξύ Σ ηλυβρ ία ς  καί Τσόρλου (Σ. Μ.)

4) Μπουγιούκ Τσεκμεδζέ καί Κιουτσούκ Τσεκμεδζέ. Τό τελευταίο  αυτό 
χωριό πού άπέχει μόλις 20 χ ιλ ιόμετρα  άπό τήν Κων/πολιν ε ίναι σταθμός τοϋ 
σιδηροδρόμου Κων/πόλεως-Άδριανουπόλεως.
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όνομάζουμε Μ εγάλο καί Μικρό Γεφύρι καί γ ια τ ί τό δεύτερο !) αύτό 
έχει δέκα τόξα περισσότερο άπό τό πρώτο . . .

Μά νά . . . ή ήγεμονίς 3) περνά . . μιά πριγκηπέσσα ώραία σάν 
τήν αύγή . . . Τής προσφέρω κρασί, τό π ίνει καί στερείται τό μισό 
της κοτόπουλο πού μου προσφέρει καί τό καταβροχθίζω . . .  Καί 
τώρα . . . ε ίμ α ι πλέον 'Έλλην διά παντός . . .  Τετέλεσται . .  . θ ά  έδ ι
δα δλα μου τά μαλλιά γ ιά  νάχω λίγο μουστάκι καί τό ωραιότερο 
μου καπέλλο γ ιά  ένα κόκκινο φέσι ή ένα πράσινο καλπάκι . . .

4η ήμερα.— Διαμονή στή Σηλυβρία s).

Δ έν  θά ήξιζε τόν κόπον νά σταματήση κανείς στή Σηλυβριά. 'Η 
κόπωσις δμως τών περασμένων ήμερών καί ή άνάγκη νά χωρισθοϋ- 
με άπό τούς συγγενείς  καί φίλους πού ήλθάν ώς έκε ΐ γ ιά  ν’ άναβά- 
λουν τήν στιγμήν τοΟ άποχαιρετισμοΰ μάς έπ ιβάλλε ι νά μείνωμεν.

5000 Τούρκοι, 500 "Ελληνες καί 100 Ε β ρ α ίο ι4) άποτελοΟν δλον 
τόν πληθυσμόν αύτής τής πόλεως πού εύρίσκεται σέ ώραία τοποθε
σία, ε ίνα ι δμως κακοχτισμένη, έχε ι δρόμους άθλιους καί ε ίνα ι κατά 
τό ήμισυ περικυκλωμένη μ ’ ένα τείχος έρειπωμένο Γοτθικής κατα
σκευής.

Δ έν  θά είχα τίποτε νά σημειώσω στό ήμερολόγιό μου άν αί Κυ- 
ρίαι τής συνοδείας μας δέν μάς έδιδαν ένα δε ίγμα τής θρησκευτικής 
εύλαβείας τών Έ λλην ίδω ν, Ήκολούθησα τάς ήγεμονίδας είς τήν μη- 
τρόπολιν, άρχαίαν Βασιλικήν πού ένθυμίζεί τελείως τάς κατακόμβας 
τής πρώτης έποχής του Χριστιανισμού. Φώς εισέρχεται τόσον δσον 
χρειάζεται γ ιά  ν’ άντιληφθή κανείς δτι πρόκειται περί σπηλαίου πού 
προχωρεί είς βάθος, χαμηλό, μέ τούς τοίχους πνιγμένους στήν καπνί
λα καί Ιστορημένους μέ εικόνας πού φανερώνουν τήν έλλε ιψ ι πάσης 
καλαισθησίας. Οί άγιο ι έχουν γενειάδες, μύτες καί δάκτυλα ύπερμέ-

1) Τό μήκος του ε ίνα ι 2000 πόδια.
2) Ή  πριγκήπισσα Ζεφύρα, κόρη τοϋ τέως ήγεμόνος τής Βλαχίας Νικο

λάου Καραδζά, δεύτερη σύζυγος τού ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Ή πρώτη 
του σύζυγος ήτο μιά νέα κόρη άπό τό Στρασβούργο ή όποια ε ιχεν  άποθάνει 
ολίγον καιρόν μετά τόν γάμον της.

3) Σηλυβρ ία  ή Σ ηλυμ βρ ία  τοϋ Στράβωνος, 6 ωραι άπό τόν Μπουγιούκ 
Τσεκμεδζέ.

4) Λανθασμένη πληροφορία· ή Σ ηλυβρ ία  ε ίχ ε  περί τούς 2500 "Ελληνας καί 
άλλους τόσους Τούρκους. (Σ. Μ.)
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τρως μακρυά, σι δέ αγια ι ένα χρώμα ποΰ σίγουρα δέν θά τούς πή
γαινε αν ζοΟσαν άκόμα . . .

Κάθε εικόνα δέχεται τό προσκύνημα τού κάθε πιστού, αί πλέον 
διακεκριμένοι άπολαμβάνουν έκ περισσού κ’ ένα φίλημα. . . 'Ομολο
γώ δτι ή νύφη τής πριγκηπίσσης Καραδζα χ) κάμνει τούς θεατάς νά 
λαχταρούν νά ήταν στήν θέσι τών άγιων . . . Πρέπει νά προσθέσω 
δτι ή λ ιτανεία  αύτή δέν γ ίνεται μέ πολλή σοβαρότητα. Γελούν άνα· 
μεταξύ των μπροστά στάς εικόνας ψιθυρίζουσαι συγχρόνως καί προ
σευχές είς τις όποιες δέν προσέχουν περισσότερον άπό τούς άγιους 
είς τούς όποιους άπευθύνοντα ι. . .

Οί παππάδες καί οί πιστοί ψάλλουν έν χορώ τροπάρια μέ τέ
τοιαν ταχύτητα πού προϋποθέτει δτι δέν σκέπτονται μήτε τούς στί
χους μήτε τήν μελωδία καί δλη αύτή ή Ιστορία τελειώνει μέ προσφο
ράς στούς παππάδες, λειτουργούς μι&ς θρησκείας πού έδώ, δπως καί 
στόν τόπο μας καί σ’ δλα τά μέρη τοΰ κόσμου, άγαπα τό χρήμα.

5η ήμερα. —  Ά π ό Σηλυβριά εις Ταορλον a).

Είνα ι άδύνατον νά μή συμμετάσχη κανείς στή λύπη μιάς οικο
γένειας πού τά μέλη της ε ίνα ι ήνωμένα μεταξύ των, προκειμένου ν 
άποχωρισθούν άπό τόν εύγενέστερον τών ήγεμόνων 3).

Οί άποχαιρετισμοί αύτοί άνανέωσαν τήν πικρίαν πού αίσθάνθη- 
κα άποχωριζόμενος άπό τούς δικούς μου . ..

Ή άδελφή τού ήγεμόνος πηγαίνει νά ζητήση παρηγοριάν κοντά 
στόν έπίσκοπο τής περιφερείας. Ή εύγνωμοσύνη καί ή περιέργεια μέ

1) ΤΗταν, λέγει παρακάτω ό d ’ Hauterive, μία κυρία μέ πολύ πνεύμα και 
έπεδείκνυε μεγάλην έλευθεροφροσυνην είς τήν αύλήν της. ’Αγνοώ τό δνομα 
τής νύφης της ‘Ό σον άφορά τόν σύζυγον τής τελευταίας, Ίωάννην Καραδζα 
γυναικάδελφον τοΰ ήγεμόνος τής Μολδαβίας, ήτο ένας νέος 20έτών πού έγινε 
Μ. Δραγουμάνος τής 'Υψηλής Πύλης στά 1808 καί άπέθανε μετά δύο μήνας.

2) ΤσορλοΟ ή Τσουρουλλός τών Βυζαντινών, σταθμός τού σιδηροδρόμου 
Κων/πόλεως-’ Αδριανουπόλεως.

3) Ό  άνταποκριτής τοΰ Journal Politique τοΰ 1782 έπαινεί τήν πολυμά- 
θειαν καί τούς τρόπους τοΟ ’Αλεξάνδρου Μαυρογορδάτου. Ή εύγένεια του 
έφθανε μέχρι τού σημείου νά άφίνη τούς ξένους νά έπισκέπτωνται τό χαρέμι 
του.

(Σ. Μ. Τήν τελευτάίαν αύτήν λεπτομέρειαν άρύεται ό σχολιαστής τοΰ d ’ 
Hauterive άπό τά άπομνημονεύματα τοΰ περιφήμου Prince de Ligne, ό όποιος 
συνέχεε τ ή ν  α ύ λ ή ν  τ ή ς  ή γ ε μ ο ν ί δ ο ς  μέ χαρέμι Ά σ ιά το υ  μ ο 
νάρχου 11)
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όδηγούν έπίσης έκεΐ διά ν’ άποχαιρετίσω τήν πριγκήπισσα.
Ό  ιεράρχης έχει ένα εύπρεπές οίκημα, ε ίνα ι κομψός καί ώραίος 

άνδρας.’Έ χει τό ωραιότερο μουστάκι, τήν πλέον περιποιημένη γ εν ε ι
άδα, τήν πλέον άπαστράπτουσαν ύγείαν καί ψαίνεται δτι τόν άπα- 
σχολεΐ τόσον ή γεΰσις τοΰ καφέ του καί ή κομψότης μέ τήν όποιαν 
τόν ρουφά δσον καί ή φροντίς του νά παρηγορήση τήν έπισκέπτριάν 
του. Ή Α Πανιερότης άπό τή γοΟνα μου καί τό καλπάκι μου μέ 
πήρε γιά παππά I καί μέ τιμά μ ’ ένα ελαφρό κίνημα τής κεφαλής καί 
μ’ ένα μειδίαμα γεμάτο άπό άγέρωχη μεγαλοπρέπεια. "Οθεν συνά
γω τό συμπέρασμα δτι είς δλας τάς θρησκείας αί πριγκήπισσαι τσα
κίζονται διά νά περιποιηθοΟν τούς δεσποτάδες, οί όποιοι δμως δέν 
άνταποδίδουν τά ι'σα είς τούς παππάδες ! . . .

ΆναχωροΟμεν λοιπόν άπό τήν Σηλυβρία ή Σηλυμβρία «πόλιν 
τοϋ Σήλυος», άν δπως τό θέλει ό Πορφυρογέννητος «βρία» σημαίνει 
πόλις καί άν υπήρξε ποτέ κάποιος Σήλυς πού έκτιζε πόλεις. Δέν  ε ί 
δα πουθενά τά έρείπια τοΰ μεγάλου τείχους χ) πού συνέδεε τάς δύο 
θαλάσσας καί πού τόσον ολίγον έπροστάτευσε τούς Βαρβάρους τοΰ 
Νότου άπό τούς Βαρβάρους τοΰ Βορρά. Ό  Δόκτωρ Μάκενζυ δέν π ι
στεύω νά τό ε ίδε  πουθενά, θά τό διάβασε μόνο στήν ίστορία. Δέν 
αποκλείεται έπίσης νά μήν είδα τίποτε έπειδή τό χιόνι θά ε ίχε κα
λύψει τά ϊχνη  του.

Τό ψύχος είναι δριμΰτατον, μόλις δμως τά αισθάνομαι χάρις στή 
ζεστή γοϋνα πού μου έχάρισεν ό ήγεμών.

Ό  άγαπητός μου μιχμανδάρης δέν μέ άφίνει ουτε βήμα. Ή προ
νοητική του δραστηριότης προφθαίν^ι παντού. Ε ϊμεθα βέβαια οί μό
νοι, μηδέ τοΰ ήγεμόνος έξαιρουμένου, πού δέν μάς λείπει ποτέ ψω
μί, πουλιά, καφές, τσάι, κρασί, σοκολάτα, σαλέπι κτλ Αύτό μέ κά- 
μνει έπιεικέστερον γιά  τά Ε λ λ η ν ικ ά  φαγητά πού μάς έρχονται άπό 
τήν κουζίνα τοΰ ήγεμόνος καί ύπομονητικώτερον γ ιά  τίς άλλες δυσ
κολίες τοΰ ταξειδιοΰ.

’Από τήν Σηλυβρία στό Κινικλή 2) πέντε ωρών πορεία. Περνού
με άπό μικρά γεφύρια μεγάλου μήκους άλλά πολύ καλοκτισμένα.

1) Ε ίναι τό περίφημον τε ίχο ς  τοϋ ’ Αναστασίου τοϋ Β 'ά π ό  τό όποιον δέν 
μένουν παρά μερικές πέτρες καί μερικά τοϋβλα.

2) Σινεκλή, σταθμός τής γραμμής Κων/πόλεως—’ Αδριανουπόλεως άπέ- 
χων 40 χιλ ιόμετρα άπό τήν Τσορλοϋ. ( Ό  εκδότης συγχέει τό Κινικλή άλλοτε 
χωρίον καί έπί των ήμερών μας τσιφλίκιον, μακράν τής σιδηροδρομικής γραμ
μής, μέ τό Σ ινεκλή (Σ. Λ .)
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Τά γεφύρια αύτοΟ του τόπου έχουν ύψος (5 έως 7 ποδών, κατασκευ
άζονται εύκολα, διά τούτο ε ίνα ι καί πολυάριθμα.

Σπήτια δέν φαίνονται πουθενά, κανένας άγρός, καμμιά δενδρο
φυτεία, μία μόνον μάνδρα είς άπόστασιν μισής λεύγας καί 3 ή 4 
άλλες στήν εϊσοδο τοΰ χωριοΟ. Τά βουβάλια, τά άλογα, τά βώδια, 
τά πρόβατα καί τά κατσίκια, ζοΰν έκεΐ δλα μαζί άνακατεμένα έν ά- 
γαστή σύμπνοια. "Αμα δμως βγοϋν άπό τή μάνδρα σκορπίζονται γ ιά  
νά συγκεντρωθούν κατά γένη καί σχηματίζουν γραφικάς όμάδας 
στους λόφους καί σ ιήν κοιλάδα.

Τό Κινικλή ε ίνα ι ένα χωριουδάκι μέ είκοσι σπήτια άπό τά 
όποια τρία ε ίνα ι χάνια καί τό ένα τζαμί έρειπωμένο. Μερικά δένδρα 
βρίσκονται ποΰ καί ποΰ γύρω άπ’ αύτά τά καλύβια. Μήτε ένα δέν 
ύπάρχει πού νά μήν έχη στή στέγη του μιά φωληά πελαργών καί 
μιά κουκουβάγια πού θρηνεί μέρα μεσημέρι δπως άλλου κατά τά 
μεσάνυχτα (sic) στά δάση. Αύτό προσθέτει μιά νότα μελαγχολίας 
στό λασπουδιάρικο κ ι ’έρειμωμένο αύιό χωριουδάκι.

6η ημέρα.— Ά π ό Ταορλον είς Μπονργκάζ 1) .

Ή Τσορλοΰ ε ίνα ι γνωστή στήν Τουρκία άπό τήν νίκη τοΟ Σε- 
λήμ υίοΰ τοΟ Βαγιαζήτ, κατά τοΰ πατρός του καί άπό. τόν θάνατον 
τοΰ θηρίου αύτοΟ όκτώ χρόνια μετά τήν έπιτυχία τής συνωμοσίας του 
είς τό ίδ ιον  άκριβώς μέρος τής πατροκτονίας του.

Ή Τσορλοΰ ύπερηφανεύεται περισσότερον ώς γενέτειρα τοΰ πε- 
ριφήμου Τσόρλουλου Ά λ ή  Πασά3) ό όποιος, άπό ξυλοσχίστης πού ήτο, 
δταν έγ ινε  Βεζίρης, έπρόσθεσε στό δνομά του καί τό δνομα τής πα-

1) Λουλέ Μπουργκάζ, σταθμός τοϋ σιδηροδρόμου Ά δριανουπόλεω ς, πρω
τεύουσα τοϋ νομοϋ τής· Ραιδεστοϋ.

2) Τσόρλουλου Ά λ ή  πασάς Μ. Βεζίρης Ά χ μ έ τ  τοΰ Γου (1706—1710). Υιός 
κατά τινας ενός γεωργού, κατ' άλλους ένός μπαρμπέρη τής Τσορλοΰ. Ό  Ιδιος 
πριν γίνη Μ. Βεζίρης ύπήρξε, όχι ξυλοσχίστης, δπως λέγει ό d ’Hauterive, αλλά 
μαθητευόμενος άγας στήν υπηρεσία τοϋ -Παλατιού.

(Σ. Μ.) Ο ί άγάδες αύτοί προωρισμένοι κατ’ άρχήν διά τήν άτομικήν υπη
ρεσίαν τοϋ Σουλτάνου ή διά τήν εσωτερικήν διοίκησιν- τοϋ παλατιού, σιγά σι
γά άνήρχοντο είς διάφορα άξιώματα έντός τών άνακτόρων γινόμενοι π. χ. 
ύπασπισταί τοΰ Σουλτάνου (τσοκαδάρηδές) όπέρτατοι άρχηγοί τής στρατιωτι
κής καί πολιτικής διοικήσεως τών άνακτόρων (σιλιχδάρηδες) καί κατόπιν μετα- 
πηδοϋντες έκ τής άτομικής υπηρεσίας τοϋ Σουλτάνου είς τήν διοίκησιν τοϋ 
κράτους, Μεγάλοι Βεζίραι κτλ.
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τρίδος του δχι διά νά φανερώση μέ αότό δτι ε ίνα ι κύριός της Χ) άλ
λά μάλλον διά νά ύπενθυμίζη τήν ταπεινήν καταγωγήν του.

Οί Τοϋρκοι, φρονιμώτεροι άπό μάς, έκτιμοΰν περισσότερον έκεί- 
νους πού μέ τήν Ιδιοφυίαν των κατώρθωσαν νά γίνουν άνώτεροι τής 
τύχης των.

Ό  καιρός ε ίνα ι λαμπρός, δυστυχώς δμως έχομεν έμπρός μας 
πορείαν 10 ώρών καί δέν ύπάρχει κανένα άλλο χωριό είς τάς ω
ραίας αύτάς καί μακράς πεδιάδας έκτός τοΰ Καριστεράν. Μερικές 
μάνδρες, κάμποσα γεφύρια, ποταμάκια καί λοφίσκοι διακόπτουν ποΟ 
καί- πού τήν μονοτονίαν τοΰ τοπείου.

Μερικοί γήλοφοι έσχηματίσθηκαν διά νά ύπενθυμίζουν νίκας 
ποΰ έκέρδισαν οί Τοϋρκοι καί άλλοι χρησιμεύουν ώς σημεία συγκεν- 
τρωσεως διά νά φαίνεται άπό μακρυά ή σημαία τοϋ Σουλτάνου. " Ε 
νας άπό αύτούς τούς γηλόφους ε ΐνα ι τοϋ Σουλτάν Μουράτ. Έ κ ε ΐ ,  
κοντά στό Μπουργκάζ, ε ίχ ε  συναθροίσει τόν στρατόν του δταν έκίνη- 
σε γιά  νά νικηθή άπό τόν ήγεμόνα τών Σέρβων 8). Σήμερον ε ίνα ι ό 
μοιραίος τόπος δπου ό Μποστανδζί μπασης τής Ά δρ ιανου πόλεως 8) 
κρεμά τούς ληστάς . . . Έ δώ  . . . σάν ν’ άκούω τούς φιλοσόφους μας 
νά διαμαρτύρωνται . . . Έ  λοιπόν, γ ια τί δέν βγαίνουν λ ιγάκι έξω 
άπό τόν τόπον των . . . .  "Αν ό κ. Μπεκκαρίας έβλεπε τήν κλεφτου- 
ριά αύτής τής χώρας θά έδοκίμαζε όλιγώτερον οίκτον διά τούς κα
κούργους πού δολοφονούν τίμιους άνθρώπους γιά ένα φλουρί.

Έδώ οί πρόγονοι τών σκλάβων πού πρόκειται νά διοικήσωμεν, 
έξώντωσαν τούς πατέρας μας διά λογαριασμόν τών Ελλήνω ν, οί 
όποιοι άπό τότε έφρόντισαν νά μάς έκδικήσουν μέ τά παθήματά 
των 4). "Οταν ό Βαλδουίνος έξελέγη αύτοκράτωρ τής Κων] πόλεως, οί 
'Έλληνες έζήτησαν προστασίαν άπό τούς Βουλγάρους ’ Ιωάννης ή

1) (Σ . Μ.) ΟΙ Τοϋρκοι μή έχοντες οίκογενειακά έπίθετα, διά νά διακρί- 
νωνται άπό τούς συνωνύμους των, έγένοντο γνωστοί μέ τό δνομα τής πατρίδος 
των ή πολλάκις μέ τά φυσικά των έλ α ττώ μ α τα : (Τ οπάλ=κουτσός) Κιόρ (στρα
βός) κτλ.

2) (Σ. Μ ) Ή μάχη τοϋ Κοσσυφοπεδίου.
3) Μποστανδζί μπασης δηλ. άρχηγός τών κηπουρών ήτο ένα είδος άστυ- 

νομίας, εχων ύπό τάς δ ιαταγάς του, ώς έκτελεστικά δργανα τής εξουσίας του, 
τούς χασεκήδες, περί τών όποίων ό συγγραψεύς όμιλε ΐ κατωτέρω. (Σ . Μ.)

4) (Σ . Μ.) Ή ψράσις, δπως διατυποϋται είς τό κείμενον, ε ίναι διφορου- 
μένη, πάντως άπό δσα λέγε ι  παρακάτω ό συγγραφεύς. αύτή ε ΐναι ή έννοιάτης.



Τ α ξ ε ίδ ισ  ε ίς  τήν  Θ ρά κην 331

Ίωαννίκιος χ) ό Βασιλεύς τών Βουλγάρων έφώναξε τούς Κομάνους, 
άγριους πού ζοΟσαν ύπό σκηνάς, φορούσαν δέρματα ζώων καί ήταν 
όπλισμένοι μέ τόξα καί μέ λόγχας. ’Έσφαζαν καί έφευγαν δπως οί 
Τατάροι τών ήμερών μας. 01 Βάρβαροι αύτοί έτρεξαν άπό τήν Μολ
δαβίαν, τήν Βλαχίαν καί τήν Βεσσαραβίαν, έπετέθησαν έναντίόν 
τών έφοδιοπομπών καί τών άποσπασμάτων τοΰ στρατού τών Λατί
νων πού έπρόκειτο νά πολιορκήση τήν Άδριανούπολιν, έπειτα, ύπο- 
κρινόμενοι δτι φεύγουν πανικόβλητοι, παρέσυραν τούς άνυπόπτους 
έχθρούς των είς τήν πεδιάδα, δπου τούς κατέσφαξαν. Έ κ ε ΐ  έφονεύ- 
θη καί ό κόμης de Blois, Ό  αύτοκράτωρ έπεσε αιχμάλωτος είς χεΐ- 
ρας τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος, ό όποιος τού έδωκε τόν οίκτρότερον 
θάνατον. Ό  Δόγης τής Βενετίας διέφυγε μέ τόν στρατόν του άφί- 
νοντας τήν χώραν είς τούς νικητάς, έπίσης λησταί δπως καί οί σταυ
ροφόροι, άλλά πάντως έπιτηδειοτέρους άπό αύτούς στήν τέχνη τής 
ληστείας.

Ό  Βεζίρης Κιοπρουλής 2) πού κληρονόμησε άπό τόν πατέρα του 
τό άξίωμα τοΰ Μ. Βεζίρη καί τό κράτησε 15 χρόνια, πέθανε στή 
Τσορλοΰ 8). Ύπήρξεν ό μεγαλύτερος πολιτικός τής Τουρκίας *) καί ό 
μόνος Βεζίρης πού έμ ε ιν ε  διαρκώς στήν έξουσία. Ε ίχ ε  κυριεύσει τήν 
Κρήτην καί δ ιο ικήσει μέ έπιτυχίαν τόν Τουρκικόν στρατόν έναντίον 
τών Γερμανών καί τών Πολωνών. Πρίν άποθάνει ε ΐχεν  ύπογράψει 
τήν συνθήκην πού έδ ιδε στούς Τούρκους τήν Ποδαλία 6).

1) ’Ήτο Ρουμάνος έκ Μακεδονίας, ό όποιος 'ίδρυσε διά τής ένώσεως τΩν 
πέραν τοΰ Δουνάβεω ς Ρουμάνων καί τΩν Βουλγάρων τό δεύτερον Βλαχο- 
Βουλγαρικόν βασίλειον. Εύρίοκετο είς στενάς σχέσεις μέ τόν πάπαν Ίννοκέν- 
τιον Γ ' .  ό όποιος τοΰ έσ τε ιλε  καί ένα Λεγάτον δ ιά νά τόν στέψη Βα σιλέα  τΩν 
Βουλγάρων καί τΩν Βλάχω ν προσπαθΩν νά τόν προσέλκυση είς τήν λατινικήν 
έκκλησίαν καί ένθυμίζων ε ίς  αύτόν τήν Ρωμαϊκήν καταγωγήν του.

(Σ . Μ.) Πρόκειται περί τοΰ Κατογιάννη, κατά τούς Βυζαντινούς, Σκυλοϊ- 
ωάννου ποϋ ήθελε, κατά τόν Ά κροπολίτην ,  νά όνομάζεται Ρωμαιοκτόνος. Ή 
παραπάνω σημείωσις τοΰ σχολ ια σ ιοΰ  τοϋ d'Hauterive, γνωστοΰ Ρουμανοφίλου, 
πού δέν χάνει εύκαιρ ία  νά κολακεύση τάς φαντασιοπληξίας τΩν Ρουμάνων, 
άπηχεί άκριβΩς ένα άπό τά  τεχνάσματα τής Δυτικής έκκλησίας διά τήν παρα- 
πλάνησιν τΩν ΒαλκανικΩν.

2) Ά χ μ έ τ  Κιοπρουλή, ό δεύτερος Μ. Βεζίρης πού φέρει αύτό τό όνομα.
3) Ό  d’Hauterive κάμνει έδΩ ένα μικρό λάθος. Ό  Ά χ μ έ τ  Κιοπρουλή δέν 

άπέθανε στή Τσορλοΰ ά λλά  σ’ένα μικρό τσιφλίκι κοντά στό Λουλέ-Μπουργκάζ.
4) Μ ετά τόν Σοκολλή. " ίδε παραλληλισμόν τΩν δύο, Χάμμερ XI 434.
5) 27 8)βρίου 1676.
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7η ημέρα. —  Ά π ό Μπουργκάζ είς Κίρκιλισσε (Σαράν~α Εκκλησίες).

ΆναχωροΟμε μέ θαυμάσιον καιρόν καί έπιβλητική μεγαλοπρέ
πεια. ΟΙ κυρίες τοΟ τόπου, δλες έπί ποδός άπό τά ξημερώματα, έ- 
σχημάτιζαν μικράς ομάδας μπροστά στις πόρτες τών σπητιών. ’Ά ν  
κρίνη κανείς άπό τό πλήθος τοΰ ωραίου φύλου, ό πληθυσμός της 
πολιτείας αύτής θά ε ΐν α ι σημαντικός. Ό  φερεδζές ποΰ τις σκεπάζει 
καί ό άβολος έπίδεσμος ποΰ τις φιμώνει δέν ικανοποιεί τούς περιέρ
γους, μαντεύει δμως κανείς από τό βάδισμα καί τήν κορμοστασιά τά 
χαρακτηριστικά έκείνων πού ε ίνα ι έμμορφες. Πουθενά δέν είδα τόσα 
πολλά ώραία μάτια καί χαριτωμένα κεφάλια. Μερικές κρατούν τά 
παιδιά των άπό τό χέρι, τά ωραιότερα παιδάκια τοΰ κόσμου.

Δέν  φαίνονται καί πολύ νά μάς φοβούνται, τούναντίον μερικές 
φανερώνουν άπέναντί μας άρκετά ζωηράν περιέργειαν. Γ ι ’ αύτό, 
ένας Τούρκος ξενός καί περαστικός σάν κ’ έμάς, άγριεύει, γυρνά 
έπίτηδες άπό τόν δρόμο του, τις πλησιάζει καί τις έπ ιπλήττει έξορ- 
γισμένος. Φεύγουν άμέσως σάν κοπάδι πουλιών, έπανέρχονται δμως 
άμέσως κατόπιν μέ τά ϊχνη τοΰ τρόμου καί γελοΟν άναμεταξύ των 
μέ πολλήν χάριν.

Τό Μπουργκάζ ε ίνα ι άξιοσημείωτον γ ιά  τήν εύχάριστη τοποθε
σία του, γ ιά  τά καλλιεργημένα του περίχωρα καί γ ιά  τήν έμμορφιά 
δύο ή τριών περιβλέπτων οικοδομών του πού τις χρεώστε! στόν Μεχ- 
μέτ πασά ι), Μ. Βεζίρην έπί Σουλεΰμάν του Μεγαλοπρεπούς' τό τσαρ- 
σί του δέν ε ίνα ι μεγάλο, μήτε πλούσιο. Τσιμπούκια, καλαμάρια^ 
φυλδζάνια καί άλλα μικροπράγματα αύτοΟ τοΟ είδους, έπιχρυσωμέ- 
να μέ γοΟστο τοΰ δ ίδει μία λάμψι πού τήν τονίζει άκόμη περισσό
τερον ή γραφική φυσιογνωμία τών Τούρκων πού καπνίζοντας έπά- 
νω στό μπάγκο τους μέ άδιατάρακτη σοβαρότητα, μήτε κάν προσέ
χουν στούς ταξειδιώτες πού περνοΰν καί τούς κυττάζουν μέ π ε
ριέργεια.

Ά π ό  τό Μπουργκάζ στις 40 Ε κκ λη σ ίες  όκτώ άτελείωτες ώρες εύ- 
τυχώς άπό ένα δρόμο εϋκολο καί ϊσ ιο  Εύχάριστοι κάμποι, λόφοι 
καλλιεργημένοι, ένα τοπείον άνώμαλο, καλοδιηρημένο στήν πο ικ ι
λ ία  του, γεμάτο ζωήν, έλαφρώνει τό βάρος αύτής τής έρημίας. Πε
ρ ιμένεις  άπό οτιγμή σέ στ ιγμή νά συνάντησης ένα χωριό καί μόνον

1) Έ π ί Σουλτάν Σουλεΰμάν υπήρξαν δόο Μ. Βεζίραι μ ’ αύτό τό δνομα. 
Ό  Μ εχμέτ Πιρί πασάς ποΰ έπαύθη στά 1523 καί ό Μ εχμέτ Σοκολλής, ό μ εγα 
λύτερος πολιτικός τής Τουρκίας πού έδολοφονήθη στά 1579.
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σέ δύο λευγών άπόστασι άπό τις 40 ’ Εκκλησίες βρίσκεται τό Ά λ ή  
μπέη τό άθλιέστερο χωριουδάκι τής Ρούμελης. Ό  Μποστανδζή μπα 
σής μας έφίλεψε σήμερον μέ τό θέαμα ένός Ά ρά πη πού είχαν προσ- 
φάτως κρεμάσει. ^Ητον ό άρχηγός μιάς συμμορίας ληστών ποΰ ήτο 
ό τρόμος τών ταξειδιωτών καί ή μάστιξ τής επαρχίας.

Έ δώ  δέν ύπάρχουν παρά δύο καλά έπαγγέλματα. Τό επάγγελ
μα τοΟ ληστοΟ καί τό έπάγγελμα  τοΰ χασεκή Καί τά δύο έξασκοΰν- 
ται είς βάρος τοΟ δημοσίου.

Μία σπεΤρα κακούργων έγκαθίσταται κατ’ άρχάς σ ’ ένα κατάλ
ληλο μέρος. Ά μέσω ς διατάσσονται τά πέριξ χωριά νά τούς φέρουν 
φυσίγγια καί τρόφιμα μέ τήν άπειλήν δτι άν δέν έκτελέσουν τήν 
προσταγήν θά καούν τά σπίτια των καί τά σπαρτά των. Είς τό μ ε 
ταξύ, ό μποσιανδζή μπασής, έγκαίρως πληροφορημένος, άποστέλλει 
ένα λόχον χασεκήδων. Ό  άρχηγός τοΟ λόχου φεύγει μπροστά. Μα 
ζεύει πληροφορίες γ ιά  τήν διεύθυνσι πού πήραν οί λησταί, προσποι
ούμενος δτι τούς καταδιώκει, έρευνα δλα τά χωριουδάκια που συ
ναντά στό δρόμο του, μπαίνει σ’ δί.α τά σπήτια μέ τήν πρόφασι νά 
κάμη έρευνα, ένσπείρει τόν τρόμο στούς κατοίκους σάν νά ήσαν λη
σταποδόχοι, ιδίως στούς πλουσίους πού συλλαμβάνει καί άπολύει 
άφοΰ τούς χαρατζώσει, καί πηγαίνει κατ’ αύτόν τόν τρόπον άπό χω
ριό σέ χωριό χρηματιζόμενος ένώ, άφ’ έτέρου, οί λησταί δολοφονούν. 
Αύτό δέν ε ίνα ι δλο. Γ ιά  νά ε ίνα ι έν τάξει πρέπει νά βρεθή ένας δυσ
τυχής γιά τήν κρεμάλα.

Ό  χασεκής, φορτωμένος άπό λάφυρα πηγαίνει στή Ροδόπη ή 
στό Μπαλκόνι γ ιά  νά βρή κανένα τζομπάνη, είς ήμιαγρίαν κατά- 
στασιν, μόλις έχοντα φυσιογνωμίαν άνθρώπινη καί άνίκανο νά έκ- 
φρασθή όπωσδήποτε. Τόν δένουν, τόν όδηγοΟν στό μποστανδζή καί 
μέ μόνο πειστήριον τήν έλεε ινή  του έμφάνισι, τόν καταδικάζουν είς 
θάνατον. Ό  Βούλγαρος πάει στήν κρεμάλα καί ό άλγουαζίλ άμεί- 
βεται.

Οί λησταί λεηλατούν, ό λαός στενάζει καί ό μποστανδζή μπα
σής ε ίνα ι εύχαριστημένος γ ια τί άποδίδει τήν δικαιοσύνην έν όνόμα- 
τι τοϋ σουλτάνου πού θά τόν διορίση πιθανώς αύριον πασάν ή Μ. 
Βεζίρην . . .

8η ημέρα.— Λιαμονή στις 4 0  ’Εκκλησιές.

'Ο ήγεμών μάς άφίνει σήμερον γ ιά  νά προηγηθή τής συνοδείας 
του. Πριν φύγει φροντίζει νά χαράξη τήν πορεία πού θ ’ άκολουθή- 
σωμε. 'Ημείς δμως δέν θά άκολουθήσωμε τάς υποδείξεις του. Γιά
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νά κάμωμε καλύτερα, θά κάμωμεν χειρότερα, γ ιά  νά φθάσωμεν ένω- 
ρίτερα, θά φθάσωμεν άργότερα. ’Έ τσ ι έκτελοΰνται συνήθως αί διατα- 
γα ί τών άπόντων ιδίως δταν αύτοί τύχει νά ε ΐν α ι ήγεμόνες.

’Ά λλω ς  τε ε ϊμεθα  ή α ύ λ  ή. ’Έ τσ ι όνομάζουν 3 ή 4 νέους άπό 
τούς όποιους οί περισσότεροι έχουν τήν ήλικίαν έκείνων πού μόλις 
άφίνουν τά θρανία τών σχολείων. Μας έδωσαν δικαιώματα ζωής καί 
θανάτου δ ι ’ δσους αύθαδιάσουν ή δέν ύπακούσουν είς τάς διαταγάς 
μας. Προπορεύονται οί ούρές άλογων καί οί σημαίες, έμβλήματα έπι- 
βλητικά τής Τουρκικής Κυριαρχίας καί μουσική πού δέν ε ΐνα ι καθό
λου διασκεδαστική έπειδή ε ίνα ι έθνική καί ή καλύτερη τής Αύτοκρα- 
τορίας Χ).

'Η πόλις τών 40 Έ κκλησιώ ν ε ΐνα ι μεγαλύτερη άπό τό Λουλέ- 
Μπουργκάζ. Πέντε ή έξη μιναρέδες κ’ ένα τσαρσί δπου δέν βρίσκεις 
νά ξοδεύσης παραπάνω άπό δύο φλουριά ε ίν α ι τά μόνα άξιοπαρα- 
τήρητα πού μένουν στή μνήμη.

Ή  Χριστιανική συνοικία ε ΐνα ι πέραν τής πόλεως, άπομονωμέ- 
νη καί κάτι χειρότερη άπό τήν Τουρκική.

Τά οίκημα τό προωρισμένο γιά τόν ήγεμόνα δέν ήταν τέτοιο 
πού νά τοΟ έμπνέη τήν έπιθυμίαν νά παρατείνη τήν έκεΐ διαμονήν 
του. Αύτοί πού μάς φιλοξενούν έκαμαν δτι μπορούσαν γ ιά  νά κρύ
ψουν τή φτώχεια τού δικού μας. Χρεωστώ τήν ιδ ια ιτέρα αύτή περ ι
ποίηση στήν ι'δια άπάτη πού έκαμε ό έπίσκοπός τής Σηλυβρίας δσον 
άφορά τό άτομόν μου. "Ολοι οί Κονακτζήδες μας μέ περνούν γιά 
Ιερωμένο. ’Ακούω πάντοτε τριγύρω μου νά ψιθυρίζουν παππάς καί 
άπόστολος καί γ ίνομα ι παντού ά ντικε ίμενον σεβασμού καί χειροφι
λημάτων. "Οσον καί άν ε ίμα ι κοσμικός άξίζω ϊσως περισσότερον 
αύτάς τάς έκδηλώσεις άπό τούς άμαθεις παππάδες αύτοΰ τοΰ τόπου 
πού γνωρίζουν καλύτερα τις γυναίκες τών ένοριτών των παρά τόν 
’Απόστολόν των τόν όποιον δέν μπορούν νά διαβάσουν.

"Οσον άφορά τό κατάλυμα τών 40 Έκκλησιών ή εύσέβεια τών 
όρθοδόξων τό μετεμόρφωσε σέ παρεκκλήσι. Ε ΐνα ι στρωμένο μέ χ ί
λια κουρέλια διαφόρων χρωμάτων. Μερ'κοί άγιο ι ζωγραφισμένοι

1) Ή Υ ψ η λ ή  Πύλη επ ιτρέπει είς τούς διακεκριμένους λε ιτουργούς τοΟ 
Κράτους νά μεταχειρ ίζωνται τάς έπ ιδε ίξε ις  αύτάς τής Τουρκικής Αύλής. Ή 
συνοδεία αυτη λέγετα ι Τ α μ π λ ο υ σ ο υ ρ ά  καί άποτελεϊτα ι γ ι'  αύτούς 
πού έχουν τόν βαθμό Βεζίρου άπό 9 ταμπούρλα, 9 πίφφερα, 7 τρομπέτες, 
4 κύμβαλα (ζίλ) 3 ούρές άλογων (τούγ) τήν σημαία (σανδζάκ) καί δύο μπαϊρά- 
κ ια =φ ο ιν ικ ίδες  (Σημείω σις τοΰ d ’Hauterive).
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κατά τό Ε λ λη ν ικ ό  γούστο καί μιά λάμπα νεκρώσιμη στολίζουν τούς 
τοίχους αυτής τής σ π η λδ ς  πού ε ΐνα ι άπό παντού κλειστή καί πέρνει 
τό φως τής ημέρας άπό τρία τετράγωνα χαρτιού, τά μόνα τζάμια 
πού είδα άπό 8 ήμερων.

θ ά  σημειώσω έδώ μερικά χαρακτηριστικά τής βιοτεχνίας τών 
Σαραντεκκλησιωτών. Κατασκευάζουν μέ μέλι καί μέ μιά ρίζα άγνω
στη άλλοΰ ένα γλύκισμα πού τό πουλούν ένα παρά τήν όκά ι ). Πυι_- 
λούν έπίσης πάμφθηνα τό βαμβάκι πού τούς χρησιμεύει γιά γούνα. 
Ε ίδα ένα τεχνίτη, σ' ένα λεπτό, νά φοδράρη μέ βαμβάκι καί μέ πολ- 
λήν έπιτηδειότητα, μιά ρόμπα πού στοίχιζε 4 γρόσια τ), έργατικά, ύ
φασμα, άστάρι καί βαμβάκι. Παρετήρησα έπίσης δτι έδώ πεταλώ
νουν τά βώδια δπως καί τά άλογα. Ξαπλώνουν τό ζώο κατά γής, 
τά τέσσαρα πόδια στόν άγέρα καί τό δένουν.

Τό πλέον άξιοσημείωτον εΐναι ή ϋπαρξις άρκετών καθολικών 
σ’ αύτό τό μέρος καί μιάς παροικίας Ε βρα ίω ν πού μιλούν μιά γλώσ
σα διαφορετιή άπ’ αύτήν πού μιλούν οι Ε β ρ α ίο ι  τής Τουρκίας. Άμ- 
φότεροι μετωκίσθησαν έδώ άπό τήν Πολωνία κατά διαταγήν τού 
Μεχμέτ τού Δ', πού κατέκτησε τήν Ποδολία στό 1676 . . .

(Έδώ τελειώνουν τά σημειώματα πού άναφέρονται σέ Ε λ λ η ν ι
κούς πληθυσμούς τής Θράκης).

ΒΑ Σ. Α Ρ ΙΣ Τ Ο Β Ο Υ Λ Ο Σ

1) 7 εκατοστά τοΰ φράγκου. —2) 12 φράκγα.

Γ *

Ό  Γάνος πρό του σεισμού τού 1912.

Θβ φ κ ι χ  ά ΙΣ Τ '. 2 5



Χάρτης της Θράκης κατά τόν Νικόλαον Σοφιανόν 1542.
•ΔίχΑ « α. AjJixi/vu τλΓ: PkiiinDA de Fiesne-Caiii^ye {1573) Voyage dn Levant δημοοιευθέν υπό τού ΛΙ. II. Haufen Paris 1S97.



Α ΡΧΙΕΡΕΙΣ  ΘΡΑΚΗΣ  
Π ΙΌ ΣΘ Η Κ Α Ι ΚΑΙ ΔΙΟ Ρ Θ Ω ΣΕ ΙΣ*)

III. Α Γ  X I Α Λ 0  Υ 1)

12α 'Λν'όννμος  1 >2 a)
29 Χριστόφορος 1(322 Αύγουστος 3)
39α Ραφαήλ  ; 1744 Ιούνιος ‘ )

IV. Α Λ Ι’ Ι A Ν 0  3 Π 0  Λ Ε Ω Σ 5)

Οϋ, (37 Π α ρίΡ ν ιο ;  1G22 Αύγουστος °)
81α Σεηαη.'α.η 1813 Η ΚαΓ’ επιστολήν τοΰ κ. Μ. 1. Γεδεών πρός τόν 

A Α. Σταμουλην ήτο Άρκαδιουπόλεως του Εφέσου καί δχι 
Άδριανουπόλεως.

91 Ν ιχψρόρος  1773 Ιούλιος Χ)

Υ Π .  Α Ι Ν Ο Υ 9)

29 Λωρόϋ-εος 1467 ιη)
60 Φιλάρετος  (;) 1773 ’ Ιούλιος 1ι)

*) "Ο ρα «Θρακικά> τόμ. 1Δ ' σελ. 64—188, 180—190 καί 286."Οπου δένάνα-
φέρεται άλλη παραπομπή, πρόκειται περί τοΰ ΙΔ'. τόμου τών θρα κ ικώ ν.—1) " Ο 
ρα σελ. 68—71.—2) Έκκλ. Ά λ .  Τόμ. IB'. 1893 σελ. 380.—3) Γεώργ. Π. Γεω ρ γ ιά 
δου .Ό  έν Γα λα τά  Ναός ‘ Αγίου Ίωάννου Χίου Κων|πολις 1898 σελ. 373.—4) Βυζ. 
Χρον. 19 τόμ. παράρ. 1915 σελ. 259 καί 260. "Ισως νά πρόκειται περί λανθα
σμένης άναγνώσεως άντί Ναθαναήλ. Τό ερωτηματικόν ε ίνα ι τών Βυζ. Χρον.—
5) "Ο ρα σελ. 71—77, 189, 2 8 6 .-6 )  Γεωργ. Π. Γεωργιάδου. ένθ ’ άνωτ. σελ. 373.—
7) "Ο ρα σελ. 2 8 6 .- 8 )  Βυζ. Χρον. τόμ. 19 1915 σελ. 261.—9) "Ο ρα σελ. 79—82.
—10) Βυζ. Χρον. Τόμ. 10 1903 σελ. 4 1 5 —11) Α6τ. Τόμ. 19 1915 σελ. 261.
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X. Λ Π Ρ Ω lS)

loot ’ Ιωσήφ 1334 Σεπτέμβριος «Μητροπολίτης ’Άπρω ύπέρτιμος καί 
καθολικός κριτής τών Ρωμαίων Ιωσήφ» « )

XII. Α Ρ Κ Α Δ I Ο Υ II 0  Λ Ε Ω Σ 1Α)

3 Γρηγόριος 459 1ο)

X V I. Β I Ζ Υ  II Σ ιϋ)

25α Νικηφόρος 1354 17)
53α Ματϋα'ιος (;) 1731 ’ Ιούνιος Β' Ζώης 1S)

XIX. Β Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ia)

7α Κωνσταντίνος 1170 ’Ιανουάριου 30 3°), 1171 21)
11α Ευσέβιος 1354 aa)

XX. Γ  Α Ν Ο Υ Κ Α Ι  Χ Ω Ρ Α Σ  « )

30 Ίωαννίκιός 1622S4) Αύγουστος

XXIV. Λ Ε Ρ Κ Ω Ν 35)

24α Βασίλειος 1618 Μάιος 3ι!)
53 Ίερόβεος 1802 Σεπτέμβριος -7)

12) "Ο ρα σελ. 83—85.—13) Βυζ. Χρον. Τόμ. 12 παράρτ. 1006 σελ. 24.—14)
"Ο ρα σελ. 86—88.—15) Μήλιας Τόμ. Β'. σελ. 243.—16) "Ο ρα σελ. 00—94 καί 190
—17) Hardt (Ignatz) Catalogue Codicum Manuscriptoruru Graecorum 3812 τόμ. 5
σελ. 233.—18) Βυζ. Χρον. Τόμ. 19 1915 σελ. 258. —19) "Ο ρ α  σελ. 9 4 - 9 8 .—20)
Βυζαντ. Χρον. Τόμ, Ι Α ' 1904 σελ. 489.—21) Αύτ. τόμ. II 1895 σελ. 391 .-22)
Ignatz Hardt, Catalogue Codicum Manuseriptoium Graecorum τόμ. 5-1812 σελ..
233.—23) "Ορα σελ. 98—101, 190. —24) Γεω ρ-y. Π. Γεωργιάδου ένθ ’ άνωτ. σελ.
3 7 3 .-25 )  "Ο ρ α  σελ. 103—106, 190, 286 .-26 )  Βυζ. Χρον. Τόμ.. 18 1913 μ. 111 σελ.
107.—27) Αύτ. σελ. 101.
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XXV. \  I Α Υ Μ 0  Τ Ε I X Ο Υ 3S)

9 Θεόκτιστος 13-17 (;) ϊσως λάθος άντί θεόληπτος 29)
34α Δανιήλ 1670 έπί Μεθοδίου Γ ' 30)
50 Νεόφυτος 1764 31)

X X X I. Ε Υ X A T T  Ω Ν 33)

Είς τήν δευτέραν σειράν άπαλειπτέον τό «έν έτει μτγν»

X X X III .  Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Α Σ 33)

101α Βαρθολομαίος 1572 Μ ά ιο ς34)
111α Λίοι5εστος 1618 Μαΐου 26 36)
150α Προκόπιος 1802 Σεπτέμβριος 36)

X X X V . Κ Α Λ Λ Ι Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 37)

24 Ά ν τ ί  'Ιερεμίας άναγνωστέον ' Ιερώνυμος 1897— 1909

X X X IX. Κ Λ Α Υ  Δ Ι Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 8*)

Κλαυδιούπολις πόλις έν Θράκη άναφέρεται παρά Γεωργ. Ά -  
κροπολίτη 3β) ώς καταστραφεΐσα τω 1206 παρά τοΰ Βουλγάρου βα- 
σίλέως Ίωάννου όμοΰ μέ τήν Φιλιππούπολιν, Ήράκλείαν, Πάνιδον, 
Ραιδεστόν, Χαριούπολιν, Τραΐανούπολιν Μάκρην, Μοσυνούπολιν, 
Περιθώριον καί άλλας πόλεις.

Κλαυδιούπολις γνωστή ε ίνα ι ή έν Βιθυνία, ή νυν Μπολοϋ ώστε 
κατά πάσαν πιθανότητα όί άρχιερεΐς ήσαν τής έν Βιθυνία καί δχι 
τής έν Θράκη Κλαυδιουπόλεως.

28) 'Ό ρα  σελ. 106—110.—29) «Studi e testi» ν. 56 1931 σελ. 207.—80)
Βυζ. Χρον. Τόμ. 19 1915 σελ. 257— 31) Αύτ. σελ. 260.—32) “Ο ρα σελ. 112.—33)
"Ο ρα σελ. 112—121, 190.—34) Διονυσίου Σ .  Ά λβα νάκη , Ι ε ρ ά  μονή Γαλατάδων
Εύβοιας 1906 σελ. 46.—35) Βυζ. Χρον. Τόμ. 18 1913 μ. III σελ. 107'.—36) Αϋτ.
σελ. 101.—37) “ Ορα σελ, 122—123.—38) "Ο ρα σελ. 125.—39) Έ κδοσ ις  Teu-
bner παρ. 13, σελ. 23.
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X L II Iu  Λ I θ  Ο II Ρ Ο Σ  Ω Ι Ι Ο Υ  

1 'Ιωάννης 787 εις τήν Ζ ' Οικουμενικήν Σ ύ ν ο δο ν 10)

XL1I. Μ Α Δ Υ Τ Ω Ν 1’)

14 'Ισαάκ 1847 ( ; )13)

L. Μ A Ρ Ω Ν Ε I Α Σ 13)

8 Νικήτας 1171 )
9α 'Ανώνυμος ll8(j Σεπτέμβριος. Έχειροτονήθη, ά λλ ’ ή έκ λο γή  του 

χειροτονία έκηρύχθη άκυρος ,|S)
36α Α νώνυμος 1745 ’ Ιούλιος έπί Πατριάρχου Παϊσίου 16)
57 "Αν&ιμος 1922 — 1938 (Διόρθωσις)
58 Σπυρίδων 1938— 1940 Δεκεμβρίου 13. Ά πέθανε
59 Βαίλειος  1941 Μαρτίου 12

L II .  Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Α Σ  ■)

23α ’Ανώνυμος Αύγουστος 1555 )
32 Δαμασκηνός 1669 19)

L IV , Μ Η Δ Ε Ι Α Σ 50)

7 Ευϋνμιος  ή χρονολογία διορθωτέα 1329 καί δχι 1239 
9α Ευθύμιος  1354 °V 

18α Γερβάσιος μεταξύ 1497 —1498 δ2)
30 Θεοδόσιος 1622 Αύγουστος καί Σωζοπόλεως 53)

40) Labeus Τόμ. V I I I  σελ. 1201.—41) "Ο ρα σελ. 129—131.—42) Studi e
Testi τόμ. 56 1931 σελ. 207.—43) "Ο ρ α  σελ. 134—137 καί 286 .-44)  Α. Πάβλωφ,
Βυζ. Χρον. Τόμ. II 1895 σελ. 391.—45) Patr. Τόμ. 135 σελ. 448, 450.—46) Βυζ.
Χρον. Τόμ. 12 1906 σελ. 63.—47) "Ο ρα σελ. 187—140.—48) Βυζ. Χρον. Τόμ. 7
1900 σελ. 682. - 49) Διονυσίου Σ. Ά λβανάκη, Ι ε ρ ά  μονή Γαλατάδων Εύβοιας
1906 σελ. 46.—49) "Ο ρα σελ. 143—1 4 5 —50) Ignatz Hardt.: Catalogus Codicum
Manuscriptorum Graecorum n. 5, 1812, σελ. 233.—52) Έ πα μ. 1. Σταματιάδου
Έκκλ. Ά νά λεκ τα  Σάμος 1891. σελ. 42—43, 233. — 53) Γ . Π. Γεωρχιάδου, ένθ’
άνωτ, σελ. 373.
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41 ’Αθανάσιος 1805 Σεπτέμβριος 55)
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L X 11κ. II A Κ Τ Υ II Σ

Επισκοπή ύπό τόν Τραίανουπόλεως προαχθεΐσα είς μητρόπο- 
λιν :,e)

L X IV . Ρ A I Δ Ε Σ Τ Ο Υ δ7)

8 Μακάριος έπίσκοπος μεταξύ 1407— 1498 is)

L X X V .  Σ II Λ Υ Β Ρ I Α Σ  s°)

20α 3Ανώνυμος 1274 b°)
Έ ν  σελ. 8 τοΟ έν τώ Ταμείω Α νταλλαξίμω ν Κοινοτικών καί 

Κοινωφελών περιουσιών εύρισκομένου ύπ’ άρ. 416 κώδικος* τής Μη- 
τροπόλεως Σηλυβρίας εις «Σημείωσιν τών κατά καιρούς γενομένων 
ποιμένων είς τήν θεόσωστον ’Επαρχίαν Σηλυβρίας έκ παλαιού εύρε- 
βέντος κώδικος τής αυτής Μητροπόλεως καί τών Πατριαρχικών έπι- 
γραψομένων πινακίδων, έν τώ περίοδικώ συγγράμματι τών Πατριαρ
χείων « ’Εκκλησιαστική άλήθεια» πρός ιστορικήν μνήμην ό Σηλυβρίας 
Γερμανός τώ 1884 σωτηρίω έτει κατά μήνα άπρίλιον φιλοπόνως συ
νέδεσε», φέρονται αί έξής διαφοραί χρονολογιών μέ τόν έν σελ. 166 
— 170 δημοσιευθέντα κατάλογον.

(26) Κατά τό 1865 έτος ό Θεόφιλος Σηλυβρίας; συγγράψας τήν 
βιογραφίαν Μακαρίου τού έξ Έώας [προφανώς άντί Φιλόθεος).

(45—46) Τό 1637 κατά όκτώβριον έπί διαδοχή τού έκπτωτου γε- 
νομένου Λαυρέντιου έξελέγη είς τήν Μητρόπολιν Σηλυβρίας ό 'Ιερο
μόναχος Σωφρόνιος.

(70) Τώ 1716 κατά μήνα ’Ιούνιον Πατριαρχοΰντος τού Άδριανου-

51) "Ο ρα σελ. 150—153.—50) Βυζ. Χρον. Τόμ, It) 1915 οελ. 2(52.—56) Σ. Σα- 
κελλαριάδου Πόλεις καί θ έσ μ ια  Θράκης και ’Ιωνίας 1929 Τόμ. Α ’ σελ. 113. 
Παραπέμπει είς Μελετίου Γεωχρ. σελ. 58.—57) "Ο ρα σελ. 161—163.—58) Έ παμ.
1. Σταματιάδου Εκκλησιαστικά Ά ν ά λ εκ τα  Σάμος 1891 σελ. 42—-13. —59) "Ορα 
σελ. 106—170.—60) Leopold D.elisle Notices .et extraits des ManuscriLs τ. 27 187!) 
μέρος 2ov σελ. 151.
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πόλεως Κυρίλλου έξελέγη είς τήν Μητρόπολιν Σηλυβρίας ό ιερομό
ναχος Βενιαμίν [προφανώς άντί 1810].

(60, 08) Τό 1770 Ιουνίου 1, μετατεθέντος τοΰ Παρθενίου είς τήν 
Μητρόπολιν Χαλκηδόνος έξελέγη είς τήν Μητρόπολιν Σηλυβρίας 
Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  "Οστις εν τ ιν ι πρακτικώ κατά τό 1782 σωτήριον 
έτος Νοεμβρίου I γράφει : ή έμή ταπεινότης μετά τών τιμιωτάτων 
γερόντων τής πολιτείας έθεωρήσαμεν τά έπακολουθήσαντα έξοδα είς 
τήν οικοδομήν τής καθ’ ήμάς μητροπόλεως έπισταταΰντος είς άπαντα 
τά έξοδα ό κύρ Χατζή-μανολάκης, κατά τόν διορισμόν τών τιμιω- 
τάτων γερόντων, ο'ι όποιοι λογαριασμοί τών έξόδων δηλαδή τής οι
κοδομής ταύτης εγ ινεν  δλος 1383 γρόσια καί 1U παραδ., τά όποια 
τά έλαβεν ό ρηθείς Χατζή-μανολάκης μπίρ ταμάν σώα καί άνελιπή 
άπό άσπρα τής έκκλησίας τής ύπεραγίας ήμών Θεοτόκου τής καθ’ 
ήμάς Μητροπόλεως, καί διά νά ε ίνα ι είς κάθε καιρόν γνωστόν τοϊς 
πάσιν δτι έγ ιναν τά έξοδα είς τήν άνακαίνισιν τής οικοδομής τοΰ 
μπηνά τής Μητροπόλεως 1782, Νοεμβρίου 1.

(68, 69) Τό 1791 Δεκεμβρίου 16 μετατεθέντος τοϋ Χρυσάνθου είς 
τήν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος, έχειροτονήθη Σηλυβρίας Καλλίνικος. 
Έ π ί τών ήμερων αύτοΰ, τό 1793 έπεσκευάσθη ό ναός τόΰ άγιου Σπυ
ρίδωνος καί ή περιοχή αύτοΰ μεταξύ τής έβρεακής καί τοΰ μοναστη
ριού. Κατά τό 180Γ» έτος μαρτίου 1 ώς ό ίδιος γράφει, άφοΰ ήλθαν οΐ 
όντατζήδες καί έκαταριμαξαν τήν ήράκλειαν, τζαντοΰ καί φανάρι μέ 
μεγάλην ζημίαν καί άφανισμόν δπου έπλησίασαν καί είς τά τείχη 
τής πολιτείας μας Σηλυβρίας διά τοΰτο έσυγκατανεύσαμεν καί ήμεΐς 
άκοντες διά νά πουλήσωμεν τά άσημικά τής Έκκλησίας τής Μητρο
πόλεως καί μέ κοινήν γνώμην τών Χριστιανών μας έσυνάξαμεν τά 
δπισθεν γεγραμμένα άσημικά δλα πολυέλεοι, τιβάνπολου, πολυκάν- 
δυλα έξαπτέριγα μέ σταυρόν, δλα συμποσούμενα είς 62 όκάδας. καί 
δλα ταΰτα έστάλησαν είς τήν πόλιν είς τόν τζελεπή Ίορδανάκη καί 
τζελεπή Σκουλή διωρίζοντάς τους καί έπιτρόπους διά νά πωλήσωσιν 
αύτά δλα καί νά βάλλωσι τά άσπρα είς διάφορον καί μέρος σίγουρον 
έως δπου νά βοηθήση ή χάρις τής Παναγίας διά νά άνακαινισθή ή 
έκκλησία. έμειναν είς τούς έπιτρόπους κανδήλες 12 καί ένα μικρό πο- 
λυκάνδυλο καί ένας σταυρός στόν Χατζή πολύτιμον μαλαγματένος 
μέ τίμιον ξύλον καί μία μικρά εικόνα καί τά άσημένιο ύποκάμισον 
είς τόν κυρ μαυρουδή.

(69, 71) Τό 1812 παράιτηθέντος τοΰ κυρ Καλλινίκου κατά μήνα 
αΰγουστον τοΰ αύτοΰ έτους έξελέγη είς τήν μητρόπολιν Σηλυβρίας ό 
άπό Σταγών Παΐσιος πατριαρχοΰντος τοΰ άπό Άδριανουπόλεως 
Κυρίλλου,
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(73) Τό 1818 κατά μήνα δεκέμβριον, εϋρομεν είς τάς πατριαρχι
κός πινακίδας οί ένδημοΰντες άρχιερεΐς έν οίς καί ό πρόεδρος Σ η 
λυβρίας κΰρ ’Αγαθάγγελος έν τω μεγάλω τών Πατριαρχείων Συνο- 
δικώ μια φωνή ένέκριναν τήν έκ τοΰ άγιωνύμου ορούς μετάκλησιν 
τοΰ δίς πατριαρχεύσαντος Κυροΰ Γρηγορίου τοΰ Ε'. ή τρίτη πατριαρ
χεία τοΟ Κυροΰ Γρηγορίου τοϋ Ε'. διήρκεσεν μέχρι τής 10 ’Απριλίου 
1821 καθ’ ήν ήμέραν Κυριακήν τοΰ Πάσχα έδέξατο έπί τής έξω θύ- 
ρας τών Πατριαρχείων τόν έπί άγχόνης μαρτυρικόν θάνατον.

Τό 1822 έτος μετατεθέντος τοΰ προέδρου Σηλυβρίας Ά γα θα γ- 
γέλου είς τόν τής Χαλκηδόνος δστις καί πατριάρχης έξελέγη κατά τό 
1826, έγένετο Μητροπολίτης Σηλυβρίας ό Διονύσιος, ό μετά ταΰτα 
Ά μα σ ία ς  καί κατόπιν Νικομήδειας.

(84) Τό 1881 ’ Οκτωβρίου 25 πρός Κύριον μεταστάντος του προέ
δρου Σηλυβρίας Κυροΰ Κυρίλλου έξελέγη τή 31 τοΰ αύτοΰ μηνός καί 
έτους ό τότε συνοδικόν μέλος τυγχάνων τέως Μητροπολίτης Μογλε- 
νών Γερμανός Ά ποστολίδης πατριαρχοΰντος Ιω ακείμ  τοΰ Γου' τό 
πρώτον. Τεραρχοΰντος τοϋ Μητροπολίτου Σηλυμβρίας Γερμανού Ά -  
ποστολίδου έπιμελεία καί συνδρομή τής αύτοΰ σεβασμιώτητος τών Κ. 
κατοίκων Σηλυβρίας έγένοντο είς τόν ναόν τοΰ άγιου Σπυρίδωνος 
τριανταδύο (32) παράθυρα καί τέσσαρες θύρες καί ή περιοχή τοΰ 
τοίχους άπό τήν είσοδον καί άπό τό μέρος τής Έβρεακής μέ τήν σι'· 
δηράν καί ξύλινον πύλας καί έξοδεύθησαν πέντε χ ιλ ιάδες εκατόν 
δέκα (δ ΐ ΐυ )  γρόσια άργυρό, κατάτό 1883 έτος.

Κατά τό 1888 έτος έπί τών ημερών αύτοΰ τοΰ Γερμανού Μητρο
πολίτου Σηλυβρίας δαπάνη έπ ιμελεία  δέ καί έργασίας τής Κ. Ταρσίας 
Βαρίδου άνεκαινίσθη διά χρυσοΰ καί άργυροΰ κεντήματος ό έπιτά- 
φιος τής Ίερας Εκκλησ ίας τής Γεννήσεως τής Θεοτόκου καί έν χρυ- 
σώ κιβωτίφ τεθείς άνηρτήθη έπί του άριστεροΰ χοροΰ τοίχου πρός 
μνήμην άοίδιον αύτών τε καί τοΰ κατά τό 17Θ2 άφιερώσαντος τότε 
άειμνήστου Μητροπολίτου Σηλυβρίας Κύρ Καλλινίκου τόν έπιτάφιον 
τοΰτον, είς τήν άνακαίνισ ιν  δέ αύτοΰ μόνον ε’ις σίρματα καί λοιπά 
άργυρά καί χρυσά ύλικόν διά τόν έπιτάφιον τής εργασίας δωρεάν 
παραχωρηθείσης παρά τής είρημένης Κ. Ταρσίας Βαρίδου, έξοδεύθη
σαν έννεακόσια δύο γρόσια είς τό ύλικόν καί διά τήν Θήκην του'έπι-. 
ταφίου.’Εκτός τών άνω διά τόν ναόν τοΰ άγιου Σπυρίδωνος έξοδεύθη
σαν παρά τοΰ Σηλυβρίας Γερμανού μένουν μέ ομόλογον, διά τά μολύ- 
βη τοΰ τούρλου, χρέος τής έπιτροπής τής Εκκλησίας τής Γεννήσεως 
τής Θεοτόκου Σηλυβρίας καί είκοσι όκτώ όθωμ. λίραι, α ϊτ ινες δ ι ’ ά- 
νάγκην των έλαβον ούτοι—είς συνδρομήν τών έξόδων τοΰ έπιταφίου 
ή Κ. Ξανθίππη Σταμούλη έδωκε 128 γρόσια. ή Κ. ’Αναστασία Γ. Ά -



ποστολίδη 130 γρόσια. ή Κ, Ευδοξία Φ. Κανάκη, 128 γρόσια πρός 
μνήμην άοίδιον.

L X X X II .I .  Σ  Ω Ζ Ο II Ο Λ Ε Ω Σ 15°)

21α ’Ανώνυμος 1392 C1) Μά'ίος 
23α 3Ανώνυμος 1489 b2)
29α ’Ανώνυμος 10G7 ϋ3)
39 Θεοδόσιος 1622 Αύγουστος, καί Μήδειας “■*)

L X X X V 1 .  Τ Ρ Α ' Γ  Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ  6S)

25α Καλλίνικος 1575 Σεπτέμβριος 66)
29 ’Ά ν&ιμος  1836 ϋ7)

L X X X V III .  Τ Υ Ρ Ο Λ Λ Ο Η Σ

15 Κνπριανός 1721— 1736 (Διόρθ. Τυπ. λάθος)
15α Γρηγόριος 17 3 0 69) ’Ίσως νά πρόκειται περί έσφαλμένης άντιγρα- 

φής άντί 1830.
23 Μ ελέτιος 1840— 1848 (Διόρθ. Τυπ. λάθος)

X L . Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ  70)

81α ’Αρσένιος 1753 έπί Κυρίλλου Πατριάρχου 71)
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β()) "Ο ρα σελ. 171—173 καί 286.—61) Έκκλ. Ά λ .  τόμ. 1Β’ 1893 σελ. 380.— 
62) Βυζ. Χρον. Τόμ 7, 1900 σελ. 661—666. Ό  Σακελλίω ν λάθος δ ίδει τό Ετος 
1482—63) Αύτ. σελ. 666. 686. 61) Γεω ργ. Π. Γεωργιάδου. Ό  έν Γ α λα τά  Ναός
‘ Α γίουΊωάννου Χίου Κων|πολις 1898 σελ. 3 7 3 .- 6 5 )  "Ο ρα σελ. 174—177.—66) 
Έ κκλ. Ά λ .  Τόμ. IB' 1893 σελ. 161.—67) "Ο ρ α  Σ. 335 παρ.—68) "Ο ρ α  σελ. 1 7 8 -  
ISO.—69) Γ. Λαμπουσιάδου «θρ α κ ικά »  Τόμ. ΙΕ' σελ. 106.—70) "Ο ρ α  σελ. I S O -  
18 1 .—7 1 ) Γενναδίου Θεσσαλονίκης. ‘ Η Μονή Ά γ ιο υ  Διονυσίου του έν Ό λύμ π ω , 
Θεσσαλονίκη 1917 σελ. 36,
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IX. Η Ρ Α Κ Λ Ε ΙΑ Σ  H E R A C L E A E  ’ )

Τό πρώτον 3) λαμβάνομεν γνώσι,ν τής ιδρύσεως αρχιεπισκοπής 
έν 'Ηράκλειά έξ έπιστολής Ίννοκεντίου Γ ', χρονολογουμένης 17 ’Α
πριλίου 1208, καί έξ εγκυκλίου του χρονολογουμένης 1213.

Προς τοΰτοις ύπήρχον είς τήν province του αί Έπισκοπαί Pha- 
norion (Panium) άπό τοϋ 1208, S i l iv r ia  άπό 1207 καί Callipoli άπό 
τοϋ 1208.

1 Fantin Dandolo 1209— 1211 3) 1212 Α) 1210— 1215 5)
2 Qerbasius 1215 ,J)
3 Ιω άννης  1223 7)
4 Benedictus 1244 8) Eracliensis  Archtupiscopus.
5 Ά νώ ννμος  1253 Φεβρουάριος 3)
6 Λέων 1282 l0) E veque d ’Heraclee.
7 Georgius de Ubertis 1518 Ά π ρ. 12 11)
8 Joannes B apt. 1518 Αυγ. 23 12)
9 (Isiderus Almopaveri) 1524 Σεπτ. 23 13)

10 Marianus 1884 u ) Archiepiscopus Heracleensis.
11 Fravciscus Borgongini 1929 15) Duca as T itu la r  Archbischop of

Heraclea.

XIII. Μ Η ΔΕΙΑ Σ M ID IE N  i«)

3 Stephen J .  Donarul 1934 Μαρτ. lf>. Τιτουλάριος, βοηθός έπίσκο- 
που καρδιναλίου. Ν. 'Υόρκης 17)

1) "Ο ρα σελ. 221.—2) J .  Ε. Τ. Wiltsch: Geography and Statistics of Church 
London 1868 Τ. II § 408.—3) Migne Patr. Latin T. 216 σ. 164, 228 — 229, 456 — 
457.—4) Tafel und Thomas Urkunden zur Alteren Handels und Staatsgeschichte 
der Republik Vanedig. Wien 1856 T. 13 a. 151, 157, 173. —5) J .  A. Buchon Colle
ction des chroniques Nationales Franpaises Paris 1S26 Τ. I σ. 113, 129—130, 137— 
138, 140.—6) C. Eubel Hierarchia Catbolica Medii Aevi 1913 Τ. Λ' σ. 241, 273, 
2 05 .—7) Smith and Wace : Dictionary of Christian Biography London 1882 T. 3 
σ. 377.— Eubel ένθα άνωτ. σ. 205, 241, 27 3 .-8 )  Tafel und Thomas ένθα άνωτ σ. 
4 2 2 - 4 2 3 . - 9 )  Eubel ένθ. άν. σ. 241, 273, 205.— 10) Buchon ένθ. άν. Τ. II  σ. 19.—
11) Eubel ένθ. άν. Τ. Γ '  σ .225. —12) Α ύτ.—13) Α ό τ ,- 1 4 )  Ballandi ΑΑ. SS. Novem. 
Τ. I σ. 74.—15) Ν. V. Ε. World Yune 2!) 192!).—16) "Ο ρ α  σ. 222.—17) Ν. VG Ti
mes M ap. 17 1934.
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Συρτύς Σηλυβριανός .— Είς τήν τελευταίως (1940) έκδοθεΐσαν Συλ
λογήν τοϋ κ. Σακελλαρίου μέ άγγλικάς μεταφράσεις Θ. Σιεφανίδη ύπό 
τόν τίτλον «Ελληνικοί χοροί» δημοσιεύεται ύπ’ άρ. 35 δ «Συρτός Συλι- 
βριανός» (sic). Προ τή; μουσικής τοϋ χοροϋ δημοσιεύονται τά εξής : « “Ε 
να παρόμοιο χορό αναφέρει δ “Ομηρος στήν Ίλιάδα. 'Ο “Ηφαιστος έχά- 
ραξε μία άναπαράστασι τοϋ χοροϋ αύτοΰ έπάνω είς τήν άσπίδά τοϋ ’Α
χίλλειος. Νέοι καί νέες έχόρευαν πιασμένοι άπό τά χέρια καί οταν δ θ ε ϊ 
κός άοιδός άρχιζε τό τραγούδι, μένουν μόνες δύο νά χορέψουν μέ ρυθμό 
καί χαρακτήρα ερωτικό. Ό  Σύγχρονος χορός πήρε τό δνομά του άπό τήν 
συνοικία Συλιβρία τής Κωνσταντινουπόλεως. Είναι ενας χορός μέ τόν 
Μπάλλο, άλλά ενφ τόν συρτό τόν χόρευαν σέ κύκλο, τόν Μπάλλο τόν χο
ρεύουν σέ ζευγάρια, ένας άνδρας καί μιά γυναίκα, καί είναι γεμμάιος έν
νοια καί έκφραση έρωτική». Είς τό τέλος δέ ύπ’ άρ. V I έχει τούς βημα
τισμούς (άρχική θέσις, τά 6 σταυρωτά,, στροφές). Σημειωτέον δτι ένφ δ 
έκδοτης άναφέρει δτι είς τό ελληνικόν κείμενον τήν Σηλυβρίαν συνοικίαν 
τής Κωνσταντινουπόλεως, είς τήν ’Αγγλικήν μετάφρασιν τήν άναφέρει 
είς τήν θάλασσαν τοϋ Μαρμαρά. Περιέργως τό δνομα τοΰ χοροϋ ουδό
λως έγνώριζον είς τήν πατρίδα μου Σηλυβρίαν, άλλ’ ούτε είς άλλα μέρη 
τής Θράκης.

Φάλαγξ Θεοσαλο-Μ ακεδόνο-Θρακών κατά τήν έπανάοτααιν.—
Σχετικώς μέ δσα άναφέρει περί αυτής δ κ. Τρ. Εύαγγελίδης είς σελ. 22 
τοϋ παραρτήματος τοΰ Γ '  τόμου τών «Θρακικών» εύρίσκονται τά κατω
τέρω είς τήν παρά τοϋ κ. Γιάννη Βλαχογιάννη έκδοθέντα Β ’ τόμον τών 
Ενθυμημάτων Στρατιωτικών τοΰ Νικολάου Κ. Κασομούλη (1940) είς σελ. 
346—347.

«ΓΙρό ημερών1) οί Μακεδόνες καί (οί) Θετταλοί καί Θράκες, κατά 
μίμησιν τών Ήπειρωτών (καί) Ίονίων, έφιλοτιμήθησαν νά ένωθοΰν, 
νά γίνουν έν σώμα' μέ έκάλεσαν καί εμένα ώς πατριώτην (των), (καί) πα- 
ρευρέθην είς δλας τάς συνεδριάσεις των.

1) Κατά τό 1826.



Έσχηματίσαμεν (πρώτον) κοινότητα, καί (έπειτα) φάλαγγα Μακεδο
νικήν, (ή δέ κοινότης) (ήτις) είχεν έπιφορτισθή νά προβλέπη τάς άνάγ- 
κας τής φάλαγγος καί νά τρέξη παντού, όπου ήσαν έμποροι Μακεδόνες 
διά συνεισφοράν, καί νά πέμψη καί είς Σκόπελον (έκθέτουσα) τά πρα
κτικά της.

Έκείναις ταϊς ήμέραις ήλθεν καί ό (καπ.) Στέφος Βοσνάκος, (είς) τόν 
όποιος ό Φαβιγές είχεν έμπιστευθή τήν διοίκησιν τών Σταυροφόρων όνο- 
μασθέντων παρ’ αύτοϋ· ένώθη καί οϋτος μέ τούς Μακεδόνας. ΤΗτον ή 
δύναμις αυτη εως 300, καί έως άλλοι 200, όποΰ Ισυνάχθησαν αμέσως, 
έφάνη τό σώμα σχηματισμένον άπό 500. 'Ο (Χριστοφ.) Περραιβός, διά νά 
κερδίση τήν διοίκησιν τούτου τοϋ σώματος καί αύξηση (τήν στρατ. του θέ- 
σιν). επειδή ήτον Θετταλός, ένώθη μέ τούς Μακεδόνας' ένώθησαν καί οί 
Θράκες.

’Άρχισαν νά φιλονικούν περί τής σημαίας καί τοΰ ονόματος τοΰ σώ
ματος (1157).'Η  φιλαυτία (ιόν Περραιβύν) δέν τόν άφινεν νά χαρισθή 
είς τούς Μακεδόνας (ώς πρωτεύοντας), καί λέγει νά όνομασθή τό σώμα 
θετταλο-Μακεδονικόν.

— "Οχι, τόν άντιτείνομεν ήμεΐς- προφέρε^αι καλύτερα νά τό όνομά- 
σωμεν Μακεδονο-Θετταλίκόν.

"Εγινεν μεγάλη λογοτριβή. ’Έπειτα είπαν καί οί Θράκες :
— Καί μήπως οί Θράκες δέν σχηματίζουν (μέρος είς τό) σώμα, (ώστε 

νά μνημονεύωνται είς τόν τίτλον) ;
Έπιμένοντες οί Μακεδόνες δτι, άν δέν προηγηθοϋν, νά χωρισθοϋν, 

ένέδωσαν οί Θετταλοί, καίέγράφηείς τήν σημαίαν : «Μακεδονο-Θετταλο- 
Θρακικόν». Άφού άποφασίσθη καί τοΰτο, έσυνάχθησαν τήν άλλην καί 
έσχημάτισαν καί λόχους διώρισαν λοχαγούς Μακεδόνας. Τήν διοίκησιν 
τήν έμπιστεύθη ή Κυβέρνησις είς τόν Περραιβόν καί τόν Στέφον ώς 
ύπαρχηγόν, δστις είχεν έμβάσει καί είς τό ταμεΐον τοϋ κοινού 6 χιλδ. 
γρόσια διά (πρώτην) έξοικονόμησιν τοΰ σαηιατος ι).

■Εις Σελ. 351 τά έξής : «Ή φάλαγξ ή Μακεδονοθετταλοθρακική άφΦΰ 
έπικυρώθη μέ τήν διαταγήν τής Κυβερνήσεως, συνισταμένη άπό 600 σχε
δόν, ακολούθησε τά βήματα τοϋ Καραϊσκάκη μέ μίαν μικράν έξοικονόμη- 
σιν μόνον τζαρουχιών, προβλεφθεΐσαν άπό τήν (νεοσύστατον Μακεδονι-

Φ ά λα γξ  θεσσαλο-Μ ακεδσνο-θρακώ ν κατά τήν έπανάστασιν 397

1) Μέ' έγγραφό της ή Διοικ. Επ ιτροπή, 25 Ίουν., πρός τόν Γ . Γεννάδιο,’ Ά -  
ναστ. ’ Ελαιώνα κλπ. «βλέπουσα τόν ζήλον» τους, έδωσε άδεια νά συστηθή σώμα 
Μακ.-Θεσ.-Θρακών καί ζήτησε νά μάθϊ) ποιός θά ήταν ύ αρχηγός. Στ ις  7 Ίουλ. 
έδωσε τήν έγκρισή της γιά τή σύσταση μέ αρχηγό τόν Χρ. Περραιβό καί παράγ
γειλε νά καταμειρηθή τό σώμα.
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Voyage dans la Turquie d ’Europe. Description physique et geologique de

Thraehc, Paris 18fc8.
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κήν) κοινότητα κα'ι άπό τόν Στέφον (Μπόσναν), υπό τήν οδηγίαν τοΰ Κου 
Περραιβοΰ».

'Ομοίως εις σελ. 377 τά έξης : «Ή  έπισημότης τών ονομάτων τών 
ευρισκομένων οπλαρχηγών Σουλιωτών είς Μέγαρα καί ή εναντία διάθε- 
σις ή γνωστή, πρός τήν άρχηγίαν του—συνταγματάρχης Φαβιγέρος . . . — 
ήτον αντικείμενου (τής φροντίόος) του 1). Έδίστσζεν διά τήν έκστράτείαν 
εκείνην φοβούμενος τάς άντεργείας (των), μ’ δλην τήν δύναμιν τήν άνω- 
τέραν όποϋ ειχεν (τήν Κυβερνητικήν) καί τόν στήριξεν. Μέ αΰτοϋς συμ- 
περιλαμβάνετο καί ό ΓΙερραιβός, μή έχων καμμίαν έπίρροιαν είς τό σώμα 
τών Θεσσαλο-Μακεδονο Θρακών (ώς αρχηγός του). Δέν τόν ύπώπτευσεν 
(δμως ό Καρ.)».

Τέλος είς τόν «Κατάλογον τών όσων ’Αξιωματικών συνεκστράτευσαν 
υπό τόν αείμνηστον Γενικόν ’Αρχηγόν Καραϊσκάκην είς τήν Στερεόν 
Ελλάδα, τών οποίων οί στρατιωτ. μισθοί έλλείπουν άπό 1 Μαΐου 1826 
έα>ς τ έ λ η ’Απριλίου 1827». Είς σελ. G61 μεταξύ τών «Άνατολικοελλαδι- 
τών» άναφέρεται Χριστόφ. ΓΙερραιβός ( ’Ολύμπιος) (160) (μέ τά λείψανα 
τής φάλαγγος τών «Μακεδηνο-Θετταλο Θρακών σχετισμένος πολύ μέ τόν 
Γιώτην Νταγκλήν)».

Δωρόΰ·εος ό Πρώϊος, μητροπολίτης Ά δριανονπόλεω ς ( 1 8 1 3 — 
1 8 2 1 ) .— Είς τό ώραΐον κατά τά άλλα αρθρον τοΰ κ. Σαμοθράκη3) υπάρ
χει ή γνώμη : δτι ό θάνατος τοΰ Χίου Μητροπολίτου Άδριανουπόλεως ε ί
ναι ακαθόριστος. Τό αντίθετον είναι αληθές. Ε ΐνα ι βεβαιότατος, επισυμ- 
βάς τήν 4 ’ Ιουνίου 1821.

Είς τόν επίσημον Κατάλογον φέρεται ρητώς τοΰτο. Είναι δέ ό Κα
τάλογος συντεταγμένος από τόν έξ Οικονόμων Κωνσταντίνον Οίκονόμον.

"Ορα σχετικά δημοσιεΰματά μου,
1) Είς φιλολογικόν Παράρτημα τής έφημερίδος «Ά θήνα ι»  σελ. 1089 

— 1092.
2) Είς εφημερίδα «Εστίαν» τής 10 ’Απριλίου 1928.
καί 3) Είς εφημερίδα «Ν. ’Αστραπήν» τής 7 Ίανουαρίου 1920 (είδι- 

κώτερον διά τόν Πρώΐο·',).
Δ. ΓΡ. Κ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο ΓΛ Ο Υ Σ

1) Τοΰ Καραϊσκάκη.
2) “ Ορα «Θρακικά», τόμ. ΙΕ ',  σελ. 153,
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Σνγχω ρητική  ευχή διά τόν Α ϊνον Σω φρόνιον.— ΓΙο?νλοί Χριστια
νοί έπιθυμοΰντες νά τύχωσι συγχωρητικών ευχών τοϋ Οικουμενικοί ΙΙα- 
τριάρχου καί τής περί αυτόν 'Ιεράς Συνόδου υπέρ τών νεκρών των, άπευ- 
θύνοντο πρός τήν έκκλησιαστικήν ταύτην άρχήν καί έξητοΰντο αϋτάς— 
δπως συνηθέστερον συνέβαινε τοϋτο διά τό Ιΐατριαρχείον 'Ιεροσολύμων. 
'Ο σημερινός, τϋπος τών τοιοΰτων εύχών (έχομεν ϋπ’ δψιν τάς τοΰ 1912) 
είναι διάφορος εκείνου ον έχει ή δέησις τοΰ 1856 ής άντίτυπον, άφορών 
είς τόν Μητροπολίτην Αίνου Σωφρόνιον (1847 — 1865), παρέδωκεν ήμΐν 
ό εν Άλεξανδρουπόλει λόγιος ιατρός Άχιλλεΰς Σαμοθράκης, δστις ιδίαν 
διατριβήν περί τοΰ ιεράρχου τοΰτου έγραψεν εν τοΐς «Θρακικοϊς» (Τόμ. 
Ι Ε '  οελ. 159). Χαρακτηριστικόν τοΰ τΰπου τούτου είναι δτι συνεύχεται δ 
Πατριάρχης 'Ιεροσολύμων (Κύριλλος) καί δτι γενικώς, δηλαδή δχι διά τήν 
περίστασιν ταύτην μόνον, άφοϋ τό δνομα αύτοΰ είναι τετυπωμένον.

Τάς εύχάς ταύτας λέγουσι συνήθως «Μετριότητας» εκ τής πρώτης 
λεξεως αυτών.

'Η συγχωρητική ευχή είναι είς φύλλον χάρτου 49X 67  καί έχει προ 
αυτής δύο σταυρούς καί είς τό μέσον τήν εικόνα τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ μετά 
τής Θεομήτορος καί τοΰ Εύαγγελιστοΰ Ίωάννου.

Αί μή χειρόγραφοι λέξεις έξετυπώθησαν ένταΰθα διά πλαγίων στοι
χείων.

« Κύριλλος ελέφ θεον ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας 
Ρώ μης και Οικουμενικός Πατριάρχης

Ή  Μ ΕΤΡΙΟ ΤΗ Σ ήμών μετά τών συνευχομένων αύτή έντφ παρόντι, 
τοΰ τε Μακαριωτάτου καί 'Αγιωτάτου Πατριάρχου τών 'Ιεροσολύμων, 
καί πάσης Παλαιστίνης, καί τών περί Αύτήν 'Ιερωτάτων συναδέλφων 
Αυτής Αρχιερέων καί Ύπερτίμων, εν Χριστψ τφ Θεφ λίαν αγαπητών 
καί περιπόθητων αυτής αδελφών καί συλλειτουργών, διά τής Θείας χάρι- 
τος δωρεάς τε καί έξουσίας τοΰ Παναγίου, καί Ζωοποιού, καί Τελεταρχι- 
κοΰ Πνεύματος, τής δοθείσης ήμΐν παρά τοΰ Κυρίου, καί Θεοΰ, καί Σω- 
τήρος ήμών Ίησοΰ Χριστοΰ τοΐς Θείοις καί Ίεροΐς αύτοΰ Μαθηταΐς καί 
Άποστόλοις, είς τό δεσμεΐν τε καί λύειν τάς τών ανθρώπων αμαρτίας, εί- 
ρηκότος αύτοΐς. «Λάβετε Πνεύμα άγιον άν τινων άφήτε τάς άμαρτίας, 
άφίενται αύτοΐς, άν τινων κρατήτε κεκράτηνται». Καί πάλιν1 «"Οσα άν 
δήσητε, καί λύσητε έπί τής γής, έσται δεδεμένα, καί λελυμένα έν τοΐς Ού- 
ρανοΐς». Τή άπείρφ ούν ταύτη συγκαταβάσει καί άκενώτφ χάριτι, διαβά- 
ση άλληλοδιαδόχως μέχρις ήμών, καθικετεύοντες εύχόμεθα πρός Κύριον, 
ϊνα εινε συγκεχωρημένος καί λελυμένος παντός ψυχικού καί σωματικού 
αμαρτήματος καί ό έν τή επαρχία Αίνου προκεκοιμημένος δοϋλος τον
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Θεού, Σωφρόνιος ’Λρχιερενς εις όσα καί αύτάς, ώς άνθρωπος ών, καί 
σάρκας φορέσας, καί τόν πολυαμάρτητον τοϋχον κόσμον οικήσας, ημαρ- 
τε, καί εις Θεόν έπλημμέλησε λόγω, ή έργφ, ή διανοίφ, έκουσίως τε, ή 
άκουσίως, φανερώς τε, ή άφανώς, έν γνώσει, η έν άγνοια, κατά πάντα 
καιρόν, καί τόπον, καί έν πάσαις αυτοί ταϊς αίσθήσεσι- καί είτε ύπό κα- 
τάραν πατρός, ή μητρός αύτ έγεν , η τφ ίδίφ άναθέματι ΰπέπεσεν, η 
δρκον ώμοσε, κάκείνον παρέβη, η έψευδόρκει, ή άράν ’Εκκλησιαστικήν καί 
άφορισμόν έδέξατά ποτε παρ’. 'Ιερέως ή Άρχιερέως, ή ΙΙατριάρχου δ ι’ ήν- 
τιναοϋν αιτίαν, ή τινα τών 'Ιερωμένων παρεπίκρανε λόγφ, ή έργφ, κάν. 
τεΰθεν ΐιπό δεσμόν έπιτιμίου εαυτόν καθυπέβαλε, καί άμελεία καί ραθυ
μία χρησάμενος, ούκ έτυχε διά προσπτώσεως καί μεταμελείας συγχωρή- 
σεως, ή άλλον τινά τών Χριστιανών έβλαψε κατά τι, καί έσυκοφάντησεν, 
ή καθήψατο τής τιμής τινός, ή θυμφ έξαφθεις έβλασφήμησεν, ή ή γλώσ
σα προεκδραμοΰσα τής διανοίας, τά μή δέοντα έφθέγξατο, ή κατά τό τοΰ 
Θεοΰ θέλημα, καί τό Χριστιανικόν επάγγελμα οΰκ έπολιτεύθη, άλλ’ έξε- 
τράπη τή: ευθείας όδοΰ, καί άλλως, ή ώς ειχε τό δίκαιον έπολιτεΰσατο, ή 
τάς θείας αΰτοΰ έντολάς, καί τάς Άποστολικάς καί συνοδικάς έντολάς 
παρεϊδε, καί ήθέτησεν, ή πάθει υπερηφάνειας κρατηθείς, ύπέρ ό δει 
έφρόνησ , καί μεγάλα ύπέρ εαυτόν έφαντάσθη, φυσιωθείς ύποβολαϊς τοΰ 
άλάστορος, ή στόματι καί χείλεσιν έψεύσατά ποτε δι’ αισχροκέρδειαν, ή 
άλλην τινα αιτίαν, ή ύπό μνησικακίας οργή εμμόνφ κατά τίνος προσηνέ- 
χθη, τά πρός βλάβην αύτών δολίως παλαμνώμενος, ή ύπό πλεονεξίας καί 
άτεγκτου ψυχής τους πτωχούς ουκ ηλεησεν, ή τής ενδιατακτου προσευχής 
καί Εκκλησιαστικής ακολουθίας, άκηδεία καταχαυνωθει'ς, παρημέλησέ 
ποτε, ή τάς νηστίσιμους ημέρας άνευ τινός σωματικής ανάγκης κατέλυ- 
ΰεν, ή τάς έορτασίμους ούκ ήργησεν, ή αίσχροΐς καί άτόποις τισίν εύθυ- 
μήμασι καί διανοήμασι τό τής ψυχής ώραΐον άπημαύρωσε, καί τήν Θεοΰ- 
φαντον στολήν τοΰ θείου Βαπτίσματος κατερρΰπωσεν, ή γοητείαις καί 
μαγγανείαις προσέσχε, καί σατανικαΐς έπφδαΐς, ή τών Πνευματικών αύ
τών Πατέρων παρήκουσε, καί κατεφρόνησε, καί παραβάτης έγένετο τών 
ών ύπέσχετο φυλάξειν-, ή άλλοις τισίν έμπαθέσιν άμαρτήμασι καί παρα- 
πτώμασιν δπως δήποτε περιεπάρη, καί καταπέπτωκεν έξ ανθρώπινης αδυ
ναμίας, καί τάλλα πάντα επράξατο, δσα κόλασιν εμποιεί τοϊς ούτως ένοχο- 
ποιημένοις, ειτα έν συναισθήμασι γενόμενος, καί μεταμεληθείς, έξωμολυ- 
γήσατο ταΰτα πάντα Πνευματικοΐς πατράσι, καί τόν παρ’ αύτών κανόνα 
άπό καρδίας έδέξατο, καί πληρώσαι προεθυμήθη, ούκ έφθασε μέν τοι έκ- 
τελέσαι, άρπαγείς ύπό τοΰ χρεών. Έ κ τούτων ούν απάντων τών γνωστών 
καί άγνωστων άμαρτημάτων τής ενοχής τε καί τοΰ δεσμοΰ άπολυθήναι 
αύτάς, καί ελεύθερος γενέσθαι, καί συγκεχωρημένος δεόμεθα έν τή τοΰ 
Παναγίου, καί Ζωοποιοΰ, καί τελεταρχικοΰ Πνεύματος δωρεά τε καί παν-

Θ q $ η ί  η ά ΙΣ Τ '. 2 6
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Thrace, Paris 1868.
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τοδυνάμψ εξουσία καί χάριτι. Ε ί δέ τινα διά λήθην, ή άλλην -ανα άνθρω- 
πίνην ασθένειαν Ανεξομολόγητα είασι, κάκεΐνα πάντα συγχωρήσειεν αύ
τφ ό έλεήμων καί φιλάνθρωπος Κύριος δι’ ιδίαν αύτοΰ φιλανθρωπίαν, 
καί άκραν, καί άνείκαστον αγαθότητα, Ναι Δέσποτα, Πολυέλεε Κύριε Ίη- 
σοϋ Χριστέ ό Θεός ήμών, νικησάτω σου τό άμετρον έλεος, καί ή φιλαν
θρωπία ή άνείκαστος καί ανυπέρβλητος, καί μή παοαδίδης τό πλάσμα 
τών χειρών σου καταποθήναι τή άπωλεία, άλλ’ έπάκουσον ήμών τών τα
πεινών οΐκετών, δεόμενων υπέρ τοϋ προκεκοιμημ δούλου σου τούτου Σ ω 
φρονίου Ά ρχιερέω ς  . . . .  καί πάντα επικείμενον αυτός1) δεσμόν, ον αυ
τός καθ’ εαυτοί έκ συναρπαγής ή άλλης τινύς αιτίας έφειλκύσατο, διάλυ- 
σον ώς αγαθός καί φιλάνθρωπος Κύριος, καί συγχώρησον αύτφ φιλευ- 
σπλάγχνως πάντα τά έν τφ βία.) κακώς καί άγνωμόνως ύπ’ αυτοί πεπραγ
μένα, φιλάνθρωπος παριδών άπαντα κατά τό σόν άφατον έλεος, καί κατά 
τό πλήθος τής σής χρηστότητος έχεις γάρ ελέους άφθονα ρείθρα, καί συμ
πάθειας πέλαγος, καί εύσπλαγχνίας άβυσσον, καί άπάλλαξον αυτόν τής αι
ωνίου κολάσεως τής δέ σής Βασιλεία: άξίωσον, καί εκ τής δεξιών σου πα- 
ραστάσεως, καί τής μακαρίας εκείνης φωνής κατήκοον γενέσθαι ποίησον, 
καί καλής καί εύπροσδέκτου απολογίας τυχεΐν έπί τοϋ φοβερού σου καί 
άπροσωπολήπτου Βήματος άξίωσον, καί μετά τής μερίδος τών σωζομένων 
κατάταξον καί τ μέν σώμα αυτοί εις τά εξ ών συνετέθη στοιχεία διαλυ- 
θήναι καί χοϋν γενέσθαι εύδόκησον σύ γάρ είπας Κύριε «Γή εί, καί είς 
γήν άπ^λεύση'» τήν δέ ψυχήν αυτόν έν χώρα ζώντων, καί έν σκηναΐς δι
καίων ανάπαυαν, οπου έπισκοπεΐ τό φώς τοΰ προσώπου σου, εύφραΐνον 
πάντας τούς απ’ αίώνος 'Αγίους σου, οικτω καμφθείς έπ’ αύτφ καί έπί 
ταΐς ήμετέραις θερμαΐς δεήσεσι τε καί-παρακλήσεσιν, άς προσφέρειν άδι- 
στάκτως έτιίχθημεν υπέρ τών ιδίων αμαρτημάτων, καί τών τοΰ λαοΰ 
άγνοηαάτων τοΰ έξηγορασμένου άπό τής κατάρας τοΰ Νόμου τφ τιμίφ 
σου αΐματι, Φιλάνθρωπε καί Πολυέλεε Κύριε, πρεσβείαις καί ίκεσίαις τής 
Παναχράντου σου Μητρός Δεσποίνης ήμών Θεοτόκου, καί ’ Αειπάρθενου 
Μαρίας, τοΰ Τιμίου ’ Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίω- 
άννου, τών 'Αγίων ’ Ενδόξων καί Πανευφήμων θεοκηρύκων καί ΓΓνευ- 
ματοφόρων ’Αποστόλων, καί πάντων σου τών Αγίων τών άπ; αιώνος σοι 
ευαρέστησαν των. ’ Αμήν.

αωνοτΦ κατά μήνα "Ιούνιον
[υπόγραφαIJ

f  Ό  Πατριάρχης Κωνοταντινυνπύλεως εν χφ τφ Θεφ εύχεται ΐ  (ο) 
‘ Iεροσολνμων Κύριλλος σννενχεται

1) ’Α ν τ ί  α ΰ ιψ  (Σ. Θ.).
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f  Ό  ’Εφέσου ΙΙαΐσιος f  Ό  'Ηράκλειας Πανάρετος f  Ό  Κνζίκον 
Ιω ακείμ f  'Ο Νικομήδειας Διονύσιος f 'Ο Χαλκηδόνος Γεράσιμος 
f  *0  Δέρκων Γεράσιμος

f  Άμααείας Σωφρόνιος f  Ό  Βόσνας Διονύσιος f  ' Ο Ρόδον Ιγ νά 
τιος t  *Ο Μελενίκου Διονύσιος f  Ό  Τραηεζονντος Γρηγόριος f 'Ο  
Σαμακοβίον Μ  α τϋαΐος».

Ν το ύ κ εν ι κα ί Καακάστανι ( Θρμκεκι) Καράδοσις) . —'Ο κ. Άχ. Θ.
Σαμοθράκης μάς άπέστειλε τήν κατωτέρω Θρακικήν παράδοσιν τήν 
οποίαν έδημοσίευσε κατά τό 1903 εις τήν «'Αττικήν ’Ίριδα». Δέν μετέβα
λε τίποτε άπό τήν γλώσσαν τής εποχής εκείνης προσθέσας, μόνον μερικά 
εις τό τέλος.

Έ π ί τής βασιλείας τοϋ ’Ανδρονίκου τοϋ Β'. έν τινι πόλει τής Θρά
κης τής Οποίας τό όνομα δέν διασώζεται, πιθανόν μεταξύ Καλλιπόλεως 
καί Μαδϋτου κείμενης, έζη κόρη πανευδαίμων. Πατέρα ειχε τόν άρχοντα 
τής πόλεως, μητέρα δέ καταγομένην έκ τοΰ βασιλικού οϊκου τοϋ Βυ
ζαντίου.

Έ ν  τή κόρη ταΰτη τής όποιας τό όνομα δέν αναφέρει ή παράδοσις, 
άλλ’ οϋτε τό οικογενειακόν αυτής διέσωσεν όνομα, ήδυνατο νά διακρίνη 
τις τό ανάστημα τής Άρτέμιδος καί τά κάλλη τής ’Αφροδίτης. ΈΙτο κό
ρη μόλις 18 αριθμούσα Μαίους κόρη πλήρους ζωής καί σφρίγους παρθε- 
νικοϋ.

Τά πάντα, γονείς, νεότης, κάλλη καί πλοΰτη, μέλλον φαιδρόν καί τ ι
μή τή έμειδίων. Ά λλ ’ ϊνα καθ’ δλα μία κόρη είναι ευτυχής τί τής ελλεί
πει ; "Εν μόνον πρός τό όποιον ή διάνοια της τείνει, έν καί μόνον διά τό 
όποιον προσπαθεί, διά τό οποίον παλμούς αισθάνεται είς τό αβρόν της 
στήθος, διά τό όποιον πλάττει όνειρα, είς τό οποίον τάς έλπίδιις της πά
σας εμπιστεύεται καί τό όποιον καλονσιν έ'ρωτ α.

Καί δέν ήργησε νά εύρη .τόν εκλεκτόν τής καρδίας της.

Η κόρη τού Λρχοντος ήγάπησε, καί ήγάπησε δι’ όλης αυτή; τής 
παρθενικής δυνάμεως, μέ ολην τήν αγνότητα, ήτις περικλείεται είς έν 
άθφον πλάσμα, είς τόν αγνόν δ’ αυτής έρωτα άνταπεκρίθη νεαρός στρα
τιωτικός, είς τούς οφθαλμοί1; τοϋ οποίου πολεμικόν μένος καί μαχών κε
ραυνός άνεθρωσκεν έ’τι. Νεανίας είκοσιδιετής περίπου εξ ευγενοΰς καί αυ
τός οΐκου, αναστήματος υψηλού, μέ στρατιωτικόν παράστημα, τόν σεβα
σμόν είς τούς βλέποντας αθτόν έμπνέον.

Αί δυο αυται ψυχαί ήγαπήθησαν, καί ηγαπώντο όις αγαπώνται αί
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τρυγόνες. Ή  Απηνής δμως μοΐρα, ή χαλκόπους αυτη θεά άλλα, φευ ! τοϊς 
έπέκλωθε.

*
*  Ψ

Τοΰ νέου συγγενής ούδείς υπήρχε ζών, τής κόρης δέ οί γονείς μετά 
χαράς τής κόρης των τής προσφιλούς τόν αγνόν έμαθον έρωτα καί τόν 
νέον έν τφ κόλπφ τής οικογένειας των ώς ίδιον έδέχθησαν τέκνον.

Ή  ήμερα τοϋ γάμου ώρίσθη. Διαταγαί τοϋ άρχοντος έδόθησαν. Νά 
στολισθή ή- πόλις άπαοα, τά τής λαμπαδοφορίας έτοιμα νά είναι καί ό 
λαός είς τής Αγαπημένης του κόρης τούς γάμους νά παρευρεθή.

Μεγάλη κίνησις άπό πρωίας καθ’ δλην τήν πόλιν έπεκράτει. Μικροί 
καί μεγάλοι, νέοι καί γέροντες, γυναίκες καί παρθένοι ήτοιμάζοντο ποία 
κάλλιον νά Ινδυθή τής άλλης τούς γάμους τής θυγατρός τοΰ άρχοντος νά 
τίμηση.

Θριαμβευτική έστήθη άψίς εϊς τό μέρος τής πόλεως δπόθεν ή γαμή
λιος συνοδεία νά διέλθη έμελλε, χρυσοϊς δέ γράμμασι ήσαν γεγραμμένα 
τοϋ αύτοκράτορος τό δνομα, ολίγον δέ κατωτέρω τό τοϋ άρχοντος. Ή όδός 
όπόθεν έμελλον νά διέλθωσι, έστρώθη διά δαμασκινών πολυτελών ταπή
των, κιιτάμεστος καλλιχρόων καί εύοσμων άνθέων, αί δέ σειραί τών οι
κιών ένθεν κακεϊθεν καί αύται εστολίσθησαν, τάς θύρας τών όποιων καί 
τά παράθυρα πλαίσια έκ κισσοϋ καί πεύκης περιέθεον.

Ή οικία τοϋ άρχοντος ήτο πλήρης προσκεκλημένων. Έ πί έπιχρύσου 
δέ θρόνου καθήμενοι πατήρ καί μήτηρ έδέχοντο τά συγχαρητήρια καί τάς 
εύχάς ολοκλήρου τής πόλεως. ’ Αληθώς οποία ευτυχία καί χαρά είς πατέ
ρα ή μητέρα ύπό τοιούιους καλούς οιωνούς έκδίδοντας τήν κόρην αύτών.

*Η στέψις θά έγένετο έν τή εκκλησία, ή δέ πορισμένη ώρα εφθασε.

* *

Πολύφωτοι λαμπτήρες εξτρτώμενοι έκ τών φατνωμάτων τής έκκλη
σίας έφώτιζον αυτήν, ήστραπτε δέ ό εσωτερικός αυτής διάκοσμος. Τό νε
αρόν ζεϋγος δι’ άνθοστρώτων όδών διερχόμενον έφθασε εις τήν έκκλησίαν 
ενώ τό άσφ'υκτικώς συνεσφιγμένον έκεϊνο πλήθος παρεμέριζε, καί το εΰ- 
δαιμον ζεϋγος κατέλαβεν τήν θέσιν αύτοΰ.

Ή τελετή τοΰ γάμου έτελείωσε καί έπρόκειτο νά έξέλθωσιν τής έκ
κλησίας.

Ό  ήλιος έκλινε πρός τήν δύσιν αύτοϋ, ούδέν δέ νέφος έφαίνετο ύπέρ 
τόν ορίζοντα. 'Η εσπερινή μόνον αύρα έφυσα ολίγον δροσίζουσα τό κάθι- 
δρον έκ τοϋ συνωστισμού πλήθος. Θά ένόμιζέ τις δτι τά πάντα εύνοϊκώς 
ενήργουν, δτι παράνυμφοι τοϋ γάμου έκλήθησαν. Καί δμως . .  .



Κατασκηνώσεις εις τήν παραλίαν Γάνου μετά τόν σεισμόν 
τής 27 'Ιουλίου 1912.
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Μόλις έξήλθον τής εκκλησίας καί φωναί απαίσιοι τών κηρύκων ήκού- 
σθησαν διάτοροι. Αποτρόπαιοι ήκούσθησαν κραυγαί καί αύτής παγερώ- 
τεραι τής χ'ονος . . . Τοϋρκοι, Τοϋρκοι. . . .

Το πλήθος εκείνο διεσκορπίσθη άνά τάς οδούς ζητούν καταφύγιον· 
Πλεΐστοι.ύ,το τών φευ/όντων κατεπατήθησα»·, γυναίκες εκ φόβου άπέθα- 
νον, πολλούς τό παγερόν φάσγανον τών Άγαρινών είς τόν Τ^δην έστει
λε καί ολίγοι μόνον έσώθησαν φευγοντες ανά τά όρη.

Ή  μέχρι τέως βοηθούσα τύχη, έγκαιέλειπε τήν κόρην, καί ’ίσως διά 
παντός. Τόν πατέρα και τήν μητέρα τής κόρης άφοϋ έψόνευσαν ανηλεώς, 
τάς κεφαλάς των επί λογχών διαπεράσαντες έδείκνυον πρός αύτήν ώς νά 
ήιίελον νά εΐ.τωσι είς αύτήν δτι ή ιδία τύχη τήν αναμένει.

Προ τών ποδών της δέ τόν νυμφίον πληγώσαντες ημιθανή σχεδόν 
κατέλιπον.

Μεταξύ τών άνθρωπομόρφων εκείνων τεράτων, έμεινε ή κόρη μόνη. 
Ούδέν πλέον ύπολείπετο στήριγμα. ’Έστρεψε τό βλέμμα της πρός τόν πα
τρικόν οικον, ώς έκεΐθεν τουλάχιστον ζητούσα τήν βοήθειαν, άλλ’ άπαί- 
σιον θέαμα έκάλυψε τούς οφθαλμούς της. Φλόγες ούρανομήκεις έξερεύ- 
γοντο εκ τής οικίας, καί δλος έκεΐνος ό κολοσσός εγένετο παίγνιον τοΰ 
πυρός.

Φωνή απελπισίας εξέβαλε, καί τό πρόσωπόν της τό γλυκύ έκάλυψε 
διά τών αβρών χειρών της τήν τύχην οίκτείρουσα.

’Έμεινε μόνη άνά μέσον τών αίμοβόρων θηρίων τών άπαισίων Ό- 
σμάν. Άπό όδοϋ είς οδόν περιέφερον τήν κόρην ύβρίζοντες καί άτιμάζον- 
τες αύτήν, δτε μία φωνή βροντώδης άπήχησε . . . .  Στήτε . . .  Ή βροντώ
δης αΰτη άλλ’ άπελπις φωνή ήτο τοϋ νεαρού νυμφίου, δστις μόλις συνήλ- 
θεν έκ τής καταστάσεως εις τήν οποίαν έρριψαν τά άλύπητα πλήγματα 
τών Τούρκων, ξιφήρης ώρμησεν έν μέσφ τοϋ άγριου καί χριστιανικόν α ί
μα διψώντος πλήθους τήν κόρην νά σώση.

Άλλά φ εΰ! Μόλις τής κόρης τήν χεΐρα νά έγγίση ήδυνήθη καί άλύ- 
πητον παγερόν ξίφους κτύπημα τόν ήπλωσε κατά γής.

Εύχαριστημένος άπέθνησκεν παρά τούς πόδας εκείνης, τήν οποίαν 
ήγάπησεν ΰπερασπίζων αύτήν διά τής ιδίας του ζωής.

Πόσον άπηνώς σέ κατατρέχει ή τύχη ώ κόρη . . .

*
Φ *

Ή πόλις ειχε μεταβληθή εις σφαγεϊον.
Ό  ήλιος έδυσεν όλοτελώς, κατέναντι δ’ αύτοΰ άνέτειλεν ή τοΰ Έν- 

δυμίωνος έρασθεΐσα, ωχρά καί τήν δψιν δλως άπαίσιον, κρυπτόμενη, όπι
σθεν ζοφερών νεφών ώς καί αύτή νά έφοβεϊτο άπό τής άγρίας όψεως τών
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οπαδών τοϋ Μωάμεθ. ’Ολίγον έτι έρριψε τάς ψύχρας αύτής ακτίνας καί 
άφαντος έγένετο. Ζοφερόν σκότος έκάλυψε τήν γην, τό δέ σκότος ήτο ψη
λαφητόν.

‘ Η κόρη όμως τι άπέγεινε :
Άπαίσιον οιωνόν τό άγροΐκον εκείνο πλήθος τήν έκλειψιν τής σε

λήνης ύπολαβόν, άφοϋ έ’ξήγαγε τήν κόρην μακράν τής πόλεως έφυλάκι- 
σεν είς τινα πύργον.

Τό μέρος δέ τοϋτο ώνόμασαν οί μεταγενέστεροι ΚΗΙΖΚΑΠΑΝ όπερ 
τουρκιστί σημαίνει φυλακήν κόρης. Τοϋτο είναι τό έκ παραφθοράς καί σή
μερον ετι ύπαρχον χωρίον Κασκαπάνι καλούμενον.

* 
ψ *

Τήν έπομένην ήμέραν άμα τή άνατολή τοϋ ήλιου, άποφυλακίσαντες 
τήν κόρην ώδήγησαν πρός τήν παραλίαν. Λέμβος μετά 12 κωπηλατών καί 
ύπό τάς δίαταγάς ανώτερου άξιωματικοΰ άνέμενεν αυτήν, ϊνα ώς δώρον 
αυτήν προσφέρη είς τόν σεπτόν του κύριον. 'Η διαταγή τής άναχωρή- 
σεως έντός ολίγου έδόθη καί ή λέμβος διέσχιζε τόν μελανείμονα πόντον,, 
τά ϋδατα τοϋ οποίου ύπό τής πρώρας διχαζόμενα περιέβαλον αυτήν διά 
πλαισίου άφρίζοντος, καταλήγοντος είς όλκήν φωσφορίζουσαν είς τάς πρω- 
ϊνάς άκτΐνας τοΰ ευεργέτου ήλίου, είς γαλαξίαν ένάλιον.

Ή  λέμβος άπεμακρύνετο τής πατρίου γής, λέγουσι δέ ότι έφ’ όσον ή 
λέμβος έπροχώρει, ή κόρη έ'ρριπτε χώμα είς τήν θάλασσαν ένθεν κάκει- 
θεν τής λέμβου, τό οποίον πριν έτι έπιβιβασθή είχε λάβη μεθ ’ έαυτής έκ 
τοϋ πατρικού εδάφους. ’ Αλλ’ ώ τοϋ θαύματος. Ή  θάλασσα μετεβάλλετο 
είς ξηράν. ’Έρριπτεν όλονέν, μέχρις ού έσώθη τό χώμα. Τήν ποδεάν της 
τέλος λύσασα καί τινάξασα αυτήν έρριψεν είς τήν θάλασσαν. Άλλά μετ’ 
αύτής διαφυγοϋσα τήν προσοχήν τών φρουρών έρριψεν έαυτήν είς τήν 
θάλασσαν καί οϋτω έτελείωσαν τά βάσανά της.

Τό μέρος τοϋτο εις τό όποιον έσώθη τό χώμα καί έρριψεν έαυτήν είς 
τά ϋδατα ώνομάσθη τουκεντή, τούτέστι έσώθη.

Έ κ  τοΰ τουκεντή δέ τούτου προέκυψε τό σημερινόν Ντουκένι.
Τήν ώραίαν ταύτην παράδοσιν συνάμα δέ καί εύφυα φέρουσιν άνά 

τά στόματά των οί κάτοικοι τών δύο χωριδίων τούτων, μετ’ έγκαυχήσεως 
μάλιστα καί υπερηφάνειας δεικνύοντες καί ύψωμά τι, παριστάνον συμβο
λικούς τήν λέμβον από τής οποίας ή κόρη έρριψεν εαυτήν είς τήν θά
λασσαν.

*
* *

Ή  ώς άνω παράδοσις φαίνεται ότι έχει σχέσιν μέ τήν γεωλογικήν
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διάπλασιν τοϋ εδάφους, όφειλομένην είς τάς ύπό τοΰ ποταμοΰ "Εβρου 
βραδέως μέν άλλά σταθερώς γινομένας προσχώσεις.

Ό  A. Viquesnel διασχίσας τήν Θράκην, κατά τον παρελθόντα αιώ
να, καί περιγραφών τόν "Εβρον1), αναφέρει δτι οί γεωγραφικοί )(άρται 
μέχρι τής εποχής του έσημείουν εις τά μεσημβρινά παράλια τής Θράκης, 
κόλπον εΐσχωροϋντα μεταξύ Αίνου, Φέρετζικ (Φέρραι) καί Κεσσάνης. 
Έ π ί τής έποχής του δμως, προσθέτει, ό κόλπος έκεΤνος, έχων τόν μυχόν 
του είς τάς Φέρρας, είχε μεταβληθή είς λειμώνα πλήρη ελών κατά τό θ έ 
ρος καί πολλάκις πλημμυροΰντα κατά τόν χειμώνα. ’Ασφαλώς ό λίιμών 
ούτος τοϋ Viquesnel, είναι ή ύπό τοΰ δέλτα τοϋ ποταμοϋ "Εβρου σχη- 
ματισθεϊσα νησίς, γνωστή ύπό τό ό'νοαά Γκιαούρ-’Αντά, περί τής όποιας 
τόσος έγένετο λόγος κατά τούς τελευταίους χρόνους, κατά τήν διαχάραξιν 
τών Έλληνο-τουρκικών συνόρων, καί ή οποία έπεδικάσθη τελειωτικώς είς 
τήν Ελλάδα.

"Αλλοτε, έξακολουθεΐ, ό αύτός συγγραφεύς, τά πλοία τής Αίνου άν- 
ήρχοντο τόν ποταμόν μέχρι τή; Άδριανουπόλεως, μεταφέροντα φορτίον 
80—350 στατήρων (3 ’ /a — ’ /3 τόννου; περίπου).

’Ήδη όμως, το άπό Αίνου μέχρι Φέρειζικ διάστημα, δέν δυναται νά 
διεξαχθή παρά άπό μικρά πλοιάρια μικρού βιιθίσματος (βάρκες). Τά μεγά
λα πλοία σταματούν πλησίον τής τελευτοίας αυτή; πόλεως δπου ένεργεΐ- 
ται ή μεταφορά έμπορευμ.άτων.

Τοϋτο είναι αληθές, οί δέ παλαιότεροι τών κατοίκων ένθυμοϋνται 
οτι τά πλοία προσωρμίζοντο παρά τό εξωτερικόν φρούριον τής πόλεως 
παρά τήν θέσιν (Τσουκαλαρίά) όπου σώζονται άκόμη καί σήμερον οί κρί
κοι εις τούς οποίους προσέδενον αύτά.

Έπίσης καί παρά τό Κουρού-Τάς ήμ'σειαν ώραν περίπου πρός Βορ- 
ράν τής πόλεοις.

Κατά τόν Βιργίλιον (Αϊνειάδος Γ, 16— 18) ή Αίνος ήτο παραλία 
είς τό βάθος ενός κόλπου δπου ό Αινείας φεΰγων έκ Τροίας ήναγκάσθη 
νά προσορμισθή είς τά Θρακικά παράλια ενφ σήμερον ή πόλις άπέχει 
ήμίσειαν καί πλέον ιοραν άπό τής παραλίας.

Κατά τόν μέσον αιώνα, έπί τής έποχής τών ΙΙαλαιολόγων ή θάλασοα 
έφθανε μέχρι τοϋ κεντρικού φρουρίου κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τοϋ

1) A. V i q u e s n e l : '  Voyage dans la Turpuie d ’Europe.—Ilescriqtion 
physique et geologique de la Thrace,—avec 54 planches in folio. (Τόμ. Β", σελ. 
268).



Ή Χώρα τών Γανοχώρων πρό τοΟ σεισμοΰ τοϋ 1912,

Μέγαρον Στρατιάς Θράκης έν Ά δρ ιανουπόλει έπί ‘ Ελληνικής 
Διοικήσεως τής Θράκης 1920—1923.

‘Από τήν Συλλογήν Α. Σαμοθράκη.
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ιστορικού Παχυμέρη (Βιβλ. Γ- 27) δστις διηγούμενος τά τής πολιορκίας 
τής Αίνου ύπό τών Βουλγάρων κατά τό 1265 πρός άπελευθέρωσιν τοΰ 
έκεΐ φρουρουμένου έκπεσόντος Σουλτάνου τοΰ Ίκονίου Άζατίνου, ανα
φέρει δτι τήν μεθεπομένην τής συνθηκολογήσεως μετά τών πολιορκη
τών ένεφάνησαν τά πλοΐα τά όποια έντός ολίγου «Ένώρμουν πρός τοΐς 
λιμέσιν» ’ ).

‘ Ο δέ Κατακουζηνός (Τόμ. Β) αναφέρει δτι ή Βήρα (νυν Φέρραι), 
κατά τό 13L2 έχρησίμευεν ώς σταθμός τοΰ Βΐ'ζαντινοΰ ναυτικού : «Έλ- 
θών δέ είς Βήραν έ'νθα αύτφ ώρμίζοντο αί νήες κατά τόν Έβρον ποτα
μόν». Έ κ δέ τής μαρτυρίας ταύτης φαίνεται δτι τήν εποχήν εκείνην τό 
στόμιον τοΰ ποταμού "Εβρου ήτο βαθύτερου, και δέν ειχεν ύποστή τάς 
σημερινός προσχώσεις, ώστε καί μεγάλα πλοΐα ήδύνοντο νά άναπλέουν 
τόν ποταμόν.

Μετά τ ’ ανωτέρω επανερχόμενα είς τόν Viquesnel, δστις άναφέρει 
δτι, διερχόμενος άπό τό χωρίον Soludj^  (τό F a k irm a  τών Ελλήνων), 
κείμενον ήμίσειαν ώραν περίπου νοτιοδυτικούς τής Κεσσάνης, ήκουσε παρά 
τίνος γέροντος δτι τό χωρίον Κασκαμπάνΐ (Khiz-kapan) ευρισκόμενον είς 
τούς πρόποδας τού δρους Herdelez-tepe ώνομάσθη οΰτω άπό τάς άπα- 
γωγάς τάς οποίας ε'καμνον μέ τις βάρκες των οί κουρσάροι καί μέχρι τού 
χωρίου έκείνου. 'Υπολογίζεται δέ δτι κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ γέροντος, 
δστις ήκουσε τήν παράδοσιν ταύτην παρ’ άλλου γέροντος, δστις ήτο μάρ- 
τυς τοιούτων σκηνών, τό γεγονός θά συνέβη προ ενός τουλάχιστον αίώ- 
νος όπότε ό κόλπος άπέβη δύσκολος καί είς αύτάς τάς λέμβους 3).

Σήμερον τό Κασκαμπάνΐ είναι μεσόγειον χωρίον τής ’ Ανατολικής 
Θράκης, τό δέ Ντουκένι αγροικία (τσιφλίκ) εν τή περιφερεία Αίνου, 
άπέχον το μέν πρώτον περί τάς δσο ώρας άπό τής Κεσσάνης, οκτώ δέ 
άπό τής Αίνου, τό δέ δεύτερον περί τάς τρεις ώρις Β· Α. τής Αίνου.

Έ ηιγρα φ ή Λονλ&-Βονργάζ.—Έ ν τή αυλή τής έκκλησίας Λουλέ- 
Βουργάζ (Άρκαδιουπόλεως) εύρίσκετοτό ακόλουθον επίγραμμα άντιγρα- 
φέν τή 12 ’Απριλίου 1914 παρά τού τότε ’Αρχιμανδρίτου καί νύν Μητρο
πολίτου Έλευ&ερουπόλεως Σωφρονίου.

1) Βλέιτε : Α .  Θ. Σ α μ ο θ ρ ά κ η :  Ό  Σουλτάνος τοΰ Ίκονίου Άζατΐνος καί 
ή πολιορκία τής πόλεως Αίνου ύ.τό τών Βουλγάρων τό 1265, είς τό «Ά ρχεΐον  Θρρ- 
κικοΰ Λαογρατρικοϋ καί Γλωσσικού θησαυρού», τόμ. Β '.  σελ. 47 καί έξης.

2) Πρβ λ., «θρακικά», τόμ. XI, σελ. 370 καί έξής.
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Ludowicu? Carolus Budberg. Baro Russiae  imperatoris ducis 
sum m i locum tenens secuudae divisionis equitum praefectus, ordi- 
num equestrium  St.  Annae I. St .  G regoris  IV, St. W ladim irus IV, 
aure prov tute gladii, a lorumque ordinum eques natus anno 
M D C C L X X IV  diem obiit supremum X I  Calendarium Septem bris 
M D C C C X X V III  Lulli Burgas.

ήτοι «Λουδοβίκος Κάρολος Badberg (μήτοι Badenberg) Βαρώνος τοϋ 
Ρώσου Αύτοκράτορος, αρχηγός τών ιππέων (;) τής δευτέρας μεραρχίας έκ 
τών ιππέων τοΰ τάγματος τής 'Αγ. "Αννης I. 'Αγίου Γρηγορίου IV, 'Α 
γίου Βλαδ.μήρου IV, prov. tute gladii, και άλλων ταγμάτων γεννηθείς 
έτει 1774, άπέθανε τόν Σεπτέμβριον 1828 έν Λουλέ Βουργάζ».

'Ηράκλεια, ή αρχαία ΠέρινΘος κατά τό 1911.
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Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Ό  Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Θάσου κύρ Σπυρίδων Ά λιβ ιζά - 
τος έγεννήθη έν Δαμουλιανάτοις της Κεφαλληνίας, τώ 1883. Είς ηλ ι
κίαν 22 έτών μετέβη είς τήν έν 'Αγίω ’Ό ρ ε ι Ί. Μονήν τοϋ άγ. Παύ
λου ένθα έκάρη μοναχός. Κατ’ όκτώβρίον τοϋ 1905 έχειροτονήθη 
Διάκονος. Έ πανελθώ ν είς ’Αθήνας προσελήφθη ύπό τοϋ άειμνήστου 
Μητροπολίτου Σπάρτης Γερμανοϋ, δστις καί άνέγραψεν αύτόν ώς 
άδελφόν τής παρά τήν Σ π ά ρ ιη ν  'I. Μονής Ζερμπίτσης. Μετά τό π έ
ρας τών εγκυκλίων αύτοΰ σπουδών ένεγράφη είς τούς φοιτητάς τής 
θεολογ ίας, Ακολούθως δέ μετά τήν άπόκτησίν τοϋ πτυχίου τής θ ε ο 
λογίας, ένεγράφη είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών, ής έλαβεν ωσαύτως τό δίπλωμα. Τώ 19Ρ8 έχειροτονήθη είς 
Πρεσβύτερον. ’Εν τώ μεταξύ προσελήφθη ώς υπάλληλος παρά τή Τ έ
ρα Συνόδω, ής διετέλεσεν έπί συναπτά έτη Γραμματεύς καί Ά ρ χ ι-  
γραμματεύς. Τώ 1938 έξελέγη Μητροπολίτης τής 'I. Μητροπόλεως 
Μαρωνείας καί Θάσου, ήν έποίμανε μέχρι τοϋ θανάτου του, έπελθόν- 
τος ένταϋθα τή 13 Δεκεμβρίου 1940.

Θ ΕΟ Δ Ω Ρ Ο Σ Μ ΑΚΡΙΔΗΣ

Έ λ λ η ν  άρχαιρλόγος υιός τοϋ Κωνσταντίνου πασσά γεννη
θείς έν Κωνσταντινουπόλει τώ 1873. Τώ 1891 είσήλθεν είς τήν 
ύπηρεσίαν τοϋ μουσείου αρχαιοτήτων τής Κων/πόλεως ώς νομι- 
σματολόγος, ε ΐ ια  διηύθυνε τό τμήμα τών έλληνικών βυζαντι
νών άρχαιοτήτων, βραδύτερον δέ έγένετο έφορος μέχρι τοϋ 1923, 
όπότε διωρίσθη διευθυντής τοϋ μουσείου. Ένήργησε πολλάς άνα- 
σκαφάς, ών κυριώτεραι αί έν Σιδώ νι, Τΰρω, Παλμύρα, Ράκα, έπί τοϋ 
Εύφράτου, Κολοφώνί, παλαια καί νέα Ά μισώ , Μπογάσκιοϊ, Καισα
ρεία, Άγκύρα. Ά δριανουπόλει, Θεσσαλονίκη, θάσω, έν τώ ναώ τοϋ 
Παντελεήμονος έπί τοϋ άνω Βοσπόρου, έν τώ Έπταπυργίω, έν τή 
μονή τοϋ Παναχράντου κλπ. Έ κ  τών έργων του μνημονεύονται τά
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«L e  Tem ple d ’Echm oun a  Sidon «Paris  1904. Λ trovers les necropoles 
Sidoniennes (Ό μ.) Une cidadelle archa'ique du Pont (Berlin 1907). L a  
Porte de shinx a  E u y u p  (AOr. 1908). Reliefs G reco-Perses (Athenes 
1903). Un hieron d ’Arteniis Πωλώ a T h asso s  (Berlin 1911). Un tum u
lus Macedonieu a L an gaza  (Berlin  1910), έν συνεργασία μετά τοΟ Ζ. 
’Έ μπερσολτ «Monuments funeraires de Constantinople (Athenes 1925) 
καί έν  τώ Γ καί IB' τόμ. τών «θρακικώ ν» «Τό Βυζαντινόν έβδομον 
καί αί παρ’ αύτώ Μοναί ‘Αγίου Παντελεήμονος». Τφ 1931 κληθείς 
ένταΟθα έταξινόμησε τό Μουσεΐον Μπενάκη, τό όποιον καί διηύθυνε 
μέχρι τοϋ θανάτου του, έπελθόντος άρχάς Δεκεμβρίου 1940 έν Κων- 
σταντινουπόλει, δπου μετέβη δ ι ’ ύποθέσεις του.

ΤΡΥΦΩΝ Ε Υ Α ΓΓΕΛ ΙΔΗ Σ

Είς τάς 8 Φεβρουάριου 1941 άπεβίωσεν ένταΰθα είς ήλικίαν 78 
έτών ό ιστορικός καί καθηγητής τής μέσης έκπαιδεύσεως Τρύφων 
Εύαγγελίδης, δστις διηύθυνε τήν σύνταξιν τοϋ παραρτήματος τοϋ 
Γ ' τόμου τών «θρα κ ικώ ν», τοϋ όποιου καί τό πλεΐστον ό ’ίδιος συνέ
ταξε καί άρκετά άρθρα έδημοσίευσεν είς τούς κατόπιν τόμους τών 
«θρακικώ ν». Έ γενν ή θ η  έν Τ ρ ιγλε ία  τφ 1863, άπεφοίτησε τής Μ. τοϋ 
Γένους Σχολής τώ 1885 καί έσπούδασε είς τά πανεπιστήμια Α θ η 
νών καί Γερμανίας, διδάξας άκολούθως καί διευθύνων διάφορα γ υ 
μνάσια άσχοληθείς καί μέ τήν συγγραφήν πλείστων ιστορικών καί 
λοιπών έργων.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. Φ Α Ρ ΔΥ Σ (Ό  Σαμόθραξ)

Ό  Νικόλαος Β. Φαρδύς έγεννήθη τώ 1843 έν Σαμοθράκη έκ γο
νέων πτωχών, ά λ λ ’ έντιμων. Διακούσας τά μαθήματα τοϋ γραμμα- 
τοδιδασκαλείου τής πατρίδος του καί έφιέμενος άνωτέρας παιδεύ- 
σεως, άνεχώρησε μόλις δωδεκαετής έκ Σαμοθράκης καί ήλθεν είς 
Σμύρνην, δπου έπί ολόκληρα έτη παλαιών κατά τής πενίας καί τών 
βιωτικών άναγκών, καί ώς μόνον έφόδιον έχων τήν γλυκεΐαν φω
νήν του καί τά όλίγα έκκλησιαστικά μουσικά τά όποια άργότερον 
έτελειοποίησε, μόλις κατώρθωσε νά άποφοιτήση τής Ευαγγελικής 
Σχολής, άναδειχθείς ε ίς  τών άριστων αύτής αποφοίτων.

Μετά τάς γυμνασιακός του σπουδάς έταλαντεύετο τίνα τών έπι- 
σχημών ήθελεν άκολουθήσει : τήν φιλολογίαν ή τήν ιατρικήν. Ή 
κλίσις του ήτο ύπέρ τής φιλολογίας, ά λλ ’ ή θεία τοϋ ’Ασκληπιού 
έ.πιστήμη καί ή περιέργεια  τοϋ νεαροϋ Νικολάου, νά έξετάση καί
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έρευνήση τόν άνθρωπον, έξήλθον νικηταί. Καί έτσι άπεφάσισε νά 
σπουδάση τήν ιατρικήν.

"Οταν άπεφάσισε νά έξακολουθήση τάς σπουδάς του, δλη ή 
περιουσία του άνήρχετο είς εκατοντάδα περίπου φράγκων. ’Έχων 
δμως πεποΐθησιν είς  έαυτόν, ήλθεν είς τήν Μασσαλίαν, είς τήν ια 
τρικήν τής όποιας σχολήν ένεγράφη φοιτητής.

Ε ντό ς  όλίγου προσείλκυσε τήν εύνοιαν καί άγάπην τών έκεΐ 
όμογενών καί προσελήφθη ώς οικογενειακός διδάσκαλος, άναπτύξας 
ούχί τυχαίαν παιδαγωγικήν ικανότητα. Οΰτω δέ ού μόνον έξηκο- 
λούθει τάς σπουδάς του, άλλά καί βιβλιοθήκην έκ τών μικρών του 
οικονομιών ήρχισε νά καταρτίζη.

’Ά ν  καί ιατρός, ούκ όλίγας στιγμάς ΰπέκλεπτε παρά του ’Α 
σκληπιού, θυσιάζων αύτάς είς τόν Λόγιον Έρμήν, τού όποιου σεμνός 
άνεδείχθη ιεροφάντης, δημοσιεύων μικράς καί μεγάλας πραγματείας 
διαφόρου καί ποικίλης ύλης ε ίτε  έν πρωτοτυπώ είτε έν μεταφράσει.

"Αμα έπεράτωσε τάς ίατρικάς 
σπουδάς του, άπεστάλη είς Κορσικήν 
δπως διευθύνη τήν σχολήν τής έκεΐ 
όμογενοΰς Κοινότητος, δπου συνέ- 
γραψεν άρίστην ιστορικήν πραγμα
τείαν «Περί τής έν Κορσική Ε λ λ η ν ι 
κής άποικίας, μετά συλλογής Καρυα 
τικών τραγουδιών καί συλλογής Κα- 
ρυατικών λέξεων» (1888, σελ. 203), 
έργον μεγάλως έκτιμηθέν ύπό τών 
ήμετέρων καί τών ξένων.

Έ ν  Κορσική έπί δυο έτη διαμεί- 
νας, ήναγκάσθη νά άναχωρήση έ^ε- 
κα τής παθούσης ύγιείας του έκ τής 
άδιακόπου έργασίας, κατά συμβου
λήν δέ τών ιατρών άπεσύρθη είς τήν 
γενέτειράν του Σαμοθράκην, χάριν 
τών ιαματικών της λουτρών καί τοϋ 
θαυμασίου κλίματός της, έκ της όποιας δμως δέν ήδυνήθη πλέον νά 
άποχωρισθή, άδικήσας καί έαυτόν καί τά Ε λλη ν ικά  γράμματα.

Φοιτητής άκόμη, μετέφρασε καί έξέδωκε τό 1883 τά πρός τάς" 
μητέρας συμβόυλάς τού διασήμου ιατρού ΑΙ. Donne, βιβλίον τυχόν 
εύμενεστάτης ύποδοχής παρά τώ κοινώ.

Έ ν  Μασσαλία ευρισκόμενος σ υ νέλά βε . τήν ιδέαν νά έξοβελίση 
τούς τόνους καί τά πνεύματα, ώς περιττά, έκ τής έλληνικής γλώσσης,
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έκδώσας έν φυλλαδίω τάς [δέας του έπί του ζητήματος τούτου. Ή 
δημοσίευσις τής πραγματείας ταύτης ούκ όλίγους προσεπόρισεν αύ- 
τώ πολεμίους, κατά τών όποιων γενναίως άντεπεξήλθε. Συμπλήρω
μα τοΰ πρώτου αότοΟ περί άτονου καί άπνευματίστου γραφής δοκί- 
μιόν του, ύπήρξεν ή τό 1892 έκτυπωθεϊσα είς τόμον πραγματεία, 
ύπό τήν αύτήν επιγραφήν, δπου διά παντοειδών μαρτυριών καί άπο- 
δείξεων ύποστηρίζει τάς ιδέας του.

Όποια σύμπτωσις ! Άρίσταρχος ό Σαμόθραξ, ό διάσημος έπί 
τών Α λεξα νδρ ινώ ν χρόνων γραμματικός, επινοητής τών τόνων, Σα- 
μάθραξ ό προτείνων τήν κατάργησιν αύτών !

Έ ν  Σαμοθράκη άποσυρθείς ό Φαρδύς δέν έπαυσεν άνενδότως κα- 
ταγινόμενος είς τόν Λόγιον Έρμήν, δημοσιεύων έκάστοτε είς διαφό
ρους έφημερίδας καί περιοδικά πραγματείας ποικίλης υλης. Έβρα- 
βεύθη είς τόν περί συλΛ.ογής ζώντων μνημείων τής Ελλην ικής  γλώσ- 
σης Ζωγράφειον αγώνα, καθώς καί ό πρός τόν "Αγιον Δαμασκηνόν 
ύμνος του, δημοσιευθείς είς δλας τάς Βυζαντινός Έφημερίδας.

'Υπήρξε μέλος πολλών Συλλόγων καί Ε τα ιρε ιώ ν , δπως τού πρός 
ένθάρρυνσιν τών Ε λλην ικώ ν σπουδών έν Γαλλία Συλλόγου, τοϋ ό
ποιου ύπήρξε καί δωρητής, τοϋ ΓερμανικοΟ αρχαιολογικού Ίνστι? 
τούτου τοΰ Βερολίνου καί Αθηνών, τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει Έ λ- 
ληνικοϋ Φιλολογικού Συλλόγου κτλ.

Πρώτος ό Φαρδύς έξέδωκε πλήρη σειράν τών νομισμάτων τής 
Σαμοθράκης, δημοσιευθεΐσαν έν τώ Journal International d ’Archeo 
logie nomismatique τοϋ Σβορώνου (Τόμ. Α'. τρίτον τρίμηνον, 1898), 
καταριθμήσας υπέρ τά 49 όνόματα αρχόντων τής Σαμοθράκης.

Δυστυχώς, δμως τό τελειότερον καί σπουδαιότερον έργον του 
τό Έ π ι θ ε τ ο λ ό γ ι ο ν ,  καρπόν δεκαεξαετοϋς έργασίας, περα- 
τωμένον ολίγον πρό τοϋ θανάτου του καί έτοιμον πρός έκτύπωσιν, 
δέν κατώρθωσε νά δημοσιεύση έλλείψει μέσων. Τοιοϋτον λεξικόν, 
διότι έν ε ΐδε ι λεξικοϋ είναι συντεταγμένον, άριθμοϋν περί τάς 1200 
σελίδας είς φύλλον, δέν ύπάρχει έν τή γλώσση ήμών, αμάρτημα δέ 
μέγα θά είναι άν δέν ληφθή πρόνοια νά διασωθή καί έκδοθή πριν ή 
καταστροφή.

Είς τά χειρόγραφά του εύρίσκεται έκτενεστάτη ιστορία τής Σ α 
μοθράκης άπό τών αρχαιότατων χρόνων μέχρι τών καθ’ ήμάς, τήν 
όποιαν δέν κατώρθωσε νά ΐδη έκδιδομένην,

Πλήν τοϋ άνωτέρω έγραψε καί διαφόρους σατίρας, καθώς καί 
τινα έμμετρα, τά όποια παραμένουν άνέκδοτα.

Περατοϋντες τάς βιογραφικάς ταύτας σημειώσεις άναφέρομεν 
δτι ό Νικόλαος Φαρδύς ύπήρξε τέκνον τής ίδιας έργασίας του, δη
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μιουργός τής τέχνης του τήν όποιαν άπέκτησε διά μόνης τής έπιμο- 
νής καί υπομονής έν τή εργασία· Παρ’ ούδενός ελαβεν άμοιβήν, 
πλήν τής ήθικής, τής όποιας πάντες έχομεν άνάγκην. Δ ιήλθε τόν 
βίον tou έργαζόμενος, θεωρών τήν έργασίαν ώς μόνην δόξαν καί 
τιμήν. Ό  βίος του, κατά τόν ποιητήν, ήτο άτελείωτος άγων.

Ά π έθα νε  τήν 25 Ιουλίου 1900 αίφνιδίως έν τή βιβλιοθήκη του 
είς ήλικίαν 47 έτών έν πλήρει αύτοΰ τή δράσει καί πνευματική πα- 
ραγωγικότητι.

Έ ν  Άλεξανδρουπόλει 1901.
Α Χ ΙΛ Λ Ε Υ Σ  θ .  Σ Α Μ Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ  

Ιατρός

'  Μ

Τό χωρίον Ά κ  άλαν ’Αδριανουπόλεως.
Ά π ό  τήν Συλλογήν Ά χ .  Σαμοθράκη.

Θ ρ β κ ι κ ά ΙΣ Τ '. 2 7



ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

Ή Ε λ λ ά ς  άπό τής 28 ’Οκτωβρίου 1940 ύπερασπίζει τήν άνε- 
ξαρτησίαν της άμυνομένη κατ’ άρχάς, έπιτιθεμένη άκολούθως κατ’ 
άνανδρου Μεγάλης Δυνάμεως, θελούσης ύπούλως νά στερήση 
τήν έλευθερίαν της. Σΰσσωμον τό έλληνικόν έθνος άγωνίζεται τόν 
ιερόν άγώνα άποσπάσαν τήν έκτίμησιν καί τόν ένθουσιασμόν δλου 
τοΰ κόσμου. Τέκνα αύτοΰ προσέφερον τήν ζωήν των. Οί Θράκες 
δέν ύστέρησαν. Κατωτέρω δημοσιεύομεν μερικάς βιογραφικάς πλη
ροφορίας αξιωματικών καί όπλιτών, δσας μέχρι τής λήξεως τής έκτυ- 
πώσεως τοΰ παρόντος τόμου κατωρθώσαμεν νά περισυλλέξωμεν.

Τά «θ ρα κ ικ ά »  παρακαλοϋν θερμώς τούς συγγενείς τών φονευ- 
θέντων άξίωματικών καί όπλιτών έν τώ πολέμω, ή συνεπεία τραυ
μάτων θανόντων, έκ τής Δυτικής Θράκης ή προσφύγων έκ τής Α ν α 
τολικής ή τής Βορείου Θράκης (άλλοτε Ά ν .  Ρωμυλίας) δπως λάβουν 
τήν καλωσύνην καί άποστείλουν είς τήν διεύθυνσιν τφν «'θρα
κικών» σημείωσιν τοϋ όνόματος, τής πατρίδος καί τόν τόπον τοϋ 
θανάτου των, δπως καταχωρηθοϋν είς . τόν προσεχή τόμον τών 
«θρακικών*-. Τήν παράκλησιν ταύτην άπευθύνει καί πρός τά δ ιά 
φορα θρακικά σωματεία καί τούς άξιοτίμους κυρίους Δημάρχους ·καί 
Προέδρους κοινοτήτων ή καί πάντα γνωρίζοντά τι περί αύτών -καί 
τούς εύχαριστεΐ έκ τών προτέρων.

Σάν σκοτωβω ς ’ τόν πόλεμο, αάς τό ζητώ γιά χάρι 
χάνεις μήν κλαναη και κανείς μην πικρα&ή γιά μένα·
Στη μάχη δ Χάρος τό καλό διαλέγει παλληκάρι !
Τώχω χαρά, κρυφή χαρά, μέ στή&ια 'ματωμένα,
μέ ραγισμένο μέτωπο, παιδί τοϋ Λεωνίδα!
γιά βέ, ΐιν πέσω, ς, τόν βωμό τής λενβεριας, Πατρίδα !

Από τάς «Κρητικάς ’Εμπνεύσεις» τού ΕΜΜ, Σ Τ Ρ Α Τ Ο Υ Δ Α Κ Η



Νικόλαος Χατζόπουλος - Σπόρος Συμ. Κοοβατζής 419

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, άνθυπολοχαγός

Μεταξύ τών πρώτων προμάχων τών δικαίων καί της ελευθερίας 
τής πατρίδος μας, οί όποιοι έπεσαν έπϊ τοΰ πεδίου τής τιμής ε ίνα ι 
καί ό νεαρός άνθυπολοχαγός Νικόλαος Κ. Χατζόπουλος. Ό  άείμνη- 
στος Ν. Χατζόπουλος έφονεύθη πολεμών είς τήν Πίνδον κατά τήν

μάχην τής Της Νοεμβρίου 1940 
είς τό ϋψωμα Γκραμβάλα άφ’ ου 
άντέστη έπί 48ωρον μετά τών 
άνδρών του έναντίον δυο εχθρι
κών συνταγμάτων.Έγεννήθη έν 
Θεσσαλονίκη τή 20 Μαρτίου, 
κατήγετο δέ έκ Τυρολόης τής 
1920,’Ανατολικής Θράκης. Ά πο- 
φοιτήσας του Γ ' Γυμνασίου 
Θεσσαλονίκης είσήχθη είς τήν 
Σχολήν τών Εύελπίδων έξ ής 
άπεφοίτησεν- άριστεύσας καί έ- 
λαβεν τόν βαθμόν τοΰ άνθυπο- 
λοχαγοΰ. Ή έκρηξις τοΰ Έ λλη- 
νοϊταλικοϋ Πολέμου... ευρεν αύ
τόν φρουρόν τής πατρίδος έπί 
τών συνόρων τής ’Ηπείρου, δ
που εΐχε τήν τιμήν νά απόκρου
ση μεταξύ τών πρώτων τόν ε ισ
βολέα όπακούων ε ις  τήν φωνήν 
τής άμυνομένης πατρίδος του. 
’Έπεσεν ήρωικώς έν τή έκτελέ- 

λέσει τοϋ ύψίστου τούτου καθήκοντος.'Ο πατήρ τοΰ άειμνήστου τού
του ήρωος Κωνσταντίνος Ν. Χατζόπουλος έδέχθη μετ’ έγκαρτε- 
ρήσεως καί ύπερηφάνείας τήν ά γγελ ίαν  του συνταγματάρχου διοι- 
κητοΰ τής 1321 μονάδος, γνωρίζοντος αύτώ τόν ήρωικόν θάνατον τοΰ 
υίοΰ του.

ΣΠ Υ Ρ Ο Σ ΣΥΜ. ΚΟΥΒΑΤΖΗΣ

Έ κ  Σούφλίου' έγεννήθη τήν 18 ’Οκτωβρίου 1919 Ό  πατήρ του 
σιδηρουργός-άμαξοποιός τό έπάγγελμα δίεκρίνετο διά τήν άκραν έρ- 
γατικότητά του. Ό  Σπυρ. Κουβατζής έτελείωσε τό Γυμνάσιον Σου- 
φλίου τό έτος 1937, άργότερον δέ τήν στρατιωτικήν του θητείαν διή-
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νυσε κατ’ άρχάς είς τήν Στρατιωτικήν Σχολήν έφεδρων αξιωματικών 
τής Σύρου, όπόθεν μετά έννεάμηνον υπηρεσίαν έξήλθεν άνθυπασπι- 
τής καί πρώτος έπιτυχών έξελέγη είς τήν αεροπορίαν. Ύπηρετήσας 
εις διαφόρους βάσεις μετά ζήλου πα
ραδειγματικού ώς έφεδρος άρχισμη- 
νίας ό Σπυρ. Συμ. Κουβατζής, μετά 
τολμηροτάτας καί νικηφόρους άερο- 
μαχίας άνά τήν νότιον Ιτα λ ία ν  καί 
’Αλβανίαν, ώς προκύπτει έξ επισή
μων εγγράφων καί άτομικών πρός 
τούς γονείς του έπιστολών, έπεσεν 

'τέλος ένδόξως τό τιμημένο παλληκά- 
ρι τής Θράκης πρό τής Κορυτσάς τήν 
15ην Νοεμβρίου τοΰ έτους 1940.

’Ά ξ ιο ν  έξάρσεως καί σημειώσε- 
ως, ώς καί παράδειγμα διά τάς συγ
χρόνους μας Έλληνίδας, είναι, δτι ή 
μητέρα τοΰ ήρωικοΰ Σπύρου, Τριάδω, 
κατά τό έπισήμως τελεσθέν μνημόσυνόν του είς τό Σουφλίον είς τό 
τέλος τοΰ έπιμνημοσύνου λόγου άνεφώνησε άπό ψυχής αύθορμήτως 
τά άλησμόνητα : «Κ ι ’ έγώ μ ’ δλη μου τήν καρδιά μ’ , τό χάρισα τό 
παιδάκι μ ’ στήν Ε λ λ ά δ α » .  Tfj 0 Μαρτίο j έτιμήθη διά τοΟ ΣταυροΟ 
Ιπταμένου.

Κ. Γ.  Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Δ Η Σ

Σπυρίδω ν Π εντεδ έκ α .— Έ γεννήθη έν Ά μφικλε ία  (Φθιωτιδοψω- 
κίδος) κατά Ιανουάριον τοΰ 1907. Άποφοιτήσας του Γυμνασίου Ά μ- 
ψίκλείας, είσήχθη είς τό Μονοτάξιον Δ ιδασκαλεΐον ’ Α θ η ν ώ ν  τώ 
1925 καί μετά τήν άποφοίτησίν του διωρίσθη διδάσκαλος τό 1920 είς 
τήν Ξάνθην. Φοίτήσας έπί έξάμηνον είς τήν Σχολήν Εφέδρων ’Α
ξιωματικών άπεφοίτησε μέ τόν βαθμόν του Εφέδρου Άνθυπολοχα- 
γοΰ τω 1927. Τήν 2όην Αύγούστου 1940, έκλήθη καί παρέμεινεν είς 
τό 23ον Σύνταγμα Πεζικού μέχρι τής ήμέρας καθ’ ήν έπεσεν ; είς τό 
πεδίον τής μάχης. Ά π ό  του ’ Οκτωβρίου 1939 ,έποχής άπολύσεως |έκ  
τοΰ στρατού, διωρίσθη διδάσκαλος Ά βδήρω ν καί παρέμεινε μέχρ 
τής 25ης Αύγούστου 1940. Τό 1930 ένυμφεύθη μετά τής Άρίστης Βέϊ- 
κου έξ ’Επιβατών.

Ζαχαρ. Ά&αναβιάδης .—Έ κ  Κομοτινής έπεσεν τήν 20 Δ εκ εμ 
βρ ίο υ  1940 ήρωϊκώς μαχόμενος είς τά ύψώματα του Πόγραδετς.

«Φώς» Θεσσαλονίκης 25 Φεβρουάριου 1σ>41.



Ά ΰ . Παπαγιάννης . — Έφ. Άνθ)στής έκ Σχολαρίου Ραιδεστου. 
Έ π εσ εν  ήρωϊκώς μαχόμενος τήν 4 Ίανουαρίου 1941. Αύτόθι.

Μ ιχαήλ Β. Γ εω ρ γ ίο υ .—Έ κ Κομοτινής έπεσεν έπί■· τοΟ πεδίου 
τής μάχης. «Τύπος» 24 Φεβρουάριου 1941

Μ ιχαήλ Φάκας ("ή Τζατζούλης), — Έ κ  Ξανθής έτών 26 δεκανεύς 
πεσών ήρωϊκώς μαχόμενος είς τήν μάχην τοΰ Πόγραδετς.

«Φως» 1 Φεβρουάριου 1941.

Κωνσταντίνος :E it Χουρμουζιάδης έκ Καστανιών Ά ν .  Θράκης 
έτών 30 πληγωθείς ύπό βόμβας, άεροιτλάνων κατά τήν μάχην Τεπε- 
λενίου τής 30 Ίανουαρίου άπεβίωσεν έν Ά θήνα ις  τή 15 Φεβρουάριου 
1941.

Ά θ .  Παπαγιάννης —Μιχ. Γεω ργ ίο υ—Μιχ. Φάκας—Κ. Χουρμουζιάδης 421

Δ ιδυμότειχον.



Λ Ι Ο Ι  Κ  Η  Τ Ι  Κ Ο Ν  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Ν  

Θ Ρ Α Κ Ι Κ Ο Υ  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

1 9 4 1
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Ο Υ Σ Α  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η

Πρόεδρος Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ  ΜΑΝΟΥΗΛ ΙΔ Η Σ
Γ .  Γραμματεύς ΙΩ ΑΝΝΗΣ Μ Λ Γ Κ Ρ ΙΩ Τ Π Σ  
Ταμίας ΙΩ ΑΚΕΙΜ  Λ Α Γ ΙΑ Σ
Σύμβουλοι Μ ΙΛ Τ ΙΑ Δ Η Σ  Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ ΙΙΣ

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Μ ΙΜ ΙΙΚΟΣ

Δ. Α Β Α Τ Ζ Η Β Λ Σ Η Σ  
ΦΙΛ. Α Λ Ε Ξ ΙΑ Δ Η Σ  
ΙΟ ΡΔ. Α ΛΜ Π Α Ν Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ 
ΚΛ. Α Ρ Γ Υ Ρ Ι Α Δ Η Σ  
Π. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ  
ΑΝ. ΓΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ 
ΑΘ. Γ Κ Ε Μ υ Υ Σ Γ Ε Ρ Δ Α Ν Ι Ι Σ  
Χ Ρ .  Κ Α Ρ Α Χ Α Λ ΙΔ Η Σ  
Β. Κ Ο Υ Β Ε Ρ Η Σ

Δ. Λ Ο Υ Ί  ΖΟΣ 
Β. Μ ΙΧ Α Η Λ ΙΔ Η Σ  
Θ. Π ΑΙΊΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Κ. Π Α ΙΙΑ ΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Γ .  Π Ο Π Π Ω Ν Η Σ 
Δ. Σ Α Κ Κ Α Λ Η Σ  
Μ. Σ Α Ρ Λ Ν Τ Η Σ  
Ζ. Χ Α Τ Ζ Η  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  
Δ. Χ Α Τ Ζ Η Γ ΙΛ Ν Ν Α Κ Η Σ

Μέγας Ευεργέτης 
t  Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Κ. Π .Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η Σ

Εύεργέται 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν  Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ Σ 
ί Ε Λ ΕΝ Η  Μ. ΣΤΑ Μ Ο ΥΛ Η

Μεγ. Δωρηιαί 
ΤΑ Μ ΕΙΟ Ν  ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ 
f  ΚΙΜΩΝ Μ. Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η Σ

Δωρηταΐ 
Α ΔΕΛ ΦΟ Ι Μ Α ΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 

ΑΔΕΛΦΟ Ι ΚΑΛΟΥΔΗ 
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Ν  Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  

ΙΑΩΚΕΙΜ Λ Α Γ ΙΑ Σ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Π Ρ Α ΓΜ Α Τ Ε ΙΑ Ι

Κ. Μ υρτ. Ά ποστολίδον  : Υπήρξε Θρακική Τέχνη ; 5— 2S
Ί δ ιο ν  : Κώδιξ τοϋ Νικηφόρου τής 'Ιερόίς Μητροπόλεως Φι-

λιππουπόλεως (1850— 1861) (Τέλος) .26— 64
Ά . Ά .  Σ τα μ ο ύ λ η : Ταξείδια είς τήν Θράκην,. Άδριανοώπο-

λις (Μετάφρασις) 65 — 82
f  Γ . Α αμποναιάδου : 'Οδοιπορικόν (Διδιφ ότειχον, Βιζόη, *Α- 

5ριανοόπολις, Άρναοΰτκιοϊ, Κρασοχώριον (Σιαραπλσρ),
Τσιορέκεοϊ, (Τέλος). 83—88

Κ. Μ νρτ. Ά π ο ο τα λΙδο ν : ’Ανέκδοτος ακολουθία καί εγκώ- 
μιον πέντε Θρακών νεοφανών μαρτύρων Μανουήλ,
Γεωργίου, Μιχαήλ, Θεοδώρου καί Γεωργίου 335—365

Σ. Δ. Μ αυρομιχάλη  : Ή άπελευθέρωσις τής Άλεξανδρσυπό-
λεως 3 6 6 - 8 7 1

Ε . Α ρ ισ το β ο ύ λ ο υ : Ταξείδια είς τήν Θράκην 372— 385

Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Α —Λ Α Ο ΓΡ Α Φ ΙΚ Α

Ε λ π ιν ίκ η ς  Σταμούλη-Σαραντή : Παραμυθία τής Θράκη; 
(Συνέχεια)

Ί* Κ. Χουρμουζιάδον : Παροιμίαι καί παροιμιώδεις έκφρά- 
σεις Πετροχωρίου (Τσακηλίου) Μετρο'ν 

Φωτ. Γ . Ά ποατολίδου  : Θρακική γλωσσογραφία. Ά π ό τή 
γλώσσα τής Τσεντώς 

Ά . Ά . Σ τα μ ο ύ λ η : Τοπωνυμία επαρχίας Σηλυβρίας 
Ζ  Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου (Προλήψεις,-ευχές, κατάρες, 

βρισιές, παροιμίες, συνήθειες)
Ευστρατίου Ζήση : Γλωσσάριον Αϋδημίου

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ —Π Ρ Ο Σ Θ Η Κ  Α Ι—Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Ε ΙΣ

Άρχίερεΐς Θράκης 
Καθολικοί αρχιερείς 
Συρτός Σηλυμβριανός
Φάλαγξ Θεσσαλο-Μακεδονο-Θρακών κατά τήν έπανάστασιν 
Δ. Τρ· Καμπούρόγλον ·. Δωρόθεος ό Πρώίος μητροπολίτης 

Άδριανουπόλεως 
Συγχωρητική εύχή διά τόν Αίνου Σωφρόνιον

89— 190

191— 266

267— 305
306—310

311— 321
8 2 5 - 3 3 1

387
395
3S6
396

,399
400-

-394

-399

-404



424 Περιεχόμενα

Ά χ . Θ. Σαμοθρά κη : Ντούκενι και Κασκάπανι (Θρακική Πα-
ράδοσις) 4 0 4 - 4 1 1

Επιγραφή Λουλέ Βουργάζ 412
Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

Ό Μαρωνείας καί Θάσου Σπυρίδων 413
Θεόδωρος Μακρίδης 4 1 3 - 4 1 4
Τρύφων Εύαγγελίδης 414
Ά χ . Θ. Σ α μ ο θ ρ ά κ η : Νικόλαος Β. Φαρδύς (ό Σαμόδραξ) 414—417

Ε Θ Ν Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ε Σ
Νικόλαος Χατζόπουλος 419
Κ. Γ . Κονρτίδου  : Σπϋρος Συμ. Κουβατζής 419— 420
Σπυρίδων Πεντεδέκα 421
Ζαχ. Άδανασιάδης 421
Ά δ .  Παπαγιάννης 422
Μιχαήλ Β. Γεωργίου 422
Μιχαήλ Φάκας (ή Τζατζούλης) 422
Κωνσταντίνος Έπ. Χουρμουζιάδης 422
Θρακικοϋ Κέντρου Διοικητικόν Συμβοόλιον, Εύεργέται, Δω-

ρηταί 423

ΕΙΚ Ο Ν ΕΣ
Ή  περιφέρεια Σαμακοβίου 312
Ή  έν Σαμοθράκη Σχολή 313
Τρυγητός 317
2 εικόνες δοχείων τρυγου 318
Σκάφη τρυγου 319
Ή  Γάνος προ τοΰ 1912 335
Χάρτης τής Θράκης 1573 386
Παλαιοντολογικά ευρήματα Κομοτινής 393
Έτερα 402
Ιίαραΐάα Μυριοφΰιου 406
Κατασκηνώσεις είς Γάνον 406
Ή Χώρα τών Γανοχώρων 410
Μέγαρον Σρατιάς έν Άδριανουπόλει 410
Ηράκλεια 412
Νικ.. Φαρδύς 415
Τό χωρίον Ά κ  άλαν 417
Νικ. Χατζόπουλος 419
Σπΰρ. Κουβατζής 420
Δ ιδυμότειχον 421


