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Ά πο τη γλώααα της Τοεντώς

Π αρετυμολογία

Οί λέξεις δεν αλλάζανε μορφή μόνον από φωνητικούς νόμους, άλλα 
καί από τρόπους κάπως πιο συνειδητούς, όπως είναι λ. χ. ή παρετυμολο
γία και ή αναλογία.

Π αρετυμολογία. — Καθώς είναι γνωστό, παρετυμολογία λέγεται ό ψυ
χολογικός νόμος, κατά τον όποιον μια λέξη αλλάζει μορφή, διότι δ λαός 
τή συγχέει μέ μιαν άλλη, όμοια της. Κατά τον νόμον αυτόν πολλές λέ
ξεις, πού προέρχουνται άπ3 την αρχαία καί από ξένες γλώσσες Ιλκουνται 
από άλλες όμοιες τους τής νέας Ελληνικής, καί προσαρμόζουνται προς 
αύιές φωνητικά. "Οταν δηλαδή δ λαός ακούει μια λέξη καινούργια καί 
δεν εννοεί τή ρίζα της, τήν ταιριάζει μέ μιαν άλλη οίκειότερή του, τήν 
τροποποιεί σύμφωνα μ’ αυτήν, κ3 έτσι πολλές λέξεις μετασχηματίζουνται, 
χωρίς νά τό επιβάλλουν οί φθογγολογικοί νόμοι.

Π. χ. δ λαός ακούοντας τή λέξη φθινόπωρο δέν καταλάβαινε τό πρώ
το συνθετικό της, διότι είχε ξεχάσει πια τό ρήμα φθίνω. Τον φαίνουνταν 
λοιπόν ξένη καί ξεκάρφωτη ή λέξη. Καί φυσικά, αυθόρμητα, σαν νά συν- 
εννοήθηκε μεταξύ του, των διαφόρων τόπων δ λαός, έβαλε στή θέση τού 
φθίνω  τό χύνω, κ’ έπλασε μιάν καινούργια λέξη τό χυνόπωρο, πού όχι 
μονάχα σημαίνει τό ίδιο πράγμα, αλλά έχει καί τό πλεονέκτημα συνάμα, 
ότι είναι ζωντανή.

Υπήρχαν κάμποσες λέξεις στήν Τσιεντώ, μετασχηματισμένες από 
παρετυμολογία. Τό όνομα Έρασμία λ. χ. δέν ήξαιραν ότι είναι θηλυκό 
τού. επιθέτου εράσμιος καί δέν καταλάβαιναν Ιπομένως τή σημασία του. 
’Ήξαιραν όμως τό ρήμα άρέζω, πού μοιάζει κάμποσο μ’ εκείνο. Κ* επειδή 
νομίσανε ότι ή "Ερασμία παράγέται άπ’ τό άρέζω, τήν φέλλιασαν άπ3 αυ
τό καί τήν μετέτρεψαν σέ Άρεσμία, σάν νά ήθελαν νά ευχηθούν στο κο- 1

1) Συνέχεια άπό. Σελ. 305 του ΙΣΤ' τόμου, ·
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ρίτσι, πού είχε αυτό to ό'νομα νά αρεστή σύντομα από τά παλληκάρια5 
και νά καλοπαντρευτή.

Μέ τον ίδιο τρόπο τό πουλί, πού φωλιάζει μέσα στους πύργου;, και 
για τούτο άρχικώς (ονομάστηκε πυργέτης τό είπανε πρώτα σπουργίτι κμι 
κατόπι άσπρογίτ άπ3 τό άσπρουλό του χρώμα. Ό  δικηγόρος μετασχημα
τίσθηκε σέ δικαιόρο. διότι δικαιώνει ή μάλλον προσπαθεί νά δικαίωση 
τούς πελάτες του. Κ3 ή νεροφαγιά περιωρίσθηκε σέ ροφαγιά, διότι ρο- 
φα τό νερό; πού μπαίνει μέσα. Τον Θεμιστοκλή τον είπανε Δημοστοκλή, 
διότι τό πρώτο συνθετικό μέρος τού ονόματος Θεμιστοκλής τούς εϊτανε 
ακατανόητο καί τό αντικαταστήσανε μ3 άλλο γνωστότερο τους άπ3 τη λέ
ξη δήμος. Τό όνομα τού μεγάλου τραγικού τής αρχαιότητας, τού Ευρι
πίδη τό είχαν κάμει Εύρωπίδη, σάν νά παράγουνταν από την Ευρώπη τά
χα. Καί τον κ. Εύθυβούλη Χουρμουζιάόη, τον έγκριτον γιατρό τής Σηλυ- 
βριάς, τον έλεγαν Άνθηβούλη, διότι ή λέξη άνθος τούς εϊτανε πιο συνη
θισμένη από τό αρχαίο επίθετο ευθύς.

“Έτσι έλεγαν την Άδριανούπολιν "Αντριανοΰ από κανένα άντρειω- 
μένο. Τον άμβωνα τής εκκλησίας άγγωνα, διότι είχε τη θέσι, πού έχει ή 
άγγώνα στοΰ ανθρώπου τό κορμί. Τό αιγόκλημα αγιόκλημα, διότι χρησι
μοποιούνταν στην λατρεία. Την αρτοκλασία άρτοπλασία, διότι τό ψωμί 
πλάθεται πριν νά ψηθή. Την αυτονομία έφτανομία, συγκυριαρχία δηλαδή 
εφτά κρατών. Τά βημόθυρα τής εκκλησίας δημόθυρα από τή συνηθισμέ
νη λέξη δήμος. Την Ραιδεστό Ροδοστό από τά ρόδα, Ροδόπολη μέ άλλους 
λόγους. Τό πουλί τον χλωριώνα φλώρ, παρετυμολογικά απ’ τό φλουρί. Τή 
δυσεντερία λυσεντερία, διάλυση δηλαδή των εντέρων. Τό τόξο δοξάρι άπ3 
τή δόξα. Τον φανατικό θανατικό, καί άλλα πολλά.

Παράβ. τ ’ αρχαία- Ά γβάτανα—Έκβάτανα, Άρίαρτος—'Αλιάρτος, 
πατώ—βατώ, άδράφαξυς—άνδράφαξυς, Τφίστιος—'Ηφαίστιος, Τρεμιθούς 
—Τριμιθούς κτλ.

3Αναλογία.—'Ότι ρόλο έπαιζε στις ρίζες των λέξεων ή παρετυμολο
γία, τον ίδιο ρόλο έπαιζε στις καταλήξεις ή αναλογία, πού άλλαζε τή μορ
φή όλων τών μερών τού λόγου.

Π. χ. στά ουσιαστικά κατ’ αναλογία· τού αρσενικού ό καφές, έγι
νε κ’ ή ζάχαρη ό ζάχαρς. Τό τσιγάρο έγινε ό τσιγάρος κατά τό δ καπνός. 
Ό  γονεύς έγινε γονιός κατά τό ό γιός. Τό πιοτό έγινε πιοτί κατά τό φαγί. 
Τά' δ ψεύφτς καί δ ράφτς είχανε πληθυντικό οί ψεύδοι, οί ράβδοι, κατά τό 
οι μούστοι, οι σούρλοι. Ό  γιός καί δ αδερφός έκαμναν στον πληθυντικό 
οί γιούδες, οί άδερφούδες κατά τό παππούδες. Ό  άρκοάας—οί άρκόά 
κατά τό δ διάβολος — οί διαβόλΐ. Τό πρόσωπό -τά  προσώπατα κατά τό 
ράψιμο—τά ραψίματα. Τό φόρεμα—τού φορεματιοϋ κατά τό κομμάτ-1— 
τού κομματιού κλπ, . ’
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Στά ρήματα κατά τά1 πορπατώ, τραβουδώ, ς^ομαχώ κτλ. έγιναν τα 
ζεματώ, ξεσκιώ, περεχώ κτλ. Κατά τό bερδεόω — bέρδεψa καί τό θαρώ— 
θάρεψα. Κατά τό φωνάζω—φώναξα καί τό agiaCco -  agia|a. Κατά τό 
έρκουμαι—έλα καί τά: φεύγα, ρώτα, κόμα, τράβα κτλ. Κατά τά: βαρειτε, 

. πορπατειτε κτλ. καί τό: έχεΐτε αντί έχετε. Κατά τό χαρισάμενος καί τά: 6 
λογάμενος, ό σεινάμενος, ό κουνάμενος, ό κοιτάμενος, ό παραστεκάμενοςι 
δ πετάμενος, ό τρεχάμενος κτλ.

Στά Ιπίθετα ό γλυκύς έγινε γλυκός κατά τό πικρός. Ό ελαφρός έγι
νε λαφρύς κατά τό βαρύς. Ό τρανός είχε συγκριτικό ό τρανότερος κατά 
τό βαρύτερος. Ό ήμισυς εγινε μισός κατά τό σωστός κτλ.

Στις αντωνυμίες τό εσύ καί τό εσένα έγιναν κατά τά* εγώ καί Ιμένα· 
Τά αύτουνούς καί άλλουνοός, κατά τό εκείνους. *Η γενική πληθυντική τού 
αρσενικού έκεινοίς κατά τήν γενική τού θηλυκού εκείνης κτλ.

Στις προθέσεις ή από καί ή γιά έγιναν άποτά καί γιατά κατά τήν 
μετά. Ή  μετά εγινε μέ κατά τήν σε κτλ.

Στά επιρρήματα τό χθες εγινε εχτέ κατά τό έψέ, καί τό εψέ εγινε 
εψές κατά τό εχτές κτλ.

Παράβ. τά τής Αρχαίας τον ώκόπουν αντί τόν ώκυποδα κατά τό 
τον εΐσπλουν, έλελυθοίην αντί εληλυθοιμι κατά τό ποιοίην, κατά τό σκο
τεινός τό φωτεινός κατά τό γονείς τό υίεΐς, κατά τό έκποδών τό έμπο- 
δών κτλ.

’Ι δ ιω μ α τ ισ μ ο ί

Εξόν από δσα έχουν αναγραφή έως τώρα ή τοπική γλώσσα τής Τσεν- 
τώς παρουσίαζε καί τούς εξής ιδιωματισμούς- α) δτι δανβίζουνταν πολλές 
λέξεις από τήν τουρκική, β) δτι πολλές λέξεις τονίζουνταν στήν άντιπρο- 
παραλήγουσαν καί κάποτε στήν πέμπτη συλλαβή καί γ) δτι υπήρχαν μερι
κοί περίεργοι άντωνυμικοί τόποι.

ΟΙ λέξεις πού’παίρνουνταν από τήν τουρκική γλώσσα ανήκανε σ’ 
δλα τά μέρη τσύ λόγου. "Οσες δμως εΐτανε κλιτές, δέχουνταν τις συνηθι
σμένες τοπικές καταλήξεις, καί προσαρμόζουνταν προς τό δικό μας τυ
πικό. Π. χ.

5Ονόματα. Τό άγήλι— τ’ άγήλια, τό 3epgi—τά βερgιά, τό gaλagάvi— 
τά gaλagάvιa, δ baτaκτσής—ot baτaκτσήδες, ό άεάές—ot άεάέδες, δ έρίφς 
—οί Ιρίβδοι, δ ζαμπαράς—οΐ ζαμπαράδες, τό ιλάμ—τά ϊλάμνία, τό κονά
κι—τά κονάκια, ό λαλάς—οί λαλάδες, δ μιλαζίμς—οί μιλαζίμδοι, τό νι- 
ζάμ—τά' νιζάμια, τό ολάκΐ—τά δλάκια, δ πασάς—οί πασάδες, τό ραμα
ζάνι—τά ραμαζάνια, δ σιλτές—οί σιλτέδες, δ ταξιάάρς—οί ταξιάάρδοι, τό 
φιτίλι—τά φιτίλια, δ χαζνές—οί χαζνέδες.
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Ρήματα . Άβλαάίζω, βαζγεστίζω, όαϊλάίζω, £εράίζω, άαγιαάώ, γιάγμα 
—διαγουμίζω, έγλεντίζω, ζορλαάίζω, ίσταχλαντίζω, κουνουστίζω, μουράα- 
ρεΰω, ναζλαάίζω, δγραάίζω, παραλαάίζω, ρεζιλεύω, σαστίζω, άολαστίζω» 
φουρλαάίζω, χαινεύω κτλ.

3Ιδ ιω ματικός τονισμός. Οί λέξεις πού τονίζουνταν στην τέταρτη και 
στην πέμπτη συλλαβή εΐτανε ουσιαστικά καί ρήματα. Π. χ. κάτανας — 
κάταναδες,— μέγγεμες—μέγγεμεδες, Στράντζαλης—Στράντζαληδες, Τσα- 
τάλτζαλης — Τσατάλτζαληδες, φέρετζες—φέρετζεδες, ψάλλιδας—ψάλλιδα- 
δες κτλ.

Άρκευαμε, άρκευατε, άρκευανε, έγλεπαμε, έ'γλεπατε, εγλεπανε, ήρκου- 
μανε, ήρκουσανε, ήρκουάανε, ήρκουμαστανε, μούτζωναμε, μούτζωνατε» 
μούτζωνανε, παραστέκμαστανε, συγυρίζμαστανε, τυραγνιούμαστανε κτλ.

Περίεργοι άντωννμικοι τόποι. Οί άρσενικές αντωνυμίες, αυτός, εκεί
νος, άλλος είχανε γενική πληθυντική' αύτοινοίς, έκεινοΐς, άλλοινοίς.

Οί σύντομοι τύποι των κτητικών αντωνυμιών είχαν ώς εξής' μέ πε
ρίεργο ιδιωματισμό στο τρίτο πρόσωπο του ενικού αριθμού.

*0 βιόζ*ιμ, ό βιος, ό βιος του καί θηλυκόν ό βιόζ άιτς. ‘Ο βιος μας, 
ό βιός σας, ό βιόζ άιτς.

Ή  ράχη μ, ή ράχΐ σ, ή ράχι του καί θηλυκόν ή ράγΐ άιτς, οί ράχες 
μας, οί ράχες σας, οί ράχες άιτς.

Τό παιδίμ, τό παιδί σ, τό παιδίτ καί θηλυκόν τό παιδίτς. Τό παιδί 
μας, τό παιδί σας, τό παιδίτς.

Τό μάτιμ, τό μάτς, τό μάτ του καί θηλυκόν τό μά-άιτς. Τό μάτ μας, 
τό μά-τσας, τό μά-άιτς.

Κ λ ίϋ η  ό νομ ά τω ν

Α) Ά ρ ο ε ν ι κ ά

*Ενικός

Όν. ό κεχαγιάς Όν. ό Άάριάς
Γεν. τη κεχαγιά Γεν. τ ’ Άάριά
Α’ιτ. do gεχαγιά Αίτ. άόν Άάριά
Κλητ. κεχαγιά Κλητ. Άάριά

Πλη’&υνχικός
Ό ν. οί κεχαγιάδες Όν. οί Άάριάδες
Αίτ. τσί κεχαγιάδες Αίτ. τς* Άάριάδες
Κλητ. κεχαγιάδες Κλητ.' Άάριάδες
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'Ενικός

Όν. e0 bapbag Ό ν. C0 Νικόλας
Γεν. τη bagba Γεν. τη Νικόλα
Alt. do bdpba Alt. do Νικόλα
Κλητ. baoba Κλητ. Νικόλα

Π ληθυντικός
Ό ν. οι bapba0oi Όν. ol Νικόλαδοι
Alt. tool b(ipba6oi A lt τσοί Νικόλαδοι
Κλητ. bdobadoi Κλητ. Νικόλαδοι

*Ενικός
Ό ν. r.0 αρκοόας Ό ν. 0 χειμώνας
Γεν. X3 apxoda Γεν. τη χειμώνα
Alt. dov αρχoda Alt. do χειμώνα
Κλητ. dpxoda Κλητ. χειμώνα

Π ληθυντικός
Όν. Ol άρκόό Όν. ol χειμώνι
Alt. τσ* apnod Alt. τσί χειμώνΐ
Κλητ. apxod Κλητ. χειμώνι

e Ενικός
Όν. c0 λάρ<^ας Ό ν. C0 Άναστάς
Γεν. tfj I d g a g a Γεν. 3τ Άναστάς
Alt. to λάρα^α Κλητ. Άναστάς

Π ληθυντικός
Ό ν. ol λάρagaδeς Όν. 01 Άναστάσδοι
Alt. τσι λάρα^αδες Alt. τσΊ Άναστάσδοι

Κλητ. Άναστάσδοι
*Ενικός

Όν. e0 νεραγός Όν. C0 Σταυρινός
Γεν. τη νεραγοΰ Γεν. τή Σταυρινοΰ
Alt. do νεραγό Alt. - do Σταυρινό

Κλητ. Σταυρινό
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Π ληθυντικός
Όν. οι νεραγοί Όν. οί
Αίτ. τσοι νεραγοι Αίτ. τσοί

Κλητ.

*Ενικός
Όν. ό νώμος Ό ν. C0
Γεν. τή νώμου Γεν, τή
Αϊτ. do νώμο Αίτ. do

Κλητ.

Π ληθυντικός
Ό ν. οί νωμ Όν. οί
Αϊτ. τσοί νώμ Αίτ. τσοί

Κλητ.

ί Ενικός
Όν. ό σοϋρλος Όν. C0
Γεν. τή σοόρλου Γεν. τή
Αίτ. do σοΰρλο Αίτ. do

Κλητ.

Π ληθυντικός

Όν. οί σουρλοι Ό ν. οί
Γεν. τσοι σουρλοι Γεν. τσοί

Κλητ.

e Ε νικός ,
Όν. e0 δάσκαλος Όν. C0
Γεν. τή δάσκαλου Γεν. τ’
Αίτ. do δάσκαλο Αίτ. dov
Κλητ δάσκαλε Κλητ.

Π ληθυντικός

Όν. οί δασκάλι Όν. οί
Αίτ. τσοί δασκάλι Αϊτ. τσ’
Κλητ. δασκάλι Κλητ.

Σταυρίνοδες
Σταυρίνοδες
Σταυρίνοδες

Βλάχος
Βλάχου
Βλάχο
Βλάχο

Βλάχΐ
Βλάχϊ
Βλάχΐ

Σπόρος
Σπόρου
Σπόρο
Σπόρο

Σπόροδοι
Σπόροδοι
Σπόροδοι

’Απόστολος
Απόστολου
’Απόστολο
’Απόστολο

’Απόστολοι
’Απόστολοι
’Απόστολοι
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e Ενικός

Όν. C0 παπποΰς Ό ν. C0 Φουρμοΰζ
Γεν. τη παππού Γεν. τή Φουρμοΰζ
Αίτ. do παππού Αιτ. do Φουρμοΰζ.
Κλητ. παππού Κλητ. Φουρμοΰζ

Π ληθυντικός

Όν. ot παππούδες Όν. οί Φουρμοΰζδοι
Αιτ. τσοί παππούδες Αιτ. τσοι Φουρμοΰζδοι
Κλητ. παππούδες Κλητ. Φουρμοΰζδοι

c Ενικός

Ό ν. C0 πρεματευτής Όν. Cο Διαμαάής
Γεν. τη πρεματευτή Γεν. τή Διαμαάή
Αίτ. do πρεματευτή Αίτ. do Διαμαάή
Κλητ. πρεματευτή Κλητ. Διαμαάή

Π ληθυντικός

Ό ν. ol πρεματευτήδες Όν. ot Διαμαάήδες
Alt. τσοί πρεματευτήδες Αίτ. τσοι Διαμαdήδες
Κλητ. πρεματευτήδες Κλητ. Διαμαάήδες

' Ενικός

Όν. e0 άγελάρς Ό ν. C0 Κερμενιώτς
Γεν. τ 5 άγελάρ Γεν. τή Κερμενιώτ
Alt. dov άγελάρ Αίτ. do Οερμενιώτ
Κλητ. άγελάρ Κλητ. Κερμενιώτ

Π ληθυντικός

Ό ν. οι άγελάρδοι Ό ν. Cοι Κερμενιώτδοι
Αιτ. τσ’ άγελάρδοι Αίτ. τσοί Κερμενιώτδοι
Κλητ. άγελάρδοι Κλητ. Κερμενιώτδοι

*Ενικός

Ό ν. ό μουρλής Ό ν. C

0 Δημήτρης
Γεν. τη goΰρλη Γεν. τή Δημήτρη
Alt. do £οΰρλη Αίτ. do Δημήτρη
Κλητ. &οΰρλη Κλητ. Δημήτρη
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Π ληθυντικός

Όν. οι £ούρληδοι Ό ν. οί Δημήτρηδοι
Αίτ. τσοί. £οΰρληδοι Αίτ, τσοί Δημήτρηδοι
Κλητ. goΰρληδoι Κλητ. Δημήτρηδοι

*Ενικός

Όν. e0 λατέρνατζης Ό ν. ό Στράντζαλης
Γ εν. τή λατέρνατζη Γ εν. τή Στράντζαλη
Αίτ. do λατέρνατζη Αίτ. do Στράντζαλη
Κλητ. λατέρνατζη Κλητ Στράντζαλη

Π ληθυντικός

Ό ν. οι λατέρνατζηδες Όν. οί Στράντζαληδες
Αίτ. τσοί λατέρνατζηδες Αίτ. τσοί Στράντζαληδες
Κλητ. λατέρνατζηδες Κλητ. Στράντζαληδες

18Ενικός

Όν. ε0 μετζηdιές Ό ν. δ φέρετζες
Γεν. τή μετζηdιέ Γεν. τή φέρετζε
Αίτ. do μετζηάιέ Αίτ. do φέρετζε

Π ληθυντικός

Ό ν. οί μετζηdιέδες Όν. οί φέρετζεδες
Αίτ. τσοί μεrζηdι.έδες Αίτ. τσοί φέρετζεδες

Παρατηρήαεις ατά ονόματα

Το άρθρο .—’Από τ’ άρσενικά ονόματα προηγοννταν τό αρσενικό άρ° 
θρο. Τό αρσενικό άρθρο στην ονομαστική τοΰ ενικού διατηρήθηκε πάν
τοτε ό* π. χ. 6 Άνεγνώστς, δ Στεφάνής, ό σφραγιστός κτλ., ενώ σ’ άλλες 
Ιλληνικές χώρες χρησίμευε γι’ αρσενικό άρθρο τό ε ή τό ι* π. χ. ε Γιοδργης, 
ί άθριπους κτλ.

Στην ονομαστική τοΰ ενικοϋ αριθμού τό αρσενικό άρθρο άποβάλ- 
λουνταν μόνον, δταν τό όνομα πού προσδιόριζε άρχιζε από α' π. χ. Πέ- 
ρασ’ εκείνος άθρεπος. Άνθήλογος εδώ ένα ι;

"Οταν τό ουσιαστικό είχε μπροστά του σχετικό επίθετο, τό άρθρο 
έμπαινε διπλό, δηλαδή πριν απ’ τό επίθετο καί πριν από τό ουσιαστικό.



π.χ. ό αριστερός 6 ψάλτς, τό παλιό τ ’ absXi, to μαύρο τ’ αλογο, δ Κησίρς 
δ Δημοστένίς κτλ.

Τό αρσενικό άρθρο είχε γενική του ενικού αριθμού τή, αιτιατική τού 
ένικοϋ dov καί αιτιατική τού πληθυντικού τσοί.

'Η ενική γενική τοϋ όίρθρου τή εγινε από τήν αρχαία γενική του ώς 
εξής. Πρώτα έπεσε τό ου τής παλαιάς εκείνης γενικής πριν απ’ τά ονόματα 
πού άρχιζαν από φωνήεν, κ ’ έμεινε τ5- π.χ. τ ’ 'Αγιαννιοϋ, τ5 'Αηθανασιοϋ, 
τ ’ άδρεφοϋ μ τό κορίτς, τ ’ άλογου τό ποδάρ, τ ’ άθρεποϋ ιό μεράκι κτλ. 
Αυτό τό τ ’ έμνισκε στήν αρχή καί πριν άπ’ τά ονόματα, πού άρχιζαν 
από σύμφωνο' π. χ. τ ’ λόγου τ ’, τ’ ρεματιού, τ Κωσταάίνου κτλ. "Οταν 
όμως τό ακόλουθο όνομα άρχιζε από σύμφωνο, πού δεν μπορούσε νά συμ- 
προφερθή μέ τό προηγούμενο τ τής γενικής τού άρθρου, αναπτύχθηκε με
ταξύ του γιά ευκολία τής προφοράς ό άτονος φθόγγος ι, καί για τούτο θά 
εΐτανε ορθότερο νά γράφεται τό τή μέ ι, τό γράφω όμως μέ η, γιά νά μή 
συμπέση στή γραφή μέ τήν ουδέτερη ερωτηματική αντωνυμία τί.

Ή  αιτιατική τού ενικού αριθμού ειτανε dov, όταν ή ακόλουθη λέξη 
άρχιζε από φωνήεν' καί do, δταν άρχιζε από σύμφωνο* π. χ. dov Άλέκο, 
dov 'Οβριό, dov εφέντη, dov Ηρακλή, do Βεργουλάκΐ, do Γαβρέλι, do be- 
λεάιέ, do §αάηλανάφτ, do £αϊάα'τζή·, do Διονυσή, do dρaγoμάv1, do ζα
πτιέ, do Θοδωρή, do gaxr\, do λιναρόσπορο, do μουχτάρ, do Νάτσο, do 
ξενιτεμένο, do bελά, do baρά, do Ρωμνιό, do Σαραάή, τό Σίσκο, do άρα- 
χανό, dov υστερνό, do Φιλχππάκΐ, do σχαρίλχ, do ψεματούρ κτλ.

"Αροενικά ονόματα.—Επειδή οι γραμματικές τής δημοτικής πού ε ί
χα ύπ* όψη μου δέν συμφωνούνε στή διαίρεση των κλίσεων, δεν κατέταξα 
κατά κλίσεις τά,δνόματα, αλλά τά παραθέτω κατά γένη, πρώτα δηλαδή τ’ 
αρσενικά, έπειτα τά θηλυκά καί τελευταία τά ουδέτερα.

Κατά κανόνα γενικό δλα τ ’ άροενικά ονόματα καταλήγανε στήν ονο
μαστική τού ένικοϋ σέ ς, πού έπεφτε στή γενική καί στις άλλες πτώσεις. 
Εΐτανε κλιτά δηλαδή ολα τά ονόματα. ’Άκλιτο άρσενικό κανένα δέν 
υπήρχε κι’ δταν θέλανε νά μεταχειριστούν κανένα άρσενικό..άπό ξένη 
'γλώσσα, πρόσθεταν στήν κατάληξή του ένα ς. π. χ. γιά νά ύπαχθή στον 
εγχώριο κανόνα. Π. χ. δ · ’A g a ^ —τ’ ’Agcim, ό Βελής—τή Βελή, δ Βη-, 
θλεέμ—δ Βηθιλέμς—τή Βηθιλέμ, ό Μπαχρής-—τή Μπα^ρή, ό Γαβρίλχς— 
τή Γαβρίλχ, δ gεμtζής—τή gεμτζή, δ άελής—τή άελή, δ Ιγρετής—τ’ έγρε- 
τή, δ ζαπτιές—τή ζαπτιέ, ό ίμάμς—τή ίμάμ, δ κουϊμουτζής—τή κουϊμου- 
τζή, δ λατέρνατζης—τή λατέρνατζή, ό μαστραπάς—τή μαστραπά, ό να- 
ζίρς—τή ναζίρ, δ όσουρτζής—τή.δσουρτζή, ό πασβάντς—τή πασβάντ, δ 
Ριζάς—τή Ριζά, δ σακάτς—τή σακάτ, δ ταξιάάρς—τή ταξιάάρ, δ Φαρα- 
γώνχς—τή Φάραγώνχ, δ.Χαΐμς—τή Χαΐμ κτλ.

θρσκική γλωσσογραφία  13
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Μέ ιόν ίδιο τρόπο κι* όλα τά ονόματα, που είσάγουνταν από τήν 
αρχαία γλώσσα, καί είχαν άλλο καταληκτικό σύμφωνο, παίρνανε ς στο τέ
λος, καί γίνουνταν ισοσύλλαβα" π. χ. ό Ξενοφών — 6 Ξενόφωνες, ό Πλά
των— ό Πλάτος καί δ Πλάτανος, δ Σόλων—δ Σόλος, δ Τρύφων — ό Τρυ- 
φος κτλ.

Τ ’ άρσενικά ονόματα είχανε στην ονομαστική τοΰ ενικού τις έξης 
καταλήξεις* ας, ος, οΰς, ες καί ης, τονισμένες καί άτονες. Οί καταλήξεις 
τής ονομαστικής τοΰ πληθυντικού εϊτανε' δες, δοι καί οι.

Τά προσηγορικά ονόματα είχανε τρεις πτώσεις στον ενικό, καί δυο 
στον πληθυντικό' π. χ. δ τζoρbατζής—τή τσoρbατζή, do τσoρbaτζή, ό χω- 
ρατάς, τή χωρατά, do χωρατά, υί χωρατάδες, τσί χωρατάδες κτλ. Τά κυ
ρία όμως ονόματα των προσώπων κι’ όλα όσα αποδίδονται στά έμψυχα 
όντα είχανε μία πτώση ακόμη, τήν κλητική καί στους δύο αριθμούς, όπως 
θά διοΰμε παρακάτου.

Σχηματισμός των πτώσεων.—Γ ενική .— Τ ’ άρσενικά ονόματα είχανε 
δύο τύπους στον ενικό, τον ένα μέ ς, γιά τήν ονομαστική, καί τον άλλονα 
χωρίς ς γιά τήν γενική κ ’ αιτιατική. Στον πληθυντικό είχαν ένα τύπο 
μονάχα, κοινό γιά τήν ονομαστική καί τήν αιτιατική.

Ή γενική τοΰ ένικοΰ γίνουνταν κατά κανόνα άπ8 τήν ονομαστική 
τοΰ ενικού μέ τήν αφαίρεση τοΰ καταληκτικού της ς* π.χ. δ γυρευτάς—τή 
γυρευτά, δ Θωμάς—τή Θωμά, δ τσoρbaτζής—τή τσορόατζή, δ τενεκές— 
τή τενεκέ κτλ. *Απο τον κανόνα αυτόν εξαιρούνται δύο κατηγορίες ονο
μάτων.

α) τά ονόματα σέ ος, που είχανε τή γενική ου π. χ. δ ^τικό ς—τή 
^τικού, δ τσαγανός —τή τσαγανού, δ μελαψός—τή μελαψού κτλ.

β) μερικά ονόματα, πού είχανε τελευταίο ριζικό γράμμα τό σ ή τό ζ. 
Τά ονόματα αυτά δέν είχανε ιδιαίτερη κατάληξη στήν δνομαστική τού 
ενικού, καί ή γενική τους καθώς καί ή αιτιατική εϊτανε όμοια μέ τήν ονο
μαστική* π. χ. Ά ναστάς—τ ’ Άναστάς, δ Θα\άς τή Θανάς, ό Μπά
λάς—τή Μπάλάν./, δ Φουρμούζ —τή Φουρμούζ κτλ Σύμφωνα μ’ αυτά κλί- 
νουνταν καί αρκετά ονόματα άπ’ την τουρκική πού έληγαν σέ ς ή σέ ζ 
μέ προηγούμενο φωνήεν π. χ. ό άάάς—τ’ άάάς, δ άρκαάάς—τ άρκαάάς, 
δ ^υρνουσούζ—τή ^υρνουσούζ, δ μονχλούζ—τή μουχλούζ, δ τεκνεφέζ— 
τή τεκνεφέζ, δ άερβίζ—-τή άερβίζ κτλ.

Δοτική.—Θά εϊτανε ίσως περιττό ν ’ άναφερθή ότι δέν υπήρχε ίχνος 
δοτικής, άφού έχει εξαφανισθή καί στή δημοτική. Δέν υπήρχε δηλ. Ιδιαί
τερος τύπος γιά νά εκφράση τή δοτική, άλλά υπήρχε ή έ'ννοιά της, πού 
τήν εξέφραζαν μέ τήν αιτιατική* Λ. χ. Εσένα τό λέγω. Φέρε με do άουρ-
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βά. Τσοί παράδες σέ τσοί δίνω αύριο κτλ. Τή χρήση όμως τής γενικής 
αντί τής δοτικής χήν ’αγνοούσαν. ΟΙ φράσεις λ. χ. "Ακου τί σοΰ λέω. Τί 
μοϋ δίνίς. Κάμε τοϋ πατέρα μου ένα καφέ κτλ. εϊτανε ξένες στο γλωσσι
κό μας Ιδίωμα, καί άν δεν άπατώμαι, καί στη λοιπή ’Ανατολική Θράκη.

Α ιτιατική .—Ή  αιτιατική των ουσιαστικών καί των επιθέτων σχημα- 
τίζουνταν σαν τή γενική από τήν ονομαστική του ενικού με τήν αφαίρε
ση του καταληκτικού της ς" π. χ. ό δουλευτάς—do δουλευτά, ό γιατρός— 
do γιατρό, ό νους—do νοϋ, ό φιδές—do φιδέ, ό κριτής—do κριτή κτλ. 
Εξαίρεση αποτελούν τ ’ ανωτέρω ονόματα μέ χαρακτήρα ζ ή σ, πού εί
χανε δμοια την αιτιατική μέ τήν ονομαστική· π.χ. ό Ά ναστάς—dov Ά - 
ναστάς, 6 Φουρμοΰζ—do Φουρμουζ, κτλ.

Στα ονόματα πού άρχιζαν άπο κ, π, τ, καί τσ τ’ αρχικά τους τρέ- 
πουνταν στήν αιτιατική σέ g , b, d καί τζ από τήν επίδραση τού ν, πού 
είχε άλλοτε στο τέλος του τό άρθρο" π. χ. ό κάάιος—do gadio, ό πόρος— 
do όόρο, ό ταραμάς —do άαραμά, ό τσεκμές—do τζεκμέ κτλ.

Κ λητική .—Τά ονόματα των έμψυχων είχανε καί στους δυο αριθμούς 
μια πτώση ακόμη, τήν κλητική, πού έκφράζουνταν μέ τον τύπο τής αιτια
τικής" π. χ. ό Θανάσιος—do Θανάσίο κλητ. Θανάσιο, ό παππάς—do Βαπ  ̂
πά κλητ. παππά, ό πατριώτς—do bατριώ·τ κλητ. πατριώτ, δ γέρος—do γέ
ρο κλητ. γέρο κλπ. Έξαιρετικώς μερικά ονόματα μέ τήν κατάληξη ος, έκα- 
μναν τήν κλητική τους σέ ε* π. χ. Καλημέρα, δάσκαλε. Καλωσορίστε για
τρέ, Μπρε άθρωπε τή θεγού κλπ.

"Οταν εκείνος πού ήθελε νά φωνάξη κάποιον άλλον εί'τανε απομα
κρυσμένος άπ’ αυτόν, καί χρειάζουνταν νά τον ξαναφωνάξη, πρότασσε 
απ’ τ’ όνομά του ένα από τά κλητικά επιφωνήματα έ, έbρέ, μαρέ. Π. χ. 
Σωτήρ, έ Σωτήρ. ’Έλα δώ, μαρέ Δήμο. Έbρέ Γιάνκο κτλ.

Γενική πληθυντική. —Γενικώς τά ονόματα δέν είχαν γενική τού πλη
θυντικού αριθμού, πού διατηρούντανε μονάχα σέ μερικά συμπλέγματα ου
σιαστικών μέ απόλυτα αριθμητικά" π. χ. Δέκα χρονώ. Δυο λογιώ. Τέσσε
ρα μεριώ. Πέάε δκαδιώ κτλ. Επίσης σώζουνταν στή γενική πληθυντική 
μερικά ονόματα εορτών, πού συνηθίζουνταν μόνο σ’ αυτήν τήν πτώση" π. 
χ. τώ Βαγίώ, τών Τριαναρχώ (τών Τριών Ιεραρχών), τώ* Φωτώ, τώ Ψυ- 
χώ κτλ., καθώς καί ή επιρρηματική έκφραση λογιώ dco λογιώ.

Σ’ εμάς τούς γραμματισμένους θά φανή παράξενο πώς μπορούσανε 
νά συνεννοούνται στήν Τσεντώ, χωρίς νά μεταχειρίζουνται τή γενική πλη
θυντική. Έ ν τούτοις οί άνθρωποι ήξαιραν εκεί διαφόρους συνδυασμούς 
γιά νά αναπληρώσουν αυτήν τήν πτώση, καί κατώρθωναν νά έκφράσουν 
τά διανοήματά τους φυσικώτατα, χωρίς νά φαντάζωνται καν τήν0 ανάγκη
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τής γενικής πληθυντικής. Π. χ. τή φράση” Τα κέρατα των βωδιών αυτών 
είναι γυριστά, την ελεγαν ώς εξής” Αυτά τά βώδια εχνε γυριστά κέρατα· 
’Ή  καί με ανακόλουθο σχήμα, έτσι* Αυτά τά βοοδια έ'ναι γυριστά τά κέ- 
ρατατς. Τή φράση” Τά πέταλα των αλόγων είναι στρογγυλά, τήν ελεγαν* 
Τάλογοΰ τά πέταλα είνα ι στρο§'υλά. Καί τή φράση* Τά βιβλία των μαθη
τών είναι ακριβά” τήν ελεγαν" Τά παιδιά τοΰ σκολείου εχνε ακριβά βιβλία. 
Επίσης ή γενική πληθυντική άναπληρώνουνταν μέ τήν αιτιατική τοΰ 
πληθυντικού* π. χ. Πόσα ή οκά τά μαλλιά, αντί τών μαλλιών. Ό  τενεκές 
τά φύλλα, αντί τών φύλλων, δηλαδή ό τενεκές πού έ'χει εφκάδες. Τό συρ- 
τάρ τά βιβλία μ, αντί τών βιβλίων μου. Δηλαδή τό συρτάρι, πού έ'χω μέσα 
τά βιβλία μου. Ώς γενική πληθυντική χρησιμοποιούντανε καί μιά περίερ
γη πτώση τών αρσενικών αντωνυμιών* αύτοινοίς, εκεινοίς, άλλίνοίς, ποια- 
νοίς’ αντί αύτωνών, εκείνων, άλλων, ποιών.

’Ονόματα σε -ας. — Τ3 αρσενικά ονόματα, πού είχαν κατάληξη ας το
νίζουνταν στή λήγουσα, στήν παραλήγουσα ή στήν προπαραλήγουσα.

51 Αν τονίζουνταν στήν λήγουσαν, είχαν τον πληθυντικό σε άδες* π.χ. 
ο ψωμάς—οί ψωμάδες,, δ μυλωνάς οι μυλωνάδες, δ κουάουράς—ol κου- 
άουράδες κτλ.

’Ά ν  τονίζουνταν στήν παραλήγουσα, άλλα έπαιρναν στον πληθυντι
κό τήν κατάληξη οι καί άλλα τήν κατάληξη δοι. Π. χ. δ άάρας—οι ά- 
άροι, δ στόμας—οί στόμ, δ χειμώνας—οί χειμώνΐ,. δ χάχας—οί χάχαδοι, ό 
πατέρας—οί πατέραδοι, δ Άντρέγας—οί Άντρέγαδοι κλπ.

Επίσης κι3 άπ3 εκείνα, πού τονίζουνταν στήν προπαραλήγουσά, άλ
λα εΐτανε στον πληθυντικό ισοσύλλαβα μέ τήν κατάληξη οι καί τον τόνο 
στήν παραλήγουσα, π. χ. δ γείτονας—οί γειτόνΐ, δ λέλεgας — οί λέλεβΐ, δ 
μέρμ'Π&ας — οί μερμή§2 κτλ., καί άλλα εΐτανε περιττοσύλλαβα μέ τον τόνο 
στήν άντιπροπαραλήγουσα καί τήν κατάληξη άδες* π. χ. δ άερβέναγας— 
οί άερβέναγαδες, δ κάτανας—οί κάταναδες, δ λάρagaς—̂οί λάρagaδες, δ 
μεθύστagaς—οί μεθύστagaδες, δ τρέλλιagaς—οί τρέλλιagaδες, δ φάλα- 
gaς—οί φάλagaδες, δ ψάλλιδας—οί ψάλλιδαδες κτλ.

’Αρσενικό ονόματα σε -ος.—’Απ’ αυτά όσα εΐτανε οξύτονα, είχανε τή 
γενική σέ ου καί τήν ονομαστική τοΰ πληθυντικού σέ οι* π. χ. δ σκεπός 
—τοΰ σκεποΰ —οί σκεποί κτλ. Μερικά δμως ονόματα προσώπων εκαμναν 
τή γενική σέ ό καί τήν ονομαστική τοΰ πληθυντικού σέ όδες* π. χ. δ Δη- 
μητρός—τή Δημητρό—οί Δημητρόδες, δ Θανασός— τή Θανασό—όί Θανα- 
σόδες, δ Σωτηρός—τή Σωτηρό.—οί Σωτηρόδες. Τά λίγα αυτά ονόματα, 
πού ξέφυγαν από τήν τάξη τους, καί ακολούθησαν τό γενικό κανόνα τών 
άλλων αρσενικών δείχνουν τήν υποσυνείδητη τάση, πού έχει από τά πα



Ορακική γλωσσογραφία· 17

λιά τά χρόνια ό ελληνικός λαός νά κρατφ σ ’ δλες τις πτώσεις τό καταλη
κτικό φωνήεν τής ονομαστικής. Τό ίδιο φαινόμενο, καθώς άναφέρεται 
στα «Ρόδα καί Μήλα» τόμ. Γ' τοΰ Ψυχάρη έχει παρουσιασθή αρχύτερα 
καί σέ παροξύτονα ονόματα σέ ος, ot ρίζες του μάλιστα φτάνουν έως την 
κλασική εποχή, όπως φαίνεται από τά παραδείγματα—του Λεωνίδα, του 
ταμία, δ νεώς—τοΰ νεώ κτλ. (βλ. καί Γ. Χατζιδάκη «Περί γενέσέως τής 
καθωμιλημένης γλώσσης» περίληψη τοΰ Μ. Κεφάλα στην Εβδομαδιαία 
Επιθεώρηση τοΰ «Νεολόγου» τής Κωνσταντινουπόλεως άριθ. 2 τής 2 
Νοεμ. 1892) Ή  κλητική των οξύτονων σέ ός έληγε σέ ό ή σέ έ’ π. χ. ό 
Σταυρινός κλητ. Σταυρινό, ό νουνός κλητ. νουνό, δ γαόρός κλητ. γabρέ, 
δ γιατρός κλητ. γιατρέ κτλ.

Τά παροξύτονα σέ ος είχανε όλα ανεξαιρέτως τή γενική τοΰ ένικοΰ 
σέ ου1 π. χ. δ λάκκος τή λάκκου, δ νώμος τή νώμου, δ δ^ος τ* ό^ου κτλ. 
Στήν ονομαστική τοΰ πληθυντικού τά προσηγορικά ονόματα είχαν πατά 
κανόνα την κατάληξη οι, πού έπεφτε σέ ώρισμένες περιπτώσεις" π. χ. δ 
σοΰρλος —οί σοΰρλοι, δ σπόρος—οί σπόρ κτλ. Τά κύρια δμως είχαν στον 
πληθυντικό την κατάληξη δοΓ π. χ. δ Λάζος—οί Λάζοδοι, δ Σπόρος—οί 
Σπύροδοι, δ Χρίστος—οί Χρίστοδοι κτλ. "Έτσι έκαμναν καί μερικά προσ
ηγορικά έξαιρετικώς" π. χ. δ κράσος—οί κράσοδοι, ό χάφλιος—οί χάφλιο- 
δοι, δ μάγκος—οί μάγκοδοι κτλ. καθώς καί τό εθνικό δ Ροΰσος—οί 
Ροΰσδοι.

Τά παροξύτονα σέ ος διατηρούσανε τον τόνο παντοΰ, δπου τον ε ί
χανε στήν ονομαστική τοΰ ενικού' π. χ. ό κρόκος—τή κρόκου—do £ρόκο 
κτλ., κι* άποβάλλανε στον πληθυντικό τήν άτονη κατάληξη οι* π.χ. δ δρό
μος—οί δρόμ, δ πόρος—οί πόρ, δ ψύλλος—οί ψύλλι κτλ. 'Όταν δμως τά 
σύμφωνα, πού θά έμνισκαν στο τέλος τοΰ ονόματος μετά τήν αποβολή 
τής κατάληξης οι δέν μπορούσανε νά συμπροφερθοΰν μέ ευκολία, ή κατά
ληξη ol έμενε στή θέση της- π. χ. δ μούστος—οί μούστοι, δ λοΰρδος—οί 
λοΰρδοι, ό Τούρκος—οί Τούρκοι κτλ.

Τά παροξύτονα σέ ος διατηρούσανε στήν προπαραλήγουσα τον τόνο 
τους σ* δλες τις πτώσεις τοΰ ενικού, εξόν τό ουσιαστικό δ άθρεπος, πού 
έκαμνε στή γενική τ* άθρεποΰ κατ* αναλογία των οξύτονων' τ* άδρεφοΰ, 
τή Yab@oO, τή πεθερού κτλ. Στον πληθυντικό αριθμό άλλα από τά προπα
ροξύτονα κατεβάζανε τον τόνο τους στήν παραλήγουσα, π’ έχαναν τήν 
κατάληξη οι' π. χ. δ άγγελος—οί άγγέλι, δ δάσκαλος—οί δασκάλι, δ διά
φορος δηλαδή δ τόκος πληθ. οι διαφόρ, δ έμπορος—οί έμπόρ, δ πίτρεπος 
—οί πιτρόπ, δ σύάρεφος—οί συάρόφ κτλ. ’Άλλα δμως τον κρατούσανε 
στήν προπαραλήγουσα" π. χ. δ άάραρος—οί άάραροι, δ μέ^λαρος- οί μέ- 
gλaρoι, δ παίδαρος—οί παίδαροι κτλ., καί σάν αυτά τονίζουνταν στήν 
προπαραλήγουσα τά κύρια ονόματα, τά οικογενειακά επώνυμα, τά κοινά 
Θ r> p ν  £ μ ~ ΤΖ 2
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προπαροξύτονα Ιπίθετα και μερικά, πού πάρθηκαν ατά τελευταία χρόνια 
άπ3 τήν καθαρεύουσα, καί δεν είχαν τριφθή ακόμη στο στόμα τού λαού* 
π. χ. ό ‘Απόστολος—οί 'Απόστολοι, ό Παπαδόπουλος—οι Παπαδόπουλοι, 
ό αμούστακος—ο! αμούστακοι, ό κόκκινος—οί κόκκινοι, ό τρανότερος— 
οι τρανότεροι, ό κύριος—οι κύριοι, ό ’Αρχάγγελος—οί ’Αρχάγγελοι, ό πρό
εδρος—οί πρόεδροι, ό παραστεκάμενος—οί παραστεκάμενοι κτλ.

Τά οξύτονα ουσιαστικά' ό άδρεφός καί ό γιος ακολουθούσαν τό' ό 
παππούς, καί είχανε πληθυντικό' οί γ ιούδες κ’ οί άδρεφούδες ή τ’ άδρέ- 
φια, για νά μή ταυτιστούνε φωνητικά με τά ενικά θηλυκά ονόματα ή γή, 
ή άδρεφή.

Τά παροξύτονα ουσιαστικά ό βούτρας, ό λόγος, ό χρόνος είχανε πλη
θυντικό στο ουδέτερο γένος' π. χ. τά βουτύράτα, τά λόγια, τά χρόνια.

’Ονόματα μέ τήν κατάληξη οΰς εϊτανε δύο μονάχα” ό νους κ ι3 ό 
παππούς, κι’ δμοια μ9 αυτά υπήρχαν ακόμη δυό ανώμαλα ονόματα, πού 
είχανε στην ονομαστική, τού πληθυντικού τήν κατάληξη ους' τό χωριό τής 
επαρχίας Σηλυβρίας οί Γιαλούς, καί τά γνωστά ψάρια οί κεφάλους.

Τα δνόμαχα αε -ης .—Τ5 άρσενικά πού είχανε στήν ονομαστική τού 
ένικού τήν κατάληξη ης σχηματίζανε χωρίς τό ς τή γενική καί τήν αιτια
τική τού ενικού αριθμού' π. χ. ό κριτής—τή κριτή, δ Μόρφης—τή Μόρφη, 
δ Τσάνταλης—τή Τσάνταλη κτλ. Έξαιρετικώς τά ονόματα μερικών αγίων 
τής Εκκλησίας' π.χ. ο 'Αγιαάώνίς, ό 'Αηδημήτρης, δ εΑηθανάς κτλ. ε ί
χανε διπλή γενική” τ9 'Αγιαάώνΐ, τ ’ 'Αηγιάννΐ, τ ’ 'Αηδημήτρη, τ ’ 'Αηθα- 
νάς κτλ. καί τ* 'Αγιαάωνιού, τ ’ 'Αγιαννιού, τ ’ εΑηδημητριοΰ, τ ’ “Αηθανα- 
σιού κτλ. Οί τελευταίες αυτές γενικές σήμαιναν άποκλειστικώς τήν γιορτή 
των ανωτέρω αγίων, ενώ σ ’ άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούντανε οί κα
νονικοί τύποι” τ’ "Αηγιάννΐ ή τζίφρα, τ’ 'Αηθανάς δ τσεσμές, τ ’ "Αηδη- 
μήτρη ή εικόνα κτλ.

Τά οξύτονα σέ ης είχανε στήν ονομαστικήν τού πληθυντικού τήν κα
τάληξη ήδες' π.χ. δ διαφυντής—οί διαφυντήδες. δ μερακλής—οί μερακλή- 
δες, δ τραβουδιστής—οί τραβουδιστήδες, ό τσορόατζής — υί τσορόατζή- 
δες κτλ.

Τά παροξύτονα σε ης είτε διατηρούσαν είτε οχι. στήν ονομαστική 
τους τό άτονο η είχαν δλα στον πληθυντικό τήν κατάληξη ηδοι π χ. δ 
Γιώργης—οί Γεώργηδοι, δ §;ούρλης — οί §ούρληδοι, δ μύξ—οί μύξδοι, δ 
ράφτς—οί ράόδοι, δ ψάλτς—οί ψάλάδοι κτλ. ’Απ’ τά ονόματα αυτά δσα 
είχανε χάσει στήν ονομαστική τού ενικού αριθμού τό άτονο η τής λήγου- 
σάς τους, είχαν τε? ,̂ευταία συλλαβή τήν παραλήγουσα, πού παρελάμβανε 
καί τά σύμφωνα τής ληγούσης” π. χ. δ άγελάρς, ό βεράνίς, δ κατσικάρς, ό 
Ληγόρς, δ Μάρτς, δ σχασίλίς, δ τσobάv1ς, ό Φώτς, δ Χριστοφιλάκίς κτλ.
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‘Η κατάληξη ης διατηρούντανε μονάχα σ* εκείνα τά ονόματα, πού δεν θά 
μπορούσανε τ ’ ακρινά τους σύμφωνα νά συμπροφερθούν μέ ευκολία, άμα 
άποβάλλουνταν το η’ π. χ ό ’ Ανθής, ό Γιώργης, ό goύρλης, ό Δημήτρης, 
ό Κλάνθης, ό Μορφής, ό Τούρθης κτλ.

Τά προπαροξύτονα σέ ης σχηματίζανε πληθυντικό μέ την κατάληξη 
ηδες' π. χ. ό βούκατζης—οί βούκατζηδες, ό bάμvtατζης—ο! Βάμνιατζη- 
δες, ό Στράντζαλης—οι Στράντζαληδες, ό Τσάνταλης—οί Τσάνταληδες, ό 
Τσατάλτζαλης—οί Τσατάλτζαληδ?ς, ό φασούλιατζης—οί φασούλιατζη^ες 
κτλ. Έξαιρετικώς δύο προπαροξύτονα, πού είχε πέσει τό άτονο η από τη 
λήγουσά τους' 6 άέτζερς, καί δ μάστορς είχανε πληθυντικό οί άέτζερδοι 
καί οί μαστόρ.

3Α ποτελέσματα της αποβολής τον η .— Τά παροξύτονα, πού λήγουν 
στην κοινή δημοτική σέ ης, άμα έ'πεφτε τό άτονο η τής λήγουσας τους, γί- 
νουνταν μικρότερα κατά μιά συλλαβή, καί είχαν κατάληξη, πού άποτε- 
λοΰνταν από τό φωνήεν τής πρωτελευταίας συλλαβής μέ δυο ή τρία σύμ
φωνα κατόπι του* π. χ. δ άσβεστης—δ άσβέφτς, δ Βασίλης—δ Βασίλίς,'δ 
γνωμιάρης δ γνωμιάρς, ό Δημαράκης—δ Δημαράκίς, δ ζουλιάρης — δ ζου- 
λιάρς, δ θυμώδης—δ θυμώτης—δ θυμώτς, δ δεσπότης—δ δεσπότς, δ κρά- 
κτης—δ κράχτς, δ λιμάρης—δ λιμάρς, δ μουχτάρης—δ μουχτάρς, δ μου- 
χλιάρης — δ μουχλιάρς, ό Πετράκης—δ Πετράκίς, δ σαλιάρης—δ σαλιάρς, 
ό Τηλέμαχος—δ Τηλεμάχΐς, δ φουρνέφτης—δ φουρνέφτς, δ Χαρίλαος— 
δ Χαρίλίς, δ ψεύτης—ό ψεύτς, ο ψειριάρης—δ ψειριάρς.

Μετά τήν αποβολή τοϋ άτονου η τής τελευταίας συλλαβής τά προ 
αυτού σύμφωνα λ καί ν διατηρούσαν τήν γλωσσοδοντική προφορά, πού 
είχανε μαζί μέ τό η* π. χ. Ά ρμένίς, Βγα^έλίς, baκάλ1ς, Γαβρίλίς, Κοκό- 
λίς, Μανώλης, Ξενοφώνίς, Πολυχρόνίς, Στεφάνίς, Toobdv ;̂, Φάνίς, Φαρα- 
γώνίς κτλ. καί όχι Άρμένς, Βγα^έλς, baκάλς κτλ.

Επίσης τά σύμφωνα κ καί χ διατηρούσαν καί μετά τήν αποβολή τού 
η τήν ούρανική προφορά τους' π. χ. Άσημάκης —Άσμάκίς, Βεργουλάκης 
—Βεργοΰλάκίς, ζεβζέκης—ζεβζέκίς, Μιχαλάκης-^Μιχαλάκίς, Τηλεμάχης — 
Τηλεμάχΐς κτλ. καί όχι Άσμάκς, Βεργουλάκς, ζεβζέκς, Μιχαλάκς, Νικο* 
λάκς, Τηλεμάχς κτλ.

Πριν από τό δ όμως τής κατάληξης δοι τού πληθυντικού αριθμού τά 
σύμφωνα κ, π, τ, φ, ξ, τρέπουνταν στ* άντίστοιχά τους g, b, d, β καί £ζ· 
π. χ. Νικολάκίς—NικoλάgΊδoι, τζελέπς—τζελέbδoL, πολυτεχνίτς—πολυτε- 
χνίάδοι, σαράφς—σαράβδοι, ψεύτς—ψεύδοι, μύξ—μύgζδoι.
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Β ' Θ η λ υ κ ά δ ν ό μ α τ a

° Ενικός αρ ιΰμός

Ό ν. Cη «σκαμνιά Ό ν. Cη Βδοκιά
Γεν. »τς άσκαμνιάς Γεν. τσή Βδοκιάς
Alt. άήν άσκάμνιά Alt. άή Βδοκιά

Κλητ. Βδοκιά

Π ληΰνντικός αρ ιθμός

Ό ν. οι άσκαμνιές Όν. οι Βδοκιές
Alt. τς’ άσκαμνιές Alt. τσοί Βδοκιές

Κλητ. Βδοκιές

"Ενικός άρ ιΰμός

Ό ν. ή γοΰρνα Ό ν. ή Άφεάοΰλα
Γ§ν. τσή γοΰρνας Γεν. τς* Άφεάοΰλας
A lt. άή gouova Alt. άήν "Αφεάοΰλα

Κλητ. Άφεάοΰλα

Π ληΰνντικός άρ ιΰμός

Όν. οΐ γοΰρνες Όν, οι Άφεάοϋλες
Alt, τσο'ι γοΰρνες Alt. τσ’ Άφεάοϋλες

Κλητ. Άφεάοϋλες

βΕνικός αρ ιΰμός

Ό ν. ή δρ\ιθα Ό ν. Cη Ζόράαινα
Γεν. χς όρνιθα: Γ εν. τσή Ζόράαινας
Alt. άήν όρνιθα Alt. άή Ζόράαινα

Κλητ. Ζόράαινα

Π ληφπντικός άρ ιΰμός

Ό ν. οι όρνιθες Ό ν. οι Ζόράαινας
Alt. χς όρνιθες Alt. τσοι Ζόράαινες

Κλητ. Ζόράαινες
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. *Ενικός άρ ιθμός

Όν. ή Δροσώ Ό ν. ή Σεβαστώ
Γεν. τση Δροσώς Γ εν. τση Σεβαστώς
Αίτ. άή Δροσώ Ait. dή Σεβαστώ
Κλητ. Δρόσω Κλητ. Σεβαστώ

Ε νικός άρ ιθμ ός

Όν. ή botbo) Ό ν. ή Διαμάντω
Γεν. τση άάβως Γεν. τση Διαμάντως
Αίτ. dr) baboo Αιτ. dή Διαμάντω
Κλητ. baboo Κλητ. Διαμάντω

Π ληθυντικός άρ ιθμός

Όν. οι bc«b8g
Alt. τσοί bdb8$
Κλητ. babgg

* Ενικός άρ ιθμός

Όν. ή αλεπού Ό ν. ή Φανού
Γεν. τς3 αλεπούς Γεν. τση Φανούς
Αίτ. άήν αλεπού Ait. άή Φανού

Κλητ. Φανού

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Όν. οι άλεπές
Att. τς5 άλεπές

’Ενικός άρ ιθμός

Όν. Cη φουφού Όν. Cη Τσάνταλου
Γεν/ τση φουφούς Γεν. τση Τσαντάλους
Αιτ. άή φουφού Αίτ.

Κλητ.
άή Τζάνταλού'

Τσάνταλου

Π ληθυντικός άρ ιθμός

Ό ν. οι φουφοΰδσες.
Ait. tool φουφοΰδσες



22 Φωτίου Γ. Ά ποστολίδου

*Ενικός αρ ιθμός

Ό ν. ή πινακωτή Όν. ή Σουσή
Γεν. τσή πινακωτής Γεν. τσή Σουσής
Αίτ. άή ίχνακωτή Αίτ. άή Σουσή

Κλητ. Σουσή

ΙΙληθυντικός αρ ιθμός

Όν. οί πινακωτές Ό ν. οί Σουσές
Αίτ. χσο'ι πινακωτές Αίτ. τσοί Σουσές

'Ενικός αρ ιθμός

Όν. ή ροδοδάφνη Ό ν. ή ’Αριάδνη
Γεν. τσή ροδοδάφνης Γ εν. τς’ ’Αριάδνης
Alt. άή ροδοδάφνη ΑΙτ. άήν ’Αριάδνη

Κλητ. ’Αριάδνη

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Ό ν. οί ροδοδάφνες Όν. οί Άριάδνες
Ah;. τσοί ροδοδάφνες Αίτ. τς5 Άριάδνες

Κλητ. Άριάδνες

*Ενικός αρ ιθμός

Ό ν. Cη ράφ Ό ν. ή Έλικρίνΐ
Γεν. τσή ς>άφς . Γεν. τς’ Έλικρίνίς
Αίτ. άή ράφ Αίτ. άήν Έλικρίνΐ

Κλητ. Έλικρίνι

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Όν. οί ράφες Όν. οί Έλικρίνες
Αίτ. τσοί ράφες Αίτ. τσ’ Έλικρίνες

Κλητ. Έλικρίνες

* Ενικός αρ ιθμός

Όν. ή ρίγανη Όν. ή Εΰχαρη
Γεν. τσή ρίγανης Γεν. τς’ Εΰχαρης
Αίτ. άή ρίγανη Α ίτ .. άήν Εΰχαρη

Κλητ. Εΰχαρη
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Π ληθυντικός ά ο σ μ ο ς

Όν. Cοι ρίγανες Όν. οί Εύχαρες
Αίτ. τσοί ρίγανες Αίτ. τς’ Εύχαρες

Κλητ. Εύχαρες

*Ενικός αρ ιθμός

Όν. ή μαννέ Όν. ή Ζεκιέ
Γ εν. τσή μάννες Γ εν τσή Ζεκιές
Αίτ. άή μαννέ Αίτ. άή Ζεκιέ

Κλητ. Ζεκιέ

Π αρατηρήσε ις  ατά  θ η λ υ κ ά

’Από τά θηλυκά ονόματα προπορεύουνταν τό άρθρο ή. Τό θηλυκό 
άρθρο εκαμνε στη γενική τοΰ ενικού τσή καί στην αίτ. άή. Ή  ονομαστική 
του πληθυντικού εκαμνε οί καί ή αιτιατική τσοί. Τό η τής γενικής τσή καί 
τό οι τής αιτιατικής τοΰ πληθυντικού τσοί βγήκε μέ τον ίδιο τρόπο, πού 
βγήκε καί τό η τής γενικής τοΰ άρσενικοΰ άρθρου τή στον ενικό αριθμό 
όπως γράψαμε στο οικείο μέρος. Ό άτονος φθόγγος ι τής γενικής τοΰ ενι- 
κοΰ τσή καί τής αιτιατικής τοΰ πληθυντικοΰ τσοί εκθλίβουνταν, δταν ή 
ακόλουθη λέξη άρχιζε από φωνήεν” π.χ. ή ’ Αθήνα — τσ’ ’Αθήνας, ή άμνια 
—τσ’ άμνιας—τσ1 άμνιες, ή Έψεβώ—τσ’ Έψεβώς, ή Όρανή—τσ' Όρα- 
νής κτλ.

'Η αιτιατική τοΰ ένικοΰ εκαμνε άήν, όταν ή ακόλουθη λέξη άρχιζε 
από φωνήεν καί άή, δταν άρχιζε από σύμφωνο' π. χ. άήν Άστερώ, άήν 
Εύρωπία, άήν Ήλιδστάλαχτη, άήν Ιφ ιγένεια , άήν ομάδα, άή Βηθόνΐ, άή 
Γλυκεία, άή Δοξώ, άή Ζαφριώ, άή Θυμιά, άή Οατινιώ, άή Λεμπιάδα, άή 
Μαρούλα. άή νουνά, άή Ξαθή, άή ί)υροστιά, άή Ροΰσα, άή Σουλτή, άή 
άουρσή, άήν υστερνή,· άή Φωτεινιώ, άή Χαρτωμένΐ, άή ψεύτρα κτλ.

Μερικά σύμφωνα αρχικά θηλυκών ονομάτων αλλάζανε στήν αιτιατι
κή τοΰ Ινικοΰ τήν προφορά τους από τήν επίδραση τοΰ προηγουμένου ν, 
πού είχε άρχικώς στήν αιτιατική τό θηλυκό άρθρο. Τέτια σύμφωνα εϊτανε 
τά’ κ, π, τ καί τσ, πού μεταβάλλουνταν στ’ άντίστοιχά τους' g, b, d, τζ' 
π. χ. ή κάτα=γάτα —άή gάτα, ή πήττα—άή ^ τ τα , ή τρίχα—άή bρίχa, ή 
τσουράπα—άή τζουράπα, ή τσίΜ,α— άή τζίθλα, ή τσαχείλα—άή τζαχεί- 
λα κτλ.

Γενικά για τους τύπους των θηλυκών ονομάτων .—Τά θηλυκά ονόμα
τα διατηρούσανε σ’ δλες τις πτώσεις τοΰ ενικού τό ίδιο φωνήν, εξόν άπ’
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τό ουσιαστικό ή νύχτα, που είχε μια κανονική γενική τής νύχτας και μια 
ακόμη* τής νυχτός, που άπόμεινε απ’ τό τυπικό των αρχαίων τριτοκλίτων. 
'Η γενική τοΰ ενικού σχηματίζουνταν μ’ ένα πρόσθετο ς στήν κατάληξη 
τής ονομαστικής, κ’ ή αιτιατική εΐτανε δμοια ακριβώς μέ τήν ονομαστική. 
Επίσης και στον πληθυντικό ή αιτιατική εϊταν ίδια μέ τήν ονομαστική* 
π.χ. ή ροΰμα—τσή ροΰμας—άή ροΰμα—οι ροϋμες—τσοί ροϋμες κτλ. Δη
λαδή τά θηλυκά ονόματα είχανε δοό τύπους στον ενικό κ’ ενα μόνον τύ
πο στον πληθυντικό.

Τά θηλυκά έληγαν σ’ ένα από τά φωνήεντα α, ο, ου, ε, η' κ’ επειδή 
τό άτονο η έπεφτε στο τέλος των θηλυκών, κάθε σύμφωνο που τΰχαινε 
αρχύτερα του γίνουνταν καταληκτικό’ π. χ. ή βάθα, ή τρ ελλ^ ω , ή ba- 
Βακού, ή νενέ, ή τριφτή, ή Τετράδ, ή Έλενκάκΐ, ή ζάλι, ή Κοκκώνΐ, ή 
Καλλιόπ, ή Τρεψυχόρ, ή βράς, ή στάχτ, ή σκάφ, ή πήχΐ, ή Άντρομάχΐ, ή 
τσέπ, ή χάρ, ή βούτ κτλ. Μερικά θηλυκά πού τελείωναν στήν κοινή δημο
τική σέ η, είχανε στήν τοπική γλώσσα τής Τσεντώς καταληκτικό φωνήεν 
α* π, χ. άκρα, δούλα, ζώνα, μούχλα κτλ., καί φαίνεται δτι ακολούθησαν 
τον δωρικό τύπο των θηλυκών, πού τον βλέπουμε στά αρχαία ονόματα 
τής δωρικής διαλέκτου ζεύγλα, δμίχλα κτλ.

Τά θηλυκά εΐτανε στον πληθυντικό ισοσύλλαβα καί περιττοσύλλαβα. 
’Ισοσύλλαβα εΐτανε* α) δλα δσα λήγανε σέ α, οξύτονα, παροξύτονα και 
προπαροξύτονα* π. χ. ή δουρλιά—οι δουρλιές, ή λάκκα—οι λάκκες, ή γιά 
τραίνα -  οί γιάτραινες κτλ. β) απ ’ δσα λήγανε σέ ω τά οξύτονα καί τά πα
ροξύτονα δισύλλαβα* π.χ. ή Κατερινιώ—οί Κατερινιές, ή μάρω—οί μάρες, 
ή Φρόσω—οί Φρόσες κτλ. καί γ) μερικά απ’ δσα' λήγανε σέ ού’ π. χ. ή 
μαϊμού—-οί μαϊμές κτλ.

Περιττοσύλλαβα εΐτανε* α) δσα λήγανε σέ α* ή οκά—οί οκάδες, β) 
άπ’ δσα λήγανε σέ ω τά παροξύτονα τρισύλλαβα, πού εΐτανε σπανιώτατος 
δ πληθυντικός τους' π. χ. ή Κατίνκω—οί Κατίνκωδες, ή τρελλιά^ω—οί 
τρελλιάβωδες καί γ) μερικά άπ’ δσα λήγανε σέ τονούμενο ού* π. χ. ή φου
φού—οί φουφούδσες, ή μασκαρού—οί μασκαρούδσες κτλ.

Θηλυκά συμφωνόληκτα .—Τά παροξύτονα θηλυκά, πού λήγανε σέ 
άτονο η τό έχαναν στον τσεντιανό ιδίωμα, κ ’ έμενε τελευταίο γράμμα 
των ονομάτων εκείνων τό προ αυτού σύμφωνο ή καί δυο ακόμη σύμφωνα 
δταν μπορούσαν νά συμπροφερθούνε μ’ ευκολία. Δέν έπεφτε όμως τό κα
ταληκτικό η, δταν θά έμνισκαν στο τέλος τοΰ ονόματος δυο σύμφωνα 
δυσκολοπρόφερτα' π. χ. ή άρμη, ή άσπρη, ή δάφνη, ή Εύάνθη, ή Ευτέρ
πη, ή Μαριάνθη, ή λάσπη, ή πάχνη, ή πούχνη, ή ροδοδάφνη κτλ.

Επίσης τό καταληκτικό η δέν έπεφτε ποτέ στά προπαροξύ
τονα* π. χ. ή ’Άρτεμη, ή άνοιξη, ή άνοιχτόκάρδη, ή άνοικοκέρευτη, ή βα-
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ρούμενη, ή βούρβουλη, ή Εύ'χαρη, ή κούραση, ή πάσπαλη, ή ρίγανη, ή 
Σταχτοπέπελη, ή σύγυση, ή φόβολη, ή χοΰβελη κτλ.

Στα παροξύτονα θηλυκά, πού έχαναν τό τελικό τους άτονο η καί γί- 
νουνταν συμφωνόληκτα, τά ακρινά σύμφωνα διατηρούσανε την προφορά, 
πού είχανε μαζί μέ τό η.

Π. χ. τά σύμφωνα κ καί χ εξακολουθούσαν καί μετά τή ν αποβολή 
τού η νά προφέρουνται δπως πριν ούρανικά' π. χ. ή Κυριακάκη—-ή Κυρι- 
ακάκΐ, ή Φροσάκη—ή Φροσάκΐ, ή ’Αντρομάχη—ή Άντρομάχΐ, ή ράχη— 
ή ράχΐ κτλ. καί οχι ή Κυριακάκ, ή Φροσάκ, ή Άντρομάχ, ή ράχ κτλ.

Τό λ πού εμενε στο τέλος προφέρνουνταν δπως στις λέξεις" άλικος, 
γιαλί, μαλλί, σκυλλί, χολή κτλ. π. χ, άμασκάλΐ, Έ ρφίλι, ζάλι, παραζάλι 
κτλ. καί δχι άμασκάλ, Έρφίλ, ζάλ, παραζάλ κτλ.

Καί τό ν. άμα εφευγε άπ ’ to πλάγι του τό η, προφέρνουνταν πάλιν 
άκρογλωσσικά, δπως στις λέξεις" άνικώ, Γανίτης, Νικόλας, πανί, Φανή, 
χουνί, ψουνίζω κτλ. π.χ. ή Άλκμήνΐ, ή Βηθόνΐ, ή Έ λένι, ή Εύγένΐ, ή Εί- 
ρήνΐ, ή Έλικρίνΐ, ή Κατίνΐ, ή Κοκκώνΐ, ή Πολυξένΐ, ή Φροσύνΐ, ή Χαρ- 
τωμένΐ κτλ., καί δχι ή Άλκμήν, ή Βηθόν, ή Έλέν, ή Εύγέν, ή Έλι- 
κρίν κτλ.

"Ολα τά θηλυκά εΐτανε κλιτά. Κι3 όσα προέρχουνταν απ ’ τήν αρ
χαία γλώσσα ή από ξένες γλώσσες, έπαιρναν στή γενική ενα ς, ακολουθού
σαν τον εγχώριο τύπο, καί γίνουνταν δπως τά λοιπά ονόματα κλιτά" π. χ. 
ή Γεθσημανή—τσή Γεθσημανής, ή Έλισσάβετ—ή Λισσαβή—τσή Λισσα- 
βή;, ή Εύχαρις—ή Εύ'χαρη—τσ’ Εύχαρης, ή ‘Ιερουσαλήμ—τσ5 ‘Ιερουσα
λήμς, ή ’Ολυμπίάς—ή Λεμπιάδα—τσή Λεμπιάδας, ή Βηρσαβεέ—ή Φερ- 
'σαή—τσή Φερσαής κτλ. "Ενα μόνο θηλυκό δεν κλίνουνταν ή γίς τσή 
γίς κτλ.

Σ’ ενα μόνον αριθμό απαντούσαν τά ονόματα τών διαφόρων τοπο
θεσιών, τών χωριών καί γενικώς τά γεωγραφικά. Λ. χ. στον ενικό" ή Ά ν-  
τριανού, ή ‘Αρακλειά, ή ’Άρμασα, ή Άρσού, ή ’Ασκώ, ή Βιζώ, ή Όρε- 
μούλα, ή Κερασιά, ή Καλαυρή, ή Kαbάκτσα, ή Καλλικράτεια, ή Μανού- 
κα, ή Σηλυβριά, ή Στράντζα, ή Τσόρλου κτλ. Στον πληθυντικό οί ϋελλι- 
ώνες, οί Λαγοθήρες, οί Μέτρες, οί Πλιβάτες, οί Σαράάα Έκκλησιές κτλ.

Γ  Ο ν δ έ τ ε  q α ο ν ό μ α τ α

'Ενικός άριϋ'μός

Όν. τό ρέμα Όν. τό πάπλωμα
Γεν. τή ρεματιού Γεν. τή παπλωματιού
Αίτ, τό ρέμα Αίτ. τό πάπλωμα



Φωτίου Γ. Άποστολίδου

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Ό ν. τά ρέματα Όν. τά
Αίτ. τά ρέματα Αίτ. τά

Ε νικός αρ ιθμός

Όν. τό γάλα Ό ν. τό
Γ εν. τή γαλατιοΰ
Αίτ. τό γάλα Αίτ. τό

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Όν. τά γάλατα Όν. τά
Αίτ. τά γάλατα Αίτ. τά

'Ενικός αρ ιθμός

Ό ν. τ’ άλετερό Ό ν. τό
Γεν. »τ άλατεροΰ Γεν. τή
Αίτ. τ ’ άλατερό Αίτ. τό

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Ό ν. τ3 άλατερά Όν. τά
Αίτ. 9τ άλατερά Αίτ. τά

eΕνικός αρ ιθμός

Όν. τό γόνατο Όν. τό
Γεν. τή γόνατο Γεν. τη
ΑΙτ. τό γόνατο Αίτ. τό

Π ληθυντικός άρ ιθμ ός

Ό ν. τά γόνατα Ό ν. τά
ΑΙτ. τά γόνατα Αιτ. τά

Ε νικός αρ ιθμός

παπλώματα
παπλώματα

κλάδεμα

κλάδεμα

κλαδέματα
κλαδέματα

ζαχάρτο
ζαχάρτου
ζαχάρτο

ζαχάρτα
ζαχάρτα

ράψιμο
ράψιμου
ράψιμο

ραψίματα
ραψίματα

Ό ν. τό καυκί 
Γεν. τη καυκιου 
Αίτ. τό καυκι

Ό ν. τό Παπασλι 
Γεν. τή Παπασλικιοΰ 
Αίτ. τό Παπασλι
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Ό ν. τά καυκιά
Ait. τά καυκιά

'Ενικός αρ ιθμός

Ό ν. to cpigstQi Όν. τό Τσεσλί
Γεν. τη ,φιβετριοϋ- Γεν. τή Τσεσλικιου
Ait. to φι^έτρι Ait. to Τσεσλί

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Όν. τά φι^έτρια 
Αίτ. τά φ^έτρια

eΕνικός αρ ιθμός

Ό ν. τό άγήλι Ον. το Τσεσμελι
Γεν. τ ’ άγηλιοΰ Γεν. τή Τσεσμελιου
Αΐτ. τ ' άνήλ Αιτ. τό Γσέσμελι

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Ό ν. τ ’ άγήλια 
Alt. τ’ άγήλια

'Ενικός αρ ιθμός

Όν. τό κορτσέλι Όν. τό μέρος
Αιτ. τό κορταέλι Αιτ. τό μέρος

Π ληθυντικός άριθμός

Όν. τά κορτσέλια Ον. τα μερ
Αιτ. τά κορτσέλια Αιτ. τά μέρ

'Ενικός άρ ιθμός

Ό ν. τό πάχος Όν. τό πάθος
Αίτ. τό πάχος Αίτ. τό πάθος

Π ληθυντικός άρ ιθμός

Ό ν. τά πάθια 
Αίτ. τά πάθια

Όν. τά πάχητα 
Αίτ. τά πάχητα
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*Ενικός αρ ιθμός

Ό ν. τό χρέος Ό ν. τ ’ 
Γεν. τ ’

όνειρο
ονείρου

Αίτ. τό χρέος Αίτ. τ όνειρο

Π ληθυντικός αρ ιθμός

Ό ν. τά χρέα Ό ν. τά όνείρατα
Αϊτ. τά χρέα Αίτ. τά όνείρατα

'Ενικός άρ ιθμ ός Π ληθυντικός άρι
Όν. τ’ άλογο Ό ν. τ’ άλόγατα
Γ εν. τ’ 
Αίτ. τ ’

άλογοΰ
άλογο

Λίτ. τ ’ άλόγατα

cΕνικός αρ ιθμός Π ληθυντικός άρε

Ο < Η Ο' πρόβατο Όν. τά πρόβατα
Γεν. τή 
Αίτ. τό

προβατιοΰ
πρόβατο

Αίτ. τά πρόβατα

Π αρατηρήσε ις  α τά  ο υ δ έ τερ α

Γ εν ικά .—’Από ΐά  ουδέτερα ονόματα, προσηγορικά και κυρία προτάσ 
σουνταν τό ουδέτερο άρθρο τό' π. χ. τό μιάέρ, τό σουμάδ, τό Χατζόπλο 
κτλ. Τό ουδέτερο άρθρο είχε γενική τοϋ ενικού τή, καί κατά τά λοιπά εΐ- 
τανε τό ϊδιο μέ τό ουδέτερο άρθρο τής δημοτικής’ π. χ. τό πολήμ, τή πολη- 
μνιοϋ, τό πολήμ, τά πολήμνια κτλ.

Τά ουδέτερα ονόματα έληγαν σ’ ένα απ’ τά φωνήεντα' α, ο, ι, καί 
μετά τήν αποβολή του τελικού άτονου ι, κάθε σύμφωνο μπορούσε νά ε ί
ναι καταληκτικό* π. χ. τό γαΐμα, τό λίχνισμα, τό άγανο, τό Βαστό, τό 
1>ουκέτο, τό βράσιμο, τό boogi, τό καπίστρι, τό σουτζούκι, τό θέρος, τό 
ρόβ, τό Σαράγΐ, τό γωνιάδ, τό δόά, τό μαράζ, τό μελάθ, τό μπουκάλι, τό 
βρεχτοκουκχ, τό μαάήλι, τό προζΰμ, τό συνάχι κτλ.

Τά ουδέτερα ονόματα είχανε τή γενική τοΰ ενικού κατά κανόνα σέ 
ου, καί τήν αιτιατική τοΰ ένικοΰ όμοια μέ τήν ονομαστική καί στους δυο 
αριθμούς. Είχανε δηλαδή δυο τόπους στον ενικό, ένα γιά τήν ονομαστική 
μέ τήν αιτιατική, κ’ έναν τόπο μονάχα γιά τις δυο πτώσεις τοΰ πληθυν- 
τικοΰ. Π.χ. τό φόρεμα—τή φορεματιοΰ—τό φόρεμα, τά φορέματα—τά 
φορέματα, τό πηγάδ—τή πηγαδιοΰ- τό πηγάδ, τά πηγάδια—τά πηγά
δια κτλ.
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Περιττοσύλλαβα κα ι Ισοσύλλαβα.-—Πολλά ουδέτερα ονόματα εΐτανε 
περιττοσύλλαβα. Στον ενικό καί στον πληθυντικό εΐτανε περιττοσύλλαβα 
δσα λήγανε σέ α καί σέ μα, καθώς καί τά παροξύτονα, πού είχανε στο 
τέλος σύμφωνο μετά την αποβολή τού ό κρίνου άτονου ι* π. χ. το γάλα— 
τή γαλατιοΰ—τά γάλατα, τό πάπλωμα—τη παπλωματιοϋ—τά παπλώμα
τα, το σφοάΰλπ—τή σφοάυλιού—τά σφοάύλια κτλ.

Μονάχα στον πληθυντικό εΐτανε περιττοσύλλαβα όσα λήγανε σέ μο’ 
π. χ. τό γνέψιμο—τά γνεψίματα. Σύμφωνα μ’ αυτά πήρανε την κατάληξη 
ατα, κ ’ έγιναν περιττοσύλλαβα στον πληθυντικό μερικά ουδέτερα ονόματα, 
πού είχανε κατάληξη τής ονομαστικής τοΰ ενικού ο' π. χ. τ* άλογο—τ’ 
άλόγατα, τ ’ όνειρο —τά όνείρατα, τό πρόστιμο—τά προστίματα, τό πρό
σωπο—-τά προσώπατα.

Ουδέτερα σε μ α .—Τά ουδέτερα αυτά ουσιαστικά, πού έληγαν σέ μα, 
όταν εΐτανε συγκεκριμένα, ε ίχανε  στη γενική τοΰ ενικού τήν κατάληξη 
ατιού* π. χ. τό πάπλωμα—τή παπλωματιοϋ, τό φόρεμα—τή φορεματιοΰ 
κτλ. ή χρησιμοποιούντανε αντί τής γενικής ή αιτιατική τους’ π. χ. Στάθ- 
κε στην άκρα τό ρέμα. Παράβ. τό δημοτικό'

Τού Κίτσου ή μάννα κάθουνταν στήν άκρα τό ποτάμι

Τ’άφηρημένα όμως, πού φανέρωναν τήν ενέργεια τού σχετικού ρήμα
τος δεν είχαν καθόλου γενική καί στον ενικό’ π. χ. άλεσμα, βράχνιασμα* 
γύρισμα, δερμόνισμα, εγλέντισμα, ζούπημα, ήσκιωμα, θέρισμα, ίσιωμα, κύ
λισμα, λίχνισμα, μαγέρεμα, νανούρισμα, ξύλιασμα, πάστρεμα, ρώτημα, 
σκούπισμα, τρύγημα, φούρνισμα, χάρισμα, ψούνισμα κτλ.

Ουδέτερα σέ ο και σε μ ο .—Τά ουδέτερα ονόματα σέ ο είχανε γενική 
τού ενικού σέ ου μέ τον τόνο έκεΤ, πού τον είχε ή ονομαστική’ π. χ. τ’ 
άντίδερο —τ3 άντίδερου, τ ’ άρρίσκο—τ ’ άρρίσκου, τό άμορο—τ’άμορου, τό 
σκαόάφλο—τή σκα&άφλου, τό κατραγκερό—τή κατραγκεροΰ, τό Πορό—τή 
όορού κτλ. Εξαιρετικούς τό άλογο είχε γενική τ3 άλογοΓ, ίσως κατ’ ανα
λογία των συγγενικών γενικώ ν τή βωδιού, τή γαδουριού, καί τό'πρόβατο 
είχε γενική’ τή προβατίού από επίδραση τής γενικής τή κατσικιού. "Οταν 
όμως λήγανε σέ μο ή δέν είχανε καθόλου γενική ή τήν εκαμναν σπανίως 
σέ μου’ π.χ. τό δάρσιμο-^-τή δάρσιμου, τό πάρσιμο—τή πάρσιμου, τό φέρ
σιμο—τή φέρσιμου κτλ.

Ουδέτερα σέ ι.—Τα ουδέτερα μέ τήν κατάληξη ι εΐτανε οξύτονα, πα
ροξύτονα καί προπαροξύτονα* π. χ. τό ί^ουζί, τό ρινί, τό καπίστρι, τό σκε- 
πάρνι, τό Σέλβελι, τό Τσέσμελι κτλ.
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Τά παροξύτονα μέ την κατάληξη ι έχαναν το τελικό άτονο ι, όταν 
υπήρχε προ αυτοΰ ένα σύμφωνο μόνο ή δυο εύκολοπρόψερτα. ’Έτσι πολ
λά ουδέτερα τής δημοτικής μέ τήν κατάληξη ι εϊτανε στην Τσεντώ συμ
φωνόληκτα μέ κάθε συμφωνο στο τέλος' π. χ. τό κουνάβ, τό κολύί), 
το κοόολόγΐ,τό άανάδ, τό δόά, τό καρέζ, τό καλάθ, τό τσιράκι, τό §ερ<3έλτ, 
τό £'ώμ, τό παραγώνπ, τό άμάξ, τό σαλέπ, τό κεφαλάρ, τό καφάς, τό άέρτ, 
τό κηλήφ, τό. σνίχΐ κτλ.

Τό καταληκτικό ι δέν άποβάλλουνταν στο τέλος των παροξύτονων 
ουδετέρων, όταν θά έμνισκαν στο τέλος δυο σΰμφωνα κάπως δυσκολο- 
πρόφερτα* π. χ. αλέτρι, αλεύρι, Καρέβλι, κέσμι, καπίστρι, λοΰτρι, ζέφκι, 
σκεπάρνι, φι^έτρι, χούάρι, μούλκι, νάρκι, τσάρκι κτλ.

Επίσης δέν έπεφτε συνήθως τό καταληκτικό ι στα προπαροξύτονα, 
πού ειτανε συνήθως ονόματα αγροκτημάτων' π. χ. τό Σέλβελι, τό Σκέ- 
ρεκλι, τό Τσέσμελι κ.τ.τ.

Ά π 3 τά ουδέτερα οξύτονα σέ ι τό όνομα τοϋ γειτονικού προς τήν 
Τσεντώ τσιφλικιού' τό Παπασλί είχε ανώμαλη γενική τοϋ ενικού μέ τήν 
κατάληξη κιοϋ' τή Παπασλικιοϋ, διότι ακολουθούσε στήν κλίση τό άλλο 
γειτονικό τσιφλίκι, τό Τσελτίκι, πού έκαμνε ομαλά στή γενική τή Τσελτι- 
κιού. "Ετσι καί τό Κεσλί ή Τσεσλί, πού ειτανε επίσης τσιφλίκι κοντά στο 
κάστρο είχε γενική τή Τσεσλικοϋ.

Τά παροξύτονα ουδέτερα υποκοριστικά μέ τήν κατάληξη έλι, δέν ε ί
χαν γενική τοϋ ενικού.

Ουδέτερα σέ ος.—Τά ουδέτερα ονόματα, πού λήγανε στην ονομαστι
κή τοϋ ενικού σέ ος δέν είχαν γενική τοϋ ενικού, καί στον πληθυντικό ε ί
χαν δ αφόρους καταλήξεις' π χ̂. τό μέρος—τά μέρ, τό χρέος—τά χρέα, τό 
πάχος—τά πάχητα, τό πάθος—τά πάθια κτλ. 'Υπήρχανε μάλιστα καί με
ρικά ουδέτερα σέ ος άκλιτα τελείως' π. χ. τό κλάδος, τό μάκρος, τό πλά
τος, τό πρέπος, τό τράτος, τό τρύγος, τό φάρδος κτλ.

’Από τά ουδέτερα ονόματα δέν είχανε ενικό* α) τά γεωγραφικά ονό
ματα, πού απαντούσανε στον πληθυντικό' π. χ. τά Δεμοκράνια, τά Κλα. 
διανά, τά ΙΙασαλάχανα κτλ. καί β) μερικά προσηγορικά π. χ. τ’ άγελάδια, 
τά βαφτίσια, τά γεροάάματα, τά ζώάα, τά ήπατα, τά λαλήματα, τά μά
για, τά μεσάνυχτα, τά νιάτα, τά ξεκουφάματα, τά τάρταρα, τά τρεχάμα
τα, τά υστερνά, τά πρεπούδια κτλ.

Ά ντιθέτως δέν είχανε πληθυντικό τά ενικά ουδέτερα ονόματα δια
φόρων τοποθεσιών τής Τσεντώς καί γειτονικών αγροκτημάτων, χωριών 
κτλ. π. χ. τό Άραπλί, τό Μπαλα5ανί, τό Μπαλακασλί, τό Μπαρ5αάάρ, 
τό Μποσνοχώρ, τό Μπετζελέρ, τό Μπαλτσίκί, τό Γιαπατζί, τό Θιουτζούκ- 
Σεϊμένΐ, τό Όουλόέάερι, τό Καλλιό, τό Κατήκιογιου, τό Κατρακύλι, τό
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Κάραγατς, τό Καρακιογιου, τό Κερμένι, to Κεσλί, to Κηνηκλί, to Κιστε- 
μίρ, τό Κλαλί, to Κοκκινόχωμα, τό Κονομνειό, τό Κουλτουρμοΰς, τό 
Λούγιολου, τό Μουρατλί, τό Μουρτς, τό Νιχώρ, τό Ξάστρο, τό Παπασλί, 
τό Πρωτογόνατο, τό Σαρίγιαρ, τό Σέλβελι, τό Σεϊμένΐ, τό Σκέρεκλι, τό 
Σινικλί, τό Τσαγουσλί, τό Τσακηλήκΐ, τό Τσαμουρλι, τό Τσακήλι, τό 
Τσάκαλάερε, τό Πάμ-Τσελτίκΐ, τό Κάτ-Τσελτίκΐ, τό Φανάρ, τό Φετέ, τό 
Χαάέμκιογιου, τό Χανόπλο, τό Χαρατσί κτλ.

"Υπήρχε κ’ ένα ουδέτερο μοναδικό σε ας, άκλιτο' τό άλας.

Κ λ ί σ η  τ ω ν  ρ η μ ά τ ω ν

Α' Β α ρ ύ το να  
Ε ν ε ρ γ η τ ικ ή  φ ω νή  

3Αρέζω 
’Ο ρ ισ τ ικ ή

5Ενεατώς—Άρέζω, άρέζεις, άρέζ, αρέζμε, άρέζτε, άρέζνε.
Π αρατατικός—Άρεζα, άρεζες, άρεζε, άρεζαμε, άρεζατε, άρεζανε.
Μέλλων διαρκής—θ ’ άρέζω, θ ' άρέζης, θ ’ άρέζ, δ·’ αρέζμε, άρέζτε, δ1’ 

άρέζνε.
Μέλλων στ ιγμ ια ίος— δ ’ αρέσω, δ ’ άρεσες, δ 9 άρές, δ ’ άρέσμε, δ ’ άρέ- 

στε, δ 9 άρέσνε.
Μέλλων τελειωμένος—δά έχω άρεσμένο—μένΐ—μένο, δά έχΐς άρ., δά 

εχΐ, άρ., δά έ'χμε άρ., δά εχτε άρ., δά εχνε άρ. κτλ.
5Αόριστος—’Άρεσα, άρεσες, άρεσε, άρεσαμε, άρεσατε, άρεσανε. 
Π αρακείμενος—’Έχω άρεσμένο—μέντ.—άρεσμένο, έχΐς άρ., έχι άρ., εχμε 

άρ., εχτε άρ.; εχνε άρ.
° Υπερσυντέλικος—Είχα άρεσμένο—μένΐ — μένο, είχες άρ.. είχε άρ., είχα

με άρ. είχατε άρ., είχανε άρεσμένο κτλ.

Δ υνητική

.Εν.— Θαν’ άρέζω, θαν’ άρέζης, δαν’ άρέζ, δαν° αρέζμε, δαν* άρέζτε, δαν9 
άρέζνε.

Π αρατ.—Θαν’ άρεζα, δαν9 αρεζες, δ α ν9 άρεζε, δαν9 άρεζαμε, δαν9 άρε
ζατε,' δαν’ άρεζανε.

Α όρ .— δαν’ άρεσα, δαν9 άΦ̂ ο̂ ς, δαν9 άρεσε, δαν’ άρεσαμε, δαν’ άρεσα
τε, δαν9 άρεσανε.
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Μέλ.—Θαν’ αρέσω, θ α ν ’ ορέσχις, θ α ν ’ άρές, θα ν ’ άρέσμε, θα ν ’ άρέστε, 
θαν’ αρέσνε.

ΙΙαρακ. — θανάχω άρεσμένο — μένΐ—μένο, θανάχΐς άρ , θανάχΐ άρ., θαν- 
άχμε do., θανάχτε αρ., θανάχνε αρεσμένο κτλ.

. 'Υποτακτική

Έν.—Ν’ άρέζω, ν ’ άρέζης, ν ’ άρέζ, ν ’ άρέζμε, ν ’ άρέζτε, ν ’ άρέζχε. 
ΙΙαρατ.—Ν’ άρεζα, ν ’ αρεζες, ν ’ ά'ρεζε, ν ’ αρεζαμε, ν ’ αρεζατε, ν ’άρεζανε. 
Ά όρ.— Ν’ αρέσω, ν ’ άρεσες, ν ’ άρές, ν ’ άρεσμε, ν ’ αρέστε, ν ’ αρέσνε. 
Π αρακ .—Νάχω αρεσμένο—μ έν ΐ-μ ένο , νάχΐς, άρ., νάχΐ άρ., νάχμε άρ. 

νάχτε άρ., νάχνε άρ., κτλ.

Προστακτική
Έ ν.—’Άς άρέζω, άρεζε, άς άρέζ, ή ν ’ άρέζ. ’Ά ς άρέζμε, άρέζτε, άς άρέζνε 

η ν ’ άρέζνε.
Ά όρ .—’Ά ς άρέσω, άρεσε, άς άρές η ν ’ άρές. ’Ά ς άρέσμε, άρέσχε ας άρε- 

σνε ή ν ’ αρέσνε.
ΙΙαρακ .— ’Ά ς έχω άρεσμένο—μένΐ - μένο, έχε άρ., άς έχΐ η νάχΐ άρ,, 

εχεϊτε άρ. άς έχνε, η νάχνε άρεσμένο κτλ.

Εύκτική  ·

Έ ν .—Μακάρ ν ’ άρέζω, μ. ν ’ άρέζης, μ. ν ’ άρέζ, μ. ν ’ άρέζμε, μ. ν ’ άρέζ
τε, μ. ν ’ άρέζνε.

ΙΙαρατ .—’Ά ς άρεζα, άς αρεζες, άς άρεζε, άς αρεζαμε, άς αρεζατε, άς 
άρεζανε.

Άόρ.-—’Άς άρεσα, άς άρεσες, άς άρεσε, άς άρεοαμε, άς άρεσατε, άς αρέ
σανε.

'Υ π ε ρ ο .- -  Νά είχα ή άς είχα άρεσμένο—σρεσμένΐ — άρεσμένο, νά είχες ή 
άς είχες άρεσμένο—άρεσμένΐ—άρεσμένο, νά είχε η άς είχε άρεσμένο 
— αρεσμένο—άρεσμένο, νά είχαμε ή άς είχαμε άρ., νά είχατε ή άς 
είχανε άρ., νά είχανε η ας είχανε άρεσμένο κτλ. .

Έ ν.—άρέζοάας.
Μ ετοχή

κλώ'&ω

'Ο ρ ισ τ ικ ή
Έ ν.—Κλώθω, κλώθς, κλώθ, κλώθμε,. κλώθτε,” κλώθνε.
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Π αρατ.—’Έκλωθα, έκλωθες, έκλωθε, έ'κλωθαμε, έκλωθατε, έκλωθανε.
Μέλ. δ ιαρκ .—Θά κλώθω, θά κλώθς, θά κλώθ, θά κλώθμε, θά κλώθτε, 

θά κλώθνε. . 1
Μέλλ. ο η γμ .—Θά κλώσω, θά κλώσας, θά κλώς, θά κλώσμε, θά κλώστε, 

θά κλώσνε. .
Μέλλ. τελ.— Θά έχω κλωσμένο—μένι —μένο, θά έχΐς κλωσμ., θά εχΐ 

κλωσμ , θά εχμε κλωσμ., θά έ'χτε κλωσμ., θά έχ\ε κλωσμ. κτλ.
Άόρ. — ’Έκλωσα, έκλωσες, έκλωσε, έκλωσαμε, έκλωσατε, έκλωσανε.
Π αρακ—Έχω κλωσμέν ο—μένι - μένο, εχΐς κλωσμ., έχι κλωσμ., εχμε 

κλωσμ., έ'χτε κλωσμ., έχνε κλωσμένο κτλ.
‘ Υ π ερο .—Είχα κλωσμένο—μένι —μένο, είχες κλωσμ., είχε κλθ3σμ., είχαμε 

κλωσμ , είχατε κλωσμ., εϊχανε κλωσμένο κτλ.

Δ υνητ ική

Έ ν.—Θανά κλώθω, θανά κλώθς, θανάκλώ θ , θανά κλώθμε, θανά κλώθ
τε, θανά κλώθνε.

Π αρατ.—Θανά έκλωθα, θανά έκλωθες, θανά έκλωθε, θανά έκλωθαμε, 
θανά εκλωθατε, θανά εκλωθανε.

Ά όρ.—Θανά έκλωσα, θανά έκλωσες, θανά έκλωσε, θανά έκλωσαμε, θανά 
έκλωσατε, θανά έκλωσανε.

Μέλλ.—Θανά κλώσω, θανά κλώσης, θανά κλώς, θανά κλώσμε, θανά 
κλώστε, θανά κλώσνε.

Π αρακ.— Θανάχω κλωσμένο—μ εν ΐ— μένο, θανάχΐς κλωσμ., θανάχΐ 
κλωσμ., θανάχμε κλωσμ , θανάχτε κλωσμ., θανάχνε κλωσμένο κτλ.

Υ π ο τα κτ ική

ΛΕν.— Νά κλώθω, νά κλώθς, νάκλώθ, νά κλώθμε, νά κλώθτε^ νά κλώθνε.
Π αρατ.—Νάκλωθα, νάκλωθες, νάκλωθε, νάκλωθαμε, νάκλωθατε, νά'κλω- 

θανε.
Ά όρ.—Νά κλώσω, νά κλώσης, νά κλώς, νά κλώσμε, νά κλώστε, νά κλώσνε.
Π αρακ.—Νά έχω κλωσμένο—μένι—μένο’, νάχΐς κλωσμ., νάχΐ κλωσμ., 

νάχμε κλωσμ., νάχτε κλωσμ., νάχνε κλωσμένο κτλ.

Προστακτική

’Εν.—*Α κλώθω, κλώθε, άς κλώθ ή νά κλώθ, ά κλώθμε, κλώθτε, άς κλώ
θνε η νά κλώθνε.

Ά όρ.—Ά  κλώσω, κλώσε, άς κλώς η νά κλώς, ά κλώσμε, κλώστε, άς κλώ
σνε ή νά κλώσνε.

0  ρ φ κ  ι μ ά ΙΖ 3
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Παρακ.—’ Ας έχω κλωσμένο—μένι—μένο, έχε κλωσμ., ας έχ! η νάχΐ 
κλωσμ., ας έχμε κλωσμ., εχτε κλωσμ., ας εχνε η νάχνε κλωσμ. κτλ.

Ε υκ τ ικ ή

"Εν.—Μακαρ να κλώθω, μ. να κλώθς, μ. νά κλώθ, μ. νά κλώθμε, μ. νά 
κλώθτε, μ. να κλώθνε.

Ι ία ρ α τ .— "Ας έκλωθα, ας έκλωθες, ας έκλωθε, ας έ'κλωθαμε, ας εκλωθα- 
τε, ας έκλωθανε.

"Aon. Ά ς  έκλωσα., ας εκλωσες, ας έκλωσε, ας εκλωσαμε, ας εκλωσατε,
ας έ κλωσάνε.

' ϊ.~π·ρο.—Να είχα μ ας είχα κλίοσμένο—μένΐ—μένο, νά είχες κλωσμ., νά 
είχε κλωσμ., νά είχαμε κλωσμ., νά είχατε κλωσμένο κτλ.

Μ ετοχή

*Εν.— Κλα>θο<Ιας.
iIaL>agi:/.v<o 

'Ο ρ ισ τ ικ ή

Εν. — ΙΙαραμέλνω. παραμέλνεις, παραμέλνει, παραμέλνουμε, παραμέλνοί'-
τε, παραμέλνουνε.

Ι ίαρα τ .—ΙΙαραμελνα, παραμελνες, παράμελνε, παράμελναμε, παράμελ-
ν α ΐ  ε, π α ρ ά μ ε λ ν α ν ε.

Μίλλ. όιαυκ. — θ ΰ  παραμέλνω, θά παραμέλνμς, θά παραμέλντ], θά παρα- 
μέλνουμε, θά παραμέλνοντε, θά παραμέλνουνε.

Me/.?.. a t t y u— (θα παοαμείλω, θά παραμείλ ΐς, θά παραμεέλι, θά παρα- 
μείλμε, θά παραμείλτε, θά παραμείλνε.

"Aoq. — ΓΙαρομειλα, παραμπλες, παράg-ειλε, παράγει λαμέ, παράμειλατε, 
παράγει λα νε.

Μιλλ. τελ. — Θάν έχο> παραμελμένο- μένΐ — μένο, θάν εχΐς παραμ., θάν 
εχι παραμ., θάν έχμε παραμ., θάν εχτε παραμ., θάν εχνε παραμελ- 
μένο κτλ.

Παρακ.— ’Έχω παραμελμένο— μεν ι —  μένο, εχΐς παραμ,, έχΐ παραμ,, έχμε 
παραμ., εχτε παραμ,, εχνε παραμελμένο κτλ. 

r Υ περο .— Είχα παραμελμέν.ο—μέν ι  — μένο, είχες παραμ., είχε παραμ., ε ί
χαμε παραμ,, είχατε παραμ., είχανε παραμελμένο κλτ.

Δ υνητική

*Ε ν.— Θ ανά παραμέλνω , θ α ν ά  π α ρ α μ έλνη ς , θ α ν ά  παραμέλνΐ|, θ α ν ά  πα -
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Q«g8XvoO|xe, θανά παρα^έλνουτε, θανά παρα^έλνουνε.
Π αρατ.—Θανά KapageAva, θανά παρά^ελνες, θανά πaρdgελvε, θανά πα- 

ρσ^'ελναμε, θανά παρά”ελνατε, θανά πaρdgελvavε.
Ά όρ .—Θανά πaρdgειλa, θανά πaρdgειλες, θανά πaρdgειλε, θανά πα- 

ράgειλaμε, θανά πaράgειλaτε, θανά πaρdgειλavε.
Μέλλ. — θ α ν ά  πaρag'εL?,a), θανά πaρagεί.λ1c^ θανά πaρagείλΊ, θανά παρα- 

g‘ s ι λ μ ε, θανά πaρagείλτε}- θανά παρα£'είλνε.
Παρακ. — Θανάχω παρα£ελμένο—μένΐ—μένο, θανάχΐς πaρag., θανάχι 

πaρag., θανάχμε πaρag., θαλάχτε πaρagελμέvo, θανάχνε πaρagελ-
μένο κτλ.

'Υ π ο τ α κ τ ικ ή

’Εν.—Νά πaρagέλvω, νά παρ(^έλντ]ς, νά Jraρagέλv'fl; νά ataρagέλvoυμε) 
νά πaρagέλvoυτε, νά πaρagέλvoυvε.

Π αρατ.—Νά παρα£ελνα, νά πaρdgελvες) νά πaρdgελvε, νά m^dg8?^v8, 
νά :n^dg8X3^8, νά πaράgελvaτε, νά πaρdgελvavε.

3Λορ. — Νά πaρagεLλω, νά παρα£είλΐς, νά rtagageiXi, νά rcaQag8^8, νά 
παρα£-είλτε, νά παρο^είλνε.

Παρακ. — Νάχω J i^ a g ^ ^ v o , νάχΐς πaρag., νάχΐ πaρag., νάχμε πaρag., 
νάχτε πaρag.) νάχνε παραΒ’ελμένο—μένΐ—μένο.

Π ροοτακ τ ικ ή

’ Εν.—Ά  πaρagέλvo3) παρα0ελνε, άς πaρagέλvη ή νά πaρagέλvτ), ά πα- 
ρagέλvoυμε, πaρagέλvoυτε, άς πaρagέλvoυvε ή νά πaρagέλvoυvε.

’Αόρ.—Άπαρα§'είλω, πaρdgειλε, άς η νά παρα^είλι, ά ;n^ag8 i^8 ) παρα- 
^ειλτε, άς η νά παρα«'είλνε.

Π αρακ.—”Ας έχω πaρagελμέvo—μένΐ—μένο, εχε παρα·£. άς έχΐ η νάχΐ 
πaρag , άς έχμε πaρag , έχτε rcapag., άς έχνε η νάχνε πaρagελμέvo 
— μένΐ — μένο.

Ε υκτ ικ ή

"Εν.—Μακάρ νά :n^ag8Xvto) μ. νά παρα«'έλνχις, μ. νά παρα?έλνχι, μ. νά 
παραο'έλνουμε, μ. νά παρα^έλνουΐε, μ. νά παρα«'έλνουνε.

Παρατ. — ’ Ας παρε.0ελνα, άς παρά«ελνες, άς πaράgελvε, άς πaρagέλvaμε 
άς παρί^ελνατε, άς παρσ^ελνανε.

Ά ύρ. — ’Ά ς παρσ^ειλα, άς παρο^ειλες, άς πaρdgetλε, άς πaρdgειλaμε; άς 
πaρdgειλaτε, άς JtaQageikave.

‘ Υ π ερο .—Νά είχα η άς είχα παρα°'ελμένο—μένΐ— μένο, νά είχες πaρag.,
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νά είχε παραg'., νά είχαμε παρα£., νά είχατε παρα&., νά είχανε πα- 
gελμέvo. . . .

Έν.—Παρα£'έλνοθας.

Μετοχή

Σπέρνω
‘Οριστική

Έν.—Σπέρνω, σπέρνεις, σπέρνει, σπέρνουμε, σπέρνουτε, σπέρνουνε. 
Παρατ.—"Εσπερνα, έσπερνες, έσπερνε, έσπερναμε, έσπερνατε, έσπερνανε. 
Μέλλ. δ ιαρκ .— Θά σπέρνω, θά σπ;έρνης, θά σπέρνη, θά σπέρνουμε, θά 

σπέρνουτε, θά σπέρνουνε.
Μέλλ. στιγμ. — Θά σπείρω, θά σπείρς, θά σπείρ, θά σπείρμε, θά σπείρτε, 

θά σπείρνε.
Μέλλ. τελ. — Θά έχω σπαρμένο— μένΐ — μένο κτλ.
Ά όρ.— "Εσπειρα, έσπειρες, έσπειρε, έσπειραμε, έσπειρατε, έσπειρανε. 
Παρακ.—"Εχω σπαρμένο—μένΐ—μένο, έχΐς κτλ.
‘ Υ περο .—Είχα σπαρμένο—μένΐ—μένο, είχες σπαρμένο κτλ.

Δ υνητική

Έ ν . — Θανά σπέρνω, θανά σπέρνγ)ς, θανά σπέρνγ], θανά σπέρνουμε, θανά 
σπέρνουτε, θανά σπέρνουνε.

Παρατ.—Θανάσπερνα, θανάσπερνες, θανάσπερνε, θανάσπερναμε, θανά- 
σπερνατε, θανάσπερνανε.

Μέλλ.—Θανά σπείρω, θανά σπείρς, θανά σπείρ, θανά σπείρμε, θανά 
σπείρτε, θανά σπείρνε.

Άόρ.—Θανάσπειρα, θανάσπειρες, θα^άσπειρε, θανάσπειραμε, θανάσπει- 
ρατε, θανάσπειρανε.

Παρακ. — Θανάχω σπαρμένο κτλ.

. ‘ Υ π ο τ α κ τ ικ ή

Έ ν —Νά σπέρνω, νά σπέρνχις, νά σπέρνη, νά σπέρνουμε, νά σπέρνουτε, 
νά σπέρνουνε.

Παρατ.—Νάσπερνα, νάσπερνες, νάσπερνε, νάσπερναμε, νάσπερνατε, νά- 
σπερνανε.

\ ίόρ .— Νά σπείρω, νά σπείρς, νά σπείρ, νά σπείρμε, \ά σπείρτε, νά 
σπείρνε.

Παρακ.—Νάχω σπαρμένο κτλ.
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Προστακτική

Ε ν.—Ά  σπέρνω, σπέρνε, άς σπέρν^ η νά σπέρν^, ά σπέρνουμε, σπέρνου- 
τε, άς η νά σπέρνουνε.

Αόρ.— Ά  σπείρω, σπείρε, άς ή νά σπείρ, ά σπείρμε, σπείρτε άς η νά 
σπείρνε.

Παρακ. — 5'Ας έχω σπαρμένο κτλ.

Εύκτική

’Εν.—Μακάο νά σπέρνω, μ. νά σπέρν^ς, μ. νά σπέρνη κτλ.
ΙΙαρατ. — "Ας έσπερνα, άς έσπερνες, άς έσπερνε, άς έσπερναμε, άς έσπερ- 

νατε, άς έσπερνανε.
Άόρ. — "Ας έσπειρα, άς έσπειρες, άς έσπειρε, άς έσπειραμε, άς έσπειρατε, 

άς έσπειρανε.
Ύ περο . -Ν άειχα ή άς είχα σπαρμένο—μένΐ—μένο κτλ.

Ε ν .—Σπέρνοάας.

Μετοχή

Τρίβω 
*Οριστική

Ε ν.—Τρίβω, τρίβς, τρίβ, τρίβμε, τρίβτε, τρίβνε.
Παρατ.—’Έτριβα, έτριβες, έτριβε, ετριβαμεν, έτριβατε, έτριβανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .— Θά τρίβω, θά τρίβς, θά τρίβ κτλ.
Μέλλ. οτιγμ .—Θά* τρίψω θά τρίψί)ς, θά τρίψ, θά τρίψουμε, θά τρίψτε, 

θά τρίψουνε.
Μέλλ. τελ. — Θάν έχω τριμμένο—μένΐ—μένο κτλ.
ΌΑόρ.—’Έτριψα, έτριψες, έτριψε, έτριψαμε, έτριψατε, έτριψανε.
Π αρακ.—’Έχω τριμμένο—μένΐ—μένο κτλ.
Ύ π ερ ο .—Είχα τριμμένο—μένΐ—μένο, είχες κτλ.

Δυνητική

Ε ν .—Θανά τρίβω, θανά τρίβς, θανά τρίβ κτλ.
Π αρατ.—Θανάτριβα, θανάτριβες, θανάτριβε κτλ.
Μέλλ.—Θανά τρίψω, θανά τβίψης, θανά τρίψ κτλ.
’ 4̂ορ. —Θάνατριψα, θανάτριψες, θανάτριψε κτλ.
Π αρακ .—Θανάχω τριμμένο—μένΐ—μένο κτλ.
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Υ π ο τ α κ τ ικ ή

"Εν.—Νά τρίβω, νά τρίβς, νά τρίβ, νά τρίβμε, κτλ.
ΙΊαρατ.—Νάτριβα, νάτριβες, νάτριβε κτλ.
Ά όρ .—Νά τρίψω, νά τρίψης, νά τρίψ κτλ.
ΙΙαρακ. —Νά έχω τριμμένο—μένΐ—μένο, νάχΐς κτλ.

Π ροστακ τ ικ ή

Έ ν.—"Α τρίβω, τρίβε, άς τρίβ ή νά τρίβ, ά τρίβμε, τρίβτε άς η νά τρίβνε. 
Ά όρ .—Ά  τρίψω, τρίψε, άς ή νά τρίψ, ά τρίψουμε τρίψτε, άς ή νά τρί

ψουνε.
ΙΙαρακ .—”Ας έχω τριμμένο—μέν)—μένο, έχε κτλ.

Ε υκ τ ικ ή

Έ ν .—Μακάρ νά τρίβω, μ. νά τρίβς, μ. νά τρίβ κτλ.
Παραχ.—3'Ας έτριβα, άς έτριβες, άς έτριβε κτλ.
Ά όρ. — ’’Ας έτριψα, άς έτριψες, άς έτριι^ε κτλ.
"Υπερο .—Νά είχα ή άς είχα τριμμένο —μέν], μένο, νά είχες κτλ.

Μετοχή

"Εν.—Τ ρίβοάας.
Φλάγω

cΟριστική

"Εν.—Φλάγω, φλάγίς, φλάγΐ, φλάγμε, φλάγτε, φλάγνε.
Παρατ.—Φύλαγα, φύλαγες, φύλαγε, φύλαγαμε, φύλαγατε, φυλάγανε. 
Μέλλ. διαρκ. — Θά φλάγω, θά φλάγίς, θά φλάγί κτλ.
Μέλλ. ατιγμ. — Θά φλάξω, θά φλάξης, θά φλάξ, θά φλάξουμε, θά φλάξτε, 

θά φλάξουνε.
Μέλλ. τελ. — Θάν έχω φυλαγμένο—μένΐ — μένο, θάν έχΐς φυλαγμένο κτλ. 
Ά όρ.—Φύλαξα, φύλαξες, φύλαξε, φύλαξαμε, φύλαξατε, φύλαξανε.
Παρακ.—'Έχω φυλαγμένο—μένΐ—μένο, έχεις κτλ'.
"Υπερο.—Είχα φυλαγμένο—μένΐ—μένο, είχες κτλ.

Δυνητική

"Εν.—Θανά φλάγω, θανά φλάγίς, θανά φλάγί κτλ.
Π αρατ.—Θανά φύλαγα, θανά φύλαγες, θανά φύλαγε κτλ.
Μέλλ.—Θανά φλάξώ, θανά φλάξης, θανά φλάξ κτλ.
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Ά όρ. — Θανά φύλαξα, θανά φύλαξες, θανά φύλαξε κτλ. 
Π αρακ.— Θανά'χω φυλαγμένο --μένι—μένο, θανάχΐς κτλ.

Υποτακτική

3Εν. —Να. φλάγω, να φλάγίς, νά φλάγΐ, νά φλάγμε κτλ. 
ΙΤαρατ.—Νά φύλαγα, νά φύλαγες, νά φύλαγε κτλ.
3Αόρ.—Νά φλάξω, νά φλάξης, νά φλάξ κτλ.
Π αρακ .—Νάχω φυλαγμένο, νάχΐς φυλαγμένο κτλ.

Προστακτική

3Εν.—Ά  φλάγω, φύλαγε, άς η νά φλάγΐ, ά φλάγμε, φυλάγτε, ας ή νά 
φυλάγνε.

3 Αόρ. —Ά  φλάξω, φύλαξε, ας η νά φυλάξ, ά φλάξουμε, φλάξτε, άς η νά 
φλάξουνε

Π αρακ .—’Άς έχω φυλαγμένο—μένι—μένο, έχε κτλ.

Ευκτική

Έ ν .—Μακάρ νά φλάγω, μ. νά φλάγίς κτλ.
Παρατ. — "Άς φύλαγα, άς φύλαγες, άς φύλαγε κτλ.
3Αόρ.—’Ά ς φύλαξα, άς φΰλαξες, άς φύλαξε κτλ.
'Υ περο . — Νά είχα η άς είχα φυλαγμένο—μένι—μένο, νά είχες κτλ.

Έν.—Φλάγοάας.
Μετοχή

Φέρνω 
'Οριστική

Έν.—Φέρνω, φέρνεις, φέρνει, φέρνουμε, φέρνουτε, φέρνουνε.
Π αρατ.—’Έφερνα, έφερνες, έφερνε, έφερναμε, έφερνατε, έφερνανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά φέρνω, θά φέρνης, θά φέρνη κτλ.
Μέλ. οτιγμ .—Θά φέρω, θά φέρς, θά φέρ, θα φέρμε, θά φέρτε, θά φέρνε. 
ΜελΧ. τελ.—Θάν έχω φερμένο—μένι— μένο, θάν έχΐς κτλ.
3Αόρ.—’Έφερα, έφερες, έφερε, έφεραμε, εφερατε, έφερανε.
Π αρακ.—’Έχω φερμένο—μένι— μένο, έχΐς κτλ.
' Υ περο .—Είχα φερμένο—μένι—μένο, είχες κτλ. *

* Δ υνητική

’Ε ν .— Θανά φέρνω, θα νά  φερνές, θα νά  φέρνχ) κτλ.
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Παρατ.—Θανάφερνα, θανάφερνες, Ξανάφερνε κτλ.
Μΐ'λλ.—Θανά φέρω, θανά φέρς, θανά φέρ κτλ.
Ά όρ.—Θανάφερα, θανάφερες, θανάφερε κτλ.
Π αρακ .—Θανάχω φερμένο, μ ένι—μένο, θανάχΐς κτλ.

Υποτακτική

’Εν.—Να φέρνω, νά φερνής, νά φέρν^, κτλ.
Π αρατ.—Νάφερνα, νάφερνες, νάφερνε κτλ.
Ά όρ .—Νά φέρω, νά φέρς, νά φέρ, νά φέρμε κτλ.

Προστακτική
Έν.—Ά  φέρνω, φέρνε, άς φέρνχ) ή νά φέρνή, ά φέρνουμε, φέρνουτε, άς ή 

νά φέρνουνε.
Ά όρ .—Ά  φέρνω, φέρε, άς φέρ ή νά φέρ, ά φέρμε, φέρτε, άς φέρνε ή 

νά φέρνε.
Π αρακ .—’Άς έχω φερμένο—μένι—μένο, εχε φ., άς ή νάχΐ φ., άς έχμε φ., 

έχειτε φ., άς η νάχνε φερμένο κτλ-

Εύκτική

Έ ν .—Μακάρ νά φέρνω, μ. νά φερνές, μ. νά φέρνη κτλ. 
ΙΙαρατ .—-’Άς έφερνα, άς έφερνες, άς έφερνε κτλ.
Ά όρ. — ’Άς έφερα, άς έφερες, άς έφερε κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Νά ή άς είχα φερμένο—μένι -  μένο κτλ.

Μετοχή

Έν.—Φέρνοάας.

Κ ρίνω

'Οριστική

Έ ν.—Κρίνω, κρίνίς, κρίνΐ, κρίνμε, κρίντε, κρίν-νε.
Π αρατ.—’Έκρινα, έκρινες, έκρινε, έκριναμε, έκρινατε, έκρινανε. 
Μέλλ. διαρκ. — Θά κρίνω, θά κρίνίς, -θά κρίνΐ κτλ.
Μέλλ. οτ ιγμ .—Θά κρίνω, θά κρίνίς, θά κρίνΐ κτλ.
Ά όρ .—’Έκρινα, έκρινες, έκρινε, έκριναμε, έκρινατε, έκρινανε.

Δυνητική

Έ ν .—Θανά κρίνω, θα νά  κρίνίς, θ α νά  κρίνι κ-τλ.
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Π αρατ.—-Θανά έκρινα, θανά εκρινες, θανά έ'κρινε κτλ.
Μέλλ.—Θανά κρίνω, θανά κρίνις κτλ.
’Αόρ. — Θανάκρινα, θανάκρινες, θανά'κρινε κτλ.

'Υποτακτική

Ε ν .—Νά κρίνω, νά κρίνις, νά κρίνΐ κτλ.
Π αρατ.—Νάκρινα, νάκρινες, -νάκρινε κτλ.
*Αόρ.—Νά κρίνω, νά κρίνις, νά κρίνΐ κτλ.

Προστακτική

° Εν.—3Α κρίνω, κρίνε, άς η νά κρίνΐ, ά κρίνμε, κρίντε, άς ή νά κρίν-νε. 
*Αόρ.—Ά  κρίνω, κρίνε, άς κρίνΐ ή νά κρίνΐ κτλ.

Ευκτική

Ε ν.—Μακάρ νά κρίνω, μ. νά κρίνίς, μ. νά κρίνΐ κτλ.
Π αρατ.- ’Ά ς έκρινα, άς εκρινες, άς εκρινε, κτλ.
'Αόρ.—’Ά ς έκρινα, άς εκρινες, κτλ.

Μετοχή

Ε ν .—Κρίνοάας.

Μ έ σ η  ή jt αΌ· η τ ι κ ή φ ω ν ή  
3Αρέζμαι 

‘Οριστική

Ε ν .—Άρέζμαι, άρέζεσαι, άρέζεται, άρέζμαστε, άρέζεστε, άρέζάαι. 
Π αρατ.—Άρέζμανε, άρέζσανε, άρέζάανε, άρέζμαστανε, άρέζστανε άρέζ- 

άανε.
Μέλλ. δ ιαρκ.—Θ’ άρέζμαι, θ ’ άρέζεσαι, θ 5 άρέζεται κτλ.
Μέλλ. ατιγμ .—Θ’ άρεστώ, θ ' αρεστής, θ ’ άρεστή, θ ’ άρεστοΰμε, θ ’ άρε- 

στήτε, θ 5 άρεστοΰνε.
Μέλλ. τελ '—Θά είμαι άρεσμένος—μένΐ—μένο, θά είσαι κτλ.
3Αόρ.—Άρέστηκα, άρέστηκες,- άρέστηκε, άρέστηκαμε, άρέστηκατε άρέ- 

στηκανε ή
Άρέσκα, άρεσκες, άρέσκε, άρέσκαμε, άρέσκατε, άρέσκανε.

Π αρακ .—Είμαι άρεσμένος—μένΐ—μένο, είσαι κτλ.
Ύ π ε ρ ο —Εϊμάνε άρεσμένος—μένΐ—μένο, εΐσανε κτλ.
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Δυνητική
Έ ν.—Θαν’ άρέζμαι, θα ν ’ άρέζεσαι, θα ν ’ άρέζεται κτλ.
Π αρατ.—Θαν’ άρέζμανε, θα ν ’ άρέζσανε, θα ν ’ άρέζάανε κτλ.
Μέλλ. — Θαν3 άρεστώ, θα ν ’ αρεστής, θ α ν ’ αρεστή κτλ.
Ά όρ.—Θαν’ άρέστηκα, θ α ν ’ άρέστηκες, θα ν ’ άρέστηκε κτλ.
Παρακ.— Θανά είμαι άρεσμένος—μένΐ—μένο κτλ.

eΥποτακτική
Έν.—Ν’ άρέζμαι, ν ’ άρέζεσαι, ν ’ άρέζεται κτλ.
Παρατ.—Ν’ άρέζμανε, ν ’ άρέζσανε, ν ’ άρέζάανε κτλ.
° Αόρ.—Ν’ άρεστώ, ν ’ άρεστής, ν ’ άρεστή κτλ.
Π αρακ.—Να είμαι άρεσμένος—μένΐ—μένο κτλ.

Προστακτική
3Εν.—’Ά ς άρέζμαι, ν ’ άρέζεσαι, άς ή ν ’ άρέζεται, άς άρέζμαστε, ν ’ άρέζε- 

στε, άς ή ν ’ άρέζάαι.
Ά όρ .—”Ας άρεστώ, άρέθτσε, άς ή ν ’ άρεστή, άς άρεστοϋμε, άρεστήτε, άς 

ή ν ’ άρεστοΰνε.
Π αρακ.—’Ά ς είμαι άρεσμένος—μένΐ—μένο, νά είσαι κτλ.

Εϋκτική
Έ ν.—-Μακάρ ν ’ άρέζμαι, μ. ν ’ άρέζεσαι κτλ.
Π αρατ.— ’Ά ς άρέζμανε, άς άρέζσανε, άς άρέζάανε κτλ.
Ά όρ.—’Ά ς άρέστηκα ή άς άρέσκα, άς άρέσκες κτλ.
Ύ π ερ ο .—Νά ή άς εΐμανε άρεσμένος κτλ.

Μετοχή
Παρακ. — Άρεσμένος—μένι — μένο.

Κλώ'&μαι 
'Οριστική

Έν. — Κλώθμαι, κλιοθεσαι, κλοοθεται, κλώθμαστε, κλώθεστε, κλώδάαι. 
Π αρατ.—Κλώθμανε, κλώθσανε, κλώδάανε, κλιόθμαστανε, κλιόθστανε, 

κλιόδάανε.
Μέλλ. δ ιαρκ.—Θά κλώθμαι, θά κλώθεσαι, θά κλώθεται κτλ.
Μέλλ. οτιγμ .—Θά κλωστώ, θά κλωστής, θά κλιοστή, θά κλιοστοϋμε, θά 

κλωστήτε, θά κλωστούνε.
Μέλλ. τελ.—Θά είμαι κλωσμένος —μένΐ—μένο κτλ.
3Αόρ.—Κλώστηκα, κλώστηκες, κλώστηκε, κλώστηκαμε, κλώστηκατε, κλώ

στηκα νε.
Π αρακ.—Είμαι κλωσμένος—μένΐ—μένο, είσαι κτλ.
Ύ π ερ ο .—Εΐμανε κλωσμένος—μένΐ—μένο, εΐσανε κτλ.



Δ υνητική

"Εν.—Θανά κλώθμαι, θανά κλώθεσαι, θανά κλώθεται κτλ.
ΙΙαρατ. — Θανά κλώθμανε, θανά κλώθσανε, θανά κλώδάανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά κλωστώ, θανά κλωστής, θανά κλωστή κτλ.
"Αόρ.—Θανά κλώστηκα, θανά κλώστηκες, θανά κλώστηκε κλπ.
Π αρακ .—Θανά είμαι κλωσμένος — μένΐ— μένο, θανά εισα.ι κτλ.

‘Υ π ο τ α κ τ ικ ή

"Εν.—Νά κλώθμαι, νά κλώθεσαι, νά κλώθεται κτλ.
ΤΤαρατ. — Νά κλώθμανε, νά κλώθσανε, νά κλώδάανε κτλ.
’Αόρ.—Νά κλωστώ, νά κλωστής, νά κλωστή κτλ.
Π αρακ .—Νά είμαι κλωσμένος—μένΐ—μένο κτλ.

Ι Ι ρ ο β τα κ τ ικ ή

’Εν.—Ά  κλώθμαι, νά κλώθεσαι, ya  κλώθεται η άς κλώθεται, ά κλώθ- 
μαστέ, νά κλώθεστε, άς η νά κλώδάαι.

"Αόρ.—Ά  κλωστώ, κλώθτσε, άς η νά'κλωστη, ά κλωστούμε, κλωστήτε, άς 
η νά κλωστούνε. · s"

Παρακ.—’Ά ς είμαι κλωσμένος—μένΐ—μένο, νά είσαι κλπ.

Ε υκ τ ικ ή

"Εν.—Μακάρ νά κλώθμαι, μ. νά κλώθεσαι, μ. νά κλώθεται κλπ.
Π αρατ.—’Ά ς κλώθμανε, άς κλώθσανε, άς κλώδάανε κτλ.
’Αόρ.—-’Ά ς κλώστηκα, άς κλώστηκες, άς κλώστηκε, άς κλώστηκαμε, άς 

κλώστηκατε, άς κλώστηκανε.
‘Υ π ερ ο .—Νά η άς εϊμανε κλωσμένος—μένΐ—μένο κτλ.

Μ ετοχή

θρακική γλωσσογραφία  43

Παρακ. -  Κλωσμένος—νη—νο.

Σ πέρνονμαι 
‘Ο ρ ισ τ ικ ή  ε γ κ λ ια ις

"Εν.—Σπέρνουμαι, σπέρνεσαι, σπέρνεται, σίεέρνουμαστε, σπέρνουστε, 
.σπέρνουθαι.
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Παρατ. —Σπέρνουμανε, σπέρνουσανε, σπέρνουάανε,' σπέρνουμαστανε, 
σπέρνουσαστανε, σπέρνουάανε.

Μέλλ. δ ια α κ .- -Θά σπέρνουμαί, θά σπέρνεσαι, θα σπέρνεται κτλ.
Μελλ. ατιγμ .— Θά σπαρτώ, θά σπαρτής, θά σπαρτή, θά σπαρτοΰμε, θά 

σπαρτήτε, θά σπαρτοϋνε κτλ.
Μέλλ. χελ.<—-Θά είμαι σπαρμένος κτλ.
* Αόρ.—Σ-πάρτηκα, σπάρτηκες, σπάρτηκε, σπάρτηχαμε, σπάρτηκατε, σπάρ- 

τηκανε. ’Ή  σπάρκα, σπάρχες, σπάρκε, σπάρκαμε, σπάρκατε, σπάρκανε. 
Π αρακ.— Είμαι σπαρμ,ένος κτλ. '
'‘Υ περο .—Εϊμανε σπαρμένος κτλ.

Δ υνητική

3Εν.—Θανά σπέρνουμαί, θανά σπέρνεσαι κτλ.
Παρατ.—Θανά σπέρνουμανε, θανά σπέρνουσανε κτλ.
Μ έλλ—Θανά σπαρτώ, θανά σπαρτής, θανά σπαρτή κτλ.
\4όρ. — Θανά σπάρτηκα, θανά σπάρτηκες, θανά σπάρτηκε κτλ.
Παρακ.·—Θανά είμαι, θανά είσαι, θανάναι σπαρμένος κτλ.

“Υ π ο τ α κ τ ικ ή

“Εν.—Νά σπέρνουμαί, νά σπέρνεσαι, νά σπέρνεται κτλ.
Π αρατ.—Νά σπέρνουμανε, νά σπέρνουσανε κτλ.
’Αόρ.—Νά σπαρτώ, νά σπαρτής, νά σπαρτή κτλ.
Π αρακ.—Νά είμαι, νά είσαι,' νάναι σπαρμένος κτλ.

Π ροστα κ τ ικ ή

3Εν.—Ά  σπέρνουμαί, νά σπέρνεσαι, ας ή νά σπέρνεται. Ά  σπέρνουμαστε, 
νά σπέρνεστε, ας ή νά σπέρνουάαι.

Ά όρ.—Ά  σπαρτώ, νά σπαρτής, άς ή νά σπαρτή, ά σπαρτοΰμε, σπαρτήτε» 
ας ή νά σπαρτοϋνε.

Π αρακ.—3Ά ς είμαι σπαρμένος, άς είσαι σπ., άς εναι σπ. κτλ.

Ε ύκ τ ικ ή

3Εν.—Μακάρ νά σπέρνουμαί, μ. νά σπέρνεσαι κτλ.
Παρατ.—’Ά ς σπέρνουμανε, άς σπέρνουσανε, άς σπέρνουάανε κτλ.
“Αόρ. — ’Ά ς σπάρτηκα, άς σπάρτηκες, άς σπάρτηκε κτλ.
“Υ περο .—Νά εϊμανε σπαρμένος, ή άς εΐμανε σπαρμένος κτλ.
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Μετοχή

Π αρακ.—Σπαρμένος—μένΐ— μένο.

Τ ρίβμα ι
'Οριστική

Έ ν.—Τρίβμαι, τρίβεσαι, τρίβεται, τρίβμαστε, τρίβεστε, τρίβάαι.
Παρατ. — Τρίβμανε, τρίβσανε, τρίβάανε, τρίβμαστανε, τριβότανε, τρίβάανε. 
Μέλλ. δ ια ρ κ —Θά τρίβμαι, θά τρίβεσαι, θά τρίβεται κτλ.
Μέλλ. οχιγμ .— Θά τριφτώ, θά τ ρ ιφ τ ή  θά τριφτή, θά τριφτούμε, θά τρι- 

φτήτε, θά τριφτοΰνε.
Μέλλ. τελ.— Θά είμαι, θά είσαι, θάν εναι τριμμένος κτλ.
Άόρ —Τρίφτηκα, τρίφτηκες, τρίφτηκε, τριφτήκαμε, τριφτήκατε, τριφτή

κανε. ’Ή  τρίφκα, τρίφκες, τρίφκε, τρίφκαμε, τρίφκατε, τρίφκανε. 
Π αρακ.—Είμαι, είσαι, εναι τριμμένος κτλ.
Ύ π ερ ο .—Εϊμανε, εΐσανε, εΐάανε τριμμένος κτλ.

Δυνητική

3Εν.—Θανά τρίβμαι, θανά τρίβεσαι, θανά τρίβεται κτλ.
Παρατ.—Θανά τρίβμανε, θανά τρίβσανε, θανά τρίβάανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά τριφτώ, θανά τριφτής, θανά τριφτή κτλ.
3Αόρ. — Θανά τρίφτηκα ή θανά τρίφκα, θάνά τρίφτηκες κλπ.
Π αρακ.—Θανά είμαι τριμμένος, θανά είσαι τ'ριμ., θανάναι κτλ.

'Υποτακτική

3Εν.—Νά τρίβμαι, νά τρίβεσαι, νά τρίβεται κτλ·.
Παρατ. - Νά τρίβμανε, νά τρίβσανε, νά τρίβάανε κτλ.
Ά όρ.—Νά τριφτώ,, νά τριφτής, νά τριφτή, νά τριφτούμε, νά τριφτήτε, νά 

τριφτοΰνε.
Παρακ —Νά είμαι, νά είσαι, νά είναι τριμμένος κχλ. *

Προστακτική

3Εν. —9Α τρίβμαι, νά τρίβεσαι, άς ή νά τρίβεται, ά τρίβμαστε, νά τρίβε
στε, άς ή νά τρίβάαι. . < . . .  ...

Άόρ.—Ά  τριφτώ, τρίφτσε, άς ή νά τριφτή, ά τριφτούμε, τριφτήτε, άς ή 
. νά τριφτοΰνε.
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Π αρακ.—"Ας είμαι τριμμένος, να είσαι τριμ., νάναι τριμμένος κλπ. "Ας 
είμαστε τριμ., νά είστε τριμ., ας έ'ναι η ναναι τριμμένοι κτλ.

Ε υκτ ικ ή

3 Εν.—Μακάρ νά τρίβμαι, μ. νά τρίβεσαι, μ. νά τρίβεται κτλ.
Π αρατ.— Ας τρίβμανε, άς τρίβσανε, άς τρίβάανε κτλ.
’Αύρ.—"Ας τρίφτηκα, άς τρίφτηκες, άς τρίφτηκε κτλ.
'Υ π έρ .—Νά εΐμανε ή ας εΐμανε τριμμένος κτλ.

Μετοχή

Παρακ.—Τριμμένος, τριμμένι, τριμμένο.

Φλάγμαι
'Οριστική

3Εν.-----Φλάγμαι, φλάγεσαι, φλάγεται, φλάγμαστε, φλάγεστε, φλάγάαι.
ΙΙαρατ.— Φλάγμανε, φλάγσανε, φλάγάανε, φλάγμαστανε, φλάγστανε, 

φλάγάανε.
Μέλλ. δ ιαρκ.—Θά φλάγμαι, θά φλάγεσαι, θά φλάγεται κτλ.
Μέλλ. στιγμ. — Θά φλαχτώ, θά φλαχτής, θά φλαχτή, θά φλαχτοΰμε, θά 

φλαχτήτε, θά φλαχτοϋνε.
Μέλλ. τελ.—Θά είμαι φυλαγμένος—μένΐ—μένο, θά είσαι κτλ.
3Αόρ.—Φλάχτηκα, φλάχτηκες, φλάχτηκε, φλάχτηκαμε, φλάχτηκατε, φλά- 

χτηκανε. Καί φλάχκα, φλάχκες, φλάχκε, φλάχκαμε, φλάχκατε, φλάχ- 
κανε,

Παρακ.—Είμαι, φυλαγμένος—μένΐ — μένο, είσαι κτλ.
'Υ π ερ ο .—Εΐμανε φυλαγμένος — μένΐ—μένο, εΐσανε κτλ.

Δυνητική

’Εν.—Θανά φλάγμαι, θανά φλάγεσαι κτλ.
ΙΙαρατ.—Θανά φλάγμανε, θανά φλάγσανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά φλαχτώ, θανά φλαχτής κτλ.
3Αυρ.—Θανά φλάχτηκα, θανά φλάχτηκες κτλ. "Η θανά φλάχκα, θανά 

φλάχκες κτλ.
Παρακ. — Θανά είμαι φυλαγμένος—μένΐ—μένο κτλ.
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'Υποτακτική

'Εν.—Νά φλάγμαι, νά φλάγεσαι, νά φλάγεται κτλ.
Π αρατ.—Νά φλάγμανε, νά φλάγσανε, νά φλάγάανε κτλ.
Ά όρ .—Νά φλαχτώ, νά φλαχτςχί, νά φλαχτη κτλ.
Παρακ. — Νά είμαι φυλαγμένος — μένι—μένο, νά είσαι κτλ.

Προστακτική

\Εν.— Α φλάγμαι, νά φλαγεσαι, νά η άς φλάγεται. Ά  φλάγμαστε, νά φλά- 
γεστε νά ·η άς φλάγάαι.

Ά όρ .—Ά  φλαχτώ, φυλάχτσε, νά ή άς φλαχτή. Ά  φλαχτοΰμε, φλαχτήτε, 
νά η άς φλαχτοΰνε.

Παρακ.— Ά  ειμιαι φυλαγμένος—μένι— μένο κτλ.

Ευκτική

Έ ν . —Μακάρ νά φλάγμαι, μακάρ νά φλάγεσαι κτλ.
Παρατ. — ’Ά ς φλάγμανε, άς φλάγσανε, άς φλάγάανε κτλ.
Ά ύρ. — ’Ά ς φλάχτηκα, άς φλάχτηκες, άς φλάχτηκε κτλ. ’Ή άς φλάχκα, 

άς φλάχκες, άς φλάχκε κτλ.
Ύ π ερ ο .—Νά η άς εϊμανε φυλαγμένος—μένι—μένο, νά ή άς εΐσανε κτλ.

Μετοχή

Παρακ.—Φυλαγμένος, φυλαγμένη φυλαγμένο.

Φέρνουμαι

'Ο ρ ισ τ ικ ή

Έν.·— Φέρνουμαι, φέρνεσαι, φέρνεται, φέρνουμαστε, φέρνεστε, φέρνου- 
dau

Παρατ.—Φέρνουμανε, φέρνουσανε, φέρνουάανε, φέρνουμαστανε, φέρνου- 
στανε, φέρνουάανε.

Μέλλ. διαρκ  —Θά φέρνουμαι, -θά φέρνεσαι κτλ.
Μέλλ. ο τ ιγμ .—Θά φερτώ, θά φερτής, θά φερτά), -θά φερτονμε, θά φερ- 

τήτε, θά φερτοΰνε.
Μέλλ. τελ. — θά  είμαι φερμένος—μένι — μένο, θά είσαι κτλ.
Ά όρ.—Φέρτηκα, φέρτηκες, φέρτηκε, φέρτηκαμε, φέρτηκατε, φέρτηκανε.
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’Ή φέρκα, φέρκες, φέρκε, φέρκαμε, φέρκατε, φέρκανε.
Π αρακ.— Είμαι φερμένος—μένΐ—μένο, είσαι κτλ.
Ύ περο . — Εΐμανε φερμένος—μένΐ— μένο κτλ.

Δυνητική

Εν.—Θανά φέρνουμαι, -θανά φέρνεσαι κτλ.
ΙΙαρατ. — Θανά φέρνονμανε, 'θανά φέρνουσανε κλπ.
MetIX.·—Θανά φερτώ, ·θανά φερτής κτλ.
Ά όρ .—Θανά φέρτηχα, -θανά φέριηκες κτλ. "Η θανά ςέρκα, θανά φέρ

κες κτλ.
Π αρακ.—Θανά είμαι φερμένος—μένΐ-—μένο κτλ.

'Υποτακτική

Έν. — Νά φέρνουμαι, νά φέρνεσαι, νά φέρνεται κτλ.
Π αρατ.— Νά φέρνουμανε, νά φέρνουσανε κτλ.
Ά όρ.—Νά φερτώ, να φερτές, νά φερτ'ρ κτλ.
Π αρακ.—Νά είμαι φερμένος--μένΐ—μένο κτλ.

Προοτακτική

Έ ν .—Ά  φέρνουμαι, νά φέρνεσαι, νά ή άς φέρνεται. Ά  φέρναυμαστε, νά 
φέρνεστε, νά ή άς φέρνουάαι.

Ά όρ.—Ά  φερτώ, φέρτσε, νά η άς φερτή, ά φερτοΰμε, φερτήτε, νά ή 
άς φερτοϋνε.

' Παρακ.—Ά  είμαι φερμένος—μένΐ—μένο, νά είσαι κτλ.

Ευκτική

° Εν.—Μακάρ νά φέρνουμαι, μακάρ νά φέρνεσαι κτλ.
Παρατ. —"Ας φέρνουμανε, άς φέρνουσανε κτλ.
Άόρ. —’Ά ς φέρτηκα, άς φέρτηκες, άς φέρτήκε κιλ. ”Η άς φέρκα, άς φέρ

κες, άς φέρκε κτλ.
'Υ π ερο .—Νά ή άς εΐμανε φερμένος — μένΐ—μένο κτλ.

Μετοχή

Π αρακ .—Φερμένος, φερμένΐ, φερμένο.



Κ ρίνμα ι
'Οριστική

’Εν.—Κρίνμαι, κρίνεσαι, κρίνεται, κρίνμαστε, κρίνεστε, κρινται.
Π αρατ.—Κρίνμανε, κρίνσανε, κρίντανε, κρίνμαστανε, κρίνστανε, κρίν- 

τανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά κρίνμαι, θά κρίνεσαι κτλ.
Μέλλ. στιγμ  —Θά κριθώ, θά κριθης, θά κριθΐ), θά κριθοΰμε, θά κριθή- 

τε, θά κριθοννε.
Ά όρ. — Κρίθκα, κρίθκες, κρίθκε, κρίθκαμε, κρίθκατε, κρίθκανε.

Δυνητική

'Ε ν .—Θανά κρίνμαι, θανά κρίνεσαι κτλ.
Παρατ. — Θανά κρίνμανε, θανά κρίνσανε κτλ.
Μέλ. — Θανά κριθώ, θανά κριθχίς κτλ.
'Άόρ.—Θανά κρίθκα, θανά κρίθκες κτλ.

'Υποτακτική

5Εν.—Νά κρίνμαι, νά κρίνεσαι κτλ.
Παρατ. — Νά κρίνμανε, νά κρίνσανε κτλ.
'Αόρ. — Νά κριθώ, νά κριθ^τ, νά κριθη κτλ.

Προστακτική

’Εν — Ά  κρίνμαι, νά κρίνεσαι, νά η άς κρίνεται, ά κρίνμαστε, νά κρίνε
στε, νά η άς κρίνται.

Ά όρ. — Ά  κριθώ, κρίθτσε, νά η άς κριθχί, ά κριθοΰμε, νά κριθήτε, νά η 
άς κριθοΰνε.

Ευκτική
Εν. — ”Ας κρίνμανε, άς κρίνσανε κτλ.
Άόρ. — ”Ας κρίθκα, άς κρίθκες, άς κρί,θκε, άς κρίθκαμε, άς κρίθκατε, 

άς κρίθκανε.

Β οηθητικά ρήματα
α) 3Έ χω  

'Οριστική
Έν. ’Έχω, εχις, εχι, εχμε, εχτε, εχνε. 
β  ρ μ κ ι κ ά ΙΖ'
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Π αρατ.—Είχα, είχες, είχε, είχαμε, είχατε, είχανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά εχω, θά εχΐς, θά εχΐ κτλ.

Δυνητική

Έ ν.— Θανάχο), θανάχΐς, θανάχΐ, θανάχμε, θανάχτε, θανάχνε. 
Παρατ.—Θανά είχα, θανά είχες κτλ.

'Υποτακτική

Έν.—Νά εχω, νά εχΐς, νά εχΐ, νά εχμε κτλ. 
Παρατ.—Νά είχα, νά είχες νά είχε κτλ.

Προστακτική

’Εν —"Ας εχω, εχε, νάχΐ η άς εχΐ. "Ας εχμε, έχείτε νά'χνε ή άς εχνε.

Ευκτική

Έ ν.—Μακάρ νά εχω, μακάρ νά έ'χΐς κτλ. 
Π αρατ— "Ας είχα, άς είχες, άς είχε.

Μετοχή

Έν.— Έχοάας.

β) Ε ίμαι 
'Οριστική

Έ ν — Είμαι, είσαι, εναι, είμαστε, είστε, έ'ναι.
Π αρατ.—Εΐμανε, εΐσανε, εΐάανε, εΐμαστανε, εΐσαστανε, εΐάανε. 
Μέλλ. δ ιαρκ.—Θά είμαι, θά είσαι, θάν εναι κτλ.

Δυνητική

Έν.—Θανά είμαι, θανά είσαι, θανάναι κτλ.
Π αρατ.—Θανά εΐμανε, θανά εΐσανε κτλ.

e Υποτακτική

Έν.—Νά είμαι, νά είσαι, νάναι κτλ.
Π αρατ.—Νά εΐμανε, νά εΐσανε, νά εΐάανε κτλ.
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.Προστακτική
Έ ν.—’Άς είμαι, νά είσαι, νάναι η εναι, ας είμαστε νά είστε, νάναι η ας 

εναι.

Ευκτική

Έ ν—Μακάρ νά είμαι, μακάρ νά είσαι κτλ.
Παρατ.—’Ά ς εϊμανε, ας εϊσανε, άς εΐάανε κτλ. . ·

γ) Κ άμνω  
'Οριστική

Έν.—Κάμνω, κάμνεις, κάμνει, κάμνουμε, κάμινουτε, κάμνουνε.
Π αρατ.—Έκαμνα, εκαμνες, έκαμνε, εκαμνανε, έκάμνατε, εκαμνανε. 
Μέλλ. διαρκ. — Θα κάμνω, \ΐά κάμνχ)ς κτλ.
Μέλλ. στ ιγμ .—Θά κάμω, θά κάμς, τ)ά κάμ, θά κάμε, θά κάμτε, θά κάμνε. 
Μέλλ. τελ.— Θά έ'χω καμωμιένο—μένι—μένο κτλ.
Ά όρ.—’Έκαμα, έκαμες, έκαμιε, έκαμαμε, έκαματε, έ'καμιανε.
Π αρακ .—’Έχω καμωμιένο— μένΐ --μένο κτλ.
"Υπερο. — Είχα καμιωμιένο—μιένϊ—μιένο κτλ.

Δυνητική

Έν. — Θανά κάμνω, θανά κάμνης κτλ.
Π αρατ .—Θανά έκαμνα, θανά εκαμνες κτλ.
Μέλλ.—Θανά κάμτο, θανά κάμς, θανά κάμι κτλ.

'\Αόρ.—Θανά εκαμια, θανά έκαμες κτλ. ’Ή  θανά'καμα, θανάκαμες κτλ. 
Παρακ. — Θανάχω καμωμένο—μένι— μένο κτλ.

cΥποτακτική

Έν.—Νά κάμινω, νά κάμνης, νά κάμνη κτλ.
Π αρατ.— Νά έκαμνα, νά εκαμνες κτλ. ’ΤΙ νά'καμνα, νάκαμνες κτλ.
°Αόρ. — Νά κάμιω, νά κάμις, νά κάμ κτλ.
Παρακ. Νά'χω καμωμένο —μένι — μένο κτλ.

Προστακτική

Έν.—Ά  κάμνω, κάμνε, νά ή άς κάμνη, ά κάμνουμε, νά κάμνουτε, νά η 
άς κάμνουνε.

Ά υρ .—Ά  κάμω, κάμιε, νά η άς κάμι, ά κάμε, κάμτε, νά η άς κάμνε.
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Π αρακ.— "Ας έχω καμωμένο—μένΐ—μένο, έχε καμωμένο κτλ.

Ε ύκ τ ικ ή

3Εν.—Μακάρ νά κάμνα), μακάρ νά κάμνης κτλ.
Παρατ.— "Ας έκαμνα, ας έκαμνες κτλ.
Ά ορ .—"Ας έκαμα, ας έκαμες, ας έκαμε κτλ.
Μ ετοχή.—Κάμνοάας. Καμωμένος — μένΐ— μένο.

3Α π ο ν ε τ ικ ά  ρήμ α τα  
Γλέπω  

*Ο ρ ισ τ ικ ή

Εν.—Γλέπω, γλέπς., γλέπ, γλέπμε, γλέπτε, γλέπνε.
Π αρατ.—’Έγλέπα, έγλεπες, έγλεπε, έγλεπαμε, έγλεπατε, έγλεπανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά γλέπω, θά γλέπς, θά γλέπ κτλ.
Μέλλ. οτ ιγμ .—Θά δεώ, θά 8if]c, θά διχ), θά διοΰμε, θά διήτε θά διοϋνε. 
Ά όρ.—Είδα, είδες, είδε, ε’ι'δαμε, είδατε, είδανε.

Δ υνητική

3 Εν.— Θανά γλέπω, θανά γλέπς, θανά γλέπ κτλ.
Παρατ.— Θανά έγλεπα, θανά έγλεπες η θανάγλεπες, θανάγλεπε κτλ. 
Μέλλ.—Θανά διώ, θανά διης κτλ.
Ά όρ .—Θανά είδα, θανά είδες, θανά είδε κτλ.

1 Υ π ο τ α κ τ ικ ή

"Εν.—Νά γλέπο.), νά γλέπς, νά γλέπ κτλ.
Παρατ. — Νάγλεπα, νάγλεπες, νάγλεπε κτλ.
3Αύρ. — Νά διώ, νά διχίς, νά δεχ̂ , νά διοΰμε κτλ.

Π ροστακ τ ικ ή

Έν. —9Α γλέπω, γλέπε, νά ή άς γλέπ, ά γλέπμε, γλέπτε, νά ή άς γλέπνε. 
Ά όρ.—Ά  διώ, διές καί διέ, νά η άς δ if], ά διοΰμε, διέστε η διέτε, νά η 

άς διοϋνε.

Ε υκ τ ικ ή
Έ ν ,— Μακάρ νά γλέπω, νά γλέπς κτλ.
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Π αρατ.— "Ας έ'γλεπα, ας εγλεπες κτλ.
"Αόρ.—"Άς είδα, ας είδες, ας είδε κτλ.
Μ ετοχή .—Γλέποάας καί γλέποάα.

β) ’’Ερκουμαι 
Ε ρ ισ τ ικ ή

Έν. — "Ερκουμαι, ερκεσαι, ερκεται, ερκουμαστε, έ'ρκεστε, ερκουάαι.
Π αρατ.—"Ηρκουμανε, ήρκουσανε, iioxoubav8l ήρκουμαστανε, ηρκουσα

σιανέ, ήρκουάανε.
Μέλλ. δ ια ρκ .—Θά ερκουμαι, θα ερκεσαι κτλ.
Μέλλ. a n y  μ .—Θάν ερτω, θάν ερτς, θάν ερτ, θάν ερτουμε, θάν ερτουτε> 

θάν ερτουνε.
Άόρ.-τ-ΤΗρτα, ήρτες, ήρτε, ήρταμε, ήρτατε, ήρτανε.

Δυνητική

Έ ν.—Θανά ερκουμαι, θανάρκεσαι κτλ.
Π αρατ.—Θανά ηρκουμανε, θανά ήρκουσανε κτλ.
Μέλλ.—Θανάρτω, θανάρτς, θανάρτ, θανάρτουμε κτλ.
Άόρ. -  Θανά ήρτα, θανά ήρτες, θανά ήρτε κτλ.

'Υ π ο τ α κ τ ικ ή

Έ ν.—Νάρκουμαι, νάρκεσαι, νάρκεται κτλ.
Π αρατ.—Νά ηρκουμανε, νά ήρκουσανε κτλ.
Ά όρ .—Νάρτω ή αν ερτω, νάρτς, νάρτ, νάρ^ουμε, νάρτουτε, νάρτουνε.

Π ροστακ τ ικ ή

Έν. —"Άς ερκουμαι ή αν ερκουμαι, νάρκεσαι, νά ή άς ερκεται, ας ερκου- 
μαστε ή άν ερκουμαστε, νάρκεστε, νά ή άς ερκουάαι.

Ά όρ .—3Αν ερτω, ελα, /άρτ ή άς ερτ, άν ερτουμε, ελάτε, νάρτουνε, ή άς 
ερτουνε.

Ε ύκτ ικ ή

Έ ν.—Μακαρ νά Ιρκουμαι, μακάρ νά ερκεσαι κτλ.
Π αρατ.—3’Ας ηρκουμανε, άτ ήρκουσανε κτλ.
Ά όρ .—"Άς ήρτα, άς ήρτες, άς ήρτε κτλ.
Μετοχή.—Έρκόάας κ" ερκοάα. .
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Π αρατηρήσε ις  α τά  β α ρ ύ το να

Στην τοπική γλώσσα τής Τσεντώς καθώς καί στην κοινή δημοτική, 
οί συζυγίες των ρημάτων ειταν δυό' των βαρυτόνων καί των περισπω
μένων.

Βαρύτονα εϊτανε δσα κληρονομήθηκαν απ ’ τήν αρχαία κι3 άλλα νε- 
ώτερα, χωρίς νά προστεθούν κ ι’ άπ’ τά περισπώμενα, διότι εκεί δεν 
υπήρχε τό φαινόμενο, πού επικρατεί σ ’ άλλες ελληνικές χώρες νά μετα- 
τρέπουνται περισπώμενα σε βαρύτονα’ π. χ. κουνώ — κουνάγω ή κνάω, 
πεινώ—πεινάγω καί πεινάω κτλ. Συνέβαινε δμως τό αντίθετο, δπως θά 
διοΰμε παρακάτω.

Τά βαρύτονα λήγανε στον ενεστώτα τής οριστικής σε ω, πού προ- 
φέρουνταν σάν ο κανονικά κατά τον συνηθισμένο πανελλήνιο τρόπο’ π.χ. 
άνεγριώνω, ίπόικιάζω, βουλώνω, γαρυάζω, γητεΰω, δρολυκώνω, άαρΒανί- 
ζω, έγλεντίζω, ζαρώνω, ήσκιώνω, θελυκώνω, ιδρώνω, κατσιποδιάζω, λο- 
γυρίζω, μουλώνω, νοστιμίζω, ξαίνω, όγραάίζω, πασπατεύω, ρου£'λίζω, σκα- 
bάζα), ταγίζω, φουρνίζω, χρονιάζω, ψουνίζω κτλ. Καί σ’ αυτό τό σημείο 
τό ιδίωμα τής Τσεντώς διέφερε από άλλα θρακικά ιδιώματα, πού είχανε 
τα βαρύτονα σέ ου’ («Θρακικά» Τόμος Δ' σελ. 296 καί 310).

cO φθόγγος ον. Τό άτονο ου άποβάλλουνταν πριν από διάφορες ρη
ματικές καταλήξεις’ π. χ. νίβουμε — νίβμε, πλέχουτε—πλέχτε, άρέχουνε— 
άρέχνε, άνεσκο6ώνουμαι — άνεσκο6ώνμαι, κάθουάαι- κάθάαι—κάάαι, και- 
γούμανε—καίγμανε, λουγούσανε — λούγσανε, κρίνουνταν — κρινούντανε— 
κρινούάανε — κρίνάανε.

Μετά τήν αποβολή τού άτονου ου τό ούρανικό. γ, πού αντάμωνε τό ς 
δέν αποτελούσε μαζί του τό διπλό σύμφωνο ξ, π. χ. κλαίγουσανε—κλαίγ- 
σανε, λούγουσ.ανε—λούγσανε κτλ. καί οχι κλαίξανε, λούζανε κτλ.

Τά χειλικά β καί φ μαζί μέ τό ς δέν γίνουντάν ψ' π χ. άλειφούσανε 
—άλείφσανε, γραφούσανε—γράφσανε, νιβούσανε —νίβσανε κτλ. καί όχι' 
αλείψανε, γράψανε, νίψανε κτλ.

Μετά τήν αποβολή τού ου τά χειλικά β, π καί φ δέν άποβάλλουν
ταν πριν τό μ, δπως σ ’ άλλες περιπτώσεις’ π. χ. άρέπουμαι —άρέπμαι, κρύ
βουμε - κρύβμε, άγλείφουμε—άγλείφμε κτλ. κΓ οχι κρύμε, άγλεΐμε κτλ.

Τό κ καί τό χ πριν τό d γίνουντάν g καί γ’ π. χ. στέκουνται—στέ- 
κουάαι—στέgdaι, πλέχουνται—πλέχουάαι --πλέγdaι κτλ.

Τό σ πριν άπ’ τά μ καί ν διατηρούσε τήν προφορά του, καί δέν προ- 
φέρουνταν σά ζ’ π. χ. θ ’ αλωνίσουμε—θ ’ αλωνισμέ, θά κοσκινίσουμε— 
θά κοσκινίσμε, θά ζμώσουμε—θά ζμώσμε, θά κορνιάσουνε—θά κορνιά- 
σνε, θά παρώσουνε—θά παρώσνε, θά σαλιαρίσουνε—θα σαλιαρίσνε κτλ.
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Τέλος τό άτονο ου δεν έ'πεφτε από τις ρηματικές καταλήξεις, δταν 
τά σύμφωνα, που θ 5 άνταμώνουντίχν μετά την αποβολή του δεν εΐταν 
εύκολο νά συμπροφερτοΰν* π. χ. •θ'5 αρμέξουμε, γδέρνουμε, στέλνουμε, κά- 
μνουτε, κλέφτουτε, παίρνουτε, ήρκουμανε, ήρκουσανε, διαγουμίζω—δια- 
γούμζα—διαγοΰμζαμε—διαγοΰμζατε κτλ.

Τό άτονο ι. Ό  άτονος φθόγγος ι άποβάλλουνταν στις διάφορες ρη
ματικές καταλήξεις εις, ει, ης, η- π.χ. άνεγριώνεις —άνεγριώνίς, όουκώνεις 
—όουκώνίς, βερανιάζει — βερανιάζ, άεάώνεις—άεάώνίς, δρασκελίζει—δρα- 
σκελίζ, ζαμακώνεις—ζαμακώνίς, ήσκιώνει—ήσκιώνΐ, θεμωνιάζει—θεμω- 
νιάζ, ιδρώνει—ίδρώνΐ, κοσιάζει—κοσιάζ, λαναρίζει—λαναρίζ, μελανιάζει 
— μελανιάζ, ξαίνεις—ξαίνίς, νυχτερεύεις—νυχτερεύΐς, ξοόλιάζει—ξοόλιάζ, 
πασκίζεις—πασκίζ, νά ροιρήξ^—νά ροφήξ, νά συάελέψη—νά συάελέψ, 
νά τσουρουφλίσης—νά τσουρουφλίσ’ , νά φλogαρίση—νά φλο^αρίς, νά 
χερώση — νά χερώς, νά ψάλη—νά ψάλτ. κτλ.

Μετά την αποβολή τοΰ άτονου φθόγγου ι τά ούρανικά σύμφωνα γ, 
κ καί χ, πού βρίσκουνταν πριν απ ’ αυτόν διατηρούσαν την ούρανική τους 
προφορά καί δέν τρέπουνταν σέ ξ μαζί μέ τό ς πού αντάμωναν π. χ. α 
νοίγεις— άνοίγίς, αρμέγεις—άρμέγίς, άκούγεις—.άκούγίς, καίγεις—καίγίς, 
κλαίγεις —κλαίγίς—κλαίς, βρέχεις—βρέχΐς, άρέχεις—άρέχΐς, πλέχεις—πλέ- 
χΐς, νά άφίκης—ν5 άφίκίς, νά δώκης— νά δώκίς, νά μπήκης—νά όήκης— 
νά όήκίς κτλ., καί όχι άνοίξ, άρμέξ, βρέξ, άρέξ, ν 5 άφίξ, νά 1)ήξ, νά 
δώξ κτλ.

Τά υγρά λ καί ν μετά την αποβολή τού άτονου φθόγγου ι εξακο
λουθούσανε νά προφέρουνται όπως στά ρήματα άγλείφω, λιμάζω, λιΐοίζ- 
μαι, λιχνίζω, λυσσιάζω, λιανίζω, μουσουνίζω, νυπνιάζω, νυστάζω, νοικοκυ
ρεύω κτλ. π. χ. θέλεις—θέλίς, νά πaρagείλης—νά πaρagείλlς, λιγδώνεις 
—λιγδώνίς, κακιώνεις—κακκύνίς, χαάακώνεις—χαάακώνίς κτλ., καί δχι 
θέλς, θά στείλς, νά παραο'είλς, λιγδώνς, κακιώνς, χαάακώνς κτλ.

Τά χειλικά β καί φ, πού άνταμώνουνταν μέ τό τελικό ς μετά τήν 
αποβολή τού άτονου ι δέν αποτελούσανε μαζί του τό διπλό σύμφωνο ψ, 
αλλά διατηρούσαν τήν χειλική προφορά τους· π. χ. άγλείφεις—άγλείφς, α
λείφεις—άλείφς, βάφεις—βάφς, γράφεις—γράφς, θρύβεις—θρύβς, νίβεις 
—νίβς, παλαίβεις—παλαίβς, τρίβεις — τρίβς κτλ. καί ό'χι άγλείψ, βάψ, 
άλειψ, θρύψ, νίψ, παλαίψ, τρίψ κτλ.

Καί τό δοντικό θ  δέν γίνουνταν τς μαζί μέ τό ς δταν άνταμώνουν
ταν μ’ αύιό μετά τήν αποβολή τού άτονου ι* π.χ. αλέθεις -  άλέθς, άρέ- 
θεις—άρέθς, κλώθεις—κλώθς, νοιώθεις—νοιώθο, πλάθεις—πλάθς, νά 
μάθης—νά μάθς, νά πάθης—νά πάθς κτλ. καί δχι άλέτς, άρέτς, κλώτς, 
νοιώτς, πλάτς, νά μάτς κτλ.
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Ό άτονος φθόγγος ι άποβάλλουνταν κάποτε μαζί μέ τό τελικό ς τοΰ 
δευτέρου ένικοΰ προσώπου διαφόρων χρόνων των βαρυτόνων ρημάτων, 
όταν υπήρχε προ αυτού το συριστικό σ ή ένα από τά διπλά ζ, ξ, ψ* π.χ. 
άυλίζεις—άυλίζ, πάνε νά κοιμίσης τό παιδί—πάνε νά κοιμίς τό παιδί, τί 
τσιρίζεις — τί τσιρίζ, μή τσαάουνίζης—μή τζαΒουνίζ, τί έχεις νά τραβήξης 
—τί εχΐς νά τραβήξ, νά τό ράψβς καλά—νά τό ράψ καλά κτλ.

Τέλος, όπως συνέβαινε καί στά ουσιαστικά, τό άτονο ι δεν άποβάλ
λουνταν στις ρηματικές καταλήξεις, όταν τά σύμφωνα πού θ ’ άντάμώ- 
νουνταν μετά την αποβολή του δεν ειταν εύκολοπρόφερτα" π. χ. βρίσκεις 
—βρίσκει, δέρνεις — δέρνει, γέρνεις—γέρνει, κάμνεις—κάμνει, παίρνεις— 
παίρνει, σπέρνεις—σπέρνει, στέλνεις—στέλνει, συνεφέρνεις—συνεφέρνει, 
νά παρα^έλνης—νά παραgέλvη, νά φεύγης — νά φεΰγη, νά ψ έλνη ς -νά  
ψέλνη κτλ.

Συλλαβική αύξηση .— Τά δ ισ ύλλα β α  β α ρύτο να , πού άρχ ιζα ν  από  σύμ 
φ ω νο  έ π α ιρ ν α ν  σ υλλα β ικ ή  α ύξη σ η  σ το ν  π α ρ α τα τ ικ ό  κα ί στον αόρ ιστο  τής 
ε νερ γη τ ικ ή ς  ο ρ ισ τ ικ ή ς1 π . χ. Β α ίν ω —έ'Βαινα , βράζω  —έβ ρ α ζα —έβρασα , 
γ δ έρ νω — έγ δ ερ να —έγδαρα , δ έρ νω — έδ ερ να — έδρα, άρέχω — έάρεχα — έάρε- 
ξα , θ ρ έ φ ω  — έ θ ρ ε φ α  —έδ ρ εψ α , κ ά μ ν ω —έ κ α μ ν α — έκα μ α , λάΒ ω — έλαΒ α— 
έ λ ά ψ α , μ ν ο ιά ζ ω — έ μ ν ο ια ζ α — έμ νο ια σ α , ν ο ιά ζ ω — έ ν ο ια ζ α — ένο ια σ α , ξ ύ ν ω  
— έ ξ υ ν α — έξυσ α , π ρ έπ ω  — έ π ρ ε π α — έπ ρ εψ α , ρ ά ν ω —έρρανα , σ τά ζω  - έ σ τ α 
ζα  - έ σ τ α ξ α ,  φ α ίν ω — έ φ α ιν α — έ φ α ν α , χ ρ ίζω — έχρ ιζα  —έχρ ισα , τσ ο ύ ζω — 
έ τσ ο υ ζ α —έτσ ουξα , ψ ή ν ω —έ ψ η ν α —έψ η σ α  κτλ .

Στά υπερδισύλλαβα δμως βαρύτονα, αντί νάπροστεθή αύξηση συλλαβι
κή, ανέβαινε ό τόνος στούς ιστορικούς χρόνους μιά συλλαβή παραπάνω1 π.χ. 
Βουρλιάζω—Βούρλιαζα—Βούρλιασα, βολίζω— βι^λιζα—βίgλισa, γανιά- 
ζω— γάνιαζα—γάνιασα, ςρινιάζω — gρίvιaζa—gρίvιaσa, διαφεθεύω—δια- 
φέάευα— διαφέάεψα, άαλώνω — άάλωνα — άάλωσα, θελώνω—θέλωνα— 
θέλωσα, χαλυβώνω—χαλύβωνα—χαλύβωσα, λεκιάζω—λέκιαζα—λέκιασα, 
μαδίζω—μάδζα—μάδσα, νυστάζω—νύσταζα—νύσταξα, ξηλώνω—ξήλωνα 
ξήλωσα, παρώνω — πάρωνα—πάρωσα, ρoυgλίζω — ρoύgλι.ζa—ρού£'λισα, 
σουμαδεύω — σουμάδευα—σουμάδεψα, ταγίζω—τάγιζα—τάγισα, τζ^ρινί- 
ζω —τζιο'ρίνίζα · τσιορίνίσα, τσαβελίζω—τσαβέλιζα—χσαβέλισα, φagρί- 
ζο>— φάgριζa -  φάgρισa, χαζηρεύω— χαζήρευα—χαζήρεψα, ψουνίζω— 
ψούνίζα, ψούνίσα κτλ.

Ό τόνος ανέβαινε καί στην τέταρτη καί στην πέμτη από δεξιά συλλα
βή τού ρήματος' π.χ, κεράστηκα—κεράστηκαμε—κεράστηκατε, φλάγμαί— 
φλάγμανε — φλάγμαστανε* φέρνουμαι—φέρνουμανε—φέρνουμαστανε κτλ· 
Κι’δταν ό τόνος εΐτανε ν ’ άνέβη στην προηγουμένη συλλαβή, πού είχε χά
σει άτονο ι, αυτό έπανέρχουν-ταν στη θέση του' π.χ. ζγιάζω, ζύγιαζα—ζύ
γιασα, ζμώνω - ζύμωνα—ζύμωσα, πράζω—πείραζα—πείραξα, ρμάζω—ρή
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μαζα—ρήμαξα, σκώνω —σήκωνα—σήκωσα, φλάγω—φύλαγα — φύλαξα κτλ.
Μερικά ρήματα έπαιρναν συλλαβική καί χρονική αύξηση μαζί' π. χ, 

βρίσκω—-ηΰρα, {ίέλω—ήθελα, ξαίρω—ήξαιρα, πίνω—έπινα—ήπια.

Μέλλων στιγμ ια ίος, αόρ ιστος της 'Ο ριστικής και. Π αθητική μετοχή .— 
Τά βαρύτονα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στον σχηματισμό τοΰ Στιγ
μιαίου Μέλλοντα, τοΰ ’Αορίστου τής Ενεργητικής'Οριστικής καί τής Με
τοχής τοΰ Παθητικού Παρακειμένου. Π> χ.

α) Ρ ήματα  σε -άζω. ’Απ’ αυτά άλλα είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο 
σέ σω, τον ενεργητικό αόριστο τής οριστικής σέ σα καί τήν μετοχή του 
παθητικού παρακειμένου σέ σμένος· π χ. άνε^άζιο—θ ’ ανεβάσω—ανέβα
σα— άνε^ασμένος, ανεβάζω—θ ’ ανεβάσω — ανέβασα—άνεβασμένος—βρά
ζω—θά βράσω —έβρασα—βρασμένος, διαβάζω—θά διαβάσω—διάβασα— 
διαβασμένος, κατεβάζω—θά κατεβάσω—κατέβασα—κατεβασμένος, κου
ράζω—θά κουράσω—κούρασα—κουρασμένος, μοιράζω—θά μοιράσω — 
μοίρασα—μοιρασμένος, ξυπάζω—θά ξυπάσω—ξυπασα—ξυπασμένος κτλ. 
Τά περισσότερα δμως από τά ρήματα που λήγανε σέ άζω είχανε τον μέλ
λοντα στιγμιαίο σέ ξω, τον αόριστο τής οριστικής σέ ξα καί τήν μετοχή 
του παθητικού παρακειμένου σέ γμένος* π.χ. αλλάζω—θ ’ αλλάξω—άλλα
ξα—αλλαγμένος, αρπάζω—θ ’ αρπάξω—άρπαξα—αρπαγμένος, γάζω—θά 
γάξω—έγαξα, γιορτάζω—θά γιορτάξω—γιόρταζα, κοιτάζω—θά κοιτάξω
— κ ο ίτ α ξ α — κο ιτα μ ένο ς , λ ιμ ά ζ ω —θά λ ιμ ά ξω — λίμ α ξα  α λλά  λ ιμ α σ μ ένο ς , 
ν υ σ τ ά ζ ω — θά ν υ σ τ ά ξ ω — ν ύ σ τ α ξ α — νυ σ τ α γ μ έ ν ο ς , ξ ε τ ά ζ ω — θά ξε τά ξω  — 
ξ έ τ α ξ α —ξετα γμ ένο ς , π ρ ά ζ ω —θά π ρ ά ξω  — π ε ίρ α ξα  — πε ιρ α γμ ένο ς , ρ μ ά ζω —-  
θά ρ μ ά ξ ω — ρ ή μ α ξα — ρ η μ α γμ ένο ς , σ φ ά ζ ω — θά σ φ ά ξ ω — έσ φ α ξα — σ φ α γ μ έ 
νος, τ ά ζ ω — θά τ ά ξ ω —έ τ α ξ α — τα μ ένο ς , φ α ν τ ά ζ ω —θά φ α ν τ ά ξ ω  —φ ά ν τ α ξ α
— φανταγμένος, χαράζω—θά χαράξω—χάραξα — χαραγμένος κτλ. Τό βά
ζω έχει στιγμιαίο μέλλοντα θά βάνω, αόριστο τής οριστικής έβανα, πα
θητικό παρακείμενο τής μετοχής βαλμένος. Καί τό βγάζω έχει μέλ. στιγμ. 
έβγαλα, ενεργητικό άόρ. τής οριστικής έβγαλα καί, μετοχή τοΰ παθ. παρα
κειμένου βγαλμένος.

β) Ρ ήματα  σε -ιάζω . 'Απ’ αυτά άλλα είχανε τον στιγμιαίο μέλλον
τα σέ ιάσω, τον αόριστο τής ενεργητικής οριστικής σέ ιασα καί τήν μετοχή 
τοΰ παθητικού παρακειμένου σέ σμένος. Π. χ. αγιάζω —θ ’ αγιάσω—αγία
σα—αγιασμένος, βιάζω--θά βιάσω—έβιασα—βιασμένος, γανιάζω —θά γα- 
νιάσω—γάνιασα — γανιασμένος, δρομιάζω—θά δρομιάσω — δρόμίασα— 
δρομιασμένος, ζαμουριάζω—θά-ζαμουριάσω—ζαμοΰριασα—ζαμουριασμέ- 
νος, θεμωνιάζω—θά θεμωνιάσω—θεμώνιασα—θεμωνιασμένος, λαχανιά
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ζω— λαχανιάσω—λαχάνιασα—λαχανιασμένος, μουχλιάζω—θά μουχλιά
σω—μούχλιασα—μουχλιασμένος, νερ ιάζω— θά νεριάσω—νέριασα—νε- 
ριασμένος, ξυλιάζω—θά ξυλιάσω—ξύλιασα—ξυλιασμένος, πλαγιάζω—θά 
πλαγιάσω—πλάγιασα —πλαγιασμένος, ραχνιάζω—θά ραχνιάσω — ράχνιασα 
— ραχνιασμένος, σιχλιάζω—θά σιχλιάσω—σίχλιασα — σιχλιασμένος, τρι- 
τσονιάζω—θά τριτσονιάσω—τριτσόνισσα, τσουβαλιάζω — θά τσουβαλιά- 
σώ—τσουβάλιασα — τσουβαλιασμένος, τρελλιάζω—θά φελλιάσω—ψέλλια- 
σα—φελλιασμένος, χολιάζω—θά χολιάσω—χόλιασα—χολιασμένος, ψειριά
ζω —θά ψ ιρ ιάσω  —ψείριασα—ψειριασμένος κτλ. Κι’ άλλα είχανε τον στιγ
μιαίο μέλλοντα σέ ιάξω, τον ενεργητικό αόριστο τής οριστικής σέ ιαξα 
και τον παθητικό παρακείμενο τής μετοχής σέ ιαγμένος* π. χ. dgιάζω — 
θ ’ ag^a> —a g ^ a —άgιaγμέvoς, βουλιάζω—θά βουλιάξω βουλίαξα— 
βουλιαγμένος, γαρυάζω—θά γαρυάξω—γάρυαξα, κοσιάζω—θά κοσιάξω— 
κόσιαξα, μνοιάζω—θά μνοιάξω—έμνοιαξα, σιάζω—θά σιάξω —έσιαξα— 
σιαγμένος κτλ.

γ) ρήματα σε -α ίνω  Ά π ’ αυτά άλλα είχανε τον στιγμιαίο μέλλοντα 
σέ άνω, τον αόριστο τής οριστικής σέ ανα καί την μετοχή τοΰ παθητικού 
παρακειμένου σέ μένος' π. χ. άδραίνω—θ ’ άδραίνω—άδραινα—άδραιμέ- 
νος, βολίκαίνω—θά Ι^ολίκάνω—ίοόλίκαινσ, βαραίνω—θά βαραίνο)—βάραι
να, ζεσταίνω—θά ζεστάνω -ζέστανα—ζεσταμένος, κοάαίνω —θά κοάαί- 
νω — κόάαινα, λειψαίνω—θά λειψαίνω — λείψαινα, μαραίνω—θά μαράνω 
—μάρανα—μαραμένος, παχαίνω—θά παχαίνω—πάχαινα, φαίνω— θά 
φάνω—ε'φανα—φαμένος, χοάραίνω—θά χοάραίνω—χόάραινα κτλ. ’Άλλα 
είχανε τον στιγμιαίο μέλλοντα σέ ω καί τον αόριστο τής οριστικής σέ α' 
π. χ. ανεβαίνω—θ ’ ανέβω—άνέβκε, καταλαβαίνω—θά καταλάβω—κατά
λαβα, λαχαίνω—θά λάχω—έλαχα, μαθαίνω—θά μάθω—έμαθα, πηγαίνω 
θά πάγω — πήγα, παθαίνω—θά πάθω—έπαθα, τυχαίνω—θά τΰχω—έτυ- 
χα κτλ. Δυο είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ σω καί τόν αόριστο τής 
οριστικής σέ σα' π. χ. σωπαίνω—θά σωπάσω—σώπασα, χορταίνω—θά 
χορτάσω—χόρτασα. Καί δυο τά baivco καί βγαίνω ως εξής' baivto—θά 
bi^co—βήκα, βγαίνω—θά βγηκω—βγήκα. Τέλος τό δένω είχε μέλ. στιγμ. 
θά δέσω καί άόρ. έδεσα. . · .

(5) ρήματα σε -άνω. "Ενα απ’ αυτά τό βυζάνω είχε μέλλοντα στιγμι
αίο θά βυζάξο) καί αόριστο βύζαξα. Τ’ άλλα δμως είχανε τόν μέλλοντα 
στιγμιαίο σέ σω καί τόν αόριστο τής οριστικής σέ σα' π χ. πλάνω - θά 
πλάσω — έπλασα, σπάνω—θά σπάσω—έσπασα, χάνω—θά χάσω—έχα
σα κτλ. . . . .

ε) ρήματα σε βω και σε ενω. "Ολα . αυτά είχανε τόν στιγμιαίο μέλ
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λοντα σέ ψω καί τον αόριστο τής οριστικής σέ ψα. Π.χ. άρκεΰω—θ ’ άρκέ- 
ψω—άρκεψα, 5ερδεύω—θά £ερδέψω—Βέρδεψα, βολεύω—θά βολέψω—βό- 
λ 'ψα , δουλεύω—θά δουλέψω—δούλεψα, ζεΰω—θά ζέψω—έζεψα, ημερεύω 
θά ημερέψω—ημέρεψα, θρύβω—θά θρύψω—έθρυψα, κουρεΰω—θά κου
ρέψω—κούρεψα, λιγοστεύω—θά λιγοστέψω—λιγόστεψα, μουσκεύω—θά 
μουσκέψω—-μούσκεψα, νίβω—θά νίψω —ένιψα, νυχτερεύω—θά νυχτερέ- 
ψω -νυχτέρεψα, ξοδεύω—θά ξοδέψω —ξώδεψα, παστρεύω—θά παστρέ
ψω —πάστρεψα, ρωνεύω—θά ρωνέτ^ω — ρώνεψα, συάελεύω—θά συάελέψω 
συάέλεψα, τρανεύω—θά τρανέψω—τράνεψα, τρίβω — θά τρίψω—έτριψα, 
φ υ ιεύω —θά φυτέψω —φύτεψα, χαϊνεύω—χαΐνεψα, θά  χαίνέψω, ψαρεύω 
θά ψαρέψω —ψάρεψα κτλ.

.. στ) ρήματα  σέ γω. 9Απ’ αυτά ά'λλα είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ 
ξω, τον άόοιστο τής οριστικής σέ ξα καί την μετοχή του παθητικού πα
ρακειμένου σέ γμένος' π. χ. ανοίγω—θ ’ ανοίξω—άνοιξα—ανοιγμένος, αρ
μέγω—θ ’ αρμέξω—άρμεξα — αρμεγμένος, πινίγω—θά πινίξω—πίνιξα— 
πινιμένος, σί)ήγω—θά σΐοήξω—έσόηξα—σί)ηγμένος, σμίγω—θά σμίξω — 
έσμιξα —σμιγμένος, στρέγω —θά στρέξω—έστρεξα— στρεγμένος, φλάγω 
—θά φλάξω—φύλαξα—φυλαγμένος, προφυλάγω—θά προφυλάξω—προ- 
φύλαξα— προφυλαγμένος κτλ. "Αλλα τούς είχανε μέ τις καταλήξεις ψω, 
ψα καί μένος π. χ. καίγω—θά κάψω—έκαψα—καμένος, κλαίγω—θά 
κλάψω—έκλαψα—κλαμένος, συ£αίγω—θά συgάψω—σύναψα— συ£αμέ- 
νος κτλ. Μερικά τούς είχανε μέ τις καταλήξεις σω, σα καί σμένος' π. χ. 
άκούγω—θ’ ακούσω—άκσα—άκουσμένος, λούγω—θά λούσω—έλουσα— 
λουσμένος κτλ. Καί τό φεύγω είχε μέλλοντα στιγμιαίο θά φύγω καί αό
ριστο έφκα.

£) ρήματα σε ζω. Τά ρήματα πού λήγανε σέ ζω είχανε μέ διαφορε
τικές καταλήξεις τον στιγμιαίο μέλλοντα, τον ενεργητικό αόριστο καί στον 
παρακείμενο τής μετοχής' π. χ. άρέζω — θ ? αρέσω—άρεσα—άρεσμένος, 
διαλέξω—θά διαλέξω—διάλεξα—διαλεμένος, παίζω--θά παίξω — έπαιξα, 
τσούζω—θά τσούξω -  έτσουξα κτλ.

η) ρήματα σε &ω. Τά ρήματα μέ την κατάληξη θω σχημάτιζαν δλα 
τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ σω, τον αόριστο τής οριστικής σέ σα καί τον 
μαθητικό παρακείμενο τής μετοχής σέ σμένος' π.χ. αλέθω—θ ’ άλέσω—ά
λεσα—αλεσμένος, άρέθω—θ ’ αρέσω—άρεσα—άρεσμένος, κλώθω—θά 
κλώσω—έκλωσα—κλωσμένος, νο ιώθω—θά νοιώσω—ένοιωσα, πλάθω— 
θά πλάσατ—έπλασα—πλασμέεος.

ϋ) ρήματα  σε ίζω. Τά περισσότερα από τά ρήματα μέ την κατάληξη
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ίζω είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ σω, τον αόριστο τής οριστικής σέ 
σα και την μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμένου σέ σμένος' π. χ. άρκου- 
δίζω—θ’ άρκουδίσω—άρκοΰδσα, Ιοουράίσω —θά όουράίσω—boΰρτσα— 
1οουράισμένος,βασ£'εστίζω—θά βασ^εστίσω—βaσgέστσa — βaσgεστισμέvoς, 
γρατσανίζω—θά γρατσανίσω—γρατσάνίσα, gερdίζω —θά g8pdiaa>—£ερτ- 
σα—g8Qdia(isvoc, δροσίζω—θά δροσίσω—δρόσισα—δροσισμένος, άαράα- 
νίζω—·θά· άαράανίσω—άαράάνίσα, εγλεντίζω—θά έγλεντίσω—εγλέντσα, 
ζορλαάίζω—θά ζορλαάίσω—ζορλάτσα—ζορλαάΐσμένος, θερίζω—θά θ ε
ρίσω—θέρσα—θερισμένος, κουράίζω — θά κουράίσω—κοΰρτσα—κουράι- 
σμένος, λ ιχνίζω —θά λιχνίσω—λίχνισα—λιχνισμένος, ,μνιαγουρίζω—θά 
μνιαγουρίσω—μνιαγούρσα, ναζλαάίζω—θά ναζλαάίσω—ναζλάτσα, ξινίζω 
—θά ξινίσω—ξίνισα—ξινισμένος, δφλαάίζω—θά δφλαάίσω—δφλάτσα, 
παπαρίζω—θά παπαρίσω—παπάρσα, ραγίζω—θά ραγίσω—ράγισα—ραγι
σμένος, συγυρίζω—θά συγυρίσω — συγΰρσα—συγυρισμένος, τηγανίζω—θά 
τηγανίσω—τηγάνισα—τηγανισμένος, τζατζανίζω—θά τζατζανίσω- -τζα- 
τζάνίσα—τζατζανισμένος, τσιγαρίζω—θά τσιγαρίσω - τσιγάρσα — τσιγαρι
σμένος, φουρνίζω—θά φουρνίσω — φούρνισα—φουρνισμένος, χτενίζω—θά 
χτενίσω—χτένισα—χτενισμένος, -ψυλλίζω—θά ψυλλίσω — ψύλλισα—ψυλλι
σμένος κτλ. Μερικά δμως είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ ξω, τον αό
ριστο σέ ξα και την μετοχή σέ γμένος’ π. χ. άυλίζω—θά άυλίξω—άύλιξα 
—άυλιγμένος, μουρμουρίζω —θά μουρμουρίσω—μουρμούριζα, σβιτζινίζω 
—θά σβιτζινίξω—σβιτζίνιξα, σφυρίζω—θά σφυρίξω -  σφύριξα, τρίζω— 
θά τρίξω—έτριξα, τσινίζω—θά τσινίξω —τσίνιξα, τσιρίζω — θά τσιρίξω— 
τσίριξα κτλ.

ι) ρήματα  σέ νω. Τά βαρύτονα μέ τήν κατάληξη νω σχημάτιζαν δια- 
φοροτρόπως τον στιγμιαίο μέλλοντα, τον αόριστο καί τήν μετοχή τοΰ πα
θητικού παρακειμένου' π. χ. κρίνω—θά κρίνω—έκρινα, πλύνω—θά πλύ- 
νω—έπλυνα—πλυμένος, άφίνω—θ ’ άφίνω—άφκα—αφημένος, σβήνω— 
θά σβήσω—έσβησα—σβησμένος, στήνω — θά στήσω—έστησα -  στημένος, 
χύνω—θά χύσω—έχίσα—χυμένος, ψήνω—θά ψήσω—έψησα—ψημένος, 
δείχνω—θά δείξω—έδειξα, διώχνω—θά διώξω—έδιωξα—διωχμένος, κά- 
μνω—θά κάμω—εκαμα;—καμωμένος, π ίνω —θά πιω—ήπια κτλ.

ta) ρήματα  σέ λνω. Τά ρ ή μ α τα  μέ τή ν  κ α τά λη ξη  σέ λ ν ω  σ χ η μ ά τ ιζα ν  
το ν  σ τ ιγ μ ια ίο  μ έλλ ο ντα  σέ λω , το ν αόρ ιστο  σέ λα κα ί τή ν  μετοχή σέ 
λμένος* π. χ. π a ρ a g έ λ v ω —θά π a ρ a g ε ίλ ω —π aρ ά gεL λa— π aρ ag ελμ έv o ς , 
π ρ ο σ β έλ νω —θά προσβάλω ;—πρ όσβ α λα , σ τ έ λ ν ω —θά σ τ ε ίλ ω — έ σ τ ε ιλ α — 
σταλμ ένο ς , ψ έ λ ν ω —θ ά  ψ ά λ ω —έψ α λ α  κ τλ .
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ιβ) ρήματα σε ρνω. Τα ρήματα μέ την κατάληξη ρνω είχανε τον 
στιγμιαίο μέλλοντα σέ ρω, τον αόριστο σέ ρα καί την μετοχή τοϋ παθητι
κού παρακειμένου σέ ρμένος ' π.χ. γδέρνω—θά γδάρω—έγδαρα—γδαρμέ
νος, δέρνω—θά δείρω—έδρα—δαρμένος, μολέρνω —θά μολάρω—μόλαρα, 
παίρνω —θά πάρω—πήρα—παρμένος, σέρνω — θά σΰρω—έσυρα, σπέρνω 
—θά σπείρω—έσπειρα— σπαρμένος, φέρνω—θά φέρω—έφερα—φερμέ
νος κτλ.

ιγ) ρήματα oh πω, φω και φτω. Αυτά σχημάτιζαν τον μέλλοντα στιγ
μιαίο σέ ψω, τον αόριστο σέ ψα, την μετοχή τοϋ παρακειμένου σέ μένος' 
π. χ. αλείφω—θ ’ αλείψω—άλειψα—αλειμμένος, άγλείφω—θ ’ άγλείψω— 
άγλειψα—άγλειμένος, βάφω—θά βάψω—έβαψα—βαμμένος, γράφω—θά 
γράψω—έγραψα—γραμμένος, θρέφω—έθρεψα—θά θρέψω—θρεμμένος, 
ζάφτιο—θά ζάψω—έζαψα, κλέφτω—θά κλέψω—έκλεψα—κλεμμένος, 
πρέπω—θά πρέψω — έπρεψα, ράφτω—θά ράψω—έρραψα—ραμμένος, 
στράφτω—θά στράψω—έστραψα, χάφτω—θά χάψω—έχαψα κτλ. Τό πέ
φτω όμως έκαμνε θά πέσω—έπεσα—πεσμένος.

ιδ) ρήματα σε ίοκω. Τά ρήματα μέ τήν κατάληξη ίσκω έκαμναν τον 
μέλλοντα στιγμιαίο καί αόριστο ό)ς έξης* άπομίσκω— θ ’ απομείνω—άπά- 
μνα, βρίσκω — θάν εϋρω—ηύρα, γιανίσκω—θά γιάνω—έγιανα, μαθνίσκω 
—θά μάθω—έμαθα κτλ.

ιε) ρήματα σε χω. Τά βαρύτονα μέ κατάληξη χω είχανε μέλλοντα 
στιγμιαίο σέ ξω, αόριστο σέ ξα καί μετοχή τοϋ παθητικού παρακειμένου 
σέ μένος" π. χ. βρέχω—θά βρέξω—έβρεξα—βρεμένος, άρέχω— θά (Ιρέξω 
—έάρεξα, πλέχω — θά πλέξω—έπλεξα—πλεμένος κτλ.

/στ) ρήματα σε ώνω. Τ ά  ρήματα  πού έληγαν σέ ώ ν ω  σχημάτιζαν τον 

σ τ ιγ μ ια ίο  μέλλοντα σέ σω, τον αόριστο τής οριστικής σέ σα κα ί τήν 

μετοχή τοϋ π α θ η τ ικ ο ύ  παρ ακε ιμένου  σέ μένος - ά μ ώ ν ω — θ ’ ά μ ώ σ ω — ά- 

μωσα, βουλώ νω  θ ά  βουλώ σ ω — βούλωσα, ό α λ ώ ν ω — θ ά  όαλ ιησω — όάλω - 

σα, γα ν ώ ν ω  —  θ ά  γ α ν ώ σ ω — γ ά ν ω σ α — γανωμένος, γουρλώνω —  θά  γουρ λώ 

σ ω — γούρ λω σ α — τουρλωμένος, ά α λ ώ ν ω — θ ά  ά α λώ σω  —  ά ά λ ω σ α —  άαλω- 

μένος, ζ α ρ ώ ν ω —  θ ά  ζ α ρ ώ σ ω — ζάρωσα — ζαρωμένες, θ ε λ ώ ν ω — θ ά  θελιό - 

σω — θ έ λ ω σ α — θελωμένος, ή σ κ ιώ ν ω  — θ ά  ήσ κ ιώ σ ω — ή σ κ ιω σ α — ήσ κ ιω μέ-  

νος, θαΐ)ών(ΐ) — θά  θαόώ σ ιυ  —  θ ά Τ ω σ α  —  θαίοωμένος, ιδ ρ ώ νω — θά ιδρώσω 

ίδ ρ ω σ α — ίδρώμενος, κορώνα)— θ ά  κορώ σ ω  —  κόρω σα— κορωμένος, λεραόνο.) 

— θ ά  λερώσω —  λέρω σα— λερωμένος, μ ερ ώ νω — θ ά  μερώσω — μέρω σα—  

μερωμένος, ν ε ρ ώ ν ω — θ ά  νερώσο)— νέρ ω σ α — νερωμένος, ξ εφ α άώ νω  —  θ ά  

ξεφ α ά ώ σ ω — ξεφάάω σ α, π ιτ ζ ι^ ρ ώ ν ω — θ ά  π ιτ ζ ι^ ρ ώ σ ω — π ιτζ ί^ρ ω σ α , ρο-
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χώνω—θά ρυκώσω—ρόκωσα — ροκωμένος, σαμαρώνω—θά σαμαρώσω— 
σαμάρωσα—σαμαρωμένος, τουρλώνω θά τουρλώσω—τούρλωσα—τουρ
λωμένος, τζαλικώνω—θά τζαλικώσω—τζαλίκωσα—τζαλικωμένος, τσαλα
κώνω — θά τσαλακώσω — τσαλάκωσα—τσαλακωμένος, φκαιρώνω—θά 
φκαιρώσω—φκαίρωσα—φκαιρωμένος, χρυσώνω—θά χρυσώσω—χρύσωσα 
χρυσωμένος, ψαρώνω—θά ψαρώσω—ψάρωσα—ψαρωμένος κτλ. Μερικά 
όμως είχανε μέλλοντα στιγμιαίο σέ ξω καί αόριστο σέ ξα* π. χ. ζουφώνω 
—θά ζουφώξω—ζοΰφωξα —ζουφωμένος, μαζώνω—θά μαζώξω—μάζωξα 
μαζωμένος, στεγνώνω—θά στεγνώξω—στέγνωξα—στεγνωμένος κτλ.

ιζ) ρήματα σε λω. Τό μοναδικό ρήμα σέ λω, τό θέλω έκαμνε κατά 
τά περισπώμενα τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ ήσω καί τον αόριστο σέ ήσα” 
π. χ. θέλω—θέλίσα—θά θελήσω.

Ά νακεφαλα ίω σ ις των προειρημένων. Τ ’ ανωτέρω αναγραφόμενα 
όσον αφορά τον σχηματισμό του μέλλοντα στιγμιαίου κλπ. μπορούνε νά 
συνοψιστούν ως εξής,

α) Είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ σω, τον αόριστο τής ενεργητι
κής οριστικής σέ σα καί την μετοχή του παθητικού παρακειμένου σέ 
σμένος τά εξής ρήματα' 1) μερικά μέ την κατάληξη άζω' π. χ. άπεικάζω 
κτλ., 2) τά περισσότερα μέ την κατάληξη ιάζω* π.χ, άραδιάζω κτλ., 3) με
ρικά μέ την κατάληξη αίνω' π. χ. σωπαίνω κτλ., 4) μερικά μέ την κατά
ληξη άνω' π. χ. σπάνω κτλ., 5) μερικά μέ την κατάληξη γω' π. χ. λουγω 
κτλ., 6) μερικά μέ την κατάληξη ζω' π. χ. άρέζω κτλ., 7) τά ρήματα μέ την 
κατάληξη θω ' κλώθω κτλ., 8) τά περισσότερα μέ την κατάληξη ίζω' π. χ. 
άνεμίζω κτλ., 9) μερικά μέ την κατάληξη νω* π.χ. ψήνω κτλ., 10) από τά 
ρήματα μέ την κατάληξη φτω τό πέφτω, 11) τά περισσότερα μέ την κα
τάληξη ώνω' π. χ. αυλακώνω κτλ,, 12) τό ρήμα θέλω.

β) Μέλλων στιγμιαίος σέ ξω, αόριστος σέ ξα κτλ. Είχανε τον στιγ
μιαίο μέλ?ιοντα σέ ξω, τον ενεργητικό αόριστο τής οριστικής σέ ξα καί 
την μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμένου σέ γμένος τά εξής ρήματα* 1) τά 
περισσότερα ρήματα σέ άζω π. χ αρπάζω κτλ., 2) μερικά μέ τήν κατάλη
ξη ιάζω' π. χ. agia^o) κτλ., 3) μερικά μέ τήν κατάληξη άνω" π. χ. βυζά- 
νω —θά βυζάξω κτλ., 4) μερικά μέ τήν κατάληξη γω' π. χ. αρμέγω κτλ.,
5) μερικά μέ τήν κατάληξη ζω' π. χ. διαλέζω κτλ., 6) μερικά μέ τήν κατά
ληξη ίζω' π. χ. σφυρίζω κτλ., 7) μερικά μέ τήν κατάληξη νω' π. χ. δείχνω 
κτλ., 8) τά ρήματα μέ τήν κατάληξη χω* π. χ. βρέχω κτλ., 9) μερικά μέ 
τήν κατάληξη ώνω' π. χ. ζουφώνω κτλ.

γ) Είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ ψω, τον αόριστο τής ενεργητι
κής οριστικής σέ ψα καί τήν μετοχή τοΰ παθητικού παρακειμένου σέ μέ-
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νσς τά εξής ρήματα" 1) τά ρήματα μέ την κατάληξη βω’ π. χ. κρύβω κτλ.,
2) τά ρήματα μέ κατάληξη εΰω π. χ. αγριεύω κτλ., 3) μερικά μέ την κα
τάληξη γω' π. χ. καίγω κτλ., 4) ρήματα μέ την κατάληξη πω" π. χ. πρέπω 
κτλ., 5) ρήματα μέ την κατάληξη φω* π'.χ. αλείφω κτλ., G) ρήματα μέ τήν 
κατάληξη φτω ’ π. χ. άνάφτω κτλ.

δ) Είχανε τον Μέλλοντα στιγμιαίο σέ να>, τον αόριστο τής οριστικής 
σέ να καί τήν μετοχή τοϋ παθητικού παρακειμένου σέ μένος τά εξής ρή
ματα" 1) μερικά μέ τήν κατάληξη αίνω" π. χ. ζεσταίνω κτλ., 2) μερικά μέ 
τήν κατάληξη vco* π. χ. πλύνω κτλ., 3) τό βάζω—θά βάνω—εβανα.

ε) Είχανε τον Μέλλοντα στιγμιαίο σέ λω, τον αόριστο σέ λα καί τον 
παθητικό παρακείμενο τής μετοχής σέ λμένος τά εξής ρήματα’ 1) όσα λή
γανε σέ λνω" π. χ. στέλνω, 2) τό ρήμα βγάζω—θά βγάλω—έβγαλα.

στ) Είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ ω καί τον αόριστο σέ α τά 
εξής ρήματα" 1) μερικά μέ τήν κατάληξη αίνω" π. χ. καταλαβαίνω κτλ.,
2) από τά ρήματα μέ τήν κατάληξη γω τό φεύγω, 3) από τά ρήματα μέ 
τήν κατάληξη νω τά πίνω—θά πιω—ήπια, κάμνω—θά κάμνω—έκαμα, 
4) τά ρήματα μέ τήν κατάληξη ρνω" π. χ. φέρνω κτλ., 5) από τά ρήματα 
μέ τήν κατάληξη ίσκω τά βρίσκω—θάν εύρω—ηύρα, γιανίσκω—θά γιά- 
νω—έγιανα.

ζ) Είχανε τον μέλλοντα στιγμιαίο σέ κω καί τον αόριστο τής οριστι
κής σέ κα τά εξής ρήματα άπομίσκω—θ 3 άπομείνω—άπόμκα, baiva>—θά' 
όήκω—ί)ήκα, βγαίνω—-θά βγήκω—βγήκα, άφίνω—θ ’ άφήκω—άφκα, δί
νω—θά δώκω—έδωκα.

Π αθητικός μέλλων και αόριστος. Τά βαρύτονα είχανε επίσης μεγάλη 
ποικιλία στο σχυματισμό τοϋ μέλλοντα καί τοΰ αορίστου τής παθητικής 
φωνής.

α) ’Έκαμναν τον παθητικό μέλλοντα σέ στώ καί τον αόριστο σέ 
στηκα τά εξής ρήματα, 1) μερικά άπ’ εκείνα πού λήγανε σέ άζω* π. χ. 
κουράζω—κουράζμαι—θά κουραστώ—κουράστηκα κτλ., 2) τά περισσότε
ρα μέ τήν κατάληξη ιάζω π. χ βιάζω—βιάίμαι—θά βιαστώ—βιάστηκα 
κτλ., 3) μερικά άπ3 όσα λήγανε σέ γω" π. χ. άκούγω -  άκούγμαι—θ 3 α
κουστώ—‘ακούστηκα κτλ., 4) μερικά μέ τήν κατάληξη ζω" π. χ. άρέζω— 
άρέζμαι— άρεστώ—άρέστηκα κτλ., 5) όσα είχαν τήν κατάληξη θω π. 
χ. κλώθω—κλώθμαι—θά κλωστώ—κλώστηκα κτλ., 6) τά περισσότερα μέ 
τήν κατάληξη ίζω" π. χ. μυρίζω—μυρίζμαι—θά μυριστώ —μυρίστηκα κτλ. 
καί 7) μερικά άπ3 όσα λήγανε σέ νω" π. χ. σβήνω—σβήνμαι—θά σβη- 
στώ -  σβήστηκα κτλ ··.··· 4

β) ’Έκαμναν τον στιγμιαίο μέλλοντα και. τον αόριστο τής παθητικής 
φωνής μέ τις καταλήξεις χτώ καί χτηκα τά εξής ρήματα" 1) τά περισσό
τερα πού λήγανε σέ άζω’ π. χ. πράζω—πράζμαι—θά πειραχτώ—πείρά-
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χτηκα κτλ., 2) μερικά μέ την κατάληξη ιάζω' π. χ, σιάζω—σιαζμαι—θά 
σιαχτώ—σιάχτηκα κτλ., 3) μερικά μέ την κατάληξη άνω π. χ. βυζάνω— 
βυζάνμαι—θά βυζαχτώ—βυζάχτηκα κτλ., 4) μερικά απ’ δσα λήγανε σέ 
γω' π. χ. αρμέγω—άρμέγμαι—θ ’ αρμεχτώ—άρμέχτηκα κτλ., 5) μερικά μέ 
την κατάληξη ζω' π. χ. διαλέζο) -διαλέζμαι—θά διαλεχτώ—δι,αλέχτηπα 
κτλ., 6) μερικά απ’ εκείνα πού έληγαν σέ ίζω' π.χ. άυλιζω—άυλίζμαι—θά 
άυλιχτώ—άυλίχτηκα κτλ., 7) μερικά μέ την κατάληξη να)' π. χ. διώχνω 
— διώχνουμαι—θά διωχτώ — διώχτηκα κτλ., 8) μερικά μέ την κατάληξη 
ώνω' π. χ. μαζώνω—μαζώνμαι—θά μαζωχτώ—μαζώχτηκα κτλ. καί 9) 
άπ’ δσα έληγαν σέ χω τό πλέχω—πλέχμαι—θά πλεχτώ πλέχτηκα.

γ) Είχαν τον στιγμιαίο μέλλοντα τής παθητικής φωνής σέ φτώ καί 
τον αόριστο σέ φτηκα τά εξής ρήματα' 1) δλα δσα έληγαν σέ βω' π. χ. νί
βω—νίβμαι—θά νιφ τώ —νίφτηκα κτλ., 2) δλα δσα έληγαν σέ εΰω’ π. χ. 
φιλεύω—φιλεΰμαι -  θά φιλευτώ—φιλεύτηκα κτλ., 3) μερικά μέ την κατά
ληξη γω’ π. χ.. κλαίγω—κλαίγμαι— θά κλαυτώ—κλαύτηκα κτλ., 4) δσα λή
γανε σέ φω' π. χ. αλείφω—άλείφμαι—θ ’ αλειφτώ—αλείφτηκα κτλ. καί 
5) δσα λήγανε σέ φτω" π. χ. ράφτω —ράφτουμαι—θά ραφτώ—ράφτη
κα κτλ.

δ) Ε ίχ α νε  τον σ τ ιγ μ ια ίο  μέλλοντα κα ί τον αόριστο τής π α θ η τ ική ς  

φωνής σέ θ ώ  κ α ί  θ η κ α  ή τώ κα ί  τηχα τά εξής ρ ή μ α τ α ’ π. χ. 1) μερ ικά  μέ 

την κατάληξη  α ίν ω ’ π. χ. ζ εσ τα ίνω — ζ ε σ τ α ίν μ α ι— θ ά  ζεσταθώ  —  ζεστάθκα 

κτλ., 2) μερ ικά  μέ την κατά λη ξη  ν ω '  π. χ. χ ά ν ω — χ ά ν μ α ι— θ ά  χ α θ ώ  —  

χ ά θ κ α ,  δένω —  δένμαι — θ ά  δεθώ  —  δέθκα, χύνω —  χ ύ ν μ α ι— θ ά  χ υ θ ώ — χ ύ θ -  

κα  κτλ., 3) τά περισσότερα α π ’ δσα λήγανε σέ ώ ν ω '  π.χ. σ τρώ νω — στρών- 

μ α ι  —  θ ά  σ τ ρ ω θ ώ — σ τ ρ ώ θ κ α  κτλ,, 4) δσα λήγανε σέ λνω ' π. χ. παρ αgέλ-  

ν ω — π α ρ α ^ έ λ ν ο υ μ α ι— θ ά  παρα£ελτώ  - π α ρ α ^έλτη κα  κτλ., 5) δσα λήγανε 

σέ ρ ν ω ’ π. χ. δ έρ νω — δέρνουμα ι— θ ά  δαρτώ— δάρτηκα κτλ. κ α ί  6) ά π ’ 

δσα λήγανε σέ σ κω  τό βρ ίσκω -  β ρ ίσ κο υ μ α ι— θ ά  β ρ εθ ώ — βρέθκα.

ε) Τέλος είχανε τον στιγμιαίο μέλλοντα τής παθητικής φωνής σέ ώ 
καί τον αόριστο σέ ηκα τά εξής ρήματα' 1) δσα λήγανε σέ έφω' π. χ. 
θρέφω—θρέφμαι -  θά θραφώ—θράφκα κτλ., 2) από τά ρήματα πού έλη
γαν σέ πω τό άρέπμαι —θά άροπώ -  άράπκα κτλ., 3) απ’ δσα λήγανε σέ 
γω τό καίγω— καίγμαι—θά καγώ—κάηκα κτλ., 4) ά π ’ δσα έληγαν σέ χω 
τό βρέχω—βρέχμαι -  θά βραχώ—βράχΐκα.

Ό  αόριστος τής παθητικής φωνής είχε καί συντομώτερους τύπους’ . 
π. χ. γελάστηκα καί γελάσκα, διώχτηκα καί διώχκα, πασαλείφτηκα καί 
πασαλειφκα, καλοφέρτηκα καί κρλοφέρκα, μαθεύτηκα καί μαθεύκα, θρά- 
φτηκα καί θράφκα κτλ. Οί συντομώτεροι τύποι έγιναν, διότι μετά τήν 
αποβολή τού άτονου ι από τό στηκα, χτηκα, φτηκα κτλ., δεν μπορούσανε 
νά σταθούνε πλάγι πλάγι τρία άφωνα σύμφωνα, % έπεφτε τό μεσαίο τ.
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Δυνητική έγκλ ιση .—“Όλοι σχεδόν οί χρόνοι τής οριστικής είχανε αν
τιστοίχους χρόνους μέ τό μόριο θανά, πού σήμαινε ό καθένας δτι μπορού
σε νά γίνη το περιεχόμενο τού κυρίου χρόνου τής οριστικής, αν δεν μεσο
λαβούσε κάτι άλλο. II. χ. κάθε φορά εγώ θανά ζμώνω, άμα δεν είχα do 
λάκκο. Νά μή είχανε αυτά τά ψωμνιά, θανά ζμώσμε σήμερα. Νά μην 
εβρεχε θανά πάγω σήμερα ίσαμε άή Σηλυβριά. Κτλ. ’Ή εκείνος πού με- 
ταχει,ρίζουνταν τον χρόνο μέ τό θανά υπέθετε κάτι, πού μπορεί νά έγινε 
ή καί νά μην έγινε. Π.χ. Βεγγέρα θανά είχαν εψές στή Γιαννακάκν άπάμ 
καί κάτ έφε^ε. Θανά γέννίσε ή Φρόσω, άή μαμή φώναξαν εψές. Κτλ.

Τούς χρόνους αυτούς τούς κατέταξα σέ ιδιαίτερη έγκλιση, πού την 
ώνόμασα δυνητική, διότι οί χρόνοι μέ τό θανά μοιάζουν τις αρχαίες φρά
σεις μέ τον δυνητικό σύνδεσμο αν* π. χ. «φως εί μή εΐχομεν, δμοιοι τυ- 
φλοΐς άν ήμεν» κτλ. Μολαταύτα αν ό δρος δυνητική έγκλιση φανή ακα
τάλληλος, οί αρμόδιοι άς εύρουν τον καταλληλότερο. Έγώ δέν συντάσσω 
σχολική γραμματική μέ αξιώσεις νά εισαγάγω καινούργιες ονομασίες στή 
διδασκαλία, αλλά προσπαθώ νά περισυλλέξω μερικά στοιχεία από τό 
γλωσσικό υλικό τής Ανατολικής Θράκης, πού θά γίνεται μέ τον καιρό 
δυσκολώτερη ή διάσωσή του, διότι οί αστοί πρόσφυγες αλλάζουν εύκολα 
γλώσσα μέσα στά μεγάλα κέντρα, κ3 οί χωρικοί τής Ά ν . Θράκης πού έγ- 
κατεστάθησαν σέ διάφορες επαρχίες τής Δυτικής Θράκης καί Μακεδονίας 
θά ύφίστανται τήν επίδραση άλλων γλωσσικών ιδιωμάτων. Γιά τούνο θά 
έπρεπε νά άφοσιωθοΰνε πολλοί στή συγκέντρωση τού θρακικού γλωσσι
κού υλικού, προπαντός διδάσκαλοι τών δημοτικών σχολείων, πού γνωρί
ζουν καί προσωπικώς τά θρακικά ιδιώματα, κ’ έχουν μάλιστα τον άπαι- 
τούμενο καιρό νά τά διατυπώσουν πιο ταχτικά ώς είδικώτεροι. Δυστυχώς 
δέν υπάρχει τό άπαιτούμενο ένδιαφέρο καί βλέπω κ’ εδώ πολλούς άπ3 αυ
τούς, καθηγητάδες καί δασκάλους, πού περνούνε τον καιρό τους άσκοπα, 
χωρίς νά σκέπτωνται ποσώς δτι είχαν υποχρέωση νά φανούνε στή γενέ
τειρα χρήσιμοι.

Προστακτική. Στον αόριστο τής προστακτικής άποβάλλουνταν τό 
τελικό ε τού δευτέρου ενικού προσώπου πριν απ’ τούς συντόμους τύπους 
τής επαναληπτικής αντωνυμίας καί τά άρθρα- π. χ. πάρε τονα—πάρ3 
τονα, φέρε τηνα—φέρ3τηνα, δόσε το — δόσ’ το, άρέξε τό παιδί—άρέξ* τό 
παιδί, δόσε τσοί παράδες—δόσ3 τσοί παράδες κτλ.

*0 ενεστώς τής προστακτικής μερικών ρημάτων- π. χ. κοιτάζω, στέκ- 
μαι, φεύγω κτλ. καί δ αόριστος τού έρκουμαι σχηματίζουνταν κατά τά 
περισπώμενα' π.χ. κοίτα, στέκα, φεύγα, έλα κτλ.

Οί Αόριστοι τού γλέπω καί λέγω έπαιρναν κ3 ένα ς στο τέλος τού δευ
τέρου ενικού προσώπου’ π. χ. διέ καί διές, πέ καί πες.
0 ρ φ η 4 κ ά ΊΖ 5
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Ή  προστακτική στο δεύτερο καί τρίτο πρόσωπο εκφράζουνταν καί 
μέ τον αντίστοιχο χρόνο τής υποτακτικής- π. χ. εσύ νά σκουπίσης κι3 αυ
τός νά κλαδεύη κτλ. Μάλιστα στο τρίτο ενικό καί πληθυντικό πρόσωπο, ή 
καθαυτό προσταγή εκφράζουνταν μέ τούς τύπους τής υποτακτικής π. χ. 
νά φυλάξ, νά πάνε κτλ., ενώ οι τύποι μέ τό άς’ π. χ. άς κάτς, άς φυλάς, 
άς φάνε, ας πιούνε, άς χορατέψουνε σημαίνουν μάλλον συγκατάθεση.

'Υπήρχαν καί κάτι εκφράσεις μέ τό ά, πού άνάγουνται στήν προστα
κτική έγκλιση, καί σημαίνον ερώτηση συνάμα καί παράκληση’ π. χ. ά κά 
τσω κ’ εγώ στή άαλίκα σας ποτά κεΐν3 τό κριάς ά ζγιάσης καμμιά οκά 
κ’ έμενα ; , γιατά κείνΐ άή δουλειά ά τό πής κ3 εσύ κομμάτ, τσoρbατζή ; 
—Καλά, καλά, τό λέγω σά άονε διώ κτλ.

Ε υκτική .—Ό παρατατικός τής Ευκτικής σχηματίζουνταν μέ τό νά ή 
μέ τό άς καί τον παρατατικό τής οριστικής καί σήμαινε κάτι, πού έπρεπε, 
ειταν ευχής έργο νά γίνη. Π. χ. Νάπλυναμε σήμερα, ό καιρός καλός έναι. 
'Αηνικόλα, γείτονα, νά σεπαιρνα νά γλύτωνα. ’Άς πάγαινες κ ’ εσύ. Κτλ. 
’Άλλοτε λέγουνταν αντί προστακτικής από λεπτότητα- π. χ. Άς-τόλεγες 
κ’ εσύ, μιά καί θά πάς ισαμ’ εκεί, κτλ.

Ό  αόριστος τής ευκτικής σχηματίζουνταν μέ τό άς καί τον αόριστο 
τής οριστικής καί σήμαινε τή συγκατάθεση εκείνου πού μιλούσε μετά τήν 
πράξη. ’Ά ς τό είπε. ’Ά ς τδφαγε. ’Ά ς Κήκε καί μέσα. Ά ς  πέρασε κτλ.

*Η καθαυτό ευχή έκφέρουνταν μέ τό /ευχετικό μόριο μακάρ καί τον 
αντίστοιχο χρόνο τής υποτακτικής ή τό τουρκικό άλάβερσιν δηλ. ό Θεός 
νά δώση. Π. χ. Μακάρ νάναι δουλειές, Μακάρ νά γιάνισκε ό Γιώργης. 
Μακάρ νά γένι κανά όερεκέτ, κτλ.

Απαρέμφατο. — Άπό τά αρχαία απαρέμφατα δέν διατηρούντανε κα
νένα ώς ιδιαίτερος γραμματικός τύπος. Μερικά είχαν μείνει ως ουσιαστικά 
κλιτά ή άκλιτα' π. χ. τό έχΐ=ή περιουσία, τό μαθί=ή μάθηση, τό φαγί 
κτλ. Γιά νεώτερα απαρέμφατα μπορούσανε νά λογαριασθούν μερικοί τύ
ποι τής προστακτικής, ούσιαστικοποιημένοι μέ τό ούδέτρο άρθρο- π. χ. 
τό ανέβα καί κατέβα, τό πάνε έλα, τό σήκω—κάτσε, τό τρέχα γύρευε κτλ.

Μ ετοχή.— Στήν ενεργητική φωνή είχε διασωθή ένας μετοχικός τύ
πος μέ τήν κατάληξη da ή άας στή ρίζα τού ένεοχώτα τής οριστικής' 
ερκόάα ή έρκόάας, δηλαδή ενώ ήρκουμανε, ήρκουσανε, ήρκουάα,νε κτλ. 
γλέποάας καί κάμοάας δηλ. βλέπουμε πρώτα κι' άναλόγως πράττουμε, 
πaγaίvobaς=έvώ πάγαινα, πάγαινες, πάγαινε κτλ., στέκοάας=ένώ σχέ- 
κουμαι, στέκεσαι, στέκεται, στέκμαστε, στέκεστε, στέ£άιιι κτλ. Π. χ. στέ- 
κοάας ή μεγάλη ή άδρεφή, πώς θά παάρέψου,νε άή μικρή. δτι στο
Φανάρι τής Σηλυβριάς ένας σκηνίτης καρακατσάνος είχε υποχρεώσει κά
ποτε τον εικονογράφο Γκίκα νά τού ζωγραφίση ένα Χριστό μέ κόκκινα
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παπούτσια, κΓ ύ άγιογράφΟς αφού α να γ κά σ θ η κε  να συμμορφωθώ μέ την 

απα ίτηση  του (/.πλοϊκού κτηνοτρόφου έγραψε στην άκρη του εικονίσματος 

τά εξής, για νά μην κα τα χ ρ ιθ ή  ή τέχνη του’

Θέλοντας ό Βλάχος 
μή θέλοντας ό ζωγράφος 
φόρεσε, Χριστέ 
κόκκινα παπούτσια.

Εΐτανε αμέτρητες αυτού του είδους οι μετοχές, διότι σχηματίζουνταν 
από μεταβατικά καί αμετάβατα ρήματα, καί είταν άκλιτες, είχαν δηλαδή 
ένα τύπο μονάχα για δλα τά γένη καί τούς αριθμούς' π. χ. βγαίνοάας τά 
παιδιά πό τό σκολειό, έρκόάαςό Κανακάρς ποτ’ άθέλτ, όαίνοάας οί γυ
ναίκες στην εκκλησία, παίρνοάας, στέκοάας, ροκανίζοάας, στρώνοάας, 
τρώγοάας, φέρνοόας, φεύγοάας, ψήνοάας κτλ.

Στη μέση φωνή είχαν παρακείμενο τής μετοχής δλα σχεδόν τά ρή
ματα, πού χρησίμευε γιά τον σχηματισμό καί άλλων περιφραστικών χρό
νων' π. χ. άρεσμένος, βρεμένος, δαρμένος, θελυκωμένος, καμένος, λερω
μένος, μονοιασμένος, νυσταγμένος, ξυλιασμένος, ξυπασμένος, παάρεμμέ- 
νος, ραγισμένος, σουμαδεμένος, τιμαρεμένος, φυτεμμένος, χρεωμένος, 
ψουνισμένος κτλ.

Μερικά ρήματα είχαν κ* ενεστώτα τής μετοχής στή μέση φωνή, πού 
είχε καταντήσει επίθετο' π. χ. ή βαρούμενη, ό θεοφοβούμενος, ό κοιτάμε- 
νος, ό κουνάμενος, ό λογάμενος, ό παραστεκάμενος, ό σεινάμενος, ό τρε- 
χάμενος, ό χρειαζούμενος κτλ.

Π ε ρ ί ΰ π ώ μ ε ν α  ρ ή μ α τ α  
Ε νεργη τικ ή  φω νή  

Βαατώ  
'Οριοτική

Έ ν.—Βαστώ, βαστάς, βαστάει, βαστούμε, βαστάτε, βαστούνε.
ΙΙαρατ.—Βαστούσα, βαστούσες, βαστούσε, βαστούσαμε, βαστούσατε, βα- 

στούσανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .— Θά βαστώ, θά βαστάς, θά βαστάει, θά βαστούμε, θά βα

στάτε, θά βαστούνε.
Μέλλ. στ ιγμ .—Θά βαστάξω, θά βαστάξης, θά βαστάξ, θά βαστάξουμε 

θά βαστάξτε, θά βαστάξουνε.
ί4όρ. — Βάσταξα, βάσταξες, βάσταξε, βάσταξαμε, βάσταξατε, βάσταξανε. 
Μέλλ. τελ.—Θά έχω βασταγμένο, μένΐ, μένο, θά έχΐς βασταγμένο κτλ. 
ΙΙαρακ. — ’Έχω βασταγμένο, μένΐ, μένο, έχΐς βασταγμένο κτλ.
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* Υπερο .—Είχα βασταγμένο, μένι, μένο, είχες βασταγμένο κτλ.

Δ υνητική

° Εν.—Θανά βαστώ, θανά βαστάς, θανά βαστάει, θανά βαστούμε, θανά 
βαστάτε, θανά βαστούνε.

Παρατ. — Θανά βαστοΰσα, θανά βαστοΰσες, θανά βαστοΰσε, θανά βα- 
στοΰσαμε, θανά βαστουσατε, θανά βαστούσανε.

Μέλλ.—Θανά βαστάξω, θανά βαστάξης, θανά βαστάξ, θανά βαστάξοί'με, 
θανά βαστάξτε, θανά βαστάξουνε.

Ά όρ.— Θανά βάσταξα, θανά βάσταξες, θανά βάσταξε, θανά βάσταξαμε, 
θανά βάσταξατε, θανά βάσταξανε.

Παρακ.—Θανάχω βασταγμένο, μένι, μένο, θανάχΐς βασταγμένο, μένι, 
μένο, θανάχΐ βασταγμένο κτλ.

' Υ π ο τ α κ τ ικ ή

*Εν.—Νά βαστώ, νά βαστάς, νά βαστάχ), νά βαστούμε, νά βαστάτε, νά 
βαστούνε.

Παρατ. -  Νά βαστοΰσα, νά βαστοΰσες, νά βαστοΰσε, νά βαστοΰσαμε, νά 
βαστουσατε, νά βαστούσανε.

3Αόρ,—Νά βαστάξω, νά βαστάξης, νά βαστάξ, νά βαστάξουμε, νά βαστάξ
τε, νά βαστάξουνε.

Παρακ .—Νά εχω βασταγμένο, μένι, μένο, νά εχΐς βασταγμένο, μένι, μένο. 
νά εχι κτλ.

Π ροατακτ ική

’Εν.—Ά  βαστώ, βάσταγε, νά ή άς βαστάη, ά βαστούμε, βαστάτε, νά ή 
άς βαστούνε.

3Αόρ.— Ά  βαστάξω, βάστα καί βάσταξε, νά η άς βαστάξ, ά βαστάξουμε, 
βαστάξτε, νά η άς βαστάξουνε.

Παρακ. —Ά ς εχω βασταγμένο, μένι, μένο, έχε βασταγμένο κτλ.

Ε υκ τ ικ ή

Έν.—Μακάρ νά βαστώ, μ. νά βαστά:, μ νά βαστάχ), μ. νά βαστούμε, μ. 
νά βαστάτε, μ. νά βαστούνε.

Παρατ. — "Ας βαστοΰσα, άς βαστοΰσες, άς βαστοΰσε, άς βαστρΰσάμε, άξ 
βαστουσατε, άς βαστούσανε.



θρακική γλωσσογραφία 69

Άόρ.—"Ας βάσταξα, ας βάσταξες, άς βίσταξε, άς βάσταξαμε, άς βαστά
ξατε, άς βάσταξανε.

'Υ π ερο .—Νά είχα ή άς είχα βασταγμένο — μένι—μένο, νά η άς είχες βα
σταγμένο κτλ.

Μ ετοχή
Έ ν .—Βαστώάα η βαστώάας.

Κερνώ
'Ο ρ ιοτ ική

Εν.—Κερνώ, κερνάς, κερνάχ, κερνούμε, κερνάτε, κερνούνε.
Παρατ. —Κερνούσα, κερνούσες, κερνούσε, κερνούσαμε, κερνούσατε, κερ

νούσανε.
ΜέλιI. διαρκ.—Θά κερνώ, θά κερνάς, θά κερνάχ), θά κερνούμε, θά κερ

νάτε, θά κερνούνε.
Μέλλ. ατι,γμ —Θά κεράσω, θά κερασής, θά κεράς, θά κεράσμε, θά κε- 

ράστε, θά κεράσνε.
Μέλλ. τελ.—Θά έχω κερασμένο—μένι— μένο, θά εχΐς κερασμένο κτλ,
’ 4̂όρ. — Κέρασα, κέρασες, κέρασε, κέρασαμε, κέρασατε, κέρασανε.
Παρακ.—’Έχω κερασμένο — μένι— μένο, έ'χΐς κερασμένο κτλ.
'Υπερο .  — Είχα κερασμένο—μένι—μένο, είχες κερασμένο κτλ.

Δ υνητική

Έν.—Θανά κερνώ, θανά κερνμς, θανά κερνάρ, θανά κερνούμε, θανά 
κερνάτε, θανά κερνούνε.

Παρατ.—Θανά κερνούσα, θανά κερνούσες, θανά κερνούσε κτλ.
Μέλλ. - -  Θανά κεράσω, θανά κερασής, θανά κεράς κτλ.
Ά όρ .—Θανά κέρασα, θανά κέρασες, θανά κέρασε κτλ.
Παρακ. — Θανά εχω κερασμένο—μένχ—μένο, θανάχΐς κερασμένο κτλ.

'Υ π ο τ α κ τ ικ ή

Έν.— Νά κερνώ, νά κερνάς, νά κερνάχ), νά κερνούμε, νά κερνάτε, νά 
κερνούνε,

Παρατ.—Νά κερνούσα, νά κερνούσες, νά κερνούσε κτλ.
Ά όρ.— Νά κεράσω, νά κεράσης, νά κεράς, νά κεράσμε, νά κεράστε, νά 

κεράσνε.
Παρακ.—Νά εχω κερασμένο—μένι — μένο, νάχΐς κερασμένο κτλ.
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Π ροατακ τ ική

Εν. — 5Α κερνώ, κέρναγε, να ή ας κερνάη, ά κερνούμε, κερνάτε, νά ή ας 
κερνούνε.

'Αήρ. —'λ  κεράσω, κέρασε η κέρνα, νά ή άς κεράς, ά κεράσμε, κεράστε, 
νιc Γ) άς κεράσνε.

Παρακ — ’Ας έχω κερασμένο—μένΐ—μένο, έχε κερασμένυ κτλ.

Ε υκ τ ικ ή

'Εν —Μακάο νά κερνώ, μ. νά κερνάς κτλ. 
ί ία ρα τ .—' Ας κερνούσα, άς κερνούσες κτλ.
*Αόρ.— Α ς  κέρασα, ας κέρασες, ας κέρασε κτλ.
Ύ π ερ σ .— Νά η άς είχα κερασμένο —μένΐ—μένο κτλ.

Μ ετοχή

'Εν.—Κερνώάα η κερνάκίας.
θα λ νώ

^Οριστική

Έν. — Gαλνώ, §'αλνάς, «αλνάι, £αλνούμε, «αλνάτε, χαλνούνε. 
ΐ ΐα ο α τ .—Οαλνούσα, £σλνούσες, χαλνούσε, χαλνούσαμε, χαλνούσατε, χαλ

νούσανε.
\ίέλλ. ά ιαρκ .— θ ά  μαλνώ, θά χαλνάς, θά £αλνά][] κτλ.
Μέλλ. στιγμ. - θά. ^αλέσω, θά galia\):, θά £αλές, θά £αλέσμε, θά £αλέ- 

στε, θά ρ'αλέσνε.
\ ίύρ .— Οάλεσα, ρ'άλεσες, £αλεσε, μάλεσαμε, μάλεσατε, "άλεσανε.
Μελλ. τελ.—Θά έχω ^αλεσμένο— μένΐ — μένο, θά έχΐς ^αλεσμένο κτλ. 
ί ία ρ α κ .— ’Έχω «αλεσμένο—μένΐ—μένο, έχΐς ^αλεσμένο κτλ.
' Υπερο .— Είχα «’αλεσμένο—μεν]—μένο, είχες ^αλεσμένο κτλ.

Δ υνητική

Εν. -(θανά. μ’αλνώ, ·ι)ανά χαλνάς, θανά μ'αλνάη, θανά gaXvovue, θανά 
μ’αλνάτε, θα να χαλνούνε.

J fanar —Θανά χαλνούσα, θανά χαλνούσες κτλ.
Μίλλ. —(θανά. g a/.έσω, θανά «αλέσμ; κτλ.
Αόα — Θανά μαλεσα, θανά μ,'άλεσες κτλ.
Π'χρακ.— Ηανάχω ραλεσμένο -μ έ.νΐ—μ.ένο κτλ.
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Υ π ο τ α κ τ ικ ή

"Εν.— Νά °αλνώ, νά «'αλνας, να £αλνάη, νά gαλvoύμε, τά gaXvate, νά 
galvoov8.

Παρατ .—Νά galvoaaa, νά gaλvoύσες κτλ.
Άόρ .— Νά guXiaco, νά gaAea^, νά gaλές, νά gaλέσμε, νά gaX8at8, νά 

galeave.
Π αρακ .—Νά έχω gaλεσμέvo—μένΐ—μένο, νάχΐς gaλεσμέvo κτλ.

Π ροστα κ τ ικ ή

"Εν.—Ά  galvdj, gr/λναγε, νά η άς galvar), a £αλνοΰμε, galvcm , νά η 
a ; gaXvovv8.

Άόρ. — Ά  ga/ιέσω, gάλεσε καί. g a lva , νά \\ άς %αλ&ς, ά gaλέσμε, gaλέ- 
στε, νά ή άς g a le a νε.

Παρακ .—’Ά ς εχω gaλεσμέvo—μένΐ—μένο, έχε gaλεσμέvo κτλ,

Ε υκ τ ικ ή

'Εν.—Μακάρ νά galvd), μ. νά gaλvάς κτλ.
Παρατ .—Ά ς  galvoaaa, άς gaXvovoeq κτλ.
Αόρ.—’Ά ς g άλεσα, άς gάλεσες, άς gdXsos κτλ.
Ύ π ε ρ ο —Νά η άς είχα gaλεσμέvo—μένΐ—μένο κτλ.

Μ ετοχή

’Εν.—Οαλνώάα ?ΐ galvajda;.
Φορώ

'Ο ριστική

"Εν—Φορώ, φορείς, φορει, φορούμε, φορεΐτε, φορούνε.
Παρατ.—Φορούσα, φορούσες, φορούσε, φορούσαμε; φορούσατε, φορού

σανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά φορώ, θά φορης, θά φορη, θά φορούμε, θά φορητέ, 

θά φορούνε.
Μέλλ. στ ιγμ .—Θά φορέσω, θά φορέσης, θά φορές, θά φορέσμε, θά φο

ρέστε, θά φορέσνε.
Μέλλ. τελ .—Θά έχω φορεμένο—μένΐ—μένο κτλ.
"Αόρ.—Φόρεσα, φόρεσες, φόρεσε, φόρεσαμε, φόρεσατε, φόρεσανε.
Παρακ .—’Έχω φορεμένο—μένΐ—μένο, έχΐς φορεμένο κτλ.
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Ύ π ερ ο .—Είχα φορεμένο—μένΐ—μένο κτλ.

Δ υνητική

Έ ν .—Θανά φορώ, θανά φοργίς, θανά φορη, θανά φορούμε, θανά φο
ρητέ, θανά φορούνε.

ΓΤαρατ.—Θανά φορούσα, 'θανά φορούσες κτλ.
Μέλλ —Θανά φορέσω, θανά φορέσης κτλ.
Ά ό ρ .—Θανά φόρεσα, θανά φόρεσες κτλ.
Παρακ .—Θανάχω φορεμένο—μένΐ—μένο κτλ.

Υ π ο τ α κ τ ικ ή

’ Εν — Νά φορώ, νά φορης, νά φορη, νά φορούμε, νά φορητέ, νά φορούνε. 
Παρατ.—Νά φορούσα, νά φορούσες κτλ.
Άόρ. — Νά φορέσω, νά φορέσης, νά φορές, νά φορέσμε, νά φορέστε, νά 

φορέσνε.
Παρακ .—Νάχω φορεμένο—μένΐ — μένο κτλ.

Π ροστακ τ ικ ή

5Εν.—Ά  φορώ, φόρεσε, νά η άς φορη, ά φορούμε, φορεί,τε, νά η ας φο
ρούνε.

\4όρ.—Ά  φορέσω, φόρεσε, νά ή άς φορές, ά φορέσμε, φορέστε, νά η άς 
φορέσνε.

Παρακ .—’Άς έχω φορεμένο—μένχ—μένο, έχε φορεμένο κτλ.

Ε υκ τ ικ ή

Έν. — Μακάρ νά φορώ, μ. νά φορης κτλ.
Παρατ.—’Ά ς φορούσα, άς φορούσες κτλ.
'Αήρ —’Ά ς φόρεσα, άς φόρεσες, άς φόρεσε κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Νά η άς είχα φορεμένο—μένΐ— μένο κτλ.

Μ ετοχή

Έν. — Φορώάα η φορώάας.

Θαρώ 
'Ο ρ ιστ ική

Έν.—Θαρώ, θαρεΐς, θαρεΤ, θαροΰμε, θαρείτε, θαροΰνε,
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Ι Ια ρα τ . -  Θαροΰσα, θαροΰσες, θαροΰσε, θαροΰσαμε, θαροΰσατε, θαροΰ- 
σανε.

Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά θαρώ, θά θαρής, θά θαρή, θά θαροΰμε, θά θαρήτε, 
θά θαροΰνε.

Μελ/I. ατ ιγμ .—Θά θαρέψω, θά θαρέψ^ς, θά θαρέψ, θά θαρέψουμε, θά 
θαρέψτε, θά θαρέψουνε.

Άόρ.—Θάρεψα, θάρεψες, θάρεψε, θάοεψαμε, θάρεψατε, θάρεψανε.

Δυνητική

Έν .—Θανά θαρώ, θανά θαρής κτλ.
Παρατ .—Θανά θαροΰσα, θανά θαροΰσες κτλ.
Μέλλ.—Θανά θαρέψω, θανά θαρέψ^ς κτλ.
Ά όρ .— Θανά θάρεψα, θανά θάρεψες κτλ.

Υ π οτα κ τικ ή

Έν.—Νά θαρώ, νά θαρής, νά θαρή, νά θαροΰμε, νά θαρήτε, νά θ ά 
βουνε.

Παρατ .—Νά θαροΰσα, νά θαροΰσες, νά θαροΰσε, νά θαροΰσαμε, νά θα- 
ροΰσατε, νά θαροΰσανε.

'Αόρ.—Νά θαρέψω, νά θαρέψης, νά θαρέψ, νά θαρέψουμε, νά θαρέψτε, 
νά θαρέψουνε.

Π ροατακτική ;

Έ ν .—Ά  θαρώ, θάρευε, νά ή άς θαρή, ά θαροΰμε, θαρεΐτε, νά ή ας θα 
ροΰνε.

Ά όρ .—*Α θαρέψω, θάρεψε, νά ή άς θαρέψ, ά θαρέψουμε, θαρέψτε, νά 
ή άς θαρέψουνε.

Ε ύκτική

Έν.—Μακάρ νά θαρώ, μ. νά θαρής κτλ.
Παρατ .—’Ά ς θαροΰσα, άς θαροΰσες κτλ.
Άόρ .—”Ας θάρεψα, άς θάρεψες, άς θάρεψε κτλ.

Μ ετοχή

Έν .—Θαρώάα ή θαρώάας.
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Ζονπώ
'Οριστική

'Εν.—Ζουπώ, ζουπάς, ζουπάς ζουπάμε, ζουπάτε, ζουπούνε.
ΙΤαρατ. Ζουπούσα, ζουπούσες, ζουπούσε, ζουπούσαμε, ζουπούσατε, ζου

πούσανε.
Μέλλ. διαρκ, — θυ. ζουπώ, θά ζουπάς, θά ζουπάη, θά ζουπούμε, θά ζου

πάτε, θά ζουπάνε.
Μέλλ. ατιγμ.—Θά ζουπήξω, θά ζουπήξης, θά ζουπήξ, θα ζουπήξουμε, θα 

ζουπήξτε, θά ζουπήξουνε.
Μέλλ. τελ. — Θά έχω ζουπημένο —μένΐ— μένο κτλ.
Άόρ. — Ζούπηξα, ζούπηζες, ζούπηξε, ζούπηξαμε, ζούπηξατε, ζουπηξανε.
Παρακ. — '’Εχω ζουπημένο—μένΐ—μένο κτλ.
'Υ π ερ ο .—Είχα ζουπημένο—μένΐ—μένο, είχες ζουπημένο κτλ.

Δυνητική

Έν.—Θανά ζουπώ, θανά ζουπάς, θανά ζουπάη, θανα ζουπούμε, θανά 
ζουπάτε, θανά ζουπούνε.

Παρατ. — Θανά ζουπούσα, θανά ζουπούσες κτλ.
Μέλλ.—Θανά ζουπήξω, θανά ζουπήξης κτλ. ,
Ά όρ.—Θανά ζούπηξα, θανά ζούπηξες κτλ.
Παρακ.—Θανάχω ζουπημένο — μένΐ—μένο κτλ.

Υποτακτική

'Εν.—Νά ζουπώ, νά ζουπάς, νά ζουπάη, νά ζουπούμε, νά ζουπάτε, νά 
ζουπούνε.

Παρατ. — Νά ζουπούσα, νά ζουπούσες κτλ.
Ά όρ.—Νά ζουπήξω, νά ζουπήξης, νά ζουπήξ, νά ζουπήξουμε, νά ζουπήξ

τε, νά ζουπήξουνε.
Παρακ.—Νάχω ζουπημένο —μένΐ—μένο κτλ.

Προστακτική

'Εν. — Ά ζουπώ, ζούπαγε, νά ή άς ζουπάη, ά ζουπούμε, ζουπάτε, νά ή άς 
ζουπούνε.

Άόρ.—Ά  ζουπήξω, ζούπηξε ή ζούπα, νά ή άς ζουπήξ, ά ζουπήξουμε, ζου- 
πήξτε, νά ή άς ζουπήξουνε.-

Παρακ.—'Άς έχω ζουπημένο -μ έ ν ΐ—μένο, έχε κλπ.
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Ε υκ τ ικ ή

Έν.  — Μ ακάρ  νά  ζο υ π ώ , μ . ν ά  ζο υπ ά ς  κτλ .
Παραζ.— "Α ς ζο υπ ο ΰσ α , άς ζο υπ ο ύσ ες  κτλ .
’Αόρ.—"Α ς ζο ύπ η ςα , α ς ζο ΰπ η ξες , α ς ζο ύπ η ξε  κτλ . 
Ύ π ερ ο .—Νά ή άς ε ίχ α  ζο υπ η μ ένο  — μ έ ν ΐ—μένο  κ τλ .

Μ ετοχή

'Ey —Ζ ο υπώ άα ς ή ζο υ π ώ ά α .

Ρωτώ  
*Οριοτική

Έν. — Ρωτώ, ρωτάς, ρωτάΐ, ρωτούμε, ρωτάτε, ρωτούμε.
ΓΙαρατ.—Ρωτούσα, ρωτούσες, ρωτούσε, ρωτούσαμε, ρωτούσατε, ρωτού

σανε.
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά ρωτώ, θά ρωτάς, θά ρωτάει, θά ρωτούμε, θά ρωτάτε 

θά ρωτούνε.
Μέλλ. ο τ ιγα .—Θά ροηήσω, θά ρωτήσης, θά ρωτήσ, θά ρωτήσμε, θά 

ρωτήστε, θά ρωτήσνε.
Μέλλ. τελ.— Θά έχω ρωτημένο—μένΐ—μένο κτλ.
Άόρ.— Ρώτσα, ρώτσες, ρώτσε, ρώτσαμε, ρώτσατε, ρώτσανε.
Παρακ.—Έχω ρωτημένο—μένΐ—μένο κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Είχα ρωτημένο—μένΐ—μένο κτλ.

Δυνητική

Έν.—Θανά ρωτώ, θανά ρωτάς, θανά ρωτάη κτλ.
Παραζ.—Θανά ρωτούσα, θανά ρωτούσες κτλ.
Μέλλ.—Θανά ρωτήσω, θανά ρωτήσης κτλ.
’Αόρ.—Θανά ρώτσα, θανά ρώτσες, θανά ρώτσε κτλ.
Παρακ .—Θανάχω ρωτημένο—μένι—μένο κτλ.

'Υποτακτική

Έν.—Νά ρωτώ, νά ρωτάς, νά ρωτάη, νά ρωτούμε, νά ρωτάτε, νά ρω
τούνε.

ΖΤαρατ.-— Νά ρωτούσα, νά ρωτούσες, νά ρωτούσε κτλ.
'Αόρ —Νά ρωτήσω, νά ρωτήσητ, νά ρωτής κτλ.
Παρακ. Νάχω ρωτημένο -μ ένΐ —μένο, νάχΐς ρωτημένο κτλ.
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Προστακτική

Εν. — Ά  ρωτώ, ρώταγε, νά ή ας ρωτάη, ά ρωτούμε, ρωτάτε, νά η άς 
ρωτούνε.

Ά όρ .— Ά  ρωτήσω, ρώτα ή ρώτσε, νά ή άς ρωτής, ά ρωτήσμε, ρωτήστε, 
νά ή άςρωτήσΛε.

Παρακ.—’Ά ς εχω ρακημένο—μένΐ—μένο κτλ.

Ε υκτική

"Εν.—Μακάρ νά ρωτώ, μ. νά ρωτάς, μ. νά ρωτάη κτλ. 
Παρατ .— ’Ά ς ρωτούσα, ας ρωτούσες, άς ρωτούσε κτλ. 
"Αόρ.—’Ά ς ρώτσα, άς ρώτσες, άς ρώτσε κτλ.
Υπερο .—Νά ή άς είχα ρωτημένο — μένΐ—μένο κτλ.

'Εν.—Ρωτώάα ή ρωτώάας.

Μετοχή

Πατώ

*Οριστική
(

Έ ν.—Πατώ, πατεΐς, πατεΐ, πατούμε, πατεΐτε, πατούνε.
Παρατ.—Πατούσα, πατούσες, πατούσε, πατούσαμε, πατούσατε, πατούσανε. 
Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά πατώ, θά πατής, θά πατή, θά πατούμε, θά πατητέ, θά 

πατούνε.
Μέλλ. στιγμ .—Θά πατήσω, θά πατήσης, θά πατής, θά πατήσμε, θά πα

τήστε, θά πατήσνε.
Μέλλ. τελ.—Θά εχω πατημένο—μένπ—μένο κτλ.
"Αόρ.—Πάτσα, πάτσες, πάτσε, πάτσαμε, πάτσατε, πάτσανε.
Παρακ .—’Έχω πατημένο- -μένΐ—μένο κτλ.
Ύ π ερο , —Είχα πατημένο—μένι—μένο κτλ.

Δυνητική

"Εν.—Θανά πατώ, θανά πατής, θανά παΐή κτλ. 
Παρατ.—Θανά πατούσα, θανά πατούσες κτλ. 
Μέλλ.—Θανά πατήσω, θανά πατήσης κτλ.
Ά όρ .—Θανά πάτσα, θανά πάτσες κτλ.
Παρακ .—Θανάχω πατημένο—μένΐ—μένο κτλ-



'Υ π ο τ α κ τ ικ ή

3Εν.—Νά πατώ, να πατής, νά πατή κτλ.
Παρατ.—Νά πατούσα νά πατούσες κτλ.
*Αόρ.—Νά πατήσω, νά πατήσης, ν«  πατής κτλ..
Παρακ.—Νάχω πατημένο—μένι—μένο κτλ.

Π ροσ τα κ τ ικ ή

’Εν.—Ά  πατώ, πάτειε, νά ή άς πατή, ά πατοΰμε, πατεΐτε, νά ή ας πα
τούνε.

’Αυρ.—Ά  πατήσω, πάτσε, νά ή άς πατής, ά πατήσμε, πατήστε, νά ή άς 
πατήσνε.

ΖΓαρακ.—” Ας έχω πατημένο—μένι— μένο κτλ.

Ε υκ τ ικ ή *

3Εν.—Μακάρ νά πατώ, μ. νά πατής κτλ.
Παρατ.—’Ά ς πατούσα, άς πατούσες κτλ.
3Αόρ.—’Ά ς πάτσα, άς πάτσες, άς πάτσε κτλ.
'Υ π ερο ,—Νά ή άς είχα πατημένο—μ έν ι— μένο κτλ.

Μ ετοχή

3Εν.—ΧΙατώάα ή πατώάας.
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Σκιώ
cΟ ρ ισ τ ικ ή

3Εν.—Σκιώ,σκεΐς, σκεΤ, σκιοΰμε, σκεϊτε, σκιοΰνε.
Παρατ.—Σκιοΰσα, σκιοΰσες, σκιοΰσε, σκιουσαμε, σκιοΰσατε, σκιοΰσανε. 
Μέλλ. διαρκ. — Θά σκιώ, θά σκής, θά σκή, θά σκιοΰμε, θά σκήτε, θά 

σκιοΰνε.
Μέλλ. στ ιγμ .—Θά σκίσω, θά σκίσης, θά σκίς, θά σκίσμε, θά σκίστε, θά 

σκίσνε.
Μέλλ. τελ.—Θά έχω σκισμένο—μέντ—μένο κτλ.
'Αόρ. —’Έσκισα, έσκισες, έσκισε, έσκισαμε, εσκισατε, έσκισανε.
Παρακ.-—'Έχω σκισμένο—μένι— μένο κτλ.
"Υπερο. -Ε ίχα σκισμένο—μένι — μένο κτλ.
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Δ υνητική

Έ ν .—Θανά σκιώ, θανά σκης, θανά σκη κτλ. 
Π αρατ—Θανά σκιοΰσα, θανά σκιοΰσες κτλ. 
Μέλλ.—Θανά σκίσω, θανά σκίσχις θανά σκίς κτλ. 
Ά όρ.—Θανάσκισα, θανά'σκισες κτλ.
ΓΙαρακ.—Θ ανάχω σκισμένο—μένι—μένο κτλ.

Υ π ο τ α κ τ ικ ή

Έν.— Ν ά σ κ ιώ , νά  σκχίς, νά σκι] κτλ.

Παρατ. — Νά σ κ ιο ΰσ α , νά  σ κ ιο ΰσ ες  κτλ.
Ά όρ .— Ν ά  σκ ίσω, νά  σκίσχις, νά σκίς κτλ.

Παρακ.—Νάχω σχισμένο—μένι--μένο κτλ.

Π ροσ τακ τ ικ ή

’Εν .— Ά  σ κ ιώ , σ κ ιέ , ν ά  η ας σκη , ά σκ ιο ΰμ ε, α χ ε ίτ ε , νά  η ας σ κ ιο ΰνε . 
ΙΙαρακ.—"Ας έχω σ κ ισ μ έ νο — μ έ ν ι — μ ένο  κτλ .

Ε υκτική

Έ ν .— Μ ακάρ  νά  σ κ ιώ , μ. ν ά  σκχίς κτλ .
Παρατ.—"Ας σ κ ιο ΰσ α , άς σ κ ιο ΰσ ες , ά ς σ κ ιο ΰσ ε  κτλ .
Ά όρ. — "Ας έσ κ ισ α , άς έσ κ ισ ες , ά ς έσ κ ισ ε  κ τλ . 
c Υπερο .— Νά η άς ε ίχ α  σ κ ισ μ ένο  — μ έ ν ι— μένο  κτλ .

Μ ετοχή

Έν. — Σκιώάα η σκιώάας.

Άττολώ ή άπολνώ  
1Ο ρ ισ τ ικ ή

Εν.—Άπολώ, απολάς, άπολάι, άπολοΰμε, άπολάτε, άπολοΰνε.
Παρατ. — Άπολοΰσα, άπολοΰσες, άπολοΰσε, άπολοΰσαμε, άπολοΰσατε, 

άπολοΰσανε.
Μέλλ. δ ια ρ κ —Θ’ άπολώ, θ ’ άπολής, θ ’ άπολχί κτλ.
Μέλλ. στ ιγμ .— Θ' άπολΰκω, θ ’ άπολΰκχς, θ ’ άπολΰκΐ, θ ’ άπολΰκμε, θ ’ 

άπολΰκτε, θ ’ άπολΰκνε.
Μέλλ τελ.— Θά έχω απολυμένο—μένι — μένο κτλ.
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Άόρ.—Άπολίκα, άπόλίκες, άπόλίκε, άπόλίκαμε, άπόλχκατε άπόλχκανε. 
Παρακ .—’Έχω απολυμένο—μένι— μένο κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Είχα απολυμένο—μένι— μένο κτλ.

Δ υνητική

9Εν.— Θαν’ άπολώ, θα ν ’ άπολχίς, θ α ν ’ άπολχ) κτλ.
Παρατ.—Θαν’ άπολοϋσα, θ α ν ’ άπολοϋσες κτλ.
Μέλλ.—Θαν’ άπολΰκω, θα ν ’ άπολΰκίς κτλ.
Ά όρ.—Θαν’ άπολίκα, θα ν ’ άπόλίκες κτλ.
ΙΙαρακ. —Θανάχω απολυμένο—μένι — μένο κτλ.

Υ π ο τ α κ τ ικ ή

3Ε ν.— Ν’ άπολώ, ν' άπολμς, ν ’ άπολάτ] κτλ. 
Παρατ.—Ν’ άπολοϋσα, ν ’ άπολοϋσες κτλ.
3Αόρ.—Ν’ άπολΰκω, ν ’ άπολΰκίς κτλ.
ΙΙαρακ. — Νάχω άπολυμένο—μένι—μένο κτλ.

Π ροστακ τ ικ ή

3 Εν.— ’Ά ς άπολώ, άπόλαγε, νά η άς άπολάχ), άς άπολοΰμε, άπολάτε, νά ή 
άς άπολοϋνε.

Άόρ. -  ’Ά ς άπολΰκω, άπόλχε, νά η άς άπολΰκΐ, άς άπολΰκμε, άπολΰκτε, 
νά η άς άπολΰκνε.

ΙΙαρακ .—’Ά ς εχω άπολυμένο—μένι—μένο κτλ.

Ε υκ τ ικ ή

'Εν. — Μακάρ ν ’ άπολώ, μ. ν ’ άπολάς κτλ.
Παρατ .—’Ά ς άπολοϋσα, άς άπολοϋσες κτλ.
Άόρ. — ’Ά ς άπολίκα, άς άπόλίκες κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Νά ή άς είχα άπολυμένο — μένι—μένο κτλ.

Μ ετοχή
3Εν.—Άπολώάα η άπολίόάας.

Μ έ σ η  φ ω ν ή  
Β αστιονμο.ί 
cΟ ρ ισ τ ικ ή

Εν.—Βαστιοϋμαι, pr*σττέσταί, βαστιέται, βαστιοΰμαστε, βαστιέστε, βα- 
στιοΰάαι.
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Παρατ.—Βαστιοΰμανε, βαστιοΰσανε, βαστιοΰάανε, βαστιοΰμαστανε, βα- 
στιοΰστανε, βαστιοΰάανε.

Μέλλ. δ ιαρκ .— Θά βαστιοΰμαι, -θά βαστιέσαι κτλ.
Μέλλ. ατ ιγμ .—Θά βασταχτώ, θά βασταχτης, "θά βασταχτή, θά βαστα

χτούμε, θά βασταχτήτε, θά βασταχτούνε.
Μελλ. τελ.—Θά είμαι βασταγμένο;—μένι—μένο κτλ.
Ά όρ .—Βαστάχτηκα, βαστάχτηκες, βαστάχτηκε, βαστάχτηκαμε, βαστάχτη- 

κατε, βαστάχτηκανε. ’Ή
Βαστάχκα, βαστάχκες, βαστάχκε, βαστάχκαμε, βαστάχκατε,-βαστοχ- 
κανε.

Παρακ .—Είμαι βασταγμένος—»μένι—μένο κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Εϊμανε βασταγμένος—μένι—μένο κτλ.

Δυνητική

Έν.—Θανά βαστιοΰμαι, θανά βαστιέσαι κτλ.
Παρατ .—Θανά βαστιοΰμανε, θανά βαστιοΰσανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά βασταχτώ, θανά βασταχτης κτλ.
Άόρ. —Θανά βαστάχτηκα η θανά βαστάχκα κτλ.
Παρακ .·—Θανά είμαι βασταγμένος—μένι—μένο κτλ.

Υ ποτακτική

Έ ν.—Νά βαστιοΰμαι, νά βαστιέσαι κτλ.
Παρατ .—Νά βαστιοΰμανε, νά βαστιοΰσανε κτλ.
Ά όρ .—Νά βασταχτώ, νά βασταχτης κτλ.
Παρακ. — Νά είμαι βασταγμένος—μένι—μένο, νά είσαι κτλ.

Προστακτική

Έ ν.— Ά  βαστιοΰμαι, νά βαστιέσαι, νά η άς βαστιέται, ά βαστιοΰμαστε, 
νά βαστιέστε, νά ή άς βαστιονάαι.

Ά όρ.— Ά  βασταχτώ, βαστάχτσε, νά η άς βασταχτή, ά βασταχτούμε, βα
σταχτήτε, νά ή άς βασταχτούνε.

Παρακ — ' Α είμαι βασταγμένος—μένι — μένο, νά είσαι κτλ.

Εύκτική

Έν. — Μακάρ νά βαστιοΰμαι, μ. νά βαστιέσαι κτλ. ΙΕ 
’Άς βαστιοΰμαι, άς βαστιέσαι κτλ.
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Π αρατ .—”Ας βαστιοϋμανε, ας βαστιούσανε κτλ.
Ά όρ .—”Ας βαστάχτηκα, άς βαστάχτηκες, άς βαστάχτηκε κτλ. ”Η 

’Ά ς βαστάχκα, άς βαστάχκες κτλ.
'Υ π ε ρ ο .—Νά ή άς εΐμανε βασταγμένος—μένΐ —μένο κτλ.

Μετοχή

"Εν.—Βαστιοϋμενος βαστιοΰμενη, βαστιοΰμενο.
Παρακ.—Βασταγμένος, βασταγμένη βασταγμένο.

Κερνιοϋμαι
"Όριατιχή

"Εν.— Κερνιοϋμαι, κερνιέσαι, κερνιέται, κερνιοϋμαστε, κερνιέστε κερνι- 
οϋάαι.

Παρατ.—Κερνιοϋμανε, κερνιοϋσανε, κερνιοΰάανε, κερνιοϋμαστανε, κερνι- 
οϋστανε, κερνιοΰάανε.

Μέλλ. ό ιαρκ .— Θά κερνιοϋμαι, θά κερνιέσαι κτλ.
Μέλλ. οτ ιγμ .— Θά κεραστώ, θά κεραστής, θά κεραστή, θά κεραστοϋμε, 

θά κεραστήτε, θά κεραστοϋνε.
Μέλλ. τελ.— Θά είμαι κερασμένος—μένΐ — μένο κτλ.
Ά όρ .— Κεράστηκα, κεράστηκες, κεράστηκε, κεράστηκαμε, κεράστηκάτε, 

κεράστηκανε. ’Ή
Κεράσκα, κεράσκες, κεράσκε, κεράσκαμε, κεράσκατε, κεράσκανε. 

Παρακ .—Είμαι κερασμένος—μένΐ—μένο κτλ.
"Υπερο .—Εΐμανε κερασμένος — μένΐ, μένο κτλ.

Δυνητική

Έν .—Θανά κερνιοϋμαι, θανά κερνιέσαι κτλ.
Παρατ. — Θανά κερνιοϋμανε, θανά κερνιοϋσανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά κεραστώ, θανά κεραστής κτλ.
Ά όρ .—Θανά κεράστηκα, θανά κεράστηκες κτλ. Η 

Θανά κεράσκα, θανά κεράσκες κτλ.
Παρακ.—Θανά είμαι κερασμένος—μένΐ—μέν© κτλ.

"Υποτακτική

Έ ν .—Να κερνιοϋμαι, νά κερνιέσαι κτλ.
Παρατ .—Νά κερνιοϋμανε, νά κερνιοϋσανε κτλ.
Q q g. χ  ι κ  ά ΪΖ ' 6
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Άόρ.—Νά κεραστώ, νά κεραστές, νά κεραστή κτλ.
ΙΙαρακ .— Νά είμαι κερασμένος—μένΐ— μένο κτλ.

Προστακτική

'Εν.—Ά  κερνιονμαι, νά κερνιέσαι, νά ί) άς κερνιέται, ά κερνιουμαστε, νά 
κερνιέστε, νά η άς κερνιοϋάαι.

Ά όρ .—Ά  κεραστώ, κεράστσε, να η άς κεραστή, ά κεραστοϋμε, κεραστή-
νε, νά ή άς κεραστοΰνε.

ΙΙαρακ .—Ά  είμαι κερασμένος—μένΐ—μένο κτλ.

Ευκτική

Έν .— Μακάρ νά κερνιονμαι, μ. νά κερνιέσαι κτλ. ’Ή 
’Άς κερνιοϋμ.αι, άς κερνιέσαι κτλ.

Παρατ.—"Ας κερνιοΰμανε, άς κερνιουσανε κτλ.
Άόρ .—’Ά ς κεράστηκα, άς κεράστηκες κτλ. ’Ή 

"Ας κεράσκα, άς κεράσκες, κτλ.
1 Υπερο .—Νά ή άς εΐμανε κερασμένος—μένΐ — μένο κτλ.

Μετοχή
i

ΙΙαρακ.— Κερασμένος, κερασμένχ, κερασμένο.

ϋαλν ιο νμ α ι
'Οριστική

Έν. — Θαλνιονμαι, gaXvieoai, guλvιέται, ^αλνιοι'μαστε. δ'αλνιέστε, £αλ~ 
νιοϋάαι.

Παρατ.—Οαλνιοΰμανε, gaλvιoΰσavε, §αλνιουάανε, gaλvιoΰμaστavε, g a l -  
νιοΰστανε, g^vioodave.

Μέλλ. δ ιαρκ .—Θά gaλvιo^ίμaι, θά gaλvιέσaι κτλ.
Μέλλ. στιγμ. — Θά gaλεστώ, θά «αλεστές, θά §αλεστνί,θά gaZFOTOVMF, θά 

gaλεστήτε, θά g^80T0t’V8.
Μέλλ. τελ.—Θά είμαι gaλεσμέvoς—μεν)—μένο κτλ.
Άόρ .—Θαλέστηκα, guλέστηκες, gaλέστηκε, gaλέστηκaμε, £αλέστηκατε, 

gaλέστηκuvε. ’Ή
Οαλέσκα, gaλέσκες, gaλέσκε) gaλέσκaμε, gaλέσκuτε, gaλέσκavε. 

ΙΙαρακ.—Είμαι gaλεσμέvoς—μένΐ—μένο κτλ.
Ύ π ε ρ .—Εΐμανε gaλεσμέvoς—μένΐ—μένο κτλ.
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Δ υνητική

83

’ Εν.—Θανά «αλνιοϋμαι, θανά ^αλνιέσαι κτλ.
Παρατ .—Θανά gαλvιoΰμαvε, θανά gaXviovaave κτλ.
Μέλλ.—Θανά gaλεσtώ ) θανά ^αλεστής κτλ.
"Αόρ.— Θανά ^αλέστηκα, θανά §αλέστηκες, θανά «αλέστηκε κτλ. ’Ή 

Θανά gaλέσκa, θανά gaλέσκες κτλ.
Παρακ. -  Θανά είμαι gaλεσμέvoς—μένι—μένο, θανά είσαι κτλ.

Υ π ο τ α κ τ ι κ ή

"Εν.—Νά £αλνιοΐ'μαι, νά £αλνιέσαι κτλ.
Παρατ. — Νά ^αλνιοΰμανε, νά ga?i.vLovaave κτλ.
"Αόρ.—Νά £'αλεστα), νά £αλεστης, νά §'αλεστη κτλ.
Παρακ. — Νά είμαι gaλεσμέvoς — μένι—μένο κτλ.

Π ροοτακ τ ική

"Εν. — Ά  go^viofyiai, νά £αλνιέσ<χι, νά η άς gaλvιέτaι, ά gaλvιoΰμaστε, 
νά £'αλνιέστε, νά η άς £«λνιυΐθαι.

Ά όρ ,—Ά  gaλεστώ, £'αλέστσε, νά ή άς gaX8aqi, ά gaλεστoϋμε, gaλεστή- 
τε, νά η άς £αλεστοΰνε.

Παρακ.—Ά  είμαι gaλεσμέvoς—μένι— μένο, νά είσαι κτλ.

Ε ύκ τ ικ ή

"Εν.—Μακάρ νά £αλνιονμαι, μ. νά gaλvιέσaι κτλ. Ή 
3Άς gaλvιoi5μaι, άς gaλvιέσaι κτλ.

ΤΙαραχ—’Άς gaλvιoύμavf, άς gaλvιoΰσavε, άς «'αλνιονκίανε κτλ.
"Αόρ.—’Άς gaλέστηκa, άς «αλέστηκες κτλ. ’Ή 

’Ά ς gaλέσκa, άς gaλέσκες κτλ.
Ύ π ερ ο .—Νά η άς ειμανε gaλεσμέvoς — μένι—μένο κτλ.

Μ ετοχή

Π αρακ—Ο αλεσμένος—gaλεσμέv^— gaλεσμέvo.

Φοριονμαι

'Ο ρ ιστ ική

Έν.—Φοριοΰμαι, φοριέσαι, φοριέται, φοριουμαστε, φοριέστε, φοριοΰάαι.
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Παρατ.—Φοριούμανε, φοριουσανε, φοριοϋάανε, φοριοϋμαστανε, φορι.οϋ- 
στανε, ςροριοϋάανε.

Μ elk. δ ιαρκ.— Θά φοριοϋμαι, θά φοριέσαι κτλ.
Χίελλ, ατιγμ.— Θά φορεθώ, θά φυρεθης, θά φορεθη, θά φορεθούμε, θά 

φορεθήτε, θά φορεθούνε.
Μ/λλ. τελ.—Θά είμαι φορεμένος—μένΐ— μένο κτλ.
Ά όρ.—Φορέθκα, φορέθκες, φορέθκε, φορέθκαμε, φορέθκατε, φορέθκανε. 
Παρακ -Είμαι φορεμένος—μεν» — μένο κτλ.
'Υ π ερ ο .—Εϊμανε φορεμένος —μένΐ—μένο, εΐσανε φορεμένος κτλ.

Δυνητική

Έν.—Θανά φοριοϋμαι, θανά φοριέσαι κτλ.
ΙΙαρατ .—Θανά φοριούμανε, θανά φοριουσανε, θανά φοριοϋάανε κτλ. 
Μέλλ.—Θανά φορεθώ, θανά φορεθ^ς κτλ.
Λόρ. — Θανά φορέθκα, θανά φορέθκες κτλ.
Π αρακ—Θανά είμαι ιρορεμένος — μένΐ— μένο κτλ.

'Υποτακτική

Έν.—Νά φοριοϋμαι, νά φοριέσαι κτλ.
Παρατ .—Νά φοριούμανε, νά φοριουσανε κτλ 
Άάρ.=Νά φορεθώ, νά φορεθης, νά φορεθϊ) κτλ.
Παρακ.—Νά είμαι φορεμένος·—μένΐ — μένο κτλ.

Προστακτική

Έν.—Ά  φοριοϋμαι, νά φοριέσαι, νά ί'ι άς φοριέται, ά φοριοιίμαστε, νά 
φοριέστε, νά ή άς φοριοϋάαι.

Ά όρ .■—Ά  φορεθώ, φορέθτσε, νά ή άς φορεθη, ά φορεθούμε, φορεθήτε, 
νά η άς φορεθούνε.

Παρακ .—Ά  είμαι φορεμένος—μένΐ—μένο κτλ.

Ευκτική

Έ ν .—Μακάρ νά φοριοϋμαι, μ. νά φοριέσαι κτλ. "Η 
’Άς φοριοϋμαι, άς φοριέσαι κτλ.

Παρατ .—’Ά ς φοριούμανε, άς φοριουσανε κτλ.
Άόρ .—’Ά ς φορέθκα, άς φορέθκες, άς φορέθκε κτλ.
‘ Υπερό.—Νά ή άς εϊμανε φορεμένος—μένι—μένο κτλ.
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Μετοχή
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Παρακ.—Φορεμένος—φορεμένΐ—φορεμένο.

Ζουπιοΰμαι
"Ο ριστ ική

‘Εν.—Ζουπιοΰμαι, ζουπιέσαι, ζουπιέται, ζουπιοΰμαστε, ζουπήστε ζουπι- 
οΰάαι.

Παρατ.—Ζουπιοΰμανε, ζουπιοΰσανε, ζουπιοΰάανε, ζουπιοΰμανε, ζουπιοΰ- 
στανε, ζουπιοΰάανε.

Μέλλ δ ιαρκ .—Θά ζουπιοΰμαι, θά ζουπιέσαι κτλ.
Μέλλ. στ ιγμ .—Θά ζουπηχτώ, θά ζουπηχτής, θά ζουπηχτη, θά ζουπηχτοΰ- 

με, θά ζουπηχτήτε, θά ζουπηχτοΰνε.
Μέλλ τελ —Θά είμαι ζουλημένος—μένι—μένο, θά είσαι κτλ.
ΧΑόρ -  Ζουπήχτηκα, ζουπήχτηκες, ζουπήχτηκε, ζουπήχτηκαμε, ζουπήχτη* 

κατε, ζουπήχτηκανε. "Ή
Ζουπήχκα, ζουπήχκες, ζουπήχκε, ζουιρήχκαμε, ζουπήχκατε, ζουπήχκανε. 

Παρακ . — Είμαι ζουπημένος—μένι—μένο, είσαι κτλ.
'"Υπερο.—Εΐμανε ζουπημένος—μένι—μένο κτλ.

Δυνητική

Έ ν .—Θανά ζουπιοΰμαι, θανά ζουπιέσαι κτλ.
Παρατ. -  Θανά ζουπιοΰμανε, θανά ζουπιοΰσανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά ζουπηχτώ, θανά ζουπηχτής κτλ.
Ά όρ.—·Θανά ζουπήχτηκα, θανά ζουπήχτηκες κτλ. ”Η 

Θανά ζουπήχκα, θανά ζουπήχκες κτλ.
Παρακ. — Θανά είμαι ζουπημένος—μένι—μένο θανά είσαι κτλ.

Υ π ο τ α κ τ ι κ ή
Έ ν .—Νά ζουπιοΰμαι, νά ζουπιέσαι, νά ζουπιέται κτλ.
Παρατ.—Νά ζουπιοΰμανε, νά ζουπιοΰσανε, νά ζουπιοΰάανε κτλ.
‘Αυρ.— Νά ζουπηχτώ, νά ζουπηχτής, νά ζουπηχτή κτλ.
Παρακ. -Ν ά είμαι ζουπημένος—μένι—μένο κτλ.

Προστακτική
Έν .—Νά ζουπιοΰμαι, νά ζουπιέσαι, νά ή άς ζουπιέται, ά ζουπιοΰμαστε, 

νά ζουπιέστε, νά ή άς ζουπιοΰάαι.
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’Αόρ.—Ά  ζουπηχτώ, ζουπήχτσε, νά ή ας ζουπηχτώ, ά ζουπηχτοΰμε, ζου- 
πηχτήτε, νά η άς ζουπηχτοΰνε.

Παρακ.—Ά  είμαι ζουπημένος—-μένΐ—μένο, νά είσαι κτλ.

Ευκτική

5Εν — Μακάρ νά ζουπιοΰμαι, μ. νά ζουπιέσαι κτλ. ’Ή  
’Ά ς ζουπιοΰμαι, ας ζουπιέσαι, άς ζουπιέται κτλ 

Παρατ. — ’Ά ς ζουπιοΰμανε, άς ζουπιοΰσανε, άς ζουπιοΰάανε κτλ.
’Αόρ.—’Ά ς ζουπήχτηκα, άς ζουπήχτηκες, άς ζουπήχτηκε. ’Ή  

άς ζουπήχκα, άς ζουπήχκες, άς ζουπήχκε κτλ.
Ύ π ερ ο . -—Νά ή άς ει'μανε ζουπημένος — μένΐ—μένο κτλ.

Μετοχή

Παρακ .—Ζουπημένος, ζουπημένΐ, ζουπημένο.

Ρωτιονμα ι  
*Οριστική *

*Εν.—Ρωτιοΰμαι, ρωτιέσαι, ρωτιέται, ρωτιουμαστε, ρωτιέστε, ρωαοΰάαι. 
Παρατ. — Ρωτιούμανε, ρωτιοΰσανε, ρωτιοΰάανε, ρωτιοΰμαστανε, ρωτιοΰ- 

στανε, ρωτιοΰάανε.
Μέλλ. διαρκ. — Θά ρωτιοΰμαι, θά ροοτιέσαι, θά ρωτιέται κτλ.
Μέλλ. οτ ιγμ .—Θά ρωτηθώ, θά ρωτηθής, θά ρωτηθή, θά ρωτηθούμε, θά 

ρωτηθήτε, θά ρωτηθούνε.
Μέλλ. τελ. — Θά είμαι ρωτημένος—μένΐ μένο κτλ.
Αόρ —Ρωτήθκα, ρωτήθκες, ρωτήθκε, ρωτήθκαμε, ρωτήθκατε, ρωτήθκανε. 
Παρακ. Είμαι ρωτημένος—μένΐ μένο κιλ.
'Υπερο .—Εϊμανε ρωτημένος—μ έν ΐ—μένο κτλ.

Δυνητική

Έ ν .—Θανά ρωτιοΰμαι, θανά ρωτιέσαι κτλ.
Παρατ.—Θανά ρωτιούμανε, θανά ρωτιοΰσανε κτλ. .
Μέλλ. — Θανά ρωτηθώ, θανά ρωτηθης κτλ.
Άόρ. — Θανά ρωτήθκα, θανά ρωτήθκες. θανά ρωτήθκε κτλ.
Παρακ . —Θ τνά είμα· ρωτηαένο'ς μένΐ — μέ νο κτ/ν.
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'Υποτακτική

Έν.— Νά ρωτιοΰμαι, νά ρωτιέσαι, νά ρωτιέται κτλ.
ΙΙαραχ.—Νά ρωτιοΰμανε, νά ρωηοΰσανε, νά ρωτιοΰάανε κτλ.
Ά όρ.—Νά ρωτηθώ, νά ρωτηθής, νά ρωτηθη κτλ.
Παρακ .—Νά είμαι ροοτημένος—μέντ—μένο, νά είσαι κτλ.

Προστακτική

Έν.— Ά ρωτιοΰμαι, νά ρωτιέσαι, νά η α ;  ρωτιέται, ά ρωτιοΰμαστε, νά ρω
τιέστε, νά ή ά ; ρωτιοΰάαι.

Ά όρ.— Ά  ρωτηθώ, ρωτήθτσε, νά η ας ρωτηθη, ά ρωτηθούμε, ρωτηθη- 
τε, νά η άς ρωτηθούνε.

Παρακ.—Ά  είμαι ρωτημένος—μένΐ—μένο, νά είσαι κτλ.

Ευκτική

Έν.—Μακάρ νά ρωτιοΰμαι, μ. νά ρωτιέσαι κτλ. ’Ή 
’Άς ρωτιοΰμαι, άς ρωτιέσαι, άς ρωτιέται κτλ.

Παρατ.—’Ά ς ρωτιοΰμανε, άς ρωαοΰσανε, άς ρωτιοΰάανε κτλ.
Άόρ.—’Ά ς ρωτηθκα, άς ρωτήθκες, άς ρωτήθκε κτλ.
'Υπερο . — Νά η άς εΐμανε ρωτημένος—μένι—μένο, νά ή άς εΐσανε κτλ.

Μετοχή

Παρακ. — Ρωτημένος—μένΐ —μένο.

Πατιοΰμαι 
'Οριστική

Έν.—Πατιοΰμαι, πατιέσαι, πατιέται, πατιοΰμαστε, πατιέστε, πατιοΰάαι. 
Παρατ.— Πατιοΰμανε, πατιοΰσανε, πατιοΰάανε, πατιοΰμαστανε, πατιοΰ- 

στανε, πατιοΰάανε.
Μέλλ διαρκ.—Θά πατιοΰμαι, θά πατιέσαι, θά πατιέται κτλ.
Μέλλ. ατ ιγμ .—Θά πατηθώ, θά πατηθης, θά πατηθη, θά πατηθοΰμε, θά 

πατηθήτε, θά πατηθοΰνε.
Μέλλ. τελ.—Θά είμαι πατημένος-*-μένι — μένο, θά είσαι κτλ,
Άόρ. — Πατήθκα, πατήθκες, πατήθκβ, πατηθκαμε, πατήθκατε, πα* 

τήθκανε.
Παρακ.—Είμαι πατημένος—μένΐ — μένο κτλ.
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Ύ π ε ρ ο .—Εΐμανβ πατημένο;—μένΐ—μένο κτλ.

Δυνητική

Έν.— Θανά πατιοΰμαι, θανά πατιέσαι, θανά πατιέται κτλ.
Παρατ .—Θανά πατιοΰμανε, -θανά πατιοΰσανε, θανά πατιοΰάανε κτλ. 
Μέλλ.—Θανά πατηθώ, θανά πατηθής, θανά πατηθη κτλ.
Άόρ —Θανά πατηθκα, θανά πατήθκες, θανά πατήάκε κτλ.
77α ρακ. Θανά είμαι πατημένος—μένΐ—μένο, θανά είσαι κτλ.

c Υποτακτική

Έν —Νά πατιοΰμαι, νά πατιέσαι, νά πατιέται κτλ.
ΓΙάρατ.—Νά πατιοΰμανε, νά πατιοΰσανε, νά πατιοΰάανε κτλ.
Ά όρ.—Νά πατηθώ, νά πατηθης, νά πατηθη κτλ.
Παρακ.—Νά είμαι πατημένος—μένΐ—μένο, νά είσαι κτλ.

Π ροσ τα κ τ ικ ή

Έν.—Ά  πατιοΰμαι, νά πατιέσαι, νά ή άς πατιέται, ά πατιοΰμαστε, νά 
πατιέστε, νά ή άς πατιοΰάαι.

Ά όρ.—Ά  πατηθώ, πατήθτσε, νά η ας πατηθη, ά πατηθούμε, πατηθήτε 
νά ή άς πατηθούνε.

Παρακ.—Ά  είμαι πατημένος—μένΐ—μένο, νά είσαι κτλ.

Ευκτική

'Έν.—Μακάρ νά πατιοΰμαι, μ. νά πατιέσαι, μ. νά πατιέται κτλ. ’Ή  
’Ά ς πατιοΰμαι, άς πατιέσαι, άς πατιέται κτλ.

Παρατ .—··’Ά ς πατιουμανε, άς πατιοΰσανε, άς πατιοΰάανε κτλ.
Άόρ  —’Άς πατηθκα, άς πατήθκες, άς πατήθκε κτλ.
Ύ π ερ ο .  — Νά ή άς εϊμανε πατημένος—μένΐ—μένο κτλ.

Μετοχή

Παρακ. — Πατημένος, πατημένι, πατημένο.

Σκιονμα ι
‘Οριστική

Έν.—Σκιοΰμαι, σκέσαι, σκέται, σκιοΰμαστε, σκέστε, σκιυΰάαι.
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Παρατ.— Σκιοΰμανε, σκιοΰσανε, σκιοΰάανε, σκιοΰμαστανε, σκιοΰστανε, 
σκιοΰάανε.

Μελλ. διαρκ. — Θά σκιοΰμαι, -θά σκέσαι, θά σκέται κτλ.
Μελλ. ατιγμ,—Θά σκιστώ, θά σκιστές, θά σκιστή κτλ.
Μέλλ. χελ. — Θά είμαι σκισμένος—μένι—μένο κτλ.
*Αόρ.—Σκίστηκα, σκίστηκες, σκίστηκε, σκίστηκαμε, σκιστήκατε, σκιστή

κανε.
Παρακ-—Είμαι σκισμένος—μένι—μένο, εισα*. κτλ.
Ύ π ε ρ ο .—Ε’ίμανε σκισμένος—μένι -·μένο, εΐσανε σκισμένος κτλ.

Δυνητική

'Εν.— Θανά σκιοΰμαι, θανά σκέσαι, θανά σκέται κτλ.
Παρατ.—Θανά σκιοΰμανε, θανά σκιοΰσανε, θανά σκιοΰάανε κτλ.
Μελλ.—Θανά σκιστώ, θανά σκιστής, θανά σκιστή κτλ.
*Αόρ—Θανά σκίστηκα, θανά σκίστηκες, θανά σκίστηκε κτλ. Η 

Θανά σκίσκα, θανά σκίσκες, θανά σκίσκε κτλ.
Παρακ. — Θανά είμαι σκισμένος—μένι—μένο, θανά είσαι σκισμένος— 

μένι—μένο κτλ.

Υ ποτακτική

"Εν. —Νά σκιοΰμαι, νά σκέσαι, νά σκέται κτλ.
Παρατ.—Νά σκιοΰμανε, νά σκιοΰσανε, νά σκιοΰάανε κτλ.
Ά όρ .—Νά σκιστώ, νά σκιστής, νά σκιστή, νά σκιστούμε, νά σκιστήτε, νά 

σκιστούνε.
Παρακ.—Νά είμαι σκισμένος—μένι — μένο, νά είσαι κτλ.

Προστακτική

3Εν.—*Α σκιοΰμαι, νά σκέσαι, νά η άς ακέται, ά σκιοΰμαστε, νά σκάστε, 
νά η άς σκιοΰάαι.

Άόρ.—Ά  σκιστώ, σκίστσε, νά ή άς σκιστή, ά σκιστούμε, σκιστήτε, νά ή 
άς σκιστοΰνε. ,

Παρακ.—Ά  είμαι σκισμένος—μένι — μένο, νά είσαι κτλ.

Ευκτική

Έν .—Μακάρ νά σκιοΰμαι, μ. νά σκέσαι, μ. νά σκέται. Ή  
’Άς σκιονμαι, ά; σκέσαι, άς σκέται κτλ.
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Παρατ.— ”Ας σκιοΰμανε, ας σκιοΰσανε, ας σκιοΰάανε κτλ.
Ά υρ .—’Ά ς σκίστηκα, ας σκίστηκες, ας σκίστηκε κτλ.

Η ας σκίσκα, ας σκίσκες, ας σκίσκε κτλ.
Ύ π ε ρ ο —Νά η ας εΐμανε σκισμένος — μένπ — μένο, νά η ας εΐσανε σκι

σμένος κτλ.

Μετοχή

Παρακ. — Σκισμένος, σκισμένΐ, σκισμένο.

Άπολυοϋμαι 
eΟριστική

'Εν.—’Απολυοϋμαι, απολύεσαι, απολύεται, άπολυοΰμαστε, απολύεστε, 
άπολυοΰάαι.

Παρατ.—Άπολυοΰμανε, άπολυοΰσανε, άπολυοΰάανε, άπο?*.υοΰμαστανε, 
άπολυοΰστανε, άπολυουάανε.

Μέλλ. διαρκ.—Θ’ άπολυοϋμαι, θ ’ απολύεσαι, θ ’ απολύεται, θ ’ άπολυοΰ
μαστε, θ ’ άπολυέστε, θ ’ άπολυοΰάαι.

Μέλλ. οτιγμ.— Θ’ άπολυθώ, θ ’ άπολυθης, θ ’ άπολυθη, θ ’ άπολυθοΰμε, 
θ ’ άπολυθητε, θ ’ άπολυθοΰνε.

Μέλλ. τελ.—Θά είμαι άπολυμένος—μένΐ — μένο, θά είσαι κτλ.
Ά ό ρ —Άπολΰθκα, άπολΰθκες, άπολΰθκε, άπολΰθκαμε, άπολΰθκατε, άπο- 

λΰθκανε.
Παρακ.—Είμαι άπολυμένος—μέν].—μένο, είσαι άπολυμένος κτλ.
'Υ π ερο .—Εΐμανε άπολυμένος—μένΐ—μένο κτλ.

Δυνητική

3 Εν.—Θαν’ άπολυοϋμαι, θ α ν ’ άπολυέσαι, θαν’ άπολυέται κτλ.
Παρατ.—Θαν’ άπολυουμανε θαν’ άπολυοΰσανε, θ α ν ’ άπολυουάανε κτλ. 
Μ έλλ—Θαν’ άπολυθώ, θαν* άπολυθης, θ α ν ’ άπολυθη κτλ.
Άόρ.—Θαν’ άπολΰθκα, θαν’ άπολΰθκες, θα ν ’ άπολΰθκε κτλ.
Παρακ.—Θανά είμαι άπολυμένος — μένΐ—μένο, θανά είσαι κτλ.

cΥποτακτική

Έν.—Ν’ άπολυοϋμαι, ν ’ απολύεσαι, ν ’ άπολυέται κτλ.
Παρατ.—Ν’ άπολυουμανε, ν ’ άττολυοΰσανε, ν ’ άπολυοΰάανε κτλ.
Άόρ.—Ν’ άπολυθώ, ν ’ άπολυθης, ν ’ άπολυθη'κτλ.
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Π αρακ.—Νά εΐμαι απολυμένος—μένΐ—μένο, νά είσαι απολυμένος κτλ.

Προστακτική

’Εν.—Ν’ απολύεσαι, να ή ας απολύεται, ν ’ απολύεστε, νά ή άς άπο- 
λυοΰάαι.

Άόρ.—Άπολΰθστε, νά ή άς άπολυθή, άπολυθήτε, νά ή άς άπολυθοΰνε. 
Π αρακ.—Ά  είμαι απολυμένος—μ ένΐ-μ ένο , νά είσαι απολυμένος κτλ.

Ευκτική

'Εν.— Μακάρ ν ’ άπολυοΰμαι, μ. ν ’ άπολυέσαι, μ. ν ’ απολύεται κτλ. ’Ή 
’Ά ς άπολυοΰμαι, άς απολύεσαι, άς απολύεται κτλ.

Π αρακ.—’Ά ς άπολυοΰμανε, άς άπολυοΰσανε, άς άπολυοΰάανε κτλ.
Ά όρ.—’Ά ς άπολΰθκα, άς άπολΰθκες, άς άπολΰθκε κτλ.
Ύ π ερ ο .—Νά ή άς εΐμανε απολυμένος—μένΐ — μένο, νά η άς εΐσανε απο

λυμένος κτλ.

Μετοχή

Παρακ.—Απολυμένος, άπολυμένΐ, απολυμένο.

‘Αποθετικά ρήματα

Ζώ

'Οριστική

Έν.—Ζώ, ζης, ζή, ζοΰμε, ζήτε, ζοΰνε.
Παρατ.—Ζοΰσα, ζοΰσες, ζοΰσε, ζοΰσαμε, ζοΰσατε, ζοΰσανε.
Μέλλ. διαρκ.—Θά ζώ, θά ζης, θά ζή κτλ.
Μέλλ. οτιγμ.—Θά ζήσω, θά ζήσης, θά ζής, θά ζήσμε, θά ζήστε, θά 

ζήσνε.
Άόρ.—’Έζησα, εζησες, εζησε, εζησαμε, έζησατε, έζησανε.

Δυνητική

’Εν.—Θανά ζώ, θανά ζής, θανά ζή κτλ.
Π αρατ.—Θανά ζοΰσα, θανά ζοΰσες, θανά ζοΰσε κτλ.
Μέλλ.—Θανά ζήσω, θανά ζήσης, θανά ζής κτλ.
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Ά όρ .—Θανά έζησα, θανά έζησες, θανά εζησε κτλ.

‘Υποτακτική

3 Εν.—Νά ζώ, νά ζής, νά ζτ,, να ζοΰμε, νά ζήτε, νά ζοΰνε.
Παρατ. — Νά ζοΰσα, νά ζοΰσες, νά ζοΰσε, νά ζοΰσαμε κτλ.
Άορ.—Νά ζήσω, νά ζήσης, νά ζής κτλ.

Προα τ α κ τ ικ ή

3 Εν.—Νά ζής, νά ή άς ζή, νά ζήτε, νά ή άς ζοΰνε.
’Λόρ.—Ζήσε, άς ζής, ή νά ζής, ζήστε, νά ή άς ζήσνε.

Ευκτική
Έν.—Μακάρ νά ζώ, μ. νά ζής, μ. νά ζή κτλ. ’Ή

’Άς ζώ, άς ζής, άς ζή, άς ζοΰμε, άς ζήτε, άς ζοΰνε.
Παρατ.—’Ά ς ζοΰσα, άς ζοΰσες, άς ζοΰσε, άς ζοΰσαμε, άς ζοΰσατε, άς 

ζοΰσανε.
3Λόρ.—’Ά ς εζησα, άς έζησες, άς εζησε, άς έζησαμε, άς έζησατε, άς έζη- 

σανε.

Φοβούμαι
‘Οριστική

Έ ν.—Φοβούμαι, φοβάσαι, φοβάται, φοβούμαστε, φοβάστε, φοβοΰάαι. 
Παρατ.—Φοβοΰμανε, φοβοΰσανε, φοβοΰάανε, φοβοΰμαστανε, φοβοΰσα- 

στανε, φοβοΰάανε.
Μέλλ. διαρκ —Θά φοβοΰμαι, θά φοβάσαι, θά φοβάται κτλ.
Μέλλ. στιγμ.—Θά φοβηθώ, θά φοβηθής, θά φοβηθή, θά φοβηθούμε, θά 

φοβηθήτε, θά φοβηθούνε.
Μέλλ. τελ.—Θά είμαι φοβισμένος—μένΐ—μένο, θά είσαι κτλ.
Άόρ.—Φοβήθκα, φοβήθκες, φοβήθκε, φοβήθκαμε, φοβήθκατε, φοβήθ-

κανε.
Παρακ.—Είμαι, είσαι, έναι φοβισμένος—μέν.τ.—μένο, είμαστε, είστε, εναι 

φοβισμένΐ, φοβισμένες, φοβισμένα.
Ύ π ερ ο .—Εΐμανε, ε’ίσανε, εϊάανε φοβισμένος, φοβισμένη, φοβισμένο κτλ.

Δυνητική

Έ ν ,—Θανά φοβοΰμαι, θα νά  φοβάσαι, θ α νά  φοβάται κτλ.
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Παρατ.— Θανά φοβοΰμανε, θανά φοβουσανε, θανά φοβοΰάανε κτλ.
Μέλλ.—Θανά φοβηθώ, θα·'ά φοβηθής, θανά φοβηθή κτλ.
Άόρ.— Θανά φυβήθκα, θανά φοβήθκες,θανά φοβήθκε κτλ.
Παρακ.— Θανά είμαι, θανά είσαι, θαναναι φοβισμένος, φοβισμένι, φοβι

σμένο, θανά είμαστε, θ€νά είστε, θαναναι φοβισμένι, φοβισμένες, 
φοβισμένα.

'Υ π ο τ α κ τ ικ ή

Έ ν .—Νά φοβούμαι, νά φοβάσαι, νά φοβάται κτλ.
Παρατ.—Νά φοβοΰμανε, νά φοβοΰσανε, νά φοβοΰάανε κτλ.
3Αόρ.—Νά φοβηθώ, νά φοβηθής, νά φοβηθή κτλ.
Παρακ. — Νά είμαι, νά είσαι, να ναι, φοβισμένος, φοβισμένι, φοβισμένο, 

νά είμαστε, νά είστε, νάναι φοβισμένι, φοβισμένες, φοβισμένα.

Π ροστα κ τ ικ ή

Έν.—9Α φοβούμαι, νά φοβάσαι, νά ή άς φοβάται, ά φοβούμαστε, νά φο
βάστε, νά η ας φοβοΰάαι.

\4όρ.—9Α φοβηθώ, φοβήθτσε, νά η άς φοβηθή, ά φοβηθούμε, φοβηθήτε, . 
νά η άς φοβηθούνε.

Παρακ.—Ά  είμαι, νά είσαι, νάναι φοβισμένος, φοβισμένι, φοβισμένο, ά 
εϊμαστ·, νά είστε, νάναι φοβισμένι, φοβισμένες, φοβισμένα.

Ε ϋκ τ ικ ή

3Εν.—Μακάρ νά φοβούμαι, μ. νά φοβάσαι, μ. νά φοβάται κτλ. ’Ή 
’Ά ς φοβούμαι, άς φοβάσαι, άς φοβάται κτλ.

Παρατ.—’Ά ς φοβοΰμανε, άς φοβουσανε, άς φοβοΰάανε κτλ.
3Αορ.—’Άς φοβήθκα, άς φοβήθκες, άς φρβήθκε κτλ.
'Υ π ερ ο .—Νά η άς εϊμανε, νά η άς είσανε φοβισμένος—μένΐ—μένο

Μ ετοχή

Παρακ.— Φοβισμένο —μένΐ—μένο.

Παρατηρήσεις στά περισπώμενα

Τά περισπώμενα ρήματα εΐτανε σχετικώς περισσότερα μέσα στο το
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πικό ιδίωμα τής Τσεντώς, διότι υπήρχε ή τάσις να μετατρέπουνται βαρύ
τονα ρήματα σέ περισπώμενα- π.χ.άναλύω—άνελώ, βαρύνομαι βαρυούμαι, 
γυρίζω—γυρνώ, δρασκελίζω — δρασκελώ, διυλιζω —ζουλώ, διοπίζω—ζουπώ, 
ζεματίζω—ζεματώ, καταλύω—κατε.λώ, καλυκαιρίζω—καλοκαιρνώ, κονδυ- 
λίζομαι --κοάυλώ, καλημερίζω—καλημερνώ,*κλείω—κλειώ, κρημνίζω—£'ρε- 
μώ, λύω — λυώ, ξύω — ξώ, περεχυνω—περεχώ, σβύνω—σβώ, σφογγ»ζω— 
ocpogi ο, σκίζω—σκιώ, ταράσσομαι - ταραχιοϋμαι, τσακίζω — τσακιώ, τσουγ 
γρανίζω τζoυgραvώ, εύχομαι—εΰκομαι — εΰκουμαι. φκιούμαι, πτύω — 
φτύνω —φτώ, χρηματίζω—χρηματώ, ψηφίζω—ψηφώ κτλ.

Τά περισπώμενα ρήματα, διατήρησαν τις δυο κατηγορίες από τις 
τρεις, πού ύποδιαιροΰντανε τά περισπώμενα τής ’Αρχαίας. Οι δυο κατη
γορίες διακρίνουνταν από τό δεύτερο καί τρίτο πρόσωπο τού ενικού αριθ
μού και από τό δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο τού ένεργητικού ενεστώτα 
τής οριστικής, πού σχηματίζουνταν στη μια κατηγορία μέ τις καταλήξεις 
ας, άει, άτε καί στήν άλλη μέ τις καταλήξεις εΐς; εΐ καί είτε' π. χ. ροφώ, 
ροφάς, ροφάει, ροφάτε, τραβώ, τραβάς, τραβάει, τραβάτε, χαλνώ, χαλνάς, 
χαλνάει, χαλνάτε, βαρώ, βαρείς βαρεϊ, βαρεΐτε, λαλώ, λαλεΐς λαλεΐ, λα- 
λεΐτε, πορπατώ, πορπατεϊς, πορπατεί, πορπατεΐτε κτλ.

Στο πρώτο καί τρίτο πληθυντικό πρόσωπο τού ενεργητικού ενεστώτα 
τής οριστικής καί τών άλλων χρόνων, πού σχηματίζουνταν απ’ αυτόν επι
κρατούσαν οί κωνσναντινουπολίτικοι τύποι μέ τις καταλήξεις ούμε καί 
ούνε- π χ. βροάώ, βροάούμε, βροάούνε, κοτώ, κοτούμε, κοτούνε, μασώ» 
μασούμε, μασούνε κτλ. Στη μέση φωνή τά περισπώμενα ρήματα έληγαν 
σέ ούμαι ή σέ ιούμαι' π. χ. κοιμούμαι, κοιμάσαι, διανομιοΰμαι, διανομιέσαι 
κτλ., καί είχανε τον ενεστώτα τής οριστικής ώς εξής* π. χ. κοιμούμαι, κοι
μάσαι, κοιμάται, κοιμούμαστε, κοιμάστε, κοιμούάαι. Ξαπολυοΰμαι, ξαπο- 
λυέσαι, ξαπολυέται, ξαπολυούμαστε, ξαπολυέσιε, ξαπολυούάαι. Είναι πε
ρίεργο δτι στο Κερμένι, πού ένα χωριό πού απείχε μόλις μια <ύρα από 
την Τσεντώ, επικρατούσαν οί άλλοι τύποι, πού τούς ονομάζει ό Ψυχάρης 
αθηναϊκούς' π.-χ. χτυπάμε, χτυπάνε, φοβάμαι, φοβάσαι, φοβάται, βαρυέ- 
μαι,· βαρυέται κτλ.

Ό  Παρατατικός τής όρισηκής είχε γενικώς στήν ενεργητική φωνή 
την αρχαία βοιωτική κατάληξη ούσα, ούσες, ούσεκτλ. IJ. χ. βοθώ, βοθού- 
σες, βοθοΰσε, κολυί^ώ, κολυόούσα, κολυΐ^ούσες, πλαλώ, πλαλούσα, πλα- 
λούσες, πλαλούσε κτλ. Ή  κατάληξη αυτή τού παρατατικού σέ οϋσα κτλ. 
φαίνεται δτι είχε επικρατήσει από τούς αλεξανδρινούς χρόνους, δπως δεί
χνουν φράσεις τής 'Αγίας Γραφής καθώς τούτη' «ταΐς γλόίσσαις αυτών 
έδολιούσαν» κτλ. Καί στον σχηματισμό τού παρατατικού τό τοπικό ιδίω
μα τής Τσεντώς διέφερε από άλλα ελληνικά ιδιώματα, πού έχουν τύν
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παρατατικό σέ αγα π χ. περπατώ, περπάταγα, τραβώ, τράβαγα κτλ.
"Οπως είπαμε παρα ΐάνω στις παρατηρήσεις τών βαρυτόνων ρημάτων 

έτσι καί στα περισπώμενα άποβάλλουνταν τό άτονο ου πριν άπ’ τις ρη
ματικές καταλήξεις με καί νε, κι’ άν τΰχαινε τότε τό συριστικό σ νά πλη- 
σιάση τό μ καί τό ν δεν τρέπουνταν σέ ζ ’ π.χ. θ ’ άνικήσουμε—θ ’ άνική- 
σμε, θ ’ άνικήσνε, θά περάσουμε—θά περάσμε, θά περάσνε, θά χτυπή
σουμε—θά χτυπήσμε, θά χτυπήστε κτλ. Δέν άποβάλλουνταν δμως τό 
άτονο ου, δταν μετά την αποβολήν του θ ’ άνταμώνουνταν σύμφωνα 
δυσκολοπρόφερτα’ π. χ. θά βροάήξουμε, θά ζουλήξουμε, θά τραβή
ξουμε κτλ.

Ή  κατάληξη ης του δευτέρου ενικού προσώπου άποβάλλουνταν, δταν 
είχε προ αυτής ενα άπύ τά σύμφωνα, σ, ζ, ξ, ψ. Π.χ. θά βαρεσης—θά βα- 
ρές, νά σκολάσης—νά σκολάς, νά βροάήξης—νά βροάήξ, θά θαρέτ^ης— θά 
θαρέψ. ’Έχΐς πολλά νά τραβήξ. Κοίταξε νά μή do πατής κτλ.

Μέλλων στιγμιαίος, και 1 Αόριστος.— Τά περισπώμενα ρήματα σχημά
τιζαν κατά οκτώ διαφόρους τύπους τον .στιγμιαίο μέλλοντα καί τον άόρι- 
στο τής οριστικής στην ενεργητική φωνή

1) βαστώ, θά βαστάξω, βάσταξα
2) κερνώ, θά κεράσω κέρασα
3) £αλνώ, θά £αλέσω, £αλεσα
4) θαρώ, θά θα ρέψω, θάρεψα
δ) πατώ, θά πατήσω, πάτησα
6) τραβώ, θά τραβήξω, τράβηξα
7) ξεσκώ, θά ξέσκισα), ξέσκισα
8) άπολνώ, 0’ άπολύκω, άπόλίκα

’Ιδιαιτέρως εκείνα πού λήγανε σέ νώ σχηματίζανε κατά πέντε δια-
φόρους τρόπους τύν ενεργητικό στιγμιαίο μέλλοντα καί τύν άόριστο. 11.χ.

1) g^vco, θά οαλέσω, Ε'άλεσα
2) χαλνώ, θά χαλάσω, χάλασα
3) ξυπνώ, θά ξυπνήσω, ξύπνησα
4) σφαλνώ, θά σφαλήξω, σφάληξα
5) άπολνώ, θ ’ άπολύκω, άπόλίκα

Τά μονοσύλλαβία περισπώμενα πού έγιναν από τά βαρύτονα σχημά-
τιζαν δλα κατά τον ίδιο τρόπο τον μέλλοντα στιγμιαίο καί τον άόριστο
σύμφωνα μέ τό περισπώμενο ζω. π. χ.
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ζώ θά ζήσω εζησα
κλειώ θά κλείσω εκλεισα
ξώ θά ξυσω εξυσα
σβώ θά σβΰσω έσβυσα
σκιώ θά σκίσω έσκισα
φτώ θά φτύσω έφτυσα

Προστακτική.— Στην ενεργητική φωνή ό αόριστος τής προστακτικής 
είχε δεύτερο πρόσωπο να τραβήξης και τράβηξε. Αυτοί οι δυο τύποι δεν 
είχαν ακριβώς τήν ίδια σημασία. Ό  τύπος, τράβηξε, σήμαινε δτι τό τρά
βηγμα επρεπε να γίνη αμέσως, ένφ τό πρώτο, νά τραβήξης, είχε τήν έννοια 
δτι ή προσταζόμενη ενέργεια μπορούσε νά γίνη καί αργότερα στήν κα
τάλληλη ώρα. Μάλιστα εξόν από τύν τΰπο βάσταξε, τράβηξε, χάλασε κτλ. 
υπήρχε καί ό τύπος βάστα, τράβυ, χάλνα κτλ. που χρησίμευε ώς ένεστοός 
καί ώς αόριστος.

Μέση φωνή .—Τά περισπώμενα ρήματα είχανε στον ενεστώτα τής 
οριστικής τις καταλήξεις ουμαι καί ιοϋμαι' π. χ. άπλογιοϋμαι, άφ^ριοΰ- 
μαι, διανομιοΰμαι, κοιμούμαι, φοβούμαι κτλ.

(ακολουθεί)
Ξάνθη 12 Μαρτίου 1941

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
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38 .  Ό  Ά ϊν χ ή ν  ό μ ά γ ο ς  η ή β α σ ιλ ο κ ό ρ η .
Φανάρι

Μια φορά κ* ένα καιρό ήταν τρεις αδελφές βασιλοπούλες" ό πατέρας 
τους δ βασιλές πήγε στην Πόλη καί τον παράγγελαν, ή μεγάλ3 μια φορε
σιά πράσινη, ή μεσιά μιά φορεσιά κόκκκινη κ3 ή δλόμικρη τό πουλί τ3 Ά  ϊ- 
ντήν. ΗΙλθ’ δ βασιλές άπ ’ τήν Πόλ’ κ3 έφερε τις παραγγελίες, άλλαξαν τά 
βασιλοκόριτσα, έβαλαν ή μεγάλ* την πράσινη φορεσιά, ή μεσιά την κόκ- 
κι ν ’ καί πήγαν στην εκκλησία, χαίρουνταν οί βασιλοπούλες κι5 δ κόσμος 
τις χαίρουνταν. Λένε οί μεγάλες τη μικρή, τί κατάλαβες που σ3 έφερε δ 
πατέρας τό πουλί τ ’ Ά ϊντή ν ; μεΐς πήγαμε στην εκκλησία κι5 αφού χάρ- 
καμε μεΐς τά φουστάνια μας, μάς χάρκε κ ι3 δ κόσμος δλος.

—Ά μ ’ εγώ, πού τό πουλί τ* Ά ϊντή ν γίνεται κάθε νύχτα ένα παλλη- 
καράκ3 όμορφο, ντουνιά ι ) γκιουζελί 2) καί παίζω καί γελώ καί δέ κατα
λαβαίνω πώς ξημέρών*

Μόλις τόπε, τό πουλί τ3 Ά ϊντή ν  πέταξε καί τόχασε. Ή  βασιλοκόρ’ 
άπ’ τον καϋμό τς άφ ίν3 τό παλάτ3 τού πατέρα τς και φεύγ3 καί πάγ3 νά 
τόβρ\ Παγαίνοντας ή τύχ’ την έβγαλε μπρος στο σπίτ3 τής μάννας τ’ 
Α ϊντήν την βρίσκει στη πόρτα.

—Πού παγαίνς κορτσάκι μ" ;
—Πάγω νά γίνω δούλα.
—Δεν έρχεσαι σέ μένα; καί γώ κορίτσ5 θέλω.
—Μά, δεν έρχομαι. ; καί γώ μέρος θέλω.
Ή  κερά θά πήγαινε στην εκκλησία, την άφ ίν’ μιά οκά κριάς καί 

την λέγ3, αυτό νά τό μαγερέψης καί νά μή τό μαγερέψης καί σά δέ τό 
κάνς, θά σέ φάγω. Κατέβκε τό βασιλοκόριτσα συλλογισμένο κάτ3 στη 
πόρτα καί συλλογιέται, γένκε δ Ά ϊντή ν τεπτίλ’ 3) καί τό λέγ3, τί συλλογιέ
σαι κοοίτσ’' ;

*) Συνέχεια από Σελ. 190 του ΙΣΤ'. τόμου.
1) Λ. Τ. Τοΰ κόσμου.—2) Λ. Τ. "Ομορφος.—3) Λ. Τ. Μετεμψιέσθη.

Θ ρ ψ η t κ  ά Ι Ζ ' ,  . 7
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—ΓΙάγ’ ή κερά μ’ , στην εκκλησία καί μ’ άφσε κριάς καί μ’ είπε, νά 
το μαγερέψω καί νά μ ή τό μαγερέψω καί σά δεν τό κάμω όπως μ’ είπε, 
-θά με φάγ’.

— Στάσ’ νά σέ φιλήσω, νά στο πω.
—"Αχ, δσο θυμούμαι τον Ά ϊντήν, καί τ ’ Ά ΐντή ν τά κάλλια ’) δέν 

είναι νά με φιλήσ’ κανείς.
Κείνος τό χάρκε πού τον θυμάται καί τήν λέγ’, νά βράσης τό μισό 

κριάς καί νά τό κάμ: φαγί κ ι’ όταν τό κατεβάσεις ν ’ άνακατώσης καί τ ’ 
άλλο μισό. Τοκαμε όπως την είπε. ’ Ηλθ’ ή κερά απ’ τήν εκκλησία κ’ηΰρε 
τό ιραγί όπως τό παράγγειλε.

—Ποιος σ’ όρμήνεψε νά τό κάνς τό φαγί ; άχ, ό γιος μ’ δ μάγος.
—"Οχ*, είπε κείνο.
Ή  κερά τ’ δε μπόρεσε νά βρή κουσούρ’ 2) στύ κορίτσ’ νά τό φάγ\
Τό προυνύ πάλε θέ νά πάγ’ στην εκκλησία, τ’ άφίν’ δυύ πανιά, έ'να 

άσπρο κ’ ένα μαύρο, ως πού νάλθω απ’ τήν εκκλησία τό μαύρο τό πανί 
νά τό κάνς άσπρο καί το άσπρο μαύρο. Κατέβκε ή βασιλοπούλα στήν 
πόρτα καί πάλε συλλογιοΰντανε πώς νά κάν’ τ’ άσπρο τό πανί μαύρο καί 
τό μαύρο άσπρο. Ό Ά ϊντή ν πάλε γίνεται τεπτίλ’ καί περνάγΐ πό μπρο
στά τς καί τή λέγ’, τί έχς καί συλλογιέσαι ;

— Ά μ ’, πώς νά μή συλλογιούμαι, ή κερά μ’, μ’ είπε ως πού νάλθ’ 
άπ’ τήν εκκλησία νά κάμω τ’ άσπρο πανί μαύρο καί τό μαύρο άσπρο 
κι’ αν δέν τόχω καμωμένο θά μέ φάγ’.

—’Έλα νά σέ φιλήσω μιά φορά καί νά στο πώ.
—"Οσο θυμούμαι τον Ά ϊντή ν  καί τ ’ Ά ϊντή ν τά κάλλια δέν είναι νά 

μέ φίλήσ’ κανείς.
Αυτός χάρκε καί τήνε λέγ’, νά πας έξω πό τό χωριό, ε ιν ’ ένα δέντρο, 

ν ’ άνέβς πάνω στο δέντρο καί νά φωνάξης τις άγέριδοι, Βοριά μ ’, Νοτιά 
μ’. Καράγιαλι μ’ 3), "Ηλιο μ’, θά προφθάσνε καί θά σέ πούνε, τί μας 
θέλς ; τ ’ ε ιν ’ τό ζόρ 4) σου, καί νά πής πάγ’ ή κερά μ’ στήν εκκλησία καί 
μ’ άφσε δυο πανιά, ένα άσπρο κ ’ ένα μαύρο, νά κάμω τ ’ άσπρο μαύρο 
καί τό μαύρο άσπρο, αν δέν τό · κάμω θάλθ ’ νά μέ φάγ*. Τό βασιλοκό- 
ριτσο έκαμε όπως τ’ όρμήνεψε, πήγε έξω πό τό χωριό, άνέβκε στο δέντρο 
καί φώναξε τις άγέριδοι, Βοριά μ’, Νοτιά μ’, Καράγιαλι μ’ κ ’ "Ηλιο μ’. 
ΙΙρόφθασαν οΐ άγέριδοι καί τήν είπανε, τί μάς θέλς ; τ ’ ε ιν ’ τό ζόρ’ σου ; 
κ’ ή βασιλοπούλα είπε, ή κερά μ’, πήγε στήν εκκλησία καί μ’ άφσε δυο 
πανιά, ενα άσπρο κ’ ένα μαύρο, νά κάμω τ’ άσπρο πανί μαύρο καί τό 
μαύρο πανί άσπρο, άν δέν τό κάμω θάλθ ’ νά μέ φάγ’. Γυρίζνε οί άγέρΐ- 1

1) Έμορφιά.—2) Λ. Τ. Σφάλμα.—3) Λ. Τ. Δυτικός. —4) Λ. Τ. Στεναχώρια.
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δοι μιάάνεμοκαλή ’) καί πήραν τα πανιά, έκαμαν τό μαΰρο άσπρο καί 
τ’ άσπρο μαύρο καί στην ώρα τά πρόκαμαν στο κορίτσ’.

Ή λ θ ’ ή κερά απ ’ την εκκλησία καί λέγ’, άχ, ποιος σ’ όρμήνεψε ; δ 
γνιό; μ’ ό μάγος. ΊΙ κερά, θέ νά παντρέψ’ τό γιο τς κ’ είπε στο κορίτσ’, 
θά πας σ’ ένα μέρος καί σε. κείνο τό μέρος ε ίν ’ ένα παλάτ’ κι' άπάν’ στη 
σκάλα είναι μια μοΰζικα καί νά πας νά τή φέρς καθώς είναι μέσα στην 
κάσα. Κατέβκε τό βασιλοκόριτσο κατ' στη πόρτα καί συλλογιέται : που 
ξερ’ που είναι τό παλάτ’ νά πά νά φέρ 'τή μοΰζικα. Πάλε ό Ά ϊντήν 
έγινε άλλο λογιώ τεπτίλ’ καί φανερώθκε στο κορίτσ’ καί τό λέγ’ , τ’ έχς 
καί τι συλλογιέσαι ;

—Ή  κερά μ’ θά παντρέψ' τό γιό τς καί μ’ είπε νά πάγω σ’ ένα 
μέρος καί σέ κείνο τό μέρος ε ίν ’ ένα παλάτ’ κι' άπάν' στη σκάλα είναι 
μια μοΰζικα καί νά πά νά τή φέρω καθώς είναι μέσα στη κάσα.

—Νά σέ φιλήσω, νά στύ πώ ποΰ είναι τό παλάτ'.
—"Οσο θυμοϋμαι τον Ά ϊντήν καί τ' Ά ϊντήν τά κάλλια, δεν είναι νά 

μέ φιλήσ’ κανείς.
Εκείνος τό χάρκε ποΰ τον θυμάται καί τή λέγ', νά πας από δώ κ’ 

είναι μιά πόρτα νά τή παστρέψης καί θ ' άνοίξ’, υστέρα νά περάσης μέσα 
είναι μιά σκΰλα κ’ έχ’ πύ κάτ’ τς γουρουνάκια καί βυζάν’ καί μιά γου- 
ροΰνα κ’ έχ’ πό κάτ’ τς σκυλάκια καί βυζάν', νά πάρς τά σκυλάκια νά τά 
βάλς στή σκΰλα νά βυζάνε, καί νά πάρς τά γουρουνάκια νά τά βαλς κάτ' 
πό τή γουροΰνα νά βυζάνε καί τότε νά περάσης. ΙΙαρά μέσα είναι ένας 
φούρνος κ’ είναι μιά μαγκίπισσα 3) καί παστρεΰει τό φούρνο μέ τά βυζιά 
τς, νά βγάλς τήν ποδιά σ’ νά τή δόσης νά παστρέψ’ τό φούρνο καί θά 
σέ δόσ’ έκείν’ ή μαγκίπισσα μιά πήττα. "Οταν μπεις στήν πόρτα νά τήν 
παστρέψης ποΰναι άσκοΰπιστη καί ξαράχνιαστη. Μέσα άπ’ τήν πόρτα είναι 
ένα θηρίο, νά ρίξης τήν πήττα νά τή φάγ' τό θηρίο καί ν’ άνέβς γλήγο- 
ρα τή σκάλα καί ν ’ άρπάξης άπ’ τή κλαβανή τή μοΰζικα μέ τή κάσα ποΰ 
τήν φυλάγ’ ή μάγισσα καί νά κατέβς γλήγορα. βΗ βασιλοποΰλα έκαμε 
δπως τήν όρμήνεψε, πήγε, πήγε, είδε μιά πόρτα, τήν πάστρεψε κι’ άνοιξε, 
υστέρα πέρασε μέσα, ήτανε μιά σκΰλα ποΰχε πύ κάτ’ τς γουρουνάκια καί 
βΰζανε καί μιά γουροΰνα ποΰχε πό κάτ’ τς καί βΰζανε σκυλάκια. Πήρε τά 
σκυλάκια καί τάβαλε πό κάτ’ στή σκΰλα καί τά γουρουνάκια πήρε καί τά- 
βαλε πό κατ’ στή γουροΰνα καί πέρασε. Παραμέσα ήτανε ένας φούρνος 
καί μιά μαγκίπισσα πάστρετε τό φοΰρνο μέ τά βυζιά τς, έβγαλε τήν πο
διά τς καί τήν έδοσε στή μαγκίπισσα νά σκουπίσ’ τό φούρνο καί κείν’ 
τήν έδοσε μιά πήττα, μπήκε στήν πόρτα τήν πάστρεψε, τήν σκοΰπσε, τήν 1

1) Άνεμοταράχή.—2)Φουρνάρισσα, γυναίκα ποΰ ψήνει τά ψωμιά.
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ξαράχνιασε καί μπήκε. Μέσα ήτανε ένα θηρίο, ρίχν3 την πήττα νά τή 
φάγ3 τό θηρίο, άνέβκε γρήγορα τή σκάλα κι’ άρπαξε απ’ τή κλαβανή τή 
μούζικα μέ τή κάσα πού τήν φύλαγ’ ή μάγισσα καί φεύγλ Ή  μάγισσα πό 
πάν3 φωνάζ3, θηρίο, φάτο γρήγορα τό κορίτσ’ .

—Πώς νά τό φάγω ; πού ήλθε καί μέ τάϊσε μια πήττα. Καί τάφκε 
καί πέρασε.

Σκύλα, φάγε τό κορίτσ’.
—3'Αμ3, πώς νά τό φάγω ; πού πέρασε καί μ3 έβαλε νά βυζάξω τά 

σκυλάκια μ’, πού τόσο καιρό ήτανε πό κάτω μ3 τά γουρουνάκια ; Φωνάζ3 
ή μάγισσα τή γουρούνα, γουρούνα, φάτο τό κορίτσ3.

—ΙΙώς νά το φάγω ; πού τόσο καιρό βύζανα τά κουταβάκια καί πέ- 
ρασ3 αυτό καί μ3 έβαλε τά γουρουνάκια μ3;

—Μαγκίπισσα κάψ3 το στύ φούρνο.
—Μά, τόσο καιρό πάστρευα τό φούρνο μέ τά βυζιά μ3 καί πέρασε 

αυτό και μ’ έδοσε τή ποδιά τ ’ καί πάστρεψα τό φούρνο.
— Πόρτα, κλείσ3 το μέσα, φωνάζ’ ή μάγισσα.
—Δεν τό κλειώ, τόσο καιρό κοίτουμαι ασκούπιστη, ξαράχνιαστη καί 

μέ πάστρεψε καί τώρα νά τό κλείσω ;
Κ3 έτσι ή βασιλοπούλα τήν πήγε στή κερά τή μούζικα.
—’Άχ, ποιος σ’ όρμήνεψε, λέγ3 ή κερά, αχ, σ’ όρμήνεψε ό γιός 

μ3 ό μάγος. Ά ρχήνεψ3, ή χαρά, κούρντισαν τή μούζικα κ3 έπαιζε καί πή
ρανε τή νύφ3. Μόλις μπήκε τή πόρτα, τή μόσχισε τό πιλάφ3 καί λέγ3 τό μά- 
γερα, δόσ3 με μιά χουλιαριά πιλάφ3.

—Στάθκε ή νύφ3 καί τηνε φίλσε ό μάγερας καί τήν έδοσε μιά χου- 
λιαριά πιλάφ’.

Είπε κι3 δ Ά'ίντήν, αΐ νύφ ’, για μιά χουλιαριά πιλάφ3 παραδόθκες, 
καί σέ φίλσε δ μάγερας κι3 αυτό τό κορίτσ3 τόσο καιρό πού ύπόφερε τόσα, 
δέ στάθκε νά τό φιλήσω. Ά φ ίν 3 τή νύφ 3 καί πέρν3 τή βασιλοπούλα καί 
τώρα βασιλεϋνε καί τή νύφ ’ έχνε δούλα.

’Έτσι τιμωριέται όποιος δέ φυλάγ3 τήν τιμή τ’.

3 9  *Η κ ό ρ ’ της δάφ νης  κ α ί  τό  β α σ ιλ ό π ο υ λ ο
Σϊΐλ-αβρϊά

Μιά φορά κ ' ένα καιρό ήτανε μιά γυναίκα πού δεν είχε παιδιά καί 
παρακαλοϋσε τό Θεό, νά τή δόσ' ένα παιδί κι3 άς είναι σάν τό δαφνο- 
κούκκουτσο. Ό Θεός τήν άκσε καί τήν έδοσε ένα παιδί, μικρό σάν τό δα- 
φνοκούκκουτσο. Ή  μητέρα τ ’, μιά μέρα πήρε τά πανιά τ3 νατά  πλύν3 στο 
ρέμα, τό παιδί ντυλίχτηκε μέσα στά πανιά καί χάθκε. Σκαλίζ3 Ιδώ, σκα- 
λίζ* εκεί, δέν τό βρίσκ3 καί μέ τά κλάματα γυρνάγΐ σπίτι τς. Σάν πέρασε
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καιρός, στήν άχρ9 στο ρέμα φύτρωσε μια φουντωτή δάφνη, τό βασιλόπλο 
γυρίζ3 άπ9 τον πόλεμο, περνάγΐ απ’ τό ρέμα, βλέπ’ τήν όλοπράσινη δά
φνη καί κάθεται στον ήσκιο *ς νά ξεκουραστή, κ5 έδοσε διαταγή νά έτοι- 
μάσνε τό τραπέζ’ κάτ’ από τή δάφνη. Τό βασιλόπλο κουρασμένο απ’ τό 
δρόμο άποκοιμήθκε καί δεν έφαγε, τό πρωί δταν ξύπνησε είδε παρμέν9 
μια περουνιά άπ’ δλα τά φαγιά τ ’. Θύμωσε καί ρωτάγι νά μάθ’, ποιος τόλ
μησε νά φάγ’ απ’ τά βασιλικά φαγιά. Κανένας δέ φανερώθκε. Τό βράδ’ 
στήνε πάλε τραπέζ’ , τό βασιλόπλο κάμν3 πώς κοιμάται καί φυλάγ’ νά 
δγή, ποιος ε ιν3 αυτός πού δέ ψηφάγι τήν προσταγή τ’ . Τά μεσάνυ
χτα άνοίγνε τά κλωνιά τής δάφνης καί βγαίν9 μιά κοπέλλα, πού ή γης 
δεν εκαμέ άλλ’ δ'μορφη σάν αυτή, καί πάγ’ σιγά σιγά, τρώγ’ λίγα απ’ 
δλα*τά φαγιά καί γυρίζ3 νά μπή μέσα στή δάφν*. Τό βασιλόπλο σάστισε 
όταν τήν είδε, τήν άρπάζ3 άπ3 τά μαλλιά καί τήν λέγ3, σύ είσαι πού έρχε
σαι καί τρως άπ’τά φαγιά μ9, καί γώ θαρρούσα πώς κά'ποιος άπ ’ τό στρα
τό μ9 τό τόλμησε' απόψε μεΐνε μαζΰ μ“, αύριο θά πάγω μέ τον στρατό μ’ 
στον τόπο μ’ καί θάλθω  νά σε πάρω, νά σέ κάμω γυναίκα μ9. Ή  κοπέλ
λα πείσθηκε κ3 έμεινε καί τό λέγ*, πρόσεχε καλά, μήπως σέ φιλήσ’ κανείς 
πού θά πας στήν πατρίδα σ’, γιατί θά μ” αλησμονήσεις. Τήν άλλ9 μέρα 
τό βασιλόπλο τήν άφίν3 γειά, μαζεύει τό στρατό τ3 καί φεΰγ3. Ό  βασιλές 
ό πατέρας τ 3 κ9 ή βασίλισσα ή μητέρα τ3 ολόχαροι πού γύρσε γερό άπ5 
τον πόλεμο, λαχταρούνε νά τό φιλήσνε, τό βασιλόπλο άποτραβιέται. Θυ
μάται τά λόγια τής κοπέλλας, πρόσεχε μήπως σέ φιλήσ5 κανείς γιατί θά 
μέ ξεχάσης. Ό  νουνός τ ’ έμαθε πώς ήλθε τό βαπτιστικό τ3 από τον πό
λεμο καί πήγε νά τό δγή, τό βασιλόπλο κοιμούντανε κ’ έσκυψε καί τό 
φίλσε. 'Ό ταν ξύπνησε ξέχασε τήν κοπέλλα τής δάφνης, καί τό έμεινε μιά 
συλλογή, δέν είχε όρεξη νά φάγ3, δέν είχε δρεξη νά μιλήσ3, δέν ήθελε νά 
ξέρ* γιά τίποτε.

Ή  βασίλισσα δέν ήξερε τί νά κάν5 άπ’ τή λύπ3 τς, φώναξε τούς καλ
λίτερους γιατρούς άπ9 τά χωριά καί τά περίχωρα. Τίποτε' τό βασιλόπλο 
μέρα μέ τή μέρα, μαραίνουνταν.

3Ά ς άφίσμε τό βασιλόπλο κι3 άς πάμε στήν κόρ3 τής δάφνης. Σάν 
έφγε τό βασιλόπλο πήγε πίσ3 στή δάφν’ καί τήν έλεγε.

Ά νοιξε  δαφνίτσα μ\ νάλΰω μέσα .
’Ά νοιξε δαφνίτσα μ', ναλΰω  μέσα.

Ή  δάφν3 έκλεισε καί δέν άνοιγε τά κλωνιά τς νά τήν παρ’ καί τήν είπε.
’Ά μ ’ τσιμπημένη, φ ιλημένη .. 
και βαο ιλοδαγκαμένη , 
τί σε ΰέλ% ή δάφνη μέσα ;
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ΊΙ κόρ3 απαρηγόρητη κλαίγΐ και παρακαλεϊ, ή δάφν’ δεν άνοίγ3, τά 
κλωνιά τς σειούνται λυπητερά σά νά λένε, έτσι παθαίν3 οποίο κορίτσ3 μέν’ 
εξω καί ςενυχτάγΐ μέ παλληκάρ’ άς εινατ καί βασιλόπλο. Περνάγΐ 
ένας μήνας, περνούνε δυο, τό βασιλόπλο δεν έρχεται νά την παρ’, ή δά- 
φνη την έκλεισε έξω καί τό βασιλόπλο την ξεχασε. ΓΙερπατεΐ μέρες απο 
χωριό σέ χωριό καί φθάν’ στην πολιτεία πού ήτανε νό βασιλόπλο καί μα- 
θαίν* πώς είναι βαρειά άρρωστο. Κόβ3 τά μαλλιά τς, βάζ3 καλογερίστικο 
ρούχο καί σκούφο, γεμίζ’ ένα μπουκάλ’ νερό καί περνάγΐ κάτ3 άπ" τά πα
ράθυρα τού παλατιού καί φωνάζ3’

Παΰός γιατρός, γιά τη μανρ" την α γάπ .
Παϋός γιατρός, γιά τη μαύρ ’ την άγάοι .

” Ακσε τό βασιλόπλο καί λέγ3 στή μητέρα τ’ νά τόν φωνάξ3.
—Τί θά σέ κάν’ γιε μ3, αφού φώναξαμε τις καλλίτεροι γιατροί καί 

δεν ωφέλησαν ;
Τό βασιλόπλο ήθελε κ' ή βασίλισσα είπε, νά φέρνε επάνω τόν παθό 

γιατρό, καί τόν ρωτάγΐ τό βασιλόπλο, από πούσαι καλογεράκ 1 ;
— ’Από τόν Ααφνοπόταμο.
—Τί είδες καί τί ακόυσες ;
—Είδα κόρη ποκλαιγε καί τά δέντρα μάρανε.
—Έκλαιγε καί τί έλεγε,

Αχ Θεέ η ον, ΰ.χ καλέ μ ’, 
πώς μ 3 άτιοκοίμαες 
και πήρες τόν καλό μ\

Τό βασιλόπλο λιγοθυμάγΐ καί τό καλογεράκ’ ρίχν’ νερό απ ’ τό μπου- 
κάλ’, τό ξελιγοθυμάγι καί τό βασιλόπλο ξαναρωτάγ!, από πούσαι κα
λογεράκ’ ;

—3Από τόν Ααφνοπύτα|ΐο.
— Τί είδες καί τί ακόυσες;
— Είδα κόρη ποκλαιγε καί τά δέντρα μάρανε*
—* Εκλαιγε καί τί έλεγε ;

"Αχ Θεέ μον, άχ καλέ μ\
~ηός μ ’ άποκοίμσες  
και πήρες τόν καλό μ\

Τό βασιλόπλο πάλι λιγοθυμάγι και τό καλογεράκ’ ρίχν’ νερό απ’ τό 
μπουκάλ', τό ξελιγοθυμάγι καί τό βασιλόπλο ξαναρωτάγΐ, από πούσαι κα
λογεράκ3 ;
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—’Από τον Δαφνοπόταμο.
— Τί είδες καί τί ακόυσες ;
—Είδα κόρη πδκλαιγε καί τά δέντρα μάρανε.
—’Έκλαιγε καί τί έλεγε ;

’Άχ Θεέ μον, αχ καλέ μ  
πώς μ ' άποκο ίμσες  
καί πήρες τον καλό μ\

Βγάζ’ τό καλογεράκ’ τό ράσο καί μνίσκ’ από κάτ’ μέ τά φουστάνια, 
τό βασιλόπλο τή γνώρισε καί για μιας έγινε καλά. Στο παλάτ’ έγιναν χα
ρές καί πασχαλιές μεγάλες. "Ήλθανε α π ’ δλο το βασίλειο για νά βρεθού
νε στο γάμο του βασιλόπλο μέ την όμορφη κόρ’ τής δάφνης, ό γάμος βά
σταξε σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλ
λίτερα.

40. Τά τρ ία  π α λ λ η κ ά ρ ια  κ α ι  τά  τρ ία  κ ορ ίτο ια .
Τζετώ

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε τρία παλληκάρια, έμαθανε πώς μέσα 
σ’ ένα πηγάδ’ είναι τρία κορίτσια καί πήγανε νά τά βγάλνε' είπανε τό μι
κρό τό παλληκάρ’ νά πάρ* γυναίκα τό μικρό κορίτσ’ , τό μεσιό τό μεσιό τό 
κορίτσ’ καί τό μεγαλείτερο τό μεγαλείτερο κορίτσ’. Ό  μεγαλείτερος κατέβ- 
κε μέ τό σχοινί μέσα στο πηγάδ’ κ’ έβγαλε πρώτα τό μικρό, ύστερα τό με
ριά, θέ νά βγάλ’ καί τό μεγαλείτερο καί τό κορίτσ’ τον λέγ’, ανέβα κ5 ύ
στερα ανεβαίνω γώ, σά μέ δούνε πού είμαι έμορφύτερη θά θέλνε μένα 
γυναίκα, θά τραβήξνε τό σχοινί καί θά σ’ άφίσνε στύ πηγάδ’. Τό παλλη- 
κάρ’ δεν ήθελε νά βγή πρώτα καί τον ειπ* ή κοπέλλα, ξέρα) πώς θά τρα
βήξνε τό σχοινί, πάρε αυτά τά δυο φουντούκια, τό ένα έχ’ μέσα ένα φου- 
στάν’ τον ουρανό μέ τ’ άστρα καί τ ’ άλλο τή γη μέ τά λούλουδα χωρίς 
ραφή καί βελονιά, θά περάσνε δυο πρόβατα, τό ένα μαύρο καί τ’ άλλο 
άσπρο, άν προφθάσεις καί ριχθεις στ’ άσπρο θά σε πάγ’ στον πάνω 
κόσμο κι* άν ριχθεις στύ μαύρο θά σε πάγ’ στύν κάτ’. Τραβούνε τά 
παλληκάρια τό σχοινί άνεβαίν’ ή νιά, μόλις την είδανε σαστίσανε απ’ 
τήν έμορφιά τς κ’ ήθελανε αυτοί νά την πάρνε γυναίκα καί τό σχοινί 
δέν τό ξανάρριξαν. Ό μεσιός ήθελε καλά καί σών’ νά τό παρ’ γυναίκα τ’ 
τό κορίτσ’, εκείνο δσο μπορούσε τ’ άργοπορούσε, οί μέρες περνούσανε 
καί τό κορίτσ’ πικραμένο λέγ’, νά γ ίν ’ ή χαρά μας, μά πρώτα θέ- 
λω δυο φουστάνια; το ένα τον ουρανό μέ τ ’ άστρα καί τ ’ άλλο



τή γη μέ τά λοΰλουδα χωρίς’ ραφή καί βελονιά. 5'Αν την έφερνε αυτά 
τά φουστάνια, τό δικό τς παλληκάρι είναι στον απάνω κόσμο καί θάκα- 
μνε τ3 αδύνατα δυνατά νά πάρ3 κείνονα άντρα. ’Ά ς άφίσμε τό κορίτσ3 
κ ι3 άς πάμε στο παλληκάρ3 πού ήτανε μέσα στο πηγάδ’, φΰλαγ3 νά ρίξνε 
τό σχοινί νά πιασθή καί ν3 άνέβ’, φΰλαγ3, φΰλαγ’, τίποτε* κρΰβ3 βαθειά 
στον κόρφο τ3 τά δυο φουντούκια καί περιμέν3, βλέπ’ τά δυο πρόβατα, 
περνάγτ τ3 άσπρο, ρίχνετε απάνω τ3, δέ προφθαίν3 νά πιασθη, ρίχνετε 
στύ μαύρο, τό πιάν’ κ ι3 αυτό τον κατεβάζ3 στον κάτ’ κόσμο καί τό ρίχν3 
πάν3 σένα δέντρο' εκεί ήτανε πουλιά καθισμένα καί βλέπ3 ένα φίδ* πού 
έρχεται. Τον καιρό Ικεΐνο τά ζώα μιλούσανε καί λένε τά πουλιά στον 
άνθρωπο, σώσε μας, θά μάς φάγ’ τό φίδ3 καί τό παλληκάρ3 τό σκοτών’. 
’Έοχετ3 ή μητέρα τς, ένα πελώριο πουλί, βλέπ’ κοντά στά παιδιά τς τό 
παλληκάρ3, θάρρεψε πώς ήλθε τό παλληκάρ3 νά πνίξ3 τά πουλιά τς, ά- 
γριεύγΐ κι7 ορμάγΐ επάνω τ ’. Τά πουλιά την παρακαλούνε νά μη τό κάν’ 
κακό, τή λένε πώς είναι ο σωτήρας μας, εϊρχουντανε τό φίδ3 νά μάς φάγ3 
κι3 αυτό τό σκότωνε. Τότε ή μάννα άνοιξε τά φτερά νά τό σκιάσ3, τό εύ- 
χαριστάγι γι,ά τή χάρ’ που τήν έκαμε, κάθε χρόνο έκαμνε πουλιά καί που. 
λιά δεν αποκτούσε, εϊρχουντανε τό φίδ’ καί τάτρωγε* τό ρωτάγΐ, τί καλό 
θέλ3 νά τό κάμ3 γιά τήν καλοσύν3 πού τήν έκαμε.

—’Ά ν μπορείς νά μέ πας στον πάνω κόσμο.
— Γίνεται, λέγ’ τό πουλί, φέρε σαράντα πρόβατα καί σαράντα τουλού

μια νερό, νά ιά βάλς πάν’ στά φτερά μ3, νά καθίσης καί σύ καί πάμε Τό 
παλληκάρ’ πήγε καί τάφερε, άνοιξε τό πουλί τά φτερά τ ’, έβαλε τά πρό
βατα, τά σαράντα τουλούμια τό νερό, κάθσε τό ϊδιο καί τό πουλί πέταξε 
αψηλά, λέγει κρά, τό δίν3 κρέας, λέγ* κρού, τό δίν’ νερό κι’ δλο πετούνε. 
Τό κρέας τελείωσε, τό πουλί λέγ’ κρά, τό παλληκάρ3 τί νά κάν3 ; κόβ’ 
ένα κομμάτ3 πό πίσω τό μαλακό μέρος. Ό  άπάν3 κόσμος φάνκε καί τό 
πουλί σταματάγΐ έξω πό μιά πολιτεία, βγάζ3 άπ3 τή γλωσσά τ ’, τό ανθρώ
πινο κρέας τό κάθσε στο τόπο τ 3 νά μή πονεϊ, τό ευχαρίστησε πού γλύ
τωσε τά πουλιά τ’ καί μέ μιάς πέταξε αψηλά καί χάθκε. Τό παλληκάρ3 
σά συνήλθε μπαίν’ μέσα στήν πολιτεία, τον πρώτο πού άνταμών3 ήτανε 
ένας πραματευτής καί τον γύρεψε νά τον πάρ3 κοντά τ3 νά δουλέψ3' κι’ ό 
πραματευτής βοηθώ ήθελε καί τό πήρε. Πέρασαν μέρες βλέπ τον πρα
ματευτή στεναχωρεμένο, τον λέγ3, τί έχς μάστορ’ κι3 είσαι λυπημένος;

—Τί νά σέ πώ ; μέ παράγγελαν δυο φουστάνια, τον ουρανό μέ τ3 
άστρα καί τή γή μέ τά λοΰλουδα, χωρίς ραφή καί βελονιά.

—Γ ι’ αυτό στενοχωριέσαι, φέρε με ένα μπουκάλ3 κρασί, ζαχάρατα 1) 
καί σταφίδες καί τή νύχτα θά τό κάμω.

104 ’Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντη

1) Κουφέτα.
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Ό  πραματευτής δεν πίστεψε, μά τό πήγε δ,τι γύρεψε. Τό παλληκάρ’ 
κλείστηκε μέσα στην κάμαρα έφαγε τις σταφίδες καί τά ζαχάρατα, ήπιε 
τό κρασί κ5 υστέρα σπαν’ τό ένα φουντούκ’, βγαίν’ έ'να φούσταν5 ό ουρα
νός μέ τ’ άστρα, έλαμψ’ ή κάμαρα, τό κρεμάγι στο καρφί. Σπάν5 καί τ’ 
άλλο τό φουντοΰκ5, καί βγαίν’ τό φουστάν’ ή γή μέ τά λοΰλουδα χωρίς 
ραφή καί βελονιά καί γέλασ’ ή κάμαρα, τό κρέμασε κ ι’ αυτό στο καρφί.
Ο πραματευτής δταν τό πρωί είδε τά φουστάνια σάστισε' δταν τά πήγα

νε στή νύφ* κατάλαβε πώς τό παλληκάρ’ ήτανε στον απάνω κόσμο. Ή  
στεφάνωση -θά γ ίν ’ , ή χαρά άρχισε, μουσικές, · χοροί, τραπέζια, παγαίν’ 
καί τό παλληκάρ’ μέ τον πραματευτή, κάθουνται στο τραπέζ’ νά φάνε, 
κάθεται κι’ δ γαμπρός κ ’ ή νΰφ\ Ό νιος είδε τή νιά καί γνωρισθήκανε. 
’Αφού έφαγαν λέγ’ δ πραματευτής από Θεοΰ, άν πάρω μιά κληματσίδα 
καί τή βάλω δώ στο τραπέζ’ καί βγάλ’ φύλλα καί βγάλ’ αγουρίδα καί 
γίν’ σταφύλ’ καί φάμε ολ’ τότε νά δόσμε τή νΰφ ’ σ’, άλλο γαμπρό. "Ολ’ 
γέλασαν πού θάκαμνε τή κληματσίδα νά βγάλ’ φύλλα, νά βγάλ5 αγουρί
δα, νά γ ίν ’ σταφύλ’, νά φάνε δλ’ καί τότε νά δόσνε τή νύφ ’ σ’ άλλο 
γαμπρό, καί τό δέχτηκαν. Πέρν’ δ πραματευτής μιά κληματσίδα τή στην5 
κατά μέσης τό τραπέζ’, τήν ευλογεί, άρχίζ’ καί βγάζ’ φύλλα, βγάζ* αγου
ρίδα κ’ έγιναν σταφύλια πού κρέμουντανε κίτρινα σαν τό φλουρί. "Ολοι 
έφαγαν κι’ άπόρσαν για τό θάμα καί λέγ’ πάλε δ πραματευτής από Θεού, 
τή νύφ ’ θά πάρ’ για γυναίκα τ’ δ νιος πού εχω μαζύ μ’ καί γώ θά τούς 
στεφανώσω. ’Έ γιν’ ή χαρά κ’ έζησαν καλά καί μεϊς καλλίτερα.

41 ζΟ Ν ικολάκ ς  κ  ή δράκ ιοαα .
Καλλικράτεια

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένα παιδί έρημο, δ Νικολάκς, καί δέν 
είχε κανένα κ ι’ ανέβαινε στις μηλιές κ5 έκοφτε μήλα κ” έτρωγε. Μιά γρηά 
δράκισσα, πού τον είχε βάλ5 στο μάτ’ νά τον φάγ*, πέρασε καί τον είπε, 
Νικολάκ’, Νικολάκ’ ρίξε με ένα μήλο, κι’ δ Νικολάκς τήν ερριξε.

—Κατέβα νά μέ τό πιάσης γιατί δέ βλέπω.
Κατέβκε δ Νικολάκς, καί τον έπιασε, τον έβαλε στο τσρυβάλ5 τς, στο 

δρόμο ή γρηά θέλσε νά πάγ’ νά πιή νερό, βγαίν’ ό Νικολάκς γεμίζ5 τό 
τσουβάλ’ πέτρες καί φεύγ’. Πάγ’ στο σπίτ’ τς ή γρηά καί λέγ5 τήν κόρ5 τς 
τή Μαρουλιώ, Μαρουλιώ, Μαρουλιώ, έλα καί σ’ έφερα ένα καλό μεζέ.

Ά νο ίγ5 ή Μαρουλιώ τό τσουβάλ” τί νά δγή, πέτρες γεμάτο.
’Άχ τό διάβολο, μ5 έφγε, ε ιπ ’ ή γρηά καί ξαναπάγ’ πίσ’ στή μηλιά 

καί βλέπ’ τό Νικολάκ’. Νικολάκ’, ρίξε με ένα μήλο. Τή ρίχν’.
—Κατέβα νά μΐέ τό πιάσης καί δέ βλέπω.
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—Δεν κατεβαίνω, πού μ' έβαλες μέσα στο τσουβάλζ
—Ά χ , παιδάκ’ μ’ δεν έβλεπα καί σ’ έβαλα.
Κατεβαίν’ ο Νικολάκς, τον έπιασε, τον έβαλε στο τσουβάλ’ καί τον 

πήγε σπίτι τς καί φωνάζ’, Μαρουλιώ, Μαρουλιώ, έλα νά τον σφάξης, νά 
πά νά σέ φέρω ξύλα νά τον ψήσμε. Ή  Μαρουλιώ δεν ήξαιρε νά τον σφάξ’ 
καί ρωτούσε τον Νικολάκ’ πώς νά σέ σφάξω ;

—Στάσ’ νά σέ δείξω’ τή βάζ’ κατ’ τή Μαρουλιώ καί την κόβ’ τον 
λαιμό, την έβαλε στο φούρνο καί την έψησε. ’Έρχεται ή γρηά άπ’ τά ξύ
λα καί φωνάζ’ τή Μαρουλιώ νά φάνε καί κάθσε κ’ έτρωγε.

Ό Νικολάκς άνέβκε στη γιονιά καί την έλεγε, Μαρουλιώ τρως καί 
Μαρουλιώ φωνάζεις ;

Γυρίζ’ ή γρηά καί τον ρωτάγΐ πώς άνέβκες Νικολάκ’ κεί πάνω ;
—’Έβαλα περούνια περούνια κ ι’ άνέβκα.
Βάζ* κ’ ή γρηά περούνια περούνια, μά πού ν ’ άνέβ’.
—Ξέρς, λέγ’, πώς άνέβκα; έβαλα μαχαίρια μαχαίρια κι’ άνέβκα.
Βάζ’ κ’ ή γρηά μαχαίρια καί κατακόπκλ
"Υστερα τή λέγ’ έβαλα μιά σούγλα, τήν έκαψα καλά κ’ άνέβκα.
’Έκαψ* ή γρηά τή σούγλα καί κάγκε καί γλύτωσ’ ό Νικολάκς.

42. Ο γέρος κι ο Άλής.
Σ η λ υ β ρ ια

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας καλός γέρος κ’ είχε γυναίκα καί 
δυο κορίτσια, ήτανε πολύ φτωχός, κάθε μέρα πήγαινε στο βουνό καί μά
ζευε χόρτα γιά νά φάνε καί ξύλα γιά νά ζεσταθούνε. Μια μέρα, κεί πού 
γύριζε στο βουνό νά βρή χόρτα, κουράσόκε, κάθσε σέ μιά πέτρα κι’ άνα- 
στέναξε, άχ άλλοι. Τότε βγαίν’ ένας άψηλός Άράπς κατάμαυρος, μέ τσα- 
χείλες μεγάλες, μέ κάτασπρα δόντια καί τον ρωτάγι, τί μέ φώναξες ;

—Δέ σέ φώναξα, κουράσθηκα κ’ είπα άχ άλλοι.
—Άλή λένε μένα, ξέρω πώς είσαι φτωχός άνθρωπος καί καλός, έλα 

νά σέ δόσω φλουριά νά τά πάς σπίτι σ’.
ΙΓήγ’ ό φτωχός μέ τύν Άλή. γέμσε τό σακκούλ’ τ’ φλουριά καί τον 

είπε νά τά σκεπάσης άπό πάνω μέ χόρτα καί νά μή φανεροόσης σέ κανένα 
τά φλουριά. 'Ο γέρος πήγε σπίτ’ τ καί τάκρυψε, ύστερα κάθσε μέ τή γυ- 
ναΐκά τ’ νά καθαρίσνε τά χόρτα, κεί πού τά καθάριζαν, έπεσανε δυο 
φλουριά κ’ ή γυναΐκά τ ’ τον ρώτσε πού τά ηύρες;

—Κεί .πού μάζευα τά χόρτα τά ηΰρα.
'Όταν τελειώσανε τά φλουριά ό φτωχός πήγε στο ίδιο μέρος καί φώ

ναξε πάλε Άλή, Άλή. ·
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Βγήκ’ ό Άλής καί τον εΐπε, τί θ έλ ς ;
— Θέλω φλουριά νά παντρέψιο τήν κόρη μ’;
ΙΙάλι γιόμσε τό σακκούλ’ τ ’ φλουριά καί τον είπε, κύτταξε μή πεις 

σέ κανένα ποϋ τά ηύρες. 'Η γυναίκα τ’ τον ρωτάγΐ, ποϋ τά ηύρες τά 
φλουριά ; με ρωτούνε απ’ τή γειτονιά καί δε ξέρω τί νά πώ. Ό  γέρος δέ 
τυλεγε καί κάδε μέρα μαλώνανε. Τά φλουριά σώθκανε, πάλε ό φτωχός 
πήγε ατό ίδιο μέρος καί φώναξε τον Άλή. Ό Άλής βγήκε καί τον παρα- 
καλεΐ, δόσ’ με κι’ άλλα φλουριά νά παντρέψω καί τήν άλλη κόρη μ’.

—Θά σέ δόσω, μά νά μή μαρτυρήσης στή γυναίκα σ’ ποιος σέ δίν5 
τά φλουριά.

— Καλά, εΐπε κ’ έφγε.
ΙΙάντρεψαν καί τήν άλλη τους κόρη κ’ ή γυναίκα πάλι άρχισε νά 

γρινιάζ’ καί καλά ποϋ τά ηύρες τά φλουριά. Θύμωσε καί τόπε. "Αμα 
σώθκαν τά φλουριά πήγε πάλε στον Ά λή καί φάιναξε Άλή, Άλή. Ό 
Άλής δεν έβγαινε. Ινεί ποϋ ήτανε στεναχωρεμένος σκουντούφλησε κ’ έπε
σε. Βλασφημήθκε κ’ είπε, ανάθεμά σε γέρο σκουντουφλή. Βγαίν’ ένας 
άλλος Άράπς καί τον λέγ’ τί μέ φώναξες καί μέ βλασφήμσες ;

—Δέ σέ φώναξα έπεσα καί βλασφημήδκα’ είπα, ανάθεμά σε γέρο 
σκουντουφλή.

— Μένα μέ λένε Σκουντουφλή, γιά νά πής στή γυναίκα σ’ ποιος σ’ 
έδοσε τά φλουριά, τάχασες* από τώρα κ’ υστέρα ο αδελφός μ’ δέ θά σέ 
δίν’ κ ι’ ό γέρος σκώθκε κ ’ έφγε μέ τά κλάματα.

Νέ γιο ήμνα εκεί, νέ συ νά τό πιστέψης.

43. Τά λ α ο ύ τα  κ α ί  τά  ν τ α β ο ύ λ ια .
‘Ηράκλεια

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας βασιλές κ’ είχε μιά βασιλοπούλα’ 
πολλά βασιλόπουλα τή γύρευαν καί δέν ήξερε σέ ποιόνα νά τή δόσ’’ είπε» 
οποίος φέρ’ τά λαούτα καί τά νταβούλια σέ κείνονα θά δόσω τήν κόρη 
μ’ γυναίκα. "Ενα βασιλόπλο ξεκίνσε νά πάγ’ νά τά βρή* στο δρόμο πού 
πήγαινε, κουράστηκε κ’ έβγαλε τά παπούτσια τ’, πέρασε ένα χωράφ’ πού 
ήτανε δλο αγκάθια καί εΐπε, άχ τί καλά πού πορπατώ. Τό χωράφ’ άκσε 
κ’ εΐπε, τί καλό θέλς νά σέ κάμω ; κανένας ώς τά τώρα δέν είπε τί καλά 
πού πορπατεΐ, καί τό βασιλόπουλο εΐπε, νά μέ δείξης ποΰ είναι τά λαού
τα καί τά νταβούλια.

Τό χωράφ’ τό εΐπε, γώ δέ ξέρω, πήγαινε στήν αδελφή μ’ τή βρύσ\ 
Πορπάτσε νά πάγ’ στή βρύσ’, κείν’ τήν ώρα δίψασε κ’ ήπιε νερό κ ’ είπε, 
τί ωραίο νερό, δροσίσθηκα. Εΐπ’ ή βρύσ’, κανένας ώς τά τώρα δέν παίνε-
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σε το νερό μ’, όλ’ έλεγαν απ’ αυτό τό πράσινο θά πιούμε ; Τί καλό θέλς 
νά σέ κάνω ;

— Θέλω νά μέ δείξης τά λαούτο και τά νταβούλια.
Ή  βρύσ’ είπε, γώ δεν ξέρω, πήγαινε στήν αδελφή μ’ τή συκιά. Πορ- 

πάτσε νά πάγ9 στη συκιά. Σάν έφθασε στη συκιά, έφαγε έ'να σύκο κ9 ε ί
πε,· τί γλυκό σΰκο. Ειπ9 ή συκιά : τί καλό θέλς νά σέ κάνω, κανένας ως 
τώρα δεν είπε τί γλυκό σΰκο, όλ9 έλεγαν, απ’ αυτά τά σκουλκιάρκα θά 
φάμε ; Είπε τό βασιλόπουλο : θέλω νά μέ δείξης τά λαούτα και τά ντα
βούλια κ9 ε ιπ9 ή συκιά, την ώρα πού θά πας, οί δράκ9 θά κοιμούνται καί 
θά πάρς τά λαούτα καί τά νταβούλια καί νά μη γυρίσης πίσω σ'. Πήγε 
τό βασιλόπλο ηύρε κοιμισμένους τούς δράκους πήρε τά λαούτα και τά ντα
βούλια κ’ έψγε.

Οί δράκ’ ξύπνησαν τό πρωί καί δέν είδαν τά λαούτα καί τά νταβού
λια, πήραν τό δρόμο καί πήγαν στο χωράφ’.

—Χωράφ9, μήπως είδες κανένας νά περνάγΐ μέ τά λαούτα καί τά ντα
βούλια ; Τό χωράφ9 είπε, όχι. Μετά πήγαν στη συκιά. Συκιά, μήπως είδες 
κανένας νά περνάγΐ μέ τά λαούτα καί τά νταβούλια ;

Είπε οχ’ ή συκιά. Μετά πήγαν στη βρύσ9. Βρύσ9, μήπως είδες κανέ
νας νά περνάγι μέ τά λαούτα καί τά νταβούλια.

9Όχ9 ειπ ’ ή βρύσ’ . ‘Ο βασιλές, δ πατέρας τής βασιλοπούλας τον και
ρό πού γύρσε τό βασιλόπλο είχε πόλεμο μ’ έ'ναν άλλο βασιλέ* σ9 αυτόν τό 
βασιλέ πήγε τό βασιλόπλο κ9 έπαιξε τά λαούτα καί τά νταβούλια, ήλθαν 
όΐ δράκ9 κ9 έφαγαν τούς οχτρούς, νίκσε ό βασιλές καί τον έδωκε τή βασι
λοπούλα γυναίκα καί ζήσανε καλά καί μεΐς καλλίτερα.

4 4  ' Ο  ϋνϋ'ρωηος,, τό  φ ίδ ’ κ *  ή ά λ επ ο ν .

Μιά μέρα ένας πήγαινε στο βουνό κ9 είδε νά καίγεται πό τή ρίζα 
ενα μεγάλο δέντρο κι9 άκσε ένα άγριο σφύριγμια’ πήγε κοντά κ’ είδε μέσα 
στά κλαδιά ενα μεγάλο φίδ’ πού κόντευε νά καή. Τό φίδ9 σάν είδε τον άν
θρωπο, τον π.αρεκάλεσε νά τό γλυτώσ9, δ άνθρωπος τό λυπήθκε, πήρε ένα 
μακρύ ξύλο, τδβαλε μέσα στά κλαδιά, τό φιδ” πιάστηκε στο ξύλο καί γλύ- 
στρησε έξω πό τό δέντρο.

Τό φίδ’ αντί ευχαριστώ στον άνθρωπο πού τό γλύτωσε, ντυλίχθηκε 
άπάνο) τ* κ’ ήθελε νά τον φάγ9, λέγοντας πώς κάποιος άνθρωπος άναψε 
τή φωτιά. Ό  άνθρωπος άρχισε νά τό παρακαλή νά τον λυπηθή, τό φίδ° 
δέν ήθελε ν ’ άκούσ’ τότε ό άνθρωπος είπε, πριν μέ φας νά δικασθούμε σ9 
οποίον βρεθεί μπροστά μιας. ’Έτσ9 όπτος εϊτανε τό φίδ9 ντυλιγμένο στον 
άνθρωπο, αντάμωσαν ένα γάιδαρο τον έκαμαν κριτή καί τον είπανε τήν



Παραμύθια τής Θράκης Ϊ09

ιστορία. Ό γάιδαρος έβγαλε άπόφασ’ κ3 είπε σ|ό φίδ’, νά φας τον άν
θρωπο, γιατί ό άνθρωπος είναι αχάριστος, εμένα μίέ φόρτων3, μέ δέρν3, μ’ 
άφ ίν ’ νηστικό κΓ ώς που νά ψοφήσω κουβαλώ το σαμάρ\ ‘Όταν τ3 άκσ’ 
ό άνθρωπος είπε, ένας κριτής δέ φ θάν3, νά πάμε καί σέ δεύτερο. Τό φίδ3 
το παραδέχθηκε, λίγο παρά . κάτω αντάμωσαν ένα άλογο, τό είπαν την 
Ιστορία. Τό άλογο λυπήθκε τον άνθρωπο κ3 είπε στο φίδ3, ό άνθρωπος σ3 
έκαμε καλό, νά μη τον φας. Τό φ ίδ3 δέ τό παραδέχθηκε, τότε συμφώνσαν 
νά πάνε καί σέ τρίτο κριτή καί οτι πει αυτός, εκείνο νά γίν\ Κει πού 
πήγαιναν, είδαν αντίκρυ σέ μιά πέτρα νά λιάζεται μιά αλεπού καί πήγαν 
κατά κείνηνα, στήν αρχή ή αλεπού φοβήθκε, μά σάν είδε τό φίδ3 ντυλιγ- 
μένο στον άνθρωπο, είπε κάποια διαφορά έχνε καί στάθκε καί τούς περί- 
μενε. 'Όταν έφθασαν, ό άνθρωπος έκαμε νόημα στήν αλεπού, έδειξε τό 
μεγάλο δάχτυλο. Κ’ ύστερα καί τά δέκα μαζΰ. Ή  κερά Μαρία αμέσως 
κατάλαβε πώ ; τήν έταζε ένα πετεινό μέ δέκα όρνιθες, τούς καλοδέχτηκε 
κ ι3 άκσε τήν Ιστορία δπως τήν είπε τό φίδ3.

—Γιά νά είμαι δίκαιη καί νά μή σάς αδικήσω, νά δγιώ πώς έγινε, 
δώ κοντά ε ιν3 ένα δέντρο, άς άνέβ3 πάνω τό φίδ’.

Τό φίδ’ άνέβκε' ε ιπ 3 ή αλεπού στον άνθρωπο, βάλε φωτιά. Τό δέντρο 
κόρωσε κι3 ό άνθρωπος έτοιμάζουνταν νά βάλ3 τό κοντάρ3 γιά νά γλυ- 
τώσ’ τό φίδ’.

—Αΐ, τί κάνς, φώναζ’ή αλεπού, άφσ’το νά καγή καί πάνε νά μέ φέρς τό 
τάμα. Ό  άνθρωπος ευχαριστημένος πού γλύτωσε, πήγε στο σπίτ3 τ’ , πήρ3 
ένα τσουβάλ3 καί κυνηγούσε στήν αυλή νά πιάσ3 τις όρνιθες νά τις πάγ3 
στήν αλεπού. Ή  γυναΐκά τ ’ άκσε πού φώναζαν οί όρνιθες, βγήκε στήν 
αυλή καί σάν έμαθε γιατί ήθελε νά τις πιάσ3, άμ’ εγώ γι’ αυτό τις μεγά
λωνα, γιά τήν αλεπού ; νά βάλς τή σκύλα στο τσουβάλ3 καί νά τήν πας  
στήν αλεπού. Σωστά λες γυι αΐκα. ’Έβαλε τή σκύλα στο τσουβάλ’, τή 
φορτώθκε καί πήγε στο μέρος πού τύν φύλαγ3 ή αλεπού. Ή  αλεπού, σάν 
τύν είδε πό μακρυά νά έρχεται φορτωμένος, κουνούσε τήν ουρά τς απ’ τή 
χαρά πού θάτρωγε τις όρνιθες, μά ύστερα ίδρωσε ώς πού νά γλυτώσ’ απ’ 
τή σκύλα καί νά πιάσ3 τον ανήφορο. Κάθσε σέ μιά πέτρα, χτυπούσε τό 
κεφάλ’ τς κ3 έλεγε, τί σ’ έμελε σένα, κερά Μαρία, νά γίνς κριτής, μήπως 
ήιανε κι3 ό παππούς σ3 ; καί δόσ3 του χτυπούσε τό κεφάλι τς' ήμνα καί 
γώ πό μιά μεριά καί τήν έβλεπα.

4 5 .  Τό ά ρ ν ά κ 3 μ π ι τ ζ ι ν ά κ \
Επιβάτες

Μιά φορά κ’ ενα καιρό ήτανε μιά γρηά κ3 είχε ένα άρνάκ3' μιά μέρα 
είπε στο άρνάκ’, σύ νά καθίσης εδώ καί γώ θά πάγω νά σέ φέρω κρύο,
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κρύο νεράκ και δροσερύ δροσερό χορταράκ’. ’Έκλεισε ή γρηά τήν πόρτα κ ’ 
εφγε. "Ενας λύκος ήτανε κρυμμένος πίσ’ από τήν πόρτα καί άκσε δλα 
δσα ε ίπ ’ ή γρηά στ’ άρνάκ’ . Ή  γρηά έφγε, πήγ’ 6 λύκος καί άρχισε νά 
φωνάζ’ :

'Αρνάκι μ π ι τ ζ ι ν ά κ ι1), άνοιξε 
σ’ εφερα κρύο, κρύο νεράκι 
και δροσερό, δροσερό χορταράκ’.

Τύ καημένο τ ’ άρνάκ’ γνιύρσε τή φωνή πού δεν ήτανε τής μαννίτσας 
τ’ κ’ είπε στο λύκο, δεν είσαι σ ν ή μαννίτσα μ’, ή μαννίτσα μ’ έχει ψιλή, 
ψιλή φωνίτσα καί φτενή 3), φτενή γλωσσίτσα. Τότ’ ο λύκος πάγ’ καί τρίβ 
τή γλώσσα τ ’ άπάν’ σ’ ένα δέντρο καί γυρίζ’ πίσ’ κσί πάγ’ στ'άρνάκ’ κι’ 
άρχισε νά φωνάζ’ :

Αρνάκι μπ ιτζ ινάκ ι ,  άνοιξε, 
σ’ εφερα κρύο, κρύο νεράκι 
και δροσερό, δροσερύ χορταράκ'.

Τ’ άρνάκ' γνώρσε πάλε πώς ή φωνή δεν είναι τής μαννίτσας τ" καί 
είπε στύν λύκο, δεν είσαι συ ή μαννίτσα μ’, ή μανίτσα μ ’ έχει ψιλή, ψ ι
λή φωνίτσα καί φτενή φτενή γλωσσίτσα. Τότε ό λύκος πάγ’ σ’ ένα κατσί
βελο καί τον λέ.γ\ κατσίβελε, ρίνσε με τά δόντια μ’ θά φάγω τή γυ
ναίκα σ’ .

Ό  κατσίβελος τύν είπε, εγώ γυναίκα δεν έχω.
—Θά φάγω τά παιδιά σ’.
— Έγώ παιδιά δεν έχω.
—Θά φάγω τά γαδούρια σ’.
—’Εγώ γαδούρια δεν έχω.
Τότε ό λύκος είπε θά φάγιο εσένα.
Ό κατσίβελος τί νά κάμ’ δεν ήξερε' π ιάν’ τσίκι, τσίκι καί ρινίζ’ τά 

δόντια τοΰ λύκου κ’ έγινε ή φωνή τού λύκου ψιλή.
Σηκώνεται τότε ό λύκος καί πάγ’ στο άρνάκ’ καί μέ ψιλή φωτί) 

φωνάζ’.

° Αρνάκι μπ ιτζ ινάκ ι, άνοιξε, 
σ 'εφερα κρύο, κρύο νεράκι 
και δροσερό, δροσερό χορταράκι

Τό καημένο τ’ άρνάκ’ νόμσε πέος ήτανε ή μανούλα του κι’ άνοίγ’

1) Περιστεράκι.—2) Ψιλή.
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την πόρτα. Μπαίν’ ό λύκος μέσα καί χράπα χρουπα τρώγ’ τό καϋμένο τ8 
άρνάκ*.

Σέ κομμάτ* έρχεται και ή μαννίτσα τ ’ φορτωμέν’ καί φωνάζ’ :

’Αρνάκι μ\ μπ ιτ ζ ιν ά κ ι  μ 3, άνοιξε 
σ’ εφερα κρύο, κρύο νεράκ’ 
και δροοερό, δροσερό χορταράκ3.

Ψυχή δεν άκουγεται1 ξαναφωνάζ’ ή γρηά, πάλε τά ίδια κανείς, τίποτε 
δεν άκοΰγεται.'Η γρηά σπαν’ την πόρτα, μπαίν’ μέσα, τί νά δη, τό άρνάκ’ 
φαγωμένο καί κατά γή; δλο αίματα. ΙΙατε! ή γρηά ή καϋμένη τις φωνές, 
τραβάγΐ τά μαλλιά τς καί έπεσε ξύλο κομμάτ’ χωρίς πιά νά ξανασηκωθή.

4 6 , 'Ο λ ύ κ ο ς  κ α ί τ ’ άρνάη\
Σηλυβρια

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ή άλεποΰ πήρε γιά τ^υχοπαίδ’ ένα άρνάκ’, 
κάθε μέρα πήγαινε έξω καί τό'φερνε χορταράκ’ καί νεράκ1' αυτό έμνισκε 
στο σπίτ’ κλεισμένο κι’ όταν γύριζε φώναζε άπ’ έξω.

Ά ρνίτσ ι μ *, μπ ίτσ ι  μ 3, άνοιξε, 
σ’ εφερα χορταράκ' και νεράκ3 
νά φας, νά π ιης  
και καλά νά κο ιμηϋης.

Ό λύκος παραμόνεψε την άλεποΰ, έμαθε τά λόγια ποί) έλεγε στ’ άρ- 
, νάκ’ γιά νά την άνοίξ’ καί μιά μέρα που ή άλεποΰ μάζευε χόρτα πάγ’ στο 

άρνάκ’ καί φωνάζ’ έξω άπύ την πόρτα.
Ά ρνίτσ ι μ 3, μπ ίτσ ι  μ 3, άνοιξε, 
σ’ εφερα χορταράκ ’ και νεράκ3, 
νά φας, νά π ιης  
και καλά νά κο ίμησής,

—Μένα ή μάννα μ’, έχ’ ψιλή φωνή καί κόκκινα ποδάρια.
Φεύγ’ ό λύκος καί πάγ’ στον κατσίβελο -καί τον λέγ’, νά μ’ άκονίσης 

τή φωνή μ*, νά τήν κάνς ψιλή καί τά ποδάρια μ’ κόκκινα.
Καίγι ό κατσίβελος τή γλώσσα τοϋ λΰκου μέ καρφί καί ψιλαίν* τή 

φωνή τ ’, καίγι καί τά πόδια τ’ κ’ έγιναν κόκκινα. Τήν άλλ’ μέρα ξανα- 
πάγ’ ύ λύκος στ’ άρνάκ’ καί φωνάζ’ έξω άπ5 τήν πόρτα 

Άρνίτσ ι μ ’, μπ ίτσ ι  μ\ άνοιξε, 
σ' εφερα χορταράκ ’, 
νά φας, νά π ιης  
και καλά νά κο ίμησης.
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Τ’ άρνάκ’ άνοίγ’, μπαίν’ ό λύκος to τρώγ’ καί ρίχν’ τά κοκκαλάκια 
τ ’ πίσ’ άπ’ την πόρτα.

Τό βράδ’ έρχεται ή άλεποΰ καί φωνάζ’ :

Ά ρνίτο ι μ\ μ π ίτ ο ι  μ·, άνοιξε, 
o' εφερα χορχαράκ ’ 
νά φας, νά π ιης  
και καλά νά κο ίμησης.

Ή  πόρτα δεν άνοίγ’ · φωνάζ5, ξαναφωνάζ3 τίποτε' μπαίν’ μέσα άπ* τό 
παράθυρο καί βλέπ’ τά κοκκαλάκια τ’ άρνάκ” ριχμένα π ίσ3 άπ* τή πόρτα. 
Ή  άλεποΰ έκλαψε τ ’ άρνάκ* τς πού τ’ άγαποΰσε πολύ, τράβηξε τά μαλ
λιά τς κι* είπε, ό λύκος μ’ έκαμε αυτό τό κακό, τον διορθώνω. Την άλλ* 
μέρα ή άλεποΰ πηγαίνωντας στο χωριό βλέπ’ ένα άμάξ’ φορτωμένο μέ 
δυο κοΰφες ψάρια, τον λέγ’ δέ μέ πέρνς καί μένα καλέ μ* άνθρωπε στ* 
αμάξι σ’.

—Γιατί όχι, κερά άλεποΰ.
Ή  άλεποΰ άνέβκε καί κάθσε πίσ’ άπ’ τον αμαξά, πλάγΒ στις κουφές 

κ’ ένα, ένα, έρριξε τά ψάρια κάτω στο δρόμο.
—Στάσ’ αμαξά, σ’ ευχαριστώ πού μ’ έφερες ώς εδώ.
Κατεβαίν’ μαζεύει τά ψάρια σ’ ένα μεγάλο τσουβάλ’, τό φορτώνεται 

σ.τύν ώμο καί περνάγΐ άπ’ τό σπίτ’ τοϋ λύκου. Νά κΓ 6 λύκος.
—Καλή μέρα, κερά άλεποΰ.
— Καλή μέρα, κύρ λύκο.
— *Από ποΰ έρχεσαι;
—Πήγα καί ψάρεψα καί γέμσα τό τσουβάλ’ μ’ ψάρια” αν χί θά πιά- 

σεις άν πας, άφοΰ γώ πού είμαι μικρή έπιασα τόσα.
Συντρόφεψαν νά πάνε μαζύ στο ψάρεμα, ή άλεποΰ θά έδειχνε τό 

λύκο. 'Όταν έφθασαν στην άκρη στή θάλασσα, τον λέγ’ ή άλεποΰ, στήν 
ουρά σ’ θά δέσω μιά κολοκύθα καί στο λαιμό σ’ αυτό τό πιθάρ’, όσα 
Ίΐ>άρια πιάνς τά ρίχνς μέσα.

—Δέσ’ το καλά, κερά άλεποΰ, τό πιθάρ’, μήπως κοπεί τό σχοινί άπ’ 
τό βάρος πού θάχνε σά ψάρια.

Μήν άνησυχεΐς κύρ λύκο.
'Όταν έγιναν όλα όπως τά λογάριασε ή άλεποΰ, δ λύκος μπαίν’ στή 

θάλασσα καί πηγαίν’ στά βαθειά, μόλις έσκυψε, τό πιθάρ’ γέμσε νερό, 
φωνάζ’ τήν άλεποΰ νά τον βοηθήσ’ κ’ ή άλεποΰ τον έλεγε, ώρα καλή, κύρ 
λύκο, νά πας χαιρετήματα στ’ άρνάκ’ μ’ πόφαγες. Καί πνίγκε ό λύκος κ’ 
ή άλεποΰ έφγε εύχαριστημέν’.
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4 6 . Γαβριήλ  <5 μ υλω νάς κ ι * ή κερά Μ αριώ .

Επιβάτες

Μια φορά κ9 ενα καιρό ήτανε ένας μυλωνάς καί τον έ'λεγαν Γαβριήλ, 
γΰρο στον ανεμόμυλο είχ” ενα άμπελάκ9 καί τόσο φτωχός ήτανε πού τον 
ελεγαν τζατζαλά 1)* κεΐ κοντά κάθουνταν καί μιά άλεποϋ πού την έλε
γαν κερά Μαριώ, ή αλεπού πήγαινε κάθε μέρα κ’ έτρωγε απ’ τ* άμπε
λάκ9 τά σταφύλια, καί δεν άφινε τον Γαβριήλ ούτε μιά ρώγα νά φάγ\ Ό 
Γαβριήλ τί νά κάμ9 δεν ήξερε, π ιάν’ μιά μέρα καί κρύβεται πίσ' άπ9 τό 
μύλο καί μόλις βγήκ9 ή κερά Μαριώ νά φάγ9τά σταφύλια, τήν άρπάζ’ απ’ 
τά φτιά νά τήνε σκοτώσ’. Ή  καϋμέν9 ή κερά Μαριώ ά'ρχισε νά τόνε πα- 
ρακαλεΐ καί νά τόνε λέγ9, αμάν, κύρ Γαβριήλ, μή μέ σκοτώνς καί πολλά 
καλά θά δγής πό τά μένα. Ό μυλωνάς τήνε λυπήθκε καί δέ τήν σκότω
σε, παρά τήν κράτσε μέσα στο μύλο καί τον εκαμνε δουλειές. Μιά μέρα 
λέγ9 στον Γαβριήλ, κύρ Γαβριήλ, άκσε με τί θά σε πώ, μήπως σέ βρί- 
σκουνται τίποτε κάνα δυο φλουριά ;

—’Έχω δυο φλουριά τής μάννας μου. —Καί γώ τόσα ήθελα λέγ’ ή 
κερά Μαριώ.

Τήν άλλ9 τή μέρα ή κερά Μαριώ μιά καί δυο ίσια στοΰ βασιλέ τό 
παλάτ9 χτυπάγι τήν πόρτα. 9Ανοίγ9 ή δούλα.

—Τί θέλς, κερά Μαριώ ;
—*Ηρτα νά σάς αγγαρέψω μήπως καί σάς βρίσκεται κάνα κόσκινο 

πού κοσκίνιζνε τά φλουριά, δουλεύω σ9 ενα αφεντικό πολύ πλούσιο καί 
θέλ9 νά τά κοσκινίσω καί δεν εχ9 κόσκινο.

—Πώς, είπαν οί δούλες, όσα θέλς, μόνε πιο μπόγ9 2) θέλς, έχμε μπό
για μπόγια.

—Νά μέ δόστε τό κόσκινο πού κοσκινίζνε τά μικρά φλουριά, ε ΐπ ’ ή 
κερά Μαριώ.

Οί δούλες είπαν αναμεταξύ τους, άς άλείψμε λιγάκ7 μέλ9 από κάτ’ τό 
κόσκινο κ9 ίσως κολλήσ9 καί σέ μάς τίποτε.

Τό πέρν’ τό κόσκινο ή αλεπού, μιά καί δυο στο μυλωνά, βλέπ' κάτ’ 
απ’ τό κόσκινο μέλ’, κατάλαβε πώς τόκαμαν οί δούλες, κολνάγΐ τό φλου- 
ράκ9 καί τό πάγ’ πίσω στο παλάτ' τού βασιλέ. Χτυπάγΐ τήν πόρτά, άνοίγ9 
ή δούλα.

—Ευχαριστώ πολύ, λέγ9 ή αλεπού, μόνε κοπέλλα μ5, σέ παρακαλώ 
.πολύ νά μέ δόστε τό κόσκινο πού κοσκινίζετε τά μεγάλα φλουριά.

—Νά τό δόσμε, είπαν ο£ δούλες ολόχαρες κι9 άλείφνε μέλ’ γιά νά καλ- 
λήσ’τό φλουρί κ9 είπαν αναμεταξύ τς, δεν είδαμε στο ά'λλο κόσκινο, κόλσε 
τίποτε ; ·

1) Κουρελιάρη.—2) Λ. Τ. Μέγεθος.
0  ρ φ κ ι κ ά  12Γ. 8
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Γυρίζ’ τό κόσκινο ή δούλα απ’ την ανάποδη, τί νά δγή ; ένα φλου- 
ράκ’ κολλημένο, ή χαρά τς 5έ λέγεται.

ΙΙέρνει πάλε ή άλεποϋ το κόσκινο καί πάγ? στο 'μΰλο.—Κύρ Γαβριήλ, 
δόσμε καί τ' άλλο φλουρί νά κάμω την τέχνη μ5.

ΓΙέρν’ τό φλουρί καί τό κολνάγΐ πάλε κάτ’ στο κόσκινο καί τό πάγ’ 
στο παλάτ’. Χτυπάγι την πόρτα, την άνοίγ’ ή δούλα.

—Ευχαριστώ τις κοπέλλες μου, λέγ’ ή κερά Μαριώ, μόνε -θά σάς έλε
γα κάτι τι. Τό αφεντικό μ’ , που δουλεΰω είναι πο?άι καλό παιδί καί πάρα 
πολύ πλούσιος καί θέλ ’ κάνα καλό κορίτσ’ νά παντρευτή, μήπως ξέρτε 
σείς κανένα πού τό ταιριάζ3 ; δέ ξέρτε τί έμορφιές καί τί λεβεντιές έχλ

"Αμα τ’ άκσανε οί δούλες τρέχνε άπάν’ καί τό λένε στο βασιλέ. Ό  
βασιλές είχε μια κόρ’ πολύ όμορφη κ ’ ήθελε νά τήνε παντρέψ’ καί σά νά 
τον ήλθε στο λογαριασμό. Βγαίν’ έξω καί λέγ3 την αλεπού, δέ μέ κάμνς 
τή χάρ’ κερά Μαριώ, νά μέ φέρς εδώ νά τόνε δγιώ καί γώ ;

—Τό θέλημά σ’, αφέντη βασιλέ, σήμερα είναι Σαββάτο, την Τετάρτ’ 
θά τόνε φέρω.

Βγαίν’ ή αλεπού έξω πό την πόρτα καί συλλογίζεται τί νά κάμ", 
γιατί 6 γαμπρός ούτε παντελόν’ δέν είχε νά φορέσ’ . Πάγ’ στο μύλο καί 
τά λέγ’ δλα στύ μυλωνά, δέ ξέρς κύρ Γαβριήλ, τί δουλειά σκάρωσα, θά 
πάρς τή βασιλοπούλα καί καθόλ’ νά μη μιλής.

*0 καϋμένος ό μυλωνάς τί νά πή ; καί τδρριξε στο γέλιο. 'Η αλεπού 
όσο περνούσαν οί μέρες κ5 εφθαν’ ή Τετάρτ’ δέν ήξερε τί ψευτιά νά 
σκαρώσ3, δσο πού τά κατάφερε. Πιάν’ καί δέν’ ένα μεγάλο κλαδί πίσ’ 
απ” την ουρά τς καί πάγ’ αντίκρυ στού βασιλέ τό παλάτ’, κάμποσο μα- 
κρυά σ’ ένα χωράφ’ άσπαρτο δλο τεζέκες Χ) καί γυρίζ' γλήγορα, γλήγορα 
καί σκών’ μιά σκόν’ σάν καπνό.

Ά π ’ τό παλάτ’ τού βασιλέ φαίνουνταν κ’ έλεγαν αναμεταξύ τους, 
δγιέστε, έρχετ’ δ γαμπρός, σκόνη σήκωσαν τ ’ αμάξια, θά είναι πολλά. Σ’ 
αυτό τό μεταξύ χτυπάγΐ ή πόρτα, τρέχνε οί δούλες ν ’ άνοίξνε, τί νά δγιοϋ- 

• νε ; την αλεπού.
—Πουν’ δ γαμπρός ; κερά Μαριώ, τήνε ρωτούν.
— ’Ά σ ’ τα κοπέλλες μου, πού νά σάς τά πώ, τί έπαθαμε στο δρόμο, 

μάς έπιασανε κλέφτες καί μάς ξεγύμνωσαν κΓ άφσαν τό γαμπρό χωρίς 
ρούχα καί παράδες κ’ ήρθα νά σάς τό πώ, νά δγιούμε τί θά γεν’.

Άνεβαΐνε άπάν’ οί δούλες, τό λεν’ στο βασιλέ. Φωνάζ’ δ βασιλές 
άπάν’ την κερά Μαριώ καί την λέγ’, περαστικά κερά Μαριώ.

—Τί νά σέ πώ, κύρ βασιλέ, είμαι καταφαρμακωμέν’, αυτό κι: αυτό 
πάθαμε. , ■ ’ 1

1) Λ. Τ. Μεγάλοι βώλοι γης π ού  γίνονται μετά-τό μεγάλο άλετρο.
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Ό  βασιλές μέ τά γέλια τήν λ έ γ γ ι ’ αυτό στενοχωριέσαι, κερά Μα- 
ριώ, παράδες νά Ό-έλς, ΰσες θέλς. Ά νο ίγ ’ ό βασιλές μιά κάσα καί βγάζ* 
έ'να τουρβά γεμάτο καί τον δίν’ την κερά Μαριώ. 'II κερά Μαριώ ή πο
νηρή, απ’ τή χαρά τς δεν ήξερε τί νά κάν’, πέρν’ τον τρουβά τά φλου
ριά, μιά καί δυο ίσια στο μυλωνά καί τον λέγ’, σήκω, κοιμήθκες φτωχός 
καί σκώθκες πλούσιος, μπρος, πορπάταγε καί μή μιλάς καθόλ’. Τον πέρν’ 
ή αλεπού, τον χών’ σ’ ένα μαγαζί καί τον ντύν’ άπ’ τά νύχια ώς την κορ
φή κάθ’ αυτό γαμπρό καί τον πάγ’ ατό παλάτ*. Σ’ δλο τό δρόμο τον έδι- 
νε όρμήνίες, μόλις θά πάμε στύ παλάτ’ καί θά μάς άνοίγνε, νά κάμς σ’δ- 
λους ενα σχήμα καί κατόπ” νά φιλήσης τού βασιλέ τό χέρ’ κι’ όταν σέ 
μιλεϊ ό βασιλές, σί’ νά μή μιλάς πολλά νά μή ντροπιαστούμε. Ό  μυλω
νάς όπα)ς τον είπ ’ ή αλεπού, δλα κατά γράμμα. Μόλις μπήκαν στο πα- 
λά.τ’, σ’ δλους έκαμε από ένα σχήμα, φιλεΐ τό χέρ’ τού βασιλέ, ό βασιλές 
ολόχαρος πέρν’ τή βασιλοπούλα απ’ τό χέρ’ καί τήν παρουσιάζ’ στο γαμ
πρό. Ή  βασιλοπούλα σάν τόν είδε, τον άρεσε καί κάμνει γάμο σαράντα 
μέρες καί σαράντα νύχτες, ή κερά Μαριώ, ήτανε στά μέσα καί στά έξω 
κι’ ό Γαβριήλ ο τζατζαλάς, έγινε βασιλιάς, ήμουνα καί γώ εκεί μ* ένα 
κόκκινο βρακί.

47. Ή  κ ε ρά  Μ αρ ία  κ ι ’ ό κυρ  Νίκόλας.
Κ α σ τ α ν ιέ ς

"Ενα πρωί πάνω στο βουνό καθούνταν πεινασμένος ό κύρ Νικόλας ’) 
καί κύτταζε δεξιά, αριστερά μή περάσ’ κανένα ζώο νά φάγ’- κεί πού κά- 
θουνταν πέρασε πό κοντά τ ’ ή αλεπού καί τόν καλημέρισε.

—Καλή μέρα κερά Μαρία 2), τήν ειπ* δ λύκος, πού πάς κατά δώ ;
— Πάγω για φαγί.
—Καί γώ νηστικός είμαι, θέλς νά κάμε συντροφιά ;
— Νά κάμε, κύρ Νικόλα.
Κείνο τό βράδ’ μαγέρεψε κουκκιά, ή κερά Μαρία πήρε τή σακκοράφα, 

τσιμπούσε τά κουκκιά κ’ έτρωγε, καί στον κύρ Νικόλα έδοσε τό γουδοχέρ’ 
κΓ άπόμκε νηστικός. Τήν άλλη βραδειά ή αλεπού έψησε κατσαμάκ’ 3), 
λέγ’ στο λύκο, νά φάς μέ τή σακκοράφα γιά νά μή μείνς νηστικός, σά χθες 
καί γώ θά φάγω μέ τό γουδοχέρ’. Ή  πονηρή αλεπού κύλαγε τό γουδοχέρ’, 
ντυλίζοντας τό κατσαμάκ’ κ’ έτρωγε, ό λύκος μέ τή σακκοράφα δέ μπό-, 
ραγε νά φάγ’ καί πόμκε νηστικός. Τό άλλο πρωί λέγ’ ή κερά Μαρία, κύρ 
Νικόλα, γώ θά βγω γιά τροφή' κεί πού πάγαινε είδε πό μακρυά νάρχε- 
ται ένας ψαράς μέ τ’ άλογο φορτωμένο ψάρια, έπεσε μέσ’ στή μέσ’ στο 
δρόμο κ’ έκανε ΐή ψόφια. Ό ψαράς σάν τήν είδε, είπε, νά, καλή γούνα 1

1) ‘Ο λύκος.—2) *Η άλεποΰ.—3) Χυλός από αλεύρι κουκουνάρας (καλαμβόκι 
μέ νερό.
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γίά τή γυναίκα μ’, κατέβκε απ’ τ ’ αλογο τήν πήρε καί την έρριξε πάν’ στα 
ψάρια καί τράβηξε τό δρόμο τ ’. Ή  αλεπού έ'ρριξε οσα ψάρια ήθελε, πή- 
δηξ’ άπ’ τ’ άλογο, τά μάζεψε καί τά πήγε στο λΰκο, έφαγαν καλά καί κοι- 
μήθκανε. Σαν τάφαγαν όλα, ή κερά Μαρία λέγ’, κυρ Νικόλα, τώρα είναι 
ή αράδα σ’ νά πας νά ψαρέψης, δπως ψάρεψα καί γώ.

—Καί πώς ψάρεψες, κερά Μαρία ;
— Νά, πήρα μιά μεγάλ’ νεροκολοκύθα, τήν έδεσα σφικτά στήν ουρά 

μ’ , μπήκα στη θάλασσα, πήδηξα σά δώ, πήδηξα σά κεΐ, γέμσε ή κολοκύ
θα νερό καί μπήκαν μέσα τά ψάρια1 άϊντε νά πάμε καί γώ από τήν 
ακρογιαλιά θά σέ συργιανίζα). 'Ο κύρ Νικόλας τδχαψε’ ) καί πήγανε στή 
θάλασσα, έδεσε στήν ουρά τ’ μιά νεροκολοκύθα καί μπήκε στή θάλασσα, 
γέμσε ή νεροκολοκύθα νερό, τήν τραβούσε σά δώ, σά κεΐ, γιά νά γλυτώσ’ 
ώς πού κόπηκε ή ουρά τ’ κι’ άπόμκε γκουτζούκς 3).

—Δεν τά κατάφερες κύρ Νικόλα μ’ !
'Ο καϋμένος ό λύκος μιλιά δεν έβγαλε.
Μιά μέρα κεΐ πού κάθουνταν οί δυό, είδανε πό μακρυά ενα παπά πού 

τραβούσε ενα άλογο φορτωμένο μέ δυό κουφές, θάναι λειτουργίες, λέγ’ ή 
κερά Μαρία τον κύρ Νικόλα, πήγαινε στή φωλιά μας καί γώ θά φέρω νά 
φάμε. Ό  λύκος γύρσε στή φωληά κ ’ ή αλεπού πήρε τό δρόμο πού πή- 
γαιν’ ό παπάς, έτρεξε μέσ’ στά χωράφια καί βγήκε πάνω στο δρόμο, ξα- 
πλώθκε κ’ έκανε τή ψόφια. Ό παπάς σάν τήν είδε είπε, τύχ’ έχ’ ή πα
παδιά μ’ , νά ή γούνα πού γύρευε, τήν πήρε καί τήν έρριξε πάνω στο σα- 
μάρ’ θαρρεύοντας πώς είναι ψόφια καί τράβηξε τό άλογο, μπρος ό παπάς 
τό βαστούσε α π ’ τό σχοινί. 'Η αλεπού άνοιξε τά μάτια τς κ’ είδε τις 
κούφες γιομάτες λειτουργίες κ ι’ άρχισε μιά, μιά, νά τις ρίχν5 πίσ’ απ’ τ’ 
άλογο, δταν τελείωσαν πήδηξε κ ι’ αυτή καί τις μάζωξε. Ό  παπάς δέ κα
τάλαβε τίποτε, εφθασε στο σπίτ’ τ ’, στήν πόρτα τον φύλαγε ή παπαδιά· 
α’ί παπαδιά, μαζύ μέ τις λειτουργίες σ ’ έφερα καί τή γούνα. Ξεφορτώνε τ ’ 
άλογο, κατεβάζνε τις κούφες, νέ λειτουργιές, νέ αλεπού, άπόρσαν καί σταυ- 
ροκοποιούντανε, διαβόλου πείραξη ε ιπ ’ ό παπάς. Ή  αλεπού φορτώθκε 
τις λειτουργίες, ό λύκος τήν περίμενε καί τήν ρωτάγ’ πού τις ηύρες, κερά 
Μαρία :

—Νά, πήγα στήν εκκλησία κ’ είπα.

Κύριε έλέηϋον, 
πάρτε ρόπες, 
κλείατε πόρτες. 1

1) Μέ τή σημασία τοϋ πιστεύω.-̂ -2) Κολοβός.
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Καί μέ τΙς έδοσαν, αύριο νά πας καί θά δόσνε καί σένα.
Την άλλ’ μέρα δ κυρ Νικόλας πήγε στην εκκλησία καί φώναζε ;

Κύριε  έλέηοον, 
πάρτε σόπες, 
κλείστε πόρτες,

Τρέχνε οί χωριανοί κλείνε τις πόρτες καί μέ τις σόπες δείρε καί δεί
ρε to λΰκο έγδαραν την προβιά τ’, δ κακομοίρς μόλις γλύτιοσε. καί γδαρ
μένος πήγε στην κερά Μαρία.

—"Αιντε, τον λέγ’, νά πας στο μάγκανο ^ πού μαγκανίζνε τά λινά
ρια νά κυλιχτής καί νά βάλς μαλλιά.

Ό κυρ Νικόλας πήγε στο μάγκανο, στα δόντια αγκύλωσαν οί πλη
γές τ5 καί ψόφσε, κ5 ή κερά Μαρία έζησε καλά καί μεΐς καλλίτερα.

48 . eH άλεπον κ ι3 α φ έν τη ς  τό  Τοαγκαραδάκ\
Τζετώ

Μιά φορά κ* ένα καιρό ήταν μιά γρηά % είχε ένα γιό, αυτός ήταν 
τεμπέλς καί δέ δούλευε, παρά, κάθουντανε στον ήλιο έπιανε μύγες κ5 
έλεγε, καθιστός πιάνω δέκα, αν σκωθώ καί πάν5; Ή  μάννα τ5 τον βαρέθ- 
κε καί τον λέγ5, δεν πας νά βρής καμιά δουλειά νά δουλέψης καί σύ σαν 
άνθρωπος, μόνε κάθσαι καί πιάνς μύγες; κι’ αυτός θύμωσε καί σκώθκε νά 
πά νά βρή την τύχη τ ’. Περπατώντας πολύ δρόμο, έφθασε σ5 ενα βουνό, 
εκεί είδε μιά αλεπού, τόσο πολύ τη φοβήθκε πού ήταν έτοιμος νά φύγ’ μά 
κ’ ή αλεπού άμα τον είδε τρόμαξε καί τον λέγ5 μή μέ σκοτώνς, θά σέ κά
νω βασιλιά. Ή  αλεπού πέρν5 τον τεμπέλ’ στην καλύβα τς κι’ αφού έφα
γαν τον είπε, βγάλε ΐά  παπούτσια σ ’.

—Τρελάθκες, μωρή αλεπού, πού θά βγάλω τά παπούτσια μ’ ;
—Έγώ δεν είπα πού θά σέ κάνω βασιλιά ;
Τότε τά έβγαλε. Ή  αλεπού τά πήρε καί πήγε στο παζάρ* τά πούλ- 

σε ένα φλουρί καί μετά, πηγαίν’ στον βασιλέα καί τον λέγ5 : Βασιλιά μ5, 
νά μέ δόσης τ ’ άγιάρ5 2) σ ’ νά μετρήσ’ δ γιος μ’ τά φλουριά.

Ό βασιλιάς τόδοσε, ή αλεπού π ιά ν ’ καί κολνάγι μέ τό μέλ5 κάτω από 
τ’ άγιάρ’ .τό φλουρί καί τό πάγ5 στον βασιλέα. Μόλις τό πήρε δ βασιλές την 
λέγ', αλεπού εχ5 ένα φλουρί κάτ’ άπ ’ τό άγιάρ.

—Σαν αυτό έχ3 δ γιός μ5 πολλά. 1

1) ’Εργαλείο πού τραβώντας τό λινάρι μνίσκουν σ’ αυτό oi ρίζες καί τό ξυ. 
λιάρικο μέρος του λιναριού.—2) Λ. Τ. Μικρό εργαλείο πού βλέπανε τών χρυσών νο
μισμάτων τό βάρος.
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ci l  αλεπού παγαίν’ στην καλΰβα τς καί λέγ’ στον τεμπέλ’, βγάλε to 
σακκάκι σ’.

—Μωρή άλεποϋ θά μέ γδύσεις;
— Βγάλτο σέ λέγω, δεν είπα πώς θά σέ κάνω βασιλέα ; Ό  τεμπέλς 

βαςιοΰντανε νά κουνηθή, άπ’ τά πολλά to έβγαλε κ’ ή άλεποϋ to ποΰλσε 
στο παζάρ’ δυο φλουριά, και παγαίν’ πάλε στον βασιλέα, δός με to άγιάρ’ 
σ’, βασιλέα μ’ , νά ζυγίσ’δ γιος μ’ τά φλουριά. Ό βασιλέας τό έδοσε, ή άλε
ποϋ κόλσε καί τά δυο φλουριά κάτ’ άπ’ τ ’ άγιάρ’ καί τό πάγ' στον βα- 
σιλέα. Ό βασιλέας μόλις τά είδε την λέγ’ : άλεποϋ δυο φλουριά κάτ’ 
άπ’ τό άγιάρ’.

—Σάν αυτά ό γιος μ’ έχ’ πολλά.
Την άλλ’ μέρα λέγ’ στον τεμπέλ’, βγάλε τό παντελόνι σ’ καί τόν 

σκοϋφό σ’" αυτός θύμωσε καί δεν τις τά έδινε, μωρή άλεποϋ θά μέ άφί- 
σεις θεόγυμνο.

—Δεν σέ είπα πώς θά σέ κάνω βασιλέα ;
Ή  άλεποϋ τά ποΰλσε στο παζάρ’ τρία φλουριά καί πάγ’ ίσια στο 

παλάτ’ νά γυρέψ’ άπό τόν βασιλέα τό άγιάρ’ τ.
—Βασιλέα μ’, νά μέ δόσης τό άγιάρ’ σ’ νά ζυγίσ’ ό γιος μ’ τά 

φλουριά.
Ό βασιλές τό έδοσε. Την άλλ’ μέρα τό πρωί ή άλεποϋ κολνά μέ τό 

μέλ’ τά τρία φλουριά στο άγιάρ’, άλλάζ’ καί στολίζεται καί πάγ' στο βα
σιλέα τό άγιάρ’. Ό  βασιλέας ςαφνίσθηκε πού είδε τά φλουριά κολλημένα’ 
έλα δώ, κερά άλεποϋ, τρία φλουριά είναι κάτ’ άπ’ τό άγιάρ’.

—Σάν αυτά έχ’ ο γιός μ’ πολλά.
—Άφοϋ ό γιός σ’ είναι τόσο πλούσιος θά τόν δόσω τη βασιλοπούλα 

γυναίκα.
—Νά τόν ριοτήσω καί σά θέλ’.
Την άλλ’ μέρα παγαίν’ καί λέγ’ στον βασιλέα, βασιλέα μ’ πολύχρο

νε, ο γυιός μ’ στρέγ’ νά πάρ’ τή βασιλοπούλα γυναίκα καί θέλ’ νά τόν 
στείλης σαράντα καμήλες γιά νά τις φορτώσ’ τά δώρα πού θά φέρ’ στη 
νΰφ ’. Ό  βασιλέας χάρκε ποί> θά κάν’ τόσο πλούσιο γαμπρό κ’ έδοσε τις 
σαράντα καμήλες στην άλεποϋ. Αυτή μάζεψε ο,τι παληά καί σπασμένα 
ήταν, ριχμένα λαγήνια, τενεκέδες, πέτρες καί τά φόρτωσε στις σαράντα 
καμήλες κ ι’ άπό όπου περνούσαν ρωτούσαν, τι είναι αυτά άλεποϋ ;

—Είναι δώρα τής κόρς τού βασιλέα.
Μόλις φθάσανε στο ρέμα ή άλεποϋ πνίγ’ όλες τις καμήλες καί πάγ’ 

στο βασιλέα, καί κλαίγ| και χτυπιέται.
—Τί έχς, κερά συμπεθέρα ;
—"Αχ, βασιλέα μ’, δέ ξέρς, πέσανε οί καμήλες μέσ’ στο ρέμα καί 

πνίγκανε, γιά τόν γιό μ’, αυτά δεν είνε τίποτε, μά πού είχε την καλή τ’ 
τή φορεσιά.
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—Για αυτό στενοχωριέσαι, άλεποΰ ; και την εδοσε μια ολόχρυση 
φορεσιά. Ή  άλεποΰ την πέρν’ καί τρεχάτ’ πάγ’ στον τεμπέλ’* άϊντε, σή- 
κω, θά σέ πάγω στο βασιλέα και θά γίνς γαμπρός τ, θά πάρς τή βασιλο
πούλα.

— Μωρή άλεποΰ, τρελά θκες ; θά μάς σφάξ9 καί τούς δυό.
— Σήκω, σένα νά μή σέ μέλ\ εγώ θά σέ κάνω βασιλέα.
Τον βάζ’ τή χρυσή φορεσιά καί καθώς ήτανε έμορφος* έγινε σαν 

αληθινό βασιλόπλο, ή άλεποΰ βάζ’ τήν καλή τς τή γοΰνα κι’ ολόχαρη πού 
επέτυχε τό σχέδιό τς, τον πέρν’ καί πάνε στον βασιλέα. Ό βασιλέας σά
στισε άπό τήν έμορφιά τοΰ παλληκαριοΰ καί τον πάντρεψε μέ τή βασι
λοπούλα. Ή  χαρά βάσταξε σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες καί τήν κε
ρά άλεποΰ σαν συμπεθέρα πού ήεαν τήν έ'καμναν πολλά ίκράμια 1).

'Ύστερα άπό καιρό λέγ’ 6 βασιλέας στο γαμπρό τ’ : γαμπρέ μ’, τώρα 
νά πάμε νά δούμε καί τά δικά σ’ κτήματα καί στά καλά σ’.

Μόλις τ’ ακούσε στεναχωρέθκε καί πάγ’ καί τό λέγ’ στήν άλεποΰ.
—’Έννοια σ’, εσένα μή σέ νοιάζ’, εγώ θά τά καταφέρω, θά μπήτε 

μέ τον βασιλέα καί τή γυναΐκά σ’ στ’ αμάξ’ κι’ άπ’ οπού εχ’ ριχμένα στο 
δρόμο άχερα απ’ εκεί θάρχεσθε καί φεύγ’ τρεχάτ’. Στο δρόμο βλέπ’ τσο
μπάνηδες, τις λέγ’, τί κάθεσθε εδώ καί περιμέντε, θά περάσ* ό βασιλέας, 
νά σάς σφάξ’.

—Τί κάμνουμε, μωρή άλεποΰ, καί θά μάς σφάξ’ δ βασιλέας;
—Νά κάνετε ο,τι σάς πώ, για νά μή σάς σφάξ5.
— Καί τί νά κάμε;
—'Όποιος σάς ρωτήσ’ ποιανού είναι τά πρόβατα, νά πήτε πώς είναι 

τ ’ άφέντη τοΰ Τσαγκαραδάκ’. Φεύγ’ καί πάγ’ τρεχάτ’ σέ τσιφλίκια καί 
τούς λέγ’, τί κάθεσθε εδώ πέρα, θά περάσ’ δ βασιλέας νά σάς σφάξ’.

—Τί νά κάμε, κερά άλεποΰ ;
— Θά περάσνε καί θά σάς ρωτήσνε ; ποιανού εινε αυτά τά τσιφλί

κια ; καί σείς θά πήτε τ ’ άφέντη τοΰ Τσαγκαραδάκ’ .
—Καλό νάχς, μωρή άλεποΰ, καλά πού ήλθες.
Πάγ’ σέ χωράφια μεγάλα πού θερίζανε καί τούς λέγ’, τί κάθεσθε μω

ρέ εδώ ;
—Τί νά κάμε ;
—Θά περάσ’ δ βασιλέας νά σάς σφάξ’.
—Τί νά κάμε, κερά άλεποΰ ;
—”Αν σάς ρωτήσνε ποιανοΰ ε ίν ’ αυτά, σεις νά πήτε πώς ολ’ αυτά 

είνε τ’ άφέντη τοΰ Τσαγκαραδάκ'.
Φεύγ’ άπό κεί καί πάγ’ στο βασίλειο τοΰ δράκου, τό παλάτ’ τ’ ήταν 

μεγάλο μ’ ενα μεγάλο πύργο, εκεί ήταν δ δράκος καί φούρνιζε ψωμιά.

1) Λ. Τ. Περιποιήσεις.
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—Τί κάθεσαι, βρε δράκε, θά περάσ’ ό βασιλέας νά σέ σφάξ’.
—Καί τί έκανα, κερά αλεπού ; καί τί νά κάνω τώρα ;
—Σβΰσε γρήγορα το φούρνο κ’ έμπα μέσα.
'Ο δράκος μπήκε κ’ ή άλεποΰ τράβηξε την πόρτα καί τον έκλεισε 

μέσα, φωνάζ’ ό δράκος νά τον βγάλ\ που νά τον βγάλ’ τον άφσε καί 
κάγίκε καί έτσ9 έμεινε αυτή, κ’ έγινε τό βασίλειο του δράκου δικό τς. Ή  
άλεποΰ, σαν καλή νοικοκερά, έκαμε τον γύρο τοΰ παλατιού καί θάμαξε 
γιά τά πλούτη πού είδε μέσα κι9 άπόρσε πώς δλα τά κατάφερε δπως ήθε
λε, άνοιξε τά παράθυρα, τις πόρτες καί κάθσε νά ξεκουρασθή. Μέσα στο 
βασιλικό χρυσό άμάξ’ εΐρχουνταν ό βασιλέας μέ την βασιλοπούλα καί τον 
γαμπρό τ 9, τ9 άφέντ9 τοΰ Τσαγκαραδάκ9 καί από πίσω μεγάλ9 συνοδεία 
από δούλους, παραδούλους, μάγειρους, παραμάγειρους. Στο δρόμο είδαν μέ 
τά σουριά Χ) τά πρόβατα καί ό βασιλές ρώτσε τούς τσομπάνηδες, ποιανού 
εΐνε αυτά ;

— Τ’ αφέντη τοΰ Τσαγκαραδάκ9.
Είδαν τά μεγάλα αθέριστα χωράφια καί ό βασιλέας ρώτσε τούς θε- 

ριστάδες, ποιανού ε ιν9 αυτά ;
—Τ’ αφέντη τοΰ Τσαγκαραδάκ’.
"Υστερα μπήκαν μέσα στο βασίλειο τοΰ δράκου μέ τά μεγάλα δέν

τρα καί τις πολλές βρύσες, φάνκε τό παλάτ’ από μακρυά. Ό  βασιλέας 
ρωτάγΐ έ'να πού περνούσε από κεΤ, ποιανού είναι αυτό τό μεγάλο παλάτ9 
μέ τον αψηλό τον πύργο ;

—Τ9 αφέντη τοΰ Τσαγκαραδάκ'.
Ό βασιλές άπόρσε για τά τόσα πλούτη τοΰ γαμπρού τ ’ καί ό τεμπέ

λης σάστισε πώς τά κατάφερε δλ9 αυτά ή άλεποΰ. Ή  άλεποΰ μόλις τούς 
είδε, βγήκε στην εξώπορτα, καλώς ορίσατε, καλώς ορίσατε καί στο δικό 
μας πύργο, καί τούς βάζ’ νά καθήσνε στην ολόχρυση κάμαρα, δέν ήξερε 
πώς νά τούς περιποιηθή, τούς έ'καμε πολλά ίκράμια, τον βασιλέα, τη νύφ 9 
τη βασιλοπούλα, τον γαμπρό κι9 δλους τούς καλεσμένους. Μουσικές, 
χοροί, τραγούδια, τραπέζια μ’ ωραία φαγιά, γλυκίσματα κι’ δπωρικά ήτα- 
νε στρωμένα έξω στις πρασινάδες. *0 βασιλέας κάθουνταν πλάγ’ μέ την 
κερά συμπεθέρα την άλεποΰ καί συργιάνιζαν, ή άλεποΰ καμάρωνε πού 
βγήκε ασπροπρόσωπη. "Υστερα άπό μέρες ό βασιλές άποφάσισε νά φύγ? 
ήσυχος πού καλοπάντρεψε τη βασιλοπούλα. "Αμα πέρασε πολύς καιρός 
λέγ’ μιά μέρα ή άλεποΰ τον τεμπέλ9 πού τον έκαμε βασιλέα, ά'μα πεθάνω 
θά μέ κάνς καλή κηδεία, θέλω νά μέ σηκώσης μέ παπάδες καί ψαλτάδες. 1

1) Κοπάδια.
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—’Έννοια σ’ αλεπού, πέθαγε σύ και γώ θά σέ σηκώσω δπως θέλς. 
Μια μέρα ή άλεποΰ κάν’ ψί.ματα πώς πεθαίν3· ή βασιλοπούλα πάγ3 

καί τον λέγ’, ή μητέρα μας πέθανε. ' . ·
—Πες τις δούλες νά την πιάσνε απ’ τό ποδάρ* καί νά την πετάξνε

εξω.
"Αμα πήγαν νά την πετάξνε, ή άλεποΰ σηκώθηκε θυμωμέν3 καί τον 

λέγ*: δέ σέ είπα νά μέ σηκώσης μέ παπάδες καί ψαλτάδες ;
Τδξερα κερά άλεποΰ πώς τοκανες ψέμματα, άμα πεθάνς άληθινά 

θά σέ σηκώσω καλά.
"Οταν μέ καιρό ή άλεποΰ πέθανε στά άληθινά, θάρρεψε πώς τό έ'- 

καμε πάλι ψέματα καί τήν σήκωσε μέ παράταξη καί την έ'θαψε μέ δόξα 
'Ημουνα καί γώ εκεί, μ3 ένα κόκκινο βρακί.

49 . Τό ά λ α χ ένω  ύπΐχ*.
Επιβάτες

Μϋά φορά κ3 ένα καιρό ήτανε μιά γρηά κ’ ένας γέρος, ή γρηά έκαμ’ 
ένα σπίτ’ φακένιο κι’ ό γέρος ένα άλατένιο, πήγ’ ή γρηά καί γύρεψε άλας 
άπ* τό γέρο νά μαγερέψ’ φακή, ό γέρος δέν τήν έδοσε. Τή νύχτα π ιάν3 
μιά δυνατή βροχή κ’ έλυωσε τό σπίτ5 τσΰ γέρου κι9 ο γέρος πάγ’ καί πα- 
ρακαλεΐ τή γρηά νά τον άνοίξ* τήν πόρτα νά τον πάρ’ μέσα, πού έ'λυωσε 
τό σπίτι τ3.

‘Η γρηά δέν άνοιγε, ό γέρος παρακαλοΰσε, στά τελευταία ή γρηά τον 
λυπήθκε καί τον άνοιξε.

Ή  γρηά κοιμούντανε στο πάνω πάτωμα καί τον είπε νά κοιμηθή
κάτ\

*0 γέρος τή ρωτάγΐ, νά ανέβω πάν’;
—-’Ανέβα.
—Νά μπω στή κάμαρά σ’;
—"Εμπα.
—Νά μπω στο στρώμα σ ’ ; ..
Ή  γρηά τον δίν3 μιά μέ τό ποδάρ τς καί βρεθκε ό γέρος κάτ* απ’ τή

σκάλα. ,

5 0 . Τό π α ιδ ί  ή  α χ εμ π έ .
Ε πιβά τες

Μιά φορά κ3 ένα καιρό ζοΰσε σ’ ένα μικρό χωριό μιά φτωχή γυναί
κα μέ τό παιδί τς* μιά μέρα έστειλε τό παιδί νά πάγ’ νά ψουνίσ’ κρέας 
καί τό λέγ*, νά πάρς κρέας χωρίς κόκκαλα. Πάγ’ τό παιδί στο χασάπ καί
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τον είπε, ε ίπ ’ ή μητέρα μ3 νά μέ δώσης κρέας χωρίς κόκκαλα.
— Χωρίς κόκκαλα τί κρέας νά σέ δόσω ; νά σέ δόσω σκεμπέ.
Τό παιδί την πέρνει, την πάγ1 στή μάννα τ’.
Ή  μάννα τ ’ μόλις βλέπ3 πώς πήρε σκεμπέ, άντίς κρέας, τδδειρε κα

λά, καλά καί μετά, τό είπε, νά πας στο ποτάμ3 καί νά την πλύνς, νά την 
πλόνς ώς πού νά περάσ’ ένας άνθρωπος καί νά σέ πή πώς είναι καλά 
πλυμέν*.

Τί νά κάν’ τό καϋμένο τό παιδί, πέρν3 τη σκεμπέ καί πάγ3 στο πο- 
τάμ’, εκεί την έ'π?α)νε, την έπλυνε, δέν έβλεπε κανένα νά περάσ’- από μα- 
κρυά βλέπ’ ένα καράβ3, πού περνούσε, άρχιζε καί τό φώναζε, αϊ καράβ’, 
πέρασ3 από δώ. 3Απ3 τό καράβ’ θάρρεψαν πό>ς είναι κανένας καραβοτσα- 
κισμένος κ ι’ άλλαξαν πλώρ’, είδαν πού τούς φώναζε έ'να παιδί.

— Τί μάς θέλς μικρέ καί μάς φωνάζς ;
—Θέλω νά μέ πήτε άν αυτή ή σκεμπέ είναι καλά πλυμέν’.
—Γι’ αυτό μάς φώναξες κ3 ήλθαμε τόσο δρόμο; Τ3 άρχίζνε στο ξύλο, 

αυτή σέ δίνω κι’ αυτή σέ χαρίζω, άλλοτε νά λες,
" Ωρα καλή ατη πρύμνη οον 
κι αγέρας στα παν ιά  οον 
κι ούτε πονλι πετάμενο  
νά μη  βρεϋ·η μπροοτά  οον.

Κ’ έφυγε τό καράβ3.
Τί νά κάν’ τό παιδί, περίμενε νά περάσ3 κανένας γιά νά τό πή άν 

είναι καλά πλυμέν3 ή σκεμπέ, βλέπ’ πού πέρναγε ένας κυνηγός, άρχισε 
καί φώναζε.

"Ωρα καλή ατη πρύμνη οον 
κ ι3 αγέρας ατά πανιά  οον 
κι οντε πονλι πετάμενο  
νά μη βρε$ή μπροοτά οον.

—Μπρε παληόπαιδο, εγώ γυρίζω δλη μέρα γιά νά χτυπήσω κανένα 
πουλί καί σύ μέ λες, ούτε πουλί πετάμενο νά μη βρεθή μπροστά μ’.

— Τί νά λέγω ; λέγ’ τό καϋμένο.
—Νά λές,

Δέκα, δέκα την ημέρα, < 
κ3 εκατό την εβδομάδα.

—Καλά λέγ3 τό παιδί. 5Έ φυγ’ ο κυνηγός καί περίμενε κανένα άλλο 
νά περάσ” γιά νά τό πή, άν ή σκεμπέ πλύθκε καλά. Περνάγΐ μιά κηδεία, 
άρχισε αυτό καί φώναζε,'
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Δέκα δέκα την ημέρα 
κ' εκατό την εβδομάδα .

Τό πιάνουνε κι* αυτοί στο ξύλο. Μπρε, αντί νά λες. 

θεός  ανχωρέσ" τόνε.

Σύ φωνάζεις,
Δέκα, δέκα την ημέρα 
κ ’ εκατό την εβδομάδα

νά πεθαίνουνε;
Φύγανε κι’ αυτοί. Πέρνει τό παιδί τη σκεμπέ καί πάγ’ σ ’ ένα χωριό, 

στο δρόμο όπου πήγαινε απαντάγΐ ενα γάμο, κ ι’ άρχισε τό παιδί,
Θεός σνχωρέσ' τόνε.
Θεός ανχωρέσ' τόνε.

Τό άρχίζνε στο ξύλο, ακόμα δέ παντρεύκανε καί συ τούς λες,

Θεός σνχωρέσ* τόνε,
Θεός ουχωρέο ’ τόνε.

—'Γί νά λέγω ;
— Νά λες,

Μ' αντη νά φας, νά πιης, 
καί μ * αντη νά κοίμησής.

’Έφγε τό παιδί. Στο δρόμο οπού πήγαινε βρίσκ’ ενα χωριάτ’ πού γύ
ρευε νά βγάλ’ τη γουρούνα άπ ’ τις λάσπες.

’Άρχισε πάλε τό παιδί,
Μ * αντη νά φας, νά πιης  
και μ ’ αντη νά κοίμησης.

— Μπρε παληόπαιδο, μέ τη γουρούνα θά πά νά κοιμηθώ, πού είναι 
μέσ’ τις λάσπες ; ’Άλλοτε σά βλέπς έτσι λάσπες νά λες,

Φονιγ, φονιγ.
Πάγ’ παρά πέρα και βλέπ’ ενα παπά πού θύμιαζε κοντά στο ποτάμ*, . 

ά'ρχισε πάλε τό παιδί,
Φονιγ, φονιγ.

Τό πιάν’ κ ι’ ό παπάς στο ξύλο καί τό λέγ’, εγώ νά θυμιατίζω καί 
σύ νά λες,

Φονιγ, φονιγ. ·
Πού επρεπε νά λές,

"/*, h -
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Τό παιδί απελπισμένο τράβηξε το δρόμο μέ τή σκεμπέ στο χέρ\ Πάγ* 
παρά πέρα και βρίσκ’ δύο άντροι καί μαλώνανε, άρχισε πάλε αύτόνάλέγ’,

9/ τ a/

Τό άρχίζνε καί αυτοί στο ξύλο, μεΐς σκοτωνόμαστε καί συ μάς λες* 
'Ίχ, ϊχ.

5Άλλοτε, λένε, όταν βλέπς καί παλεΰνε νά παρατάς δ,τι βαστάς στα 
χέρια σ’ καί νά τους χωρίζης.

Τράβηξε τό παιδί παρά πέρα, βλέπ* δυο σκύλους καί μάλλωνανε, πα- 
ρατάγΐ τή σκεμπέ γιά νά πάγ3 νά τούς χωρίσ3, την άρπάζνε καί φεύγου
νε. Τό παιδί λέγ’, τώρα πώς νά πάγιο στη μάννα μ’ ; θά μέ σκοτώσ’’ νύ 
χτωσε κιόλας, βλέπ’ πάνω στο βουνό ένα φως, πάγ’ έκεΐ καί χτυπάγι την 
πόρτα, βγαίν3 ένας γέρος.

—Καλή σπέρα παππού.
—Καλώς το τό παιδί.
—Παππού, είμαι ξένος καί δεν έχω κανένα δώ, μήπως έχς τίποτε 

νά φάγω ;
—Παιδί μ’, έλα μέσα, θά βρεθή νά φάς, καί γώ δεν έχω κανένα στον 

κόσμο, άν θέλς νά καθίσης μαζύ μ’, εχω πρόβατα νά πηγαίνς νά τά βο- 
σκίζης κι* όταν πεθάνω θάναι δικά σ ’.

Κάθσε τό παιδί μέ τον γέρο καί ζήσανε καλά καί μεΐς καλλίτερα.

5L  Τ' ά ν τερ ίτ ς .
‘Επιβάτες

Μιά φορά κ3 ένα καιρό ήτανε μιά γρηά κ’ ένας γέρος, 6 γέρος έφερε 
στη γρηά ένα άντερίτς1) γιά νά φάνε μεσημεριάτικο, ή γρηά πήγε στη 
βρύσ3 νά τό πλύν* καί κατεβαίν3 ένας αετός καί άρπάζ3 τ’ άντερίτς. Ή  
καϋμέν3 ή γρηά άρχισε νά κλαίγ3, νά φωνάξ? καί νά λέγ*.

’Αετέ μ 3 δόοε με τό άντερ ίτς , 
νά μη  με δέίρ* τό γέροντίτς.

—Μήπως μ* έφερες κανένα κλωκοπούλ’8) νά φάγω, νά σέ δόσω τ*άν- 
τερίτς ;

Παγαίν3 ή γρηά στη κλώκα.
Κλώκά, μένα πουλί 
καί γώ πουλί στον αετό ' 
κι* αετός μένα άντερίτς, 
νά μη  μέ δείρ* τό γεροντίτς.

1) Σκεμπέ, κοιλιά.—3) Κλωσσοπούλι.
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—Μήπως μ’ εφερες κομμάτ3 σταρ’ νά ταγίσω τά πουλάκια μ5;
Παγαίν’ ή γρηά στ’ αλών’..

° Αλώνι, μένα  σταρ’ 
καί γώ την κλώκα · 
κ 3 η χλώκα μένα πονλϊ 
και γώ πουλί στον αετό 
κι αετός μένα άντερ ίτς , 
να μ η  μέ δε ίρ3 τό γέροντίτς.

— Μήπως μ3 εφερες καμιά σκούπα νά σκουπίσω χ3 αλώνι μ.’ ;
Παγαίν3 ή γρηά στη σκούπα.

Σκούπα, μένα σκούπα, 
και γώ σκούπα στ’ αλών3, 
και τ ’ αλών μένα σ τάρ3 
και γώ σ τά ρ3 στη κλώκα 
κ ’ η χλώκα μένα πονλϊ 
και γώ πουλί στον αετό 
κ ι* αετός μένα άντερίτς, 
νά μη μέ δε ίρ3τό γερονπίτς.

— Μήπως μ’ εφερες κομμάτ’ νεράκ3 νά βρέξω τις σκονπέτ μ3 ;
Παγαίν’ στη βρΰσ\

Βρύο3, μένα νερό 
και γώ νερό στο σκούπα  
κ ι3 ο σκούπας μένα σκούπα  
και γώ σκούπα στ3 άλοόν3 
και τ3 αλών μένα σ τάρ3 
και γώ σ τάρ3 στη κλώκα 
κ3 ή κλώκα μένα πονλϊ 
και γώ πονλϊ στον αετό 
κι αετός μένα άντερίτς, 
να μη  μέ δείρ3 τό χεροντίτς.

—Μήπως μ* εφερες κομμάτ3 χώμα νά βάλω στη βρύση μ3 ;
Τότε παγαίν3 ή γρηά,

πέρνει χώμα τό παγα ίν3 στη βρύα3, 
πέρνει νερό τό π α γα ίν3 στο σκονπά, 
πέρνει σκούπα την π α γα ίν3 σ τ 3 αλών3, 
πέρνει στάρ ’ τό παγα ίν3 στην κλώκα , 
πέρνει πονλϊ τό π αγα ίν3 στον αετό 
καϊ πέρνει τ3 άντερίτς 
και δεν την εδρε τό γερόντίτς.



126 Ε λπινίκης Σταμουλη Σαραντή

5 2 . ‘Ο Τοιμχσιρ& κος.
Τ ζ β τ ώ

Μια φορά κ ’ ένα καιρό ήταη? ένας γέρος καί μια γρηά καί δεν είχα
νε παιδιά καί παρακαλούσανε τό Θεό, άχ, Θεέ μ’, δόσ’ μας έ'να παιδάκ’, 
ας είναι μικρό σάν τό ποντικάκ’ .Ό  Θεός τούς έ'δοσε ένα παιδάκ’ μικρό σάν 
τό ποντικάκ’ καί τό έβγαλαν Τσιμτσιράκο, σά μεγάλωσε τον έβαλαν νά 
φυλάγ’ τον τραχανό νά βράσ’, ό τραχανός φούσκωσε καί τον είπε ό Τσιμ- 
τσιράκος, μή φουσκώνς τραχανό καί θά σέ φάγω. Φούσκωσ’ δ τραχανός 
κ’ έπεσε ό Τσιμτσιράκος μέσα. ’Έρχεται ή γρηά κι’ δ γέρος, γυρεϋνε τον 
Τσιμτσιράκο, δ Τσιμτσιράκος άπάν’, ό Τσιμτσιράκος κάτ\ δ Τσιμτσιρά- 
κος δεν είναι* έβαλανε καί τό πιάτο τοΰ Τσιμτσιράκου κ3 έκατσαν νά φά
νε κ* είπανε, δ Τσιμτσιράκος θά λθ ’. ’Έβαλαν στο πιάτο τους τραχανό 
καί πέφτ’ δ Τσιμτσιράκος μέσα, άρχεύ’ ή γρηά νά τραβάγ’ τά μαλλιά τς, 
δ Τσιμτσιράκος πέθανε, άρχεύ’ ο γέρος νά τραβάγι τά γένεια τ ’, δ Τσιμ- 
τσιράκος πέθανε. Τ’ άκούγΐ ή σκέπαση 1) ρίχν’ τά κεραμίδια. ΙΙάγΐ κ5 ενα 
πουλί, δ κόρακας, καί τή λέγ\ σκέπαση μ’, γιατί ρίχνεις τά κεραμίδια σ’ ;

—'Ο Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ’ τά μαλλιά τς, δ γέρος τά 
γένεια τ ’ καί γώ ρίχνω τά κεραμίδια μ’.

Πάγΐ δ κόρακας κάθεται πάνω στη μηλιά, κόρακα, γιατί ρίχνς τά 
φτερά σ’ .

—Ό Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ’ τά μαλλιά τς, ό γέρος 
τραβάγ’ τά γένεια τ’, ή σκεπή ρίχν’ τά κεραμίδια τς καί γώ ρίχνω τά 
φτερά μ’.

"Ενας ώργωνε μέ τό ζευγάρ’ κ ’ έκατσε κάτ’ άπ’ τή μηλιά, μηλιά μ’, 
γιατί έρριξες τά μήλά σ ’.

—Ό  Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ’ τά μαλλιά τς, ό γέρος 
τραβάγ’ τά γένεια τ ’, ή σκέπασ’ ρίχν’ τά κεραμίδια τς, δ κόρακας ρίχν’ 
τά φτερά τ ’ καί γώ ρίχνω τά μήλα μ’.

Πάγ’ αυτός πού ώργωνε στή βρύσ’ νά ποτίσ’ τά βόδια τ’, ή βρύσ’ 
ρώτσε, βόδια μ’, γιατί έρριξατε τά κέρατα ;

—eO Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ’ τά μαλλιά τς, δ γέρος 
τραβάγ’ τά γένεια τ ’ , ή σκέπασ’ ρ 'νν ’ τά κεραμίδια τς, 6 κόρακας ρίχν’ τά 
φτερά τ’, ή μηλιά ρίχν’ τά μήλά τς, τά βόδια ρίχνε τά κέρατα κ’ ή βρύσ’ 
στέρεψε τό νερό τς.

Πάνε οί γυναίκες νά πάρνε νερό καί ρωτούνε τή βρύσ’, βρύση μ’, 
γιατί στέρεψες ;

—Ό Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ’ τά μαλλιά τς, ό γέρος

1) *0 σκεπός.
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τραβάγ’ τά γένεια τ’ , ή σκέπασ9 ρίχν9 τά κεραμίδια τς, δ κόρακας ρίχν’ τά 
φτερά τ’, ή μηλιά ρίχν’ τά μήλα τς, τά βόδια ρίχνε τά κέρατα, ή βρύσ’ 
στέρεψε τό νερό τς, οί γυναίκες σπάνε τις λαγήνες τς και πάνε στις άν- 
τρες τς χωρίς νερό.

Τις ρωτούνε οί άντροι τς, γιατί έσπασατε τις λαγήνες ;
—'Ο Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ9 τά μαλλιά τς, δ γέρος 

τραβάγι τά γένεια τ ’ , ή σκεπάσ’ ρίχν" τά κεραμίδι τς, δ κόρακας ρίχν’ τά 
φτερά τ’, ή μηλιά ρίχν’ τά μήλά τς, τά βόδια ρίχνε τά κέρατα, ή βρύσ’ 
στέρεψε τδ νερό τς, οί γυναίκες σπάνε τά λαγήνια τς κ9 οί άντροι σποΰνε 
τά λιζγάρια τς.

Πάνε οί άντροι στους καφετζήδες νά πιούνε ένα καφέ καί τούς ρω
τούνε, γιατί δέ πήγατε στη δουλειά ;

—*0 Τσιμτσιράκος πέθανε, ή γρηά τραβάγ9 τά μαλλιά τς, δ γέρος 
τραβάγ’ τά γένεια τ’, ή σκέπασ’ ρίχν’ τά κεραμίδια τς, δ κόρακας ρίχν’ 
τά φτερά τ’, ή μηλιά ρίχν9 τά μήλά τς, τά βόδια ρίχνε τά κέρατα, ή 
βρύσ’ στέρεψε τό νερό τς, οί γυναίκες σπάνε τά λαγήνια τς, οί άντροι 
σποΰνε τά λιζγάρια τς κ ’ οί καφετζήδες σπάνε τά ποτήρια τς.

53 . eΟ Κ ονκκ ιπ ιο τέρς .
Επιβάτες

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μιά γρηά κ* ένας γέρος, είχαν κ ’ ένα 
παιδί, μικρό σάν τό κουκκί τό πιπέρ’ καί τό έβγαλαν Κουκκιπιπέρ9. e0  γέ
ρος μέ τη γρηά θέ νά πάνε στην εκκλησία καί παράγγελαν τον Κουκκι- 
πιπέρ’ νά καθίσ’ στο σπίτ9 ώς πού νά γυρίσνε' είχανε καί στη. γωνιά ένα 
τέντζερε μέ κουρκοΰτ’ κ9 έβραζε. "Αμα έφγαν δ γέρος μέ τη γρηά, δ Κουκ- 
κιπιπέρς πήγε κοντά στο τζάκ9 Χ) κ ι9 άρχισε νά λέγ’:

Βράσε, βράσε, κονρκονχίχαα, 
νά βγάλω χά τσαρούχια μον, 
νά πηδήξω μέσα.

"Εβγαλε τά τσαρούχια τ ’ καίπήδηξε μέσα. Γυρνάνε ό γέρος κ9 ή γρηά 
απ’ τήν εκκλησία, χτυπούνε, χτυπούνε την πόρτα, τσιμουδιά, πέρν9 δ γέ
ρος τή σκάλα κ ’ απ ’ τό παράθυρο μπαίνε μέσα. Φωνάζνε, Κουκκιπιπέρ’ , 
Κουκκιπιπέρ’ καμμιά άπόκριση. ΙΙήγε νά φέρ’ νερό είπανε, άς καθίσμε 
νά φάμε. Κάθσε δ γέρος κ ’ ή γρηά πήγε νά κενώσ’ τήν κουρκουτίτσα, μέ 
τήν πρώτ9 κουταλιά ή γρηά βγάζ’ ένα χέρ’ τού Κουκκιπιπέρ’, ζβούρδου- 
κλας 3) είναι κΓ άς πάγ’ κάτ’, είπε ή γρηά, έβγαλε καί τ’ άλλο χέρ’, πάλε 1

Παραμύθια τής Θράκης
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είπε, ζβούρδουκλας είναι κι' ας πάγ’ κάτ3, έβγαλε καί τό πόδ’ τό ένα, τό 
ίάλλο, πάλε είπε, ζβούρδουκλας είναι, άς πάγ’ κάτ. ’Έβγαλαν τό κεφάλ’, 
τότε δ γέρος κ ’ ή γρηά άρχισαν νά κλαΐνε και νά ξεφωνίζνε καί πήγαν 
καί κάθσανε πάν* σε μια μηλιά. Ά π ά ν ’ στή μηλιά κάθουνταν μια καρα
κάξα, μόλις είδε τή γρηά - με to γέρο πού έ«λαιγαν απ ’ χή λύπ’ τους, ερ- 
ριξε τά φτερά. Ή  μηλιά άμα είδε χήν καρακάξα πού έρριξε τά φτερά, 
ρώτηξε, γιατί καρακάξα έρριξες τά φτερά ;

—Κουκκιπιπέρς πέθάνε, γρηά καί γέρος έκλαιγε, τ’ άκσα καί γώ, 
έρριξα τά φτερά μ’.

Τ’ άκούγ’ κ ’ ή μηλιά ρίχν’ τά μήλα.
—Πηγαίν’ τό γουρούν’ νά φάγ’ μήλα, ρωτάγΐ τή μηλιά, γιατί μηλιά 

έρριξες τά μήλά σ’ ;
—Δεν τόμαθες γουρούν’; Κουκκιπιπέρς πέθανε, γρηά καί γέρος έκλαι- 

γε, τ’ άκσΓ ή καρακάξα έρριξε τά φτερά, τ ’ άκσα καί γώ έρριξα τά μήλα.
Τ’ άκούγΐ καί τό γουρούν’ ρίχν’ τά δόντια τ ’. Πηγαίν’ στη βρύσ’ νά 

πιή νερό, τό ρωτάγ’ ή βρύσ’ γιατί γουρούν’ δεν έχς δόντια ;
—Δεν τδ'μαθες, βρύσ’, τί έγινε ; Κουκκιπιπέρς πέθανε, γρηά καί γέρος 

έκλαιγε, τ ’ άκσε ή καρακάξα έρριξε τά φτερά τς, τ ’ άκσε ή μηλιά έρριξε 
τά μήλα, τ’ άκσα καί γώ έρριξα τά δόντια μ’.

Τ’ άκσε κ ’ ή βρύσ’ στέρεψε. Πηγαίν’ καί μιά γρηά νά γιομίσ’ τή 
στάμνα, ρωτάγ! κ ι’ αυτή, γιατί βρύσ’ δεν έχς νερό ;

—νΑμ, Κουκκιπιπέρς πέθανε, γρηά καί γέρος έκλαιγε, τ ’ άκσ’ ή κα
ρακάξα έρριξε τά φτερά τς, τ ’ άκσε ή μηλιά έρριξε τά μήλα, τ ’ άκσε τό 
γουρούν’ έρριξε τά δόντια τ ’, τ ’ άκσα καί γώ στέρεψα.

Τ’ άκούγ! κ ’ ή γρηά σπαν’ τή στάμνα.

5 4 . Ό  Κοντοροβϊ&Όύλς.
Ηράκλεια

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας γέρος καί μιά γρηά καί δεν είχα
νε παιδιά, μιά μέρα πήρ’ ό γέρος ροβίθια νά μαγερέψνε, λέγ’ ή γρηά, τί 
καλά θά ήτανε νά γίνε όλ’ αυτά τά ροβίθια παιδιά. Ό Θεός τήν άκσε κ ι’ 
έγ ινα ν τό ένα ήτανε πίό έξυπνο καί πιο μικρό άπ ’ δλα καί τό έβγαλαν 
Κοντοροβιθούλ’. Ό  γέρος κ’ ή γρηά ήτανε φτωχοί καί δεν μπορούσανε νά 
τά ζήσνε, ένα βράδ’ ε’ίπανε τί νά τά κάμε, πώς νά τά ζήσμε, το αλεύρι 
μας τελείωσε, έβαλαν τά παιδιά νά κοιμηθούνε καί γέρος καί γρηά κά- 
θουνταν συλλογισμένοι. Ή  γρηά είπε τον γέρο, αύριο-νά πάρς τά παιδιά 
μαζύ σ’, στο βουνό πού κόφτς ξύλα καί νά τ ’ άφίσης εκεί. Ό  Κοντοροβι- 
θούλς δε κοιμούντανε κι’ άκσε τί έλεγαν. Τό πρωί σκώθκανε γιά νά πά
νε στο βουνό, ό πατέρας νά κόψ' ξύλα καί τά παιδιά νά μαζέψνε φρύγα
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να - τά παιδιά έφαγαν to κομμάτ’ τό ψωμί, ό Κοντοροβιθούλς είπε, γώ 
δέ πεινώ θά to φάγω στο δρόμο, τό'τριβε. ψίχουλα και τόρριχνε στο δρό
μο για νά τον βρή στο γυρισμό. Πήγανε, πήγανε βαθειά μέσα στο δάσος, 
ό πατέρας με τον μπαλτά έκοφτε τά ξύλα και τά παιδιά τάστειλε παρά 
μέσα νά μαζέψνε φρύγανα, τά παιδιά άκουγαν τον μπαλτά πού δούλευε 
κ° ήτανε ήσυχα. Νύχτωσε, γυρνούνε κεί στον τόπο πού άφσανε τον πατέ
ρα τς δεν ήτανε, μονάχα ήτανε ένας τενεκές κρεμασμένος πού χτυπούσε 
μονάχος. Τά παιδιά άρχισαν νά κλαΐνε καί νά φωνάζνε πατέρα, πατέρα, 
ό Κοντοροβιθούλς τά παρηγορούσε, μ ή κλαΐτε, όπυψε νά ζουφώσμε νά 
κοιμηθούμε καί το πρωί θά βρούμε τό δρόμο νά πάμε στο σπίτύ

Ξημέρωσ’ ό Θεός τή μέρα, ό Κοντοροβιθούλς θάρρευε πώς μέ τά ψ ί
χουλα θά εύρισκε τό δρόμο, τά ψίχουλα τάφαγαν τά πουλιά κ’ έτσ’ ό 
Κοντοροβιθούλς πολύ δυσκολεύθκε νά βρή τό δρόμο' έκαμαν μέρες, πήγαν 
έξω πό τό σπίτ’ καί περίμεναν. Ό γέρος σ’ αυτό τό μεταξύ ηΰρε δουλειά 
καί λέγ’ στη γρηά, κρίμα νά μήν έχμε τά παιδιά πού έχμε τώρα ψωμί. 
Τάκσανε τά παιδιά πού ήτανε έξω πό την πόρτα, μπαίνε μέσα, ό γέρος κ5 
ή γρηά χαρές καί παναγύρια πού πήγαν τά παιδιά κ’ έζησαν καλά καί 
με.Ις καλλίτερα.

55. * Ο Ροβ ίΰ 'ονλς .
ΤυρβΑόη

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη στην ανέμη ντνλιγμένη 
όώς της κλώτσο νά γυρίση, παραμύθ ι ν' άρχηνίση 
και την καλή μας συνιροφ ιά νά την καλησπερίση.
''Αρχή τον παραμνΰ ιοϋ  καλή σπέρα σας.

Μια φορά κ3 ένα καιρό ήταν ένας γέρος καί μιά γρηά, δεν είχανε 
παιδιά καί μιά μέρα κεϊ πού βράζανε ροβίθια έϊπανε μέ τό νού τους, 
νά γίνουνταν τά ροβίθια παιδιά. Ό  Θεός τούς άκσε κ ’ έγινε τό 
θάμα, τά ροβίθια έγιναν παιδιά, μικρά σάν τά ροβίθια, τό ένα γύ
ρευε ψωμί, τ’ άλλο νερό, τ ’ άλλο γύρευε τυρί, τ’ άλλο φρούτο, τ’ 
άλλο φαγί, τ’ άλλο ρούχα, τ ’ άλλο παπούτσια, τ’ άλλο παιχνίδια, 
τ’ άλλο τό φεγγάρ’- ή γρηά θύμωσε καί πήρε την παντούφλα καί τά 
σκότωσε, ένα μόνε γλύτωσε πού κρύφθηκε στο πιθάρύ Τό μεσημέρ’ ή 
γρηά ήθελε νά στείλ’ την π ήττα στο χωράφ’, άχ, είπε, δέν άφσα ένα παιδί 
νά πάγ’ στο γέρο μ’ τή πήττα. Πετάχθηκε ό Ροβιθούλς πό μέσα τό πι- 
θάρ’, γώ μητέρα θά πάγω την πήττα, την πήρε κ’ έφυγε. Τό χωράφ’ από 
τό δρόμο τό χώριζε ένα ποτάμ’ κ ι’ δ Ροβιύούλης πείνασε, ήθελε νά φάγ* 
την πήττα καί ρωτούσε τον πατέρα τ’ , πό τή μέσ\ γιά από την άκρη Ό 
Θ q g. η l η ά Ι Ζ ' Q
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γέρος θαρριυντας πώς ρωτούσε, πώς νά περάσ’ τό ποτάμ’, τον είπε άπ3 την 
άκρη κι.’ 6 Ροβιθούλς άρχισε νά τρώγ’ την πήττα από την άκρη. Μετά 
ξαναφωνάζ’, από τή μέσ’ , για από την άκρη ; ’Από τή μέσ’ λέγ’ ό γέρος. 
Ό Ροβιθούλς σιγά σιγά έφαγε δλη τή πήτια καί πήγε στον πατέρα τ’. 
Ό  γέρος τον λέγ’, πού ε ΐν ’ ή πήττα ; Την έφαγα πατέρα' δέ σέρ.ώτσα καί 
μ’ είπες από την άκρη κ’ υστέρα από τή μέσ’.

—Θάρρευα πού ρωτούσες πώς νά πέρασης τύ ποτάμ’, τον είπε, κάθ- 
σε σύ νά φυλάγς τά βόδια καί γιο νά πάγω στο σπ ιτ’ νά φάγω.

Ό Ροβιθούλς χώθκε μέσα στ’ αύλάκ’ πού έκαμναν τ’ αλέτρι πού τό 
τραβούσαν τά βόδια καί φώναζε, ντέ, ντε καί δέ φαίνουνταν. ΙΙερνούσανε 
πό κεΐ έμποροι, στάθκανε νά δγιούνε ποιος φώναζε ντέ, ντέ, κείν’ την 
ώρα έρχουντανε κι’ ό πατέρας τ’, τον ρώτσαν, ποιος φωνάζ’ ντέ, ντέ ; ό 
γιός μ’ , είπε. Τον είδανε τόν Ροβιθονλ’ καί τον είπανε, τον πουλάς ; Ό 
γέρος δεν τόν πουλούσε. Τόν λέγ’ ό Ροβιθούλς πουλάμε πατέρα καί θάλ- 
θω πίσ’ καί τόν ποΰλσε ό γέρος. Τόν πήρατε τόνε βάλανε μέσα σ ’ ενα 
κανάτ’, τό κανάτ’ ήτανε τρύπιο κ’ έπεσε δ Ροβιϋούλς καί πήγε πίσ’ στο 
χιοράφ’ τού πατέρα τ’. 'Όταν πήγε ηύρε κλέφτες πού ήθελαν νά κλέψτ ε 
τά βόδια τού πατέρα τ ’ καί δέ μπορούσανε ν ’ άνοίξνε την πόρτα, τόν έ
βαλαν από τήν κλειδαρότρυπα κ ι’ ό Ροβιθούλς φώναζε από μέσα, τό 
μαύρο γιά τό άσπρο;

—Πάρ’ τό μαύρο κ’ έλα δώ.
Ό  Ροβιθούλς έκαμνε πώς δεν άκουγε γιά νά περάσ3 ή ώρα, ύστερα 

πήρε τό μαύρο καί τό πήγε. Τό έσφαξαν καί τόν έδοσαν τόν πατσά νά 
πάγ’ νά τόν πλύν’ στο ρέμα καί κεΐν’ κάθσανε τά μοιρασθούνε τό βόδ’ 
καί τις παράδες. Ό Ροβιθούλς κτύπαγε τόν πατσά έκλαιγε καί φώναζε, γώ 
δέ τά πήρα, γώ δέ τά πήρα, γώ δέ τά πήρα. Οί κλέφτες φοβήύκανε, μή 
τούς πιάσνε κ ι’ άφσανε τό βόδ’ καί τις παράδες κ’ έφγανε. Ό  Ροβιθούλς 
τά φορτώνεται δλα καί πάγ’ στον πατέρα τ ’ κι’ απ’ τά πολλά πού σήκωνε 
■ δέ χωρούσε νά περάσ’ άπ’ τήν πόρτα καί ζήσανε καλά καί μεΐς καλίτερα.

5 6 .  Ό Κοντοροβί&άκς.
I  η λ υ β ρ ιά

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας γέρος καί μιά γρηα, δεν είχανε 
παιδιά καί παρακαλούσανε τό Θεό, Θεέ μ’, δόσ’ μας ένα παιδί άς είναι 
καί μικρό σάν τό ροβίθ’ . Ό  Θεός τούς λυπήθκε καί τούς έδοσε ένα παι
δί μικρό σάν τό ροβίθ’ καί τό έβγαλαν Κοντοροβιθάκ’. Ό  γέρος δούλευε 
έξω στο χωράφ’, ή γρηά μαγέρευε τό φαγί κ ι’ ό Κοντοροβιθάκς τό πή
γαινε με τό μπακιράκ’ στο χωράφ3. Μιά μέρα κεΐ πού πήγαινε, πιάν’ 
μιά δυνατή βροχή κι’ δ Κοντοροβιθάκς κρύφθηκε κάτ’ άπ’ τό μανιτάρ’
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για νά μή βρέχεται, σκύφτ’ ή αγελάδα νά φάγ1 μανιτάρ1 καταπίν’ τον 
Κοντοροβιθάκ’ κι’ δ γέρος κι’ ή γρηά ακόμα κλαινε τον Κοντοροβιθάκ’.

5 7 . ‘Ο Γ ιά ννς  ο σαλός.
“Η ρά κλε ια

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε έ'νας σαλός Γ ιά ινς, ή μάννα τ’ είχε 
μιά χήνα που όλο λίρες γένναε, πάγ’ ή μάννα στη δουλειά, περνάγ’ ένας καί 
γυρεύ’ τή χήνα, τή δίν’ καί πέρν’ δυο οκάδες φασοτίλια.

ΤΗλθε τό βράδ’ απ’ τή δουλειά ή μάννα τ ’ καί τον ρωτάγή τί έκαμες 
παιδί μ’ , τή χήνα ;

—Την πούλσα για δυύ οκάδες φασούλια.
‘Η μάννα τ 'τάπ ετάγ ’ στύ κάμπο. Ξύπνησ’ 6 σαλός Γιάννς, τα βρίσκ’ 

ώς επάν’ τον ουρανό φυτρωμένα, ξέβκε ’) καί κείνος απ' τό παράθυρο κΓ 
άνεβαίν’ πάν στή φασουλιά, πήρε δρόμο καί βγήκε στήν άκρη τοΰ Θεού, 
περνάγι’ ένα ποτάμ’ καί βρίσκ’ μιά γρηούλα πού ήτανε δράκα 'J) καί τον 
λέγ’ , ποϋ πάς παιδί μ’;

—Στεναχωρέθκα καί βγήκα νά πάρω αέρα, πάρε με νά ξενυχτίσω.
—”Αχ παιδί μ’, έχω σαράντα παλληκάρια κ’ είναι ολα δράκ’ καί 

τρώνε άθραίπ’.
—ΙΙάρε με, γιαγιά, σέ μιά κοχίτσα κρύψε με κι’ δ Θεός θά γλυτώσ’ 

καί μένα.
Τον πέρν’ ή δράκα καί τον βάζ’ μέσ” στή γωνιά, τό βράδ’ ήρθανε όί 

δράκ’ καί λένε, άχ μητέρα, άθρωπίλας μυρίζ’.
—Τά δόντια σας ε ίν ’ όλο άθρωπίτκα κρέατα, σέ μάς τί γυρεΰνε 

άθρώπλ
Οί δράκ’ τρώνε, πίνε, διασκεδάζνε, έχνε καί τή χήνα τοΰ Γ ίάνν’ πού 

γένναε λίρες. cO Γιάν/ς δ σαλός άφιγκριέται πό μέσα τή γωνιά, οί δράκ’ 
πέφτουνε κοιμούνται κΓ δ Γιάννς πέρν5 τή χήνα, άνεβαίν’ στή φασουλιά, 
βγαίν’ σπίτ5 τ’ καί δίν’ τή χήνα στή μάννα τ ’. Ξημερών’ δ Θεός τή μέρα, 
άνεβαίν’ πάλε στή φασουλιά περνάγ’ τό ποτάμ’ καί βρίσκ’ πάλε τή- δράκα.

— Ά χ  παιδί μ’, πού πάς κατά δώ, δώ είναι όλο δράκ’.
— Πάρε με, σέ παρακαλώ γιαγιά, νά ξενυχτίσω καί μή τό λές τά 

παιδιά σ ’.
—Ά μ ’ χθές πήρα ένα καί μ’ έκλεψε τή χήνα.
—Γώ δέν είμαι πό κείνα τά παιδιά.
Τον -πέρν’ ή γρηά καί τόνε βάζ’ στο σεντούκ’ μέσα. ’Έρχονται τό

1) Βγήκε.—2) Δράχισΰα.
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βράδ’ οί δράκ’ λένε, μητέρα, άθρωπίλας μυρίζ’.
— Τρώτε δλο κρέας άθρωπινό καί γ ι’ αυτό σας μυρίζ’.
Κάθουνται τρώνε καί διασκεδάζνε κ ι’ ό Γιάννς κυττάζ’ πό μέσα το

σεντοΰκ”. Βγάζνε οί δράκ’ τις λίρες καί τις μετρούσανε κ’ υστέρα άποκοι- 
μήθκανε. Κλέφτ’ δ Γιάννς το τσουβάλ’ τις λίρες, άνεβαίν’ στη φασουλτά, 
βγήκε σπίτ’ τ ’ καί δίν’ τύ τσουβάλ’ τις λίρες στη μάννα τ’. Ξημέρωσ’ δ 
Θεός τη μέρα, άνεβαίν’ πάλε στή φασουλιά, περνάγ’ το ποτάμ’ καί βρίσκ’ 
πάλε τη γρηά δράκα.

—’Άχ γρηοΰλα, δέ μέ πέρνς ένα βράδ’ νά ξενυχτίσω εδωνά ;
—”Αμ τα παιδιά μ\ είναι δλα δράκ’ καί θά σέ φάτε. Πήρα χθες 

καί προχθές καί μ’ έκλεψαν τή χήνα καί τις λίρες.
—Γώ δεν είμαι πό κείνα τα παιδιά.
Τον πέρν’ ή γρηά καί τον κρΰβ’ μέσα στο ντολάπ’. CH δράκα είχε 

μιά χρυσή λύρα καί την έπαιζε, ήρθανε το βράδ’ οί δράκ’, πάλε λένε, άχ 
μάννα, άθρωπίλας μάς μυρίζ’.

— Ουφ, λέτε κάθε μέρα άθρωπίλας σάς μυρίζ’.
Οί δράκ’ τρώνε, πίνε, παίζνε καί τή λΰρα καί κοιμήθκανε. Σκώνεται 

ό Γιάννς δ σάλος κλέφτ’ τή λύρα, κ’ ή λΰρα φώναζε, γλΰτω με, γλΰτω με. 
Σκώθκανε οί δράκ’ νά τον κυνηγήσνε, άνεβαίν’ δ Γιάννς στη φασουλιά, 
άνεβαΐνε κ' οί δράκ’ , κατεβαίν’ δ σάλος Γιάννς κόφτ’ τή φασουλιά καί 
πέφτνε κάτ’ οί δράκ’ καί σκοτώνουνται. Πάγ" δ Γιάννς σπίτ’ τ ’ καί δίν’
τή λΰρα τή μάννα τ’ .

’Ήμνα καί γώ κεί κ ’ είδα τή λΰρα πδπαιζε, τή χήνα που γένναε τις 
λίρες κ’ έδοσαν καί μένα ένα πιάτο γεμάτο λίρες, πέρασα άπονα ποτάμ’ 
καί φώναζαν οί βαθρακοί βράκ βράκ καί γώ νόμσα πδλεγαν μπράκ μπρακ, 
τις άφσα κ’ έφγα.

5 8 . cO ααλός.
Τυρολέπ

Μιά φορά κι’ ένα καιρό ήτανε τρία άδέλφία κ’ είχανε μιά γρηά μη
τέρα, είχανε κ ι’ ορνίθια, είχανε κ ’ ένα βόδΥΤά μεγάλα τ’ άδέλφια ήτα
νε δουλευτάδές κΰτταγαν καί τή μητέρα τς, μιά μέρα άφκαν τον μικρό 
που ήτανε σάλος νά κυττάξ’ τήν μητέρα τς, νά ταΐσ’ τ’ ορνίθια, νά ταΐσ’ 
τό βόδι. ’Έπιασ’ ό μικρός κ’ έδοσε νερό στ’ ορνίθια, αυτά έπιναν ι ερό 
κ’ έβλεπαν αψηλά, κείνος τάλεγε, ορνίθια μή περγιαλάτε τό Θεό. Κείνα 
πάλε έπιναν νερό κ’ εβλεπαν αψηλά. ’’Ορνίθια μή περγιαλάτε τό Θεό, πήρε
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ένα κλαδί καί τά σκότωσε. Τό βόδ’ αναχάραζε ι) κ ι’ ό σάλος γύρευε μα
στίχ*. Τόπε μιά, τόπε δυό, δόμε μαστίχ8, (δόμε μαστίχ’ , δόμε μαστίχ’, στις 
τρεις τόσφαξε κ’ έβαλε τό κεφάλ’ τ ’ στο δικράν’ καί τοβαλε στο μαντρί. 
"Υστερα εβαλε στο καζάν’ νερό, έβρασε κ’ έλουσε τή μάννα τ’ καί τή ζε- 
μάτσε μέ τό καφτό νερό καί την πέθανε. "Υστερα την άλλαξε, τή χτένσε, 
την εβαλε στη γωνιά, εβρασε κ5 ένα αβγό, τό καθάρσε καί τόβάλε στο 
στόμα τς, την εβαλε τή ρόκα μπροστά τς καί τό δράχτ’ για να γνέσ’ 
μαλλί. *Ηλθαν τό βράδ’ οί δυό αδελφοί, τον ρωτούνε ποϋ ’ναι τά πουλιά;

— Νά τα, περιγέλαγαν τό Θεό καί τά σκότωσα.
— Πουν’ τό βόδ’ ;
—Μάσαγε μαστίχ’, μάσαγε μαστίχ’, τό γύρευα, δόμε μαστίχ’, δέ μ’ έ

δινε, τό σκότωσα κ’ έδειξε τό κεφάλ’ τ’ στο δικράν’ βαλμένο.
—Πουν’ ή μάννα μας ;
—Μέσα κάθεται, τήν έλουσα τήν άλλαξα τή χτένσα τήν έβαλα στή 

κόχ’ καί κάθεται, τήν έδοσα τή ρόκα καί τ ’ άδράχτ’ νά γνέθ ’, τήν έβρα
σα κ’ ένα αβγό καί τόβαλα στο στόμα τς.

Πήγαν νά δγιοΰνε τή μητέρα τς, τή βλέπνε πεθαμμέν’ , τις πήρε τό 
παράπονο κ’ έφχανε.

—Ό σάλος φώναγε που πάτε ;
—Κλεισ’ τήν πόρτα κ’ έλα.
Καί κείνος ξερρίζωσε τήν πόρτα καί τή φορτώθκε. Πήγανε, πήγανε’ 

ηυρανε ένα μεγάλο δέντρο κι’ άνέβκανε άπάν’ νά ξενυχτίσνε, άνέβκε κι, 
ό σάλος μέ τήν πόρτα, τό πρωί έφγανε τ ’ αδέλφια τ’, ο σάλος έμεινε άνε- 
βα,σμένος στο δέντρο. Τό βράδ’ βράδυασε, ήλθ’ δ βασιλές μέ τό στρατό 
τ’, έκατσανε νά ξεκουρασθοΰνε καί νά φάνε ψωμί, ό σάλος πό πάν\ πεί
νασε κ’ έρριχνε πό τό ρογί λίγο νερό γιά νά φυγ ’ ό βασιλές· κΰτταξε πού 
δέν έφευγε άρχισε μέ τά ποδάρια νά βροντάγ’ τήν πόρτα. Ό  βασιλές φο- 
βήθκε καί πήρε δλο τό στρατό τ’ κ’ έφγε κ ι’ άφσανε τά φαγιά μέ τά κα
ζάνια, κατέβκε δ σάλος έφαγ’, έφαγε κ’ ηύρε ένα τσουβάλ’ θυμίαμα καί 
τόταψε στο Θεό. Κατέβκε δ άγγελος καί τον ρώτσε, γιά τό καλό πού μ’ έ
καμες τί θέλς νά σέ δόσω ; Κι’ δ σαλός ζήτησε μιά φλογέρα νά τήνε 
παίζ’ καί νά ^ορεΰνε όλα καί τά δέντρα καί τά ζώα κ’ οί άνθρώπ’ καί μέ 
τά κείν’ τή φλογέρα έζηγε.

Τον έδοσ’ δ Θεός γιατ’ είχε καθαρή ψυχή. 1

1) Μασούσε” καί γιά άλλο ζώο λένε αναχαράζει.
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5. Τό βααιλόπλο κ ’ ή μαϊμού.
Σηλυβρια

Μια φορά κ3 ένα καιρό ήταν ένας βασιλέας κ33 είχε τρία βασιλόπου
λα μεγάλα για παντρειά κ’ έρριξαν τύ καθένα από μι.ά σαϊτιά’ του με
γάλου πήγε σέ βασιλοπούλα, τοϋ δευτέρου σέ βεζυροποΰλα καί του μικρού 
σέ μια μαϊμού. Τό μικρό βασιλόπουλο λέγ’ στή μαϊμού, θά σέ πάρω γυ
ν α ίκ α  κ’ ή μαϊμού τό λέγή νά πάμε στον πατέρα μ’ νά τό πής. ’ Αφού τό 
είπε στον πατέρα τς, την είπε στάσ’ δώ, θά πάγω νά τό πώ καί γω στον 
πατέρα μ’ καί θάλθω νά σέ πάρω. Πήγε στον πατέρα τ’ τόν βασιλέα καί 
τον λέγ ’, πατέρα, ή τύχη μ5 είναι μιά μαϊμού.

— Νά πάς, παιδί μ’, νά την πάρς.
ΙΙήγε τό βασιλόπουλο την πήρε καί τή στεφανώθκε. Τό βράδυ ή μα

ϊμού έβγαλε τό τομάρ’ κ3 έγινε μιά όμορφη κοπέλλα καί ιόν είπε, νά μή 
κάψης τό τομάρ3 γιατί θά μέ χάσεις καί θά χαλάσεις τρία ζευγάρια πα
πούτσια νά μέ βρής. Σέ δέκα πέντε μέρες οί άλλες νύφες έκαμαν δώρο 
στο βασιλέ από έ'να φέσ3 καί τό μικρό βασιλόπουλο πήγε σπίτ’ στεναχω
ρεμένο. *Η γυναικά τ ’ τό ρωτάγΐζ τί έχεις κ33 είσαι στεναχωρεμένο;

—Οί άλλες νϋφες έκαμαν τόν βασιλέ δώρο από ένα φέσ3.
—Καί γι’ αυτό συλλογιέσαι ; νά πάς στον πατέρα μ3, νά σέ δόσ33 τό 

καρυδάκ3 πού είναι μέσα στο ντουλαπάκ’.
ΙΙήγε τό βασιλόπουλο καί τό πήρε. Τό άνοιξαν καί μέσα ήτανε τά 

καλλίτερα φέσια, διάλεξαν ένα πού στον κόσμο δέν υπήρχε καί τό πήγε 
στον πατέρα τό Μόλις τό είδανε οί νύφες ζούλεψαν καί κέντησαν ένα 
ζευγάρ3 παντόφλες καί τις πήγανε στο βασιλέα, Τό μικρό βασιλόπουλο 
πήγε στή γυναικά τ ’ στεναχωρεμένο.

— Τ3 έχεις, τό λέγ’ ή γυναικά τ’, κ ’ είσαι στεναχωρεμένο ;
—Οί νύφες κέντησαν τόν βασιλέα ένα ζευγάρ3 παντόφλες.
— Καί γΤαύτό στεναχωριέσαι; νά πάς στον πατέρα μ’, καί νά τόν πής, 

νά σέ δόσ’ τό φουντουκάκ3 πού είναι μέσα στό ντουλαπάκ3. Τό πήρε καί 
τό πήγε στή γυναικά τλ Τ5 άνοιξαν κ3 ήτανε μέσα οί καλλίτερες παντό
φλες και τις πήγε στον πατέρα τ’. *0 βασ>λές μόλις τις είδε χάρκε πολύ, 
οί νύφες ζούλεψαν καί σκέφθηκαν νά κάνε ένα περιβόλ3 καί τό άρχίν- 
σαν. Τό μικρό βασιλόπουλο πάγ3 στή γυναικά τ', πιό στεναχωρεμένο απ’ 
τις άλλες φορές καί την λέγ3, δλά τά κάνες τύ περιβόλι δέ θ α  μπόρεσης νά 
το κάνς.

— Ν ά  πάς στον πατέρα μ ’ καί νά τον πής νά  σέ δόσ3 τό μ υ γ δ α λ ά κ 3 

πού εάναι μέσα στό ν τ ο υ λ α π ά κ ’ . Τό  βασ ιλόπουλο πήγε καί τό πήρε, τό 

πήγε στή γ υ ν α ίκ α  τ ’ . Η γ υ ν α ικ ά  τ σκώΟκε καί το έσπασε, έγι νε ένα ω 

ρα ίο  περ ιβόλ ’ πού ο όλη την Τ κ ο υ ι ιέ ν η  δέν βρίσκουνταν. Τ ό  πρω ί πού
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είδε ό βασιλέας το περιβόλ’ χάρκε καί είπε θά κάν’ τραπέζ’ τά βασιλιά 
πουλά μέ τις γυναίκες τους. Τό είπε τό μικρό βασιλόπουλο στη γυναίκα 
τ ’ κ9 είπε θά έρθω, μά νά προσέξης νά μή μέ κάψης τό τομάρ’ μ9 γιατί 
τότε θά φΰγω καί θά χαλάσεις τρία ζευγάρια παπούτσια γιά νά μέ βρής. 
Πήγανε στο παλάτ’, φάγανε, διασκεδάσανε κ9 ύστερα τό βασιλόπουλο 
έκαψε τής γυναίκα ; τ’ τό τομάρ’, κ’ ή γυναΐκά τ’ έγινε άφαντη.

Τό βασιλόπουλο λυπημένο λέγ’ στον βασιλέα, νά μέ κάνς πατέρα 
τρία ζευγάρια παπούτσια νά πά νά βρω τη γυναΐκά μ9.

Χάλασε δυο ζευγάρια παπούτσια νά πορπατάγι’, στο τρίτο ζευγάρι 
πήγε σ ’ έ'να δάσος κ ’ είδε τή γυναΐκά τ’ σέ μιά σπηλιά πού την φύλαγαν 
τά θηρία* πήγε καί πολέμσε καί σκότωσαν τό βασιλόπουλο. Βγήκ’ απ ’ τή 
σπηλιά ή γυναΐκά τ ’ τό'ρριξε αθάνατο νερό καί τό ζωντάνεψε.

Τό βασιλότουλο, την πήρε καί την πήγε σπίτ9 κ’ ήμουνα καί γώ 
εκεί μ9 έ'να κόκκινο βρακί.

Παραμύθια της Θράκης

60. ΟΙ δυό συννυφάδες.
Τυρ©λ©η.

Μιά φορά κ’ έ'να καιρό ήτανε δυο συννυφάδες, ή μιά ήτανε πλούσια 
κ’ ή άλλη φτώχιά* ή φτώχιά ή καϋμέν9 είχε καί παιδάκια κ ’ ήτανε πολύ 
νοικοκερά, τή νύχτα πήγαινε νά πλέχ9 στής πλούσιας τό σπίτ’ γιά νά μή 
καίγι9 τή λάμπα. Στήν αρχή ή πλούσια τό παραδέχθηκε, ύστερα δέ τήν 
*ή9·ελε μέσα στήν κάμαρα κ ’ έξω απ ’ τήν τζαμόπορτα κάθουνταν καί δού
λευε, ύστερα είπε τή δούλα νά τήν πή πώ ; λείπ’. Μέρα μέ τή μέρα περ- 
μαζεύουνταν οί δουλειές κ’ οί φτωχοί δέν είχανε ούτε ψωμάκ’ γιά τά παι
διά κ ι’ ό πατέρας λέγ9 στή γυναΐκά τ’, γυναίκα, γώ θά φύγω νά βρω δου
λειά, μπορεί τά παιδιά μας νάναι τυχερά κ ι’ δσο βλέπς τή σκέπ’ στήν 
εικόνα πού είναι άσπρη νά ξέρς πού είμαι καλά καί σάν τή δγεΐς μαύρη 
θά πει πώς πέθανα. Φίλσε τή γυναΐκά τ ’ καί τά παιδιά τ’ κ ’ έφυγε. Πή
γε, πήγε, κ ’ έφθασε σ’ ένα μέρος πού ήτανε ερημιά, άνθρωποι δέ περ
νούσανε, άνέβκε σ’ ένα δέντρο νά δγή κ’ είδε πού εΐρχουνταν σαράντα 
δράκ’ καί τραβούσανε σαράντα καμήλες μέ γεμάτα σακκιά δλο λίρα καί 
φλουρί κ’ έμπαιναν μέσα στο παλάτ’ κι’ άκσε πού είπανε : Πόρτα μας, 
σφάλισε. Ή  πόρτα άνοιξε καί μπήκανε μέσα. Ό φτωχός έμνε τή νύχτα 
πάνω στύ δέντρο καί τό πρωί είδε τις δράκ9 νά φεύγουνε μέ τις καμήλες 
κ’ είπανε : Πόρτα μας, άνοιξε κ’ έκλεισ’ ή πόρτα, τούς μέτρησε πάλι σα
ράντα. Σάν πέρασε κάμποση ώρα κατέβκε άπ’ τό δέντρο: είπε: Πόρτα 
μας, σφάλισε, κι9 άνοιξ’ ή πόρτα. Μ παίν9 μέσα, τί νά δγή, οί κάμαρες λα- 
μποκουπούσανε άπ ’ τά φλουριά καί τις λίρες, γέμσε τον κόρφο τ’, τις
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τσέπες, έδεσε τά βροχοπόδια τ5 και γέμσε τό παντελόν’ τ* ολο φλουριά 
μέσα. Είπε: Πόρτα μας, σφάλισε, άνοιξ ή πόρτα και βγήκε Νύχτα έφθα- 
σε στο σπίτ3 και λέγ’ τή γυναίκα τ’ , γυναίκα, τά παιδιά κοιμούνται ; Σάν 
είπε πω : κοιμούνται, έλα νά δγής. Κλείσθηκαν μέσα στην κάμαρα, αδέια
σε τον κόρφο τ’, τις τσέπες, έλυσε τά βρακοπόδια τ ’ καί χύθκαν οι λίρες 
καί τά φλουριά Ή  καϋμέν3 ή γυναίκα δέ πίστευε στα μάτια τς, πήρανε 
ψωμί, φαγί, έκαμαν ρουχάκια τά παιδιά, ντύθκανε οί ίδιοι καί τώρα δεν 
ήτανε φτωχοί, δεν τούς έλειπε τίποτα. 'Η συννυφάδα ή πλούσια, απορού
σε πώς πλούτσε ή φτώχιά, κι’ άρχισε νά την καλοπιάν5, τώρα τή φώναζε 
στο σπίτ3 τς, πήγαινε καί κείν3 πού ώς τά τώρα δεν πήγε, κ3 ήθελε νά 
μάθ’ πω: πλούτσαν. Μιά μέρα τή ρώτσε, πώς μαθέ πού ήσασταν φτωχοί 
τώρα γίνατε άρχόντ3 ;

Ε ΐπ3 ή συννυφάδα τς, τότε οτού είχανε μεγάλ’ φτώχια, μαύρισαν, τά 
μάτια τού άντρα τς κ’ έφυγε νά πά νά βρή δουλειά, πήγε, πήγε κ3 έφθα- 
σε σ’ ένα μέρος πού ήτανε ερημιά, άνθρωπος δέ περνούσε, άνέβκε σ’ ένα 
δέντρο νά δγή κ ’ είδε πού εΐρχουνταν σαράντα δράκ1 καί τραβούσανε σα 
ράντα καμήλες μέ γιομάτα σακκιά, ολο λίρα καί φλουρί κ’ έμπαιναν μέ
σα στο παλάτ’ καί άκσε πού είπανε : Πόρτα μας, σφάλισε. Ό  άντρας μου 
έμειν’ δλ' τή νύχτα πάν3 στο δέντρο, καί τό πρωί είδε τις δράκ3 νά φεύ
γουνε μέ τις καμήλες μ3 άδεια τσουβάλια κ’ είπανε: Πόρτα μας, άνοιξε 
κ’ έκλεια’ ή πόρτα. Τούς μέτρησε πάλι σαράντα νοματοί βγήκανε. Σά πέ
ρασε κάμποση ώρα κατέβκε απ’ τό δέντρο, είπε, Πόρτα μας, σφάλισε. Ή  
πόρτα άνοιξε, μπαίν’ μέσα, τί νά δγή, ολο τό παλάτ3 λαμποκοπούσε από 
τά φλουριά καί τις λίρες, γέμσε τον κόρφο τ3, τις τσέπες, κ ’ δταν θέ νά 
φύγ3 είπε: Πόρτα μας, σφάλισε κι’ άνοιξε καί βγήκε, ύστερα είπε : Πόρτα 
μας άνοιξε καί σφάλισε. Είχανε τύχ3 τά παιδιά μας. Τό βράδ’ πάγ3 καί τό 
λέγ3 τον άντρα τς xl’ αυτός πήγε καί τό είπε στον αδελφό τ ’, πώς θέλ’ 
κ ι3 αυτό, νά πάγ3 νά πάρ3 φλουριά.

—’Αδελφέ, πάμε μαζύ νά σέ δείξω.
ΙΙήγανε από βραδύ, άνέβκανε πάνω στο δέντρο καί περίμεναν, τό 

πρωί είδανε νά φεύγνε οί σαράντα δράκ3 καί τραβούσανε σαράντα κα
μήλες μ’ άδεια τσουβάλια. Σά πέρασε κάμποση ώρα, κατέβκανε απ ’ τό 
δέντρο κ3 είπανε: Πόρτα μας, σφάλισε. 'Η πόρτα άνοιξε καί μπήκανε, ό 
αδελφός σάστισε, οί κάμαρες έστραφταν από τις λίρες καί τό φλουριά, 
γέμσανε από ένα σακκούλ3 καί τον είπε αδελφέ, τώρα που τό έμαθες, νά 
μή έρχεσαι συχνά καί πέρνς από πολλά, θά τό καταλάβνε οί δράκ3. Εί
πανε: Πόρτα μας, σφάλισε, άνοιξ3 ή πόρτα καί βγήκανε. Είπανε: Πόρτα 
μας, άνοιξε κ3 έκλεισ3 ή πόρτα. Στήν αρχή, κείνος πού ήτανε πύ πρώτα 
πλούσιος, άργησε λίγο νά ξαναπάγ’ καί πήρε από λίγα, ύστερα πήγαινε
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και μέ τή γυναίκα τ’ γέμιζαν δυο σακκιά, ένα μικρό έπερν’ ή γυναίκα τ ’ 
κ’ ενα μεγάλο εκείνος. Μια μέρα παραμόνεψαν ©ϊ δράκ’ καί τούς έπια- 
σαν την ώρα πού γέμιζαν τα τσουβάλια καί τού; έκαμαν κομμάτια, κομ
μάτια καί τούς έφαγαν. Ό  αδελφός τ ’ μέ τή γυναΐκά τ’ τούς λυπήθκανε, 
τά πλοΰτη τς δλα έμειναν σ1 αυτούς, έκαμαν καλά σ’ δλους τούς φτω
χούς κ ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

61. 'Ο γάτος.
Σπλυβριοι

ΤΗταν ένας πατέρας κ’ είχε τρ'α παιδιά, άρρώστησε βαρειά, κατάλα
βε πού θά πεθάν’ καί τά φώναξε νά τά δόσ’ την ευχή τ’ καί νά τά μοι- 
ράσ’ καί τό βιό τ ’. Στο μεγάλο έδοσε τό μύλο, στο μεσιό τ ’ άλογο καί 
στο μικρό τό γάτο. Στο μύλο πήγαιναν στάρ’ γιά ν ’ άλέσνε κ ι’ ό μεγάλος 
έβγαζε τό ψωμί τ ’, ό δεύτερος πήγαινε φυρτιά από χωριό σέ χωριό κ’ 
έβγαζε τό ψωμί τ ’, μόνε δ μικρός δεν ήξερε τί δουλειά νά καν’ μέ τον 
γάτο πού τον άφσε ό πατέρας τ ’. Ό γάτος είδε τον αφέντη τ’ συλλογι
σμένο καί παραπονεμένο καί τον είπε, γιατί αφέντη μ’, είσαι παραπονε
μένος καί συλλογισμένος ;

—Που νά μην είμαι, δ μεγάλος δ αδελφός μ’ έχει τό μύλο, τον πή
γαινε στάρ, τό άλέθ’ καί βγάζ’ τό ψωμί τ’, δ άλλος μου αδελφός έχ’ τ ’ 
άλογο, πηγαίν* φορτίο από χωριό σέ χωριό καί κείνος βγάζ’ τό ψωμί τ’ , 
εγώ τί νά κάμω μέ σένα τό γάτο ;

—Μη πικραίνεσαι, αφέντη μ’, πό μένα πολλά καλά θά δγεις καί γέ
λασε τό παιδί.

—Τί καλό θά δγιώ πό σένα, καϋμένε γάτο, πού θέλ’ καί ψωμί νά σέ
δίνω ;

—Αυτό πού σέ λέγω, πολλά καλά θά δγεις από μένα, μόνε κάνε με 
μιά σακκούλα γιά τον ώμο καί γέμσ’ τηνα στάρ*, δόσ’ με μιά σαΐτα καί 
σιδερένια τσαρούχια.

Βάζ’ ό γάτος τά σιδερένια τσαρούχια στά πόδια τ’, βάζ’ στον ωμό τ ’ 
τή σακκούλα μέ τό στάρ’ καί τή σαΐια καί φεύγ\ Πάγι’, πάγι’, φθάν’ έξω 
στά βουνά, στά δροσερά τά δέντρα πού είναι πολλά πουλιά, τά ρίχν’ 
στάρ’, κατέβαινε νά φάνε καί τά πιάν’. Α φού έπιασε πολλά τά πάγι’ στο 
βασιλέα καί τον λέγ’, πολυχρονεμένε μου βασιλέα, έχς πολλά χαιρετήματα 
απ’ τον αφέντη μ’.

—Πάλε τήν άλλ’ μέρα βάζ’ τά σιδερένια τ ’ τσαρούχια, πέρν’ στον ώ
μο τή σακκούλα γιομάτ’ στάρ’ καί τή σαΐτα καί πάγι’ έξω στά βουνά τά 
δροσερά τά δέντρα πού είναι τά πουλιά, κατέβαινε τά πουλιά νά φάνε 
τό στάρ’, τά πιάν!.’Αφού έπιασε πολλά, τά πάγι’ δώρο στο βασιλέα -απ’ τον
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αφέντη τ ’. AOco to έκανε πολλές φορές κ ι’ ό βασιλές λέγ’ τις δούλοι τ ’, 
οποίος φέρ’ τά πουλιά νά τον φέρτε μπρος μου. Την άλλ’ μέρα πήγε πά
λε δ γάτος τά πουλιά στο βασιλέα και τον πήγανε μπροστά τ’.

— Είναι βασιλέα μ’ πολύχρονε, ίά πουλιά απ’ τον αφέντη μ’ καί σέ 
στέλν’ πολλά χαιρετήματα.

Ό βασιλέας τον είπε πώ: θέλ’ νά πάγΓ στο σπίτ’ τ ’ νά τον δγή καί 
νά τον εύχαριστήσ’ γιά τά πουλιά πού τον στέλν*. Μετά χαράς ειπ ’ δ γά
τος κ ’ έδειξε κατά ποΰ ήτανε τό παλάτ’ τοΰ αφέντη τ ’. Γυρίζοντας δ γά
τος, περιάγΓ απ’ τό παλάτ’ τοΰ δράκου, μπαίν’ μέσα άπ* τό παράθυρο. 'Ο 
δράκος διασκέδαζε μοναχός τ ’, γίνουντανε λογής, λογής ζώα, γίνουντανε 
λιοντάρ', γίνουντανε μαϊμού, γίνουντανε λάφ’, γίνουντανε αλεπού, δ γά
τος ξεκαρδίζουντανε άπ ’ τά γέλια κι3 δ δράκος εύχαριστιούντανε πού έβλε
πε τό γάτο νά τον θαμάζ’.

—Μπράβο δράκο, έγινες όλο μεγάλα ζώα, δέ μπορείς νά γίνς καί 
κανένα μικρό ;

— Σάν τί θέλς ;
—"Ο,τι θέλς, σάν ποντικάκ3, νά πούμε.
—Γίνουμαι.
'Ο δράκος έγινε ποντικάκ’ κ ι’ δ γάτος χάπ, τό καταπίν’ καί φεΰγ’ 

χαρούμενος. Πηγαίν’ στον αφέντη τ’ καί τον λέγ’, δ βασιλέας ευχαριστεί 
γιά τά πουλιά πού τον έστειλες καί θάλθ” κι’ δ ’ίδιος δ βασιλέας νά σέ 
κάν’ βίζιτα.

—Πώς δ βασιλέας θά έλθ’ μέσα στην καλύβα μ*; δεν έχω στον ήλιο 
μοίρα κ’ έδενε τά χέρια τ’ απ ’ τη στεναχώρια.

—Μή στεναχωριέσαι, αφέντη μ’, δλα τά βόλεψα, έλα νά σέ πάγω 
σπίτι σ’, είναι τό παλάτ’ τού δράκου πού έγινε ποντίκ’ καί τον έχαψα.

Μπρος δ γάτο:, πίσω τό παλληκάρ’, πάνε στο παλάτ’ τού δράκου, 
μπαίνε μέσα, τό παλληκάρ’ σάστισε, δλο χρυσά γύρω, δλο μεγάλ’ κα
θρέφτες, βλέπ’ τον εαυτό τ’ μέσα μέ ωραία κατιφεδένια ρούχα, ντυμένο 
σά βασιλόπουλο, μπερντέδες μεταξωτοί, χαλιά ωραία, δούλοι μέ σταυρωμέ
να χέρια περίμενανε τις διαταγές τ ’. Νόμσε πού όνειρεύουντανε.

—Δέ σέ είπα, αφέντη μ’, πώς θά δγεΐς πολλά καλά από μένα ;
Τό βράδ’ ό βασιλέας έρχεται, άπόρσε μέ τό παλάτ’ πού ήτανε πιο 

ό'μορφο καί πιο μεγάλο άπ’ τό δικό τ ’ καί γύρεψε νά τον κάν’ γαμπρό στη 
μονάκριβη τ’ βασιλοπούλα. Ό γάμος γίνουντανε σαράντα μέρες καί σα
ράντα νύχτες κι* δ γάτος έζησε μαζύ τς, τον τιμούσανε δλ’ κΓ όταν πέ- 
θανε τον έκλαψανε, τον έβαλανε σ’ ένα χρυσό κουτί καί μέ δόξα τον έθα- 
ψανε στον κήπο τού παλατιού. ’Ήμουνα καί γώ Ικεΐ μ’ ένα κόκκινο 
βρακί.
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62. Τής φιδένας τό δαχτυλιό\
Φ α ν ά ρ ι

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μια γρηά κ’ εΐχ’ ένα γιό, μια μέρα 
την λέγ’ μάννα, δε με δίνς μερικά φλουριά νά πά νά κυττάξω για καμιά 
δουλειά ; Ή  μάννα τ ’ τον έδοσε. Παγαίνωντας βρίσκ’ ένα πού θά σκό
τωνε ένα σκύλο, τον λυπήθκε καί λέγ’, νά σε δόσω αυτά τά φλουριά κ ι’ 
άφσ’τον.

—Σ’ ευχαριστώ, τον λέγ’ ό σκύλος, γιά τό καλό πού μι’ έκανες, θά σέ 
δόσω μιά τρίχα κι’ όταν καμμιά φορά έχς την ανάγκη μι’, νά την τσόυ- 
ρουφλίσης Χ) καί γώ θά έλθω.

Τό παλληκάρ’ τό.βράδ’ λέγ’ στη μάννα τ ’, παγαίνωντας νά βρω δου
λειά ηύρα στο δρόμο ένα πού θά σκότωνε ένα σκύλο καί τον έδοσα τά 
φλουριά, νά μη τόνε σκοτώσ’ .

—Καλά έκαμιες.
Τό πρωί τον ξαναδίν’, τά πέρν’ καί φεύγ’, Στο δρόμο όπου πήγαινε 

βλέπ’ ένα πού θά σκότωνε μιά γάτα. Νά σέ δόσω αυτά τά φλουριά καί 
μη τήνε σκοτώνς. ΤΙ γάτα τον εύχαριστάει καί τον λέγ’, γιά τή χάρ’ 
πού μ’ έκαμες πάρε αυτή την τρίχα καί κρύψ’ την, όταν θά έχς την α
νάγκη μ’ την τσουρουφλάς καί θά έλθω

Τό παλληκάρ’ τό βράδ” λέγ’ στη μάννα τ ’, παγαίνωντας νά βρω δου
λειά, ηΰρα ένα πού θά σκότωνε μιά γάτα καί τά φλουριά τά έδοσα, γιά νά 
μή τήνε σκοτώσ’.

—Καλά έκαμες. Καί τον ξαναδίν’ πάλε.
Στο δρόμο οπού πάγαινε βρίσκ’ ένα πού θά σκότωνε ένα φίδ’. Πάρε 

τον λέγ’ αυτά τά φλουριά κ ι’ άφσ’το. Τό φίδ" έπεσε τό καταπόδ τ ’ καί 
τον λέγ’, τό καλό πού μι’ έκαμες δεν τό ξεχνώ, έλα νά σέ πάγω στον πα
τέρα μ’ καί στη μητέρα μι’ , θά σέ δόσνε πολλά φλουριά πού γλύτωσες τό 
παιδί τς, σύ νά μή τά πάρς, παρά νά γυρέψης τό δαχτυλίδ’ πού έχ’ ή 
φιδίνα ή μητέρα μ’ κάτ’ απ’ τή γλώσσα.

Μπρος τό φ ίδ ’, τό καταπόδ’ τό παλληκάρ’ χώνουνται σέ μιά τρύπα, 
τά φίδια σκώθκανε νά φάνε τό παλληκάρ’.

—’Άφστε το λέγ’, τό φίδ’, αυτό είναι ή μιάννα μ’, αυτός κι’ ό πατέ
ρας μ’, καί τό πήγε στις γονιοί τ ’ καί τις είπε, αυτό τό παλληκάρ’ μέ γλύ
τωσε από του θάνατου τό στόμα. Οί γονιοί τ’ αφού τό ευχαρίστησαν, 
τό έ'δοσαν ένα κοίλο φλουριά. 1

1) Νά την κόψης λίγο.
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—Ευχαριστώ, θά παγαίνω, δέ θέλω τίποτε, αν θέλτε δόστε με τό δα
χτυλιά5 ..ου εχ’ ή φιδίνα κάτ’ άπ ’ τή γλωσσά τς.

— Μεγάλο πράμα γυρεΰς.
Τό παλληκάρ’ κάμνει πώς φεΰγ’, φεύγ5 καί τό καταπόδ’ τό φιδάκ5. 

Τότες ή φιδίνα βγάζ5 τό δαχτυλιό5 άπ5 τό στόμα καί τό δίν’ στο . παλλη- 
κάρ5, τό παρσβγάζνε ώς την τρύπα μέ τιμές, τό φιδάκ’ τό ανέβασε στον 
άπάν5 κόσμο, τό ξαναευχαρίστήσε καί τό είπε πώς μ’ αυτό τό δαχτυλιό5 
θά γ ίν ’ πολύ πλούσιος. Τό παλληκάρ’ πήγε στη μάννα τ ’ κ5 έγινε πολύ 
πλούσιος, έχτισε σπίτια, αμπέλια φύτεψε, νοικοκεριά πολλά έκανε, πήρε 
καί μια γυναίκα καί ζούσανε καλά. Ή  γυναΐκά τ’, άγάπσε ένα Ά ράπ5, 
κ ι’ δ Άράπς την λέγ’, ρώτσε τον άντρα σ’ μέ τί αξία κάμν5 αυτά πού 
κάμν5.

—’Άντρα, τόσα πράματα πού κάμνς, μέ τί αξία τά κάμνς ;
—’Έχω ένα δαχτυλιό * κάτ’ απ’ τή γλωσσά μ5 καί μέ τή δύναμη τοϋ 

δαχτυλιδιοΰ κάμνω δ,τι θέλω.
Ή  γυναΐκά τ ’, τό είπε στον Ά ράπ5 καί κείνος λέγ5, δέ μπορείς νά τό 

πάρς ;
—Μά, τό πέρνω.
Τό βράδ5 πού πλάγιασαν κι5 άποκοιμήθκε δ άντρας τς, τό πέρν5 καί 

τό δίν5 στον Ά ράπ ’ καί φεύγνε καί στήνε ένα παλάτ5 μέσα στο πέλαγο.
Τό πρωί ξυπνάγι5 τό παλληκάρ5, βλέπ’, πάγΐ’ τό δαχτυλίδ5 κ’ ή γυναΐ

κά τ ’ φευγάτ5. Τότε συλλογίσθήκε πέος μιά φορά δ σκύλος πού τον έσωσε 
τον έδοσε μιά τρίχα καί μιά τρίχα ή γάτα πού την έσωσε καί τον είπανε, 
σαν έχς ανάγκη νά τις τσουρουφλίσης καί θά έλθουμε. Τις έκαψε λίγο 
στην ά*ρ’ καί πρόφθασαν κ5 οί δυό.

— Ανάγκη θάχς αφεντικό καί μάς θυμήθκες ;
— Μεγάλη στεναχώρια έχω, ή γυναΐκά μ5 πήρε τό δαχτυλιό’ μ’ καί 

πήγε μέ τον Ά ράπ5 μέσα στο πέλαγος κ5 έστησε παλάτ5 καί κεΐ τδχνε.
—Μη χολομανάς, εμείς θά πάμε νά σέ τό φέρμε.
Λέγ5 ή γάτα τό σκύλο, νά καθήσω γώ πάνω σ ’ καί σύ νά πλέξης μέ

σα στη θάλασσα νά πάμε νά τό πάρουμε. Τον καβαλλικεύει ή γάτα καί 
πλέχοντας δ σκύλος έφθασαν στο παλάτ5. Ό  σκύλος φύλαγε άπ’ έξω κ5 ή 
γάτα πό μιά τρύπα μπήκε μέσα, οί ποντικοί είχαν χαρά καί χόρευαν κ5 ή 
γάτα όρμάγθ νά φάγ1 τό γαμπρό.

—’Άφσε με τή ζωή κι5 δ,τι θέλς νά σέ κάνω.
—Ό Άράπς πούναι πάνω καί κοιμάται έχ’ ένα δαχτυλίδ5 στο στόμα, 

κάτ’ άπ5 τή γλωσσά τ ’, νά πάς νά μέ τό φέρς.
— Θά σέ τό φέρω. '·.
Ό  γαμπρός δ ποντικός; βουτάγι5 τήν ουρά τ ’ μέσα στο μέλ5, τήν κυ*
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λάγι μέσα στο πιπέρ’ και πάγΓ καί τή ·χών’ μέσα στο ρουθούν’ του Ά - 
ράπ’. Ό  Άράπς φτερνίστηκε δυνατά, τινάχτηκε τό δαχτυλιό’, τ ’ άρπαξ’ δ 
ποντικός κ’ ίσια στη σκάλα, τό πάγΓ στη γάτα. Ή  γάτα τό πήρε καί λέγ’ 
στο σκύλο, έλα νά σ’ ανέβω νά τό πάμε στ’ αφεντικό μας. Τον άνέβκε, 
στην αρχή καλά έπλεχαν, δταν κοντέψανε στή στεριά, ό σκτ'λος λέγ’, δόσ’ 
το μένα, νά τό πάγω, ή γάτα λέγ’, γιο θά τό πάγο). Μάλωσαν καί πέφτ’ 
τό δαχτυλίδ’ στή θάλασσα. Οί ψαράδες ψάρευανε κ’ ή γάτα κάθεται και 
παραφυλάγ’, έπιασανε πολλά ψάρια, τό ψάρι πούχε τό δαχτυλίδ’ λαμπύ
ρισε πό μακρυά, ή γάτα τ ’ άρπάζ’ τό κομματιάζ’ πέρν’ τό δαχτυλίδ’ καί 
τό πάγ’ στ’ αφεντικό, πού έγινε δπως ήτανε καί καλλίτερα πό πρώτα.

’Ήμνα και γώ εκεί, μ’ ένα κόκκινο βρακί.

6 3 .  cO μ έρμ ηγκα ς .
Σηλυβρια

Ό  αρχηγός ό μέρμηγκας πρόσεξε ενα άνθρωπο πώς καμμιά φορά δεν 
πάτσε κανένα απ’ τό στρατό τ’, κόφτ’ ένα κομμάτ’ άπ’ τή φτερούγα τ’ 
καί τον λέγ’, «Σά θάχς καμμιά φορά τήν ανάγκη μ’, τήν καις καί θάλ- 
θω». Τύν ευχαρίστησε κ’ έκρυψε στήν τσέπ’ τ’ τή φτεροϋγα κ’ είπε μέσα 
τ’, σάν τί μπορεί νά μέ βοηθήσ’ ό μέρμηγκας, άς είναι. Πέρασε καιρός' 
μιά μέρα είδε τήν βασιλοπούλα, τήν άγάπσε κ’ ήθελε νά τήν κάν’ γυναΐ- 
κά τ ’ , Ό  βασιλέας θύμωσε καί τον είπε, έχω μιά κάμαρα στάρ’ καί κρι- 
θάρ’ ανακατωμένο, άν ως αύριο τό βράδ’ τά ξεχωρίσεις καί βάλς στή μιά 
μεριά τό στάρ’ καί στήν άλλ’ μεριά τό κριθάρ’ σέ δίνω τή βασιλοπούλα 
γυναίκα σ’, ειδεμή θά'χς κρεμάλα. Δέ χωρούσε ό νούς τ’ , πό)ς ήτανε δυνα
τό νά ξεχωρισθή τό στάρ’ άπ’ τό κριθάρ’. Κεΐ πού συλλογίζουνταν θυ- 
μήθκε τή φτερούγα καί τά λόγια τού μέρμηγκα καί τήν καίγ’. Παρουσιά
ζεται ό αρχηγός, ό μέρμηγκας, μ’ δλο τ ’ τον στρατό τά μερμήγκια καί τον 
ρωτάγ” τί θ έλ ’ καί κείνος άποκρίθκε πώς άγαπάγ’ τή βασιλοπούλα κι’ ό 
βασιλέας τον είπε, άν ώς αύριο βράδ’ ξεχωρίσ’ τό στάρ’ πού ε ιν ’ ανακα
τωμένο μέ τρ κριθάρ’ , τήν δ ίν’ γυναίκα τ ’, ειδεμή θά τον κρεμάσ’.

— Γ ι’ αυτό στενοχωριέσαι ; μή χολοσκάνς, ώς τό βράδ’ θά είναι χω
ρισμένο. ’Αμέσως προστάζ’ τό στρατό τ ’ νά βάλνε στή μιά μεριά τό στάρ’ 
καί στήν άλλ’ μεριά τό κριθάρ’. Βράδυασε κι’ ό βασιλέας στέλν’ δούλους 
νά τον πάνε στήν κρεμάλα. Οί δούλοι τ’ γυρνούνε καί τον λένε, πολύχρονε 
βασιλέα, τό στάρ’ είναι ξεχωρισμένο κουκκί, κουκκί. *0 βασιλέας άπόρσε 
καί πήγε νά δγή μέ τά μάτια τ ’ γιά νά πιστέψ’. Τον έδοσε γυναίκα τή 
βασιλοπούλα, έκανε μεγάλ’ χαρά, μέρες βάσταξε.κ’ ήλθανε άπ’ δλο τό βα
σίλειο καλεσμέν’, μέ δώρα, ήμουνα καί γώ εκεί μ’ ένα κόκκινο βρακί.



64. Η μ π α χ τ σ ε β α ν ο ΰ .
‘ Η ρ ά κ λ ε ι α

Μια φορά π ’ ένα καιρό ήτανε ένα κορίτσ’ μπαχτσεβανοΰ κ ι’ αντίκρυ, 
στής μπαχτσεβανοΰς τό σπίτ’ ήτανε ενα παλάτ’ και καθούντανε ένας βα
σιλέ:, ή μπαχτσεβανοΰ ήτανε πολύ έμορφη, κ ι’ δταν έβγαινε καί πότιζε ό 
βασιλές την έλεγε I

Ποτίζεις και δροσίζεις, 
πόσα φύλλα εχ 6 βασιλικός ;

Κι5 αυτή ελεγε :
*Εγώ τα σέλινα πουλώ 
καί τίς καρδιές μαραίνω,  
εχω ελπίδα στο θεό  
βασ ίλισσα νά γένω.

‘Ο βασιλές έλεγε, αυτή είναι τρελή1 βαρέθηκε νά ζή χωρίς γυναίκα 
κ ’ είτε, γώ θά παντρευτώ νά δγιώ θά το λέγ’ πάλι. Προξένεψαν στο 
βασιλέ μιά βασιλοπούλα, θά γίνουνταν ή χαρά, ή βασιλοπούλα δεν 
ήτανε κορίτσ’ καί γιά νά μ ή ντροπιασθή ή μάννα κι’ 6 πατέρας τς 
είπανε στη μπαχτσεβανοΰ, νά τή πληρώστε καί νά πάγ’ το βράδ’ στο βα
σιλέ, κεΐνα τά χρόνια δεν τίς έβλεπαν τίς νύφες. Την πήγαν νύχτα στο 
βασιλέ καί νύχτα πάλι έφκε* κείνο τό βράδ’ τή χάρσε ένα διαμαντένιο 
σταυρό κ ι’ άλλα στολίδια.

’Άρχισε πάλι ό βασιλές σάν έβγαινε ή μπαχτσεβανοΰ καί πότιζε την 
έλεγε.

Ποτίζεις και  δροσίζεις, 
πόσα φύλλα εχ δ βασιλικός ;

Κι’ αυτή έλεγε :
Έγώ τά σέλινα πουλώ 
καί τίς καρδιές μαραίνω,  
εχω ελπίδα στο Θεό 
βασίλισσα νά γένω.

—Έγ ώ παντρεύτηκα, πάλι αυτά λές ;
Κι’ αυτή έλεγε, μόνε σύ είσαι βασιλές, άλλοι βασιλέδες δέν είναι ; 

'Ύστερα από καιρό ή μπαξεβανοΰ δέν έβγαινε νά ποτίσ’ κ ι’ ό βασιλές 
στεναχωρέθχε καί ρώτσε κ’ έμαθε πώς έκανε ένα άγοράκλ Γειτόνσα μ’ 
είναι, θά πάγω νά τή δγιώ, πώς χωρίς άντρα έκανε παιδί.

Ετοίμασε πολλά πράγματα καί πήγε κ’ είπε νά δγιώ καί τό μωρό σ’.

142 ’Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή



Παραμύθια τής Θράκης 143

"Αμα τό είδε θάμαξε πού ήτανε ο ίδιος ό βασιλες καί το σταυρό τον δια- 
μαντένιο τον γνώρσε πού ιόν φορούσε τό μωρό, ήτανε ό σταυρός πού 
εδοσε στη γυναίκα τ ’ τό βράδυ πού παντρεύτηκε. Ό  βασιλες αγκάλιασε 
τό μωρό καί τό φίλσε κ’ είπε, ώστε σύ είσ’ ή γυναΐκά μ’ κι’ αυτά πού ε- 
λεγες ήτανε δλα αλήθεια. Πηγαίν* δ βασιλες στη βασίλισσα καί την λέγ’, 
αύριο νά κάνουμε τραπέζ’ καί νά προσκαλέσμε τον πατέρα σ’ καί τη μη
τέρα σ’· στο τραπέζ’ λέγ’ νά την πάρτε καί νά φύγτε καί γώ θά πάρω τη 
μπαχτσεβανοΰ. Κατάλαβαν τό φταίξιμο πού έκαναν, δεν έκριναν Χ) καθόλ’, 
πήραν την κόρη τς κ’ έφγανε.

Ό  βασιλες πήρε τή μπαχτσεβανοΰ στο παλάτ’ καί την έκαμε βασί
λισσα, έκαμε σαράι τα μέρες καί σαράντα ν ύχτες χαρά. ’Ήμνα καί γώ εκεί, 
μ’ έδοσαν ένα τάσ’ φλουριά, στο δρόμο πού πήγαινα περνούσα απ’ ένα 
ρέμα, οί βάτραχοί φώναζαν βράκ, βράκ, γώ θά'ρρεψα πέος έλεγαν μπράκ, 
μπράκ, τ ’ άφσα κ’ έφγα.

65. Πέκ έΐ, π έ κ  άλ ιά .
Σηλυβρνχ

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήτανε τέσσερς κατεργάρηδες κι’ αγόρασαν 
ένα μαύρο σκλάβο άπ’ τ ’ Άλγέρ’, ό σκλάβος ήτανε καμμιά σαρανταριά 
χρονώ, άφεντάθρωπος κι' αψηλός καί τον έμαθαν νά λέγ’, σ’ δ,τι κι’ άν 
τον έλεγαν, π έκ2) έΐ 3), πέκ άλιά 4). Μιά μέρα τον έλουσαν, τον έντυσαν 
με καλά ρούχα πλούσια, με μεταξωτό πουκάμισο, σαλβαρ’ τσόχινο, μετα
ξωτό αντερί, ζουνάρ’ μεταξωτό ριγωτό, μακρύ τσόχινο τσουμπέ κι’ από 
πάνω σαμουρόγουνα, μεταξωτό μεγάλο σαρίκ’ στο κεφάλ’, τον έδοσαν με
γάλα κεχλιμπαρένια κομπολόγια, κι’ αυτοί πήγαιναν μαζύ τ', ντυμέν’δπως 
ντύνουνταν οί δούλ’ στά πλούσια κονάκια, μέ τά χέρια σταυρωμένα 
μπρος καί τον πήγανε στο μπεζεστέν’. Έκεΐ πουλούσανε τά πιο πολύτιμα 
καί σπάνια πράγματα τής ’Ανατολής, διαμαντικά, σάλιαδ) τζάρια καί 1

1) Μίλησαν.—2) Λ. Τ. Πολύ.—3) Λ. Τ. Καλά. —4) Λ. Άρ. Καλά.—5) Τά σά
λια έφερναν άπό τάς "Ινδίας, ήσαν σαν στενόμακρος μποχτοάς, μάκρος τέσσερες 
πήχες καί φάρδος μιά καί έξ ρούπια. Τά φορούσανε οί γυναίκες στις επισκέψεις. 
Τό ύφασμα ήται 8 μονόχρωμο μάλλινο, πράσινο, καφέ, κόκκινο, μόρικο ή άσπρο 
κεντημένο μέ σχέδια διάφορα, Ιδίως σάν κουκουνάρες. Τό σάλια κεντούσανε σέ μι
κρά κομμάτια καί τά ένωναν μέ τόση τέχνη πού δέν φαίνιουνταν Τά έρριχναν 
ατούς ώμους άλλοτε διπλωμένα στη μέση καί πάλιν τά δίπλωναν διαγώνια δπως 
τό φακιόλι καί τδρριχναν στους ώμους καί άλλοτε τό σκάλωναν στή μέση σ’ από
σταση πιθαμής ή περισσότερο, σχημάτιζε είδος κουκούλας. Τό έρριχναν στή ράχ’ 
καί ντυλίζουνταν βαστώντας τις δυο άκρες. ΤΗσαν δυο ειδών* τά φερμαΐς, τά φθηνό
τερα, είχαν 30—50 λίρες χρυσές καί τά ζάρια 300 ή καί περισσότερες.
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φερμαΐς, δαμάσκες μεταξωτές, λαχούρια, καζμίρια, σκαλιστά τραπέζια 
μέ συντέφια, πολυθρόνες από καρυδιά σκαλιστές μέ ουντέφια, καθρέφτες 
τής Βενετίας, φαρφουρένια φιλτσάνια, δίσκ’ ασημένιοι, πιάτα ασημένια. 
Γούνες, μεταξωτά τής ΓΙροΰσσας τά ψιλότερα τουλπάνια, μουσελίνες, μυ
ρωδικά κ ι’ ο,τι μπορεί νά βάλ3 ό νους, πουλούσαν έκει μέσα. Οί δούλ’ έλε
γαν στά μαγαζιά πού πήγαιναν, ό μπέης θέλ” ν' άγοράσ’ πολλά πράγμα
τα, γιά κείνον και τά χαρέμια τ’. Πήγανε στά τζοβαΐρτσίδικα Χ), διάλεξαν 
γκερντάνια 2), βραχιόλια, καρφίτσες, δαχτυλίδια, μισοφέγγαρα καί λου
λούδια χρυσά μέ διαμάντια και πριλάντια και μέ χρωματιστές πέτρες πού 
τά φορούσαν ot χανοΰμσες στο κεφάλ’. Ρωτούσανε τον μπέη, σ’ άρέστε 
μπέη έφέντη.

—Πέ κ έΐ, πέκ άλιά.
— Νά τά στείλμε στο κονάκ’ ;
—Πέκ έ'ί, πέκ άλιά.
Σάν ρωτούσανε τις δούλ’ γιά την πληρωμή, έλεγαν οί δονλ’ πώς ό 

μπέης πληρών’ πάντοτε στο κονάκ’ τ ’.
’Έδειξαν στον μπέη τά καλλίτερα σάλια. Τ’ αρέσεις μπέη έφέντη ;
— Πέκ έΐ, πέκ άλιά.
—Νά τά στείλουμε στο κονάκ’;
—Πέκ εΐ, πέκ άλιά.
Τον έδειξαν τά καλλίτερα μεταξωτά άπο τά πιο βαρειά τής Δαμα

σκού ως τά πιο ψιλά τής Προύσσας, τις μουσελίνες τής Μουσούλς, τής 
Βενετίας καθρέφτες. "Ολοι στο μπεζεστέν’ έβγαιναν στις πόρτες κι5 έλε
γαν μπούϊρουν 3) μπέη έφέντη, κι’ ό εφέντης έμπαινε κ’ οι δούλ’ διάλεξαν 
και μέ τού έφέντη τό πέκ’ έΐ, πέκ άλιά έστειλαν τού κόσμου τά καλά στο 
κονάκ’. Στούς άνθρώπους πού τά πήγαιναν τούς έλεγαν περιμέντε νά τά 
δγιούνε οι χανούμισσες, νά διαλέξνε καί νά δγή κι’ ό μπέης άν είναι σω
στά νά πληρώσ’. ’Από τή μιά πόρτα έφερναν κι’ απ’ την άλλ’ τά φευγάτι
ζαν, τελευταία έφυγαν κι’ αυτοί. Περί μένε ot άνθρωποι νά πληρωθούνε, 
περιμένε, άπ’ τά πολλά ένας λέγ’ γώ θ ’ άνέβω νά τό πώ στον μπέη. 
Βλέπ’ τον μπέη νά κάθεται συλλογισμένος σ’ ένα σιλτέ σταυροπόδ’ 
τον κάμν’ μεγάλο τεμενά d) καί τον ζητάγ’ την άδεια νά νά ρω- 
τήσ’ άν διάλεξαν' οι χανούμισσες καί νά δόσ’ διαταγή στον ταμία 
τ ’ νά πληρωθούνε. Ό μπέης δλο έλεγε πέκ’ έΐ, πέκ άλιά. Οι δούλοι 1

1) Λ. Τ. Άδαμαντοπωλεϊα·—3) Λ. Τ. Περιδέραια. — ο) Λ Τ. 'Ορίστε, πε
ράστε.—4) Λ. Τ. Χαιρετισμός- οί μωαμεθανοί αντί χειραψίας έβαζαν τό χέρι στο 
μέτωπο καί έκαμναν υπόκλιση, όσο πιο μεγάλη ήταν τόσο ήταν απόδειξη περισσότε
ρης τιμής σέ κείνον πού χαιρετούσαν.
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χάθκανε απ’ τή μέσ’, τους φωνάζνε' κανένας δέν απανταγι, ησυχία στύ 
κονάκ’, βλέπνε δεξιά ζερβιά, άνοίγνε τις πόρτες, μόν’ ο μπέης κά~ 
θουνταν συλλογισμένος, τον ρωτούνε, τον ξαναρωτοϋνε, αυτός υλο, πέκ 
έί, πέκ άλιά έλεγε. "Ύστερα κατάλαβαν το μεγάλο κακό πού τούς έγινε, 
καί πώς οί δούλ’ ήτανε μεγάλ’ κλέφτιδοι.

66,  Ό  άρχ ία τ ρ ο ς  του  σ ο υ λ τάνου .
Η ρ ά κ λ ε ι α

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας φούρναρης κι’ αντίκρυ τ! ήταν 
ένας πού πήγε στην ΙΙόλ’ και κέρδισε πολλούς παράδες κ’ ήλθε στην πα
τρίδα τ’ πλούσιος.'Ή γυναίκα τού φούρναρη άρχισε μέρα, νύχτα νά παρα- 
κινάη τον άντρα τς νά πάγ’ και κείνος στή ΙΙόλ’ γιά νά πλουτίσ” βαρέθ- 
κε κι’ αυτός νά την άκούγ’ πέρν’ ένα δεσάκ5 καί φεύγ; γιά την Πόλ\ "Ό
ταν έφθασε στην Πόλ’ άκσε στους δρόμους πού διαλαλοΰσαν τις δουλειές 
πού εκαμνε ό καθένας, σκέφθηκε κι’ αυτός νά διαλαλή, γιατρός καλός. 
Κείν5 τή μέρα ή κόρ’ τού σουλτάνου κατάπιε ένα κόκκαλο καί κάθσε στο 
λαιμό τς, άκσαν τον φούρναρη πού φώναζε καλός γιατρός, καλός γιατρός, 
τύν φώναξαν στύ παλάτ’. Μόλις άνέβκε, διέταξε καί τον έστρωσαν τρα- 
πέζ’ μέ πολλά φαγιά κ’ ένα λαγήν’ νερό, άρχισε νά τροιγ’ άσχημα κ ’ ή 
βασιλοπούλα πού ήτανε πίσ’ απ’ τά καφάσια 1) τον έβλεπε καί γελούσε 
κρυφά, σά σήκωσε ό γιατρός το λαγήν’ νά πιή νερό τή φάνκε τόσο αστείο 
καί ξέσπασε στά γέλια καί πετάχκε το κόκκαλο. Χαρές μέσα στο παλάτ' 
κι’ ό σουλτάνος τον έκαμε αρχίατρο’ οί άλλοι γιατροί τύν ζούλευαν κ ι’ 
δ,τι γίνουνταν στο ντοβλέτ’ 3) έλεγαν ρωτήστε τον αρχίατρο, αυτός ξέρ’. 
Κείν’ τήν εποχή ήλθαν οί μουατζήριδες ;ί) καί μπήκαν μέ τή βία στά σπι
τάλια *) καί στά σχολεία. Ρώτσε ό σουλτάνος πώς νά τούς βγάλνε, κ’ ό 
αρχίατρος είπε νά βάλνε στή μέσ’ στήν αυλή τήν πυροστιά κ’ ένα κα- 
ζάν’ λάδ’ νά βράζ’. Οί μουατζήριδες φοβήθκανε μήπως τούς κάψνε μέ τύ 
λάδ’, οί μισοί έφχανε καί τις άλλοι μισοί έπνιξε ή μυρωδιά τού καμένοι1 
λαδιού καί στά υστερνά έφχανε κ ι’ αυτοί. Πάλε συγχαρητήρια απ’ τον 
σουλτάνο στον αρχίατρο.

Μια άλλη μέρα ό σουλτάνος έπλυνε τά χέρια τ’ σ’ ένα χαγιάτ ·’) κ’ 
έπεσε τό δαχτυλίδ’ τ’, τό γύρεψαν παντού, δέν τό ηύραν, τότε ό σουλτάνος

1) Δικτυωτό από λεπτά σανίδια καρφωμένα διαγώνια. Τά έβαζαν στά παρά
θυρα στά τούρκικα σπίτια γιά νά μή φαίνουνται οί χανούμισσες απ' έξω άπό τούς 
άντρας, εκείνες άπό μέσα έβλεπαν έξω.—2) Λ. Τ. Κράτος. ’>) A. Τ. Πρόσφυγες.—· 
4) Λ. Τ. Νοσοκομεία.—δ) Α.Τ- ’Υπόστεγο.
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ρώτσε τον αρχίατρό τ ’. ’Αφού σκέφθηκε, είπε, τό δαχτυλιό’ σ’ , πατισάχ *) 
μου, κατάπιε για ή χήνα για ή πάπια, άφοϋ τό κουμάσ’ 51) είναι πό κάτω 
τό χαγιάτ. ’Έσφαξαν τη χήνα καί τό ηΰραν τό δαχτυλίδ’. Ό αρχίατρος 
βαρέθκε καί τό περισσότερο φοβούντανε για τό κεφάλ’ τ’ καί γύρεψε πό 
τον σουλτάνο τή χάρ’, να τον δόσ’ τήν άδεια νά φύγ’ γιατί είχε φαμίλια. 
Ό σουλτάνος τον εδοσε καί τον έκαμε ένα βασιλικό τραπέζ’- την ώρα που 
έτρωγαν πέρασ’ άπ’ τον σουλτάνο ενα μαμμοΰδ’, τοπιασε ό σουλτάνος 
καί τον ρωτάγ’, τί είναι αυτό πού έχω στη φούχτα μ’ ; Τον αρχίατρο τον 
έλεγαν Γρύλο κ’ δ καϋμένος είπε,* την έπαθες Γρύλο. ’Άκσε δ σουλτάνος 
τό όνομα τοΰ μαμμουδιοΰ πού ήτανε γρύλος, τον είπε, άφεριμ 3).

Τον γέμσε τό δεσάκκ’ τ ’ φλουριά, τον εδοσε δώρα καί ένα φερμάν’ 
απ’ όπου περνάγ5 νά τον άφί,νε καί τον είπ ’ ώρα καλή.

Ό  φούρναρης όταν πήγε στή γυναΐκά τ’ τήν είπε, γυναίκα καλά τά 
φλουριά, μά τί τράβηξα έ^ας Θεός τό ξέρ\

67 . Ή δρνιΰ'α κι 'Οβρηός.
Τζετά)

Μια φορά κι" ένα καιρό ήτανε ένας φτωχός, είχε γυναίκα καί τρία 
παιδιά, πού μόλις αποζούσε' μια νύχτα κεί πού κοιμούντανε βλέπ’ όνειρο 
πώς ή Τύχη τ’ κάθεται σ’ ένα δένδρο και νά πάγ3 νά τήν πάρ’' θά θε- 
λήσ’ νά τον δόσ,’ φλουριά, μά κείνος νά πή πώς μόνε τήν όρνιθα θέλ’. 
Τήν άλλ’ μέρα δ φτωχός πάγ’ στο μέρος πού νυπνιάσθηκε καί βλέπ’ 
ξαπλωμέν’ τήν Τύχη τ’ κατ’ απ’ τό δέντρο. "Η Τύχη τ’ θέλ’ νά τον δόσ’
φλουριά, αυτός γυρεύ’ τήν όρνιθα. Στο δρόμο πού πήγαινε λέγ’, τί έκαμα 
ν ’ άφήσω τά φλουριά καί νά-πάρω τήν όρνιθα. Ή  όρνιθα γεννάγ’ ένα 
αβγό, ένας Όβρηός, τον ρωτάγ’ πόσα τ’ αβγό ; νά σέ δόσω δυο φλουριά 
μέ τό δίνς ;

—Πάρ’ το.
Τήν άλλ’ μέρα ή όρνιθα γεννάγ’ πάλε αβγό, νά κι’ δ Όβρηός, νά, σέ 

δόσω τέσσερα φλουριά μέ τό δίνς ; Ή  όρνιθα γεννούσε κάθε μέρα άπο
να αβγό κι’ δ Όβρηός κάθε φορά έδινε κι’ από δυο φλουριά περισσότε
ρα. Ό φτωχός απ’ τήν όρνιθα έγινε πλούσιος, έκαμε σπίτια, χωράφια, 
αμπέλια καί ζούσε πλουσιοπάροχα. "Υστερα από καιρό λέγ’ στή γυναΐκά 
τ’, γυναίκα γώ θά πάγω στο Χατζηλίκ’, σύ νά προσέχς καλά τά παιδιά 
καί τήν όρνιθα.

—’Έννοια σ’, άντρα. Ό άντρας φεύγει, κάμνει μήνες καί χρόνια, δ

1) Λ . Τ . Β α σ ιλ έα  μ*.—2) Λ . Τ . ’ Ο ρ ν ίθ ω ν .—3) Λ . Τ . Ε ύγε .



Όβρηός δεν άφνε ήσυχη τή γυναίκα, ήθελε νά την πείσ’ νά σφάξ’ την 
όρνιθα.

—Πώς νά τή σφάξω, σαν έλθ’ ό άντρας μ’ και τό πούνε τά παιδιά ;
Ό Όβρηός είχε δεν είχε την πλάνεψε νά σφάξνε την όρνιθα και 

την είπε, πρόσεξε καλά πού θά τήνε βράσεις τά παιδιά νά μη φάνε τίπο
τε απ’ την όρνιθα.

*0 Όβρηός το βράδ’ είχε σκοπό νά σφάξ’ τά τρία τά παιδιά καί νά 
φάγ’ τά σκότια.

Ή  όρνιθα έβρασε- τά παιδιά λένε άς φάμε τής όρνιθας τά σκότια 
καί τάφαγαν, τό μεγαλείτερο πόφαγε την καρδιά έγινε καρδιογνώστς καί 
λέγ’ στ’ αδέλφια τ’, απόψε ό Όβρηός θά μάς σκοτώσ’, μόνε νά φύγμε. 
Τό βράδ’ έρχεται δ 'Οβρηός, γυρεύ’ νά φάγ’ τά σκότια, τά σκότια λείπνε, 
μανιασμένος σκώνεται καί φεΰγ’. Τά παιδιά πήγαν, πήγαν, μέρες πορ- 
πάτσαν, έφθασαν σέ μιά πολιτεία πού θάκαμναν βασιλέα κείνονε πού 
στο κεφάλ’ τ’ θά κάθουνταν δ αετός. Ό κόσμος ήτανε μαζωμένος, στάθ- 
καν καί τά παιδιά εκεί, άπόλσανε τον αετό κι’ δ αετός παγαίν’ καί κάθε
ται στοΰ μεγάλου παιδιού τό κεφάλ’, τό έκαμαν βασιλέα καί τ’ αδέλφια τ ’ 
έβαλε σέ μεγάλες θέσες. Ό  πατέρας τού βασιλέα γύρσε απ’ τό Χατζηλίκ’, 
πάγ’ στο σπίτ’ τ’, ρωτάγ’ τή γυναικά τ’, πού είναι τά παιδιά ; πού είν ’ ή 
όρνιθα ;

—Τά παιδιά πέθαναν κ’ ή όρνιθα ψόφσε.
Λυπημένος νά χάσ’ τά τρία τά παιδιά, νά ψοφήσ’ κ’ ή όρνιθα δέ 

μπόρεσε νά μείν’ κ’ έφγε. Πηγαίνοντας, πήγε στήν πολιτεία πού ήτανε 
τά παιδιά τ’. Ό βασιλές, πού ήτανε καρδιογνώστς, λέγ’ στ’ αδέλφια τ’, 
σήμερα θά έλθ’ δ πατέρας μας, κ’ ήτανε δλόχαροι. ’Έδοσε προσταγή 
στούς δούλους πώς θά έλθ’ ένας ξένος νά τον λούσνε καί νά τον δόσνε νά 
βάλ’ καλά ρούχα. ΗΙλθ’ ό ξένος τον λουτρίσανε, τον άλλαξανε καί τον 
πήγαν* στο βασιλέ, πού είχε στο πλάϊ τ’, τ9 αδέλφια τ’, Κείν’ τήν ώρα ό 
βασιλές έρριξε κατά γής ένα χρυσό μήλο γιά νά κάν’ πό)ς σκύβ' νά τό 
πάρ’, γιά νά προσηκωθή τον πατέρα τ’. Ό πατέρας τς δεν τούς γνώρσε· 
Πού νά φαντασθή πέος τά παιδιά τ’ ζούσανε κι’ δ μεγάλος τ’ γιύς έγινε 
βασιλές κ’ οί μικρότεροι συμβουλάτοροι τού βασιλέα. ’Αφού τον έδοσαν κ' 
,έφαγε, τον ρώτσε δ βασιλές από πού έρχεται καί διγήθκε απ’ τήν αρχή 
ώς τό τέλος δλ9 τήν ιστορία τ ’. Τά παιδιά τ’ δέ μπόρεσαν νά κρατηθούνε, 
ρίχνουνται στήν αγκαλιά τ’ καί κλαΐνε άπ’ τή χαρά τς. Ό πατέρας τς έ
μεινε στό’παλάτ’ καί ζοΰνε δλοι καλά κι’ άγαπημέν’ ώς τά τώρα.
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6 8 .0 1  Μ οίρες η α ϊ το κ ορ τα όηλο .
Κ α σ τ α ν ι έ ς

Κόκκινη κλωστή κλωσμένη στην ανέμη ντνλιγμένη, 
δ0)1 της κλώτσα νά γνρίση, παραμνϋ ι  ν' άρχηνίση 
και την καλή μας  συντροφιά νά την καλησττερίση. ■
Αρχή του τιαραμνίΗον καλή στιλ ο α σας.

Μιά φορά ν' ένα καιρό ητανε ένας καί παντρέφτηκε, υστέρα πό ένα 
χρόνο γέννησ’ ή γυναίκα τ ’ ένα κορτσόπλο, στις τρεις μέρες που γεννήθ- 
κε το μωρό πήγανε τρεις Μοίρες καί γράφνε την τύχη τ’. Ή  μια έγραψε 
θα ναι πολύ τυχερό κι’ όμορφο, τα γέλια τ’ τριαντάφυλλα μαλαματένια καί 
τα δάκρυα τ’ μαργαριτάρια καί διαμάντια, ή άλλ’ οί πατημιές του θά γί- 
νουνται φλουριά κ’ ήτρίτ’ σά μεγαλώσ’ θά γίν' βασίλισσα.

Ό ταν εγνε σαράντα μεριώ κ’ έκλαιγε έπεφταν πύ τά μάτια τ' μαρ 
γαριτάρια καί διαμάντια, ή μάννα τ ’ δέ τά γνώριζε καί λέγ’ στύν άντρα 
τς, τά δάκρυα τού παιδιού μας είναι όλο πέτρες καί κείνος την είπε μά
ζευε τα, αυτά είναι καλά πράματα, τά πήρε καί πήγε καί τά πούλσε, Σάν 
άρχισε τό κορτσόπλο νά γελάγΐ απ’ τά γέλια τ’ έβγαιναν ολόχρυσα τριαν
τάφυλλα, σάν άρχισε καί πατούσαν τά ποδαράκια τ’, οί πατημασιές τ ’ 
όλο φλουριά γίνουνταν κι ’ όσο μεγάλωνε μέρα μέ τή μέρα γίνουνταν πιύ 
όμορφο κ’ οί γονιοί τ’ έγιναν πάμπλουτοι. ’Από στόμα σέ στόμα μαθεύτ- 
κε στύν κόσμο, πάνε καί λένε στο βασιλέα πώς στό τάδε μέρος είναι ένα 
κορίτσ’ όμορφο, πού ή πλάσ' δεν έκαμε άλλο, τά γέλια τ ’, τριαντάφυλλα 
μαλαματένια, τά δάκρυα τ’ μαργαριτάρια καί διαμάντια κ’ οί πατημιές τ’ 
ολο φλουριά, ό βασιλέας ήτανε νιύς καί στέλνει προξενεία καί γυρεύ’ τό 
κορίτσ’ γιά γυναίκα τ’. Ό πατέρας κ’ ή μητέρα τ’ μετά χαράς δέχθηκαν. 
’Ή λθανε πό τό μέρος τοϋ βασιλέα νά πάρνε τή νύφ ’, τά συμπεθέρια καί 
τό νυφοστύλ’ μέ δώρα καί μέ πολλά αμάξια, μπρός πήγαιναν τό πλήθος τ’ 
αμάξια, ή καβαλλαρία, πίσω τό χρυσό άμάξ’ τής νύφς, ή νύφ ’ ντυμέν’ 
μέσα στό άτλάζ’ εστραφτ’άπό την έμμορφιά σάν τον ήλιο, καί στ5 όλο τε
λευταίο ό πατέρας κ’ ή μητέρα τής νύφς. Ό βασιλέας φόρεσε κόκκινη φο
ρεσιά κεντημέν’ μέ χρυσάφ’, καβαλλίκεψε κάτασπρο άλογο μέ χρυσή σέλ
λα καί βγήκε νά προϋπαντήσ’ τή νύφ ’, πό πίσω καβάλλα όσ’ είχαν μεγάλες 
θέσες καί τό κατόπ’ όλο τό στρατό. Σά κατέβκε άπ’ τάλογο νά βοηθήσ’ 
τή νύφ’ νά κατέβ’ άπ’ τ ’ άμάξ’, σάστισε πό τήν ομορφιά τς, γέλασε καί 
πέφτανε άπ’ τό στόμα τς χρυσά τριαντάφυλλα, περπάτσε οί πατημιές τς 
γίνουνταν φλουριά. Στή χαρά ήλθανε άπ’ όλο τό βασίλειο, βάσταξε σαράν
τα μέρες καί σαράντα νύχτες, έφαγαν κ’ ήπιαν καί σ’ όλους έδοσαν άπο
να πουγκί φλουριά. ’Ή μνα καί γώ εκεί, έδοσαν καί μένα, πέρασα πό ένα



ρέμα οι βάτραχοί φώναζαν βράκ βράκ, γώ νόμσα πού έλεγαν μπράχ μπράχ 
χαί τάρριξα χ’ έφγα.

6 9 .  Μ οίρες  έ λά τ ε ,  ν ά  φ ά τε  ν ά  χορ τάο τε .

'Ηράκλεια

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές καί μια βασίλισσα κ’ ε ί
χανε τρεις βασιλοπούλες, ή μικρή ήτανε πολύ άμοιρη, άμα γεννήθκε έχα
σε ό βασιλές τό μισό βασίλειό τ’ κ’ ήτα\ε πολύ στενοχωρημένος· μια μέ
ρα πήγε καί ρώτσε ένα μάγο κι3 ό μάγος τον είπε, τ ά κοιτάξης τό βράδ’ 
πού θά κοιμούνται νά ξεσκεπάσης τις βασιλοπούλες καί νά δής πώς κοι
μούνται καί νάρθής νά μέ τό πής. Τήν άλλη μέρα πήγε στο μάγο καί τον 
είπε, ή μιά κόρ’ μ” κοιμάται μέ σταυρωμένα χέρια, ή άλλ’ μ’ ανοιχτά κ’ 
ή άλλ’ έχει τά χέρια μέσ’ στά πόδια. Τότε ό μάγος είπε στο βασιλέα, αύ- 
τήνα τή βασιλοπούλα πού βάζ’ τά χέρια μέσ’ στά πόδια ιά  τή διώξης. Ό 
βασιλές στενοχωρέθκε, πώς μαθέ νά διώξ’ τή κόρη τ’ ; Ή  βασιλοπούλα 
τό ήξερε πού ήτανε άμοιρη κ’ έφγε κρυφά. Πορπάτσε δρόμο πολύ κ’ έ
φτασε σ3 ένα χωριό, νύχτωσε, χτύπσε τήν πόρτα ένού σπιτιού κι’ είπε, 
μπορώ νά μείνω απόψε εδώ καί τό πρωί νά φύγω. Έμνε σέ κείνο τό 
σπίτ’ κάτω είχαν βαρέλια κρασιά καί ρακιά, τή νύχτα πήγ’ ή Μοίρα τής 
βασιλοπούλας άνοιξε τά βαρέλια κ’ έτρεξε δλο τό κρασί έξω. Σηκοόθκε ό 
νοικοκύρς είδε τό κορίτσ’ νά κοιμάται, τό ξύπνησε τό έδοσε ένα ψωμί 
καί τοδια)ξε. Ή  βασιλοπούλα είπε καί δώ έφτασε ή Μοϊρά μ’ ή κακιά. 
Πορπάτσε πάλι δρόμο πολύ κ’ έφτασε σέ μιά βρύσ’, εκεί γέμζαν τά κο
ρίτσια νερό γιά τό παλ-ίτ’ τού βασιλέ, γυρίζ3 στά κορίτσια καί λέγ’, ρωτή
στε στο παλάτ* αν θέλουνε καμμιά δούλα. Είπε ό βασιλές, άς έλθ’ καί 
πήγε ή βασιλοπούλα. Ά π ’ τή μέρα πού πήγε δλα ανάποδα τούς εϊρχονταν, 
άφηγήθκε μέ κλάματα δλα στή βασίλισσα πού ήταν άμοιρη, πώς έφγε από 
τό βασίλειο τού πατέρα τς. Ή  βασίλισσα τή λυπήθκε καί δέ τήν έδιωξε, 
παρά τήν έβαλε καί ζύμωσε πολλά ψωμιά, τά έψησε στο φούρνο, κι’ άρχι
σε ή βασίλισσα νά φωνάζ’.

Μοίρες , ελάτε νά φάτε νά χορτάοτε,
Μοίρες , ελάτε νά φάτε νά χορτάοτε.

Τό είπε πολλές φορές καί δέν εϊρχουνταν, έλεγαν, βαριούμαστε τώρα. 
Μέ τά πολλά παρακάλια κατέβκε μιά, έδοσε στή βασιλοπούλα ένα χρυσό 
κουβάρ’ καί τήν είπε, κρΰψ’ το στο σεντούκ’ σ’, θά σέ χρειασθεΐ. ’Από τό
τες άνοιξε ή Μοίρα τής βασιλοπούλας.

Ή  βασίλισσα θά πάντρευε τό γιό τς καί δέ μπόρεσε νά βρή χρυσό 
μετάξ’ νά κεντήσνε τό φούσταν’ τής νύφς, γύρεψε ή βασίλισσα τό χρυ
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σό κουβά ρ’ πού έδοσε ή Μοίρα τή βασιλοπούλα, τό έφερε ήτανε όμοιο. Σά 
τελείωσε το νυφικό φούσταν’ ή βασίλισσα την έκαμε νύφ’ στο γιό τς καί 
παντρεύτηκαν κ’ έζηγαν καί βασιλεύανε καί τά αβγά παστρεύανε.

70. 'Η  Μοίρα της άκαμάτρας.
Ήρ<κκλ«ια

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε μια φτώχιά φαμίλια κ5 είχε τρία κορί
τσια, το να ητανε άσπρορουχοϋ, τ’ άλλο ράφτρα καί τ’ άλλο άκαμάτρα. Ή  
άκαμάτρα άδειαζε τό κουτί τά σπίρτα καί τά μετρούσε άπ’ τό πρωί ώς 
τύ βράδή ή μάννα τς τή μάλωνε καί την έλεγε, δε κοιτάζεις τις άδελφες 
σου πού δουλεΰνε, δέ κοιτάζεις νά νοικοκερέψη;, παρά ν ’ άδειάζς τό κου
τί τά σπίρτα καί νά τά μετράς, τί -θά γεν’ αυτό ; Μια μέρα έξω πό τό 
σπίτ’ περνούσε ενα άρχοντόπουλο, την είδε καί την άρεσε, μπήκε μέσα 
κ’ είπε τή μάννα τς, γώ αυτό τό κορίτσ’ τό θέλω. Ή  μάννα δεν ήθελε νά 
τή δόσ’ γιατί δεν ήξαιρε τίποτα, ήθελε νά δόσ’ απ’ τ' άλλα τά κορίτσια, τ ’ 
αρχοντόπουλο άρεσε τήν άκαμάτρα, τήν πήρε καί τήν πήγε στή μάννα τ’ . 
Ή  μάννα τ ’, δλ’ τή μέρα γρίνιαζε, τό ελεγε, ποΰ τήν βρήκες τέτοια γυνα ί
κα καί τήν πήρες, αυτή δλη τή μέρα άδειάζ* τά σπίρτα καί τά μετράγη 
Αφού είδαν ή πεθερά κι’ ό άντρας τς πού δεν ήξερε τίποτα, θέλσαν νά τή 
δόκιμάσνε, τήν λέγ’ ό άντρας τς, γώ γυναίκα θά πάγω ταξίδ’ νά στείλω 
πραμάτιες1) καί συ νά πας νά συγυρίσης τό μαγαζί, δταν ερτω νά τά βρω 
δλα σιαγμένα. Αυτή δέ βγήκε έξω πύ τήν πόρτα καί τό φαγί τό πήγαιναν 
κεΐ πού κάθουνταν. "Αμα κόντεψε νάρτ’ ό άντρας τς, πήγ’ ή Μοίρα τς 
καί πήρε τό κλειδί πό κάτ’ τό μαξιλάρι τς, πήγε στο μαγαζί, τό συγΰρσε, 
σκούπσε, ξεσκόνισε, έβαλε τις πραμάτιες, τήν πήγε τό κλειδί καί τήν είπε, 
σάν έρτ" ό άντρας θά σέ μιλεΐ, θά σέ χαΐδεύγΐ, σύ νά’λες, άσε μ ε2), άσε 
με, γιατί είμαι κουρασμέν’. Θά σέ ρωτήσ’, τί έκανες κ’ είσαι κουρασμέν’ ; 
Νά πής πήγαινε κατ’ νά δγής τί έκανα. Σάν ήρτε ό άντρας τς τον είπε, 
αυτά πού την είπε ή Μοίρα τς, πήγε κάτ’ στύ μαγαζί, είδε καί θάμαξε, 
πήγε κατόπ' στή μάννα τ ’ καί τήν είπε, μάννα, δεν είδες τί έκανε ή γυ
ναίκα μΤ, σκούπσε, καθάρσε τό μαγαζί κ’ εσιαξε τις πραμάτιες.

—Μπορεί τή νύχτα, τή μέρα δέν είδα νά σηκωθή άπ’ τον τόπο πού 
κάθουνταν.

ϋαντρεύουνταν ό βασιλές κ’ ήθελαν νά κεντήσνε τό φόρεμα τής βα- 
σίλσας καί δέ βρίσκουνταν πουθενά χρυσό κουβάρζ πήγαν καί στον πρα
ματευτή κ ι’ ό πραματευτής δέν είχε, πήρε παράδες νά πάγ’ νά τδβρη καί 
νά τό φέρ\ Γύρσε δλο τον κόσμο, δέν τύ ηύρε πουθενά, ή γυναΐκά τ’ δλη 
τή μέρα μέτραγε τά σπίρτα, άμα κόντεψαν οι μέρες πού θά γύριζε ό άν

1) Υφάσματα καί είδη ραπτικής.—2) Άφησε με.
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τρας τς, πήγε πάλε ή Μοίρα τς καί την είπε, θέλω νά πάρς τον άντρα σ’ 
καί νάρτς νά με βρής. Την έδοσε κ’ ένα κουβάρ’ καί την είπε νά τό 
κυλήσης κι* όπου σταθεί κεί θάοτεΐς. Σαν ήρθ’ ό άντρα τς τον είπε, 
θέλω νά πάμε να βροΰμε τή Μοίρα μ’.

— ΙΤοϋ ξέρμε ποΰ είναι ή Μοίρα σ’.
—Γώ θά σέ πάγω.
’Έρριξε τό κουβάρ’ κι5 άρχισαν καί πήγαιναν, πήγαιναν, πήγαιναν, 

τό κουβάρ’ μπρος, πίσ’ αυτοί, τό κουβάρ’ στάθκε σ’ ενα χρυσό παλάτ’. 
Χτύπησαν την πόρτα, τούς άνοιξε ή Μοίρα, φορούσε ολόχρυσα, τούς κα- 
λοδέχθηκε καί τούς πήγε στην καλή κάμαρα, τούς τράταρε πολλά γλυκά. 
Κείν’ την ώρα, χτύπσε ή πόρτα, ήτανε γιά μιά φτωχούλα πού γένσε κ’ 
ήθελαν νά μοιράν’ τό μωρό.

Τότε ειπ ’ ή Μοίρα :
"Οπως είμαι  καί βρ ίακουμαι  με  τά χρυσά, 
νά είναι πάντα μ έα ’ τά χρυσά.

Βγάζ’ κείνα τά ρούχα καί φορεί παληά καί πηγαίν’ στο μαγερειό νά 
ετοιμάσ’ φαγιά γιά νά φάνε. Χτυπάγ’ πάλε ή πόρτα, καί την είπαν γένσε 
μιά αρχόντισσα ενα άγόρ.

Ε ιπ ’ ή Μοίρα,
Αν τό πάντα νά <5 ονλεν καί νά ζη.

"Υστερα ή Μοίρα έβγαλε τά παληά καί φοράγτ τά χρυσά καί κάθ- 
σαν στο τραπέζ’ έβαλαν δλα τά φαγιά κι’ άρχισαν νά τρώνε. Χτύπσε 
πάλ’ ή πόρτα γένσε μιά φάντρια φτώχιά ένα κορίτσ’ καί θέλνε νά μοί
ραν’ τό μωρό.

Είπ’ ή Μοίρα :
"Οπως είμαι  καί βρ ίακουμαι  με τά χρυσά, 
νά είναι πάντα μεα" ατά χρυσά.

Ό πραματευτής δεν ήξερε πού βρίσκουνταν καί τήν λέγ’, ποιά ε ί
σαι σ ύ ;

—Είμαι ή Μοίρα πού μοίρανε τή γυναΐκά σ’. Ε κείνα μέσ’ στο μα
γαζί γώ τά έκανα, κείν’ ξέρ’ ν ’ άδειάζ’ τά σπίρτα καί νά τά μετράγι.

Τούς έδωκε πολλά χαρίσματα κ’ ένα κουβάρ’ χρυσό, κείνο πού ζήτα
γε δ βασιλές νά κεντήσ’ τής νύφς τό φόρεμα, καί τούς ειπ ’ ή Μοίρα, νά 
μή τό δόστε μέ παράδες, παρά μέ τό ζύγ’ δ,τι σηκώσ’. Τήν ευχαρίστησαν 
κ’ έφχανε γιά τό σπίτ’ τους. ’Έμαθε ό βασιλές πού γύρσε δ πραματευτής 
κ’ έστειλε τό δούλο τ’ νά ρωτήσ’ άν έφερε τό χρυσό κουβάρ’.

—Νά πής στο βασιλέ, τό κουβάρ’ τδφερα.
Ειπ’ δ βασιλές, τί θέλ’ γιά νά τον πληρώσω ;
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Ό πραματευτής εΐ,π,ε, γώ τό πήρα μέ τό ζύγ’, δ,τι σκώσλ Βάλανε χρυ
σαφικά, δ,τι βάλανε, αδύνατο νάρτ’ ίσια. Άνέβκε κι’ δ βασιλές άπάν’ στο 
ζύγ’ κ’ ήρτε ϊσια. Τότε ε ιπ ’ ό βασιλές, -θά σάς πάρω στο παλάτ’ νά σάς 
έχω κιντά μ’. Τον άντρα τς τον είχε δλο μαζί τ’ καί κείν’ κάθουνταν 
στο παλάτ’, άδειαζε τα σπίρτα καί τά μέτραγε κ’ έζησαν δλοι καλά καί 
μείς καλλίτερα.

71 . ‘Η κ ε ρ ά  Τνχ\
Κ α λ λ ι κ ρ ά τ ε ι α

Μια ιρορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένα αντρόγυνο πολύ νέοι καί πολύ φτω
χοί καί μόλις ζουσανε. Τήν γυναίκα σαν την ελεγανε,' δόσ’ με αυτό τό 
πράμα για τήν καλή σ’ Τύχ’ κ ι’ άς τό χρει,άζουνταν, τΰδινε. ’Έτσι τήν 
πήραν εΐδησ’ δλ’ οί γειτόν’ , τήν έλεγαν για τήν καλή σ’ Τύχ’, κ’ έδινε 
δ,τι τήν γύρευαν. ’Έ τσ ’, έτσ’, κατάντησε νά μήν έχ’ τίποτε μέο’ στο 
σπίτ’ τς καί στόμα από στόμα το μάθε ή κερά Τύχ’. ’Ό ταν τ’ άκσε, είπε 
άς πάγω νά δγιώ, νά πού υπάρχουν ακόμα άνθρώπ’ πού μέ λατρεύουν. 
Χτύθκε καλογρηά καί μ.ιά καί δυο πάγ’ καί χτυπάγΐ τήν πόρτα τής γυναί
κας. Μόλις τήν είδε, τήν είπε, καλώς τήν γερόντισσα. Την πήρε μέσα, 
τήν έβαλε κ’ έφαγε δ,τι είχε και τό βράδ’ τήν κράτησε νά κοιμηθή. ΚεΤ 
πού καθούντανε καί μιλούσανε, ή κερά Τύχ’ γιά νά τήν δοκιμάσ’ την 
λέγ’, ςέρς κόρη μ’, γιατί, ήλθα ; δώ κοντά κτίζεται ένα μοναστήρ’ καί κον- 
τεύ’ νά τελειώσ’ καί θέλ’ ακόμα δέκα επτά γρόσια, ήλθα σέ σένα πού 
είσαι μια καλή κοπέλλα νά οίκονομήσης νά μέ τά δόσης καί πάλι θά σέ 
τά φέρω. ΤΙ καϋμέν’ στεναχωρέθκε, αχ κερά μου, λέγ’, πολύ λυπήθηκα, 
πού νά βρω τά δέκα εφτά γρόσια ; μεΤς καί τό ψωμί πού τρώμε μόλις 
τό οικονομάμε.

— Ό , λέγ’, έτσ γιά τήν καλή σ’ Τύχ’ θά μέ τά οικονομήσεις.
'Άμα άκσε γιά τήν καλή τ : Τύχη καλά είπε, κοιμήσου καί θά σέ οι

κονομήσω. ’ Η λ θ ’ ό άντρας τς καί. τον λέγ’, ήλθε μια γερόντισσα καί θέλ’ 
γιά τό μοναστήρ’ δέκα εφτά γρόσια.

— Βρε γυναίκα, τρελάθηκες, δέκα εφτά γρόσια; πού νά τά βρούμε ;
— ’Όχι, θά μέ τά οικονομήσεις, μ' είπε γιά τήν καλή μ’ Τύχ’.
π νά κάν’ ό παύμένος, πάγ’ γυρεύ" από τον ένα δυό, από τον άλ

λον ένα, έγιναν δέκα εφτά γρόσια καί τά πήγε σιή γυναΐκά τ’. Τά πέρν’ 
ή γυναίκά τ’ καί τά δίν’ στήν καλογρηά, άιντε τοόρα στο καλό γερόντισσα.

Έ ψυγ’ ή καλογρηά. Πέρασε καιρός καί γύρσε πίσ’ ή καλογρηά καί 
τήν δίν’ τα δέκα εφτά γρόσια καί τήν λέγ’, πάρε τά δέκα εφτά σ’ γρόσια 
ά /.« μέ τον άντρα σ’ στύ μοναστήρ’ πού θά γίνε τά εγκαΒια.

-ΤΙού εΤν’ τό μοναστήρ’ ;
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— Θά πάρτε τό δρόμο καί θά περπατάτε τρεις μέρες καί τρεις νύχτες 
μέ τό ά'λογο καί θάλθήτε να μέ βρήτε.

Μόλις τ’ άκσε ή κοπέλλα λέγ’, γερόντισσά μου, λες μ5 άλογο, ποϋ να 
οίκονομήσμε μεΐς τόσοι παράδες ;

—Για την καλή σ’ Τΰχ’, κόρη μ’, θά τά οικονομήσεις.
‘ Η κακομοίρα τί νά κάν’; άφοΰ την είπε για την καλή τς Τΰχ5, καλά, 

είπε, θάλάουμε. ’Έρχεται ό άντρας τς τό βράδ5 και τό λέγ’. Τί λες μπρε 
γυναίκα ; τρελάθκες ; δεν είσαι μέ τά καλά σ*

—Τί νά κάνω, άντρα μ', μ’ είπε για την καλή μ’ Τΰχ’, δέ μπορούμε 
νά κάνουμε άλλοιώς.

Τί νά κάν’ κι’ ό άντρας τς βγήκε έξω, από δώ από κεί, οικονόμσε δυο 
άλογα, άνεβκαν καί πήραν δρόμο καί πήγαινανε. Πηγαίνανε μέρα νΰχτα, 
την τρίτ’ μέρα είδανε τό μοναστήρ3 που έλαμπε μέσ’ στον ήλιο, μόλις 
κόντεψαν άνοιξαν οί πόρτες καί τούς περνούνε μέσα οί καλογρηές. "Όταν 
πήγαν μέσα, παρουσιάστηκε ή κερά Τΰχ’ καί τούς έβαλε νά κοιμηθούνε, 
τή γυναίκα την έβαλε σ’ ένα ωραίο πουπουλένιο στρώμα καί τον άντρα 
τον έβαλε σ’ ένα πού είχε δλο καρφιά, ό άντρας ολ” τή νΰχτα έμεινε ξύ
πνιος, ή γυναίκα κοιμήθκε βαθειά. Τά μεσάνυχτα χτυπάγ’ ή πόρτα μέ με
γάλο βρόντο καί φώναζαν, κερά Τΰχ’, κερά Τΰχ’, γένσε τού τάδε τσιγκά- 
νου ή κόρ’, τί θά τή μοιράνς; Ή  Τΰχ’ συγύριζε τά καλά τς, τά διαμαντικά 
τς καί τά μεταξωτά τς.

—Ά π ’ αυτά, λέγ’ , πού συγυράω, άπ’ αυτά νάχ’ καί στά πρώτα καί 
στά υστερνά τς.

’Ή τανε οί Μοίρες, ολόχαρες έφυγαν νά πάνε, νά μοιράνε. Σέ καμιά 
ώρα ξαναήλθανε, ξαναχτυπούσανε τήν πόρτα, κερά Τΰχ’, κερά Τΰχ’, γε- 
νιέται τού βασιλέα ή κόρ’, μέ τί νά τή μοιράνμε ;

—Ά π ’ αυτά πού είμαι, άπ’ αυτά πού βρίσκουμαι. ’Ήτανε κάτω καί 
συγυρνοϋσε τις σιάχτες, τά κάρβουνα, τά ξύλα. Οί μοίρες λυπήθκανε. Ά , 
κερά Τΰχ’, τού τσιγκάνου τήν κόρ’ νά τή μοιράνς τόσο όμορφα, τού βασι
λέα τήν κόρ’ έτσ’ άσχημα ;

—’Άχ, λέγ’, άν μπορούσα νά αλλάξω τήν τΰχ’ τού καθενός, θ> άλ
λαζα καί τής γυναίκας αυτής πού άγαπάγ’ τόσο τήν Τΰχ’ τς’ ένα καλό 
μόνε μπορώ νά τήν κάνω, άν τήν άγαπάγ’ δ άντρας τς καί τή λυπάται, νά 
τήν πάρ’ από δώ καί καθώς θά φεύγουνε πό μέσα τό βουνό είναι ένα ξε
νοδοχείο; νά τήν πάγ’ εκεί καί νά τήν άφήσ’ μέσα καί νά σκωθή από κρυ-

μιά μιά, κι’ δ'σες είναι οί ελιές τόσες μέρες θά κάν’ για νάρτ’ νά τήν πάρ’, 
γιατί είναι γραμμένο τς νά ρεζιλευθή καί τό μόνο πού μπορώ νά κάμω 
είναι νά ρεζιλευθή μέσα στο βουνό καί στή γειτονιά τς θά πει δ άντρας
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τς πώς την άφσε σέ μιά συγγενή τ’, σέ άλλ’ πολιτεία. Τί νά κάν1 ό 
καχοαοίρς  ό άντρας, πέρν’ τό σακκουλάκ’ τις ελιές, πέρν’ τή γυναίκα τ’ 
καί δρόμο. Στο δρόμο που πηγαίνανε φθάσανε στο ξενοδοχείο, αυτός πα- 
ραγγέλ’ κάτι για νά φάνε καί την άφ ίν’ καί φεύγ’. CH γυναίκα περίμενε, 
περίμενε, νύχτωσε, ό ξενοδόχος άρχισε νά τήν κυττάγ’ μ’ άλλοιώτικα μά
τια. Έ ν τφ μεταξύ οποίος περνούσε από κεΐ, τήν κατέβαζε γιά νά τούς 
κάν’ παρέα, ’Έτσ’, ετσ, κόντευε νά γίν’ χρόνος, ή γυναίκα πιά βαρέθκε 
καί δέ κατέβαινε.

—Προτιμώ, τον έλεγε, νά μέ σκοτώσης παρά νά κατέβω.
Ή λ θ ’ ό καιρός, πέρασ’ ό χρόνος κ ’ ήλθ’ ό άντρας τς, πήγε μέσα στο 

ξενοδοχείο, κάθσε στο τραπέζ’ παράγγειλε φαγί, κρασί, γυρίζ’ καί λέγ’ τον 
ξενοδόχο, μήπως κ’ εχς καμιά γυναίκα νά διασκεδάσω ;

— Καϋμένε, πέρσι τέτοιο καιρό πέρασε από δώ ένας κ5 άφσε τή γυ
ναίκα τ’ καί τί ωραία πού περνούσαμε, δούλευε τό μαγαζί μ’ μιά χαρά, 
τώρα δέ ξέρω τί τήν έπιασε, μέ λέγ’ καλλίτερα νά τή σκοτώσω παρά νά 
κατέβ’ μέ τις ξέν’ άντροι.

— Πήγαινε καί πες τηνα πώς ήλθ’ ό άντρας σου.
Πήγε καί τόπε, αδύνατον, λέγ’, νάλθ' νά μέ πάρ’, άν ήτανε καλός άν

θρωπος δέ θά μ’ άφινε καί τώρα θά γύρισ’ νά μέ πάρ’ ;
—Πήγαινε πές τηνα νά βγή στο παράθυρο νά μέ δγή.
Τον είδε καί κατέβκε κ ι’ ό άντρας τς τήν εξήγησε πώς ετσ’ τό ήθελε 

ή κερά Τύχ’ καί πήγανε ύστερα στο χωριό τους κ’ εζησαν καλά καί κατά
λαβαν πώς τά γραμμένα δέ ξεγράφουνται καί τήν Τύχ” τ ’ δέ πρέπ’ νά τή 
βλασφημάγθ γιατί κι’ αυτή δέ φταίγ’ κι' άν δεν τήν άλλάξ’, κάτι καλό μπο
ρεί νά κάν’.

7 2  Θά γ ί νω  β α α ι λ έ α ς .
Φ α ν ά ρ ι

’Ήτανε ένας πατέρας καί μία μητέρα κ ’ είχαν ένα παιδί πού δέ διά
βαζε κ’ ή μητέρα τ’ κι’ ό πατέρας τ’ στενοχωριούντανε καί πάγσε ό πατέ
ρας στο δάσκαλο νά τον ρωιήσ’ άν πηγαίν’ τό παιδί τς στο σχολείο, δ δά
σκαλος τον είπε πό)ς πολύ καιρό έχ’ νά τό δγή.

Ή  μητέρα λέγ5 στο παιδί, γιατί παιδί μ’, δέν πας στο σχολείο;
—Γώ δέ θέλω γράμματα, θά γίνω βασιλέας, μέ τό είπε στον ύπνο μ3 

ένας καλόγερος. Τό μάλωσαν καί κείνο παραφύλαξε μιά μέρα πού έλειπε 
ή μάννα τή πέρν’ ένα δεσάκκ’ ψωμί κ’ ένα κουμάρ’ νερό καί φεύγ\ Στο 
δρόμο δπου πήγαινε είδε τον καλόγερο καί τό ρωτάγι δ καλόγερος, πού 
πας παιδί μ*; γιατί τρως τό ψωμί σ’ χωρίς·νά τό κόβς ; κ3 είπε τό παιδί, 
δέν έχω μαχαΐρ’.
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'Ο καλόγερος τό δίν’ ένα μικρό μαχαιράκ’ καί τό είπε, τώρα πού θά 
to έχς πάνω σ’, νά μή γυρίζης πίσω σ’ να κοιτάς. Καλά, είπε τό παιδί, 
έφαγε, έβαλε τό μαχαιράκ’ στο ζουνάρ’ τού παντελονιού τ’. Στο δρόμο α ν
τάμωσε ένα τσομπάνο καί τό ρωτάγΐ ό τσομπάνος, πού πας ;

— Πάω νά εΰρω την Τύχη μ9.
—Νά έλθω καί γώ μαζΰ σ’ ;
—’Έλα.
Πήγαιναν κ’ οΐ δυο μαζύ, τους βρίσκ1 παρ’ έκεΐ ένας παπάς, τούς 

ρωτάγι, πού πάτε ;
—Πάμε νά βρούμε την Τύχη μας.
—Θά'λθω καί γώ μαζύ.
—’Έλα.
Δρόμο περνούνε, δρόμο άφΐνε, κεΐ πού πήγαιναν είδανε πό μακρυά 

ένα χρυσό πύργο, προπάτσαν, προπάτσαν καί τον έφθασαν. Ό πύργος δεν 
είχε πόρτα καί μέ τό μαχαιράκ’ έκαμε δεξιά καί αριστερά κι’ άνοιξε.

Μέσα ήτανε μιά κοπέλλα καί έρριξε τη σαΐτα απάνω στο παιδί καί 
τό είπε νά.τήν παρ’ γυναΐκά τ ’ . Τό παιδί δεν την ήθελε καί την πήρε ο 
τσομπάνς. Φύγανε, πηγαίνοντας ηΰρανε άλλο πύργο, έτυχε καί κεΐ μιά 
κοπέλλα καί την έδοσε γυναίκα στον παπά. Ό παπάς κ ι’ 6 τσομπάνς ευ
χαριστήθηκαν πού τούς πάντρεψε μέ καλές κοπέλλες καί μέ πύργους, κ’ 
είπαν στο παιδί, τη χάρ’ πού μάς έκανες τί νά σέ κάνουμε ; σάν έρθ’ τί
ποτε κακό πώς νά τό ξέρμε. Καί είπε τό παιδί, άν άρμυρίσ’ τό νερό καί 
πικραθεί τό στόμα σας, τότε νά ξέρετε δτι έπαθα κακό. Τό παιδί έφγε» 
στο δρόμο συνάντησε ένα μεγάλο δάσος, καί από πέρα φαίνουντανε ένας 
χρυσός πύργος. Τό παιδί βγάζ’ τό μαχαιράκ’ του καί τό κάμ’ δεξιά καί 
αριστερά καί άνοίγ’ δρόμο καί τον περνάγΐ, φ τάν’ στο τέλος καί βρέθκε 
μπροστά τ ’ μιά θάλασσα ως τά γόνατα καί βγήκε σ ένα νησί, κεΐ ήτανε δ 
πύργος κι’ ό καλόγερος πού τό έδοσε τό μαχαιράκ’ καί τό λέγ1 δ καλόγε
ρος, ώρα καλή, τί θέλς παιδί μ ’ εδώ;

—Την Τύχη μ’.
— Εμένα μέ γνωρίζεις; γώ είμαι πού σέ μοίρανα δταν γεννήθκες 

καί σ’ έδοσα τό μαχαιράκ’' τό έδοσε ένα κλειδί καί τό λέγ’, άνοιξε αυτήν 
την κάμαρα.

Την άνοιξε κ ’ ήτανε μέσα μιά κοπέλλα δμορφη σάν τό κρύο τό νερό 
. καί τή δίν’ γυναΐκά τ ’, τούς ευχήθηκε νά ζήσνε καί νά γεράσνε καί τούς 

παραγγέλν’ τις τριάντα εννέα κάμαρες νά άνοίξνε καί τή μιά νά μή 
άνοίξνε γιατί θά είναι ή καταστροφή σας. Δέν τον άκσαν καί τήν άνοι
ξαν, ήτα'νε ή κάμαρα άδεια καί μιά πουκαμίσα κρεμασμέν’· ανέβηκε τό 
παιδί νά πιάσ’ τή πουκαμίσα κ’ ή πουκαμίσα κάν’ φτερά καί πηγαίν’ στο 
δάσος, κεΐ ήτανε ένας γέρος κ’ έκοβε ξύλα, άφίν’ τό κόψιμο και τήν πη-
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γαίν* στο βασιλέα. ‘ Ο βασιλέας βγάζ’ διαταγή σ’ οποία κοπέλλα γ ίν ’ ή 
πουκαμίσα θα την παρ’ γυναίκα τ ’' γίνκε ή πουκαμίσα στή γυναίκα χοϋ 
παιδιού καί στέλν’ στρατό να την παρ’, μά τό παιδί μέ τό μαχαιράκ’ 
του σκόρπισε τό στρατό. Βρέθκε μια γρηά κ’ είπε στύν βοσιλέα, εγώ βα
σιλέα μ’, θά σέ φέρω τό κορίτσ’ καί θά σέ κάμω καί σένα δέκα οχτώ 
χρονώ. Ή  γρηά πήγε στον πύργο του παιδιού καί τούς παρεκάλεσε νά 
καθήσ’ μιαζύ τς, ή πονηρή γρηά έλεγε στήν κοπέλλα, δέ*σέ αγαπά 6 άν
τρα σ’ , αφού δέ σέ λέγ’ πού είναι ή δύναμή τ’ πού κάμν’ ακόμα καί τό 
στρατό νά χάνεται. Ή  γυναίκα ρωτούσε τον άντρα τς, πού είναι ή δύνα
μή σ’; γιατί δέ μέ τό λες; ’Απ’ τά πολλά την είπε, είναι τό μιαχαιράκ’ μ’ . 
Τ’ άκσε ή γρηά πού κρύφθηκε κατ’ πό τό κρεββάτ’ κι’ δτσν κοιμήθκανε, 
σκώθκε σιγά σιγά πήρε τό μαχαιράκ’ κι’ αμέσως πέθανε τό παιδί καί τό 
μαχαιράκ’ τό έρριξε στή θάλασσα. *0 τσομπάνς καί ό παπάς άρμύρσε τό 
νερό πόπιναν καί πίκρανε τό στόμια τς καί κατάλαβαν πώς κάτι έπαθε τό 
παιδί, σκώθκανε καί πήγανε νά δούνε τί έπαθε καί λέγ’ 6 τσομπάνος τον 
παπά νά διαβάσ’ παράκλησ’ καί τότε σάνα νά είπανε από Θεού τον παπά 
δτι τό μαχαιράκ’ είναι στή θάλασσα. Ό τσομπάνος δένεται μ’ ένα σχοινί 
καί πέφτ’ στή θάλασσα, τρεις φορές μιπήκε καί βγήκε, την τελευταία φο
ρά κατώρθωσε καί τό π ιάν’, τό βάζνε πάν’ στο παιδί καί ζωντάνεψε. Ή  
γυναΐκά τ ’ άπ ’ τό φόβο, μήπως την πάρ’ ό βασιλέας, έφγε καί πήρε διορία 
σαράντα μέρες κ’ ύστερα νά γίν’ γυναίκα τού βασιλέα καί κάθσε σέ μιας 
γρηάς καλύβα κ’ ή γρηά. κάθε μιέρα την πήγαινε φαγί. Τό παιδί άμα άνα- 
στήθκε ήθελε νά φύγ’ από τό νησί, νά πά νά βρή τη γυναίκα τ ’, εκεί 
ήτανε άραγμιενο ένα καράβ’ εξ μήνες και δέ ξεκινούσε, τό παιδί είπε στον 
καπετάνιο, νά τό πάρ’ κι’ ό καπετάνιος τό εΐπε, δέν μιπορεί νά ταξιδέψ’ 
τό καράβ’. Μόλις μιπήκε μέσα τό παιδί φούσκωσαν τά πανιά καί τό κα
ράβ’ έφγε. Βγήκε τό παιδί σ’ ένα μέρος πού ήτανε ένας πύργος γεμάτος 
φλουριά, γέμσε τό δισάκκι τ ’ καί τράβηξε τό δρόμο κ’ εφθασε σέ μιά κα
λύβα, κεΐ κάθουνταν μιά γρηά καί τήν είπε, νά μείνω εδώ ; Ή  γρηά τον 
είπε νά μείνς, μά δέν έχω μέ τί νά σέ σκεπάσω. Τήν έδοσε φλουριά, ψούν- 
σε ή γρηά καί μαγέρεψε, όταν κένωσε τό φαγί είδε τό παιδί τρία πιάτα 
καί τήν ροότσε, γιατί κένιοσες τό φαγί σέ τρία ;

—Τό φαγί τό πηγαίνω σέ μιά κοπέλλα πού πέθανε ό άντρας τς κι’ ό 
βασιλέας τήν έκλεισε σέ μιά κάμαρα γιά νά περάσνε οί σαράντα μέρες κ’ 
ύστερα θά τήν πάρ’ γυναίκα τ ’.

Τό παιδί ρίχν’ τό δαχτυλιό’ στο πιάτο τής γυναίκας τ’ γιά νά κατα- 
λάβ’ οτι ζή καί φωνάζ’ μαστόρους καί τούς λέγ’ νά κάμνε σέ δυο μέρες 
δρόμο απ' τήν καλύβα ως τό παλά.*’ καί πήγε άκρυφά τό παιδί κ’ είδε 
τή γυναίκα τ’. Στο παλάτ’ γίνουνταν μεγάλες έτοψ,ασίες, στις σαράντα
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μέρες ό βασιλέας πήγε στο λουτρό, άνοίγζ τό παιδί μέ τό μαχαιράκ’ την 
πόρτα του λουτροΰ, φορει τά ρούχα τοΰ βασιλέα και τον κάμν’ άφαντο.

"Οταν βγήκε από τό λουτρό δλ’θάμαξαν πώς μέ τό λουτρό ξανάνιωσε 
δ βασιλέας· Ή  χαρά βάσταξε σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες, κ’ δλος 
ό κόσμος έφαγε καί χάρκε. Την καλή γρηά πού πήγαινε τό φαγί στήν κο- 
πέλλα την πήρανε στο παλάτ’ καί την κακή πού έκλεψε τό μαχαιράκ1 
την έδεσαν σέ δυο μουλάρια καί την έσερναν στο δρόμο. Ό  βασιλέας μέ 
τή βασίλισσα μέσα σ’ ολόχρυσο άμάξ’ μ’ δλο τό στρατό καί μουσικές πή
γαν στύ χωριό τοΰ βασιλέα, στο σπίτ’ τοΰ πατέρα καί τής μητέρας τ ’. 
Σαν είδανε να μπαίν’ στο σπίτ’ τους ό βασιλέας κ’ ή βασίλισσα, σάστι
σαν για την τιμή, ό πατέρας πήρε τό κουμάρ’ για νά χύσ’ νερό νά πλυθή 
6 βασιλέας. Λέγ’ ό βασιλέας, ποΰ άκούσθηκε ό πατέρας νά ρίχν’ νερό στο 
παιδί τ ’ ; Άγκαλιάσθηκανε καί κρυφά τόν είπε, δέ σ’ έλεγα πατέρα πώς 
•θά γίνω βασιλέας ; ’Έβαλε στον πατέρα τ ’ καί στήν μητέρα τ’ χρυσο- 
κεντημένα ρούχα μέσα σέ χρυσό άμάξ’ καί μαζύ μέ τό στρατό μπροστά 
καί τις μουσικές πήγανε στό παλάτ’ καί ζήσανε καλά ολ5 μαζύ καί μεϊς 
καλλίτερα. 73

73,  Το γραμμένο ,

Τζετώ

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας πραματευτής, γύριζε στά χωριά 
καί πουλούσε πραμάτειες, μια μέρα νυχτώθκε στό δρόμο κ ’ είδε σέ μιά 
καλύβα ενα φως, χτυπάγ’ τήν πόρτα, τον καλοδέχτηκαν καί τόν κοίμσαν 
κεί πού κοιμούντανε οί νοικοκυραίοι. ’Ή τανε ή τρίτη μέρα πού ή νοικο- 
κερά έκαμε έ'να κοριτσάκ’, δ μουσαφίρς κεΐ πού κοιμούντανε, είδε πού 
πήγανε τρεις γυναίκες κοντά στη κούνια τοΰ μωρού, ήτανε οί Μοίρες, 
πού πήγανε νά γράψνε τήν τύχ’ τοΰ μα>ροΰ κ ’ ή μιά είπε τήν άλληνα 
γράψε.

— Τι νά γράψω ;
—Νά γραψης αυτός πού είναι απόψε δώ, νά πάρ’ αύιό τό κορι- 

τσόπλο.
Ό πραματευτής τ’ ακούσε καί θύμωσε, σκώθκε τή νύχτα πήρε το 

μωρό καί τό άφσε έξω στό φράκτ’ κ’ εφγε. Τό πρωί, σά ξύπνησαν οί νοι- 
κοκυραίοι, ηυρανε τό μωρό έξω στό φράκτ’ πληγιομένο καί μέ τά πολλά 
τοκαμαν καλά. "Υστερα από εϊκοσ’ χρόνια πέρασε δ ίδιος πραματευτής 
από τήν ίδια καλύβα καί στήν πόρτα είδε έ'να κορίτσ’, τό άρεσε καί τό 
γύρεψε νά τό κάν’ γυναΐκά τ ’. Σαν παντρεύθηκε είδε σημάδια στό κορμί 
τής γυναΐκάς τ ’ καί τή ρώτσε. Τόν είπε πώς δταν ήτανε μωρό, στό σπ ίτ’
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τους πήγε ένας πραματευτής, καί το βράδ5 πού γεννήθκε τό πήρε καί τό 
άφσε εξω στο φράκτ’ καί πληγώθκε. Ό  πραματευτής κατάλαβε πώς τό 
γραμμένο άγραφο ποτές δέ γίνεται.

7 4 .  ‘Η ταγαροβρεμέν’.
Σπλυβρια

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας βασιλέας καί μια μέρα τό μικρό 
τό βασιλόπουλο πήρε τό ντουφέκ’ τ’ καί πήγε νά σκοτώσ’ πουλιά’ κυνη
γώντας βγήκε έ'ξω από τό περιβόλ’ τοϋ παλατιού καί νυχτώθκε στο βουνό, 
ό καιρός χάλασε κ’ έχασε τό δρόμο, από μακρυά βλέπ’ σέ μια καλύβα φως, 
παγαίν’ καί χτυπάγτ την πόρτα, κεί κάθουνταν ένας τσομπάνς μέ τή γυ- 
ναΐκά τ ’, αυτοί f]cav καλοί άνθρωποι, τό πήραν μέσα, τό ζέσταναν σέ μια 
γωνιά, τό έ'δοσαν νά φάγ’, έστρωσαν κατά γής ένα σιλτεδάκ’ καί τό έβα
λαν νά κοιμηθή. Τό βασιλόπουλο εύχαριστήθκε καί κάθοε μαζύ τς. Ε κεί
νες τις μέρες γένσε καί ή γυναίκα τού τσομπάν’, στις τρεις μέρες τά με
σάνυχτα, άνοίγ’ μοναχιά τς ή πόρτα καί μπαίνε τρεις γυναίκες, οί τρεις 
Μοίρες καί πάνε ίσια στή κούνια τοϋ μωρού για νά τό γράψνε τή μοί
ρα. Ή  μια τό λέγ’, ή έμορφιά σ’ νά μήν έχ’ ταΐρ’, ή άλλ’ νά πάρς άντρα 
τό βασιλόπουλο πού κοιμάται στο σιλτεδάκ’ καί ή τρίτ’ νά γίνς βασίλισ
σα καί νά βασιλέψης. Τό βασιλόπουλο πού ήτανε λαφροΐσκιοτο άκσε τί 
είπαν οί Μοίρες καί λέγ’ μέσα τ’, θά διή άν θά μέ πάρ’. Τό πρωί άμα 
σκώθκε είπε στή μάννα τού μωρού, πώς θέλ’ νά γυρίσ’ στο σπίτ’ τ ’ καί 
νά τον δόσνε καί τό μωρό νά τό πάγ’ στο πατέρα καί στή μητέρα τ’ νά 
τό μεγαλώσνε, νά τό μάθνε γράμματα καί σείς νά έρχεσθε πότε πότε νά 
τό βλέπετε. Καί οί δυο μείνανε συλλογισμέ ν’, σάστισαν τί νά κάννε, ό 
τσομπάνς λέγ’ στή γυναΐκά τ’, άς τό δόσμε, τό παιδί φαίνεται από καλή 
φαμτλιά καί άρχοντοπάΐδ’, στην πολιτεία τό κορίτσ’ μας θά γ ίν ’ σπουδαγ·’ 
μένο, εδώ στήν ερημιά τί θά γίν’ μέ μάς φτωχοί ά'νθρωπ’; άς κάμε τό 
σταυρό μας, κι’ άς τό δσσμε, μια φορά τον μήνα θά πηγαίνμε νά τό βλέπ- 
με. ’Από τά πολλά καταπείσθηκε ή μάννα, σκεφτική τό ντύλιξε σέ πα
στρικά φασκιά, τό φάσκιωσε σφικτά σέ μάλλινη φαντή πάνα ναι όλο κλά
ματα τό φίλσε, τό φίλσε ό .πατέρας καί τό έδοσαν. Τό βασιλόπουλο χα
ρούμενο τό πήρε καί έφγε. "Αμα πυρπάτσε κάμποσο δρόμο, είδε ένα χαν- 
τάκ’ κ’ είπε νά τό ριξ’ μέσα. Νά τό ρίξω ; νά μή το ρίξω; νά τό ρίξω ; 
άς μή τό ρίξω. Κρίμα είναι, τό πήρε κ’ έφγε. ’Έφθασε σέ ένα περιβόλ’, 
εκεί είδε μιά μεγάλ’ ταγάρα, άς άφίσω τό μωρό δώ στήν άκρ’, θάλθοϋνε 
οί όρνιθες νά πιούνε νερό, θά τό σκουντίσνε μέσα καί θά πνιγή. To acpL- 
σε καί έφυγε τρεχάτο σαν νά τό κυνηγούσανε. Τό πρωί ο περιβολάρς
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πάγ’ νά βάλ’ νερό στη ταγάρα, άκούγΐ κλάματα μωρού, τό πέρν9 καί ολό
χαρος τό πήγε στη γυνα»κά τ’ καί τό κάνανε δικό τς παιδί. Σαν πέρασαν 
εξ χρόνια λέγ’ τό βασιλόπουλο, ας πά νά δώ ζή εκείνο τό μωρό καί ξεκίν- 
σε νά πάγ’ στο περιβόλ’. Μόλις έφθασε εκεί βλέπ’ ένα έμορφο κοριτσάκ’ 
ως έξη χρονώ καί τό πηγαίν’ μέσα στον πατέρα τ ’, άμα κάθσε τό λέγ’ 
ή μητέρα τ’, έλα ταγαροβρεμέν’ νά κεράσης.

Τό βασιλόπουλο κατάλαβε πώς αύιό ήταν τό μωρό πού άφσε πλάν’ 
στη ταγάρα καί τό γύρεψε από τις γονιοί τ’· δέ μέ δίνετε τό κορίίσ’ σας 
νά τό πάγω στη χώρα στη μητέρα μ’ νά τό σπουδάσ’ ; εδώ θά μείν’ 
αγράμματο, θά σάς τό φέρνω νά σάς βλέπ’ καί νά τό βλέπτε.

Συλλογίσθηκαν, συλλογίσθηκαν, λέγ’ δ περιβολάρς στη γυναικά τ’, 
καλά λέγ’ τό παλληκάρ’ άς τό δόσμε έκεΐ θά γίν’ σπουδαγμένο. Μόλις 
τό πήρε καί βγήκε έξω από τό περιβόλ’, τό έβαλε μέσα σ’ ένα μικρό» σεν- 
τοΰκ’ καί τορριξβ στη θάλασσα καί είπε μέσα τ’, τώρα δέ μέ γλυτώνς. Τό 
σεντούκ’ έπλεξε, έπλεξε καί πήγε στην ΙΙόλ’* εκεΐ βασίλευε ή θεία τ’’ ή βα
σίλισσα δταν είδε τό σεντούκ’ νά πλέχ’ στη θάλασσα, μπρος στο παλάτ’, 
λέγ’ τις δούλες, πάτε νά τό πάρτε, άν. έχ’ φλουριά μέσα είναι δικά σας 
καί άν είναι παιδί θά είναι δικό μ’.

Τρέξανε οί δοΰλίες έπιασαν τό σεντούκ’, τό άνοίγνε καί βλέπνε μέιία 
ένα έμορφο κορίτσ’, τό πάνε στη βασίλσα, ή βασίλσσα πού δεν είχε παι
διά τό χάρκε πολύ καί τό έκαμε παιδί τς. Πέρασανε χρόνια, τό κορίτσ’ 
μεγάλωνε σάν αληθινή βασιλοπούλα, ή εμορφιά τ ’ δεν είχε ταΐρ’ καί ήταν 
στολισμένο μέ δλες τις χάρες, ή βασίλισσα τό αγαπούσε πολύ' λέγ’, δέ 
φωνάζω τον μικρό μ ’ ανεψιό, νά μή κάνω γαμπρό ξένο άνθρωπο καί νά 
τούς άφίσω τό βασίλειό μ’ ; Τον έγραψε καί ήρθε. Ή  βασίλισσα τον είδε 
μέ πολύ χαρά, τον αγκάλιασε, τον φίλσε καί τον είπε νά σέ δείξω καί την 
κόρη μ’ νά δγής τί έμορφη πού είναι. Τό βασιλόπουλο ήξερε πώς ή θεία 
τ’ δέν είχε παιδιά, άπόρσε καί ή βασίλσσα τον είπε δλ’ την ιστορία, δτ*· 
μπροστά από χρόνια, μιά μέρα είδε νά πλέχ’ στη θάλασσα προς στο πα
λάτ’ ένα σεντούκ’ καί έστειλε τις δούλες νά τό πάρουν καί πώς τίς είπε, 
άν έχ’ φλουριά θάταν δικά τους καί άν ήτανε παιδί θάταν δικό τς. Τό 
σεντούκ’ είχε ένα κορίτσ’ έμορφο, τό άγάπσε πολύ καί τό έκαμε κόρη τς 
καί τώρα πού τράνεψε θέλ’ νά την παντρέψ’, γιά αυτό τον φώναξε γιά νά 
την πάρ’ γυναικά τ’ καί δταν περνούσαν χρόνιμ θά τούς έδινε καί τό βα
σίλειο. Τό βασιλόπουλο έδοσε τό λόγο τ’ καί άρραβωνιάσθηκαν, μά μέ
σα τ’ είπε αυτήν τή φορά δέν τό έπιτυχαίνς. Παράγγειλε δυο δμοια δα- 
χτυλίδια, τό ένα έδοσε στην αρραβωνιαστικιά τ’ καί την είπε, θά φύγω 
καί σ’ ένα χρόνο θά έλθω, άν χάσεις τόδαχλυλίδι σ’ δέ θά σέ πάρω γυ
ναίκα.
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Την υστερνή μέρα πού θέ νά φύγ’, τή νύχτα, παγαίν’ καί πέρν’ κρυ 
φά το δαχτυλίδι τς καί δταν έφευγε μέ το καράβ’ το ρίχν’ κατά μέσης στη 
■θάλασσα. ΤΙ βασιλοπούλα ξύπνησε το πρωί, βλέπ’ πού λείπ ’ το δαχτυλίδ’, 
σκαλιζ’ παντού, πουθενά δεν είναι καί το έκαμε μεγάλο καϋμό. Κόντευε ό 
καιρός πού θέ νά γ ίν ’ ή χαρά καί ή βασιλοπούλα ήταν πικραμέν’, δεν ηύ- 
ρε το δαχιυλίδ’ τς καί τό βασιλόπουλο την είπε, σ’ ένα χρόνο θά έλθω καί 
άν χάσεις τό δαχτυλίδ’ σ’, δε θά  σέ πάρω γυναίκα.

’Από μέρες στο μαγεριό γένουνταν τά φαγιά πού θά νά φάγ’ δλη ή" 
Πόλ’, κεί πού ένας δούλος έσχιζε την κοιλιά ένού μεγάλου ψαριού, βλέπ ’ ή 
βασιλοπούλα τό δαχτυλίδ’ τς καί από την χαρά τς έτρεξε καί τό είπε στη 
βασίλισσα. Τό βασιλόπουλο δλο τον καιρό πού έλειπε θυμούντανε την βα
σιλοπούλα δέ ξεχνούσε τις χάρες καί την έμορφιά .τς, την αγαπούσε μά δεν 
ήθελε νά την πάρ’ γυναίκα καί νά γ ίν’ όπως τό είπαν οί Μοίρες, ή ταγα- 
ροβρεμέν’ δεν είχε τό δαχτυλίδι τ ’ καί ή χαρά δέ θά γίνουντανε, ας ήταν 
καί ολα έτοιμα,"Οταν ήλθε τό βασιλόπουλο, ή βασιλοπούλα όλόχαρ’ έτρεξε 
καί τό έδειξε τό δαχτυλίδ’.

Τότε τό βασιλόπουλο κατάλαβε πώς τά γραμμένα δέ ξεγράφουνται 
καί παντρεύθηκαν, ή χαρά βάσταξε σαράντα μέρες καί σαράντα νύχτες 
βασίλεψαν χρόνια πολλά καί έζηοαν καλά καί μεΐς καλλίτερα. 75

75 .  Τό β α ΰ ί λ ο κ ό ρ ι τ ο ο  κ ’ ο ί  τ ρε ι ς  άγγέλ\
Σηλυβριά

Μιά φορά κ’ ένα καιρό ήταν ένας βασιλές καί μιά βασίλσσα, δεν είχα
νε παιδιά καί παρακαλούσανε τό Θεό νά τούς δόσ’ ένα παιδί. Ό  Θεός 
τούς λνπήθκε καί τούς έδοσε ένα κορίτσ’ καί τούς είπε, σα γ ίν’ δώδεκα 
χρονώ θά μέ τό δόστε.

Καλά είπαν ό βασικές κ’ ή βασίλισσα.
Το βασιλοκόριτσο μεγάλωσε καί πήγαινε στύ σχολείο. Σάν έγινε δώ- 

δε <α χρ >νώ, μιά μέρα σά γύριζε απ' τό σχολείο, τό απάντησαν τρεις 
άγγέλ’ καί τό λένε, νά πής τή μητέρα σ’ νά μάς στείλ’ τό δώρο πού μάς 
έταξε. Τό βασιλοκόριτσο πήγε στη βασίλισσα καί την είπε, μητέρα, μέ ηύ- 
ραν τρεις άγγέλ’ καί μέ είπαν, νά τούς δύσης τό δώρο πού τούς έταξες. 
Μόλις τ’ άκσε ή βασίλισσα έκλαιγε. Το έλουσε, το άλλαξε τό έστειλε στό 
σχολείο καί τό είπε, σά σέ βρούνε οί άγγέλ’ νά τούς πής είπ ’ ή μητέρα 
μ’, νά πάρτε τό δώρο. Κεί πού πήγαινε τό βασιλοκόριτσο, τύ βρήκανε οι 
τρεις άγγέλ’ καί τούς είπε, ε ιπ ’ ή μητέρα μ', νά πάρτε το δώρο πού σάς 
έταξε.

Να πης τή μητέρα σ', πώς τύ δώρο δεν το π ρνυυμε γιατί τύ έστειλε
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μέ καθαρή καρδιά, κι' δ καθένας τους το έδοσε από μια ευχή. Ό ένας 
το είπε νά περπατάς καί νά πέφτουνε’ χρυσά τριαντάφυλλα, ο άλλος τό 
είπε τά δάκρυα σ3 νά γίνουνται μαργαριτάρια κι3 ό τρίτος τό έδοσε ένα 
χρυσό σταυρό. Τό βασιλοκόριτσο σά γΰρσε ηύρε τή μητέρα τ3 πδκλαιγε* 
την λέγ\ μ3 είπανε οί τρεις άγγέλ3 νά σέ πώ, πιο; τό δώρο δεν τό πέρ- 
νουνε γιατί τόστειλες μέ καθαρή καρδιά κι3 ό καθένας τους μ’ έδοσε από 
μιά ευχή, ό ένας μ’ είπε νά περπατώ καί νά πέφτουνε χρυσά τριαντάφυλ
λα, 6 άλλος τά δάκρυά μ3 νά γίνουνται μαργαριτάρια κι3 6 τρίτος μ" έδο
σε ένα χρυσό σταυρό.

Ό  βασιλέας κι9 ή βασίλισσα έκλαιγαν απ’ τή χαρά τς, δόξασανε τό 
Θεό που τους χάρσε τό κορίτσ’ τους, έκαμαν πολλά καλά στις φτωχοί καί 
στύ παλάτ3 έκαμαν γλέντια καί ξεφάντωσες πολλές. Σά μεγάλωσε τό βα- 
σιλοκόριτσο τό πάντρεψαν μ3 ένα βασιλοπαΐδ'1 κ3 έζησαν δλοι καλά καί 
μεΐς καλλίτερα.

7 6 . Ό  Θ εός ηαϊ ή Μ άννα  Χ).

Τζετώ

«Δόσε με, Θεέ μ3, ένα παιδί, άς τό κάμω δώδεκα χρονώ καί τότε μέ 
τό παίρνεις». 'Ο Θεός τήν άκσε πού παρακαλοϋσε μ3 όλη τς τήν καρδιά 
και τήν έδοσε ένα κοριτσάκ9 καί τό έβγαλε Μαρουλίτσα. Ή  Μαρουλίτσα 
μεγάλωνε, ήταν ή χαρά τής μάννας τς, καί τήν έστελνε σχολείο. "Οταν 
έγινε δώδεκα χρονώ, γυρνώντας από τό σχολείο πολλές φορές στο δρόμο 
τήν έβλεπε ένας παππούς καί τήν έλεγε, νά πής τήν μητέρα σ3 νά μή ξε- 
χάσ* τό τάμα πού μ3 έκαμε. Ή  Μαρουλίτσα μέ τ̂ ά παιχνίδια ξεχνούσε νά 
τό πή. Πάλε δ παππούς τήν έβλεπε καί τήν ρωτούσε : τό είπες 
τήν μητέρα σ3;

—Τό ξέχασα, παππού.
—Πες την, νά μή ξεχάσ9 τό τάμα πού μ3 έκαμε.
Ή  Μαρουλίτσα δλο ξεχνούσε νά τό πή καί μιά μέρα ό παππούς τήν 

λέγ3, σέ δένω μιά κλωστή στο δακτυλάκ3 σου, γιά νά μή ξεχάσης τό βράδ’ 
νά τό πής. Ή  μητέρα τς βλέπ9 τήν κλωστή δεμέν” στο δακτυλάκ9 τής Μα- 
ρουλίτσας καί τήν ρωτάγ9 γιατί τήν έβαλε.

—Είναι καιρός τώρα, πού ένας παππούς πολλές φορές, γυρνώντας 
από τό σχολείο, μέ λέγ’ νά σέ πώ νά μή ξεχάσης τό τάμα πού τον έταξες'

1) Δημοσιεύτηκε στην «"Ελληνίδα» τον 1930, Τ. I'. σελ. 64.
Θ g 9  *  & *  ά ΙΖ ' • 11
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εγώ ξεχνούσα καί τώρα μ’ έδεσε την κλωστίτσα, για να θυμηθώ νά σέ 
τό πώ.

Τότε θυμήθκε ή δυστυχισμέν’ τό τάμα που είχε κάν’ στο Θεό, πού 
τον παρακαλοΰσε κ ’ έλεγε. «Δόσε με, Θεέ μ’ , ένα παιδί, ας τό κάμω δώ
δεκα χρονώ καί τότε μέ τό παίρνεις». ’Έκλαιγε, χτυπιούντανε καί παρα- 
καλοΐσε, έσφιγγε την Μαρουλίτσα οςρικτά στην αγκαλιά τς, για νά μη 
την χάσ’. «Θεέ μ’, δεν ήξευρα πώς τα χρόνια περνούν τόσο γλήγορα) 
σχώρνα με, μή παίρνεις τό παιδί μ*».

Ό  Θεός είχε δίκαιο νά γυρεύ’ τό τάμα, αφού τής τό έδοσε τό παιδί 
γιά νά τό πάρ’ δώδεκα χρονώ καί άν δεν τό έδινε, ό Παντοδύναμος μπο
ρούσε νά παιδέψ’ τό παιδί τς, γιά νά την τιμοιρήσ’ πού κριματίστηκε 
Κάν3 τον σταυρό καί την προσεΐ’χή τς μπρός τό εικόνισμα τού σπιτιού, 
φιλεί την Μαρουλίτσα τς καί τη λέγ’ μέ μαύρη καρδιά, πες τον παππού, 
δπου τυβρ’ άς τό πάρ’. ΙΙτιγαίνοι τας στο σχολείο την παίρν3 ό παππούς, 
πού ήταν 6 Θεός, την πηγαίν’ σέ καταπράσινους μπαχτσέδες μέ ομορφα 
λουλούδια καί δέντρα. '11 Μιιρουλίτσα δεν εύχαριστιούντανε, θυμούντανε 
την μητέρα τς κΤ δλο έκλαιγε. Τήν έδοσε νά μαγερέψ’ λάχανα τριζνί- 
τσια 2), έδοσε καί τό τακτικό άλας, τό φαγί γίνουνταν αλμυρό από τά δά- 
κρυά τς, πού έπεφταν μέσα στο φαγί πού έκλαιγε καί έλεγε :

° Οπως τρίζ* αυτό τό τρ ιζν ίτσ]
έτσι τρίζει και  της μάννας μον η καρδίταα
γιά τά με τη Μαρουλίτσα.

Τήν άλλ* μέρα πάλ’ τό φαγί αλμυρό, καί κάθε μέρα τά τριζνίτσια 
γίνουνταν αλμυρά από τά δάκρυα τής Μαρουλίτσας, πού κυλούσαν μέσα 
πού δλο έκλαιγε καί έλεγε"

1 ν Οπως τρ ΐζ° αυτό τό τρ ιζν ίτο3,
έτσι τρίζ ’ και της μάννας μον η καρδίτσα 
γιά τά με τη Μαρουλίτσα.

Καί ή μητέρα τς δέ ξεχνούσε τη Μαρουλίτσα, δλο κ’ έκλαιγε' κ’ έλε
γε, Θεέ μ’; πήρες τό κορίτσι μ’, έτσι σέ τό ζήτησα, σ’ ευχαριστώ, Θεέ μ*, 
μά δέν μπορώ νά τ’ αλησμονήσω, σχώρνα με καί έχυνε δάκρυα πικρά.

Ό Θεός λυπήθηκε καί είπε, άς στείλω τό κορίτσ’ στην μητέρα τ’ καί 
ρωτάγΐ’ τό λύκο 1

— Λύκε, τί τρως-;
—Τρώγω κρέας, πίνω καί νερό.

1) Αμάρτησε.—2) "Αγρια χόρτα πού τά φίίλλα τους τρίζουν όταν τρώγονται.
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—Σύ δεν πας παιδί στη μάννα.
Ρωτάγΐ3 την άλεποϋ :
— Αλεπού, τί τρως ;
—Τρώγω κρέας, πίνω καί νερό.
—Καί σύ δεν πας παιδί στη μάννα καί ρωτάγΡ τό ελάφ' :
—’Ελάφ*, τί τρως ;
— Τρώγω χόρτο, πίνω καί νερό.
— Σύ πηγαίνς παιδί στη μάχνα’ καί καθίζ’ τη Μαρουλίτσα στη ροχ’ 

τ ’, νά την πάγ’ στή μάννα τς. Τό ελάφ’ πηγαίν’ εμπρός καί 6 λύκος τρέχ’ 
τό καταπόδ’ νά φάγ3 τό κορίτσ3. Στο δρόμο ρωτάγΤ τό στάρ3, μην είδες νά 
περνάγΤ απ’ εκεί κανένα ελάφ’ ;

—ΚάΌ-σε, λύκε, νά σέ πώ τά δικά μ’ βάσανα* μένα μέ σπέρνε, με 
-θερίζνε, μέ άλωνίζνε, μέ δερμοχίζνε 7), κέ άλέθνε, μέ ζύμωνε, μέ κάμνε 
ψωμί καί μέ τρώνε καί σάν μέ κάνε φρυγανιά μέ καίνε καί αυτό πολύ 
μέ πικραίν*.

Φεύγ’ 6 λύκος καί ρωτάγΤ τό κριθάρ’, μην είδες νά περνάγΤ κανένα 
ελάφ’ ;

—Στάσου, λύκε, νά σέ πώ τά βάσανά μ’, εμένα μέ σπέρνε, μέ θε- 
ρίζνε, μέ άλωνίζνε, μέ πάνε στήν άπσθήκ*, μέ άλέθνε, μέ ζυμώνε, μέ 
κάνε ψωμί καί μέ τρώνε οι άνθρώπ3 καί τά ζώα.

Φεύγ3 ό λύκος καί ρωτάγΐ τό λινάρ :
—Μην είδες νά περνάγΐ απ’ εδώ κανένα ελάφ’ ;
— Κάθσε, λύκε, νά σέ πώ τά βάσανά μ’, εμένα μέ σπέρνε καί δταν 

φυτρώσω καί μεγαλώσω, μέ βγάζνε άπ’ τή γή, μέ χτυπούνε μέ τό κάτω 
τής άλωκάνας γιά νά ξεχωρίσ3 δ σπόρος, ύστερα μέ βροχιάζνε 3) μέ τις 
μέρες, ύστερα μέ πλύνε, μέ στεγνώνε, μέ χτυπούνε μέ τον κόπανο, μέ 
μελκούνε μέ τή μέλκα 3), κατόπι μέ κάμνε νήμα, καί αφού μέ φάνε, μέ 
λεύκαινε στο ρέμα.

Φεύγ* ό λύκος καί πάγ3 στή βρίζα *).
— βρίζα, μήν είδες νά περνάγΤ άπ3 εδώ καμμιά έλαφος ;
—Τρέξε γλήγορα, άπ’ έδώ πέρασε, μόλις τή προφθαίνς.··
Τό ελάφ’, μόλις πρόκαμε καί μπήκε στο σπίτ’ τής μάννας καί γλύ

τωσε τή Μαρουλίτσα, μά ό λύκος τό δάγκασε στο πίσω πόδ\ ή μητέρα έ
βαλε βαμπάκ’ στο πόδ3 καί ακόμα ώς τά τώρα κάθε ελάφ3 έχ’ λίγο άσπρο

*1) Κοσκινίζουν.—2) Τό ρίξιμο τοΰ λιναριοΰ μέσα στο ρέμα για νά μαλακώση, 
από πάνω τό σκεπάζουν μέ άμμο καί χώμα γιά νά μή τό βλέπί ό ήλιος καί τό ξε
ραίνει.—3) 'Εργαλείο, π ά νω  σ’ αυτό ,κτυποΰντό λινάρι καί καθαρίζεται.—4) Σί
καλη.
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πίσω τ\ eH μητέρα, εύχαρίσττισε το Θεό, πού την έδοσε πίσω τό παιδί 
τς, τήν ελαφο κράτησαν καί τήν είχανε πάντα μαζί τς καί ήταν ή άχώρι 
στη συντρόφισσα τής Μαρουλίτσας. Ή  βρίζα πού έδειξε τό δρόμο, δεν 
έχ’ βλογή 1) καί δεν έχ’ τήν άδεια νά πατήο’ τήν πόρτα τής εκκλησίας’ 
από τό άλενρ’ τς λειτουργία δέ γίνεται καί δταν τήν ρωτήσ3 κανείς, για
τί δεν πηγαίν’ στην εκκλησία; αυτή λέγ3 είμαι αψηλή καί απ’ εδώ τήν 
βλέπω.

77. Τό Β α ϋ ι λ ό π ο ν λ ο  κ ι  ό νχερβίϋ'ης.
Καστανιές

Μια φορά κ3 ένα καιρό ήταν έ'νας βασιλές καί μια βασίλισσα, δεν 
είχανε παιδιά καί τό είχα νε μεγάλο καϋμό, μέρα νύχτα παρακαλούσανε τό 
Θεό νά τούς δόσ’ ενα παιδί. Ό βασιλές πηγαίνοντας μια μέρα περίπατο, 
καθώς ήτανε συλλογισμένος, τον βλέπ3 έ'νας ντερβίσης καί τον λέγ’ ξέρω 
βασιλέ μ’, την πίκρα τή δική σ’ καί τής βασίλισσας, θά σάς δόσώ κείνο 
πού θέλτε, μά δταν γίν" εφτάχρονα» θά σάς τό πάρω. Ό  βασιλές απ’ τή 
χαρά τ’ τό δέχθκε. Ή  βασίλισσα ύστερα από καιρό έκανε έ'να παιδί κ3 
έγιναν χαρές μεγάλες σ ’ δλο τό βασίλειο, Τό βασιλόπουλο μεγάλωνε καί 
μέ τις ώρες έπαιζε όξω στο περιβόλ3 τού παλατιού. "Οταν έγινε επτά χρο- 
νώ, μιά μέρα ό ντερβίσης είδε χό βασιλόπουλο καί τό είπε, νά πής τον 
πατέρα σ’ νά μέ δόσ’ εκείνο πού μ’ έταξε. Τό βράδ3 πάγ’ λέγ’ στον πα
τέρα τ3, απάντησα ένα ντερβίσ3 καί μ3 είπε νά πής στον πατέρα σ3 νά μέ 
δόσ3 κείνο πού μ’ έταξε. Σάν τ3 άκσε ό βασιλές καταπικράθκε* πες τον 
πώς ξέχασες νά μέ τό πής. Τήν άλλ’ μέρα δ ντερβίσης βλέπ’ τό βασιλό
πουλο καί τό ρωτάγχ, τόπες τον πατέρα σ’ ;

—Τό ξέχασα.
—Παρ’ αυτό τό μήλο κι’ δταν τον δγής θά θυμηθείς νά τό πής.
Τό βασιλόπουλο δείχν’ τό μήλο στον πατέρα τ’ καί τον λέγ3, 6 ντερ

βίσης μ’ εδοσε τό μήλο για νά μή ξεχάσω νά στο πώ. ■
— Πές τον πώς τδφαγες.
Τήν άλλ3 μέρα τό βλέπ3 δ ντερβίσης, πάλε ρωτάγΐ’ αν τδ'πε καί κείνο 

είπε, ξέχασα καί τυ'φαγα.
—Νά δόσης τον πατέρα σ3 αυτά τά κομπολόγια καί νά τον πής, τό 

τάμα πού μ3 έταξε νά μέ δόσ’.
Ό βασιλές απ’ τή λύπ’ τ ’ θέ νά χάσ3 το νοϋ τ ’ , έπρεπε νά βαστάξ’

1) Ευλογία.

.
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τό λόγο πού εδοσε στο ντερβίσ’ καί λέγ’ στο βασιλόπουλο, πες τον ας 
σκύψ’ κ ι’ άς τό παρ’.

Την άλλ’ μέρα τό βασιλόπουλο βλέπ’ τον ντερβίσ’ καί τον είπε, τά 
κομπολόγια τά έ'δοσα στον πατέρα μ’ καί τον είπα πώς θέλς κείνο πού σ’ 
έταξε καί μ’ είπε, άς σκύψ’ κι5 άς τό παρ’. Ό  ντερβίσης σκύφτ’ καί πέρν5 
τό βασιλόπουλο, τό βάζ’ στο νώμό τ’ καί παγ’ , πάγ’ καί πάνε σ’ ένα με
γάλο παλάτ’ καί ζοΰσαν μαζύ. "Οταν τό βασιλόπουλο έκλεισε τά δέκα 
εφτά χρόνια ό ντερβίσης τό εδοσε τά κλειδιά καί τό είπε, σ’ δλες τις κά
μαρες έμπα, έβγα, μόνο σ’ αύτήνα την κάμαρα νά μη μπής.

Μιά μέρα πού έλειπ’ δ ντερβίσης, τό βασιλόπουλο άνοίγ’ τήν κάμαρα 
πού τό είτε νά μην άνοίξ’ καί τί νά δγή μέσα, βλέπ’ τρεις βρύσες πού ή 
μιά έτρεχ’ άσήμ’, ή άλλη μάλαμα κ’ ή τρίτ’ διαμάντια, τό βασιλόπουλο 
σάστισε, βάζ’ τό δάχτυλο τ ’ κάτ’ άπ’ τη βρύσ’ πού έτρεχε μάλαμα καί μά- 
λαματώθκε τό δάχτυλό τ’. Ό  ντερβίσης σάν είδε τό χρυσό δάχτυλο τοΰ 
βασιλόπουλου τό είπε, δεν έπρεπε αυτά νά τά δγης τόσο μικρός. "Ολα αυ
τά είναι δικά σ’, τον βούτηξε μέσα στο μάλαμα καί τον είπε νά πας νά 
γυρίσης δλο τον κόσμο καί μετά, νά πας στον πατέρα σ’ καί στην μητέρα 
σ’ πού σέ περιμένε. Στο δρόμο πού θά πηγαίνς θά βρεις ένα φτωχό γέρο, θά 
τον δόσεις τό μάλαμα νά στείλ’ στά παιδιά τ ’ καί σύ νά πάρς τό δέρμα τ’ 
καί νά τό φορέσης, τον εδοσε καί μιά τρίχα καί τον είπε σάν έχς άνάγκ’ 
από τίποτε νά τήν καίς καί θά έρχεται ή φάσα, ένα ωραίο άσπρο άλογο 
μέ φτερά. Τό βασιλόπουλο άποχαιρέτσε τον ντερβίσ’. Στο δρόμο οπού πή
γαινε ηύρε τον γέρο, τον εδοσε μάλαμα κι’ αυτός πήρε τό δέρμα τ ’ κ’ έγινε 
γέρος. Παγαίν’, παγα ίν’ καί φ θά ν ’ σ ’ ένα παλάτ’ , παρακάλεσε τον περι- 
βολάρ’ νά τον άφίσ’ νά μείν’ μαζύ τ’ νά τον βοηθή στις δουλιές καί τό 
δέχθηκε. Μιά μέρα βλέπ’ στο παράθυρο τη βασιλοπούλα, καίγΐ’ τή τρίχα καί 
γίνεται ένα ωραίο βασιλόπουλο, έρχεται κ ’ ή φάσα, κάθεται πανωθιό τς 
καί κάμν’ περίπατο μέσ’ στο περιβόλ’ , ή βασιλοπούλα τό είδε καί τό 
άγάπσε. Τήν βασιλοπούλα, βασιλόπουλα πολλά τή ζητούσανε κι’ δ βασιλές 
ένα άπ ’ αυτά ήθελε νά κάν;’ γαμπρό, ή βασιλοπούλα κανένα δεν ήθελε, 
είπε μόνε άν μέ δόστε αυτόν τον γέρο πού βοηθεΐ τον περιβολάρ’, μόνε 
αύτόνα θά πάρω κ ι’ δ βασιλές αναγκάσθηκε νά δόσ’ τήν άδεια καί βόλε
ψαν δυο κάμαρες στο περιβόλ’ καί κεί νά καθήσνε. Ή ρ θ ’ δ καιρός νά 
πάγ’ δ βασιλές στον πόλεμο, γίνουντανε στο παλάτ’ μεγάλες ετοιμασίες, 
στρατός, καβαλλαρία μαζεύουντανε, δ οχτρός προχωρούσε, πάγ’ ή βασιλο
πούλα καί λέγ’ στον πατέρα τς, νά δόσνε ένα άλογο στύν άντρα τς νά 
πάγ’ καί κείνος μέ τό στρατό. Ό βασιλές γέλασε, είπε καί τον έδοσαν ένα 
ψωριασμένο άλογο κ’ έφγε δυο μέρες πριν ξεκινήσ’ τό στρατό. Ό βασι- 
λές μέ τό στρατό έφγε, δ γαμπρός τ ’ ήτανε ακόμα έ'ξω άπ’ τήν πολιτεία,
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το αλογό τ3 χωμένο μέσα στη λάσπ3, όταν περνούσε από κεί ό βασιλές 
γύρσε τό πρόσωπό τ’ άπ3 τ ’ άλλο μέρος για νά μη τον δγή. 3Αρχίνσ3 ό πό
λεμος με τά σπαθιά χτυπιούντανε η’ ένα χρυσοψορεμένο βασιλόπουλο σ’ 
ένα φτερωτό άσπρο άλογο πολεμούσε σά λιοντάρ’ καί σκότωσε πολλούς 
άπ’ τούς οχτρούς καί στο τέλος πληγώθκε. Ό  ίδιος δ βασιλές έβγαλε απ’ 
τον κόρφο τ ’ ενα ωραίο χρυσοκεντημένο μαντήλ’ κ3 έδεσε τή λαβωματιά 
τ3, ν' ήθελε νά τό παρ’ μαζύ τ’ στο παλάτ3 νά τ̂ό περιποιηθή, νά γιατρέψ3 
τή πληγή τ3. Τό βασιλόπουλο δέ δέχθηκε κ3 έφγε. Ό  βασιλές είπε μέσα 
τ3, τέτοιος άξιζε γιά την κόρη μ’ κ ι3 όχι κείνος. Γυρίζοντας στην πολιτεία 
τ3 μέ τό στρατό, πάλε βλέπ3 ιόν γαμπρό τ3 στο ίδιο μέρος πού ήτανε καί 
στον πηγαιμό καί καταστεναχωρέθκε. Μόλις έφθασε στο παλάτ3, ό βασι- 
λές πήγε νά δγή την κόρη τ’, την είπε στόν πόλεμο ήλθε κ3 ένα άντρει- 
ωμένο κ’ ωραίο βασιλόπουλο χρυσοψορεμένο πού πολέμσε καλλίτερα άπ3 
όλους, πληγώθκε καί την πληγή τ’, έδεσα μέ τό μαντήλι μ’ τό χρυσοκεν
τημένο, αύτόνα νά έπερνες κόρη μ’.

Ή  βασιλοπούλα δέ βάσταξε, βγάζ3 άπ3 τό χέρ3 τ' άντρου τς το μαν
τήλ* πού ήτανε στην κάμαρα δίπλα καί τό δίχν* στόν πατέρα τς. Ό βασι- 
λές ολόχαρος σκώνεται καί βλέπ3 τό ίδιο τό βασιλόπουλο, τό αγκάλιασε, 
τό φίλσε,φίλσε τή βασιλοπούλα κ’ έκαμε γιορτές μεγάλες καί χαρές σ’ όλο 
τό βασίλειο. "Υστερα πό μέρες τό βασιλόπουλο πήρε τή βασιλοπούλα νά 
πάνε γιά τήν πατρίδα τ’, ό βασιλές τούς έδοσε τήν ευχή τ3. Τό βασιλό
πουλο καίγΐ τήν τρίχα κ3 έρχεται ή φάσα, άνεβαίνε κ’ οί δυο καί πάνε 
στο ντερβίσ3, πέρνουν όλους τούς θησαυρούς μέ τις τρεις βρύσες καί τύν 
ντερβισ* μαζύ καί πήγανε στην πολιτειακού ήτανε τό βασίλειο τού πα
τέρα τ3 κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα. 78

78. Ή  βαοιλοκόρ’ κ 3 οί κλέφτιδοο.
Καστανιές

Μιά φορά κ* ένα καιρό ήτανε ένας βασιλές καί μιά βασίλισσα κ3 
είχανε μιά κόρ’, πέθανε δ βασιλές κ3 ή βασίλισσα, ή βασιλοπούλα έμεινε 
μονάχ3 καί πήρε τριάντα εννιά κοπέλλες καί κείν3 σαράντα καί νυχτέρευε. 
Ένα βράδ3 έσβυσε τό φως τς καί δέν είχε σπίρτα νά τ3 άνάψ3, άνοιξε τό 
παράθυρο κ3 ε ίδ ε  αντίκρυ στύ βουνό ένα φως, σκώθκε και πήγε, ήτανε 
σαράντα κλέφτιδοι, κ' οι σαράντα κοι μούντανε καί στή μέσ’ ένα μεγάλο 
καζάν3 έβραζε κρέας.Ή βασιλοπούλα πήρε μιά φωτιά κ3 ένα κομμάτ’ κρέας 
κ3 έφ γ ε . Τήν είπαν τά κορίτσια πού τά βρήκες ;

— Μ ή fit ρωτάτε, τά ηύρα πάνω στο βουνό.
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Τό δεύτερο βράδ3 πάλι πήγε καί πήρε φωτιά καί κρέας κ' έ'φγε.
Στις τρεις βραδυές τήν φύλαξ’ ό μεγάλος ό κλέφτς καί την είπε, μεϊς 

είμαστε σαράντα κλέφτιδοι καί δέ φοβάσαι πού έρχεσαι καί πέρνς τό 
κρέας καί τή φωτιά, τί νά σέ κάνω ;

—Μή μέ πειράζεις, έχω τριάντα εννιά κοπέλλες καί νυχτερεύμε, εσέ
να θά σέ πάρω γώ καί τά κορίτσια θά τά δόσμε στους άλληνούς.

—Πότε νάλθουμε ;
—Αύριο απ’ τήν πίσ’ πόρτα τού παλατιού είναι ένα παράθυρο, από 

κεΐ. νάρθετε.
Ή  βασιλοπούλα τρόχσε τού βασιλέ τό σπαθί καί μόλις έμπαινε ό 

ένας, τον έπερνε τό κεφάλι τ ’ , δ τελευταίος σά νά μυρίστηκε κάτι, σή
κωσε λίγο τό κεφάλι τ ’ νά δγή κ3 ή βασιλοπούλα πρόφθασε καί πήρε λίγο 
τό κεφάλι τ ’ στην κορφή. ’Ά , λέγ3, σκύλα, αυτό τό κακό πού μ’ έκαμες 
κ’ έκοψες τά παλλήκάρια μ1 κ3 έκοψες τό κεφάλι μ’ νά γ ίν ’ κολοκυθένιο, 
θά σέ βράσω νά σέ φάγω, σά γ ίν ’ τό κεφάλι μ3 καλά.

’Έγινε καλά, πήγε καί τήν πήρε καί τήν πήγε στο βουνό, κεΐ τή ξε
γύμνωσε δπως τήν γένσε ή μάννα τς, τήν έδεσε μέ τήν τριχιά σ’ ένα δέν
τρο κ ι’ αυτός πήγε νά μαζέψ3 ξύλα. Στήν τελευταία αγκαλιά τά ξύλα πού 
πήγε νά φέρ3 περνούσε ένα κάτεργο καί φωνάζ’ ή βασιλοκόρ’ καί γώ χρι- 
στιανή είμαι σάν καί σάς, στείλτε καί σοδστε με. ’Έβγαλαν μια βάρκα, 
πήγαν κ3 εκο\Ι»αν τήν τριχιά, τήν έδοσαν ένα ρούχο κ ’ έβαλε καί τήν πή
ρανε μέσα στο κάίεργο. Ό  καπετάνιος τή ρώτσε πώς τό'παθε, κ’ ειπ ’ ή 
βασιλοπούλα όλ* τήν ιστορία τς απ’ τήν αρχή.

*0 καπετάνιος τήν είπε καί γώ βασίλοπαΐδ’ είμαι, μή φοβάσαι, θά σέ 
πάρω γυναΐκά μ3.

—"Αχ, πώς νά μή φοβούμαι κολοκυθίλας μυρίζ’ .
Ό  κλέφτς σάν πήγε τά ξύλα καί δέν τήν ηύρε πήγε στή θάλασσα κ3 

έπιασε τού κάτεργου τό τιμόν3 από κάτω, γι’ αυτό έλεγε ή βασιλοκόρ’ κο
λοκυθίλας μυρίζ3.

— Μή φοβάσαι, τή λέγ3 τό βασίλοπαΐδ3, δέ φαίνεται πουθενά, γώ δώ 
είμαι.

Αυτός έβγαζε τό κεφάλ*έξω καί σάν έσκυφταν νά δούνε πό πού εΐρ- 
χουνταν ή μυρωδιά, έχωνε τό κεφάλ3 τ ’ μέσα στή θάλασσα, ’Έφθασαν 
στήν πολιτεία καί τό βασιλόπαιδο τήν πήγε στο παλάτ3 τ3 καί τήν στεφα- 
νώθκ.ε, μά ή βασιλοκόρ’ δλο καί μύριζε κολοκυθίλας καί τδλεγε στον άν
τρα τς. *0 κλέφτης πήγε στήν πολιτεία καί πήρε χώμα πεθαμμένο καί 
τό'ρριξε μέσα στή χώρα κ’ είπε, «Νά πεθάνε δλοι, εξόν άπ3 τή βασιλο
πούλα ώς πού νά τή βράσ3, νά τή φάγ’ κ3 ύστερα νά ξυπνήσνε». Πήγε 
καί τήν τράβηξε πλάγ’ άπ3 τό βασιλόπουλο καί τήν έλεγε, έλα νά σέ βρά-



168 Ε λπινίκης Σταμούλη Σαραντή

σω νά σέ φάγω, αυτή ξεφώνιζε, μά οι πεθαμμέν3 άκοΰνε ;
Την κατέβασε κατ’ , την έβαλε και γέμσε τό καζάν’ νερό, ά'ναψε τή 

φωτιά καί τό νερό έβραζε. Σύρε τήν είπε νά φέρς ακόμα ένα δρόμο νερό 
άπ’ τό πηγάδ’. CH βασιλοκόρ* πήρε τά σταμνιά καί πήγαινε κ’ έκλαιγε. 
Πώς, Θεέ μ3, πώς νά πάγω νά μέ φάγ3. Τήν άκσε καί βγήκ’ ό 3Αράπς πό 
μέσα τό πηγάδ’ καί τήν είπε, γιατί κλαις, κοπέλλα μ3.

— ΓΙώς νά μή κλαίγω που θά πάγω καί τον τελευταίο δρόμο νά μέ φάγ’.
— Νά μή ξαναγυρίσης, μόνε νά πας ϊσια στο παλάτ’ νά βαλς πρώτα 

τό δεξί. σ ’ πόδ3 καί νά τσουγκρίσης τά σταμνιά σ’ , νά τά σπάσης καί 
νά πής,

Σκωϋητε  π ε ΰαμμ έ ν3 
νά φάτε τις ζουντανοί.

Ξύπνησαν δλ3 οι άνθρωποι τοϋ παλατιού, ξύπνησαν καί τά λιοντά
ρια πού φύλαγαν τις πόρτες', μόλις έκαμε νά βγή ό κλέφτς απ’ τήν πόρτα 
τον έφαγαν. Τό βασιλόπουλο εΐπε στή βασιλοπούλα, γυναΐκά μ3, τί έγινε ;

—Δέ σέ είπα πώς μύριζε κολοκυθίλας ; καί τον άφηγήθκε δλα πού 
τράβηξε. 'Ύστερα έκαμαν χαρές καί πασχαλιές καί ξεφάντωσες πολλές. 79

7 9 . Οί Μ ήνιδοι-

Τζετώ
’Ή τανε δυο γειτόνσες γρηές, ή μια ήτανε άρχόντσα καί κακιά ή άλ

λη φτώχιά καί καλή. Ή  άρχόντσα απορούσε μέ τί θρέφ3 τ’ άγγόνια τς ή 
φτώχιά κ3 είναι στρουμπουλά 1)‘ τή ρώτσε μιά μέρα καί κείν’ είπε, σά ζυ
μώνω τό -ψωμί σ3, πάγω σπίτι μ3 μέ τά ζυμάρια στά χέρια, πό κείνα κά- 
μνω μιά πήττα, τή ψήνω στή γωνιά καί τρώνε. Τήν άλλ3 μέρα ή φτώχιά 
πήγε καί ζύμωσε τό ψωμί τής άρχόντσας, ή άρχόντσα δέ τήν άφσε νά 
φύγ3 μέ τά ζυμάρια στά χέρια καί τά παιδιά έμναν νηστικά. 'Η φτώχιά 
βάζ3 μιά κεραμίδα στή φωτιά πώς θά ψήσ’ πήττα στά παιδιά καί πέρν3 
τό καλαθάκ’ τς καί πάγ3 έξω στο βουνό νά μαζέψ’ λάχανα. Έ κεΐ στή 
σκιά ενοΰ μεγάλου δέντρου βλέπ’ δώδεκα παλληκάρια.

—Καλή σου μέρα, κερά. Τί γυρεύς ;
—τΗλθο: νά μ’αζέψω λάχανα, νά μαγερέψω, νά φάνε τ' άγγόνια μ3, 

νά φάγω καί γώ.
—Κερά, νά μάς πής άπ3 τούς δώδεκα Μήνιδοι, ποιος ε ΐν ’ ό πιό 

καλός ;

1) Παχουλά.
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—'Όλ3 άξιοι καί καλοί είναι, ο καθένας μέ τή χάρη τ*, μόνε γώ μαι 
φτώχια καί δέ μπορώ νά τούς χαρώ.

—Δόσ3 μας, κερά, νά σε γεμίσμε τό καλάθι ο5 λάχανα.
εΗ γρηά μέ τό καλάθ’ γεμάτο πάγ3 στο σπίτι τς, τ ’ άδειάζ3 κι3 αντί 

λάχανα τό καλάθ3 ήτανε γιομάτο φλουριά. Ή  γρηά ολόχαρη γύρεψε τό 
κόσκινο της άρχόντσας νά τά κοσκινίσ’, άπ’ τή βιά τς να τό δόσ5 πίσ’, 
δέ πρόσεξε πού κόλσε ένα φλουρί στύ κόσκινο. CH άρχόντσα άλειψε στο 
κόσκινο μέλ’ γιά νά δγή τί θα κοσκινήσ3 ή φτώχιά καί τή ρωτάγΐ’, τί 
κοσκίνσες ;

—Κομμάτ5 στάρά
— Τί στάρ3 λες, πού ήτανε κολλημένο έ'να φλουρί.
Τότες ε ιπ3 ή γρηά, χθες σά δέ μ3 άφσες νά φύγω μέ τά ζυμάρια στά 

χέρια γιά νά ψήσω τ’ άγγόνια μ’ πήττα, πεινούσανε, τί νά κάμω, έβαλα 
μια κεραμίδα στή φωτιά γιά νά θαρρούνε πώς ψήνεται πήττα καί γώ πή
ρα τό καλάθι μ’ νά πάγω νά μαζέψω λάχανα. 3Έξω στο βουνό στή σκιά 
ενοΰ μεγάλου δέντρου είδα δώδεκα παλληκάρια νά κάθουνται καί νά δια- 
σκεδάζνε. Τά είπα, καλή σας μέρα, παλληκάρια.

— Καλή σου μέρα κερά. Τί γυρεύς ;
—?Ηλθα νά μαζέψω λάχανα, νά μαγερέψω, νά φάνε τ3 άγγόνια μ 5 

νά φάγω καί γώ.
—Κερά, νά μάς πής άπ ’ τούς δώδεκα τούς Μήνιδοι ποιος ειν5 ό πιο 

καλός ;
—'Όλ3 άξιοι καί καλοί είναι, ό καθένας μέ τή χάρη τ3 μόνε γώ είμαι 

φτώχιά καί δέν μπορώ νά τούς χαρώ.
—Δόσ" μας κερά, τό καλάθι σ’ νά στύ γεμίσμε.
Πάγω στο σπίτ’ αδειάζω τό καλάθ’, τό καλάθ3 ήτανε γεμάτο φλουριά.
Τήν άλλ’ μέρα ή άρχόντσα πέρν’ ένα καλάθ’ μεγαλείτερο καί πάγ’ 

πάνω στο βουνό νά μαζέψ’ λάχανα, βρίσκ3 κάτ’ πό τό μεγάλο δέντρο τά 
δώδεκα παλληκάρια νά κάθουνται καί νά διασκεδάζνε.

—Καλή σας μέρα, παλληκάρια.
— Καλή σου μέρα, κερά, τ ίγ υρ εύ ς ;
—Νά ήλθα νά μαζέψω λάχανα.
—Ποιος πό δλους τούς Μήνιδοι ε ιν3 ό πιο καλός ;

...—Τύφλα μούντζα όλοι τς.
—Δόσε κερά τό καλάθ3 σ’ νά στο γεμίσμε λάχανα.
‘Ολόχαρη γυρνάγΐ’ σπίτ’ μέ τό καλάθ5 γεμάτο. Τ° άδειάζ’ καί τί νά 

δγή, φίδια τρέχνε δεξιά κι3 αριστερά, αφού τή φοβέρσανε κατεβαίνανε πό 
τή γωνιά στο σπίτ3 τής φτώχιάς καί τό κάθε φίδ3 γίνουντανε καί πόνα
φλουρί.
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80 . ‘Η Θ οδώ ρα ατό στρατό .
Τζετώ

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας πατέρας κ’ είχε τρεις κόρες, τον 
ήλθε διαταγή να πάγ’ στο στρατό κ ’ ήιανε πολύ στεναχώρεμένος, ή μεγά
λη τ’ κόρ’ τον ρωτάγι’, τ’ εχς πατέρα κ ’ είσαι συλλογισμένος

—Ποϋ νά μήν είμαι ; μ’ ήλθε μήνυμα νά πάγιο στο στρατό.
—Και γώ νόμσα πού ήθελες νά με παντρέψης.
Κ’ ή δεύτερη τον βλέπ’ στεναχωρεμένο και τον ρωτάγι’ , πατέρα, γιατί 

είσαι συλλογισμένος ;
—Τι νά σέ πώ, κόρη μ’, τό είπα καί στη μεγάλ’.
— Πες τό με, ίσως καί σέ βοηθήσω σέ τίποτε.
—Μ’ ήλθε μήνυμα νά πάγιο στο στρατό.
—Καί γώ νόμσα πώς ήθελες νά μέ παντρέψης.
Τον βλέπ’ κ’ ή μικρότερη καί τον ρωτάγι’ , γιατί πατέρα, είσαι συλλο

γισμένος ;
—Τί νά σέ τό πώ, κόρη μ’, τό είπα καί στις αδελφές σ ’.
—Πες τό με κ’ ίσως κάμω τίποτε καί ξεστεναχωρεθεΐς.
— Μ’ ήλθε μήνυμα νά πάγω στο στρατό.
—Μά γι’ αυτό στενοχωριέσαι ; δόσ’ με τά ρούχα σ’, τό τουφέκι σ’, 

τ’ άλογό σ’ καί γώ θά πάγω γιά σένα.
Ό πατέρας τς. δεν τδστεργε, ή κόρ’ έπέμενε, έκοψε τά μαλλιά τς, 

βάζ’ άντρίκια ρούχα, πέρν’ τό τουφέκ’, άνεβαίν’ στ’ άλογο καί πάγ* στο 
στρατό καί είπε πώς τήν λένε Θόδωρο. Ό Θόδωρος συντρόφεψε μ’ ένα κ’ 
έπιασαν φιλίες, στο φίλο τ ’ δλο φαίνουνταν ό Θόδωρος πώς δέν ήτανε 
άντρας, κι’ δταν δ φίλος τ’ πήγαινε στο χωριό τ’ έλεγε στη μάννα τ’.

Θόδωρος, Θοδώρα μοιάζει, 
την καρδιά μου μαραγκ ιάζει.

—’Αφού θαρρείς πώς είναι κορίτσ’, πάρ’ τον μια μέρα καί πήγαινε 
τον κεϊ πού πουλούνε βραχιόλια καί καρφίτσες. Πάνε, δ Θόδωρος θέλ’ 
νά δγή τά πιστόλια καί λέγ’ στο σύντροφό τ’ , τί θά κάνς τά βραχιόλια, 
κορίτσ’ είσαι ; Πάλε τον φαίνουνταν πώς δέν ήτανε άντρας κ’ έλεγε.

Θόδωρος, Θοδώρα μοιάζει, 
την καρδιά  μου μαραγκ ιάζει.

Πέρασαν τρία χρόνια στο στρατό, δταν θά γύριζαν στο χωριό ό 
σύντροφος κατάλαβε δτι ό Θόδωρος ήτανε Θοδώρα καί τρέχ’ νά ΐή  προ- 
φθάσ’ * τή νύχτα μπαίν* μέσ’ στο σπίτ’ τς κι’ άποκοιμισμέν’ καθώς ήτα
νε τη μαγεύ’ καί τήν πάγ’ σπίτι τ ’. "Οταν ή Θοδώρα άνοιξε τά μάτια κι*
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αντί τον πατέρα καί τις αδελφές τς, βλέπ’ πλάγι τς τον σύντροφο του 
στρατού καί να ναι σέ ξένο μέρος κατακοκκίνσε. Αυτός τήν λέγ’ χίλια γλυ
κά λόγια, πώ ; τήν άγαπάγ’, πώς θέλ’ νά τήν καν’ γυναίκα τ’, ή Θοδώρα 
ούτε λόγο τον έκρινε. Περνάγι’ ένας χρόνο:, περνούνε δυό, περνούνε τρεις 
ούτε λόγο λέγ3. "Ολοι τήν είχανε για β.ιυβή, λόγο δεν άνοιγε νά πή κι’ ό 
σύντροφός τς στο στρατό άρρβωνιάσθηκε μ* άλληνα καί θά γίνουνταν ή 
χαρά τ ’. Στήν έκκλησιά πού πήγανε νά στεφανωθούνε, πήρανε μαζύ καί 
τή βουβή, ή β >υβή άνάφτ’ ένα κερί καί δίν’ φωτιά στο μανίκι τς” ή νύφ ’ }) 
τή βλέπ’ καί λέγ’, ή βουβή θά καεί, σβύστε τή φωτιά.

—Μά, λέγ’ ή Θοδώρα, γώ τρία χρόνια φύλαξα και δέ μίλσα καί συ 
τί γλήγορα πού μίλσες ;

Κι’ ό γαμπρός λέγ' φέρτε τή Θοδώρα νά στεφανωθώ πού τρία χρό
νια απ’ τή ντροπή τς δέ μίλσε. Κ’ έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

81. Σ ν  &&σαι ή γούμ ενος καί γώ  μα&ηχής σ ’ .
Τζετώ

’Ή τανε ένας βασιλές και μιά βασίλισσα, είχανε κ’ ένα γιό. Τό βα
σιλόπουλο δλ’ τή μέρα κλεισμένο μέσ’ στή κάμαρα τ’ , δλο διάβαζε, διά
βαζε καί δεν ήθελε ούτε χρυσά ρούχα,' ούτ’ άλόγατα, ούτε διασκέδασες, 
τά χρόνια περνούσανε, 6 βασιλές γερνούσε κ’ ήθελε νά τό παντρέψ’ 
κ’ ύστερα νά πεθάν’, αυτό δέν ήθελε νά παντρευθή. Φωνάζ’ καί τό βε- 
ζύρ’ τ ’ ό βασιλές νά τό πείσ’ ν ’ άλλάξ’ γνώμ’, κάμναν τραπέζια μέ πολ
λά φαγιά καί κρέατα, τό βασιλόπουλο τρώγ’ μόνε γάλα καί γιαούρτ’. 
Ό βεζύρς προσπαθεί νά τό πείσ’ νά παντρευτή καί νά φάγ’ άπ’ τά δικά 
τους φαγιά. Τό βασιλόπουλο δέν ήθελε, στο δικό τ ’ τό πιάτο άνθισε 
βασιλικός καί τ ’ άλλα πιάτα γέμσαν δλο γαίματα. Τό βασιλόπουλο τήν 
άλλ’ μέρα μαζεύγι’ τά βιβλία τ ’, παρατάγι’ παλάτια, δόξες καί πλούτα 
καί πάγ’ στ’ "Αγιο "Ορος γιά τή ψυχή τ ’. Παρακαλεϊ τον ηγούμενο νά 
μείν’ εκεί καί νά κάν’ καμμιά δουλειά. Τον έβαλαν νά φυλάγ’ κατσίκια. 
Τά κατσίκια αδυνατούσαν κ’ ειπ ’ δ ήγούμενος νά πάγ’ έ'νας άπ’ τούς κα
λόγερους νά δγή πού τά βόσκ’ τά κατσίκια κ’ ε ιν ' αδύνατα.

Πάγ’ δ καλόγερος καί τί νά δγή, δ νιοφερμένος. νά διαβάζ’ καί τά 
κατσίκια νά έχνε αψηλά τά κεφάλια τς, νά μή τρώνε, τά γύρω δέντρα 
νά χαμηλώνε τά κλωνιά καί νά προσκυνούνε.

Παγαίν’ καί τό λέγ’ τον ηγούμενο. Πάγ’ δ ήγούμενος, τί νά δγή , τά 
κατσίκια στον ουρανό γυρισμένα τά κεφάλια τς καί τά δέντρα μέ χαμη-

1) Κείνον ιόν καιρό οΐ νύφες δέν ομιλούσαν, τό είχαν ντροπή.
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λωμένα τά κλωνιά νά προσκυνούνε. Τότε ό ηγούμενος τον λέγ’: «Σύ είσαι 
άγιος άνθρωπος, σύ θάσαι ηγούμενος καί γώ μαθητής σ’».

82. *Η γρηά  κ ι  ό Άγιος Π ολύκαρπος .
Τζετώ '

Μίά φτωχή γρηά είχε τό καλύβ’ τς εξω από τό χωριό καί κάθουνταν 
μαζύ μέ τό σκυλί τς, είχε κ’ ενα μικρό περιβόλ’ μέ μια μεγάλ3 απιδιά.

"Η γρηά δε πρόφθαινε νά φάγ’ άπ’ τά μεγάλα απίδια, τάτρωγαν τά 
παιδιά. Μιά μέρα τό χειμώνα πού είχε κρΰο πολύ καί φυσούσε δυνατός 
αέρας ή γρηά μαζεύτηκε νά κοιμηθή. Χτυπάγΐ’ ή πόρτα, τό σκυλί άρχίζ* 
νά γαυγίζζ ή γρηά ένοιωσε, άνοιξε την πόρτα καί μπαίν3 μέσα ένας γέρος 
τζατζαλιάρς ’) σά ζητιάνος καί την λέγ3 δεν έχς κανένα μέρος νά ξενυχτί
σω απόψε;

—’Έχω ενα τζάτζαλο στρώμα μέ τ3 άχερο κ’ έ'να τζάτζαλο πάπλωμα 
πού σκεπάζουμαι, κοιμήσ' εσύ πού είσαι κουρασμένος.

’Έβαλε τό φτωχό νά κοιμηθή πάνω στη βασταγαριά s) στο στρώμα 
καί κείν’ άκούμπησε τό κεφάλ3 τς πάνω στο σκυλί κ3 άποκοιμήθκε. Ή  
γρηά σηκώθκε πρωί καί λέγ3 μέσα τς, νά πάγω έξω στο χωριό νά γυρέψω 
λίγο ψωμί νά φάγ! δ μουσαφίρς.

"Οταν γύρσε, ό τζατζαλιάρς τή λέγ*: πού πήγες, γρηά ;
—Πήγα στο χωριό νά βρώ λίγο ψωμί νά σέ δόσω.
—Σ’ ευχαριστώ, δέ θέλω τίποτα, σύ τί θέλς από μένα ;
—Τί νά θέλω. Θέλω νά βρώ κανένα τρόπο νά μην ερχουνται τά 

παιδιά καί τρώνε τ ’ απίδια μ’ .
—Μή χολομ,ανάς, την ε ίπ ’ ό γέρος, πού ήταν ό "Αγιος Πολύκαρπος, 

κ’ ευλόγησε τό δέντρο, οποίος άνεβαίν’ απάνω νά κολνάγΐ3.
ΤΗλθε τό καλοκαίρ3 ν' ή απιδιά ήταν φορτωμέν3 απίδια, τό πρώτο 

παιδί πού άνέβκε κόλλσε καί κανένα άλλο δεν τόλμησε ν ’ άνέβ’ κ3 ή γρηά 
γλύτωσε τ απίδια. cO Χάρος μέ τό δρεπάν3 στο χέρ3 πάγ’ στη γρηά καί 
την λέγ3, γρηά, ήλθ3 ή ώρα σ’, θά σέ πάρω.

—‘Ανέβα στο δέντρο καί κόψε τρία απίδια νά τρώγω στύ δρόμο νά 
δροσίζουμαι καί πάμε.

’Ανεβαίν3 δ Χάρος νά τά κόψ3, κολνάγΐ3 πάνω στην απιδιά κ’ έ'τσ' ή 
γρηά έζησ3 ακόμα χρόνια. Μέσα στο χωριό δέ βρίσκουνταν δ Χάρος γιά 
νά πάρ’ τις ψυχές, δ γιατρός φαρμάκωνε, οί άρρωστοι κοίτουνταν χρόνια

πανί.
1) Κουρελιάρης.—2) Σάκκος. στενόμακρος καμωμένος από σπιτικό χοντρό
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κι’ ο γιατρός έτρεχε τά χόν βρή. Ά πό τά πολλά τον βρίσκ’ κολλημένο 
παν’ στην απιδιά. i ..

—Δώ βρίσκεσαι καί δεν κατεβαίνς νά 'πάρς τις -ψυχές ;
—Μήπως εγώ δέ θ έλω ; δεν ήξερα πώς δ "Αγιος Πολύκαρπος εύλόγ- 

σε την απιδιά οποίος άνεβαίν’ νά μή ξεκολνάγΐ,
Ή  καλή γρηά γέρασε πολΰ, τά χρόνια την βάραιναν κ ’ ήθελε νά ξε- 

κουρασθή, θυμήθκε τό Χάρο άνεβασμένο στην απιδιά κι' άκουμπισμέν’ 
στο ραβδί τς πάγ’ καί τον κατεβάζ’ άπό τό δέντρο.

Ό  Χάρος πήρε όλες τις ψυχές που ήταν για τον άλλο κόσμο πήρε κοί 
την ψυχή τής γρηάς.

8 3 . Τό ξέκ ομ μ ά .
Φανάρι

"Οποιος ξεκόφτ’ ένα πού θέλ’ ν ’ άρραβωνιασθή καί κατηγορεί άδικα 
τό κορίτσ’ καίγεται στον άλλο κόσμο μέσα στή πίσσα. "Ενας σκότωσε ε
νενήντα εννέα νομάτ’ καί μετάνοιωσε πήγε καί τό ξομολογήθκε στο πνε- 
ματικό καί γύρευε σχώρεση. Τον ε ιπ ’ δ πνευματικός* άν μετάνοιωσες α
ληθινά γ ι’ αυτό πού έκαμες θά σχωρεθοϋνε οί αμαρτίες σου σάν αυτό τό 
ξερό ξύλο πού θά φυτέψης πάνω στο μπαΐρ’ *) θά βγάλ5 φύλλα.

Πήγε φύτεψε τό ξερό ξύλο, κουβαλούσε νερό κάθε μέρα, τό πότιζε, 
δεν έβγαζε φύλλα. Μια μέρα βλέπ’ εκεί πού ήτανε στο χωράφ5 νά περνάγΐ* 
ένας βιαστικός, τον άρωτάγΐ’ , πού πας κατ’ αυτού ; Αυτός δεν άπλογιέ- 
ται, πάλε τον άρωτάγι’ πού πας κατ’ αυτού; πάλε δεν άπλογιέται καί λέγ’ 
μέσα τ’ : θά τον σκοτώσω, αφού τόνε κρίνω καί δέ μέ κρίν’ καί τον σκό
τωσε. Ηάγ’ την άλλη μέρα νά ποτίσ’ τό ξύλο, τί νά δγή ; έβγαλε φύλλα. 
ΓΙαγαίν* καί λέγ’ στον πνευματικό, τόσες μέρες πότιζα τό ξερό ξύλο καί 
δεν έβγαζε φύλλα, χθες σκότωσα ακόμα ένα πού τον έκρινα καί δέ μ3 έ
κρινε, πάγω νά ποτίσω τό ξύλο καί τό βλέπω μέ πράσινα φύλλα. J'A, τον 
λέγ’ δ πνεματικός* αύτόνα πού σκότωσες πάγαινε νά ξεκόψ” μιά αρρα
βώνα πού θέ νά γ ίν ’ καί γ ι’ αυτό σχωρέθκανε οί αμαρτίες σου.

8 4 . Ό  νεροκράχς .
Σηλυβριά

"Ενας κακός άνθρωπος σκότωσε τριάντα εννιά άνθρωποι, στα υστερ
νά τ ’ μετάνοιωσε καί πήγε στο πνεματικό νά ξομολογηθή καί νά γυρέψ’

1] A. Τ. "Υψωμα.
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σχώρεση. Ό  πνεματικός τον είπε, νά κυττάξ9 νά μή κάμ” πιά άλλο κα
κό, νά παρακαλή τό Θεό πρωί καί βράδ9 νά σχωρεθή, νά φυτέψ* ένα κα
μένο ξύλο, νά τό ποτίζ9 καί σά βγάλ9 φύλλα τότε θά σχωρεθούνε οί αμαρ
τίες του. Νοίκιασε ενα χωράφ’ κοντά σέ μιά βρύσ9, τδργωσε, τδκαμε κύ
λισμα με τρία λισγάρια καί τδσπειρε μποστάν’ Χ), φύτεψε καί τό καμένο 
ξύλο πού τον είπ9 ό πνεματικός κ9 έκαμνε προσευχές γιά νά τον σχωρέσ' 
ό Θεός. Τό μποστάν’ έγινε καλό, τά πεπόνια καί τά καρπούζια πολλά καί 
γλυκά, δσοι πήγαιναν κοντά στη βρύσ’ νά πιούνε νερό καί νά ξεκουρα
στούνε τούς έδινε άπδνα καρπούζ’, γιά πεπόν9 κ ι’ όταν ήθελαν νά τό πλη- 
ρώσνε έλεγε πώς τδδινε γιά τή ψυχή τ’, νά σχωρεθούνε οί αμαρτίες τ ’. 
Τό ξύλο τό πότιζε ταχτικά μά πού νά βγάλ9 φύλλα. Μιά μέρα βλέπ9 ένα 
βιαστικό, τον φωνάζ έλα, έλα νά ξεκουρασθής καί νά φας καρπούζ9, αυτός 
ούτε γύρσε νά τον δγή καί νά τον άποκριθή. Τότε άπ9 τό θυμό τ’ τόν πήρε 
τό κατόπ’ καί τόν σκότωσε. Μετάνοιωσε, άρχίνσε νά κλαίγ9 νά χτυπιέται 
καί νά λ έγΥ ’Ά χ, τί κακό έκανα, καί νά μή βρίσκη παρηγοριά, πάγ9 νά 
ποτίσ’ τό ξύλο πού φύτεψε, τί νά δγή, το ξύλο έβγαλε φύλλα. Τό λέγ’ στο 
πνεματικό, ό πνεματικός άπόρσε καί τόν είπε ιά  εξετάσ9 νά μάθ9 τί 
άνθρωπος ήτανε αύτόνα πού σκότωσε. Ρώτσε κ’ έμαθε πώς ήτανε νερο- 
κράτς. Βιαστικός πάγαινε νά χαλάσ9 τό δρόμο τού νερού, οί χωριανοί καί 
τά ζώα τς νά μην έχνε νερό, νά ύποφέρνε καί νά τόν φωνάζνε νά τόν 
πλήρωνε καί ν ’ άφίσ9 τό νερό. Αυτά πού τόν είπανε πήγε καί τάπε στο 
πνεματικό κΓ ό πνεματικός τόν είπε, γ ι’ αυτό πού σκότωσες τόν νερο- 
κράτ’ όχι μόνε δεν αμάρτησες μά καί σχωρέθκανε κ ι9 δλες οί αμαρτίες σου 
πού γλύτωσες τούς χωριανούς.

8 5 . Ό  λ εφ το νρ γ ό ς  κ “ ο ί σ α ρ ά ν τα  κ λ έφ τ ιδ ο ι.
Φανάρι

"Ενα καιρό ήτανε ένας φτωχός λεφτούργός, δούλευε, έπερνε δέκα 
γρόσια μεροκάματο, τά πέντε έδινε εκεΐ πού δεν είχανε ψωμί. ?Ηρτε και
ρός δεν ήτανε δουλειές, μάλωνε μέ τή γυναΐκά τ ’, δπου φτώχια καί γρί- 
να. Πήρε δρόμο καί πήγε νάβρ9 τή τύχη τ9 νυχτώθκε μέσα σ ’ ένα βουνό. 
Σέ κείνο τό βουνό ήταν μιά καλύβα, δξω πό τήν πόρτα κάθουντανε ένας 
γέρος, τόν είδε, παρηγορήθκε καί πήγε κοντά τ’. Τόν λέγ’ ο γέρος, τί γυ- 
ρεύς παλληκάρ9 τέτοια ώρα δω μέσα ; θά σέ φάνε τ’ αγρίμια καί τόν πή
ρε στή καλύβα, οξω πό τήν πόρτα καθώντανε ένας γέρος, τόν είδε, παρη-

1) Λ. Τ. Χωράφι σπαρμένο μέ πεπόνια καί καρπούζια.
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γορήθκε καί πήγε κοντά τ ’. Τον λέγ’ ό γέρος, τί γυρεΰς παλληκάρ’ τέτοια 
ώρα δώ μέσα ; θά σέ φάνε τ’ αγρίμια και τον πήρε στη καλύβα τ ’ . Στή 
καλΰβα μέσα ήτανε άλλ’ τριάντα εννιά νοματοί, μέ τά κείνο τό γέρο σα
ράντα. Τον μουσαφίρ’ τον έβαλαν κ’ έφαγε και τόνε ρωτούνε, πού πας σ’ 
αυτά τά μέρ*;

—Θά πάγω νά βρω τον Ιησού Χριστό πού έδινα τό μεροκάματο.
—’Από πιο χωριό είσαι ;
Είπε τό μέρος τ’ , τό σπίτ’ τ ’ ήταν πολύ βεράνκο *). Τον είπανε, μεΐς 

εδώ είμαστε σαράντα κλέφτιδοι, άμα εύρις τό Χριστό, νά τόνε ρωτήσεις 
καί γιά μάς, τί νά κάμνουμε νά σχωρεθούνε οι αμαρτίες μας. Ό μουσα- 
φίρς έπεσε κοιμήθκε, οί κλέφτιδοι πήρανε ένα τουλούμ’ γρόσια καί τό 
πήγανε στο σπίτι τ ’ καί τό παράχωσαν κάτ’ άπ’ τή σκάλα. Τό πρωί ό 
λεφτουργό; έφγε, νυχτώθκε σ’ άλλο βουνό, ήτανε μιά μάντρα, πήγε στις 
τσομπάνηδοι κοντά, τόνε ρωτούν οί τσομπάνηδοι, πού πας ;

—Θά πάγω στον ’Ιησού Χριστό, νά πάρω τά δανεικά μι’.
Τον είπανε, νά ρωτήσης καί γιά μάς, τά πρόβατά μας χίλια κάθε 

χρόνο, γιατί δέ περισσεύνε ; Τό πρωί πήγε σ’ ένα βουνό, ήταν ένα μο
ναστήρ’' άμα πάτσε στο μοναστήρ’ πάνω πό τά ουράνια έπεσαν δυο ψω
μιά, τό ένα άσπρο τό άλλο μελαψό, τό άσηρο ήταν τοΰ μουσαφίρ’, τό,με
λαψό τού καλόγερου. Κάθσανε νά φάνε νερόβραστα χόρτα κ’ έκοψαν τά 
ψωμιά κ’ είπε ό καλόγερος, συ νά φάς τό μελαψό ψωμί καί γώ νά φάγω 
τό άσπρο πού έχω τριάντα εννιά χρόνια νά φάγω. Ό  μουσαφίρς τό παρα- 
δέχθκε. "Υστερα τον ρώτσε ό καλόγερος, πού θά πάς ;

— Θά πάγω στον ’Ιησού Χριστό νά πάρω τά δανεικά μ*.
—Πες τον τριάντα εννιά χρόνια είναι πού κάθουμαι δώ μέσα καί 

τρώγω νερόβραστα χορτάρια, δέ πληρώθκε ή αμαρτία μ’ νά έβγω πό δώ 
μέσα ;

Ό  λεφτουργός πήρε τό δρόμο, πήγε σ^ένα μεγάλο μοναστήρ’ , δάφνες 
μυρωδιές, πό κείν’ τή μοσχοβολητάδα δέ μπορόΰσε νά σταθή, σέ κείνο τό 
περιβόλ’ ήτανε εξήντα πνεματικοί, μπήκε μέσα -α ί τον έδιωχναν οί π\ε- 
ματικοί, δεν τον ήθελαν μέσα, τόνε ρώτσανε, τί θέλεις ;

—Θέλω νά δώ τον ’Ιησού Χριστό.
—Τον ’Ιησού Χριστό δέ μπορούμε νά τόνε δούμε μεις, εσύ θά τόνε

δεις ;
Ό  μεγάλος ό πνεματικός τον λέγ’, ή κάμαρα ειν ’ αυτή πού κάθεται, 

έβαλ’ ό πνεματικός τό κλειδί στή πόρτα δέν άνοίγή βάζ* ό λεφτουργός κι*

1) Λ. Τ. Παληό, ετοιμόρροπο.
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αμέσως άνοιξ0 ή πόρτα, μπαίν9 μέσα καί σφαλνάγΐ9. "Αμα τον ειδ9 ό ’Ιη
σούς Χριστός γέλασε, τον είπε, πώς ήλθες ως εδώ ;

—*Ηρθα νά μέ δόσης τά δανεικά μ*.
—Πώς μ' έδινες δανεικά ;
—"Ο,τι μεροκάματο έπερνα τό μισό τό έδινα κεί πού δεν είχανε ψω

μί κ’ έλεγα, πώς για τοΰ Χριστού τ’ όνομα τό δίνω.
—Νά πας στο σπίτι σ’ και νά πάρς τό σκερπάν’ μέ τό δεξί σ’ τό 

χέρ’ νά σκάψης κάτ’ απ’ τή σκάλα, ε ιν ’ ένα τουλούμ’ γρόσια, εκείνα τά 
γρόσια καθώς ήξερες πάλε νά δίνς. Μέ τή γυναίκα σ’νά μή μαλώνς, εκείν9 
είναι χαμέν’. Θυμήθκε τις σαράντα κλέφτιδοι, νυχτώθκα, λέγ’, σ’ένα βου
νό, ήταν μια καλύβα κ9 ήταν ένας γέρος, κάθσα κοντά τ9, μέ πήρε μέσα 
ήταν άλλοι τριάντα εννιά νοματοί, μέ κείνο τό γέρο σαράντα, μέ ρώτσα- 
νε πού πάγω ; είπα την αιτία καί μ9 είπανε, ρώτσε καί για μάς, είναι 
σαράντα χρόνια πού κάμε τή κλεψιά, τί νά κάμε νά σχωρεθούνε οι αμαρ
τίες μας ; ·* .

—Νά τούς πεις, νά μαζέψνε τ ’ άρματα νά τά κάψνε, τά γρόσια τς 
νά τά μοιράσνε στις φτωχοί καί νά,πάνε στο πνεματικό κι’ άν έχνε άδεια 
νά κοινωνήσνε.

—Τή δεύτερη μέρα νυχτώθκα σ’ άλλο βουνό, μ’ είπανε οί τσομπάνη- 
δοι, νά ρωτήσης καί γιά μάς, τά πρόβατά μας χίλια κάθε χρόνο, γιατί δέ 
περισσεΰνε ;

—Νά πάς νά τούς πής, γιατί τ ’ ανακατώνε μέ τού κόσμου τά πρόβα
τα, μόνε μέ τή σόπα ’ ) θά μείνε,

—Πήγα σ9 άλλο βουνό κι’ ό καλόγερος μ5 είπε, πώς τριάντα εννιά 
χρόνια είναι πού μένω μέσα σέ μοναστήρ’ καί τρώγω νερόβραστα χορτά
ρια δέ σχωρέθκαν οί αμαρτίες μου ;

—Γιατί έκοψε τή τύχη σ’, έφαγε τ ’ άσπρο τό ψωμί, κολάσθηκε πο
λύ, άλλα τριάντα εννιά χρόνια θά κάν9, θά πεθάν9 μέσα στο μοναστήρ9.

Φίλσε τό χέρι τ’, τον άφσε υγεία κ9 έφγε.
"Αμα πήγε στον καλόγερο, πάλε έπεσαν δυο ψωμιά απ’ τά ουράνια 

τόνε ρώτσε δ καλόγερος, ρώτσες γιά μένα ;
—Ρώτσα.
—Τί σέ είπε ;
— Μέ είπε πό)ς ·πολύ κολάσθηκες πόφαγες τό άσπρο ψωμί, άλλα, 

τριάντα εννιά χρόνια θά μείνς μέσα στο μοναστήρ’ καί δώ θά πεθάνς.
’Από τή πίκρα τ’ δ καλόγερος δέν έφαγε ψωμί. Τό πρωί δ λεφτουρ-

1) Χοντρό ραβδί.
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γός πήγε στις τσομπάνηδοι, τόνε ρώτσανε κ? είπε, ρώτσα τό Χριστό καί 
μ’ είπε, ανακατώνεται τοϋ κόσμου τά πρόβατα μέσα στα δικά σας καί -θά 
ψοφήσνε δλα, θά μείντε μόνε μέ τη σόπα. Τή δεύτερη τή μέρα πήγε στις 
κλέφτιδοι, τόνε ρώτσαν, τον ηύρες τον Τησού Χριστό;

—Τον ηΰρα.
—Τί σέ είπε ;
— Νά πάγω στο σπίτι μ’, κάτ’ απ ’ τή σκάλα ε ιν ’ ένα τουλούμ3 γρό- 

σια καί νά πάρω μέ τό δεξί. χέρ’ τό σκερπάν’ π ιύ  πάγαινα στο μεροκάματο 
καί νά τό βγάλω.

—Τώρα σέ πιστέψαμε πού πήγες στον Ιησού Χριστό” τά γρόσια μεΐς 
τάβαλαμε κάτ’ απ ’ τή σκάλα. Γιά μάς δέ ρώτσες ;

— Ρώτσα. Νά μαζέψιε τ ’ άρματά σας νά τά κάψτε, τά γρόσια σας νά 
τά μοιράστε στις φτωχοί καί να πάτε στο πνεματικό κι5 άν έχτε άδεια νά 
κοινώνήστε.

Τή μεσάλα 1) πού έτρωγαν ψωμί τή γέμσαν γρόσια τή φόρτωσαν στο 
λεφτουργό καί τον είπανε, στο δρόμο όποιον βρίσκεις μικρό, μεγάλο, νά 
τον δίνς καί τόν έστειλαν στο σπίτι τ ’. ’Έφγε, κι’ όποιον έβλεπε έδινε. Οι 
κλέφτιδοι τ’ άρματά τς τάκαψανε, όσα γρόσια είχανε τά πήγανε στο σπίτ7 
τού καλού χριστιανού καί πήγανε στο πνεματικό νά ξομολογηθούνε. Ό 
πνεματικός, τις είπε, νά πάρτε ένα χωράφ* καί νά πάρτε χήρες, ορφανά, 
φτωχοί νά τό δουλέψνε καλά καί νά σπείρτε καβούνια 3) καί καρπούζια. 
Τό μποστάν* ότι θά κάν3, πεντάρα δέ θά πάρτε, θά πάρτε καί μιά κλη
ματσίδα νά τή κάψτε πό τό κεφάλ” καί νά τή φυτέψτε στη μέσ5 τό μπο
στάν’ καί σάν πιάσ3 νά κοινώνήστε. Τό πρωί πήγανε χήρες, ορφανά, 
φτωχοί καί δούλεψαν στο χωράφ3, τούς τάϊσαν καλά καί τούς καλοπλέρω- 
σαν, πήραν μιά κληματσίδα την έκαψαν πό τό "κεφάλ' καί την έσπειραν. 
Νίλθε καιρός έγινε τό μποστάν’, πήγανε κ ’ οι σαράντα καί κάθσανε κεΤ 
κι ’ όποιος περνούσε τόν έδιναν. “Όλο πίσω περνούσ’ ένας ξεμαλλιάρς, ξυ
πόλυτος, ή σέλα τ3 γυρισμέν3 στά ζουνάρια τή τόνε λένε, στάσ’ νά σέ δό- 
σμε ένα καρπούζ’, στάσ*. Αυτός δέ γυρνούσε νά τούς δγή καθόλ”. Γιατί 
δέ σιάθκε νά πάρ3 τό καρπούζ’, τά χέρια τς μαθημένα, τινάζνε πέτρα 
καί τον σκότωσαν. Ειπ” ό μεγάλος ό κλέφτς, τώρα δέν έχμε άδεια νά πάρ. 
με κοινωνία, εμείς τόνε ξαπλώσαμε. Πάνε μέσα στο μποστάν’ χεΐ πού φύ
τεψαν τή κληματσίδα κΠ άπόρσανε” ή κληματσίδα ή καμέν’ έκαμε τρία 
φύλλα καί τρία τσαμπιά σταφύλια, πήγανε καί είπανε στο πνευματικό, ή 
κληματσίδα έβγαλε τρία φύλλα καί τρία τσαμπιά σταφύλια, τό μποστάν”

1) Τραπεξομάντηλο.—2) Λ. Τ. Πεπόνια.
θ  ρ α η ϊ  κ ά ΙΖ\ 1 2
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έγινε, τά καρπούζια καί καβούνια μοιράσαμε σ’ οποίον περνούσε, δλο πί
σω πέρασε ένας ξεμαλλιάρς, ξυπόλυτος, ή σέλα τ ’ γυρισμέν3 στα ζουνά- 
ρια τ ’ , τόνε λέμε στάσ3 νά σέ δόσμε ένα καρποΰζ’, αυτός δέ στάθκε, τό 
χέρ3 μας μαθημένο τον σκοτώσαμε, τώρα δέ θά μας κοινωνήσεις.

—Θά κοινωνήστε, καλά κάματε που τον σκοτώσατε, αυτός ήταν κα
κός άνθρωπος κ* έτρεχε νά πάγ3 νά κόψ’ τό νερό νά κάψ3 τά χωριά τώρα 
που ό ήλιος ψήν’ τή γης.

Σχωρέθκανε οί αμαρτίες τους, πήγανε καί κάθσανε κοντά στο λε- 
φτουργό πού ήταν ό πρώτος τού χωριού κ’ έκαμναν κι5 αυτοί καλοσύνες.

86 . Τό χ α τ ζ η λ ίκ ’.
Φανάρι

'Ένα καιρό ήτανε δυο συντρόφ’, κέρδισαν πολλές παράδες κ ι’ ό ένας 
είπε στον άλλονα, μέ τις παράδες πού κερδίσαμε νά πάμε στο χατζηλίκ’. 
Ό ένας πήγε, ό άλλος έμνε κ’ έκαμνε μισθά ’) στον τόπο τ1, ήτανε ένας 
φτωχός καί δέν είχε ψωμί, τον έδινε έ'να κοίλο αλεύρι νά ζυμώσ3, ήτανε 
μιά φτωχή καί δέν είχε σαπούν’ νά πλυθή, την έδινε νά καθαρισθή νά 
κρυοσυνίσ3 τό κορμί τς, δπου φτώχεια καί δυστυχία εκεί άνοιγε τή σακ- 
κουλά τ’ καί βοηθούσε.Ό άλλος έφθασε στο χατζηλίκ3 καί πήγε νά βαπτι- 
σθή στο Γιορδάν3, βλέπ’ άρχήτερα πό κείνον νά βαπτίζεται δ σύντροφος 
πού θάμνισκε στο χωριό καί σ’ δλες τις χάρες τον έβλεπε νά πηγαίν’ άρ
χήτερα. "Οταν γύρσε τον λέγ\ γιατί δέ θέλσες νά πάμε μαζύ, μόνε πήγες 
σύ άρχήτερα πό μένα ;

—Γώ δέν πήγα στο χατζηλίκ’.
—Πώς δέν πήγες ; σ3 δλες τις χάρες σέβλεπα νά πηγαίνς άρχήτερα 

πό μένα καί στο Γιορδάν’ σέ είδα νά βαπτίζεσαι.
— Δέ πήγα’ μέ τούς παράδες πού θά ξόδευα γιά νά πάγω, τούς ξό

δεψα κ’ έκαμα μισθά στί φτωχοί.
Κατάλαβαν κ’ οι δυο πώς νά κάν’ κανείς καλοσύνες είναι σαν νά 

πάγ3 στο χατζηλίκ’ καί καλλίτερο, αφού ό σύντροφος πού πήγε στο χατζη
λίκ’ είπε : «Πώς πήγε μ’ ένα διάβολο καί γύρσε μ’ εκατό».

8 7 . 'Ο τρ ελός  κ ’ ο ί κ α λ ο γ έ ρ \
Καστανιές

’Ή τανε τρία άδέλφια κ* είχανε μιά γρηά μητέρα, άπ3 τ’ άδέλφια τό

1). Καλοσύνες.
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ένα ήΐανε τρελό' όταν πάγαιναν στή δουλειά έμνησκε τό ένα απ ’ τά γνω
στικά τ’ αδέλφια καί κυτταζε τή μάννα* μιά μέρα άψκαν τον τρελό στο 
σπίτ’ καί τον παράγγειλαν νά λοΰσ’ τή μάννα τ ’ και νά τήν δόσ’ νά φάγ’. 
Ό τρελός έβρασε ενα καζάν” νερό καί ζεμάτσε τή μάννα, υστέρα τήν άλ
λαξε, τήν έβαλε νά καθίσ’ στο μιντέρ’, τήν έβρασε ένα αβγό σφικτό, τό 
καθάρσε καί τδβαλε στο στόμα τς. Τό βράδ’ δταν γΰρσαν τά ά'λλα άδέλφια 
απ’ τή δουλειά καί βρήκανε τή μάννα τς πεθαμμέν’, αποφάσισαν νά 
πάρνε τον βιό τους καί νά πάνε μακρυά' ό μεγαλείτερος πήρε τον γάιδα
ρο καί τράβηξε ένα δρόμο, ό δεύτερος πήρε τον πετεινό καί τράβηξε άλ
λο δρόμο κι* ό τρελός πήρε τή γάτα σ’ ένα τρουβά, έκλεισε τήν πόρτα του 
σπιτιού καί τράβηξε άλλο δρόμο. Πήγε, πήγε, πήγε, βραδυάστηκε σ9 ένα 
μέρος, εκεί κοιμήθκε νηστικός, τήν άλλ’ μέρα ξανακίνσε, έφθασε σ5 ένα 
μοναστήρ’, έκεϊ ot καλογέρ’ τον πήραν μουσαφίρ’ . Τό βράδ’ δταν ετοιμά- 
ζουνταν νά βάλνε φαγί νά φάνε, ένας καλόγερος έδοκε πό μιά σόπα καί 
στις άλλ’ καλογέρ’, έδοκε καί στον τρελό, δταν ρώτσε ό τρελός τί θά κά
νε τις σόπες, τον είπανε για νά διώχν’ τά ποντίκια. Καί στ’ άληθινά μό
λις έφεραν κ ’ έστρωσαν τό τραπέζ’ νά φάνε, βγήκανε χιλιάδες ποντίκια 
άπ’ δλες τις μεριές καί δεν άφιναν τις καλογέρ’ νά φάνε. "Οταν είδε αυ
τά ό τρελός πήρε τον τρουβά τ’ κ ’ έβγαλε από μέσα τήν γάτα. Ή  γάτα 
δπως ήτανε νηστική ώρμησε κατά δω, ωρμησε κατά κεί, άρπαξε δσα 
μπόρεσε ποντίκια καί τ ’ άλλα δπου φΰγ’ φΰγ\ ’Έτσ’ οί καλογέρ’ έφαγαν 
μέ ησυχία.

Τό άλλο τό πρωί δταν έτοιμάζουνταν νά φύγ’, οί καλογέρ’ τον παρα- 
κάλεσαν νά τούς πουλήσ’ τό πραμματάκ’ πού τρώγ’ τά ποντίκια. Εκείνος 
δεν ήθελε νά τήν δόσ’, έκεΐν’ έπέμεναν καί στο τέλος στον πάτο τον Ι'δο- 
σαν μιά φούχτα λίρες καί τήν άφσε.

Μόλις έφγε ό τρελός θυμήθκαν οί καλογέρ3 πώς δεν τον ρώτσαν τί 
τρώγ’ ή γάτα δταν δέν έχ’ νά φάγ’ ποντίκια κ’ έστειλαν ένα καλόγερο νά 
τρέξ’ πό πίσω τ’ νά τον προφθάσ’ καί τον ρωτήσ\ Ό τρελός δταν είδε 
τον καλόγερο νά τρέχ3 πό πίσω τ’, θάρρεψε πώς πήγαινε νά τον γυρέψ’ 
τις λίρες κι’ άρχισε κ ι’ αυτός νά τρέχ’. Τρέχε ό ένας, τρέχε ό άλλος, τούς 
βγήκ* ή γλωσσά τς απ ’ έξω, ίδρωσ’ δ καλόγερος καί στάθκε κ ’ άρχισε νά 
φωνάζ’ : αΐ πατριώτ’, δέ μέ λες τί τρώγ’ ή γάτα σάν δέν έχ* ποντίκια ;

—Καλογέρ’, φώναξε ό άλλος, χωρίς νά σταθή.
Γυρσε ό καλόγερος πίσω καί τό είπε. Οί καλογέρ’ τά χρειάσθηκαν 

καί δέν ήξεραν τί νά κάνε. ’Έστειλαν ένα νά δγή πού βρίσκουνταν ή γά
τα, γυρσε κατά δώ, γύρσε κατά κεΐ καί στο τέλος τήν βρήκε νά κάθεται 
πάνω στα κεραμίδια καί νά νίβεται. Αυτός θάρρεψε πώς έκαμνε τό σταυ
ρό τς καί τόσο πολύ τρόμαξε πού κόπκε τό αίμά τ’. Γυρσε τρεχάτος κ’ 
είπε στους καλόγερους πώς τήν είδε νά κάμν’ τό σταυρό τς καί νά όρκί-
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ζεται πώς θά τούς φάγ’ δλους. Τότε και κείν’ πήραν' τά παρτάλια τς ι); 
έβαλαν φωτιά στο μοναστήρ’ καί πήρανε δρόμο. ’Ήμουνα καί γό) μακρνά 
καί τους έβλεπα.

88.  'Η Μερσ ίνα .
Φανάρι

Μια φορά κ’ ένα καιρό ήτανε ένας μεγάλος έμπορος κ’ είχε γυναίκα 
πολύ έμορφη καί καλή καί την έλεγαν Μερσίνα* ό έμπορος εηγε καί πήγε 
μακρυά για τις δουλειές τ ’ καί μπιστεύθηκε τή γυναίκα τ’ στο φίλο τ ’. 
Ό  φίλος τ’ θέλσε νά την πάρ’ γυναίκα τ ’, ή Μερσίνα ήτανε τίμια κι’ άρ· 
νήθκε καί τον έδιωξ’ ά π ’ τό σπίτ’ τς κι’ αυτός πιάν’ καί γράφ’ στον φ ί
λο τ’, ή γυναίκα σ’ καθώς έφγες ξελογιάσθηκε μέ τον ενα καί μέ τον άλ
λον καί σένα δέ σέ θυμάται. Χωρίς νά έξετάσ’ έγραψε ένα γράμμα στον 
φίλο τ’ νά την θάψ ’ ζωντανή.

Γιά νά την έκδικηθή, μόλις πήρε τό γράμμα, έκαμε ένα σεν- 
τούκ’ καί τό πήγε έξω στο βουνό καί μ’ δλα τά κλάματα τής Μερ
σίνας την έβαλε μέσα καί την έθαψε. Τσομπάνηδες πέρασαν από κεΐ ε ί
δανε τό σκαμμένο χώμα, άκσανε καί τις φωνές, την ξεπαράχωσαν, την 
έβγαλαν άπ’ τό σεντούκ’ καί την πήρανε μαζΰ τς. Στο δρόμο βλέπνε πλή
θος πολύ νά τρέχ’’ ρωτάγΐ ή Μερσίνα, τί είναι ; καί την είπανε κάποιος 
χρεωστοϋσε πεντακόσια γρόσια κ’ έπειδής δεν είχε νά πληρώσ’ πήγαιναν 
νά τον κρεμάστε. Λυπήθκε πού θά τον κρεμούσανε έβγαλε καί πλήρωσε 
τά πεντακόσια γρόσια καί τον γλύτωσε. Ευχαρίστησε τούς τσομπάνηδες 
πού την ξέθαψαν καί πήρε τό μπόγο τς νά πάγ’ στο καράβ’. Αυτός πού 
τον πλήρωσε το χρέος καί τον γλύτωσε, την ζήτσε τον μπόγο, νά τον πάγ’ 
κείνος μέσα στο καράβ’. Σάν την είδε πού ήτανε πολύ έμορφη την πούλ- 
σε στον καπετάνιο κι’ αυτός έφγε. "Οταν τό καράβ’ σήκωσε τά πανιά τ ’ 
καί πήρε δρόμο, ό καπετάνιος δλο την τρωγυρνούσε καί την έλεγε, τώρα 
είσαι δκή μ’. Ή  Μερσίνα δεν ήξερε τί νά κάν’ γιά νά ξεφύγ’ καί παρα- 
καλούσε τό Θεό μ’ δλη τς την καρδιά νά πιάσ’ μιά τρικυμία. Την άκσε ό 
Θεός, τά μεσάνυχτα έπιασ’ μεγάλ’ φουρτούνα, τό καράβ’ έγινε κομμάτια, ή 
Μερσίνα δεν έχασε τό θάρρος, κάθσε σ’ ένα σανίδ’ καί τό σανίδ’ την 
έβγαλε σ’ ένα νησί. Στην ακρογιαλιά τού τησιοϋ ήτανε κόσμος, ήταν κ’ 
ένας Άράπςπού ήτανε δούλος σ’ ένού πλούσιου σπίτ’ πού ήθελαν νταντά 
γιά τό παιδί καί την πήγε στο σπίτ’. 'Ο Άράπς την ειδ’ έτσ’ έμορφη την 
λυμπίστηκε κ’ ήθελε νά την πάρ’ γυναΐκά τ’, κείν’ δεν τον ήθελε καί γιά νά

1) Τά πράγματά τους.
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την εκδικηθή, μια νύχτα έπνιξε χο παιδί για νά νομίσνε τ’ αφεντικά πώς 
τδπνιξε ή νταντά. Τήν άλλ’ μέρα την έδιωξαν ό Άράπς έλεγε νά την 
σκοτώσνε, τ’ αφεντικά δεν ήθελαν, είπαν άς τδβρ’ πό τον Θεό. Καταλυ- 
πημέν’ πήρε δρόμο και βρήκε μια καλόγρηά καλή, ξεμολογήθ-κε τά πα- 
θύματά τς καί τήν είπ ’ ή καλόγρηά, νηστεία και προσευχή κόρη μ’, κ’ δλοι 
θάλθνε στά πόδια σ’ .

’Έβαλ’ ή Μερσίνα καλόγερου ρούχα καί πήγε σ’ άλλο χωριό, ξεμολο- 
γοΰσε τον κόσμο καί τον έσωνε άπ’ τις αμαρτίες. Ό  άντρας τς έχασε τό 
φως του κι’ άκσε πώς είναι ένας καλόγερος πού ξεμολογάγΐ” καί γιατρεΰ’ 
τις άρρωστοι κ ι’ αποφάσισε καί πήγε κ ι’ αυτός, άφηγήθκε τήν αμαρτία τ ’ 
καί τον είπε, τ ’ αμάρτημά σ’ είναι μεγάλο. Τον γνώρσε πού ήτανε ό άν
τρας τς μά δέ φανερώθκε, για ν ’ άκοΰσ5 καί τούς άλλους όπως τήν ειπ' ή 
καλόγρηά, τον έβαλε σέ μια κάμαρα κοντά στο κελί καί τον είπε πώς 
πρέτ’ νά νηστ:ΰ ’ καί νά προσεύχεται για ι-ά σχωρεθή ή αμαρτία τ’. "Υ
στερα πδ λίγες μέρες ήλθ’ ό φίλος τ’ μέ χέρια πιασμένα, ξεμολογήθκε κι’ 
αυτός κ’ είπε πώς έθαψε ζωντανή τή γυναίκα τοΰ φίλου τ ’.

—Νά θάψη; άνθρωπο ζωντανό, είναι μεγάλο τό αμάρτημά σ’, νά 
πέσης στο ήμαρτον, νά πιστεύς στο Θεό, νά κάμνς μετάνοιες καί στο χέρ’ 
τού Θεού είναι νά σέ χάν ’ καλά, γώ δέ μπορώ νά σέ κάμω τίποτε, νά έλ- 
π,ζη; στο Θεό κ’ ίσως νά σέ συγχωρέσ'. Μέσ’ από τά σκεπάσματα πού 
τον είχανε σκεπασμένο τον είδε καί χάρκε πού τον εΐδε σ’ αυτή τήν κα
τάσταση. Ό  άντρας τς ακούε πό μέσα κ ’ έκλαιγε κ’ έλεγε, άχ ή Μερσίνα 
μ’, ήτανε π )ύ τδ.τ ηθε, πού νά είναι άρά γε ; ζή για πέθανε ; Περνούν με
ρικές μέρες κ’ έρχεται σ' άσχημα χάλια αυτός πού τήν πούλσε στον κα
πετάνιο, ξεμολογήθκε, πώς τον γλύτωσε μια γυναίκα άπ ’ τήν κρεμάλα 
κ«αί κείνος τήν πούλσε σ ’ ένα καπετάνιο.

—Τό αμάρτημά σ’, είναι μεγάλο, νά πέσης σέ μετάνοια κ’ ίσως σέ 
σχωρέσ’ ό Θεός. Ό άντρας τς τ’ άκουγε δλα κ' έκλαιγε κ’ έλεγε, Θεέ μ°, 
σχώρα με, αυτό πού έκαμα στή Μερσίνα μ’ , άν είναι γερή νά μ’ άξιώ" 
σης νά τή δγιώ. Περνούν μερικές μέρες, έρχεται κ ι’ δ Άράπς μέ τις πατε
ρίτσες, είπε κι’ αυτός πώς έπνιξε τό παιδί τ ’ αφεντικού τ’ , γιατί ή ντα
ντά τ’ δέν ήθελε νά τον πάρ’ άντρα κ ’ έρριξε τό σφάλμα στήν αθώα γυ
ναίκα.

— Μεγάλο αμάρτημα έκαμες, νά παρακαλής τό Θεό νά σέ σχωρέσ’. 
'Ο άντρας τς δέν έτρωγε, έκλαιγε μέρα νύχτα, κ’ έλεγε, πώς τό έκαμα γώ 
αύιό τό άδικο στή γυναίκά μ’, χωρίς νά εξετάσω ; άς τήν έβλεπα μια 
φορά κι’ άς πέθνησκα. Αυτό βάσταξε μέρες, ή Μερσίνα τον λυπήθκε ά
νοιξε τήν πόρτα καί μπήκε μέσα νά τον παρηγορήσ’ καί τον είπε. Ό 
Θεός σ ’ έστειλε τήν Μερσίνα σ ’ κ? έβγαλε τά. καλογερίστικα ρούχα. Σαν 
τήν είδε μπρος τ ’ νόμσε πώς ήτανε ψέματα, δέν πίστευε στά μάτια τ’ πού 
είχανε βρει τό φως τους.



—“Ακσες αυτά πού έπαθα ; είμαι ή Μερσίνα σ’ ,’π ’ έσκυψε και τον 
φίλσε, έκεΐνος δλο εκλαιγε και την ζητούσε σχώρεση πού ητανε ή αΙτία 
κ’ έπαθε τόσα πάθη. ' ■

’Έζησαν κείνοι καλά καί μεις καλλίτερα.

89 . Ό  φτωχός κ ι* ό Χριστός.
Οίκύνομειέ.

Μια φορά κ’ ένα καιρό ητανε ένας φτωχός κ* είχε μεγάλ’ φαμίλια 
κ’ ύπόφερνε πολύ, πήρε τον μπαλτά καί πήγε στο βουνό νά κόψ’ ξύλα, 
κεί πού έκοβε έπεσ’ ό μ.ταλτάς μέσα στο ρέμα. ’Άρχισ’ ό φτωχός νά κλαίγ’ 
γιατί τό ρέμα ητανε βαθύ καί δέ μπορούσε νά τον παρ’ κ' έλεγε, πώς θά 
ζήσω τώρα τά παιδιά μ’ ; ΓΙαρουσιάσθηκε μπροστά τ’ έ\ας άνθρωπος πού 
ητανε ό Χριστός καί τόν είπε, μη κλαις εγώ θά σέ τον βγάλω Μπήκε 
μέσ’ στο ρέμα καί βγάζ'ένα  μπαλτά ασημένιο, τόν ρωτάγΐ, είναι δι
κός σου ;

—’Όχι, λέγ’ ό φτωχός.
Μπαίν’ ό Χριστός μέσα στο ρέμα βγάζ’ ένα μαλαματένιο, τόν ρωτά- 

γι, δικός σ' είναι ;
—’Όχι, λέγ* ό φτωχός.
Μπαίν’ ·ό Χριστός πάλε μέσ’ στο ρέμα καί βγάζ’ ένα σκουριασμένο, 

τόν ρωτάγΐ, δικός σ’ είναι ; >
—Δικός μου, λέγ’, είναι, σ’ ευχαριστώ.
Τότε τόν ε ιπ ’ ό Χριστός, πάρε καί τις τρεις.
Ευχαριστώ, ειπ ’ ό φτωχός. Πήγε καί τις πούλσε κ’ έγινε πλούσιος. 

'Ένας γείτονας τόν είπε, πού τά βρήκες τόσα πλοϋτα, σύ πού δεν είχες νά 
δόσης τά παιδιά σ ’ ψωμί ; Είπε στο γείτονα δλα δπως έγιναν. Πέρν’ κι’ 
αυτός τόν μπαλτά καί πάγ’ στο βουνό νά κόψ’ ξύλα. Κεΐ πού έκοβε τά 
ξύλα έρριξε τόν μπαλτά μέσα στο ρέμα κ’ εκλαιγε. Παρουσιάσθηκε πάλε 
ό Χριστός καί τόν είπε μή κλαϊς, εγώ θά σέ τόν βγάλω. Βουτάγ’ ό Χριστός 
μέσα στο ρέμα, βγάζ’ ένα ασημένιο μπαλτά, τόν ρωτάγΐ, δικός σ’ είναι ;

—Δικός μ’ είναι.
Βουτάγι’ ό Χριστός στο ρέμα καί βγάζ’ ένα μπαλτά μαλαματένιο, 

τόν ροοτάγΐ’, δικός σ’ είναι ;
—Δικός μ’ ε^ναι.
Βουτάγι’ ό Χριστός μέσα στο ρέμα καί βγάζ’ ένα - σκουριασμένο, τόν 

ρωτάγΐ, δικός σ’ είναι ;
—Δεν ε ίν ’ δικός μ’.
Ό  Χρισιύς θύμιοσε πού τόν είπε ψέματα, τόν έρριξε μέσα στο ρέμα 

καί τόν έπνιξε.
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90 . Τό κ ο ρ ίτ σ ' τή ς  φ τω χής .
Καλλικράτεια

Μια φορά κ ένα καιρό ήταν δυο γειτόνσες ή μια ήτανε πλούσια κ’ 
είχε ένα κορίτσ’ άσχημο, ή άλλ’ ήτανε φτωχή και τό κορίτσ5 τς έμορφο. 
Μια μέρα τό κορίτσ* τής φτωχής πήγε στο πηγάδ’ νά βγάλ’ νερό, παρου
σιάστηκαν δέκα τρεις νοματοί καί τό γύρεψαν νερό νά πιουν, τους έβγα
λε κ* εδοσε καί στού; δεκατρείς, ήτανε οί δώδεκα ’Απόστολοι, κι’ ό ’Ιη
σούς Χριστός, δλ’ εύχαριστήθκανε καί τό έδοσαν από μια ευχή. Ό Χρι
στός τό είπε νά γ ίν ’ πλούσιο κι* αθάνατο, ό άλλος τό είπε νά είναι πεν
τάμορφο, ό άλλος νά γελάγι’ καί νά πέφτουνε από τό στόμα τ’ τριαντά
φυλλα, δ άλλος νά χτενίζεται καί νά πέφτουν διαμάντια' δλοι τό είπανε 
από μιά χάρ*. Ή  πλούσια σάν την είδε πού πλοΰταινε πολύ, την είπε, 
πώς έγινες πλούσια, συ πού δεν είχες στον ήλιο μοίρα ;

Κ’ είπε τό κορίτσ’, πήγα στο πηγάδ’ νά βγάλω νερό είδα δέκα τρεις; 
άνθρωποι, μέ γύρεψαν νερό καί τούς έδοσα, καί μ’ έδοσαν τις χάρες.

Λέγ’ κ’ ή αρχόντισσα στή κόρ’ τς, νά πας καί σύ νά βγάλς νερό.
Πήγ’ ή κόρ’ τς, κεΐ πού έβγαζε τό · νερό παρουσιάστηκαν οΐ δέκα 

τρεις νομάτ’ καί τή γύρεψαν νερό, δέ τούς έδοσε, κ ι” αυτοί την κατάρσα- 
νε νά γ ίν ’ φτώχιά καί πιο άσχημη. Τό βασιλόπουλο έμαθε πώς ήτανε ένα' 
κορίτσ’ πεντάμορφο καί μέ πολλές χάρες, πού δταν γελούσε έπεφταν τά 
τριαντάφυλλα άπ ’ τό στόμα τ’, κι’ δταν χτενίζουνταν διαμάντια, πήγε καί 
τό είδε, τ ’ άρεσε καί τό πήρε γυναϊκά τ ’, έκαμε μεγάλη χαρά κ’ ήμουνα 
καί γώ εκεί κ ’ έβλεπα. Μ’ έδοσαν ένα τάσ’ φλουριά, στο δρόμο πόρχό- 
μουνα περνούσα από ρέμα, οΐ βατρακοί φώναζαν βράκ, βράκ, γώ θάρρε
ψα πώς ήτανε κλέφτες κ’ έλεγαν μπράκ, μπράκ καί τ ’ άφσα κ’ έφγα.

91. Ό Χ ριστός κ α ί τά  τρι* ά δ ελφ ια .
Ηράκλεια

’Ήτανε τρι’ αδέλφια κα' πήρανε τρία αβγά καί λίγο ψωμί καί πήγαν 
νά βρούνε την τύχ’ τους' στο δρόμο πού πήγαιναν ηύρανε μιά βρύσ’ μέ 
δύο κάνουλες Χ) πού έτρεχαν νερό καί κάθσανε νά φάνε, την έδρα πού 
έτρωγαν παρουσιάσθηκε ένας γεροντάκος, ήτανε ό Χριστός καί τά λέγ’, 
καλή μέρα σας, παιδιά.

—Καλώς τον τον παππού.
’Έδοσαν τον παππού από μισό αβγό καί ψωμί, αφού έφαγαν, λέγ’ τό

1) Βρύσες.
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μεγάλο τ’ άδέλφ’, ό Χριστός νά έκαμνε από τή μια κάνουλα νά .τρέχ’ λάδ’ 
κ ι’ απ’ την άλλη κρασί, -θά μοίραζα στις πλούσιοι μέ παράδες και στις 
φτωχοί δωρεά 'Όπως παρακάλεσε ετσ" κ’ έγινε. ’Άρχισε νά τρέχ’ άπ 'τή  
μια κάνουλα λάδ’ κ ι’ άπ’ την άλλη κρασί, έμεινε κεΐ, καί τά δυο άλλα μέ 
τό γέρο βφγαν. Πάνε, πάνε, βλέπνε νά πετοϋνε πολλά περιστέρια, άχ, λέγ’ 
τό μεσιό, αυτά τά περιστέρια νά μέ τάκαμνε ό Χριστός πρόβατα, στις 
φτωχοί θά έδινα γάλα καί τυρί δθ)ρεά καί στις πλούσιοι, μέ παράδες. 
'Όπως παρακάλεσε έτσι κ’ έγινε. Τά περιστέρια έγιναν πρόβατα. Φεύγ’ ό 
γέρος μέ τό μικρό, πάνε, πάνε, βλέπνε ένα περιβόλ’ καί μέσα ήτανε ένας 
κι’ αλώνιζε, τον λέγ’ ό γέρος : έχω ένα παιδί, πάρ’ το νά σέ βοηθή στις 
δουλειές.

—Μετά χαράς τό πέρνω, λέγ’ ό καλός άνθρωπος. Τούς έδοκ’ δ γέρος 
πολλές ευχές κ’ έφγε. Τό παιδί έμνε εκεί, οι δουλειές πήγαιναν καλά, 
πλοΰτσαν πολύ κ’ έκαμναν πολλές ελεημοσύνες, δ καλός άνθρωπος τό 
πάντρεψε μέ την κόρ’ τ’ κ’ ύστερα από χρόνια πέθανε σαν καλός Χρι
στιανός. Πέρασαν χρόνια κι’ δ Χριστός σά γέρος φτωχός πήγε στού με* 
γάλου τό σπίτ’, οί κάνουλες έτρεχαν δλο λάδ’ καί κρασί, γύρεψε νά τον 
δόσ’, δέ τόν έδοσε χωρίς παράδες Ξέχασε πώς θά μοίραζε στις πλούσιοι 
μέ παράδες καί στις φτωχοί δωρεά, έγινε παραδότισιος, κ ’ οί κάνουλες έ- 
τρεξαν πάλ’ καί οί δυο νερό. Πάγ’ ύστερα στο δεύτερο πού τά .περιστέρια 
έγιναν πρόβατα, γύρεψε λίγο γάλα, κ ι’ αυτός έγινε παραδόπιστος καί στις 
φτωχοί έδινε μέ παράδες. Τά πρόβατα έγιναν περιστέρια. II« γ’ ύστερα 
στον δλο μικρό. Νύχτα ήτανε πού χτύπσε την πόρτα, άνοιξαν, τόν πή
ρανε μέσα, τόν έλουσαν, τόν έδοσαν καθαρά ρούχα καί τόν έβαλαν νά 
φάγ’* παιδιά δεν έκαμαν κ’ είχανε έν άρνάκ’ καί τ ’ αγαπούσανε σά παι
δί. Σαν έφαγ’ ό γέρος τούς είπε πώς στο σύ μά τ’ έχ’ φαγούρα, καί. δτι 
τόν είπανε πώς θά περάσ’ όταν τ’ άλείψ’ δλο μέ στάχτ’ από ψημένο άρ
νάκ’ .

—’Αφού ε ίν ’ έτσ’ νά βάλμε τ’ άρνάκ’ μας στο φούρνο καί μέ τή 
στάχτ’ τ ’ νά γίνς καλά.

Φίλσανε τ’ άρνάκ’, τό χαΐδεψαν τό βάλανε στο φούρνο από βραδύ, 
τό πρωί όταν σκώθκανε, δ γέρος ήτανε φευγάτός καί στο φούρνο κά- 
θουνταν ένα παιδάκ’ . Ευχαρίστησαν τό Θεό πού τούς χάρσε τό παιδί, κ’ 
εζησαν χρόνια πολλά κ’ έκαμναν ελεημοσύνες.

92 . Ό  κα λ ό γ ε ρ ο ς  κ ’ ο ί φ ο ν ιά δ ε ς .
'Ηράκλεια

Σ’ ένα βουνό πολύ αψηλά μέσα στη σπηλιά ζοΰσε ένας καλόγερος
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καί κάθε πρωί άγγελος Κυρίου τον πάγαίνε μια λειτουργία. Μια μέρα 
περνούσανε ένα κακούργο για νά πά τά τον κρεμάσνε, ό καλόγερος τον 
είδε κ’ είπε, καλά νά π άθ ’. Ό  Θεός θύμωσε καί δεν τον έστειλε πια τή 
λειτουργία. "Ενα πρωί σκώθκε ό καλόγερος κ’ είδε ενα πουλάκ’ στη σπη
λιά πού τραγουδούσε, κ*ειπε, σύ τί ευτυχισμένο που είσαι, εμένα μέ σχάθ- 
κε ό Θεός. Τότε κατέβκε άγγελος Κυρίου καί τον έδοσε ενα ξερό ξΰλο καί 
τον είπε, άν σ’ αυτό τό ξερό ξΰλο φυτρώσνε τρία κλωνάρια τότε θά σέ 
σχωρέσ’ ό Θεός. Ό  καλόγερος απελπισμένος γΰριζ’ δλ* τή μέρα καί νυ- 
κτώθκε, είδε φως σ ’ ένα σπίτ’ καί κτΰπσε την πόρτα. Βγήκε μια γυναί
κα καί τον άνοιξε κι’ ο καλόγερος τά ει.ιε όλα, πέος τον σχάθκε ό Θεός, κ1 
ή γυναίκα είπε: πώς τά σέ πάρω μέσα που τά παιδιά μ5 είναι φονιάδες ; 
Τον πήρε καί τον έβαλε κατ’ άπ’ τή σκάλα τοϋ σπιτιού νά κοιμηθή. Τά 
μεσάνυχτα ήλθαν οί γιοί τς καί τους είπε τήν ιστορία τοΰ καλόγερου, κι® 
άφοϋ από ένα λόγο ό Θεός τον σχάθκε, εσάς τί θά σάς κάν3 ό Θεός ; Οί 
γιοί τς μετάνοιωσαν κ3 έγιναν καλοί άνθρωποι. Τό πρωί ηύραν τον καλό
γερο πεθαμμένο καί στο ξερό ξΰλο φύτρωσαν τρία χλωρά. Ό  Θεός τον 
σχώρσε.

93. Τ’ Ά ραπάκ’ κι" & Θεός.
‘Ηράκλεια

Μια φορά κ ’ ένα καιρό ήτανε μια πλούσια φαμίλια κ’ είχατε μια θΰ 
γατερα, είχανε κ’ ένα Άραπάκ’ δούλο" ή θυγατέρα άγάπσε τ3 Ά ραπάκ’, ό 
πατέρας τς ήθελε νά τήν δόσ ένα άρχοντα, ή θυγιτέρα δεν ή^ελε, ήθε
λε τ® Ά ραπάκ’, τότε τήν είπε κι® δ πατέρας τ«ς, γώ δέ θέλω, σαν τό θέλ’ 
ό Θεός ά ; πάγ® νά τον βοή καί θά γίν\ Τ ’ Ά ραπάκ’ πάγ’ νά βρή τό Θεό, 
δρόμο πέρν®, δρόμο άφίνλ Στο δρόμο ηΰρε ένα άνθρωπο πού ήταν δ μι
σός μέσα στο χώμα κι® δ μισός άπ’ όξω καί τό είπε : που παγαίνς, καλό 
παιδί

—Παγαίνω νάβρω τό Θεό.
—"Αμα τον βρής πέσ® καί γιά μένα, ίσαμε πότε θά μέ τυραννάγΐ, νά 

είμαι ό μισός μέσα στο χώμα κι3 ό μισός άπ® όξω ;
Πηγαίν’ πιο εκεί βρίσκ’ ένα στραβό, κ ι’ αυτό; είπε, πού παγαίνς, 

καλό πα ιδ ί;
—Παγαίνω νάβρω τό Θεό.
—"Αμα τον δγής νά πής καί γιά μένα, ώς πότε θά μ’ έχει στραβό ;
Παγαίν’ πιο κάτ’, βλέπ5 ένα πού είχε ένα φκιάρ3 καί φκιάριζε όλο 

φλουριά καί τον είπε, πού παγαίνς, καλό παιδί ;
—Παγαίνω νάβρω τό Θεό.
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—'Άμα τον δγής νά τον πής, φτάν’ πια, δέ θέλω νά μέ δόκ5 άλλα} 
τί νά τά κάμω, τον φχαριστώ καί τό Θεό δοξάζω.

Πορπάτσβ ακόμα πολύ δρόμο καί βλέπ* ένα σκοτάδ’ καί κεΐ στο 
θρόνο κάθουνταν ό Θεός. "Αμα τό ειδ’ ό Θεός από κεΐ πού ήτανε μαύρο 
τό έκαμε άσπρο καί τό ε ιπ ’ ό Θεός, βλέπς κεΐ αντίκρυ τή θάλασσα, είναι 
ενα χρυσό κα ΐκ ’, νά μπής μέσα καί νά πας στο μέρος σου.

—Στο δρόμο πού ερχόμουνα μέ παρακάλεσαν νά σέ πώ : ήταν ένας 
μέσα στο χώμα ό μισός, κι’ 6 μισός α π ’ όξω, ώς πότε θά τον έ'χς μέσα 
στο χώμα ; Κι’ ό Θεός είπε, νά τον πής χειρότερα θά πάθ\ γιατί καμιά 
φορά δέ δοξάζ’ τό Θεό.

— Μ’ είπε κ ’ ένας στραβός, ώς πότε θάναι στραβός;
—Αυτός δοξάζ’ τ5 όνομα τού Θεού καί θά γ ίν ’ καλά, είναι ένα ρέ

μα, νά πλυθή καί θά γ ίν ’ καλά.
—Μ* είπε κι3 ακόμα ένας άλλος πού τον έδοκες πολλά φλουριά, δέ 

θέλ’ πιά, τί νά τά κάμ’ ;
—Αύτόνα νά τον πής, ότι δοξάζ* τό όνομα τοΰ Θεού καί θά τον δό- 

κω ακόμα πιο πολλά
Τό παιδί ευχαρίστησε τό Θεό κ* έφγε. Πέρασε καί τά είπε όλα όπως 

τον ειπ5 ό Θεός, μπήκε στο χρυσό καΐκ’ καί πήγε στο μέρος τ ’.
"Αμα εΐδ ’ ό άρχοντας τό χρυσό καΐκ5, λέγ5 στη θυγατέρα τ ’, κάποιος 

μεγάλος άρχοντας έρχεται καί θά τον φέρω μουσαφίρ*. Ή  θυγατέρα στά 
μαύρα ντυμέν’ καθώς έφγε τ ’ *Αραπάκ’, βγήκε νά κεράσ1 τό μουσαφίρ5, 
την ώρα πού κερνούσε άφσε ό μουσαφίρς στο δίσκο τό δακτυλίδ5 τς, πού 
έδοσε στ5 Άραπάκ’ όταν έ'φευγε νά πάγ5 στο Θεό, κ5 είπ5 ό πατέρας τς 
όταν τό είδε, σά θέλ5 ό Θεός δλα γίνουνται. ’Έκαμαν σαράντα μέρες καί 
σαράντα νύχτες χαρά κ* έζησαν καλά καί μεΐς καλλίτερα.

ΕΛΠ ΙΝ ΙΚΗ  Σ Τ Α Μ Ο Υ Λ Η  Σ Α Ρ Α Ν Τ Η  

Κ Α Τ Α  Λ Ο Γ Ο Σ

1. Ή κόρ’ της λεμονιάς κ* ή φαρα- 
γώνα.

2. Ό Μοσχοπλασμένος.
3. Ό "Υπνος.
4. *Η τρισκαταραμέν5.
5. Ό γέρος, ή γρηά καί τό γαϊδούρ’.
6. Ή βεζυροπούλα κ’ οί σαράντα 

δράκοι.
7. °0 Βρυσήβουλος.
8. Ή Σαρανταπλεξουδούσα.

9. *Η βασιλοπούλα πού πέταξε.
10. Ή Σταχτοπέπελη.
11. Τό άντρειωμένο βασιλόπουλο.
12. Τό φεσάκ’ μέ τή χρυσή φούντα.
13. Τό μαγεμένο ποτήρ’.
14. Ή βασιλοπούλα καί τό τσομπανό 

πουλο.
15. Ό Γιαννάκς κ’ ή κερά θάλασσα.
16. Ό όρκος τοΰ βασιλόπουλο.
17. *0 τσεβρές τής βασιλοπούλας.
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18. Τό μαγεμένο βασιλόπουλο.
19. ‘Ο σιαυραετός.
20. Ή βισιλοπούλα, ή “Εμορφη τοΰ 

κόσμου.
21. Τό βασιλόπουλο καί to Καράκιζ.
22. Ή πήττα κι' ό κολιός.
23. Ή βασιλοπούλα κι’ ό εξω πό δώ.
24. Τό βασιλόπουλο καί τ’ αθάνατο 

νερό.
25. Ό Χρυσοπράσινος βαιιλές.
26. Τά βασιλόπουλα καί τ’ αθάνατο 

νερό.
27. Ό Μαρουδής κ’ ή Μαρουδίτσα.
28. Τής βασιλοκόρς τά βάσανα.
29. Ή μητρυιά κ’ ή παραπαϊδα.
30. Ή Πεντάμορφη.
31. Ή μητρυιά βασίλισσα.
32. *Η δμορφη πρυγονή.
33. Ή Πούλια κι’ ό Αυγερινός.
84. ‘Η προγονή κ’ή κόρη τής μητρυιάς.
35. Ή  νεράιδα, τό παιδί κι’ ό Ε 

βραίος.
36. Ό Χρυσόμαλλος.
37. Ή βασιλοπούλα καί τ’ άλας.
38 Ό Άϊντήν ό μάγος κ* ή βασιλο- 

κόρη.
39. Ή κόρ’ τής δάφνης και τό βασι

λόπουλο.
40. Τά τρία παλληκάρια καί τά τρία

κορίτσια.
41. *0 Νικολάκς κ’ ή δράκισοα.
42. Ό γέρος κι’ ό ‘Αλής.
43. Τά λαούτα καί τά νταβούλια.
44. Ό άνθρωπος, τό φίδ’ κ’ η αλεπού*
45. Τ’ άρνάκ’ μπιτζινάκ*.
46. Ό λύκος καί τ’ άρνάκ’.
47. Γαβριήλ ό μυλωνάς κ’ ή κερά Μα- 

ριώ.
48. Ή κερά Μαρία κι’ό κύρ Νικόλάς.
49. Ή άλεποΰ κΓ αφέντης τό Τσαγκα-

ραδάκ’.
50. Τό άλατένιο σπίτ’.
51. Τ’ άντερίτς.
52. Ό Τσ,ιμτσιράκος.
53. Ό  Κουκκιπιπέρς.

Τά ύπ' άρ.
Τά ύπ’ άρ. 8—37

54. Ό Κοντοροβιθούλς.
55. Ό Ροβιθούλς.
56. Ό Κοντοροβιθάκς.
57. Ό Γιάννς ό σαλός.
58. Ό σαλός.
59. Τό βασιλόπουλο κ’ ή μαϊμού.
60. ΟΙ δύο συννυφάδες.
61. Ό γάιος
62. Τής φιδίνας τό δαχτυλίδ’.
63. Ό μέρμυγκας.
64 *Η μπαχτσεβανοΰ.
65. Πέκ έΐ, πέκ άλιά.
66. Ό άρχίατρος τοΰ σουλτάνου.
67 Ή όρνιθα κι’ Όβρηός.
68 Οι Μοίρες καί τό κορτσόπλο.
69. Μοίρες ελάτε, νά φάτε νά χοριά-

στε.
70. Ή Μοίρα τής άκαμάτρας.
71. Ή κερά Τύχ’.
72. Θά γίνω βασιλέας,
73. Τό γραμμένο.
74. Ή ταγαροβρεμμέν’.
75. Τό βασιλοκόρτσο κ’ οΐ τρεις άγ- 

γέλοι.
76. Ό Θεός κ’ ή μάννα.
77. Τό βασιλόπουλο κι' ό ντερβίσης.
78. Ή βασιλοκόρ’ κ’ οΐ κλέφτιδοι.
79. ΟΙ Μήνιδοι.
80. Ή. Θοδώρα στο στρατό.
81. Σΰ θάσαι ηγούμενος καί γώ μαθη

τής σ’.
82. *Η γρηά κι’ ό άγιος Πολύκαρπος.
83. Τό ξέκομμα.
84. Ό νεροκράτς.
85. Ό λεφτουργός κ’ σι σαράντα κλέ-

φτιδοι.
86. Τό χατζηλίκ’.
87. “Ο τρελός κ’ οί καλόγεροι.
88. Ή Μερσίνα..
89. ‘Ο φτωχός κι’ ό Χριστός.
90. Τό κορίτσ’ τής φτωχής.
91. ‘Ο Χριστός καί τά τρΓ άδέλφια.
92. Ό καλόγερος κ’ οΐ φονιάδες.
93. Τ’ Άραπάκ’ κι’ ό Θεός.

τόμου.1— 7 έδημοσιεύθησαν είς Σελ. 337—365 τοΰ ΙΕ'.
εις Σελ. 89-120 τοΰ ΙΣΤ'.



ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΑΜΑΚΟΒΙΟΥ

Παιχν ίδ ια .

Λουμάδες .  Σχήμα πλακερής σφαίρας πού καιεσκεύαζαν στα χυτο- 
σιδηρεΐσ άπο β' ποιότητα σίδηρου «χονρδα». Ήγωνιζοντο εις ευθυβολίαν, 
εις άπόστασιν πλακωτοί κλπ. παιχνίδι, στο οποίο εβ *ζαν καί στοίχημα.

Κ α ρ ύ δ ι α  axb κ&ντί *) έπαιζαν μικροί, μεγάλοι ιδίως τις ήμερες τής 
πρωτοχρονιάς. ’Από τά καρύδια προϊόν τού τόπου πού είχε ό καθείς στο 
σπ'τι του απόθεμα 4—5 κοίλα (των 20 οκάδων), έ'φερναν όμως κι5 άπ

1) Ό ρίχνων. 2) Ό αντίπαλος.
3) Ό διαιτητής. 4) Ό βοηθός.

εξω (Σκεπαστό), διότι έγίνετο κατανάλωσις μεγάλη. "Οποιο σπίτι ή μαγα
ζί είχε υπόστεγο3) έπαιζαν εκεί καρύδια στο κουτί. «Σ κ α α ι ά ! ε ναδξω !*  
φώναζε ό αντίπαλο; παίκιη;. «Ζαγαλίκα* ! !  3) ελεγε δ διαιτητής. *Σκα'  1

1) Τό κουτί γινότανε αιχμηρό μέ έργαλεΐο τοποθετημένο στή γη ούτως ώστε 
να παίρνη περί τά 50 καρύδια.—2) Τον χειμονα μόνο στα υπόστεγα έγίνετο τό 
παίξιμο, διότι τά χιόνια δέν έπέτρεταν εις τό ύπαιύρον.—Β) Μπαμπεσιά ή παρά" 
βααις ώρισμένου νόμου.
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σιά» έλεγε ό ρίχνων τά καρύδια στο κουτί, δηλ. να σκάσουν νά μή κου
νηθούν καί νά παν μαζεαμένα1 τότε θά έπερνε διπλάσια. «'Ένα άπδξω»  
ε'λεγε ό αντίπαλος, διότι άν τΰχαινε νά είναι μονάς έξα>, θά κέρδιζε. «Ζα- 
γαλ ίκα» ε'λεγε ό διαιτητής, ό όποιος έβλεπε την πράξι άνομο· καί τότε 
τό ρίξιμο ήτο άκυρον. ’Έπαιζαν δέ μέ τόση προσήλωσι, ώστε πολλές φο
ρές έπαιζαν από τό πρωί ώς τό βράδυ. Κέρδιζαν αρκετά τά .όποια μοίρα
ζαν στη παρέα καί μέ γεμάτες τσέπες, ζουνάρια, φέσια, από καρύδια, πή
γαιναν στα καπηλιά κ ι’ έβαζαν κρασί μέ πετμέζι στη φωτιά για νά ζε- 
σταθή καί γλεντούσαν μ’ ευθυμία.

Ιΐαροιμίαι.

1. ’Έχ δ κι ανδρας μον τφέκ !  1)
2. Τδ φ ε ί δ ’ π* φά τό κεφάλ' d o v  βγαίν’ μύα° ατό δ ρ ό μ ο 1).
3 ’Άλλα τά μάτ ια  τον λαγόν κι άλλα τς χονχλονβάϊας  3).
4. 'Ο βήχας και τό χρήμα δεν κρύβονται. *
ο. Ό  άρκαάάσης^)  μν ιάν  <υρα, άξ ίζ ’ μν ιά  χώρα.
(>. Κουτοός στραβός στον ίίγ* ΤΙατελεμο 5)
Γ. Ποιος στραβός δε Όέ.λ* τά μάτ ια  τ’.
8. 'II κότα πέ τ μύτ  γεννά.
9. Ό  κακότχος και στο χαλί νά π έ σ ’ τσακε ϊ  τά μούτρα d\
10. Τό πρώμο τό πουλί  α λ έ π ’15) δε τό πιάνει.

Ε π ώ νυ μ α  του  χω ρίου Τρουλιας.

Άξάμτος, Βλατίτσης Βουζενας, Βρανάς, Γιανέρης, Γιοΰρτης, Γκα- 
γκάνης, Γροιντος, Διφτής, Δούβας, Καζακίνας, Καζάκος, Καλλιτσας, 
Καρτσάτος, Κατραχύλας, Κοτράς, Κοτσαλάς, Κουπανάς, Κουτοΰβας, Λ α
γός, Λάντσας, Λολής, Μανιτσά:, Μαργιωρής, Ματσάνης, Μοΰσκαρος, 
Μπαντάτση;, Μπεγ.νας, Μπελελής, Μπίμτας, Μπινάζης, Μπουρντουρ- 
τσές, Μπουρελέλι, Μποχόρης, Μπριππής, ΙΙαπουγερήτ, Παρλαπνής, Πα- 
τιρδί, ΙΙατσάκις, Ιίιπιλόζης, 11< υλαδής, Ρονοος, Σογοόσης, Σφατλέλη, Τά- 
κνας, Γγακγάνης, Τοπαρής, Τοΰμπος, Τσαγλαγκάς, Τσαμοΰρης, Τσάρτης, 
Τριπατσης, Φρυδάς, Χλίς, Ψύλλος. 1

1) Ελεγείο εϊςτήν καυχωμέιην τά προσόντα τοΰ άνδρός της.—2) Έλέγίτο 
είς ταραχοποιόν.—3) Κουκουβάγια.—4) Λ. Τ. Συνοδός.—5) Παντελεήμονα,—6) °Α- 
λιόπης.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 

'Η ξενοτε ιά .
Νυφικό

'Η ξενειτιά με χαίρεται  fi) 
κι' ό τόπος μου με κράζει  
μαχα ίρ ι  κόβει την καρδιά  
ατά οπλάχνα μου με σφάζει
Ξένος εδώ ξένος εκεί 
κι δπον νά πάγω ξένος 
και  πάν3 στη πέτρα νά σταθώ) 
και 3κεΊ ξενειτενμένος . . .
'/ ί ξενειτειά κ ι3 ό θάνατος ι) 
στο ζύγι είναι ζνιαομένα  
η ξενειτιά παραβαρε ϊ  
γ ιατ3 είναι νειδισμένα
Ή  ξενειτιά πα ιδάκ ι  μου  
δεν είναι /ιηλο νά μνρ ισης  
νά πας  και  συ ra μοσκιστης  
καί π ίσω νά γνρίσης  . . .
Ξένος εδώ ξένος εκεί  
κι δπον νά πάω ξένος 
καί π ά ν 3 στη πέτρα νά σταθώ) 
καί ’κε ΐ  ξενειτενμένος  . . .

Π ηδηχτό .
Ράφτης ήμουν κώ ερραφτα  
ρούχα Γιανν ιτσάρ ικα  
ρούχα Γιανν ιτσάρ ικα  
κάι βλατιά σπιτιάνικα.
" Ολη μέρα ερραφτα 
καί  το βράδυ ξέρραφτα  
ξέρραφτα καί κόπ ιαζα  
καί στο ράφι τιίβαζα.

Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου

1) Πρβλ. «Θρακικά» Τόμ. 11, Σ. 190. ΰρ. 28.—2) Ομοίως Σ. 227 <*ρ. 47.
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Νά καλέ μ * το χώμα μον  
δώσε με τά άνϋη σον 
τ ’ α.νΰ·η σου τά πάίλη σον 
και τά πρασ ινάδ ιά  σον
Κα ι  της χήρας τον νΐγιδ  
τον νΐό μοναχογιδ  
η * έχει το κορμί  λιγνό 
και το στήΦος τον γυμνό.

3 Α πό τδ θ ά ν α τ ο  τής  ‘Ε λένκω ς
Τραγουόι τής Κρυφοκαλύβης 1).

Τραπεζ ικό  2)
Με τά στέφανα τον γάμον
μ'ε τά τέλια ora μαλλιά . . γιά, γιά
με τά τέλια στά μαλλ ιά .
*'Επεσ η Έλέν' στδ στρώμα  
άτι τδ κόσμο χάνεται . . γιά , γιά 
απ'  τδ κόσμο χάνεται.
Τρεις γιατροί τηνε λογιάζουν 
και οι τρεις περίλυποι . . γιά, γιά 
και οί τρεις περίλυποι
"Ενας με τδν άλλον λέγει 
πιά δεν εχει γιατριγιά, γιά, γιά 
πιά δεν εχει γιατριγιά.
Στον βόρεια τδ κο ιμητήρ ι  
βάλτε με νά κο ιμηϋώ  . . γιά, γιά 
βάλτε με νά κο ιμηϋώ
Τά πουλάκ ια νά μέ ψάλλουν 
ένα νυφικό σκοπό . . γιά, γιά 
πλάγι σ ' άψηλη  δρνγιά.
Τά πουλάκ ια νά με ψάλλουν 
ενα νυφικό σκοπό . . γιά, γιά 
ένα νυφικό σκοπό.
Κ α ι  του ήλιο ή ακτίνα
νά μου φέγκει τδ πρωί  . . γιά, γιο.
νά μου φέγκει τδ πρω ί .

Διάφορα Χαογραφικά Σαμακοβίου

1) ‘Ελληνικό χωριό, μετονομασθέν υπό των Τούρκων Κορφοκολύμπα.—2) 
Συγκινητικό τραγούδι, τοΰ οποίου σώζεται άκόμη ό σκοπός. Τό «γιά, γιά» τρα- 
γουδιέται ώς νά έπιβεβαιοΐ, ναί, ναί.
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Νά μ ’ αυτόν θά σάς τό στέλνω 
ίο υστερινό μ* φιλί .  . γιο, για 
τό υστερινό μ * φιλί.
JAide τόκα ταις λαγίνες 1) 
με μεζέ τα σκομπρ ιγ ιά  
και ταις πήττες τό κασέρι  
και τό μπόρτσ ι  s) ώς τ* αφτ ιά

Δείγματα Σαμακοβιανής όμιλίας Ά).
\

Ζηβόλι . Λογιάζω σε! λογιάζω σε ! !4) μ’ δεν μπορώ νά σέ ξεκαθαρί
σ ω 6) μόν όάε συάΰχης6) τότε ά σέ γνωρίσω . . . .  βρε παιδ ί; πλίγς μέσ’ 
τό νοΰ μ*-. . . 7).

Πρυμτιόπλο (Υιός Πρΰμπου). Γώ είμαι τοΰ Πρΰμπου τό παιδί.
Ζ. Βρε υιέ υιέ θαρρείς πέ τό στόμα μ’ τό πήρες κ ι5 είσαι τό Πρυ- 

μπόπλο ! ! συ τράνεψες σά κοΰταβος ! ! !  τούλια 8) έτσι ’δω ;
Πρ. Νοΰνσα 9) νά περάσω νά σέ φηγθώ 1ϋ) που μέ νέάιασε u ) δ άφέ- 

άης12) μου προτοΰ παγαίνω νά τά γράψς σύ δά που ξέρς καί καναδυό ’πέ 
τά είκοσιτέσσερα νά θυμνιούάαι13) γιατί τέτοια σουμάδια δέ πρέπ’ ν ’ 
άστοχιούάαι u ).

Ζ  Τί· νοϋνσες πρέ παιδί μ’ , καί συ ψευτοφλλάδα σά τον άφέάη σου;
Πρ “Α ! γοΰλα γοΰλα! ’γώ άαγή, δεν ’μ<*ι ψευτοφλλάδα’ συτχαίνω 15) 

παστρικά άάρίκια παλληκαρίσια κι’ αυτό πά σέ φηγθώ δεν ’ναι ψέμμα’ 
κόμ’ τ’ αφτιά μ’ σβουτσνΐζ πετσιριχτή 16) κείνν . . . χουχλιο! χουχλιο ! ;

Ζ Χμ κατάλαβα ! καλά τδνοιωσα ’γώ . . .
Πρ Αυτό, άαγή, έγνε δάες ήμ ςραάάρος στή προκάλυψι τής Κορφο- 

κολΰμπας17). Είχαμε βρε παιδιά ! κάτ’ σάρπικα ι8) σκυλιά πού δεν ή- 
φνασκε 19) μύγια νά περάσ’ νά μή βοβ.ξ’. Κείνο τό βράδ5 βρέ τί έπαθασ’ 
. . . έβαλασ’ τις νουρές τους στά σκέλια άους καί λοΰφαξασ’ μ’ ένα ί ϊ ί 
πεγριμιάζαάαι2,)) σάν νά μάς λέσου δχ’ μνιά μπόρα ά ξεσκάσύ ’Ήάου με
σάνυχτα κι’ ήμ’ κι’ δλα νοκτάς21) πδξω. Θάμαζα πού είδα τά σκυλιά 
νά λουφάζν’ έτσι νά τρυπών’ φοβερσμένα σάν νά τά κοβαλαάιζ’ 2a) καννά 
ξωτκό καί κείνη τή στιμμή κούσκασ’ 33) πέ μακρυγιά πέ πάν’ τ’ άλλα φ υ 
λάκια φωνές, άμ’ τί φωνές; πού τά χάνο’ τό τσάρβελο31) σ’, φωνές, τρα

1) Σιάμνες περιείχαν κραοί κατά τάς διασκεδάσεις έν ύπαίΰρφ. — 2) Λ. Τ. 
χρέος.- 3) "Ορα σελ. 330 τοΰ ΙΕ' τόμου.—4) Σέ ατενίζω προσεκτικά.—5) Νά αέ 
γνωρίσω.—6) Όμιλήσης. —7) Σάν νά -θέλω νά σέ γνωρίσω.—8) Πώς.- 9) Μοϋ ήλ
θε στο τοΰ.—10) Διηγηθώ.—11) Ώρμήνευσε.—12) *0 πατέρας μου.—13) Νά μεί
νουν ένθυμιον —14) Λησμονοΰνται.— 15) ’Ομιλώ εξιστορώ.—16) Έκκωφαντική φω
νή.—17) Χωρίον Κρυφοκαλνβη, περ. Σομακοβίου.— 18) ’Ορμητικά.— 19) "Αςηναν — 
2U) Γρινιαζαν.—21) Λ. Τ- Φύλιιξ, φρουρός. - 22) Λ. Τ. Κυνηγά, καταδιώκει.—23) 
Ήκούσθησαν.—24) Το νοΰ σου.
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γούδια, τσαλγκιά ι) ήρκαάε βρε παιδιά σαν νά ή da σ ι9) πεάακόσιοι, χίλιοι 
νομάτοι μικροί μεγάλοι ένας γαϊγαράς 3), γοΰλοι τραγουδούσασ’ ένα τρα- 
γοϋδ'’ σά νάναι παιδιά τ ’ σκολιοΰ, λογιόν το λογιόν φωνές παιδίτκες κορ- 
τσίτκες, ψιλές, χοάρές, μια μονοβοή π ’ έφτασε τά δέντρα κατ’.

Ζ. ’Ά άε πάλε κάννα γρούστελο4), άμε ψάλς καί σύ σά τον άφέ- 
άη σου.

Πρ. Στέκα ! στέκα ! ! μή νεγκάζεσαιΓ>) ά τό μάθς, μόνε άκουγε . . . 
ν ’αύτύς είναι σταυρός (σταυροκοπειται), ’δώ νάπομείνω σά λέγω ψέμ- 
ματα.

Ζ. Σόν’ ΰ), σόν, πίσταψα, έ, λέγε νά διοΰμε.
Ιίρ. νΛμ έπεφτασζ σάς λέγω, τά δέάρα κατ’ κλαρνέττα, λαγούτα, 

Τλ?μ·) διολιά, ενα παίξιμο,βρε παιδιά, μέ τή γκάϊάα, αρμονία, μουζική άτνε 
πώ ένα ακατανόητο πράμα ώγράάσαμε 8). ΙΤήγα κοΰνσα τό δεκανέα πέ τύ 
φυλάκειο καί τό έ'γνεψα νάρτ’ ν ’ άκοΰσ’ κ ι’ αυτός. Ό  δεκανέας μας, ένα 
σβέλτο παλλκάρ’ άτρόμτο σκοόθκε, κι' ήρτε π ’ υξω κι’ άμα γιοϋκσε 9) τό 
καλαμπαλίκ’, φώναξε γοΰλα τά παιδιά στα όπλα. Σ’ ένα λεφτό γοϋλ’ οί 
φαντάροι ώπλισμέν3 πήδξαμε μέσα στύ oib î, 6 συφερτύς ήρκουάο πέ τύν 
ανήφορο νάπεράσ ’ πέ μπροστά στο κοβοΰσ’ μας 10).

Ζ. Τέτοια ώρα τί γυρεύγασ3 τά τσαλγκιά μέσ’ τό έρμο τύ βουνί ;
Πρ. Ναι θαρρέψαμε πού ήάασι Βουργάρ’ παρέγα π ’ άάίπερα τά φυ- 

λάκεια, μεθί'σμέν3 καί γ ι’ αυτό 6 δεκανέας μας είπε νά τσέ ξιπάσμε πετσ' 
χειροβομβίδες καί νά τσέ κάνμε μαρδαγάλι1 11). Τό φεγγάρ’ έφεγκε σά μέρα, 
τό τραγούδ’ αυτό πέ τά χίλια τσαλγκιά κά άλλες τόσες φωνές ήρκαάε ένα 
κερεμέ 1y) κι’ δάε 13) κοάέψασι, ντίπ κρότος πατιράί, δεν κούγαμε μόνε 
φωνές καί τσαλγκιά. Έγκρίσαμε44) τά σκυλιά, άμ’ αυτά φοβερσμένα γούρ- 
γιαζασ’ ιδ) σάν νά μοιρολογοΰ. Τάμ le) πού περνούσασ’ πέ προστά μας ό 
δεκανέας μιέ μιά παλλκαρίσια φωνή χούγιαξε ΐ7). "Αλτ ! καί γοΰλοι γιύμ- 
σαμε τά τουφέκια έτοιμοι για φωτιά. Αυτοί δμως πορπατούσασ* χωρίς 
νά μάς δίνου σημασίγια, χωρίς νά μάς λογαριάζουν. νΑλτ ! ! δύο 3Ά λτ ! ! 
τρία. Πνρ !! φώναξε ό δεκανέας καί μιά μπαταρίγια τάραξε τά βουνά καί 
κοΰμε τά τραγούδια πάλε καί τά τσαλγκιά βρέ παιδιά! έπάιζασ” πιο δυνα
τά καί μνιά φωνή κούγετο πέ κάτ’ πιτσιρίκια πού κλουθούσασ3 μας πε- 
ριγελούσασ’ σά νά μάς μούτσιωναν. Χουχλιό ! χουχλιό ! χουχλιό !

Τά μολύβια έπεφτασ? χαλάζ’ κι5 αυτοί χωρίς νά ξεμπαβλιστοϋ 1a) ά-

1) Όργανα μουσικής.—2) ΤΗσαν.— 3) Θόρυβος.—4) Καλλικάτζαρο.—5) Βιά
ζεσαι.—6) Φ&άνει. 7) Πρό παντός —8) Λ. Τ. ’Απαντήσαμε.— 9) "Ακούσε.—10) 
Λ. Τ. Φυλάκειο.—11) Πολτοποιήσουμε.—12) Κανονική τάξι, παρέλασι.—13) "Ο
ταν.—14) ΐϊαρωτρόναμε. —15) Ούρλιαζαν.—16) Μόλις.—17) Βροντοφώνησε.—18) 
’Ανενόχλητοι.
0  β φ κ ι η  ά ΙΖ' 13
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πάραχοι τ’ διαβολγιοί τράβξασ πεπέρα πούναι to κάστρο τής Πλάτσας 
καί Κορφοκολΰμπας, άναμεσοΰ καί ’κεί σώπασ' κείν’ τν ώρα γιοΰκσαμε 
πέ το άάίπερα Βουργάρκο χωρίο νά λαλούν τάρνίθια.

Ζ. Δέ σέ τώλεγα ’γώ, πάλι τέτοια καί συ ά μέ σκαρώσης ;
Πρ. Στέκα ντε . . . Τύ πουρνό είχαμε ν ’ άναφέρμε, για τά φουσέκια 

π’ έρξαμε, στο λοχαγό πού δέ τάραζε πίτερα *). Πώς θά δικαιολογούσα
με τή πράξι τό ταβατούρι πού μήτε χνάρ μήτε τρίχα δεν έπεσε ; . . Νά 
καί γλέπμε' τό λοχία τ’ άάικρυνοΰ ιρυλάκειου καί δυύ Γιοβάνδες ήρτασ και 
γελοΰσασ σά νά μάς περιπαίζουν πέ τό πόλεμο π’ έκαμε τά μεσάνυχτα 
καί μέ τύ καλμέρα μάς εΐπασ καί περαστικά. Τυυγοΰνι2) είχατε ψ ε ς ; Μείς 
πέ τ π ίκα3), δέ ξέραμε τί ν ’ άνποκριθοΰμε πού γάνιαζαμε4) τούλια νά τύ 
πλαστρώσμε 5) τύ πράμμα νά μή πέσμε μικροί καί ό δεκανέας τοέ έτριξε 
τά δόντια. Ά  κυρ δεκανέα, μή στεναχουριέσαι αυτό τό ντογοΰν κάτε χρό
νο ξεκνά πέ κάτ’ παλιά ντουβάρια (Ερείπια Παπά Παλιοχώρ) °) καί πα- 
γαίν’ ώσαμ τό Κάστρο Πλάτσας καρσί καί ’κεΐ μέσα χάνεται. Στοχασ
μέ 7) νά σάς τό προειδοποιήσμε γιατ’ εμείς τόχμε γραμμένο στο φυλάκειο 
μας. Γράψτε το καί σείς τί μερομηνίγια, ξεκνά δάες ε ΐν ’ αστροφεγγιά 
καί γαλήν’.

Ζ. Αυτό τό πατιράί τό τουγοΰν πέ τά τσαλκιά ούκσα πού τό ούκσασ’ 
κΓ άλλ*. Ό μακαρίτς ο άφέάης μου τό γοΰκσε στοΰ Άρβάνου 8) μνιά ιύ- 
χτα ob8V8 ψάρευγε. Αυτά δμως παιδί μ’ είναι ένας στην ’Αθήνα πού μό- 
νε αυτός μπορεί νά τά ’ξακριβώσ; 9).

Πρ. Τί τά θέλς τό πουρνό ήρτε ό λοχαγός επί τύπου καί του παράσ- 
τσαμε αυτό καί κείνο, άμ’' αυτός ποϋ νά πιστέψ’.

Δέκα μέρες αυστηρά μάς κόλσε στή πλάτ’ για τά φουσέκια πού τάρρ- 
ξαμε λέγ’ στοΰ . . . καραγκιόζ’ τό γάμο ! ! !

’Άχ κυρ λοχαγέ μ’, ήθελε νά σ’ έχω πέ πούπουτε . . . τσίτα ν ’ άκού- 
σης άμ άέάε !

Ζ. Καί τώρα γιά πού σά θέλ’ ό Θεός καί νεγκάζεσαι τόσο ;
Πρ. Νά πάγω νά ντυθώ καί νά περιδράξω πάλε τό μάλιγχερ, πού με 

κάλεσε ή ΠΑΤΡΙΔΑ.
Ζ. ”Ε ε ε . . . τότε παιδί μ’ Πρυμπόπλο (χειραψία διά τής δεξιάς 

καί τό αριστερό επί τού τραχήλου) νά σ’ έφκιστώ καί γώ νά, πέ τ ’ ψυχή 
μ’ νά σέβσ ν ί  ξέβσ Νικητής και . . . ΙΙρύμπαρος ! ! !

Ζ.

1J Δεν χάριζε.—2) Χαρά.—3) Στενοχώρια, πίκρα.—4) Λυσσούσαμε.—5) Νά τά  
σκεπάσωμε, νά τά δικαιολογήσουμε.—6) Καί αυτό παλαιά ερείπια ελληνικωτάτου 
χωριού πού έδηούϋη οτάς έπιδοομάς Βουλγάρων καί Κιρτσαλίδων.—7) Ξεχάσαμε, 
μά; διέφυγε.—8) Τοποθεσία.—9) Εννοεί τούς έξηγηϊάς ψυχικών φαινομένων.
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Π αναγύρ ια  ατό Σ αμ ακ όβ ι.

Του Ί ω ά ν ν ο ν  το ν  Π ροδρόμου ( 2 9  Α ύγουσ του ).

Στις άκρες τών άμπελώνων, περίπου μισής ώρας απόσταση, έξω 
άπ’ την κωμόπολη βρισκόταν έ'να ωραιότατο μοναστήρι καί ώμορφό- 
τερη εκκλησία. "Η μονή είχε αρκετά εισοδήματα, αμπέλια, κατοικίες, 
πρόβατα καί ακόμη καί κουρί Τ) μέ μεγάλα καί υψηλά δένδρα. Τά κτήμα
τα αυτά ένας μοναχός, θεοσεβής τά καλλιεργούσε κι’ απ’ τά εισοδήματα 
συντηρούσε τήν έκκλησιά καί τριγύρω του μερικούς πτωχούς πού βρισκόν
τουσαν. ΤΗταν δέ πάντοτε ή εκκλησία ανοιχτή καί κάθε διαβάτης, πού 
θά περνούσε, έμπαινε μέσα κι' ευλαβικά άναβε κανένα κερί, προσκυνού
σε καί τραβούσε τό δρόμο του Αυτή τήν ήμέρα τής γιορτής τού Ίωάν- 
νου Προδρόμου, στις 29 Αύγουστου, τήν περίμεναν μέ μεγάλη χαρά κι’ α
γαλλίαση Υιά τήν πανήγνρη πού γινόταν κάθε χρόνο στή Μονή. Τήν παρα
μονή τής γιορτή; ό λαός τού Σαμακοβίου, προετοιμάζουνταν γιά τήν επο
μένη. Ετοίμαζε φαγητά καί πιοτά από δλα τά εϊδη, πάντως όμως σαρακο- 
στιανά. Τό πρωί σηκωνόντουσαν όλοι κ ι’ ετοίμαζαν τ ’ αμάξια και τά έ
στρωναν μέ κιλίμια3)' πολλοί μετέβαιναν καί μέ βωδάμαξα μέ τις τσέργιες. 
Οί πανηγυρίζοντες, μιά δυο μέρες προ τής πανηγΰρεως, εμάζευαν έξω από 
τό χωριό βέργες από άγριες λεπτοκαρυέ; πού άφθονούσαν καί τις έβαζον 
άνωθεν των αμαξών ήμικυκλικώς καί άνωθεν αυτών χαλιά Σαμακοβίτι- 
κης παραγωγής καί εκάθηντο οικογενειακούς· κάτωθεν αυτών προφυλασ- 
σόμενοι άπ’ τον ήλιο. Τό θολωτόν αυτό σκέπασμα μέ τά χαλιά έλέγετο 
τσέργα ή τσέργιες (πληθυντικός). "Οσοι δέν είχαν μουλάρια νοικιάζανε μέ 
χρήματα άπ’ τούς κηρατζήδες, γιά νά μή μείνουν μακρυά άπ’ τή γιορτή, 
καί τραβούσαν γιά τή Μονή. Οί νέοι περνάνε καί τά όργανα μαζί καί 
τραβούσαν μέ τά δπλα τους κ ’ άρχίζανε τό τρέξιμο γιά τή Μ ονή.. Μέ 
καλό λοιπόν φτάνανε στο μοναστήρι, παύανε τά όργανα κι’ ό παπάς τής 
κωμοπόλεως πού από πολύ νωρίς βρίσκονταν στήν εκκλησία, άρχιζε τή 
λειτουργία. "Ολος ό λαός πήγαινε καί στεκόταν μέχρις δτου απολύσει ή. 
εκκλησία γιά νά πάρη τελευταία καί τό άντίδωρο του. 'Ο παπάς άρχιζε 

-το ν  αγιασμό καί στο τέλος αγίαζε καί τό λαό πού πανηγύριζε. Σκορπιζό
ταν, ύστερα άπ’δλα αυτά, ό λαός καί τραβούσε γιά τό μέρος πού ό καθείς 
είχε διαλέξει καί ετοίμαζαν τό τραπέζι των κάτω από τις πελώριες καρυ- 1

1) Δάσος. —-2) Χαλιά. ,
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διές της Μονής. ’Άρχιζαν τά ορεκτικά στην αρχή καί τά άλληλοκεράσμα- 
τα μεταξύ τους καί κατόπι το ρίχνανε στο φαγοπότι καί μέ όργανα νά 
παίζουν καί οι νηοί νά πυροβολούν δεξιά καί αριστερά καί όλοι νά χο
ρεύουν καί νά γλεντούν ώς τρεις τέσσαρας ώρες μετά τό μεσημέρι. Κατό
πι φορτώνανε πάλι στά μουλάρια τους τά πράγματά τους καί ό,τι άλλο 
είχανε καί γυρνούσανε στην κωμόπολι. Πήγαιναν πειό μπροστά στη Μο
νή τοΰ Προφήτου Ήλιου που απείχε i /.i τής ώρας, μέσα στην καρδιά των 
άμπελιών. Αυτή ή μετάβαση από τον ’Ιωάννη Πρόδρομο στον Προφήτη 
*Ηλία παρουσιάζει ένα θέαμιι πολύ ωραίο, σάν σκορπίζεται ό λαός μέσ’ 
στα χωράφια καί μέσ’ στά αμπέλια, όπου 6 καθείς έκοβε κι’ έτρωγε στα
φύλια. Οί νέοι πάντα πρώτοι μέ τά οργανέτα των καί τά όπλα των καίμε 
τις φωνές καί τά τραγούδια των σ’ έκαναν ϊά  χαίρεσαι καί νά γελάς μό
νος σου, ξεχνώντας τής ζωής τά βάσανα. Σέ λίγη <ί)ρα μαζευουνταν όλοι 
μπροστά στο εκκλησάκι του Προφήτου Ή λία όπου χόρευαν τραγουδούσαν 
καί τρώγανε άλλη μια φορά. Μετά τό τέλος τής διασκεδάσεώς των, μα
ζευουνταν όλοι καί τραβούσαν για την κωμόπολη. Μπροστά οί νέοι καί 
οι νέες μέ τά όργανα καί τά τραγούδια τους. Σάν φθάνανε στην άκρη τής 
κωμοπόλεως, στά αλώνια, στήνανε τον συνηθισμένο τους χορό όλοι μαζί 
καί τραγουδούσαν καί διασκέδαζαν καί εκείνους πού δέν πήγαν στύν 
Προφήτη 'Ηλία. Αυτού, στά αλώνια, οί νέοι συνήθιζαν νά παλεύουν καί ό 
καθείς φιλοτιμούμενος προσπαθούσε νά βγή νικητής. Ή  γιορτή αυτή 
τού Ίωάννου Προδρόμου λέγεται καί τού Ίωάννον  τον Σταφνλα  επειδή 
βρίσκεται στήν ακμή τών σταφυλιών πού είναι πειά ιόριμα.

ί 96

Τής κ ο ιμ ή σ εω ς  τής Θ εοτόκου  (1 5  Α ύγουστου ).

Μεγάλη ανυπομονησία έπιανε τό λαό περιμένοντας νά έλθη ή πα- 
νήγυρις πού γινότανε στο χωριό Σαρακίνα, πού απέχει περίπου 4 ώρες 
απ’ τό Σαμακόβι' είχε εκκλησία κτισμένη στο όνομα τής Κοιμήσεως ώραι- 
οτάτη καί κομψότατη. Γινόντουσαν μεγάλες προετοιμασίες καί ό καθείς 
περίμενε τό φίλο του καί τούς συγγενείς του γιά νά ξεκινήσουν στή Σα
ρακίνα, όπου στό δρόμο ασφαλώς περνώντας απ’ άλλα χωριά θά συναν
τούσαν καί άλλους γνωστούς των. Ή  πανήγυρις έπεφτε σέ πολύ καλό 
καιρό, γιατί παύανε κώ οί γεωργοί τ’ αλωνίσματα καί τρέχανε όλοι, μι
κροί καί μεγάλοι, νά φτάσουνε στή Σαρακίνα, στό πανηγύρι καί νά λει
τουργηθούνε στήν ωραία της εκκλησία. Πρώτη καί πλησιέστερη κωμόπο- 
λις στή Σαρακίνα ήτανε τό Σαμάκοβο* στή Σαρακίνα είχαν καί πολλούς 
συγγενείς καί φίλους καί δέν μπορούσαν παρά νά πάνε μιά φορά τό χρό
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νο νά τούς έπισκεφθούνε και μαζί μ’ αύτύ νά έρθουνε καί στο πανηγύρι. 
Προετοιμασίες απ’ τις 14 Αύγουστου' νά πιάνουν μουλάρια δσοι δέν έχου
νε δικά τους, καί λιγώτεροι μέ τ’ αμάξια, γιατί δεν υπάρχουνε καλοί δρό
μοι για τ ’ αμάξια. Ξεκινούσαν άπ’ το Σαμακόβι άλλοι τά χαράματα, άλλοι 
τό πουρνό κι3 άλλοι κατά τό μεσημέρι καί τραβούσαν γιά τή Σαρακίνα· 
Μαζεΰουνταν κόσμος καί λαός από 20 καί 30 χωριά, γιατί τά γύρω 
χωριά είναι γεωργοί πού την εποχή αυτή δεν έχουνε δουλειά καί 
ξεχύνονται μέ την ευκαιρία αυτή νά έπισκεφθούνε καί τή Σαρακί- 
να καί τή χάρη τής ΰπεραγίας Θεοτόκου. Φέρνανε καί διάφορα ψ ι
λικά, (πραμάτειες) καί διάφορα φρούτα, σχεδόν δωρεάν. Χτυπούσαν ή 
καμπάνες καί προσκαλοΰσαν τον λαόν νά προσέλθη στήν εκκλησία. Γ ι
νότανε αρχιερατική λειτουργία μέ τον Μητροπολίτη Βιζύης, πού ευλογούσε 
τό λαό. Μετά τήν άπόλυσι άρχιζαν τά τραγούδια, οι χοροί, τά φαγοπότια 
καί τά γλέντια.Τύ μεσημέρι φιλοξενούνταν σέ συγγενικά σπίτια. ’Αγόραζε 
κΓ ό καθένας δ,τι ήθελε κι’ δ,τι χρειαζόταν, φρούτα, λαχανικά καί στα
φύλια τά καλλίτερα. Τήν επομένη τελείωνε ή πανήγυρις κι’ έσκορπιζετο 
τό πλήθος, κάνοντας προετοιμασίες νά ξαναγυρίση στήν πατρίδα του καί 
παίρνοντας μερικά φαγώσιμα γιά τό δρόμο καί μέ τις φαμίλιες τους στά 
μουλάρια καί μέ τά δπλα τραβούσαν στήν αρχή στύ προσδιορισμένο μέ
ρος πού λέγεται Πολιβιά. Έ κεΐ κατέβαιναν άπ’ τά μουλάρια τους, τά 
άφηναν νά βοσκήσουν καί ν ’ ανάψουν οΐ ίδιοι φωτιές καί νά ψήσουν κο
κορέτσι, νά βγάλουν δσα φαγηιά περισσέψανε, ν ’ απλώσουν τά ωραιότερα 
κιλίμνια καί τραπεζομάντυλα. ’Ονομάσθηκε δέ τό μέρος αυτό Πολισιά 
γιατί οί νέοι δοκίμαζαν τά δπλα των ρίχνοντας στο σημάδι. Καί κατά τό 
αυτό βράδυ αποφάσιζαν νά ξεκινήσουν δλοι γιά τά χωριά τους. *

*Ε ο ρ τ a  I

'Ύ ψ ω σ ίς  τ ο ν  Τ ίμ ιου  Σ τα ν ρ ο ϋ  (14  Σ επ τ ε μ β ρ ίο υ ) .

Ή  εορτή τής Ύψώσεως τού Σταυρού γινότανε μέ πίστη κΓ εύλά- 
βεια εκ μέρους των Σαμακοβιτών. "Ολος ό λαός πρωί πρωί ξεκινούσε γιά 
τήν εκκλησία δπου περίμενε άκούων μέχρι τέλους δλας τάς υμνωδίας. 
Παίρνανε τό άντίδωρο τους, προσκυνούσαν τις εικόνες δλες καί μέ τό φό
βο τού Θεού πήγαινε ό καθένας γιά τό σπίτι του. Είχε τότε τή συνήθεια 
τό Σαμάκοβο νά στέλνη ό άπάνα> μαχαλάς τούς νηούς καί τις νηές στον 
κάτω μαχαλά κΓ δλοι μαζύ κατόπιν τραβούσαν γιά τ ’ αμπέλια καί τρώ- 
γαν σταφύλια εως δτου νύχτωνε. "Οσο γιά τούς νέους δεν έκαμναν τίποτε 
άλλο παρά νά παίρνουν τά όργανα καί τά δπλα τους καί κατεβαίνανε στά
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αλώνια όπου γίνονταν χοροί, γλέντι καί διασκέδασις καί στο γυρισμό ή 
γυναίκες τους αντάμωναν στ’ αλώνι καί σεργιάνιζαν κι’ έπαιρναν μέρος 
στο χορό. Κατά to βράδυ οί νέοι παλεύανε για καλά καί σεργιανοΰσε ό 
λαός.

Ν έον “Ετος. 'Εορτή το υ  'Α γίου Β α σ ιλ ε ίο υ .

‘Η γιορτή αυτή, προ πάντων για τά παιδιά, ήτο αληθινή μέρα τής 
χαράς. Ή  προετοιμασίες αρχίζανε από τήν παραμονή οπότε καθείς αγό
ραζε τά διάφορα δώρα που θά έστελνε καί θά χάριζε στά παιδιά. Ό κα
θείς φρόντιζε νά βρή καί νά κόψη ξύλο κορμό γιά νά τό βάλη από βρα
δύς στο τζάκι νά καίγεται, Τό ξύλο αυτό ήτανε r σιραπ ια  (άγριαχλαδιά). 
'Η σημασία αύτουνού ήτανε πώς δσυ πειό πολύ άργοποροΰσε κι’ επιβρά
δυνε τήν καύση του, τόσο περισσότερο θά ήτανε ή ζωή των οικογενειών 
πού τό έβαζαν στή φωτιά. Ή  άγιοβασιλόπηττα ήταν έτοιμη γιά τήν 
ήμερα τού αγίου Βασιλείου. Τά παιδιά τρέχανε από τό πρωί, ακούραστα, 
νά βρουν βίτσες ωραίες από άκρανιές καί λουλούδια τής άκρανιές πριν 
ανοίξουν καί τά βάζαν στο τραπέζι γιά νά τά ρίξουν τήν ημέρα τοϋ ‘Αγ. 
Βασιλείου στή φωτιά. Πρώτα τό καίγανε γιά τον πατέρα, γιά τή μητέρα 
καί γιά τούς ίδιους. Όποιανού κουκί πηδούσε στή φωτιά τό χαίρουνταν 
γιά τήν υγεία του καί όποιανού δεν πηδούσε τον συλλυπούνταν γιατί δεν 
τό νόμιζαν καί δεν τό θεωρούσαν γιά καλό σημάδι.

Μάζευαν οί γονείς τά παιδιά τους στο τραπέζι τό καλόστρωναν καί 
φέρνανε διάφορα φρούτα. Κρύβανε σ’ ένα μαντύλι καί καρύδια κ ι’ όποιος 
τραβούσε καρύδι καί σπάνοντάς το τό εύρισκε κούφιο, αυτός δεν θά ήτανε 
γερός καί τό θεωρούσαν πολύ κακό νά βρεθή κούφιο καρύδι’ ενώ εκείνος 
πού εύρισκε γερό ήτανε γερός. Μετά τή δοκιμασία αυτή κάθουνταν στο 
τραπέζι κι’ άρχιζαν τό φαγοπότι, αφού πρώτα κάνανε τό σταυρό τους, κι’ 
ευλογούσαν τον "Υψι,στο γιά τήν καλή χρονιά πού τούς χάρισε στον παληό 
χρόνο. Τά φρούτα τά θυμιάζανε πάνα» στο τραπέζι κι’ αφού διασκεδάζα
νε λίγο, πήγαινεν ό καθείς γιά ανάπαυση τήν επόμενη. Τά παιδιά σηκώ- 
νουνταν πρωί πρωί, δυο ώρες προτού φέξη, καί παίρνανε τις άκρανίτικες 
βίτσες, κρεμούσαν στο λαιμό τους ένα ντουρβαδάκι κι’ άρχιζαν μέσα στά 
χιόνια καί στο «κρύο νά τρέχουν, έξω από σπίτι, σέ σπίτι καί χτυπώντας 
τις πόρτες με τις άκράνες λέγανε τον ‘Αγ Βασίλη. Μετά τό τραγούδι τους, 
έβγαινε δ νοικοκύρης τού σπιτιού κι’ άν ήταν πολλά, τά μοίραζε ένα ένα 
καρύδια καί τραβιούνταν μέσα' πολλές φορές τά παιδιά χτυπούσαν μερι
κές πόρτες καί δεν άνοιγαν αλλά τούς πετούσαν από τό παράθυρο τά κα
ρύδια πού πολλές φορές χάνουνταν μέσα στά χιόνια. ‘Όταν πήγαιναν δέ
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σέ συγγενικά σπίτια, ή περιποίηση στά παιδιά ήτανε πολύ μεγαλύτερα' μια 
πεντάρα καί δυο καρύδια, πολλές φορές και τρία καρύδια και μιά δεκάρα. 
Σ’ άλλα σπίτια δέν άνοιγαν καθόλου.μ’ δλο τό κτύπημα των βιτσιών και 
τά κακομοίρα τά παιδιά, τουρτουρίζοντας, έ'φευγαν θυμωμένα γιά τή συμ
περιφορά τοϋ νοικοκύρη, πού δέν ενοοΰσε ν ’ άνοιξη την πόρτα του, πού 
την βροντούσαν τά πιτσιρίκια. ’Απ’ τις φωνές κ ι’ άπ3 τό πολύ θόρυβο ξυ
πνούσε σχεδόν δλη ή κωμόπολις. Αυτή ή δουλειά εξακολουθούσε ώσπου 
ακουστούν τά πρώτα χαρμόσυνα χτυπήματα από την εκκλησία. "Ολοι γυ
ναίκες και άντρες, έχοντας δλα έτοιμα τραβούσαν πρωί πρωί στην εκ
κλησία, νά παρακολουθήσουν μ3 εύλάβεια τή λειτουργία τού Μεγάλου Βα
σιλείου. Μετά τήν απόλυση τής εκκλησίας πήγαινε ο καθείς στο σπίτι 
του, νά ετοιμάση τά φαγητά του καί νά ψήσουν τις άγιοβασιλόπητες, 
δπως τις είχαν έτοιμες μέσ3 στο ταβά μέ τό ασημένιο μεταλλίκι μέσα 
του. "Οσο γιά τούς άντρες, αυτοί μόλις τελείωνε ή εκκλησία τραβούσαν 
στά καφενεία κ ι3 εκεί κέρναγαν ό ένας τον άλλον κι3 ευχόταν γιά τόν 
καινούργιο χρόνο. "Υστερα τραβούσαν γιά τό σπίτι τους, δπου βρίσκανε 
τά πάντα έτοιμα καί τό τραπέζι στρωμένο' κάθονταν κ ι’ αφού άλληλοευ- 
χιούνταν νά περάσουν καλά τόν καινούργιο χρόνο, τό στρώνανε στο φα
γητό. Μετά τό φαγητό έφερναν στο τραπέζι τή βασιλόπητα. Τότε ό 
μεγαλύτερος τού σπιτιού, ό πατέρας, έπαιρνε τό μαχαίρι κι3 έκοβε 
τήν πήτα σέ τόσα κομμάτια δσα μέλη είχε ή οικογένεια, μά χωρίς 
νά λησμονήσουν καί νά κόψουν καί γιά τά ζώα των, πού άπ3 αυτά έξ- 
αρτώνταν ή ζωή τους καί γ ι3 αυτό είχαν κι3 αυτά τό μερτικό τους άπ3 τήν 
πήτα. Σ3 οποίον έπεφτε ή ασημένια δεκάρα, ήτανε ό τυχερώτερρς κ ι3 
ευτυχέστερος γιά δλο τό χρόνο. Σάν έπεφτε ή δεκάρα στο κομμάτι πού 
είχαν χωρίσει γιά τά ζώα, τό ίδιο ήτανε. Είχε κι3 αυτό τήν τύχη του καί 
τό μπερεκέτι του.

Νά καί μερικά τραγούδια πού έλεγαν τά παιδιά τού Σαμακοβίου 
όταν έβγαιναν τά χαράματα άπ3 τά σπίτια τους καί γυρνούσαν στά χιόνια 
καί στο κρύο τούς δρόμους καί τά σπίτια τού Σαμακοβίου. Κάθε τραγού
δι δμως είχε καί τήν κατηγορία του Τής πρώτης κατηγορίας, τής δευτέρας 
καί τών εκκλησιαστικών.

«'Άη Βασίλης ερχεται άπό τη Καισαρεία  
βαστά εικόνα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι ,  
τό καλαμάρ ιν ε γράφε καί τό χαρτί άναγνιόνει.
Τά παλ.ληκάρια αντάμωσε μέσα στο σταυροδρόμι.
".Ορα καλή αφέντη μας πές μας  κανά τραγούδι.
’Εγώ γραμματ ικός ε ίμα ι , τραγούδια δεν ηξέρω.
"Αν είσαι σν γραμματ ικός πές μας την αλφαβήτα.
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Στο δεκαν ίκ ’ ακούμπησε νά π η την αλφαβήτα.
Τδ δεκανίκι  ήταν ξηρό κ ι ’ άπέλνκε βλαστάρι  
άπδ κάτω σνη ριζί τοα τον πηγάδ ια  και λειβάδια 
από πάνω στη κορφίταα τον, περιοτεροφωλίταα 
Τδ περιστέρι ανέβαινε ενλόγα τον αγά τον 
καί πάλι  μετανέβαινε κΤ έδρόαα τη κνρά τον 
κΤ εκ τρίτον μετανέβαίνε δρόαα τδν κόσμο όλο 
κΤ εμείς πολνχ,ρο νονμέν τον, τδν καλό νοικοκύρη  
νά τδ φνλάγη κι ό Θεδς πάντα νά ζη καί νά ναι 
Κι άπδ  χρόνον.

II

"Αη Βασίλης ’έρχεται μέ τ’ άσπρα τον τά γένια 
σέρνει μουλάρια δώδεκβ 
καμηλ ια δεκαπέντa
η μούλα η κανακαρ ιά που σκιδνει τδν αφέντη
καί πά ϊάονε  1) καί πά ϊάονε κειπέρα στις μανρομμάτες
τίς άγγελο φορούσες
πόνε τδ μάτ ι  σαν έληάς
τδ φρύδι  σαν διαχτάνι  2)
λύσε λύσε αφέντη μ,ον τδ κορφομάντνλό σον '5)
καί δόσ’ στά παληκάρ ια δκτι'υ δέκα παράδες
για νά ιοί'ς φαν γιά νά τά πιουν γ ιάνά τά ξεφαντώσουν
καί μεΐς πολυχρονοΰμέν τον, τδν άξιο τδ νοικοκύρη
νά τδν φνλάγη ό θ εό ς , πάντα νά ζη καί νάναι.
Κι  άπδ χρόνον.

III

Λ ντο τδ σπίτ ι  τ ’ άψηλδ πέτρα νά μη ραγίσΊ]
κ ι ’ ό σπιτονοικοκύρης τor, χρόνια πολλά νά ζήση
κ ι ’ άπδ τά χίλια κ ι ’ νοτερά ν ’ άσπρίση, νά γεράαη
νά βγάλη τι) κεσγεΐτσα  ί!) τον τη χρνσοκεντημένη
νά δώσ τά παληκάρ ια τους πέντε εξ δκτοτ παράδες
γιά νά τοί ’ς φαν γιά νά τοί'ς π ιουν , γιά νά τά ξεφαντοίσονν
Κ ι ’ άπδ χρόνον.

Γ) Πήγαινε.—2) Koq6ovi στρογγυλόν.—3) Μανδύλια τά όποια έβαζαν εις τύν 
κόρφον.-4) Σακκουλίτσα,
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Γ εω ργ ικα Ι  έργαα ία ι.

Κατά τα τέλη τοΰ Μαρτίου οι γεωργοί φροντίζουν νά κάμουν άρχε- 
χές κουμπάνιες χ) για τον εαυτό τους (αποθήκευση), σαν αλεύρι, φασόλια, 
έληές, αλάτι, κρεμύδια καί άλλες ξεροφαγίες' δεν λησμονούν καί τά ζώα, 
τους καί προμηθεύονται γιαρμάδες "), άχυρο κλπ.' ή προετοιμασία αυτή 
γίνεται προ πάντων κατά την έναποθήκευση τής σποράς βλάσκας ;i) φα
σολιών καί 5—6 ειδών κολοκυθοσπόριυν. Την εποχή αυτή ζεύουν τά αμά
ξια τους καί κατεβαίνουν φορτοίνοντας τά απαραίτητα κι’ αρχίζει ή σπο
ρά. Φεύγοντας από τό Σαμακόβι γιά σπορά ερωτώνται οί άναχωροΰντες 
«για ποΰ μέ τό καλό σά θέλει 6 Θεός ;» καί παίρνουν τήν απάντηση : 
«γιά τον λόγγο μας». Στο γυρισμό γίνεται τό αντίθετο, μά ή φωνή τοΰ 
γεωργού είναι άτονη καί χαλαρά απ’ τήν κοπιαστική δουλειά πού κάνανε 
στο λόγγο. Ή  σπορά τελεκόνει σέ 10—]5 μέρες. ’Επειδή ό καθείς άπ’ αυ
τούς έχει καί δυο τρία ζεύγη, εννοούν νά σπέρνουν οσο τό δυνατόν με
γαλύτερο μέρος στο λόγγο. Γιά κείνους πού δεν έχουν ζευγάρι τούς παρα
χωρούν ντιμησιάρικα ή βοηθητικά. Ό  ένας θά τσαπίση κι’ ό άλλος θά 
κουκουλώση. Κατά τις 15 Αύγούστου πάλι πρέπει νά πάνε καί νά μαζέ
ψουνε τά ξηρά φασόλια νά τά καθαρίσουν καί νά ειδοποιήσουν τό ζευγο
λάτη νά πάγη μ’ τ’ αμάξι νά τά φορτώση καί νά τραβήξη γιά τήν πατρί
δα, οπού τά μοιράζονται μεταξύ τους σάν καλοί πατριώτες. ’Αλησμόνητες 
στιγμές ήσαν ή θέα τοΰ τσακίσματος καί τού κουκουλώματος* σάν στέκε
ται κανείς απλούς θεατής αριστερά καί δεξιά στά υψώματα τοΰ λόγγου, 
κοντά στά τσιφλίκια τού Πολυχρόνογλου καί νά βλέπη γυναίκες καί κο
ρίτσια μέ τις άσπρες στολές λαμποκοπώντας στού ήλιου τις αχτίνες νά 
τσαπίζουν τις βλάσκες καί τά φασόλια μέ χαρά κι’ ευτυχία ζωγραφισμένη 
στά πρόσωπά τους.

Τό βράδυ, ύστερα άπ’ τή δουλειά, μεζεύονται κουρασμένες σωματικά 
μά ψυχικά ανάλαφρες καί μπροστά στο δύφτο (τσουκάλι) πού βράζει άπ’ 
τό μεσημέρι άκατάπαυστα γεμάτος φασόλια μέσ’ στή θρεμουσπουδιά δ) 
καί νά ψήνεται. Ή  πήτα κι’ δ δύφτος ανταμώνονται πλάϊ πλάϊ γιά 
νά προσδώσουν ευτυχία στούς κουρασμένους ανθρώπους, μέ τή. γεύσι 
τους καί τήν δρεκτικότητά τους, μέ τή μυρωδιά καί τ ’ άχνα τους 
νά κάνουν στις γυναίκες καί στά κορίτσια νά αισθανθούν μεγάλη χαρά. 
Κι’ δμως δ δύφτος βράζει καί τά κουρασμένα πρόσωπα στρώνονται γύ
ρω γύρω νά τσιμπήσουν τό βραδυνό τους καί νά ησυχάσουν. "Ολοι οι άν- I)

I) ’Άλλως κουμάνιες=προμή9·ειες. -—2) Διάφορα δημητριακά χονδροσπασμέ- 
να.—3) Καλαμβόκι,—4) Λ. Τ. ‘Εξ’ ήμισείας.—5) Στακτή χωνεμένη.
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δρες τραβούν στη δική τους δουλιιά καί στη δική τους συνηθισμένη ερ
γασία* νά μαζέψουν, νά καπνίσουν ξύλα καί νά τά κατεβάζουν στον ‘Ά γ. 
Παύλο, Τήν ευθύνη τού τσαπίσματος καί τού κουκουλώματος την εγκα
ταλείπουν τελείως στη διάθεσι των γυναικών, αφού δμως αρχίζουν ot ί 
διοι τη δουλειά αυτή Κατόπιν μοναχοί τους κατεβάζουν τις -κουμπάνιες 
μέ τ’ αμάξια στο λόγγο, στήνουν τις καλύβες καί τά άλλα δλα έρχονται 
πειά μονάχα τους. Τις Κυριακές τούς επισκέπτονται καί πηγαίνουν στην 
οίκογένειά τους. Τά βραδάκια άποσύρουνταν, σχηματίζοντας κύκλους δέ 
φωτιές ή κάθε παρέα καί γειτόνευαν φιλικά καί τραγουδώντας, περνούσαν 
τήν ώρα τους. Τή Κυριακή δλα τά κορίτσια μαζεύουνταν σε κατάλληλο 
χώρο καί χόρευαν καί τραγουδούσαν κι’ αυτό γίνουνταν μέχρι τέλους τού 
κουκουλώματος. Οι δέ άνδρες αργότερα πέρναν τις οίκογένειές τους καί 
πήγαιναν στήν πατρίδα. Για τό μάζεμα τού φασολιού, κατά τάς άρχάς 
τού Αύγούστου, γινόταν πάλι τό ίδιο.

Τό μάζεμα τής βλάσχας μπορεί νά χαρακτηρισθή ως τό μεγαλύτερο 
πανηγύρι τών Σαμακοβιτών. Επειδή ξηραίνεται ή βλάσκα, αναγκάζεται ό 
καθείς νά σύρη έξω στο λόγγο, νά τις μαζέψη. Τότε βλέπει κανείς δεξιά 
καί αριστερά δλο τον κόσμο νά εύρίσκεται στο πόδι καί νά κουμπανιάρη 
τά διάφορα τρόφιμα πού πρόκειται νά μεταφέρη στο λόγγο, λάδι, σίκαλι, 
κρεμύδια' δσογιά τό σπουδαιότερο φχγητό μά καί άπλούστερο βρισκόταν 
στο λόγγο. Ό  δύφτος ήτανε τό μόνο μαγειρικό εργαλείο πού άναβοκατέβαι- 
νε καί τό φασούλι ήξερε πολύ καλά τή δουλειά του. Μόλις τελείωναν αύιές 
ή προετοιμασίες άρχιζε τό ξεκίνημα* άλλος μέ τ’ αμάξια, άλλος μέ τά 
μουλάρια φορτωμένα κι’ άλλος πεζός άρχιζαν νά πιάνουν τούς τέσσερις 
δρόμους πού τραβούσαν γιά τό λόγγο. Προ πάντων ό δρόμος τού Σεβρι- 
γιού ήταν πληαμυρισμένο: από ανθρώπους πεζούς, στ’ αμάξια, στά 
μουλάρια. Ό συντομώτερος βέβαια είναι ό δρόμος πού περνάει άπ’ 
τό τσιφλίκι Πολοβίνκα κι’ αυτόν ώς επί τό πλείστον ακολουθούν οί πε
ζοί καί μόνον αυτοί καί φθάνοντας στις προετοιμασμένες καλύβες τους 
καί άντρες καί νέοι, γέροι, μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, παιδιά ετοιμάζονται, 
κάνουν τό ευλογητό, δηλ. τήν θεϊκή αρχή καί κατόπι αρχίζει τό μάζεμα.

ΟΙ ΕΞΩ ΤΟΥ ΣΑΜΑΚΟΒΙΟΥ ΔΡΟΜΟΙ

'Η κωμόπολις Σαμακοβίου έχει οκτώ δρόμους διά τά πέριξ* ό δρόμος 
καί τό τέρμα του έχει παρακλάδια κι’ ονόματα μέ τή σημασία τους, κα
θώς καί τά ψηλά βουνά μέ τ’ ατέλειωτα δάση τά πυκνά καί δροσερά.

Θ’ άρχίσωμε από τό δρόμο τόν κυριώτερο πού βγαίνει άπ’τήν κωμόπο- 
λι Σαμακοβίου καί κατεβαίνει συναντώντας τό* παλαιό χωριό Σαρακίνα. 
Βγαίνοντας άπ’ τό Σαμάκοβο περνά από χωράφια, μιά ώρα μακρυά άπ’
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την κωμόπολη, πού λέγονται Βάρκα.  Τά λένε Βάρκα γιατί το σχήμα των 
χωραφιών έχει ακριβώς την ομοιότητα μέ βάρκα. Τα δεξιά χωράφια σχη
ματίζουν πλαγιές καθώς καί τ’ αριστερά κι’ στη μέση τρέχει ένα ρυάκι 
προσδίδοντας στήν τοποθεσία αυτή τό σχήμα τής βάρκας. ’Αφήνουμε στ’ 
αριστερά μας τη Βάρκα καί βγαίνουμε στο μεγάλο ανήφορο  τοϋ Γκράάον,  
καί μόλις ξεπεδινώσαμε1) συναντάμε την ωραία βρύβη τον Γκράάου,  τοΰ 
Βουργάρου ληστάρχου, πού σκοτώθηκε μπροστά από χρόνια σ’ αυτό τον 
τόπο. Προχωρούμε σ ’ αυτό τό δρόμο καί συναντάμε τοΰ ΣουρβΙ τον ά τ ο 
μά.  Λέγεται έτσι, γιατί στόν παληό καιρό ζοΰσε κάποιος άνθρωπος μέ τό 
όνομα Σουρβί πού ήτανε λίγο ελαφρόμυαλος καί είχε διαλέξει τον τόπο αυ
τό για νά καλλιεργήση χωράφια, στο μέρος αυτό πού ήτανε τελείως ακα
τάλληλο. Πειό μπροστά συναντάμε τό ανοικτό μέρος Πλίοιά'  στόν καιρό 
του ό λαός τού Σαμακοβίου έ'κανε αυτού πανηγύρι, όταν γυρνούσαν άπ’ τη 
γιορτή τής Σαρακίνας, καί αναγκάζονταν εδώ νά ποτίσουν τά ζώα τους 
καί νά δροσιστούν. Πειό μπροστά προχωρώντας συναντάμε τήν άταδιά 
τον Μπηοτά.Ό Μπηστάς στόν παληό καιρό είχε πάγει στή Σαρακίνα γιά 
τή γιορτή καί στο γυρισμό είχε φάγει πολλά απίδια κι’ αναγκάσθηκε νά 
κάνη κατά μεσίς τού δρόμου τή φυσική του ανάγκη κι’ επειδή φύτρωσε 
στο μέρος αυτό ή απιδιά, έτσι κι’ έμεινε τό μέρος αυτό μέ τ’ όνομά του. 
Πειό μπροστά προχωρώντας συναντάμε ένα ψηλό κι’ άγριο βουνό τή Βάβα 
μέ τις πολλές δροσερές κι’ όμορφες βρύσες του. Στο ψηλότερο σημείο 
τού Βάβα συναντάμε μιά μικρή πεδιάδα τριγυρισμένη από δένδρα πελώ
ρια δξυάς μέ μεγάλες πέτρες 50—80 οκάδων πού τις λέγουν στο χωριό 
μας άοκίμνια.  Κι’ εδώ οί κιρατζήδες στέκονται ν ’ άναπαυθούν καί νά η
συχάσουν άπ’ τό δρόμο καί δοκιμάζουν τή δύναμί τους προσπαθώντας 
νά σηκώσουν τις βαρηές εκείνες πέτρες καί γι’ αυτό τό μέρος αυτό τό (ο
νομάσανε άοκίμνια.

Κατεβαίνοντας μιά μέρα αρκετοί κιρατζήδες μέ τά μουλάρια ερχόμε
νοι εδώ από τή Σαρακίνα γιά τό Σαμακόβι, σταθήκανε εδώ γιά ν ’ άνα- 
παυθούνε. "Ενας άπ’ αυτούς πρότείνε σ’ όλους κι’ είπε : Ποιος βάζει μπά-  
τσι  (στοίχημα) μ’εμένα* εγώ μπορώ νά σηκώσω τή μεγαλύτερη πέτρα' τότε 
πετιέται ένας δεύτερος φίλος κιρατζής καί τού λέγει «σάν κατορθώσης νά 
σηκώσης αυτή τήν πέτρα εγώ θά βαβίξω 8) τρεις φορές». Μέ μεγάλο κόπο 
κατώρθωσε ό πρώτος κιρατζής νά σηκώση τήν πέτρα. Ό δεύτερος ά- 
ναγκάσθηκε, γιά νά ε ΐια ι ακριβής στο λόγο του, νά βαβίξη τρεις φορές κι5 
από τότε τό βουνό αυτό «ονομάσθηκε Βάβα. "Υστερα απ’ τό μεγάλο αυτό

1) Μεταβαίνουμε εις πεδινά.—2) Γαυγίσω.
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ύψος άρχιζε ο μικρός κατήφορος πού κατέβαινε στις Τσερκέζικες καλύβες. 
Ή  Τ σερκέζικες καλύβες είναι χτισμένες από Τσερκέζους (Κιρκασίους) που 
τους έδιωξαν άπο τή Βουλγαρία οί Ρώσοι τό (1829) καί ζοΰσανε μέ τις οι
κογένειες τους σ’ αυτό τό μέρος, ώσπου ή Τουρκία τούς έστειλε στη Μ. Α 
σία κι' απ' τον καιρό εκείνο έμεινε ή ονομασία Τσερκέζικες καλύβες. 'Ύ 
στερα άπ’ αυτές τις καλύβες πιάναμε τό μεγάλο τον ανήφορο πού πάγει 
για τις Τρεις Σούδες πού είναι κλειστές εντελώς δεξιά κι’ αριστερά' είναι 
τόσο στενές ώστε δύσκολα περνάνε δύο αμάξια. Ό  δρόμος εινε στενός καί 
μακρύς μά καί σκεπασμένος απ’ τά πελώρια δένδρα πού είναι κατά μήκος. 
Μόλις βγούμε τις Σούδες έχουμε μπροστά μας τις Ό στρ ιγ ιέ ς , πού είναι 
χαρά Θεοΰμέτά δένδρα τους καί την άπλοχωριά τους καί δπου τελειώνουν 
έκει οί μεγάλοι ανήφοροι κ ι’ εκεί οί διαβάται θέλοντες καί μή θ ’ άνα- 
παυθούνε. ’Απ’ εδώ καί πέρα τραβάμε κατ’ ευθείαν μέ τον κατήφορο στη 
Σαρακίνα καί συναντούμε την Γονρνα ή την Τσοντσονρίκα  μέ νερό ά
φθονο καί δροσερό. Κι’ εδώ οί διαβάται δροσίζονται στη πελεκημένη βρύ
ση. 'Ύστερα από μισή ώρα βρισκόμαστε στη Σαρακίνα.

*0 d e v t e g o g  δρόμος.

Ό δεύτερος δρόμος βγαίνει άπ’ την κωμόπολι καί τραβάει γιά τό χω
ριό Σκεπαστό, πού απέχει 5 ώρες. ’Απ’ εδώ καί πέρα ανεβαίνουνε τό με
γάλο ανήφορο καί βγαίνουνε στά χωράφια τού Άγ.  ’Αθανασίου  καί λίγο 
πειό απάνω συναντάμε τού Άργαστηριοϋ. Λέγεται έτσι, γιατί είναι κα
τάλληλο τό μέρος αυτό γιά τούς κιρατζήδες καί μουλαράδες τού Σαμακο
βίου πού γυρνούσαν από τις Σαράντα Έκκλησιές φορτωμένοι μέ παντός 
είδους εμπορεύματα καί ξαποστένανε, και μάλιστα φέρνανε ποτά πολλά 
καί διάφορά, κι’ ό εργατικός λαός γιά νά μή τούς βάλη σέ κόπο πήγαινε 
καί τ ’ αγόραζε άπ’ εκεί, ώνομάσθηκε τού Άργαστηριοΰ τό Ό ρ ν ά κ ι 1). 'Ύ - 
σιέρα άπ’ τό μεγάλο ανήφορο αρχίζουμε τον πεδινό καί μέσα στις Σικα-  
λιές. Αυτό τό μέρος έχει αρκετή έκταση από χωράφια μ’ ένα χώμα πού 
δεν βγάζει τίποτε άλλο εξόν από σίκαλη, γ ι’ αυτό καί τ ’ όνομα Σικαλιές. 
Προχωρούμε παρά κάτω καί συναντάμε τό ’Αρσενικό δρνάκι.  Γύρω σ’ 
αυτό υπάρχει τόπος γιά βοσκή καί χρησιμοποιείται από κτηνοτρόφους* 
βοσκοί υπάρχουν αυτού μέ καλές καί πολλές αγελάδες. Καί επειδή των 
βοσκών ή γυναίκες ώς επί τό πλεΐστον γεννούσαν άρσενικά παιδιά, ώνο
μάσθηκε καί τό μέρος αυτό αρσενικό δρυάκι. Αυτό δεν συνέβαινε μονάχα

1) Ρυάκι.
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στις γυναίκες, άλλα καί στα .ζώα, πού γεννούσαν κι’ αυτά άρσενικά καί 
απέδιδαν την αιτία αυτή στο νερό τού δρυακιοϋ, έτσι καί τό Ονομα τοΰ 
δρυακιού βγήκε αρσενικό δρυάκι’ οί διαβάτες πίνανε απ’ αυτό τό νερό όχι 
για τίποτε άλλο, άλλα μήοτως γίνει τό θαύμα κ’ Ιπιδράσει τό νερό κι’ ή 
γυναίκες τους κάνουν άρσενικά παιδιά. ΓΙειό κάτω συναντούμε τή μεγάλη 
γέφυρα πού ονομάζεται Γ ιοφ ύ ρ ι τ ο ν  Νικολη.  Χτίσθηκε άπ’ αυτόν τύν άν
θρωπο για την ψυχή των γονέων του. Μόλις ξεπεράσουμε αυτή τή γέφυρα 
δρασκελούμε τό δρυάκι πού περνάει άπ’ τούς πρόποδες τού μεγάλου καί 
άτέλειωτου άνήφορου πού ξεπεδώνει στο Καοάν  Γερή  (Λ. Τ.=στό μέρος 
ουρητηρίου), γιατί κάθε διαβάτης ύστερα άπ’ τον κόπο πού θά εχη, περ
νώντας τό μεγάλο άνήφορο, δεν μπορεί παρά νά θέλη νά ξαλαφρώση.' 
’Αρχίζουμε κατόπι τις πλαγιές πού είνα ι οχι κατώτερες, στο μάκρος τους 
καί στον κίνδυνο, πού άν καμμιά φορά κυλήση κανένα άλογο ή μουλάρι 
δεν υπάρχει ελπίδα νά γλυτώση. Σάν περάσουμε τις πλαγιές αυτές μπαί
νουμε σέ άνήφορο, γεμάτο πέτρα πλακερή. "Υστερα άπ’ αυτό άντικρύ- 
ζουμε τό θεόρατο βουνό τού Καραμάν  Μ παηρ ’ κατασκότεινο, χειμώνα 
καλοκαίρι, μέ μιά μορφή πάντοτε κατσουφιασμένη καί σκυθρωπή, γι’ αυ
τό λέγεται καί Καραμάν Μπαήρ. Σαν άνεβή κανείς σιήν κορυφή του δέν 
μπορεί παρά νά συναντήση ομίχλες, πο?ύ κατώτερες θερμοκρασίες, τό θέ
αμα ολόκληρης τής Ανατολικής Θράκης. Καραμάν Μπαίρι τουρκιστί δέν 
θά πή τίποτε άλλο άπύ κατάμαυρος άνήφορος, ύψωμα. Ή  γύρα) φύση 
κάτω στά πόδια σου λαμποκοπά άπό τις άχτίνες τού ήλιου, ένφ τό περι
βάλλον σου είναι κατασκότεινο καί σέ κάνει νά φοβάσαι τύν ίδιο τον εαυ
τό σου καί νά τρομάζης. Τέλος παίρνοντας τύν κατήφορο χωρίς καμμιά 
διακοπή φθάνουμε στύ Σκεπαστό πού βρίσκεται στά πόδια τού Μαύρου 
Βουνού.

Ό τρ ίτο ς  δρόμος, γ ιά  τ ίς  Σ α ρ ά ν τα  ’Ε κκλησ ίες .

Ό δρόμος πού βγαίνει απ ’ τήν κωμόπυλι καί τραβάει γιά τίς Σαράν
τα Έκκλησιέ,· στήν άρχή τού Σαμακυβίου, έως μισή ώρα άπόσταση, συν
αντά τό Σιδηροχωρι  πού λέγεται Σφέτα Μαρίνα  μέ ύψος 2000 μ. Τό 
πρύς τά δεξιά λέγεται Μεγάλο Λιοπύρι  γιατί τό βλέπει άπ’ τό πρωί ώς τό 
βράδυ ό ήλιος, τό δέ άριστερό Μεγάλο Στρ ίμμα  γιατί δέν τό βλέπει ποτέ 
ήλιος' στήν κορυφή του μάλιστα έχει ενα βρυσάκι πού λέγεται Α̂γία Μα
ρίνα.  "Όλα αυτά τά αφήνουμε δεξιά καί βαδίζουμε άνεβαίνοντας τύν ανή
φορο τού Μαυρόβουνου. ’Ακατοίκητο ψηλό τραχύ βουνό μέ κατάμαυρα 
πυκνότατα καί πελώρια γιγαντιαΐα δένδρα πού φαίνονται νά πλησιάζουν 
μέ τίς κορυφές τους τον ουρανό γι’ αυτό λέγεται καί Μαυρόβουνο. ΓΙροχο.)- 
ρώντας μπροστά συναντάμε τήν ωραία καί κρύα βρύση Κανελον.  Στον πα-
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ληό καιρό κάποιος Κανελός είχε τοποθετήσει στή βρύση αυτή ξύλινη λε
κάνη για νά ποτίζονται τά ζώα, για χάρη του του άφιερώσανε καί τ’ ό
νομά του στή βρύση. Πειό μπρος προχωρώντας συναντάμε τά παμπάλαια 
χωράφια Κριΰαρ ιές ,  που πριν χρόνια τό σπέρνανε μέ κριθάρι κ’ έχει μεί
νει τ ’ όνομα. Τώρα έμεινε εντελώς ακαλλιέργητο. Πειό μπροστά προχω
ρώντας συναντάμε τή βρύση του Τρε ή Καμάρα .  ’Απ’ αυτήν δροσίζονται 
οί κιρατζήδες καί ποτίζουν τά ζώα τους. Στά παλαιότερα χρόνια υπήρχε 
κάποιος Κιρατζής Τρές κι’ ενοοϋσε πρώτος νά πίνη άπ’ τή βρύση νερό, 
τοΰ τήν άφιερώσανε κοροϊδευτικά, καί από τότε εμεινε τ’ όνομα του. ’Α
φήνοντας αυτή προχωρούμε πειό μπροστά καί κατεβαίνουμε στήν πειό ω
ραιότερη βρύση που λέγεται Μπέη Μπουνάρ.  Αυτοΰ χτίσθηκε στά πα« 
ληά χρόνια ενα τέτοιο χωριό μ’ αυτό τ ’ όνομα. Αυτή ή βρύση πρώτα ήτα- 
νε σ5 άγριο τόπο καί σχεδόν ακατοίκητο και τήν χαιρόντανε οί κιρατζήδες, 
γιατί μονάχα αώτοί περνούσαν άπ’ αυτό τό δρόμο. Κι" οί κυνηγοί τών 
Σαράντα Εκκλησιών βγαίνανε σ’ αυτό τό μέρος για κυνήγι. Τόσο δέ πο
λύ άρεσε ή βρύση αυτή στους κυνηγούς τών Σαράντα Εκκλησιών οίστε 
τήν ώνόμασαν Μπέη Μπουνάρ. Ά φοΰ τά περάσουμε όλα αυτά άρχίζουμε 
νά βαδίζουμε στον κατήφορο καί στο Μεγάλο Καναρά,  όπου γπ ήκανε λη
στείες αρκετές εναντίον τών κιρατζίδων καί σέ 1 1/2 ώρα φθάνουμε στο 
Σκοπό κι’ από κει στις Σαράντα Έκκλησιές.

Τέταρτος δρόμος, πρδς τή Μήδεια.

Τό πρώτο πού θά συναντήσουμε είναι ό Μηδιάχης ό άνήφορός, δ 
μεγάλος καί μακρύς κι’ άκόμα καί τό βουνό Μηδιάτης,  πού άπ’ τήν όψη 
του καί τήν κορφή του φαίνεται ή Μήδεια καί τό Σαμακόβι. Προχωρώντας 
εμπρός συναντούμε τή ξακουστή βρύση Τοουτοουρίκα,  πού άφήνοντάς την 
συναντάμε τό Μπεκλεμέ,  πού τον έχτισε ή Τουρκία για προφύλαξη κατά 
τών ληστειών. ’Αφήνοντας κ ι’ αυτόν πίσω μας κατεβαίνουμε στον ΙΙαχν 
’Ί ο κ ι ο . ’Όνομα καί πράγμα : πελώρια καί βαθύσκια δένδρα γηρασμένα 
σ’ άνεμοβρόχια κι’ ήλιοπύρια, ανεμόδαρτα στις καιρικές μεταβολές, όξειές 
παμπάλαιες σκεπάζανε τον τόπο.’Από δώ καί πέρα άρχίζουμε νά κατεβαί
νουμε τό μεγάλ'ο κατήφορο τοΰ Μπακήρ  Ντερε καί τού βαθειοΰ όρυα- 
κιοΰ όπου πολλές φορές γινήκανε θρασύτατες ληστείες, γεμάτο πέτρες, 
πού έχουνε τήν όψη τοΰ μπακηριοϋ (Λ. Τ. χαλκού) κ ι’ άπ’ αυτή τήν αιτία 
τ’ όνομα τού Μπακήρ Ντερε (Λ.Τ. χαλκοπόταμος). Μ’ αυτόν τον τέταρτο 
δρόμο ενώνουνται καί χωρίζονται πολλοί δρόμοι πού τραβούν στά τσιφλί
κια τού Σαμακοβιού. ’Άλλοι πάνε γιά τά Βουλγαρικά τσιφλίκια, για τού 
Σεβρί, Πολοβίνκα, Γιούδα, ΙΙολνχρόνογλου.  ’Άλλοι γιά τύν Μεγάλο Μι-
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ρά  καί ατά τσιφλίκια του Παπακοντρα.  Πηγαίνοντας σ’ ολα τά τσιφλίκια 
εννοούμε νά περάσουμε το βα'&νρνακο τον Σλάβον,  πού ήτανε ξακουστός 
ληστής κ ι’ έφοδιάζουνταν άπ’ τούς Βουλγάρους καί τον σκοτώσανε σ’ αυ
τό τό μέρος. Έρχόμεθα κατόπι στο τσιφλίκι τού Σιβρί.  Αυτό ιό τσιφλίκι 
ωνομάσθηκε έτσι για άφιέρωσι τού Σιβρίτου Σλάβου (Σέρβου) πού κατό
πιν οί Βούλγαροι τό μεγάλωσαν καί κάμανε πολλά χωράφια · καλλιεργήσι
μα. Το ν Γιον δα τά τσιφλίκια είναι Βουλγαρικά. Κάποιος Βούλγαρος πρό- 
δωσε τό Σλάβο καί τον σκοτώσανε, γιά νά τον θυμούνται γιά τήν προ
δοσία του τό ωνομάσανε Γιούδα, κΤ έτσι καί τό μέρος αυτό έμεινε γιά τό 
όνομά του πού τού τό εδοσαν ot Βούλγαροι' Πολοβίνκα,  λέγεται τό τσι
φλίκι ακριβώς μεταξύ τού Σιβρί καί τού Γιούδα. Βουλγαρική λέξη πού ση
μαίνει μεταξύ (εν μέσφ). Τό τσιφλίκι τού Πολνχρόνογλον  ωνομάσθηκε έτσι 
διότι ό κτήτωρ αύτουνού ήτανε κάποιος πλούσιος τζορμπατζής τού Σαμα- 
βιοΰ, πού είχε δικές του εκτάσεις χωραφιών. Τά Λύκικα είναι σειρά από 
χωράφια μέ ωραίο Μιρά (βοσκότοπο). Είναι δέ ιδιοκτησία πολλών αδελ
φών, Λνκοϊ  τό όνομα' τό μέρος πριν -χρόνια ήταν ακατοίκητο καί μ,όνο 
λύκοι τριγυρνοΰσαν ούρλιάζοντες γι’ αυτό (ονομάσθηκε τό μέρος αυτό 
λύκικα ή κατ’ άλλους διότι εμεινεν ή οίκογένεια τού Παππού Λύκου. Δί
πλα σ’ αυτά βρίσκονται τά τσιφλίκια τού Παπακοντρα.  Τον παληόν καιρό 
ήτανε κάποιος παπάς πού είχε τρία ζεύγη βόδια καί τό ένα άπ’ όλα αυτά 
ήτανε αγρίμι σωστό καί μέ κανένα τρόπο δεν μπορούσαν νά τό ημερέψουν. 
Κανείς όμως δεν τ ’ αγόραζε Ιπειδή είχε μαθευτεί πώς τό βόδι τού παπά 
κουτράει άσχημα καί δέν κάνει καμμιά δουλειά παρά ζημίες καί βγήκαν 
καί τά χωράφια καί τά τσιφλίκια στά λύκικα κοντά τού Παπακούτρα. ΚΓ 
αυτά όλα τά τσιφλίκια βρίσκονταν έξω άπ ’ τήν κωμόπολι τού Σαμακο- 
βιού καί όχι καί τόσην μακρυνήν απόσταση, άλλα μέ καλό χώμα κι’ άλλα 
δυσκολοκαλλιέργητα.

Π έμπτος δρόμος, γ ιά  τη ν  π α ρ α λ ία  τοϋ  *Α γ . Π αύλον.

Κατεβαίνοντας γιά τον "Αγ. Πανλο συναντάμε πρώτα τού Ιω ά ν νη  
τό Μνημούρι.  ΤΗταν αυτός ό Γιάγκος Σαμακοβίτης καλός νοικοκύρης 
καί πραματευτής τό επάγγελμα. ’Εξόν από τό επάγγελμα πού είχε, έ'καμνε 
καί εμπόριο ξύλων καί καρβούνων μέ τον "Αγ. Παύλο Μιά μέρα απο
φάσισε νά κατεβή στον "Αγ. Παύλο νάίδή τ£. ξύλα καί κάρβουνα φέρ
νανε καί βγάζανε. Είχε γραμματικό πού,τον έκαμνε τούς σχετικούς λο
γαριασμούς γιά τήν εισαγωγή καρβούνων' πάντως ήθελε κι’ ό ίδιος νά 
ίδή μέ τά μάτια του τήν εργασία πού γινόααν. ’Ενοίκιασε έ'να μουλάρι 
καί μιά καί δυο πετιέται στον Ά γ . Παύλο, βλέπει τή δουλειά του έξετά-
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ζει δλα κανονικά και γυρνάει για την κωμόπολι, Φθάνει στο χωράφι 
που μιλήσαμε και τό μουλάρι του, ξιπασμένο καθώς ήτανε φοβήθηκε κά
ποιο περπάτημα χελώνας καί τινάζεται ολόκληρο. Εκείνη τή στιγμή πέ
φτει ό Γιάγκος απ ’ τό μουλάρι του καί σκαλοόνουν τά πόδια του στις σκα
λωσιές τού μουλαριού' επειδή φοβήθηκε περισσότερο, τό βάζει στήν τρεχάλα, 
παρασέρνοντας μαζί του καί τό Γιάγκο καί κατακομματιάζεται ό δυστυχι
σμένος καί γίνεται λυώμα. Ε κεί κοντά στο ΜνημοΓρι είναι μιά σούδα1) 
απ’ όπου κατά τΰχη περνούσαν μερικοί καρβουνιαρέοι πού απ’ τ ’ αμάξια 
τους είδαν τό μουλάρι πού έτρεχε μέ ορμή καί με κόπο πολύ τό σταμά
τησαν. Στο μουλάρι βρίσκονταν μονάχα τά πόδια' τό υπόλοιπο σώμα ήτα
νε κομματιασμένο στο μήκος όλου τοΰ δρόμου. Τά μαζεύουν, ειδοποιούν 
τάς άρχάς καί τήν οικογένεια τού δυστυχισμένου Γιάγκου καί τον παπά 
απ' τήν κωμόπολι πού απέχει μονάχα 1 1/2 ώρα. ’Έρχονται κι’ αφού τοΰ 
διαβάσανε τις νεκρώσιμες ευχές τον θάψανε στο μέρος όπου βρέθηκε τρα
γικά κομματιασμένος κι’ όπου ώς τά σήμερα βρίσκεται καί θυμίζει στο 
κάθε διαβάτη πού περνά τήν ιστορία του, τον Γιάγκον τύ Μνημούρι 
"Υστερα τραβούμε πειύ επάνω καί συναντάμε τό μεγάλο κι’ απέραντο 
χωράφι πού λέγεται τύ Φραγμένο χωράφι. Τό περικυκλώνουν τό χωράφι 
αυτό, πού δέν συνεχίζεται μέ κανένα άλλο, πελώρια δένδρα γύρω γύρω καί 
καθένας νομίζει, όπως καί είναι, φυσικώτατος φραγμός. Σ’ αυτό το μέρος 
πηγαίνουν πολλοί βοσκοί καί μεταχειρίζοντάς το σαν μάντρα κλειούνε 
μέσα τά ζώα τους καί τά γίδια τους. Γ ι’ αυτό πήρε καί τό όνομα φραγμέ
νο χωράφι. ΙΙροχωρούμε καί κατεβαίνουμε τό μεγάλο κατήφορο τού 
Φονρνιχαιον ταιφλικιον, τύ παμπάλαιο αυτό τσιφλίκι, πού πριν από χρό
νια ήτανε ένα χωριό κ’ έμεινε έρημο. Ό  νοικοκύρης τού τσιφλικιού προ- 
νοητικώτατος άνθρωπος στον καιρό καί γιά ευκολία των εργατών του είχε 
χτίσει σιμά του κ ’ ένα φούρνο άπ’ όπου ψώνιζαν οί εργάτες τό ψωμί τους 
κΓ έτσι έμεινε τό τσιφλίκι στ’ όνομα τού φούρνου. "Υστερα τραβούμε 
γραμμή γιά τον "Αγ. Παύλο πού κεϊταιστήν παραλία τής Ά ν . Θράκης, στη 
Μαύρη θάλασσα. Τό μ,έρος αυτό .πριν από χρόνια ήταν σχεδόν ακατοίκη
το μέ μερικές οικογένειες καί όπως μαρτυρούν καί σήμερα ακόμη ύ παμ
πάλαιος άμπελών του καί ή συκιές. Οί κάτοικοί του καταγίνονται μόνο μέ 
τις βαρκούλες πού ξανοίγονται καί χαροπαλεύοντας μέ τά στοιχεία τής 
φύσεως εξοικονομούν τον επιούσιο τους, Σωστοί ψαράδες. Οί κακόμοιροι 
είχαν ακούσει κάποτε πώς απ’ αυτού είχε περάσει δ ’Απόστολος Παύλος 
καί κατέβηκε κάτο) στην ’Αθήνα στον παληό καιρό νά διδάξη τή νέα 
θρησκεία. ΓΓ αυτό λοιπόν άνέμενον μέ ελπίδα καί αναμένουν ακόμα νά

1) Στενός δρόμος.
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προσέλθη καί οτάλι 6 Απόστολος τής Χριστιανικής θρησκείας καί τον 
τόπο τους να ελευθερώσει για πάντα. Καί μ’ αυτή την παρηγοριά την αλη
θινή μαρτυρούσαν, ύπομένοντες μέ ταπεινότητα τή σκληρή ζωή.

"Εκτος δρόμος, της Νιάδας.

Μισή ιορα μακρύτερα από τό Σαμακόβι συναντάμε τό Θολό ποταμό, 
πού είναι σκοτεινός καί στο σκότος του ο πολυτιμότερος σύντροφος κάθε 
Σαμακοβίτη. Σωστός σωτήρας τής κωμοπόλεως μέ τή λασπουριά πού πε- 
ρικλείνει μέσα του τά ανεκτίμητα μέταλλα, άπ5 δπου αρκετό καιρό ζοΰσε 
καί συντηρούσε τον εαυτό της ή κωμόπολις. Προχωρά>ντας λίγο πειό μπρο
στά συναντάμε τό μέρος πού λέγεται Πόρτες, γιατί ύ τόπος αυτός καί 
πηγαίνοντας πρός· τή Νιάδα καί γυρίζοντας είναι ψηλός ούτως ώστε άμα 
φθάση κανείς στήν κορυφή του, πίσω του κ ι’ εμπρός του έχει κατηφύρους 
καί σχηματίζει ή ψηλότερη του κορυφή όλόσωστη μια πόρτα. Προχωρών
τας ολοένα πειό μπροστά κ ι’ αφήνοντας πίσω μας όσα είπαμε, συναντά
με τό περίφημο μέρος Τζαφίρη. '() Τζαφίρης αυτός πλουσιώτατος γαιο- 
κτήμων στον καιρό του καί στήν εποχή πού εργαζόταν τό εργοστάσιο τού 
Σαμακοβίου Ότζάκια' ήθελε νά φύγη γιά τήν Κωνσταντινούπολι διά μέ
σου τής Νιαδας. Στά δάση επίσης τήν εποχή τού Τζαφίρ γυρνούσαν λη
στές πού είχανε γιατάκιδες δηλ. καταδότες καί συντηρητάς των πού ει
δοποίησαν καταλλήλως στούς ληστάς τή φυγή τού Τζαφίρ Μπέη. Οΐ λη
στές δέν χάνουν καιρό, κατεβαίνουν καί περικυκλώνουν τό μέρος πού 
άναφέραμε πειό απάνω, μέ σκοπό νά επιτεθούν κατά τού Τζαφίρ καί 
νά τον ληστέψουνε τή στιγμή πού θά ερχότανε άπ5 τά Ότζάκια τού Σα- 
μακοβίου. Κατά τά χαράματα ξεπρόβαλε περήφανος μέ τό άτι του ό Τζα
φίρ Μπέης. Σέ μιά στιγμή πετιέται έ'νας ληστής καί δεύτερος καί τρίτος. 
Ό  Τζαφίρ κατάλαβε πά)ς μόνο μέ τήν ταχύτητα τού αλόγου του θά μπο
ρούσε νά σωθή άπ’ τούς κινδύνους πού απειλούσαν αυτόν. Χωρίς νά δώ- 
ση καμμιά προσοχή στά λόγια των ληστών πού μέ καλό τρόπο ήθελαν νά 
τού δώσουν νά καταλάβη πώς δέν τήν γλυτώνει, κεντάει μ.’ ορμή τό άλο
γό του καί τό βάζει νά τρέχη μ’ δλη του τή δύναμη. Άλλα μάταιος ό κό
πος, γιατί μιά ομοβροντία από καλογεμισμένα όπλα καί από χέρια έξη- 
σκημένων ληστών τον έρριξε κι’ αυτόν καί τ’ άλογό του χωρίς πνοή στή γή. 
Σέ λίγο τον λήστεψαν κι’ αφού ειδοποίησαν στά Ότζάκια μέ κάτι καρ- 
βουνιάρηδες τον τραγικό χαμό του, σηκώθηκαν καί παίρνοντας τά βουνά 
εξαφανίσθηκαν. 'Ύστερα κατεβαίνουμε μεγάλο κι’ ατελείωτο κατήφορο, 
ανεβαίνουμε πάλι, ανήφορο καί τί ανήφορο ; τής Κριβαργιάκας, πού δσο 
ύψος έχει έχει κ ι’ άλλο τόσο βάθος; ’Έχει δέ ύ άγρότοπος αυτός πραγμα-
β  ρ μ κ ι κ  ά ΙΖ'· 3-4
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τικύ σχήμα βάρκας. ’Αληθινή κρΰα βάρκα. Πειό κάτω άπ ’ του κίνδυνου 
το πέρασμα συναντάμε δυο τσιφλίκια, πού τά λένε .και Πεδινά και Ντι- 
τίνικα. ’Ονομάζονται δέ πεδινά, αν καί πολλά δένδρα περιτριγυρίζουν τον 
τόπο αύτύ λες δμως πέος βρίσκεται κανείς σέ μια σωστή πεδιάδα χωρίς 
υψώματα καί πολλά εμπόδια εξόν τά σκιερά δένδρα πού κάθε τί άλλο 
παρά δυσάρεστα είναι. Ντιτίνικα δέ γιατί τά ονόματα των ιδιοκτητών 
λέγονται Ντιτίνιδες. Άφοΰ βαδίσουμε αρκετή ώρα στήν πεδιάδα φθάνου
με στά Κοκκινάδια , πού βρίσκονται στήν άκρη τής μεγάλης λόγγας τής 
Νιάδας. Κόκκινα μέταλλα σκορπισμένα τριγύρω λέγονται καί Κοκκι- 
νάδια άπ’ τό κοκκινωπό χρωματισμό πού έχουνε ολόγυρα απλωμένα. Ά π 5 
εδώ καί πέρα σχίζουμε τον ωραιότατο λόγγο τής Νιάδας κι3 άπ’ εκεί στήν 
όμορφη Νιάδα.

Ονόματα των βοννών τοϋ Σαμακοβίου.

Τό Σαμακόβι έχει πολλά βουνά ψηλά μά καί χαμηλότερα. Τό πρώτο 
καί κυριώτερο άπ’ όλα ε ιν ’ εκείνο πού πέφτει άντίκρυ άπ’ τό Σαμακόβι 
μέ 2000 πόδια ύψος.Τό Ζωηρόν και 'Αντιζωηρόν, πού άπ’ τήν κορυφή του 
θαυμάζεις όλη τήν κωμόπολι σαν περιβόλι ή άγρόκτημα σπαρμένο καί βαλ
μένο φυσικώτατα μέσ’ στήν άπειρία τών άμπελώνων σαν διαμάντι βαλμένο 
επίτηδες για στολίδι. ’Απέναντι τού υψώματος αύτουνού βρίσκεται τό Με
γάλο Σ τρέμμα , πού κ ι’ άλλοιώς λέγεται Κανάρ ι μέ τό ΐδιο ύψος δπως καί 
τοϋ Ζ&ηρού. Στρέμμα δέ λέγεται γιατί δεν τό βλέπει καθόλου ό ήλιος καί 
Κανάρι γιατί στο ύψος του καί στήν πλαγιά του βρίσκεται πέτρα μεγάλη 
πού λέγεται Καναρί. ’Αντίκρυ σ’ αυτό βρίσκεται τό ψηλό βουνό μέ τ ’ ά- 
πέραντα δάση πού λέγεται Κέρμανος  πού έχει κι’ ωραία ομώνυμη βρύση. 
Στούς πρόποδάς του έχει ένα κεραμυδαριό’ οι Σαμακοβίτες πήραν μερι
κά κεραμύδια καί τά τοποθέτησαν στή βρύση κι* άπ’ αυτού έχει καί τ ’ ό
νομά του, μά για συντομία Κερμανός. Πίσω άπ’ αυτό τό ψηλό τό βουνό 
βρίσκεται απλωμένη καί σέ μεγάλη έκταση ή πεδιάδα τών Καρακαταμνέΐ- 
κων Καλυβιών' μέσα έχει εκτεταμένα χωράφια τοϋ eAy. ’Afiavaoiov. 
Μπροστά από πολλά χρόνια σ’ αυτό τό μέρος πήγανε Καρακατσαναΐοι μέ 
τις οικογένειες τους, μέ τούς χιργκελέδες τους (κοπάδια τους) καί μέ τά πρό
βατά τους καί χτίσανε καλύβια' ή πρασινάδα καί ή βλάστ'ησις ώργίαζε στον 
τόπο αυτό καί τά γάργαρα νερά μέ τά κελαρίσματά τους προσελκύανε τον 
κοσμάκη. Τον αγόρασαν αυτό τον τόπο από τήν έκκλησιά τοϋ Σαμακοβίου 
καί ζούσαν άπ’ άρκετύ καιρό κι’ ήτανε ευχαριστημένοι. Πουλούσαν τά μα
ξούλια τους (προϊόντα τους) στήν κωμόπολι τοϋ Σαμακοβίου : Τυριά, βού
τυρα, γάλατα κι’ έτσι γινότανε κάποιες μικρές συναλλαγές καί συνέχιζαν
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την ταπεινή ζωή τους χαρούμενοι κ ι’ ευτυχισμένοι. Βαδίζοντες πειό απά
νω συναντάμε την 'Ανεμίδα, βρύση πού πηγάζει από μια πέτρα κι* ή 
πηγή της ξαποστέλλει ένα γλυκύτατο αέρα απ’ τό παγωμένο της νερό τό 
καλοκαίρι κι’ απ’ τό χλιαρό και ζεστούτσικο τό χειμώνα, πού γι’ αυτόν 
τον αέρα της ώνομάσθηκε και. Άνεμίδα. ’Αντίκρυ σ’ αυτή ιήν πηγή βρί
σκεται ή Μανδρινιά τον Σίρμπον.  Στή μέση αυτή έχει λειβάδια απέραντα 
και μεγάλο δάσος καί πανύψηλα δένδρα καί στήν άκρη τρέχει νερό κα
θάριο και δροσερό, λέγεται καί ιαματικό'είναι ένα στόλισμα στ’ αριστερά 
τής Μανδρινιάς. Τό νερό λέγεται σιδηρούχο, είναι τελείως άχρησιμοποίητο 
γιατί μονάχα τ’ απολαμβάνουνε οί βοσκοί καί τ ’ άγρια ζώα. Οί βοσκοί τό 
μέρος αυτό τό μεταχειρίζουνται γιά χειμαδιά στ* άγελάδια τους, επειδή 
σχηματίζει φυσικώτατη κι’ όμορφη μάνδρα. ’Ή τανε μπροστά από χρό
νια κάποιος βοσκός όνόματι Σίρμπος  πού ζούσε μόνος του σ’ αυτό τον 
τύπο καί χαίρονταν τον καθαρό του αέρα, τον παιχνιδιάρικο ήλιο στά 
σκιερά κλωνιά τών δένδρων καί τό ασημένιο κρυστάλλινο νερό τής Βρύ
σης" γιά ανάμνηση ώνομάστηκε κι* ό τόπος αυτός τού Σίρμπου ή Μαν- 
δρινιά. ’Απ’ εδώ καί κάτω φθάνουμε στά Τρία ‘Αλώνια. Είναι τό μέρος 
αυτό δάσος απέραντο καί σχήματος λόγγου. Διασχιζοντε; τό απέραντο 
αυτό δάσος, στήν άκρη του φθάνουμε σέ τρία αλώνια. Τ’ αλώνια αυτά 
δεν ήτανε τίποτε παρά πλατείες σάν ένα είδος λειβάδια με τή διαφορά 
πώς γύρω γύρω βρίσκονται πελώρια δένδρα μέ βουνά περικλείοντας τον 
τόπο αυτό σάν ένα κλουβί. Γ ι’ αυτό καί τ’ όνομα πού πήρανε κι’ έχουνε 
τά τρία αλώνια. Προχωρώντας ακόμα πειό μπροστά συναντάμε τή μεγάλη 
ράχη πού λέγεται άλλοιώς Καρταλοφωληά. Σ’ αυτό τό μέρος γίνονται 
πάντα κυνήγια. Μπροστά από χρόνια μερικοί κυνηγοί βρήκανε φωληές 
αετού (καρτάλια) κΓ έτσι ώνομάσθηκε ό τόπος αυτός ακριβώς. Μόλις τε
λειώσουμε αύιές τις Καρταλοφωληές αντίκρυ μας συναντάμε τις δυο τρο
μερές κορυφές τών υψωμάτων Κονχοϋλες. ’Έχουνε τό σχήμα τής Βλάσκας 
καί τής Κουκούλας' κι’ οί δυο δεξιά κι’ αριστερά έχουνε ύψωμα ως 1500 
πόδια καί στήν κορυφή τους ένα παλαιό λειβάδι πού τό άνεβοκατεβαίνουν 
τακτικώτατα άγρια ζώα. Οί κυνηγοί πολλές φορές τό άνεβοκατεβαίνουν 
κ ι’ ό κόπος τους πάει πάντα χαμένος γιατί δέν καταφέρνουν νά κάνουν 
πάντα τίποτε. Κι* όχι μόνο αυτό αλλά βγαίνουν καί ζημιωμένοι καί μετα- 
νοιωμένοι πικρά από τό σκληρό δρόμο. Μόλις κατεβοΰν οί κυνηγοί τά 
υψώματα αυτά αναγκάζονται νά ανεβούνε καί πάλι στής Δάφνης τό 
Μνημόρι, άλλη ράχη ψηλή, πού αρχίζει από τούς πρόποδες τών Κουκού
λων και μέχρι 2000 πόδια γιά νά φθάσουν στής Δάφνης τό Μνημόρι καί 
στήν Κρύα Βρύση. Έδώ, στο Μνημόρι κοντά, βρισκόταν παλαιός δρόμος 
πού λεγότανε Πατέκα, πού τραβούσε γιά τό Σκεπαστό καί σ’ άλλα πολλά 
μέρη. Τό μονοπάτι αυτό τό μεταχειρίζονταν οί κιρατζήδες τής Κώμο-
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πύλεως Σαμακοβίου ταξειδεύοντας στις Σαράντα Εκκλησίες. Ε κείνα τά 
χρόνια κάποιος κιρατζής είχε πάγει μέ τό μουλάρι του κάποιο άρρω
στο κορίτσι στους γιατρούς των Σαράντα Εκκλησιών. Στο γι’ρισμό του 
καί μόλις έφδασε στύ ψήλωμα κοντά στη Βρύση, ή κόρη πέθανε ακριβώς 
στο σημείο αυτό. 'Άφησε λοιπόν τό κορίτσι εδώ, κατέβηκε στο Σαμακό- 
βι καί ειδοποίησε τούς γονείς τοΰ κοριτσιού για τό χαμό τής Δάφνης. 
ΪΙήγαν όλοι μαζύ στην κορυφή καί την έθαψαν κοντά στη βρύση πού φέρ
νει τ’ όνομα τοΰ δυστυχισμένου εκείνου κοριτσιού. Στά τελευταία χρόνια 
τύ μονοπάτι αυτό τό κάμανε καινούργιο δρόμο,στον καιρό τοΰ Ευρωπαϊκού 
πολέμου, αγγαρεύοντας τον πτωχό λαό. Ά π ’ εδώ ξεκινάμε προς τά πίσω 
κι’ αφού περικόψουμε τις απέραντες ράχες κυρίως καί το μεγάλο  ποταμό, 
τού λ' ικολη το γιοφύρι,  βγαίνουμε στο Σαρακιν ιώτ ικο  τό δρόμο, τον περί 
κόπτουμε κι’ αυτόν μπροστά στού Μπίαχα την απ ιδ ιά  καί κατεβαίνουμε 
στη Μονόπετρα.  Είναι αυτή ή πέτρα ένας όγκος, σωστός μέγας λίθος, 
καναράς  πού δεν υπάρχει όμοιος του στά γύρω τού Σαμακοβίου, πού δό
ξα τφ Θεφ είναι γεμάτα από πέτρες, ξύλα καί σπουδαιότερο καθάρια 
νερά. Μά για νά την ονομάσουν Μονόπετρα αυτήν καί μόνην, θά πή πώς 
είχε κάτι τό ξεχωριστό από τις άλλες για το μέγεθύς της πού τό βλέπει 
κανείς από πολύ μακρυά, ώρες ολόκληρες. Κατόπι περικόβουμε τον ποταμό 
Ιίληαιό  καί βγαίνουμε μέσα στού Ανγενικον τη Μανδριά.  Έδώ μαζεύον
ται όλοι οί κυνηγοί απ’ τις διάφορες ράχες καί κάθονται, τρώνε, γλεντάνε 
καί ξεκουράζονται. Γίνεται καταμέτρηση των ειδών τού κυνηγιού πού ά- 
πεκόμισαν από τις πολύωρες κυνηγετικές περιπλανήσεις των. Κατόπι τρα
βούν τό μονοπάτι πού περνάει άπ’ τή Ράχη του Ζωηρόν  καί σχίζοντας τή 
Μεγάλη Ράχη  καί τό στρέμμα τοΰ Βρωμοπηγαδ ιον,  τραβούν κατ’ ευθείαν 
για τό Σαμάκοβο.

Τ ο π ω ν ύ μ ι α .

Άγερανιού (στού) τό νερόμυλο, Βάβα Χ), Δύο γκιόζια 3), “Εξ 
αμμουδιές3), Ζουμλακιές ι), Καλομλιά 5), Κορφοκολύμπα 8), Κουτούκι 7), 
Μονόπετρα8), Μέρτι τού λιμανιού9), Μπέλλη 10), Πιπερή (στού) τό 1

1) ’Όρος.—2) Δύο πηγαί ποταμού.—3) Τοποθεσία έν Θυνιάδι (Νιάδα).—4) Το
ποθεσία παρά τό ρεματάκι, από τό όνομα τοΰ άκανθόίδους θαμνώδους δένδρου, τό 
όποιον ώνόμαζαν ζουμλακιά πληθ. ζουμλακιές (ίσως ό σμίλαξ, άλλως σμιλάκι, ζου- 
λόβατος).—5) Τοποθεσία δάσους.—6) Χωρίον Τ., παρά τό Σαμακόβι.— 7) ΙΙηγή 
έξο.) τού Σαμακοβίου.—8) Βράχος.—9) Τό μέρος όπου ξεχύνονταν τό νερό της θα
λάσσης κι’ άποτραβιότανε οπότε φυσικά έσχηματίζοντο καί έλη.—10) Τοποθεσία 
εις λόγγον.
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νερόμυλο χ), Προφήτη Ή λία 2), Σμίξη 3).

*Ε Jt ί & ε τ  α.

Θυμΐγος1), Κιορήςδ), Κουτσοφτήςri), Μανίτσας, Μπιρμπιλής, Σάβ
βα ρος, Τωλήνας, Φτοϋχος.

Ό  λνρατζης Π ανα γιώ τη ς  Γκόρες η Πάντης.

'Ο λύρατζης ΙΙαναγιώτης Γκόρες ήτο Σαμακοβίτης καί διηγείτο ότι 
από μικρά; ηλικίας αγαπούσε τή μουσική. Στο σχολείο δεν επήγε διόλου.
Οταν ήταν μικρός ήτο στο περιβόλι τοϋ θείου του Κυριαζή Κουτσουμπή 

καί τό έψύλαττε από τοΐ»ς κλέπτας* έκαμε λύρα με χλωρά ξυλαράκια 
καί αντί χορδές έβαζε φλούδες δένδρου ή καλάμια σιταριού διά νά βγάζη 
φωνές “Οταν εμεγάλωσε την ^τελειοποίησε καί την έπαιζε καί συγχρόνως 
έλεγε καί στίχους. Ή το ευφυέστατος. Ό ΙΙάντης ήτο ό πρώτος μουσικός 
τού χωριοΰ, ποτέ δεν έλειπε από τους γάμους καί σέ κάθε ανδρόγυνο ευ - 

ρισκε τον κατάλληλο στίχο νά τοϋ τραγουδήση. *0 
Πάντης ήτο γντοστότατος καί εις τά περίχωρα καί 
όταν εγίνετο πανηγυρις τον προσεκάλουν νά τους 
τραγουδήση καί νά τους διασκέδαση μέ τους στί
χους του. “Οταν έπήγαιναν στα πανηγύρια, στην 
πρώτη τσέργα έβαζαν τον ΙΊάντη καί έπαιζε τή λύ
ρα καί πίσω έπήγαιναν όλες οι τσέργες' αντηχού
σαν τά βουνά από τή μελωδική φωνή του. ’Έμεναν 
ολη τή μέρα καί διασκέδαζαν καί τό βράδυ έπέ- 
στρεφαν πάλι μέ τραγούδια. Τό 1922, μετά τήν έκ- 
κένωσιν τής 5Αν. Θράκης, μετέφερε κά αυτός, πτω
χός καί κουτσός, ό,τι μικροπράγματα είχε μ’ ένα 

γάιδαρο του. ’Έφθασε τσακισμένος άπ* τήν κούραση στήν Άλεξανδρού- 1

1) Τοποθεσία. —2) "Κοημοκκλήσι 1;Υ έξω του Σαμακοβίου πρός κατεύ- 
Φυνσιν χωρίου Τοουλιας έν μέσα) άμπελυννων σέ καλή τοποθεσία, μάλλον εκκλη
σία μενάλη 6X9* μέτρων διαστάσεων, παρά εκκλησάκι. Έγίνετο πανηγυρις τήν 20 
’Ιουλίου μετά 5έ τήν τελετήν συμπόσια καί χοροί, όπως κΤι στήν πανηγύρι τοϋ ο.η 
Γιάννη.— 3) Μέρος πού ήνώνοντο οί χείμαρροι 3 ποταμών, έσμιγαν κοινώς, εξ οϋ 
καί 2 μίξη. Νομίζω ότι οί ένούμενοι 3 ποταμοί ησαν ό Χωριανικόε ό Μουρτατιανός 
καί ό Θολός ποταμός (επειδή ήτο θολός' —4) "Ονομα υποκοριστικόν τού Ευθύμιος. 
— 5) Άπό τήν Ύ.Λ. Ινιόρ Τυφλός.—Γ>) Κάποιον Σαμακοβιτην τόν έκοφαν τ' αφτί 
του Βούλγαροι κομιτατζήδες καί εξ αυτού ώνομάσθη κουτσός άφτι
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πολι και έδεσε to γάιδαρο του κοντά ατό σταθμό. Ό  γάιδαρος έλύθηκε 
καί πήγε νά πιή νερό, οπότε περνά ή αμαξοστοιχία καί τον κομματιάζει. 
Σέ λίγο μετέβη επί τόπου. 'Έκλαυσε το ζώο του, πού μετέφερε την περι
ουσίαν του Τήν επαύριον τον ρωτούσαν οΐ πατριώται καί συγγενείς του 
Σαμμακοβιστί «τ’ έπαθες, ΪΙάντη ; τί έπκες (έκαμες).Κι3 εκείνος διασκε
δάζουν τον πόνο του τούς έλεγε : «Πέρασε τό τραίνο πέ πας τό γάδαρό 
μ3, έπκέ άυνε δυο κομμάτια ά'μ’ δεν έπαθε καάίποτε». Ό  ΙΙάντης άπέθανε 
προ 8εαας περίπου εις ηλικίαν 57 ετών εις τό χωρίον Ντάροβα τής Μα
κεδονίας.

Μερικά από τά τραγούδια του :
"Αχ!  μάνα μον εγώ είμαι ό ν ταγής, [η  άλλη καράς]
εγώ είμαι ό νιασμένος 1)
εγώ ε ίμ3 ό δράκος τον νερίου
κι' άλλοι ιΓε νά ντρέχ νά πλιαλ ιον [νά φροντίζουν για μένα].

ΟΙ Σ αρά ντα  κ λ έ φ τ ιδ ο ι.

Σαράντα κλέφτες είμαστε, σαράντα πολέμαρχοι 
έστησαμε τις άρτες μας [όπλα] καί ποιος νά τις πηδηξη.
Τον Ρονντη ό γιος τις πηδηξε καί είναι πρωτοκλέφτης.
’ Εκαμαν καί τον δρκο τους
στο δρόμο όπου πήγα ιναν πουλί νά μη  γλντώση.
Μια Ρωμηοπούλα αντάμωσαν
με τό πα ιδ ί στην αγκαλιά κ ι3 ό άνδρας της καταπόδ ι 
καί τό παιδ ί, ναι, άρπαξαν  στη σούβλα τό περνάνε 
καί τό μ π αμ π ά  τό έδοσαν αυτός για νά τό ψηση' 
είπανε,Λ καί στη μάνα του γιά νά τους τραγονδηση.

—Κ αί τί τραγούδι νά,σάς πώ ν άρέση η ψυχή σας, 
που τό μωρό μου ψή ν ε τ α ι ;
Έννηά χρόνια στη μάνα  μου, έννηά χρόνια δεν πήγα  
καί άλλα έννηά νά μην πάγω νά είχα τό μωρό μου.

— Πές μου κόρη μ ’ τη μάνα σου, πές μου  καί τό μ π α μ π ά  σου.
—'Η μάννα μ' είναι Βενετιά, μ π αμπά ς  μου άπ  τη Προύσα, 

έχω κχά πρώτο αδελφό κάί είναι πρωτοκλέφτης.
—Γιά δε με λες ν ιφάδα μου πούσ* αδελφή δι%ή μου;

Τό παιδ ί, να ι , άρπαξε καί στο γιατρό τό πάγει.
—Γιατρέ μου γιάτρεψες πολλούς σφαγμένους καί καμένους,

Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου

1) ’Έχων πυρετούς. Νκχτ<ϊος=πυρετός.
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γιά γιάτρεψε και το μωρό και οσα 'θέλεις πάρε.
—  Έγώ καμένους γ ιάτρεψα , σφαγμένους δε γιατρεύω 

γ ι α τ9 έχυσε τό α ϊμά του και  βγήκε ή ψυχή του.

Ή  άγάπη.
Αρχήνισε γλυκύτατη μου γλώσσα 
νά μάς  έπής παράπονα καμπόσα'  
εσύ νά λες κ ι 3 ό κόσμος νά θανμάζη  
πε που τό πήρε ή κόρη τό μαράζ ι  
νά μην τό πήρε με την πολύ άγάπη;
Βασιλικό γιατρό νά πήτε νάρτη 

—Βασιλικό γιατρό μην  πήτε νάρτη
γιατί δεν γειανίσκει τό έδικό μου ντέρτι'
είχα άγάπη μπιστεμένη
ατό φύλλο τής καρδιάς  περιπλεμμένη,
επέρασα άπέ τό μαχαλά της,
τη λέω, γειά σου, γειά σου,
μέ λέγει περπάτα στη δουλειά σου.

θ .  Π. ΚΙΑΚΙΔΗΣ

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Άνέγερσις ίερας έκκλησίας 'Αγίου Θεοδώρου του στρατηλάτου.

Τριακόσια τριάντα περίπου έτη από τής κτίσεως τοϋ Σαμακόβου 
(1836) άπεφασίσθη ή άνέγερσις εκ βάθρων μεγαλοπρεπούς εκκλησίας του 
‘Αγίου Θεοδώρου τοϋ στρατηλάτου. Έμίσθωσαν εκλεκτούς κτίστας καί 
λεπτουργούς εκ Κωνσταντινουπόλεως καθώς καί δι’ επίστρωσιν ήγόρασαν 
εκλεκτά μάρμαρα εκ τής νήσου Μαρμαρά. Οί κάτοικοι την εποχήν αυτήν 
ήσαν ευκατάστατοι διότι εϊργάζοντο όλοι εις τά κυβερνητικά χυτοσιδηρεΓα, 
καθώς και οί κάτοχοι βιγνών ευημέρουν. "Ολοι δε οί κάτοικοι συμφω- 
νοΰντες προθΰμως, άπεφάσισαν νά προβοΰν εις τήν άνέγερσιν τής εκκλη
σίας. Ό χώρος ένθα έτέθησαν τά θεμέλια αυτής ήσαν παμπάλαια ερεί
πια τειχών, τά οποία κατεδαφίσθησαν διά νά χρησιμοποιήσουν τις πέτρες 
στήν άνοικοδόμησιν τής εκκλησίας. "Εκαστος κάτοικος καί εκ των πε
ρίχωρων προσήρχετο μέ τά ύποζΰγιά του προσφέροντες εργασίαν άνευ 
πληρωμής. Νεάνιδες έ'τι προσεφέροντο εις διαφόρους υπηρεσίας, μεταφο
ράς ϋδατος καί υλικών εις κτίστας. Ουτω έτέθη ό θεμέλιος λίθος τφ 1836.

Έκ τών συντελεσάντων καί έπιστατησάντων, ών μισθός άξιος, ήσαν 
οί πατριώται Ξενοκράται εκ δέ τών προκρίτων, οίτινες έκτισαν δά Ιξό-



δων των στήλους (κολώνας) ήσαν οί Κυρκου, Βαλαμάς, Δούκας, Πολύ- 
χρονογλους κ.α.

Κ ρ υ φ ο κ α λ ν β η

I f  Καλί/ ror Τοολτή (η μ π άμ π ω  Κ α λή ’ έτσι ελεγετο) 1) ήτο κάτο ι
κος τής ε/.ληνικοιτάτι/ς κώμης Κρνφοκαλνβης [Κορφοκολΰμπας)’ σώζονται 
εν αυτή τά ερείπια τής εκκλησίας. Εις υπέργηρον ηλικίαν διηγείτο οάν 
παρα/ινϋι στα εγγόνια της :

«Εΐ παιδί μ’ ήμ’ εφτά χρονώ γώ, τότε στο θανατικό [αυτή τή λέξι 
τή μετεχειρίζοντο ιό; χρονολογία, διότι χρονολογία δεν έγνώριζον] τής Έ- 
λένκως. Θεό; σχωρέσ’ όλο ιό κόσμο, κακότχη ή σχωρεμέν’ ή μάνα μ’, 
γλύτωσε πέ το θανατικό τής Κιζας άμι’ πέ τό δόλιο θανατκύ τής Έλέν- 
κως ή μαύρη ή πανούκλα δποιονε ηΰρισκε τον κτυποΰσε, μιαυριζε καί πέ- 
θνησκε, έλεγε σταυροκοπουμιένη κάμινοντας μορφασμό μέ τό στόμα της 
ιαί τραβούσε τό αυτί του έγγονοΰ της καί συνεχίζοντας την ιστορία της. 
Οί νεκροί παιδί μ’ έμνεισκαν άταφ’ μέσ’ μέσ’ στους δρόμους, κτΰψε κό- 
σιιο πολύ, κτΰχίιε τή μάνα μι’, τ ’ άδερφάκι μου Νταντή, τή νΰφ ’ τήν άρ- 
χόντσα Έλένκω καί μιένα μι’ άρπαξε ό αφέντης μιου [πατέρας μου] πέ τό 
χέρ' κέφγαμε στα βουνά, καθόιιαστε μιέσ’στίς καλύβες ώσπου πέφγε ή πα
νούκλα κοντά τή παρέπαση (φθινόπωρο). Πέ κάμποσα χρόνια κι’ υστέ
ρα σκώθκαμιε καί κατοίκσαμε στή Τρουλιά γιατ’ ήρτασι παιδί μ’ Τούρ
κοι κι’ έπερνασ’ τά ζευγάρια μιας, τά χωράφια μιας πέ τό στανιό. Οι γυ
ναίκες τους ήντασι χριστιανός καί τσέ Τούρκεψαν». [Ή  Μπάμπω Καλή 
συμβουλευουσα τά έγγόνια της έλεγε : ] »εχετ παιδί μ’ ανθρώπους φολα- 
ρους. έχει καί τρεις στή φόλα έχει καί τρεις καί τέσσαρες καί φόλα δεν 
αξίζουν !».
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Τό π ρώ το ν  ο χ ο λ ε ιο ν  το ν  Σ α μ ακ όβ ο υ .

Τό πρώτο σχολείο έν Σαμακοβίω εκτίσθη υπό των προυχόντων Κυρ- 
κου, Βαλαμά, Δοϋκα, ΓΙολυχρόνογλου' ήτο διαμιερισμένο εις δυο πατώμια- 
τα” εις τό κάτω εφοίτουν οί μαθηταί τής A7, Β" καί Γ' τάξεως εις δέ τό 
(ελληνικόν) τής Δ' τάξεως. Εις τήν μεγάλην αίθουσαν τοΰ διδακτηρίου 
υπήρχε μιέ γράμματα ξύλινα κεφαλαία μεγαλοπρεπή ολόκληρο τό άλφάβη-

1) ’ βγγο νός τής Καλής είναι ό  96ετής Γειοργιος Ν. Βουτσόπουλος, ό όπ ιίος 
λέγει ότι ή θεία που Καλή ήτο 110 ετών, δηλ. ύπόθεσις σχεδόν 2 αΙώνων.
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το. Τα γράμματα ήσαν σκαλωμένα καταλλήλως διά νά τά βλέπουν οι μα- 
θηταί. Έπί των -θρανίων υπήρχε ά'μμος τοποθετημένος έμπροσθεν 
κάθε μαθητου αντί άβακΐου. Έπί τής έδρας καθήμενος 6 διδάσκαλος 
έδιδε τό σύνθημα έν ώρα παραδόσεως. «Τό δάκτυλον επί τον γραφείου». 
"Ολοι οί μαθηταί συμμορφούντο μέ τήν διαταγή του διδασκάλου. «-Γράψα
τε τό οτοίχεΐον Α». Ό  κάθε μαθητής διά τοΰ δείκτου έζα>γράφιζε έπί τής 
άαμου τό στοιχεΐον Α. Εις εκ των επιμιελεστέρων μαθητών ώρίζετο ευτα
ξίας- καθήκοντα τοΰ οποίου ήσαν νά έπιτηρή αν εγράφετο τό στοιχεΐον Α, 
όπως (όριζαν οί τότε κανόνες. 'Ο ευταξίας έδιδε συνθηματικώς στύ διδά
σκαλο ότι δλα ήσαν γραμμένα καί τότε ό διδάσκαλος διέταζε «τάς χεϊρας 
εηΐ των γόνατων». 'Ο ευταξίας δι’ ειδικού εργαλείου (σανίδος) έπέσυρε 
τήν άμμο ΐνα ουτω είναι έτοιμος διά τό Β καί ουτω καθεξής. Στο άνω 
διαμέρισμα έμάνθανον ψαλτήρι, όκταήχι (φτωήχι) καί Ελληνικά. Οί αμε
λείς έτιμωροΰντο όταν απούσιαζαν ή ήμέλουν τά μαθήματά των, μέ τύν 
πλέον πομπώδη τρόπον χωρίς νά έχουν τό δικαίωμα νά διαμαρτυρηθοϋν. 
*0 διδάσκαλος τους έβαφε τά πρόσωπά τους μέ φοΰμο ή μελάνη ιός αίθί- 
οπας, καί μ’ ένα χαρτόνι κωνοειδές καταλλήλως διασκευασμένο μέ άνηρ- 
τημένη σκούπα ή πυρεστιά έπί κεφαλής, περιεφέροντο έμπροσθεν των 
θρανίων μέ αλαλαγμούς καί φτυσίματα.

’Ε ξέγερσ ις  έργατώ ν .

Μετά τον Ρωσοτουρκικόν πόλεμον περί τό 1829—T840 οί μετέπειτα 
ίδιοκτήται των βιγνών, άρχοντες Σαμακοβίου, έκαρποΰντο τά έκ τής κα
τεργασίας τοΰ σιδήρου ούκ ευκαταφρόνητα κέρδη- έπίεζον καί ήδίκουν 
τούς ώς δίκην είλώτ.κν έργάτας κατά τήν πληρωμήν τοΰ ημερομισθίου 
τα)ν. Οΰτοι σκληρώς καί βαναύσως καταπιεζόμενοι έστασίασαν μέ άπόφα- 
σιν έκδικήσεως ΐνα  οΰυω ικανοποιηθούν 1). Δικαστήρια δέν ύπήρχον, καί 
άν ύπήρχον τοιαΰτα ήσαν εις τήν Άγχίαλον. Οί άπεργήσαντες έφωδιά- 
σθησαν μέ τά άπαιτοΰμενα όπλα καί άνεμενον τήν εορτήν όπου πάντες 
θά έλειτουργοΰντο εις τήν εκκλησίαν, μέ τον σκοπόν ΐνα άποκλείοντες αυ
τούς τούς συλλάβουν καί εκδικηθούν. Ούτως εφωδιασμένοι άνέμενον συγ
κεντρωμένοι έξωθι τοΰ χωρίου κρυπτόμενοι, έστειλαν δε σύντροφόν των 
νά κατοπτεύση άν συνηθροίσθησαν δλοι έν τή έκκλησίφ. Ούτος μόλις 
έπλησίασεν εις τήν εκκλησίαν, χωρίς νά ίδή εντός, άκοΰσας τύν Ιερέα νά 
άπαγγέλλη ύψηλοφώνως τό Ευαγγέλιο, έσπευσε νά δόαη τό σύνθημα Έ 

1) Ελεγείο δτι, οσάκις έζήτουν λ)σμό της· εργασίας των, άπεπέμποντο καί 
τούς έλεγαν νά στείλουν τάς γυναίκας των νά τον πάρουν,
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νοπλοι είσήλθον είς την εκκλησίαν άλλ’ οΰδένα εΰρον, (διότι ήτο ενωρίς). 
Οϊ χωρικοί άντιληφθέντες τά επακόλουθα άρχισαν νά πυροβολούν προς 
εκφοβισμόν. Άκούσας τούς πυροβολισμού; ό Ζαπτιέ (διοικητής τού Σα
μακοβίου) έσπευσε νά ϊδή τί συμβαίνει, ά?νλά πριν φθάση επί τόπου από 
μακράν εδέχθη μίαν σφαίραν κατάστηθα υπό τοΰ Όργασλή Καλοχιάννη 
Γούρναρη, φημιζόμενου διά την σκοπευτικήν του δεινότητα. Ό Ζαπτιές 
καίτοι θανασίμως βληθείς έστράφη χωρίς νά δείξη σημεΐον τραυματισμού 
προς τά όπίσω όπόθεν ήρχετο.

—Τέπκες βρέγ ; (ήρώτησε 6 αρχηγός τού κινήματος) πάγ' αυτός, πάγ'' 
βρε. που τνέφαγε τη κουκυνζέλα (σφαίρα). 'Ο Ζαπτιές βαδίσας επί μικρόν 
έπεσεν ύπτιος. Τό επεισόδιο τούτο έγινε αφορμή ύ α  ή Κυβέρνησις λάβη 
αυστηρά μέτρα οπότε τφ 1830 άπεστέλλετο ό Ταχήρ πασάς είς Σαμακό 
βιον.

Τ ρονλ ιά .

Τρονλιά μου τά χωράφια οον 
Τρονλιά μον  τά νερά σου 
Τρονλιά μον οι κοπέλλες οον 
Τρονλιά μον τά καλά οον.

Ή  Τρουλιά απέχει μια ώρα από τό Σαμακόβι, κατείχε δέ τά μέχρι 
Θυνιάδος εκτεταμένα δάση καζ αγρούς. Οί κάτοικοι διέτρεφαν πολυπλη
θείς άγέλας προβάτων, αγελάδων, βουβάλων, ίππων, χοίρων. Καλλιερ
γούσαν ιδίως τον λΙνον καί έξήγαγον άπ’ αυτόν άφθονο λινέλαιον (μπε- 
ζίρι) από τά επτά ελαιοτριβεία (μπεζιρχανέδες) καί έφωδίαζαν δλα τά γύρω 
χωριά. Τό λινέλαιο τό χρησιμοποιούσαν διά τον φωτισμόν καί τήν μα
γειρικήν. Σώζονται ακόμη σήμερα οί πελώριοι λίθοι σέ διάφορα μέρη εν
τός τής κώμης.

Λέγουν δτι εκτίσθη 200 έτη προ τής Τουρκοκρατίας, περί τό 1150 από 
κατοίκους των γύρω χωριών. Ύπέστη πολλά δεινά κατά τάς έπιδρομάς 
Βουλγάρων, λεηλατηθεΐσα καί έπανειλημμένως πυρποληθεΐσα. ‘Υπάρχει 
παράδοσις δτι κατελήφθη υπό Γενιτσάρων μέ τουμπελέκια (στρατιωτικά 
ταμπούρλα) άφιχθέντων μέσον Θυνιάδος καί Κρυφοκαλύβης, οί όποιοι με- 
τωνόμασαν αυτήν Τρούλια κασαμπασή. Τήν εΰρον ανθούσαν βρίθουσαν 
σίτου, οίνου, λινελαίων, ζώων καί μετάλλων·. Τούς κατοίκους κατ’ άρχάς 
έπροστάτευσαν, ως παρέχοντας πλουσίαν λείαν προς διατροφήν τού στρα
τού. Άργότερον δμως πολλά δεινά καί μαρτύρια ύπέστησαν ιδίως περί τό 
1500. Βραδύτερον εστάλη υπό τού τότε Σουλτάνου διοικητής, Ζαπτιέ κα
λούμενος, ό όποιος κυριαρχούσε καί εξούσιαζε τά πάντα καίτοι άξεστος καί 
άκοινώνητος.Άπό καιρού είς καιρόν μετέβαινε ό ίδιος τήν νύκτα εις τον νάρ-
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θη<α τής Εκκλησίας καί έθετε νέας κεράμους, άφαιρών τάς παλαιάς, ΐνα έν- 
δείκνυται ώς νέα επισκευή, καί τήν έπομένην εκαλούντο άπαντες οι κάτοικοι 
νά δώσουν λόγον διά to γεγονός αυτό, δτι δήθεν τήν ενήργησαν όίνευ σχετικού 
Σουλτανικοΰ φιρμανίου καί κατέληγεν εν τελεί εις βαρύτατον πρόστιμον, τό 
όποιον έπρεπε νά καταβληθή αμέσως υπό των γκιαβούρ. Άπεκόπτοντο οί 
μύστακες των άρειμανίως φερόντων, διά ψαλίδος.'Υπέκειντο ιδία εις συχνάς 
έπιδρομάς Κρισεβτάδων (είδος περιπόλου), οί όποιοι έδιδον τά πέδιλά των 
στούς κατοίκους νά τά σέρνουν, σημεϊον περιφρονήσεων, μετά δέ τήν υπο
δοχήν καί φιλοξενίαν, εισέπραττον καί τον σχετικόν φόρον (ντισπαρασή)1) 
μασέλλας, ιδία υπό των Κιρτσαλίδων τφ 1790 —1800. 'Η επάρατος αυτή 
μάστιξ κατήγετο από τό χωρίον Κιρτσαλή, περιφερείας Κομοτινής, ήσχο- 
λοΰντο δέ άπαντες εις ληστείας, ζωοκλοπάς, φόνους, λεηλασίας ! Άπύ τέ
τοιους σκοπούς όρμώμενοι έσκόρπουν φρίκην καί τρόμον' βασάνους φρι- 
κτάς επέβαλλον στους κατοίκους ί'να μαρτυρήσουν τούς κρυμμένους θη
σαυρούς των. Περισώζεται τό λυπητερό τραγούδι μέ ολίγους στίχους.

 ̂Ηρτε Μάης καλοκαίρι, πάτησε ή Κριτσαλ ιά
Πατήσανε τά χωριά μας, κατέστρεψαν τήν Τρονλιά,
Σφάξαν νηούς, πήραν νέες, άπεκεφάλισαν παιδ ιά

Μέσ τής πόλης τά σοκάκια  
παίζουν άτ ια μέ σπα&ιά 
και στη δόλια τήν Τρονλιά 
κλαϊνε μάννες γιά πα ιδ ιά .

Κατά τήν 'Ελληνικήν έπανάστασιν τού 182 1 Μπασιμποζοϋκοι, ρετί- 
φια 3) καλούμενοι, φέροντες μαχαίρια στο στόμα προς εκφοβισμόν, μέ σκο
πόν τήν λεηλασίαν ήπείλουν τούς χωρικούς, πολλάκις θέτοντας φρύγανα 
εις τάς θύρας των οικιών, διά νά καύσουν τούς οικοϋντας, άν δεν τούς 
έδιναν τάχιστα τά ζητούμενα. Ύπό απείρων τοιούτων φρικτών πιέσεων 
καί βανδαλισμών οί φιλήσυχοι κάτοικοι εντελώς απογοητευμένοι, άπεφάσι- 
σαν, έκπατριζόμενοι. νά μεταναστεύσουν εις Γαλάτσι τής Ρουμανίας. Κατά 
τάς παραμονάς τής μεταναστεύσεω; τό Πατριαρχειον Κωνσταντινουπό
λεως, πληροφορηθέν τά καθέκαστα καί τήν άπογοήτευσιν τών τόσον ευ
δοκιμώ; βιούντων Τρουλιανών, άπέστειλε εσπευσμένους, τον τότε Μητροπο- 1 2

1) Λ. *Γ. Ντίς=δόντια. Έλέγετο διά τούς Τούρκους δτι άφοϋ φιλοξενούμε
νοι ετρωγον, έζήτουν χρήματα διά τον κόπον είς δν ύπεβλήθησαν οί οδόντες των.

2) Λ. Τ. "Εφεδροι.
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λιτήν Βιζύης, ΐνα  σταματήση αυτού; από τον εκπατρισμόν μέ νουθεσίας^ 
συμβουλάς καί υποσχέσεις δτι θά έπαυαν πλέον τά δεινά, ένεργεία τοϋ 
Οικουμενικού Πατριάρχου προς τον Σουλτάνον καί τοΰ λοιπού θά άπε- 
στέλλετο διοικούν προσωπικόν από εγγραμμάτους καί εύγενεΐς Τούρκους. 
Ό  μητροπολίτης προφθάσας μόλις την έξοδόν των καί σταματήσας αυ
τούς παρώτρυνε νά παρατήσουν τό ταξείδιόν των.

—"Αγ Δεοπότρ! Τούρκοι ανε αντοί ττον αρτονσι ;
—Τούρκοι, αγαπητοί έν Χριστή) αδελφοί, αλλά καλοί άνθρωποι, εγ

γράμματοι, άπήντησε ευλογών αυτούς.
—Τράβα!! παιδί μ’ Νικόλα, τράβα!!! έλεγεν ό πατήρ χειρονομίαν 

σιερεοτύπως στον υιόν του δστις προηγείτο των ήδη έζευγμένων πολλών 
αμαξών προς εκπατρισμόν.

Τφ 1829 άπεκατεστάθησαν εί.ς Γαλάτσι τής Ρουμανίας, όπου σήμε- 
ρον υπάρχει Τρουλιανή συνοικία.

Οΐ άπομείναντες, προτροπή τού μητροπολίτου, παρέμειναν μέχρι τοϋ 
θλιβερού ξεριζώματος πάσης τής δύσμοιρου Ά ν. Θράκης.

Λέγεται δτι τό όνομα Τρουλιά ήτο παραφθορά τού Λειτουργία : λει
τουργία — Τουρλιά.

Ρωσοτουρκικός πόλεμος τοϋ 1828.
(Τοΰ παποΰ Νικόλα Β.)

°'Η μην 13 περίπου ετών ύπάλληλος στύ θείο μου Κώστα Θανασα- 
ρέλη έκ Τρουλιάς, άλώνζαμε τά στάρια τοϋ Σερβή (υποστατικό τοϋ οποίου 
τούς αγρούς είχε τότε ή Τρουλιά). Έ κεΐθε ή Μαυροθάλασσα έφαίι ετο ώς 
καθρέφτης' κοντά τό μιεσημέρι άσπρισε ό γιαλός από πανιά, γέμσε μεγά
λα καράβια' παρατήσαμε τη δουλειά μας καί μέ απορία κυττάζαμε στ’ 
ανοιχτά τό μεγάλο αυτό θέαμα' γιά μια στιγμή δλα σταμάτησαν' αγκυρο
βόλησαν ένα ένα, σάν νά τά τοποθετούσε και εις μέ τό χέρι. "Ενα μικρό 
καράβι άπεσπάστηκε από τ ’ άλλα καί διηυθύνετο προς τή στεριά κατά 
την θέσι Παναγία (τοποθεσία παράλιος)’ προχωρώντας ολοταχώς έξεσφεν- 
δόνιζε άσπρο καπνό σά μπαμπάκι σκαμάκι' κρότος δέν ήκούετο λόγψ τής 
υπερβολικής ζέστης. Δέν μπορούσαμε νά καταλάβουμε τί γίνεται. ’Από 
πίσω μας οι πλαγιές κοκκινοβόλησαν από φέσι κόκκινο. ’Έφευγεν ό Τουρ
κικός στρατός καί οί στρατιώται ρωτούσαν έντρομοι «’Αμάν ταορμπατζη, 
γιόλ γκιοοτερ μπιζέ»  (δι’ όνομα τού Θεού, δρόμο δείξτε μας)' ώς νά κα
ταλάβουμε τί γίνεται, ένας κρότος τάραζε τή γή, κουνήθκε ό τόπος, ε ί
δαμε δέ κατά τή Νιάδα νά τινάζωνται κάτι πράγματα στον αέρα. ’Έξω- 
θι τής Θυνιάδος υπήρχε οχυρωματική θέσις Κ ονμταταα ')  ονομαζόμενη’

]) Λ. Τ. Πρόχωμα μέ άμμο.
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εφρουρεΐτο πάντοτε ό λιμήν Θυνιάδος μέ οχυρωματικά πυροβόλα. Ά φ ι· 
χθείς ό ρωσσικός στόλος ^βομβάρδισε τό φρούριο, τό όποιο μόλις άπήντη- 
σε, τοϋ έκλεισαν τό στόμα (τη μπούκα) στη δεύτερη βολή. Τούτο ιδόντες 
οι Τούρκοι, πανικόβλητοι ετράπησαν εις φυγήν άναζητούντες δρόμον προς 
άνατολάς. ’Άγημα ναυτών Ρώσσων έξήλθε εις την τουρκικήν πυριτιδαπο
θήκην χύ\όντας πυρίτιδα καί άφήκε άναμμένην θρυαλίδα. "Εως ότου απο
μακρυνθούν, ή πυρΐτις πήρε φωτιά καί τότε άνετινάχθη στον αέρα'. Έ- 
σώζοντο εντός τής άμμου επί ημερών μας τά μεγάλα πυροβόλα.

Μέ τήν διοίκηση τού στρατού εύρέθη ό προύχων τού Σαμακοβίου, 
Καυτανλής ΙΙολυχρόνογλους, ονομαζόμενος. Αυτός συνετέλεσεν νά άπαλ- 
λάςη το Σαμάκοβο από τήν λεηλασία. Μόλις ό στρατ.ός εγκατέλειψε τάς 
όχυράς αυτού θέσεις άντελήφθη τάς διαθέσεις άνωτέρων αξιωματικών 
δτι ό σκοπός των άπέβλεπε νά γυμνώσουν, λεηλατούντες τό Σαμάκοβο. 
’Έστειλε μυστικφ τψ τρόπω εΐδησι στους Σαμακοβίτας νά φροντίσουν 
παντί μέσφ εντός τής νυκτός νά κατασκευάσωσι σκηνάς πέριξ τού χωρίου 
από υφάσματα λινά (τριπετσιες) είδος άντισκήνων. Ό  στρατός δστις έβαι
νε ακάθεκτος εις αρπαγήν, δταν άντίκρυσε τήν κατασκήνωσι από τά απέ
ναντι βουνά, δεν έτόλμησε νά πλησιάση καί ούτω εσώθη από βεβαία κα
ταστροφή τό Σαμάκοβο, πού κατελήφθη υπό τών Ρώσων τον "Ιούλιον 
τού 1828. Ζ.

22ϊ

Δ ίορ'ϋ'ώαεις.

Τόμ. ΙΓ". Σελ. 39) σειρ. 11 αντί Λεζανίκαις άνάγνωθι Ζελενίκες
» » 392 9 15 ζερογαπανίσ » ξερογαττανία
» ΙΕ'. » 326 4 » μεν ο. νέμα
» » » 329 30 μ π. εν τα » tiTtidl
» > » 330 » 26 λ εζ ενικά » ζελ ενικά
» ΙΣ'Γ . » 319 » 13 μεσίκλη » μεαίσκλη



ΕΠΩΝΥΜΙΑΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΝ ΘΡΑΚΗ

cΑ γ ιοοορ ίτ ισ σα  «Παναγία» ι).
Ά ν α λ ή ψ ε ω ς  Θεοτόκος ή επονομαζόμενη (Άναλήψεως) έν Μεσημ

βρία. Ναός έν Μεσημβρία 9).
Ά ρ ια ια ν ή  Παναγία, τοΰ χωρίου Άρσου παρά τον Μεγάλον Τσεκ- 

μετζέν 3).
Ά ρ χ α γ γ ε λ ιώ χ ια σ α  Παναγία έν Ξάνθη 4).
Ά γ ια  Β λα χ έ ρ να .  Άγιασμα έν Σηλυβρίφ καί παρεκκλήσιον εις Τσα- 

κήλι «Βλαχέρνας» δ) καί έν Καλλιπόλει 6).
Τά Β υ ζ ιά  τής Παναγίας, Φανάρι, χωρίον Σηλυβρίας 7).
Γ αλαηχροφ οϋαα .  Παρεκκλήσιον εις Κοΰμπαον 8).
Παναγία Δαδί ας  πλησίον Σουφλίου.
Παναγία Δέξα. Είκών. Εύρίσκετο έν Σηλυβρίφ μεταφερθεισα από 

Βέρροιαν, νΰν έν Νέα Φιλαδέλφεια παρά τή οίκογενείφ Ί . Σταμοΰλη. Καί 
έν Θεσσαλονίκη 9).

Έ λεοϋσα  Θεοτόκος. Μονή έν Μεσημβρίφ 1342 10). Είκών θαυμα
τουργός έν Α ϊνφ 1 11).

Παναγία Κ α β ά λ ο γ λ ο υ ,  έν Καλλιπόλει 19).
Κ α λ α μ ιώ τ ια ο α  Παναγία τής Σαμακόβης εις Ξάνθην ί3).
Κ α λ υ β ιώ τ ια ο α  Παναγία. Εκκλησία έν Καλυβίοις, χωρίφ επαρχίας 

Μαλγάρων.

1) Είκών έν τη μονή Σινά. Βλ. Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, Άθήνοι τόμ. 
β· σελ. 281.—«Ελληνικά» σελ. 334. Ή  έν Σηλυβρία τοποθεσία έξω τής πόλεως 
ένθ' άλλοτε καί αγίασμα.—2) Μαργ. Ινωνσταντινίδου, «Άρχεϊον Θι,ακ.» τόμ. Ζ' 
σελ. 8 . -3 )  Κλ. Χουρμουζιάδου, <Θρακικά» τόμ. ΙΑ' σελ. 313. —4) «Βυζαντινά Χρο" 
νικά» ΓΙετρουπόλεως τόμ. 20, 1914 σελ. 52 καί 142.—Δελτ. Χριστ. Άρχαιολ ‘Εται
ρείας 1925 σελ. 43.—«Νέος Έλληνομνήμων» τόμ. A' σελ. 370.—δ) Κλ. Χουρμουζιά
δου, ένθ’ άνωτ. σελ. 323.—6) Ά θ . Παπαευγενίου, «Ή  Ελληνική Εκκλησία» έν
Θράκη», Θεσσαλονίκη 1926. σελ. 41.— 7) Έλπ. Σταμοΰλη Σαραντή «Θρακικά» τόμ- 
2' σελ. 241.—8) Αθ. Παπαευγενίου, ενθ’ ανωτέρω, σελ. 34 καί 35.—9) Άδ. ’Αδα
μάντιου * Θεσσαλονίκη» 1913 σελ. 122.—10) Μαργ. Κωνστοντινίδου, ένθ" άνωτ. σελ. 
7. —11) Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Ά . Θ. Σαμοθράκη. —12) Π. Δ. Βαφείδου, «Θρα- 
κικά* τόμ. Ι.σελ. 826.- 13) Σπ. Αύλωνίτη «Άκρύπολις» ’Αθήναι 15 Αύγουστου 1940.
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Παναγία Κ α μ η λ ια ν ή  άγιασμα εις Καρά Σινάν (τσιφλίκιον Σηλυ- 
βρίας). Έορΐάζει τής Μπαλουκλιώτισσας

Θεοτόκος Κ εχ α ρ ιζω μ έ νη .  Ναός εις την εϊσρδον, των επί τής Ρο
δόπης Βοδενών μετά τής φερώνυμου εικόνος 3).

Παναγία τοΰ Κ ο ν ο μ ιο ϋ , εις Οικονομεΐον χφρίον Επαρχίας Σηλυ- 
βρίας 3). . .

Κ οα μ ο ύώ ζε ιρ α  Παναγία μεταξύ Αίνου καί Βήρας 4).
Ναός Παναγίας Κ ουμ α ρ ιω ζ ία σ η ς  Νεοχώριον Κωνσταντινουπόλεως6).
Κ ο κ κ ώ ζ ικ ο , ναΐσκος εις μνήμην Γεννήσεως Θεοτόκου εν Περιστά- 

σει ΰ).
Κ νρ ιώ ζ ια α α  Παναγία επί Μολυβδοβοΰλλου Επισκόπου Πανίου, τέλος 

11ης ή άρχαί 12ης έκ. 7)
Μ α ν ιά ζ ι  Κοίμησις τής Θεοτόκου Καλλιπόλεως 8).
Μ εσηνής  Παναγία, Μοναστήρι έξωκκλήσι μεταξύ Γάνου και Μη

λιών.
Μ ουρζα ζα ν ιή  Παναγία, τοποθεσία παρά τό Σαμακόβι 9).
Μ ουχ λ ίώ τ ισ ο α  Παναγία έν 'ΙΙρακλεία περίφημος ψηφωτή 10).
Μ π α λ ο ν κ λ ιώ ζ ισ ο α  Παναγία εις ’Ασκός καί Καρά Μ ουρά τ, τσιψλί-, 

κιον μεταξύ Καδήκιοϊ καί Ίντζιγίζ 1 11).
Π αναγία Μ ηοβοτορφ ίτ-αα  εις Τσακήλι επαρχίας Μέτρων12).
Ή  των Γενεθλίων Ν ικα ιώ ζ ισ α α  μεταξύ Γάνου καί Αύδημίου lS).
Π ανζοβαα ίλ ίό β α  Εκκλησία έν τφ κάστρψ τής Αίνου u ).

1) Έλπ. Συαμούλη-Σαραντή ένθ. ανωτέρω σελ. 239.—2) Κ. Μυρτ. Άποστο- 
λίδου «Άρχ. Θρ.» Τόμ. Ε' σελ. 66—57.—?) Έλπ. Σταμούλη-Σαραντή, ένθ’ άνωτ. 
σελ. 261.—4) Έπετ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, τόμ. Α' οελ. 52. —5) «’Απογευματι
νή» Κων]πόλεως 15 Ιουλίου 1939.—6) « ’Εκκλησιαστική ’Αλήθεια» Κων)πόλεως 
1907 σελ. 376.-7) Παρ. Έλλ. Φιλολογικού Συλλόγου Κων]πόλεως τόμ. ΙΓ '  σελ. 
93—94—Κωνσταντοπούλου «Άρχεϊον Θρακ.» τόμ. Γ ' σελ. 206—7.—δ) Βαφείδου 
ένθ’ άνιοτ.—9) Δημ. Ά . Πετροπούλου «Άρχεϊον Θρακ.» τόμ. Ζ' σελ, 195.—Κατά 
παράδοσιν, γραφείο «Ζ», ή Μουρτατιανή Παναγία (τοΰ ερημωμένου χωρίου Μουρ- 
τάτη Ν. Α. τού Σαμακοβίου μίαν ώραν), ήπς δίεσώθη μέχρι των ημερών μας. πολ- 
λάκις διά θαύματος έσωζε τούς κατοίκους προειδοποιούσα τήν έλευσιν επιδρομέων 
καί κατέψευγον εις τά πλησίον τού ορούς κρησφύγετα (Χιλιάνδρια ονομαζόμενα). 
’Οσάκις παρουσιάζετο κίνδυνος ή κανδήλα τής εικόνος ήρχιζε προ τής έλεύσεως των 
κακοποιών νά κινήται ώς έκ θαύματος’ τούτο βλέποντες έσπευδον νά κρυβούν όλοι 
εις τό πλησίον τού όρους κρησφύγετου σπήλαιον. Έν υποσημειώσει γράφει : Μωρ’ 
ή Τατιανή-Μουρτατιανή. 12 Ίανουαρίου, Τατιανής μάρτυρος.—10) Γ. Λαμπουσιά- 
δου «Θρακικά» τόμ. ΙΕ' σελ. 103.—-11) ’Ελπινίκη Σταμούλη Σαραντή, «Θρακικά», 
τόμ. Ζ' σελ. 239.—12) Κ. Χουρμουζιάδου «Θρακικά» τόμ. Θ' σελ. 346.—13) «Ε κ
κλησιαστική ’Αλήθεια» 1907 σελ. 454.—14) «Θρακικά» τομ. Β' σελ. 49.
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Π αχνιώχ ιοσα  Παναγία 1325 εν Έξαμιλίφ Μονή ί ). Π αχν ιώ τ ια σα  
Γενέθλια Θεοτόκου ΙΙλαγιάριa). Παρεκκλήσιον Π αχν ιω τ ίσαη ς  κατα- 
στραψέν :ί) εις Καλαμίτσιον Μυριοφΰτου.

Π αραπόρτ ι ,  Εκκλησία Κοιμήσεως τής Θεοτόκου έν Σηλυβρία. Το
ποθεσία .

Πεχριτζον&τέααης Θεοτόκου, Μονή τοΰ Βατσκόβου.
Π ορτα ΐτ ια σα  Εκκλησία έν Αϊνω. Ή  Μονή Ίβήρων είχεν έν Θράκη 

Μετόχια τιμώμενα εις μνήμην τής Θεοτόκου τής Πορταϊτίσσης. Ήρα- 
κλείτσα, Νεοχώριον Επαρχίας Γόνου καί Χώρας, Καλύβια, Μαϋραι, Μάλ- 
γαρα, Σκοπός, Κορνοφωλεά '·ι).

Ρ εν μ α χ ο κ ρ α τ ό ρ ισ α α  έν Ραιδεστίρ έορτάζουσα 2 Μαΐου. Ή  είκών 
νυν έν Θεσσαλονίκη

Ρ ευ μ α τ ο κ ρ α χ ο ϋ σ α  έν Μέτραις έορτάζουσα τήν Δευτέραν τοΰ ΘωμόΓ).
Σ α ρχ α ν λ ιώ χ α α  Παναγία εορτάζει 8 Σεπτεμβρίου παρά τό Λουλέ 

Βουργάζ 6).
Σ η λ ν β ρ ια ν ή  Παναγία, Πανήγυρις 8 Σεπτεμβρίου διαρκοΰσα 40 η

μέρας καί παρεκκλήσιον έε Ταταούλοις ')·
Σ κ α λ ω τή ς  Μονή τής Θεοτόκου έν Α ϊνω 1140 8).
Κοιμήσεως τής Θεοτόκου Σ η λ ε ία  ναΐσκος έν ΙΊεριστάσει *).
Τ αξ ιδ ιά ρα  Παναγία έν Αϊνω 10).
Τ ρα ϊα νο υπ ολ ίχ ια α α  Μήτηρ Θεού έν Μολυβδοβούλλω J·1). Είκών ανά

γλυφος έν Αϊνω, νΰν έν Άλεξανδρουπόλειia).
Τ ρ ιφώ χ ισσα  καί κοινώς Τριφιώτισσα ι3).
Παναγία τοΰ Τ α α κ η λ ίο υ , 'Αγιασμα, Πανήγυρις δευτέραν ημέραν 

τοΰ Πάσχα 14).
Φ ανερω μένη  Παναγία, Εκκλησία έν Α ΐνφ ΐ£"’).
Φ ανερω μένη  καί Π εφ ανερω μ ένη  Παναγία, ναός έν Ραιδεστφ 1Α).

1) Δελτ. 'Ισι. καί Έθν. Έταισ. 1930 σελ.66.—2) Βαφείδου ένθ'άνωτ,—3) Πα 
παευγενίου ένθ' άνωτ, σελ. 89. — 4) Ενατο. Ζήση Θοακικα · τόμ. ϊ' σελ. 288.-5) Κ. 
Χουρμουζιάδου «Θρακικά» τόμ. Θ'σελ. 324.—6) Θανάση Τζημήτρα «Θρακικά Διηγή
ματα» Θεσσαλονίκη 1929 σελ. -16, 75.-7) Ήμερολύγιον Έθν. Φιλανθρ. Καταστη- 
μάτων Κων)πόλεως 1906 α ρ λ .  192, 193. 198, 200, 203, 204.—8) Μυστακίδου «Βιογρα- 
φικά Σπουδάσματα* σελ. 9.—Μ. I. Γεδεών «Πατριαρχικοί πίνακες» σελ.604.—Ήμε- 
ρολόγιον Έθν. Φιλανθρ. Καταστημάτων Κων)πολα 1907, σελ. 58.—9) «Έκκλησια- 
στική Αλήθεια* 1907 σελ. 575—376.—10) Μυστακίδου Θρακικά* τόμ. Β' σελ. 
49.—11) Ήμ. Μεγ. 'Ελλάδος 1926 σελ. 473, 491.—12) Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ κ. Ά . 
0. Σαμοθράκη.—13) Ό μ.—14) Κ. Χουρμουζιάδου Θρακικά» τόμ. Θ'σελ. 323.- 
16) Μυστακίδου ένθ’ άνωτ.—16) ΊΙμ. Έθν. Φιλάνθρ. Καταστημάτων Κων]πολις 
1905 σελ. 167.
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Φ ανερω μένη  Παναγία, ναός εν τη συνοικία Ά μπελίνφ Στενιμά- 
χου ’).

Παναγία Φ ανερω μένη  3) εν Καλλιπόλει.
Χ αρ ιτω μ ένη  Παναγία( άλλοτε εν Σηλυβρίφ, παρά την νυν Συναγω

γήν. Καί εν Α ϊνφ Εκκλησία 3).

ΔίορΌ'ώαεις κ α ί  ηροβϋ 'ηκα ι

Κ ο λ ν κ α ρ α ία  Παναγία. Ναός εν Άδριανουπόλβι, έπανειλημμένως 
αποτεφρωθείς. Τελευταίος άνφκοδομήθη κατά τό 1905. Μετά τον εκπα
τρισμόν των 'Ελλήνων παρεχωρήθη εις τούς Βουλγάρους.

'Ο δηγή τρ ια  Ναός έν Α ϊνφ Παναγίας τής Όδηγητρίας κοινώς Όδη- 
γητρας 4).

ϋ α χ ν ιώ τ ι ο σ α  Έξωκκλήσιον εν Α ϊνφ °).
Τ αξε ιδ ιώ τ ιό ο α  Εκκλησία Παναγία έν Αϊνφ. Την έπεκαλοΰντο οί 

μέλλοντες νά ταξιδεύσουν, άναθέτοντες εις αυτήν διάφορα αναθήματα, 
τα ξ ίμ α τα  καί εξ ού κοινώς έλέγετο Τ αξε ιν ταρ ιά  δ).
Σελ. 223, σειρά 3 κάτω, αντί Μποσπορφίτ-σα, άνάγνωθι Μσοσπορίτ-#α.

εΟ κ. Κ. Κουρτίδης από Σουφλίον μάς γράφει τά κατώτερο): «Πολ- 
λαί εικόνες τής Παναγίας, μικραί, υπάρχουν τοποθετημένοι στα εικονο
στάσια οίκιών, ξΰλιναι έλαιογραψημέναι ή υδατογραφημένοι, χειροποίητοι 
υπό ζωγράφων. ΕΙδον τοιαΰτας στην Άδριανοΰπολιν. Κάτωθεν τής εΐκό- 
νος εις τό μέσον εύρίσκεται ή λέξις «Γλυκοφτλοΰσα» καί κοντά στο περι- 
θώριον ή δέησις στερεοτΰπως «καί φΰλαττε Κύριε τών δούλων σου» (π.χ. 
Γεωργίου Μαριγώς καί τών τέκνων). Θεωρώ τάς εικόνας αύτάς τής Πα
ναγίας ως προστατρίας τών οικογενειών. Τό Θειον βρέφος εύρίσκεται εις 
την αριστερόν αγκάλην καί ή Παναγία κύπτουσα ολίγον, άσπάζεται αυτό 
ά'νωθεν τού μετώπου. Τάς εικόνας αύτάς έζωγράφισε ό δόκιμος Ιξ Άδρια- 
νουπόλεως ζωγράφος ’Αλέξανδρος, διότι στερεοτύπως εύρίσκεται στο πλά
γιον κάτω «χειρ ’Αλεξάνδρου» μέ λευκά γράμματα. ’Ήκμασε περί τά μέσα 
τού δεκάτου ενάτου αίώνος καί τον διεδέχθη έπιτυχώς δ εκ του προα-. 
στείου Κιρισχανέ Άδρ. Γιαννάκος». ’Αλλά Γλυκοφιλοΰσα Παναγία ύπάρ- 1

1) Κ. Μυρτ. Άποστολίδοο «'Ο Στενίμαχος» σελ. 252—3.—2) Παπαευγενίου. 
ένθ’ άνωτ". σελ. 41.—3) Μυστακίδου ενθ* άνωτ.—4 )  Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ Α. Θ. 
Σαμοθράκη.—5) Όμ. "Ορα καί Σελ. 224 Ταξιδιάρα.—6) Όμ.

Θ ρ φ κ  ι  κ  ά  ΙΗ\ 15
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χει και εν Ά γίφ  'Ορει1), έν ’Άνδρφ 1 * 3) καί έν γένει ώς εί·κών αριστούρ
γημα ζωγραφικής Βυζαντινής ;ί).

A. Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ!

Είς τή ν  ϋπα ΐ'θ 'ρον

’Άβρεν γιολοΰ4 * * 7). Άγήλια. Άγιασμα Γιολοΰ. "Αγιος Άγαθόνι- 
κος (Άγίιισμα). "Αη Λεύτερης (Άγιασμα). "Αη Σώρης :')· Α ϊβα λή1’) Κι- 
ρ ί ')- 3Αράπ Τεπέδες. Τά Αρμένικα Μνήματα. Βοσνάκι 8). Γκερμέ9 * * *). Τής 
Γρηας το πήδημα. Τοϋ Διαμαντάκη 6 Βαχτσές ι(ι). Δόβρουτζα 1:L). Δομουζ- 
λοΰ 13 * *). Δουτλοΰκι ι3).Τοϋ Δρόσου ή Βρύση u). Τά Εβραίικα Μνήματα. Ό 
Ζαλαχανάς1Γ’). Τά Καβάκια. Καδήκιοϊ γιολοΰ. Ό  Καλές1Η). Καρίπ με- 
ζαρί17). Κεραμίτ Χανέ Τσαταγή. Κεραιτιδαριά. Κιοπροΰ 18) Μπασή. Κλε- 
φτοφωληαΐς. Κουλά Δερές 11>). Μασλάχι 20). Τό Μεγάλο τό Γιοφύρι. Μη- 
τροπολίτ γιολοΰ 2ι). Τό Μικρό τό Γιοφύρι. Μπαρμπαντάρ τεπέ33). Μπαχ- 
τσεβάν 35) γιολοΰ. Μποκλουτζάς 24). Μποστανλίκια. Μύλοι3δ)· Όρτά Μπου-

1) «Ημερήσιος Τύπος» 26’Ιουλίου 1929.—2) Δ. Π. Πασχάλη. Χριστιανική’Άν-
δρος 1924 σελ. 25,-3) «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης 23 ’Απριλίου 1931, «Εστία» 7
Σεπτεμβρίου 1933.—4) "Αβρεν, χωρίον παρά την Σηλυβρίαν.—5) ΤΑραγε πρόκειται
περί τής θέσεως τής Μονής τοϋ Σωτήρος ; Έν Πελοποννήσφ Σώρης είναι ό Σω
τήρης. Εις μίαν γωνίαν τής εκεί 'δεξαμενής έφαίνοντο λείψανα αρχαίου τοίχου.
Πρό τής κατασκευής τής δεξαμενής υπήρχε έ>εΙ άγιασμα 'Αγίου Ίωάννου. Τουρ
κιστί Καβακλή. 'Υπήρχε εκεί πλησίον ό μικρός άη Σώρης.—6) Λ. Τ. Μέ κυδώνια
7) ’Ανοικτός τόπος —8) Εξοχικός κήπος.—9) Ούτω ελεγον τά πυρά τήν παραλίαν
Σηλυβρίας λείψανα τοϋ Τείχους τοϋ ’Αναστασίου.—10) 'Υποτίθεται ότι έκει
εκειτο τό άνάκτορον τοϋ Καντακυυξηνοΰ.— 11) Τοποθεσία ουκο καλούμενη
διά τό εύφορον αυτής.—12) A. Τ, Τόπος χοίρων. Πλησίον του είς άπόκρη-
μνον βράχον παρά τήν παραλίαν ήιο τοΰ Διαμαντάκη ό μπαχτσές. —13) Λ. Τ.
Συκαμινεών.—14) Μέ επιγραφήν «Δροσος, Δροσιξει τούς Διαβάτας».—15) Λ. Τ. 
Σψαγεΐαν.—16) Τό τείχος τήί πόλιως —17) Λ. Τ. ΝεκροταφεΤον των πτωχών 
Μουσουλμάνων.—18) Λ Τ. Γέφυρα.— 19) Ποτάμιον μεταξύ Σηλυβρίας καί 
Τσαντώς.—20) Μικρά βρύσις πλησίον τοϋ άη Σώρη.—21). 'Οδός εκτεινόμενη
παραπλεύρως τής παραλίας καί πολύ πλησίον αυτής, φθάνουσα μέχρις Επι
βατών, πιθανώτατα καί πέραν αυτών.—22) Περιέργως πως ή γενέτειρα τοΰ Μα- 
χάτμα Γκάντι φέρει τό αυτό όνομα.—23) Λ. Τ. Κηπουρός.—24) Ρΰάξ. Ποτά
μιον τοϋ αύτοΰ ονόματος είς Κομοτινήν.—25) ΕΙς τήν θέσιν οπού εύρίσκοντο δύο 
ανεμόμυλοι. ’Ελέγετο έκεϊ πόυ, υπό αυτούς ήσαν δήθεν βασιλικοί τάφοι μέ θησαυ
ρός.
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ροΰν1). Σαμάν 3) Γιολοΰ. Σαράπ 3) Γιολοϋ4). Σεμίζ Κουμλαρί δ). Σοϋ Ά -  
κινχισί ϋ ) . Σουλουκλή 7). Σουλχάν Μεζαρή8). Σοΰσα9). Τάπια ι0). Τα- 
χχά 41) Κίοπροΐ5. Τσουχσουρίκα 13). Φετέ Τσαταγή. Χαμάμ Λερέ 13).

’Εντός τής τζόλεως

"Η Αγία Βλαχέρναu ). Ή  'Αγία Θεοδοσία15). Ό "Αγιος Δημή- 
τριος 1b). Ό "Αγιος Σπυρίδων. Ό  "Αη Γιάννης to Τζαμί17).’Αλή Βεή Τζα- 
μεσί Μαχαλεσή 1S). Άραμπαχζίδικα. Τό Γιάρι. Κ ά τ ’ απ’ τά  Γιάρια. Γκε- 
λέβρη Μαχαλεσή 19). Δανισμέν 3'). Σχά Εβραίικα και σχήν Έβραακή. Τό 
Εβραίικο χό Πηγάδι 31) Έδίρνε Τζαδεσή. Καλέ Καπουσοϋ aa). Τά καχσι- 
βέλικα. Κιρ Καλέ Καπουσοϋ. Ό  Μαγαράς33). Τά Μαχζήρικα. Μερδιβέν 24) 
Γιοκουσοΰ. Μπαλήκ Χανέ 2δ). Μπογιατζή Μπα'ί'ρ. Σχοϋ ΙΙανά 2ύ) τ ’ αμπά
ρια.Τού ΙΙανά ό Βαχχσές. Τό Παραπόρχι27). Πιρί Πασσά Τζαμεσή Μαχα- 16 * * * * * * * * * * * * * * *

1) Όρτά=Μεσαΐον Λ. Τ., Μπουρούν=Άκρωτήριον Λ. Τ.—2) Λ. Τ. Ά 
χυρου.—2) Λ. Τ. Κρασί.—4) Όμοία οδός καί έν Κεσσάνη παρά to χ ω ρ ίο ν  Σι- 
γλή.—5) Πιθανότατα, κατά την είκασίαν τοϋ πατρός μου Άναστ. Κ. Π. Σταμούλη, 
οί ΙΤαχεΐς "Αμμοι των Βυζαντινών, οπού ήθλησεν ό "Αγιος Άγαθόνικος καί οί 
σύν αΰτώ Μάρτυρες. Σεμίζ=Παχέα Λ.Τ. Κουμλαρΐ=:Άμμος Λ.Τ.—6) Σοϊ=Νερόν 
Λ. Τ., Άκιντισί—Ροή Λ. Τ.—7) Λ. Τ. Μέ βδέλλας. Πηγή μέ τό καλύτερο νερό 
τής Σηλυβρίας, περιεΐχεν δμως βδέλλας.—8) Τάφος ενός τών Γκεραΐδων τής Κρι
μαίας.—9) Αμαξιτός δρόμος. —10) Λ. Τ. Πρόχωμα. Είς τήν κατωφέρειαν όπου 
τής Γρηάς τό Πήδημα.—11) Ξυλίνη Λ. Τ. —12) Τό νερό τοϋ Μουράτ Τοεσμέ προς 
τό μέρος τής θαλάσσης.—Πηγή και έν Στράντζα. — Καί παρά τό Κιουτσούκ 
Σεϊμένι, μεταξύ αυτού καί Καλαβρή;, —13) Χαμάμ=Λουτρός Λ. Τ. Δερέ= 
Ποταμός Λ. Τ. —14) Άγίασμα παρά τόν Τεκέν.—15) Λείψανα εκκλησίας.
16) ’Ερειπωμένη εκκλησία.—17) 'Εκκλησία Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, κτισθεϊσα
υπό τού εΐτα Μεγάλου Δουκός ’Αλεξίου Άποκβΰκου,τοΰ κτίσαντος τόν Πύργον τών
’Επιβατών. Έσώζοντο at τοιχογραφιαι του. "Ητο ή ύψηλοτέρα οίκοδομή έν Σηλυ-
βρία.’Ανετινάχθη μετά τόν εκπατρισμόν.—18) Τό Τζαμί αυτό εκαλείτο καί Κιου-
τσούκ ‘Αγια Σόφιά. ’Απέναντι του ύψωμα, όπου φαίνεται κατεχώθησαν λείψανα
αρχαίας οικοδομής, δήθεν τοϋ Αγίου Σωτήρος (κατά Κερά Τζόγιαν).—19) Είς τήν
συνοικίαν δπου κατφκησαν εκεί χωρικοί τής Κσλαβρής.—20) 'Ατημέλητος' τάφος
Δερβίσου είς τήν παραλίαν—21) ’Από τόν πυθμέια του ήρχιζεν υπόγειος διάδρο
μος, διά κρυφίαν ίσως διαφυγήν τών πολιορκουμένων επί τών Βυζαντινών.—22)
Παρά τό καφενείου Τζοάννου.—23) 'Υπόγειος διάδρομος πσρά τόν "Αγιον Ίιυάν-
νην, δπ όν  ένεφώλεϋαν σμήνη νυκτερίδων.—24) Λ. Τ. Σκάλα.—25) ’Ιχθυαγορά Α.
Τ. οπού έγίνετο ό πλειστηριασμός τών ψαριών.—26) Ό Πανάς ήτο Κεφαλ-
λήν έγκαιασταθείς έν Σηλυβρία μετά πολλών άλλων Κεφαλλήνων κατά τά μέσα
τοϋ ΙΘ' αίώ.νος.—27) *Η μικρότερα από τάς τέσσαρας πύλας τών τειχών τής Ση
λυβρίας. Καί ναός τής Κοιμήσεως τής Θβοτόκου.—‘Υπήρχε καί χορός, Παραπόρτ
Χαβασή καί συνοικία Παραπόρτ μαχαλεσή.
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λεσή . Ριζιμιά Πέτρα 1). 'Η Σκάλα. Σταμπόλ Τζαδεσή. Ταβανλή Βρΰ 
σ ις1 2), Όδός Ταβανλή Τσεσμέ. Τοϋ Τεκέ δ Βαχτσές. Τζαμή Μαχαλεσή. 
Τ οΰ Τζαμιού ό Βαχτσές. Ό Τουρκομαχαλάς. Τό Τσαρσή. Τσικούρ Τσε
σμέ3). Τσκρτέ Χ ά ν 4). Τό Σαβονζι. Χατζή Ισμ αήλ5). Όδός Χατζή 
’Ισμαήλ.

A. Α. Σ Τ Α Μ Ο Υ Α Η Σ

Π α ν ο μ ο ιό τ υ π ο υ  της υπογραφής του Σηλυβρίας Μακαρίου (1731) 
άντιγεγραμμένον παρά του Μητροπολίτου Έλευθερουπόλεως κ Σω
φρονίου έκ πατριαρχίκοΟ έγγράφου (Παϊσίου ;).

"Αν καλώς άνεγνώσθησαν συνυπογράφουν είς τό έγγραφον*
Λογοθέτης Κριτίας μάρτυς Γεώργιος μάρτυς
μέγας » Λογοθέτης Γενικού Νικόλαος »
βεφερενδάριος Κάλλιστος μάρτυς Λογοθέτης των οίκειακών

Ιω άννη ς »

1) Μαρμάρινος ογκόλιθος, απέναντι τής έτέρας τών βρύσεων Χατζή ’Ισμαήλ- 
έπί τοΰ ογκολίθου έφαίνοντο ίχνη σχοινιών πλοίων, τά όποια δήθεν προσεδένοντο 
είς αυτόν άν καί εις τάς ημέρας μας απείχε περί τά 1000 μ. τής άκτής. Μέχρις 
εκεί κατά τήν παράδοσιν άλλοτε έφθανεν ή θάλασσα. "Υψος 1 μ. περίπου, περι
φέρεια 2 μ. ΕΙς τό άνω μέρος τοϋ ογκολίθου κοιλότης, είς αυτήν έρριπτον νερό 
καί τό έπιναν διά τον φόβον.—2) Βρύσις όπου λέγεται ότι ήτο άλλοτε ναός τών
Αγίων Αποστόλων.—3) Λ. Τ. Βρύσις είς λάκκον παρά τόν "Αγιον Σπυρίδωνα.—
4) Έλέγοντο δύο χάνια παραπλεύρως τό εν τοΰ άλλου Αίς τήν θέσιν ενός αυ
τών άνηγέρθη άργότερον τό Δικαστήριον.—5) Δύό Βρύσες *ίς δύο σημεία τής πό- 
λε»ς, εξ αγαθοεργίας τοΰ αγαθού τούτου Μουσουλμάνου.
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1) 'Ό ταν τρώμε και μας πέφτει ή βούκα, λένε δτι κάποιος άπό 
τούς καθημένους π εινά ει άκόμη.

2) 'Ό ταν θά πάμε σέ κανένα  σπίτι καί τούς βρούμε νά τρώνε» 
λέμε δτι μάς άγαπούσε (άν πέθανε), η μάς αγαπά ή πεθερά μας.
• 3) Ό  τρώγων ουδέποτε έπρεπε νά άφήση τήν βούκα του, διότι

άφηνε τήν τύχη του. ’Έ πρεπε νά φάγη δλο τό ψωμί πού θά είχε έμ- 
πρός του, ή νά άφήση μεγάλο μέρος.

4) ‘Ό ταν καθήση άλογόμυγα έπάνω  σου, λέγουν δτι θά πάρής 
γράμμα Τό αύτό έπιστεύετο δταν είσήρχετο είς τό δωμάτιον εντομόν 
τι, είδος πεταλούδας, λεγόμενον έκ τούτου «μουζάετζής» έκ τής τουρ
κικής λέξεως «μουζάέ», πού σημαίνει καλή εϊδησις.

δ) 'Ό ταν μία μητέρα έχη μωρό παιδί καί δταν χτενίζετα ι πέφ
τουν τρίχες άπό τό κεφάλι της, λέγουν δτι άρχίζει νά τήν γνωρίζει 
τό παιδί της.

6) Τή νύχτα δεν πρέπει νά  καθρεφτίζεσαι, διότι θά χάσης τήν 
όμορφιά σου.

7) Τή νύχτα δεν πρέπει νά σφυρίζης, διότι μαζεύονται αί άρρώ- 
στειες.

8) Σέ ξένο σπίτι δεν πρέπει νά κόψης τά νύχια σου, διότι θά 
συμβή δυστυχία είς τό σπίτι εκείνο. Υπήρχε καί τό τετράστιχο:

νΟπ αγαπάς κατονρησε, 
κ ι3 οπού μ ισε ίς  χτενίσου, 
κ ι3 οπον ποάε ίς  καταστροφή  
κά&ον και ξενυχίσον

9) Τό ψαλίδι δεν έπρεπε ποτέ νά τ ’ άφήνομεν άνοικτό, διότι μάς 
καταλέχουν (μάς κατηγορούν) οί έχθροί μας.

10) 'Ό ταν πλένει ή νοικοκυρά καί κάμνει καλωσύνη, λέγουν δτι 
τήν άγαπά  ό άνδρας της.

11) "Οταν έβγα ινε κανένα  δόντι τών πα ιδ ιών, έπρεπε νά τό ρίξη 
είς τά κεραμίδια, μή τυχόν καί τό φάγη κανένας σκύλος, όπότε θά 
έβγαζε σκυλίσιο δόντι. "Οταν θά τό έρριχνε είς τά κεραμίδια έπρεπε 
νά πή τρεις φορές:

Κροννα, κροννα κόκκαλο 
και δόντι σ ιδερένιο , 
νά τραγανίζω μάρμαρο  
νά τρώγω παξιμάδ ι.
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12) “Οταν -περνούσε λείψανο, έπρεπε νά κλείσουν τις πόρτες τών 
σπ ιτιώ ν, διά νά  μή συμβή τίποτε κακόν εις τό σπ ίτι.

13) ‘Ό ταν κανένα  παιδί θά άρκούδιζε μέσα εις τό δωμάτιον, 
έλεγαν δτι θά π ή γα ινα ν  έπ ισκέπται.

14) "Οταν ή γάτα κάθονταν καί έλούετο, έλεγαν δτι θά χαλάση 
ό καιρός.

15) Τό σαπούνι δεν έπρεπε νά τό δώσης είς άλλου χέρι, διότι θά 
διεκόπτονταν αί σχέσεις σας. Έ άν ήτο άνάγκη νά δοθή, τό άφηναν 
κάπου καί τό έπαιρνε

16) "Οταν έπερναν άπό τό φοΟρνο πήτα, ή ψωμί, δεν τό έτρωγαν 
άμέσως, άλλά τό άφηναν ολίγο, γ ιά  νά πάη «ή ψχή τ στο χωράφ».

17) Τις γαϊδραβίτσες (μικρά εξογκώματα τών δακτύλων) πού 
είχαν τά πα ιδ ιά , διά νά  γιατρευτούν έπρεπε νά τις κατουρήσουν 
τρεις φορές έμπρός είς τό φεγγάρ ι.

18) "Οταν σέ τρώγει ό λαιμός σου, λέγουν δτι έχουν την «έννο ια  
σου». Δηλ. κάπου γ ίνετα ι λόγος δ ι’ έσέ.

19) 'Ό ταν ένα παιδ ί ήταν ξαπλωμένο καί τό βρασκελοΟσε κά
ποιος, έπρεπε νά τό ξανσβρασκελίση άντιθέτως, διότι διαφορετικά 
τό παιδ ί θά έμενε τόσο πού ήτο.

20) Έ άν μία γυνα ίκα  ήτο έγκυος, δεν έπρεπε νά βρασκελίση του 
άνδρός της τό ζωνάρι, διότι θά έτυλίγετο ό λοΰρας είς τον λαιμόν 
του παιδιού καί θά έπνίγετο .

21) Έ άν καμμίσ γυνα ίκα , έκεΐ πού έρραβε, έχανε την κλωστή της, 
έ λ ε γ ε :

«Βρε κώλε τη gXiOOvi} 
κΐ ΰά  σ κ ά μ ω  κϊ βρακί>.

22) Αί μητέρες έδ ιναν είς τά μωρά τους κάθε τόσο νερό, διά νά 
ξεδιαλέξουν λόγια  γρήγορα.

23) Τήν Τετάρτη καί την Παρασκευή δέν έκοβαν τά νύχ ια  των. 
Τήν δε Κυριακή δέν λούζονταν. * Υπήρχε καί τό τετράστιχον;

«Τετάρτη και Παρασκευή  
τά νύχια σου μην  κόπτης,
Την Κυρ ιακή  μη  λούζεσαι 
άν ϋ'έλγις νά πρσκόψης».

24) Διά νά κολυμβήσουν έπρεπε νά ίδούν καρπούζι είς τη θάλασ
σα. Καθιερωμένη ήμέρα κολυμβήσεως ήτο ή 24η Ιουνίου, του 'Αγίου 
Ίωάννου.

25) 'Ό ταν τά νεογέννητα δέν ζοΰσαν, έβγαινε μία γυνα ίκα  καί 
μάζευε άπό 41 πρωτοστέφανα σπ ίτια  41 παράδες καί τής έδ ιναν είς
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τον κουγιουμτζή (χρυσοχόο) καί τούς έκαμνε σταυρό καί τόν φορού- 
σαν εις τό μωρό πού γενν ιούνταν .

26) "Οταν δέν ζοΟσαν τά πα ιδ ιά  μιας οικογένειας, έσυνήθιζαν 
καί τό έρριχνε ή μαμή εις τό σταυροδρόμι καί όποιος περνούσε πρώ
τος καί τό έβλεπε, του τό έδ ιναν νά τό βαπτίση. Εις τάς περιπτώσεις 
α ύ ιά ς  συνηθισμένο δνομα ή το : Σ τυ λ ια ν ό ς .

27) "Οταν κανένα  παιδ ί γ ίνο ντα ν τριών έτών καί δέν ώμιλοΰσε, 
τό έβαζαν εις ένα τσουβάλι καί τό έγύρ ιζαν ολόγυρα εις τό χωριό 
καί έμάζευαν άπό 40 σπίτια σαράντα βούκες ψωμί καί τις έδ ιναν εις 
το παιδί καί τις έτρωγε, διά νά μιλήση

28) Την ημέρα τών Θ εοφανείων ήθελαν ό καιρός νά ε ίνα ι βορηάς 
καί νά μή βρέχη. Τότε ή χρονιά θά ήτο δερεκετλίδικη (γόνιμη). ΓΤ 
αύτό έλεγαν καί τό

«Χαρά ατά Φώτα τά στεγνά 
καί τη Λ αμπρή νά βρέχη».

20) Μετά τόν άγιασμά, κατά τό μεσημέρι, ύπήρχε έθιμο νά πέ- 
φτη ένας μέσα εις τά νερά με τά καινούργια  ρούχα του. Τό είχαν 
γιά  καλό καί μερικοί φιλοδωρούσαν εκείνον πού έπεσε μέ κανένα* 
γαλόνι κρασί, ή μέ μιάμιση όκα κρέας.

80) Οί γαϊδραβίτσες έλεγαν δτι γ ίνο ντα ν άπό τά κάτουρα τών 
βατράχων. ΔΤ αύτό άπέφευγαν νά τούς π ιάνουν. "Οταν δέ, τό σου
ρούπωμα, τά παιδ ιά  τούς κυνηγούσαν καί κανένας έγύριζε α νάσκε
λα, έσπευδαν άμέσως μ’ ένα ξυλαράκι νά τόν άποκαταστήσουν, γ ια 
τί έμούντζωνε τόν θεό  καί ήταν αμαρτία νά ε ίνα ι άνάσκελα.

ο ίj "Οταν έπεφταν ψίχουλα κάτω, έσπευδαν άμέσως νά τά μαζέ
ψουν, διότι δέν εκαμνε νά τά πατήσουν, ήτο άμαρτία.

38) Αί πυγολαμπίδες έλέγονταν κωλοφωτιές. Τή νύκτα δέ τά 
παιδιά, πού ήθελαν νά τις π ιάσουν, τις προσκαλουσαν φωνάζοντα 
ώς έ ξη ς :

«Κωλοφωτιά κατέβα κ α τ ’ 
νά σε δώκω ενα βαρά 
νά πά νά πάρς άγρίδα, 
άπό τ παπά  τό μνήμα».

34) Δέν έκοβαν μέ τό μαχαίρι ψωμί (βούκες) εις τό γάλα, διά νά 
μή στερέψουν τά γ ίδ ια  καί τά πρόβατα.

ΕΥΣΤΡ. ΖΗΣΗΣ
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Τάς παροιμίας τάς οποίας έδημοσίευσεν εις τον ΙΣΤ' τόμον των 
«Θρακικών» (σελ. 190—266) ό αείμνηστος Κ. Χουρμουξιάδης φαίνεται 
οτι δεν έπρόφθασε νά θεώρηση έκ δευτέρου καί ώς έκ τοΰτου παρεισέ- 
φρυσαν μερικά! λανθασμέναι έρμηνεϊαι. Τινών εξ αυτών προβαίνομεν 
εις την διόρθωσιν.

22 «".4η Μηνάς το μήνυσε, κΤ ό Φ ίλιππος το καρτερεί». Παρέχε
ται ή έξήγησις οτι πρόκειται διά τό χιόνι πού πίπτει κατά τό πρώτον δε
καήμερον τού Δεκεμβρίου Τούτο είναι εσφαλμένο ν, διότι τού 'Αγίου Μη 
νά είναι την 11ην Νοεμβρίου καί τού αγίου Φιλίππου την 14ην τού αυ
τού μηνός. "Αρα πρόκειται διά τό δεύτερον δεκαήμερον τού Νοεμβρίου 
οπότε πολλάκις ό καιρός εις την Θράκην έστρέφετο προς τον χειμώνα. 
Σχετική μέ την ώς άνω παροιμίαν είναι καί η εξής :

Τον άη Φιλίππου,
για θά νερτω, για θά λείπω.
°Ομως τ άη Νικολάου, 
οπού νάμα ι  θά προλάβω.

Δηλ. υπήρχαν πιθανότητες νά χιονίση τοϋ άγιου Φιλίππου, την 14ην 
Νοεμβρίου, αλλά τού αγίου Νικολάου, εξάπαντος θά έχιόνιζε.

33 ''Αη Βαρβάρα βαρβαρώνΐ ,
"Αη Σάββας σαβανώνΐ,
'Άη Νικόλας παραχώνΐ.

Εις τό Αύδήμιον ή παροιμία άφεώρα τό χιόνι. Διότι πολλάκις συνέ- 
βαινε τήν 4ην Δεκεμβρίου, τής ‘Αγίας Βαρβάρας, νά χαλάση ό καιρός, νά 
χειροτέρευση τήν έπομένην τού άνίου Σάββα καί νά ρίξη λεπτόν στρώμα 
χιόνος, είδος σαβάνου καί τήν μεθεπσμένην νά συνεχισθή εντονωτέρα ή 
κακοκαιρία καί νά πέση άφθονος χιών, εις τρόπον ώστε νά σκεπάση (πα
ράχωση) τάς στέγας καί τούς δρόμους.

38 «Αέ γροικάει νά βγάνΐ τά μά τ ια  τ». Λέγεται διά τούς ανικάνους.
43 «ΤΙήγε μ 3 άδεια χέρια». Ή  τρίτη έξήγησις («επί τών επιστρεφόν- 

των χωρίς να επιτύχουν τού σκοπού») δέν είναι ορθή, διότι είς τήν περί- 
πτωσιν αυτήν έλεγον : «Γνρβε μ 3 άδεια χέρια».
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68 «Μαζί κρένμε καί χώρώ άκονμε» . ’Ελεγείο κυρίως επί μη δυνα- 
μένων νά συνεννοηθούν, είτε σκοπίμως (υστεροβούλως), είτε εκ πνευμα
τικής άνεπαρκείας.

87 «’Ακριβός θαρρεί κερδ ίζ ’, μά  τα χάνΙ καί δε do  νοιώνΐ». ’Αφορά 
τούς εμπορευόμενους, οΐ, όποιοι πωλοϋν ακριβά και τοιουτοτρόπως αναγ
κάζουν την πελατείαν των ν’ άπομακρυνθή και ζημιώνουν περισσότερα 
από οσα εκέρδισαν εκ τής υπερβολικής τιμής.

139 «'Η άμαρτ ία  στό λαιμό  σ’ ». Λέγεται είς τούς παροτρύνοντας, από 
τούς δεχόμενους τάς παροτρύνσεις.

147 «Τ' αμπέλι ϋ'έλΐ αμπελουργό , τδ απίτι νοικοκύρη
και τό καράβ γ ι ’ άρμένισμα &έλΐ καραβοκύρη·». Διά τού; άτε

χνους, οι όποιοι αναλαμβάνουν εργασίας πού δεν τάς φέρνουν είς πέρας.
159 «Αυτός δ ανήφορος ϋά φέρ καί κανά g a τ ή φ o ρ o v ». Όρθιος εξη

γείται, δέον δμως νά συμπληρωθή: καί έλπιζόντων είς βελτίωσιν τής κα- 
ταστάσεώς τών.

198 «Θά σε δείξω π όα ' απ ίδ ια  βάζ ’ ό οάκκος». Είναι απλώς απειλή: 
θά σέ τιμωρήσω σκληρώς.

201 «Κάλλιο αργά, παρά πότες».. Είναι παρότρυνσις διά τήν έκτελε- 
σιν έργου μη εκτελεσθέντος εγκαίρως,

251 «Γ ιά τό βασιλικό, π ίν ΐ ή γλάστρα τό νερό». Λέγεται επί τών 
άπολαυόντων τιμάς καί οφέλη διότι οι συγγενείς των κατέχουν ύψηλάς 
θέσεις, ή διότι έχουν κόρην ή υιόν μετά τών οποίων οι κολακεύοντες επι- 
θυμούσι νά συνάψωσι συνοικέσιον.

252 «Βασιλ ική  δ ιαταγή καί τά σκυλιά δεμένα». Έλέγετο διά τήν 
ανάγκην τής συμμορφώσεως μέ τούς νόμους καί τάς διαταγάς τοϋ κρά
τους, έστω καί εάν αύταί ήσαν παράλογοι.

253 «Νά μή  βασκαϋ-ή». Δεν ελέγετο μόνον εΐρωνικώς, αλλά καί είς 
άλλας περιπτώσεις, περισσότερον δέ όταν εβλεπον κάτι τό άξιοζήλευτον» 
τό όποιον υπήρχε κίνδυνος νά βασκαθή.

256 «Τό βαφτίζω  τό μυρώνω κι άρα ζήσ’ καί μή  ζ ή σ ' ;» .Έλέγετο 
επί έργων τά όποια δεν ύπήρχον πιθανότητες νά ευδοκιμήσουν, διά τά ό
ποια όμως ό ενδιαφερόμενος έκαμνε παν δ,τι άπητείτο.

263 «Βγήκε α π ’ τή μύτη μ'». Έλέγετο περί διασκεδάσεως έκ τής 
οποίας προέκυψε συμφορά ή ζημία.

296 «Με τά βότανα τής γης γιατρεύονται τά πάβη». ’Έχει ειδυλλια
κήν σημασίαν. Σχετική είναι καί ή περικοπή τοϋ γνωστού τραγουδιού 
τού Άλή πασά :

Ρήνα Κατερίνα μή φαρμακώνεσαι, 
σέ δίνω τό βοτάνι καί λευτερώνεσαι,

τό όποιον ήτο πολύ γνωστόν είς τήν Θράκην καί έσήμαινε Όχι δίαι
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ταν χορτοφαγίας... άλλα απαλλαγήνέκ τής εγκυμοσύνης διά τίνος βοτάνου.
299 «Βούκα δεν εβανα στο στόμα μ». Πρόκειται περί, έπειγούσης 

εργασίας, λόγορ τής οποίας δεν ευρήκε τον καιρόν να γευματίση.
332 «Στόν ουρανό τό γύρευα και στ γης τό ηνρα». Λέγεται επί. των 

έπιτυγχανόντων κάτι άπροσδοκήτως.
333 «'Η βροχή π ’ ιΜρτ, α π τ ά  πέρ εώέλια φαίνεται». Σημαίνει κάτι τό 

όποιον επέρχεται, καλόν ή κακόν Εις τό Αυδήμιον ελεγετο μόνον: «Γν(ο
ρίζεται, άπ  τά πέρ άδέλια». ’Επί γεγονότος μή έπιδεχομένου άμφισβή- 
τησιν.

337 «Καλό βζϊ ηνρ' εκείνος και βζάνΐ». Έσήμαινε εκείνον που έκέρ- 
διζεν άκό.τως, έκ καταχρήσεως ή δωροδοκίας ή έκ συγγενούς του.

338 «Γάδαρος πού δε δ.οδίζ 
άς τον ας πά νά £αρίζ».

Εις τό Αυδήμιον άντ’αύτής υπήρχε ή εξής:
«Σκλϊ πού δέ δαξάνΐ, ας πά  νά βαβίζ».

Έλεγε το επί των εχθρών εκείνων πού μόνον διά λόγων ήσαν ικανοί 
νά πειράξουν τούς αντιπάλους των.

348 « Ον λ 3 η εβδομάδα τον γαΰρον και ή Κυρ ιακή τση ννφς».
Ή  παροιμία ήτο πολύ γνωστή καί εις άλλα μέρη τής Θράκης, αφορά 

δέ οικογενειακά ζητήματα.
361 «ΆλΙ π δεν έχΐ στ γωνιά,

και καρτερεί ά π ’ τ γειτονιά». Ήτο μάλλον πα- 
ριίπονον των στερούμενων, τούς οποίους ολίγον έσκέπτοντο οι έχοντες.

367 «Μη γελάς τη κατσονλιά.
και σου πέση στη ποδιά». Ή το συμβουλή διά νά 

μή κακολογοϋμεν ανθρώπους-, οί όποιοι ήσαν μέν άξιογέλαστοι, αλλά συ- 
νέβαινε πολλάκις νά συνδεθώμεν με αυτούς διά συνοικεσίου. Τόσον δέ 
ήτο σύνηθες αυτό ώστε εις τό Αυδήμιον τιπήρχε ή παροιμία :

« Άκατάλεχτος *) γάιδαρος δέ gaβaλlκεvετa ι» . Δηλ. προηγείτο ή 
κατηγορία καί κατόπιν τό συνοικέσιον.

369 «Γ ελάμε  νά σε γελώ, νά περνάμε τον καιρό». Έλέγετο καί επί 
ήρραβωνισμένων ή ερωτευμένων, οί όποιοι άνέβαλλον επί πολύ τήν τέλε- 
σιν των γάμών των.

372 «Τά πολλά τά γέλια φέρνουν κλάματα» . "Έλέγετο επί άτακτοΰν- 
των παιδιών, τά όποια εις τό τέλος θά έδέροντο υπό τής μητρός των ή 
τού μεγαλύτερου των.

378 «"Οποιο χορταράκι γελάΐς, ϋά  φντρώσ ’ μ έσ5 στην αυλή Ο». Έλέ-

*) “Από τό καταλέγω, κατηγορώ.
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γετο επί των ειρωνευόμενων άλλους, μετά των οποίων, άργότερον, σΐ'νε- 
δέοντο.

384 «"Οποιος γεννηΦη στη φυλακή, τη φυλακή γυρεύει». Σημαίνει 
καί ότι έκαστος αγαπά καί πονεΐ τον τόπον του- είναι στίχος δημοτικού 
τραγουδιού 6 όποιος ακριβώς έχει ως εξής:

«Στη φυλακή κι αν γεννη'&η τη φυλακή ιλυμάται».
414 «Γένικ ακόμα ένα χρονού, έμούλα ένα καινούργιο». Έλέγετο δταν 

τό νέον αυτό ήτο εξαιρετικής αξίας και έπλοΰτιζε τάς γνώσεις μας.
426 «Νά dagdyq  τη γλώααα σ’». Έλέγετο επί των έκστομιζόντων 

απευκταία.
432 « ’ΈχΙ μεγάλχ γλώσοα». Πρόκειται περί άπειλούντων καί κακολο- 

γοΰντων.
452 «'Όντας έμοίραζε ό Θεός τι) γνώο και τη χάρ,

<5έ βρέθηκε κι ένας από μάς  από τά δυο νά πάρ». ’Έχει την 
σημασίαν δτι ή γνώσις καί ή χάρις (εμορφιά) σπανίως συντυχαίνουν.

571 «*Η  πολλή δλειά τρώει τό νο ικοκύρ» . Έλέγετο Ιπί των εργαζο
μένων πολΰ. Δηλ. νά φροντίζουν καί διά την άνάπαυσίν των.

583 «Δούλεψε νά φας και κλέψε νάχης». Έσήμαινε ότι ό εργαζόμε
νος δεν δύναται νά αποταμίευση. Εις τό Αύδήμιον έλέγετο:

«Εύρε νάχς και δούλευε νά ζης».
629 «Χόρευε κυρά Καοοϋ,

κ ’ εχε έννοια του σπ ιτ ιού». Σχετικώς μέ την πα
ροιμίαν αυτήν βλέπε «Θρακικά» τόμος 10ος, σελ. 323, άρ. 220.

632 «Τό έξυπνο τό πλί, κι άπ ’ τά δυο ποδάρια π ιάνετα ι» . Σημαίνει 
δτι μέ τάς πονηριάς, μάλλον αποτυγχάνει κανείς καί δεν κερδίζει.

635 «—Πού πάτε έ ρ μ α ; —Πάμε νάρμάξουμε κι' αλλού». Πρόκειται 
περί περιουσίας κακώς κτηθείσης, ή οποία θά βλάψη τούς κληρονόμους. 
ΕΙς τό Αύδήμιον έλέγετο:

—■ Πού πάτε έ ρμα ;
— Πάμε νά ρμάξουμε κι άλλα.

641 «ύ4λι πού τό χΐ η κούτρα  νά κατεβάζ ψείρες». Είς τό Αύδήμιον 
έλέγετο:

«Θέλ’ νά τό χΐ η κούτρα νά κατεβάζ ψείρες», καί είχε καλήν σημα
σίαν. ?Ητο μάλλον όνειδισμός διά τούς μή επιτηδείους είς έργον τι.

654 «Τό μεγάλο ύλάμα βαοτά ϊ τρεις μέρες, τό πολύ οαράάα». Είς τό 
Αύδήμιον έλέγετο:

«Μέγα ύλάμα τρίμερο»
670’ «Ό  Θεός άψλά κάύλεται και χαμλά γλέπ». Έλέγετο επί τιμω

ρίας τών άδικούντων.
687 «Τ ΰικρή x μαχζάνα πάχνη δέ άνε κ α ίε ι» . Έλέγετο κυρίως διά



τούς κακούς που άπελάμβανον εξαιρετικής υγείας. Εις τό Αύδήμιον έλέ- 
γετο:

κακός ή σκύλος ψόφο δεν εχΐ».

092 «Κάκιωσε δ Σπαάωνης κ ’ ίίβαλε τ γούνα τ ανάποδα» κτλ. Έλέ- 
γετο διά τούς αδέξιους καί χωρίς λόγον έπιζητοϋντας νά έπιδείξουν την 
δυσαρέσκειαν των.

696 «Μπρος στα κάλλη τ ε ΐν ’ ό πόνος», Έλέγετο καί δι’ έκείνας πού 
έφόρουν στενά παπούτσια, ή έσφίγγοντο μέ τον κορσέ καί οπωσδήποτε 
ύπέμενον μιαν σωματικήν στενοχώριαν, διά νά είναι κομψότεροι.

699 «Καλομελέτα  κ" ερκεται». Έσήμαινε νά άναφέρης συχνά την 
επιθυμίαν σου, διά νά πραγματοποιηθή.

700 «Κάμε τό καλό και ρίξ το στο γιαλό». Έδήλωνε νά εύεργετής 
καί τούς αγνώστους σου, καί πιθανόν νά τύχη νά σε τό ανταποδώσουν.

713 «Κάλλιο πέάε κάρβουνα πέρα χίλια πρόβατα». Έλέγετο διά την 
έλλειψιν των χρειωδών έν ωοφ ανάγκης, οπότε δεν ήτο δυνατόν νά άνα- 
πληρώση την έ'λλειψιν άλλο πράγμα μεγαλειτέρας αξίας.

721 «'Ο κατσίβελος od e  εχχ πεκμέζ δέ δορ νά κοιμ&$*. Έλέγετο περί 
πιωχών εύνοηθέντων υπό τής τύχης καί χαιρόντων.

731 Απιαστος κλέφτς, καθάρ ιος νοικοκύρς», Έλέγετο περί κλοπής 
διαπραχθείσης υπό γνωστού κλέπτου μη συλληφθέντος δμως ουδέ ΰπάρ- 
χοντος στοιχείου τίνος αποδεικτικού, διά νά άσκηθή αγωγή

734 «—Ξέρςνά κλέψης ; —Ξέρω.— Ξέρς νά κρύψης ; —Δε ξέρω» κτλ. 
3Αφεώρα τούς προσπαθούντας άδεξίως νά καλύψωσι παρανομίαν των τι- 
νά, αλλά μη δυναμένων νά τό κατορθώσουν έκ τής άδεξιότητός των.

740 «Σκε ι κίλιές και κάμνει φανάρ ια». Έλέγετο επί των μή εχόντων 
εργασίαν.

769 «' Απόμκε επί ξύλου κρεμάμενος». Σημαίνει εύρίσκεται άνευ 
προστασίας τινός.

803 «Ό  λέλε^ας μέ τό λάκ λακ περνάει τό g αιρό τ». Σημαίνει εκεί
νους πού ζούν μέ τά ψέμματα, πού κατορθώνουν νά εξοικονομούν τά 
έξοδά των χωρίς νά κοπιάζουν πολύ.

847 «Κοίταξέ με μ' ενά μάτ νά σέ κτάξω μέ δνό». *Hto παρότρυν- 
σις καί συμβουλή : βοήθησε με ολίγον, διά νά σέ βοηθήσω πολύ, δταν θά 
παραστή ανάγκη.

848 «Πήγε νά βάψ φρύδια, κ’ έβγανε μάτ ια». Έλέγετο δι’ εκείνους 
πού «βλαπτον «αυτούς έκ τής ιδίας των άδεξιότητός.

858 « δΟ τρελλός είδε τό μεθυσμένο κ εφγε». Έσήμαινεν δτι ό μεθυ
σμένος έιναι πλέον Ιπικίνδυνος από τον τρελλόν.
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860 *Σάν έκαμνανε γούλες οι μέλισσες μέλι» κτλ. Σημαίνει δτι δεν δύ- 
νανται δλοι οι ασχολούμενοι μέ τό αυτό επάγγελμα να έχωσι καί την αυ
τήν έπίδοσιν.

867 «Τά μεταξωτά βρακιά ψέλνε π ιδέξ ιο  κώλο». Έλέγετο επί ακα
λαίσθητων καί ακαθάρτων καί μεταφορικώς διά τους επιδιώκοντας συ- 
νηίΐείας άνωτέρας τής ανατροφής των καί μή δυναμένους νά τάς έκτελέ- 
σωσι κανονικώς. . ·

874 «Δέ είναι ϋάλωμα  νά τό ξλόϊς». Έλέγετο επί άτυχους συνοι
κεσίου. _

877 «δεταβά ξνδ, μέλι φα ίνετα ι» . Γενικώς έσήμαινεν δτι ή δωρεάν 
παροχή πράγματός τίνος αρέσει είς τούς λαμβάνοντας.

881 « Μικρό πράμα είναι η μν ιγα , άμα φέρνει αναγούλα». Έλέγετο 
όταν μικραί τινες παραβάσεις καί σφάλματα, επροξένουν μεγάλην ζη
μίαν.

909 «" Οποιος τη νύχτα περπατε ΐ
και λάσπες καί σκατά πατε ΐ» . Έλέγετο δΓέκείνους 

πού εκαμναν ε'ργον τι την νύκτα, ή ένήργουν έν άγνοία τής ύποθέσεως.
925' *Ξέρ τι έχΐ στο τουρβά τ». Σημαίνει εκείνον πού γνωρίζει, 

καλώς τό συμφέρον του, ενώ οί άλλοι ένόμιζαν δτι τον έγέλασαν. Εις τό 
Αύδήμιον έλέγετο :

«Ξέρ ή Ι 'ιάννς τ έχ στο άουρβά τ».

947 «Τά παδημα τα
μαΨήματα». Έλέγετο επί τών προφυλασσομένων λό- 

γφ προγενεστέρων ζημιών.
952 «Μικρά τά πα ιδ ιά , μικρές πίκρες, μεγάλα παιδιά, μεγάλες π ί 

κρες». Έσήμαινε δτι τά μικρά παιδιά στενοχωρούν άσημάντως τούς γο
νείς των, ενώ τά μεγάλα περισσότερον.

972 «Δέ ε ίμαι γλιάρς,
ε ίμαι παραπον ιάρς» . Δεν έλέγετο επί τών παραπο

νουμένων διά τήν.κατάστασίν των, αλλά υπό τών άδικουμένων καταφώ- 
ρως. Είς /το Αύδήμιον έλέγετο .

*Δέν ε ίμαι ζλ ιάρς ,
είμαι παραπον ιάρς» .

976«Κ άπως μοιάζνε τά κ*κιά, νέ φέτο νέ τον χρόν Πασχαλιά». Έλέ
γετο διά γεγονότα τά οποία άνεμένοντο, αλλά έβαινον μάλλον προς 
ματαίωστ ν.



238 Εύστρ. Ζήση

987 «Τό g a λ o μ a θ μ έ v o  μ η  d o v e  λες περήφανο». Σημαίνει νά μή κα- 
τηγορούμεν τούς έκπεσόντας άριστοκράτας πού επιθυμούν τά καλά φα
γητά καί τά καλά ενδύματα.

995 «"Οποια πέτρα νά οκώΐς, απ’ κατ’ θά τον εύρς». Πρόκειται περί 
τώ·'1 γνωριζόντων πολλά καί έχόντων εύρείας εγκυκλοπαιδικός γνώσεις.

1000 «Θά πέοω μέο στη θάλασσα θά πλέξω αά σκεπάρνι». Έλέγετο 
διά τούς λέγοντας ασυναρτησίας. Είναι μέρος τού περίφημου δήθεν στι
χουργήματος, διά τοϋ οποίου ήθελαν νά γελοιοποιήσουν τούς δυσνόητους 
στιχουργσύς. Εις τό Αύδήμιον ήτο γνωστόν ως εξής :

« ’^4πό την Πόλη έρχομαι 
και στην κορφή κανέλλα, 
και πέφτω μ έ ο ’ στη θάλασσα 
και πλέω σαν μ π α λ τά ς » .

1061 «Τον κόομον λόγια μην  άκονς , μόν την καρδιά οον ρώτα». Ση- 
μαίνβι νά άποφεύγωμεν τάς διαβολάς καί τάς υπόπτους παρεμβάσεις των 
άλλων.

1110 *Σά δε ξέρς νά κρίνίς, μάθε νά οωπαίν ίς»  Πρβλ. «ή σιγάν χρή 
ή σιγής κρείττω λέγειν».

1142·«-Σα δε οέ τρέχει τ άλογο , τ ί τρέχεις καβαλλάρη ;» Έλέγετο υπό 
των μή ευνοούμενων υπό τής τύχης εις τάς επιχειρήσεις των.

1153 «’Έφαγε τ ΰ α π ά ρα ». Έλέγετο καί όταν θά ύβρίζετο ή προσε- 
βάλλετο, ή θά εβρέχετο, ή θά είργάζετο κοπιωδώς.

1172 «Στσοϊ τυφλοί ό μονόφθαλμος βασιλέβ». Μεταξύ των άπαι- 
δεύιων διακρινεται δ Ι'χων μικράν μόρφωσιν.

1192 «'Ο φόβος φλάϊ τ’ αόέλια». Έσήμαινε δτι εις την έρημίαν έκα
στος καταλαμβάνεται από δέος, εις τό Αύδήμιον έλέγετο :

«Ό  φόβος φλά ϊ τά έρμα».
1199 «Τά φόρτωσε στο ϋετνό». Έλέγετο επί τών πτωχευόντων 

εμπόρων.
1204 «Ή  φτηνεια τρώει τόόαρά» .  Έσήμαινε oil γίνεται μεγάλη εμ

πορική κίνησις όταν είναι «φτηνεια», παρά δταν είναι «ακρίβε ια».
1213 «Τδ φυσικό <3έ χάνεται, μάλ ιοτα  πληθα ίνε ι» . Έλέγετο καί επί 

κληρονομικών κακιών. Εις τό Αύδήμιον έλέγετο :
«Τό φυσικό δε χάνεται, η βούλα δε πατ ιέτα ι» .

1221 «’Έχασε τ ’ αυγά καί τά κ α λάθ ια ». Έλέγετο καί επί ζημιωθέν- 
των πολύ.

«1230 «"Ολα μας  ανάποδα, ·κ’ η χαρά Τετράδ». Έλέγετο επί άπε- 
ρισκέπτων καί μωρών πού ενεργούν άκαίρως καί άντιθέτως μέ τά κοινά 
παραδεδεγμένα.



1243 «Τδνα χέρ τρίβει τ ’ άλλο καί τα δυο τό πρόοωπο». Σημαίνει οτι 
πρέπει νά άλληλοβοηθοΰμε'θα.

1251 « Μονάχος χόρευε, κ ι ’ οοο ϋέλ ΐς πήδαγε». Έλέγετο περί συντρο
φ ι ά ς  γενικώς, ήτις δέον νά άποφευγηται. Είς τό Αύδήμιον πλήν τής ανω
τέρω υπήρχε καί ή εξής:.

« " Αμα rjdava ή . ovc/ροφιά καλό πράμα, ϋ·ά πα ιρναν καί δνό άάιρ 
(άνδρες) μ ια  γναϊκα».

1272 «Κακά τά ψέματα». Έλέγετο επί των θελόντων νά παρουσιά
σουν διαφορετικήν μίαν κατάστασιν απ ’ δ,τι είναι είς την πραγματικό
τητα.

1280 «Γιά τό ψύλλο καίει τό πάπλω μα*. Περί των θυσιαζόντων με
γάλα ποσά διά τά τιμωρήσωσι τους ζηιηώσαντας αΰτους ελαχίστως.

ΕΥΣΤΡ. ΖΗΣΗΣ
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Η ΡΩΜΑ Ϊ ΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ 
(PROVINCIA ROMANΑ) ΘΡΑΚΗ 

ΚΑΙ Η ΜΙΊΤΡΟΙΙΟΑΙΣ ΑΥΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΛΙΣ

§ 1 ’Ήδη επί των χρόνων τής Ρωμαϊκής δημοκρατίας αί νότιαι τής 
Θράκης άκταί, δι; ών ήγεν ή προς τον Ελλήσποντον οδός, καί αυτή ή 
Θρρκίκή Χερσόνησος ύπετάγησαν εις την Ρώμην καί ύπήχθησαν εις την 
Μακεδονίαν "Έκτοτε οι Ρωμιαΐοι μάκρους καί αδιάλειπτους πολέμους 
διεξάγοντες προς τά άρηίφιλα των Θρακών φΰλα, ιδίως τούς Βησσούς, τό 
ισχυρότερον τότε μιετά το τών Όδρυσών φΰλον, ήνάγκασαν ταΰτα μιέν ιά 
συμμαχήσο^σι μιετ’ αυτών, τούς δέ τών Όδρυσών βασιλείς νά γείνωσιν 
υποχείριοι καί όργανα τής Ρώμης. «Οί Ρωμαίοι πολλάκις ήττήθησαν υπό 
τών αγρίων Θρακών, γράφει ό Ροϋφος Φέστος 3). Ό Μ. Didius περιώρισε 
τάς έπιδρομάς αυτών. Γ() Μ. Drusus συνεκράτησεν αυτούς εντός τών ο
ρίων τή ςχώρας των.Ό Μ. Minucius έδήαισε την χώραν των μέχρι τού πα
γετώδους "Εβρου. Ό  ανθύπατος Appius Claudius ένίκησε τους επί τής 
Ροδόπης οίκοΰντας8). Ό Μ. Lucullus έπολέμιησε κατά τών Βησσών *), κα
τέλαβε την πρωτεύουσαν αυτών Τρατίαν (;), υπέταξε τούς Αίμιμοντίους, 
την Εύμολπιάδα, την Ούσκουδάμαν, την Καλύβην, ωσαύτως τάς παρά 
τφ Εΰξείνφ πόντφ πόλεις ’Απολλωνίαν, Κάλλατιν, Ήστρον, Τόμους καί 
προελάσας μέχρι τού ’Ίστρου επέβαλε τον σεβασμόν τών Ρωμαϊκών οπλών 
επί τούς Σκύθας».

Κατά την νικηφόρου ταύτην τού Μ. Λουκούλλου εκστρατείαν εις την 
Θράκην ό τών Όδρυσών βασιλεύς Σαδάλας I άνεγνώρισε τφ 73 π.Χ. την 
Ρωμαϊκήν επί τής Θράκης επικυριαρχίαν ·’), ο! Βησσοι όμιως καίπερ ηττη- 
θέντες παρέμειναν ανεξάρτητοι *). ύπετάγησαν δέ όρ στικώς τφ 60 π. X. 
ύπό τού πατρός τού Αύγούστου Όκταβίου, εις δν επισκεψάμενον τό επί τής 
Ροδόπης τού Διονύσου περιώνυμον ιερόν καί θυσιάσαντα οί ιερείς προ- 1

1) C i c e r ο n i a, in Pisonem X X X V , 86.—2) R  u f i F e s t i ,  b rev iarium  
IX.—3) Πρβλ. T. L i v i i, XCI, O r o s i.i, V, 23. -4 ) Π ρβλ. T. L i v i i , X C V II, 
, E u t r o p i i ,  Vi, 8 .-5 ) Αυτόθι, V I, 10. -6 )  M a r  c e  1 1 i π i i, X X V II , 4, 11.
@ g g, κ l η ά IH '» 3.0
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εΐπον το μέλλον τοΰ υιοΰ του1). Ό  τοϋ Σαδάλα I υιός καί-διάδοχος Κό- 
τυς III συνεμάχησε μετά τοΰ ΙΙομπηίου κατά τοϋ Ιουλίου Καίσαοος καί 
μετέσχε τής έν Φαρσάλοις μάχης τφ 48 π. X. * 3 *), ής μετέσχον καί οι Βησσοί 
ώς έθελονταί ή μισθοφόροι συστρατευσάμενι ι 3), άλλ’ άπεπέμφθησαν βρα- 
δΰτερον υπό τοΰ Βρούτου δά απειθαρχίαν καί λεηλασίας *).

Ό  τοΰ Κότυος III υιός καί διάδοχος Σαδαλας II άποθνήσκων έκλη- 
ροδότησεν εις τον Ρωμαϊκόν λαόν δλον τό κράτος του τφ 42 π. X., δπερ 
παρέλαβεν ό. Βρούτος, οι δέ Βησσοί έπαναστατήσαντες αύθις 5) κατά τής 
Ρώμης τφ 25 π.Χ. ήττήθησαν υπό τοΰ Μ. Λικινίου Κράσσου, δστις προς 
τιμωρίαν των παρεχώρησε τό τοΰ Διονύσου ιερόν των εις τους αντιπά
λους των Όδρύσας, συμμάχους των Ρωμαίων6). Τοΰτο επήνεγκε νέαν 
κατά τής Ρώμης των Βησσών έπανάστασιν καί μακρόν αυτών πόλεμον 
προς τον βασιλέα των Όδρυσών καί σύμμαχον των Ρωμαίων Κότυν IV, 
υιόν τοΰ παρά Σαπαίοις παραδυναστεύοντος Ρασκοπόρεως καί ιόν διάδο
χον αΰτοΰ Ροιμιτάλκην I, ως επίτροπον των τριών ανηλίκων τέκνων τοΰ 
άποθανόντος Κότυος. Ό Μ. Λόλλιος ένίκησεν αυτούς, πάντως προ τοΰ 
16 π. X .7), αλλά δεν κατέβαλεν όλοσχερώς; διότι μετ’ ολίγον αγόμενοι υπό 
τοΰ ίερέως των Οΰολογαίσου καθήρεσαν τής βασιλείας τον Ροιμιτάλκην I 
καί προήλασαν νικηταί μέχρι τής Θρακικής Χερσονήσου, άλλ’ έν τέλει ήτ
τήθησαν κατά κράτος υπό τοΰ Λευκίου Πίσωνος, τφ 1.1 π.Χ ., δστις καί 
άποκατέσΐησε τον Ροιμιτάλκην I εις τον θρόνον του8), έπεκταθείσης τότε 
τής κυριαρχίας του επί ολην την Θράκην.

Άποθανόντος τοΰ Ροιμιτάλκου I διενεμήθη υπό τοΰ Αύγουστου τό 
κράτος τών Όδρυσών μεταξύ τοΰ υιοΰ αύτοΰ Κότυος V, δστις ένομιζετο 
άριστος καί δ μόνος εστεμμένος ποιητής τής άρχαιότητος 9), καί τοΰ προς 
πατρός θείου αύτοΰ Ρασκοπόρεως 10).Μετά τον θάνατον όμως τοΰ Αύγου
στου δ Ρασκόπορις δολοψονήσας τον ανεψιόν του Κότυν V έξεθρονίσθη 
ύπύ τοΰ Τιβερίου, ή δέ Θρφκη διενεμήθη μεταξύ τοΰ Ροιμιτάλκου II, υΐοΰ 
τοΰ έκθρονισθέντος, καί τών ανηλίκων τριών τοΰ Κότυος V παίδων τφ 
19 μ.Χ. 11), ών ώς επίτροπος (procurator) άπεστάλη εκ Ρώμης δ legatus

1) S u e t o n i i .  Augustus, 3.—2) C i c e r o n i s  in Pisonem XXXlV, 84.—
3) G a e s a r i s de bel. civ. I ll, 4, 6.-4) Δ. Κ α σ ο ί ο υ, XLVII, 25,1.—5) Ει
κάζεται δτι καί τφ 57—56 π. X. έπανεστάτησαν ένεκα τών βιοπραγιών τοϋ Ρωμαίου
στρατηγού Λ. Καλπουρνίου Πίσωνος, φονεϋσαντος καί τον ηγεμόνα at)τών Ραβό-
κεντον. C i c e r o n i * ,  in Pisonem, XXXIV, 84.—6) Δ. Κ α σ σ ί ο υ, LI, 25,
δ.—7) Αυτόθι, LIV, 30, 3.—8) S e n e c a e  epist. XII, 1,4. F 1 ο r i, IV, 12,17.
V e 1 1 e j i II, 98-—9) O v i d i i, ex Ponto, II, 9. —10) T a c i t i, ann. II. 64.—
Jl) Α υ τ ό θ ι ,  II, 67.



pr(o) pr(etore), ήτοι ό πρεσβευτής άντιστράτηγος Τ. Trebellenus, L. f. 
Cla. Rufus x).

Μετ’ ολίγον οί Όδρΰσαι ηνωμένοι μετά των Κοιλαλητών καί. των 
Δίων έπανεστάτησαν κατά των Ρωμαίων καί του ίδιου των βασιλέως Ροι- 
μιτάλκου II, ώς πειθήνιου οργάνου αυτών, δν καί έπολιόρκησαν έν Φι- 
λιππουπόλει. Ό  τής Μοισίας δμως προπραίτωρ Ρ. Vellejus διά συντόνου 
ένεργείας κατέπνιξε την έπανάστασιν τφ 21 μ. X. καί έσωσε τον βασι
λέα 2). ’Αλλά τφ 26 μ.Χ. εξηγέρθησαν αύθις κατά των Ρωμαίων υπέρ τής 
ανεξαρτησίας καί ελευθερίας των καί μετά ηρωικούς καί άπέλπιδας αγώ
νας κινοϋντας τον θαυμασμόν, διότι οί πλείστοι των άγωνιζομένων προε- 
τίμησαν ν ' άποθάνωσι μάλλον αύτοκτονούντες, δίδοντος τό παράδειγμα 
πρώτου τού ήγεμόνος αυτών Ταρσά, ή νά πέσωσιν αιχμάλωτοι, κστεβλή- 
θησαν υπό τού στρατηγού Ποππαίου Σαβίνου Δ) καί ούτω έδουλώθησαν 
πάντες οί Θράκες υπό τών Ρωμαίων.

Ό  αύιοκράτωρ Καλλιγούλας παρεχώρησε τφ 38 μ. X. ολόκληρον την 
Θράκην εις τον Ροιμιτάλκην II διά την προς τούς Ρωμαίους πίστιν καί 
αφοσίωσιν, εις δέ τούς υιούς τού Κότυος V, ών εις φέρει τό όνομα Κότυς 
VI, την μικράν ’Αρμενίαν *). Έπί τού αύτοκράτορος δμως Κλαυδίου τφ 46 
μ.Χ. κατελύθη καί τό υπόδουλον βασίλειον τών Οδρυσών καί ή Θρφκη 
μετεβλήθη εις Ρωμαϊκήν επαρχίαν (Romana piovincia). «Thracia hu- 
jusque regnata in provinciam redigitur» δ) καί «Θράκη από τούδε τού 
χρόνου επαρχία έχρημάτισε βασιλεύουσα πρίν» β).

Ή  γνώμη δτι τούτο εγένετο βραδύτερον έπί τού αύτοκράτορος Ούε- 
σπασιανού ελέγχεται πεπλανημένη, διότι στηρίζεται τό μέν έπί έφθαρμέ- 
νου τού Σουητωνιου χωρίου7), άναγνωσθέντος «Thraciam  Ciliciam» αντί 
τού ορθού «tracheam C iliciam », ώς ήδη 6 Scaliger καί δ Turnebus 
άνέγνωσαν 8), τό δέ επί παρερμηνευομένης τίνος τού Ευσταθίου είδήσεως, 1
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1) Ί δ ε  καί T h .  M o m m s e n ,  Rom. Geschichte, ΙΙ,σελ. Ϊ56, σημ.—2) Τ a- 
c i t i, ann. III. 38 καί 39. "Ίδε καί αναθηματικήν επιγραφήν ποςά Dumont-Ho- 
molle, άρ. 62έ' καί C a g n a t, I, σελ. 255, άρ. 777 «Θεφ άγίφ ύψίστφ υπέρ τής 
Ραιμιτάλκου καί Πυθοδωρίδος έκ τοϋ «ατά τόν Κοιλαλητικόν πόλεμον -κινδύν» υ 
σωτηρίας εύξάμενος καί επιτυχών Γάϊος ’Ιούλιος Πρόκλος χαριστήριον» κοί Τ h. 
Mommsen. Eph. epigr. II. σελ 256.—3) T a c i t  i ann. IV, 46—51.—4) E u t r o -  
p i i, VII, 19. Οί άλλοι ώνομάζοντο Ροιμιτάλκης και Πολέμων κατά ψήφισμα τής 
πόλεως Κυζίκου, D i t t e n b e r g e r ,  Syllog. inscriptionnm Graec, έτ. 1883, άρ. 
37, σελ. 7 3 .-5 ) Ε α s e b ί i, chron. σελ. 153. 6) Ι ν γ κ έ λ λ ο η ,  σελ. 630, 3. 
Άνατολικώς τής Φιλιππαυπόλεως 30 χιλιόμετρα παρά τή κώμη Γβρέν, τ.έ.έν τη τών 
•Οδρυσών χώρφ εύρέθη τφ 1926 μαρμάρινον βάθρον άνδριάντος τοϋ αύτοκράτορος 
Κλαυδίου μετά τής Λατινικής έπιγραφής DIO DlVlno CLAUdio. Βυυλγ. έφημ 
Iztok (’ Ανατολήν άρ. 52, Ίανουαρ. 12—1927.—7) S u e t ο n i i, Vespesianus 8.— 
i )  Ί δε : Marquardt, Rom. Staatsverwaltung, τόμ. I, έκδ. 2α, έτ. 1881, σελ. °3l5,σημ 8.
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οχι δήθεν  ή Θράκη ύ ji.o τού Ο ύεσπασιανοϋ εχω ρ ίσϋη  από τής Ευρώπης 
κα ι συνεό έθη  μετά τής ”Α σ ιας : «κ ά κ ε ίνο  δέ γ νω στό ν  δχι Ε υ ρ ώ π η  μέν 
π ά ντα  τά  κατά  την δύσ ιν  άρξαμένο ίς από Ε λλη σπ ό ντο υ ' οι δέ παλα ιο ί 
φ α σ ιν  δτι ό Ο ύεσπασ ιανύς έχώρισε τη ν Θράκην ά π 1 * 3 α υ τή ;»  ’ ). Προ
φ α νώ ς  πρόκειτα ι έ ν τ ιιϋ θ α  οϋχί περί τής ηπείρου Ευρώπης, άλλα περί 
τής επαρχ ίας τής Θράκης Ε υ ρ ώ π η ς  κατά  την υπό τοϋ Δ ιοκλητια- 
νοΰ τής διο ικήσεως Θράκης δ ια ίρ ε σ ιν 2), ώς φ α ίν ε τα ι έκ τοΰ Μ αλά- 
λα 3) : «κα ί τη ν Ε υ ρ ώ π η ν  από Θ ράκης  έμέρισε κ τ ίσ α ς Η ρ ά κ λε ιο ν  πό- 
λ ιν , τη ν πρώην λεγομ ένην ΙΙέρ ιτθο ν , ή ν τ ινα  έποίησε μητρόπολιν δους αύ- 
τή άρχοντα» 4).

§ 2. 3 Αφ’ ού χρόνου ή Θράκη έγένετο provincia Romana (46 μ. X.) 
μέχρι τοϋ Δομιτιανού έκυβερνάτο υπό διοικητοΰ καλούμενου procurator 
Augusti provinciae T hraciae, ήτοι Επίτροπος τ ο ν  Σ εβ α ΰ ζ ο ν  της  Επαρ
χ ία ς  Θ ράκης  μετά τοϋ επιθέτου κρά τ ισ το ς  ή απλώς Επίτροπος  ή Επι
τροπεύουν της  Θ ράκης  κατ’ έπιγραφάς. Οϋτος έξηρτάτο από τοϋ πρε- 
σβευτού τού Σεβαστού αντιστράτηγου τής Μοισίας (legatus pro pretore 
Augusti Moesiae), ώς εικάζεται έκ τοϋ ότι οί Βυζαντινοί έπεμπον κατ3 
έτος πρεσβείαν προς χαιρετισμόν αυτού 5 *). Όνομαστί procuratores impe- 
ratoris τής Θρμκης μνημονεύονται δ Τ. Justus ή Ustus επί Νέρωνος 
(61 μ. X. *) καί δ Q. Vetidius Bassus επί Δομιτιανού (81 μ. X. 7). Μετ’ 
ολίγον ή διοίκησες τής Θράκης μετεβλήθη καί διοικητής τής έπαρχίας, 
praeseSjO^ioth·] praetor Caesaris legatus ή legatus pro pretore Augusti, 
ού ακριβής ελληνική μετάφρασις έιναι, ώς άπαντα έν πλείσταις έπιγρα- 
φαΐς a), π ρ ε σβ ε υ τή ς  τοϋ  Σ εβ α ο τ ο ΰ  άντι&τράτηγ&ς μετά τοϋ επιθέτου ό

1) Ε ν  σ τ α θ ί ο ν εις Διονυσίου περιήγ. σελ. 270.—2) M a r c e l l i n i ,  
, X X V II, 4. S e χ t i R u f i, breviar. IX. P o l e m l i  S i l v i i ,  σελ. 254 καί
Tabula Veronensis, σελ· 507. Ή  Διοίκησις διηρέΟη εις έξ επαρχίας, Ευρώπην, Ρο
δόπην, Ιδίςι Θράκην (Thracia speciali uomine), Αίμίμοντον (Ilaemi montis), Σκυ· 
θίαν (Scythia minor) καί κάτω Μοισίαν (Moesia secunda ή inferior). 'Ενδέχεται
όμως αύτη ή διαίρεσις νά είναι παλαιοτέρα πως υιοθ^τηΟεΐσα υπό τοΰ Διοκλητια- 
νοϋ, διότι τινές των επαρχιών μνημονεύονται καί έν. προτέροις · χρόνοις" οΰτω λ. χ. 
εν επιστολή τοϋ ατιτοκρατορος Κλαυδίου τοΰ Γοτθικού προς τον Αύρηλιανόν, λέγε
ται (V ο p ί s c ί, Aurel. 17) : «Gothi a Thraciis amovendi; eorurrv emm plerique
H a e m i m o n t  um,  E u r o p  a m  q u e  vqsant-». "Ιδε, K u h n ,  Verfas- 
sung aes Rom. Reiches, τόμ. II, σελ 205 καί M a r q u a r d t ,  ένθ' άνωτ.—δ) 
Μ α λ ά λ α, X, σελ. 262.—4) Μ a r q u  a r d t ,  ένθ’ άνωτ. σελ. 314, σημ. 1.

5) Τ a c i t i hist, I, 11.—P Γ i n i i, epist. X , 43.—6) D u m o n t - Ή o-
m o l  1 e,' Melanges κτλ. έπιγρ. 13 β'.—7) Αύτό-θι, έπιγρ. 72αλ—·8) νΙδε, Συλλο
γή Ιπιγρ. Φιλιππουπόλεως, «Θρακικά», τόμ. VI» άρ. 20, 33, 53, 58, 62, 63, 64.
Τραίανής-Αύγούστης, αύαόθι τόμ. VIII, άρ·. 3, 10, 34, 35, 36, 58 κτλ.



λ α μ π ρ ό τα τ ο ς  ή δ ια σημ ό τα το ς  ύ π α τ ο ς  η ν π α τ ικ ό ς ,  αν προδιετέλεσεν 
ύπατος. 'Ωσαικως καλείται εν έπιγραφαϊς η γο ύμ εν ο ς  το ν  ε&νονς, ήγε -  
μ ο ν ε νω ν ,  ή γ εμ ώ ν  κ α ί  ν π α τ ε ύ ω ν  της  Θ ρακώ ν ε π α ρ χ ία ς  1). 'Υπό τού
τον δέ όίετέλει εκτοτε ως βοηθός ό τέως praeses procurator έχων οικο
νομικά καθήκοντα a). Τοιοΰτος μνηιιονευεται δνομαστί εν ετει 120 μ. X ό 
Ρ. Prifernius Ρ. f. Qui. Paetus Memmius Apollinaris proc. prov. Thra- 
ciae * * 3). 3 * *Ακαθορίστου δέ χρονολογίας καί καθηκόντων είναι οι, μνημο
νευόμενοι S ta tilin s Critonianus Θ, F lavius Eugenitor δ) καί V itellia- 
lius l!), ’ Αγνώστου ωσαύτως καί αβέβαιου ονόματος καί χρονολογίας είναι 
οί εν τινι επιγραφή λεγόμενοι: επίτροποι Μοισίας, Θ ράκης  καί Δαλμα
τίας 7), αγνώστου δε υπουργήματος ό procurator August! regionis 
Chersonesi G. Manlius, f . . . F e lix8 *), καί ό procurator provinciae Ilel- 
lesj)outi C. Minicius C. f Italus Ll).

S 3. Διοικηταί τής επαρχίας Θράκη; π ρ ε σ β ε ν τ α ί  το ν  Σ εβ α σ τ ο ύ  Αν
τ ισ τ ρ ά τ η γ ο ι  είναι ήμΐν γνωστοί μέχρι σήμερον ές επιγραφών, νομισμά- 
των καί μαρτυριών αρχαίων συγγραφέων οϊδε: 10 * * 13 *)

α/) επί Δ ομιτ ιανοϋ  (81- 96): Τ. Avidius Quietus εν ετει 89 11). 
β ') επί Τ ρα ϊα νό ν  (98—117): Ρ. Juventius Celsus T itus Auficlius, 

Hoenius Severianus, ju ris consultus ia), πραίτωρ έν ετει 100 — 107 lS) 
καί ύπατος δίς, το δεύτερον έν ετει 129 u ), διοικήσας την Θράκην πριν 
ή ό Τραϊανός κληθή Παρθικός 1δ).
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1) Αύτ., τόμ VI, άρ. 16, 20, 21, 22. 33, 63, 61, 65, τόμ. VIII. 6ο. 9, 11. 64, 3Γ>.
36, 50. 51, 52, 53, 58, 57, 58 κτλ.—2) *Ίδε M a r q u a r d  t, ένθ’ άνωτ. τόμ. I, σελ.
312.—3) CIL, τόμ. IX, άρ. 4753.—Περί των procuratores ϊδε L i e b e n a m, Bei-
trage zur Verwaltungsgeschichte. τόμ. I. die Laufbahn der Procuratoren et Tabellen,
σελ. 28. 35. 40.—Ω σαύτως M a r q u a r d  t, ενθ ’ άνωτ. τόμ. I, σελ. 313. — 4)
D u m o n t-H o m ο 1 1 e, ένθα άνωτ, άρ. 72β ' —5) Αυτόθι, άρ. 64, 64V.—6) Κ.
Μ υ ρ τ. Ά  π ο σ τ ο λ ί δ ο υ, «Θρακικά» τόμ. Ζ'. σελ. 178 άρ. 122. —7) Π α-
m ο n t-H ο m ο 1 1 e, αυτόθι έν παραπομπή εις CIG, άρ 3756.-8) Cl L. τόμ. III,
άρ. 7 26 .-9 ) CIL, τόμ. V, άρ. 875-

10) Ώ ς βάσις του πινακος των ονομάτων τών διοικητών Θράκης έλήφθη
ό παρά D u m ο n t-H ο m ο 1 I e ένθα ανωτέρω σελ. 522 καί εξής γενομένων 
προσθηκών καί μεταβολών κατ’ άναχαλυφθείσας κατόπιν έπιγραφάς και νομί
σματα. 'Οσάκις ούδεμ.ΐα παραπομπή γίνεται, τά ονόματα τών διοικητών λαμβά- 
νσνιαι έκ νομισμάτων πόλεων τή; Θράκης, άτινα ευρίσκει τις έν ταϊς συλλογαϊς 
51 i o n  ne t ,  suppl. II καί άλλαχοϋ, J. B ln  m e r, Monnaies Grecques, Am
sterdam. έτ. 188», M o u c h m o w  c« αρχαία νομίσμαεα τής ’Ιλλυρικής χερσο
νήσου (βουλγαριστί), Sophia, έτ. 1911.—11) CIL. τόμ. VI. άρ. 3828. L i e b e n a m ,  
die Legaten, σελ 389, άρ. 2 καί σελ. 92—93.—12) Historia Aug. Iiadriani, 18.—
13) Ρ 1 ί n ii, epist. y l ,  5, 4.—14) CIL τόμ. VIi άρ. 527.—15) Β 1 u m e r ,  ένθ«
άνωτ. σελ. 44.—Liebenam, ένθ' άνωτ. σελ 390, άρ. 3;
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γ'.) επί 'Α δρ ια νοϋ  (117 —138). Q. T inejus Rufus, legatus Ίουδαίας 
τφ 1321).
Gn. Platonius A. f. Nepos, Aponius, Italicus, M amilianus.
C Licinius Pollio, cons, suffectus έν ετει 119, legatus Thraciae, 
Gerraaniae inferioris et Brittan iae a).
Γ. ’Ιούλιος Κόμ(μ)οδος 1 * 3).
Μαίκιος Νέπως, πρεσβευτής αντιστράτηγος 4).
P ub liu s5).
Μαινέτιος, πρεσβευτής αντιστράτηγος.
Εΐτειος Ροΰφος, πρεσβευτής αντιστράτηγος.
Τιμώ............. πρεσβευτής αντιστράτηγος 6).

δ'.) επί ’ Α ντω ν ίνου  χοϋ ε νβ εβ ο ϋ ς  (138—161). Fabius Agrip- 
pinus 7).
G. Antonius Zeno, legatus Moesiae inferioris 8) καί Θράκης κατά νο
μίσματα τής Φιλιππουπόλεως, έν οις φέρεται Ζήνων καί κατ’ επιγραφήν 
πιθανώς 9 * * * *),
Μ. Pompejus Vopiscus.—Πομ. Ουοπεΐσκος Α°).
C. Ju lius Commodus Orfitianus 1]), legatus Pannoniae superioris» 
Thraciae et Syriae  1d).
M. A. . . **).
Porcius M arcellus14 * *).
M Pontius Sabinus 1δ).
Γάλλος Φρόντων lti).
Λ. Γαργίλιος Άντίκος 17).

1) L i e b e n a m ,  αυτόθι,, σελ. 244 καί 1S5, άριθ. 5.—Μ o m r a s e n  κατά
Borghesi, ένθ’ άνωτ. τόμ. iy ,  σελ. 168.—2) CIL·, τόμ. γ ,  άρ. 877, χόμ. VII,- άρ. 
660, χόμ. III, άρ. 87ο.—L i e b e n a ra, αΐ'χόΟι, σελ. bO καί 198 καί 390, άρ. 4.—
3) Ca g n a t, inscriptiones Graeeae ad res R omanas pertinentes, χόμ. I, άρ. 683.
Πάντως έσφαλμένως τίθεται ένταΰθα, διότι φέρεται κατωτέρω επί Άντιονίου.—4)
Κατά νομίσματα τής πολεως Περίνθου.—δ) D u m ο n t-H ο m ο 1 1 e, αυτόθι,
άρ. 69 καί κατά νομίσματα.—6) Κατά νομίσματα τής Βιζύης. —7) L i e b e n a m ,
αυτόθι, σελ. 390, άρ. 6.—8) Αυτόθι, σελ. 391, άρ. 7 καί σελ. 281, άρ. 15.—9) Κ a-
1 i n k a Denkraaler aus Bulgarien, άρ. 26,—10) L i e b e n a m ,  αυτόθι σελ. 391,
άρ. 8· —11) ΚΙ e i n, Rhein. Mus. έτ. 1886, σελ. 317. — L i e b e n a m, αυτόθι,
σελ. 342, 382, 391* άρ. 9.—12) K a 1 i n k a, αυτόθι, άρ. 27 καί Bull, de l ’inst. ar-
cheol. Bulgare, Sophia, τόμ. II, έτ. 1923—24, σελ. 225 καάτόιι. ΐγ , έτ. 1926—27.
σελ. 107 κατά K a z a r o  w.—13) C a g n a t, αυτόθι, 1, άρ. 683. —14) L i e b e-
n a m, αυτόθι, σελ. 391, άρ. 10. Έφημ. άρχαιολ. ’Αθηνών, έτ. 1889, σελ, 194.—-15)
Κατά νομίσματα Φιλιππουπόλεως.—16) M o n c h  m ο w, ένθ’ άν. σελ. 281.—17)
R u z i c k a L. Κατά νομίσματα Παυταλίας έν τφ Bull, de l'inst, archeol. Jhilg.
τόμ. γ ι ι ,  έτ. 1932—33, σελ. 1—216.
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ε'.) επί Μ άρκου  Α ύρηλ ίον  κ α ϊ  Λ ευκ ίου  Ο ύήρου  (161—169). L. 
Pullaenus G argilius Antiqiius ').
Α- Μάξιμος αποδεδειγμένος ύπατος) 1 * 3 4).
L. Ju lius Latinus κατά τινα νομίσματα έχοντα την κεφαλήν τοΰ Ά ν- 
τωνίνόυ 3).
Μ. Appius Claudius M artialis u).

στ'.) επί Μ άρκου  Α ύρηλ ίο υ  (169 —180). Μ. T ullius Maximus 5). 
Pantulejus Graptiacus 6).—Πιιντουλειος Γραπτιακός.
Κ. Σικίνιος Κλάρος.7)
Άσέλλιος Αίμιλιανός 8).

ζ ' ) επί Κ ομ μ ό δ ο υ  (180 —192) Μ. Caecilius Servilianus, legatus 
T liraciae et Moesiae inferioris 9).
ελλην. Καικίλιος Σερουηλιανός κατ’ έπιγραφάς Φιλιππουπόλεως. 
Caecilius Maternus 10 * *) —Και(κίλιος) Ματέρνος κατά νομίσματα Φιλιπ- 
πουπόλεως. . ’ .
Sulpicius Marcianus 11).—Σουλ(πίκιος) Μαρκιανός κατά νομίσματα Φι- 
λιππουπόλεως.
Ju lius Castus 18).
Claudius Attalus, proconsul Gypri εν έτει 217 ( ;) l3 * *).

η'.) επί Σ επ χ ιμ ίο υ  Σ εβ ή ρ ου  (193—211), Tatianus 1*).
Sicinejus ή Sicin ivius Clarus· ελλ. Σικίνιος Κλάρος 1δ).
Τ. Αΐλιο; Honoratius, έλΐ. Τ. Αΐλιος Όνεράτιος ή Τ. Αϊλιος Νερά- 
τιος 1β).
S ta tiliu s Barbarus, legatus T liraciae et Germaniae superioris 1T.— 
Στατίλιος Βάρβαρος κατά νομίσματα Φιλιππουπόλεως.

1) Είναι ό ' αυτός τφ προμνημονευθέντι φέρων λατινιστί πλήρες τό δνομά
του. D u m ο n t-H ο in ο 1 I e, αυτόθι 73ε'. L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ. 392, άρ.
1 2 .-2 ) Κατά νομίσματα Φιλιππουπόλεως. — 3) Μ ίο  η net ,  Suppb II. σελ- 366.—
4) L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ. 392, άρ. 12.—5) Αυτόθι, σελ. 392, άρ, 13.—6) D ta
rn ο η t-H ο m ο I 1 e, αυτόθι; άρ 52. CIL, τόμ. XIV» άρ. 246, τόμ. 1, άρ. 20. 21.—
L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ. 392, άρ. 14.—7) C a g η a t, αυτόθι, I, άρ. 685 .-8 ) R u-

i c k a, κ,ατά νόμισμα τής Παυταλίας. Ό  αυτός φέρεται καί επί Κομμόδου.—9)
C a g n a t .  αυτόθι, I, άρ. 73. L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ 392, άρ. 15.—10) Ρ u-
m o n  t-H ο m ο 11 e, αυτόθι, άρ 61t'. L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ. 393, άρ. 16—
11) L i e b e n a m, αυτόθι, σελ. 393, άρ. 17.—12) Αυτόθι, σελ 393, άρ. 18.—13) Αυ
τόθι, σελ 393, άρ. 19.—Δ ί ω ν  ο ς Κ α σ σ ί ο υ  L X X IX , 3.—14) L i e b e n a m,
αυτόθι, σελ. 393, άρ 20.—15) Αυτόθι, σελ. 394, άρ. 21. —D u ra ο n t-H o m o l l e ,
αυτόθι, άρ. 110 α '.).—16) L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ. 394, άρ. 24 καί ό R u z i c k a
άναγινώσκουσι Ν ε y ά τ ι ο ς. —17) D a m o n  t-H o m o l l e ,  αυτόθι, άρ. 72c.—
CIL, τόμ. VI, άρ. 1522. L i e b e n a r a ,  αυτόθι, σελ. 394, άρ. 23 καί σελ. 220.
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A q u iliu s1).
Caecina Largus 3) Kutaivu; Λαργος.
O. Atrius Clonius, Icg.atus T liraciae, Cappadociae, Syriae majoris et 
1 Ii.spaniae citerioi is

θ·\) επί Κ αρακάλλα ,  (211 -217). K. ’Άτριυς Κλόνιος, δ αυτός τω 
προμνημονευθέντι 4).
Σεουηριανός (Severianus) ·’’)·
C. Caerellius, Fufidius Annius Ravus G. f. Ouf. Pollitianus (;) lega- 
tus Thraciae, Mbesiac superioris, Raetiae, ■ Germaniae superioris et 
Brittaniae*1).

i'.) επί cΗ λ ιο γ αβά λο υ  (218—222). Ρυυτεί?αος Ποϋδενς Κρισπΐνος 7).
Lucius Prosius Rufinus *)· A Ι1(ρ)ωσιας Ρουφΐνος 9).
Annins Marcus 10).
I). Caelius Calvinius Balbinus11·), praefectus Asiae, Africae, B ithyniae 
Galatiae et Ponti, T h r a c i a e  et G alloru in ; legatus Galatiae 
205—208 1S).

La' ) *·πί ’Α λεξάνδρου  Σ εβ ή ρ ο ν  (222—235). T. Κλώδιος Σατορ-
ν ε ινο ς  ,;ί)·
Ρουτίλλιος ΙΙοΰδενς Κρισπεΐνος 14).

ι|·}'.) επί Μ α ξ ιμ ίν ο ν  (235—238). Pomponius Ju lianus καί legatus
Συρία; 1 ·’)
Σιμώνιος Ίουλιανός 10).

1) j O ' e b e n a  m, αυτόθι, σελ. 391, άρ. 23.—2) Αυτόθι, σελ. 395,άρ. 26. Έ ν νο- 
υισματι τής Παυταλία; κατ' άνάγνωσιν χοΰ R  τι τ i c k a καί επί Κομμόδου.—3) 
L i e 1ι e n a m. αυτόθι, πελ. 394, άρ. 25. —  CIL. τόμ. I I ,  άρ. 411.—44) C a g n a t. 
αυτόθι, άρ. 717.—4δ) Μ υ ρ τ. Ά  π ο α τ ο λ ί δ ο υ, «Θρακικά» τόμ. ς\  σελ. 147. 
κατ’ έπιγρ. Φίλιππο υπόλεως άρ. 21. 6) L i  e b e n  a m. αυτόθι, σελ. 396, άρ. 32.—
Ό  Κ a 1 i u k a τάσσα τόν επί Μάρκου Αυρηλίου Μ, Tullius Maximus επί τής 
αυτοκρατορίας τοϋ Καρακάλλα, οις λεγομένου καί τούτου Μ. Αυρηλίου’Αντιονίνου1 
οίιχί όρθώς δμως' διότι ό Καρακάλλα; λέγεται αείποτε έν ταΐς έπιγραςραϊς Μ. Αύ- 
ρήλιος Σεπτιμ. Άντωνϊνος· το δε Σεπιιμ. λείπει έν τή έπιγραη-ή, έφ* ής έρεί- 
δεται.—7) D ο b r u s k y, Sbornik. Sophia, έτ. 1900, σελ. 101.— 8) Αυτόθι, σελ. 
103.—L i e b e n a ni. αί'τόθι, σελ. 395, άρ. 2 7 .-9 ) D u m o n t-H o m ο 1 1 e, αυ
τόθι, σελ. 314. — 10) L i e b e n a m, αυτόθι, σελ. 395, άρ. 29.- 11) Αυτόθι, σελ. 
395, άρ. 2S.— 12) Histor. Aug. Maximini eL Ba’ bini. —13) C ag  n a t ,  αυτόθι, άρ. 
559.—14) Αυτόθι, άρ. 619 καί 688.—Κ a 1 i n k a, αυτόθι, άρ. 52. — Ό  Mo b r u- 
s k v  τάσσει αυτόν επί τής αυτοκρατορίας τοΰ Ηλιογαβάλου. Ό  δέ Κ a 1 i n k a 
τύν υπό τοΰ Τ) o b r n s k  y καί L i e b e n a  m τασσόμενον επί Η λ ιογ α β ά λ ο υ  Λ. 
Πρωσίαν Ρουφινον τάσσει έπ.ι. τής αυτοκρατορίας τυΰ ’ Αλες. Σεβήρυυ.— 15) (ML. 
άρ. 4585. —16) C a g u a L, αυτόθι, άρ. 692.
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ιγ'.) επί Β α λ β ίν ο υ  (238). L. Vettius Juvenis 7).—Λ. Ούέττιος Ίου-
βένως.

ιδ'.) επί Γ ορδ ια ν ο ν  (238 — 244) A (tjtius Celer 2).—Κ. ’Άττιος 
Κέλερ 3).
Pontius Majanus *)- 
Πομπώνιος Άντεστιανός °)

ιε .) επί Φ ιλ ίπ η ο ν  το ν  ’ Α ραβος (244 — 249) Ουίνιος Φαβιανός °). 
Σέξτος Φουρνιάς Πουβλιανός 7).

ισχ ,) επί Δεκίον  (249—251) Τ. Ίοΰλ.ος Πρείσκος 8). 
ιζ'. επί Ο ύαλερ ια νοϋ  (251—257). Felix-praepositus ϋ). 
of.) επί Α ύρηλ ία νο ν  (270 -276). Galonius Avitus 10). 
ιθ '.) επί Δοοκλητιανοϋ  (285—305) Domitius Dominus 11).

Bassus εν έ'τει 303 12).
Justinus εν ετει 304 F).

κ'.) επί Κ ω νσ τα ν τ ίν ο ν  (300 — 337). Φλ. ΙΙαλλάδιος 1*)· 
κα'.) ’Ακαθορίστου χρονολογίας φέρονται ο ί : L. Vettius ή Vitenius 

juben ius.1δ) Μ. Ulpius Senecio Saturninus 16). F lavius U lp iu sA .17) 
καί Κορέσνιος Μάρκελλος 1S).—’Αμφίβολοι δέ υπολαμβάνονται ό Μ. Fronto, 
δστις ώς Μ. Aurelius Fronto άπαντά επί νομισμάτων τοϋ Βυζαντίου τοΰ 
αύτοκράτορος ’Αλεξάνδρου Σεβήρου: Ό Su illius Marcellus, δστις κατ’ 
εικασίαν τοΰ Dumont εκ νομισμάτονν τής Φιλιππουπόλεως διώκησεν επί 
Κομμόδου καί ό Claudius Bellicus ωσαύτως επί Κομμόδου κατά τον 
αυτόν.

1) Αυτόθι, άρ. 722. — D ο b r ιι s k y, αυτόθι, έτ. 1900. σελ. 106.—2) D u- 
in ο n t-H o mo l l e ,  αυτόθι, άρ. 3, 61ε. L i e b e n a m ,  αυτόθι, σε?.. 395, άρ.30·— 
D o b r n s k y ,  αυτόθι, χ γ π ΐ»  σελ. 775, άρ. 84.-3) Bull, de la society archeol.
Bnlg. Sophia, τόμ. VII. er. 1919—20, σελ. 147.—4) D o b r n s k y ,  αυτόθι, χόμ. 
XVIIIi σελ. 776. Ό Di mi t r o x v  άναγινώσκει Π ο μ π ώ ν ι ο ς  άντί Πόντιος, 
Bull, de Pinst. arch6ol. Bulg. τόμ. VII. ετ· 1932—33 σελ. 300.—5) C a g n a l, αυ
τόθι, άρ. 672.—6) Αυτόθι, άρ. 767.-7) Κ a 1 i n k a , αυτόθι, άρ. 64—66. — 8)V e 1- 
k o w, Bull, de l’inst. arcbeol. Bulg. τόμ. VI. It. 1930—31, σελ. 302.— 9) Z ω σ ί- 
μου, I, 36. O L i e b e n a  m σελ. 396, άρ. 1 έ'νθ' άνωτ. απορρίπτει αυτόν.—10) 
L i e b e n a rn, αυτόθι, σελ. 396, άρ. 31.—11) D u m o n t-H o mo l l e ,  αυτόθι, 
άρ. 74ο καί 74ε.—12) Acta mart. S. Philippi παρά Ruinart κατά Dumont.—13) Αυ
τόθι.—14) K a 1 i u k a, αυτόθι, σελ. 70, άρ. 74.—Οί επί Διοκλητιανοϋ και Κων
σταντίνου μνημονευόμενοι είναι διοικηταϊ τής ίδίρι Θράκης κατά την νέαν διοικη
τικήν διαίρεσιν, ίσως δέ καί οί επί Οχιαλεριανοΰ καί Αχ>ρηλ,ια\οϋ.—35) D. u mont-  
Η ο m ο I 1 e, αυτόθι, άρ. 60, 62.—16) Αυτόθι, άρ. 64. 64α'. L i e b e n a m,  αυ
τόθι. σελ. 396, άρ. 34.—17) D n m ο η t-H omol l e ,  αυτόθι, άρ. 61f.— L ie be. 
η a m, αυτόθι, σελ. 396, άρ. 34.—18) Annuaire du Musee nat. de Sophia, ετ· 
1922—25, οελ. 133.
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§ 4. Μετά την προσάυτησιν τή; Θράκη; εις την Ρωμαϊκήν αυτοκρα
τορίαν (46 μ. X.) αΐ, μέν πόλεις αυτής, πάσαι Έλληνικαί άποικίαι, διετή- 
ρησαν τά προνόμια τής ελευθερίας των, τ. ε. έκυβερνώντο ώς και πρότερον 
δ ιά  β ο υ λή ς  κ α ι  έ κ κ λ η σ ία ς  τοϋ  δήμου ,  καταβάλλουσαι κατ’ έτος τακτόν 
φόρον, άτινα προνόμια έ'λαβον καί αι έν τφ εσωτερικφ ιδρυθεΐσαι βρα- 
δύτερον υπό των Ρωμαίων άποικίαι καί πόλεις, ώς μαρτυρεϊΐαι έξ άνεη- 
ρε-θεισών επιγραφών τής Νικοπόλεως προς ’Ίστρφ, τής Σέρδων πόλεα)ς, 
τής Τραϊανής Αύγούστης καί άλλων *). Τό δε εσωτερικόν τής χώρας υι- 
κούμενον κατά κώμας πυκνώς καί στεροΰμενον πόλεων, ώσπερ ή Καπ
παδοκία καί ή μεγάλη ’Αρμενία, διηρέθη πρύς ασφάλειαν εις στρατη
γίας (praefecturae).

Αΰται ήσαν κατά μέν τον Πλίνιον 3) 50: «Thracia sequitur, inter
validissimas Europae gentes, in strategias quinquaginta divisa^, κατά 
δέ τον ΙΙτολεμαΐον 8), δστις διεφΰλαξεν ήμΐν καί τά ονόματα αυτών, λη- 
φθεντα εκ των ένοικούντων έν αυταΐς κυριωτάτων φυλών, 14 υπό πολι
τικόν διοικητήν έκαστη τον στρατηγόν (praefectus) : «στρατηγίάι δέ είσιν 
έν τή επαρχία προς μέν ταϊς Μοισίαις καί περί τον Αίμον όρος αρχομέ- 
νοις από δυσμών Δανθ'ηλατική, Σαρδική, Ούαδικηαική, Σελλητική' 
προς δέ τή Μακεδονία καί τφ Αίγαίφ πελάγει ομοίως στρατηγίαι Μαι- 
δική, Δροοική, Κοιλητική, Σαπαϊκή, Κορπιλική, Καινική' καί υπέρ 
μέν τήν Μαιδικήν Βεασική, ύφ’ ήν Βεννική, ειτα Σαμαϊκή° παρά δέ τήν 
από Περίνθου πόλεως μέχρι ’Απολλωνίας παράλιόν ή ’Αστική  στρατη
γία» 4). Έ ν επιγραφή εύρεϋείση ου μακράν τής Σοφίας (Σερδικής) 5) μνη
μονεύονται τούτων τρεις, ή ’Αστική, ή Σελλητική καί ή Δενθηλατική. Έν 
ταΰταις ταϊς στρατηγίαις ήσαν κατανεμημένοι δισχίλιοι Ρωμαίοι στρα- 
τιώται προς συγκράτησιν τώ;ν Θρφκών από πάσης στάσεως κατά τον Ίώ· 
σηπον : «Θράκες, οΐ πέντε μέν εύρος, επτά δέ μήκος ημερών χώραν διει- 
ληφότες, τραχυτέραν δέ καί πολλφ τής ύμετέρας δχυρωτέραν καί βα$εΐ

—1) "Ιδε ; C a g n a t, ένΟ’ άνωτ. Τής Περίνθου άρ. 786, 787, 785, 783. Τής 
Άγχιάλου 911.Τής Διονυσοπόλεως 66ο. Τής Καλλάτιδος 655. Τής Τομιτών πόλεως 
600, 602, 606, 608, 612, 613, 617, 630, 631, 633, 640. Τής Φιλιππουπόλεως 718- Τής 
Τραϊανής Αύγούστης (πρφην Βερρυίας) 746, 749, 752, 756, 759, 760. Τής Νικο- 
πόλεως 508, 569, 575, 576, 580, 58], 582, 674, 579, 142 καί άλλων.—2) Ρ 1 i η Η, 
hist, nat. IV. 40—3) Πτ ο λ ε μ α ί ο υ ,  III, 11, 6.-4) "Ιδε καί Β λ. Σ κ ο ρ- 
δ έ λ η, Θρςικικαι μελέται, Λειψία 1877, σελ. 44.—5) Ή επιγραφή έχει φδε: 
<ί*Ί1ρς(. Σονκητηνή. Τ. Κλαύδ(ι,ος) Κυρεινα Θεόπομπος Θεοπόμ(που) στρατηγός 
‘Αστικής τής περί ΠέρινΟον, Σηλητικής ορεινής, Δεν0ε{λ]ητικής πε[δι]ασί[α]ς χα- 
ριστήριον». Cagnat ,  ένθ' άνωτ. I άρ. 677. D;u m ο n t-H ο m ο 1 1 e, αυτόθι, άρ. 
367q. · .



κρυμφ τούς επιστρατεύοντας άνακόπτουσιν, ούχί δισχιλίοις Ρωμαίων ύπα- 
κούουσι φρουροίς ;» *).

Ή  μεταξύ Πλινίου καί Πτολεμαίου ασυμφωνία εις τον των στρατη
γιών αριθμόν ήρμηνεύθη ποικιλοτρόπως. *0 Kiepert, δστις υπολαμβάνει 
ταύτας ώς στρατιωτικά; περιοχάς (M ilitarbezirke), παραδέχεται τήν τοΰ 
Πλινίου εϊδησιν ως ορθήν, υπόθετων δτι δ Πτολεμαίος αναφέρει μόνον 
14, διότι αύται ώνομάζοντο έκ των οίκούντων έν αύταΐς Θρακικών φύ
λων 2), εις δ συμφωνοΰσιν δ τε Th. Mommsen 3) καί δ Jirecek 4). Ό  
Marquardt δ), όπω; συμβιβάση τάς δύο γνώμας, υποθέτει δτι επί των τοΰ 
Πτολεμαίου χρόνων οί Ρωμαίοι τάς πλειστας των στρατηγιών ύπήγαγον 
είς τάς περιοχάς των πόλεων (Stadtbezirke), ώς έγένετο κατά τον αυτόν 
χρόνον και έν τη 'Ισπανία. Ό Liebenam νομίζει δτι 14 ήσαν αί στρα- 
τηγίαι, ακριβώς αί υπό τοΰ Πτολεμαίου μνημονευόμενοι, άλλ’ αύται ύπο- 
διηροΰντο είς τμήματα, άπερ δ Πλίνιος ΰπέλαβεν ώς στρατηγίας 8). Ό 
Καλαποθάκης φρονεί δτι δ Πλίνιος ήρύσθη τήν εΐδησιν παρ’ αρχαιότερου 
συγγραφέως, περιλαμβάνοντας είς τήν Θράκην καί τήν Μοισίαν, ής τά 
τμήματα (regiones) συνηρίθμησε μετά τών στρατηγιών Τ). 'Ο Schulter 
κλίνει μάλλον προς τήν γνώμην 8) δτι ή είς 50 στρατηγίας διαίρεσις εί
ναι προρωμαϊκή, πιθανώς από τών χρόνων τοΰ Λυσιμάχου, οί δέ Ρω
μαίοι μή δυνάμενόι νά είσαγάγωσιν αμέσως είς τήν δουλωθεΐσαν Θράκην 
τό διοικητικόν των σύστημα παρεδέξαντο τήν είς στρατηγίας ύφισταμένην 
τής χώρας διαίρεσιν, ών οί στρατηγοί—πολιτικοί διοίκηταί Ιδίκαζον, εί- 
σέπραττον τούς φόρους καί συνέλεγον στρατιώτας διά τούς Ρωμαϊκούς 
λεγεώνας. Συν τφ χρόνω δέ αί σ^ρατηγίαι περιωρίσθησαν είς τάς υπό 
τοΰ Πτολεμαίου μνημονευόμενας 14 (τώ 150 μ X.) τών άλλων περιελθου- 
σών είς άστικάς περιοχάς (regiones—Stadtbezirke)9). Λύτη ή γνώμη φαί
νεται ήμΐν πιθανώτέρα, άν ληφθή ύπ’ δψιν, ώς έκ τών άνευρεθεισών 
επιγραφών διαπιστοΰται, ή εύρεΐα έδαφική περιοχή τής Φιλιππουπόλεως 10).

§ 5. Π ρωτεύουσα τής επαρχίας Θράκης, έν ή δι έτριβε καί ο Ρωμαίος 
διοικητής, ήτο ή Φ ιλ ίπ π ου  ή Φ ιλ ιπ π όπ ο λ ις  (Philippopolis), καλουμένη 1
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1) Φ λ. ”1 ω σ ή π ο υ, άρχαιολ. Ίουδ. I, 6, 1.—2) K i e p e r t ,  Lesebuch 
der alten Geographic, Berlin, έτ. 1878, σελ. 322.—3) M o m m s e n  Th. Ro- 
mische Geschichte, τόμ. V, σελ. 281, σημ. 3.—4) J i r e c e k ,  Die Heerstrasse 
und die Balkanpasse σελ. 0, Praga, έτ. 1877.—5) M a r q u a r d t ,  ένθα άνωτ. I, 
S15.—6) L i e b e n a m ,  Stadtverwaltnng im Rom, Keiserreich, σελ. 445, σημ. 
5.-7) K a l a p o t h a k e s ,  de Thracia provincia Romana, σελ. 13, Lipsiae έτ. 
1893.—8) S c h u l t e r ,  Rhein. Museum, έτ. 1895, σελ. 533. — 9) "Ιδε καί Κ a za- 
r ο W, Συμβολή είς τήν άρχαίαν τή; Σο ρίας ιστορίαν, βουλγαριστί, έτ. 1910, σελ. 15— 
17, Sophia (Prinos kym starata istoria na Sophia).—10) "Ιδε κατωτέρου § 10.
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(irco τοϋ Σεπτιμίου Σεβήρου (193 μ. X.) κατά μέν τά νομίσματα μητρό -  
πολ ις ,  κατά δε τάς επιγραφάς αείποτε ή λ α μ π ρ ό τα τη  μ η τρόπ ολ ις  L), ή 
λ α μ π ρ ο τά τη  Θ ρακώ ν  μ η τ ρ ό π ολ ις  J), ή λ α μ π ρ α τ ά τ η  της  Θ ρακώ ν ε π α ρ 
χ ία ς  μ η τ ρ ό π ολις °). Δικαίως δέ ήξιοΰτο τοΰ επιθέτου λαμπρο τά τη ,  υπέρ 
διετήρησε ι) καί μετά την υπό των Γότθων (251 μ. X.) επί Δεκίου άλωσιν 
καί δήωσίν της. Κατά τους δύο πρώτους αιώνας τής Ρωμαϊκής κυριαρχίας 
ή πόλις τυχοΰσα ευνομίας καί ησυχίας καί τής εξαίρετου εύνοιας έηων 
αυτοκρατόρων έξίκετο εις τον κολοφώνα τής άναπτύξεως καί ακμής της. 
Ού μόνον ηύξήθη μεγάλως εις πληθυσμόν καί έκτασιν κατελθοΰσα εις την 
πεδιάδα από των τριών λόφων, τής αρχικής τοΰ Φιλίππου πόλεως, δθεν οί 
Ραηιαίοι (.ονόμασαν αυτήν T r i m o n t i a  καί Τ r i m ο n t i u m 5) 
αλλά καί ώχυρώθη όλη καί κατεκοσμήθη διά πολυτελών καί καλλιπρε- 
πών οικοδομιών, δημοσίαιν τε καί ιδίων.

Οΰτω επί τών αυτοκρατόρων Φλαβίων φαίνεται δτι έτυχε προνομίων 
τινών, δθεν έλαβε καί την προσωνυμίαν Φ λαβ ία  Φ ιλ ιπ π ό π ο λ ι ς ϋ) Έπί 
τοϋ Τραϊανού, δστις πλεΐστον χρόνον διέτριψεν έν Θράκη πολέμων κατά 
τών Δακών καί πλεΐστα (οχυρωματικά έργα καί στρατιωτικός οδούς κατε- 
σκεύασεν έν αυτή καί τή Μοι,σία καί πόλεις άνίδρυσεν7), εικάζεται δτι 
ού μόνον έπεσκευάσθησαν τά από τού Φιλίππου τής άκροπόλεως τείχη, 
άλλα καί ή υποκείμενη περί αυτήν μεγάλη ήδη πόλις περιετειχίσθη κατά 
το πλεΐστον διά περιβόλου άπτομένου τοΰ 'Έβρου προς βορράν καί περι- 
λαμβάνοντος καί τον έτερον προς δυσμάς λόφον τοΰ 'Ωρολογίου, καταλει- 
πομένων, ώς είκός, πολλών συνοικισμών έκτος αύτοΰ. Τότε δέ κατά πά
σαν πιθανότητα έκτΐσθη καί τό μέγα Ρωμαϊκόν ΰδραγωγεΐον, ού λείψανα 
άπεκαλύφθησαν έσχάτα>ς, όμοιάζοντα προς τά τών υδραγωγείων τής Νικο- 
πόλεως καί τών Νοβών έν Μοισία 8). Έκ τούτου προς ευγνωμοσύνην ή 
πόλις έπωνομάσθη καί Ο νλπ ία  Τ ρ ιμ ο ν τ ία  ή Ο ύ λπ ία  ία χ υ ρ ά  Φίλιππό~ 
πόλ ις  (Ulpia potens Philippopolis)9). * 4

1) Συλλογή επιγραφών Φιλιππουπύλεως, «Θρακικά» τόμ. VI. άρ. 59, 6U, 61 
62.—2) Αυτόθι, άρ. 16- 64. 66.-3) Αυτόθι, άρ. 21. 22. 24. 51. 58. 59. 60. 61. 63.—
4) Λΐκόθι, άρ. 66. — 5) Ρ 1 i n i i, liist. nat. IV, 41. — Π τ ο λ ε μ α ί ο υ, III, 11.— 
D a mo n  t-H ο m ο 1 1 e, αυτόθι, άρ. 58ο. — CIL τόμ. VI, άρ. 2566.—Ephemeris 
epigraphica, τόμ. jy , άρ. 891 καί άλλαχυΰ. — 6) Κ a 1 a p ο th a k e s, ενθ’ άνωτ_ 
σελ. 4.—7) Μ a r q u a r d t, ενθ’ άνωτ. τόμ. I, σελ. 312.—8; T s o n t c h e v D,  
Τά Ρωμαϊκά έν Φιλ,ππυυπόλει υδραγωγεία, βουλγαριστί, 77—93, έν τοΐς Contri
butions a l’histoire antique de Philippopolis, Sophia, 1938 και Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο- 
σ τ ο λ ί δ ο υ Περί Κουκλένης κτλ. Άρχεϊον τοΰ Θρακ. Λαογρ καί γλωσ. θη
σαυρού, τόμ. Β', σελ. 6 § 3.—9) Z o n t s c h e w  D. Zwei neuentdeckte Romische 
rail  itardiplome, Jakresheften des Oesterr. archaol. inst. τόμ. XXXI, έτ. 1939, σελ. 
141- Έν τώ πριάτφ φέρεται «Μ. Aurelio· M(arci) f(ilio) Ulpia potenti Philippopoli*.



Τής περί καλλωπισμού όμως τής πόλεως μερίμνης έπελάβετο ό φιλό
καλος αύτοκράτωρ "Αδειανός, δθεν οί Φιλιππουπολΐται εύγνωμονοϋντες 
έδημιοΰργησαν νέαν φυλήν, την τώ ν  'Α δρ ία ν έω ν  ή 'Α δρ ιαν ίδα  ’)» δ δε 
Μάρκος Αύρήλιος ένεκα τού προς Μαρκομάννους πολέμου συνεπλήρωσε 
τον περίβολον των τειχών τής υποκείμενης πόλεως ιδία δαπάνη2). ’Αλλά 
καί κατόπιν εξηκολούθησεν ό καλλωπισμός τής πόλεως επί Καρακάλλα, 
όσης άπιρκισεν εις αυτήν παλαιμάχους στρατιώτας ;') καί ίδρυσε τούς αγώ
νας ’Αλεξάνδρεια, επί Ήλιογαβάλου ίδρυθέντος τοϋ Σεβαστείου καί προ 
παντός επί Φιλίππου τοϋ Άραβος, δστίς ου μόνον άπφκισεν άλλους πα
λαιμάχους. εις αυτήν μεταβαλών εις Ρωμαϊκήν αποικίαν (Romanam colo- 
niam) κατά τήν μαρτυρίαν τοϋ Ευσεβίου ά), άλλα καί τά τείχη αυτής επι- 
διώρθωσε καί συνεπλήρωσεν, ώστε μετ’ ολίγον ν ’ άντιστή ή πόλις τελε. 
σφόρως κατά τών Γότθων, καί ά'λλα πολλά δημόσια κτίρια ήγειρεν, έξ ού 
υπό τού jordanes °) καί τής Ά ννη ς  τής Κομνηνής ένομίσθη κτιτωρ τής 
πόλεως. Έ π ’ αυτού δέ εικάζεται δτι άνεμαρμαρώθη καί τό παλαιόν από 
Φιλίππου τού Άμύντου τής πόλεως στάδιον, νοτιοδυτικώς τής άκροπό- 
λεως (όηλ. τής παλαιάς πόλεως), ου ίχνη καί λείψανα μαρμάρινα (σειραί 
εδωλίων, κίονες μετ’ αναγλύφων συμβόλων τών θεών τού αθλητισμού 
Ήρακλέους καί εναγώνιου Έρμου Ρωμαϊκή; τέχνης) άπεκαλύφθησαν 
εσχάτως6) καί μεταβληθέν βραδύτερον εις ιππόδρομον επί τών Βυζαντια- 
κών χρόνων ένομίσθη υπό τής ’Ά ννης εργον αυτού' «ό μέγιστος εκείνος 
Φίλιππος εις μέγεθος τήν πόλιν έξάρας καί περικυκλώσας ταΰτην τέίχεσι 
πβριβοήτον τών έν Θρςίκη πεποίηκε πόλεων Ι π π ικ ά  τε κατασκευασάμενος 1
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1) Σ υλλογή  έ π ιγ ρ . Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ εω ς , «Θ ρ α κ ικ ά »  τόμ. V I, άρ. 30. « [Κ υρ ί]φ  Ή ρ α · 
κ λ ε ϊ  Σ [ω τή ρ ι] | [ύπέ]ρ  [τή ς] υ γ ε ία ς  τ ώ ν  γ ε ν ώ ν  | τή ς φ υλ ή ς  'Α δ ρ ία ν έ ω ν  | ίερ έ [ω ς  ον]- 
τ[ος] Μ [ε γ α π έ ν ]θ ο υ ς  ( ;)  |· [χ α ρ ]ιο [τή ρ ιο ν ].—2) Α υ τό θ ι, τόμ . V I, σ ελ . 144, άρ. 16, 
καΌ’ ή μ ετ έρ α ν  ά ν ά γ ν ω σ ιν  μ ετά  δ ιαιρόρους τοϋ Τ σ ο ικ α λ ά , D uinont-H om olle , Ka- 
l in k a , C agn at κ α ί F ilo w : « Im p (era to r) C aesar M (arcns) A u re liu s  A n to n in us A [ug ]- 
(stus) G erm (an icug)] | , im p (erato r) U (rb is) Co(n)s(ul) I I I , P (ater) p (a tr ia e )  m urnm  
c iv ita t i P h ilip p o p o li s [t ru x it ] , j [P (an tu le ju s )  G ra jp tiacu s le g (a ta s )  A ug (usti) pr(o) 
p r(eto re) fac iun d um  cu rav ift. ' l l ]  τή ς Θ ράκης Φ ιλ ιπ π ό π ο λ ις  [έκ δ ο θ έ ν τ ω ν ]  | αυτή  
χρη ιά τ ω ν  υπό  τοϋ \>ειο[τάτου Μ (άρ κο υ)Α ύρ -[ηλ ίο υ*Α ντω νε ίνο υ  Σ εβ (αστοΰ) Γ ερ μ α ν ι-  
κοι'’ [ήγου ] | μ ενο ύ  τού έ θ ν ο υ ς  Π α ντο υλ ε ίο υ  Γ ρ α π [τ ια κ ο ΰ  τό τ ε ίχ ο ς  έ κ τ ισ ε ν ]» .—3) 
Α υ τό θ ι, V P  α ελ . Ι ϊό ,  ά ρ . 17. «Im p (era to r i)  M (arco ) A u r(e lio )  Severo  A ntonino et 
JuK ae Domne (sic), raa tr i c astro ru m  et A u g (u s ti)  v e t(e ran i) eo r(u )m » .—4) M a r- 
q n a  r  d t, έ ν θ ’ ά νω τ . τόμ . 1, σ ελ . 3 ΐδ .—δ) J  o r d a n i s ,  R o m an a , έκδ . M om
m sen, σ ε λ .37. «P h ilip p u s  u rb em q u e  n o m in is  su i in  T h rac ia , qu ae  d ic eb a tu r  P u lp u - 
deva , P h ilip p o p o litn  re co n stu en s  n o m in a v it» .— 6) K. Μ υ ρ i .  ’A m ο ο τ ο λ ί δ ο υ , 
ή α ρ χ α ία  Φ ιλ ιπ π ό π ο λ ις , β ο υλγ . (an t itsch n ia t  P lo vd iv ) έτ . 1928, σελ. 8—12 κα ί Αϋ- 
•θις π ερ ί τή ς α ρ χ α ία ς  Φ ιλ ιπ π ο π ό λεω ς  (P a k  za an titsch n ia t  P lovd iv ), έτ. 1928, σελ. 
8 - 1 6 .
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εν αυτή μέγιστα καί άλλα άττα κατασκευάσματα θαύματος άξια, ών ίχνη 
κατέλαβον καί αυτή» 1).

Μαρμάρινοι λοιπόν καί καλλιπρεπείς ναοί, στοαί, κρήναι, στάδιον, 
θέατρον, βαλανεΐα εν τή υποκείμενη πόλει καί άλλα άναμφιβόλως κτίρια 
επί τής άκροπόλεως, οιον τό πραιτώριον καί τό Σεβαστεΐον, έκόσμουν την 
πόλιν, έφ’ ών έπήνθει ή χάρις τής άναγεννηθείσης έπί των Ά ντω νινω ν 
Ελληνικής τέχνης, ήτις επεξετάθη τότε έν άπάση τή εΰδαιμονησάση ένεκα 
τής μακράς ειρήνης καί ευνομίας Θρ<£κη καί ών ίχνη μετά αιώνας καί 
καταστροφάς επαλλήλους εύρε καί ή ’Ά ννα  ή Κομνηνή. Ούτω τό κάλλος 
τής μβγειλοπόλεως άπέλαμπε πόρρωθεν κατά την μαρτυρίαν τοΰ συγχρό
νου Λουκιανού (120—190), δστις, ώς φαίνεται, επεσκέψατο την πόλιν 8).

«'Ερμής:—Ούκούν ευθύ τής Θράκης άπιτέον.— Ηρακλής : Ευ λέ
γεις' ούκοΰν ήγήσομαί σοι τής όδοΰ' οιδα γάρ τά Θρςικών άπαντα συχνά- 
κις έπελθών. Καί μοι τήνδε ήδη τραπώμεθα. — Ερμής: Όποίαν λέγεις;— 
Η ρακλής: Όράτε, ώ Ερμή καί Φιλοσοφία, δύο μέν όρη μέγιστα καί κάλ- 
λιστα ορών απάντων ; Αίμος έστι τό μεΤζον, ή δ’ αντίκρυ Ροδόπη' πεδίον 
δ’ άναπεπταμένον πυροφόρρν από τών προπόδων έκατέρων ευθύς άρξά- 
μενον καί τ ινα ς λ όφ ο υ ς  τ ρ ε ις  π ά ν υ  κ α λ ο ύ ς  ά ν ε σ τ η κ ό τ α ς  ο ύ κ  άμόρ-  
φ ονς  τή ν  τ ρ α χ ύ τη τα ,  ο ίο ν  ά κ ρ ο π ό λ ε ις  π ο λ λά ς  της  ύ π ο κ ε ιμ έ ν η ς  π ό 
λεως*). Κ α ί  ή π ό λ ις  γάρ  ήδη  φ α ίν ε τ α ι .  -Ε ρμής: Νή Δί’, ώ Ήράκλεις, 
μ ε γ ίσ τ η  κ α ί  κ α λ λ ία τ η  άπ α σώ ν .  Πόρρω&εν ο ύ ν  ά π ο λ ά μ π ε ι  τό κ ά λ λ ο ς ’ 
καί τις ποταμός μέγιστος π«ραμει.βεται, πάνυ έν χρώ ψαύων αυτής.—'Η 
ρακλής: "Εβρος μέν ούτος, ή δέ π ό λ ις  έ'ργον Φ ιλ ίπ π ου  έ κ ε ί ν ο ν ».

§ 6. Τό άρχαΐον κάλλος καί την λαμπρότητα τής μεγαλοπόλεως μαρ- 
τυροϋσι καί τά νυν έν ταίς λιθοστρώτοις όδοΐς τής άκροπόλεως καί ενια
χού τής υποκείμενης πόλεως καί τά έν ταΐς αύλαΐς τών οικιών έστρωμένα 
τήδε κακεϊοε μάρμαρα, ώς καί τά έν λειψάνοις Βυζαντιακών τειχών, άπερ 1

1) "Α ν  ν η ς Κ ο μ ν  η ν  ή ς . ’Α λεξ. X IV , δ .—2) Λ ο υ κ ι α ν ο ύ ,  Δρα- 
π έ τα ι, 25 .—8) " Ε νεκ α  ιώ ν  τρ ιώ ν  Ιοι υ ψ ώ ν  σχεδόν κ ο ρ υ φ ώ ν  τώ ν  τρ ιώ ν  π ερ ι- 
τ ε τ ε ιχ ισ μ έ ν ω ν  λ ό φ ω ν , έ φ ’ ώ ν  ίό ρ ύ ΰ η  άρχι,Ό εν υπό  τυ ΰ  Φ ιλ ίπ πο υ  ή π ό λ κ , κα ί 
ο ϊτ ιν ε ς  έ π ι Ρ ω μ α ιο Λρ α τ ία ς  έη ε κ τ α ό ε ισ η ς  τής π ό λ εω ς  έν τή  π ε ό ιά ύ ι ύ π ’ α υ το ύ ς  
ά π ε τ έλ ε ο α ν  τ ή ν ,  μ εγ ά λ η ν  τη ς  ά κ ρ ό π ο λ ιν  οχήματος ιρ ιγ ω ν ο ε ιδ ο ίς  ό ερχό μ ενο ς 
ε ΐς  τή ν  π ό λ ιν  δ ιά  τή ς  τό τε  σ τρ α τ ιω τ ικ ή ς  Ρ ω μ α ϊκ ή ς  όδοΰ ε ίτ ε  ές α να το λ ώ ν  
(Ά δ ρ ια νο υπ ό Λ εω ς) 'ε ίτ ε  έ κ  δ υ σ μ ώ ν  (Σ ερ δ ικ ή ς ) κ α ί β λ έ π ω ν  έ ξ ε λ ιο ο ο μ ένη ν  πρό 
α υ το ύ  τή ν ύ π υ κ ε ιμ έ ν η ν  π ό λ ιν  έ νό μ ιζ ε ν  ό τ ι έκα σ το ς τ ώ ν  τρ ιώ ν  λ ό φ ω ν  ά π ε τ έ λ ε ι 
ίδ ιμ ν  ά κ ρ ό π ο λ ιν , ό ΰ ε ν  κα ί οί Ρ ω μ α ίο ι ώ νό μ α σ α ν  α υ τή ν  Τ ρ ί λ ο φ ο ν  π ό λ ι ν .  
Κ αί σήμερον άκόμη  μεθ* ό λη ν  τή ν  ικ α ν ή ν  λ α τό μ η σ ιν  τ ώ ν  κ ο ρ υ φ ώ ν  τ ώ ν  λ ό φ ω ν  ό 
δ ιά  τοΰ σ ιδηροδρόμου ε ίτ ε  έκ  Κ ω ν ]π ό λ εω ς  ε ίτ ε  έκ  Σ ο φ ία ς  π ρ ο σ έγ γ ιζ α ν  ομοιοτρο
π ία , β λ έ π ε ι τη ν  π ό λ ιν  έ ςελ ισ σ ο μ ένη ν  πρό τώ ν  ό μ μ ά τω ν το υ  ώ ς  έν π α νο ρ ά μ α τ ι.
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έλήφθησαν έξ ήρβιπωμένων κτιρίων καί τά πολλαχοΰ τής υποκείμενης πό
λεως άνασκαπτομένου τού Εδάφους εις βάθος μέχρι τεσσάρων καί πλέον 
μέτρων άνευρισκόμενα συντρίμματα μαρμάρινων κιονόκρανων Κορινθια
κού ρυθμοΰ τό πλεΐστον, επιστυλίων, σπονδύλων, κιόνων ραβδωτών καί 
μή, βωμών, φατνωμάτων, γείσων, θριγκών κτλ., άτινα τεμαχίζονται ώς 
οίκοδομήσιμος ΰλη. ’Ακέραια καί ανέπαφα άνευρέθησαν μόνον οκτώ μαρ
μάρινα ήμικιονόκρανα Κορινθιακού ρυθμοΰ, κατακεχωσμένα επι του λό
φου των Σχοινοβατών1), άτε, ώς εικάζεται, μή γενομένης παντελώς χρή- 
σεως αυτών. Ταΰτσ καί τινα άλλα διασωθέντα κατά τό μάλλον ή ήττον 
ακέραια αρχιτεκτονικά ευρήματα, οιον κιονόκρανα, ζφφόροι, επιστύλια 
μετά κυμαΐίων, ώς τά έν τφ Έρεχθείφ, γείσα, σίμαι, φατνία έναπόκειν 
ται εν τφ μουσείφ τής πόλεως.

Τήν ΰπαρξιν δέ πλείστων ναών καί αγαλμάτων τών θεών έν τή 
πόλει μαρτυροΰσι καί αί επί τών νομισμάτων παραστάσεις ναών 
μετά ή άνευ αγαλμάτων θεών καί αγαλμάτων τών λ^ιρευομένων κατ’ 
εξοχήν έν γένει θεών έν τή πόλει. Τών αγαλμάτων τούτων τινά ήσαν αν
τίτυπα τών καλλίστων έργων μεγάλων καλλιτεχνών, ώς τού ’Απόλλω
νος λ. χ. Σαυροκτόνου καί Λυκείου τού,Πραξιτέλους καί τοΰ ΤΙρακλέους 
του Λυσίππου. Έκ τοΰ επί μεταλλίων είκονιζομένου όκταστύλου ναού 
καί έν τφ μέσφ αυτού τοΰ αγάλματος τοΰ Έρμοΰ ή έξαστύλου ναοΰ 
καί έν τφ μέσφ αυτού τοΰ αγάλματος τοΰ Ήρακλέους μαρτυρεΐται ή 
ΰπαρξις Έρμείου καί ’ Ηρακλείου έν τή πόλει. 'Ωσαύταις ό έπί τών νομι
σμάτων τής πολεαις από τών χρόνων τοΰ Ήλιογαβάλου χαρασσόμενος τ ι
μητικός τής πόλεως τίτλος, ώς προερρήθη, νεω κόρο ς  δηλοϊ τήν ΰπαρξιν 
ναοΰ ίδρυθέντος προς τιμήν τοΰ αύτοκράτορος θεού, τοΰ Σεβαστείου*), 
άναμφιβόλως έν τφ περιοπτοτέρφ τής άκροπόλεως μέρει.

ΙΙερί τής θέσεως τών ναών ούδέν θετικώς γιναίσκομεν πλήν τής τοΰ 
’Ασκληπιείου, κειμένου έν τφ άνατολικφ τής πόλεως τμήματι, διαπιστω- 
θέντος τούτου έσχάταις έξ εύρέσεως κατ’ άνασκαφάς μεγάλου εις τούς 
θεούς τής υγείας αναθηματικού αναγλύφου1 * 3). Έκ τών άνευρισκομένων 
όμως θεμελίων καί μαρμάρων, οσάκις γίνεται βαθεϊα έκσκαφή προς θε- 
μελίωσιν νεόδμητου κτιρίου, εικάζεται ότι οί πλείστοι τών ναών έκειντο έν 
τφ άνατολικφ καί νοτίφ τής ύποκειμένης πόλεως μέρει παρ’ αυτή τή 
άκροπολέι. ‘Ωσαύτως έκ τών έπί τής κορυφής τοΰ έκτος τής πόλεως κω
νοειδούς λόφου Ν νμ φ α ίο ν  (Τζινδέν-τεπέ) γενομένων άνασκαφών διεπι-

1) D i a c o v i t c h  Β. L a  frise  des d iv in ite s  s a ln ta ir e s  de l a  T haace .
A n n ua ire  de la  b ib l. n a t. a  P lo vd iv , έτ . 1921, σελ . 160 .—2) ’Ί δ ε  κ α τω τέρ ω  § 9 .—
3) “Ιδε Κ. Μ υ  ρ τ . Ά  π ο σ τ  ο λ ί δ ο υ , 'Ιερ ό ν  το ΰ  Ζ υμυδρηνοΰ ’Α σ κ λ η π ιο ύ  έν  
Θ ρρκη, «Θ ρ α κ ικ ά » , τόμ . Ι Γ '.  σελ . 269. σημ. 1.
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στώθη επ’ αυτής ή ΰπαρξις ναΐσκου 7) αναμφιβόλως τοΰ Κενδρισέως ή 
Κενδρισηνοΰ Απόλλωνος, τοΰ πολιούχου τής πόλεως, καί χαμηλότερον 
επί τής βορειονατολικής κλιτΰος ετέρου κατά νόμισμα τοΰ αΰτοκράτορος 
Κομμοδου 3). Έξ άλλου δέ νομίσματος τοΰ αΰτοκράτορος Καρακάλλα πα- 
ριστάντος επί λόψου ούχί ΰψηλοΰ ναόν τετράστυλον μετ’ αετώματος καί 
παρ’ αΰτφ ταπεινύτερον κτίριον άνευ αετώματοςa) δυνατόν νά όρισθή 
χαχά πάσαν πιθανότητα έν συνδυασμφ μετά των άνακαλυφθεισών προ 
εκατονταετίας μεγάλων μαρμάρινων πλακών έπεστρωμένων επί τοΰ εδά
φους Η ρ ά κ λ ε ιο ν  καί παρ' αύτφ τό πραιτώριον, οΰ μακράν δέ ύψηλότε- 
ρον βορείως επί τοΰ λόφου των Σχοινοβατών, δπου άνευρέθησαν κατακε- 
χωσμένα τά προειρημένα ήμικιονόκρανα, τύ Σεβαστειών, τ. έ. ό τοΰ αΰ
τοκράτορος θεοΰ ναός, δστις κατά τό προμνημονευθέν νόμισμα ήτο όκτά- 
στυλος ''). Καί αΰτή άλλως τε ή προσωνυμία τοΰ λόφου Εΰμολπιάδος Σα
ράι τεπέ κατά τον Έβλιά δηλοΐ την ΰπαρςιν επί τοΰ λόφου λειψάνων με
γαλοπρεπών κτιρίων (άνακτόρων=σαράϊ).

Έ ν γένει δέ εκ τών μέχρι τοΰδε γενομένων τυχαίιος δι ’ οίκοδομητι- 
κάς άνάγκας εκσκαφών εΰρέθησαν πολλαχοΰ λείψανα οίκοδομιών, άλλ’ 
αδύνατος είναι ό καθορισμός αΰτών ένεκα τής επί τοΰ αΰτοΰ χώρου κατά 
διαφόρους χρόνους μετ’ επιγενομένα; καταστροφάς ανοικοδομήσεως δια
φόρων κτιρίων. Οΰτω εν ώ χώρφ> απαντώσι λ. χ. τά θεμέλια κα; ίχνη αρ
χαίων ναών καί μαρμάρινων κτιρίων, έν τώ αύτφ άπαντώσιν επ ’ αΰτών 
ή πας»’ αΰτοϊς καί πλινθόκτιστοι τοίχοι τών Ρωμαϊκών καί τών Βυζαντια- 
κών καί αΰτών τών Τουρκικών χρόνων. Τά καθορισθέντα έκ τών άνευ- 
ρεθέντων λειψάνων δημοσίων κτιρίων ή μάλλον αι θέσεις αΰτών ακριβώς, 
διότι τά λείψανα κατεχώσθησαν πάλιν άνεγερθέντων επ’ αΰτών οίκοδο
μιών, ε ίνα ι: Τό στάδιον δ), τό ΰέατρον6), ναός πρόστυλος7), υδραυλικόν

1) Τ σ ο ν κ α λ ά  Γ . Ί α το ρ ιο γ ε ω γ ρ α φ ικ ή  π ερ ιγ ρ α φ ή  τής Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λεω ς , 
Β ιέ ν ν η , 1851, σελ. Π  § 14. — D o b r  u s  k y , S b o rn ik , τόμ. X V I I I , έτ. 1901, σελ* 
800.—2) G e r a s s i m o w  Τ b. Ν ο μ ίσμ ατα  κ α ί μ ε τά λ λ ια  τής Φιλιππουπόλεως. 
β ο υλ γα ρ ισ τ ι. A tin u a ire  du Μ usee n a t. a  So p h ia , έτ. J 9b 1 — 34, σ ελ . 125. o) Α υτό
θ ι ,— 1) "Ιδ ε κατοτχερω § 9 .—5) Κ. Μ υ ρ τ. *Α π  ο σ τ ο λ ί δ ο υ, ή α ρ χα ία  Φι· 
λ ιπ π ο ύ π ο λ ις , έτ. 1928, σελ. 8—12 κα ί ΑΰΟις περί τή ς α ρ χ α ία ς  Φ ιλ ιπ π ο υπ ό λεω ς . 
σ ελ . 8 —16, β ο υ λ γα ρ ιο τ ί. κ α ί Ή  ά ν ΰ η σ ις  τή ς  Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λεω ς  υπό  τή ν  Ρ ω μ α ϊκ ή ν  
κ υ ρ ια ρ χ ία ν , βουλγαρ ικό  ί έν  τή  έ π ισ ή μ φ  τοΰ δήμου τή ς Π λόβδοφ  έφ η μ ερ ίδ ι, έτ. 1932, 
άρ. 108. 6) Κ. Ο ι κ ο ν ό μ ο  υ, ίσ το ρ ιο γ εω γ ρ σ φ ικ ή  π ερ ιγρ α φ ή  τής επ α ρ χ ία ς  Φι-
λ ιπ π ο υ π ό λ ε ω ς . Β ιέ ν ν η , ' 1819, σελ. 25 § ι β ' . —Γ. Τ σ ο υ κ α λ ά, ένΟ-’ ά ν ω τ . σελ . 2 8 , 
§ 37.- J i r e c e k - A r g h y r o w ,  'Οδοιπορικόν, σελ. 131.—7) Κ. Μ υ ρ τ. Ά - 
π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Annuaire de la bibliot. nat. a Plovdiv, έτ 1929, σελ. 188. III.— 
Σ υλλο γή  έπιγρ. Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ εω ς , «Θρακικά», τόμ. \7Ι, άρ. 66 καί τόμ. II, σελ
21, V.



καί ηλιακόν πολυγωνικόν ώρολόγιον *), ιδιόρρυθμον δίθολον καί πλινθό- 
κτιστον κτίριον 3), το ’Ασκληπιείου 8), βαλανεΐον. 'Ωσαύτως έκ των λειψά
νων των τειχών τής τε άκροπόλεως, Ελληνικών, Ελληνιστικών, Ρωμαϊκών 
καί Βυζαντιακών καί τής υποκείμενης πόλεως Ρωμαϊκών καί Βυζαντιακών 
καθορίζεται ό περίβολος τής μέν άκροπόλεως (τής αρχικής πόλεως) ακρι
βώς, ουδαμώς μετακινηθείς άνά τούς α’ιώνας μετά πολλάς άνακτίσεις, τής 
δε υποκείμενης πόλεως κατά τό μάλλον ή ήττον ελλείψει επαρκών ιχνών4).

’Αγάλματα τών λατρευομένων θεών, τών κοσμοτίντων, ώς εικός, 
τούς ναούς ή ανδριάντες αύτοκρατόρων ή άλλων επισήμων άνδρών, εΐ

1) Τ ο ν  α  ύ  τ ο ΰ , τά  α ρ χ α ία  δημ όσ ια  ω ρ ο λό γ ια  έν  Φ ίλ ιπ π ο υπ ό λε ι, β ουλγαρ ί- 
σ ι ΐ  έ ν  τή  έφ η μ . τοΰ δήμου τή ς Π λόβδη, έτ . 1932 άρ. 112—114.—2) Α· Β a s  c h - 
m a k ο w , E chos R o u m e lio te s , L o uva in , έ τ . 1883, σελ. 14.— 3) D i »  c o w i t c h  
B ., L a  fr ise  des d iv in it£ s s a n ita ire s  de la  T hrace  e t la  cu lte  d ’E scu lape  ό. P h ilip p o - 
p o lis . A n n uaire  de la  b ib lo th . n a t. a  P lovd iv , e t . 1921, σ ελ . 172—175.

4) ’Α νά γ λυ φ ο ς  τό π ο γρ α φ ικ ό ς  χάρτης τοΰ περ ιβ όλο υ τώ ν  τε ιχ ώ ν  τή ς άκρ οπό 
λ εω ς  κ α ί το ΰ  τή ς υπ ο κ ε ίμ ε νη ς  π ό λ εω ς  έπ ί ρ ω μ α ιο κ ρ α τ ία ς  υπ ό  κ λ ίμ α κ α  έ π ιφ α ν ε ία ς  
1 : 2000 κ α ί ύ ψ ο υ ς  1 ; 1000 έ φ ιλ ο τ ε χ ν ή θ η  υπό  τοΰ φ ιλ ο π ό νο υ  δ ιευ θ υ ν το ΰ  τής π α ι
δ α γ ω γ ικ ή ς  έν  Φ ιλ ιπ πο υπ ό λε ι ά κ α δ η μ ε ία ς  Μ α ρ ίνο υ  Π ετρ ώ φ  κ α ί έ ξ ε τ έ θ η  έν  τή  β ιο 
μ η χ α ν ικ ή  τής π ό λ εω ς  ε κ θ έ σ ε ι  τοΰ 1936. (Κ . Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ι ή  Φι- 
λ ιπ π ο ύ π ο λ ις  π ά λ α ι κ α ί ν ΰ ν , Έ φ η μ . Μ π  ο ρ μ π ά Φ ιλ )πό λεω ς, 30 'Α π ρ ιλ ίο υ  
1936). Ό  περ ίβ ο λο ς τή ς υ π ο κ ε ίμ ε νη ς  π ό λ εω ς  έχ α ρ ά χ θη  κ α τά  τά ς ε νδ ε ίξ ε ις  κα ί 
υ π ο θ έ σ ε ις  ή μ ώ ν ϊ Τ ην α υ τ ή ν  κ α τ ε ΰ θ υ ν σ ιν  α κ ο λ ο υ θ ε ί έν τφ  χάρτη  του (τό φ ρο ύρ ιον 
τ ή ς  Φ ιλ ιπ π ο υπ ό λεω ς  κ τλ . C o n tribu tio n s κ λ π . ώ ς α νω τέρ ω ), κα ί ό Δ. Τ σ ό ντζεφ  
ε ίς  τη ν  β ο ρ ε ία ν , α ν α τ ο λ ικ ή ν  κ α ί ν ο τ ία ν  μέχρ ι τοΰ λό φ ο υ  τοΰ ω ρ ολογίου  π λ ευρ ά ν . 
Ή  δ υ τ ική  π λ ευ ρ ά , ή ν  χαράσσει ούτος κ α τ ’ εα ιθ ε ϊα ν  γραμμ ήν άπό  τοΰ προειρημ ένου 
λόφ ο υ  μέχρι τ ώ ν  υ π ω ρ ε ιώ ν  τοΰ Μ ουσα ίου  κ α θ ’ ύ π ό θ ε σ ιν  επ ί ο ύδ εμ ιά ς  έ νδ ε ίξ εώ ς  
σ τη ρ ίζετα ι, ’Επί τή ς  κ α τ ε υ θ ΰ ν σ ε ώ ς  της κ α τά  τά ς  γ ε νο μ ένα ς  έκσ κ α φ ά ς  προς ά ν ί -  
γ ερ σ ιν  κ τ ιρ ίω ν  π α ντα χ ο ΰ  ουδέ ίχ ν ο ς  θ εμ ελ ίω ν  τε ίχ ο υς ή σ υ νο ικ ισ μ ο ύ  ά π εκ α λ τ 'φ θ η , 
το ΰ  εδά φ ο υς ό ντο ς μέχρ ι β άθο υς 4 μ έτρ ω ν π α ρ θ έ νο ύ . Π ο λλφ  όμως εσ ω τέρ ω  άπε- 
κ α λ ύ φ θ η  μέρος τοΰ Ρ ω μ α ϊκ ο ΰ  τε ίχ ο υ ς  τή ς π λ ευρ ά ς  ταΰτη ς μέχρι β ά θο υ ς  4 μ έτρ ω ν 
άπό  τή ς ν ΰ ν  έ π ιφ α ν ε ία ς , κ α θ ’ ολον τό μήκος τή ς ν ο τ ια να το λ ικ ή ς  π λ ευρ ά ς  τοΰ 
κ α τα ρ ρ ιφ θ έ ν το ς  Κ ουρσούμ -χάν ό λ ίγω  έσ ω τέρ ω  α υ τή ς  ε ντό ς  τοΰ χ α ν ίο υ . Τό 
τ ε ίχ ο ς  τοΰτο  κ α τά  τη ν  έ κ β ά θ υ ν σ ιν  το ΰ  χώρου τοΰ χ α ν ίο υ  επ ί μήνας κ α ί μετά πολ- 
λοΰ  μ ό χθο υ  έ ν εκ α  τή ς στερεότητάς το υ  κ α τη δ α φ ίζ ε το  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ντω ν  τώ ν  πέ- 
ρ ιξ  ά γο ρ α ίω ν  κ α ί τώ ν  έ κ ε ΐθ ε ν  δ ια β α τ ώ ν . 'Α πο ρ ία ς ά ξ ιο ν , π ώ ς  δ ιέ λ α θ ε  τοΰτο  το ν 
φ ιλ ό π ο νο ν  κ α ί άκρ ιβ ο λό γο ν δ ιευ θ υ ν τή ν  τή ς β ιβλίο  θ ή κ η ς ."Ο θ εν  δέον ή δ υτ ική  π λ ευ 
ρά το ΰ  περ ιβ όλο υ έ ν  τ φ  χάρ τη  του. ν ά  δ ιο ρ θ ω θ ή  χαρασσομένη  Ισ ω τέρ φ  κ α ί π ο λ λ φ  
έγ γ υ τ έρ ω  το ΰ  δ υτ ικο ΰ  τή ς άκρ ο π ό λεω ς π ερ ιβ ό λο υ  π α ρ α λ λή λω ς  σχεδόν α ύ τ φ  κ ά ί 
μ η ν ιο ε ιδ ώ ς κ α τα λ ε ίπ ο υ σ α  έξω  to  Κ ουρσούμ-χάν ( ν ΰ ν  κρ εα τα γο ρ ά ν ),π ερ ιλα μ β ά νο υσ α  
όμως κ α τά  π ά σ α ν  π ιθ α ν ό τ η τ α  τό κ ά τερ ρ ιμ μ ένο ν  ήδη Β εζεσ τέν ιο ν , ( “Ιδε κ α ί Κ. 
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  β ιβ λ ιο γρ α φ ία  τή ς π ρ ο ειρ ημ ένης το ΰ  Τ σ ό ντζεφ  σ υγ 
γρ α φ ή ς, «Θ ρ α κ ικά » , τόμ . ΙΒ '. (1939), σελ. 394-395). Τόν χάρτην το ΰ  Τ σ ό ντζεφ  τώ ν  
δύο π ερ ιβ ό λω ν τής π ό λ εω ς , τ . έ·. τοΰ τή ς άκρ ο π ό λεω ς (άρχ ική ς π ό λ εω ς ) κ α ί τοΰ 
τής υ π ο κ ε ίμ ε νη ς  π ό λ εω ς  έδημοσ ίευσε κα ι ό Χρ. Δ ά ν α φ  έ ν  τή P au ly s  R e a l-E n c y k l. 
έν  τή λ. P h ilip p o p o lis .

Θ ρ α κ ι κ ά  ΙΗ\
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καί ίκανά άνβρομήκη βάθρα αυτών περιεσώθησαν, μέχρι τοϋδε δεν άνευ- 
ρέτ^ησαν, πλήν ενός Ρωμαίας εύγενοΰς γυναικός έν ίματίφ φυσικού με
γέθους, άλλ1 * 3 άτέχνου, δυο κορμών του μέν άνδρός τοϋ δέ γυναικός, ευ
ρισκομένων νϋν έν τφ μουσείφ τής πόλεως, μιας κεφαλής καλής τέχνης 
ίκανώς, κατακειμένης εν τφ μουσείφ τής Σοφίας, ωσαύτως έτέρας, π ιθα
νώς τοΰ αυτοκράτορος Σεπτιμίου Σεβήρου, κεκομμένης από τοΰ 'κορμού 
άδριάντος. Μνημονευτέα ωσαύτως δυο μαρμάρινα άγαλμάτια από τοΰ β'. 
μ. X. αίώνος κατακείμενα νϋν έν τφ μουσείφ τής Σοφίας, ών τό μέν 
ύψους 0,985 τοϋ μ άκέφαλον δυστυχώς απεικονίζει κατά τον Filow *) 
Μοϋσαν, πιθανώς την Ερατώ έν χιτώνι καί ίματίφ, τό δέ μήκους 0,35 
καί ΰψους 0,205 απεικονίζει ταϋρον, άξιοσημείωτον διά τήν καλήν του 
τέχνην καί τήν έντελή τοϋ μαρμάρου λείανσιν 2). Οϋδαμώς δ’ άπίθανον 
τό πρώτον νά προέρχηται καί έκ προγενεστέρων χρόνων έκ συμπλέγμα
τος τίνος τών Μουσών, έφ3 ου άποκοπείσης τεχνηέντως τής κεφαλής προ- 
σηρμόσθη έπί τών ρωμαϊκών χρόνων κατά τό έπικρατοϋν έ'θος ή κεφαλή 
αϋτοκρατείρας τινός, ήτις καί άπώλετο.

Πλεΐστα όμως μικρά ανάγλυφα τοΰ Θρ^κός ιππέως—τοϋ Κυρίου ‘Ή - 
ρωος καί άλλων θεών, ώς καί νεκροδείπνων, μικράν ή μηδεμίαν καλλιτε
χνικήν αξίαν έχοντα άνευρέθησαν εν τή πύλει καί προ παντός περί αυτήν 
έν τοΐς άγροίς,—προφανή βαναυσουργήματα ταϋτα—, άπερ ήσαν αναθή
ματα προσφερόμενα τοΐς θεοΐς εις τούς ναούς κ α τ ’ ε υχ ή ν  ή ε υ χ α ρ ισ τ ή 
ρ ια  υπό τού άπλοϋ λαοΰ ή τινά τούτων έκόσμουν τάς εστίας τών οικιών» 
ώς τών έφεστίων οικογενειακών θεών, ώς παρ’ ήμΐν σήμερον ακριβώς ει
κόνες άγίων κοσμοΰσι τά εικονοστάσια εκάστης οικογένειας.

§ 7. Εις τήν Φιλιππόπολιν ώς τής επαρχίας μητρόπολιν συνήρχοντο 
κατ’ έτος απεσταλμένοι τών άλλων έπαρχιακών πόλεων εις σύνοδον, είδος 
^Αμφικτιονίας, ήτις κατά τά νομίσματα τής πόλεως από τών χρόνων τοΰ 
Καρακάλλα (211) καλείται Κ ο ιν ό ν  Θρρ,κών. Ή  προσωνυμία αϋτη τής 
συνόδου άπαντα καί έν επιγραφή : «. . .ευεργέτην τοΰ Θρακών Κοινού», 
κάί «τό Κοινόν τών πόλεων τής Θρακών έπαρχίας» *). Τούτο προφανούς 
ήτο λείψανον τοϋ επί τής βασιλείας καί ανεξαρτησίας τών Θρφκών 
τών φύλων συνδέσμου 4). Ό  σκοπός τής συνόδου δέν είναι ήμΐν ακριβώς 
γνωστός, πάντως δμως άφεώρα είς τήν από κοινού λήψϊν αποφάσεων περ  ̂
τελέσεως εορτών υπέρ τοΰ εκάστοτε ούτοκράτορος θεού και τοΰ οίκου

1) F i l o w  Β. I 'a r t an tiq u e  en B u lg a r ie , So p h ia , έτ. 1925, ο ελ . 53, ε ΐκ ώ ν  41.
—2) Τ ο ϋ  α  ν  t  ο ΰ , S cu lp tu res  an tiq u e s  de P h ilip p op o lis , έ ν  τ φ  an n u a ire  jub i- 
la ir e  D iacovitch , e t . 1925, σελ. I l l  κα ί έ ξη ς .

3) K a  1 i n k  a , ενθ*  ά ν ω τ . -σελ. 102, άρ. 106. —Κ. Μ υ ρ τ .  Ά  π  ο σ τ ο λ  ί- 
δ ο υ , Σ υλλογή  κ τ λ . «Θ ρ ςικ ικά », τόμ. V I , άρ . 22 .—4·) Σ . Σ α κ κ ε λ α ρ ι ά δ ο υ ,
Π ό λεις  κα ί Οέσμια Θ ράκης, σ ελ . 197.



αυτού, εις την τέλεσιν αγώνων καί θυσιών, ών μετεΐχον πάντες οί Θράκες 
καί εις τήν διά των εορτών καί πανηγύρεων τακτικήν επικοινωνίαν 
αυτών.

Τό Κ ο ιν ό ν  Θ ρακώ ν  πιθανώς συνεζήτει καί περί τής συμπεριφοράς καί 
διαγωγής τών κατά τόπους διοικητικών καί στρατιωτικών υπαλλήλων καί 
εξέφραζε διά τοΰ προέδρου του εις τον έκάστοτε τής επαρχίας διοικητήν 
τάς ευχαριστίας επί τή χρηστή τής ύπ ’ αυτόν επαρχίας διοικήσει ή διετύ- 
που προς τήν σύγκλητον καί τον αυτοκράτορα παράπονα επί όλιγωρίφ τοΰ 
καθήκοντος ή καταπιέσει τοΰ λαοΰ υπό τών διοικητικών οργάνων, άπεφά- 
σιζε δ1 * 3άμα και περί άνεγέρσεως ανδριάντων εις τό αυτοκράτορα καί εις 
άλλα επίσημα πρόσωπα καί εις τούς θεούς, περί στήσεως αναθηματικών 
στηλών, περί Ιδρύσεως ναών καί βωμών καί περί άλλων τινών ήττονος 
σπουδαιότητος ζητημάτων Χ) Επιγραφή τις, έν ή τό μνημονευόμενον Κ ο ι
νό ν  τώ ν έ π ϊ Θ ράκης'Ε λλήνω ν  είναι άνάλογον τφ Κ ο ιν ό ν  Θρρ,κών δια- 
πιστοΐ τούτο a).

Τό Κ ο ιν ό ν  Θρα,κών συνήρχετο πιθανώς εις τον καθιερωμένον τφ 
αΰτοκράτορι ναόν, τό Σ εβ α α τε ΐο ν  tem plutil A ugusti, ον ΐδρυσεν ή πό
λις άναμφιβόλως επί τής άκροπύλεα>ς μεγαλοπρεπή, δθεν ελαβε καί 
τήν τιμητικήν προσωνυμίαν νεω κόρος. Εξέλεγε δέ καί τον τοΰ ναού 
ά ρ χ ιε ρ έ α , δστις ώς πρόεδρος διηύθυνε τάς εργασίας τής συνόδου 
καί τούς τελούμενους αγώνας καί κατ’ αναλογίαν τών έν τή μικρά Άσία 
άπαντώντων εν έπιγραφαϊς ’Α σιάρχης, Γ αλατάρχης , Κ ιλ ικ ιά ρ χ η ς , άπερ 
είναι προσωνυμίαι αρχιερέων»), ώνομάζετο Θ ρςικάρχης4), άπολαύων με
γίστης τιμής παρά τοΐς Θρφξίν.
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1) M a r q u a r d t ,  έ ν θ ’ άνο;>τ. τόμ . I , σελ. 603 κ α ί έ ξ η ς .—2) « 'Ε π ιμ ελή - 
τεύο ντο ς Μ αξίμ ο υ  Σ ο υσ ίω νο ς , γρ α μ μ α τεύο ντο ς Α υλου Α ο υκ ίο υ  Φ ρ ο ντίιο υ  to  Κ ο ιτάν 
τω ν  επ ί Θ ράκης 'Ε λ λ ή ν ω ν  κ α τεσ κ εύ α σ ε . Σ υνα γό μ ενο ι δέ ε ΐσ ίν  ο ϊδε: Ή ρ α κ λ ια ν ό ς , 
Φ λαβ ιανός, Ε ύτύχης, ’Α π ε λ λ ικ ώ ν , ’Α πο λλό δω ρ ο ς . . Φ ιλάρετος, Φ ιλ ίσκος, ΓΓολίων,
Πρ ό κλος». D u m o n t - H o m o l l e ,  ε ν θ ’ά νω τ . οελ  334, άρ. 3 7 —Π ρβλ. κα ί τή ν 
ύ π ’ άρ. 22 έπ ιγρ . έ ν  τή Σ υλλο γή  έπ ιγρ . Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λεω ς , «Θ ρ α κ ικά » , τόμ V I, κ α θ ’ 
ή ν  τό Κ ο ινόν τ ώ ν  π ό λ εω ν  τής Θ ρακώ ν επ α ρ χ ία ς  εγ ε ίρ ε ι σ τή λη ν ε ίς  α υτο κ ρ ά το ρ α .—
3) M a r q u a r d t ,  έ ν θ ’ ά νω τ . τόμ. I , σελ . 515 —4) < Λ (ούκ ιο ς) Α τϊρ(ήλιος) Ρ οΰφος
Ρ ο ύφ ο υ  τοΰ Θ ρ α κ ά ρ χ ο υ  το ν  Π ύ  Ό ι ο ν  τή  μ η τρ ο πόλε ι. Ε υτυχώ ς» ’Ε π ιγρ α 
φ ή  έκ  Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λεω ς—C a  g n a  t β ν θ ’ ά νω τ . άρ. 707. Ω σ α ύ τω ς  *β ί δύο ά λ λα ι 
μετά  τοΰ Θ ρ α κ ά ρ χ η ς  έκ  τή ς α υτή ς π ό λεω ς  κ εκ ο μ μ ένα ι, Κ. Μ υ  ρ τ. Ά -  
π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Σ υλλογή  κ τ λ . «Θ ρ φ κ ικά » , τόμ. VI άρ . 21 κα ί 22. Ω σ α ύ 
τω ς  « Α ΐλ (ιο ς) Κ ότυος το ΰ  θρ ς ικάρ χο υ» έκ  Σ ερδ ική ς, D ο b r  u s k y , S b o rn ik , τόμ. 
I I ,  άρ. 7 κ α ί K a l i n  ka, έ ν θ 1 ά ν ω τ . .  σ ελ . 75, άρ. 83 κ α ί «Ζή-θος π ρ α γμ α τευ τή ς  
Ε ύσ ιο χ ίο υ  Κ έλερος Θ ρςικάρχου κ τ λ .»  έκ Τ ρ α ϊα νή ς  Α ύγο ύστη ς , D a  n o w ,  B u ll, de 
l ’ in st. arch6o l. B u lg . τόμ X I. (1937), σελ. 196, άρ . 2.
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Έάν δμως γείνη άσπαστη ή γνώμη τοΰ P erro tι) δτι οι Άσιάρ- 
χαι, Γαλατάρχαι, Κιλικιάρχαι δεν ήσαν αρχιερείς, άλλ3 απλώς άρχον
τες έφορεύοντες των εορτών και τών αγώνων, τελουμένων συγχρόνως 
μετά τής συνόδου τοΰ K o l v o v  τώ ν  π ό λ εω ν  τής επαρχίας και χορηγοΰν- 
τες εξ ιδίων άπασαν ή μέρος τής διά τους αγώνας καί εορτάς δαπάνης, 
ώς οί άγορο νόμο ι  (aediles) έν Ρώμη καί οί χορηγο ί  έν Ά θήναις, επομέ
νως ενεκα τούτου έδει νά έκλέγωνται εκ τών εΰπορωτάτων τής πόλεως ή 
τής επαρχίας, τότε δέον νά ύποτεθή δτι το αξίωμα του  άρχ ιερέω ς  τοΰ 
Σεβαστείου δεν συνέπιπτεν αείποτε μετά τοΰ το ν  Θρρ,κάρχου, άν ό άρ- 
χιερεύς δεν ήτο εύπορος. Ούτως άλλος ήτο ό εκλεγόμενος άρχιερεύς, ό τοϋ  
K o lv o v  Θ ρακώ ν  προεδρεύουν καί άλλος 6 Θρφκάρχης, ό τών εορτών καί 
αγώνων εφορεύουν καί χορηγών άμα3).

§ 8. Κατά τάς μέχρι σήμερον ειδήσεις αγώνες τελούμενοι εν Φιλιπ- 
πουπόλει ήσαν τά ’Α λεξάνδρε ια  προς τιμήν τοΰ μεγάλου ’Αλεξάνδρου, 
ίδρυθέντες υπό τοϋ αύτοκράτορος Καρακάλλα 3), τοΰ ψερομένου έπί τών 
μεταλλίων τής πόλεως ΑΥΤ(οκράτωρ) Κ(αΐσαρ) Μ(άρκος) ΑΥΡ(ήλιος) 
ΣΕΥ(ήρου) ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΣ, ώς καί εν έπιγραψαΐς. Τά Πύ'Ο'ΐα προς τι
μήν τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος « . . . .  ΓΙύθια έν Φιλιπποπόλει . . . »  κατά 
νομίσματα καί επιγραφήν εΰρεθεΐσαν έν 'Ηρακλείμ 4), οϊτινβς έτβλοΰντο 
από τών χρόνων τοΰ Καρακάλλα συγχρόνως μετά τών ’Αλεξανδρείων, 
ώς δηλοΰται έκ τών ώραίων όρειχαλκίνων μεταλλίων, ών ή μεν έμπρο- 
σθία δψις φέρει την προτομήν τοΰ αύτοκράτορος μετά πλήρους τοΰ ονό
ματος πέριξ, ή δέ οπίσθια πάλιν τον αύτοκράτορα ώς οπλίτην δρθόν 
κρατοΰντα διά μέν τής δεξιάς σφαίραν, έφ’ ής ϊσταται άντιμέτωπος προς 
αυτόν ή πτεροφόρος Νίκη μετά στεφάνου εις την χεΐρα, διά δέ τής άρι- 
στεράς δόρυ καί πέριξ την επιγραφήν «Κοινόν Θρακών Άλεξάνδρια έν 
Φιλιπποπόλι» 6) καί εκατέρωθεν τοΰ οπλίτου έν τφ μέσφ «Π ύ-θ ια » 6) . 
Τά Κ εν δ ρ ίο ε ια  προς τιμήν τοΰ πολιούχου Κενδρισέως ή Κενδρισηνοΰ 
Απόλλωνος, οιτινες άναμφιβόλως ήσαν οί παλαιότατοι, διότι ώνομάσθη- 
σαν εκ τοΰ τοπωνυμίου τοΰ πρώτου τών Θρακών συνοικισμοΰ, ονομαζό
μενου Κ ε ν δ ρ ιο ό ς 7), έφ” ου έκτίσθη βραδύτερον ή φερώνυμος τοΰ Φιλίπ^ * 8

l ) D a r e m b e r g  et  S a g l i o ,  d ic tio n ira ire  des a n tiq u ite s  έ ν  τ α ΐς  λ. Ά -  
α ιά ρ χ η ς -Γ α λ α τά ρ χ η ς .—2) Π ρ β λ .κα ί Κ ο ί ν ο  ν κα ί Κ ο ι  ν  ά  ’Α σ ίας π α ρ ά  V . C k  a- 
p o  t : L a  provence R o m ain e  p ro c o n su la te  d ’A sie , σελ. 454 κ α ί έξης.

8) Ή ρ ω δ ι α ν ο ΰ, IV, 8.—4) D um ont-H  o mo l l  e, ενθ’ άνωτ-φελ. 
392 άρ. 74s.—CIA, τόμ. Ill, άρ. 129. 5) Διά την ακρίβειαν το —-ι π π ο π ό λ ι 
είναι μικροτέροις γράμμασι κεχαραγμένον ακριβώς κάτωθεν τοΰ οπλίτου.—6) Ε c- 
k h e 1, doctrina num. veterum, τόμ. II, 43.—7) ’Ίδε, Κ. Μ υ.ρ τ. Ά .π ο σ τ ο -



που πόλις, (πρβλ. τά Δήλια, Νέμεα, "Ισθμια, ’Ολυμπία). Ουτοι επί Ήλιο- 
γαβίλου, φερομένου επί των μεταλλίων τής πόλεως ΑΥΤ(οκράτωρ) Κ(αΐ- 
σαρ) Μ(άρκος) ΑΥΡ(ήλιος) ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΣ, συνηνώθησαν μετά των Πυ
θίων καί μετεβλήθησαν προφανώς από τοπικών εις πανθρφκικους κατ’ 
επιγραφήν εΰρεθεΐσαν έν τη πόλει, δυστυχώς κεκομμένην: «τον αγωνο
θέτην τών πρώτων Πυθίων Κενδρεισίων . . . Σελάστην . . . »  ή κατά τον 
Χρ. Δάνωφ «[εί]σελαστι[κών αγώνων]» * 1). Πάντες οΰτοι οί αγώνες ήσαν 
γυμνικοί, ώς διαπιστοΰται έκ τών επί νομισμάτων αθλητικών καί αγωνι
στικών παραστάσεων, καί ετελοΰντο εν τφ σταδίφ τής πόλεως κατά τό 
πρότυπον τών έν ‘Ελλάδι τοπικών ή πανελληνίων.

Ούδεμία Αμφιβολία δτι οι γυμνικοί αγώνες ήκολουθοΰντο, ώς ξν 
Έλλάδι, καί υπό μουσικών, πιθανώς δέ καί θεατρικών παραστάσεων τρα
γωδιών τών μεγάλων Ελλήνων τραγικών εν τφ θεάτριρ τής πόλεως, 
άφοΰ έλατρεΰετο ο Απόλλων καί ώς κιθαρφδός καί μουσηγέτης κατά 
τάς επί τών νομισμάτων τής πόλεως εικόνας αυτοί καί ή πόλις είχε κα- 
ταστή πνευματικόν τών Θρακών κέντρον, εις ο προς χρηματισμόν κατέ- 
φευγον κατά τον εϊρωνα καί θυμόσοφον Λουκιανόν πάντες οί ψευδοφι- 
λόσοφοι 2). Την ΰπαρξιν δέ διάσημων εν' τή πόλει άοιδών μαρτυρεί καί 
περισωθέν άπό τών αυτών χρόνων επιτΰμβιον ελεγεΐον εις άοιδόν καί 
ποιήτριαν, επικληθεΐσαν επί τή τέχνη της Μ οϋαα  ή ΙΙ ιερ ίς , ής καί ο 
άνήρ Μάξιμος ήτο θιασώτης τών Μουσών, ποιητής καί μελοποιός 8). Τό 
επίγραμμα δυστυχώς κεκομμένον έχει καθ’ ήμετέραν άνάγνωσιν καί συμ- 
πλήρωσιν ωδε :

«Τήν καί Μουσαισιν γ ’ [εισον) χέλυος Παρνασο[ϊο ήδεΐς] 4 
φθόγγους εί[σαν καί] χειρός [έ]κ [μελψαμένην] 

καί κληθεΐσσν Πειερίδων αύτοΐσιν έπ’ εργοις,
— καί γάρ έκεΐθέν μοι μουσικόν ήν όνομα, — 

θάψεν άνήρ, ΐδρις Μουσών μέλεσίν τε ρυθμοΐς τε,
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λ ί δ ο υ περί τοΰ παλαιοτάτου ονόματος τής Φιλιππουπόλεως Κ ε ν δ ρ ι σ ό ς  
καί τοΰ μετ’ αυτό Ε ΰ μ ο λ ι π ι ά ς  έν τοΐς «Θρςικικοϊς», τόμ. 1(1928), σελ. 336— 
349 καί έν τφ Annuaire de la bibl. nat. a Plovdiv, έτ. 1926, σελ. 87-95.

1) T ο ϋ α ύ τ ο ΰ, Συλλογή έπιγρ. Φιλιππουπόλεως, «Θρακικά», τόμ. VII, άρ. 
155.—2) Λ ο υ κ ι α ν ο ύ ,  Δραπέται.—3) Τήν υπό τών Φιλιππουπολιτών θερα
πείαν τών Μουσών μαρτυρεί καί ή άνεΰρεσις τοΰ προμνημονευθέντος αγάλματος 
Μούσης, πιθανώς έκ συμπλέγματος τών έννέα Μουσών (ϊδε ανωτέρω § 6) καί τα 
έπιτύμβια έμμετρα επιγράμματα.—4) *0 πρώτος στίχος συμπληρούμενος κατά τα τε
τριμμένα γράμματα γίνεται έπτάμετρος’ τοιοΰτοϊ όμως άπαντώσι και, έν άλλοις επι- 
γράμμασι.
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Μά'ξιμος,—έζευξαν ΙΙειερίδες γάμον (op),— 
ω και παΐδας έλειπον ένίμ μεγάροισι, θύγ<ι[τρ]ας 

Μαντώ, [κλεινόν] προσκτ[ησαμέ]νην όνομα 
[μάντιος, — οϊα τ’ ήν γε τό μέλλον (; )]  γνώναι [άπασιν] . . .  » 1)

§ 9. ‘Η Φιλιππούπολις το πρώτον καλείται ν εω κόρο ς  1 2) επί τών νομι
σμάτων τού αύτοκράτορος Ήλιογαβάλου (2Ι8—222), διότι, ώς φαίνεται, 
επ’ αΰτοΰ έτιμήθη διά τής νεωκορίας 3). Αύτη ή τιμητική προσωνυμία πα- 
ρείχετο εις πόλεις, ιδίως έν τή μικρά ’Αοίςι, ο ϊτινε; μετά παραχωρηθεϊ- 
σαν άδειαν άνήγειρον τφ αύτοκράτορι ναόν καί έφρόντιζον περί τής συν- 
τηρήσεως αυτού διοργανοϋσαι άμια καί αγώνας4). Πόλεις τινές φέρουσι 
τήν προσωνυμιίαν δ ίς  ν εω κ ό ρ ο ς , ώς ή Πέρινθος, δπερ σημαίνει δτι δίς 
έ'τυχον ταύτης ανεγείρασαι δύο Σεβάστεια εις δύο αύτοκράτορας. Άξιο- 
σημείωτον είναι καλλιτεχνικόν τής πόλεως όρειχάλκινον μιετάλλιον, δπερ 
έμπροσθεν μεν φέρει τήν προτομήν τού Ήλιογαβάλου μετά πλήρους τού 
όνόμιατος αυτού πέρι'ξ « ΑΥΤ(οκράτωρ) Κ(αϊουρ) Μ(άρκος) ΑΥΡΗΛ(ιος) 
ΑΝΤΩΝΕΙΝΟΣ, ΣΕΒ(αστός)», όπισθεν δέ ναόν όκτάστυλον ύποβασταζό- 
μενον άνωθι τραπέζης, έφ’ ής κάλπη μιετά σφαιρών, αριστερόθεν ύπ’ άν- 
δρός φέροντος ποδήρες ίμάτιον, δεξιόθεν δέ ύπ ’ άνδρός όλογύμνου, κρα
τούντας έν τή αριστερά τόξον καί χλαμιύδα καί πέριξ τήν επιγραφήν 
«ΜΗΤΡΟΙΙ0ΑΕΩΣ ΦΙΛΙΠΙΙΟΠΟΛΕΩΣ» καί κάτωθι «ΝΕΩΚΟΡΟΥ». 
Πιθανώς ή παράστασις απεικονίζει τήν άφιέρωσιν τού ναού εις τον αύτο* 
κράτορα υπό τού άρχιερέως (Θρρκάρχου) καί τού Δήμου τών Φιλιπποπο- 
λιτών.

Ό  νομιισματολόγος Γερασίμωφ φρονεί δτι οί άπεικονιζόμενοι άνδρες 
είναι ό αύτοκράτωρ αυτός καί ό πολιούχος τής πόλεως ’Απόλλων, κρα
τούντες εκατέρωθεν τον ναόν, ώς άνήκοντα άμφοτέροις, έξ ου εικάζει δτι 
ελλείψει πόρων πρύς άνέγερσιν ίδιου εις τον θεόν αύτοκράτορα ναού κα- 
θιερώθη εις αυτόν ό τού πολιούχου θεού ναός, ώς συνέβαινε καί εν άλ- 
λαις πόλεσι 5). Τούτο δεν φαίνεται ήμιν πιθανόν, διότι τότε ή πόλις ηΰ- 
δαιμόνει καί επλούτει, άλλως τε δεν θά ήτο καί τιμητικόν εις τήν λαμ-

1) Κ. Μυρτ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  Συλλογή έπιγρ. Φιλιππουπόλεως, «Θρφ- 
XLxa», τόμ. VI, άρ.*36.

2) Ν ε ω κ ό ρ ο ς  έκ τοΰ ν ε ώ ς (=ναός)+κ ο ρ έ ω έσήμαινεν : ό τον ναόν
εύτρεπίζων καί φιλόκαλων, επιστάτης τοΰ ναοϋ. Πρβλ. Π λ ά τ ω ν ο ς ,  Νόμ.
VI, 759. Ξ ε ν ο φ ώ ν τ ο ς, Κ. /Αν. V) 3. I.—3) Μ i ο n n e t, Description des 
medailles antiques. I, 417. Suppl. V, 68 καί εξής.—4) M a r qu ar dt, ένθ* άνωτ. 
I, σελ. 504.—5) G e r a s s i m o w  Th. Νομίσματα καί μετάλλια Φιλιππουπόλιως
Annuaire de ransee nat. a Sophia, έτ. 1932—34, σελ. 128



προτάΐην τής επαρχίας μητρόπόλιν προ τοΰ Κοινοΰ των πόλεων νά (pĉ vf) 
ότι δεν ήδύνατο νά εγείρη ναόν εις τον αΰτοκράτορα, παρ’ ου έξελιπά- 
ρησε την άδειαν τής νεωκορίας. Ένδέχβται όμως ό εκλαμβανόμενος ώς 
άνήρ Ιματιοφόρος νά είναι γυνή ή Β ουλή , ό δε τοξοφόρος νά είναι ό Δή
μος, διότι προσομοιάζουσι καταπληκτικούς προς την Βουλήν καί τον Δή
μον, προσωποποιουμένους επί νομίσματος τής πόλεως τοΰ αΰτοκράτορος 
Γέτα, έφ’ ου ή Βουλή ώς γυνή εν ίματίφ κρατούσα σκήπτρον διά τής άρι- 
στεράς καί ό Δήμος ώς τοξοφόρος προσφέρουσιν άλλήλοις τήν δεξιάν εις 
ενδειξιν σύμπνοιας καί συνεργασίας. Ή  προσωνυμία νεωκόρος άπαντά καί 
Ιν άναθηματικαΐς τής πόλεως εις τον αυτόν αΰτοκράτορα έπιγραφαΐς, οός 
καί εις τον διάδοχον αΰτοΰ Μάρκον Αΰρήλιον Σεουήρον ’Αλέξανδρον 
(222 — 235) επί κυλινδροειδών οδομετρικών στηλών, εύρε-άεισών έν τή εδα
φική περιοχή Φιλιππουπόλεως καί στηθεισών ΰπ ’ αυτής ι ).

§ 10. ΓΙερί τής εσωτερικής τής Φιλιππουπόλεως διοικησεως ελαχίστας 
έ'χομεν ειδήσεις καί ταΰτας εκ τών μέχρι τοΰδε άνευρεθεισών επιγραφών* 
Ή  πόλις καί επί τής ρωμαιοκρατίας, τ. I. μέχρι τής υπαγωγής αυτής εις 
τήν ανατολικήν τοΰ Βυζαντίου αυτοκρατορίαν ή άκριβέστερον είπεΐν μέ
χρι τής υπό τοΰ μεγάλου Κωνσταντίνου διοικητικής τής Ρωμαϊκής αυτο
κρατορίας μεταβολής διετήρησε τήν αυτονομίαν της ώς civitas Philip- 
popolis, διοικουμένη υπό β ου λή ς  καί τοΰ δήμου , ώσπερ πάσαι αΐ εν τή 
Θράκη Έλληνίδες πόλεις καί αί υπό τών Ρωμαίων ίδρυάεΐσαι έν αυτή 
νέαι πόλεις καί άποικίαι1 2). Τοΰτο διαπιστοΰται καί έξ επιγραφής τών χρό
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1) Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ t ο λ ί δ ο υ, Συλλογή επιγραφών Φιλιππουπόλεως, 
«Θρςικικά», τόμ. VI, άρ. 58—61.

2) “Από τήτ υπό τοΰ Φιλίππου Β'. άνιδρύσεως, όχυρώσεως καί άποικισμοΰ τής 
πόλεως (343—342 π.χ.) έπΐ ενα καί ήμισυν αιώνα ούδεμία Ιστορική καί έπιγραφική 
μνεία γίνεται περί αυτής. Εικάζεται μόνον δτι μετά τήν έξασθέιησιν τοΰ Μακεδονι
κού κράτους γενομένων αύθις ανεξαρτήτων τών Όδρυσών καί τών Βησσών περιέ- 
πεσεν υπό τήν κυριαρχίαν τών μέν I) τών δέ. *Εν έτει 183 π.χ. επανήλθε πάλιν έπ' 
ολίγον χρόνον υπό τήν εξουσίαν τών Μακεδόνβον καταλαβόντος αυτήν ερήμην κα
τοίκων καταφύγόντων επί τά παρακείμενα όρη Φιλίππου τοΰ Ε'. 01 Όδρύοαι όμως 
παρασπονδήσφντες άνακατέλαβον Οτατήν έκδιώξαντες τήν βασιλικήν φρουράν. (Π ο- 
λ υ β ί ο υ. XXIV, 6, 5. Τ. Livii, XXXIX, 13). Έκτοτε αΰίΗς οΰδείς λόγος γίνεται- 
περί τής πόλεως μέχρι τής προσσρτήσεως τής Θράκητ πλήν τού ότι κατελήφθη υπό 
τοΰ Μ. Λουκούλλου τφ 73 π.χ. καί έπολιορκήθη έν αυτή ό Ροιμητάλκης II τφ 21 
μ. X. υπό τών έπαναστατησάντων κατ’ αΰτοΰ καί τών Ρωμαίων Όδρυσών (ΐδε ανω
τέρω § 1). ΕΙκάζεται όμως ότι ή πόλις ήκμαζε καί ήνθει φόρου υποτελής ούσα 
τοϊς Όδρύσαις καί διατηροΰσα τήν αυτονομίαν της διοικουμένη κατά τον τύπον 
τών λοιποιν επί το>ν παραλίων ‘Ελληνίδτον πόλεων, ήν αυτονομίαν έσεβάσθησαν και 
οί Ρωμαίοι. Τήν εμπορικήν δέ τής πόλεως ακμήν υπό τήν κυριαρχίαν τών τε Μακε- 
δόνων καί τών Όδρυσών μαρτυρεί και ή κατά καιρούς έν αυτή άνεΰρεσις προς τοϊς
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νων του Καρακάλλα, εν η φέρεται «βουλής καί δήμου' Φιλιπουπολειτών» * 1) 
και υπό τοϋ προμνησθέντος νομίσματος είκονίζυντος ανδρα καί γυναίκα 
προσφέροντας άλλήλοις τάς χεΐρας μετά τής επιγραφής «δήμος-βουλή» καί 
έξ αυτής τής επιστολής τοΰ αύτοκράτορος Δεκίου προ τής υπό των Γότ
θων πολιορκίας τής πόλεως, αποτεινόμενου διά τοΰ στρατηγού Πρίσκου 
προς τους Φιλιππουπολίτας (τον δήμον) καί συμβουλεΰοντος μάλλον ή δια- 
τάσσοντος αΰτοΰς ως αυτονόμους καί ελευθέρους3).

Ή  βουλή των Φιλιππουπολιτών Ιξελέγετο άναμφιβόλως καθ’ δν 
τρόπον αί των άλλων ελευθέρων πόλεων, τ. έ, κατ’ έτος έκαστη φυλή των 
Φιλιππουπολιτών, δηλ. ot φυλέτα ι συνερχόμενοι έξέλεγον διά ψήφου 
τους αντιπροσώπους των, οίτινες προεβουλεΰοντο έν τω βουλευτηρίφ τής 
πόλεως έν τακταΐς τοΰ μηνός συνεδριάσεσι καί ύπέβαλλον τά προβου
λεύματα εις την εκκλησίαν τοΰ δήμου, καλουμένου τακτικώς ή εκτάκτως, 
δστις εκΰρου ή άπέρριπτεν αυτά διά βοής ή διά ψήφου. Διηρημένοι δέ ot 
Φιλιππουπολΐται εις φυλάς, ών έκαστη απετελεΐτο εκ γενών8), κατφκουν 
ο\’ μόνον εν τή περιτετειχισμένη πύλει (άστει) καί τοΐς προαστείοις αυ
τής, αλλά καί κα θ ’ άπασαν την περί αυτήν χώραν, ώσπερ οί ’Αθηναίοι 
άνά τήν ’Αττικήν, εκτεινόμενης τής εδαφικής περιοχής τής αυτονόμου 
πόλεώς των από τής Ροδόπης μέχρι τοΰ Μέσου όρους (Άνθαίμου) καί 
άπό των στενών τών Succi βορειοδυτικώς επί τοΰ Αίμου μέχρι 30—40 
χιλιόμετρών πρός^άνατολάς έν τή πεδιάδι ’(), έν κώμαις καί έν άγροικίαις, 
έν προαστείοις και ένδιαιτήμασι τέρψεως κατά τον Δέξιππον. Μόνον 
δέ έν ανάγκη κατέφευγον εις. τύ άστυ, ώς έγένετο επί τής επιδρομής

τών Αθηνών, Θάσου καί Μαρωνείας καί διαφόρων Μακεδονικών καί τών Όδρυ- 
σών νομισμάτων, καί δή καί δυο χιλιάδων αργυρών εντός δοχείου, έν οις τετρά
δραχμα τοϋ μεγάλου’Αλεξάνδρου καί Λυσιμάχου καί δραχμαί τοϋ βασιλέως τών 
Όδρυαών Σκοστόκου II (281 π,Χ.). Μ ouc h  m ο w Ν. Les monnaies anticjneE 
des rois Thraces. Sbornik Diacovitch, σελ. 231.

1) D o b r u 9 k y, Sbornik. τόμ. XVI—XVII, έτ. 1900, οελ. 104. ‘Η επι
γραφή έχει ωδε : «Υπέρ αύτοκράτορος Μ. Αϋρηλίου Άντωνείνου καί ’Ιουλίας Δό- 
μνης Σεβ. καί τοϋ σύμπαντος οίκου αυτών καί δήμου Ρωμαίων καί β ου λ ή ς 
κ α ί  δ ή μ ο υ  Φ ι λ ι π π ο π ο λ ε ι τ ώ ν  ύπατεύοντος Ρουτειλίου Πούδεντος, 
έκδικοΰντος...». "Ιδε καί Συλλογήν έπιγρ. Φιλιππουπόλεως, «Θρακικά» τόμ. VI, άρ. 
26.—2) Δ ε ξ ί π π ο υ, fr. 19, σελ. 677, τόμ. Ill, Fragmenta histor. Graec έκδ· 
Didot. Paris —“Γδε καί Κ. Μυ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  La siege et la prise de 
Philippople par les Gothes, Recueil de memoires B. Diacovitch, σελ. 187—194, 
Sophia, 1927. — 3) "Ίδε άνωτ. § 5, σημ. 10.—4) Τά δρια τής έδαιρικής περιοχής τής 
αυτονόμου πόλεως (Stadtbezirk regio) ορίζονται κατά προοέγγισιν έκ τών άνευρε- 
θεισών οδομετρικών καί άλλων επιγραφών . . Πρβλ. καί D i m i t r o v ,  Περί 
τών στρατηγιών καί τινων άστικοίν εδαφικών περιοχών τής Ρωμαϊκής Θράκης, 
βουλγαριστί, έν τ φ  Anmiaire du musee nat. a Sophia, τόμ. y i, έτ. 1836, οελ. 136.



των Γότθων (251 μ. X), προς ασφάλειαν καί προάσπισιν αυτού, εξ οΰ καί 
ό μέγας αριθμός των έν αύτφ σφαγέντων κατά την άλωσιν, «Post clades 
acceptas in latasque m ultas et saevas exeisa est Phllippopolis cen tum  
horninuni m ilibus, nisi fingunt annales, in tra  m oen ia  ju g u la t i s  ...»').

Ό αριθμός των φυλών τοϋ των Φιλιππουπολιτών δήμου είναι ήμΐν 
άγνωστος’ έξ εύρεθεισών μέχρι τοΰδε επιγραφών εν τε τη πόλει καί τϊΐ 
περιφερεία αυτής γνωσταί ήμΐν είναι οκτώ, αΐ δε : α) φυλή Εύμόλπιοι 
ή Εύμόλπου ·'), Εύμοληιάς' β') φυλή Κενδριαεϊς ή Κενδριαέων3), 
Κενδριαηίς* γ') φυλή Έβρηίς *)■ δ') φυλή Ροδοηηίς 5)* ε') φυλή Άρ- 
τεμ(ε)ισ ιάς  b)* ς') φυλή Ήρακληίς 7)’ ζ') φνΧή Άακληπυάς 8) καί 
η') φυλή Άδριανέων  ■'), Αδριανίς. Εικάζεται δτι υπό τών φυλετών εξε- 
λέγετο επί τακτόν χρόνον ό αρχών τής φυλής— φύλαρχος, δστις αναμ
φιβόλους θά εΐχε θρησκευτικά τινα καί άλλα καθήκοντα καί θά έκύρου 
ληξίαρχικάς πράξεις τής φυλής του, εις ον ληγουσης τής αρχής του άνη- 
γείρετο προς ευχαριστίαν καί αναμνηστική στήλη υπό τών φυλετών, ως 
«άρξαντι έν ήμΐν άγνώς καί επιεικώς κατά τούς νόμους» ή «φυλαρχή- 
σαντι κατά τούς νόμους άγνώς καί δικαίως» 10). Έκ τοϋ έν φ τόπω άπεκα- 
λύφθησαν αί τάς φυλάς μνημονεύουσαι έπιγραφαί δυνατόν νά καθορι- 
σθώσιν αί άστικαί καί αγροτικοί αυτών. Καί άστικαί μέν ήσαν αί πα- 
λαιόταται αυτών ή Κενδρισηίς, ή Εύμολπιάς καί ή ’Αρτεμίσιας (έν τή 
αρχική πόλει—τή άκροπόλει από τής ρωμαιοκρατίας), ή νεωτάτη 'Αδρια- 
νίς, ή Άσκληπιάς καί ή 'Ηρακληίς (έν τή υποκείμενη πόλει τή άπό τής 
ρωμαιοκρατίας καί έν τοΐς άγροΐς έν μέρει), άγροτικαί δέ ή Έβρηίς καί ή 
Ροδοπηίς καί άλλαί τινες άγνωστοι ήμΐν.

§ 11. Έτεραι τής Φιλιππουπόλεως άρχαί είναι ήμΐν έξ έπιγραφών 1
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1) Ma r c e l l i n i ,  XXXI, 5, 15.—2) Σ κ ο ρ δ έ λ η  Β. Θρακικαί μελέται 
σελ. 46. Sbornik, τόμ. XVI, έτ. 1900, σελ. 118.—Συλλογή έπιγρ. Φιλιππουπόλεως, 
«Θρρκικά», τόμ. VI, άρ. 75, «φυλής Εύμόλποιο». —3) D u m o n t - H o m o l l e »  
ένθα άνωτ. σελ. 340, άρ. 57 β'. «φυλή Κενδρισεϊς».—Κ a 1 i n k a, ένθ' άνωτ· 
σελ. 99, άρ. 101, «φυλή Κενδρεισέων».— 4) Κ a 1 i n k a, αυΐτόθι, άρ. 55 
καί D n m o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι σελ. 331, άρ. 26.—Συλλογή έπιγ. Φιλιπ- 
πουπολιτών ένθ’ άνωτ. άρ. 55 «φυλής ‘Εβρηίδος».—5) Arch&ol.-ipigraphische Mit- 
theilungen, Wien, τόμ. XVIII, It. 1895, σελ. ‘ 114.—C agn at, ένθ’ άνωτ. I, άρ. 
709 «όροι Κορτοκοπίων φυλής Ροδοπηίδος», ένθα κατά γλωσσικήν παραφθοράν 
Κ ο ρ τ ο κ ο π ί ω ν  άντί Χ ο ρ τ ο τ ο π ί ω ν  (=λειμώνων) πιθανώς.—6) Du
m o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, σελ. 336, άρ. 44, σελ, 340, άρ. 57 «φυλή *Αρτεμει- 
σιάδι».—7) Kalinka, ενθ’ άνωτ. σελ. 115, άρ. 120, «δροι φυλής Ήρακληίδος».— 
Συλλογή έπτγρ. Φιλιππουπόλεως, ένθ’ άνωτ. άρ. 123. —8) D um o n t - Homol -  
1 e, αυτόθι, σελ- 382, άρ- 30 «κρατίστη- φυλή Ασκληπιός».—9) “ϊδε άνωτερω § δ 
σημ. 10.—10) C a g n a t ,  αυτόθι, I, άρ, 721 καί 728.
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γνωσταί ν υ ν : Ή  ο ν ν α ρ χ ία  i )‘ ό αριθμός και τό υπούργημα των σν ναρ -  
χόν τω ν  είναι ήμΐν άγνωστος- αν δμως ό πρώ τος  άρχω ν  2 *) η πρω τάρ -  
χω ν  8) έξ αυτών είναι δ εν άλλαις αύτονόμοις πόλεσι καλούμενος π ο λ ι 
τάρχης  4 *), ανάλογος τφ νυν δήμαρχο.) των πόλεων, τότε πρέπει εις τούς 
ο υ νάρχ οντα ς , αιρετούς αείποτε ν ’ άποδώσωμεν καθήκοντα δημάρχου καί 
δημοτικών συμβούλων, οιτινες ού μόνον έφρόντιζον περί τών τής πόλεώς, 
άλλα καί έμέσαζον εις τάς προς τον Ρωμαΐον τής επαρχίας διοικητήν 
σχέσεις τών πολιτών.

Ή  γ ε ρ ο ν ο ία * αύτη προσονομάζεται Ιερά  δ), άπαντά δε κατ’ επιγρα- 
φάς καί εν άλλαις τής Θρςίκης πόλεσιν, οιον Ιν τή Τραΐανή Αύγούστη, 
τή Σερδική, τή Μεσημβρίφ καί τή Αΐνω. 'Ως φαίνεται, είσήχθη εις τήν 
Θράκην επί Ρωμαιοκρατίας από τών εν τή μικρά ’Ασία Έλληνίδων πό
λεων. Ό αριθμός τών μελών αυτής, τών γ ε ρ ου ο ια ο τώ ν  6), είναι άγνω
στος. ΙΙερί δέ τών καθηκόντων αυτής διάφοροι γνώμαι ύπάρχουσιν. Ό 
Dumont νομίζει δτι ή γερουσία ήτο εταιρεία τις πρεσβυτέρων πολιτών 
έν αντιδιαστολή προς άλλην νιαζόντων, τήν έφ η β ε ία ν  ( γ έ ρ ο ν τ ε ς—πρε- 
σβύτεροι, £ φηβο ι= ν ίο ι)  7), επομένως ό αριθμός τών γ ε ρ ου ο ια ο τώ ν  ήτο 
ακαθόριστος. Τήν αυτήν γνώμην εχει καί ό Mommsen 8) περί τής εν 
πλείσταις τής μικράς ’Ασίας πόλεσιν άπαντώσης γερουσίας κατ’ έπιγρα- 
φάς προ τών αύτοκρατορικών ήδη χρόνων. Κατ’ άλλους ή γερουσία ήτο 
αρχή τις εχουσα θρησκευτικά καθήκοντα, δθεν καί ή προσωνυμία αυτής 
Ιερά.  °Αλλ’ επί τής προσωνυμίας δεν είναι δυνατόν να στηριχθή τις 
ασφαλώς, διότι αύτη, ως δρθώς παρατηρεί δ Levy 9), είναι κοσμητική 
καί άπέβαλε τήν κυριολεξίαν της, δθεν δίδεται καί εις άλλας άρχάς* οΰτω 
λ.χ. καί ή Ρωμαϊκή σύγκλητος προσονομάζεται Ιερά  10). "Ο Kazarow νο

1) «Αΰοοκράιορα [Καίσαρα Μ. Αύρ. Κ]όμ[μοδον] Σεβ. τον της οίκου[μένης 
δε]σ ιότην ήγεμονε[εύοντος) της Θρακών έπαρχείας [Καικιλί]ου Σερουειλιανοΰ πρεοβ. 
[αντιστράτηγου, έπί σ υ ν α ρ χ [ ί α ς  Άλεξάτδ]ρου Βείθυο;, α'. ά[ρχοντος[. D o 
b r a  s k y, Sbornik, τόμ. XVI —X V II. έϊ. 1900, σελ. 104.—Συλλογή έπιγρ. Φιλιπ. 
ένθα άνωτ. άρ. 20.—2) «’ Αγαθή Τύχη. Σωτήρι Άσκληπιφ κοί 'Υγεία καί Τελεσφό- 
ρφ, θεοϊς έπηκόοις, Εύστόχιος Κέλερ Άο> ληπιάδης, π ρ ώ τ ο ς  α ρ χ ώ ν ,  ευ
χαριστήριον» Arcliaol. epigr. Mittheil. Wien, τόμ. XV, σελ. 115. —Sbornik, τόμ.
X II, έτ. 1895, σελ 332, άρ. 19.—3) J. V e 1 k ο w, Annuaire du niusee nat. ό.
Sophia, lc. 1922—25 σελ. 132. -  41 D u m o n t - Η o in o l . le , αυτόθι, σελ. 335,
άρ. 41 καί 42.—Τό δνομα άπαντά καί έν κεκομμένη τής Φιλίππουπόλεως επιγρα
φή : «[πολιτ]άρχην..> Συλλογή έπιγ. Φιλιπ. ένθα άνωτ. άρ. 47.—5) D u m o  n l -
Η ο m o 1 1 e, αυτόθι, σελ. 340, άρ. 6 5 .-6 ) Αυτόθι, άρ. 57c.—7) Αυτόθι, σελ. 298.
—8) M o m m s e n  Th. Rom. Geschichte, τόμ. y ,  σελ. 328.—Τδε και V· C h a-
p o  t, La provence Romaine proconsulate d’Asie, σελ. 217. >αί εξής.—9) Revue 
des etudes Grecques, τόμ. V II I ,  ic .-1895, σελ. 232 —10) D u . m o n t - H o m o l -
1 e, αυτόθι, άρ. 72.
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μίζει δτι ή γερουσία ήτο δημοτική τις αρχή έ'χουσα προς άλλοις καί τό 
καθήκον του είσπράττειν πρόστιμα επί παραβάσεων αστικών τινων δια
τάξεων1). Εις ταΰτην δέ την γνώμην άγεται εξ επιγραφή; προερχόμενης 
εξ Αίνου a), έν ή αναγράφεται πρόστιμον πληρωτέου «τή κρατίστη βουλή 
καί τή ιερά γερουσίφ» υπό του λυμαινομένου τον τάφον τινός. Ά λλ3 ή 
εϊσπραξις τοΰ προστίμου δέον να μή ύπολαμβάνηται ώς ϊδιόν τι καθήκον 
τής γερουσίας, άτε έξασκουμένη καί ΰπ3 άλλων αρχών, οιον υπό τής έν 
τή αυτή επιγραφή συμμνημονευομένης βουλή ς  καί υπό τοΰ ταμ ίου , τοΰ 
φ ία κ ο υ  (ταμείου), τον δημ οσ ίου , τής κώ μης, τής πόλεω ς, τών κ λη ρ ο νό 
μω ν  κτλ. κατ’ άλλας έπιγραφάς άναλόγως τής επί τών τάφουν κβχαραγ- 
μένης θελήσεως τοΰ κτήτορος αυτώ ν3).

Πιθανώς ή γ ε ρ ο υ σ ία  ήτο αρχή τις αιρετή πρεσβυτέρων άνδρών άπο- 
λαυόντων τιμής καί σεβασμού παρά τοΐς πολίταις ένεκα τής έν τφ πολι- 
τικφ των σταδίω άμεμπτου πολιτείας, έπιμελουμένη τής έν τή εκκλησία 
τοΰ δήμου τάξεως καί έξασκοΰσα ύπερτάτην τινά επί τών συζητήσεων 
έπιτήρησιν, ώσπερ ή υπό τοΰ Πολυβίου ]) μνημονευόμενη ακαθορίστους 
γερουσία τής ’Αχαϊκής συμπολιτείας, έ'χουσα πρύς τούτα) καί τινα άλλα 
καθήκοντα, πιθανώς επί τών ηθών, ώρισμένα αυτή υπό τε τής εκκλησίας 
καί τοΰ διοικητοΰ τής επαρχίας. "Οτι δέ τό υπούργημα τοΰ γερουσιαστοΰ 
ήτο λίαν τιμητικόν καί σεβαστόν έκφαίνεται οΰ μόνον έκ τής προσωνυ
μίας Ιερά, άλλα καί έκ τής χαράξεως έπί τών τάφων τοΰ ονόματος γ ερ ου 
σ ια σ τή ς , ώς τίτλου δ).

Ol σ ύ ν δ ικ ο ι ή σ υ ν δ ικ ο ϋ ν τ ε ς . Ό  αριθμός αυτών είναι άγνωστος* έν 
τινι επιγραφή άπαντώσι τρεις6) έν άλλη δέ ε ις 7). Ό  Rostovtsew ύπο-

1) K a z i r o w  G. Σημειώσεις περί τής αρχαίας Φιλιππουπόλεως, βουλγα- 
ριστί, Sbornik, τόμ. XVIII» ετ. 1901, σελ. 657 § 3.—2) D u m o n t - H o r a o l l e ,  
αυτόθι, άρ. 104.—3) "Ιδε Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  περί τών έν Θράκη 
χωμάτων καί τάφων, σελ. 325 § 4 έν τφ Έπιτυμβίφ Χρ. Τσούντα, Άρχεΐον τοΰ 
Θρακ. Λαογρ. καί γλωσ. θησαυρόν, τόμ ΣΤ ', έπίμετρον, έτ 1940.—4) Π ο λ υ 
β ί ο υ ,  II, 46.—5) Έπί λάρνακος έξ άπλοΰ λίθου εύρεθείαης έν τφ κέντρω τής jio- 
λεως ήτο κεχαραχμένον : «Έρέννιος Ήςακλιανός γ ε ρ ο ν ο ι α ο τ ή ς  Φιλιππο- 
πολείτης έκ τών ιδίων έαυιφ καί τή συμβίω έαυτοΰ Κλεοπάτρφ ’Αθηνοδώρου κα- 
τεσκεύασε τήν σορόν συν τφ γράδφ άνεξοόίαστον. "Ος άν δέ πωλήσ(η), δώσ(ε)ι 
τώ φίσκφ δηνάρια...». D u m o n t - H  o m o . l l e ,  αιϊτόθι σελ. 341, άρ. 57c.—Συλ
λογή έπιγρ. Φιλιππουπόλεαις ένθα άνωτ. άρ. 67. Ή  λάρναξ μεθ” δλας τάς δια
μαρτυρίας ημών κατετεμαχίσθη υπό τοΰ δήμου τφ 1935 διά τό δαπανηρόν τής 
μεταφοράς της είς τήν αυλήν τοΰ μουσείου, καταρριφθέντος τοΰ Κουρσονμ-χάν,έν 
τφ κέντρω τής αυλής οΰτηος εύρίσκετο χρησιμεύουσα ώς δεξαμενή νδατος από 
τουρκοκρατίας. "Ίδε Τ σ ο υ κ α λ ά  Γ . . ένθ’ άνωτ. σελ. 29.—6) D u m o n t -  
Η ο m ο 1 1 e, αυτόθι, σελ. 387, άρ. 14.—7) Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  Κ. ένθα άνωτ. 
σελ. 24
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-θέτει δη ήσαν δημοτικοί άρχοντες πριν η ο δήμος τύχη πλήρους ίσοπολι- 
τείας (municipium) ') Ά λλ ’ ή Φιλιππούπολις από πολλοΰ εί μ ή ανέκαθεν 
έτύγχανεν αυτονομίας. Έ ν 3Αθήναις μετά τιήν κατάλυσιν τής αρχής των 
τριάκοντα ο ύ ν δ ικ ο ι  εκαλούντο ϊδιαι άρχαί τοΰ δήμου, αίρεθεΐσαι επί των 
δημευομένων πραγμάτων y). ’Ίσως καί έν Φιλιππουπόλει καί αλλαχού τής 
Θράκης, ώς έν ΙΙαυταλίμ 3), ούτοι ήσαν δημοτικοί άρχοντες οικονομικήν 
τινα αποστολήν έχοντες. Πιθανώς δέ καί οί ε κ δ ικ ο ι  ή έ κ δ ικ ο ϋ ν τ ε ς  είναι 
αυτθί οί α ν ν δ ικ ο ι  ή α ν ν δ ικ ο ϋ ν τ ε ς  *):

Οί έ η ιμ ε λ η τ α ϊ  ή έπ ιμ ελη τ εύοα νχ ες .  ’Άρχοντες έκτακτοι έπιστα- 
τοΰντες κατά την κατασκευήν δημοσίου τίνος έργου (ναοΓ·,τείχους, άνδριάν- 
τος κλπ.) ή επί πομπής ή έπί αγώνων ή θυσιών. ΙΙιθανώς δέ έκάστη ήΐυλή 
έξέλεγεν ή έκλήρου έ'να ή πλείονας τοιούτους προς επιστασίαν έπί (ορι
σμένου έργου ή έπί τών έν τφ  έτει τελούμενων έργων. Τούτο δ’ εικάζεται 
έκ δυο επιγραφών έπί τοΰ αύτοκράτορος Μ. Αΰρηλίου, έν αίς φέρεται ο 
αυτός έ η ιμ ε λ η τ ε ύ ω ν  Φλάβιος Ευδαίμων Φλαουιανός έπί τής κατασκευής 
βωμοϋ καί πλυντήρων χάριν τής φυλής ’Αρτεμισιάδος, τοΰ μέν δαπάνη 
Φιλίσκου Κλαυδίου Έρμοδώρου ώ), τών δέ δαπάνη Άκτίου Μαξίμου 6). Οί 
τοιοΰτοι άρχοντες τακτικοί ή έκτακτοι άπαντώσι κατ’ έπιγραφας καί έν 
άλλαις αΰτονόμοις πόλεσιν, ώς έν Παυταλίφ 7) λόγου χάριν. Έ ν Ά θήναις 
οί έ η ιμ ε λ η τ α ϊ  ήσαν τακτικοί.άρχοντες κληρωτοί ή χειροτονητοί καί μνη
μονεύονται υπό τοΰ Άριστοτέλους οί τών ιερών, τών Δ ιονυσίων, τής πομ
πής τφ Διονΰσφ, τών μυστηρίων, τοΰ εμπορίου καί τών κρηνών 8).

Οί άοχυνόμο ι,  μνημονευόμενοι έν έπιγραφή 9), ήσαν άρχοντες αιρε
τοί ή κληρωτοί, επιμελούμενοι τής καθαριότητος καί τάξεως έν τοΐς όδοις, 
τοΐς δημοσίοις κτιρίοις, τοΐς ΰδραγωγείοις, ταΐς κρήναις καί τοΐς τοιού- 
τοις έν γένε ι10). 'Ωσαύτως άπαντώσιν έν έπιγραφαΐς ή 'Ε φηβε ία  11), άρχή 
τις πιθανώς έπί έφηβων, τό χα μ ε ΐο ν^ )  ή φ ία κ ο ς λΖ) έκ τής Λατινικής 
γλώσσης, προσονομαζόμενον καί ίερώχαχον}1) καί ό τα μ ία ς  15).

1) Bull, de l’lustitut archeol. Bulg. τόμ. I, σελ. 280.—2) Λ υ σ ί ο υ, XVI, 
7.—3) Bull, de la societe archeol. Bulg. τόμ. νχχ, σελ. 84, άρ. 6 .- 4 )  Αυτόθι, τόμ. 
Υχχ, σελ. 81, καί Συλλογή έπιγρ. Φιλιππουπόλεως, ένθ* άνωτ. άρ. 14.—5) Ο ι κ ο 
ν ό μ ο υ  Κ. ένθ’ άνωτ. σελ. 24.—Συλλογή έπιγρ. Φιλ. αυτόθι, άρ. 14.—6) Ο I- 
κ ο ν ό μ ου Κ. αυτόθι, σελ. 25.—Συλλογή έπιγρ. Φιλ. αυτόθι, άρ, 25.—7) Bull, de 
la soci6te archeol. Bulg. τόμ. VII, σελ. 81.—8) ’Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς ,  ’Αθηναίων 
πολιτεία, έκδ. Blass, 52, 4. 88, 17. 90, 14. 90,9- 80,10. 69,2.—9) D o b r u s k y ,  
Sbornik, τόμ. XVI — XVH> ετ. 1900, σελ. 118.— 10) ’Ίδε, Β u s ο 1 t, Griech· 
Staatsaltertum, έκδ. 2, σελ. 49. καί L i e b e n a m ,  Stadtvenvaltuug, σελ, 405 καί 
έςής.—11) D n m o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, άρ. 43.—12) Αχ>τόθι, άρ. 67.—13)
“ Ιδε ανωτέρω σημ. 15 έν τφ έπί τής λάρνακος επιτυμβίφ.—14) Archaol-epigraph· 
Mittheilungen, τόμ. XIX, σελ. 236.— 15) D n m o n t - H o m o l l e ,  αυτόθι, άρ. 
55. ” Ιδε καί τήν προμνημονευθεΐσαν μελέτην τοθ G.. Κ a z a r ο w.



§ 12. Τά νομίσματα της Φιλιππουπόλεως ώς αυτονόμου πόλεως, κο- 
πτόμενα εν τφ νομισματοκοπείψ αυτής, είναι πάντα των Ρωμαϊκών χρό
νων. Τά περισωθέντα, πάντα όρειχάλκινα, ά'ρχονται από των χρόνων του 
αύτοκράτορος Δομιτιανοϋ (841 από κτίσεως Ρώμης, ήτοι 88 μ.Χ.) καί κα- 
ταλήγουσιν εις τούς τοϋ Γαλιηνοϋ. Μεταξύ τούτων είναι καί τινα μετάλλια 
ένσημα, κεκομμένα προς άνάμνησιν τής εις την πόλιν επισκέφ^ως των αύ
τοκρατόρων, ών την προτομήν φέρουσι. Ταΰτα εκόπτοντο καί διενέμοντο 
εις τούς άρχοντας καί πάντας τούς επισήμους ύπ’αύτών των αύτοκρατόρων, 
οϊτινες επεσκέπτοντο πόλιν τινά .Έ κ τών περισωΦέντων μεταλλίων τεκμαί- 
ρεται δτι την Φιλιππούπολιν έπεσκέψαντο είτε πορευόμενοι εις πολέμους 
είτε επανερχόμενοι από τοιούτων είτε καί προς απλήν επυθεώρησιν οί «ύ- 
τοκράτορες Ά ι ταπεινός ό ιύσίβής, Μάρκος Ανρήλιος, Αούκιος Ούήρος. 
Κόμμοδος, Σεπτίμιο; Σεβήρος, Καρακάλλας, Γετας καί Ήλιογάβαλος ’), 
Εννοείται δτι δεν είνα ι.ούτο ι μόιοι οί την πόλιν επισκι ψάμινοι αύτο- 

κράτορες, διότι καί προ καί μετά τούτους καί άλλοι διήλ·θον τής πόλεως, 
άλλ’ ή δεν έκοψαν μετάλλια ή τοιαΰτα κοπέντα δεν περιήλθον εις ημάς 
μέχρι νυν. "Ωσαύτως περιεσώθησαν καί .τινα μετάλλια κεκομμένα προς 
άνάμνησιν των τελεσθέντων εν τή πόλει μεγάλων αγώνων μεθ5 εορτών.

Μέχρι σήμερον ούδέν χρυσοϋν καί άργυροϋν τής Φιλιππουπόλεως νό-' 
μισμα άνευρέθη' έξ ού διαπιστοϋται δτι ή πόλις μέχρι τής Ρωμαϊκής κυρι
αρχίας δεν Ικοπτεν ίδια νομίσματα, έχουσα έν χρήσει τά των Μακεδόνων 
βασιλέων Φιλίππου, ’Αλεξάνδρου, Λυσιμάχου, οία άφθονα ανευρίσκονται, 
τά των βασιλέων των Όδρυσών καί των Ελληνικών επί τής Θράκης αποι
κιών καί άλλων αλλαχού Ελληνικών πόλεων, προς άς συνηλλάσσετο. Ό 
M ionnet2) παρέχει ήμίν 235 τύπους νομισμάτων τής Φιλιππουπόλεως 
άλλα νυν ούτοι είναι πολλφ πλείονες προσαυξηθέντες διά τής κατόπιν 
άνευρέσεως καί άλλων νομισμάτων. Έκ τούτα>ν διαφωτίζεται Ιν πολλοΐς 
ή κατά τούς χρόνους εκείνους ιστορία τής πόλεως.

Ούτω από τοϋ Ά ντωνίνου τού ευσεβούς έν τισι των νομισμάτων 
μνημονεύεται καί ό Ροηιαΐος τής Θράκης διοικητής! ΗΓΈ(μονεύοντος) ή 
ΕΓΠ(μελ< μενού) ΠΡ(εσβευτοϋ) ΣΕΒ(αστοϋ) ΑΝΤ(ιστρατήγου) τού δε ίνα , 
δπερ δυΐ'ατόν νά έρμηνευθή δτι επί τών προτέρων αύτοκρατόρων ή πόλις 
είχε τό δικαίωμα νά κόπτη νομίσματα, οσάκις εβούλετο, από δέ τοϋ Ά ν
τωνίνου τή άδεια τοϋ Ρωμαίου διοικητού. ’Από τού Σεπτιμίου Σεβήρου 1
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1) Μ ο u c h in ο w Ν. Les monnaies antiques de Philippopolis, Annuaire 
de la biblioth. nat. a Plovdiv, έτ. 1924, σελ. 210 καί έξητ. —2) M i o n n e t ,  des
cription des medailles antiques Grecques et Rouiaines, I—III, Paris, 1806-1822 et 
Supplement,



270 Κ. Μυρτ. Ά ττοστολίδοϋ

προσονομάζεται «.μηχρόπολις»  τής επαρχίας 1) από του Καρακάλλα ήτο δ 
τόπος τής έτησίας συνόδου των Θρακών * Κ ο ιν ό ν  Θρφκών έν  Φ ίλ ιπ π ο υ - 
π ό λ ε ι » 2) καί από του Ήλιογαβάλου τιμάται διά τής ν εω κ ο ρ ία ς  3), επο
νομαζόμενη «νεωκόρος , μ ηχροπ όλεω ς  Φ ιλ ιπ π οπ ό λ εω ς  ν εω κόρο ν ,  Φι- 
λ ιπ π ο π ο λ ε ιχ ώ ν  ν εω κόρω ν» .

Τά μέχρι τοϋδε άνευρεθέντα τής Φιλιππουπόλεως νομίσματα, ών 
τούς πλείστους των τύπων κέκτηνται τά μουσεία τής Σοφίας καί τής Φι- 
λιππουπόλεως, πλήν δύο μικρών ακαθορίστου χρόνου, πάντως όμως κεκομ- 
μένων επί τής Ρωμαϊκής κηδεμονίας, προ τής προσαρτήσεως δηλ. τής 
Θράκης ώς επαρχίας εις την αυτοκρατορίαν, είναι τάδε : α') Δομιτιανοΰ 
(81—96), β') Τραϊανού (98—117), γ') ‘Αδριανού (117 —138) δ') Αιλίου 
Καίσαρος (θετού υιού τού 'Αδριανοΰ), ε') Άντωνίνου Πίου ή Ευσεβούς 
(138—161), στ') Μάρκου Αύρηλίου (161—180), ζ') Φαυστίνης (γυναικός 
τού Μάρκου Αύρηλίου), η') Λευκίου Ούήρου (161—169), θ ') Κομμόδου 
(176 —192), ι') Κρισπίνης (γυναικός τού Κομμόδου), ια') Σεπτιμίου Σεβή- 
ρου (193—211), ιβ') ’Ιουλίας Δόμνης (γυναικός τού Σεπτιμ. Σεβήρου), ιγ') 
Καρακάλλα (Μ. Αύρ. Σεπτι.Άντωνείνου (192—217), ιδ') Σεπτ. Γέτα (209 
—212), ιε') Ήλιογαβάλου (Μ. Αύρ. Άντωνείνου, 218 — 222), ις') Τουλ(ίας) 
Κορν(ηλίας) Παύλας (γυναικός τού Ήλιογαβάλου), ιζ ) Διαδουμεναανού 
(υίού τού Μακρινού—218) καί ιη') Σαλωνίνης (γυναικός τού Γαλιηνού, 
257-268).

Έ πί τής οψεως πάντων τούτων, πλήν ενός τύπου φέροντος την κε
φαλήν τού ’Απόλλωνος ώς πολιούχου θεού καί όπισθεν τό σύμβολον αύ- 
τού τον τρίποδα ”), είναι τετυπωμένη ή κεφαλή ή ή προτομή τού αύτο- 
κράτορος ή τής αύτοκρατείρας, έπί τών χρόνων ών έκόπη τό νόμισμα καί 
περί αυτήν τό όνομα τού αΰτοκράτορος ή τής αύτοκρατείρας μετά τινων 
τίτλων έν επιτομή ελληνιστί κεχαραγμένον, πλήν έν τισι νομίσμασι τού 
Δομιηανού καί τού Τραϊανού, έν οις. φέρεται λατινιστί, έν δέ τή όπισθίρ 
πλευρά ή είκών θεού τίνος ή ήρα>ος, συμβόλου κτλ. καί περί αύτήν ή 
επιγραφή κεφαλαίοις γράμμασι : Φ ιλ ιπ π οπ ο λ ε ιτώ ν ,  Φ ιλ ιπ π οπ όλ ι ,  μη -  
τρ οπ όλ εω ς  Φ ιλ ιπ π οπ όλεω ς ,  Κ ο ιν ό ν  Θ ρακών, Ά λ ε ξά ν δ ρ ια  έν  Φ ιλ ιπ -  
π ο π ό λ ε ι ,  ΠνΌτα έν  Φ ιλ ιπ π οπ ό λ ε ι ,  Κ ο ιν ό ν  Θ ρακώ ν  Πύ'δ'ΐα Ά λε ξά ν -  
δρ ια  έν Φ ιλ ιπ π ο π ό λ ε ι , μ η τρ οπ όλ εω ς  Φ ιλ ιπ π οπ ό λεω ς  ν εω κόρον ,  Κ ε ν -  
δρ ε ίο ε ια -Π ύ ’ϋ'ΐα έν  Φ ιλ ιπ π οπ ό λ ε ι  ν εω κόρω , Φ ιλ ιπ π οπ ο λ ε ιτώ ν  ν εω 
κόρων, μ η τρ οπ όλ εω ς  ν εω κόρο ν .  1

1) ’Ίδε ανωτέρω § 5. — 2) Αυτόθι, § 7.—3) Αυτόθι, § 9.—4) G e r a s s i- 
m o w T h. Νομίσματα τινα καί μετάλλια τής Φίλιπποι τι όλε oic, tv τφ Amniaire 
du musee 4 Sophia, έτ. 1931 — 34, σελ. 117.



§ 13. Έκ των επί των νομισμάτων εικόνων καί παραστάσεων ανα
γράφονται ενταύθα αί κυριώταται:

a ') Ό  ποταμός 'Έβρος  ώς θεός. Άνήρ ,πιογωνοφόρος ήμικλινής καί 
εστηριγμένος διά τοΰ άγκώνος επί βράχου (τής Ροδόπης), έξ ού εκρέει 
ύδωρ χυνόμενον υπό τους πόδας αΰτοΰ. Ενίοτε κρατεί στάχεις ή κλώνον 
ή άνθος, ενίοτε δέ παράκειται αΰτφ πρφρα πλοιαρίου

β') Τό ορος Ρ οδόπη ,  ώς νύμφη καθημένη επί βράχου καί κρατούσα 
άνθος.

γ') Ή  Πόλος  ώς θεά, φέρουσα επί τής κεφαλής, όταν ΐσταται, στέμ
μα την άκρόπολιν καί έν τή δεξιά κρατούσα φιάλην, ενίοτε δέ στάχυν ή 
σκήπτρον, όταν δέ κάθηται επί θρόνου κρατοΰσα ναόν καί σκήπτρον.

δ') 'Η τρ ίλοφ ος  τής πόλεως Ά κ ρόπ ο λ ις  μετ’ οίκοδομιών έπ’ αυτής 
καί υπ’ αυτήν δύο κατακείμενοι άνδρες, προφανώς ποτάμιοι θεοί.

6 ) Ό  ήρως Ό ρ φ ε ύ ς , καθήμενος επί βράχου, (τής Ροδόπης ή λόφου· 
τίνος τής πόλεω;) καί κιθαρίζων* περί αυτόν διάφορα ζφα καί πτηνά: 

ς') ’ Αϋ'λητικαΙ κ α ϊ  α γ ω ν ισ τ ικ ο ί  π α ρ α σ τ ά σ ε ις  δ ιά φ ορ ο ι ’ οϊον 
αθλητής άλειφόμενος έλαίφ, έτερος γυμνός έτοιμος προς αγώνα, έτερος 
δαφνηφόρος ή στεφανηφόρος ώς νικητής, ετερος δισκοβόλος, ετερος ακον
τιστής κτλ.

ζ') Ή  θεά ’Ά ρ τ εμ ις  ώς τοξότις μετά βραχέος ή μακροΰ χιτώνος. 
κρατοΰσα διά τής άριστεράς τόξον καί διά τής δεξιάς κλώνον, προς δν 
έχει έστραμμένην τήν κεφαλήν έλαφος. Ενίοτε παρίσταται μετά φιάλης ή 
δριδός κρατοΰσα παΐδα (τον Διόνυσον) καί εχουσα παρ’ έαυτή ϊλαφον ή 
αίγαγρον.

η,') Ή  θεά Δήμητρα,  ορθή μετά σταχύων προ βωμοΰ καί μετά 
δρδός ή φέρουσα κάλαθον επί τής κεφαλής καί κρατοΰσα φιάλην 
καί μακράν άνημμένην δςίδα, περί ήν είναι ειλιγμένος όφις.

θ ') Ό θεός ’Α πόλλων,  ώς κιθαρφδός γυμνός μετά λύρας εν τή χειρί, 
ώ : Λύκειος κρατών φ.άλην άναιθι καιομένου βωμοΰ καί τόξον ή κλώνον, 
ώ : σαυροκτόνος, ώς τοξότης άλεξίκακος* ή κρατών διά τής δεξιάς φιάλην, 
διά δέ τής άριστεράς λύραν έρειδομέιην επί κλώνου δάφνης καί έχων παρ’ 
έαυτφ αετόν.

ι') '() θεός Δ ιόνυσος , γυμνός κρατών κάνθαρον καί έρετδόμενος επί 
θύρσου* ή βραχυχίτων μετά φιάλης καί θύρσου, πρύ βωμοΰ ορθός, ή μετά 
βύτρυος καί θύρσου* ή επί ά'ρματος έλαυνομένου υπό ζεύγους πανθήρων 
κρατών θύρσον* ή γυμνός κρηπιδοφόρος μετά θύρσου έχων παρ’ έαυτφ 
Σάτυρον καί πάνθηρα' ή άπτόμενος διά τής δεξιάς πάνθηρος παριστα- 
μένου* ή καθήμενος επί πάνθηρος καί άλλως ποικιλοτρόπως.

ια') Ό  ήρως θεός eΗ ρακλή ς , άγωνιζόμενος πρύς λέοντα ή προς τήν 
"Υδραν* ή μετά ροπάλου καί τόξου' ή γυμνός ορθός κρατών διά μέν τής
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δεξιάς τό ρόπαλον, διά δε τής άριστεράς τόν Διόνυσον παρά τφ στήθει του 
ως ν ήπιον' ή γυμνός ορθός μετά τοϋ ροπάλου καί τής λεοντής επί βράχου” 
ή καθήμενος επί λέοντος καί κρατών τό ρόπαλον ή μήλον.

ιβ') Ό  θεός ’Ά ρης  ένοπλος μετά κράνους, άσπίδος καί δόρατος’ ή 
μετά φιάλης καί ανεστραμμένοι' δόρατος* ή γυμνός μετά τής άσπίδος έπ5 
ώμου καί δόρατος.

ιγ') Ό μέγας θεός Ζ ευς  καθήμενος έπί θρόνου μετά φιάλης καί σκήπ
τρου εν ταϊς χερσίν ή μετά τής Νίκης καί σκήπτρου' ή ορθός μετά κεραυ
νού καί σκήπτρου.

ιδ') Ό  θεός Α σ κ λ η π ιό ς ,  ορθός ήμίγυμνος έρειδόμβνος επί βακτη
ρίας, περί ήν ό'φις περιειλι.γμένος’ ενίοτε βχει συμπαραστάτιδα την θυγα
τέρα του ' Υγέε ια ν '  ή κάθηται επί θρόνου έρειδόμενος επί βακτηρίας καί 
τρέφει οφιν.

ιε )  Ή  Θεά Ύ γ ίε ία ,  ή μόνη τρέφουσα όφιν ή μετά τοϋ πατρός 
’Ασκληπιού καί τοϋ Τ ελεσφ όρον .

ις') Ό  Τελεσφόρος ,  ή μόνος μετά τοϋ συνήθους αϋτω άμφιεσμοϋ καί 
καυσίας έπί τής κεφαλής ή μετά τής 'Υ γ ι ε ία ς  καί τοϋ Α σ κ λ η π ιό ν

ιζ') Ή  θεά Ά Φ ηνα μετά κράνους κρατοϋσα διά τής άριστεράς τό 
δόρυ ή φιάλην, ή φιάλην καί. παρ’ έαυτή έχουσα την ασπίδα, ή τό δόρυ 
καί την ασπίδα’ ή καθημένη έπί .θρόνου καί προτείνουσα φιάλην μετά τρο
φής προς δ'φιν περιειλιγμένον είς δένδρον, εχουσα παρά τφ θρόνω την 
ασπίδα, έφ’ ής ή γλαυξ’ ή ίσταμένη προ βωμοϋ καιομένου καί έρειδομένη 
έπί τοΰ δόρατος, παρ’ φ  ή άσπίς.

ιη') Ό θεός Ε ρμης μετά των συμβόλων του ώς διάκτορος μετά τοϋ 
κηρυκείου,

ιθ ') Ή  θεά "Ηρα , μετά φιάλης καί σκήπτρου ή οϋτω προ βωμοϋ 
καιομένου ή μετά καλάθου έπί τής κεφαλής.

ι.κ') Ή  θεά Νίκη,  έπί άρματος κρατοϋσα κλώνον δάφνης προ τοϋ άρ
ματος παρισταμένου μυός, ή ορθή μετά στεφάνου καί δάφνης.

κα') Αί τρεις Χάριχες,  περιβεβληιιέναι διπλοίδας καί συμπεπλεγμέ- 
ναι, ών αί έν τφ άκρφ κρατοϋσι διά τής ελευθέρας χειρος κΰπελλον.

κβ') Ή  θεά Ν έμεσις  ορθή μετά μάστιγος.
κγ') Ή  θεά *Ο μόνο ια  (Concordia) ορθή κρατοϋσα φιάλην καί τό 

κέρας τής Άμαλθείας.
κδ') ‘Η θεά* Τ ύχη  (Fortuna) ορθή κρατοϋσα τό κέρας τής Άμαλ

θείας.
κε/) Ή  θεά Ί σόχης  (Aequitas) ορθή μετά πλάστιγγος καί κέρατος 

τής Άμαλθείας.
κς') cIi θεά Θ έμις  (Justitia) ορθή μετά πλάστιγγος.
ΙΙλήν τούτων τών μάλλον συχνών άπαντώσι σπανιώτεροι καί οί θεοί



’ Ερως, Π λοντω ν, Θ άνατος , Ή λιος, 3Α φροδίτη, Κ υβ έλ η , οι Δ ιόσκου
ρο ι κ α ί ό Σ έρ α η ις , “Α ρτΐοκράτης, ’Ί α ις , και ύ ήοως Ε ϋμοληος.

Προς δε άπαντώσι καί σύμβολα των -θεών απλά, οίον ό αετός του 
Διός, ή βότρυς τοΰ Διονύσου, ό όφις του ’Ασκληπιού, ό αλέκτωρ τοϋ Έρ 
μου, ή γλαυξ τής ’Αθήνας, ό τρίπους τοΰ Απόλλωνος κτλ.

ΙΙροσέτι λέων, τρόπαιου, μήνις μετ’ άστρων, άγγεΐον, ίππος, ταύρος, 
δά , άρμα, γρύψ, πλοϊον μετ’ άνδρός, κάλπη, κάλαθος μετά καρπών, τρά
πεζα μετά κάλπης πλήρους σφαιρών ή μετά κλώνων.

ΙΙροσέτι ό αΰτοκράτατρ ορθός ή έφιππος, λύκαινα θηλάζουσα τοι 
Ρωμυλον καί τον Ρώμον, ό κύριος 'ΊΙρως, άνήρ καί γυνή προσφέροντες 
άλλήλοις τάς χεΤρας μετά τής επιγραφής ΔΗΜΟΥΣ—ΒΟΥΛΙΙ.

'Ωσαύτως ναός τετράστυλος μετ’ αγάλματος ή έξάστυλος ή όκτάστυ 
λος μετά ή άνευ αγάλματος, ή ναός πολύστυλος.

§ 14) Έκ των επί των νομισμάτοτν προειρημένων εικόνων καί παρα
στάσεων τεκμαίρεται ότι οι Φιλιππουπολϊται επί τής Ρωμαιοκρατίας ειχον 
την αυτήν μετά τών 'Ελλήνων θρησκείαν καί λατρείαν καί τούς αυτούς 
θεούς (σόμπαν τό Ελληνικόν πάνθεον).'Ότι ειχον τάς αύτάς μυθολογικά; 
παραδόσεις περί τών ήρακον (άθλοι τοΰ 'Ηρακλέους, παραστάσεις του 
Όρφέως, τοΰ Εύμόλπου ΐδρυτοΰ τών Έλευσινίων, τών Λιοσκουρων). 'Ότι 
τάς εικόνας τών θεών πάντων καί τών στιμβόλων των έποίουν κατά πρό
τυπα 'Ελληνικά άνευ ούδεμιάς παρεκκλίσεως. "Οτι χαράσσοντες τάς είκό 
νας τών ανδριάντων θεών ( Απόλλωνος, Ηρακλέους, 'Ερμου) έποίουν τού
το προς διαφήμισιν τής πόλεώς των σεμνυνομένης επί τή κτήσει. πλαστι
κών έργων μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. 'Ότι ήσαν φιλόθρησκοι καί φιλό
καλοι βγείραντες εν τή πόλει. των πολλούς περικαλλείς ναούς «ίς τούς κατ 
εξοχήν ύπ' αυτών λατρευομένους θεούς (τετράστυλος, έξάστυλος, οκ,τά- 
στυλος, πολύστυλος). 'Ότι ήσαν ευγνώμωνες πρός τινας τών αύτοκρατό- 
ρων δι’ ήν έτυχον ύπ5 αυτών προστασίαν (ανδριάντες—Σεβαστειών—νεω
κορία). 'Ότι διφκοΰντο αυτονόμους ύπο βουλής καί δήμου (προσωποποϊησις 
Δήμου—Βουλής). 'Ότι έθεράπευον τον αθλητισμόν καί τάς Μούσας ιε 
λονντες τοπικούς καί πανθρακικούς γυμνικοΰς αγώνας καί μουσικούς, όν- 
τες φιλέορτοι (άθλητικαί καί άγο3νιστικαί παραστάσεις, αγώνες ’Αλεξάν
δρεια, Πύθια, Κενδρίσεια, κιθαρφδός ’Απόλλων). 'Ότι ειχον τήν πόλι.\ 
των καλώς ώχυρωμένην, ήν υπέρ παν άλλο ήγάπων (προσωποποίησις τής 
πόλεως ώς θεάς). 'Ότι εύημέρουν πολιτευόμενοι καί ζώντες εν ισονομία 
καί δικαιοσύνη (Θεμις — Ίσότης·—Νέμεσις). 'Ότι ειχον έν χρήσει τήν 'Ελ
ληνικήν γλώσσαν δημοσία τε καί εις τάς προς άλλήλους σχέσεις όντες 
“Ελληνες καί έξηλληνισμενοι Θράκες τε καί αλλόφυλοι (Έλληνικαί έπι- 
γραφαί).

Έκ δε τών πολλαπλών εικόνων καί παραστάσεων τών κατ’ εξοχήν
Θ ρ ρ η ι η ά ΙΗ '. 1 8
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ύπ’ αυτών λατρευομένων θεών τεκμαίρονται καί τά έργα, περί ά ήσχο- 
λοΰντο κυρίους οί Φιλιππουπολΐται, ών έργων προστάται ήσαν οί, είκονι* 
ζόμενοι θεοί. Ούτοι είναι 6 ’Απόλλων (θεός του φωτός καί τής μουσικής)' 
ή ’Άρτεμις (θεά της θί]ρας)’ ή Δήμητρα (θεά τής γεωργίας) ό Διόνυσος 
(θεός τής αμπελουργίας)' ό Έρμης (θεός τής εμπορίας)' ό Ζευς καί ή "Ηρα 
(θεοί τοΰ οικογενειακού βίου) ο Ηρακλής (θεός τού αθλητισμού) ό ’Ασ
κληπιός καί ή Ύγίεια (θεοί τής ύγιείας). Επομένως οί Φιλιππουπολΐται 
ήσχολοΰντο περί τήν γεωργίαν, κτηνοτροφίαν, αμπελουργίαν, θήραν καί 
τήν εμπορίαν, ήγάπων τύν υπαίθριον βίον καί τύ φώς, έξετίμων προση- 
κύντως τον οικογενειακόν βίον, έθεράπευον τήν ύγίειάν των καί τήν ευ
ζωίαν επιδίδοντες εις τον αθλητισμόν καί τήν μουσικήν καί έν γένει 
ηυδαιμόνουν έν τή λαμπρή των πόλει καί τή γονιμωτάτη περί αυτήν χώ
ρα (κεράς Ά μαλθείας—γονιμότητος -  αφθονίας), διαρρεομέιη υπό τού 
πολυχευμονος "Εβρου (κάλπη, έξ ής εκρέει ύδωρ παρά τφ θεφ Ποταμφή 
δστις ήτο μέχρι τής πόλεως ναυσίπλους (πλοΐον, πρφρα πλοίου) καί περι.ο- 
ριζομένη υπό τής κατάφυτου καί ανθήρας Ροδόπης (Ροδόπη μετ’ άν
θους).

Δικαιότατα λοιπόν δυνάμεθα νά είπωμεν ΰτι ή λαμπρότατη τής 
Θρακών επαρχίας μητρόπολις Φιλιππόπολις επί τής Ρωμαιοκρατίας έξί- 
κετο εις τύν κολοφώνα τής ακμής, τοΰ πολιτισμού καί τής ευδαιμο
νίας της.

§ 15). Προσσημειωτέον έν τελεί ότι έπί Ρωμαιοκρατίας ήσαν διωργα- 
νωμέναι εις σωματεία καί έπαγγελματικαί τινες τάξεις έν Φιλιππουπόλει, 
ώς επί Βυζαντινοκρατίας καί Τουρκοκρατίας ύστερον. Ούτω «κ τινων πε- 
ρισωθεισών έπιγραφών διαπιστοϋται ή διοργάνωσις τών κυνηγών εις 
κ ο ιν ό ν  (σύνδεσμον) ένεκα τής άφθονούσης έν τή Θράκη θήρας : [Πολιτ
άρχην Κλέαρ[χον] τής λαμπρότατης μητροπόλεως Φιλιπποπ[όλεως], αδελ
φόν [τού διασημοτά[του συγκλητικ[ού . . . . ] τύ [τών] κ υ νη γώ ν  Κ ο ιν ό ν  
καί ή λαμπροτάτη φυλή Ή[ρακληίς] έτείμησεν έπιμελουμένου Άσκλ[ηπιά- 
δου τού] Μενέφρονος . . . . » Χ), καί τών σχετικών προς τήν θήραν έπαγ- * 1

1) Τ σ ο υ κ α λ ά  Γ. ενθ ’ άνωτ. σελ. 32—£3, αρ. 45·— D u m ο n t-H o m o l -
1 e, ενθ’ άνωτ. σελ. 335—336. — Σ α κ ε λ λ α ρ ' ί δ ο υ  Σ. ενθ’ άνωτ. σελ. 294, 
άι». 96. Ά π ο ο τ ο λ ί δ ο υ  Κ. Μ υ ρ τ .  Συλλογή άρχ. έπιγρ. Φιλιππουπό- 
λεως, ενθ’ άνωτ. τόμ. VII; άρ. 144. —ΓΙρτιρανώς ό τιμηθείς πολιτάρχης ή εύηργέ- 
τησε τό τών κυνηγών Κοινόν ή ήτο δεξιώτατος κυνηγός, ώς καί ετερος, ρήτωρ 
περιώνυμος, εις δν ίδρυσαν άνδριάντα έξ ευγνωμοσύνης οί ύπ’ αύτοϋ σωθέντες έν 
δίκαις τε καί άγρφ, ώς διαπιστοϋται έξ ένεπιγράφου άνδρομήκους μαρμάρινου βά 
θρου, «ύρεθέντος έν τή πόλέι : «Οδτος έστ’ εκείνος, δς βροτούς [ε]οωσεν εν δίκαις 
TC καί άγρα». Κ. Μ υ ρ τ. Ά π ο ο τ ο λ ί δ ο υ ,  Annuaire de la biblioth. nat. ό.



γελμάταιν (βιοτεχνιών) εις τ έχ να ς  (συστήματα—-ρουφέτια—έσνάψια) : 
«’Αγαθή Τύχη. 'Υπέρ υγείας καί νείκης Μ(αρκου) Αυρ(ηλίου) Άντω· 
νείνου κατά κέλευσιν τοϋ λαμπρότατου ύπατικοϋ Κ(οίντου) Άτρίου Κλο- 
νίου τέχνης βυ[ρ]σ[έωνδώρον ι) καί : «[’Αγαθή Τΰχη. Τον θειότατον και
μέ]γιστον αυτοκράτορα........ [ήγεμονεΰοντος τής Θρακών επαρχείας.,.. β—]
πρεσβ(ευτοΰ) Σεβ(αστου) άντιστρατή[γ]ου( τ έ χ ν η  σ υρ οπ ο ιώ ν  [έκ] τών 
ιδίων άνέστησεν» 3).

Άθήνησι εν μηνί Ίουνίτρ 1941
Κ. ΜΥΡΤ. ΑΠΟΣΤΟΑΙΔΗΣ δ. φ.
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Plovdiv, ετ. 1930, σελ. 243. καί Συλλογή έπιγρ. Φιλιπ. ενθ" άνωτ. τόμ. VI «ρ· 27.
l ) D o b r u s k y ,  ενθ' άνωτ. τόμ. XVIIL· ετ. 1901, σελ. 77, άρίθ. 771. C a- 

g n a t f ενθ’ άνωτ. σελ. 239, άρ. 717.—Κ. Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ .  ενθ·’ 
άνωτ. τόμ. y j ,  σελ. 158, άρ. 50.—2) Κ a 1 i η k a, έν·* άνωτ. σελ. 72, άρ. 79. Κ. 
Μ υ ρ τ .  Ά π ο σ τ ο λ ί δ ο υ ,  ενθ" άνωτ. σελ. 158, άρ. 51.—Σ υ.̂ ρ ο π ο ί ο ι  
καθ’ άπλοποίησιν άντί σ ι σ υ ρ ο π ο ι ο  ί—χλαινοποιοί.



TO < Σ K Ο Υ Λ Ο Δ Ο Ν ΤI» ΚΑΙ Η <ΙΊΑΠΑ ΠΕΤΡΑ 
ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

1) Τυ ηΣ κ ο ν λ ο δ ό ν π ». Κίς τον !5ον τόμον των «Θρακικών» (σελ. 
178 —180) εϊχομεν δημοσιεύσει μικρόν άρτίρον υπό τύν τίτλον: «Τύ
ΙΙεντάζωνον και τα ΙΙηγαδίτσια Διδυμοτείχου». Έ ν αυτφ» περιγράφον- 
τες τάς γενυμένας καταστροφάς επί, τοϋ Ν. Λ. άπορρώγος βράχου τής με
γάλης άκροπόλεως, εϊχομεν γράψει καί τά έξης : « . . .  κατε-θραυσθη καί 
παρεμορφώθη καί ή παράδοξος εκείνη μεγάλη οπή τοϋ βράχου εις ύψος

Είκ, 1. Εις τό μέσον ή πρόσοψις του παρεκκλησίου 'Α γίας Μαρίνας. 
Κάτω αριστερά ή έγκατάστασις τής όδρεύσεως.

αρκετών μέτρων, ή ιός εκ τοΰ σχήματος αυτής καλούμενη παρά τοϋ λαοϋ 
«Σκυλοδόντι».

Ό απόκρημνος βράχος από πολλοΰ εκαλείτο, άλλα καί ήδη υπό τινων 
καλείται «Τζιρόμυλο». Τό όνομα τοϋτο προήλθεν έ* τοΰ υδρόμυλου καί 
κατόπιν ύδρατμομύλου, δστις κατεστράφη κατά τον ευρωπαϊκόν πόλεμον* 
άπομεινάριά του, ήτοι σίδηροί τροχοί καί άλλα εξαρτήματα, κεΐνται άκό-
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μη κεχωσμένα εν tfj κοίτη τοΰ ξηρού πλέον αριστερού βραχίονος τοΰ Έ- 
ρυθροποτάμου καί έμπροσθεν σχεδόν τοΰ παρεκκλησίου τής ‘Αγίας Μα- 
ρίνης, ώς τις σκελετός- προϊστορικού μεγαθηρίου. Ό μύλος εκείνος εκα
λείτο «τζιρόμυλο», ήδη δέ άπδ πολλών ετών είχε καί τάς ονομασίας : δ 
μΰλος ή υδρόμυλος ή ύδρατμόμυλος τοϋ (γερμανοΰ) ’Άκς.

Πιθανιότατα ολόκληρος δ λόφος τής ακροπόλεως προήλθεν είς πα- 
λαιοτάτους προϊστορικούς χρόνους εξ ύποχωρήσεως τής μεγάλης θαλάσ
σης ήτις εκάλυπτεν άλλοτε καί την Θράκην, γενικώς ή έν μερει- τούτο υπο
τίθεται έκ ποικίλων μικρών κογχυλίων καί άλλων θαλασσοβίων ειδών, 
άνευρισκομέ· ων έπί τής επιφάνειας xui έσωτερικώς τοΰ φρουρίου· προ

Είκ. 2. ’Απολιθώματα θαλασσίων έμβιων κατατιθεί- 
μενα έν τω Γυμνασίω

πάντων δμως εκ μικρών ή ογκωδών τεμαχίων πετρωμάτων, άποτελουμέ- 
νων έξ όλοκλήρου έκ παντυία>ν μικρών ειδών θαλασσίων ζωαρίων, ώς 
είναι επί παραδείγματι το ενός μέτρου διαστάσεων πέτρωμα, δπερ άπεκα- 
λΰφθη, δτε πρό τινων ετών κατηδαφίσθη, διά να άνυικοδομηθή έκ βά
θρων, ή παρά την ίεράν μητρόπολιν κειμένη πατρική οικία τοΰ διδασκά
λου Γ. Βαφειάδου (Βογιατζόγλου)* 4 5 μικρά τεμάχια τοΰ πετρώματος
εκείνου ειχομεν άποθέσει τότε εν τφ παρακειμένη) Γυμνασίφ Διδυμο
τείχου.

Ό βράχος λοιπον τής μεγάλης ακροπόλεως είναι, τρόπον τινά, θα- 
λασσογενής, άλλ ι καί διάτρητος πανταχόθεν φυσικώς καί τεχνητώς, ίσιος 
δέ έχρησίμευσεν άπδ παναρχαίων χρόνων ώς κατοικία σπηλαιοδιαίτων 
ανθρώπων’ έξηκολοΰθουν δέ οί εκάστοτε κάτοικοι, συν τή παρόδφ τών 
αίώνα)ν, νά Ικμεταλλεΰωνται τάς διαφόρους δπάς καί τά κοιλώματα, τάς 
υπογείους διόδους καί τά διαμερίσματα ώς καταφύγια καί άποθήκας, ανα
λόγιο; τών αναγκών τής εποχής αυτών.

Μάς είναι άγνωστον, εάν καί παρά τίνων έξητάσθη τό «Σκουλο- 
δόντι», ή «Σκυλοδόντι», είς παλαιοτέρου; χρόνους καί μέχρι ποιου σημείου
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άγει τού εσωτερικοί, ή τού εξωτερικού τής μεγάλης άκροπόλεως, έξω τής 
πόλεως, εγγύς ή μακράν.

'Υπάρχουν διάφοροι παραδόσεις περί τής οπής ταύτης. Ή  μία λέγει, 
οτι ό δι’ αυτής εισερχόμενος φθάνει ύπογείως εις τον χιλιόμετρον άπέχον- 
τα έτερον των διδύμων λόφων (φρουρίων, τειχών), την δευτέραν καί μι
κρόν άκρόπολιν, την άποκαλουμένην από ικανών ετών 'Αγίαν ΤΙέτραν, 
(ίδέ ήμετέραν πραγματείαν : Ή  έν Διδυμοτείχφ άνευρεθεΐσα αναθηματι
κή επιγραφή των Πλωτινοπολιτών, εις «Θρακικά», τόμ. Η',σελ. 196—210) 
’Άλλη παράδοσις λέγει, οτι εξέρχεται έκ τής μεγάλης επί άποτόμου βρά
χου οπής «Βουβά» ή «Γούβα», τουρκιστί « ’Ίν-τεπέ ( —λόφος ανθρώπων, 
αντί ϊσως «Δζίν-τεπέ» — λόφος πνευμάτων, φαντασμάτων), ήτοι ήμίσειαν 
ώραν μακράν τού Διδυμοτείχου καί αριστερά τής οδού προς τό χωρίον 
Κουφόβουνον (άίλοτε τουρκιστί Ινδζέ-κιοϊ). Ή  Βούβα είναι μέγα ά
νοιγμα βράχου, τό όποιον εισχωρεί, κατερχόμενον μετ’ ολίγον διά δύο δια
κλαδώσεων. Εις την Βούβαν ένδιαιτώνται μυριάδες νυχτερίδων καί δια
φόρων πτηνών. Συνήθως εκεί οδηγούν οί ποιμένες τά ποίμνιά το>ν, πρό
βατα καί αίγας. Μία τρίτη τέλος παράδοσις, παραδοξοτέρα, αλλά καί επι
κρατέστερα, λέγει οτι τό φρούριον Διδυμοτείχου διά τής οπής Σκουλο- 
δόντι έπικοινωνοΐ ύπογείως μετά τού φρουρίου τής ήδη έν Βουλγαρία πό
λεως Όρτάκχοϊ, έκεΐθεν τής Άδριανουπόλεως.

’Αλλά, πριν συμπληρώσωμεν τά τή; παραδόσεως ταύτης, καλόν θεω- 
ρούμεν νά άναγράψωμεν εν όλίγοις τά τής οπής Σκουλοδόντι, ώς προς τό 
εσωτερικόν αυτής. Λέγουν, οτι κατά τό 1800—1860 εϊ.σήλθον καί έφθα- 
σαν άνερχόμενοι ύπογείως, τή βοηθείρι φανών καί σχοινιών, μέχρι τού 
μέρους, ύπερθεν τού όποιου εύρίσκεται ή θέσις Σανδιρβάν (άναβρυτή- 
ριον), προς τά άνω ακριβώς τού «Κίουτζτσιούκ τζαμί» (ίδέ προγματείαν 
ήμών : «Τά ιερά προσκυνήματα τών μιοαμεθανών Διδυμοτείχου», εις 
< Θρακικά*, ΙΒή 19J39, σελ. 222).

Κατά Δελόγκαν καί άλλους, επί μητροπολίτου Μεθοδίου (1878—1893) 
καί συγκεκριμένους τό 1890, όρώσσος πρόξενος Άδριανουπόλεως είσήλ- 
θεν άπο τό Σκουλοδόντι μαζή μέ τον διευθυντήν τού άρρεναγωγείου Τε- 
ρώνην, έπροχώρησε μέχρι τού Σανδτιρβάν καί είδε, κατά την διαδρομήν 
του, πολλούς διαδρόμους καί κοιλυοματα. Πρόκεται, πιθανόν, περί τής 
προεκτεθείσης πληροφορίας, διαφερούσης κατά την χρονολογίαν. Νεώτε- 
ροι τέλος μάς είπον, παρετήρησαν ανόδους φυσικάς καί κλίμακας σκαλι
στός, καί προχωρήσσντες είδον διάφορα φυσικά κοιλώματα ή διερρυθμι- 
σμένα δωμάτια.

Έ πί τού φρουρίου καί ΰπό την οικίαν τού Ανδρικού Ζουλαρά υπήρ
χε κοίλωμα, δπερ συνεκοινώνει διά διαδρόμων μετά κοιλώματος τής οικίας 
τού Ά· Δελόγκα. 'Ο Δελόγκας είχεν αποκλείσει τό υπό την ίδικήν του οί-
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κίαν κοίλωμα, δτε άνέκτισεν αυτήν, διότι του έκλεβαν άπ’ αντίκρυ τά 
κρασιά του. Πρό τίνων λοιπόν ετών μεταξύ των δύο οικιών και κάτωθεν 
τοΰ δρόμου έθραύοντο οί βράχοι διά πυρίτιδος, δπως καί άλλα τμήματα 
τοϋ φρουρίου, προς διάνοιξιν αύλακος καί τοποθέτησιν υδροσωλήνων διά 
την ύδρευσιν τής πόλεως* εύρέθησαν τότε εκεί καί άλλοι διάδρομοι και 
κοιλώματα, μικρά δέ παιδία καί μαθηταί είσήλθον μέ άνημμένα κηρία 
καί διέκριναν επί των οροφών τών κοιλωμάτων διάφορα σημεία τά όποια 
έξέλαβον ως γράμματα μεγάλα καί παχέα, ά'σπρα καί μαύρα, γραφέντα ή 
χαραχθέντα ίσως πρό ετών παρά τών ενοίκων τών πέριξ οικιών. Ό Δ*- 
λόγκας πολύ όρθώς μάς έλεγεν, δτι τά υπόγεια εκείνα καί κοιλώματα 
προχωρούν, εκτός άλλων διευθύνσεων, καί προς τήν αγοράν καί τό Σαν- 
τριβάτ, επικοινωνούν επομένως καί μέ τό Σκουλοδόντι. Δεν άποφεύγωμεν 
έν τελεί νά άναγράψωμ,εν καί παραδόξους τινάς φήμας, καθ ’ ας έίς δια- 
φόρους διαδρόμους καί διαμερίσματα εις τά ενδότερα τής οπής Σκουλο- 
δόντι διέκριναν τινες καί σκαλιστά καθίσμιατα καί αγάλματα κ.τ.π.

Καί ήδη έπανερχόμεθα εις τήν περί τής υπογείου επικοινωνίας τού 
Διδυμοτείχου καί τού Όρτάκίοϊ παράδοσιν. Παραλαμβάνομεν εκ τής πρα
γματείας τού Ν. Ροδοσίνου : «’Από τά έθιμα τής πατρίδος μου Όρ- 
τάκίοϊ (Άδριανουπόλεως). Τά Δηαήτρια (ό Μπέης), (Θρακίκά?( ΙΓ'ι 
σελ. 3L8, υποσημειώσεις 1 καί α )  τά εξής : « . . . . Άρχαιότερον 
τά Δημήτρια . . . διεξήγοντο επάνω στη Δρακόπετρα . . . λόφον υψηλόν, 
ύπερκείμενον τοΰ Όρτάκίοϊ . . . Έλέγετο Δρακόπετρα, διότι επί τού ορο
πεδίου τον λόφου υπήρχε σπήλαιον καί παρά τό στόμιον αυτού λίθος 
στρογγυλός, ύψους ενός καί πλέον μέτρου, μέ αποτύπωμα χειρός (παλά
μης) επί τής επιφάνειας του. Περί τού λίθου τούτου ύπήρχεν ή παράδο- 
σις, δτι έξεσφενδονίσθη υπό τού μυθολογικού Δράκου έκ τού απέναντι 
λόφου τής 'Αγίοις Παρασκευής, έξ ού και ή ονομασία Δρακόπετρα, περί 
δέ τού σπηλαίου, δτι συνεκοινώνει ύπογείως μετά τού Διδυμοτείχου' ελε
γεν ή παράδοσις : «Στούμ παληόγ κηρό, μνιάφρα, γιά νά δοκιμάσνα ά
ναψαν δυο κηριά, τά κόλσαν’ς κατσίκας τά κέρατα κι’ άπόλκαν μέσα, κι’ 
αυτή πού κάτ’ πού τ’ γης βγήκε στούγ Καλέ τοΰ Διμότχου, τά κηριά κό- 
μα έκηαν».

Έκ τής ανωτέρω παραδόσεο^ς, συνδυαζομένης προς τήν τού Διδυμο
τείχου, εξάγεται, δτι τό Διδυμότειχον καί τό Όρτάκίοϊ, ώς φρούρια υψη
λά καί μεγάλα κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους, συνενοούντο αυτοστιγμεί 
εις πολεμικάς ή άλλας σοβαράς περιστάσεις, τήν μέν ημέραν διά καπνού 
τήν δέ νύκτα διά φλογών από των μικρών επ’ αυτών οροπεδίων ή πύργων 
αυτών, καί δα. ό καπνός καί αί φλόγες παρεστάθησαν εν τή συνειδησει 
τού λαού ως δςιάκος καί «κατσίκα» μέ λαμπάδας.

Ταύτα έξ αφορμής τής οπής Σκουλοδόντι τού Διδυμοτείχου.
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2) 'Η «Πα,ζια Π έτρα». 1 Γο>ό τής ανατολικής πλευράς τοΰ κτιρίου τής
υδραυλικής εγκαταστασεως Διδυμοτείχου υπάρχει μέγα τεμάχιον βράχου, 
μία ογκώδης πέτρα, κεχωσμένη πατά τό πλεΐστον εντός τής ξηράς συνή
θως κοίτης τοΰ αριστερού βραχίονος τοΰ Έρυθροποτάμου. Ειχεν άπο- 
σπασθή από τοΰ ΰπερθεν τοΰ έκεϊ,θεν διερχομένου δρόμου άπορρώγος 
βράχου τής μεγάλης άκροπόλεως και είχε κυλισθή, εν καιρφ χειμώνος καί. 
ώρμ νυκτερινή, συνεπείμ ραγδαιοτάτης βροχής, κατά τό 1892 ή τό 1897 
κατ άλλους. "Η πέτρα, κατέπεσεν επί τής μικράς οικίας τοΰ Στογιάννου 
Μαντακιόζογλου, τής έ.κτισμένης εντός των κοιλωμάτων τοΰ βράχου, καί

Είκ. Τμήμα τοΟ βράχου °Ανίσ Πέτρα ■·. κάτωθεν τό νΰν βυρσοδεψεϊον.

την συνέτριψε κατα τό ήιιισυ Μεθ’ ο έκυλίσθη μέχρι τής κοίτης τοΰ πο
ταμού. Έφονεύθησα ν ό οικογενειάρχης, μία θυγάτηρ του, μερικά πρό
βατα καί είς όνος* διεσώθησαν δέ ή σύζυγός του, ή νΰμιρη του καί τρία 
έγγόνια. Ούτοι ωιρειλον την σωτηρίαν των εις τό ότι έκοιμώντο είς τό 
προς την πρόσοψιν τής οικίας δωμάτιον, τό όποιον δεν έθίγη. ’Αναφέρουν 
μάλιστα, ότι ή σύζυγός του, δύο ημέρας πρύ τοΰ δυστυχήματος, είχεν Υδει 
είς τό ονειρόν της μίαν γυναίκα, Υσως την Α γίαν Μαρίναν, τής οποίας 
τό παρεκκλησίου κεΐται εκεί πλησίον, καί. ή οποία είπε προς αυτήν : «νά 
βγήτε από τό σπίτι, γιατί ύστερα από δυό, τρεις, μέρες θά γείνη μεγάλο 
κακό». Ά λ λ ’ ό Στογιάννος δέν έδωσε καμμίαν προσοχήν είς τό ονειρον 
τής γυναΐκός του. Τό απόκρημνου μέρος τοΰ βράχου, εξ ου άπεσπάσθη ή 
πέτρα, λέγεται συνήθως παρά τοΰ λαοΰ I «Παπα πέτρα». ΙΙρός εξήγησιν 
τής ονομασίας ταύτης αναφέρουν άλλοι άλλα συγκεχυμένα πράγματα, 1) 
ότι έφυνευθη δήθ·εν υπό κυλισθείσης πέτρας μία γραία* επειδή δέ κατά
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τό έπιτόπιον γλωσσικόν ιδίωμα ή γραΐα λέγεται «μπάμπω» διά τοΰτο ή 
κυλισθεΐσα πέτρα, κατόπιν δέ και ό βράχος, εξ ου άπεσπάσθη, άπέκλή- 
θην «μπάμπως πέτρα»! 2) 'Η ονομασία «μπάμπως πέτρα» παρηλλάγη εις 
«Ι ΐατά πέτρα» καί ενομίσθη δτι έψονεΰθη εις παπάς, ήτοι ίερεύς. 3) οί 
πρώτοι ίδόντες την κυλισθεΐσαν πέτραν έθαυμασαν διύιι ήτο μεγάλη, 
καί άνετρώνησαν : « ΙΤά ! π ά ! πέτρα !», δηλαδή : τί μεγάλη πέτρα ! Δεν 
ήδυνήθηαεν νά έξακριβώσωμεν : πώς πρύ τής πτώσεως τοΰ βράχου ώνο- 
μάζετο ή τοποθεσία. Άπετάθημεν προς τον γηραιόν Γεώργιον Λιόλιο-

Είκ. 4, Ό λεγόμενος «Ταραπχανάς* Πομισματοκοπεΐον.

γλου, άποθανοντα τό 1932 εις ηλικίαν 113 ετών. Ούτος μάς είπε τούτο 
μόνον, δτι τό «ΙΙαπά πέτρα» ήτο άλλοτε «μουμχανάς» (λέξις τουρκική 
σημαίνουσα κηροποιεΐον) καί έλέγετο «πέτρα τοϋ παππού Παροΰση».

Πλαγίαις καί αριστερά τοΰ μνημονευθέντος άπορρώ/ος βράχου, πλη
σίον τοΰ πρώτου έσωτερικοΰ τείχους, τής μεγάλης άκροπόλεως, υπάρχουν 
ερείπια παλαιόν, βυζαντινοΰ ισα)ς, οίκοδομήιιατο:. Διασώζονται οι τοίχοι 
δυο τριών δωματία)ν, τοΰ ενός κάτωθεν τοΰ άλλου, καί μία ελικοειδής 
μαρμάρινη κλίμαξ. Μήπως πρόκειται περί τοϋ κηροποιείου «μουμχανά», 
περί τοΰ οποίου μάς ώμίλησεν ό Λιόλιογλου ; Τό λίθινον τοΰτο οικοδό
μημα, τό όποιον άρχόμενον από τών βάσεων τοΰ τείχους, ύπερέβαινε τό 
ΰψος αΰτοΰ, λέγεται παρά τινων «Ταραπχανάς». Ή λέξις είναι τουρκική 
καί σημαίνει νομισματυκοπεΐον. Θέλουν νά εΐπουν, δτι εκόπτοντο εκ?' 
νομμίσματα. Έκ τής βυζαντινής 'ιστορίας δεν υπάρχει άχρι σήμερον πλη 
ροφορία τις περί κοπής νομισμάτων εν Διδυμοτείχφ. Νομίσματα, κοπέντα
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έν Διδυμοτείχω, δεν άνευρέθησαν εκ τής βυζαντινής εποχής.
Μήπως τό κτίριον τούτο έχρησίμευεν έπ'ι τής πρώτης τουρκικής, επο

χής ώς νομισματοκοπείων, ή τουλάχιστον ως θησαυροφυλάκιον ; Θησαυ
ροφυλακίου μόνον, ΰπήρχεν, ως φαίνεται, εν Διδυμοτείχφ κατά την επο
χήν εκείνην. Δεν ευρίσκετο δμως εις την θέσιν «ΙΙαπά πέτρα» καί επο
μένως δεν ήτο τό περί οΰ ό λόγος κτίριον, άλλ’ επί τής κορυφής τής με
γάλης άκροπύλεως, ένθα τα βυζαντινά ανάκτορα, τά κατόπιν είς σουλτα- 
νικά μεταβληθέντα καί άνακαινισθέντα. Έκεΐ ύπήρχεν είς μικρός πύρ
γος, ανύπαρκτος ήδη, τοΰ οποίου μερικοί γέροντες ενθυμούνται είσέτι

Είκ. 4. Τό είς τό μέσον λευκάζον κτίριον ή έγκατάστασις τής ύδρεύσεως. 
"ΥπερΘεν καί πλαγίως δυσδιόρατα ή θέσις «Παπα Πέτρα» 

καί ό λεγόμενος «Ταραπχανάς».

τμήματα τοίχων, εις ύψος 4—5 μέτρων καί τού οποίου σήμερον μόλις δια- 
κρίνονται ίχνη βάσεως επί τού βράχου/ Ό πύργος εκείνος ήτο ό λεγόμε
νος «Κήζ-κουλέ* ή «Κήζ-κουλεσί», ήτοι πύργος κόρης βασιλοπούλας, γυ- 
ναικωνίτης. Τον πύργον τούτον αναφέρουν, κατά παράδοσιν γέροντές τι- 
νες Διδυμοτείχου, τούρκοι καί ήμέτεροι, αναγράφει δε καί 6 περιώνυμος 
τούρκος περιηγητής καί συγγραφεύς τού 17ου αίώνος Έβλιγιά Τζελεμπή 
είς τό εκτενές καί πολύτομων σύγραμμά του «Σεγιαχατναμέ», ήτοι βι
βλίου περιηγήσεων (ίδέ «Θρακικά» τόμον 4ον, σ. 116 —124 καθώς καί 
τάς ήμετέρας πραγματείας! είς «Θρακικά» τόμους ΙΟον σ. 36 κ έ· 
καί 12ον σ. 219 κ έ). 'Ο πύργος λοιπόν' ούτος θά έχρησίμευεν ώς θησαυ- 
ροφυλάκιον, ώς εξάγεται έκ των δσων γράφει ό Bertrundon de la Bro- 
quiere x), Έκεΐ λέγονται τά εξής : « . . . επήγα είς τό Diraoticque (Διδυ- 1

1) A. Α. Σ. «Θρακικά» τόμ. 1ος, Σ. 116 — 123.
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μότειχον), αρκετά καλή πολιτεία, οπού βρίσκεται μεγάλο και ωραιότατο 
κάστρο πάνω στο βουνό, στρογγυλό πάνω-κάτω. Τό κάστρο περιτριγυρί
ζεται από παντοΰ μέ τείχη διπλά. ’Από την μία πλευρά περνά τό ποτάμι. 
Τό κάστρο αυτό μπορεί νά πάρη μέσα τέσσαρα σπίτια (εννοεί, φαίνεται, 
τό κύριον τμήμα των ανακτόρων, ένθα καί ό πύργος, καί όχι δλον τό 
φροΰριον, τό βουνό). Τό μικρό πύργο, καθώς μοΰ είπαν, μεταχειρίζονται οι 
Τούρκοι γιά θησαυροφυλάκιον . . . ’Από κεί έγύρισα πίσω στο Διδυμό
τειχο, μέρος ώραΐο, όπως είπα παρά πάνω. Ή  πολιτεία αυτή μοΰ φάνη
κε τώρα ωραιότερη από τήν πρώτη φορά καί μοΰ φαίνεται, πώς, άν ό 
Σουλτάνος κρατά εκεί τούς θησαυρούς του, τούς έ'χει καλά ασφαλισμέ
νους».

Ωστε τό παρά τήν θέσιν «ΙΙαπά πέτρα» παλαιόν καί ήρειπωμένον 
λίθινον οικοδόμημα δεν ήτο καί δεν ώνομάζετο «ταραπχανάς» (νομισμα- 
τοκοπειον) ’Αλλά καί, άν ακόμη ΰποθέσωμεν, δτι έχρησίμευσεν ώς τα- 
μεΐον απλώς προς εΰκολον καί ταχυτέραν ενέργειαν διαφόρων κυβερνη
τικών πληρωμών, πάλιν δεν δικαιολογείται ή χρήσις τής λέξεως «ταραπ
χανάς» πρός δέ τούτοις καί ή θέσις δεν φαίνεται κατάλληλος διά νομι
σματοκοπείων καί θησαυροφυλάκιον. άλλ’οΰτε καί δι’άπλούν ταμεΐον πλη- 
ρα>μών. Σκεπτόμεθα δέ: μήπως τό κτίριον ήτο «σαλαχανάς», δηλαδή σφα
γείου ζώων. Έ ν τοιαύτη περιπτώσει, δ καθαρισμός καί ή άποξήρανσις καί 
ή κατά τό παλαιόν εν γένει σύστημα κατεργασία τών δερμάτων τών σφα- 
ζομένων ζώων, έπρεπε νά γίνεται πρός τά κάτω, εις τήν άριστεράν όχθην 
τοΰ Έρυθροποτάμου. Πράγματι δέ εκεί πλησίον, εις τήν ό'χθην, ένθα 
ακριβώς εύρίσκονται ήδη τά ερείπια ενός ωραίου βυζαντινού λουτρού, κά- 
τεσκευασμένου κατά τον γνωστόν συνδυασμόν λίθανν καί κεράμων, τό μέ
ρος καλείται παρά τινων είσέτι «ταπακχανάς», δηλαδή βυρσοδεψείων. 
Ταπακχανάδες δέ ήσαν καί καθ’ δλην σχεδόν τήν πρός τό νέον Φάληρον 
γραμμήν τής όχθης καί πλέον. Ήδη βυρσοδεψείου (ταπακχανάς) εύρίσκε- 
ται πολύ πρός τά κάτω  τής ιδίας όχθης καί κάτωθεν ακριβώς τής 'Αγίας 
Πέτρας; ήτοι τής δευτέρας άκροπόλεως τοΰ Διδυμοτείχου, καθ’ όσον εκεί 
πλησίον καί επί τού Έρυθροποτάμου εύρίσκεται τό δημοτικόν σφαγείων.

Έξ όλων τών ανωτέρω εξάγομεν τά εξής : δτι εκ τών τουρκικών δ- 
νομασιών : «μουμχανάς — ταραπχανάς — σαλακχανάς— καί ταπακχανάς» 
(κηροποιείου, νομισματοκοπείων, σφαγείων, βυρσοδεψείου), πρέπει νά άπο- 
δώσωμεν εις τό περί ου ό λόγος παλαιόν λίθινον οικοδόμημα ή τό όνομα 
«μουμχανάς» ή τό όνομα «σαλακχανάς», άποκλείοντες τά άλλα δύο καί 
ιδίως τό «ταραπχανάς».

Ξυλόκαστρον Απρίλιος 1941.
’Αρχιμανδρίτης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ, Καθηγητής



ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 
ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΑΛΙΑΣ

Εις τον ΙΟον τόμον των «Θρακικών» (έτος 1938, σελίδες 29—34) ό 
φίλος ιατροφιλόσοφος κ. Κ. Κουρτίδης έδημοσίευσε μικράν, άλλ’ ένδια- 
φέρουσαν, μελέτην υπό τόν τίτλον «Μονή Λαδιάς». Έ ν τοϊς άρχείοις τής 
Τ. Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, εις την οποίαν ύπέκειτο παλαιοθεν τό 

χωρίον Δαδιά και ή μονή αύτοϋ, ευρομεν τρεις 
μικρούς κώδηκας τής εν λόγφ μονής. Περιέχουν 
καταγραφάς τής περιουσίας, ισολογισμούς διαχειρί- 
σεως κατά διαφόρους περιστάσεις και διορισμούς 
ή παραιτήσεις καί απολύσεις επιστατών, διευθυν
τών, ήγουμενευόντων καί ηγουμένων τής μονής. 
Έκρατήσαμεν διαφόρους περικοπάς και σημει
ώσεις εκ τών μικρών κωδήκων. Αί πληροφορίαι 
αύται είναι άλλαι μέν άγνωστοι, άλλαι δε συμπλη
ρωματικοί καί επανορθωτικοί τών πληροφοριών 
τού κ. Κουρτίδου ως προς τήν σειράν, τά ονόματα 
καί τάς χρονολογίας τών ηγουμένων καί λοιπών

Μονή Δαδιας προϊσταμένων τής μονής.

Κ ώ δηξ Α'.

Έπί τού εξωφύλλου τού Α' Κώδηκος υπάρχει ή εξής επιγραφή: «Κώ
δηξ τής 'Ιεράς Μονής τής Δαδιας τής τ ιμ η μ ένη ς  επί τφ όνόματι τή ς ύπε- 
ραγίας Δεσποίνης υμών Θεοτόκου από 1826 Σεπτεμβρίου 26».

Αί σελίδες δεν είναι ήριθμημέναι' εις τήν πρώτην δέ αυτών αναγρά
φονται τά ακόλουθα.

«Άπό 1824 Δεκεμ. 15 μέχρι 1826 Σεπτεμ. 15.
Ιδού τή τού πανιερωτάτου καί Σεβασμιωτάτου ήυών Δεσπότου Καλ

λινίκου άποφάσει καταγράφεται τό όσον χρέος έκ τού όπισθεν έπλήρωσεν 
δ κύρ ’Αγάπιο; εις διάστημα εΐκοσι ενός μηνάς, μετά τήν αναδοχήν τής 
ηγουμενίας του ώς κάτιοθι δνομαστί φαίνονται».
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’Ακολουθούν διάφορα έξοδα άνερχόμενα είς γρόσια 1872, μεταξύ αυ
τών βιναι καί «3 γρόσια coo Άθανασούδη Χαφούζη» καί «27 γρόσια τοΰ 
Χαφούζη ’Αθανασίου». Περί τοΰ Χαφούζη "Αθανασίου ή Άθανασούδη 
Χαφούζη τούτου κάμνομεν εκτενή λόγον εις άλλην μελέτην ήμών : (ίδέ 
«'Ιστορική πραγματεία: τό έν Διδυμοτείχφ Μοναστήριον, τό φερόμενον 
επ’ όνόματι τής Ζωοδόχου Πηγής. Έν Διδυμότειχό) 1933» σελίδες 20, 23, 
25, 34—38 καί 44—45).

Έ ν συνεχείφ τριάκοντα φύλλα περιέχουν κυρίως ισολογισμούς τής 
μονής καί επικυρώσεις τής ί. Μητροπόλεως. Έκ τούτων εξάγεται, δτι τον 
’Αγάπιον, δστίς περαιτέρω φέρεται ώς διάκονος καί επιστάτης τής μονής, 
διεδέχθη 24 ’Ιουνίου 1828 επί Μητροπολίτου Καλλινίκου «ό παπά κύρ 
Βενέδικτος», ιερομόναχος έκ Σουφλίου «ώς ήγούμενος τής μονής Δαδιά? 
ύποσχεθείς, δτι τό παρά τοΰ ’Αγαπίου έναπομείναν χρέος τής μονής» γρό
σια «1330 -θά εξάλειψη εντός 5 ετών καί θά άναδείξη την μονήν άνευ 
χρέους».

Μεταξύ τών ιερών σκευών καί αγγείων τής μονής, «ά'τινα παρέλαβεν 
ό νέος ήγούμενος Βενέδικτος, προς υπεύθυνον χρήσιν, καί ών κατεστρώθη 
λεπτομερής πίνας», αναγράφονται καί’ «4, ήτοι τέσσαρα, κουτία αγίων 
λειψάνων μέ ολίγον άσύμι».

Είς τήν επομένην σελίδα ό μητροπολίτης Καλλίνικος γράφει τά εξής : 
«Ε νταύθα δέ καταγράφονται καί τά εύρεθέντα πράγματα τοΰ ίεροΰ μο
ναστηριού τούτου τής Λαδιάς, δηλ. μπακιρικά, ρουχικά, βουτζία, άρα(μ)- 
πάδες καί . . . .  άλλων παρομοίων τούτων όποΰ εΰρέθησαν μετά τον εξο
στρακισμόν τοΰ διακόνου καί ασυνειδήτου επιστάτου άχρειοαγαπίου, ος 
καί είς ούδέν ωφελήσας Χ) καθ ’ δτι καί αυτά όποΰ υπογράφοντας πάντα 
δηλ. τά άμφυα τής Ιεράς εκκλησίας, τά όποια καί όπισθεν κατεγράφησαν 
καθώς καί τά λοιπά πράγματα καί ζώα, όποΰ εδυνήθημεν νά έλαυθερώ- 
σωμεν από τάς χεΐρας τοΰ είρημένου τούτου ασυνειδήτου, τά ένεχειρήσα- 
μεν τφ Παπά ήγουμέτφ κύρ Βενεδίκτφ, άπερ καί καταστρώ)'ονται κάτω
θεν όνομαστί, έν ετει ,αωκη' ’Ιουνίου κδ'».

Περαιτέρω, εξελεγχθέντος τοΰ λογαριασμού τοΰ Βενεδίκτου, δστις άν- 
αφέρεται ήδη ώς αρχιμανδρίτης καί ηγούμενος τής Λαδιάς, συνάγεται, otl 
ή μονή έκαμε δά αύτοΰ «συνάξεις από κουτιά πανηγύρεις καί λοιπά, από 
14 Ιουνίου 1828 μέχρις 11 ’Οκτωβρίου 1835, συνεκέντρωσε δέ «59,533 
γρόσια καί 37 παράδες, είς ά αντιστοιχούν έξοδα 49,897 γρόσια καί 04 
παράδες

Κατόπιν, 11 Όκτωβρίου 1835, αναγράφεται λεπτομερώς καί ή βοή- 1

1) Διετηρήθη ή ορθογραφία τοΰ πρωτοτύπου.
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■θεία, ή συναχθεΐσα και δοθεΐσα τώ Βενεδίκτω έκ περιφερείας Διδυμοτεί
χου, Ούζούν Κιοπρού (Μακράς Γέφυρας) καί Άδριανουπόλεως διά την 
άνοικοδόμησιν τής μονής συιολικώς, γρ. 74,314 καί παρ. ΙΟ.Έξωδεύθησαν, 
ώς αναγράφεται λεπτομερώς καί συνολικώς, γρόσια 34,825 καί παρά- 
δες 10.

Τά «4 κουαά αγίων κειμηλίων» (λειψάνων) εξακολουθούν νά υπάρ
χουν καί τον Μάϊον τοΰ 1836.

«Τό 1838, Σεπτ. 24. Καταγράφομεν ενταύθα τά ιερά σκευή καί άμ
φια τοΰ ίεροΰ Μονασνηρίου τής Λαδιάς κατ’ επιταγήν τής Μεγάλης τοΰ 
Χριστού ’Εκκλησίας, ώς κάτοίθι φαίνονται, κατ’ έμπροσθεν των παρευ- 
ρεθέντων επιτρόπων αυτού καί άλλα)ν από καζά Φερρών».

Τό 1843 εις έγγραφα πωλητήρια τής μονής προς πώλησιν χωραφίων 
ένεκα μεγάλου χρέους αυτής άναφέρεται ώς καθηγούμενος ό ΙΙαντελεή- 
μων. ’Έγγραφον δέ τού μητροπολίτου Βησσαρίωνος, 1 Φεβρ. 1843, γρά
φει διά την μονήν, δτι «είχε μείνει άνευ ηγουμένου, ώς παραιτηθέντος 
οίκειοθελώς τού ήγουμενεύοντος X" ’Αγαπίου . . εύρέθη κατάλληλον πρό- 
σωπον, δ μοναχός Παντελεήμων, δστίς καί διωρίσθη μέ συμφωνίαν νά 
παρέχη κατ’ έτος 500 μέν γρόσια εις την έλλην. σχολήν Διδυμοτείχου καί 
800 γρ. ώς σύνηθες ετήσιον». Διωρίσθησαν πρύς τούτοις καί 6 επίτροποι 
τής μονής: «2 έκ Διδυμοτείχου, 2 εκ καζά Φερρών, 1 έκ χωρίου Κιουπλή 
καί L έκ -Κορνοφωλιάς».

Τό 1843 έπίσης ηγούμενος τής μονής άναφέρεται απλώς ό Δαμα
σκηνός.

’Ενταύθα λήγει 6 Α'. κώδηξ.

Β\ κώδηξ

Ό κώδηξ ούτος εις τήν πρώτην των μή ήριθμημένων σελίδων του 
έχει ώραίαν έγχρωμον εικόνα τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί τήν εξής 
επιγραφήν: «Κώδιξ, τής Τεράς Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεωτόκου τής 
δαδιάς περιέχο τού Μοναστηριού πράγματα κινητά, καί άκήνιτα δηλ’ έκλι- 
σία καί τά τής έκλησίας σκέβη "Αγια λύψανα βιβλία δισκοπότηρα Κανδί- 
λια έκτος τής έκλισίας όνττάδες άχιρτόνες, χοράφια, άμπελόνες μπαξέδες» 
μαγαζία, χαλκόματα βαρέλια, πιθάρια, αγελάδες πρόβατα, άλόγατα. διά 
καταδιαδοχή καί παράδοση, τύν μεταγενέστερον, Καθηγουμένον, καί συ
νάδελφόν τών ένασκούντων εις τήν Μονήν ταύτη. έγινε ίπαρονσα κατα
γραφή αύτη επί' άιδήμου Αρχιεπισκόπου Μητροπολίτου 'Αγίου Δειδειμο- 
τύχου Κυρίου Μελεήίου όμού μέ τόν παρευβρεθέντον προκρίττον καί τζορ- 
μπατζήδον, τής χόρας καί επαρχίας ταύτης.

κατά 1847. Μαΐου 10».
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«Παράδοσις εις τον Καθηγούμενον Κύριον Προκόπιον έκ Κορνοφο- 
λέας . . . .  10 όντάδες και I άχοΰριον διά τά ζώα μέ τον αχυρώνα τά 
άλλα . . . .  κατεστραμμένα καί ήρειπ,ωμένα δλα·».

«1863 Μάϊπς κδ'. Καταγραφή κινητής κσί ακινήτου περιουσίας Λα
διάς τής παραδιδομένης υπό τοΰ έν αυτή δεκαεξαετίαν περίπου ήγουμενεΰ- 
σαντος 'Ιερομόναχου ΙΙροκοπίου έκ Κορνοφωλέας».

’Ακολουθεί πίνας καταγραφομένων μεταξύ των οποίων παραμένουν 
2 κουτία ιερών λειψάνων, ών το εν άργυροϋν τό δέ ξΰλινον.'

Τό 1863 επί τής ήγουμενείας τοΰ ίδιου Προκοπίου έγένοντο προσθή- 
και καί έπισκευαί τοΰ οικοδομήματος τής μονής καί τοΰ νάοΰ αυτής.

Γ'. Κώδηξ.

Ό  έτερος κώδιξ .είναι απαράλλακτος κατά πάντα πλήν τοΰ δτι (ου 
νεχίζει τήν περαιτέρω ιστορίαν τής μονής καί) φέρει μόνας τάς ύπογρα- 
φάς τοΰ εϊρημένου Προκοπίου, τοΰ από Σουφλίου Ιξάρχου Π" Δημητρίου 
και των Καλυμνίων Ζαχαρίου Τερομονάχου καί Μισαήλ Τεροδιακόνου 
μετά έπιβεβαιώσεως (τοΰ Μηττροπολίτου).

Ό ανωτέρω μνημονευθείς ίερμόναχος Ζαχαρίας ήτο διάδοχος τού 
Προκοπίου, μεταβάς κατόπιν είς "Αγιον όρος, άφ’ ού έπαΰθη, ως αναγρά
ψει ο κώδηξ : «Μετά 17 μήνας έπαΰθη δ Ζαχαρίας ένεκα άνικανότητος 
καί δολίου διαχειρίσεως των μοναστηριακών πόρων’ διωρίσθη άντ’ αύτοΰ 
ο πρωτοσΰγκελλος κ. "Ιάκωβος Καβάσιλας ό έκ Κάλυμνου, δστις καί πα
ρέλαβε τήν μοναστηριακήν περιουσίαν». Ούτος ήτο έξάδελψος τοΰ μητρο
πολίτου Διδυμοτείχου Μελετίου Καβάσιλα καί έχρημάτισεν ηγούμενος από 
τοΰ 1865 μέχρι τοΰ 1869, ως εξάγεται εκ γενικού ισολογισμού τής 22ας 
Ιουλίου 1869.

Έ ν τφ μεταξύ εξακολουθούν να παραμένουν τά 2 κουτία τών ιερών 
λειψάνων.

«11 Μαΐου 1869 παρέλαβεν όλα καταγεγραμμένα κινητά καί ακίνη
τα τοΰ μοναστηριού, ώς επιστάτης ό οικονόμος Παπά Παναγιώτης».

22 Σεπτ. 1869 έπαΰθη ούτος, άντικατασταθείς διά τοΰ έκ Λαδιάς 
παπά ’Αθανασίου, ώς επιστάτου.

« L ’Ιουλίου 1871 κατεγράφη ή περιουσία, έπιστατοΰντος τοΰ πα
πά ’Αθανασίου είς διάστημα 1 έτους καί 9 μήνας καί δν διεδέ- 
χθη ό Πιιπά Χρήστο: ώς επιστάτης, παραμείνας μέχρι τοΰ 1872 ; αί 
πλέον». Έν τοΰτοις όμως ό παπά Αθανάσιος και ό παπά Χρήστος, 
όντες άμφότεροί έκ Διδυμοτείχου καί χηρεΰοντες, συνεργάζονται, ώς εξά
γεται έκ τοΰ κώδηκος, έν τή μονή, «ώς άδελφός δέ τής μονής καθιερώθη
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καί ο εκ Διδυμοτείχου σερμπάζης (μήπως είναι σερδάρης ;) "Αθανάσιος 
ώς κηπουρός καί υποκείμενος τοΐς επιστάταις».

«25 Αύγουστου 1874. εξελεγχθείσης τής διαχειρίσεως τοϋ Παπά 
’Αθανασίου, αυθημερόν συνεφωνήθη ή ένοικίασις τής Μονής εις τον έκ 
τής μονής τοϋ 'Αγίου Παύλου ηγουμένου Γερασίμου διά Η) ετη με ένοι- 
κιον δεκαετίας 400 λιρών, άψ’ ού έξασφαλισθή ή Μονή Λαδιάς δΓ αξιό
χρεου έγγυήσεως' μέχρι δέ τής επιτυχούς έκτελέσεως τής ΰποθέσεως θά 
είχε την διεύθυνσιν καί επιστασίαν πάλιν 6 Παπά ’Αθανάσιος με συ νερ
γάτας καί εφόρους τούς . . . ».

«30 Νοεμ. 1877. Ή  Δημογεροντία Διδυμοτείχου εξέλεξε 2 πρόσωπα 
ώς πληρεξουσίους Διδυμοτείχου νά υπάγουν μέ τον κ. Γ. Ν. Εύελπιν εις 
την μονήν Δαδιάς, ινα εκεί μετά των άντιπροσοόπων Σουφλίου, Κιουπλΐ, 
Καραμπουνάρ καί Λαδιάς θεωρήσουν τούς λογαριασμούς τής μονής επί 
ήγουμενείας τοϋ αρχιμανδρίτου Φιλί..που Τζολάτη, ώστε κατόπιν νά άπο- 
Φασισθή γενικώς τό γενησόμενον εν τή Μητροπόλει . . . Έκλεγέντες δέ 
ύτό τής Δημογεροντίας ό X" Νικόλαος ΙΙογιατζόγλους καί Δη μητριός 
Μπουροϋκ ιγλους άπεστάλησαν εις Δαδιάν».

«2 Σεπτ. 1879. Κατεγραφη ή περιουσία κινητή καί ακίνητος τής μο
νής Δαδ(άς, ήν παρέλαβε ν από τύν τέως ηγούμενον Φίλιππον ό νυν η
γούμενος Πολύκαρπος την 25 Λύγούστου 1878». Μεταξύ των καταγρα- 
φέντων είναι «1 κουτί άργυρρϋν μετά σταυρού αργυρού καί 1 κουτί τενε
κεδένιο μέ πλάκα άσιμέν.α·>. Επακολουθεί «ισολογισμός Λαδιάς ηγουμέ
νου Πολυκάρπου 25 Λ ύγούστου 1878— 25 Αύγ. 1879».

«8 ’Ιουνίου 1879 ό (τέως) ήγουμενας Λαδιάς άρχιμ. Φίλιππος, δστις 
έδικάζετο διά τής Μητροπόλεως καί τού Πατριαρχείου διά καταχρήσεις του 
εν τή μονή, ήδυνήθη νά απόδειξη τούτο μότον, ότι 2 ίπποι, τής μονής 
μετά τίνος κιβωτίου περιέχοντος λείψανα αγίου, έληστεύθησαν».

«9 Μα ρτιου 1882 διωρί.σθη επί (μητροπολίτου Μεθοδίου) ένεκα κα
κής καταστάσειος τής μονής ήγούμ,ετος ό έκ Σουφλίου ΙΙρωτόπαπας I Ια- 
σχάλης διά 6 έτη έκ Καραμπουνάρ. Τού 1Γ’ ΙΙασχάλη άποθανόντος διω- 
ρί.σθη 6 έκ Σουφλίου ΙΙραιτόπαπας ΙΙασχάλη; δΓ έξ έτη».

«26 Φεβρ. 1890. 'Η περιουσία τής μονής', παραληφθείσα από τον 
Παπά Γιάννη ν έκ ΚιουπλΟ υ, παρεδόθη τφ νέοι ηγούμενη) Τερομονάχω 
’Αθανασία)».

«1 Σεπτ. 1 *91. Συνεφωνήθη ώς ηγούμενος ό Ιερομόναχος ’Αθανά
σιος Ίβηρίτη; διά 10 έτη. Νά δώσή 30 λ. τουρκίας εις τό ταμείον τής Δη
μογεροντίας Διδυμοτείχου διά τά τρία πρώτα έτη, 40 διά τα 7 κατόπιν». 
Εις γενομένην δέ καταγραφήν τής περιουσίας τής μονής αναγράφονται 
καί «1 κουτί άργυροϋν μέ 2 αργυρούς σταυρούς. 1 κουτί αγίων λειψάνων».

Γην 1 Σεπτ. 1904 διωρίσθη νέος ηγούμενος, ύ ΙΊαπαθεόδωρος έκ

288
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Καβατζίκ’ είς γενομένην δέ καταγραφήν μνημονεύονται πάλιν «1 κουτί 
μέ δύο αργυρούς σταυρούς 1 κουτί μέ άγια λείψανα».

«10 Όκτωβρ. 1904 παρητήθη ο ΙΙαπαθεόδωρος, άνετέθη δέ ή ή- 
γουμενεία είς τον έκ Σαλτικίου (νΰν Λαβάρων) Παπά Παναγιώτην διά 
10 ετΐ]». Καί τούτου παραιτ7]θέντος «άνετέθη ή διεύθυνοις εις τον ΙΙρω- 
τόπαπαν Πασχάλην διά 3 έτη μέχρι 31 Αύγ. 1907». Τήν 10 Φεβρ. 1906 
αναγράφεται ισολογισμός διαχειρίσεως τής «επιτροπής επί επισκευής» μέ 
εισπράξεις 20.314 γρ. καί δαπάνας γρόσια 18.661,10, περίσσευμα δέ 
1.652,30.

«1 Σεπτ. 1907 διτυρίσθη ό Ικ Κορνοφωλέας παπά ’Ιωάννης. άπέθα- 
νεν 6 παπά Γιάννης καί 8 Σεπτ. 1907 άνετέθη ή διεύθυνσις είς τον έκ 
Κορνοφωλέας Παπά Σωιήριον». «τούτου παραιτηθέντος, άνετέθη 25 
Σεπτ. 1908 είς τούς ηγουμένους Σπυρίδωνα έκ Καλλιπόλιως καί Σπυρί
δωνα έκ Σουφλίου». 18 Όκτωβρ. 1908 άναγράφονται έξοδα μερικής επι
σκευής τής μονής γρόσια 5.597,5.

Και τέλος «5 Νοεμβ. 1910, παραιτηΌέντος τού ηγουμένου Σπυρίδω- 
νος ή διεύθυνσις άνετέθΐ] είς τον έκ Κορνοφωλέας Ίωάννην Μαργαζίδΐ|ν».

Π ίναξ η γ ο υ μ ένω ν  της Μ ονής Δαδιας.

’Επί τή βάσει των ανωτέρω κατεστριύσαμεν τον ακόλουθον πίνακα 
των επιστατών, διευθυντών, ήγουμενευόντων καί ηγουμένων τής μονής 
Λαδιάς : 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) Διάκονος Αθανάσιος, επιστάτης, από 15 Δεκεμβρίου 1824 μέχρι 
24 ’Ιουνίου 1828.

2) Ιερομόναχος Βενέδικτος, ηγούμενος, από 24 Ιουνίου 1828 μέχρι 
. , . Μαΐου 1836 καί ’ίσως καί πλέον. Ούτος παρά τφ κ. Κουρτίδη φέρε

ται ώς Χατζή Βενέδικτος Ζούμας.
3) Χατζή ’Αγάπιος, ήγουμενεύων, μεταξύ 1836—1843.
4) Μοναχός ΓΙαντελεήμων, καθηγούμενος από 1 Φεβρουάριου 1843...
5) Κ. Δαμασκηνός, ηγούμενος, 1843.......
6) Προκόπιος, ηγούμενος, από 10 Μαΐου 1847 μέχρι 24 Μαΐου 1863.
7) Ιερομόναχος Ζαχαρίας, από 24 Μαΐου 1863 μέχρι ’Οκτωβρίου 

1864.
8) ΙΊρωτοσύγκελλος τής Μητροπόλεως Διδυμοτείχου Ιάκωβος Καβά- 

σιλας, ηγούμενος, από 1864 μέχρι 11 Μαΐου 1869.
9) Οικονόμος Παπά Παναγιώτης, επιστάτης, από 11 Μαΐου 1869 μέ

χρι 22 Σεπτεμβρίου 1869. Παρά τφ κ. Κουρτίδη φέρεται ώς.Παπαπανα-
& ρ μ κ ι  κ ά  JJET« »
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γιώτης Τυρής, και ηγούμενος τό 1802, έκτος εάν πρόκειται περί άλλου 
τινός.

10) Παπά ’Αθανάσιος, επιστάτης, άπο 22 Σεπ εμβρίου 1Η69 μέχρι 
1 ’Ιουλίου 1871 η μάλλον μέχρι 25 Αύγουστου 1874, έχων εν τφ μεταξύ 
ώς συνεπιστάτην τον έξης:

11) Παπά Χρηστός, επιστάτης ή μάλλον συνεπιστάτης τού προηγου
μένου, από 1 ’Ιουλίου 1871 μέχρι 1 Ιουλίου 1872 καί πλέον.

12) Παπά ’Αθανάσιος, επιστάτης, πρόκειται ασφαλώς περί τού ύπ3 
αριθμόν 10 ΙΙαπά ’Αθανασίου, δστις έπεστάτησεν, ως ε’ίπομεν, άνανεώ- 
σας, ώς φαίνεται, την συμφα>νίαν τού διορισμού του, καί πέραν τής 25 
Αύγουστου 1874.

13) ’Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Τζολάτης, ηγούμενος, α π ό ............μέχρ1
25 Αύγουστου 1878.

14) Πολύκαρπος, ηγούμενος, από 25 Αύγούστου 1878 μέχρι 25 Αύ
γουστου 1889, καί ι'σως καί πλέον.

15) ΓΙρωτόπαπας Πασχάλης (έκ Καραμπουνάρ, φαίνεται, καταγόμενος >
καί έν Σουφλίφ ώς πρωτόπαπας υπηρετών καί συγχεόμενος μέ τον επό
μενον), ηγούμενος, από 9 Μαρτίου 1882 μέχρι..........

16) Πρωτόπαπας Πασχάλης έκ Σουφλίου, συγχεόμενος, όπως εϊπο- 
μεν, ή καί ’ίσως ταυτιζόμενος, προς τύν προηγούμενον. Παρά τφ κ. Κουρ- 
τίδη φέρεται ώς ΙΙαπαπασχάλης Συλέκας.

17) Παπά Γιάννης, από . . . . .  μέχρι 26 Φεβρουάριου 1890.
18) 'Ιερομόναχος ’Αθανάσιος Ίβηρίτης, ηγούμενος, από 1 Σεπτ. 1891

μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 1904, δστις παρά τφ κ. Κυυρτίδη φέρεται ώς ΓΙα- 
παθανάσιος Ίβηρίτης. ,.

19) Παπαθεόδωρος, ηγούμενος, από 1 Σεπτεμβρίου 1904 μέχρι 10 
’Οκτωβρίου 1904.

20) Παπά Παναγιώτης, ηγούμενος, άπά 10 ’Οκτωβρίου 1904 μέχρι.....
Άναφέρεται καί υπό τού κ. Κουρτίδου.

21) Πρωτόπαπας Πασχάλης, διευθυντής, από . . . . .  1904 μέχρι 31 
Αύγούστου 1907.

22) Παπά Ιωάννης, από 1 Σεπτεμβρίου 1907 μέχρι 8 Σεπτεμβρίου 
1907.

23) Παπά Σωτήριος, διευθυντής, από 8 Σεπτεμβρίου 1907 μέχρι 25 
Σεπτεμβρίου 1908.

24) Σπυρίδων έκ Καλλιπόλεως, ηγούμενος, από 25 Σεπτεμβρίου 1908 
μέχρι 5 Νοεμβρίου 1910, έχων συνηγούμενον τον επόμενον καί άναφερό- 
μενος ύπό τού κ. Κουρτίδου ώς ΙΙαπά Σπυρίδων έκ Περιστάσεως.
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25) Σπυρίδων έκ Σουφλίου, συνηγοΰμενος του προηγουμένου. 'Ανα
γράφεται παρά τφ κ. Κουρτίδη ώς Παπά Κλεώπας.

26) ’Ιωάννης Μαργαζίδης (ίερεΰς), διευθυντής, από 5 Νοεμβρίου 1910
μέχρι..........Ύπό τοΰ κ. Κουρτίδου άναφέρεται ως ήγοΰμενος μέχρι 1912
κατά πρώτον, κατόπιν δε πάλιν από τοΰ 1920 μέχρι τοΰ 1926.

f  Α Ρ Χ ΙΜ Α Ν Δ Ρ ΙΤ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ  Β ΑΦ Ε ΙΔ Η Σ

Παρά τον κ. Κ. Κουρτίδου ελάβομεν προ καιρόν το κατωτέρω σημείωμα, 
τδ οποίον μόλις σήμερον δννάμεΰα νά καταχωρησωμεν εν σννεχείμ 
τον ανωτέρω καταλόγου τον αρχιμανδρίτου κ. Νικ. Βαφείδον.

■ Εις τον Γ. τ«ίμον (σελ. 62) των «Θρηικικών» εις τό τέλος τής μικράς 
πραγματείας μου «Μονή Δαδιας» έ'χ,ω επισυνάψει κατάλογον των έν αυτή 
από τοΰ 1832 ηγουμένων. *0 κατάλογος οΰτος είναι ατελής. ’Ήδη από 
διαφόρους σημειώσεις εις εκκλησιαστικά βιβλία τής Μονής, διεσπαρμένα 
έ ώ 7<ι’ έκεΤ, δι,δω τύν εξής όπωσοΰν συμπληρωμένον κατάλογον :

1) Χ ατζηβ ενέδ ικ το ς , τό 1832, 2) Ά βέρκ ιο ς , 3) Π απ απ αναγ ιώ τη ς  
Τνρης, αορίστου χρόνου, καθόσον εφημέριος διατελών έν τφ ίερφ ναφ 
τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου Σουφλίου, ήτο ήγουμενεύων τής Μονής. 4) Π απα- 
π α σχ ά λ η ς  Σ υ λ έκ α ς , έκ Σουφλίου, τό 1885. 5) Π απαπααχάλης, έκ Κορ- 
νοφωλεάς, τό 1887 6) Φ ίλιππος, ιερομόναχος τό 1888. 7) Π απαϋ'ανά- 
σιος, ιερομόναχος Ίβηρίτης τό 1891. 8) Τ Ιαπα ίω άννης ΐΐα π α δ ό π ο ν λ ο ς , 
έκ Κορνοφωλεάς, τό 1900. 9) Π απαπαναγ ιώ της , έκ Λαβάρων Διδυμοτεί- 
χου„ 10) Κ λεώ πας , καί Σ π υρ ίδω ν , Ίβηριται. -11) Π απα ϊω άννη ς  Μ αργα- 
ζίδης, έκ Κορνοφωλεάς τό 1910 — 1913 καί τό 1920—1928.

ΚΩΝΣΤ. Γ. Κ Ο Υ ΡΤΙΔΗ Σ
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'II Άδρία νοόπυλίς εϊνε αρχαιότατη και φέρει τύ όνομα τού Ρωμαίου 
Α ίιιοκράτορος Άδριανοΰ άνακαινίσαντος αυτήν, 'Η προτέρα τής πόλεως 
Ονομασία ήτυ Όρεστιάς εκ τοΰ Όρέστυυ, υίοϋ τοϋ Άγαμέμνονος, δστις 
διήλθεν εκ (τ)ρμκης δταν μετέβαινεν εις Κριμαίαν προς συνάντησιν τής 
αδελφής του ΊΙλέκτρας. Λέγεται δτι εις άνάμνησιν τής διελεΰσεώς του έκ 
Θι,χ̂ κης έκτισε μικράν πολίχνην επί λόφου, έψ" υΰ καί σήμερον υπάρχει 
συνοικία τις τής Άδριανουίιόλεως ονομάζομενη τουρκιστί Μποτσιούκ-Τεπέ. 
Έκει προ 70 περίπου ετών τυχαίως ευρέθησαν τρεις τάφοι αρχαίας ελ
ληνικής εποχής. Ιίαρά των Τουρκικών αρχών δεν επετράπη νά γίνωσιν 
άλλαι έρευναι καί άνασκαφαί. Μόνον ό τότε πρόξενος τής Ρωσσίας π« 
ρέλαβεν αρχαία τινα ευρήματα. Έπήλθε κατόπιν ο Ρωσσοτουρκικός πό
λεμος καί οίιόεμία έκτοτε έγένετο εργασία δι* άρχαιολογικάς μελετάς.

ΙΙσρα των Τούρκων, οιτινες κατέκτησαν αυτήν κατά το 1361 ώνο- 
μάσθη «Edirne», οι δέ Βούλγαροι κατά την συνήθειαν αυτών τοϋ νά δί- 
δωσιν είς τάς ξένας πόλεις ονομασίας σλαυοφώνους άποκαλοϋσιν αυτήν 
«Odrin». Ά λλ5 ή Ιπικρατήσασα ονομασία τής πόλεως παρά τοϊς Εϋρω- 
παίοις εινε «Andrinople».

Φαίνεται ή όρθοτέρα Ελληνική γραφή είτε Άδριανόπολις καί όχι 
ιος σήμερον λέγεται Άδριανοΰπολις, διότι καί εις άρχαΐα χειρόγραφα 
γράφεται Άδριανόπολις καί εις εύρεθέντα νομίσματα αργυρά καί χάλκι
να, Ελληνικής εποχής εύρίσκομεν την επιγραφήν «Άδριανοπολιτών». Ό 
λαός έκ τίνος πεπλανημένης παραδόσεως ονομάζει την πόλιν ταΰτην Ά ν· 
δριανοϋπολιν, διότι υπάρχει, μια διάδοσις, οτι δήθεν διήλθεν έξ Άδριανου- 
πόλεοις καί παρέμεινεν έν αυτή έπ’ αρκετόν καιρόν ό Απόστολος Ά ν- 
δρέας. Έντεΰθεν καί ή γραφή Άνδριανοϋπολις, ήν καί πολλοί λόγιοι επι- 
πολαίως καί άβασανίστως μιμούνται.

*) Βλ. Γ. Λαμπουσιάδου. Τρεις μελέται πιρί Άδριατ ουπόλεββς «Θραχικά» 
Τομ. Α'. Σ. 282—311.—’Ιγνατίου Σαράφυγλου Περιγραφή τής Αδριανουπόλεως Ατιτ. 
Τόμ. Β'. Σ* 66-82. Κυρίλου ΣΤ'. Λυτ. Σ. 83—86. Έβλιγια Τσελεμπή. Αΰτ. Τομ. 
1L·'. Σ. ό—54.
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‘Ως πολιούχος άγιος τής Άδριανουπόλεως φέρεται ό 'Άγιος Εύστά 
θιος, οστις πρότερον ώνομάζετο κατά τον συναξαριστήν Πλακίδας καί 
ουανος σώζεται ό τάφος, βι'ρισκόμενος εις υπόγειόν τινα κρύπτην μου
σουλμανικού τεμένους. Ό  ιμάμης τούτου κατ’ έτος κατά την επέτειον τής 
εορτή; τού Άγιου Ευσταθίου (20 Σεπτεμβρίου) έπέτρεπε τούς Χριστια
νού; νά έπισκέπτωνται τον τάφον καί ν ’ άνάπτωσι κηρία, των οποίων τό 
προϊόν τή; πωλησεως έκαρπούτο ό πιστός τού Μωάμεθ ίερεύς, εκμεταλ
λευόμενος ούτω την εύλάβειαν τών Χριστιατών καί ϊδίφ των γυναικών 
αιτινες σωρηδόν προσηρχοντο εις τον τάφον τού αγίου διά νά προσκυνη- 
σωσιν. Ά λλ ’ έκτος τού πολιούχου τούτου Αγίου είχεν ή Άδριανούπολις 
καί νεώτερον άγιον ή μάρτυρα Μαυρουδήν, ουανος τά οστά έφυλάσσοντη 
ε,ς τύν ιερόν Μητροπολιτικόν ναόν καί κατ’ έτος την 30ήν Λύγούστου ε- 
ιελεΐτο ιδιαιτέρα ιερουργία επί τή βάσει υμνολογίου συντεθέντος παρά 
τού λογίου Μητροπολίτο’υ Άδριανουπόλεως Δωροθέου τού Πρωίου. (Τούτο 
κατά την παράδοσιν πολλών λογίων Άδριανουπολιτών).

Ό τάφος τού μάρτυρος Μαυρουδή μέχρι τής εκτοπίσεως ημών εξ Ά - 
δριανουπόλεως έσώζετο καί ήτο τό σύνηθες προσκύνημα τών ευλαβών γυ
ναικών τού λαού.

*Η πόλις τού Άδριανού είναι, έκτισμένη επί πεδινής τοποθεσίας καί 
κατά τού; Ρωμαϊκούς καί Βυζαντινούς χρόνους περιωρίζετο εντός τειχών. 
Μέχρι προ 70 περίπου έτών έσώζοντο τά άρχαΐα τείχη τού ’Άστεως, σχή
ματος ρομβοειδούς, τού οποίου αί μέν μακραί πλευραί εΐχον μήκος δύο 
περίπου χιλιομέτρων αι δ* βραχεί αι ενός καί ήμίσεος χιλιομέτρου ώς έγγι
στα. Έ πί τής μεγάλη; Ανατολικής πλευράς ύπήρχον τρεις πύλαι επί τής 
Δυτικής καί Μεσημβρινής άνά δύο καί έπί τής Βόρειας μία, ήτοι εν δλφ ο
κτώ πύλαι, ών αί τουρκικαί όνομασίαι διεσώθησαν μέχρι τών ημερών ημών 
έχουσαι ούτω : Κουλέ-Καπού, Όρτά-καπού, Ταούκ καπού, Μανιάκ-καποϋ, 
Γκιρμέ-καπού, Κετσετζελέρ-καπού, Καφές-καποΰ καί Τύπ καπού.

Λέγεται ότι οί πολίυρκηταί Τούρκοι είσέβαλον κατά τό έτος 1364 εις 
την πόλιν διά τής μικράς πύλης Γκιρμέ-καπού, ήτις έκειτο εις την νοτίαν 
πλευράν τής πόλεως. Επίσης άναφέρεται οτι ολίγον προ τής καταλήψεως 
τής πόλεως ό τελευταίος Βυζαντινός αρχών αυτής Θωμάς είχεν έςέλθει 
έκ τής ιστορικής πύλης καί διά πλοιαρίου εις τον παραπόταμον Τόνσον 
ή Τούντζιαν διεπεραιώθη εις Αίνον καί έκείθεν διά θαλάσσης έφυγεν 
εις Πελοπόννησον Σημειωτέον ίίτι ό παραπόταμος Τόνσος ρέει πλησίον 
τού μεσηιιβρινού τείχου; τή; Άδριανουπόλεω; καί ένούται μετά τού 'Έ
βρου (Μαρίτσα) ποτααοϋ, οστις εις μικράν άπόστασιν από τής συμβολής 
ταύτης παραλαμβάνει καί τον έτερον παραπόταμον Άρδον καί προχωρεί 
διά μέσου εύφορωτάτης πεδιάδο; έκβάλλων είς τό ΑίγαΤον πέλαγος. ΤΙ 
ένωσις τών τριών τούτων ποταμών αποτελεί εύχάριστον φαινόμενον καί
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μία συνοικία ή προάστειον τής πόλεως ταύτης φέρει την ονομασίαν Τρι- 
πύταμος (τουρκιστί Κιρισχανέ).

-Ε ις τάς δυο γωνίας τοΰ ν Ασ τέως, ήτοι εις την βορειοανατολικήν καί 
βορειοδυτικήν υπήρχαν ανά εις πύργος. Μέχρι σήμερον σώζεται ο τής 
Β. Α γωνίας ό λεγόμενος Πύργος τοΰ Αύτοκράτορος Ίωάννου τοΰ Τσι- 
μισκή. Ό  έτερος, ό τή; ΒΆ.γωνιας, ό λεγόμενος, Ίλί-μπουργοΰ, προ πεν- 
τήκοντα ετών κατεδαφίσθη τελείως. Έπί τοΰ σωζωμένου πύργου τοΰ I. 
Τσιμισκή διετηρήθη ή Βυζαντινή επιγραφή «Τψ Εύσεβεστάστφ και ψιλο- 
χρίστφ Βασιλεϊ ημών ’Ιωάννη. Έπί κολλάς εκατονταετηρίδας διετηρήθη 
ή επιγραφή αυτή. Ούδείς τοΰρκος δυνάστης διενοήθη ποτέ νά έξαλείψη 
τά Ελληνικά εκείνα γράμματα, άτινα διά καταλλήλων πλίνθων, έντειχι- 
σμένων μεταξύ τών λίθων τής οί-.οδομής τοΰ πυργου ώς αψευδείς μάρτυ
ρες διελάλουν τήν ελληνικό τηαα τής πόλεως τοΰ ’Αδριανοΰ. Λέγεται δη 
τώρα άνωτέρμ διαταγή ή επιγραφή εκείνη έπεχρίσθη κι*ί δεν φαίνονται 
τά Ελληνικά γράμματα.

Έγένετο λόγος ανωτέρω περί προαστείου τής Άδριανουπόλεως 
Τοιαΰτα ήσαν εν δλφ πέντε ήτοι τό Γιλδιρίμ ή Ιλδιρίμι, τοΰ Κούμ-μα- 
χαλέ, τό ’Άτ-Παζάρ, τό Κιγίκι καί ό Κιρισχανάς. Πέριξ καί εγγύς τοΰ 
’Άστεως υπάρχουν εκτεταμένοι συνοικίαι καί ή κεντρική αγορά τής Πό- 
λεως. Μετά τήν υπό τών Τούρκων κατάκτησιν τής πόλεως οί αρχηγοί τοΰ 
κυριάρχου ’Έθνους κατέλαβον τάς εντός τού ’Άστεως κατοικίας, θεωροΰν- 
τες αύτάς ώς άσφαλεστέρας καί άριστοκρατικωτέρας ύποχρεώσαντες τούς 
ήττηθέντας νά κατοικώσιν εις τάς εκτός τοΰ Ά στεως συνοικίας καί προά- 
στεια. Επειδή δμως οί Τούρκοι άρέσκονται εις εύρυχώρους καί μεμονιο- 
μένας κατοικίας καί ή στενότης τοΰ’Άστεως έστενοχώρει αυτούς, εγκατέ- 
λειψαν μικρόν καί κατ’ ολίγον τό κέντρον τούτο καί κατέφυγον εις τάς 
έξωθι συνοικίας καί προ παντός εις τό τερπνόν καί έπί λόφου έκτισμένον 
προάστειον Κιγίκι, ούτινος τό κλίμα, λόγφ τής τοποθεσίας του, είναι τερ- 
πνότατατον καί ή θέσις μαγευτική. Παρά τούς πρόποδας τοΰ λόφου τού
του εκτίσθη κατόπιν επί Σελήμ τοΰ Β7. καί τό περιώνυμον τέμενος Σουλ- 
τάν Σελήμ περί ού εκτίθενται τά κατωτέρω ώς λίαν περίεργα καί διατη
ρούμενα έν τή λαϊκή παραδόσει.

Άρχιτέκτων τοΰ περικαλλούς τούτου τεμένους ΰπήρξεν ό Σινάν πα
σάς, δστις κατά τινας λέγεται δτι ήτο Έ λλην εξωμότης, κατ’ ά'λλους δέ 
’Αρμένιος. Ό Σουλτάνος Σελήμ ό Β'. είχε προς αυτόν μεγάλην εμπιστο
σύνην καί υπόληψιν, άλλ’ ακριβώς διά τον λόγον τούτον οί «υλικοί καί 
πάντες οί τοΰρκοι αξιωματικοί έφθόνουν αυτόν καί έζήτουν τήν παραμι
κρόν αφορμήν ΐνα  διαβάλωσιν αυτόν εις τον Παδισάχ, άλλα ό ευφυής άρ- 
χιτέκτων κατώρθωνεν έκάστοτε ν ’ άπολογήται καταλλήλως καί νά θριαμ 
βεύη προς μεγίστην εύχαρίστησιν τοΰ εύερεθίστου μέν, αλλά καλοκυγάθου



Η μεγάλη επί τοΰ ποταμού Άρδα γέφυρα Γενή-Κιοπροΰ (Νέα Γέφυρα), μετονομασθεΐσα έπί τής Ελληνικής Κατοχής 
Γέφυρα Δ ι α μ π ν  τ ή (άπό τό όνομα έλληνος άξιωματικοΰ φονευθέντος κατά τήν κατάληψιν αυτής ύπό του έλ- 
ληνικοΟ στρατού). Κατέρρευσε, κατά τόν κ. Κουρτίδην, τήν 9 Μαρτίου 1848, ήμέραν πανηγυρισμού τ£>ν 40 μαρτύρων, 

μέ πολλά θύματα καί έκτίσθη έκ νέου κατά τό Άραβ. έτος 1268, ήτοι τό 1852.
(Άπό τήν συλλογήν κ. Ά . Σαμοθράκη).
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Σουλτάνου. Διηγούνται δα πριν να κόμη έναρξιν των οικοδομικών εργα
σιών του σχεδιασθέντος τεμένους διέταξε τούς κτίστας καί τέκτονας νά 
κατασκευάσωσιν οΰχί μικρόν αριθμόν αποχωρητηρίων. Οι αύλικοί άνέφε- 
ρον τό γεγονός ης τον Σουλτανον, ειπυντες εις αυτόν ο τι έξ άνευλαβείας 
προς την -θρησκείαν τοϋ Μ ωίμεθ <3 άπιστος Κάλφας (άρχιτέκτων) διέταξε

'Οδός άπό τοΰ οταθμοΰ είς τήν πόλι\'.
(’Από τήν συλλογήν κ. Ά .  Σαμοθράκη).

γά κατασκευασθώσι πρώτον τα αποχωρητήρια καί είτα το ιερόν τέμενος. 
Ο Σουλτάνος έςωογίσθη διά τήν ασέβειαν ταυτην τοΰ Κάλφα καί μετ 
αυστηρότητας διέταξε νά φέρωσι τον πταίστην εντόπιόν του ΐν ’ απολογη
τή· Τύχραιμος καί ατάραχος ο κατηγορούμενος είπε τά έξης: Μεγαλειό- 
Γατε? ο χώρος επί; τοΰ οποίου θά κτισθή τύ ιερόν τέμενος είς δόξαν τοϋ 
Αλλάχ και τοϋ μονού αυτού προφήτου Μωάμεθ πρέπει νά είναι καθαρός 

καί άμολυντος. Λιά τήν οίκοδόμησιν τοΰ ιερού Τζαμιού θά έργασθοΰν 
χιλιάδες εργατών όλοι ιιοτοί έχουν τάς φυσικός των άνάγκας καί άν δεν



υπάρχουν Αποχωρητήρια -θά μολΰνωσι τον ιερόν χώρον. "Οθεν εκ προνοίας 
διέταξα την κατασκευήν των αποχωρητηρίων πριν ν ’ αρχίση ή οικοδομή 
τοΰ Ιεροϋ. 3 Λν έσφαλλα δια τοΰτο διατάξατε νά μέ κρεμάσουν».

cO Σοΐ'λτάνος άνεγνώρισε την προνοητικότητα τοΰ Κάλφα καί αντί 
τιμωρίας έπήνεσεν αυτόν καί διέταξε ιούς αυλικους του νά τφ άποδιδωοι 
τιμάς εΰνοουιιένου αυλικοΰ.
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Μετά παρέλευσιν τριών ετών τό περικαλλές τέμενος ήτο εις την εντέ
λειαν αυτοϋ. Πάλιν δμως ή εμπάθεια τών εχθρών τοΰ Κάλφα εΰρε πρό- 
φασιν καί άνέφερον εις τον Σουλτάναν ότι ό εξωμότης καί ασεβής Σινάν 
πασάς έξεδηλωσε τήν προς την θρησκείαν τοΰ Μωάμεθ περιφρόνησίν του 
κατασκευάσας εις τό τέμενος παράθυρα χίλια πλήν ενός διά νά παραστήση 

- τό έλλειπές καί μή άρτιον τής Μουσουλμανική; θρησκείας. Αί συκοφαν- 
τικαί αΰται ΰποβολαί έπέδρασαν επί τοΰ Σουλτάνου, δ'στις καί πάλιν εξωρ- 
γισμένος έκάλεσε τον Κάλφαν «ίς απολογίαν καί πάλιν οΰτος εΰφυώς διέ
φυγε τον κίνδυνον δικαιολογήσας τήν πράξίν του δτι κατεσκεΰασε παρά
θυρα ενεακόσια ένενήκοντα εννέα καί οΰχί χίλια διά νά προξενήται ή εν- 
τΰπαισις τών θεατών καί θαυμαστών τοΰ τεμένους δταν εις τάς μεταξύ

Μία άποψις τοΰ Σεράϊ, εις τό βάθος τοΰ οποίου φαίνεται 
ό πρώτος Βυζαντινός πύργος.

(’Από τήν συλλογήν κ. Ά . θ . Σαμοθράκη).
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των συνομιλίας λέγουν, δτι τό μεγαλοπρεπές τέμενος του Σουλτάν Σελήμ 
έχει ένεακόσια ένενήκοντα εννέα παράθυρα, ένφ άλλως άν λέγουν τό τέ
μενος έχει χίλια παράθυρα, ή μικρά καί μονοσύλλαβος τουρκική λέξις 
«μπίν» χίλια θά παρέρχηται απαρατήρητος καί δεν θά προξενή την έντύ- 
πωσιν του μεγαλειώδους αριθμού ένεακόσια ένενήκοντα εννέα. Έπείσθη 
πάλιν ό Σουλτάνος από την επιχειρηματολογίαν τοΰ Κάλφα καί μέ ενθυυ-' 
σιώδεις επαίνους όχι μόνον άπήλλαξεν αυιόν από πάσης ποινής, αλλά καί 
τον έφΛοδώρησε πλουσιοπάροχους καί ηγεμονικούς εις πείσμα των φθο- 
νοΰντων συκοφαντών του. Πολλά τοιαΰτα επεισόδια άναφέρονται περί 
τοΰ ευφυεστάτου τούτου άρχιτέκτονος καί ή λαϊκή φαντασία φθάνει μέ-

Τό Δημαρχεΐον, κ,τισθέν έπί δημαρχίας Δηλαβέρ-μπεη.
(’Από τήν συλλογήν κ. Ά . θ . Σαμάθράκη).

χρι τοΰ μυθώδους, θεωρούσα τον Κάλφαν ως ήρωα υπερφυσικόν, δστις 
επί τέλους λέγεται δτι κατεσκεύασε ξύλινα πτερά καί ώς ά'λλος ’Ίκαρος 
έδοκίμασε νά πετάξη από ένα έκ των τεσσάρων μιναρέδων τοΰ τεμένους· 
Ά λλ’ ή πτήσις τοΰ Κάλφα δεν ήτο μακράς διαρκείας* μόλις κατώρθωσε 
νά διανύση διάστημά τι τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων καί ένεκα καμά
του κατέπεσεν επί τίνος λόφου, Χηδηρλήκ δνομαζομένου, δστις εΰρίσκε- 
ται προς τά νοτιοδυτικά τής Άδριανουπόλεως καί εφονέύθη. Λέγεται 
μάλιστα δτι ό Κάλφας κατά την πιήσιν του ήτο εζωσμένος μέ τήν τεκτο
νικήν ποδιάν του από τής οποίας έκρέματο έν τρυπάνιον, τό οποίον έπε-
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σεν επί τοϋ Βορειοδυτικού πΰργου τής Άδριανουπόλεως, δστις εκτοτε 
ώνομάσθη Ίλ ί μπουργοΰ rοt Πύργος τοΰ τρυπανίου. Οί καλώς λαξευ- 
μένοι λίθοι τής όλης οικοδομής, ή συναρμολόγησις αυτών, ή συμμετρία, 
ή αρμονία τών γραμμών καί τών χρωματισμών, αί μεθοδικώς έπι.κεκολ- 
λημέναι στιλπναί πλάκες εν Βενετία τεχνόυργηθεΐσαι, καί διά τής συναρ- 
μογής αυτών επί τών εσωτερικών τοίχων σχηματίζουσαι διάφορα αραβουρ
γήματα ή συμπλέγματα ρητών τοΰ Κορανίου άποτελοΰσιν ευχάριστον έν- 
τύπωσιν. Άλλα καί οί τέσσαρες ομοιόμορφοι καί ισοϋψείς μιναρέδες, ο[

Τό Σουλτάν Βαγιαζίτ Δζαμισί.
, ( ’Α π ό  τήν συλλογήν κ. Α . θ *  Σ α μ ο θρ ά κ η ).

έκτισμένοι εις τάς τέσσαρας γωνίας τοΰ κτιρίου προξενοΰσιν εις τον θεα
τήν εΰάρεστον Ιντύπωσιν. "Εκαστος τών μιναρέδων εχει άνά τρεις κυκλι
κούς ορόφους (τουρκικτί σεριφέ) όπου καθ’ ώρισμένας ημέρας καί ώρας 
οί μουεζίναι (ψάλται) καλοΰσι τούς πιστούς εις τήν προσευχήν, Ό  μαρ
μάρινος καί χρυσοποίκιλος άμβων καί οί πολυέλαιοι καί τά πολΰκάνδηλα 
καί ή δλή εσωτερική διασκευή τοϋ ναοϋ καί 6 ύπερκείμενος ήμισφαιροει- 
δής τροΰλλος άποτελοΰσιν ευχάριστον έντΰπωσιν. Εις* τό μέσον τοΰ ναοϋ 
υπάρχει ωραία κρήνη έξ ής άναβλΰζει αδιάκοπους διαυγές ύδωρ. ’Επί τής 
κρήνης ταΰτης υπάρχει είδος ανδήρου, δπερ ύποβαστάζε-ται υπό κιόνων.’ 
Εις ενα εκ τών μαρμάρινων τούτων κιόνων παρίσταται έν άναγλύφφ εν 
άνθος λείριον έστραμμένον προς τό έδαφος. Οί νεωκόροι οδηγοί δεικνύου- 
σι τό άνθος τοΰτο εις τούς έπισκέπτας καί έπαναλαμβάνουσιν ότι, δστις 
ξένος έ'λάη εις Άδριανοΰπολιν καί δεν ίδη τό τέμενος τοΰ Σουλτάν Σελήμ
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(όέν είδε τίποτε καί δστις έπισκεφθή τό τέμενος καί δεν παρατηρήση το 
τέρς λαλέ (ανάστροφου άνθος) δεν είδε τίποτε. Εις τον εύρυχωρον πρό
ναον η νάρθηκα υπάρχουν μεγαλοπρεπείς κίονες, πάντες εξ αρχαίων Ε λ 
ληνικών ναών μετακομισθέντες. ίίλησίον του αρχιτεκτονικού τοΰτου άρ - 
στουργήματος υπάρχει επιμήκης καί θολοσκέπαστος αγορά Άραστάς Επι
καλούμενη. Ή  αγορά αυτή κατά τούς τελευταίους χρόνους εμείνε παρη- 
μελημένη, διότι, οί εν τοίς καταστήμασιν αυτής επαγγελματίαι ήναγκά · 
σθησαν νά εγκαταλείψωσι τό άνήλιον καί υγρόν παζάρι καί νά κατέλθωοι 
εις την έλευΟέααν αγοράν την κειμένην επί τής κεντρικής λεωφόρου τής

Άϊσέ χάν.
(’Από τήν συλλογήν κ. Α. Θ. Σαμοθράκη).

πόλεως. Κατά μήκος τής λεωφόρου ταυτης υπάρχει άλλη θολοσκέπαστος 
επιμήκης αγορά ονομαζόμενη Ά λή πασάς εκ τοϋ ονόματος βαθύπλουτου 
διοικητοΰ τής πόλεως, δστις προ 280 ετών ωκοδόμησε την αγοράν ταυτην 
στήριξα; αυτήν επί τής ανατολικής πλευράς τοϋ αρχαίου τείχους τοϋ 
’Άσ.τεως. ΙΙαρομοία θολοσκέπαστος αγορά άλλ’ οΰχί επιμήκης, αλλά μάλ
λον τετράγωνος είναι καί τό λεγόμενον Μπεζεστένι εντός τοϋ οποίου είναι 
συσσωρευμένα δλα τά πρατήρια τών παλαιοπωλών, ένφ άντιθέτως εις τήν 
αγοράν τοϋ Άλή-πασά εύρίσκονται τά καταστήματα τών ύφασματοπωλών 
καί κοσμηματοπωλών. Παρεκτός δμως τών τριών τούτων θολοσκέπαστων 
αγορών τής 'Αδριανουπόλεως, άξια λόγου είναι καί τά πολυάριθμα τζα-



'Ολίγα περί Ά δριανουπόλεως SOI

μια καί μαυσωλεία καί μουσουλμανικά νεκροταφεία, κείμενα εντός τής 
πόλεως. Τά άξιολογώτε* α τζαμία έκτος τοϋ ανωτέρω περιγραφέντος Σουλ- 
τάν Σελήμ εινε τό τέμενος Έσκή Τζιαμί, τό Ουτς Σεριφιλί, το Σουλταν 
Βαγιαζίτ καί άλλα πολλά μεταξύ των όποιων δυνάμεθα να συγκαταριθμή- 
σωμεν καί τούς δυο τεκέδες των μεβλεβιδων καί μπεκτασίδων, ένθα ούτοι 
καθ’ ώρισμένας ημέρας τής εβδομάδας τελονσι τάς χορευτικός ή μάλλον 
περιστροφικός τελετουργίας αυτών, αι όποιαι, ιος λέγεται, συμβολίζουν 
την περί τόν ήλιον καί περί τον άξονα τής γης στροφήν τοΰ πλανήτου μας.

Λεμόν ίσκίλεσΐ (Λεμονόσκαλα ή απλώς Σ κ ά λ α ) .
(’Από τήν συλλογήν κ. Ά .  Σαμοθράκη).

Οί ύψηΑοί μιναρέδες τών διαφόρων τζαμιών τής Άδριανουπόλεως 
έμποιοΓσιν έντύπωσιν εί; τον μακρύθεν παρατηροϋντα τήν πόλιν, αλλ’ 
είναι λίαν περίεργον on οί τέσσαρες ίσοϋψ-ΐς μιναρέδες τοΰ Σουλταν 
Σελήμ μακρόθεν καί έξ άποστάσεως ικανών χιλιομέτρων φαίνονται ότέ 
μέν τέσσαρες όιέ δε δύο καί ενίοτε το εις, άναλόγως τής θέσεως τοΰ παρα- 
τηρητοΰ.

Πλησίον τής Άδριανουπόλεως ρέει ό ποταμός "Εβρος (Μαρίτσα) καί 
οί δύο παραπόταμοι Τόνσος (Τούντζιας) καί Άρδος ή Άρδα. Τοΰ τελευ
ταίου τούτου τό ι ερό είναι εύγευστώτατον καί έχει τήν σπανίαν ιδιότητα, 
φυλασσόμενοι' εις κατάλληλα δοχεία επί πολλούς μήνας νά καθίσταται 
διαυγέστατοι· καί εύχάριστον εις τήν πόσιν. Επειδή δμως ή μετακομισις 
τοΰ ποταμίου ύδατος είναι δύσκολος διά των άρχεγόνων μέσων, αμαξών
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κτλ. και δέν έγένοντο μηχανικαί εγκαταστάσεις ΰδρεύσεως, υπάρχει έν τή 
πόλει άρχαΐον υδραγωγεΐον, δπερ λέγεται δτι ύφίσταται από των Ρωμαϊ
κών χρόνων καί δτι είναι έργον τή; εποχής τοϋ Αύτοκράτορος 'Άδριανοϋ. 
Εις το υδραγωγεΐον τούτο έρχεται ύδωρ πόσιμον έξ άποστάσεως 20 περί
που χιλιομέτρων έ* τοποθεσίας κείμενης προς το Β. Α μέρος τής πόλεως, 
ένθα υπάρχει χωρίον λεγόμενον ΓΙραβαδί. Έκ τοϋ υδραγωγείου τό ύδωρ 
κατανέμεται διά σωλήνων εις διαφόρους κρήνας τής πόλεως εις τούς λου
τρώνας καί τεμένη καί άλλα δημόσια ιδρύματα. Ή  συνήθεια τών Τούρκων 
ήτο νά παρέχωσιν αφειδώς ύδωρ εις τούς κατοίκους τής πόλεως καί δύνα-

Ή έδρα της στρατιάς Θράκης καί τό Σουλτάν Σελίμ.
(’Από τήν συλλογήν κ Ά .  Θ. Σαμοθράκη).

ταί τις νά εί'πη δτι τό προτέρημα τούτο είναι συμφυές εις τήν τουρκικήν 
άντίληψιν, διότι θεωροϋσι τήν παροχήν ύδατός ως αγαθοεργίαν καί εκ 
τούτου βλέπομεν καί εις τήν ύπαιθρον βρύσεις καί φρέατα μέ έπιγραφάς 
τών κτιτόρων δι’ ών ούτοι δι’ εύτραπέλων ενίοτε εκφράσεων έξωτερικεύουν 
τήν χαράν τα)ν δτι χαρίζουν δροσισμόν εις τούς οδοιπόρους. Μ’ δλην δλως 
τήν καλωσύνην τών τούρκα>ν παρατηρεϊται καί εδώ ό φανατισμός καί ή με- 
ροληψία. Τό μόλις επαρκές νερό τοϋ υδραγωγείου τής πόλεως κατενέμετο 
άνίσως υπό τών ύδρονομέων(σουγιολτζιδων) οΐτινες άπετέλουν προνόμιακώς 
καί εκ κληρονομιάς τουρκικήν συντεχνίαν. Τοιουτοτρόπως ένφ αί τουρ
κικοί συνοικίαι τής πόλεως καί τά εκτεταμένα περιβόλια τών βέηδων κα- 
τεκλύζοντο δι’ άφθονου ύδατος, αί χριστιανικοί καί ίσραηλιτικαί συνοι-
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κίαι ύπέφερον έκ λειψυδρίας και ιδία κατά τούς θερινούς μήνας Έκ τής 
αιτίας ταΰτης οι κάτοικοι τής Άδριανουπόλεως ήσαν ήναγκασμένοι τό μέν 
νερό των βρύσεων νά φυλάττωσι μόνρν πρός πόσιν διά δέ τάς ά'λλας άνάγ- 
κας των εΐχον τά φρέατα εις τά όποια ειχον προσηρμοσμένας ξυλίνας αν
τλίας κατά ίδιάζουσαν τεχνοτροπίαν, εξ ής άπέζη πολυάριθμος ειδική συν- 
τεχνίαέλλήνων τεχνιτών. ’Ήκουσα παρά τινων εξ αυτών νά περιγρόφωσι 
παράδοξά τινα περί τίνος υπογείου ποταμού συγκοινωνούντος μέ πο/ λά

’Ολίγα περί Άδριανουττόλεως

Κεντρική οδός άγουσα πρός τό διοικητήριον (κατά τό 1895).
Εις τό βάθος τό δζαμίον Ουτς Σερεφλή καί τό Μπουρμαλή δζαμί.

(’Από τήν συλλογήν κ. Α. θ . Σαμοθράκη).

φρέατα ευρισκόμενα επί γραμμής άγούσης από τού Ν.Α. γηλόφου τήςπό- 
λεως καί φερομένης πρός τό ΒΔ. μέρος αυτής.Περί τού διοχετευτικού δικτύ
ου τού υδραγωγείου λέγεται ότι τούτο ήτο τελειότατον καί οί ύδρονομεις δι" 
ευφυούς.χειρισμού των διαφόρων σταθμών ή διαμέσων υδραγωγείων κα- 
τηύθυνον τήν ροήν τού ύδατος, άποστέλλοντες τούτο κατά βοΰλησιν εις 
τάς διαφόρους κρήνας. Επίσης περί τού δικτύου τών υπονόμων τής πό- 
λεως ελέγετο οτι ήτο άρχαιότατον (ίσης ρωμαϊκής ή βυζαντινής τέχνης) 
καί ά'ρτιον καθ’ όλα. "Αναφέρω ταύτα μετ’ επιφαλάξεως. Επειδή δέ ό λό
γος περί υδραυλικών σημειώ ενταύθα καί τούς επί τού Τόνσου ύδρομύ-
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λους, ο ϊΐΐνες επί αιώνας εξυπηρετούν τάς άνάγκας των κατοίκων τής 
Αδριανουπόλεως καί τών περιχυορων.

ΓΙέριξ τής Άδριανουπόλεως ΰπήρχον λαχανόκηποι, οι όποιοι εΰρί- 
σκονται ως τι ημικύκλιον περί την . πόλιν καί ιδία πλησίον τών οχθών 
τών τριών ποταμών. ' ΥπεΛ,ογίσθη υα  ήσαν εσχάτως εκατόν λαχανόκη
ποι, παράγοντες άφθονα λαχανικά, τών οποίων ή κατανάλωσις έγένετο 
εις την πόλιν καί τά περίχωρα. Οί λαχανόκηποι τής * Αδριανουπόλεως 
έχουν τό ίδιάζον ότι εντός τής περιοχής ταον είχον καί καταλλήλους οικο
δομάς, χρησιμευοΰσας ώς μεταξοσκωληκοτροφεϊα, καθόσον μιεταξύ τών εκ
τάσεων όπου είναι αί πρασιαί υπήρχαν καί πλουτοφόρα μωρεόδενδρα, άλλ" 
όχι μόνον αυτά,άλλα καί διάφορα υπωροφόρα δένδρα, παράγοντα εύχυμους 
καρπούς. Φαίνεται ότι οί λαχανόκηποι τής ’Αδριανουπόλεως έχουν ηλι
κίαν δυο καί τριών ή καί περισσοτέρων εκατονταετηρίδων καί τοΰτο εικά
ζεται εκ τών παλαιών καί γεγηρακότων άκαρπων δένδρων, συνήθως πλα
τάνων ή αίγείρών, άτινα ώς επί τό πλεΐστον ευρίσκονται πέριξ τών μεγί
στων φρεάτων, έξ ών αντλείται τό πρύς ποτισρύν τών λαχανικών καί δέν
δρων ύδωρ. Γίνεται ή άντλησις τοϋ υδατος δια ξύλινων μηχανημάτων, κι- 
νουμένων υπό ζεΰγους βοών ή οίλόγων (μαγκανοπήγαδα). ΙΙερί τών λαχα
νόκηπων τής Αδριανουπόλεως κάμνει μνείαν και ύ ιστορικός Χάμερ, όσ- 
τις θαυμάζει την ώραίαν ταύτην πόλιν καί σημειοΐ ιδιαιτέρως περί τής 
καλλονής τών κατοίκων αυτής, αποδίδουν το φαινόμενου τοΰτο εις την ευ
μάρειαν τής ζανής αυτών. Πράγματι δέ οί κάτοικοι τής Αδριανουπόλεως 
έζων εν σχετική εύμαρείρη καθόσον ήτο παροιμιώδης ή αφθονία καί ευ- 
θηνία τών διαφόρων τροφίμων καί άλλων ειδών πρώτης άνάγκης. Τά γε
ωργικά προϊόντα τών περιχώρων, ή κτηνοτροφία καί ή έξ αυτής τυροκο
μία, ή αμπελουργία τών έν ακμή αμπελώνων εισεκόμιζον όλα τά αγαθοί 
εις την Άδριανου τολιν καί πάντες ήσαν αύτάρκεις, επιδιδόμενοι οί περισ
σότεροι εις τά διάφορα έπαγγέλματά των, τά όποια ήσαν συγκεκροτημένα 
εις συντεχνίας.Έσώζετο εις τό Άρχείον τής Τέρας Μητροπόλεώς παλαιός 
κώδιξ εν τορ οποίου άναφέρεται ή προ μιοϊς έκατονταεχηρίδος υπαρ— 
ξις τριάκοντα καί πλέον συντεχνιών, αί όποΐαι κατά την εποχήν εκείνην 
ελέγοντο ρουφέτια ή έσνάφια. ΓΗ όργάνωσις τών συντεχνιών είχεν ομοιό
μορφον τρόπον οιύτοδίοικήσεως, άναγνωριζρμένης υπό τών Τουρκικών 
αρχών. Τά επαγγέλματα, άτινα έξήσκυυν οί χριστιανοί ('Έλληνες) ήσαν 
ώρισμένα καί όλων τουτοον τά διοικητικά συμβούλια άπετέλουν έσουτερι- 
ρικόν σύνδεσμον, τοΰ οποίου ή Εθνική κατευθυνσις εδίδετο έκ μέρους τής 
Πολιτείας ή Δημογεροντίας, ής Πρόεδρος ήτο ό έκάστοτε Μητροπολίτης, 
όστις έ τιτλοφορείτο «Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τής Άγιοοτοίτης Μη- 
τροπολεοας Άδριανουπόλεοος καί παντός Αίμιμόντου» καθόσον ή έχτασις 
τής εκκλησιαστικής επαρχίας Αδριανουπόλεως επί τών Βυζαντινών



’Ολίγα περί Ά δριανουπόλεως 306

χρόνων καί επί Τουρκοκρατίας ήτο μεγάλη φθάνουσα προς βορράν σχε
δόν μέχρι του Αίμου (Βαλκάνια) προς άνατολάς μέχρι τοΰ Εΰξείνου Πόν
του καί .προς δυσμάς καί μεσημβρίαν περιλαμβάι ουσα μέγα μέρος τής 
ευρείας ομώνυμου πεδιάδος έχουσα γειτονικός έκκλησιαστικάς επαρχίας 
την τοΰ Διδυμοτείχου καί Ήρακλείας.

Τά τουρκικά ανάκτορα των Σουλτάνων τά όποια ήσαν Ικτισμένα εν 
εξοχική τοποθεσίμ εις μικράν άπόστασιν από τής πόλεως καί επί τής δε
ξιάς όχθης τοΰ Τόνσου ποταμού, οστις προς το μέρος των ανακτόρων διά 
δυο βραχιόνων του σχηματίζει νησίδα εντός τής όποιας υπάρχει τερπνόν 
άλσος, το Σαράϊ έπιλεγόμενον. Τά σουλτανικά ανάκτορα ήσαν μεγαλο
πρεπή καί χρυσοποίκιλτα, χρησιμεΰσαντα ώς ενδιαίτημα των Σουλτάνων 
από τοΰ έτους 1364 μέχρι τοΰ 1453 ήτοι μέχρι τής άλώσεως τής Κων- 
σταντινουπόλεως. Τό πρυαναφερθέν άλσος «Σαράι.» εχρησίμευεν ώς τόπος 
θερινού περιπάτου εις όλους τούς κατοίκους τής πόλεως, άλλα προνομία- 
κώς οί Χριστιανοί 3 Αδριανουπολϊται κατ’ έτος κατά την Κυριακήν τοΰ 
Θωμά συνέρρεον συν γυναιξί καί τέκνοις πανηγυρίζοντες έν μεγάλη χα
ρά καί ευθυμία, άποτελειόίνοντες τον επί μίαν ολόκληρον εβδομάδα τής 
Διακαινησίμου εορτασμόν τής μεγάλης Χριστιανικής εορτής, έχοντες ώρι- 
σμένας ήμέρας συρροής καί πανηγυρισμού την Κυριακήν τοΰ Πάσχα εις 
τύν Μητροπολιτικύν Ναόν καί ολόκληρον τό ’Άστυ ή Κάστρον, τήν Δευ
τέραν τύ προάστειον Καραγάτς, τήν Τρίτην τό προάστειον Κιρισχανά, τήν 
Τετάρτην τό προάστειον Κιγίκι, τήν Πέμπτην τό προάστειον ’Άτ-Παζάρ> 
τήν Παρασκευήν τό προάστειον Τλδιρίμι, τό Σάββστον τό προάστειον 
Μοΰμ-Μαχαλέ καί τήν Κυριακήν τοΰ Θωμά, ώς ελέχθη, τό «Σαράι». 
Λέγεται, προ τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων, 
Σουλτάνος τις ενυμφεύθη βυζαντινήν πριγκήπισσαν καί ή πανηγυρική τε
λετή των γάμων του έγένετο εις τό Σαράϊ, ένθα όλοι οί κάτοικοι τής Ά -  
δριανουπόλεως επί ολόκληρον μήνα διεσκέδαζον, σιτιζόμενοι από τά ανα
κτορικά μαγειρεία.

Έ ν τή απαριθμήσει των διαφόρων δημοσίων καί ιστορικών οικοδο
μών πρέπει νά συμπεριλάβωμεν καί τήν αρχοντικήν οικίαν τοΰρκου βέη, 
ή τις εύρίσκεται πλησίον τοΰ Διοικητηρίου καί έν τή όποίς* κατά τό έτος 
1829 αντιπρόσωποι των προσωρινούς καταλαβόντων τήν Άδριανούπολιν 
Ρώσσων καί Τούρκοι αντιπρόσωποι τοΰ Σουλτάνου υπέγραψαν τήν συν
θήκην τής ’’Αδριανουπόλεως, διά τής οποίας ή Τουρκία άνεγνώρισε τήν 
ανεξαρτησίαν τής Ελλάδος.

Δεν πρέπει νά λησμονηθή καί ή χρονολογία τής 5ης ’Ιανουάριου 
1878 καθ’ ήν τά σουλτανιπμ ανάκτορα τής ^Αδριανουπόλεως έγέ* 
νοντο παρανάλωμα τοΰ πυρός έκ τής άναφλέξεως τής έν αΰτοΐς πυριτιδα-
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ποθήκης. Τρεις ημέρας κατόπιν παρεδίδεχο ή πόλις εις τον Ρωσσικόν 
στρατόν.

Τα σουλτανικά ανάκτορα τής Άδριανουπόλεως είχεν επισκεφθή ό 
ποιητής ’Αλέξανδρος Σοϋτσος, υστίς διά μολυβδοκοκονδύλου εις τινα τοί
χον αυτών εγραψε τό εξής δίστιχον.

«Μέγαρον της τυραννίας, σέ ηφάνιοεν ό χρόνος 
Ε ϊϋε μετά σου νά πέοη καί η δόξα καί ό Φρόνος»*

Μετά την άνάκτησιν τής Άδριανουπόλεως υπό των Τούρκων κατά 
Μάρτιον τού 1879 ή τουρκική Κυβέρνησις έθεώρησεν έπάναγκες νά ενί
σχυση την πόλιν στρατιωτικώς, εγκαταστήσασα εις τούς νεόδμητους καί 
άπεράντους στρατώνας τό Β'.'Σώμα Στρατού καί κατασκευάσασα τά περί 
την πόλιν διάφορα οχυρώματα, άτινα κατά την πολιορκίαν υπό τών 
Βουλγαροσερβικών στρατευμάτων κατά τό 1912—13 άντέστησαν επί πέντε 
μήνας, άλλ' επί τέλους τήν Ι3ην Μαρτίου Ι91θ είσήλασεν εις την πόλιν ό 
Βουλγαρικός στρατός, όστις παρέμεινεν επί τετράμηνον μόνον μεθ’ ό πά
λιν οί Τούρκοι άνακατέλαβον τήν Άδριανοΰπολιν.

Είναι γνωσταί καί αί χρονολογίαι τής υπό τού Ελληνικού στρατού 
καταλήψεως τή ς’Αδριανουπόλεως κατά ’Ιούλιον τού έτους 1920 ώς επίσης 
θά μείνη αλησμόνητος καί ή άποφράς εποχή (’Οκτώβριος τού 1922) καθ’ 
■ήν ύπεχρεοόθησαν οί "Ελληνες κάτοικοι αυτής νά εκκενώσωσιν αυτήν καί 
νά εγκαταλείψωσι τάς εστίας αυτών καί τά ιερά καί τούς τάφους τών πα
τέρων των.

Βούλγαροι επιδρομείς κατά τό 813 1) κατέλαβον τήν πόλιν καί ως λη- 
σταί άπήγαγον εις τά όρη τον Μητροπολίτην καί τιτας προκρίτους τής πό- 
λεως άξιώσαντες νά δώσωσι τήν έλευθερίαν εις τούς όμηρους αφού λάβω- 
σιν υπέρογκα λύτρα καί όρίσαντες όλιγοχρόνιον προθεσμίαν. Προ τής λή~ 
ξεωςδμως τής ταχθείσης προθεσμίας παρεσπόνδησαν καί κατέσφαξαν τούς 
όμηρους. Τήν άδικον ταύτην πράξιν τών Βουλγάρων οί Άδριανουπολΐτα^ 
έκριναν πρέπον νά διατηρήσωσιν αλησμόνητου καί καθιέρωσαν επί τούτφ 
είδικόν μνημόσυνου, δπερ ώρίσθη νά τελήιαι κατ’έτος τό προ τής εορτής 
τού Αγίου Δημητρίου Σάββατον. Τό μνηοόσυνον τούτο μέχρι τών ημερών 
ήμών έτελεΤ,το εύλαβώς καί δλ,αι αί οίκοδέσποιναι τής Άδριανουπόλεως, 
πλούσιαι καί πτωχαί, έθεώρουν ίεράν ύποχρέωσίν των νά παρασκευάζωσι

1) "Ορ* «Θρ«κικά», Τόμ. ΙΔ'. Σ. 149.
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τα είθισμένα κόλυβα κλπ. συνήθη είδη προσκομιζόμενα εις τα νεκροτα
φεία επί των οικογενειακών τάφων των, ΐνα άναγνωσθή παρά των ιε
ρέων το νενομισμένον τρισάγιον. Έλέγετο δέ τό μνημόσυνον τούτο Βουλ
γαρικό προς διάκρισιν από των άλλων δυο μνημοσυνών, άτινα τελούνται 
κατ’ βτος παρ’ δλων των Ελλήνων ’Ορθοδόξων ένφ τό ως άνω βουλγά<= 
ρικο είναι τοπικόν μόνον έν Άδρίανουπόλει τελοΰμενον διά τήν ώς άνω 
έκτεθεϊσαν αΙτίαν.

Γ· ΚΩΝΣΤΑΝΤ1Ν1ΔΗΣ

*07

"Αλλη άποψις του Σεράϊ.
(’Από τήν συλλογήν Ά. Θ. Σαμοθράκη)



Η ΣΤΑΥΡΟ ΠIΙΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΣΚΑΛΩΤΗΣ

Λΰο ώρας περιττού προς «νατολάς τής Αίνου καί ήμίσειαν προς βορ- 
ραν τοϋ χωρίου ’Αμυγδαλιά, επί λόφου υψηλοΰ δεσπόζοντος των πέριξ, 
κεΐται ή μεγαλοπρεπής βυζαντινή μονή τής Θεοτόκου, τής επιλεγόμενης 
Σκαλωτής. Ή  άπ’ αυτής θέω είναι πανοραματική : φαίνεται οχι μόνον ύ 
φάρος τής !Αλεξανδρουπύλιως’ (Δεδεαγάτς), ή νήσος Σαμοθράκη,’Ίμβρος 
καί Θάσος, αλλά καί αυτός ό φάρος τοΰ Γεσίλ-Μπάχρ πέραν των Δαρ
δανελίων. Καί χωρίς νά θέλη τις τοΰ έρχονται εις τον νουν οι στίχοι τοΰ 
ποιητοϋ *. ^

'II  εκτασις τον αχανούς 
ΛΙγαίον έκοιματο' 
κι εβλεπες δύο ουρανούς : 
ό εις μν άνω κυανους , 
γλαυκός ό άλλος κάτω.

ΑΙ διαλείπονσαι πνοαί 
τον εαρος έφναων 
αμφίβολοι καί άραιαί, 
μακράν  <5’ έφαίνοντ ’ ώς οκιαί 
αί κορνφαί των νήσων.

Έκτίσθη κατά τό έτος 1140, καθώς εξάγεται από δυο ή τρείς πλά
κας τής δλης οικοδομής, επί των οποίιυν υπάρχει χαραγμένη ή Επιγραφή 
,αρμ (=1140), άνευ οΰδεμιάς άλλης προσθήκης, επί των Κομνηνών, οί ο
ποίοι μνημονεύονται ως κτίτορες τής Μονής εις τάς ιεροτελεστίας. Έκ 
τής χρονολογίας ταΰτης συμπεραίνομεν, ότι ή Μονή έκτίσθη επί Ίωάννου 
Β' τοϋ Κομνηνοΰ τοΰ επονομασθέντος Καλογιάννη (1118 —1143) διά τάς 
ψυχικάς αΰτοϋ άρετάς, πράγμα όμολογοΰμενον οχι μόνον υπό των βυζαν
τινών ιστορικών άλλα καί αυτών τών Λατίνων, οϊ όποιοι γενικώς ομιλούν I)

I) ’Αλεξάνδρου Ραγκαβή, Διονύσου πλους.
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Fist* εΰλαβείας περί αΰτοΰ1). ΊΤτο δέ υιός και διάδοχο; Αλεξίου του Λ' 
τοΰ Κομνηνοΰ (1081—1117) τοΰίδρυτοΰ του οίκου των Κ ομνηνών. "Οθεν 
πλανΰται ο Γεώργιος Λαμπράκης a) λέγων δτι ή Μονή έκτΐσθη επί, Α λ ε 
ξίου Α' τοΰ Κομνηνοΰ ή !Αλέξιου τοΰ Β' (1180 — 1183).

*
if  if

Κατά τι να παράδοσιν έπιχωριάζουσαν, ή εκλογή τής τοποθεσίας τής 
Μονή; εγένετο καθ’ ύπύδειξιν αυτής τής Θεοτόκου.

"Οταν 6 ’Ιωάννης ’Αλέξιος 6 Κομνηνυς, έδωκε την εντολήν τής α- 
νεγέρσιως τής Μονής, οΐ αρχιτέκτονες καί μηχανικοί τής Αυλής, εξέλεξαν 
άλλην τινα τοποθεσίαν κατά 10—15 περίπου λεπτά τής ώρας νοτιά)ιερόν 
καί. επί βραχώδους τινός λόφου, χαμηλότερου τής τοποθεσίας, δπου εύρί- 
σκεται σήμερον ή Μονή, καί ήρχισαν αι έργασίαι. ’Αλλά προς μεγάλην 
έκπληξιν όλων, δ,τι έγίνετο κατά την ημέραν, κατεστρέφετο κατά τήν νύ
κτα, καί όλα τά εργαλεία των εργατών καί τά υλικά μετεφέροντ® εκεί, 
δπου ευρίσκεται ή Μονή. Άποδώσαντες τοΰτο εις θαΰμα τής Παναγίας, 
Ι.γκατέλειψαν δλην, τήν γενομένην εργασίαν (θεμέλια, ίσοπέδωσιν, βαθ
μίδας κτλ.) καί ήρχισαν τήν άνοικοδόμησιν εις τό υπό τής Παναγίας ύπο- 
δειχθέν μέρος.

Πράγματι δέ ό έπισκεπτόμενος τό άρχικώς εκλεγέν μέρος, ευρίσκει 
θεμέλια διανοιχθέντα εντός τοΰ βράχου καθώς καί άρκετάς βαθμίδας λα- 
ξευθείσης προς διευκόλυνσιν τής άναβιβάσεως των οικοδομικών υλών, λάκ
κους προς σβέσιν ασβέστου κτλ.

Ασφαλώς θά έπρόκειτο περί μεγάλων καί ανυπερβλήτων δυσκολιών, 
τάς οποίας συνήντησαν κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ έργου, ένεκα τής φΰσεως 
τοΰ εδάφους, καί. διά νά δικαιολογηθούν απέναντι τοΰ Κυρίου τιον, έπε- 
νόησαν τό θαΰμα τής Παναγίας.

Έπωνουάσθη δέ Μονή τής Σκαλωτής διά τά πολλά αυτής βάθρα καί 
τό υψηλόν τής θέσειος.

*¥ Η·

Εξωτερικούς ή Μονή παρουσιάζει ΰπέροχον θέαμα. Είναι έκτισμένη 1 2

1) *0 Νικήεας Χωνιάτης π. χ. λέγει περί αΰτοΰ : «· . . . επαινετός ές δεΌρο
λελόγισται καί πάσι. καί κορωνίς, ώς εί.τβϊν, των οοοι Ρωμαίων έκ τοΰ Κομνηνών 
γένους ύ.τερεκάόισαν >. (Πρβλ. Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ίοτορία τοΰ Ελληνικού 
ΰνους, "Εκδ. Ε', ΈλευΦερουδάκη, τόμ. Δβ σελ. 113).

2) Γ. Λαμπράκη, Περιηγήσεις, έν τώ Δελτίω τής Χριστιανικής ’Αρχαιολογι
κής 'Εταιρείας, 1909, τεΰχ. 8ον σελ. 33.
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διά μεγάλων ίσοδομικών πορίνων λίθων, ούτως ώστε παρουσιάζει όψιν 
μάλλον φρουρίου παρά Μονής. Μολονότι δέ τόσοι αιώνες παρήλθον, ή 
τοιχοποιία διατηρείται εις άρίστην κατάστασιν, πλήν ελάχιστων βλαβών 
αΐ όποιοι επεσκευάσθησαν προ 100 περίπου ετών. Τό εσωτερικόν όμως 
παρουσιάζει άθλίαν κατάστασιν. ΓΙρό τεσσαρακονταετίας περίπου, εκ των 
πολλών δωματίων (κελλιών) μόλις 2—3 ήσαν κατοικήσιμα, τα δέ λοιπά 
κατηρειπωμένα. Ή  άλλοτε πλούσια καί άκμάζουσα Σταυροπηγιακή Μονή, 
μόλις έ'να ηγούμενον ήδυνατο νά διατηρήση κατά τά τελευταία έτη. Σή
μερον, μετά την έκκένωσιν τής ’Ανατολικής Θράκης (1923) είναι τελείως 
έρημος καί κατεστραμμένη.

Ή  Μονή έχει μίαν μόνην είσοδον κειμένην επί τής Β.Δ. πλευράς, ή 
οποία αποτελεί και τήν κυρίως πρόσοψιν αυτής. Προστατεύεται δέ υπό 
διπλής ξύλινης Ουράς, στερεωτάτης, υψους δυο περίπου μέτρων καί σιρογ- 
γύλης προς τά άνω. Τό κατά τήν πόλην ταυτην τείχος έ'χει πάχος τουλά
χιστον δυο μέτρων. ’Ά νω θεν τής εισόδου, εις αρκετόν ύψος υπάρχει μικρόν 
άνοιγμα επί τοΰ τείχους, είδος πολεμίστρας ή τουφεκίστρας, όπως καί εις 
άλλας Μονάς, χρησιμεΰον ως παρατηρητήριου. Εις παλαιοτέρους χρόνους 
δεν ηνοίγετο ή θΰρα, ιδίως δέ κατά τήν νύκτα, εάν εκ τοΰ παρατηρητή' 
ρίου τοΰτου δεν έβεβαιοΰντο οι εν τή Μονή μοναχοί, ότι δεν πρόκειται 
περί κακοποιών στοιχείων. Έ ν εναντίςι περιπτουσει από τοΰ παρατηρητή' 
ρίου έρριπτον λίθους, ζέον ύδωρ ή καί ζέον έλαιον ακόμη, κατά τών έπι' 
χειροΰντων νά παραβιάσουν τήν θυραν.

Ή  Μονή έχει αυτάρκειαν ποσίμου υδατος παρεχόμενου υπό βαθυτά- 
του ςρρέατος εντός αυτής. Γειτονικά! Μοναί, όπως τοΰ Αγίου ΓΙαντελεή- 
μονος, τοΰ Α γίου ’Αθανασίου τοΰ Ιπιλεγομένου Τσαντήρι πολλάκις πα* 
ρεβιάσθησαν, ουδέποτε όμως ή τής Σκαλωτής, ούτε επί τών Βυζαντινών 
ούτε κατά τά έτη τής Τουρκικής κυριαρχίας.

** *

Ή  Μονή τής Σκαλωτής έχει προσέτι τρία παρεκκλήσια : του 'Άγιου 
Δημητρίου, τής Ζωοδόχου ΙΙηγής καί τών Ταξιαρχών τοΰ οποίου τά εισο
δήματα κατά τό σιγίλλιον τής Μονής τοΰ Αγίου Αθανασίου «ώρισται συ- 
νοδικώς νέμεσθαι τά δυο μοναστήρια».

Τό παρεκκλήσίον τοΰ Αγίου Δημητρίου είναι αρκετά μεγάλο, κεΐτο' 
δέ επί τής όδοϋ τής άγουσης εις τήν Μονήν τοΰ Αγίου Αθανασίου (Τσαν- 
τήρι), τρίωρον περίπου άπεχουσης από τής Σκαλωτής.

Τό τής Ζωοδόχου Πηγής, είδος τρώγλης κατερειπωμένον σήμερον, 
κεΐται πολύ υψηλότερα τής Σκαλωτής, παρά τό χωρίον Άσαρλή, τό οποίον 
επί τής Ελληνικής κατοχής τής Ανατολικής Θράκης, μετωνομάσθη Σκα
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λωτή Ύδρευετο δέ από μεγάλου φρέατος ευρισκομένου παρ’ αυτό.
Τό τών Ταξιαρχών τέλος έκειτο κατά τον μιράν του χωρίου Ντου- 

κένιον, εν τή περιφερείς τής Μονής.
Τίηαΰΐαι τρώγλαι μετά φρεάτων υπάρχουν άρκεταί, επί τών οποίων 

καταφαίνονται περίτρανα σημεία, μαρτυροΰντα, δτι αΰται εις παλαιοτέ- 
ρους χρόνους ήσαν παρεκκλήσια ή εξωκκλήσια μικρών χωρίων ή συνοι
κισμών. Διά τούτο καί τό βουνόν τής περιφέρειας ταΰτης υπό πολλών ονο
μάζεται «Θεοΰ βουνόν».

** *

Περί τής Ιστορίας τής Μονής Σκαλωτής, ουδέν άλλο γνωρίζομεν.
Κατά τι προνόμιον, ήτο άπηλλαγμένη πάσης δεκάτης. Μόνον κάτ’άρ- 

χαιότερον φιρμάνιον του Σουλτάν Μαχμοΰτ, τό όποιον δυστυχώς δεν έσώ- 
θη, ή Μονή κατέβαλλεν εις τό έν Άδριανουπόλει Σουλτάν Μουράτ τζα- 
μισί ’ ) 65.180 άσπρα, ήτοι 21729 1/2 παράδε:, ώς καί χαράτζι, μναλόγως 
του αριθμού τών εν αυτή διαβιοΰντων μοναχών. "Οταν όμως έγένετο τό 
«τανζιμάτ» 1 2), ό Σουλτάν Μετζήτ, μή θέλων νά προσβάλη τά παλαιά φιρ- 
μάνια, διά τών οποίων κατωχυρουντο καί άνεγνωρίζοντο τά δίκαια τών 
Μονών, εστειλεν εις τάς Μητροπόλεις τοΰ Πατριαρχικού Θρόνου άνάλογμ 
«βεράτια» έπικυροΰντα καί άναγνωρίζοντα τά παλαιά αυτών προνόμια, 
δπως λ. χ. τά περί ασυδοσίας, καταβολής δεκάτης κτλ

Κατά τό δεύτερον τέταρτον τοΰ XIX αίώνος, σιγιλλιώδες γράμμα, 
έκδοθέν επί Πατριάρχου Κωνσταντίου τοΰ Α' 3) κατά μήνα ’Ιανουάριον 
τρΰ 1832, έπεκΰρωσε την υπό τοΰ Πατριάρχου Γερασίμου (1796) προσή-

1) Τό τζαμί τοΰ Σουλτάν Μουράτ τοΰ Β', ε ίνα ι εν τών μεγαλοπρεπέστερων 
τζαμιών τής Άδριανουπόλεως, θεωρείται δέ υπό τών Τούρκων ώς έχον τούς υψη
λότερους μιναρέδβς δλου τοΰ μουσουλμανικού κόσμου.

2) Ή  λέξις «τανζιμάτ» σημαίνει την προσπάθειαν ή όποια έγένετο έν Τουρ
κία διά την είσαγωγήν νέων θεσμών βασιζόμενων μέχρι τότε επί μόνου τοΰ Κορα
νίου. "Ενεφανίσθη δέ ή προσπάθεια αΰτη την 3 Νοεμβρίου τοΰ 1839 διά τοΰ περί
φημου «Χάττι χουμαγιούν» τοΰ Σουλτάν Μετζήτ, έξηκολούθησε δέ διά τής έκδό- 
σεως τού άπό 14 Φεβρουάριου 1856 φιρμανίου, έπεκταθεϊσα εις δλους τους κλά
δους τοΰ δημοσίου ’Οθωμανικού δικαίου.

Οί νόμοι τοΰ «τανζιμάτ», έπεκλήθησαν τό σύνταγμα τής ίσότητος, διότι διε- 
κήρυξε την πλήρη ισότητα όλων τών υπηκόων τού Σουλτάνου, άνευ διακρίσεως γέ
νους καί θρησκεύματος, έχορήγει δέ είς τοΰ; ξένους υπό τον αυτόν τίτλον, όπως 
καί εις τούς 'Οθωμανούς υπηκόους τό δικαίίομα τής ακινήτου περιουσίας έν Τουρ
κία.

3) Ό  Κωνστάντιος Α' έπατριάρχευσβν άπό τοΰ 1830 μέχρι τοΰ 1834
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λωσιν τής Μονής Σκαλωτής μεδ’ δλων των κτημάτων της εις τάς Σχο
λάς Αίνου, διότι «αΰται, ώς λέγει, οΰκ είχον πορίζεσθαι τάς διδασκαλικός 
συντάξεις έκ των μικρών εισοδημάτων αυτών», καί επί πλέον διότι «κα
κώς διωιουν καί ωκονόμουν τα κατ’ αυτήν (δηλαδή τά τής Μονής) οί 
ασκούμενοι πατέρες καί ηγούμενοι».

Κατά το σιγίλλιον τοϋτο ώφειλεν ή Μονή «αποστέλλείν καί τό από 
τοΰ ιερού Μοναστηριού ώρισμένον καί τεταγμένον ετήσιον προς τό κοινόν 
τής καθ’ ημάς τοΰ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας «γρόσια εξήκοντα, έ'τι δέ 
καί τά συνήθως στελλόμενα κατ’ έτος τφ Πατριάρχη προϊόντα τοΰ τόπου 
κατά τό έκπαλαι» 1).

Προς δέ τον Μητροπολίτην Αίνου Κύριλλον (1831—1847) έγραψεν 
6 Πατριάρχης Κωνστάντιος ιδιαίτερον γράμμα εις τό όποιον μεταξύ κα'ι 
άλλων έλεγε τά εξής : « . . . . Γίρός τουτοις νά. μή ήθελεν απέρχονται εις 
τό Μοναστήριον (τής Σκαλωτής) φαμέλιαι καί γυναίκες καί. παιδία επί λό
γω συμποσίων ή κατοικίας,.καί Ινοχλώνται έκ τούτου υί, πατέρες, μήτε νά 
γίνωνται προς τήν όσιότητά των ιδιόρρυθμοι έπιταγαί διοικήσεως καί 
οικονομίας των, νά είναι καθ ’ δλην τήν έκτασιν ανεπηρέαστοι καί ελεύ
θεροι .......... » * 2 3).

Ή  προσήλωσις αύτη τοΰ Μοναστηριού εις τάς Σχολάς τής Αίνου, δεν 
διήρκεσε παρά μόλις 15 ετη, δωτι επί ΓΙατριάρχον ’Ανθίμου (πρώτη πα
τριαρχεία αυτού 1845 —18 ’θκτα)βρίου 1848) έξεδόθη σιγιλλιώδες γράμ
μα, διά του οποίου ή Μονή τής. Σκαλωτής μεθ’ δλων των κτημάτοόν της 
άπεσπάσθη από τάς Σχολάς τής Αίνου καί προσηοτήθη πάλιν εις τήν Μο
νήν. ’Έκτοτε ή Μονή ανέκτησε τήν από παλαιοτάτων χρόνων έπιχρατή- 
σασαν τά ξ ινs), καί διετήρησε μέχρι τής έκκενώσεως τής ’Ανατολικής 
Θρά κης (1923) τήν σταυροπηγιακήν αΰιής άξια ν.Ώς δικαιολογητικόν δέ τής 
άπόφάσεως ταύτης τό γράμμα τοΰ Πατριάρχου Ανθίμου προβάλλει, δα 
ή Μονή «τοιαύτην ύπέστη ύποδούλωσιν, ήας ου τοσοΰτον επιλήψιμος έδο- 
ξεν, αλλά καί διήρκεσεν άν, άν μή εναντία των επαγγελιών καί των εκ
κλησιαστικών ελπίδων έξενηνόχει τά επακόλουθα1 ού μόνον γάρ ούδεμία 
έκ τής ένώσεως ταύτης προσεγένετο τή Σχολή ωφέλεια, αλλά καί τό ιερόν 
μοναστήριον εις έρήμωσιν περιέστη μονονού, άτε δή τών ένασκουμένων 
πατέρων προς καινοτομίαν καί κατάργησιν των αρχαίων αυτών έξεων δυ- 
σαρεστηθέντων καί γε δικαίως, κάντεΰθεν διασκορπισθέντων άλλοθι αλ

ί) Β. Μυστακίδου, Δελτίον Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελ
λάδος, 1885, τόμ. Β', σελ. 91 -92.

2) Β. Μυστακίδου, αιπόθι.
3) Β. Μυστακίδου, αυτόθι, τόμ. Β', σελ. 102—103.
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λου (δεινόν γαρ καί σχέτλιον ήγήσαιτο αυτούς τε δουλεύειν και ύποκεΐσθαι 
προσώποις λαϊκοϊς, καί την μετάνοιαν αυτών επί τό δοκούν έκείνοις διε- 
ξάγεσθαι ως κοσμικόν καταγώγιου) των δέ κτημάτων καί των προσόδων 
των μοναστηριακών, δι’ ελλετψιν γνήσιας προστασίας καί έπιμελείας εκλι- 
πόντων, ή εις μερικοτέρας ίδιωφελείας αναλισκόμενων. Τελευταίου δέ έν 
συναισθήσει γενόμενοι τοΰ δεινού οί διαλειφθέντες χριστιανοί, καί ένθεν 
μέν την φθοράν καί έρήμωσιν τής Μονής όρώντες προβαίνουσαν, ένθεν 
δέ αντί χριστιανικής τίνος έπαυξήσεως προς ωφέλειαν τής Σχολής μη δυ- 
νάμενοι άντέχετν ταΐς προκτ>πτούσαις δαπάναις καί έξόδοις χαίρειν εΐπόν- 
τες τή μοναστηριακή επιστασία καί διοικήσει προσκαλεσάμενοι τούς όσιω- 
τάτους πατέρας καί λαβόντες παρ’ αυτών δσα ειχον λαμβάνειν από τοΰ 
ίεροΰ μοναστηριού γρόσια επτά χιλιάδας, καί έξοφλήσαντες τέλεον προς 
αυτό τε καί την αυτού όσιόιητα, παρέδωκαν αύτοΐς τό σιγιλλιώδες έκεϊνο 
γράμμα καί πάσαν την διαχείρησιν τής μοναστηριακής περιουσίας παραι- 
τησάμενοι αυτοί οίκειοθελώς οίασοΰν επιμιξίαν προς τό ιερόν μοναστή
ρ ι  ν, δπερ έκτοτε διαμενον άνεπηρεάστως υπό την διοίκησιν καί οικονο
μίαν τών μοναστηριακών πατέρων, μόλις άπήλλακται τής κακώσεως, καί 
την προτέραν άναλαβόν εύκοσμίαν καί εύ ια ξ ία ν ..........» -1).

Εις νεώτερον δέ συγίλλιόν του, από Μαίου 1847, ό Πατριάρχης ’Ά ν
θιμος άνέθηκεν την έποπτείαν τής Μονής Σκαλωτής ούχί εις τον μητρο
πολίτην Αίνου άλλ’ εις τον κατά καιρούς μητροπολίτην Ήρακλείας · 
«Επειδή δέ ανέκαθεν, έγραφεν, έπεκράτησεν εχειν την εφορείαν τού 
ιερού τούτου μοναστηριού τής Σκαλωτής τον κατά καιρούς σεβάσμιον 
γέροντα 'Άγιον Ήρακλείας, έπικυρονντες καί ημείς τό άρχαϊον έθος ΐνα 
δ τε ήδη σεβάσμιος γέρων "Αγιος 'Ηρακλείας κύρ Διονύσιος2 3) καί οί μετά 
ταύτα διάδοχοι τής αυτής 'Ιεροτητος, έφορεύειν τού ιερού τούτου μονα
στηριού; προστατεύοντες τά κατ’ α υτό ..........» ,5).

** *

ΓΤλήν τού ναού τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, υπάρχει καί άλλος 
κατά πολύ μικρότερος, τής Α γίας Τριάδος, ό λεγόμενος «κρυφός». Κεΐται 
δέ έντός τού Μοναστηριού εκτός τή : συνήθους εκκλησίας, εντός μικρού 
θόλου. "Απλούν καί άπεριττόν έρμάριον (ντουλάπι) αποτελεί την μυστι
κήν είσοδον τού ναού, αδύνατον δέ, εις τον μή γνωρίζοντα, να ύποθέση

2) Οδτο§ έχρημάασε μητροπολίτης Ήρακλείας από τοΰ 1841 μέχρι τοΰ 1848.
3) Β. Μυστακίδου, αυτόθι, σελ. 186.
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on όπισθεν αΰτοΰ κρύπτεται ναός. ’Ανοίγει δέ τό έρμάριον τοΰτο όχι εν 
ε’ίδει θύρας, άλλα δι’ ώθήσεως αύτοϋ εις τά πλάγια τοΰ τοίχου καταλλή
λως υποδεχόμενου αυτό.

Είναι βυζαντινός ναΐσκος, σώζονται δέ ίχνη αρκετά τοιχογραφιών καί 
εν άναλόγιον χρονολογοΰμενον από 300 και πλέον ετών, κατεστραμμένον 
έκ τοΰ χρόνου.

Έ ν τψ ναΐσκψ, σώζεται επί τοΰ εικονοστασίου είκών τής Παναγίας 
μετά τής επιγραφής : ΜΗΡ ΘΟΫ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ, άνευ χρονολογίας. Ή  εί
κών αυτή έχει, ώς λέγεται, την θαυματουργόν δΰναμιν, νά έλκη τά επ’ αυ
τής έπικολλώμενα μεταλλικά κέρματα. Έάν κόλληση (όπως λέγει ό λαός) 
τό άφιεροΰμενον κέρμα, τοΰτο σημαίνει ότι ή επιθυμία ή ή σκέψις τοΰ 
άφιερώσαντος αυτό θά έκπληρωθή, άν όχι, τό εναντίον. Εις τοΰτο προ
βαίνουν χάριν περιεργίας όλοι σχεδόν οί έπισκεπτόμενοι την Μονήν, ιδίως 
όμως τά κορίτσια τών γειτονικών χωρίων, διά νά ιδουν έάν τό παλληχά- 
ρι πού έχουν κατά νουν, θά γίνη ό μέλλων σύζυγός των ή όχι.

** *
Έπί τής κυρίας προσόψεως τής Μονής, ολίγον ύψηλότερον καί δεξιά 

τής εισόδου, άναγινώσκεται :

eToyc yzpM
ήτοι ζρμ=7140 από κτίσεως κόσμου, =1632 μ. X .7)

Κατωτέρω τής επιγραφής ταΰτης υπάρχει άλλη πλαζ, φέρουσα καί 
αυτή τό αυτό έτος.

Ύπεράνω τής εισόδου καί έπί μαρμάρινης πλακός2).

1) Πρβλ. Λαμπάκη, Αυτόθι σελ. 33.
2) ΕΙ; τήν έ/τιγραΐρήν ταυ την πηινομοωτυπον, άντιγραφεΐσαν παρ' έμοΰ 

τοΰ ίδιου, ό Λαμπάκης μετά τό ΜΑΡΤΙΟΣ προσθέτει 27 αριθμόν ανύπαρκτον
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ολίγον δ’ ανωτέρω αυτής :

Κο Μ $

Μαρίας Θεοτόκου
ανευ χρονολογίας, ήτοι :

Δούκας Κομνηνός.

Έπί άλλης πλσκός καί επί τής αυτής πλευράς ί

A Μ

Λ Ν

G T O C 17

60-

’Ή το ι: Δαμιανός 1760.

Επίσης έπί τής αυτής πλευράς απλούς σταυρός μετά τής χρονολο
γίας ΑΘΚΟ=1826.

Έ πί τής βορείου γωνίας εΰρίσκονται δυο κατά σειράν σταυροί άνευ 
©ύδεμιάς χρονολογίας. . ·

δι’ ημάς.’Επίσης τό ΜΑΤΘ συμπληροϊ είς € θ γ , ένφ κατά τήν αντιγραφήν η
μών παρατηρεϊται ένα Β κβφαλαϊον καί ένα σ μικρόν, περί τών οποίων ούδεν 
αναφέρει.

"Οσον αφορμ ιόν έν αύ η άναφερόμενον κάλφον Χαρίτον, ουΤος ασφαλώς 
θά ή το ό επιστατών κατά τινα γενομένην επισκευήν.
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Έ π ί τής αυτής πλευράς :

1C X C

ΝΙ ΚΛ

C T O C 17 60

Ύψηλότερον ταΰτης :

M A C T O fl

πβτρο
1760

Ώς βλέπομεν αί τρεις τελευταΐαι, έπιγραφαί, φέρουν την αυτήν χρο
νολογίαν. Κατά πάσαν πιθανότητα θά άναφέρωνται εις γενικήν τινα επι
σκευήν τής Μονής, υπό την επίβλεψιν τοϋ : μάστορι Πέτρου.

Έπι τής μεσημβρινής πλευράς υπάρχει ή κατωτέρω ακατανόητος δι’ 
ημάς επιγραφή.

C T

e

18 ·



Τέλος δημοσιεΰομεν την κάτωθι επιγραφήν, την οποίαν παρειδεν ή 
παρέλειψεν ό Λαμπάκης :
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Εί: τον ναύν τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου καί επί τοΰ εικονοστα
σίου, σώζεται εικών τοΰ Χρίστου εργ »ν αΰστηράς Βυζαντινής τέχνης, έπι- 
διωρθωμένον μετά τής επιγραφής :

1C. XC. Ο HANTOKpATCUp.
Επίσης καί τής Θεοτόκου μετά τής επιγραφής :

ΜΗρ. Θ θ γ  Η IIANTCON ΧΑρΑ

'Υπό την εικόνα τής ‘Αγίας Τριάδος, έργον συνήθους τέχνης άναγι- 
νώσκονται :

f  Διά συνδρομής καί δαπάνης τοΰ ευλογημένου ρουφετίου των ψω
μάδων, ρψωγ' (—1783).

Έπί τίνος δέ ευαγγελίου άργυρεπενδΰτου :
f  Διά δαπάνης Χατζή τοΰ Νεικυφόρου διά χήρος τοΰ αμαθούς Χρη- 

στοφά, 1748.
Τέλο'ς έπί τοΰ ετέρου των αναλογίων, καί εντός παραλληλογράμμων 

έξ όστοΰ, άναγινώσκονται :

t  CTCAIOOH YHOXipCDC ΧΑ
Ο
Τ ΑΝ ΑΑΥΥΤΟ θ ο π ο γ Λ ο γ

1
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Ι’ΐ ογο ο _
GN ΜΗΝΙ Al l ΛΙΟ GT ΑΠΟ ΧΟ Υ

ογο
ΙΑ CT ΑΓΙΟ ΧΟΥ ΑΧΠΘ ZfAH

"Ητοι : Έτελειώθη τό αναλογών αυτό διά χειρός Ξανθοποΰλου εν 
μηνι Άπριλίφ ια' έτους από Χρίστου ,αχωθ' (=1689) καί από κτίσεως 
κόσμου ,ζρπη (=7188).

Παρατηρητέον ενταύθα δτι ή από Χρίστου χρονολογία 1689, δεν αν
τιστοιχεί προς τό από κτίσεως κόσμου 7188, άλλα προς τό από κτίσεως 
κόσμου 7188, άλλα προς τό έτος ,ζρ^ (=7197), ήτοι παρουσιάζει διαφο
ράν επί έλαττον ένδεκα ετών.

** *

Έ ν τή Μονή υπήρχε σταυρός δρειχάλκινος, τον όποιον είδε καί πε- 
ριέγράψεν ό Βασίλειος Μυστακίδης Χ), προ 60 περίπου ετών. «Τό μήκος 
του, λέγει, ή το μόλις τρία όγδοα τοΰ πήχεως», έπί τής μιας πλευράς του 
οποίου «ήσαν εγγεγλυμμένα τάδε: »

οτχγροπΗ Π οι j r e i  jomoi ion nxpx
τ ο γ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ CTAYpOHOAecOC
kxPYac κ γ ρ ο γ  x eo i itoc προ . . .  χ γ τ ο γ  

, τ ο γ  ον x r io ic  π(χτ)ρ(θ)θ hmcon 
ΝίκοΑ χογ eni baciaoiac mxnoyha 
πορφγροΓθΝ ΐ jhtoy KX1 χ γ  Γοκρχ lOpoc 
KOMNHI JOY KXI ΜΙΧΑΗΛ TOY ΧΓΚΟΤΧΤΟγ
π(χτ)ριχρχογ, Μ χ-ιογ ιι N ecT x n  οτ.

“Ή το ι: Σταυροπηγίου γενόμενον παρά τοΰ Μητροπολίτου Σταυρο- 
πόλεως Καρυάς κυροΰ Λέοντυς προ . . . αΰτοΰ τοΰ έν Άγίοις πατρός ημών 
Νικολάου, έπί βασιλείας Μανουήλ τοΰ Πορφυρογέννητου καί αΰτοκράτο- 
ρος Κομνηνοΰ καί Μιχαήλ τοΰ ‘Αγιωτάτου Πατριάρχου, Μαΐου 5, ίνδι- 
κτιώ>ος 5 τοΰ έτους 6680 από κτίσεως κόσμου (=1172 μ. X.).

Έ ν τή ώς άνω επιγραφή τό ΚΑΡΥΑΣ, πρέπει νά άναγνωσθή ΚΑ

Ι) Έν Νεολόγιρ Κωνσυαντινουηόλεως, 1883, άριθμ. 3.934.
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ΡΪΑΣ, καθ ’ δσον μητρόπολις Σταυρουπόλεως μόνον εν Καρίφ τής Μι
κρός ’Ασίας αναφέρετ.α, to δε ΠΡΟ . . . ΑΥΤΟΥ : ΠΡΟΣΤΑΞΕΙ ή 
ΠΡΟΤΡΟΠΗ, ’ ) κτλ.

Έ πι δε τής άλλης πλευράς ή Ιπιγραφή.

r
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’Ήτοι καθέτως μέν . . . γενόμενον παρά του πανιε(ρωτάτου) όριζον- 
τίως δε : μεγάλου τοϋ πορορυρ(ο)νεν(ν)ήχ(ου) κέ [γράφε και] αυτ(ο)κράτο-

1) Συμπλήρωμα τής Δυμοντείου Συλλογής των Θρςικικών αρχαιοτήτων καί 
έπιγραφών, έν τή Θρακική έπειηρίδι τής έν Άθήιαις Θρακικής ’Αδελφότητος, 
1897, σελ. 9.

Τό έργον του Albert Dumont ; Inscriptions et monuments figures de Tkra- 
ee, έκδοθέν έν Παρισίοις, 1877, περιελάμβανε δ,τι ήτο γνωστόν περί των σχαζόμε
νων γλυπτών άρχοίων μνημείων καί λίθινων επιγραφών τής Θράκης μέχρι τής ε
ποχής εκείνης. 'Κκδιδων ό Dumont τό έργον τοΰτο, έζέφροζε την επιθυμίαν δτιως 
έκδοθή ένα Corpus τών Θρακικών επιγραφών κτλ. είς τό όποιον νά συμπεριλη- 
φθή πάν δ,τι ήτο γνωστόν περί Θράκης. Ή επιθυμία του ουτη έξεπληρώθη τ'πό 
τοϋ Th. Homolle, διευθυντοϋ τής έν Άθήναις Γαλλικής ’Αρχαιολογικής Σχολής, 
μετά πλείστων προσθηκών καί βελτιώσεων τό 1892, υπό την επιγραφήν : Melanges 
d’Arckeologie et d’Epigrapkie κλ., σελ. 186—287 καί 307 — 581.

"Εκτοτε παρήλθον περί τά 50 έτη, έν τφ_μεταξΰ 8έ ήλθον είς φώς υπό πολ
λών αρχαιολόγων ήμετέρων κοί ζένων πλήθος επιγραφών άγνχόστων μέχρι τότε, 
ώστε νά παρίσταται ανάγκη καί τρίτης έκδόσεως Δυμοντείου Συλλογής.
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ρας 'Ρωμέων (γράφε 'Ρωμαίων] τοΰ Κο(μνηνοΰ).
Κατά τον Ά . Παπαδόπουλον Κεραμέα, συμπληροΰντα καί διορθώ- 

νοντα τον Μυστακίδην, πρέπει νά άναγνωσθή, καθέτως μέν : [Σταυρο
πηγίου] γενόμενον παρά τοΰ πανιε[ρωτάτου], όριζοντίως δέ αντί τοΰ : με
γάλου, νά άναγνωσθή : Μανουήλ τοΰ Πορφυρ(ο)γεν(ν)ήτ(ου) κτλ.

'Η υπό τοΰ Κεραμέως άνάγνωσις φαίνεται ορθότερα καί ώς συμφω- 
νοΰσα προς αυτά τά πράγματα. Δυστυχώς τοΰ εν λόγω σταυροΰ δεν υ 
πάρχει φωτοτυπία, καί οΰτε δυνατόν νά ύπαρξη, διότι τοΰ ιστορικής ση
μασίας κειμηλίου από πολλών ετών αγνοείται ή τύχη 3).

’Αλλά ποιος δ έν τή επιγραφή] άναφερόμενος πατήρ Νικόλαος ; Ά - 
γνοοΰμεν 1).

Γ,Οσον δ’ αφορά τον μνημονευόμενου Μιχαήλ οΰτος είναι κατά πά
σαν πιθανότητα Μιχαήλ δ Γ' τοΰ Άγχιάλου, πατριάρχης Κωνσταντινου
πόλεως (1169—1 1 77)3, όστις γενναιότατα άπέρριψε τάς περί «εκκλήτου 
πρωτείου καί μνημοσύνου τοΰ πάπα» προτάσεις.

'() δέ αΰτοκράτωρ Μανουήλ δ πορφυρογέννητος είναι Μανουήλ IP 
ό Ινομνηνός, δ νεώτατος των υιών Ίωάννου Β' τοΰ Κομνηνοΰ βασιλεύσας 
από τοΰ 1180- 1183 ι ).

*

Ό Λαμπάκης εις τάς «περιηγήσεις» του, γράφει3) οτι εις τύ Σκευο
φυλακίου τής Μονής έσώζοντο τέσσαρα πατριαρχικά σιγίλλια.

1) Ό Γ. Λαμπάκης, όστις έπισκέφθη την Μονήν ιό 15309, ούδέν αναφέρει 
περί του σταυροΰ τούτου. Ή σκοπό] του αυτή μάς επιτρέπει νά ύποθέσωμεν δτι ή 
άπιόλεια αύτοϋ έγένετο από πολλών ετών. (Αυτόθι). Άλλα καί ημείς δέν εϊδομεν 
αυτόν, μόνον δέ ήκοΰωμεν περί αυτού, ιός τοΰ μόνου κειμηλίου τής Μονής, από 
πολλοϋ άπωλεσθέντος.

2) Ό Μυστακίδης υποθέτει ότι πρόκειται περί τοΰ 'Αγίου Μεθώνης Νικο
λάου, όστις ήκμασε περί τά μέσα τού XII αίώνο:. έπιχειρήσας ν’ αναίρεση τον νεο 
πλατωνικόν Φιλόσοφον Πρόκλον διά ιού έρβριθιΰς συγγράμματος τι υ : «Τής Θεο~ 
λογικής στοιχειώσεως Ώρόκλου τοΰ Πλατωνικού ή άνάπτυξΐ;» ’Αλλά κοί οΰτος 
δέν επιμένει περισσότερον, εις άλλου: άφινουν τήν λύσιν τοΰ ζητήμοτος τοΰτου.

3) Μ. Ί. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες.
4) Έκ των 4 υιών τού ’ίωάννου, δύο εϊχον προαποθάνει, έκ δέ. των δύο άλ

λων, μόνον 6 νεώτβιτος πορφυρογέννητος παρηκολούθησε τον πατέρα του είς τήν 
κατά τής Συρίας εκστρατείαν τό 1143 έκ τραύματός τίνος τό οποίον ύπέστη κατά 
χι κυνήγιοε παρά τό όρος Ταύρον. (Κ. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοΰ 'Ελληνικού 
’Έθνους, ’Έκδ. Έλευθερουδάκη, τόμ. Αβ σελ. 120.

5) Λαμπάκη, αυτόθι, αελ. 38.
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α.— Τϋύ πατριάρχου Νεοφύτου. Έ πί τοΰ μολυβδοβοΰλου αυτού υπάρ
χει ή χρονολογία ,ζρι' από κτίσεως κόσμου (=1602).

β.—Τοΰ πατριάρχου Παρθενίου τοΰ οποίου ή χρονολογία ούτε εν τφ 
σι,γιλλίφ οΰτε έπί τοΰ μολυβδοβούλου άναγινώσκεται.

γ .—Τοΰ Γαβριήλ. Έπί μεν τοΰ Σιγιλλίου άναγινώσκεται ή χρονολο
γία φψζ' (=1707), έπί δέ τοΰ μολυβδοβοΰλου αψβ' (=1702).

δ.—Τοΰ ’Ανθίμου, μέ χρονολογίαν έπί μεν τοΰ σιγιλλίου 1867, έπί 
δέ τοΰ μολυβδοβοΰλου 1845.

Επίσης αναφέρει δτι έφυλλάσσυντο έν αΰτφ δυο κάραι αγίων : 
α .—’Ανώνυμου τπ-ός αγίου.
β.—Σωφρονίου τοΰ ΙΙατριάρχου Ιεροσολύμων, τοΰ συγγραφέως τής 

ακολουθίας τοΰ Μεγάλου 'Αγιασμού.
'Ως δέ έπληροφόρησαν αυτόν, ύπήρχεν έν τή Μονή ό κτητορικύς 

σταυρός τής Μονής άπιολεσθεϊς κατά την χειροτονίαν τοΰ Φιρμιλιανοΰ τό 
1902, τοΰ οποίου παρέχει καί εικόνα μετά τής έπιγραφής1).

’Ήτοι ’Αλέξιος Κομνηνός, κτήτωρ μονής.
"Οσον άς)ορα την έπιγραφήν ταΰτην φαίνεται δτι ό Λαμπάκης έπλα- 

νήθη, κατά την γνώμην δέ τοΰ κ. Μανουήλ Γεδεών, εις τύν όποιον έπε- 
δείξαμεν αυτήν, ή άνάγνωσις τοιαΰτης έπιγραφής έπί σταυρού φαίνεται 
καινοφανής.

** *

Κατά τον Μυστακίδην, δστις κατά την έν Αϊνω διαμονήν του (1880

1) Αυτόθι, σελ. 39. 
θ  Q <f. Η ί  Η ά  Ι Η ' . 21
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—1882) κατ’ έπανάληψιν έπεσκέφθη τήν Μονήν τής Σκαλωτής τρία μό
νον σιγίλια έσώζοντο επί τής εποχής τον, εκ των οποίων μόνον ένα, τό 
τού Πατριάρχου Γαβριήλ, ήδυ'ήθη ν ’ άντιγράψη καί τοΰτο μετά μεγάλης 
δυσκολίας, διότι, όπως λέγει «των άλλων βραχέντων άλλοτε, κρίμασιν οίς 
οιδε Κύριος καί 6 κατά καιρούς ηγούμενος, οί χαραΛτήρες δύνανται διά 
διόπτρων μόλις νά διευκρινισθώσιν. 'Ως έκ τούτου δέ μόνον περιεκτικήν 
περίληψιν έλαβον καί τάς χρονολογίαν αυτών, άν καί αύται είναι τετριμ- 
μέναι, ΐνά  μτ] είπα) έσχισμέναι περί ών δέ έβεβαιώθην εκ των έν τοΐς 
Πατριαρχείοις σωζομένων κωδήκων τής εποχής εκείνης».

Τό άρχαιότερον συγίλλιον έξεδόθη κατά μήνα Φεβρουάριον επί Πα- 
τριάρχου. Κωνσταντινουπόλεως Νεοφύτου, φέρει δέ χρονολογίαν από κτί
σεως κόσμου ,ζριζ', ήτοι από Χριστού γεννήσεως 1609. Έκ τούτου πληρο- 
φορούμ«θα δτι ύπήρχον καί άλλα αρχαιότερα πατριαρχικά σιγίλια, άφο- 
ρώντα τήν Μονήν τής Σκαλωτής, έκδοθέντα επί των Πατριάρχων Διονυ
σίου καί Τερεμίου, αλλά μή σωζόμενα ούτε είς τούς Πατριαρχικούς κώδη- 
κας. Των πατριαρχικών τούτων σιγιλλίων γίνεται μνεία είς τό κατωτέρω 
καταχωρούμενον σιγίλλιον τού Πατριάρχου Γαβριήλ τού Γ' (1702—1707), 
χρονολογούμενον από τού έτους 1706, δπου ρητώς άναφέρεται δτι ταύτα 
εξεδόθησαν πρό 155 ετών, ήτοι κατά τό 1551.

Κατά τό σιγίλλιον τούτο, ή Μονή τής Σκαλωτής, ήτο υποχρεωμένη νά 
καταβάλλη είς τήν Μεγάλην Εκκλησίαν, «ετηαιον χαράτζιον φλορίον εν, 
καί μνημονενειν το τού κατά καιρόν Πατριάρχου όνομα», οί δέ έν αυτή 
ασκούμενοι πατέρες νά ζούν κοινοβιακώς κατά τό πρότυπον τών έν τφ 
'Αγίψ δρει κοινοβίων.

Τό σιγίλλιον -ούτο, άν καί πολύ «έφθαρμένον καί τετριμμένου», κα- 
τώρθωσεν ό αοίδιμος Μυστακίδης νά άναγνώση, έχει δέ κατ’ αυτόν ώς 
έ'πεται :

ή Νεόφυτος έλέω Θεού αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας 
'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης 1).

«'Όσον ή τών ■θείων καί ιερών Μονών συντήρησες λυσιτελής καί άμ- 
» φω τήν ωφέλειαν χορηγούσα σώματι μέν τά αναγκαία, ψυχή δέ τήν διά 
» πράξεως καί θεωρίας οίκείωσιν τού Θεού, τόσον επαινετόν καί θαυμά- 
» σιον τό όλοψύχως επικυρούν τά τών πρό ημών αοιδίμων πατριαρχών

1). Ό Πατριάρχης Νεόφυτος Β' έπατριάρχευώε δίς τό 1600—1601 έως 15 μή
νας καί τό 1607—1614.
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» γράμματα καί ταΰτα εΐ έως συστάσεως των θείων Μονών καί Μονα-
> στηρίων εΐσί' δόξομεν γάρ τό τε συμφέρον αγαπάν τών ιερών Μονών καί 
» διαδόχους είναι τών μακαρίων τούτων άνδρών, τών σαφηνισάντων τά 
» δικαιώματα καί τάς ελευθερίας τών σεβασμίων καί θείων Μονών. Έπεί 
» τοίνυν καί ή μετριότης ημών σιγιλλιώδη γράμματα έθεάσατο τών άοι- 
» δίμων πατριάρχων τοΰ κυροΰ Διονυσίου καί Ίερεμίου, καί άλλα, άπο- 
» φαινόμεθα είναι την σεβασμίαν καί ίεράν Μονήν τής ύπεραγίας Θεοτό- 
» κου την έπικαλουμένην τής Σκαλωτής, την κειμένην εν τή έπαρχίφ τής 
» άγιωτάτης μητροπόλεως Αίνου ώς πατριαρχικήν αυτήν τε καί τά μετό- 
» χια αυτής, ή Χαριτωμέιη καί τοΰ Ταξιάρχου, ώς πατριαρχικά καί έλ*ύ- 
» θερα αδούλωτα καί άκαταπάτητα καί ανενόχλητα παρά παντός πρσ- 
» σώπου, ώς έθος τοΐς πατριαρχικοΐς σταυροπηγίοις* νΰν δέ έδεήθησαν oL 
» ενασκούμενοι τή σεβασμία μονή τής ύπεραγίας μου Θεοτόκου τής Σκα- 
» λωτής καί ήμετέρου σιγιλλιώδους γράμματος' διό δή τήν αί'τησιν αυτών 
» άποδεξαμένη ή* μετριότης ήμών ώς εύλογον ούσαν καί φίλην Θεφ» τύ 
* παρόν ευεργετεί καί επιχορηγεί σιγιλλιώδες γράμμα δι’ ούπερ έπικυροΰσα 
» καί έπιβεβαιοϋσα τά τών αοιδίμων πατριάρχων τούτε κυροΰ Διονυσίου 
» καί τοΰ κυροΰ 'Ιερεμίου σιγιλλιώδη γράμματά, εν άγίφ παρακελεύεται 
» Πνεύματι είναι καί εύρίσκεσθαι την είρημένην σεβασμίαν καί πατριαρ- 
» χικήν μονήν τής Παναγίας τής Σκαλωτής καί από τοΰ νΰν καί εις τό 
» έξης συν τοιζ μετοχίοις αυτής,τής Χαριτωμένης καί τοΰ Ταξιάρχου, καί 
» τοΐς πράγμασι καί κτήμασιν αυτής τοΐς εντός καί εκτός κινητοΐς καί 
» άκινήτοις, άδούλωτον καί άκαταπάτητον, καί όλως άνεπηρέαστον, καί 
» άνενόχλητον εκ παντός προσώπου διοικουμένας παρά τε τοΰ κατά και- 
» ρους ηγουμένου καί τών ενασκούμενων αυτή* ΐερομονάχων καί μοναχών 
» τών τε νΰν δντων καί τών μετά ταΰτα ελευσομένων διαδόχων αυτών, 
» τηρεΐσθαι δέ τήν ελευθερίαν ταύτην καί εις τό διηνεκές άμετασάλευ- 
» τον, μηδενός προσώπου ούτε ιερωμένου ούτε λαϊκού τολμήσοντος όψέ- 
» ποτέ έπηρεάσαι ή ένοχλήσαι ταύτην τήν μονήν, ή τά μετόχια αυτής, εν 
» αργία άσυγγνώτφ καί άφοριομφ άλύΐφ καί αίωνίφ τφ από Θεού Παν- 
» τοκράτορος, άλλ’ούδέ δ κατά καιρόν Μητροπολίτης Αίνου ή άλλο τι άρ- 
» χιερατικόν πρόσωπον κατ’ οΰδένα τρόπον ή εις τό[ν] ίδιον έλκειν αν- 
» τούς δικαστήριον, άλλα μόνφ τφ δικαστηρίω ύποκείσθωσαν τής ήμών
> μετριότητος, ο τι παρά τοΰ ηγουμένου καί τής συνάξεως μή δυνηθώσιν 
>>' οίκονομηθήναι τό κατ’ αυτούς, ήμετέρας δεόμενοι θεωρίας καί σκέψεως' 
» μηδενί μηδέν ώφείλουσαν (sic) άποδιδόναι εί μή τό αίτήσιον (sic) τής 
» Μεγάλης Εκκλησίας χαράτζιον φλορίον έ'ν, καί τοΰ κατά καιρούς Πα- 
» τριάρχου μνημονεύειν δνομα* ύπάρχειν τε κοινοβιακώς διάγειν καθώς 
» καί τά κοινοβιακά τοΰ ‘Αγίου ' Ορους πολιτεύονται καί ρυθμίζονται μο- 
» μαστή,ιία' πάνια τ« κοινά είναι βρώματα καί πόματα, σκεπάσματα καί
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» υποδήματα καί τα λοιπά πάντα, δσα τ.ή ανθρώπινη συνίστησι ζωή-ν' 
» δταν δέ χρείαν εχωσιν ηγούμενον έαυχοΐς προστήσασθαι οι εν τη Μο- 
» νή αΰχή ενασκούμενοι, εξουσίαν εχέτωσαν εκ μέσου αυτών εκλέγειν 
» καί καθιστάν δν αν βοΰλοιντο ηγούμενον, άλλα) δέ τινι προσώπφ μή 
» έξέστω' άλλ’ ον άν αυτοί κοινή γνώμη καί εκλογή προχειρίσειεν, τοΰτον 
» έπιβεβαιοΐ ή μετριότης ημών καί αποδέχεται. "Οθεν εις την περί τοό- 
» των πάντων μόνιμον καί διηνεκή ασφάλειαν έγένετο καί τδ παρόν ίι- 
» ρόν σιγιλλιώδες γράμμα τής ημών μετριοτητος καί άπεδόθη αυτή τη 
» σεβάσμια καί ιερά καί πατριαρχική μονή τής ΙΙαναγίας μου τής Σκα- 
» λωτής, κατά τό ,ζριζ' μηνί Φεβρουαρίω ίνδ. ζ. (ήτοι από Χρίστου 
1609)*).

Ί" Νεόφυτος έλέω Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντ ινου
πόλεως Νέας cΡώμης και Οικουμενικός Πατριαρχία

Τό δεύτερον σιγίλλιον εξεδόθη επί Πατριάρχοΐ' Παρθενίου τοϋ Δ'. 
Εις τό σιγίλλιον τούτο συνυπογράφει καί ό "Άγιος Κουζέλλων, όχι δλιγώ- 
τερον ενδιαφέρον διότι πληροφοροΰμεθα εξ αυτοϋ υτι ή σημερινή μικρά 
τουρκική κωμόπολις "Υψαλα ?), ήτο ποτέ έδρα μητροπολίτου.

Τό τρίτον σιγίλλιον εξεδόθη επί Πατριάρχου Γαβριήλ τοΰ Γ'. φέρει 
δέ επί μέν τοϋ σιγιλλίου ήμερομηνίαν 5 Μαρτίου 1706 ('αψστ') επί δέ τής 
μολυβδίνης σφραγίδας 1702 (,αψβ')·

Κατά τό σιγίλλιον τοΰτο, οφείλει ή Μονή τής Σκαλωτής νά κατα- 
βάλλη κατ’ έτος εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην «υποταγής χάριν μ ιας  
οκάς ώοτάριχον (αυγοτάραχο) και πλέον ον». ’Έχει δέ κατ’ αντιγραφήν 
τοΰ Β. Μυστακίδου a) ώς έπεται: 1 2 3

1) Έδημοσιεύθη διά πρώτην φοράν υπό Β. Μυστακίδου εις ιό  «Δελτίον τής 
Ιστορικής καί ’Εθνολογικής Εταιρίας τής Ελλάδος», τό 1885, τόμ. Β'.σελ. 653-625.

2) Τά "Υψαλα ταΰτα είναι τά’άρχαϊα Κυψελλα, παρά τήν συμβολήν των ποια* 
μών "Εβρου καί Έργίνου, κτισθέντα, κατά τινα παράδοσιν υπό τοΰ Κυψέλλου 
υΐοϋ τοϋ Ίξίονος. ’Από εκκλησιαστικής άπόψέως ήχο έδρα επισκόπου, υπό τόν 
μητροπολίτην Τραϊανουπόλεως, έπειτα δέ μιΤροπολίίου. Καταστροφεϊσα ή υιόλις 
έ'νεκα των προσχώσεων τοΰ ποταμού "Εβρου, άνεκτίσθη έκ νέου, επί δέ των Βυ
ζαντινών χρόνων άπετέλεσε μέρος τής Επαρχίας Θράκης υπό τό όνομα : Κχίμήια- 
λα (τά).

3) Β. Μυστακίδου, ’Ανταπόκριοις έκ Θράκης, είς «Νεολόγον» Κωνσταντινου
πόλεως 1882, άριθμ. 3. 931.
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ΣΙ ΓΙΑ Α ΙΩΔΕΣ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΚΑΛΩΤΗΣ

Έ πί τής μολυβδίνου σφραγιδος, επί μέν τής μιας πλευράς άναγινώ- 
σκεται. : «Γαβριήλ1) ελεώ Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 
Νέας 'Ρώμης καί Οικουμενικός Πατριάρχης, ,ατ^στ» (=1706), επί δέ τής 
άλλης υπάρχει, ή εί ών ιής Θεοτόκου.

«'Η ιερά τής 'Αγίας και Άποστολικής τοΰ Χρίστου Μεγάλης Έκκλη* 
» αίας σπουδή καί περισπούδαστος μέριμνα, ή ταις κανονικαΐς διατάξεσι 
* προς ένα και τον αυτόν άφορφσα σκοπόν, του διευθετείν από τά πα- 
» στά (;) των όσίως ποτέ σπουδασθέντα καί πονηθέντα άπλέτω ζήλφ έ- 
» σωθεν άντιλαμβάνεσθαι των οιωνών (;) θεάρεστων κατορθωμάτων και 
» πράξεων τοΰ χριστεπώνυμου πληρώματος καί υπέρ τής κοινής αυτών 
» ευσταθείατ καί έπΐδόσεα>ς περί πολλοΰ ποιεισθαι λόγον τον δφειλόμενον. 
» "Οθεν καί τά πάλαι πεπραγμένα καί ευθέως κατασταθέντα πανταχό- 
» θεν ποσενεγκόμενα τή καθ’ ήι.ιάς τοΰ Χριστού Μεγάλη Έκκλησίςι παρά 
» των φίλοθέων άνδρών, ασμένως άποδεχόμεθα καί περί αυτών απάντων 
» καί τής έπιρρώσεως φροντίζομεν ένδυναμούντος αυτά τή πανσθενεία 
» τής εκκλησιαστικής καί ύπεραγίας χάριτος απάντων . . . .  άναγκαίως τής 
» τοΰ κρείττονος αντιληπτικής δυνάμεαις συμβαλλούσης συμφώνως 
» προς την οίκείαν έκάστου ευστάθειαν, δι’ ής μελετώμενα καί όχυρσΰ- 
» μένα ραδίως καταλαμβάνουσι τοΰ έπί πολύν αμείωτα μένειν χρόνου. 
» ’Επειδή τοίννν προσεκομίσθησαν η μ ΐν παμπάλα ια  πατριαρχικά και οι- 
» γιλλιώδη γράμματα των αο ιδίμων πατρ ιάρχων προ εκατόν πεντηκοντα 
» πέντε (ετών) διενϋννοντος τον Οικουμενικόν θρόνον κνρ Διονυσίου καί 
» τον κυρ 'Ιερεμίον καί του μεθνστέρου κυρ Νεοφύτου ετερον καί του από  
» Προνσης έν τοϊς κ α θ ’ ημάς χρόνοις πατριαρχεύσαντος κνρ Παρθενίου  3), 
» άποφαινόμεθα  και σαφώς  παριστώντα τό σεβάσμιον καί ιερόν μυστή- 
» ριον τής ύπεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου τό έπικεκλημένον τής 
» Σκαλωτής τό κείμενον έν τή επαρχία τής άγιωτάτης μητροπόλεως Αΐ- 
» νου νπάρχε ιν  ανέκαθεν πατριαρχικόν σ τανροπηγ ιον3) καί πλουτήσαι 1 2 3

1) Οΰτβς είναι Γαβριήλ Γ', πατριαρχεύσας άπό τηϋ 1702—1707.
2) Οί πατριάρχαι ούτοι ήσαν : Διονύσιος Β' πατριαρχεύσας δίς : τό 1537 καί 

τό 1545—1555.
'Ιερεμίας 6 Β' ό Τρανός.
ΓΙαρθένιος ό Δ', ό άπό Προΰσης, πατριαρχεύσας πεντάκις 1641—1685. 
Νεόφυτος ό Β' άπό τοΰ 1607 — 1614. (Μ. I. Γεδεών Πατριαρχικοί Πίνακες).
3) Επειδή πολλάκις 0ά άναφέροηιεν : Σταυροπήγιον ή Σταυροπηγιακόν Μο

ναστηριού, ανάγκη ' ά εΐπωμεν τινά περί αυτών :
Σταυροπήγια ή σταυροπηγιακά μοναστήρια καλούνται τά έξαρτώμενα ούχΐ
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» κατά καιρούς τής παντελούς ελευθερίας διά των αυτών επικυρωτικών 
» συστατικών τε καί πατριαρχικών γραμμάτων καί διεξάγεσθαι εις ά- 
» παντα τον χρόνον άδούλωτον καί άκαταζήτητον καί άκαταπάτητον παρά 
» παντός προσώπου, ώς έθος άρχαΐον τοΐς πατριαρχικοΐς σταυροπηγίοις 
» φιλοτίμως έπιβραβεύεσθαι, δ'περ ώς ιερόν μοναστηριού τοσούτους χρό- 
» νους ευάρεστος διεπόμενον καί μετά εύρυχώρου άνέσεως κυβερνώμενον 
» υπό τών εν αύτφ ασκούμενων πατέρων διήρκεσε μέχρι τής σήμερον τήν 
» εαυτού . . . .  περιποιοΰμενον σΰστασιν. Άλλ* επεί τά τού χρόνου ύπο- 
» κείμενα, , τύν δέ τον άστατον καί. άκαμάτως διαρρέοντα, εργώδες πάντη 
» καί άμήχανον σώζειν . . .  εί μή τής τού κρείττονος μετάσχουσιν άντι- 
* λήψεως, προσπεσόντοον υπό τού αυτού ιερού Μοναστηριού οσίων πατέ- 
» ρων καί άξιωσάντων ημάς παρακλήσεως υπέρ τού άνακαινΐσαι καί 
» επικυρώσαι καί παρ’ ημών τά εν χερσίν τούτων πατριαρχικά γράμματα 
» προς μειζονα επιρρωσιν καί διαμονήν άξιοπρεπεστέραν τού σφών αυτών

άπό τών επιχωρίων μητροπολιτών άλλ’ από τοϋ Οικουμενικού Πατριάρχου. ‘Ο
νομάζονται δέ ουτω, διότι κατα την θεμελίωσιν ατ’ιτών έπηγνύετο εις τά 
θεμέλια σταυρό: άποστελλόμενος υπό τοϋ Πατριάρχου. Εις τά μοναστήρια
ταΰτα κατά· τάς ίεράς ακολουθίας μνημονεύεται το όνομα τοΰ έκάστοτε Πα- 
τριάρχου. Ή έποπτεία τής διοικήσεως καί ή άσκησις τής πειθαρχικής εξουσίας 
καθώς καί ή επιβολή ποινών ανήκουν εις τόν Πατριάρχην. Δυνατοί όμωι ούχος 
ν' άναθέση τήν άσκησιν τών δικαιωμάτων τούτων εις εξαρχον ή κατά τινα πατ 
τριαρχικά σιγίλλια είς τούς επιτετραμμένους τά τής μοναστηριακής σφραγΐδος τμή
ματα, ή κατ’ άλλα εί: τόν ηγούμενον τής Μονής καί τήν κοινότητα ιών πατέ
ρων, Αί χειροτονίαι πρεσβυτέρων καί διακόνων γίνεται, κατά τινα μέν σιγίλλια 
υπό τοΰ Άρχιερέως, τόν όποιον ήθελεν υποδείξει ό ηγούμενος τής Μονής, κατ’ άλ
λα δέ, υπό τοΰ Άρχιερέως, τόν οποίον θά προσεκάλουν, υπό τόν όρον όμως νά 
προσκόμιση προς τοΰτο έγγραφον πατριαρχικήν καί συνοδικήν άδειαν. Ά ν ή χειρο- 
τονία άνεβάλλετο ύπ’ αιιτοΰ, είτε., έκ δυστροπίας, είτε δι’ άλλους λόγους, τότε ή 
χειροτονία έγένετο παρ’ άλλου’Αρχιερέως τόν όποιον ήθελον εκλέξει οι χειροτονού
μενοι. ΟΙ Ηγούμενοι τών Μονών τούτων αλληλογραφούν ό π'ευθείας μετά τοΰ Πα
τριάρχου έκ τοΰ οποίου έξαρτώνται, κατά τέν παλαιόθεν καθιερωμένον τύπον. Οί 
δέ προϊστάμενοι οφείλουν ν3 αποστέλλουν κατ’ έτος εις τόν Πατριάρχην παροχήν 
τινα συνισταμένην εις ποσότητά τινα χρημάτων ή άλλων πραγμάτων, ώς λ.χ. έλσίου 
ή κηροΰ ή τυροΰ καί άλλων. Ενίοτε ή παροχή αΰτη καταβάλλεται εις τόν πα
τριαρχικόν "Εξαργ,ον ή τόν έπιχιόριον Αρχιερέα, νά βεβαιούται όμως αΰτη διά πα
τριαρχικής καί συνοδικής άποδείξεως άποστελλομένης είς τό. καταβάλλον μοναστή- 
ριον. 'Ενίοτε ούδεμία παροχή επιβάλλεται είς τάς σταυροπηγιακάς Μονάς υπέρ τοΰ 
Πατριάρχου. Άλλα καί ό επιχώριος Άρχιβρεύς, κατά ρητήν ενίοτε διαταγήν, οό- 
δεμίαν δύναται νά ζητήση παροχήν. Εις τινας τών σταυροπηγιακών Μοιών πα- 
ρεχωρήθη είς τούς ηγουμένους, κατά τινα πατριαρχικά γράμματα τό δικαίιυμα νά 
ένδύωνταί κατά τάς έορτασίμους ημέραν μανδύαν καί νά κρατούν πατερίτσαν, κατ’ 
άλλα δέ νά φέρουν κατά πάσας τάς ίεράς τελετάς έπιγονάτιον. "Ολαι αί λεπτο- 
μέρειαι αύτσι διαλαμβάνονται είς τά δημοσιευόμενα πατριαρχικά σιγίλλια.
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» μοναστηριού, ή μετριότης ημών, ανε απαρέγκλιτους τοΐς των προ αυτής 
» αοιδίμων πατριάρχων Ιπομένη ΐχνεσι καί κατά την άρχαίαν τής Έκ- 
» κλησίας συνήθειαν ώς έπεκράτησε, τους μεταγενεστέρους τά των προ 
» αυτών έπιβεβαιούν καί συνιστφν γράμματα, ώς ουσαν δικαίαν καί - ευ- 
» λογον αΐτησιν αυτών, ευμενούς άποδεξαμένη γραφή καί άποφάσει συ- 
» νοδική μετά τών περί αυτή ίερωτάτων μητροπολιτών καί ύπερτίμων 
» τών έν ‘Αγίφ Πνεΰματι αγαπητών καί συλλειτουργών αυτής αδελφών 
» έν *Αγίφ παρακελεΰεται πνεύματος, ϊνα το διαληφθέν ιερόν καί σταυ- 
» ροπηγιακόν μοναστήριον τής ύπερογίας Θεοτόκου τό έπιλεγόμενον τής 
» Σκαλωτής μετά πάντων τών κτημάτων, παραρτημάτων καί άψιερωμά- 
» τοον καί πραγμάτων αΰτοϋ τών τε εντός καί τών εκτός κινητών τε άκι-' 
» νήτων καί τών αυτοκινήτων ύπάρχη καί διαμένη από του νυν καί εις 
» τό εξής, ώς πρότερον, άδουλωτον καί άνεπίβατον καί δλως άνεπηρέα- 
» στον παρά παντός προσώπου, διοικοΰμενον καί διεξαγόμενον μόνον 
» παρά του κατά καιρόν ήγοτιμενου καί ιερωμένων καί μοναχών πατέρων 
» καί σώζεσθαι καί τηρεΐσθαι την περιουσίαν ταΰτην αυτω εις τό διηνε- 
» κές άπαράτρεπτον καί άσάλευτον, εάν ποτέ προσώπου τολμήσαντος 
» ιερωμένου ή λαϊκού ένοχλήσαι καί έπηρεάσαι σταυροπηγιακόν μονα- 
» στήριον, κατ’ ούδεμίαν αιτίαν καί πρόφασιν, έν άργίφ άσυγγνώτφ καί. 
/> άορορισμφ άλΰτφ παρά τοϋ Παντοκράτορος, άλλ’ ουδέ ό κατά καιρούς 
s> μητροπολίτης Αίνου ή άλλος τις έκ τών αρχιερέων έχει εξουσίαν τό συ- 
» νολον ένοχλήσαι τφ επ’ αυτφ ήγουμενεΰοντι καί τοΐς περί αυτόν πατρά- 
» σιν ή είσάγη εις αυτούς δικαστήριον, άτε μόνφ υποκειμένους τφ ήμε- 
» τέρφ πατριαρχικφ κριτηρίφ. Καί γάρ δτι τά κα ι’ αυτούς μή δυνηθώσιν 

'» οικοδομήθήναι παρά τοΰ ηγουμένου καί τής αυτών συνάξεως, τότε ήμΐν 
» μόνφ τφ περί τών τοιοΰτων θεωρεΐν δει καί σκέπτεσθαι. Ούδενί τοίνυν 
» άλλα) όφείλουσιν οί πατέρες διδόιαι πολύ ή ολίγον, ει μή μόνον προς 
» την παρ’ ημάς τού Χριστού μεγάλην Εκκλησίαν υποταγής χάριν παρά- 
» χέιν κα τ '  έτος μ ια ς  οκάς ώοτάριχον , και πλέον ον" μνημονεύουσιν δέ 
» κατά πάσαν εκκλησιαστικήν συνέλευσιν τών ιερών τελετών καί άκο- 
» λουθιών κανονικώς τοΰ πατριαρχικού ονόματος καί συντηρεϊν αύ- 
» τούς ώς συναγωνιστάς καί συμβίθ)σιν αδιαίρετον κοινοβιακώς διάγον- 
» τας κατά τήν παλαιάν τών μοναστηρίων συνήθη πολιτείαν, είναι δ’ αΰ- 
» τοΐς τά πάντα κοινά καί βρώματα καί πόματα καί σκεπάσματα καί 
» υποδήματα καί τά λοιπά τοιαύτα, δσα συνίστησι τήν άνθρωπίνην καί 
» μοναχικήν ζωήν. Προς τοΰτοις καί ταΰτην αύτοΐς άδειαν καί εξουσίαν 
» δίδομεν τοΰ, έν καιρφ στερήσεους ηγουμένου καί συνιστάν εν τφ μονά- 
» στηρίφ αυτών ηγούμενον δν άν αύτοΐς κοινή γνώμη πάντων έκλέξωσι 
» καί αρμόδιον κρίνωσιν* ότε δέ αυτόν χρειάζεται χειροτονεΐν, τότε έκ 
» τού παρακειμένου . . . .  κατά τόπον άρχιερέως τήν ίεράν χειροτονίαν
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» (λαμβάνειν). "Οθεν καί εις την περί τούτων πάντων μόνιμον καί διηνε- 
» κή ασφάλειαν δίδωμι τό παρόν ήμέτερον βεβαιωτικόν (πατριαρχι- 
» κόν σιγιλλιώδες γράμμα καί Ιδόθη τοϊς έν τφ αύτφ σταυροπηγιακφ μο- 
> ναστηρίω άσκουμένοις πατράσιν».

,αψστ', μαΐου ελ
f  Γαβρι.ηλ έλέω Θεόν ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, 

Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
"Επονται καί τρεις νπογραφάί συνοδικών αρχιερέων

Εις την Μονήν τής Σκαλιστής έχειροτονήθη ιεροκρυφίως κατ’ άπαί- 
τησιν τής Σερβικής Κνβερνησεως μητροπολίτης Σκοπιών ό Σέρβος την 
κ ιταγωγην Φιρμιλιανός, κατά την νύκτα τής 14]27 —15]28 ’Ιουνίου του 
1902. Συνοδευόμενος έκ Θεσσαλονίκης υπό των Προξένων τής 'Ρωσσίας 
καί τής Σερβίας μετά των διερμηνέων αυτών, έφθασαν εις Δεδεαγάτς 
(Άλεξανδρούπολιν), όπου άνέμενεν αυτούς ό εν Άδριανουπόλει πρόξενος 
τής 'Ρωσσίας. Έ κεΐθεν, άνευ χρονοτριβής, παραλαβόντες καί τον πρόξενον 
τής 'Ελλάδος Νικόλαον Μπάρακλην, άνεχώρησαν διά την ΛΥνον, καί 
έκεΐθεν δι’ ,αμαξών εις την Μονήν, όπου έφθασαν περί τό εσπέρας. Ε κεί 
άνέμενον αυτούς από την 1 ό}26 ’ Ιουνίου (ημέραν Πέμπτην) προερχόμενοι 
έκ Κωνσταντινουπόλεως οί Συνοδικοί: ό Χίου Κωνσταντίνος, ό Βοδενών 
Νικόδημος καί 6 Λιτίτσης Νικηφόρος μετά διίο ιερέων, δυο ίεροδιακόνων 
καί δυο κλητήρων τού Πατριαρχείου. Κατά την ημέραν τής σ φ ί
ξεως τού Φιρμιλιανοΰ εις Λίνον (14]27 ’Ιουνίου), κατέφθασαν διά 
ξηράς καί 10 ιππείς Τούρκοι, ΐνα  χρησιμεύουν ώς τιμητική συνοδεία αυ
τού. Μόλις έφθασαν εις την Μονήν την νύκτα τής Παρασκευής προ τό 
Σάββατον, μετά μικράν ανάπαυλαν, ήρχισεν ή θεία λειτουργία συντομο)- 
τάτη, ληξασα μετά τής χβιροτόνίας περί τά χαράγματα. Κατά την χειρο- 
τονίαν παρευρίσκοντο ό μητροπολίτης Αίνου Γερμανός, καί ό ηγούμε
νος τής Μονής Διονύσιος συμψάλλοντες, ελλείψει ιδιαιτέρων ψαλτών. 
Την Ιπομένην Σάββατον ευθύς μετά την θείαν λειτουργίαν οί χειρο
τόνησα ντες Συνοδικά άνεχώρησαν εις τά ίδιά, φιλοδωρήσαντες τον ηγού
μενον διά δέκα είκοσοφράγκων. Όλίγας ώρας μετά την άναχώρησιν αυ
τών άνεχώρησε καί ό νεοχειροτονηθείς Φιρμιλιανός ’ή 1

1) Περί της χειροτονίας τοΰ Φιρμιλιανοΰ βλέπε : Έπίσκεψις εις την Μονήν 
Σκαλωτής έπί τή χειροτονία τοΰ Φιρμιλιανοΰ. ’Έκθεσις τοΰ δευτερεύοντος Παρθε- 
ν ίο ν  Βαρδάκη, έν «Εκκλησιαστική ‘Αλήθεια Ιΰ'02, σελ. 824.
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Ό Ηγούμενος τής Μονής ούδεμίαν είχε γνώσιν περί τής χειροτονίας 
ταύτης, οπότε τοΰ ένεχειρίσθη τό κατωτέρω Πατριαρχικόν γράμμα:

ΊΓφ ‘Οσιωτάτω ήγουμένφ τής έν Α ΐνφ ίέράς ήμετέρας Πατριαρχικής 
καί Σταυροπηγιακής Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου Σκαλωτής, τέκνφ 
ημών έν Κυρίφ άγαπητφ.

f  ’Ιωακείμ έλέο) Θεόν αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινου
πόλεως Νέας cΡώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

'Οσιότατε ηγούμενε τής έν Α ΐνφ ιεράς ήμετέρας Πατριαρχικής καί 
Σταυροπηγιακής Μονής τής Ύπεράγίας Θεοτόκου Σκαλωτής, τέκνον ημών 
έν Κυρίφ αγαπητόν, χάρις εΐη τή όσιότητί σου καί ειρήνη παρά Θεοΰ. 
Έγκρι-θέντος συνοδικώς, ΐνα ή χειροτονία τοΰ έψηφισμένου Μητροπολίτου 
Σκοπιών κυρίου Φιρμιλιανοϋ τελεσθή έν τή υπό την ήγουμενίάν σου 'Ιερρ 
ταΰτη Μονή, μεταβαίνουσιν ήδη αύτύσε οί επί τούτο) όρισΦέντες Ηερώ- 
τατοι Μητροπολίται, Χίου κ. Κωνσταντίνος, Βοδενών κ. Νικόδημος καί 
Αιτίτσης κ. Νικηφόρος, μέλη τής περί ημών Στινόδου τοΰ-ίΚ δπερ και 
αναγγέλλεται τή όσιότητί σου διά τής παρούσης ήμετέρας Πατριαρχικής 
επιστολής, μετά τής συστάσεως καί έντολής, ΐνα άποδεξάμενος μετά τής 
προσηκούσης τιμής καί εΰλαβείας τούς έςονομασθέντας εκκλησιαστικούς 
απεσταλμένους, συμμορφωθής άπροφασίστως προς πάσαν αυτών διατα- 
γήν σχετικήν προς τύν σκοπόν τής μεταβάσειος αυτών, ή δέ τοΰ Θεοΰ 
χάρις καί τό άπειρον έλεος εΐη μετά τής σής όσιότητος.

απβ' ’Ιουνίου ιαλ
Ό Κωνσταντινουπόλεως  ’Ιωακείμ

ΑΧΙΛΑΕΥΣ Θ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΡΙΑ ΑΙΝΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τά σχολεία τής πόλεως Αίνου από πολλών ετών εΰρίσκονται εΐς τό 
κέντρον τής πόλεως εντός εΰρυτάτου περιβόλου, δστις έκπαλαι ήτο Μετό- 
χιον μετ’ εκκλησίας τιμώμενης επ* όνόματι του 'Αγίου Ίωάννου του Θεο 
λόγου, έξαρτώμενον εκ τής σταυροπηγιακής καί πατριαρχικής Μονής τοΰ 
'Αγίου Παντελεήμονος, άπεχοΰση; μίαν καί ήμίσειαν ώραν περίπου από 
τής Αίνου.

Πρώτη μνεία σχολής έν Αΐνισ γίνεται κατά τό 1652, Ιδρυθείσης, κατά 
πάσαν πιθανότητα, υπό Βυζαντινών τινων οικογενειών αί δποΐαι διέμε- 
νον έν αυτή. 'Ως πρώτος δέ διδάσκαλος αυτής άναφέρεται ό έκ Δρυϊνου- 
πόλεως ιερομόναχος Νικηφόρος, δστις καί εις Μητροπολίτην Αίνου προή 
χθη τό 1652 1). ’Αλλά ποιοι άλλοι έδίδαξαν έν αυτή καί άν έξηκολοΰθει 
λειτουργούσα ή σχολή αίίτη άγνοοΰμεν.

Βεβαιωτέρας ειδήσεις έχομεν από τοΰ 1796 καί εντεύθεν.
Επειδή έ'νεκα τών. περιστάσεων καί τής άμελείας τών διοικουντων 

τό Μετόχιον τής Μονής του Αγίου Παντελεήμονος κατήνΤησεν Ιρείπιον, 
δ οέ έν αυτφ ναός τοΰ Α γίου Ίωάννου έκινδΰνευσε νά καταστραφή, οι 
πρόκριτοι τής πόλεως Αίνου άπετάθησαν πρό; τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεΐον, παρακαλοϋντες αυτό, δπως τό Μετόχιον τούτο μετά τοΰ ναοΰ δωρη- 
θούν εΐς την σχολήν τή; πόλεως. Α πέναντι τής δωρεάς ταΰτης ΰπέσχοντο 
οΰτοι δ'χι μόνον νά ανακαινίσουν «τά ιερά ταΰτα καταγώγια», αλλά καί 
σχολήν νά κτίσουν έν τφ περιβόλφ αυτών, άναλαμβάνοντες επί πλέον τήν 
ΐδίαις δαπάναις καταβολήν τοΰ μισθοΰ τοΰ μέλλοντος νά προσληφθή διδα 
σκάλου.

Πατριάρχης τότε ήτο δ Γεράσιμος Γ' (1794—1797), άνήρ ενάρετος, 
διακρινόμενος διά τήν ελληνομάθεΐαν καί τήν ηθικήν τοΰ βίου του.

Ή  εΰγενής αυτή χειρονομία τών Αΐνιτών προκρίτων, συνεκίνησε τον 
Πατριάρχην καί τήν περί αυτόν Ηεράν Σύνοδον. Ή  παράκλησίς των εΐσ- 1 2

1) Κ. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Γ' σελ. 586. Ό Νικηφόρος οΰτος 
έχρημάτισε Μητροπολίτης Αίνου από τοΰ 1(552 —1654, (Μ. Σταμοΰλη, Συμβολή είς 
τήν Ιστορίαν τών εκκλησιών τής Θράκης, «Θρακικά» τόμ. 14, 1940, σελ. 81).

2) Μ. I. Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, σελ. 155 καί 175.
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ηκούσθη καί ούτως έδωρήθησαν εις την σχολήν τής Αίνου δ ναός 
τοϋ 'Αγίου Ίωάννου καί ή Μονή τοΰ 'Αγίου Παντελεήμονος μετά πάσης 
τής κινητής καί ακινήτου αυτών περιουσίας. Καί δχι μόνον έδωρήθησαν 
«άναφαιρέτως καί άναποσπάστως επί αιώνα τον άπαντα», άλλα καί κα- 
τωχυριοθησαν κατά πάσης παραβιάσεως αυτών εκ μέρους λαϊκού ή ίερω 
μενού προσώπου, δπως καταφαίνεται εκ τοΰ κατωτέρω σιγιλλιώδους Πα
τριαρχικού καί Συνοδικού γράμματος έκδοθέντος κατά μήνα Μάρτιον 
τοΰ 1796 Χ).

Ί* Γεράσιμο; έλέφ Θεοΰ κτλ. ΙΙατριάρχης

«ΠολλοΤς μέν πολλάκις διατεθρύλληται δσα καί οια τά τής παιδείας 
» αγαθά, αΰτη καί γάρ ήμϊν τοΰ άγαθοΰ καί φαύλου διάκρισιν περιποιεϊ) 
» τά μέν ελέσθαι, τά δέ φυγεϊν, παραινοΰσα, ύπ ’ αυτής τά ήθη κοσμού- 
» μέθα, επαινετούς ήμά<ς αυτούς παρεχόμενοι, αΰτη πώς οίκονομητέον, 
» πώς πολιτικοΐς χρηστέον πράγμασι καί μυρία άλλα συμφέροντα τφ άν- 
» θρωπίνφ βί<ρ έκδιδάσκει τούς μετειληφότας, καί τή ψυχή οιον κάλλιστον 
» παρατίθησι κόσμον τήν γνώσιν τή; αλήθειας αυτή περιποιοΰσα, καί τον 
» άνθρωπον, ή δυνατόν δμοιον Θεώ άποφαίνουσα. Διά ταΰτα καί ή καθ3 
» ήμάς τοΰ Χριστοΰ Μεγάλη Εκκλησία όταν κατίδη πόθον φιλοθεών 
» τινών εις τήν σΰστασιν κοινής σχολής προς διδασκαλίαν τοΰ τοιούτου 
» θείου τφ όνιι χρήματο; δεόμενων ιής παρ’ αυτής άντιλήψεω; προς εύ- 
» στάθειαν καί διαμονήν προθύμως πάνυ καί άφθόνως επιδαψιλεύεται 
» αύτοϊς τήν άντίληψιν. Περί το ιαντης γονν κοινής σχολής των ελληνικών 
» μαδημάτων φροντίζοντες και οι τ ιμ ιό τα το ι  προεστώτες τής επαρχίας 
» Αίνον, και βονλόμενοι ανστήσαι εν τή πολιτεία Αϊνιρ τή πατρίδ ι αυτών 
» παρέστησαν ενώπιον τής ημών μετριότητος και τής περί ήμάς Ιεράς σν- 
» νόδον, καί έχοντας τάς γνώμης και τών λοιπών πάντων πατριωτών αν- 
» τών ανήγγειλαν όμοφώνως ο,τι κατά τήν πατρίδα αυτών διατελεΐ προ 
» χρόνων άμνημονεύτων ιερόν και σεβάσμιον πατριαρχικόν στανροπηγια- 
» κόν μοναστήριον τον *Αγιον Παντελεήμονος, εχει δε νφ ’ εαντώ και μετό- 
» χιον μ ίαν  εκκλησίαν τιμωμένην έπ* όνόματι τον ενδόξου προφήτου Προ- 
» δρόμον και Βαπτιστον  3Ιωάννου κειμένην εις τό μέσον τής πολιτείας 
» Αίνον. Ά λλ ’ επειδή εκ τών καιρ.κών περιστάσεων καί τής άμελείας τών 
» εν αύτφ ήγεμονευσάντων έρείπιον εγίνετο, καί κατηδαφίσθη, άποβαλόν 1

1) Τό. σιγίλλιον τούτο έδημοσιεύθη διά πρώτην φοράν etc τόν «Νεολόγον» 
τής Κωνσταντινουπόλεως τό Ι881,άριθμ. 3772, υπό τοΰ Βασιλείου Μυστακϊδου, δτα- 
τελέσαντος σχολάρχου έν Αΐνω έπι τριετίαν, καί εις τό Δελτίον τής Ιστορικής και 
’Εθνολογικής Εταιρείας τής. Ελλάδος, έτος Β’ (1885) σιλ. 84 καί εξής.
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» την άοχαίαν αΰτοΰ καλλονήν και λαμπρότητα μηδενός δυναμένου ίου. 
» λοιποϋ μονασαι εν αυχφ, ωσαύτως δε καί το ύπ" αΰτφ μετόχιον, ή ρη- 
» θείσα εκκλησία διαμένουσα απροστάτευτος κινδυνεύει παθείν και. έξί- 
» τη Ιος γενέσθαι, διά τούτο  οί. αυτοί π ο οεστώ τες  βουλόμενοι άνακτ ίσασθαι  
» μετά  καιρόν τά ιερά εκείνα καταγώγια, ά γνω στα  κοινώς και δμ οφ ω νω ς  
» συστήσασθαι εν τ ή παροχή της ρηθεϊ σ·ης εκκλησίας τον  τίμιου Γΐροδρό- 
» μον, και ά ν ε γε ϊρ α ικ ο ινή ν  σχολήν τώ ν  ίλληνικών μ α θ η μ ά τω ν  από κοι~ 
» νον καί ίδ ιων α στώ ν  ά ναλωμά τω ν διορίσασθαι τε διδάσκαλον επί μίσθιο  
» επιμελούμενοι εις ανξησιν  α υ ιή ς  καί επ ίδοση ’ τώ ν  ελευθέριος φοιτιόντω ν  
» μαϋητέον  άποκαθιστώνται οί τα πρώτα εκεί φέροντες και επίσημοι και 
» αποδεδειγμένος κοινωφελείς επίτροποι όν αν αυτοί εξελέξεονται δπως 
» δι* εκείνου οίκονομώνται αί άνάγκαι τής σχολής. Έ ζή τ η σ α ν  δε προση-  
» λωθήναι την ρηθεϊσαν  ίκκλησίαν καί τδ είρημένον ίερδν πατριαρχικόν  
» καί σταυροπηγιακόν Μ ονα σ τη ρ ιο ν  τον  'Α γ ίο υ  Π αντελεημονος εις την  
» ρηΰεισαν  σχολήν μετά, π ά ντω ν  τώ ν  κ τη μ ά τω ν  καί π ρα γμ ά τω ν  καί άφιε-  
» ρ ω μ ά τω ν  α υτόν  κ ινητώ ν τε και ακ ίνη τω ν , ώ σ τε  είναι κ τήματα  αυτής  
» αναφαίρετα  καί α να π όσπ αστα  διεξαγόμενα και διακνβερνώμενα υπό τον  
» κατά καιρόν διωρισμένου παρά τώ ν  προκρίτων καί επισήμων τής πολι- 
» τείας τής Α ίνο ν  επιτρόπου,  δφείλοντος κατ’ έτος διδόναι αυτοΐς καθα- 
» ρόν καί ακριβή λογαριασμόν περί πάντων τών εσόδων καί εξόδων τή;
» σχολής ταΰτης επί παρουσίρ; καί τοΰ κατά καιρόν ίερωτάτου μητροπο-
> λίτου Αίνου. Κατά γοΰν τάς θερμάς ήμών παρακλήσεις καί κοινάς δεή- 
» σεις ώς προς θεοφιλή σκοπόν άφορώσας καί εις κοινήν ωφέλειαν τής 
» πατρίδος αυτών, εγνω μεν  προσαρμόσαι την ρηθεϊσαν εκκλησίαν καί τό 
» είρημένον ιερόν πατριαρχικόν καί σταυροπηγιακόν μ οναστηριον  μετά  
» π ά ντω ν  τώ ν  κ τη μ ά τω ν  α υτόν  καί π ραγμ άτω ν  τή σνγκροτηί)είση τα ντη  
» σχολή καί ένώσαι ά ναφ α ιρέτω ς  καί ά να π οσπ άσ τω ς  εις αιώνα το ν  άπαντα  
» καί ενλογήσαντες α ντους  έπηνέσαμεν τον π ρόθυμ ον  καί τον περί τά 
» τοιαϋτα κοινωφελή θεάρεστον  α υ τώ ν  ζήλον. Τούτου χάριν καί γράφον- 
» τες γνώμη κοινή άποφαινόμεθα συνοδικώς μετά τών περί ήμάς ίερωτά- 
» των αρχιερέων καί ύπερτίμων τών εν άγίφ πνεύματι. αγαπητών ήμών 
» αδελφών καί συλλειτουργών "ίνα ή συγκροτηθεΐσα αυτή σχολή τών έλλη- 
» νικών γραμμάτων εϊη καί λέγηται καί παρά πάντων γινοόσκηται κοινή 
» είς έπίδοσιν τών φοιτώντισν εις αυτήν μαθητών, έχουσα ύφ ’ έαυτή ώς
> προίκα την ρηθεϊσαν εκκλησίαν τοΰ τίμιου ,ενδόξου προφήτου Προδρό- 
» μου καί Βαπτιστοΰ Τωάννοο καί τό είρημένον ιερόν πατριαρχικόν καί 
» σταυροπηγιακόν μοναστηριον τοΰ 'Αγίου ΙΙαντελεήμονος μετά πάντων 
» τών κτημάτων καί πραγμάτων καί αφιερωμάτων αΰτοΰ κινητών τε 
» καί ακινήτων., τών ήδη τε οντων καί εί.σέπειτα προσγενησομένων άν 
» ώστε είναι κτήματα αυτής αναφαίρετα- καί αναπόσπαστα διεξαγόμενα



Ε κπαιδευτήρια  Αίνου επί Τουρκοκρατίας 333

» καί διακυβερνώμενα υπό των κατά καιρούς προκρίτων καί επισήμων 
» καί αποδεδειγμένους κοινωφελών τής πολιτείας Αίνου καί τοΰ ύπ’ αυτών 
» διωρισμένου έτησίοος επιτρόπου, δστις οφείλει έπιστατεΐν προθύμως εις 
» τά προς αΰςησιν καί βελτία>σιν τής σχολής καί οικονομικών συμφερόν- 
» των τάς προσόδους καί τάς δαπάνας αυτής καί φροντίζειν τής άνέσεως 
» τοΰ κατά καιρόν διδασκάλου καί τής μαθήσεως των φοιτώντων εν αυτή 
» μαθητών καί έτησίως διδόναι καθαρόν κσί ακριβή λογαριασμόν τών τε 
* εσόδων καί εξόδων ενώπιον καί τοΰ ίερωτάτου μητροπολίτου Αίνου 
» προς τούς.προκρίτους καί επισήμους τής πολιτείας ταΰτης ύφ ’ ών έχει 
» διεξάγεσθαι καί οίκονομεϊσθαι ή ρηθεΐσα κοινή σχολή καί τά συνημ- 
» μένα καί υποκείμενα αυτή ή τε εκκλησία τοΰ τίμιου Προδρόμου καί τύ 
» σταυροπηγιακόν μοναστήριον τοΰ 'Αγίου ΙΙαντελεήμονος μετά τών 
» πραγμάτων αυτών καί άφιερωμάταιν κινητών τε καί ακινήτων ώς άνα- 
» φαιρέτως και άναποκαταστάτως, προσηλωθέντα αυτή, μνημονενομένον  
» <5λ εν τοϊς ίεροϊς τυντοις καταγωγίοις τον κανονικού πατριαρχικόν υνυ- 
» ματος και πάσας τάς ιεράς τελετάς και άκολονϋείας ώς νενόμισται μ η 
ν δ ενός τολμώντας ποτέ άποξενώσαι καί αποαπάσα ι αυτά της ρηϋείσης  
» σχολής μετά τοΰ κατά καιρόν ίερωτάτου μητροπολίτου Λίνου μήτε άλ- 
» λου τίνος ιερωμένου ή λαϊκόϋ προστόπου δυναμένου ενόχλησίν τινα ή 
» επήρειαν προξενήσαι τή ρηθείση σχολή ή τοϊς συνημμένοις ήδη αυτή 
» κτήμασι καί άφιερώμασι, άλλ’ υπό μόνης τής διοικήσεως καί επιστασίας 
» τοόν προκρίτων τής πολιτείας Αίνου καί επισήμων καί τά πρώτα φερόν- 
-> των έχη διεξάγεσθαι καί διεθετεΐσθαι. Ταΰτα γοΰν άπεφάνθη καί κεκύ- 
» .ρωται συνοδικώς. 'Ός δ’ άν καί οποίος τών χριστιανών ιερωμένος ή λαϊ- 
» κός έκάστης τάξεως καί βαθμού νέος ή γέρων τολμήση ποτέ κακοβοΰ- 
» λως δισεΐσαι τήν ευστάθειαν καί διανομήν τής συγκροτηθείσης ταΰ- 
» της σχολής καί εμμέσως τε ή αμέσως παρενοχλήσαι καί ζημιώσαι αυτήν 
» ή επιχείρηση άποξενώσαι καί άποσπάσαι αυτής τήν ρηθεΐσαν έκκλη- 
·» σίαν τοΰ τίμιου ΙΙροδρόμου καί τό είρημένον ιερόν σταυροπηγιακόν μο- 
» ναστήριον τοΰ 'Αγίου ΙΤαντελεήμενος ή τά προσηλωθέντα αυτή καί άφιε- 
» ρωθέντα κινητά καί ακίνητα πράγματα καί καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
» προξενήσαι, τφ κοινωφελεί και θεαρέστω τούτα) έργορ βλάβην τινά ή κά- 
» κωσιν καί άνατρέψαι τά εν τφ πα.ρόντι συνοδικώς άποφανθέτα, ο[ 
» τοιοΰτοι όποιοι καί άν ώσιν ώς αλαζόνες καί κατύτροποι καί κοινοβλα- 
» βεις άφορισμένοι ύπάρχωπι παρά τής όμοουσίοτι καί. αδιαιρέτου Τριάδος 
» τοΰ ενός τή φύσει μόνου Θεού και κατηραμένοι καί ασυγχώρητοι καί 
» μετά θάνατον άλυτοι καί τυμπανιαίοι καί πάσαις ταΐς πατρικαίς καί 
» συνοδικαΐς άραίς υπεύθυνοι καί ένοχοι τοΰ πυρός τής γεέννης, καί τφ 
» αιωνίφ άναθέματι υπόδικοι. Εις δέ τήν περί τούτου ένδειξιν άπελύθη τό 
» παρόν ήμέτβρον πατριαρχικόν συνοδικόν σιγιλλιώδες έν μεμβράναις
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» γράμμα καταστρωθέν καν τώ ίερφ κώδικι τής καθ’ ημάς του Χρίστου 
» εκκλησίας έδόθη είς την έν Αί'νφ συγκροτηθεΐσαν κοινήν σχολήν των 
» ελληνικών, μαθημάτων.

» *Κν ετει σωτηρίφ χιλιοστφ επτακοσιοστφ έν(ν)ενηκοστφ έκτω (1796) 
κατά μήνα Μάρτιον, έπινεμήσεως δέκατης τέταρτης

f  Γεράσιμος έλέο) Θεόν αρχιεπ ίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως  
Νέας 'Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης 

f  Νικομήδειας ’ Αθμνάσιος 
■j* Κ α ισαρ ία ς  Γρηγόριος 
•ή Έφεσον Μελέτιος 
ή eΗράκλειας Μελέτιος 
*j* Νίκαιας Καλλίν ικος  
■j* Αέρκων Μακάριος  
■j* Θεσσαλονίκης Γεράσιμος  
"j" Ά γκυρας ’ Ιωαννίκ ιος  
f  Ίκον ίον  Μακάριος 
Ί" Βερροίας Φιλόθεος

Τό σιγιλλιώδες πατριαρχικόν τούτο γράμμα έχει διπλήν σημασίαν 
δι’ ήμάς : Πρώτον, διότι έν τή λεπτομερείς* αυτού δυνάμεθα νά εκτιμήσω- 
μεν και νά άναγνωρίσωμεν υπό ποιων αγαθών προθέσεων προς τήν παι
δείαν ένεπνέοντο οί τά τής εκκλησίας τότε διέποντες, μάλιστα δέ εις 
ποιας θυσίας ύπεβάλλοντο χάριν τής πνευματικής διαπλάσεως τής νεο
λαίας, και δεύτερον, διότι θέλει χρησιμεύσει είς ήμάς ώς σταθμός αφε
τηρίας τής πνευματικής κινήσεως έν τή ίδιαίτέρφ πατρίδι ημών Αΐνφ.

*
*  *

Κατά τι σημείωμα έν βιβλίφ τής Βιβλιοθήκης τής σχολής, «ή εναρξις 
τής οικοδομής ήρξατο τή 1η Αύγουστου 1799 καί έλαβε πέρας περί τό 
τέλος Σεπτεμβρίου 1).

“Η σχολή διά τήν έποχήν τη; ήτο αρκετά μεγάλη, τό μόνον κακόν 
είχεν δτι έκιίσθη μονόροψος, άλλ’ ή αρχή είχε γίνει και τούτο ήτο αρ
κετόν. _ ’

ΓΙοΐος ό πρώτος διδάσκαλος αυτής καί ποιοι διεδέχθησαν αυτόν 
άγνοοϋμεν ελείψει πληροφοριών. Γνωρίζομεν μόνον δτι επί μητροπολίτου

1) «Θρακικά» τόμ. Β\ σελ. 282.
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Αίνου Ματθαίου ι ), αινίτου (1807—1821) προσεκλήθη νά διδάξη εις την 
σχολήν αυτής δ Κωστής δ Άγιοταφίτης 1 2), μαθητής τής έν Κωνσταντι- 
νουπόλει λειτουργούσης σχολής εκκλησιαστικής μουσικής υπό τον αρχι
μανδρίτην και μουσικοδιδάσκαλον Χρύσανθον.

Ό Μητροπολίτης Αίνου Ματθαίος, προερχόμενος από διδασκαλικός 
τάξεις επεμελήθη περισσότερον παντός άλλου περί τής σχολής τής πατρί- 
δος του. Έφρόντισεν οχι μόνον περί καλής καί καρποφόρου λειτουργίας 
αυτής, άλλα καί προς εξασφάλισιν πόρων προς συντήρησίν της. ΙΙρός 
τοΰτο κατέπεισε τον μοναχόν Λασκαράκην Χατζή Μανωλάκην νά αναί
ρεση τήν προς τήν Μονήν τής Σκαλωτής 3 4 5) δωρεάν του εκ τίνος μαγαζείου 
καί νά δωρήση αυτό εις τήν σχολήν τής Αίνου d)

Τήν αυτήν μέριμναν κατέβαλλε καί δ διαδεχθείς τον Ματθαίον Γρη- 
γόριος έκ Τήνου καταγόμενος, (1821 —1831) δ), πρώην εφημέριος τής έν 
Μελίτη (Μάλτςι) Ελληνικής Κοινότητος.

νΑλλοι διδάσκαλοι αυτής άναφέρονται:
Ό  Άαστάσιος Μουσπινιώτης6) έξ Ίωαννίνων, μαθητής του Μπα- 

λάνου, διδάξας επί τρία έτη περί τά τέλη τοϋ XVIII αίώνος.
*0 Μελέτιος Μυτιληναΐος καί δ Μοσχούδης τό 1804 7).

Ε κπαιδευτήρια  ΑΤνου επί Τουρκοκρατίας

1) *0  Μ α τ θ α ίο ς  έ γ ε ν ιή θ η  έ ν  Αΐ\ιο π ερ ί ν ά  μ έσα  το ΰ  X V III α ΐώ νο ς , έσπούδασε 
δέ έν  τή  Μ εγάλη  το ΰ  Γ ένο υ ς  Σ χολή υπό  το ν Σ έργ ιο ν Μ α κρ α ϊο ν . Χ ε ιρ ο το νη θ ε ίς  δ ιά 
κο νο ς κ α ί κ α τ ό π ιν  ίερ ε ύ ς  έχρη μ άτ ισ ε  δ ιδ ά σ κ α λ ο ς  τής έν  Έ π ιβ ά τ α ΐς  σχολής α π ό  τοΰ 
1796 μέχρι το ϋ  1798. Β ρ α δ ύτερ ο ν π ρ ο σ ελ ή φ θ η  ώ ς  ο ικο δ ιδά σ κα λο ς καρ ά  τ α ϊς  ο ίκο - 
γ ε ν ε ία ις  τω ν  Κ α λλ ιμ α χ ώ ν  κ α ί Μ α υ ρ ο γενώ ν , τή προστασ ίςι τώ ν  ο π ο ίω ν  πρ ο εχε ιρ ί- 
σ θ η  ιό  1807 μ η τρ ο πολ ίτη ς Α ίνο υ , ό που κ α θ ώ ς  γ ρ ά φ ε ι ό π ο λύ ς  Σ αμουήλ ό Κ ύπριος 
«8 I κ α ί  μ ή έ δ ί δ α σ κ ε ν  ή ν  σ ι ω π ώ σ α  δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ή ς  
α ρ ε τ ή ς » .  Κ ατά  τό έτο ς  1821 φ ο ν ε υ θ έ ν τ ο ς  το ϋ  μ η τρ ο πο λ ίτο υ  Θ εσ σ α λο ν ίκη ς μετε- 
τ έ θ η  ε ίς  αύ ιτήν, ό π ό θ ε ν  κ α τ ' Α ύγουστον το ΰ  1824 ε ίς  Κ ύζ ικ ο ν , ό που ά π έ θ α ν ε  κ α τά  
τόν ’ Ιο ύλ ιο ν  τοΰ 1831. (Μ . I . Γ εδ εώ ν , Μ α τθ α ίο ς  ό Κ υζίκο υ , ά ν α τ ύ π ω σ ις  έκ  το~ : 
Ε ίς  τή ν  μνήμ ην Σ π . Λ άμ προ υ , τόμου 1935)

2) «Λ ό γ ιο ς  Ε ρ μ ή ς »  τή,. Β ιέ ν νη ς  1817, ο ελ . 226.
3) Ό  Β  Μ υστακ ίδη ς, έδη μ ο σ ίευσ εν  ο λό κλη ρ ο ν τή ν  α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία ν  το ν Π α- 

τρ ίάρχου .’Α νθ ίμ ο υ  (1823—1824) προς τό ν  Μ η τρ ο π ο λ ίτη ν  Α ίνο υ  Γ ρηγόρ ιον, σ χ ε τ ι
κ ή ν  μέ τό ζή τη μ α  τή ς δ ω ρ εά ς  τα ύ τη ς . («Θ ρ α κ ικ ά » , τόμ . Β '. σελ . 3 ϊ5 —322).

4) Ά π έ θ α ν ε  μ ο νά σ α ς  έ ν  τή  Μ ονή  Σ κ α λ ω τή ς  υπό  τό όνομα  Λ εόντιο ς τή 29 Δε
κεμβρ ίου 1823. (Α υ τό θ ι) .

5) Μ. Σ ταμούλη , Σ υμβολή  ε ίς  τή ν  ισ το ρ ία ν  τ ώ ν  ε κ κ λ η σ ιώ ν  τή ς Θ ράκης, 1941, 
σελ. 8 2 .— Β. Μ υσ τα κ ίδ ο υ , α υ τ ό θ ι, σελ . 309.

6) Γ. Ζ αβείρα , Ν έα 'Ε λ λ ά ς  ή ‘ Ε λλ η ν ικ ό ν  Θ έατρον, έκδ . Γ . Κ ρέμου, Ά θ ή ν α ι  
1872, σ ελ . 199—201 —Κ. Σ ά θ α , Ι σ τ ο ρ ία  τή ς Ν εο ελλη ν ικ ή ς  Φ ιλο λο γ ία ς, σελ. 565. .

7) Π αράρτημα  «Θ ρ ψ κ ικ ώ ν»  έπί· τή  Έ κ α τ ο ν τα ε τη ρ ίδ ι τή ς  ‘Ε θ ν ικ ή ς  ’Α νεξα ρ τη 
σ ία ς , 1921, σελ. 67.
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’Αλέξανδρος ό Γανοχωρίτης 1).
*0 Ιεροδιάκονος Ματθαίος Μυτιληναΐος τό 1825 1 2 3 4).
Εις την ισόγειον ταύτην σχολήν έδίδαξε προσκληθείς εξ Άρτάκης 

κατά Μάρτιον τοΰ 1881 ο διδάσκαλος τοΰ Γένους ’Ιωάννης Φιλαλήθης, 
διδάξας μέχρι τοΰ 1840 3).

Οί εκ Μυτιλήνης αδελφοί Γρηγοριάδαι ΙΙαναγιώτης καί Γεώργιος, 
συστήσαντες βραδυτερον ομώνυμον Λΰκείον έν Σμύρνη.

£0  ιεροδιάκονος Μεθόδιος Στεφανίδης, Αίνίτης, μαθητής καί τελειό
φοιτος τής εν Ά θήνα ις Ριζαρείου Σχολής.

'Ο ’Αναστάσιος Χρηστίδης, Ήπειρώτης.
Ό Νικόλαος Χατζόπουλος ,J) έκ Καλωτής τής ’Ηπείρου, νυμφευθείς

1) Έ κ  σ η μ ε ιώ μ α το ς  τ ίν ο ς  Μ η να ίο υ  τοΰ Ν αοΰ τοΰ 'Α γ ίο υ  Ί ω ά ν ν ο υ ,  ε ις  τό 
ό π ο ιο ν  σ η μ ε ια ΰ ν τα ι τά  έξη ς  ;

«Μ α ϊο υ  1η έ κ α λ λ ω π ίσ θ η  ό ν ά ρ θ η ξ  τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς  τοΰ 'Α γ ίο υ  Ί ω ά ν ν ο υ , ή- 
ν ο ίχ θ η  κα ί τό π α ρ ά θ υ ρ ο ν  τή ς σ το άς πρ ο ς τό ν  ν ά ρ θ η κ α , έ π ιτ ρ ο π ε ύ ο ν το ς  τοΰ ευγ ε- 
ν εσ τά το υ  κ α ί φ ιλο μ ο ύσο υ  Λ α σ κ ά ρ εω ς Χ (α ρ ιλά ο υ ) κ α ί σχο λαρχο ύντος τοΰ δ ιδ α σ κ ά 
λου ’Α λεξά νδ ρ ο υ  Γ α νο χ ω ρ ίτο υ . Κ αί έσ τω  ε ις  έ π ίδ ε ιξ ιν  κα ί ά ν ά μ ν η σ ιν  π ά ν τ ω ν » .

ΙΙο λΰ  π ιθ α ν ό ν  ό ’Α λέξα νδ ρ ο ς  ο υτος ό Γ α ν ο χ ω ρ ίτ α ς  ν ά  ε ίν α ι  ό α υ τό ς  με τόν 
υπ ό  τοΰ  Μ. Ί .  Γ εδ εώ ν  ά να φ ερ ό μ ενο ν  «ώ ς  δ ιδ ά σ κα λο ν»  κ α τά  τό 1808 δ ια μ ένο ντα  
gv Κ ω νσ τ α ν τ ινο υ π ό λ ε ι, κα ί κ α τα γό μ ενω ν  έκ  Μ υρ ιο φ ύτο υ . (Μ. Ί .  Γ εδ ε ιΰ ν , Μ νε ία  
Γ ά νο υ , 1918).

Ώ ς  γ ν ω σ τ ό ν  α ΐ κ ω μ ο π ό λ ε ις  : Γ ά ν ο ς , Χ ώ ρ α  κ α ί Μ υρ ιό φ υτο ν  κ α λ ο ύ ν τ α ι Γ α νό - 
χω ρα , οί δέ κ ά το ικο ι α υ τ ώ ν  Γ α ν ο χ ω ρ ΐτ α ι.

2) "Εκ τ ίνο ς  ε ξο φ λ η τ ικ ο ύ  γρ ά μ μ α το ς  τοΰ Π ατρ ιάρ χο υ  Ν εο φ ύτο υ , π ω λ ή σ α ν το ς  
τά  βιβλ,ία το υ  ε ις  τή ν  Ε λ λ η ν ικ ή ν  Σ χολήν τή ς  Α ίνο υ  α ν τ ί 500 γρ ο σ ίω ν , (Π α ρ ά ρ 
τημ α  «Θ ρ α κ ικ ώ ν»  1931, σ ελ . 68).

3) 'Ο Φ ιλα λή θ η ς έ γ ε ν ν ή θ η  έν  Ά π α μ ε ίφ  τοΰ  Μ υρ λε ια νο ΰ  κ ό λπ ο υ  (Μ ο υ ντα ν ιά )  
Τό έπ ώ νυ μ ό ν  το υ  ήτο  ’Ο ρ φανός , έδ ιδ ά χ θ η  δέ έ ν  τή Μ εγά λη  τοΰ  Γ έ ν ο υ ς  Σ χολή  μ έ
χρι τοΰ 1825 υπό  Σ α μ ο υή λ  τό ν Κ ύπρ ιο ν κ α ί Ν ικό λα ο ν Λ ο γά δ η ν , δσ τ ις  εδ ω κεν  ε ίς  
α υ τό ν  τό έπ ώ νυ μ ό ν  Φ ιλ α λ ή θ η ς .

Έ δ ίδ α ξ ε ν  έν  Α ί'νφ  έπ ί δύο έτη , τό δέ 1834 δ α π ά ν α ις  τής Κ ο ινότητας Α ίνο υ  
εσ τάλη  ε ίς  ’ Α θ ή ν α ς , ό που έ φ ο ίτ η σ ε ν  έ π ί 2 έτη  ε ίς  τή ν  Φ ιλο σοφ ικήν 2 .χσλήν τοΰ 
Π α νεπ ισ τη μ ίο υ , έ π ισ τρ εψ α ς  ε ίς  Α ίν ο ν  έδ ίδ α ξε  μέχρ ι τοΰ 1840’ έ κ λ ή θ η  υπό τού Π α 
τρ ιάρχου Γ ρηγόρ ίου τού Σ Τ 'ε ίς  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο ύ π ο λ η ’, όπου έ δ ίδ α ξ ε ν  έπ ί 40 έτη  π ε ρ ί
πο υ έν  τη Μ εγάλη  τού Γ έ νο υ ς  Σ χολή . Τό 1848 ίδ ρ υ θ ε ίσ η ς  έν  Χ άλκη  Ε μ π ο ρ ικ ή ς  
σχολής, ό Φ ιλ α λ ή θ η ς  έκ λ ή θ η  νά  δ ιε υ θ ύ ν η  α υ τή ν . Π α ρ α ιτη θ ε ίς  όμως μ ετά  έν  έτο ς, 
ά ν έ λ α β ε  κ α ι π ά λ ιν  τί|ν π ρ υ τέρ α ν  θ έ σ ιν ,  τή ν  ό π ο ια ν  δ ιετή ρ η σ ε μέχρι τοΰ θ α ν ά τ ο υ  
του (1888).

Ο ύδέν κ α τ έ λ ιπ ε  σύγγρ αμ μ α , ά π ο δ ο κ ιμ ά ζω ν  π α ρ α δ ό ξω ς , ώ ς  γρ ά φ ε ι ό Μ. Ί .  Γε- 
δ εώ ν  το ύς σ υ γ γ ρ ά φ ο ν τα ς  κ α ί έ κ δ ίδ ο ν τα ς . (Μ, Ί .  Γ εδ εώ ν , Ά π ο σ η μ ε ιιό μ α τα  χ ρ ο νο γρ ά 
φου , Ά θ ή ν α ι  1882, σελ. 89).

4) Θ υγάτηρ  ατ’ τοΰ κα ί δ ισ έγγο νη  τού έθ νο μ ά ρ τυρ ο ς  Σ τεφ ά νο υ  ε ίν α ι  ή έν Ά λ ε -  
ξα νδ ρ ο υ π ό λ ε ι δ ια μ ένο υσ α  Κ λεο π ά τρ α  Χ α τξο π ο ύλο υ , τ ιμ ώ μ ενη  υπό  τής π α ρ ο ικ ία ς . 
Λ ίνο υ .
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την έγγονήν του έθνομάρτυρος Λίνου Στεφάνου ’Αθήναν Γιαννακάκη 
άπαγχονισθέντος μετά πολλών άλλων έν Άδρι ανουπυλει (1 7 ’Απριλίου 
1821).

Ό  Βασίλειος Μυστακίδης, χρηματίσας σχολάρχης επί τριετίαν ώς ο 
ίδιος αναφέρει1) (1880 —1882).

*  *

Τό 1847 ή παλαιά μονόροφος σχολή, κριθεϊσα ανεπαρκής διά χας 
σχολικάς άνάγκας, άνωκοδομήθη εκ θεμελίων διά συνδρομής των εντο
πίων καί των παρεπιδημοΰντων ξένων, οί όποιοι έπεσκέπτοντο τήν πόλιν 
χάριν εμπορίας 3).

Τό κτίριον ήτο στερεόν δυώροφον καί εύρΰτατον μέ 7 έν όλψ αίθου
σας παραδόσεων καί 2 άλλας προωρισμένας διά Βιβλιοθήκην καί Γρα
φείων Έδαπανήθησαν δέ διά τήν άνοικοδομησιν τής σχολής ναύτης, τήν 
οποίαν προσφί’έστατα ώνόμασαν <’Αθήναν» υπέρ τάς 40.000 γρόσια (400 
λίραι τουρκίας χρυσαί). Εις τήν πρόσοψη- τής σχολής σώζεται ακόμη ή 
επιγραφή : ΨΥΧΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΝ.

’Έκτοτε οΰδεμία άλλη έγένετο επισκευή.
Κατά τήν εποχήν εκείνην έφοροι τής σχολής ήσαν :

Χ(αρίλαος) Χαριλάου,
’Ελευθέριος Μήρτζου,
Χατζή Λασκαρακης,
Χατζή Άνδρέας,
Χατζή Μανώλης,
Χατζή Άντώνης,
’Άγγελος Συρόπουλος (ταμίας)

Αίωνία ή μνήμη των

1) Β . Μ υσ τα κ ίδ ο υ , Αϊνια, ε ις  «Θ ρ ακ ικά » τόμ . Β ', σ ελ . 48 έν  υποσ ημ ε ιώ σε ι.
2) Τ ήν εποχή ν εκ ε ίνη ν  ή Α ίνο ς  ή ρ ίθ μ ε ι π ερ ί τά 300 ισ τιο φό ρ α  μ ικράς κα ί με- 

γ ά λ η ς  χ ω ρ η τ ικό τη το ς . Π ρ άγμ ατι δέ χάρ ις ε ίς  τήν δ ρ α σ τη ρ ιό τη ια  τω ν  κ α το ίκ ω ν  ν α ι 
τή ν ο ικο νο μ ική ν  ε υ ε ξ ία ν  α υ τώ ν  ά π έβ η  ό έ ξα γ ω γ ικ ό ς  λ ιμ ήν ολοκλήρου τή ς  Θ ρφκης, 
μέχρι τή ς Φ ιλ ιπ π ο υπ ό λεω ς . ή τ ις  σ υ ν ε κ ο ινώ ν ε ι μ ετά  τή ς Α ίνου  δ ιά  του ποταμού "Ε
βρου, Ά φ ’ δτου ό μω ς ώ ς τέρμα  τή ς άπό  ’Α δ ρ ια νο υπ ό λεω ς πρός τήν π α ρ α λ ία ν  σ ιδ η 
ροδρομ ικής γρ αμ μ ής π ρ ο εκ ρ ίθ η  τό Δ εδ εα γά τς  (Ά λ ε ξα νδ ρ ο ό π ο λ ις ) , ή π ό λ ις  ήρχισε 
π α ρ α κ μ ά ζο υσ α  κ α ί ψ ίΚ νουσα , δ ιετήρησε δέ μόνον μ ικρόν έμπόρ ιον δημ ητρ ιακώ ν, α λ ι
π ά σ τω ν  Ιχ θ ύ ω ν , τω ν  ο π ο ίω ν  γ νω σ τώ τ α το ι ε ίν α ι  οί π ερ ίφ ημ ο ι λ υκο υρ ίνο ι (κ α π ν ισ τά  
τή ς Α ί'νου) κ α ί ατ’ιγο ταράχο .’ Α ξιόλογος ε ίν α ι  ή α γ γ ε ιο π λ α σ τ ικ ή  β ιομ ηχανία  α ίιτής δ ιά  
το ύ ς  μ εγ ίσ το υς κα ί σ τ ερ εω τά το υ ς  π ίθ ο υ ς  π ερ ιζή τη το υ ς  ά νά  τ ά  έλα ιο π α ρ α γω γά  κ έ ν 
τρα  τοΰ Α ιγα ίο υ  π ελ ά γο υ ς . 'Η  άλλο τε  άκμ ά ζο υσ α  κα ί α ν θ ο ύ σ α  π ό λ ις  τής Λ ίνο υ  
α ρ ιθμ ο ύσ α  π ερ ί το ύς 8000 κ α το ίκο υ ς  κ α τά  τά  τ ε λ ε υ τ α ία  έ'τη τή ς το υρ κο κρ α τ ία ς  ε ί 
χε π ερ ί το ύς  2—2500. (Β λ έπ ε  Ά .  Θ. Σ αμοθράκη  Λ εξ ικ ό ν  ισ το ρ ικό ν  κ α ί γ ε ω γ ρ α 
φ ικ ό ν  τή ς Θ ράκης, έν λ έ ξ ε ι  Α ίνο ς ) .

0  ρ ψ κ ι η ά ΙΗ ' 2 2
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Μόνον κατά to 1881 έγένετο μικρά τις επισκευή καί διαρρύθμισις 
προς στέγασιν τοΰ διά πρώτην φοράν συστηθέντος νηπιαγωγείου εις τό 
όποιον εφοίτων περί τά 140 — 150 παιδία ηλικίας 5 —9 ετών.

Χάριν τής Ιστορίας τής πνευματικής κινήσεως τής Αίνου, σημειοϋμεν 
ότι ή πρώτη νηπιαγωγός ώνομάζετο ΓΙ. Μαρουσοποΰλου, προσληφθεισα 
τή συστάσει τοΰ έν Ά θήναις Συλλόγου προς δκίδοσιν των Ελληνικών 
Γραμμάτων. Κατά τό αυτό επίσης έτος προσεκλήθη εξ ’Αθηνών τή συ- 
στάσει τοΰ αΰτοΰ Συλλόγου ό δημοδιδάσκαλος Κ. Χριστοδούλου, όπως δι- 
δάςη ε!ς τήν Δημοτικήν Σχολήν κατά τήν νέαν μέθοδον.

Ή  Ελληνική Σχολή, τήν οποίαν διηΰθυνεν επί 3 Ιτη ό Β. Μυστακί- 
δης είχε καί λαμπράν βιβλιοθήκην, αριθμούσαν υπέρ τους 2,000 τόμους, 
συγγράμματα ώς επί τό πλεΐστον θεολογικά καί φιλολογικά, μεταξύ τών 
οποίων καί εΰαγγέλιον επί περγαμηνής άρίστης τέχνης, έργον τοΰ XII αίώ- 
νος, κατά τον γνωστόν ‘Ρώσσον αρχαιολόγον Οΰσπένσκη, διευθυντήν τοΰ 
έν Κωνσταντινουπόλει 'Ρωσσικοΰ ’Ινστιτούτού, όστις ευχαρίστως προσέ- 
φερεν, ώς ήκουσα, 200 λίρας Τουρκικάς χρυσάς διά νά τό άγοράση.

*Ιϊ βιβλιοθήκη αυτή έπλουτίσθη κατά καιρούς, εϊτε δι’ αγοράς, είτε 
έκ διαφόρων δωρεών, όπως τό 1832 έξ 100 τόμων, εκ δωρεάς τών κληρο
νόμων τοΰ αοιδίμου Κυζίκου Ματθαίου Αινίτου, καί τό 1879 διά τής 
βιβλιοθήκης τοΰ Κ. Κουτσουρέλη, μεγάλων ευεργετών αυτής, καί άλλων

*
# *

*Η Αίνος έτυχε δυο σημαντικών κληροδοτημάτων υπέρ τών σχο
λείων αυτής.

Τό έν είναι τοΰ 'Αρχιδιακόνου τοΰ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ’Ιώβ 
περί τοΰ βίου τοΰ οποίου ελάχιστα γνωρίζομεν. Τοΰτο μόνον γνωρίζομεν 
ότι άναχωρήσας κατά τήν παιδικήν του ηλικίαν καί μακράν τής πατρίδος 
του άνατραφείς καί σπουδάσας, ουδέποτε έ'παυσεν ενδιαφερόμενος διά τήν 
γενέτειράν του, όπως άποδεικνΰεται έκ τών κατωτέρω δημοσιευομένων 
επιστολών του·.

Κατά τό 1830 εύρίσκομεν αυτόν ’Αρχιδιάκονον τοΰ Πατριαρχείου 
'Ιεροσολύμων, οπότε άπεστάλη εις Αυστρίαν, 'Ρουμανίαν, 'Ρωσσίαν καί 
άλλαχοΰ, προς εγγραφήν συνδρομών υπέρ τοΰ Παναγίου Τάφου, βαρύ
τατα τότε χρεωμένου.

’Από τοΰ 1831, μέχρι τοΰ 1837, ήτοι, εις διάστημα 7 ετών, χάρις είς 
τάς ένεργείας του, συνελέγησαν ένδεκα Εκατομμύρια καί τετρακόσιαι όγ-
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δοήκοντα εννέα χιλιάδες διόδεκα γρόσια καί 80 παράδες *) (άριθμ. 11.489. 
Ό12 γρ. καί 86 παρ.), πλήν τής προσφοράς τού Σουλτάν Μαχμούτ (1808— 
1839) τοΰ επικληθέντος Γαζή, έκ 500.000 γροσίων.

Ευρισκόμενος ό ’Ιώβ εν Βουκουρεστίφ, ολίγον προ τοΰ θανάτου του 
διέθεσεν υπέρ των σχολείων τής πατρίδος του εις δυο δόσεις έν δλω ένδε
κα χιλιάδας οκτακόσια ρούβλια αργυρά (11.800) περί τάς 1,300 λίρας 
Τουρκίας χρυσάς, καταθέσας αυτά εις την αΰτοκρατορικήν Εμπορικήν 
Τράπεζαν τής ’Οδησσού πρός4°/0.

** *

Τό άλλο κληροδότημα είναι τοϋ Κ. Κουτσουρέλη, Αίνίτου καί τού
του, Προξένου τής Ελλάδος εν Ίόππη. Οϋτος άποθανών τό 1879, έκλη- 
ροδό.τησεν υπέρ των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων τής πατρίδος του τό 
στρογγυλόν ποσόν των 1.000 οθωμανικών λιρών (χρυσών), τών οποίων νά 
καρποϋνται τούς τόκους, καθώς καί την βιβλιοθήκην του.

Τό ποσόν τούτο κατετέθη εις την εν Ά θήναις Εθνικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος μέ τόκον 4 περίπου τοΐς εκατόν.

ΓΙλήν τοϋ ποσού τούτου κατέλιπε καί άλλα μικρότερα ποσά εις διά
φορά φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Τό περίεργον είναι οτι ό Κουτσουρέλης ήτο άγνωστος μέχρι τοϋ θα
νάτου του. Έκ τής διαθήκης του, τήν οποίαν δημ.οσιεύομεν κατωτέραή 
πληροφορούμεθα, δτι άπέθανεν άγαμος καί, οτι είχε δύο αδελφούς τον 
Ίωάννην καί Γρηγόριον, εις τούς οποίους συνίστα, εάν έ'μενον άγαμοι, νά 
μιμηθοϋν τό παράδειγμά του. Έκ τής συστάσεως ταύτης συμπεραίνομεν 
δτι καί ούτοι θά ήσαν ευκατάστατοι, άλλ’ από τ-ού θανάτου αυτού ούδε- 
μία περί αυτών υπάρχει πληροφορία. 1

1) Κ ατά  τά  « π ιλ ά ν τ ζ α » , ή το ι το ύς  λο γα ρ ια σ μ ο ύς , το ύς οπο ίους ε ίχ ε ν  ύ π ’ ό ψ ε ι 
του ό Χ α τζή  Κ ω νσ τ α ν τ ιν ίδ η ς , τά  ποσά  τ α ΐτ α  έχορ ή γησα ν :

ΟΙ Ό ρόδοξο ι τή ς  Ό θ ω μ α τ ικ ή ς  Α υτο κρα το ρ ία ς 2.748,356.38
ΟΙ έ ν  Ρ ω σ σ ία  ορθόδοξο ι 1.765.708.32
ΟΙ έ ν  Α ύστρ ίςι ’Ο ρθόδοξο ι 75.545.10
‘ Ε κ  τώ ν  ε ισ ο δ η μ ά τω ν  τώ ν  έ ν  Ί α σ ίφ  μ ο να σ τη ρ ίω ν  2.872.997.19
Έ κ τώ ν  εΙσοδημάτω ν τώ ν  έν  Β ουκο υρ εστ ίφ  μ ο να σ τη ρ ίω ν  1.317.059. 8 
Έ κ  τώ ν  έ ν  Β εσσαραβ ίςι κ τη μ ά τω ν  748.078.20
Έ κ τώ ν  κ α τά  τό πο υς Μ ετο χ ίω ν 166.477.10
Έ κ κ εφ α λ α ίο υ  μ ετο χώ ν δ ω ρ η θ έντο ς  218.320.— ·
Δ ω ρ εά .το ΰ  Ή γ εμ ό νο ς  τή ς Σ ερ β ία ς Μ ιλός Ό β ρ ένο β ιτ ς  500.000.—
Έ κ  νο μ ισ μ α τ ικ ή ς  δ ιαφο ρ άς - 1 .075.459.09

(Μ . Ί .  Γ εδ εώ ν , Π α τρ ια ρ χ ικ ή ς 'Ισ τ ο ρ ία ς  μ νη μ ε ία , Ά θ ή ν α ι  1922, σ ελ , 59—60).



340 Ά χ . Σαμοθράκη

Των αοιδίμων τούτων ευεργετών τής Αίνον, έγένετο τακτικώς ετή
σιον μνημόσυνου τή 30 ’Ιανουάριου, εορτήν των Τριών 'Ιεραρχών, οί δέ 
μαθηταί περί τα 1900 εψαλλον ποίημα του οποίου μόνον τούς δυο πρώ
του; στίχους ενθυμούμαι.

Άγάλλεται σεμνΰνεται ημών ή πόλις Αίνος
του Κουτσουρέλη καί Ίώβ, γεραίρουσα την μνήμην.

** *

Οί τόκοι τών είς την Αύτοκρατορικήν Εμπορικήν Τράπεζαν κατατε- 
θέντων χρημάτων τοΰ Ίώβ, υπέρ τών σχολείων, άνερχόμενοι ετησίως είς 
472 ρούβλια αργυρά (50 λίραι χρυσαϊ Τουρκίας) άπεστέλλοντο τακτικώς 
καί ανελλιπώς προς τήν Κοινότητα Αίνου μέχρι τοΰ τελευταίου Παγκο
σμίου πολέμου (1914). ’Έκτοτε, έπικρατήσοντος τοΰ Μπολσεβικισμοΰ έν 
'Ρωσσίςι, υχι μόνον έπαυσεν ή αποστολή των, άλλα και δεν γνωρίζομεν 
τι άπέγιναν ταϋτα.

"Οσον δ’ αφορά τό είς τήν Ε θνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος κατέτε- 
θέν κεφάλαιον τοΰ Κουτουρέλη άποφέρον έτησίως 916 δραχμάς χρυσάς, 
τούτο υπάρχει παρ’ αυτή, άλλ’ οί τόκοι παραμένουν, καθ’ δσον από τής 
έκκενώσεως τής ’Ανατολικής Θράκης (1923) δεν υπάρχει Κοινότης Αίνου 
όπως διεκδικήση αυτούς. Καί έγένετο μέν κατ’ έπανάληψιν υπό τών έν 
Άλεξανδρουπόλει καταφυγόντων Αίνιτών σχετικαί ενέργειαι προς άπόδο- 
σιν τών από τόσων ετών καθυστερουμένων τόκιον, άλλ’ ή Τράπεζα έκώ- 
φευσε προβάλλουσα διαφόρους δικαιολογίας.

Κατωτέρω παραθέτομεν πρώτον τάς προς τήν Κοινότητα Αίνου 
δύο επιστολάς τοΰ Ίεροδιακόνου Ίώβ, έπειτα δέ τήν διαθήκην τοΰ Κου
τσουρέλη ι ).

Έ π ιοχολη  Α'.

Φίλτατοι Συμπολΐται, Εντιμότατοι Προεστώτες καί Σεβαστοί Δημο
γέροντες τής κοινής ημών πατρίδος Αίνου καί αξιότιμοι "Εφοροι τών εν 
αυτή Σχολείων και Νοοοκομείον.

Γλυκερά πάντοτε ήχησεν είς τήν καρδίαν μου ή φωνή τής πατρίδος, 1

1) Τά π ο λύ τ ιμ α  τα ΰ τα  έ γ γ ρ α φ α , ά γ νω σ τα  ε ίς  εμ έ , μέ π α ρ έδ ω κ εν  ό σ υ μ π α 
τρ ιώ τη ς μου κ α ί φ ίλ ο ς  κ. Μ ιχαήλ Κ ανέτσο ς, τ έω ς  β ο υλευτή ς τοΰ Νομοϋ "Εβρου, 
το ν  ό π ο ιο ν  κ α ί δημοσ ίφ  ετιχαριστώ .
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γλυκύτερα δέ Ιν τοϊς προ ολίγων μηνών ποθητοϊς μοι γράμμασι τής έντι- 
μότητός σος, διότι όσα έμελέτων εν τή διάνο·’α μου υπέρ έμψυχώσεως 
των κοινωφελών αγώνων, δι’ ών τή θεία χάριτι κατουρθώσατε έν καιροις 
τοσοΰτον δυσκόλοις, νά άναδείξηται την πατρίδα έστολισμένην, καί διά 
Σχολείων ρυθμιζόντουν τά ήδη των νέων, και διά Νοσοκομείου  υποδεχό
μενου καί περιθάλποντος τους νοσηλευόμενου; αδελφούς τοΰ Κυρίου 
ημών, εις ταΰτα καί μέ έκάλει διά των γραμμάτων σας ή φωνή τής πατρί- 
δος, τής οποίας την ηθικήν πρόοδον λογίζομαι τό κάλλιστον καύχημα.

"Έσπευσα λοιπόν, αγαπητοί Συμπολιται, νά εκπληρώσω την έξ αρ
χής πρόθεσιν μου, έψ ’ όσον περίειμι έν τφ βίω, καί νά συνεισάξου ώς χή
ρα τά δύο λεπτά, την κατά δύναμιν συνδρομήν, πεποιθώς ότι ό έμφυτος 
υμών υπέρ τής πατρίδος ζήλος θέλει άναζα>πυρηθή έπ! μάλλον, καί θέλεμ 
μεταβή πολλαπλασιαζόμενος εις τούς απογόνους σας, ού μόνον άντιφιλο- 
τιμουμένους προς τό παράδειγμα τών πατέρων, αλλά καί εύγνωμονοΰντας 
προς τήν πατρίδα, ήτις έφρύντισε περί τής καλλίστης αυτών αγωγής. ·

Καί πρώτον μέν πληροφορούμενος από τών γραμμάτων σας, ότι ή 
επισκευή Χ) τών Κοινών Καταστημάτων ήλάττωσεν έπαισθητώς τό αρχι
κόν κεφάλαιον τής προικός αυτών, άφ’ ής πορίζονται τήν έτησίαν οικονο
μίαν, έ.ζαπέστειλα τό ποσόν τών τριάκοντα- χιλιάδων γροσίων ά ιινα  παρε- 
λάβετε κατά τον παρελθόντα Νοέίίβριον (I860)— ώς έν τή διαβιβασθήση 
προς εμέ αποδείξει υμών φαίνεται—καί άτινα θέλουσιν οίκονομώνται ’ 
παρά τάΰν κατά καιρούς επιτρόπων τών Σχολείων καί Νοσοκομε ίου*), 
έκτοκιζόμενα διά τής φρονίμου αυτών επιστασία; επί τό συμφέρον.

Προβλέπουν δέ τάς τοΰ κόσμου περιπετείας, καί έπιθυμών τήν αίω- 
νίαν συντήρησιν τών τής πατρίδος κοινωφελών Καταστημάτων δυνάμει 
πόρου τίνος μονίμου καί ασφαλούς, καταθέμην εις τήν έν Όδησσφ Αύ- 
τοκρατορικήν Εμπορικήν Τράπεζαν αργυρά ρούβλια πέντε χιλιάδας καί 
επτακόσια,  καί προσέτι εις τό “Γερόν Κοινόν τοΰ Παναγίου Τάφου αρ
γυρά ρούβλια τρ ιακόσ ια , καί ταΰτα τά κεφάλαια συμποσούμενα εις ρού
βλια αργυρά εξ χιλιάδας,  καί τοκιζόμενα ετησίους άνά τέσσαρα τοΊς εκατόν 
αφιέρωσα άπαξ διά παντός προς τά Σχολεία καί  τό Νοσοκομε ϊον  τής πα
τρίδος Αϊνου, έσόμενα αιωνίως αναπόσπαστα από τε τής Αύτοκρατορικής 
Τραπέζης καί από τοΰ Κοινού τοΰ Παναγίου Τάφου, καί μόνον τον έτή- 
σιον τόκον εις αργυρά ρούβλια διακόσια τεσσαράκοντα άποφέροντα προς 
τά Καταστήματα τής πατρίδος, έπί αίωνία συντηρήσει αυτών. Τούτων δε 
τών χρημάτων κατατεθέντων κατά τήν ανωτέρω αμετάβλητον διάταξιν 1 2

1) “Εννοεί τήν κατά τό 1847 γενομένην.
2) Περί αυτοί βλέπε κατωτέρω.
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έπέστησα Κηδεμόνα επ’ αύτοίς τον Μακαριώτατον και Θειότατον Πα
τριάρχην των 'Ιεροσολύμων ]), Σεβαστόν Κυριάρχην μου καί πατέρα, καί 
έναποθέμην το γραμμάτιον τής Αύτοκρατορικής Τραπέζης εις χεΐρας τής 
Αύτοΰ Μακαρωτητος, όπως ετησίως συναγόμενων των τόκων παραδίδον- 
ται τοΐς έντιμοτάτοις κατά καιρόν Έφόροις των Σχολείων καί Νοσοκο
μείου τής Αίνου υπό άπόδειξιν αυτών. Καί ταυτην μου την διάταξιν ευ- 
μενώς έπευλογησασα ή Αύτοΰ Θειοτάτη Μακαριστής, καθηγίασε καί έπε- 
κΰρωσε διά τοΰ έκδοθέντος Πατριαρχικού Γράμματος, όπερ λήψεσθε ή 
Έντιμότης σας μετά τής παροΰσης μου επιστολής παρά τοΰ εν Κωνσταν- 
τινουπόλει επιτρόπου μου Ευγενεστάτου Χατζή Γεωργίου Κωνσταντινίδου. 
Καί ούτος έ'ξει ή πατρίς αιωνίαν την απολαβήν των 240 αργυρών σου
βλιών κατ’ Ιετος, άπερ εύχομαι εις τον Θεόν όπως καί καρπόν άποφέρωσι 
νΰν τε, καί εις τύν άπαντα χρόνον, καί άναδειχθή ή τής πατρίδος ημών 
’Ορθόδοξος Κοινότης διαπρέπουσα, καί παιδεία καί θεοσεβείς, καί φ ιλ
ανθρωπία; καί πάσαις χρίστιανικαΐς άρεταΓς.

Καί ταϋτα μέν, εί καί μικρά, από προαιρέσεως φιλοπάτριδος καί φιλ- 
αδέλφου προσήνεγκα τή πατρίδι χρέος έκπληρών, καί μή ευεργέτημα επι
δεικνυόμενος. ’Επειδή δε πάντα όφείλομεν άναφέρειν προς τον δοτήρα 
τών αγαθών, καί έξαιτεϊσθαι τό άπειρον έλεος όπως εΰρωμεν χάριν έν τή 
μελλοΰση ζωή, διά τούτο διατίθημι καί απαιτώ παρά τών αγαπητών μου 
πατριωτών, τών τε νϋν ζώντων καί τών είσέπειτα, όπως έκτελήται κατ’ 
έτος έν τή κατά τήν ενορίαν 'Ιερά Εκκλησία τοΰ 'Αγίου Νικολάου, δαπά
νη τών Καταστημάτων, μία αρχιερατική λειτουργία καί μνημύσυνον κατά 
τήν 6 Μαΐου, καί μνημονεΰηται τό έμόν όνομα, καί ταιν γεννητόρων μου 
προς έξιλέωσιν τών πολλών μου πλημμελημάτων καί σωτηρίαν τής ψυ
χής μου, καί ταυτην τήν διάταξιν δφείλουσι τηρεΐν άπαρασάλευτον, καί 
άμετάθετον οί κατά καιρόν τιμιώτατοι επίτροποι καί ’Έφοροι τών Σχο
λείων καί Νοσοκομείου.

Εύχομαι δ’ επί-τέλους υμιν, ώ αγαθοί συμπολιται, όπως οί περί τά 
καλά καί θεάρεστα κοινός υμών ζήλος καί ευμενής άμιλλα διαμένωσιν 
αναλλοίωτα, καί έν όμονοίρ καί σύμπνοια πρεποΰση Χριστιανοϊς, τρέχητε 
τον καλόν αγώνα τής φιλογενείας, καί κάλλιστον παράδειγμα μιμήσειος 
γένησθε προς τους υιούς υμών, επί εκκλησία καί δόξρ τής πατρίδος, 
’Αμήν.

Κατασπάζομαι έκ καρδίας αδελφικώς π όντας, καί ευχαριστών .επί 1

1) Πατριάρχης Ιεροσολύμων τότε ήχο 6 Άϋανάσιος.
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τοΐς σταλεΐσι μοι Ιχθύοις ι ) ώς προϊόντι τής πατρίδος, όιατελώ.
Έ ν Βουκουρεστίφ 1851 τή 24 Μαρτίου, τής περιπόθητου μοι έντιμό- 

τητός Σας.

'Όλως προθυμότατος 
Ίώ β  3Αρχιδιάκονος

Ε πιστολή Β'

Φίλτατοι Συμπολΐται, τιμιώτατοι Προεστώτες και Δημογέροντες τής 
κοινής ημών πατρίδος Αίνου, καί έφοροι των εν αυτή αγαθοεργών Κατα-' 
στημάτων.

°Οτε ύπό πατριωτικών αισθημάτων αγάπης καί ζήλου προαχθείς εκι- 
νήθην εις την προσφοράν τών προς τά κοινά τής πατρίδος αγαθοεργά 
Καταστήματα εκουσίων μου εκείνων δωρεών, έτρεφον έν έμαυτφ τήν 
καλλίστην πεποίθησιν, δτι υπέρ τού καλοΰ τής πατρίδος ζήλος υμών 
απάντων τών αγαθή τύχη διαχειριζομένων τήν σήμερον τά τής πατρίδος 
έ'μελλεν ϊνα  8τι μάλλον ύπεκκαυθή έκ του έμοϋ παραδείγματος καί προ- 
άγη εις τήν κοινώς επιποθουμένην ευστάθειαν τά φιλανθρωπικά καί έκ-, 
παιδευτικά τής πατρίδος Ιδρύματα. Αληθώς, χάρις τή Παναγάθφ ΓΙρο- 
νοίφ τή συνεργούση αείποτε εις παν κοινωφελές τών εΐς αυτήν πεποιθό- 
των εγχείρημα, αί ελπίδες μου ου διεψεύσθησαν, άλλα μάλλον καί ύπερέ- 
βησαν αύταί αι υπό τών πραγμάτανν ενδείξεις. Βλέπω καί μακρόθεν διά 
τώε νοερών οφθαλμών τήν καλήν τών Δημοσίων τής πατρίδος Καταστη
μάτων οικονομίαν, καί επαινώ υμάς καί πάντας τούς συντρέχοντας συμπο- 
λίτας, οΐτινες έν μια καρδίφ σπουδάζετε άναδεΐζαι τήν ταπεινήν ημών 
πατρίδα εφάμιλλον τών μεγάλων πόλεων, τήν ευσεβή νεολαίαν βηματίζου- 
σαν εις τήν κατά Θεόν πρόοδον τού αληθούς φωτισμού, καί τήν φιλαδέλ
φειαν, τήν τον αληθή Χριστιανόν διακρίνουσαν, ένεργουμένην άπαύστως 
διά τής περιθάλψεως τών νοοΰντων καί πτωχευόντων αδελφών τού Κυρίου 
ημών.

Ταύτα τά χαρμόσυνα καί ήδΰτατα ακούσματα, φίλτατοι συμπολΐται 
πολλάκις συνεκίνησαν τήν καρδίαν μου, καί ένέπλησαν αυτήν άνεκλαλή- 
του ηδονής καί χαράς. Ταύτα καί έξήψαν έν τφ πνεύματί μου τον πόθον 
τής ένισχύσεως τών θεοφιλών καί αξιέπαινων αγώνων, έν οίς όμοψύχως
............ άμιλλώμενοι προς άλλήλους. Διό καί άπεφάστσα συν Θεφ άντιλή-
πτορι, δπως, εν όσφ εχω τό ζήν, εκπληρώσω προς τήν πατρίδα καί τό τε- 1

1) ΟΙ Ιχθεϊς οΰτοι είναι οί περάρήμοι καί περιζήτητοι λυκουρΐνοι ("κοινώς ΑΙνί-
τικα).
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λευταϊον τής προαιρέσεως χρέος, οπερ ένδιαθήκως'ι) ειχον πριν άφοσιω- 
μένον τοΐς Κοινωφελέσεσι Καταστήμασι τής πατρίδος. .

Επειδή δέ δ έμύς σκοπός και ή πρόθεσις καί ό πόθος εις εν κυρίως 
αφόρα : την διαιώνισιν τών αγαθοεργών τούτων ιδρυμάτων, δι’ έξασφαλί- 
σεως πόρων διηνεκών καί άμετατρέπτων, κατεθέμην καί νΰν έν τή Αύτο- 
κρατορική Τραπέζη τής ’Οδησσού αναπόσπαστους τοκιζόμενα προς 4 τοΐς 
εκατόν αργυρά ρούβλια πέντε χιλιάδας καί οκτακόσια (άριθμ. 5 800) καί 
τό γραμμάτιον αυτών ο π’ άριθμ. 0266 κοοί από 1853 έτους Νοεμβρίου 16 
χρονολογούμενοι', εξαποστέλλω μετά τής παρούσης διά τοϋ κοινού φίλου 
καί επιτρόπου τών υποθέσεων μου κ X. Γ. Κωνσταντινίδου, προς την 
ήμετέραν τιμιότητα, δπως φυλάττηται έν τφ ταμείφ τής εντίμου Ε φο
ρείας τών Κοινωφελών Καταστημάτων τής πατρίδας ημών, ήτοι : τών
Σχολείων και ro r  Λ οαυκοιη ιον, καί κατ’ έτο; δι’ αποδείξεων τής έντιμου 
Εφορείας λαμβάνηται κατ’ ευθεία ν από τής Αυτοκρατορικής Τραπέζης 6 
ετήσιος τόκος εις αργυρά ρούβλια διακόσια τριάκοντα δΰυ (άριθμ. 232) καί 
χοησιμ,ευη προς τάς ετήσιας δαπάνας τής συντηρήσεως τών είρημένων Κα
ταστημάτων. Ταύτην μου την τελευταίαν πρύς τήν πατρίδα προσφοράν 
τήν έν αγαθή καρδία ενηργηθεΐσαν παρακαλώ τους συαπολίτας πάντας, 
δπως άποδέξωνται μεν φιλαδέλφως, έχωσι δέ εις παράδειγμα μιμήσεως» 
καί τό κατά δύναμιν έκαστος άκολουθή τό υπόδειγμα τής υπέρ τοϋ κοι
νού καλού άμίλλης· διότι τότε αί πόλεις όφελρΰσι τούς ίδιιότας, όταν σύμ- 
παραι εύτυχώσι, καθώς καί δυστυχοΰσιν οίκτρώς, δταν ύπέρ τοϋ ίδιου μό
νον συμφέροντος φροντίζοντες οί. πολΐται, αμέριμνους έχωσι καί όλιγά) 
ρο_>; ύπέρ τής κοινής ευπραγίας τής πόλεως.

"Ένεκα δέ τής νέας ταύτης καί τελευταίας μου προσφοράς, ούδέν 
άλλο ανταπαντώ παρά τών πατριωτών μου. εί μή τάς προς Κύριον δεή
σεις αυτών καί τήν διά παντός έκτέλεσιν τοϋ μνημοσύνου, δπερ καθωρι- 
σμένην έν ταίς πρώταις άφιεραισεσι, και. τό νά μή καταχωρισθή ποτέ έν 
έφημερίσιν ή πράξις αυτή, διότι μή γνώτω ή αριστερά, τής δεξιάς τό ερ- 
γον, Χριστός έν Εύαγγελίοις άπεφήνατο.

Λείπεταί μοι δέ ή άπόλαυσις τών κοινών υμετέρων απαντήσεων περί 
τε τής παραλαβής καί έναποθέσεως ένθα δει, τοϋ μελλομένου γραμματίου 1

1) £!άς έπληροφόρησεν ημάς ο Μεγας χαρτοηΰλαξ τής τοΰ Χρίστου Μ. Ε κ
κλησίας κ. Γεδεών, ή διαθήκη αίίτη τοΰ Ίώβ είχε περιέλθει εις χεΐράς του κσί 
έσώζετο παρ* αύτφ μέχρι πρό ολίγων ετών, ότε λόγου γενομένου περί αυτής μετά 
τοΰ μητροπολίτου Λίνου. Ιωακείμ (1007—1923), τήν παρέδωκεν *είς αυτόν, ΐνα,, ιός 
ελεγε. διεκδίκηση υπέρ τής Κοηόιητος Λίνου τά εν τή Ρωσσική Τραπέζη κατατε' 
θέντα ποσά, άν ποτέ έπανήρχετο τό τσαρικόν καθεστώς. Έν τφ μεταξύ ό ’Ιωα
κείμ. άπέθανε, καί ούτω δέν γνωρίζομεν τί άπέγινεν ή διαθήκη.
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καί τής κατατροπόσειος ατότοΰ εν τώ Κώδικι τής Εντίμου Εφορείας, καί 
ταϋτα άπεκδεχόμενος κατασπάζομαι πάντας υμάς νοερώς εν Κυρίφ, καί 
επικαλούμενος την θείσν χάριν αρωγόν εν πάσι τοΐς κοινωφελέσιν υμών 
σπουδάσμασι, διατελώ, τής περιπόθητου μοι υμών έντιμότητος.

Κατωτέρω παραθέτομεν το εις την πρώτην επιστολήν άναφερόμβνον 
έγγραφον τοϋ Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Κυρίλλου, έπιβεβαιοΰντος τά τής 
δωρεάς τοΰ ’Ιώβ.

Ά ριϋμ . ΙΙρωτ. <9.9
Κ ύρ ιλ λος  έλέω  Θ εόν Π ατρ ιάρχης ^Ιεροσολύμω ν ά π ο φ α ίν ε τα ι.

'II Μετριότης ήμών διά τοΰ παρόντος πατριαρχικού αυτής αποδεικτι
κού γράμματος δηλοποιεΐ, δτι ό όσιολογιώτατος αρχιδιάκονος τοΰ Πα
τριαρχικού ήμών θρόνου καί Καθηγούμενος τοΰ 'Ιεροΰ ήμετέρου Μονα
στηριού Βουκουρεστίφ κυρ. "Ιώβ, φιλογενεΐ καί φιλοκάλφ κινούμενος δια
θέσει άφιερώσατο προς τά Σχολεία και το Νοοοκομεΐον τής πατρίδος 
αΰτοΰ Αϊνου τής έν Θρμκη, κεφάλαιον αργυρών ρουβλίων έξ χιλιάδων 
(άριθμ. 6.000), εξ ών τά μέν ρούβλια πέντε χιλιάδας καί επτακόσια κα- 
τέθεσετο άναποσπάστως τοκιζόμενα έν τή Αΰτοκρατορική ‘Ρωσσική Τρα- 
πέζη τής πόλεως Όδησσοΰ διά γραμματίου εκδοθέντος τή κζ' Φεβρουά
ριου τοϋ τρέχοντος ,αωνα σωτηρίου έτους ύπ* άριθμ. 987, τά δέ λοιπά 
τριακόσια ρούβλια κατέθετο άναποσπάστως τοκιζόμενα ώς εκείνα, προς 
τέσσαρα τοΐς έκατόν έτησίως εις τό καθ’ ημάς 'Ιερόν Κοινόν τοΰ Πα
ναγίου Τάφου, όπως οί άποφερόμενοι ετήσιοι τόκοι τοΰ κεφαλαίου τούτου 
συμποσούμενοι εις άργυρά ρούβλια διακόσια τεσσαράκοντα (άριθμ. 240) 
άποδίδονται έτησίως τοΐς κατά καιρόν Τιμιωτάτοις Έπιτρύποις τών Σχο
λείων και τον Νοσοκομείου τής πόλεως .Αϊνου δά ενυπογράφου καί εν
σφραγίστων αυτών άποδείξεως, καί χρησιμεύουσι προς την οικονομίαν τών 
κοινωφελών εκείνων Καταστημάτων, τοΰ δέ άφιεριόματος τούτου την επι
στασίαν καί κηδεμονίαν άνέθετο ό άφιερωτής τφ Πατριαρχική Θρόνφ 
Ιεροσολύμων, παρακαταθέμενος εις τό 'Ιερόν ήμών Κοινόν καί τό τής 
Αύτοκρατορικής Τραπέζης γραμμάτιον ήν τινα κηδεμονίαν προθύμως 
άναδεξάμενοι ήμάς καί τοΐς μεθ3 ήμάς διαδόχυις επιβάλλοντες, γράφσν- 
τες διά τοΰ -παρόντος πατριαρχικού ήμών γράμματος άποφαινόμεθα, δτι 
τών ως είρηται κατατεθέντων κεφαλαίων εξ χιλιάδων άργυρών ρουβλίων 
οί ετήσιοι τόκοι συμποσούμενοι εις ρούβλια άργυρά διακόσια τεσσαράκον

1854 Φεβρουάριου 5 
Βουκουρέστιον

'Ικέτης προς Θεόν 
3Ιώβ  ’Αρχιδιάκονος
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τα, έχουσι συνάγεσθαι τη φροντίδι ήμών, καί άποδίδοσθαι κατ’ έτος τοίς 
τιμιωτάτοις Επιτρόπους των Σχολείων καί Νοσοκομείου τής πόλεως Αίνου 
δΓ άποδείΗεως αυτών, ώς ανωτέρω διείληπται, είς αιώνα τον άπαντα 
διαμένοντος τοϋ κεφαλαίου αναπόσπαστου από τε τής Αϋτοκρατορικής» 
Τρα πεζής, καί από τοϋ Κοινού τοϋ Παναγίου Τάφου, κατά την τοϋ ά- 
φιερωτοΰ διάταξιν. Οί δέ Τιμιώτατοι Επίτροποι των Σχολείων καί Νο
σοκομείου Αΐνον, όφείλουσιν επιτελεΐν έτησίως μνημόσυνον αρχιερατικόν 
τή στ' Μα'ίου, διά δαπάνης τών Καταστημάτων υπέρ αιώνιας μνήμης τοϋ 
άφιερωτοΰ καί τών γεννητόρων αύτοΰ. Είς τοίνυν άπαράτρεπτον τήρησιν 
καί ενέργειαν τών είρημένων, έξεδόθη το παρόν πατριαρχικόν ημών απο
δεικτικόν γράμμα καί ενεχειρίσθη τοϊς Τιμιωτάτοις Έπιτρόποις τών Σχο" 
λείων καί Νοσοκομείου τής πόλεως Αίνου. ·

Έ ν Κωνσταντινουπόλει φωνα' ’Απριλίου 6 
cO c Ιεροσολύμων Κύριλλος άποφαίνεται.

’Αριϋ'μ. 8.
Διαθήκη Κ· Κονχσονρέλη 

Δημοσία διαθήκη

Έ ν Ίόππη σήμερον την εικοστήν τοϋ μηνός Ιουνίου τοϋ χιλιοστού 
οκτακοσιοστού εβδομηκοστού πέμπτου έτους, ημέραν τής εβδομάδας Παρα
σκευήν καί ώραν τρίτην μετά μεσημβρίαν, ενώπιον έμοϋ Νικολάου Μελε
τίου διευθΰνοντος τό ενταϋθ-u ’ Υποπροξενείων τής Ελλάδος, έκτελοΰντος 
καί χρέη συμβολαιογράφου, έν απουσία τοϋ ΰποπροξένου, ένεςρανίσθη 
αυτοπροσώπως ό κύριος Δημήτριος Μαυρογορδάτος έμπορος κάτοικος 
Ίόππης γνωστός μοι καί άσχετος μετ' έμοϋ συγγένειας και μέ προσεκά- 
λεσεν εξ ονόματος τοϋ κυρίου Κωνσταντίνου Κουτσουρέλη ινα μεταβώ 
είς την οικίαν τοΰτου καί συντάξω την δημοσίαν διαθήκην του. Μεταβάς 
λοιπόν αυθωρεί είς την έν τή πόλει ταϋτη είς θέσιν «Τάμπια» ενορίαν τοϋ 
κυρίου Κωνσταντίνου Κουτσουρέλη, υπηκόου ελληνος, δημότου Σΰρου 
πρώην προξένου τής Ελλάδος εν Ίόππη, διαμένοντος ένταΰθα, γνωστού 
μοι καί ασχέτου πάσης μετ’ έμοϋ καί τών προσυπογραφομένων μαρτύ
ρων συγγένειας καί ευρών αυτόν εκεί τον ήρώτησα επί παρουσίφ καί τών 
επί τοϋτφ κληθέντων εξ κατά νόμον ενηλίκων μαρτύρων, δντος τοϋ δια
θέτου τυφλού, κυρίων Μιχαήλ Άβανία εμπόρου, δημότου "Αθηνών, Πέ
τρου Πετροχόγλου, δημότου Κυθηραίων εμπορομεσίτου, Χατζή Κωνσταντή 
Χαραλάμπους οίνοπώλου, δημότου Σΰρου, ’Αντωνίου Βλαντή,. οίνοπώλου, 
δημότου Κυθηραίων, Γεωργίου Κατσή, καφεπώλου, δημότου Σΰρου καί 
Κωνσταντίνου 5Αργυρή 'Παντοπώλου, δημότου‘Σΰρου, διαμενόντων ένταϋ-
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■θα πολιτών Ελλήνων, γνωστών μοι ασχέτων συγγένειας μετ’ έμοΰ καί 
τοΰ διαθέτου καί μή υπαγόμενων εις ούδεμίαν υπό του νόμου προβλεπο- 
μένην έξαίρεσιν, διατί μέ προσεκάλεσεν, ούτος δέ άπήντησεν δτι θέλει νά 
συντάξη την δημοσίαν διαθήκην του, άιροϋ δέ έβεβαιώθην δτι ό διαθέτης 
ε'χει σώας τάς φρένας καί έν καλή τοΰ σώματος καταστάσει διατελεΐ, άπο- 
μακρΰνας πάντα άλλον εκ τοΰ δωματίου ένθα εύρίσκετο ό διαθέτης, έκτος 
τών μαρτύρων, ώρκισα έπί τοΰ 'Ιεροΰ Ευαγγελίου τους είρημένους έξ 
μάρτυρας, δτι θά φυλάξωσι μυστικόν μέχρι τής άποβιώσεως τοΰ διαθέτου, 
δ,τι άκουσωσι παρ’ αΰτοΰ.

Τότε ό διαθέτης έξέθεσεν ένώπιον έμοΰ καί τών μαρτύρων την τε- 
λευταίαν του θέλησιν καταχωρήσας ακριβώς τάς λέξεις αΰτοΰ ως έπεται:

«Έγ ώ δ υπογεγραμμένος Κωνσταντίνος Κουτσουρέλης σώας καί 
ύγιάς έχων τάς φρένας καί έν καλή καταστάσει τοΰ σώματος διατελών( 
προσεκάλεσα εις την οικίαν μου, διά τοΰ γνωστοΰ μου κυρίου Δημητρίου 
Μαυρογορδάτου τον ενταύθα διευθΰνοντα τό έν Ίόππη ‘Υποπροξενεΐον 
τής 'Ελλάδος έν άπουσίμ τοΰ ‘Υποπρόξενου, Κύριον Νικόλαον Μελέτιον 
καί τον παρεκάλεσα νά σύνταξη την δημοσίαν διαθήκην μου ένώπιον έξ 
μιαρτΰρων, επειδή είμαι τυφλός, δθεν άφοΰ πρώτον αιτήσω παρά θεοΰ 
άφεσιν τών αμαρτιών μου καί την συγχώρησιν παρά πάντων τών εχθρών 
μου καί φίλων, συγχωρήσω δέ καγώ έξ δλης ψυχής καί καρδίας πάντας, 
έντέλλομαι περί τής χρηματικής μου περιουσίας ώς έπεται I

Πρώτον.—Έκ τής χρηματικής μου περιουσίας τής εύρεθησομένης 
μετά τον θάνατόν μου εϊτε εις μετρητά είτε ως συναλλάγματα, άφίνω 
λίρας δθωμανικάς χιλίας (άριθμ. 1,000) προς ιδρυσιν ενός Ελληνικού 
Σχολείου άρρένων ή θηλέων, κατά τήν ανάγκην τοΰ τόπου, εις Αίνον τής 
Θράκης δπου έγεννήθην καί κατά πρώτον εΐδον τό φώς τοΰ Ήλιου. Εις 
τό σχολεΐον τοΰτο θέλουν έκπαιδεΰεσθαι τήν ελληνικήν γνώσσαν δωρεάν 
πάντες οί πτωχοί καί άποροι νέοι ή νέαι τής πατρίδος μου Αίνου, μή 
αποκλεισμένων καί τών 'Ελλήνων ή Έλληνίθων άλλων μερών, καθ’ όσον 
at περιστάσεις καί οι πόροι τοΰ Σχολείου θέλουσι τό επιτρέπει. Ό έκτελε- 
στής τής παροΰσης διαθήκης μου θέλει φροντίσει μετά τον θάνατόν μου 
νά συνεννοηθή απ’ ευθείας μετά προυχόντων τιμίων, ευυπολήπτων, εΰσυ- 
νειδήτων καί ευκατάστατων συμπολιτών μου Αίνιτών, προς αποφυγήν 
καταχρήσεων, εις τήν σΰστασιν, ιδρυσιν καί καλήν διεύθυνσιν τοΰ Έκ- 

- παιδευτικού τοΰτου Καταστήματος.
Δεύτερον.—’Αφήνω παραγγελίαν εις τούς δυο μου αδελφούς Γριιγό- 

ριον καί Ίωάννην άν καί ούτοι διανύσωσι τον βίον των άγαμοι ώς εγώ, 
ν ’ άφίσώσι καί οΰτοι είς τό μνησθέν σχολεΐον έν Α ΐνφ τήν χρηματικήν 
περιουσίαν, τήν. οποίαν εγκαταλείπω είς αυτούς προς έπαύξησιν τών προ
σόδων τοΰ ρηθέντος κοινωφελούς Καταστήματος.
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Τρίτον.— Παρακαλώ τούς κατά καιρούς εφόρους ή διευ·θυντάς της 
άνιδρυθησομένης Σχολής νά έκτελώσι κατ' έτος επίσημον μνημόσυνον κατά 
την εικοστήν πριοτην Μαίου, έτος Ελληνικόν, ημέραν τοΰ Αγίου Κων
σταντίνου υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής μου.

Τέταρτον.—Μετά τον -θάνατόν μου εντέλλομαι νά πληρωθώσι εκ 
τής περιουσίας μου εις την υπηρέτριαν μου Μαρίαν Μπέχεβη Μπερεκέτ οι 
μισθοί της από 20 Ιουλίου 1869 ημέραν καθ’ ήν έλαβον αυτήν εν Βηρυτφ 
εις την υπηρεσίαν μου μέχρι τής ημέρας τού θανάτου μου προς λίρας δθω- 
μανικάς δώδεκα (άριθμ. 12) κατ’ έτος, διότι οβολόν δεν έπλήρωσα εις 
αυτήν έκ των μισθών της. και πρός ήν κατ’ έτος χορηγώ ομόλογον των 
προς αυτήν, χρεωστουμένων μισθών της. Επομένως δέ άν αυτή μένη είς 
την υπηρεσίαν μου μέχρι τής τελευταίας ώρας τοΰ θανάτου μου καί μέ 
υπηρετεί πιστώς, διατάττω νά πληρωθώσιν είς αυτήν εκτός των μισθών 
της καί λίραι όθωμανικαί διακόσιοι πεντήκοντα (άριθμ. 250) δι° δσας κα
τέβαλε πρός εμέ προσπάθειας καί καλάς περιποιήσεις κατά τό διάστημα 
τής υπηρεσίας της, όσα δέ φορέματα ή τιμαλφή καί πολύτιμα πράγματα 
την έχω καμτυμένα, ταΰτα είναι πάντα τελεία ιδιοκτησία της και θέλει 
τά λάβη-μαζί της, εις ούδένα τών κληρονόμων μου, ούτε είς τον εκτελε
στήν τής διαθήκης επιτρέπω νά άφαιρέση τό παραμικρόν παρ’ αυτής.

Πέμπτον. — Μετά τον θάνατόν μου νά μετρηθώσιν έκ τής χρηματι
κής περιουσίας μου είς τον έλληνα Σκευοφύλακα τοΰ Παναγίου Τάφου 
είς Ιεροσόλυμα, λίραι δθωμανικάς πέντήκοντα (άριθμ. 50) πρός παντο- 
τεινόν μνημόσυνον τής ψυχής μου γινόμενον εν τφ Θείφ Ναφ τοϋ Πανα
γίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Έ κτο ν .—Έκ τής χρηματικής περιουσίας μου νά κατασκευασθή 
μία μεγάλη άργυρά πολυκάνδυλος άξίας πεντήκοντα οθωμανικών λιρών 
(άριθμ. 50) ινα χαραχθή επ’ αυτής τό όνομα καί έπώνυμόν μου καί προ- 
σαρτισθή ενώπιον τής είκόνος τοΰ Ά γιου Μεγαλομάρτυρας Γεωργίου τοΰ 
’Ορθοδόξου Ναοΰ, τοΰ εκτός τής πόλεως Ίόππης κειμένου, καί παρά τφ 
Κοιμητηρίψ τών’Ορθοδόξων, πρός παντοτεινόν μνημόσυνον τής ψυχής μου 
καθ’ δλας τάς θρησκευτικός ιεροπραξίας τάς έν τφ Ναφ τούτψ τελου
μένας.

"Εβδομον. — Νά διανεμηθώσιν άμέσως μετά τον θάνατόν μου άπό τά 
πρώτα τής περιουσίας μου χρήματα πεντήκοντα λίραι όθωμανικαί (άρ. 50) 
είς τούς έν Ίόππη πτωχούς.

’Όγδοον.—Τήν συλλογήν δλων τών βιβλίων μου άφιερώνω είς την έν 
Αΐνω τής Θράκης υπό τήν επωνυμίαν μου ίδρυθησομένην Ελληνικήν 
Σχολήν. '..

’Ένατον.—Άφοΰ πληρωθώσιν δλα τά άνω χρηματικά ποσά, ώς έν-



τέλλομαι εις την παρούσαν διαθήκην μου, και άφοΰ πληρωθώσιν τά έξοδα 
ιατρών, φαρμάκων, κηδείας, μνημοσυνών μου καί άνεγέρσεως καί οικοδο
μής τάφου μου, καί λοιπά οσα ή ανάγκη όπαιτήση, τό μένον καθαρόν 
ποσόν εκ τής χρηματικής μου περιουσίας θέλει γίνει εις τρία ίσα μερίδια. 
Καί τά. μέν δυο μερίδια θέλει λάβει ό έν Βηρυττφ διαμένων αδελφός 
μου Ιωάννης. Έκτος των δυο τούτων αδελφών μου, οΰδένα έτερον συγ
γενή ή νόμιμον κληρονόμον μου έχω.

Δέκατον.—Τά φορέματά μου καί τά έπιπλα τής οικίας μου άφίνω εις 
τον αδελφόν μαυ Γρηγόριον.

Ενδέκατον.—Έκτος τής υπηρέτριας μου Μαρίας, εις οΰδένα άλλον 
ενταύθα οΰτε αλλαχού οφείλω οβολόν.

Δωδέκατον.—Διά τής παροΰσης διαθήκης μου άκυρώ δλας τάς προ- 
χαβουσας διαθήκας μου, άν τυχόν εΰρεθώσι τοιαΰται μεταξύ τών εγγρά
φων μου.

Δέκατον τρίτον. — Διορίζω εκτελεστήν τής παροΰσης διαθήκης μου 
τόν εν ‘Ιεροσολΰμοις ιατρόν κ. Χαράλαμπον Μαζαράκην, τον οποίον πα
ρακαλώ εν βάρει συνειδότος νά εκτελέση κατά γράμμα την παρούσαν δια
θήκην μου, χωρίς νά χαρισθή είς τόν μέν ή εις τόν δέ».

Μετά ταϋτα ΰπενθΰμησα εις τόν διαθέτην εάν άφίνη έλεημοσΰνας 
είς κοινωφελή καί φιλανθρωπικά καταστήματα καί άπήντησεν ώς εξής:

Ά φ ίνω  προσέτι μετά τόν θάνατόν μου εκ τής χρηματικής μου πε
ριουσίας εις μέν τό Πτωχοκομεΐον ’Αθηνών δραχμάς χιλίας (αριθ. 1000). 
Είς τόν «περί διαδόσεως τών Ελληνικών γραμμάτων Σύλλογον τών ’Αθη
νών» δραχμάς χιλίας (άριθμ. 1.000). Είς τό ’Ορφανοτροφείου ’Αθηνών 
δραχμάς χιλίας (άριθμ. 1.000) καί είς τό Πανεπιστήμιου ’Αθηνών ετέρας 
δραχμάς χιλίας (άριθμ. 1,000)*.

’Έπειτα ήράΑησα τόν διαθέτην εάν έχη να προσθέση τι είς τάς άνω- 
τέρω διατάξεις καί άπήντησεν:

— «Οΰδέν άλλο έχω νά προσθέσω».
Προς πίστωσιν δθεν συνετάχθη ή παρούσα διαθήκη, ήτις άναγνω- 

σθεΐσα μεγαλοφώνως καί εΰκρινώς ενώπιον τοϋ διαθέτου καί τών μαρ
τύρων καί παρ’ ενός έκαστου ιδία άναγνοοσθεΐσα καί παρατηρηθεΐσα καί 
άφοΰ ώμολόγησεν ό διαθέτης ενώπιον εμοΰ καί τών μαρτύρων δτι εγρά 
φη ή θέλησίς του άπαραλλάκτως άς την έξέθεσεν, ΰπεγράφη παρά πάν
των τοΰ τε διαθέτου καί τών μαρτύρων καί έμοΰ τοΰ διευθΰνοντος τό 
'Υποπροξενείον.
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Ό διαθέτης
(ύπογρ ) Κ . Κοντοονρέλης
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01 μάρτυρες
(ύπογρ.) Μιχαήλ ’Αβανίας

» Πέτρος Ν . ΓΙετροχόγλον
» Χ ατζή  Κωνοταντής Χ αραλάμηονς
» ’Αντώνιος Βλαντης
» Γεώργιος Δ. Κατσης
» Κ. ’Αργυρής

"Ο διευθύνων τό Ύποπραξενείον 
(ύπογρ.) Ν. Μελετίου

Έ ν Ίόππη τη 8 ’Οκτωβρίου 1879

Έλήφθη τό νόμιμον τέλος 
άριθμ. διπλοτύπου 167

** *
ΙΙαραλλήλως προς την πνευματικήν άνάπτυξιν τής πόλεως Αίνου, ε- 

βάδιζε και ή φιλανθρωπία. *Από των αρχών τοΰ XIX αΐώνος ίσως καί 
ένωρίτερον, ή Κοινότης Αίνου συνετήρει νοσοκομεΐον έκ 14 δωματίων, 
κείμενον έξα> τής πόλεως, εις γραφικήν θέσιν επί υψώματος τίνος παρά 
τήν όχθην,τοΰ ποταμού 'Έβρου, μεθ’ όλων των εξαρτημάτων αυτού, ήτοι: 
έκκλησίας, κήπου κτλ. Έκ των 14 τούτων δωματίων, προ εξηκονταετίας 
περίπου μόλις τά ήμίση διετηρούντο εν καλή καταστάσει, εις αυτά δε έ- 
νοσηλεύοντο διάφοροι ασθενείς, περιεθάλποντο πολλοί γέροντες ανέστιοι 
κτλ.

Τό φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημα έκειτο εις τό μέσον τριών εύ- 
ρυτάτων κυκλικών περιβόλων καθώς καί δ ναός αυτού τιμώμενος επ’ όνό- 
ματι τού “Αγίου Γεωργίου,

Ούδεμίαν έ'χομεν πληροφορίαν περί τής λειτουργίας τού Καταστήμα
τος τούτου, καθώς καί ποιοι ιατροί εϊργάσθησαν εις αυτό.

Τό μόνον τό οποίον γνωρίζομεν περί αυτού, είναι ότι ή εφορεία τών 
Εκπαιδευτηρίων τής πόλεως, ήτις είχε καί τήν εποπτείαν τού Νοσοκο
μείου καί τού ναού, έπέτρεψε νά χρησιμοποιηθή από τού 1868 ό περίβο
λος αύτοΰ ώς νεκροταφεΐον τών εις τό άνω τμήμα τής πόλεως κειμένων 
συνοικιών. Τάς έκ τού Νεκροταφείου δέ μικράς προσόδους καθώς καί τάς 
έκ τής κατ’ έτος τελούμενης πανηγύρεως τού ναού τού 4Αγίου Γεωργίου, 
διέθετε προς όφείος τών Σχολείων Χ), 1

1) Β. Μυστακίδου, Ή Αίνος έν τφ περιοδικφ «Έβδομός», 1885, άριθμ. 52 
σελ. 86 καί έξης, καί 1886, άριθμ· 112, σελ, 186.
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*
’ *  *

*Η ώς άνω περί των Σχολών τής Αίνου επί Τουρκοκρατίας πραγμα- 
τεία εύρίσκετο περί τό τέλος τής Ικτυπώσεώς της, δτε επληροφορήθημεν 
παρά τοΰ ’Αξιότιμου φίλου κ. Μιλτιάδου Σταμοΰλη, oil εις το περιοδικόν 
«Νέα Σιών» 1) των 'Ιεροσολύμων εδημοσιεΰθη εκτενής πραγματεία τοΰ 
κ. Κωνσταντίνου X. Μαυρίδου 1 2 3 4) υπό τον τίτλον « 'Ιστορικοί σημειώσεις. 
"Ιδρυσις τών Προξενικών ’Αρχών τής Ελλάδος έν Παλαιστίνη μετά την 
’Ανεξαρτησίαν καί οί διευθύναντες ταΰτας», καί δτι άρκεταί σελίδες αυ
τής πραγματεύονται περί τής εθνικής δράσεως τοΰ Κωνσταντίνου Κου- 
τσουρέλλη, ως Ύποπροξένου καί επειτα Προξένου τής Ελλάδος εν Ίόππη.

Ε ννοείτα ι δθεν ή χαρά μας διά την πολύτιμον ταΰτην πληροφορίαν 
περί τοΰ μεγάλου ευεργέτου τών Σχολείων τής πατρίδος μου Αίνου περί 
τοΰ οποίου, ώς λέγομεν ανωτέρω οΰδέν έγνωρίζομεν μέχρι τής κατά τό 
έτος 1879 γενομένης δωρεάς του εις τά Σχολεία τής Αίνου.

Έκ τής πραγματείας λοιπόν ταΰτης, παραλαμβάνομεν τό κατωτέρω 
«Περί Κουτσουρέλη» κεφάλαιον.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΛΗΣ

«Διάδοχος τοΰ Δημητρίου Μαργαρίτη3), ΰπήρξεν ο πολνς 'Υποπρόξε 
νος τής Ελλάδος καί κατόπιν Πρόξενος εν Τόππη Κ ω νσ τα ν τ ίν ο ς  Κου~ 
τοουρέλλη ς .  Οΰτος έγεννήθη εν Α ΐνφ τής Θράκης τό 1809, άγνωστον δέ 
που εσποΰδασε. Πάντως τά πρώτα του γράμματα έδιδάχθη εις τά σχολεία 
τής πατρίδος του, τά δέ γυμνασιακά, κατά πάσαν πιθανότητα, είς τά τής 
Κωνσταντινουπόλεως, την οποίαν μέχρι τοΰ θανάτου του επεσκέπτετο ο
σάκις τοΰ παρείχετο ευκαιρία τάξειδίου ή άδεια απουσίας.

» Εις την υπηρεσίαν τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικών είσήλδεν ενω
ρίς, κατά τό έτος 1835, εάν δέ κρίνωμεν έκ τής απονομής εις αυτόν τοΰ 
’Αριστείου τοΰ Άγώνος, έξάγομεν το συμπέρασμα δτι θά προσέφερε πάν
τως την συμβολήν του είς τον επαναστατικόν αγώνα τής Μητρός Πα
τρίδος.

»Ό  Κ. Κουτσουρέλλης άναφέρεται είς την από 7 Δεκεμβρίου 1848 έκ- 
θεσιν τοΰ έν’Ιόππη 'Υποπροξένου Γ. Καραγιαννοποΰλου1), ώς εργαζόμενος

1) "Ετος XXXII, 1940.
2) ΔιευΟΰνοντος τό εν Ίεροσολιίμοις Γεν. Προξενεΐον, από τοΰ 1929 μέχρ1 

τοΰ 1940 κατά διάφορα χρονικά διαστήματα.
3) Οΰτος διετέλεσε υποπρόξενος έν Ίόππη άπό τής 17 Σεπτεμβρίου 1850 μέ- 

χρις 25 'Απριλίου 1854.
4) Άπό 1 Σεπτεμβρίου 1848 μέχρι 15 Απριλίου 1849.
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εν τψ Γενικ,φ Προξενείφ τής Βηρυττοΰ. Τοΰ Δ. Μαργαρίτου μετατεθέν- 
τος ώς 'Υποπρόξενου έν Τριπόλει τής Συρίας, διεδέχθη αυτόν δ Κου- 
τσουρέλλης την 25 ’Απριλίου 1854 μέ βαθμόν Ύπσπροξένου, τον όποιον 
εΐ.χεν ήδη λοίβει εν Βηρυττω κατόπιν ευδόκιμου υπηρεσίας εν τφ εκεΐσε 
Προξενείφ καί ώς Γραμματεΰς, Διερμηνεύς καί ώς αναπληρωτής τοΰ Γεν. 
Προξένου διά Β. Διατάγματος τής 3 Σεπτεμβρίου 1850.

*Ό Κουτσουρέλλης, σκεπάζει, διά τής μακράς του υπηρεσίας έν Βη- 
ρυττφ, Ίόππη καί Ίεροσολΰμοις, μίαν ολόκληρον περίοδον τής εθνικής 
μας ζωής καί δράσεως, ώς Κράτους εν Συρίρ. καί Παλαιστίνη. ’Από τοΰ 
1854 μέχρι τοΰ 1872 καί έτι πέραν, μέχρι τοΰ 1879, συνεχώς δρα ά)ς Πρό
ξενος εν Παλαιστίνη γράφων, διαφωτίζουν την Κυβέρνησίν του, προ
στατεύουν τούς υπηκόους, επεκτείνουν την προστατευτικήν του δράσιν καί 
γενικώτερον Ιπί των καταδιωκωμένων χριστιανών, μή υπηκόων ‘Ελλήνων 
καί Αραβόφωνων ’Ορθοδόξων Παλαιστίνης καί Συρίας, οδηγεί τούς ομί
λους τοϋν εις Ίόππην αποβιβαζόμενων Ελλήνων προσκυνητών 1) από Ίόπ
πη; εις 'Ιεροσόλυμα (80 χλμ.) καί εκείχεν εις Ίορδάνην (35 χλμ.) έοριππος 
επί κεφαλής στρατιωτών, διά μέσου τής επικίνδυνου χώρας, επιβάλλουν 
την Οέλησιν, τής Κυβερνήσεώς του εις τάς επιτόπιους Άρχάς παρά τών 
όποίιυν μέχρι τοΰ θανάτου άπήλαυεν άμερίστου έκτιμήσεως καί σεβασμού'

»Ό Κουτσουρέλλης παρουσιάζει μίαν εΙκόνα λεπτομερειακής γνώσεως 
τών πραγμάτων τής περιορερείας εις την οποίαν ετάχθη, όφειλομένης εις 
τάς πολλάς φιλίας, τάς οποίας διά τοΰ μακροΰ χρόνου εδημιούργησε με
ταξύ τής διευθυνούσης τάξεους τοϋ τόπου. Οΰτος διαφουτίζει ημάς επί πολ
λών σημείων τοϋ τότε αγνώστου ήμίν άλλοθεν βίου μέχρι τοΰ 1879.

>Εις τάς περισωθείσας σημειοόσεις του εΰρίσκομεν άναγεγραμμένα τά 
σύγχρονα γεγονότα, καί τά κατά την πατριαρχικήν κρίσιν τοΰ 1872. Έκ 
τούτου φαίνεται ότι πλήν τής λεπτομερειακής γνώσεως, διηύθυνε μετ’ α
ξιέπαινου δικαιοσύνης καί αΰστηρότητος τάς υποθέσεις τοΰ 'Υποπροξε
νείου του καί τά τοΰ Προξενείου Ιερουσαλήμ. Διεφώτιζε μάλιστα τήν 
Κυβέρνησίν του καλλίτερον τοΰ έν Ίερυσαλύμοις Γεν. Προξένου. Εύρί- 
σκομεν αυτόν αεικίνητον άλλοτε μέν συνοδεύοντα «τούς εις προσκύνησιν 
τοϋ 'Αγίου Τάφου παραγενομένυυς υπηκόους τής Α· Μεγαλειότητος κατά

1) *0 Κουτσουρέλλης παρέχει ήμϊν τούς κατωτέρω αριθμούς τών κατ’ έτος 
έπισκεπτομένων τούς ‘Αγίους Τόπους προσκυνητών. Ούτω, κατά τό 1858 ό αριθ
μός αύτών ύπερέβη τάς 1G.000 (7.000 ορθόδοξοι, 450 ρώσαοι, 100 έλληνες υπήκοοι, 
G.000 άρμένιοι,|1500 δυτικοί καί λοιποί κόπται καί άλλοι). Τό δέ 1860 ό αριθμός 
τών προσκυνητών άνήλθεν εις 10.000, έκ τών οποίων: G.UO0 ορθόδοξοι. (Αυτόθι, 
σελ. 253).
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τε τόν Ίορδάνην και τά λοιπά 'Ιερά Καταγώγια, δπως προφύλαξη αετούς 
από φόνου:, ληστείας καί λοιπάς προσβολάς των καταμαινομένων ’Αρά
βων...» «Καταδαπανώμενος έξ ιδίων προς ευπρόσωπον παράστασιν καί 
επιβαρυνόμενος διά χρεών», άλλοτε δέ «υποβαλλόμενος εις τάς κακουχίας 
μακρών ταξειδίων χάριν επιστημονικών αποστολών» δπως ή τοϋ Γερμα
νού καθηγητοϋ Ρώτ, ενεκα τής οποίας άσθενήσας ήναγκάσθη χάριν τής 
παθουσης ύγιείας του νά ταξειδεΰση μέχρις Ελλάδος, οπόθεν καί πάλιν 
μή λησμονών τάς υποδέσεις του Υποπροξενείου του σπεύδει πριν έπα- 
νακάμψη είς την θέσιν του έν Ίόππη, νά έπισκεφθή την Κωνσταντινού
πολή ένθα ή διευθΰνουσα αυτόν Β. ΙΙρεσβεία καί ό Πατριάρχης 'Ιερο
σολύμων ήδρευον, εκ των αποφάσεων τών οποίων έξηρτώντο πολλά ζητή
ματα του 'Υποπροξενείου του.

»Πλούσιος εις πάσαν εκφανσιν τής υπηρεσίας του καί ακούραστος ε- 
ποίκιλλε παμμερώς αυτήν. ΙΙολιτικαί ειδήσεις, εμπορικοί εκθέσεις, στατι
στικοί, διαχείρισις υποθέσεων υπηκόων προσεκτική καί δικαία, ενέργειαι 
επιτυχείς παρά τή έπιτοπίφ Κυβερνήσει, γράφονται υπό τοϋ Κουτσουρέλ- 
λη, καί διεξάγονται με φαινομενικήν απλότητα, έχουσαι όμως την σφρα
γίδα μιας βαθύτατης γνώσεως υπό τοϋ συγγραφέως τών πραγμάτων τοϋ 
τόπου καί ακριβούς ένημερότητος τοϋ περιβάλλοντος εις τό όποιον έζη.

»Ό Κουτσουρέλλης υπήρξε διαφωτιστικώτερος τοϋ προϊσταμένου του 
Θ. Ξένου '), Προξένου εν 'ϊεροσολυμοις καί ευτυχέστερος ιστορικός ώς 
προς τόν έπελθόντα σάλον έν τή 'Αγίοταφική Άδελφοτητι. Είναι ενημε- 
ρώτερος καί διαφωτίζει ανεπηρέαστος από ξενικάς φιλίας τήν Κυβέργησίν 
του, ή οποία συνεπεία ενεργειών τής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί κατό
πιν αίτήσεως τής Συνόδου τής Εκκλησίας τών 'Ιεροσολύμων a), ανακα
λεί τόν Γεν. Πρόξενον Θ. Ξένον, καί διορίζει ά'ντ’ αϋτοΰ τόν Νικ. Ά ϊ- 
βατζίδην, διευθυντήν τοϋ Έμπιστευτικοϋ ’Αρχείου τής Πρεσβείας Κων
σταντινουπόλεως, (ός Πρόξενον έν 'ϊεροσολυμοις (άπό Ίανουαρίου 1873 
μέχρι 4 ’Οκτωβρίου 1878).

»Χαρακτηριστικοί τής προθυμίας μάλιστα δέ τής αυτοθυσίας προς 
τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεώς του καί τοϋ καθήκοντος τοϋ Κουτσου- 
ρέλλη είναι καί αι δυο περιοδεΐαί του εις τά περίχωρα τοϋ Χεβρώνος πατά 
τά ενδότερα τής πέραν τοϋ Ίορδάνου χώρας, μάλιστα δέ εις τά πέριξ τοϋ 
Λιβάνου καί Άντιλιβάνου χώρας, έν εποχή Ιπικινδυνωδεστάτη διά τήν 
ζωήν τών ξένων είς τά μέρη εκείνα, μετά τοϋ Βαυαροϋ καθηγητοϋ τοϋ

1) 19 Φεβρουάριου 1872 μέχρι 3 ’Ιανουάριου 1873.
2) 'Επιστολή της Εκκλησίας τής Ελλάδος, άριθμ. 2.325 τής 9 Φεβρουάριου

& q φ η < » d XJET.
1873.
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Πανεπιστημίου τοϋ Μονάχου δόκτιορος Ίωάννου Ρουδόλφου Ρώτ κατά τ.ό 
έτος 1858. Ό καθηγητής Ριυτ, κατόπιν εντολής τής Βαυαρικής Κυβερνή- 
σεως μετέβη εις Παλαιστίνην και Συρίαν προς επιτόπιους επιστημονικός 
παρατηρήσεις επί τής «άλουργικής βαφής». Παρακλήσει τής βαυαρικής Κυ- 
βερνήσεως ή'Κλληνική Κυβέρνησις συνέστησεν αυτόν εις τον Κουτσουρελ- 
λην διά τής ΰπ’άριθμ. 7661 τής 2 Νοεμβρίου 1856 διαταγής της. όπως πα- 
ράσχη εις τον Βαυαρόν Καθηγητήν πάσαν την ηθικήν αύτοΰ συνδρομήν.

»Τύ γεγονός τοϋτο άποδεικνΰει, δτι γνωστή ήτο τοϋ Κουισουρέλλη ή 
παμμερής γνώσις, ή πείρα καί ή επιβολή επί των πραγμάτων τοΰ τόπου 
τής χοόρας καί των προσυόπων τής Παλαιστίνης καί τής Συρίας, μαλιστα 
δέ επί των κυβερνώντων την χώραν διοικητικών υπαλλήλων, xuixoL ΰφί- 
στατο ήδη εν Ηεροσολυμοις Πρωσσική Προξενική ’Αρχή, ή οποία ήδύνα- 
το νά παράσχη τήν συνδρομήν της εις τον Ρώτ. ’Ά νευ τοΰ Κουτσουρελ- 
λη, δυσχερής, κατά πάσαν πιθανότητα καί πρόβλεψιν θά άπέβαινεν ή ε
πιστημονική αποστολή τοΰ Καθηγητοΰ.

»Επειδή ελαβον χώραν εσχάτως επαναστατικοί ταραχαί εις τά μέρη 
εκείνα, εξ ών ύπέστησαν άρκετάς κακώσεις οι χριστιανοί καί πολλοί ξένοι 
καί περιηγηταί, έξητήσαντο παρά τοΰ κ. Κουτσουρέλλη προς ατομικήν 
ασφάλειαν νά συνοδεύση αυτοπροσώπως τον καθηγητήν Ρώτ». Πράγματι 
δέ ύ Κουτσουρέλλης συνώδευσε αυτόν καί εις τάς δυο περιοδείας, ένεργή- 
σας ΐνα  συνοδευθώσι υπό ώπλισμένων κυβερνητικών Ιππέων, τήν μέν εις 
τά περίχωρα τής Βηθλεέμ-Χεβρώνος, τήν δέ εις τήν Συρίαν.

»Κατά τήν εις Συρίαν περιοδείαν ύ Κουτουρέλλης προσεβλήθη υπό 
πυρετοΰ, μετ’ ολίγον δε καί ό Ριοτ εξ ήλιάσεως μεθ’ υψηλοί πυρετοΰ, 
συνεπείμ τοΰ οποίου ύπέσιη διατάραξιν τών φρενών. Μετά νοσηλείαν 
ολίγων ημερών δ δυστυχής καθηγητής άπέθανε1) καί έτάφη εις τό ’Αμε
ρικανικόν νεκροταφεΐον τής Χασκείας.

»Ή  Βαυαρική Κυβέρνησις διά τάς υπηρεσίας του ταΰτας, άπένειμεν 
εις αυτόν τύ παράσημον τών Ιπποτών Α' ταξεως τοΰ 'Αγίου Μιχαήλ.
■ »Ά λλ ’ ή υγεία τοΰ Κουτσουρέλλη εκ τών κακουχιών τών δυο τούτων 

περιοδειών έκλονίσθη σοβαρώς καί ίσως τότε διά πρώτην φοράν εβλάβη- 
σαν οι οφθαλμοί του.

»Ό  Κουτσουρέλλης άπέθανε τήν 6] 18 ’Οκτωβρίου 1879 τυφλός έν τή 
εν Μόππη οικία του, ή οποία μέχρι προ ετών έφέρετο εις τό στόμα τών
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1) Διά διαθήκης του συντεταγμένης γερμανιστί έν τφ Πρωσσικφ Προξενείφ 
Ιεροσολύμων, ό φιλέλλην οΰτος καθηγητής, έκ?νηροδότησε άπασαν τήν έπιστημονι* 
κήν του βιβλιοθήκην, αξίας τότε άνω τών 6000 φιορινίων εις τό έν "Αθήναις Εθνι
κόν Πανεπιστήμιων.
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ομογενών τής Ίόππης <τό σπήτΐ τού Κουτσουρέλλη», ή δέ κηδεία του έγέ- 
νετο μεγαλόπρεπά»; υπό τοΰ τότε Προξένου τής Ίόππης Γερασίμου Πανα 
καί έτάφη έν τφ Νεκροταφείο» τοΰ 'Αγίου Γεωργίου. Οι δέ ζώντες τότε 
δυο αδελφοί του, Γρηγόριος καί Ιωάννης άνήγειραν καλλιμάρμαρον μνη
μείων επί τοϋ οποίου αναγράφεται δτι: «Έγεννήθη έν Α Π ’φ  τής Θ ρ μ κ η ς  

το 1809 καί οτι ήτο άνηρ άγαν αγαθός καί παρά πάντων τιμώμενος '».
»Μέχρι διετίας ό· τάφος του έσώζετο, καθώς γράφει ό κ. Μαυρίδης 

διευθύνων το Προξενείου Ιεροσολύμων, έν καλή σχετικώς καταστάσει; 
υπάρχει δμως κίνδυνος νά καταστροφή καί νά κλαποΰν τα μάρμαρά του, 
εάν δεν ληφθή εγκαίρως φροντίς. Ευτυχώς λαβιδν γνώση' τοΰ πράγματος 
τούτου ό Γεν. Πρόξενος κ. Δημήτριος Ί . ΙΙαππάς, έφρόντισε περί τοΰ τά
φου αύτοϋ καί μελετά to ζήτημα τής μετακομιδής τών λειψάνων του καί 
τοΰ τάφου του εις ασφαλέστερου μέρος.

• Μετά τον θάνατον τοϋ Κουτσουρέλλη εύρέθη εις τα κατάλοιπα αυτού 
ή Δημοσία Διαθήκη του, χαρακτηριστική τής εύσεβείας τοΰ άνδρός προς 
την θρησκείαν, άλλα καί τών υψηλών καί εύγενών διαθέσεων του κα<- 
αισθημάτων απέναντι τής ΙΙατρίδος του καί τής αγαθοεργίας των ωφέ
λησε καί υπηρέτησε καί τούς πλησίον καί την πατρίδα, άλλα καί μετά θά 
νατον άνεδείχθη «Ευεργέτης τού 'Έ θνους».1)

*
*  *

Καί ό κ. Κωνστ. X. Μαυρίδης εις τό τέλος τού ανατύπου τής μελέ
της του καί εις σελ. 59—60 τελειώνει μέ τά εξής :

«Ό  Κ. Κουτουρέλλης κατεΐχεν έξωθεν τής Πύλης τού Δαυίδ έν Ίε- 
ροσολύμοις απέραντου γήπεδον το οποίον έπώλησεν αντί 24 λιρών οθω
μανικών την 20 ’Ιουλίου 1859 είς τον Σαλέχ Ίλσάμι, ώς αντιπρόσωπον 
τού ’Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου. Τό γήπεδον τούτο είναι τό Τρίγωνον, 
δπου ήδρευεν ή Δημαρχία καί δπου έκτίσθησαν κατόπιν αί οίκίαι τού 
'Αγίου Σεβαστείας Κυρίλλου καί άλλων».

»Ή  σημερινή αξία γητέδου καί οικιών ανέρχεται ώς έγγιστα είς έν 
εκατομμύριου Λιρών.

1) Ό κ. Μαυρίδης είς την εισαγωγήν τής πραγματείας του, λέγει : « . . . μετά 
τους πίνακας, δίδομεν σημειώσεις τινάς περί τών πρώτων υποπρόξενων τής Ίόππης 
μετά τής ατελούς είσέτι καί προχείρου σκιαγραφίας τοΰ πολλοί Υποπρόξενου Κ. 
Κουτσουρέλλη, ο ΰ τό π λ ή ρ ε ς  έ ρ γ ο υ  έ π ι ψ υ λ λ α σ σ ό μ ε θ α  εν 
κ α ι ρ φ ν*ά φ έ ρω μεν'  ε ί ς  φώ ς». Τό εύχόμεθα καί τό έλπίζομεν, ημείς 
δέ οί Αίνϊται ιδιαιτέρως, θά εύγνωμονοΰμεν αυτόν, διότι θά παρουσίαση ώς έν 
άναγλυφω την ζωήν καί τήν δράσιν ενός πατριώτου μας, ό ύποΐος ήτο άγνωστος 
είς ημάς μέχρι τοΰ θανάτου αύτοϋ.



Αχ. Σαμοθράκη

έν τώ  Νεκροταψείω τοΰ άγ ιου  Γεοοργίου έν Ίόππη Τάφος 
του Προξένου Κ ωνσταντίνου Κουτσουρέλλη.

(’Από τά ς '« 'Ισ τορ ικό ς  Σημειώσεις» τοϋ Κ. X. Μοιυρίδου)
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*
*  *

»Τελευτώντες άναφέρομεν δη ό Κουτσουρέλλης ήσχολήθη λεπτομερώς 
καί επί των Εκκλησιαστικών Πατριαρχικών ζητημάτων, ίδιρ. επί τής 
μετά τδ Βουλγαρικόν Σχίσμα εγερθείσης εν ‘ Ιεροσόλΰμοις Πατριαρχικής 
^ρίσεως. "Ως αύτόπτης δέ μάρτυς των γεγονότων είναι άξιος προσοχής. 
Κατ’ άντίθεσιν προς τον εν "Ιεροσολΰμοις ΙΙρόξενον Θ. Ξένον ο Κουτσου- 
ρέλλης άνέγραψε.ν από τής αρχής τής έχρήξεως τής κρίσεως μέχρι τής 
άναχωργ|σεως τοϋ Πατριάρχου Κυρίλλου συνεχώς καί διηγηματικώς πά
σας τάς λεπτομέρειας καί οράσεις των επισυμβάντων εν ΙΙαλαιστίνη σχε
τικών γεγονότων.

*
*  ¥

»Έκ των ως άνω παρατεθέντων ολίγων εκ των πολλών καί κυριωτέ-. 
ρων γεγονότων καί θεμάτων, εις α ήσχολήθημεν, ως έχοντα σχέσιν προς 
την Παλαιστίνην καί ταϋτα μικράς μόνον χρονικής περιόδου τής μέχρι 
τοϋ 1872 θητείας τοϋ Προξένου Κωνσταντίνου Κουτσουρέλλη, δυνάμεθα 
ευκόλως νά σχηματίσωμεν σαφή ιδέαν τής προσωπικότητος αυτόν, τοϋ 
μέχρι τοϋ θανάτου αϋτοϋ (1879) ογκώδους καί υπέροχου έργου τοϋ άνδρός, 
τής δραστηριότητος αϋτοϋ, τοϋ ακαταπόνητου αϋτοϋ, τής προς τό καθή- 
κον τυφλής προσηλώσεως αϋτοϋ καί έν γένει τής πολυσχιδούς καί πολύ- 
ποικίλου εθνικής δράσεως αϋτοϋ έν Παμαισοίνη, δράσεως παμμερώς καί 
πολυποικίλως έκδηλουμένης πάντοτε μέ ζωηρά χρώματα., ή δλη καί ή επί 
μέρους αναγραφή τή: οποίας θά ήτο έργον επίπονον.

»Παραλείπομεν τ© έργον του εις τάς επί μέρους ιδιαιτέρας υποθέσεις 
τής προστασίας των υπηκόων καί τής ένισχϋσεως τής θέσεως αυτών, άο- 
κοΰμενοι επί τοϋ παρόντος εί.ς τανωτέρω μόνον, δεικνύοντα την μεγάλην 
φυσιογνωμίαν αϋτοϋ, έκ των πρώτων Προξενικών Εκπροσώπων τοϋ Ε λ 
ληνικού Κράτους Ιν Παλαιστίνη, Κωνσταντίνου Κουτσουρέλλη, δστις ον 
μόνον εις τινα σημεία τής δράσεως αϋτοϋ καί σταδιοδρομίας δυσκόλως 
ευρίσκει τον εφάμιλλον αϋτοϋ μεταξύ τών διαδόχων αϋτοϋ, .αλλά καί 
άναμφιβόλως θά παραμείνη ό μοναδικός καί τολμηρός Πρόξενος—Καβαλ- 
λάρης τών βουνών τής Ίουδαίας, τής Χεβρώνος, τής Γαλιλαίος, τών όρέων 
τοϋ Λιβάνου" καί Άντιλιβάνου, τής αίματοβαφοϋς κοιλάδος τοϋ Μπάμπ- 
οϋλ-Οϋάδ, τών πεδιάδων τοϋ Σάρωνος καί Ίορδάνου, εις τό πέρασμα τοϋ 
οποίου λησταί καί μή, φελλάχοι καί βεδουΐνοι, ιθαγενείς καί ξένοι έκυ- 
πτον, προσκυνοϋντες μετά θαυμασμοϋ τιμής καί σεβασμού αυτόν καί την 
Κυανόλευκον τής Πατρίδος Σημαίαν, την οποίαν έκράτει υψηλά, ύπερη- 
φάνως καί μετ’ επιβολής». /ί

ΑΧ. Θ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ



El ΛrUITI ΕΙΣ TUN ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ
ΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Δ ι ά  τούς έ τ ι ισ κ ο π ικ ο ύ ς  κ α τ α λ ό γ ο υ ς  σ υ λ λ έ γ ω ν  ύ λ η ν  ά π ό  π ο λ λ ώ ν  

ετώ ν , εις σ υ μ π λ ή ρ ω σ ιν  του έργ ου  του μ α κ .  Ά μ α σ ε ί α ς  'Α νθ ίμ ου  Ά λε -  
ξονδη , ιδ ίω ς  έ π έ σ τ η σ α  τήν π ρ ο σ ο χ ή ν  μου είς την  ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή ν  

γεοτγ ραφ ία  ν, ώς ά ο φ α λ η  γνώμονα,  της ό ρ ογ ραφ ία ς  ιώ ν  ε π α ρ χ ιώ ν  ι. 

Ά λ λ ’ έπ ί τούτω  α π α ι τ ε ίτ α ι  κ α ί  τ ε λ ε ία  γνώ σι,ς  τής ε κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή ς  

Ισ τ ο ρ ία ς ,  ής ά ν ε υ  ό γ ρ ά φ ω ν  σ τ ε ρ ε ίτ α ι  του ά ρ ία δ ν ε ίο υ  μ ίτ ο υ  είς τόν  

λ α β ύ ρ ιν θ ο ν  τοΰ μ ε σ α ίω ν ο ς  β α δ ίζ ω ν .

Γούτου έ ν ε κ α  έ φ ο λ κ ίο υ  δ ίκ η ν  του κ α τ α λ ό γ ο υ  τ ω ν  ε π ισ κ ό π ω ν  

τής π ά λ α ι  ποτέ  δ ια λ α μ ψ ά σ η ς  " Η ρ ά κ λ ε ια ς  έ π ε λ α β ό μ η ν  έρ γ ο υ  κ ο π ιώ -  

δoυςJ τής σ υ γ γ ρ α φ ή ς  τής ισ τ ο ρ ία ς  αύτής, ώς σ υ μ β ο λή ς  είς  τήν  έκκλησ ^  

ισ τ ο ρ ία ν  τής Θ ρ ά κ η ς 2.
'Η  Η ρ ά κ λ ε ι α  ύ π ή ρ ξ ε ν  ή π ρ ω τ ε ύ ο υ σ α  τής Θ ρ ά κ η ς  π ρ ό  τής κ τ ί 

σ εω ς  τής Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ω ς ,ή  « μ η τ ρ ό π ο '/Ug της Ε υρώ πης», ώς όνο- 

μ ά ζ ε τ ο  ή δ ιο ίκ η σ ις  α υ τ ή  τής ρ ω μ α ϊκ ή ς  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ία ς ,  ε π ο μ έ ν ω ς  δέν 

σ τ ε ρ ε ίτ α ι  σ π ο υ δ α ίο τ η τ ο ς  ή π ο λ ιτ ι κ ή  ά μ α  τε κ α ί  έ κ κ λ η σ ια σ τ ικ ή  ισ τ ο 

ρ ία  αύτής. Ή  'Η ράκλ ε ια  ε ίν α ι  ό π ρω τό θ ρ ο ν ο ς  το ν  π α τ ρ ια ρ χ ικ ο ϋ  
κ λ ίμ α τ ο ς — έχε ι ά π ο σ τ ο λ ικ ή ν  τήν σ ύ σ τ α σ ι ν — Ε ν τ α ύ θ α ,  ε π ί  τής εύ ρ ω -

!) Αί πρώτα ι μέν πηγαί είσ ιν ό Συνέκδημος» ιο ϋ  Ί ε ρ ο κ λ έ ο υ ς, ου 
μετά τήν έκδοσιν τοΰ Ρ a r t h e y (1366) έχομεν κριτικήν πολλω  βελτίω  τήν τοϋ 
B u r c k l i a r  d (Λειψ ία 1903) καί έν τω Corpus historiae byzantinae, Le Sy- 
nekdemos d'Hierocles κτλ. Teste, introduction, coinmentaire et cartes par li r 11. 
II o n i g m a u n, Bruxelles 1939 καί του Γ ε ω ρ ν  ί ο υ Κ υ ιι ρ ί ο υ η De 
scriptio orbis Romani·* (εκδοοις ι e 1 z e r 1390), είΤα τά δ ιάφορα Τακτικά , 
βοηθήματα δέ αί Nolitiae episcopatuunn τοΰ G e r 1 a n d, G e 1 z e r. D e- 
B ο o r, P e t i t  κ.ά. α ϊτ ιν ε ς  συμπκηροΰσι ιό  γ ιγ α ν τ ια ίο ν  έργον- Oriens ehri- 
stianns· τοΰ L  e O u i e n. ΓΙρόσθες καί N. B e e s .  Beitrage zur kirchliche Geo
graphic Grieelienlands im .Mittelalter und neueren Zeit έν Oriens Christianus 
1914, o. -j3S 278, Συστηματικά  έργα  γνω ρ ίζω  δύο του W i 1 t s c h κ.ά. 
Handbuch der kirchlioheu Geographic und Stati.stik (Berlin 1S40) καί του S. 
P e t r i  d e s τό Diciionnaire d'Uistoire et de geographic ecclesiastic]ne·(Paris 
1912).—2) Δ υστυχώ ς  είς την εργασ ίαν  ταύτην μοι έλειπε καί η βιβλιοθήκη μου, 
α λλά  καί τάς  έν τω σστει. βιβλιοθήκας, πεν ιχρός ά λλω ς  είς το ια υτσ  βοηθήμα
τα ούαας,δέν ήδυνήθην εύχερώς. ατε δ ιαμένων εις προάοτειον. νά  χρησιμοποι
ήσω ένεκα τής άπ ισ τεύ τω ς  ελα ττω μ ατ ική ς  σ υγκο ινω ν ία ς  κατά  τάς πονηράς 
ταΟτας ημέρας.



παϊκής άκτής, συνεστάθη ή πρώτη χριστιανική κο ινωνία καί ή έστία 
άφ ’ ής έμελλε διά τοΟ Βυζαντίου —τό Βυζάντιον ήν τότε έπισκοπή 
τής Ή ρακλείας—νά μεταλαμπαδευθή τό φώς του Εύαγγελίου καί ό 
ελληνοχριστιανικός πολιτισμός είς ολόκληρον τήν ύφήλιον. Ε πομέ
νως κατά τήν περιπετειώδη καί αίματηράν περίοδον των τριών πρώ
των α ιώ νω ν ένταΟθα συνεκεντρουτο πάσα ή θρησκευτική κίνησις, 
ενταύθα συνετελείτο ή μεταμόρφωσις του παλαιού κόσμου καί ένε- 
βολιάζετο ή άγριέλαιος εις καλλιέλα ιον. Στίφη μαρτύρων τής νέας 
θρησκείας έκ των εσχατιών τής Θράκης μετεφέροντο δέσμιοι εντα ύ
θα, ΐνα  δ ικασθώσιν υπό του ηγεμόνας, δπου άπηνεϊς διώκται τού. 
χριστιανισμού, Δ ι,οκληηανο ί,  Μαξι.μοι.νοϊ κ α ί  Α ικ ίντο ι, είχον στήσει 
τον θρόνον καί συνωμοτήσει να π νίξω σ ιν είς τό αίμα τούς όπαδούς 
τής νέας θρησκείας1}.

Οί επίσκοποι τής Ή ρακλείας ύπήρξαν οί πρώτοι άλεΐπτα ι τών 
μαρτύρων, μετά πατρικής στοργής υποδεχόμενοι τούς άτρομήτους 
ήρωας καί σθεναροί ίστάμενοι παραστάται προ του φοβερού κριτη
ρίου. Ή σ α ν  έκεΐ, δπου έκάλει αυτούς τό βαρύ καθήκον. Οί έπίσκο- 
ποι τής Ή ρακλείας απέδειξαν τό πλήρωμα τής άγάπης, του κυρίου 
γνωρίσματος τής χριστιανικής πίστεως, καί μετά πάσης αύταπαρνή- 
σεως έξετέλουν τήν ευαγγελ ικήν επ ιταγήν «ό ποιμήν ό καλός τής 
ψυχήν αύτοΟ τίθησιν υπέρ τών προβάτων» (Ίω. ι', 11). Ύπό τοιαύ- 
τας εξαιρετικός συνθήκας στερεμνίως έθεμελιώθη έν Η ράκλειά έπί 
του αϊματος τών καλλ ιν ίκω ν μαρτύρων ή π ρώ τη  ε υ ρ ω π α ϊκ ή  έ κ κ λ η -  
'αία το ν  Χρίστου.

Είς τό έκπαγλον τούτο τής δημιουργίας μεγαλεΐον, δπου τό παν 
δ ιαγελα καί τέρπει, είς τάς έξαιρέτους τής φύσεως ταύτας καλλονάς» 
δπου ή ύλομανοΟσα βλάστησις, ή ποικ ιλία τών άνθέων άρωματίζει 
τον αιθέρα καί ή έλλησποντιάς αύρα ζωογονεί τό παν, δπου τέλος 
αι προποντιάδες περιχορεύουσι Νύμφαι, ένταύθα διενοήθη τό πρώ
τον νά στήση τό λάβαρον τού σταυρού καί νά ίδρύση τήν πρωτεύ
ουσαν τού κόσμου ό πρώτος έστεμμένος τού Χριστού προσήλυτος, 
ά λλ ’ αΐ ώραιαι Βοσποριάδες έκέρδισαν αύτόν άρασαι τό κλοιόν τών

Εισαγωγή είς τήν έκκλησ. ιστορίαν 'Ηράκλειας 359

1) ’Αγνό ώ ποϋ στηριζόμενος ό κ. Γ. Κ ο ν ι δ ά ρ η ς  γράφει δτι ή Ά -  
δριανοϋπολ ις  άπό του ΔιοκλητιανοΟ ήν πρω τεύουσα  τής Θράκης (θρησκευτ. 
καί Χριστ. Έ γκυκλ .  Α', σ. ?>ΟΙί). Έν τή Χώρα εόρέθη τιμητική επιγραφή υπέρ 
τώ ν  αύτοκρατόρων Δ ι ο κ λ η τ ι α ν ο Ο  καί Μ α  ζ ι μ ι α  ν ο ίι, Βλ. 
Corpus Inscript, graec. Β ο e c k II,. σ. 60, καί έν Περιστάσει «επί τών δεσπο
τών ήμών Δ ι ο κ λ η τ ι α  ν ο 0 καί Μαςιμιαν.οΟ Σεβαστών» κτλ. Δ ρ ά 
κ ο υ  «θρα κ ικά »  σ. 87.
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συμπληγάδων πετρών. Οι οιωνοί άπεδείχθησαν α ϊσ ιο ι, καί αυτή ή 
θεία πρόνοια άπέστειλεν κατά τήν παράδοσιν άγγελον έξ ούρανοΟ, 
ϊν α  σχεδίαση τά δρια τής περιπύστου Έ πταλόφου, τής έπικληθείσης 
θεουπόλεω ς, διότι όντως ένταΰθα έμελλε νά συντελεσθή xb θαύμα  
τής θρησκευτικής Αναδημιουργίας τοϋ Αρχαίου κόσμου.

Πόσον βαθείας είχεν άπλώσει τάς ρίζας έν Η ράκλειά τό καλ- 
λίπρεμνον του χριστιανισμού καί εύσκιόφυλλον δένδρον μαρτυρουσιν 
οί μεγαλοπρεπείς βυζαντινο ί ναοί, καί τά μνημεία τής πρωτοχριστια
νικής τέχνης, αί έιτιτύμβιοι έπ ιγραφαί καί αί άγαλματώδεις ε ικό νες1, 
καί δή τά πολυπληθή άγιάσματα V ττερι ά οί πρώτοι άνηγέρθησαν 
χριστιανικοί κατακομβώδεις ναοί. Ούδεμία άλλη επαρχία τοσαύττν 
παρουσιάζει πληθύν άγ ιασμάτων ! Εντεύθεν, άνέβλυζε τό ϋδωρ τό 
ζών, τό άλλόμενον είς ζωήν α ιώνιον. τό ϋδωρ τό καθαίρον τάς 
άμαρτάδας τοϋ παλαιού άνθρώπου, καί άποσμήχον τον ρύπον τής 
είδωλολατρείας, τό ύδωρ τό ίώμενον πάσαν νόσον καί πάσαν μαλα- 
κίαν τοΐς μετά πίστεως άδιακρίτου προσιοΟσιν, Β ασ ιλείς καί ήγεμό- 
νες, μικροί τε μεγάλοι, συνέρρεον είς τό άγιασμα τής ά γ ια ς Γλυκε
ρίας τής θαυματουργού πολιούχου τής Ή ρακλείας, δπου ήκουον:

«■πιστώς προσέρχον πας χις Αγνή καρδία  
και θάττον ενροις τον ποθονμενού λνσιν' 
ώς γάρ κρήνη τις βλνζοναα ζωής ρεϊ&ρα, 
οί'τω  πρόκειτα ι πάσ ιν  αυτής ή χάρ ις»>

Αι κολυμβήθραι αΰτα ι του Σιλωάμ ήσαν πυκνα ί ενταύθα, διότι 
ήσαν προωρισμέναι νά είσδέξω ντα ι τάς βώμαϊκάς λεγεώ νας άκολου- 
θούσας τήν μεγάλην στρατιωτικήν τής άρχαιότητος λεωφόρον, έχου- 
σαν σπουδαΐον έν 'Ηράκλειά σταθμόν, ήτις μέχρι τούδε διασώζει έν 
Θεσσαλονίκη τήν κλήσιν Έ γνατία όδός. Άνεξηρεννητοι όντως τοϋ 
θεοϋ αί βουλαΐ καί.Ανεξιχνίαστοι αί όδοί αύτοϋ! Οί στρατιώται οΰιοι, 
αί φοβεραί του σκότους τής είδω λολαιρείας δυνάμεις, έξώρμουν έκ 
τής Δύσεως είς τήν ’Ανατολήν πρός έξόντωσιν τών χριστιανών, 
άλλά παραδόξως συνέβαινε τουναντίον, μόλις τό καταυγάζον τάς 
διανοίας ήτένιζον φώς έπιπτον πρηνείς,ώ ς ό έκατόνταρχος Λογγΐνος, 
καί προσεκύνουν τον έσταυρωμένον, δν έδίωκον. εις χριστιανός 
έμαρτύρει καί χιλιάδες έπίστευον ! 'Η ά γ ια  Γλυκερία, τό άκροθίνιον

1) Βλέπ. τά  α ν ά γ λ υ φ α  τοΟ άγ .  Γεωργίου η θ ρ α κ ό ς  ίππέως, τήν Π αναγ ίαν  
Μυριοφύτου κ.ά. — 2) Ίδ ιά  τά  ά ρ χα ΐα  α γ ιά σ μ α τα  Πανίδου, Κομβάου καί Σαφρά 
ή Ζεφυρίου.
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των μαρτύρων τής Ή ρακλείας, ζώσα έξεδάρη την κεφαλήν καί έρ- 
ρίφθη είς τάς φύλακας, «ενι'λα επιστασία, κατά τόνβίον, άγγελον λυ&εΐσα 
τών δεσμών και νγιααΟεϊσα την κεφαλήν τον τε δεσμοφύλακα Ααοδίκιον 
εςέπληξεν, ος όμολογήσας τον Χριστόν έτμηβη την κεφαλήν . . . . . .

Ό  παλαιός κόσμος έπρεπε νά παραχώρηση την θέσ ιν είς τον 
νέον.

Ή  πολυθεΐα είχε καταργήσει τήν έννο ιαν τής θεότητος. καί ού 
μόνον θεοπο ίησαν την κτίσιν παρά τόν κτίσαντα , ά λλ ’ έσχάτως έ- 
θεποίησαν καί πάντας τούς ισχυρούς τής γής, ώσεί ή ισχύς ήν τό 
μόνον προσόν τής θεότητος, επομένως τά πάντα έξεφυλλίσθησαν. Τά 
διαυγή τής Κασταλίας ϋδατα δεν είχον πλέον τήν καθαρτικήν δύ- 
ναμιν/ό Φοίβος δεν είχε πλέον «παγάν λαλέονσαν». Νέον ύδωρ άνε- 
δίδου ή γή εκ των έαυτής λαγάνω ν, τό ύδωρ τοΰ φωτισμού τής χάρι- 
τος, έκεΐ δπου αύτήν έκόσμουν α ί νεοπαγείς χριστιανικοί κοινότη
τες. Δέν έσωσε τον Διόνυσον ούτε ό πομπώδης τίτλος *νψιαχος 
ϋ'εός», δν άπέδωκαν αύτω εύγνωμόνως οί Θράκες, ούτε ή προς 
τον "Ηλιον συνταύτισ ις αυτού, επέστη ό χρόνος, 'ίνα ύποχωρήση προ 
τοΰ άνεσπέρου φωτός τής χριστιανωσύνης. Ή  κατ’ έξοχήν «.άμπε- 
λόφυτος» τού cΟμήρου 1 Θράκη ώνόμασε καί « ’Ελευθέριον» τον 
πατέρα τής άμπέλου, ώς έλευθεροΰντα τόν οίνοπότην έκ τών θλ ί
ψεων τού βίου, ά λλ ’ ό παντοδύναμος θεός οδτος τής εύθυμίας καί τής 
χαράς, οδ χάριν καί ένιαύσ ιο ι αγώ νες, «τά Διονύσια·», έν ‘Αβδήροις3, 
δέν ήδύνατο μεν νά  καταστήση διαρκή τήν τοιαύτην ευτυχίαν, άλλα 
προσέφερε άλλο πολύτιμον είς τήν άνθρωπότητα δώρον. Τό έν ταΐς 
άρχαίαις θυσίαις άφθόνως ρέον αίμα, άντικατεστάθη είς τήν άναί- 
μακτον τής θείας ευχαριστίας θυσ ίαν διά τού οϊνου, δστις ε ίνα ι τό 
ύπέρ τού κόσμου έκχυθέν αιμα τοΰ Σωτήρος, καί ούτως άντί τής 
στιγμ ια ίας ευτυχίας τής μέθης, διά τής μεταλήψεως αυτού αίσθανό- 
μεθα άληθή παρηγοριάν καί ούράνιον ευτυχίαν.

Ό  «Κύριος ηρως», ό περιώνυμος θραξ ίππεύς, ό θεοποιηθείς έν 
Θράκη, άνέμενε τόν έν Η ράκλειά ένθρονισθέντα τροπαιοφόρον, ·ΐνα 
παραδώση τά δπλα. Ό  άγιος Γεώργιος, ό άσπροκαβαλλάρης Ήρα- 
κλειανός, γ ίνετα ι πλέον ό έφέστιος θεός τών Θρακών. Ούδαμού συ- 
ναντώμεν τόσους ναούς, τόσας πανηγύρεις, τόσας παραδόσεις περί 
αυτού, δσας έν Θράκη καί δή τή άνατολική Ό  «Κύριος» Ζευς, ό «Κύ
ριος» Απόλλων, ό « Κύριος» Διόνυσος δέν έσώθησαν έκ τής άπονε- 1

1) ’Οίδύσσ. ι, 195 έ. Κατά τόν μϋθον ή Θράκη ώνομάσθη άπό τής Τιτανί- 
δος Νύμφης θ  ρ ά  κ η ς. Αυτή έκ τοΰ Δ ι ό ς (άρ-δί άλβανιστί, ή άμπελος) 
έγέννησε τόν Β ι θ υ ν ό ν (bi-tin Σουμεριστΐ κατά  τόν φ ίλον Ί . θ ω μ ό -  
π  ο ο λ  ο ν ό ο ίνος) ,—2) Σ α κ ε λ λ. σ, 178.

Εισαγωγή είς τήν εκκληο. Ιστορίαν Ή ρακλείας
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μηθείσης αύτοις έν Θράκη τοιαύτης επωνυμίας, ούτε διά του 'ίππου, 
δπου άνεβίβασεν αύτούς ή θρακική ευσέβεια (’ίσως μόνον διά νά 
προλάβωσι νά φύγωσιν). ό λαός δεν ήσθάνετο πλέον τήν κυριαρχίαν 
αυτών, ή γη έξηράνθη έκ τής άνομβρίας «άπέσβετο και καλόν ι'διυρ». 
Έ πλησίαζε πλέον ό Κ ύρ ιο ς  β α σ ιλ ε ύ ς  τω ν  δ υ νάμ εω ν , «<ί> πρέπει δόξα 
τι μη  και ηροακύνησις».  εις αύτόν έπρεπε νά καταθέσωσι ιό στέμμα 
της θεότητος καί τής κυριότητος. Ό  «Κ ύ ρ ιο ς >> Η λιος - ’Α πόλλων >ούκ 
είχε καλύβαν, ον μάντ ιδα δάφνην' ,  έθαμβώθη προ τοΟ άνατέλλοντος 
ή λ ιο ν  τής δ ικ α ιο σ ύ ν η ς  καί έξηφανίσθη «χαμαί πέσε δαίδαλος αν- 
λά·> παραχωρήσας τούς λόφους καί τάς σκοπιάς εις τον άρματοδρό- 
μον προφήτην τής Παλαιός διαθήκης Ομοίως ή «Κ υρ ία »  Ηρα, ή 
«Κ υρ ία »  ’Ά ρ τ εμ ις  ύποδέχονται τήν Κυρίαν τοϋ ουρανού, τήν άχραν- 
τον παρθένον, ήτις έπιστοποίησε τήν κυριολεξίαν των επ ιθέτων τού
των, ών τόσον ανίερος έγίνετο παρά τοΐς είδωλολάτραις χρήσις. Αί 
« Κ υ ρ ία ι » Ν ύμφ α ι  έγκα ταλείπουσι τά Μυμφαϊσ, δτε ένεψανίσθη ή 
α ν ύμ φ ε υ τ ο ς  ν ύ μ φ η  1, τά

« αγλαά δώρα Κάβειρων,
χρησμούς  τ’ άρρητους ννκτός περί Β ά κ χ ο υ  άνακτος,
Λήμνον τε ζα&έην,. ήδ * είναλίην Σαμοθρό/κην» ή 

καί τά σκοτεινά άντρα, δπου ή Κ υβέλη ,  ή μ ε γ ά λ η  μήτηρ , ή μήτηρ  
τω ν  Φεών, άπεκάλυπτεν άπόρρητα τοΓ; άνθρώποις μυστήρια, έξαφα- 
νίζονται προ τής φωτεινής βηθλεεμίτιδος φάτνης, καί ή όντως μήτηρ 
τού θεού άντικαθίστησι τήν φρυγίαν θεάν.

Ιδού έν όλίγοις πώς προϊδεάζομεν τήν έν Θράκη έπενεχθεΐσαν 
μεταβολήν καί μεταμόρφωσιν διά συγκρητισμού τής αρχαίας θρη
σκείας προς τήν νέαν, εις την ή Θράκη έδωκε καί τό δνομα 3. Τό γε 
γονός τούτο ε ίνα ι όντως άξιοσημείωτον, ώς προφοιβάζον καί προει- 
κονίζον τήν ύπό τό χριστιανικόν πνεύμα νέαν τού ελληνισμού στα
διοδρομίαν. Ό  χριστιανισμός όμως, δσα δεν ήδυνήθη νά μεταβάλη 
καί μετουσίωση, άπέβαλεν έκ μέσου. Τού Ό ρφ έω ς  ή μυστικοπαθής 
ποίησις καί ή συναρπάζουσα μουσική, 1

1) Π ερί Ν υ μ φ ώ ν  λ α τ ρ ε υ ο μ έ ν ω ν  έ ν  Θ ρ άκη ; β λ . Μ . Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ν  
έ ν  « θ ρ α κ ίκ ο ΐς » ,  τό μ . Ε ', σ. 5 2 . - 2 )  Ά ρ γ ο ν α υ τ .  ’ Ο ρ φ ικ ά  2 7 - 2 9 . - 3 )  Ό  γ ρ α μ 
μ α τ ικ ό ς  θ ε ό γ ν ω σ τ ο ς  ύτιο σ τη ρ ίζ ε ι., &τι ή λ έ ζ ις  θ ρ ή σ κ ο ς  δ έο ν  ν ά  
ύ π ο γ ρ ά φ ή τ α ι  «θρή σκο ο  . . δ ιά  τοΟ η γ ρ α φ ό μ ε ν ο ν  . έ χ ε ι κ α ί α ύ τ ό  τό  ι ά νεκ -  
φ ώ ν η τ ο ν γ έ γ ο ν ε  δέ π α ρ ά  θ ρ ά ι ξ —θ ρ ά ισ κ ο ς  κ α ί τρ ο π ή  το υ  α  ε ις  η θ ρ ή ισ κ ο ς  κα ί 
μ ε τ ά  σ υ ν α ίρ ε σ ιν  θ ρ ή σ κ ο ς»  C r a m  m e r A need . τό μ . B '. o. 14, 31, δ π ερ  ό Z η ' 
κ ί δ η ς  έ ν  τ ω  Ό ρ θ ο γ ρ . λ ε ξ .  θ ε ω ρ ε ί π λ η μ μ ελ έ ς . Λ έγ ε ι δ έ  κ α ί ό Π λ  ο ύ  τ  α  ρ ' 
χ ο ς έ ν  β.  ’Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  2 «Π ο λ λ ά  τ α ί ς  Ή δ ω ν ίσ ι  κ α ί τ α ΐ ς  π ερ ί τό ν  AT' 
μ ο ν θ ρ ή σ σ α ις  ό μ ο ια  δ ρ ώ σ ιν  (ο ί Μ α κ εδ ό νες ), ά φ ’ δχν δ ο κε ΐ κ α ί τό  θ ρ η σ κ ε ύ ε ι  
ό νο μ α  τ ο ΐς  κ α τ α κ ό ρ ο ις  γ ε ν έ σ θ α ι  κ α ί π ε ρ ιέ ρ γ ο ις  ίε ρ ο υ ρ γ ία ις » .
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»ος &ηρας και δένδρα και ερπετά και πεχεηνά 
φωνή χηρών κοίμησεν άρ/ιονί η»,

κατ’ έπίγραμμα εύρεθέν έν Βερόη, προώριστο νά συνεχισθή διά των 
μουσόληπτων καί θεοεικέλων Ρωμανών των μελωδών, ώς καί διά 
των Ρκιδεστηνών ψ α λτώ ν .

« Σίγησον, Όρφεν, ρίψον, 'Ερμη, την λέραν».

Τά διονυσιακά οργιά καί τούς άνηθίκους των Μ αινάδων όργια- 
σμούς διαδέχονται αί σεμναί μυστηριακαί τελετουργίαι καί άγια- 
στικαί ίεροπραξίαι τής έκκλησίας ημών \

'Ο χριστιανισμός ε ίνα ι θρησκεία έξ άποκαλύψεως, ήτοι θείας 
προελεύσεως, αύτογενής, αυτούσιος καί αυτάρκης προς παν δ,τι άφο- 
ρα την σωτηρίαν τού άνθρώπου, παρουσιάζει τό τελειότερον σύστη
μα μή έπιδεόμενον άλλου προς τον προκείμενον σκοπόν. Ό  Χριστός 
τον μέν μωσαϊκόν νόμον συνεπλήρωσεν άποκηρύξας έκείνας τών τυ
π ικώ ν δ ιατάξεων, δσαι δέν συνεβιβάζοντο πρός τό εύαγγελικόν 
πνεύμα «τόν νόμον τών εντολών εν δόγμασι καταργήοας» κατά ΙΧαϋλον 
(Έφεσ. 2,15), τά δέ νόμιμα τών εθνικών ήγνόησε τελείως. Τάσις τις 
συμβιβαστική άνεφάνη κατ’ άρχάς παρά τώ κορυφαίω Πεχρφ, άλλ1 
ευρεν όρθούμενον αυτόν τόν απόστολον τών εθ νώ ν : «ει σν,’Ιουδαίος  
υπάρχων, έ&νικώς ζης καί ούκ ίονδαΐκώς, τί τά ε&νη αναγκάζεις ίο νδα ΐ- 
ζειν» ; (Γαλ 2,1 )̂. Άποδοκιμάζομεν καί ήμεΐς μετά του μακ. Ν. Ι ΐο -  
λ ίτ ο ν  τούς λογίους "Ελληνας, ο ϊτινες «κατ’ άρχάς ανέτως νπεχώρησαν 
εις τόν ταντισμόν παντός άρχαίου ναόν προς τονς χριστιανικούς και άνε- 
κάλνπτον πλείατας ομοιότητάς τών σεβόμενων αγίων πρός τονς αρχαίους 
ύϊεονς η ηρωας» 8). Ό  χριστιανισμός δέν έγνώριζε τοιουτους συμβιβα
σμούς προδιδόντας άδυναμίαν, ένώ διά τής άποστροφής πρός πάντό  
όθνεΐον έπιστοποίει περιφανέστερον την υπεροχήν του νέου θρησκεύ
ματος καί τό πρός άντίστασ ιν άνίσχυρον τών ψευδωνύμων θεών. Ό  
απολογητής Ταχ ιανός  δριμύν έγραψε «Πρός"Ελληνας λόγον»,Υνα άπο-

1) Βλ.  C a c a u b o n n s ,  De rebus sacris et ecclesiasticis'exercitationes XVI 
1164, δστις συσχετίζει τά τής έκκκησίας μυστήρια πρός τά ελληνικά καί άπο- 
δεικνύει ορούς, ιδέας καί τελετάς προερχομένας έξ έκείνω ι καί A. L ο i s.y, Les 
mysteres pavens et le mystere chretien, Paris 1930. G. A n r i c h, Da3 antike 
Mysterietiwesen in seinein Eisfluss auf das C'hristentum,Gottingen 1894. άλλα  βλ. 
παρά Π ο λ ί τ η .έν τή κατωτ. πραγματεία —2) Περί τής τοπογραφικής σημα
σίας τών εκκλησιών έν Έ λλάδι πρός άναγνώρισιν αρχαίων ιερών, άνακοίνωσις 
γενομένη εις τό . . . . είς Ρώμην συνελθόν τρίτον διεθνές άρχαιολ. συνέδριον 
1913) έν τόμ. Δ '  Ααογρ., σ.· 14,
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δείξη αύτοΐς έπί σοφία έναβρυνομένοις, δτι ούδέν κέκτηνται ’ίδιον, 
άλλα τα πάντα  ιταρά των βαρβάρων παρέλαβον «ποιον γάρ επιτήδευμα  
π α ρ ’ νμ ΐν  την σύστασιν ονκ από των βαρβάρων έκτήσατο διετείνετο 
λέγω ν ’). Τό αύτό δμως ήδύνατο ν ’ αναστρέψω καί Κέλσος τις προς 
χριστιανούς, εάν ουτοι άνεπιφυλάκτως υίοθετώσι τα ξένα καί παρου- 
σ ιάζω σ ιν αυτά ώς ίδ ια

Παρ’ όλα ,ταύτα ουδείς δύναται ν ’ άρνηθή τό δικαίωμα, δπερ 
κέκτηται ό θρησκειολόγος πρός καθορισμόν των στοιχείων έκάστης 
θρησκείας. Όυτος δέ ά νακαλύιτrf.i πολΛά λείψανα έκ τής αρχαίας 
λατρείας, άπερ λεληθότως παραμένουσιν είσέτι παρά τω λαω (καί 
έστω ώς παράδειγμα ή συμπαθητική μαγεία), δπου δεν είσέδυσεν 
άιτλετον τό ψώς τοΟ εύαγγελίου, καί άλλα διατηρηθέντα ώς ούκ άπά- 
δοντα πρός την ούσίαν του χριστιανισμού, καί τούτο μάλιστα συμ
βαίνει διά την φιλοσοφίαν, ώς γράφει ό φιλόσοφρς καί μάρτυς ’Ι ο υ 
σ τ ίνος  «Χριστ ιανός ενρεΰηναι και ευχόμενος και παμμάχως άγακνιζόμε
νος ομολογώ , ούχ  δτ ι ά λ λ ό τ ρ ια  έ σ τ ι  τ ά  Π λάτωνος δόγματα, το ν  Χρι
σ τούν  πάντες πσραλείπουσι τά κατωτέρω) «άλλ ’ δτι ονκ έστι πάντη  
δμοια, ώσπερ ουδέ τά τ&ν άλλων, Στωϊκών τε και ποιητών και συγγρα
φέων έκαστος γάρ τις από  μερους τον σπερματικόν {λείου λόγον το συγγε
νές καλώς ορών εφ&έγξατο» 3. ’Αλλά καί αυτός ό Πολίτης  δεν άρνεΐ- 
ται τελείως την ΰπαρξιν έλλην. στοιχείων έν τή ήμετέρα θρησκεία 
« "Ή 6έ και μετά τέλειον έκχριστιανισμόν τον ελληνικόν λαόν διατήρησις  
δοξασιών και νομίμων της αρχαίας θρησκείας δεν προέρχεται βεβαίως έκ 
σκοπίμον συμβιβαστικής πολίτ ικης της εκκλησία:. . άλλ3 έκ της δυνάμεως 
τ7~]ς συνηϋείας και της βαθείας άποτνπώσεως εις την συνείδησιν τον λαόν 
ΐλρησκευτ. παραστάσεων, τάς, οποίας ονδέν ι σχνσε νά εξάλειψη, "Ενεκα 
τούτον έχομεν υποκαταστάσεις άγιων εις άρχαίας ϋεότητας.,,» 3).

Οι αρχαίοι Θράκες διακρίνονται ού μόνον διά την έμμονήν έίς 
τάς θρησκευτικός ιδέας, άλλά καί διά τον τρόπον καθ’ δν έξελαΐ- 
κ'ευον αύτάς δι’· οργιαστικών θιάσων., οιτινες διά διαφόρων τελετών 
παρίστων τά πάθη τού Διονύσου  καί άλλα παρόμοια. Λείψανον τού
των είνα ι τά ’ Α ναστενάρ ια  τής σήμερον καί οί κλήδωνες,περί ών πολλά 1

1) Oratio ad C^raecos, edi did J. C. Tb. ,η  t to , Jenas 1851, ev άρχή.— 2) 
’Απολογία β' υπέρ χριστιανών σ. 101 Β, εκδ. Βενετίας. Ταΰτα περίπου φρονεί 
καί ό ‘Ω ρ ι γ έ ν η ς :  «Ταυτα λέλεκταί μοι ού προσφιλονεικοΟντι μέν τοίς
καλώς καί παρ ’ "Ελλησι νενοημένοις, ούδέ κάτηγοροΰντΐ τών υγκών δογμάτων, 
βουλομέν.ω δέ πσραστήσαι, δτι καί τούτων ετι μείζονα καί θειότερα λέλεκταί 
μέν παρά τσΐς θείοις πατράσι, προφήταις τοΟ θεοΰ καί άποστόλοις του ΊησοΟ»· 
Κατά Κ έ λ σ ο υ VII, M i g n e  ΙΑ'; 1492 Β.—3) ’Ένθ. άνωτ. σ. 21.



λά έχουσι γραφή1. Αί όργιαστικαί αυται τελετα ί έχουσι πάτρωνας 
άγΙους τής έκκλησίας. Ε ίναι μεγάλη ή περί τα τοιαΟτα συμβιβαστική 
καί διαπλαστική ίκανότης τοΟ θρακικοϋ λαοΟ. 'ίνα συμβιβάση π. χ. 
τάς περί τοΟ Θ ρακδς  ιπ π έ ω ς  παραδόσεις προς τον άγιον Γ εώ ργ ιον  
έπενόησε τον θρύλον τής δρακοντοκτονίας, μεταφέρων καί δλην τήν 
άνεκδοτολογιαν προς τον νέον ήρωα. Ο ύδαμοϋ  γης έ λ λ η ν ικ η ς  άνε -  
μίχϋ'η τ οα οϋ το ν  ο  χ ρ ια τ ια ν ισ μ ο ς  έ ν  τα ΐς  ο υ ν η θ ε ία ι ς  κ α ί  τη  λ α ο γ ρ α 
φ ία  δσον  έν  Θ ράκη* ,  διό καί έγράψαμεν ίδ ιον περί των θρησκευτι
κών λα ϊκώ ν παραδόσεων κεφάλαιον. _

Ή  θ ρ η ο κ ε ία  κ α τ ά  τ α ν τ α  δέν  ε ίν α ι  θ εω ρ ία  π λ έο ν ,  ε ΐν α ι  αιραξις, 
κ τήμ α  του  λ α  ον, δσ τ ις  ζη κ α ι  κ ι ν ε ί τ α ι  έν  α ύ τ η  κ α ί  σ υ νω δά  τ α ύ τ η  ρ υ θ 
μ ίζ ε ι  π ά ο α ν  β ιω τ ικ η ν  έ ν έ ρ γ ε ια ν  *. Δέν ε ίνα ι μόνον ώρισμέναι τάξεις 
έν Θράκη, α ϊτ ινες  ως έκ τής μορψώσεως εϊτε έξ άνατροφής παρουσιά- 
ζονται θρησκευόμεται,ώς γενικώ ς συμβαίνει, ώστε ή θρησκεία νά όπάρ- 
χη είς τόν έγκέψαλον ώρισμένων άτόμων, οί δέ λοιποί ενθυμούνται αυ
τήν, δταν ιτηγαίνωσι (καί άν πηγαίνωσι) είς τήν εκκλησίαν, ε ίνα ι τό 
σύνολον.Αύτό ε ίνα ι τό πολύτιμον συμπέρασμα, ου ένεκα ούκ ολίγα έγ- 1

Ε ισ α γ ω γ ή  είς τήν έκκλησ. ιστορ ίαν  Ή ρ α κ λ ε ία ς  36'5

1) Περί τής περιέργου ταύτης οργιαστικής λατρείας από του X ο u p- 
μ ο υ ζ ι ά δ ο υ  ήσχολήθησαν πολλοί ήμέτεροί τε κάί ξένοι μεταβάντες έπί 
τόπου είς τό χωρίον Κωστή τής Ά γαθουπόλεω ς, όπου εΐνα ι τό κέντρον. Τε
λευτα ίο ι έδημοσίευσαν έν τω ’Αρχείω του θρακικοΟ.., θησαυρού, τόμ. Εξ 1938- 
1939, Ά θήνα ι, ό Κ ω ν. Κ ο υ ρ τ ί δ η ς, Τ’ άναστενάρια .. ή διονυσιακοί 
παραδόσεις εις τήν Θράκην καί οί Β. Δ ε λ η γ ι ά ν ν η ς  καί  Δ.  Π ε τ ρ ά -  

> π ο υ λ ο ς (σ. 90 — 5, 129—141). Πλήρη βιβλιογραφίαν περί τών αναστεναριών 
ευρίσκει ό βουλόμενος έν τω Β '.τόμω τής ήμετέρας Ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  β ι- 
β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς  τ ώ ν  φ υ σ ι κ ώ ν  ε π ι σ τ η μ ώ ν  έ ν  Έ  λ-,  
λ ά δ ι ,  Ά θήνα ι 1911 (βλ. Εύρετήοιον κυρίων ονομάτων καί είς τόν Γ ' τό
μον ήτοι τήν Κ λ ε ί δ α  τ ή ς  ί σ τ ο ρ .  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς ,  έν λεξει 
άστενάρια). Πάντες διατείνονται, ότι πρώτος έγραψε περί αυτών ό X ο υ ρ- 
μ ο υ ζ ι ά δ η ς ,  ημείς όμως άπεδείξαμεν (αύτ. σ. 406) ότι ό άοίδιμος 'Α 
γιορείτης Ν ι κ ό δ η μ ο ς  περιγράφει διά βραχέων τήν είδωλολατρικήν τού
την τενετήν, καθ’ ήν οί χριστιανοί < ωσάν παράφοροι μεθυσμένοι καί δαιμο
νισμένοι κτυπώντες πότε είς ένα μέρος καί πότε είς άλλο καί προμαντεύοντες 
κάποιά τινά  ή φανερόνοντες πράγματα κεκρυμμένα- διατί αύτή ήτον μία πλά
νη παλα ιά  τών Ε λλήνω ν, ο ΐτινες έσήκωναν παρομοίως τά είδωλά των (όπως 
αί άναστενάρες τάς εικόνας) είς τούς ώμους τω ν . Χρηστοήθεια τών χρι
στιανών. Έρμούπολις 1838, σ. 197 .έ. τάσσει δέ τό έθος τούτο μεταξύ τών δια
φόρων μαγειών τοΟ έλλην. λαού .—2) Π.χ. έν Θράκη τό Λαϊκόν έορτολόγιον ή 
μηνολόγιον δέν άναγράφει απλώς τούς άγιους τής ημέρας, αλλά καί τά έργα, 
γεωπονικά, ναυτικά, βιοτεχνικά κτλ. άπερ αρμόζει νά έκτελώνται καθ’ έκάστην. 
Είναι όπως τά Γεωργικά ήμερολόγια,άλλά γενικότερα  καί συνδεόμενα πρός τούς
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κεφαλικά κατηναλώσαμεν κύτταρα, άνερευνησαντες ποικ ίλα λαογρα- 
φικά κείμενα καί συγκρίναντες τα αρχαία προς τά νέα καί σχέτισαν- 
τες ταύτα προς τάς παραδόσεις άλλω ν χωρών πρός καθορισμόν τής 
γενέσεω ς καί προελεύσεως αύτών. Οϋτω ένομίσαμεν, δτι άνταποκρι- 
νόμεθα, εκκλησιαστικήν τοπικήν σχεδιάζοντες ιστορίαν, πρός τάς ρε
γάλας άξιώ σεις τής συγχρόνου έπιστήμης. Κατά ταυτα δεν άρκεΐ ν ’ 
άναγράψη τις απλώς τά γεγονότα καί περιπέτειας μόνον, άλλά καί 
τά γενεσιουργικά α ίτ ια  καί την βαθμιά ίαν έξέλ ιξ ιν  καί διαμόρφωσιν 
τών θρησκευτικών ιδεών, παριστών την πραγματικήν εικόνα του θρη
σκευόμενου λαού. Κατά πόσον έπετύχομεν, άλλοις άπόκειται νά κρί- 
νω σ ιν.

’Ά λλη  άπόδειξις τής θρησκευτικότητος καί τής έξαιρέτου π νευ 
ματικής κινήσεως τών Θρακών ε ίνα ι, δτι έντσ.Οθα έπεπόλασαν πολ- 
λαί αιρέσεις, α ϊτ ινες  έσώζοντο μέχρι τών τελευταίων χρόνων τής 
βυζ, αυτοκρατορίας. Έ ν Θράκη οί Ά ρειανο ί μετά την ’Α λεξάνδρειαν 
είχον τήν ίσχυροτέραν μερίδα, διό καί βλέπομεν μητροπολίτας'Ηρα- 
κλείας ως άρχηγούς τής αιρέσεως.Ο ύτως έδραν είχον ενταύθα οί Παν  
λ ικ ια ν ο ί ,  παραφυάς τών Μ ανιχαίων, άπό Π αύλου  τοϋ  Σ αμ οσα τέω ς  
έχουσα τήν άρχήν.Οί Μ α σ σ α λ ια ν ο ϊ  ή Έ νθουσιασταί είχον κέντρον τό 
Παπίκιον δρ,ος ήτοι τήν,,Ρίλαν, δπου επί Βυζαντινών ύπήρχον σεμνεια 
καί φροντιστήρια μοναχών δισκρινομένων επί αύστηρότητι βίου, ώς 
βλέπομεν έν τώ βίω Μ αχίμου χοϋ Κ α ν α ο κ α λ ν β ί τ ο υ 1). Έ ν τώ έσωτερι- 
κώ τής Θράκης, ώς σκληρώ τόπω έξορίας, άπεστάλη ό άρχιεπίσκοπος 
Α λεξάνδρειάς Θ εοδόσιος ,  ώς μονοφυσίτης μετά τής συνοδίας καί
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άγιους, καί οί μήνες αυτοί έχουσι θρησκευτικά ονόματα ήτοι Σταυρός έν ΓΙε- 
τροχωρίω (Τζαχήλ') λέγετα ι ό Σεπτέμβριος (Θρακικά Θ', σ. 341). Ά ϊ  Δημήτρις 
ό ’Οκτώβριος, "Αϊ Ά νδρέας ό Νοέμβριος (αϋτ. 343), Κυριακή τό λουλούδ ή 
Σταυροπροσκύνησή (σ. 3 5) κτλ. Μ εταξύ Λούπιδας καί Περιστάσεοτς κατά 
Δ ρ ά κ ο ν (θρακικά  σ. 91) υπάρχει μεταλλικόν ιαματικόν ύδωρ δπερ ό λαός 
αφιέρωσε εις τήν ’Ε λ ε η μ ο σ ύ ν η ν ,  νεοδαμώδη θεάν. Μετά τούς αρχαίους 
’Αθηναίους οί Θράκες χριστιανοί εμφανίζονται λίαν φιλέορτοι, δσον καί δρα
στήριοι καί φιλόπονοι γεωπόνοι, έκάστη κοινότης έτέλει κατ’,έτος τήν πάνδημον 
καί δημοτελή θρησκευτικήν έν τισι δέ καί εμπορικήν πανήγυρση ών αί σπου. 
δαιότεραι του άγίοΟ Γ ε ω ρ γ ί ο υ  έν Ή ρακλεί^, τής Παναγίας (8 Σεπτεμ
βρίου) έν Σηλυμβρία, τής άγιας Παρασκευής (παλαιότερον)’ έν Έ πιβάταις, εις 
άς ευλαβείς προσκυνηταί πανταχόθεν καί έξ αύτης τής Βασιλευούοης συνέρ- 
ρεον.

1) Ε ύ λ  ο γ ί ο υ  Κ ο υ ρ ί λ α  Λ α υ ρ ι ό  ι  ο υ, Ιστορία του ασκητι
σμού, Ά θω νΐτα ι. τόμ. Α', Θεσσαλονίκη 1929, σ. 103-4, 110. Acla patiiurci. .Μ ί- 
k 1 ο s i e h - M u l l e r ,  τόμ. 1. σ. 296 έ. Περί Παυλικιανών βλ. Σαμοθρ. 272. 
καί Μολ. 619 κ ε ΐν ια ι 12 χωρία πέριξ τής Έκκλ. ήδη παπισταί.



τών οπαδών αύτοΰ (επίσκοποι πολλοί) 300 έν δλω, «εις άπόστασιν 
μιας ημέρας είς κάστρα καλούμενα Δέρκος» 1).

Έ ν Θράκη ά ναφα ίνετα ι κατά τον Δλ α ιώ να  ή αϊρεσις τών Κ ολ -  
λ υ ρ ιδ ια νώ ν ,  άποδιδόντων τη Θεοτόκω θείαν λατρείαν 3) ο ϊτινες ύπό 
διάφορον όνομα διεδίδουν τάς πλάνας τών Μ α ν ιχ α ίω ν 3). Έ νώ  έν 
τη Ά να τ . Θράκη έπλεόναζον οί Ά ρειανο ί πρός βορράν ήσαν ’Ορθό
δοξοι. Κατά τήν συγκροτηθεΐσαν έν Σαρδική σύνοδον (342) ό Μ. 
'Α θανάσ ιος  ύπεδέχθη μετ’ εύλαβείας έν Ά δριανουπόλει κ.αί έξαίρει 
τήν ευσέβειαν τών κατοίκων άναδειξάντω ν ' καί δέκα μάρτυρας 
ύπέρ τού δόγματος τής Νίκαιας 4) Κατά τόν Ιγ"' α ιώ να  άνεφύη 
αΐρεσις ένταϋθα περί παραδείσου τής ψυχής, τόν δέ 1Η' μετέδω- 
κεν ό ασκητής Π α ντελ εήμ ω ν  τάς περί συνεχούς μεταλήψεως καί μνη-' 
μοσύνων έριδας τού’Ά θωνος, οί δέ όπαδοί αυτού ώνομάσθησαν (μό
νον έδώ) καί Φ εοσοφ ισ τα ί  ή θ ε ο φ ώ τ ισ τ ο ι ,  ώς βλέπομεν .είς τήν συν
οδικήν καταδίκην αυτού έπί Γ α β ρ ι ή λ ,  τώ 1807, ο ϊτινες έξη- 
κολούθουν διδάσκοντες καί τώ 1844, ότε ήναγκάσθη τό πατριαρ- 
χεΐον νά έκδώση άφορισμόν. Ουτοι έν ’Ά θω  ώνομάζοντο Κ ό λ λ υ β ά - 
δες  (διά τά κόλλυβα—μνημόσυνα, ού όρου άγνοεΐ τήν σημασίαν ό 
κ. Κ ον ιδ ά ρη ς  (ένθ ’ άνωτ. σ. 311). Ούτως ή Ά δριανούπολις, ήτις «τά 
μεν δευτερεΐα τής Κ ωνσταντινουπόλεως έχει, τά πρωτεία δέ πασών 
τών κατά τήν Δύσιν πόλεων άρμοζόντως αύχεΐ» δ), συνέχιοεν έπί πσ- 
λύ τάς βυζ. παραδόσεις καί παρουσίασεν μεγάλην πνευματικήν κίνη- 
σ ιν καί ύπήρξεν ό θεματοφύλαξ τών περί άπελευθερώσεως τού γένους 
παραδόσεων, ώς διεξοδικώς άνεπτύξαμεν έν ειδική μονογραφία G),

"Η τώ ν  μ η τ ρ ο π ο λ ιτώ ν  ‘Η ρακλε ία ς  ισ τ ο ρ ία  έν  μ έ ρ ε ι  ε ίν α ι  Ιστορ ία  
το ν  ο ικ ο υ μ ε ν ικ ο ύ  π α τ ρ ια ρ χ ε ίο υ ,  δι’ ήν- κατεΤχον ουτοι τήν έξέχουσαν 
τού π ρ ω το θ ρ ό ν ο ν  θέσιν έν τώ Συνταγματίω  « ύπ έρ τ ιμ ο ς  τώ ν  υ π ε ρ 
τιμούν κ α ί  εξαρχος οχάσης Θ ράκης κ α ί  Μ ακ ε δ ο ν ία ς ». Είς άπαντα  τόν 
χρόνον ό Ή ρακλείας, είς τών πρωτόθρονων τριών γερόντων, διετή- 
ρησε σεβαστά καί άμείωτα τά π α λ α ιγ ε ν ή  π ρ ο ν όμ ια  έπί τού οίκου-

Ε ισ α γ ω γ ή  εις τήν έκκλησ. ιστορίαν Ή ρ α κ λ ε ία ς  367

1) Διήγησις Ί ω ά ν ν ο υ ’Ε φ έ σ ο υ ,  Ορακικά, τόμ. Ε'. σ. 218.—2) Έ π ι φ. 
περί αίρ. οζ*', 257 έ.—3) Βλ. Κ ο ν τ ο γ .  Έκκλησ. ίστορ. Α\ σ. 623.—4) Περί 
τής συνόδου 25 ’Απολογία πρός Κ ωνσταντίνον 4 βλ· Κ ο ν ι δ ά ρ η ν .  ενθ’ 
άνωτ. σ. 307. --5) Μ α ν ο υ ή λ  Κ ο ρ ί ν  θ ι ο ς.  βλ.  Ε υ λ ο γ ι ο ύ  Κ ο υ ρ ί -  
λ α Α α υ ρ ι ώ τ ο υ , ' Ο  άγιος Σ ιέψανος έν ’ Αδριανουπόλει, θρακικά  τόμ. 
ΣΤ', σ. 250. σημ, 2. -6) θ ε ό κ λ η τ ο ς  ό Π ο λ υ ε ί δ η ς (ό λεγόμενος Ά  γ α- 
9 ά υ V ε λ ο ς καί ιό Λεύκωμα (1731 —33) αύτοΰ έν Γερμανία (έξ ανεκδότου 
κώ&ικος). Ό  φιλε>λη\Ίσμός τών Γερμανών, Ά θήναι 1935, σ. ια ', 306 (άνά^υ· 
πον έκ τών θρακικώ ν τόμων Γ '—Ζ' 1932—1935.
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μενικοΟ πατριάρχου χειροτονών (ειμή ήν επίσκοπος) καί έγκαθι- 
δρύων αυτόν, ένδυόμενος εντός τοϋ ιερού βήματος, όσάκις συνελει- 
τούργει αύτώ καί ίστάμενος έπ ί του ιερού σύνθρονού. Καί δμως έ- 
πισήμως άνεκοινώθη εις την άτθίδα άκαδήμειαν καί έδημοσιεύθη έν 
τοΐς Πρακτικοΐς περί «ασυστάτων προνομίων του Η ράκλειος»! «θοϋ , 
Κύριε, φυλακήν τώ στόματί μου».

'Έ νεκα του λόγου τούτου καί ως πλησιόχωρος ό Η ράκλειός ήν 
συνήθως ένδημών έν Κ ωνσταντινουπόλει καί παρήδρευεν έν τή ιερά 
Συνόδω* διό καί συχνότατα συναντώμεν αύτόν ύπογεγραμμένον εις 
τάς έπισημους πράξεις. Καί έν τα ΐς οίκουμενικαΐς δε συνόδοις σπου- 
δαίαν συμμετοχήν έλάμβανε καί προήδρευεν έν ά πούσια πατριάρχου, 
ώς ό Π αύλος  έν τή Α'μετά τήν άποχώρησιν Γ ρηγορ ίον  τ ο ϋ  Θ εολόγον .  
Ό  λόγος  α νχο ν  ήν  νόμος  έν  χή συ νόδω  καί μεγάλως ϊσχυε παρά τε 
τοΐς αύτοκράταρσι καί τοΐς Σουλτάνοις έπειτα. Πολλοί άνήλθον εις 
τον Οίκουμ. θρόνον, άφοϋάπό τού ΙΖ'αίώνος ήν πλέον κάτοικος Φα
ναριού ό’Ηρακλείας, έχων καί ΐό ιον κατάλυμα, ότε διά τήν δίακυβέρ- 
νησιν τής έπαρχίας προσέλαβε βοηθόν έπίσκοπον. Τότε ούτος μετά 
των άλλω ν πρωτόθρονων, το0 Καισαρείας καί’Εφέσου, προσλαβόντες 
καί τον Ν ίκαιας καί Κυζίκου άπετέλεσαν τήν πεντάδα των έφ ορω ν  
διά τά λ ία ν αύξηθέντα του πατριαρχείου αύλικά χρέη καί εΐχον δ ια 
νείμει είς έαυτούς δλους τούς λοιπούς άρχιερεΐς εις έφ ορ ευομ έ νο ν ς .  
Ά λλα  καί διά τήν έπαρχίαν αύτου ό’Ηρακλείας ύπήρξεν ευερ γετ ικό 
τατος. αϋτη έφημίζετο έπί πλούτω καί ευνομία έχουσα έξαίρετον πο
λιτισμόν καί έμπόριον καί βιομηχανίαν,όφειλόμενα είς τήν διάδοσιν 
των ελληνικών γραμμάτων καί τήν άπό τής έκκλησίας δ ιαπαιδαγώ- 
γησ ιν .Ή  έπαρχία ‘Ηράκλειας εΐχεν άνθούσας καί τελείως ώργανωμέ- 
νας κοινότητας, α ϊτ ινες διά τω ν φ ιλανθρωπικών καί κοινωφελών 
ιδρυμάτων καί διά τών άγαθοεργών καί φΆοπτώχων άδελφοτήτων 
άπέδειξαν ζώ σαν τήν π ίστιν τοϋ Χριστοϋ έν ταΐς καρδίαις τών π ι
στών. Λέσχαι, φ ιλεκπα ιδευτικο ί σύλλογοι έκδιδόντες τάς ’Επετηρί
δας αύτών, μουσεία καί έν έκάστη σχεδόν κοινότητι βιβλιοθήκαι 
έμαρτύρουν τήν πνευματικήν αύτών κίνησιν καί τον ελληνοχριστια
νικόν πολιτισμόν, ου έτάχθη θεματοφύλαξ ή γεραρά έπαρχία τής 
Ή ρακλείας.

Συγκεκριμένην ιδέαν περί προόδου έν τα ΐς τουρκοκρατουμέναις 
χώραις ήδύνατό τις νά λάβη έκ τής καταστάσεως τών σχολείων, άτι- 
να διανοίγουσι τάς λεωφόρους τοϋ πολιτισμοϋ, καί έπειδή ή έκπαί- 
δευσις τότε δ ιετέλει ύπό χήν έποπτείαν τής έκκλησίας δυνάμεθα 
άσφαλώς νά εΐπωμεν, δ τι ή ■ϋ'εραηεία χών Μ ουσών ε ίν α ι  ά γ λαο ς
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καρπ ό ς  της  ά γ ια ς  ημώ ν θ ρ η σ κ ε ία ς 1). Παρά τον ναόν άνηγείρετο καί 
τό σχολεΐον. Ναός λοιπόν καί σχολεΐον οί δύο οφθαλμοί, δ ι’ ών βλέ
πει τις τό άληθινόν φως, τό δίτροχον καί ευδρομον άρμα, δι’ οδ 
διεισδύει τις είς τάς πνευματικός σφαίρας. Πείθεται τις, δτι τό δέν- 
δρον τής παιδείας έπιμελώς έκαλλιεργεΐτο έν Θράκη διερχόμενος 
τούς τόμους του Έ λλην. φιλολ. Συλλόγου, καί τήν Επετηρίδα του 
θρακ. φ ιλεκπαιδευτ. Σ υλλόγου1 * 3. Τοιουτος Σύλλογος έλειτούργει καί 
έν Ραίδεστω 3) Δεν ήτο λοιπόν μόνον ώραία καί εύφορωτάτη ή χώρα 
αυτή ήν άπηθανάτισεν ή λύρα του Ό ρφ έω ς  καί Μ ουσα ίον  άλλα 
καί εστία λογ ιώ ν καί έπιστημόνων καί διασήμων ά νδ ρ ώ ν4). ‘Η 
'Ηράκλεια έγέννησε τον οίκ. πατριάρχην Δ ιονύσιον Δ', (1671 — 
1673) Μουσελίμην καταγόμενον έκ Κομνηνών, τελευταίος (f  1712) 
τής έστεμμένης ταύτης βυζαντινής οικογένειας φέρεται, τον μ εμ ο ν  
σρμ ένο ν  κ α ί π ο λ ύ γ λ ω σ σ ο ν  Δρύστρας "Ιερόθεον  τον γνωστόν έκ τής 
εύρείας αυτού άλληλογραφίας προς τόν Χρύσαν& ον Ιεροσολύμων. 
Οδτος 1Ιω άννη ς  Κ ομ νη νό ς  πριν χειροτονηθή ε ίνα ι συγγραφέας 
τού «Προσκυνηταρίου του 'Αγίου 'Όρους» καί άλλων συγγραφών 
Έ λέγετα Μ όλυβδος , πριν ή άνακτήσηται τήν νέαν έπωνυμίαν, δτε 
έγραψε σπουδάζων έτι είς τήν περιώνυμον Σχολήν τού Βουκουρε- 
στίου «Έ γκώμιον προς τόν υιόν Δοϋκα τον αν&εντου» έκ μέρους καί 
τών άλλω ν φοιτητών προσφωνήσας. αύτώ. Ό  λόγος ε ίνα ι διηνθισμέ- 
νος πάσαις χάρισι καί τώ ρητορικώ υψει προφοιβάζει τόν διαπρεπή 
έλληνιστήν, διό καί έκ κώδικος τής Μεγίστης Λαύρας δημοσιεύομεν

1) Τούτο έπικυροϋται καί έκ τού  γεγονότςς, δτι οί έξομώσαντες “Ελλη
νες καί ’Αλβανοί εύρίσκονται είς μειονεκτικήν κατάστασιν, καίτοι ζώσιν ύπό 
καλλιτέρας ή οί Χριστιανοί συνθήκας.- 2) ’Έ τος Α' 1872-8, Κ)πολις 1873. 
Διά τήν άνατολ. Θράκην ίίπιθι τά θρακικά  του Ε ύ σ τ ρ .  Δ ρ ά κ ο  υ.—
3) Οδτος έξιδίδου τήν Επετηρίδα, βλ. τόν λαμπρόν πανηγυρικόν τρΟ 
σχολάρχου Κ. Τ σ α ο ύ σ η  Β ά γ ι α  1874 —4) Ί ψ ι κ ρ ά χ η ς  Κ ό κ- 
κ ί δ,η ς  καθηγητής αστρονομίας Έ θν. Πανεπ. έκ Γάνου καί ό γυμν. !. 
Π α ν τ ο ύ ρ η ς .  Ι ε ρ ό θ ε ο ς  πατρ. ’Αντιόχειας καί ό Κ)πόλεως 
Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς  Α’ έκ Χώρας, Ά ν α σ τ .  Χ ο υ μ ο υ ζ ι ά δ η ς  καθηγ. 
Μεγ. τοΟ γένους Σχολής έκ Μετρών, Ί ω .  Α ε ο ν τ ό π ο υ λ ο ς  δι
δάσκαλος τ οΰ Γένους έκ Πλατάνου, ό Ά ρ . Κ ο υ ρ τ ϊ δ.η ς έκ Μυριοφύτου,. 
Δ η  μ. Ρ ο Ο σ ο ς  καθ. Βουκουρεστίου έκ Περιστάσεως, Χ ρ ύ σ α ν  θ ο ς  
ό Προύσης, Μ ά ξ ι μ ο. ς ό Καλλιπολίτης, Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  ό βήτωρ, Ί ω. 
Κ α ρ υ ο φ ύ λ λ η ς  έκ Καλλιπόλεως ό μουσικοδιδάάσκαλός, ό Άμασεί* 
ας ’Ά ν θ ι μ ο  ς, ό X ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς Α θηνώ ν έκ Μαδύτου, ό Έλευ- 
θερουπόλεως Σ ω φ ρ ό ν ι ο ς  Σ τ α μ ο ύ λ η ς  καί  ό Γ » > ρ μ α ν ό ς  Στ ρ ι -  
ν ό π ο υ λ ο ς  ό θυατε ίρω ν έν Εύρώπη πατρισρχ.έξαρχος, έκ Σηλυμβρίας κτλ.

Θ ρ q. κ ι η  ά ΙΗ' 24
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κατωτέρω. Καί ή Ραιδεστός έχει νά επίδειξη ' Ά ν θ ι μ ο ν  τον Ε' 
πατριάρχην Κ]πόλεως καί τον ‘Ιεροσολύμων ’Α θ α ν ά σ ι ο ν  Ε' καί 
τον κράτιστον τοΟ ‘Έλληνος λόγου αντιπρόσωπον, τον μητροπολίτην 
Α θηνώ ν (1785—Ί ) ’Αθανάσιον Μιχαήλ. Ούτος διαμένων είς τό κλει 
νόν τής Παλλάδος άστυ καί ώς ύμήττειος μέλισσα άνθολογήσας 
έκ του έλληνικου λειμώνος συνέθετο θαυμασίως είς Περίκλειον ύφος 
τό «Πατρίδος έγκώμιον», δ ι’ έπικλήσεως όμηρικής προκύπτων :

"Εσπετε νυν μο ι μονσαι 'Ολύμπια δώματ έχουσαι' 
υμείς γάρ &εοί έσχε, πάρεσχέ τε ΐστε τε πάντα* 
ημείς δε κλέος οϊον άκούομεν, ουδέ τι ϊδμεν, 
δσαι έοχίαι χοΰ ννν Ραιδεοχοΰ τελέΰονσι. 
πληϋνν  <5’ ουκ εγώ μν&ήσομαι, ονδ) όνομήνω, 
ούδ' εϊ μο ι δέκα μεν γλώβσαι, δέκα δε στόματειεν , 
φωνή 5’ άρρηκτος , χάλκεον δέ μοι ήτορ ένείη !

Ούδείς πώποτε έκπρεπέστερον τής έαυτοΟ πάτρης έπαινον έγρα- 
ψεν. Έκ τούτου δέ δ ιδ α σ κ ό μ ε ν α  π ε ρ ί  τής ά π ισ τ ε ύ τ ο ν  άκμής  τής μ η - 
τροη,όλεως τοϋ  ά γ ιο ν  'Η ράκλε ια ς ,μέχρι καί αύτών των λεπτομερειών
«Τις γάρ έτέρα, λέγει, ο ΐων αντη καλλίστων τε καί μεγίοτων βαλανείων 
έτνχεν ; ών δή . . . . τά έκτος ούτος έκκαίειν, ώστε μήτε των πάνυ λεπτών 
ιματίων τοννδνμα μ ή τ3 άλλο τι, ή γυμνόν τον προσιόντα άνέχεο'&αι; ή τις 
έτέρα τών προς ξενίαν μεγίστων καταγωγίων αύτΰ\ς ή πηγών πολνχενμό- 
νων καί νδάτων τοσοντων τε καί τοσοντων ήδέων και προσηνών ; ονδε- 
μία δήπον παρά ταντην"> 1).

Τόν προς τά έλληνικά γράμματα διακαή ζήλον μαρτυρουσΐ τά καλ
λιμάρμαρα έκπαιδευτικά Ιδρύματα. Έκάστη κοινότης άνθημιλλάτο νά 
ύπερβάλη τήν ά λ λ η ν  όποια εύγενής φιλοδοξία ! έκάστη ένεκαυχάτο 
έπί τοΐς μεγάλοις εύεργέταις. αί Έπιβάται εΐχον τούς Σαράντην, Άρ- 
χΐγένην καί Κνριαζήν Ζωγράφον καί τόν °Άγγ. Βαλφήν, Καμινάρην, 
ή Μάδυτος τόν Χατζή Στεφάνήν Γαϊτανάκην καί Χ.’Ανδρέάν Κάλφαν 
καί τ ό ν , . Ά μ α σ ε ί α ς Άλεξούδην, αί Μέτραι τόν Φώτιον'Ανα- 
οταοιάδην κτλ. καί πάσαι κοινόν τών γραμμάτων προστάτην καί χο
ρηγόν τόν φιλόμουσον ηγεμόνα τής Μ ολδαυίας’Λλέ^ανβρον Καλλιμά- 
£ΐ?ν.Άλλ’έπί πάσι τούτοις έθαυμάζετο ή έπαρχία αυτή διά τούς μεγα
λοπρεπείς καί περικόσμους βυζαντινούς ναούς, έκδηλον τεκμήριον 
τής εύλαβείρχς τών^κατοίκων. Τό ώργανωμένον ίερατεΐον ήν τό κόσμη

1) Φιλ. Συλλ. Τόμ. V., ο. 72-78.



μα τής μητροπόλεως Η ρακλείας, καί ύπεράνω τούτων πάντω ν προε- 
ξέχουσιν οι γεραροί άρχιποίμενες, ο ϊτινες ώς κύριον σκοπόν του βίου 
εθεντο τήν προαγωγήν των κο ινών καί τήν διάδοσιν των γραμμά- 
το^ν, ήσαν οί ένδεδειγμένοι προστάται των Μουσών καί δή οί Αέριοι 
τής 'Ηρακλείας κλεινοί μητροπολΐται είς οϋς δικαίως άποδίδοται ή 
πνευματική τής έπαρχίας άναγέννησ ις. Ό  Μ ελέτ ιο ς  μόνος τελευ- 
τώντος τού 1Η' αίώνος έδωρήσατο είς τά σχολεία 75000 χρυσά 
φ ρ ά γκ α 1) άλλοι έγένοντο έκδόται χρησίμων βιβλίων’ (ό Γεράα ιμος  
έξέδοτο τήν παράφρασιν του Έξαβίβλου του Ά ρ μ ε ν & π ο ν λ ο ν  καί ό 
’ Ιγ ν ά τ ιο ς  τήν Γραμματικήν του διακεκριμένου τής έπαρχίας διδασκά
λου Ιω ά ν ν ο ν  Α εο ντο η ο ΰ λο ν).

Ουτοι μετά του Γ ε ν ν α δ ίο υ  καί Μ ε θ ο δ ίο υ  «άπετέλεσαν καί σχο
λήν ούτως είπεΐν άναδείξασαν καί μορφώσασαν, χωρίς διδασκαλίας 
ποιμαντικής θεολογίας, δ ιευθυντάς τής θρησκευτικής καί κοινωνικής 
του έθνους ήμών ζωής άξιους μ νε ία ς»3). Ό  πρώτος άγλαός καρπός 
τών μόχθων τούτων Καί τής Ανενδότου προσπάθειας ήν τό νά άνα- 
δείξωσι τήν έπαρχίαν καί τάς έπισκοπάς τό σπουδαιότερον φυτώ- 
ριον αρχιερέων, τών Αριστέων τής στρατευομένης 6έκκλησίας. Οϋτω 
ό πρωτόθρονος τής Η ρακλείας συνέστησε τό λευϊτικόν γένος είς τήν 
άπέραντον ταύτην έπαρχίαν, δθεν ή έκκλησία έστρατολόγει τούς 
Αξιωματικούς, ή Σηλυμβρία, ή Γάνος, ή Μάδυτος, ή Περίστασις ήσαν 
προνομιούχοι γενέτειρα ι Αρχιερέων, δπως ή Ραιδεστός καλλιφώνων 
καί ήδυμόλπων ιεροψαλτών. Αλλά καί ή έκλεκτή πάράταξις τών πα
τριωτών διδασκάλων, τών ιατρών, τών νομικών καί πάσης κλάσεως 
έπιστημόνων, οϋς έν έκά,στη πόλει καί κωμοπόλει συνήντα τις, έπι- 
θέτει τήν κορωνίδα είς τήν άλματικήν πρόοδον τής παρελλησπον- 
τίου καί προποντιάδος περιφέρειας. Ούτως έξηγειτα ι τό φαινόμενον 
του άκμάζοντος έλληνισμου τής χώρας ταύτης, ήτις δέν ύπέστειλέ 
ποτέ τήν σημαίαν. Έ άν τό κλίμα ε ίνα ι σπουδαιότατος παράγων είς 
τήν άνά πτυξ ιν  τών κατοίκων, ένταύθα συμπληροΐ τό έργον καί ή 
θελκτική καί γόησσα φύσις, είς ήν έχει έπιδαψιλεύσει ή θεία πρό
νοια ύλην τήν εύλογίαν. ’Ενταύθα εΐχον ιδρύσει οί Βυζαντινοί μεγι
στάνες τά κέντρ α  ενω ρ ία ς  καί μ ετα σ τά α ια . Αί χαρακτηριστικοί όνο- 
μασίαι Κ α λ λ ίη ο λ ίς , Μ ν ρ ιό φ ν τ ο ν , Γ ά νο ς  (έκ τού γάνυμαι) ε ίνα ι έκ- 
φρασις θαυμασμού διά τάς έξόχους καλλονάς. Οί Κομνηνοί έν Η ρά
κλειά, οί Ά τταλειάτα ι έν Ραιδεστώ καί οί Άπόκαυκοι έν Σηλυμβρίρ 
καί έν Έ πιβάταις οί Ταρχανιώται, εΐχον τάς πυργοειδείς έπαύλεις,
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1) Μ α ν. Γ ε δ e ώ ν, Πέντε συγγενείς έκ Λέρου Αρχιερείς Η ρακλείας 
(έκ τ<£>ν θρακ.)*σ. 31.—2) Γ ε δ ε ώ ν ένθ’ άνωτ. σ. 3,
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άς μετεποίησεν, ή εύλάβεια αύτών εις μοναστήρια καί έπειτα όρφα- 
νοτροφεΧα. Αυτήν τήν μαγικήν δύναμιν ειχεν ό βυζαντινισμός, δν 
χλεύάζουσι πολλοί. Αυτός και έν τή καθ’ ήμάς γενεά  τούς όπαδούς 
τού κερδώου Έρμου παραδίδωσι μεθ3 όλων των άγαθώ ν είς τον 
λόγιον καί τήν φ ιλανθρωπίαν. Ή  φιλομουσία καί φ ιλογένέια  του ά- 
βραμιαίου οϊκου τών έν Σηλυμβρία Σ τ α μ ο ν λ α ίω ν  ε ΐνα ι τό έπισφρά- 
γισμα τών λεγομένων μοι ένταΰθα καί ή ωραιότερα άνάμνησις ’).

Δ ικαίως λοιπόν ή έπαρχία Ή ρακλείας έθεωρεΐτο ή αημαντ ικω *  
τ έ ρα  τοΰ  π α τ ρ ια ρ χ ικ ο ύ  κλ ίματος .

Παρετηρήθη ήδη υπό τινων, ή έν θρ^κη έλλειψ ις άρχαίων βυζαντι
νώ ν ναώ ν καί μνημείων—ούδεμία όμως μέχρι τοϋδε έγένετο σπουδαία 
έτι άνασκαφή.—Τό πράγμα ε ίνα ι εύεξήγητον, όταν ένθυμηθώμεν, ότι 
ή Θράκη καί δή ή έπαρχία 'Ηρακλείας έγένετο τό θέατρον όλων τών 
πολεμικών έπιχειρήσεων καί έπιδρομών, ών τέρμα καί σκοπός ύπήρ- 
ξεν ή έκπόρθησις τής Κ ωνσταντινουπόλεως. Έ ν τούτοις διεσώθησαν 
ούκ εύάριθμα μνημεία άρχαίας καί χριστιανικής τέχνης, ανάγλυφα, 
έπιτύμβια, έπιγραφαί, σταυροί καί διάφορα μαρμάρινα άντικείμενα, 
κιονόκρανα, θωράκια, κοσμήματα κτλ. καί προς τούτοις αγιάσματα 
υπόγεια καί άλλα ήνωμένα μετά λουτρού (Πάνιδον),Πολλά τών μνη
μείων τούτων ε ίνα ι έντετειχισμένα είς τούς υπάρχοντας ναούς, άλλα 
έφυλάσσοντο έν τοΐς σκευοφυλακείοις καί τοΐς νάρθηξιν, όπου δέν 
ύπήρχον ΜουσεΧα, καί τά πλεΧστα μετεκομίσθησαν είς τό έν Κων- 
σταντινουπόλει άρχαίολογικόν μουσεΧον, ώς βλέπομεν έν τώ κατα- 
λόγω  τού M endel.

Ό  έν Κ)πόλει Έ λλην, φιλολ. Σύλλογος είργάσθη μετά παραδειγ
ματικού ζήλου προς περισυλλογήν καί διάσωσιν τών άρχαιοτήτων 
έν Θράκη έπιφορτίσας τονγάείμνηστον 3ΑΌ'. Π απαδόπ ουλο ν  Κ εραμ έα ,  
δστις καί έδημοσίευσε πολύτιμον έκθεσιν τής άρΛαιολογ.αύτοΰ έκδρο- 
μής άνά τήν ανατολικήν Θράκην καί Μακεδονίαν. ’Αλλά καί έτερα 
έπίλεκτα μέλη τοΰ Συλλόγου οί M ordtmann  (πατήρ καί υιοί), ό Μ. 
Γεδεών, ό Στ. Ά ρ ια τάρχης , ό Α. Ζωηρός, ό Μ υστακ ίδης , ό Ξ. Σ ιδ ερ ί -  1

1) Λέγομεν άνάμνησις, διότι μετά τήν διάλυσιν τών τής Θράκης ελληνι
κών κοινοτήτων καί τόν εκπατρισμόν πανοικεί όλου τοΰ χριστιανικού στοιχεί
ου κατά τήν άποχώρησιν τοΰ έλληνικοϋ στρατοΟ άρξάμενον άπό του Βαλκανι
κού πολέμου καί έπαναλ,ηφθέντα μετά τήν έγκατάλειψ ιν τής Μ. ’Ασίας τω 
1922 ή οικία Σ τ α μ ο ύ λ η  διετηρήθη ώς άρχαίολογικόν ύπό τών Τούρκων 
Μουσεΐον. ’Ενταύθα αί μαρμάριναι έπιγραφαί τών συλλογών παρέμενον έπί 
τόπου κατά τόν κ. Μ ι λ τ. Σ τ α μ ο· ύ λ η ν, δστις κατώρθωσε τότε νά μετα- 
βή είς Σηλυμβρία μέχρι τού 1938, περί άλλων άρχαιολ. δωρεών, βλ. βιογρα
φίαν τοΰ μακ. Ά  ν σ τ. Σ τ α μ ο ύ λ η έν θρςχκ. ΣΤ', σ. 416—£22.



δης, ό Μ. Π αραν ίκας , ό Α αμπονα ιά δη ς  και έκ τών ξένω ν ό Α.
Dumont καί G. S eu r e  είργάσθησαν προς τον σκοπόν τούτον, καί οΐς 
όφείλεται εύγνωμοσύνη, ώς καί εις τούς φιλομούσους Ραιδεστηνούς, 
ο ΐτ ινες ού μόνον τό πρώτον συνέπηξαν έγχώριον Μουσεΐον, άλλα 
καί κατάλογον τής σπουδαίας αύτοΟ συλλογής έξέδοντο. Δόξα καί 
τιμή τώ άειμνήστω εύπατρίδη Ά ν α σ χ α σ ίφ  Σ χαμούλη ,  δστις άφειδώς 
προσδαπανήσας άπετέλεσε τήν μνημονευθεΐσαν πλουσίαν συλλογήν 
άρχαιοτήτων δ ιασώσας ουτω πολύτιμον προγονικής εύκλείας θησαυ
ρόν, οδ χάριν καί άνασκαφάς διενήργησεν. Τήν πρώτην συλλογήν 
τών ά να γλύφ ω ν καί επ ιγραφών αύτοΟ έξέδοτο τώ 1912 ό τής έν Ά - 
θήναις τής γαλλικής άρχαιολογικήςΣχολής έταΐρος G eo r g e s  S eu r e  υπό 
τον τίτλον Collection Stamouli. Ευτυχώς γνωρίζομεν ήδη τόν θαυμά- 
σιον βυζαντ. ναόν (τοϋ ΙΑ' α ίώνος) του άγιου Γεωργίου, τήν μητρό- 
πολιν τής 'Η ράκλειας. Ουτος ένωρίς προσείλκυσε τήν προσοχήν δύο 
διακεκριμένων άρχαιολόγων του Έ ρνέαχου Kolinka  καί του πρυτά- 
νεως τών καθ' ημάς βυζαντιολόγων Ιωσήφ S trz y g ow sh i , ο ϊτινες 
κατώρθωσαν έπ ιτοπίως νά έξετάσω σ ιν έπισταμένως τόν περικαλλή 
ναό ν ώς προς τήν άρχιτεκτονικήν καί ζωγραφικήν καί νά άποκο- 
μίσωσι σχεδιαγράμματα καί φωτογραφίας — ό ναός έχει καί μωσαϊ
κά — Αί πραγματεΐα ι τούτων έδημοσιεύθησαν έν τω Jahreshefte des 
osterrechischen archeologischen Institutes in Wien, περιοδικό σπα- 
νιω τάτω  παρ’ ήμϊν, δθεν καί ήναγκάσθημεν έν πιστή μεταφράσει νά 
περιλάβωμεν αύτάς ένταυθα.

Κατά τήν του καταλόγου τών μητροπολι των σύνταξιν  συνεπληρώ- 
σαμεν τό ήμέτερον υλικόν έκ τώ ν«Ά ρχιερατικώ ν καταλόγων» τής Θρά
κης του ΙΔ'τόμου τώ ν«θρ ακ ικώ ν» (βλ. βιβλιογραφίαν) οΰς βαπτίζω ώς 
Σ χ α μ ο ύ λ ε ιο ν  ΰ 'ρ μ κ ικ δν  χ ακχ ικ ό ν  ε ίνα ι ού μόνον ό τελευταίος, άλλά 
καί ό άρτιώτερος κατάλογος, π ο λ ύ τ ιμ ο ν  δ ιά  χήν Φ ρακ ικήν  ε κ κ λ η σ ία ν  
μ νημ ε ΐο ν .  Ουτος θά ήτο πολυτιμότερος, έάν είχε καί σύντομον βιο
γραφίαν τών έπισκόπων/Ως συνέχεια του καταλόγου τούτου έδει νά 
άκολουθήση ό τών έπ ισκοπών τήςΉ ρακλείας, α ϊτ ινες άπό δύο δεκά
δων περιωρίσθησαν είς τούς ύστερον χρόνους τοσουτον, ώστε νά με- 
τρώνται είς τά δάκτυλα τής μιας χειρός,έως ου πάσαι προήχθησαν είς 
μητροπόλεις,άλλά τό τοιοΟτον θά έδιπλασίαζε τόν όγκον τήςδε τής 
πραγματείας, κάί η παντελής όμως άπουσία θά παρουσίαζε άτελές 
τό έργον. τούτου ένεκα διαλαμβάνω διά βραχέων καί περί αύτών 
έπί τή βάσει τών άποκειμένων μοι σημειώσεων διά τά ονόματα τών 
έπισκόπων παραπέμπων είς to Σ χ α μ ο ύ λ ε ιο ν  &ρςικικόν^χακχικόν.

ΤοιοΟτον έν όλίγοις τό περί Ή ρακλείας ταπεινόν ήμών πόνημα, 
δπερ νομίζω, δτι άναπληροΐ μίαν έλλειψ ιν. Παρετήρησα έν τώ άξιο-

Είσαγωγή είς τήν έκκλησ. Ιστορίαν Ή ρακλείας 377
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λόγω περιοδικώ τοϋ έν Ά θή να ις θρακικοϋ κέντρου, «θρακικά.», όπου 
τοσαΟτα σοβαρά δημοσιεύματα παντοειδούς φύσεως, ότι δέν έδημο. 
σιεύθη είσέτι τι περί τής τε έκκλησίαστ. ιστορίας καί του θρησκευτι
κού έν γένε ι βίου τής Θράκης. Καί όμως αυτή, ώς άδιστάκτως π ι
στεύω, ύπήρξεν ή κοιτίς ού μόνον τής άρχαίας μυστηριακής θρησκεί
ας, άλλά  καί τής έξελίξεως του χριστιανισμού, διό καί ήξιώθη νά 
εχη τήν χριστιανικήν βασιλεύουσαν των πόλεων.

Έ πί τούτοις άπείρως εύχαριστώ καί δοξάζω τον "Υψιστον ένδυ-, 
νσμώσαντά με έν ουτω σκληρά βιοτική δοκιμασία νά φέρω εις πέ
ρας πολύμοχθον διατριβήν. Χάριν οίδα καί τω φιλομούσω ευπατρίδη 
κ. Μ ιλ τ ιά δ η  Σ ταμούλη ,  δ ι’ήν προθυμίαν έπεδείξατο παρέχων μοι άό- 
κνως πάσαν βοήθειαν καί ειδήσεις καί βιβλία, ων στερούμαι ενταύθα 
διατριβών.

’Έ γραφον έν Ψυχικω Α θηνώ ν έπί τω τέλει μηνός ’Οκτωβρίου 
τού σωτηρίου έτους 1941.

f  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΛΑΣ



HERACLEA SACRA

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ')

Ά ν ■&*. ‘Aλεξ.== Άνϋ'ίμου Άλεξονδη  μητροπολίτου Άμασείας, Χρο
νολογικοί κατάλογοι των από Χρίστου άρχιερατευσάντων κατά επαρχίας, 
‘ Ηράκλειας έν Νεολόγφ Κ)πόλεως 1890, 24 Μαρτίου.

Ά λεξα ν δ ρ ίδ η ς  Ή λία ς  (Ή λ. Ά λ.) Συμπλήρωσις χειρόγραφος των 
αταλόγων του Άμασείας σωζομένη έν τφ πατριαρχ. άρχείω καί χρησι- 
μοποιηθεΐσα υπό του κ. Μ  Σ ζα μ ού λ η  έν τφ «Σταμουλείψ θρακ. τακτι- 
κφ» κατ’ άντίγραφον του αδελφού αυτού σεβ. Έλευθερουπόλεως Σ ω φ ρο - 
ν(ου> ·:*.

*Ανώνυμος=Χζ ιρόγρχφον συνταχθέν έν Ά θ φ  άρχομένου τοϋ Κ'. 
αίωνος καί ευρισκόμενον παρ’ έαοί. Είναι βραχεία αναγραφή των μέχρι 
τέλους του ΙΖ'. αΐώνος άρχιερατευσάντων μετά εισαγωγής έν δλψ φΰλλα 
10 ήμικλάστως γεγραμμένα.

Άρχ. Θρςικ.=Άρχείον του Θρακικοϋ λαογραφικοϋ καί γλωσσ. 
θησαυροϋ. Περιοδ. σΰγγρ. έκδιδ. υπό επιτροπής Θρακών. Διευθυντής Πολ. 
Παηαχριοζοδονλου. Τόμ. Α'—Ζ\ Ά θήναι 1934—1941.

Acta P a t r .= k c ta .  et diplomata graeca raedii aevi sacra et pro- 
fana. ediderunt F. Miklosich  et /. Muller, Vindobonae, 1860—90.

Acta patriarchatus’ constantinopolitani (1315—1407) e codicibus 
manuscriptis bibliothecae palatinae academiae κτλ.

Γεδεών Παζρ. IIlv.=Mavovi)X Γεδεών, Πατριαρχικοί πίνακες, ε ι
δήσεις ιστορικά! βιογραφικαί περί των πατριάρχων Κωνσταντινουπόλεως 
από Άνδρέου του πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ\ 36 —1884, Κ)πολις 
(1890). Του αϋτοϋ τά έξης :

Άρχ. Ή ρακ.=Πέντε συγγενείς εκ Λέρου αρχιερείς ‘Ηράκλειας 
(1714 — 1830) (Ά νατ. έκ τοϋ Ε' τόμου των «Θρςικικών») Ά θήναι 1934.

Θρμκ. κ έ ν χ ρ α =  Παλαιάς εΰωρίας θρςικφα κέντρα. Σημειώσεις κτλ. 
(Ά νατ. έκ τοϋ Ζ' τόμ. «Θρρικικών) Ά θήναι, 1935. 1

1) ’Ενταύθα άναγράφομεν τά σπουδαιότβρα ιώ ν  βοηθημάτων, τά λοιπά βλέ» 
πα τις έν τφ κειμένφ.
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Θ ρμκ. άνιάσμ.=Κωνσταντινουπόλεως Θρμκικά αγιάσματα. (Ά νατ. 
εκ τού Θ' τόμ. «Θρμκικών»), Ά θήνα ι 19Β7.

Π α τ ρ . ’Ι?φ?7μ.:== Πατριαρχικοί εφημερίδες ειδήσεις έκκλ. ιστορίας 
1500—1912, Ά θήνα ι, 1936 — 8.

Gelzer M ^.=U ng'edriickte und ungenungend verroffentliche 
Texte und Notitiae episcopatuum, ein Beitrag zur byz.K irclien—und 
Verwaltungs Geschicbte von Heinr. Gelzer. A us den Abhandlungen 
des K. bayer. Academie der Wiss. I kl. XXI, Miinchen, 1900, σ. 531 
-6 4 1 . .· . : / ·  ....

Δ ελη κά νη ς  Κ α λ λ  = Ή  άποστολικότη; τοΰ πατριαρχικού θρόνου 
Κωνσταντινουπόλεως (είναι παράρτ. τοΰ άρθρου: Αί αξιώσεις τών επι
σκόπων της παλαιάς Ρώμης κτλ ’Ορθοδοξία, τόμ. Η/, 1933, Κ)πολις, σ. 
167ε.) υπό Κων. Δεληκάνη μητροπολίτου Καισαρείας.

Δελχ. lax. έΌ'ν.— Δελτίον τής Ιστορικής καί εθνολογικής Εταιρείας 
τής 'Ελλάδος, Ά θήνα ι.

Dumont βλ. Inscriptions, Rapport.
Dumont - Homolle,— Melanges d’archeologie et d’epigraphie κτλ. 

Paris 1892, σ. 307 -5 8 7 .
'Έ κ κ λ .  Ά λ φ ? 1.—Εκκλησιαστική ’Αλήθεια, σύγγραμμα περιοδικόν 

Κωνσταντινούπολή (επίσημον τοΰ πατριαρχείου δργανον).
Θρςικ. Δ ρ .~ Εύστρ. Δοάιου, Τά Θρακικά ήτοι διάλεξις περί των 

εκκλησιαστικών επαρχιών Σηλυβρίας, Γάνου καί Χώρας, Μετρών καί 
Ά θύρων, Μυριοφύτου καί Περιστάσεως, Καλλιπόλεως καί Μαδύτου. 
Τεύχος Α', Ά θήνα ι 1892. (λεπτομερής περιγραφή καί πλούσια).

Ή λ . Ά λ .  βλ. Άλεξανδρίδης Ή λίας.
<Η μερολ .—Ήμερολόγιον τών εθνικών φιλανθρωπικών καταστημά- 

το)ν εν Κωνσταντινουπόλει, τού έτους 1905. Αλ Κ)πολις 1905. Μητρόπο- 
λις Ήρακλείας καί Ραιδεστοΰ σ’. 162—87 (ή μόνη ύπάρχουσα περιγραφή)·

Θ ρ φ κ.=Θρακικά, σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον υπό τού εν 
Ά θήναις Θρφκικοΰ κέντρου, τόμ. Α'—Ιζή  Ά θήνα ι 1928 — 41.

*ΤεροκΑθξ—Hierocles Synecdemus et notitiae graecae episcopa
tuum. Accedunt Nili Doxapatri notitiae patriarchatuum  et locorum 
nomina immutata. edidit G. Parthey, Berolini 1866.

Inscriptions et monuments figures de la Thrace par Albert Du
mont. E xtrait dts archives des missions scientifiques et litteraires, 
troisieme serie, tome troisieme, Paris 1876.

Κ ερ α μ εύ ς  Ά·&. Π απαδόπ ουλο ς  βλ. Παράρτ. IZ' τόμ.
Κ ον ιδ ά ρη ς  Γερ. Αί μητροπόλεις καί άρχιεπισκοπαί τού οικουμενι

κού πατριαρχείου καί ή «Τάξις» αυτών, τόμ. Α', Ά θή να ι 1934.
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Κ ον ιδ ά ρ η ς  Γερ. 'Ηράκλεια εν Θρησκευτ. καί χριστιανική Ε γκυ
κλοπαίδεια, τόμ, Γ' 1938, σ. 837 — 848.

ϋΓόντο)/.=Έκκλησιαστ. Ιστορία από Χρίστου γεννήσεως μέχρι των 
καθ’ ημάς χρόνων υπό Κων. Κοντογόνου, τόμ. ΑΥ Ά θήνα ι, 1876 (εργον 
περισπούδαστον επί τη βάσει των πηγών, ενώ οι μετ’αύτόν "Ελληνες θεο
λόγοι άντιγράφουσιν άπλήστως τους Γερμανούς).

Κ ονρ τ .  ίΓ<»ν.=Τστορία τής Θράκης από των άρχαιοτάτων χρόνων 
μέχρι τοϋ 40 μ.Χ. Τόμ. Α' υπό Κων. Κουρτίδου, Ά θήνα ι 1932.

Κ ί5^ .= G eo rg ii Cyprii descriptio orbis Romani. Accedit Leotiis 
imperatori diatyposis genuina adhuc inedita. edidit H. Gerzer, Lip- 
siae 1880.

Le Quien, Oriens christianus in IV Patriarchatus digestus, Paris 
1748.

Ai«/zs/=Sacrorum conciliorum nova et complissima collectio κτλ. 
edidit I. D. Mansi, F lorentia.

MrfXf,ag=Tών αγίων συνόδων . . . .  οικουμενικών τε και τοπικών νέα 
και δαψιλεστάτη συνάθροισις έν ή περιλαμβάνονται καί οί κανόνες των 
θείων αποστόλων καί αι δυαταγαί αυτών . . . .  ετι δέ at κανον. επιστολα^ 
τών . . . αγίων πατέρων . . . των εν Νικαίρ . . . υπό Σπ. Παπαδοπούλου 
Μήλια . . .από Χριστού άχρί 1643, Παρίσιοι 1761—1763, τόμ. Α '—Β'.

Μ ηλ ιά ς  Θρον.=Περί τών εκκλησ. θρόνων τών υποκειμένων τφ  
οίκουμ. πατριαρχ. τής Κ)πόλεως θρόνφ (Έπιστολάριον υπό Σπ. Παπαδ. 
Μήλια, Βενετία 18755) σ. 224—256).

Μεσ. γ ρ άμμ .— Μεσαιωνικά γράμματα, τριμηνιαίων περιοδικόν του 
ομώνυμου Συλλόγου, Ά θήνα ι, τόμ. Λ'—Δ', (1930)—1939, Ά θήνα ι.

Σημ. Ό Α' τόμος δεν εχει εξώφυλλον, άρχόμενος κολοβώς από σ. 17; 
οΰτε πίνακες τών περιεχομένων ύπάρχουσι κατά τό σύστημα τού κ. Γ ε -  
δεών, δστις διευθύνει αυτό, διά νά άναγκάζωνται οι άνθρωποι, λέγει, 
νά φυλλομετρώσι τό βιβλίον, ή μάλλον νά άναγκάζωνται εις θυμόν και 
οργήν . . . .

Μολ.=ζΜολοασός Ζώτος, Δρομολόγιον τής Ελληνικής χερσονήσου 
αρχαιολογικόν ι'στορικόν γεωγραφικόν κριτικόν γλωσσολογικόν στατιστι
κόν και εμπορικόν, Τεύχος Ε', Θράκη καί Μυσία, Ά θή να ι 1904.

Μ ν α τ Έ π ε τ  ^ ’Επισκοπικοί κατάλογοι (συνταχθέντες υπό Β αο. Μ υ-  
βχα,χίδον καί έκδοθέντες μετά θάνατον υπό Γερ. Κ ο ν ιδ ά ρ η  εν Έπετη- 
ρίδι τής Εταιρείας βυζ. σπουδών, τόμ. ΙΒ' 1936, Ά θήνα ι, σ. 139—230
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εις ανταμοιβήν διά τήν άφιερωθεΐσάν β βλιοθήκην ι).
Μυαχ ,=Έκλογή καί πρόβλησις οικουμενικοί; πατριάρχου—Προνό- 

μιον Ήρακλείας, υπό Βασ. Μυστακίδου έν Έκκλησ. Ά ληθ. Ιτ. ΙΔ\ 1895 
σ. 379—80, 395—8, 4 0 3 -5 .

Ν. ‘ϋΓλΛ.=Νέος Έλληνομνήμων, τριμηναΐον περιοδικόν σύγγραμμα 
συντασσόμενον καί εκδιδόμενον υπό Ση. Π. Λάμπρου, Ά θήναι.

Ν. Ποιμ==Νεος ποιμήν, περιοδικόν θεολογικύν εκδιδόμενον κατά 
μήνα υπό τήν διεύθυνσιν τοϋ Φιλαδέλφειας Χρυαοοχόμον, αρχισυντάκτης 
Β ' Ανχωνιάδης Έ ν Κωνσταντίνου,τόλει, παράρτημα τής Έκκλ. 'Α λή
θειας 1919—1923 (έξεδόθησαν μόνον 5 τόμοι).

’0 0# .= ’Ορθοδοξία, περιοδικόν ήθικοθρησκευτικόν. Διευθυντής 0 
Χριστουπόλεως Μελέχιος, αρχισυντάκτης Βαο. Άνχωνίάδης, εν Κων 
σταντινουπόλει τόμ. A' —IT  1924 —194L (συνεχίζεται ώς διάδοχος τής 
Έκκλ. ’Αλήθειας καί τοΰ Ν. ΙΊοιμένος, επίσημον δργανον τοΰ οίκουμ- 
ΙΙατριαρχείου).

Όρφανίδης "Ανθιμος αρχιμανδρίτης, Ή  των επισκόπων χβιραφέ- 
τησις από τοΰ πατριάρχου καί ή ίδιάζουσα τοΰ Ήρακλείας θέσις, έν 
Έκκλ. Ά ληθ. ετ. Μ', 1920, σ. 269 -71 .

Παν„ Αενκ. βλ. Χατζηϊωάννου.
Παράρχ. ΙΖ' χόμ.=*0 έν Κ)πόλει Έλλ. Φιλ. Σύλλογος. Άρχαιολ- 

Έπιτροπή. Παράρτημα ΙΖ' τόμου. ’Έκθεσις παλαιογραφικών καί φιλολο
γικών ερευνών έν Θράκη καί Μακεδονίφ γενομένων κατά τό έτος 1885 
κτλ. υπό Άΰ·. Παπαδοπούλου Κεραμέως (σ. 3 —116 μετά Τ  πινά
κων) 1 2).

Peterson G. ΕΙΣ ΘΕΟΣ epigraphische, foringeschichtliche und 
religioiisgeschtliche Uutersuchungen. (Forschungen zur Religion und 
L iteratur des Alten und Neuen Testaments herausg. von Rnd. Butt 
mann und Dr. Herm. Gunkel, Neue Folge 24 Heft), Gottingen 1926. 
Σύγγραμμα μεστόν πολυμαθείας διά τήν έξέλιξιν τής ερμητικής επιστήμης 
έν τφ χριστιανισμέ Βλ. τό κεφ. περί τοΰ αγίου Γεωργίου καί τοΰ Θρακός 
ιππέως.

M2

1) 'Υπάρχει αταξία εις τήν σειράν. Μετά τον αλφαβητικόν κατ’ επαρχίας κα
τάλογον (σ. 139—222) άρχεται νέος. Με τ ά  τ ή ν  ά λ ω σ ι ν  (πατριάρχα» σ. 822 
—229), είτα παραλειπόμενα : Φωτική:. Χαλδίας κτλ. (σ. 229—231) άπερ δ εκδότης 
έδει νά τακτοποίηση, όσης μάλιστα είναι καί ό εκδότης των «Τάξεων»

2) Βλ. αρχαιότητες καί έπιγραφαί τής Θράκης.
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R appo r t=  Albert Dumont, Rapport sur un voyage &rcheologique 
en Thrace (ev Archives 1871, cr.*447 — 506 τοϋ IV τόμου,2 serie). Mste- 
φράσθη κατά to πλεΐστον μέρος εις ελληνικήν παρά Ά. Ζωηρόν  εν τφ 
ζ '  τόμφ (1873) τοϋ Φιλ. Συλλ. υπό τον τίτλον1: Ή  Θράκη και αί αρχαιό
τητες αυτής, άφήγησις περιηγήσεως υπό A. Dumont, σ. 359—385.

Σ α κ ε λ λ . =  Πόλεις καί θέσμια Θράκης και ’Ιωνίας έν τη άρχαιότητι 
μετά γεωγραφικής καί ιστορικής έπισκοπήσεως καί παραρτήματος των 
κυριωτέρων επιγραφών υπό Σ π , Σ α κ ελ λ α ρ ιά δ ο υ , Ά θήνα ι 1929 (έ'ργον 
σύντομον καί εμβριθές επί τή βάσει των πηγών).

ΣαμοΌ’ρ .— Λεξικόν γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης υπό Ά -  
χ ιλ λ . Σ α μ ο θ ρ ά κ η  εν Άρχ. θρμκ τόμ. Ζ',191) -1, σ. 227—336 (αρχή).

Σ αμ οΰ ’ρ. cIatOQ. — ' Ιστορία τής Θράκης, τόμ Α', Θεσσαλονίκη 1939, 
8 >ν, σ. 203. ·

Σάρ. =  Σ άρδεω ν  Γ ερμανός  μητροπολίτης Επισκοπικοί κατάλογοι 
τών επαρχιών τής άνατολ καί δυτικής Θράκης ( ϊπό τής άλώσεως γενικώς 
άλλ’ ίδίοος από τοϋ ιζ' αίώνος καί εξής), έν Θρακικοίς τόμ. C , 1935, σ.37 
—136.

Έπισκ. κατάλ. τών επαρχιών τής βορείου Θρμκης καί έν γένει τής 
Βουλγαρίας από τή; άλώσεως καί έξης, έν Θρακικοίς τόμ.Η' 1937, σ. 110 
— 189.

Είναι κυριολεκτικώς κατάλογος χρονολογικός συντομώτατος τής εκ
λογής καί παΰσεως ή άποβιώσεως τών επισκόπων (παραστατικώτερος τοϋ 
τής Άμασείας) επί τή βάσει τών επισήμων πατριαρχ. κωδίκων, έξ ών δημο
σιεύεται εν τισι καί το υπόμνημα τής εκλογής. Έ ν ύποσημειώσεσι καί 
χρονολογίαι, έν αις εϋρηταί υπογραφή έπισκόπων εις τάς επισήμους πρά
ξεις καί εις άλλας διατριβάς παραπομπαί. Ό  άγιος Σάρδεων είργάσθη 
όντως συστηματικώς ενταύθα τε καί εις άλλας παρόμοιας εργασίας, λίαν 
εύσεινηδήτως συμπληρών καί έπανορθών μετά λεπτολόγου ακρίβειας πά
σας τάς προγενεστέρας εργασίας. Εις το σύστημα αϋτοΰ μίαν σοβαράν 
ευρίσκω έ'λλείψιν, ήτις πολύ σκοτίζει τήν ερευνητήν τήν εξής :

Τά λήμματα καταστρώνει από τοϋ θανάτου τοϋ προκατόχου, ενώ 
κατ3 ακρίβειαν έν auccp δεν πρόκειται περί αύτοϋ, άλλα περί τοϋ εκλε
γόμενου, ώστε ή ορθή πτώσις ήτοι ή ονομαστική δεν φαίνεται πλέον έν 
αρχή, άλλ" έν τέλεΓ π.χ. το πρώτον λήμμα :

1) Ό Ζωηρός προσέθηκε καί τινας σημειώσεις καί έσχετίζετο προς τον συγ
γραφέα, δν καί συνώδευσεν ενιαχού εις τάς έρευνας, καί δμως έγραφε περί αγάλ
ματος τής- Παναγίας σωζομένου εν Μιροφλίφ ! (επανειλημμένες σ. 383). Ευτυχώς 
ό Κ ε ρ α μ ε ύ ς, οσιις εΐδε τό άγαλμα 'τοΰτο επί τόπου, άποκατέστησε το ορθόν Μυ- 
ριόφυτον, καίτοι τοΰτο εύρίσκετο έν Χώρρ..
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'Α νθ ιμ ο ν  « ψ ή φ φ  κ α ν ο ν ικ ή  . . . π α τ ρ ιά ρ χ ο υ  γεγονότος» , έ ξ ε λ έ γ η  
( 1 9  Ί ο ν ν .  1 6 2 3 )  ό . . . . μ η τρ οπ ολ ίτ η ς  Ά γ χ ιά λ ο υ  Π αρΰ'ένιος  (Θρρκ- 
^ ' σ. 41). Δεν είναι τό σχήμα πρωθύστερον ; καθ ’ δ ό ζητών πρέπει νά 
θηρεύη τό τέλος και ούχί την αρχήν, δπως τρέχομεν νά εύρωμεν τό ρήμα 
εις τάς γερμανικός προτάσεις ;

Σάρδ. πατρ .  «ατ.=Συμβολή εις τούς πατριαρχικούς καταλόγους. 
Κατάλογοι από τής άλώσεως και εξής υπό μητροπολίτου Σ ά ρδ εω ν  Γ ερ 
μ α νόν ,  Μέρος Αζ 1454—1702, Κ)πολις,- 1935. (άνάτυπον έκ τή ς ’Ορθο
δοξίας, δπερ είχε την καλωσΰνην ϊνα  μοί δωρήσηται ό φίλος συγγραφεΰς. 
έξεδόθη έκ τής ’Ορθοδοξίας καί τό Β' μέρος, δπερ μη έχων, παραπέμπω 
εις τό περιοδικόν). Ή  εργασία αυτή είναι περισπούδαστος καί εξαντλητική 
μετά βιογραφίας εκάστου πατριάρχου κιιί δαψιλούς βιβλιογραφίας καί τιμά 
τον συγγραφέα, παο’ού άναμέ»·ομεν καί την συμπλήοωσιν τού δλου έργου·

Στ — Σ ταμ ού λη ς  Μ ιλτ .  ’Αρχιερατικοί κατάλογοι των επαρχιών τής 
Θράκης από Χριστού. eH διεξοδική αύτη εργασία άπετέλεσεν ολόκληρον 
σχεδόν τον ΙΔ' τόμον τών Θρφκικών (1940) σ. 1—230. Συνηρμολογήθη 
έκ τών σημειώσεων τού αειμνήστου Ά ναστ . Σ τα μ ο ύ λ η  μετά πάσης προ
σοχής καί έπιμελείας υπό τού πατρώζοντος υιού έπικουρούντος καί τού 
αύταδέλφου αυτού κ, *Αντ. Σ τα μ ο ύ λ η  καί συνεπληρώθη, δσον ήτο δυνα
τόν διό καί δικαίως έκάλεσα τό έργον, « Σ τ α μ ο ν λ ε ΐο ν  Ό'ρρ,κικδν τ α κ τ ι 
κόν». Τό άξιόλογον τούτο έργον τίθησι τάς βάσεις, έφ ’ ών ηπλόλογοι καί 
θεολόγοι δύνανται νά έργασθώσι περαιτέρω προς συμπλήρωσιν.Σπουδαΐον 
είναι καί τό εν τελεί «Ευρετήριόν τών θρρκικών μητροπόλεων, αρχιεπι
σκοπών καί επισκοπών», οπού αναγράφονται οί πολυποίκιλοι τύποι, έν 
οΐς καθορρ τις οποίας μεταβολάς καί καταστροφάς ύπέστησαν αί λέξεις 
έν Θράκη! ,·.

Σ ύντ .  Ρ άλλ .  ΙΓοτΑ.=Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων τών 
τε αγίων . . . ’Αποστόλων καί τών . . . οίκουμ. καί τοπικών συνόδων καί 
τών κατά μέρος αγίων πατέρων έκδοθέν υπό Γ. Α. Ράλλη καί Μ. Ποτλή* 
τόμ.. A' —C, Ά θήνα ι, 1852 — 56.

Φιλ. Σ ύ λ λ .^ Ο  έν Κωνσταντινουπόλει ελληνικός φιλολ. Σύλλογος, 
τόμ. Α'—ΛΔ', 1861 —1914, Κωνσταντινούπολή.

Φωτ. Β ιβ λ .= Γ εν ν α δ ίο ν  Μ /Α ραμπατξόγλου  μητροπολίτου Ηλιου
πόλεως καί Θείρων,Φωτίειος βιβλιοθήκη ήτοι επίσημα καί ιδιωτικά εγγρα- 
φα κτλ. τού οίκουμ. πατριαρχείου, Μέρ. A' —Β', Κ)πολις 1933—1935.

X ή Παν. Λεΰκ. =  1. Χ ατζη ϊω άνο ν  ΙΙανελλήηον λεύκωμα, τόμ. 
ς ζ  σ. 9 2 -3 .

. Σημ. “Ο αξιότιμος κ. Μ. Στ αμού λ ης  αναφέρει Ιν τη Θρφκική βιβλιογρα
φία αΰτοΰ τοΰ Η. La 3 k in I-Jeraclea, έκδοσις ρωσιστί γενομένη έν Χαρκόβφ (βλ. 
®ρφκ. Ζ ., σ. 360). . f
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’ Εοχίδρααις τής τω ν  αρχαίω ν Θ ρακών θρησκείας έπϊ τόν  χρι
στιανισμόν.

1. Ό ρφεϋς κ α ί μ υ σ τη ρ ια κ ή  λα τρ ε ία . — "Α θ α ν α σ ία  ψ υ χ ή ς .— Τά 
μ υ σ τή ρ ια  τω ν Κ άβ ε ιρω ν . ’Α σκητισμός κ α ί φ ιλ α ν θ ρ ω π ία —Θ ρησκευτ. 
ό νομ α το λ ο γ ία  — Πώς έ ν ν ο ε ΐτ α ι δ σ υ γκ ρ η τ ισ μ ό ς  έν ©ρρ,κη.

Πανθομολογούμενον τυγχάνει,οτι οι Θράκες ήσαν ό κατ3 εξοχήν θρή
σκος λαός — καί αυτό τό όνομα τοϋτο δήλον ποιεί, ως έν τή εισαγωγή έδη- 
λώσαμεν— *δεξιώτερον γάρ τά τε άλλα έδόκει τον Μακεδονικού τό έθνος 
είναι πάλαι τό θράκ ιον και ονχ ομοίως εις τά θειά  όλίγωρον», ως λέγει δ 
Π α υσα ν ία ς1). Πολλά παρά των Αιγυπτίων παραλαβόντες ου μόνον είσή- 
γαγον εν Έλλάδι την μυστηριακήν θρησκείαν, άλλα καί θρακικάς θεό
τητας έπέβαλον* 3) δθεν είχε δίκαιον δ χαριέστατος Λ ουκ ιανός , δστις εξ
οργιζόμενος κατά των ’Αθηναίων άποκλειόντων τούς Θράκας τής μυήσεως 
εγραςρεν «έτόλμηαε δέ ποτέ έρωτήσαι δημοσία τής προρρήσεως άκονσας  
διά τίνα α ιτ ίαν  άποκλείονσι τους βαρβάρους και ταντα τον την τελετήν αν - 
το ϊς  καταστησομένον Ε ύμόλπου  βαρβάρου καί Θρακός οντος» 3).

Δεν διέφερον δμω; πολύ των Ελλήνων,άλλ’ήσαν έκλεκτικοί Κατά τον 
*Η ρόδοτον4 εσέβοντο μόνον τή ν^ ρ ^ ν , την "Α ρτεμίν καί τον Δ ιόνυσον. 
καί τον πρώτον μέν, «οτι πολεμικόν^&νος τό παλαιόν οί Θρήκες» 5), την 
’Άρτεμιν ώ ; Β ένδ ιν , καί τον Διόνυσον ταυιίζοντες τφ Ή λίφ  κατά Μ α- 
κ ρ όβ ιο ν* γ  διότι δ 'Ο ρφ εύς  «τον Ή λιον  μέγιστοι- των θεών ένόμισεν, δν

1) Θ', 29,8. Βλέπ. έν αρχή τοΰ κεφ. "Αγιος Γεώργιος καί Θράξ ίππεύς καί 
κατωτ. είς τά περί ασκητισμού των γυναικών.—2) Έν Μουνυχίρ π.χ. συνεστάθηοαν 
τά Β ε ν δ ί δ ε ι » ,  προς τιμήν τής Άρτέμιδοο, ή ις παρά Θρρ-ζΐ Β έ ν δ ι ς εκα
λείτο (ή μάλλον ήν άλλη παρεμφερής θεά), εορτή τελούμενη έν Πιιραιεϊ μετά λαμ- 
παδοφορίας, ήν ήκολούθουν έφιπποι (Ξεν. Έλλην. II, 4,11, Ήούχ. έν λ, Βενδις» 
Ρ r e 1 1 θ ί —R θ b e r t Greich. Mythologie, 1887, a. 828).— 3) Δ η μ ο σ d. 34. 
πρόρρησις ή δοκιμή των Όβλόντων νά μυη-Οώσι.—4) Βιβλ. y , 7.—δ) Τ"ζ έ τ ζ η ς 
εϊς Λυκόφρ, 397.—6) Satur. 1, 18, 11, Item in Thracia eundem habere Solera et 
U  t> e  r  i i  m .  -» -
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καί ’Α πόλλω να  προσηγόρευσεν»· διό και προύκάλεσε την μήνιν τών Μαι
νάδων ι)" καί ου μόνον τους ξένους θεούς μετεμόρ^χυνον, άλλ* ειχον- καί 
ίδιους3) καί ήσαν ένθουσιασταί καί μυστικοπαθείς θιασώται «απορρήτων 
μυστηρίων», άπερ έξετέλουν διά θεουργιών καί δργιασμών. Τοιαϋτώι τε- 
λεταί, απομιμήσεις αυτών τών αρχαίων, διετηρήθησαν μέχρι σήμερον περί 
την Βιζύην, εν τη αρχαία’Αστική 8) καί εις την επαρχίαν Άγαθουπόλεως"). 
Ά λ λ ’ ό κυρίως μεταρρυθμιστής της θρησκείας έν Θράκη είναι αύτός 
ό Ό ρφεύς,καί ό θρησκευτικός κώδιξ είναι τά Ο ρφικά0). Ο Λίνος 
διά πελασγικών γραμμάτων λέγεται, δτι κατέλιπε τάς πράξεις καί περι
πέτειας τοϋ Διονύσου, 6 Ό ρφεύς δέ, ό υιός τοϋ Απόλλωνος καί τής 
Μυύσης Καλλιόπης, βασιλεύσας έν Ροδόπη καί Ίσμάρφ καί μαθητευθείς 
παρά Λίνου την μουσικήν, έσυστηματοποίησεν αύτάς καί μετά ρυθμού 
καί μέλους έν δωρική γλώσση διέδωκε παρά τοις Θρ<?ξίν. Μεταβάς δ3 ειτα 
εις Αίγυπτον καί μυηθείς παρά τών ιερέων μετεφύτευσεν εις Θράκην τά 
μυστήρια τοϋ Διονύσου 6) μετά τών μυστικών καί οργιαστικών τελετών. 
Ταΰτα διά θεσπεσίου μέλους έδίδαξε καί εις Θήβας τής Βοιωτίας παρα- 
δούς την έκ τής Θηβαίας Σεμέλης γέννησιν τοϋ Διονυσίου, όθεν τά ’Ορ
φικά μετεδόθησαν εις δλην την Ελλάδα.

Ό  Λουκιανός συνδέει τύν Όρφέα προς τον Εϋμολπον,τόν είσηγητήν 
τών ελευσινίων μυστηρίων, είσάγων την φιλοσοφίαν ούτωσί διαλεγομένην 
«ΕΙτα εις Θράκην, ένθα μοι Εϋμολπος και ’Ορφεύς σννεγενέσθην, οϋς 
και προαποστείλασα εις την 'Ελλάδα , τον μεν ώς τελέαειεν αυτούς, τόν 
Ενμολπον' έμεμαθηκει γάρ τά θεία παρ ’ ημών άπαντα , τόν δε ώς επμδιον 
προβ ιβάζο ι7) τη μουσ ική '»9’). Είτε λοιπόν προεβίβαζεν εί'τε έξεβίαζεν ό 
ήδύμολπος ίερομύστης, διά τής τερψιθύμου λύρας συνεκίνει καί συνήρπα- 
ζε καί αυτά τά άγρια θηρία, άπερ καταλείποντα τά σπήλαια καί τούς 
δρυμούς κατηκολοΰθουν αύτφ ώς. ήμερα άρνία. καί αυτοί οί αναίσθητοι 
λίθοτ καί τά δένδρα συνεκλονοΰντο υπό τοϋ συνταρακτικού άσματος, ώς 
παραδίδουσιν ήμϊν ot ποιηταί9) καί συγγραφείς: «Ό ρφεύς δε και Άμ-

1) G is  e k e Thrakiche—pelasgiakke Stamme o. 2 7 .-2 ) Βλ. την ώραίαν δια
τριβήν τοϋ κ. Μ υ ρ τ ί λ ο υ ' Α π ο σ τ ο λ ί δ ο υ έ ν  Θρακικοΐς Ε', σ. 41—59. 
Περί τής θρησκείας τών αρχαίων Θρρ,κών.—3) Αύτ σ. 43—4. Έ π ιθ ι καί Β ι ζ υ - 
η ν  ό ν  Οί καλόγεροι καί ή λατρεία τοΰ Διονύσου έν Θράκη, Θρρκ. έπεχηρίς 
τοϋ έτους 1897, σ. 102—127.—4) Τά ’Αναστενάρια βλ. βίσαγ.—5) Βλ. L ο b e. c k 
Aglaophamus seu de theologiae mysticae Graecorum cauais. Lugdvtni Batavorum 
1829. Περιέχουσι θεογονίας, ιερούς ύμνους, μαγικούς καί εξιλαστήριους τύπους.

6 ) C r e u z e r  ένθ ’ άνωτ. τόμ. I 254, II, 299. III, 139, 149, 168.—7) προσ1· 
βιάζοι έχει ή πρώτη έκδοσις.—8) Δραπέται.—9) Ε ύ ρ ι π. "Λλκ. 357, Βάκχ. 560. 
Κύκλ. 646, Ρήσ. 943. Ά  ρ ι σ τ' ο φ: "Όρν. 769έ.
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φέων, ο ΐπεβ επαγωγότατοι έγένοντο των ακροατών, ως καί τά άψυχα επι- 
καλέοαοΰαι προς τό μέλος, αυτοί, αν ο ϊμαι, εΐγε ήκονααν, καταλιπόντες  
αν τάς κ ιθάρας, παρεατήκεοαν ο ιωπή άκροώμενοι' τό γάρ της τε αρμονίας  
τό άκριβέοτατον διαφνλάτειν  ως μη παραβαίνειν τι τον ρνΰμον  . . . και 
οννφδόν είναι την κ ιθάραν  και όμοχρονεϊν τη γλώττη τό πλήκτρον και τό 
εναφες των δακτύλων και τό ενκαμπες των μελών» ι).

-Η παράδοσις εσώζετο ζωηρά καί κατ’ αυτούς τούς ρωμαϊκούς χρό
νους, ως έπικυροϊ έπιτύμβιον επίγραμμα τής Βερόης.

Άγα&χ\ τύχη

Τηρης Παίων (;) [Απόλλωνος έταΐρον 
*Ορφέα δαιδαλέης βήκεν άγαλμα τέχνης, 
ός βηρας και δένδρεα και ερπετά και πετιηνά  
φωνή χειρών κοίμηαεν άρμονίη .£)

Ή ν  τόσφ -θαυματουργόν τό -θεσπέσιον τοΰ Όρφέως ασμα, ώστε καί 
αυτοί οι νεκροί ήσθάνοντο καί άνίσταντο εκ των τοΰ ",/\.δου κευ-θμένων. 
καί δικαίως ό παραβάτης αύτοχράτωρ παραληρών έφ-θέγγετο: *’Ορφενς 
παρίτώ  μετά  τής κιθάρας ψαί τής τά πάντα έλκούοης φδής, επιβρεμέτω  
Διϊ τά μεγάλα καί υπερφυή τής βεολογίας ρήματα και νοήματα» 3). Έκτε- 
νέστατον περί τοΰ Όρφέως ποιείται λόγον ό Παναανίας (Θ' 30) αναγρα
φών τά εις αυτόν υπό των 'Ελλήνων άνεγερθέντα έπί τή βάσει των 
παραδόσεων παραστατικώτατα μνημεία καί τά περί τοΰ τραγικού 
τέλους αυτόν. Οι "Ελληνες άπεθανάτισαν αυτόν ού μόνον ως ποιητήν καί 
ν ιθαρφδόν, άλλά καί ώς μάντιν καί προφήτην 4). αυτός συνώδευσε τούς 
"Αργοναύτας κατά την τυλμηράν εκείνην εκστρατείαν,κατέπαυε τά τρομε
ρά κύματα τοΰ Εύξείνου πόντου καί εσωσεν αυτούς από προφανή κίνδυ
νον παρά την Σαμοθράκη ν δ) αυτός άαεκο μισε διά τής λύρας τον φοβερόν

887

1 ) Λ ο υ κ ι α ν .  Εικόνες 2.—2) 1 α κ ε λ λ. 117, σ. 298.-3) Κ ο υ ρ τ. 392 
εκ Γ ρ η γ ο ρ ί ο υ  Ν α ζ ι α ν ζ η ν ο ΰ  πρός Ί ό υ λ ι α ν ό ν  Γ' 104. Έκ 
τη ; οΰτω τεΟείαης παραπομπήν μή έκλάβη τις, δτι ό Γρηγόριον λέγει ταΰτα (βλ. 
α ία . σ. 388—408 εκτεταμένος περί τοΰ Όρφέως. Πλιίω παρά R e i n a c h  (Sa
lomon) Orpheus, Histoire generale des religions, 34e mille. Nouvelle edition revue 
et augmentee, Pane 1920. —4) «"Οτι τό παλαιόν οί μάντεις καί μουσικήν είργσζον- 
το* Σ τ ρ ά β. Ζ\ 330.—5) Πρβλ. ‘Α ρ ι σ τ σ φ. *Όρν. 769έ. Ιδού πώς ό κ. 
Κ ο υ ρ τ ί δ η ς (σ. 394) μεταφράζει τούς σχετικούς στίχους *
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δράκοντα (“Άργος) καί ουτω άφήρεσαν το χρυσόμαλλον δέρας.' *Ην πνεΰ.- 
μα εμψυχωτικόν, πατήρ των μυσταγωγών καί ό πρώτος του Διονύσου 
Ιερευς, εξηγητής τής ευθΰμου λατρείας τοϋ Βάκχου, εξ ής οί άνθρωποι 
εκείνοι, στρέφοντες τά νώτα προς τήν άνυπόφορον θεοκρατίαν του Όλυμ
που, ευρισκον ψυχικήν γαλήνην και θρησκευτικήν παραμυθίαν1). Άλλα 
τις ή νέα θεολογία του Όρφέως, δι’ ής τοσοΰτον έπέχυσε φώς εις τον 
κόσμον, δστις εξακολουθεί νά εξυμνή αυτόν μέχρι σήμερον/5*) Ή  διονυ
σιακή ήν ασιατική λατρεία περιέχουσα πολλήν θρησκοληψίαν καί πλάνην 
δεισιδαίμονα καί εκτρεπομένη εις ακατονόμαστα όργια. Ό Όρφεύς λοι
πόν ήθελησε νά άποκαθάοη αυτήν καί νά μύηση τούς όπαδονς είς τήν 
τελειότητα. «Όρας, γράφει ό 'Ερμίας, πώς ό Όρφευς πάσας  (τάς ερωτι
κός επ ιπνο ίας) επιτηδενσας φαίνεται . . τελεστικώτατον μεν γάρ αυτόν κα} 
μαντ ικώτατον παρε ιλήφαμεν , και υπό τον ’Απόλλωνος κινονμενον) ον 
γε δι αυτό τούτο κα ι Καλλιόπης υιόν γενέσΰαι φασίν. 'Ερωτικώτατός τε 
τε εστιν, ώς αυτός λεγων φαίνεται προς τον Μουσαίον 3) καί προτείνων 
αντφ  τά θε ία  αγαθά καί τελειών αύτόν» 4) Τον θειον τοΰτον τοϋ Όρ
φέως έρωτα εξαιρεί και ό Πλάτων «ευρών παρ’ Όρφεΐ τον αυτόν θεόν 
καί έρωτα κοί δαίμονα μέγαν άποκαλοΰμενον άγαπήσειε κυί αυτός . . · 
ιόν τοιοΰτον ύμνον . . . »  °) "Ωστε μάντις τις καί κιθαρα)δός αυτός αυν- 
έδεσε τήν θρησκευτικήν μεταρρύθμισιν πρός τόν *Απόλλωνα . Κατ’ 
άρχαίαν θρφκ. παράδοσιν, πατήρ τής ποιήσεως ύπήρξεν ό "Ολεν—καί 
τό όνομα αυτό είναι φοινικικόν σημαίνον τό παγκόσμιον δν καί συνά-

Τό άσμα έρχεται μέσα από τά αιθέρια σύννεφα, 
τά άγρια θηρία ζαρώνουν από τον φόβον των 
καί ή ήσυχη ξαστεριά σβύνει τά (οργισμένα 
κύματα τού πέλαγους.

1) Κ. M u l l e r  ‘Ιστορία τής ελληνικής φιλολογίας, μετάφρ. Κυπριανόν, Α', 
’Λθήναι 1884, σ, 326.—2) E d. S c h  u r  έ :  «Ή  έπτάχορδος λύρα έγκολποΰται 
τό σύμπαν. Έκαστη αύτών άπηχεΐ μίαν διάβεσιν τής άνθρ. ψυχής, περιέχει τό νό
μον μιας έπιστήμης . . άς χαιρετήβωμεν εν τφ προσώπωίου τ ο ν  μ έ γ α ν  τ ή ς  
Ε λ λ ά δ ο ς  μ υ σ τ  α γ ω γ ό ν . . .  »κτλ, απέραντος διθυραμβώδης ύμνος παρά 
Κ ο υ ρ τ. σ. 401—405 έκ τοΰ βιβλίου Les grands inities 219 έ.—3) Ούτος ήν των 
διαπρεπέστερων καθηγητών αύτοϋ ώς καί ό Θ ά μ υ ρ ι ς καί Ε ύ μ ο λ π ο ς .  
Περί τούτων ό Σ τ ρ ά β ω ν :  «ο'ί τε έπψεληθέντες τής αρχαίας μουσικής Θράκες 
λέγονται , . . καί τφ Βυμόλπφ δέ τού ν ο μα ένθένδε, καί οί τφ Διονήσψ τήν ’Ασίαν 
όλην καθιερώσαντες μέχρι τής ’Ινδικής έκεΐθεν καί τήν πολλήν. μουσικήν μεταφέ- 
ρουσι» κτλ. (ονόματα οργάνων βάρβαρα) βιβλ. 1', 471.—4) 'Ορφικά Δ η μ. Μ ό
σ χ ο υ  σχολ. 1.—5) Αύτ. σχολ. 15.
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πτεται τό λ4π;άλΑωνέ(=παγκόσμιο ςπατήρ)’ όθεν καί επίγειον τοΰ ’Απόλ
λωνος ο ϋ λ ιο ς  '). Κατ’άρχάς έν Δελφούς Ιλατρεύετο ό ”Ο λεν  ώς ό ή λ ια κ ό ς  
λόγος. Την άρχέγονον ταΰτην λατρείαν άνεζωογυνησεν έν Θράκη ό Όρ- 
φεύς μεταρρυθμίζουν τά διονυσιακά μυστήρια ώς ψάλλει καί ό Πίνδαρος. 

Έξ ’Απόλλωνος δε φορμικτάς άοιδάν πατήρ  
έ'μολεν εναίνητός Όρφενς  a) .

Συνδέσας οΰτω τό κήρυγμα αύτοΰ προς τον θεόν τοΰ φωτός έπηγ- 
γέλλετο νά διδάξη τάς ύψηλοτέρας θεωρίας τοΰ θρησκευτίκοΰ βίου άφυ- 
πνίζων εί,ς τάς καρδίας των οπαδών την γνώσιν τής αλήθειας και μ υ σ τα γω -  
γών α υ το ύ ς  ε ις τη ν  ε υ α γ γ ε λ ικ ή ν  ά λ ή θ ε ια ν .  Ό D e c h a r m e γράφει 
περί τοΰ του tit εςής : «7ώιουτοτροπω; ο Ό ρφ ενς  κατέστη δ υποτ ιθέμενος  
ι δρυτής μυστηρ ιώδους τίνος λατρείας, αρχαίας όσον καί αι άρχαϊ τοΰ ελ
ληνικοί) πολιτισμού, καί ήτις, άφον εζησεν επί μακρόν εις τό σκότος , άνε- 
φαίνετο εις τό φως χάριν των ευσεβών ψυχών, αϊτ ινες ήρχοντο ζητονσαι  
ηθικά παραγγέλματα εις την νπόϋεσιν ενδαίμονος αθανασ ία ς* 3). 'II αθα
νασία τής ψυχής ήν δόγμα πίστεως παρά Θραξίν. Ό Ζ άμολξ ις  έδίδασκεν 
«ώς οντε αυτός ούτε οι συμπόται  αυτόν ούτε οι εκ τοντέων αίεί γινόμενοι 
άποθανέονται ,  άλλ’ή ξ ο υ ο ιν  ές χώ ρον  τ ο ύ τ ο ν , ϊ ν α  α ί ε ί  π ε ρ ιε ό ν τ ε ς  εξου- 
ο ιτ ά  π ά ν τ α  α γ α θ ά »  *). Έ ν ΙΙερίνθφ ήν το μοναδικόν νεκυοπομπεΖον  
(ψυχοπομπεΐον), όπου οί μαντευόμενοι θΰοντες τοίς ΰποχθονιοίς θεοΐς ε- 
κάλουν τάς των τεθνεώντων ψυχάς. Ό Π αυσαν ία ς  έκπεσών τοΰ Βυζαν- 1

;J8i>

1) P r e l l e r -  R o b e r t ,  έ ν θ ’ άνωτ. σ. 277 — 8. πρβλ. καί τον λύκιον Ό 
λ η  ν α, τον π ο ι η τ ή ν  των ύμνων τοΰ ' Α π ό λ λ ω ν ο ς  έν Δήλφ παρά 
Κ ο υ ρ τ. σ. 407.—2) Πύθ. Δ. 176. Κατ’ ουσίαν ή θρησκεία των Θρακών ήν ήλιο
λατρεία. Ό "Ο μ η ρ ό ς  παρίστησι τον Ά  π ό λ λ ω ν α πολιούχον τής Ίσμά- 
ρ,ου, δπου καί τέμενος ήν άφιερωμένον αύτω ώς κατοικία τοΰ ίερέως αύτοΰ Μ ά- 
ρ ω ν ο ς (Όδύσσ. 1, 197). 'Εντεύθεν καί ό ί'ππος, ζφον μαντικόν, έθυσιάζετο αύ- 
τφ καί ήν σεβαστόν παρά Θραξί. Ό  ήλιος επισπεύδει ταχέως προς ουρανόν, διότι 
προσφέρεται θυσία τό πλέον ώκύπρυν ζφ ο ν  τούτου ένεκα καί ή λατρεία του ίπ- 
πέως καί ό έζηρωϊσμός αύτοΰ, ήτις έπειτα μετεδόθηκαί εις χριστιανούς ήριοας τής 
πίσιετος παρισταμενους έν Θράκη εφίππους (βλ. κεφ ΙΑ', άγιος Γεώργιος, κσί 
Η e Ιι n Kulturpflanzen und Hausthiere κτλ. Berlin It 741, σ. 64, 98—9). Καί τοΰ 
Ά  χ ι λ λ έ ω ς οί ϊπποι ή σαν τέκνα τού Ζ ε φ ύ ρ ο υ καί τής Ά ρπυΐας Π υ- 
δ ά ρ γ η ς, καί ό Α ί ο λ ο ς  λέγεται Μπποτάδης, ήτοι υιός Ιππου, Βλ. καί τον 
όρφ. ύμνον προς τον "Ηλιον, οστις ανεκαλύφθη ύπό Ε. M i l l e r  καί έδημοσι- 
εύθη έν Melanges de literature grecque κτλ. Paris 1868, σ. 417—449,—3) Παρά 
Κο υ ρ τ. 406. Εις τήν ύπόθεσιν των Λι-θικών (βλ. Δ η μ. Μ ό σ χ ο υ  'Ορφι
κά) διηγείται ό Ό ρ  φ ε ύ ς τά τής μεταστροφής αύτοΰ προς τήν λατρείαν τοΰ 
Ή  λ ί  ο υ ’ ότι παϊς ών καί κινδυνεύσας νά σπαραχθή υπό δράκοντας κατέφυγεν εις 
τό ιερόν τοΰ Ή λιου' όΟεν επί τή σωτηρία ό πατήρ αύτοΰ έτησίως προσέφερεν εις 
τον "Η λ ι ο ν θυσ ίαν.—4) Ήρόδ. Δ'. 9ϋ.
Θ Q α κ  ι κ  ά ΙΖ  . 2 5
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τίου και βασανιζόμενος υπό τοΰ φάσματος της βυζαντίας Κλεονίκης, ήν 
είχε φονεΰσει, κατέφυγεν ενταύθα «την ψυχήν ανακαλούμενος»  1) Ε ντεύ
θεν και 6 Όρφεύς έν επιγραφαΐς άναφέρεται ώς ψυχοπομπόςa). (βλ. 
περί αθανασίας ψυχής κατωτέρω). Ούτως εμφανίζεται ό Ό ρφενς διδά
σκαλος ήμετέρον βίον εν Θρ^κη καί εισηγητής δια τής θρησκείας άνω- 
τέρου πολιτισμού. Ό μυθυγράφος Ηράκλειτος παρατηρεί : * Ό  Ό ρφενς 
έλέγετο δτι έκινονσε και δένδρα και πέτρας και ΰηρ ία  και πτηνά. Θά 
ήμπορουσε  να εΐπη τις, δτι, ενώ οι άνθρωποι  ήσαν ΰηρ ιώδε ις  καί δεν είχον 
>)'&η ούτε νόμους έγνο)ριζον, τούς Μφερεν εις θεογνωσίαν και τους πα-  
ρεκίνηοεν εις την εύσέβε\αν, δτι απέκτησε φήμην, επειδή με τούς λόγους 
έ/ιαλάκωπε τους πετρο'ιδεις και θηριώδεις άνϋρώπονζ»  3)

Στενωτάτην σχέσιν προς τήν ήλιολατρείαν των Θρφκών, άρχέγονον 
θ ρ η σ κ ε ία ν , έχει ό Λυκούργος, αρχαίος θεός έν Θράκη, μεταποιηθείς 
υπό των Ελλήνων εις βασιλέα των Ήδωνών, ώς δηλοΐ ή λέξις (λυκ  - l u x  
φως, δθεν λνκοεργός^φωτοδότης, ταυτόσημον καί τό Λύκειον). Ουτος 
καταδιώξας τον Διόνυσον έτυφλώθη υπό των θεών, δθεν καί ή όμοιό- 
της προς τον Όρφέα ώς προς τό τραγικόν αυτού τέλος.

Κατ’ Ε ύρ ιπ ίδ η ν  «μυστηρίων τε των απορρήτων φανάς εδειξεν Ό ρ 
φ ενς» 4) δηλ. έδίδαξε τό απόρρητον των μυστηρίων τελουμένων έν νυκτί 
υπό τό φως των λαμπάδων, άλλα τό τοιούτον (παρεμφερές προς τό πρα
ξικόπημα τού Ι Ι ρ ομ η θ έω ς  κλέψαντος τό πΰρ εκ τού ουρανού καί διδά- 
ξαντος τάς τέχνας εις τούς ανθρώπους, δπερ άλληγορεΐται καί εις τό 
πνευματικόν φως) δεν ήρεσεν είς τον Δία, διότι άπεκάλυψε τά μυσιι- 
κά των θεών' «κεραυνωθήναι δε αυτόν των λόγων ένεκα, ών έδίδασκεν έν 
τοΐς μνστηρίο ις, ον πρότερον άκηκοότας ανθρώπους»  °). Κατ’ άλλους, ε
πειδή ουτος άντεισαγαγοιν αντί τού Διονύσου τήν λατρείαν τού Ήλιου, 
ήλθεν είς ρήξιν προς τούς θιασώτας αύιού' διό αί άγριαι Μαινάδες καιε- 
σπάραξαν αυτόν και τά μέλη ερριψαν είς τό "Εβρον β). Είς τό Παγγαΐυν 1

1) Σ  α κ ε λ λ. σ. 97.—2) Παρίσταται δέ καί έν άναγλύφοις έπιτυμβίοις μεχά 
τοΰ Έ ρ μ ο υ  καί τής συζύγου αυτού Εύ ρ ιδ ί κ η ς, ήν έλυτρώαατο έκ χοϋ 
"Αδου βλ. C r e u z e r, Symbolik and Mythologie der alien Volker besonders der 
Griechen III, Leipzig 1821, a. 173. Τοιαύτην ΰέοιν έχει και ό προφήτης Δαβίδ 
είς πολλάς εικονογραφίας χριστιανικός πρό τοΰ ψυχορραγοΰντυς δίκαιου κρούα,ν 
τήν κιθάραν, ΐνα διά τής δυνάμεως τής ήδυμόλπου μουοικής άποσπαοΰή άτεηαιοθή- 
τως ή ψυχή έκ τοΰ στόματος (τοιαύτη παράστασις έν τή Τραπέζη τής Μεγίστης 
Λαύρας τοΰ "Αθωνος.).—Β) Mythograplii graeci 23, σ. 417’κατό μετάφρ. Κυ υρ τ. 
σ. 393, Λέγει καί ό Ά ρ ι σ τ ο ψ. Βάτρ. 1032, δτι δ Όρψεύς έδιδαξε τήν ί ε- 
ρ άν τ ε λ ε τ ή ν  καί αποχήν φόνων.—4) Ρ ή σ. 944, '1 π π ο λ. 993.-5)
Π α υ σ. Θ'. 30,5.—6) Βλ. Λ ο υ κ ι α ν ό ν  πρός άπαίδευτον παρά Κ ο υ ρ τ. 
395—6, Π α ύ σ. Θ'. 30.
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έκ τοΰ χυθέντος αίματος έβλάστησε βοτάν?] κιθάρα  καλούμενη, ήν κρα
τούντας οί θυρσοφόροι εψαλλον I «καί τότε φρονήσεις,  όταν έση μάχην 
φρονών» 1). Πολλοί εκκλησιαστικοί πατέρες διά τοϋτο παρέβαλον τόν 
3Ορφέα προς τόν Χριστόν *).

Ά λλ’ εν Θράκη, τη πατρίδι τής θεοδώρητου μουσικής, θά άνέμενέ τις 
έξαρσιν άνωτέραν θρησκευτικήν, ήτις διά τοΰ μέλους, τοΰ ρυθμοϋ καί 
των μουσικών επιτυγχάνεται οργάνων «ή μουσ ική πάσα θρφκία και ά- 
σιάτις νενόμισται  δήλον δ' εκ τε των τόπων, έν αΐς αι Μονσαι χετίμην- 
ται' Πιερία γάρ καί  ’Όλυμπος καί Πίμπλα καί Λείβηθρον το παλαιόν ήν 
θρακια χωρία καί όρη, νυν δε εχονσι Μακεδόνες Ά). τόν τε Έ λικώνα κα
θιέρωσαν τ αΐς Μούσαις Θράκες οί τήν Βοιωτίαν έποικήσαντες, οΐπερ 
καί τό των Λειβηθριάδων Νυμφών αντρον καθιέρωσαν' οι τε έπιμελη- 
θέντες τής αρχαίας μουσ ικής Θράκες λέγονται, Όρφενς τε καί Μου
σαίος καί Θάμυρις» κτλ.1). Οΰτοι την μουσικήν καί ποίησιν μετεχειρίσθη- 
σαν πρώτοι διά την έξωτερίκευσιν τοΰ θρησκευτικού συναισθήματος έν 
ταΐς οργιαστικούς ίεροτελεστίαις, αί'τινες διά τής μυήσεως άνυψοΰσι τόν 
θνητόν άνθρωπον εις ΰψη αιθέρια καθαίρουσαι καί έξαγνίζουσαι αυτόν. 
Ό  θείος ΙΙλάτων καθαρσιν άποκαλεΐ καί τάς τέσσαρας θεμελιοόδεις άρε- 
χάς ήτοι την σωφροσύνην, την δικαιοσύνην, την άνδρείαν καί την ψρόνη- 
σιν. «καί κινδυνεύουσι , επιφέρει, καί οί τάς τελετάς ημιν οότοι καταστή-  
σαντες, ου φαύλοι είναι , άλλα τώ όντι πάλαι αινίττεσθαι,  ότι, ός άν αμύη
τος καί άτέλεστος εις "Αιδού άφίκηται,  έν βορβορορ κείσεται, ο όέ κεκα- 
θαρμένος καί τετελεσμένος έκεΐσε άφικόμενος μετά θεών οικήσει». J) ’Α
κριβώς τά μυστήρια των Κάβειρων τής Σαμοθράκης * 2 * * * 6) έπεδίωκον αυ
τόν τόν υψηλόν σκοπόν, ήτοι διιχ μυστηριωδών τελετών καί ώρισμένων 
μυήσεων ν' άνυψώσι τόν άνθρωπον εις ύψηλοτέραν ηθικήν σφαίραν. 
"Οπως ή Ηράκλεια καί ή Σαμοθράκη, ήν Σαμίων αποικία, δθεν καί «Σά
μος θρηικίη» καί απλώς Σάμος «ώς οί Σάμιο ι τονΗ έπλάσαντο δόξης χά- 
ριν*, ώς λέγει ό Στράβων « Πιθανοδτεροι δ' εισίν οί από τοί'ς σάμους κα

ί )  Κ λ ε ι τ ώ ν υ μ ο ς έν Θρακικοϊς Frag. hist. Gr. IV, κεφ. 3—4.—
2) C r e u z e r, εν&’ άνωτ. a. 173, δστις έν έκτάσει πραγματεύεται περί Ο ρ -
φέως καί τών Όρφιτών^σ. 139—235. Καί δντιος τις δεν βλέπει τήν καταπληκτι-
κήν ομοιότητα, δπου πρός τοϊς άλλοις αι Μαινάδες είναι ό άγνωμων Ιουδαϊκός 
λαός, καί χό φυχόν κιθάρα δ βασιλικός, δστις άνεβλάσχησεν επί τοΰ παναγίου τά
φου κατά ιήν παράδοσιν.—3) Μηδείς θαυμάση περί τής έκτάσεως ταύτης τών Θρα
κοΟν. Καθ’ ' Η ρ ό δ ο τ ο ν :  « Θρ η ϊ κ ώ ν  δ έ έ θ ν ο ς  μ έ γ ι σ τ ό ν  έ - 
σ τ ι. μείά γέ Ινδούς, πάντων ανθρώπων» V, 3, καί τόν Δ ι ο ν ύ σ ι ο ν  εις
Οίκουμ. περιήγ. 323 : « Αυτ ο ί  τ ε Θ ρ ή ι κ ε ς ά π ε ι ρ ο ν  α'  γ α ΐ α ν έ -
χ ο ν χ ε ς».—4̂  Σ τ ρ ά β. 1', 47 I.—-5) Φαιδ. κεφ. XIII C, σ. 455̂  έκδ. Μ ι* 
σ τ ρ ι ώ τ ο υ.



38# f Κορυτσας Ευλογιού Κουρίλα

λεΊσϋαι τά οψη φησαντες  ενρέσΰα ι τούτο  τρ όνομα  την  νήσον»  Χ',4δ7 παρά 
to παράδοξον ιών συμβόλων,—καί δι’άπτών τεκμηρίων ά π ε κ ά λ υ π τ ο ν  αύ -  
τφ  την  ά ϋ 'α νασ ία ν  της ψυχής . Μεταξύ των συμβόλων όργιαζουσών γυναι
κών τύν κυριώιερόν τόνον παρειχεν ό μ υ σ τ ικ ό ς  όφις, δν αναφέρει, ώς θά 
ίδωμεν, 6 Π λούταρχος. Ταϋτα βεβιίως έσχετίζοντο προς τά μυστήρια τά 
φρυγικά τοϋ θρφκός Σ αβα ζ ίο υ ,  εις δν, δπως καί εις τον Διόνυσον,  έτε- 
λοϋντο κατ' ενός ως εις θεόν της βλαστήσεως όργιαστικαί τελεταί. Τού
των ή κεντρική έννοια ήν ή της  ά ν α γ ε ννή σ εω ς .  Άλλ’ ή άναγέννησις αυ
τή έπραγματοποιειτο μόνον εις τά μυστήρια τής Σαμοθράκης" «.άλλ5 έπεί 
τω ν  Κ ο ρνβ ά ν τω ν  ι) φρονρητικη πώ ς έατιν η δύναμις και επιτελεστικη το ν  
Σ α β α ζ ίο ν  3) εις βακχείας και άποκαϋ 'άρσε ις  ψ υ χ ώ ν  κα ί λ ύ σ ε ις  π α 
λ α ιώ ν  μ η ν υ μ ά τω ν  οικειότητα παρεσκενάσται, διά ταντα  δη και αι έπί- 
τινοιαι α υ τώ ν  τώ  παντ'ι διεστήκασιν»  3). Ουτω τής λαιρείας τοιοΰτων υψη
λών θρησκευτικών εννοιών, έφ’ ών έβασίσθη δ Όρφεύς, αντιπρόσωποι 
καί ί ε ρ ο μ ύ σ τ α ί  ήσαν  ο ί Κ άβε ιρο ι ,  καί ή λατρεία αυτή έδραν είχε πλήν 
τής Σαμοθράκης την ’Ίμβρον, Λήμνον, την Κρήτην καί άλλα μέρη τής 
Ελλάδος (έν οίς πρωίμως έξέλιπεν)4), δθεν καί εν τοΐς Όρφικοΐς 1

ηδ* αγλαά δώρα Κάβειρων 
χρησμούς τ ’ άρρητους ννκτδς περί Βάκχον άνακτος ,
Λήμνον τε ζαΌ'έην ηό ’ είναλίην Σαμο&ργ/κην6).

Ή  λατρεία τών Κάβειρων, άπολαΰουσα παρά του αρχαίου κόσμου 1

1) Ή βασίλισσα τών Αμαζόνων Μ υ ρ ί ν η ήλθε καί καθιέριοσε τήν νή
σον είς ,̂τήν μ η τ έ ρ α  τ ώ ν  θ ε ώ ν  Ρ έ α ν  καί ώνόμασε Σαμοθράκην (--̂ νή
σος ιερά), Αί ’Αμαζόνες εφυγόν καί εμειιαν οί υιοί τής Ρέας Κ ο ρ ύ β α ν τ ε ς  
(Διόδ. Σικ. Γ', 53). κατά δέ Σ τ ρ ά β ω ν α :  «Πιθανόν δέ, φηοίν ό Σ κ ή-
ψ ι Ο ς, Κ ο υ ρ ή τ α ς  μέν καί Κ ο ρ ύ,β α ν τ α ς είναι τούς αυτούς, οΐ περί 
τάς τής μητρός τών θεών άγιστείας πρός ένόπλιον όρχησιν . . .  τ ώ ν  δ έ Κ ο -  
ρ υ β ά ν τ ω ν  ο ρ χ η σ τ ι κ ών  καί  ε ν θ ο υ σ ι α σ τ ι κ ώ ν  ο ν τ ω ν  κ α ί  
τ ο ύ ς  μ α ν ι κ ώ ς  κ ι ν ο ύ μ ε ν ο υ ,  ς κ ο ρ υ β α ν τ ι ά ν  φ α μ έ  ν». 1' 
473.—2) «Τον δέ αυτόν είναι Σ α β ά ζ ι ο ν καί Δ ι ό ν υ σ ό ν  φασιν άλ
λοι καί Ά μ φ ί θ ε ο ς β' π ε ρ ί  Ή ρ α κ λ ε ί α ς. οΰτω δέ φασι καί τών
'Ελλήνων τινές τούς Βάκχους Σ α β ο ύ ς καλεΐν» Fragm, comic, gr. Ill, 36. 
διότι τό ε ύ ά ζ ε ι ν  οί βάρβαροι έλεγον σ α β ά ζ ε ι ν  καί τόν ε ύ α σ μ ό ν 
σ α β α σ μ ό ν  ήτοι σεβασμόν, όθεν Σαβάζιος=οεβάσμιος.— 3) ’Ι ά μ β λ ι χ ο ς ,  
περί μυστηρίων’ κεφ. 10, σ. 71. Ούτως ό Ό ρ φ ε ύ ς έδίδασκεν, ότι ή ψυχή έ'νε- 
κα παλαιών άμπλακημάτων ιών Τιτάνων κατεδικάοθη έν τφ δεσμωτηρίω τοΰ σώ
ματος, οϊτινες είχον φονεύσει τόν Ζ α γ ρ έ ά.—4) Προλεγόμ. εις Δι ογ .  Α«·
έ ρ τ ι ο ν, εκδ. C ο b e t, Pari9 1850.—5) Άργον. 27—29.
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μεγάλης τιμής, θεωρείται ώς ή αρχαιότερα πασών παρά τινων συγγρα
φέων —θεωρία στηριζομένη εΐς τό βάρβαρον  των ο νομά τω ν  τω ν  ΰ 'εών— 
"Αλλά τά Καβείρια ήσαν α λ λ η γ ο ρ ία  τοϋ  θ α ν ά τ ο υ  κ α ί  τής ά να ο τά -  
οεως  1). Παρ’ άλλοις δέ ώ ; Κάβειροι άναφέρονται, τετελεσμένοι τφ Έρ- 
μϋ, &εοϊ μ ε γ ά λ ο ι , &εοϊ δ υ να τ ο ί  κ α ί  ι σ χ υ ρ ο ί , ό άναξ Κ άσμ ιλος ,  οι Πα- 
ταικοί Κοΐος , Κ ρ ε ΐο ς , cΥ π ε ρ ίω ν , Ί α π ε τ ό ς  κ α ί  Κ ρόνος  1 2 *). Τούτων πα
τήρ ό Ύ ψ ια το ς , καί ούτοι έφεΰρον τά; βοτάνιις καί τά άλεξιφάρμακα. 
Προς τον "Υψιστον τούτον αφορά και ό Ό ρφενς  ώς εις τον μόνον αλη
θινόν θεόν :

Εις έσ τ ’ αντογενής, ενός εκγονα πάντα τέτυκται. 
εϊς εστι αυτοτελής , αυτόν δε υπό πάντα τελείται *).

ΓΙερί των Καβειρίων μόνον οί καλώς μεμυημένοι ήδυναντο νά γνω- 
ρίζωσι κατ’ ακρίβειαν άλλ’ ή έχεμυθία ήν αυστηρά, «οιτινες δε είοιν οι 
Κάβειροι, λέγει ό Π αυσαν ία ς , καί όποια έοτίν αντοϊς καί xfj μητρ ί τά 
δρώμενα , οιωπήν άγοντι υπέρ αυτών, συγγνώμη παρ ’ άνδρών φιληκόων έ
στω μ ο ι » 4). Εις τ ό  ιερόν, ώς εις άδυτον, άπηγορεύετο αυστηρώς ή είσοδος

1) Τά αρχαία μυστήρια υπό C. W. L e a d b e a l e r ,  μετάφρ. υπό Π. A. Α. 
Άθήναι 1927, σ&λ. 173· Ούτος σχετίζει αυτά προς τόν τεκτονισμόν. Περί των ο
νομάτων βλ. Σχ'ολ. Ά α ο λ λ. Άργον. I, στ. 917 : «Μυοΰνται δε έν Σαμοθρά
κη τοΐς Καβείροις, ώς Μ ν α σ έ α ς φησί, καί τά ονόματα. Τέσσαρες δ’ ε.Ισί 
τόν άριΟμόν : Ά ξ ί ε ρ ο ς, Ά ξ ι ό κ ε ρ σ -α, Ά ξ ι ό κ ε ρ σ ο ς .  Ά % ί ε- 
ρ ο ς μέν οϋν έατιν ή Δ η μ ή τ η ρ, Άξιόκερσα δέή Π ε ρ α ε φ ό ν η ,  Ά- 
ξιόκκερσος δέ Ά ί δ η ς, ό δέ προστιθέμενος τέταρτος Κ ά σ μ ι λ ο ς  (Κάδ- 
μιλος—Κάδμος καί Κάσμιλος) ό Έ ρ μ η ς  έστιν, ώς Ιστορεί Δ ι ο ν υ σ ό δ ω -  
ρ ο ς». Τά ονόματα ταϋτα φαίνεται νά είναι πελασγικά' διότι καθ’ Ή ρ ό δ ο - 
τ ο ν  «όσης δέ τά τών Κάβειρων όργια μεμύηται, τά Σαμοθρήικες έπιτελέουσι 
π α ρ α λ α β ό ν τ ε ς  παρά Π ε λ α σ γ ώ ν ,  οΰτος ώνήρ οίδε τό λέγω, 
την '  γ ά ρ  Σ α μ ο θ ρ η ί κ η ν  ο ι κ ο υ ν  π ρ ό τ ε ρ ο ν  Π ε λ α 
σ γ ο ί ,  . κ α ί  π α ρ ά  τ ο ύ τ ω ν  Σ α μ ο θ ρ ή ι κ ε ς  τ ά  ό ρ γ ι α  π α- 
ρ σ λ α μ β ά ν ο υ σ ι . . .  τ’ αγάλματα τοϋ Έρμου . . οί δέ Π ε λ α σ γ ο ί  
ι ε ρ ό ν  τ ι ν α  λ ό γ ο ν  περί αύτοϋ έλεξαν τά έν τοΐσι έν Σαμοθρηίκή μυ- 
στηρίοισι δεδήλωται» Β', 51. Οικιστής έγένετο ό Σ ά ω ν, ού απόγονοι Δ ά ρ- 
δ α ν ο ς ,  Ί α σ ί ω ν  και ’Α ρ μ ο ν ί α ,  ήτις συζευχθεΐσα τόν Κ ά δ μ Ο ν 
έκτισε μετά τόν Δ ε υ κ α λ ί ω ν ο ς  κατακλυσμόν την Δάρδανον (=Τροία) καί 
συνωκησεν καί τα βόρεια τής Θρφκης τούς Δαρδάνους. Περί τής έτυμολογίας τών 
καβειρικών τούτων ονομάτων βλ· Ί α κ. Θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ ,  Πελασγικά ήτοι 
περί τής γλώσσης τών Πελασγών" μέρος Β', τεύχος 1, Άθήναι 1933, 176.—
2) G ο n z e Archaol. Untersuchungen aaf Saraothraken, Wien 1875.—3) ’Ορφικά
A', 1, στ. 8 -9 .-4 ) IX, 25,5, 6.
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εις πάντας, διό και οι βιασαντες αυτήν Μακεδόνες έτυφλώθησαν, ώς λέ
γει δ αυτός' δθεν καί δ ‘Ηρόδοτος περί τοΰ Καμβύσου λε'γει, δη έκμα- 
νεις 'εοηλϋ'ε δε και εις τών Κάβειρων τό Ιρόν ές το ον θεμιτόν έστι έοιέ- 
ναι άλλον γε ή τον ίρέα» 1). Απολλώνιος ό Ρόδιος αναφέρει ώς μυηθέν- 
τας τού; εις Τροίαν έκστρατευσαντες καί τα θαύματα, οίπερ.έγένοντο αύ- 
τοΐς. Kara τον σχολιαστήν «καί Όδυοόέα φαοϊ μεμνημένον εν Σαμο- 
ϋράκη χοήσασ&αι τφ  κρηδέμνφ άντί ταινίας και σωάήναι εκ τον ίϊαλασ- 
πίον κλνδωνος Οέμενον υπό την κοιλίαν τδ κ^ήδεμνον περί γάρ την κο ι
λίαν οι μεμνημένοι ταινίας άπτονσι πορφύρας, καί Αγαμέμνονα δε φααι 
μεμνημένον εν ταραχή δντα πολλή την κατά Τροίαν ακαταστασίαν των 
Ελλήνων πανοα ι πορφνρίδα έ'χοντα». 3)

Ό Πλούταρχος πολυπραγμονών δια χήν τοΰ Μ. Αλεξάνδρου γέν- 
νησιν λέγει, δτι Φίλιππος καί ή ’Ολυμπίάς, μειράκιον αυτός και εκείνη 
π χίς ορφανός, έμυήθτ|σαν έν Σαμοθράκη καί έκεΐ ήράσθη αυτή;, καί οτι 
αυτή «προ της ννκτός, η σννείρχΌ'ησαν εις τον θάλαμον»  είδε κατ" δναρ, 
δτι ένέπεσεν εις τήν κοιλίαν αυτής κεραυνός καί εκ τής πληγής ήναψε 
πϋρ, δπερ διελύθη εις φλόγας 3). ΤΗτο δέ ή ’Ολυμπίάς δι ’ δλου τοΰ βίου 
έκ των γυναικών των προσηλωμένων εις τά Όρφικά μιμουμένη, ώς όψό- 
μεθα, τάς Θρςίσσας τού Αίμου.

Ί ίκ  των διασωθέντων ορφικών ύμνων *) ώς άποδεικ\ ΰεταί καί έκ τοΰ 
έτΰμου τών ονομάτων των Καβείρων, λίαν αρχαίων καί συνδεόμενων 
προς τήν αιγυπτιακήν θρησκείαν, συνάγομεν, δτι ό κύκλος τών μυστη
ρίων τής Σαμοθράκη; περιεστρέφετο περί τό γνωστόν θέμα τών Έλευσι- 
νίων. 'Ρητώς δ Σ τράβω ν  λέγει «εν Σαμοθράκη  περί την Δήμητρα καί 
τήν Κ όρην  ϊεροπο ιε ϊτα ι* (Δ',·198), δ τε Π αυαανίας  μετά τά ανωτέρω έ- 
πιπροστίθησι : «Δ ήμητρος'Καβειραίο ις δώρον έστίν ή τελετή» (IX, 25, 6), 
ήτοι προκειμένου περί τών έν "^δη πραγμάτων έτελεΐτο κάΰ·αρσις κ α ί 
έξαγν ισμ ός , εις ον ύπεβάλλετο δ μύστης μυυΰμενος εις «ορ γ ιά  φ ρ ικ τά  
τλεών άρρητα  βροτο ΐσ ιν»  δ) καί προσήρχοντο άνδρες, γυναϊχες καί παι- 
δία παρασκευαζόμενοι διά νηστειών. ’Αλλά ταύτα πάντα είχαν εΰδυμον 
χαρακτήρα καί οΰχί στυγνόν, ασκητικόν, συνοδευόμενα δια μουσικής καί 
χορού αδομένων καί τών ορφικών ύμνων* εντεύθεν δθεν έγεννήθη καί ό 
διθύραμβος* «πάσα γάρ βακχείά , λέγει δ 3Α ριστοτέλης , καί πάσα ή τοιαν- 
τη κίνησες μάλιστα τών οργάνων έστίν έν τοΐς αύλοΐς, τών δ * αρμονιών

1) III, 37.—2) Άργον. I, 917.—3) Έν β. Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ  2.—4) *Ύ - 
μ ν ο ι  π ρ ό ς τ ο ύ ς  θ ε ο  τις, ήτοι Τελετουργικά 8(3 τόν αριθμόν.—5) Όρψ. 
Άργον. Ικδ. Λειψίας 1829.
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έν χοις φ ρυγ ιϋ ύ  μέλεσι λαμβάνει ταντα το πρέπον, οϊον 6 διθύραμβος δο 
κεΐ όμολογονμένως είναι φρύγιον* 1).

5Ιδού εν 'θ υ μ ίαμα  κ α ί  λ ίβ α ν ο ν  των Κουρητών.
Χαλκόκροτο ι Κουρήτες, άρήια τεύχε' εχοντες, 
ουράνιοι, χθόν ιο ί τε και εινάλιοι, πολύολβοι, 
ζωογόνοι πνοα,ί, κόσμον σωτήρες άγανοί, 
οι τε Σαμοθρήκην , ιερήν χθόνα, ναιετάοντες 
κινδύνους θνητών άπερύκετε ποντοπλανήχων.

όρμώντων θόρυβος δε βοή τ’ ές τον ουρανόν ΐκει, 
είλ ιγμοΐς τε ποδών κονίη νεφέλας άφικάνει 
ερχομένων' τότε δη ρα και άνθεα πάντα τέθηλεν’ 
δαίμονες αθάνατο ι , τροφεϊς τε και αν τ^όλετήρες, 
ηνίκ' αν όρμαίνητε χολούμενοι άνθρώποισιν, 
δλλύντες βίοτον καί κτήματα ήδε καί αυτούς 
πλάζοντες' στοναχεΐ δέ μέγας πόντος βαθνδίνης, 
δένδρεα δ'νχρικάρην3 εκ ριζών ές χθόνα πίπτει' 
ήχο) δ ’ ούρανίη κελαδεΤ ρο ιζήμασι ψύλλων’ 
Κουρήτες, Κορύβαντες, άνάκτορες εύδύνατοί τε, 
έν Σ αμοθρήκη  άνακτες 6μου Ζηνός κόροι αυτοί.

ενπνοι, ενδιοι, σωτήριοι ήδε προσηνείς, 
ώροτρόφοι , φερέκαρποι, έπιπνείοιτε ά νακτες3).

Ζωηρότατη είκών τής αθανασίας τής ψυχής είναι ή καταβολή του 
σπόρου καί ή άναβλαστησις αυτού, άφοΰ σαπή εντός τής γης' διό καί εις 
τά Καβείρια μυστήρια, (Χπερ είναι 6 πρόδρομος των Έλευσινίων, πολύς ό

1Ϊ Πολιτ. V I I I ,  7, 9.—2) ’Ορφικά, ύμνος X X X V I I I .  ΟΙ ύμνοι, τα Άργοναυ- 
τικά, τά Άιθικά καί άλλα αποσπάσματα της μυστικής ορφικής θεολογίας περιέ- 
χουσι καί χρησίμους ύτυθήκας καί τάς καθάρσεις καί ποικίλας περί τε θεών καί 
κόσμου θεωρίας, καί θεωρούνται έργα τοϋ Ό ρ φέ ως, άλλ’αύζηθέντα μεταγεν*- 
στέρως υπό τού Πε ι σ ι σ τ ρ ά τ ο υ  καί "Ο ν ο μ α κ ρ ί τ ο υ, ως γράφει 
Κ λ ή μ η ς  ό Ά λ ε ξ α ν δ ρ ε ύ ς  (Στρωμ. I, κεφ. XXI, 131. Βλέπ. περί 
πάντων τούτων Γ. Θ. Μ α λ τ έ ζ ο υ, Τά έλευσίνια μυστήρια, Άθήναι 1934, 
δστις φιλητίμως έργασθείς άπεθησαυριοεν εν σμικρώ βιβλίφ χρησιμότατα κε''μενα). 
£)ί ύμνοι ουτοι φέρουσι την επιγραφήν θυμίαμα (ή άλλην παρομοίαν), διότι, ώς νο
μίζω, συνωδεύοντο διά ύ υμιάσεως, ήτις ήν έν πολλή χρήσει εις τάς αίγυπτ, τελε-



λόγος περί καρποφορίας τής γης. Έ ν τφ παρατεθειμένα} υμνφ ύποδηλοϋ- 
ται. to φυσικόν ατοιχεΐον ά'νθεα πάντα τέθ'ηλε, δένδρεά τε, φερέκαρ- 
ποι, ώροτρόφοι (—τρέφοντες τάς ώρας τοϋ έτους), εύπνοι, σωτήριοι 
κχλ. Ό  μύθος διά την τοϋ σίτου καλλιεργίαν ενταύθα είναι ό εξής : 
*11 Δήμητρα ύφ ’ ενός θνητοϋ ήοάσθη τοϋ Ίασίωνος, δστις ήν αδελ
φός αυτής καί Ιδρυτής των μυστηρίων, καί συνελθούσα αύτφ f-ίς αγρόν 
τρις όργωάέντα έγέννησε τον Πλούτον, τον πρώτον σπορέα τής . γής ’). 
Ά λ λ ’ οί Κάβειροι λέγονται καί “Ηφαιστοι, ό δέ "Ήφαιστος είναι ό υιός 
τοϋ Νείλου, ό Φθά των Α ιγυπτίων3), δθεν καί ή ιστορία των μετάλλων 
καί τής αλχημείας συνδεόμενη μετά των ιερέων έν Σαμοθράκη καί δη εν 
Λημνφ. 'Γαϋτα βεβαίως διά τούς πολλούς δύνανται νιί είναι αινίγματα, 
αλλά δεν είναι δύσκολος ή λϋσις. λέγει δ Στράβων «τάς ορειβασίας των 
περί το θειον σπουδαζόντων, και αυτών των θεών, και τους ενθουσιασμούς  
ευκόλως μνθενονσ ι κατά την αυτήν α ιτ ία ν , καθ ’ ήν καί ουρανίους νομ ί- 
ζονσι τούς θεούς καί προνοητικούς των τε άλλων καί των προσημα- 
σιών 8)* τή μεν ονν ορειβασία τό μεταλλευτικόν καί το θηρευτικόν και
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τάς, ό άρωμαΐώδης λίβανος ήν τό τιμαλφέατερον αφιέρωμα καί προσφορά τοίς 
θεοίς ευπρόσδεκτος. Καί οί ύμνοι οϋτοι έψάλλοντο έν τφ Τ ε λ ε σ τ η ρ ί ιο τής 
Σαμοθράκης, όπερ αληθώς ήν τ ό π ρ ό τ υ π ο ν  τ ής  Β α σ ι λ ι κ ή ς  τ ο ϋ  
Β υ ζ α ν t ί ο ιι. Ό μυστικισαός καί ό κοσμοπολιτισμός τ(Τ>ν Βυζαντινών οφεί
λεται εις αυτά τά Διονυσία κατά Στ. Β ου τ υρ ά ν (Έπειηοίς ΦίΛ,εκ. Θρακ 
Συλλ. 1873, σ. 9-1). 'Ρητέον δέ ότι οί ίίμνοι ούτοι είναι μεταγενέσιεροί, ήτοι δεν 
έπ λ ήθησαν υπό τοϋ Ό ρ φ έ ω ς, δν ό έκ Μελενίκου Βούλγαρος διδάσκαλος X α- 
ρ ι ζ ά ν ω  φ ή θέλησε νά βαπτίπη Βούλγαρον ! Ουτος είχε τήν υπομονήν νά 
σύνταξη ραψωδίαν έκ 10693 στίχων (παραδόξως ίσαρίθμ'ων προς ιής Ίλιάδος) καί 
φσμάτιυν 27, άτερ, ώς διϊσχυρίζεται, άνεΰρεν είς τό στόμα των Βουλγάρων τής Μα
κεδονία: καί Θράκης σωζάμενα ! Τό περίεργον αυτό βιβλίον έξεδόΟη ιω 1874. εν 
Βελιγραδίφΐ καί Πεορουπόλει υπό τοϋ Σερραίου άρχαιοκαπήλου Σ τ ε φ. Β έ ρ -  
γ κ ο β ι τ ς. Διά τοϋ πλασιογραφίήματος τούτου έζητεΐτο νά κατοδειχ-θΰ, ότι ή ί 
ο τ ο ρ ί α τ ω ν  Β ο υ λ γ ά ρ ω ν  ά ν ά γ ε τ α . ι  μ έ χ ρ ι  τ οϋ  Ορ ψ έ ω ς !  
(”Ορτ|εν ή ’Όρφιου) καί της συζύγου αύτοϋ. ήτις αντί Ε υ ρ υ δ ί κ η ς  ονομά
ζεται Ρ ο σ ί δ α ή Β ρ ί δ α. ’Επέγραψε δέ αυτό Β έ δ α σ λ ο β έ ν α (εν
νοείται ότι αναμιγνύεται καί ό Β ι σ ν ο ΰ). Δέν έβράδτνεν όμως ν ’ άποκαλυψθή 
ή χάλκευσις—διότι παρά τω λαφ δέν είιρέθησαν τοιαΰτα άσματα ορφικά— όμολο- 
γηθείσα γενικώς και υπό τών Βουλγάρων. Έν τούτοις είς εργον φέρον μορφήν ε
πιστημονικήν τοϋ 1915 γερμανιοιί έκδοθέν (Gothen oder Bulgaren, Leipzig) ό δό- 
κτωρ Γ κ ά ν τ α ο Τ σ έ ν ω φ: τιποστηρίζει τό τερατούργημα αυτό.

1) Μ α λ τ έ ζ ο ς, ενθ’ άνωτ. σ. 44.—2) C r e u i e r .  Symbolik der My- 
thologie der alten Volker, II, o. 323. βλέπ. περί Κάβειρων καί χΦν μυστηρίο ν̂ σ· 
312—357. Ούτος θέλει νά άποδείξη αιγυπτιακήν τήν προέλευσιν, άλλα δέν ευστο
χεί έν πάσιν.—3) ΤΙ ρ ο σ η μα σ ί α ι καί έ π ι σ η μ α σ ί α ι είναι ή προμάν- 
τευσις τοϋ καις/ού, ιό προγνοχίτικόν έκ των κινήοεων των αστέρων.
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ζ η τη τ ικ ό ν  τω ν  π ρ ό ς  τό ν  β ίο ν  χ ρ η σ ίμω ν  έφάνη συγγενές . . . τοιοντον 
όε και τό φ ιλ ό τ β χ ν ο ν  κ α ί  μ ά λ ια τ α  τό π ε ρ ί  τάς  δ ι ο ν υ σ ια κ ό ς  τέχνας  
κ α ί  τάς όρφ ικ ά ς»  1).

Προς τά είρημένα περί τε του Όρφέως καί των Καβειρίων μυστη
ρίων δεν διστάζομεν νά συσχετίσωμεν, καί εξ αυτής τής κοινής ορολογίας 
πειθόμενοι, την μυστηριακήν τελετουργίαν τής Εκκλησίας ημών. Την 
μύησιν καί τούς ιερούς ενθουσιασμούς συνεχίζει ό αντιμέτωπος τής Σα
μοθράκης υ π ερ ή φ α ν ο ς  ’Ά θ ω ς 3), ό ιερός Γάνος καί τό ΙΙαπίκιον όρος. 'Η 
νήψις καί ή προσευχή καί ό διά τής τού θανάτου μνήμης εξαγνισμός καί 
κάθαρσις είναι δ καθημερινός σκοπός των ασκητών, δ δέ εν ταΐς μογαΐς 
έναρμόνιος ήχος τών εορταζόντων καί ή σεμνή μουσική των ιεροψαλτών 
αντικατέστησε τούς χαλκοκρότους όργιασμού; τών Κορυβάντων. Τό π α ν  
έν  τ φ  χ ρ ισ τ ια ν ισ μ ω  έ ξ α ϋ λ ο ϋ τ α ι  κ α ϊ  ά π ο π ν  ε ν  μ α τ ί ζ ε τ α ι  ! 3/Ηδη εξη
γείται, δτι τό πλήθος τών μονών καί τών εορτών δεν ώψείλετο εις τήν ρ<*- 
στώνην και ραθυμίαν ΐ  ον Βυζαντινών, ους τόσω αδίκως κατακρίνουσιν, 
άλλ’ ήτο άρχα ία  π α τ ρ ο π α ρ ά δ ο τ ο ς  κ ληρ ο νομ ιά .  Τό φιλέορτον έγκειται εν 
τή φύσει τοΰ ελληνικού λαού, δστις έχει τήν ώραίαν παροιμίαν : «βίος
άνεόρταστος, οδός άπανδόχευτος». Καί είναι άξια άναγνώσεως δσα γρά
φει δ Σ τράβ ω ν  εν τελεί τοΰ περί Καβειρίων κεφαλαίου διά τήν έορτα- 
στικήν άνεσιν, μεθ’ ής έβίουν οί αρχαίοι, «Ή. τε γάρ ανεσις τον νουν ά- 
πάγει από τών άνάρωπ ικών άσχσλημάτων και όπωσονν τρέπει προς το 
θ ε ιο ν  ο τε ενδονσιαομός έπίπνενο ίν τινα ϋ·είαν έ'χειν δοκεΐ και τφ μ α ν τ ι 
κή) γένει πλησιάζειν' ή τε κρνψις η μυστ ική  τών ιερών αεμνοποιεΐ το θειον 
μ ιμούμενη την φύσιν αντον φενγονσαν ημών την αΐσϋ·ησιν' η τε μουσική  
περί την δρχησιν ονσα καϊ ρυϋ'μόν και μέλος, ήδονη τε άμα και καλλιτεχ
νία προς τό θειον ημάς συνάπτει κατά την αυτήν α ιτ ία ν» 3).

Η 'ϋ'εοκίνητος λ ο ιπ ό ν  τ ο ν  Ό ρφ έω ς  λύρα εκίνησε καί τοΰ πλέον θετικού 
τής άρχαιότητος συγγραφέως τήν χεϊρα, ίνα  χαράξη τά θεόπνευστα ταύτα 
λόγια, καί θά συγκινή πάντοτε *). ?Κν τφ πρόσωπα) τού Όρφέως πολλοί

1) Βιβλ. Γ, 474.—2) «.’Ά θ ω ς ,  όρος τής Θρμκης υψηλότατον» (Σχολ. Ά  π  ο λ- 
λ ο ν. Ρυδ. 1854).—3) Αύτ. 467. *0 Σ ινωπεύς γεωγράφος ε ν τ α ύ θ α  γράψει ώσεί ήτο 
ε ΐ ;  των Κ ατπαδόκω ν άγ ιω ν  π α τέρ ω ν !—4) 01 άγιοι εκείνο ι μοναχοί, ο ίτ ινες ώς
φ α ίνετα ι  γει τν ιάζοντες  τή Σαμοθράκη άνεγίνωσκον τά ’Ορφι κά, κατέταξαν εντός 
τών δ ιακλαδώ σεω ν  τοΰ « δ έ ν δ ρ ο υ  τ ο ΰ  ‘ I ε α  α ί», καί μεταξύ όλων τών 
θεόπνευσ τω ν  άνδρών καί φ ιλοσόφων τών προφητευσάντων περί τής έλεύσεως τοΰ 
Μεσαίου και τόν Ό  ρ φ έ α μετά τής λύρας καί τώ ν  σχετικών λογιών. Τούτο 
βλέπει ο προσκυνητή : εις τήν κοινοβιακήν Τράπεζαν τής Μεγ. Λαύρας. Πολυμερή 
μελέτην περί τών τυ ιούτων παραστάσεων (έν α ΐς καί ή τοΰ Ό ρ φ έ ω ς )  έξέδοτο 
έσχάπος ο δε ινός  εκδότης τών Μ αγικών κειμένων A. ν o n P r e m e r s t e i n :
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Ιφαντάσθησαν την προτύπωσιν τοΰ Ίησοΰ Χρίστου1), ή τον «καλόν πο ι
μένα», τον χατελθόντα εις τόν "^δην 2).

Κατά τελείαν φιλοσοφικήν καί χριστιανικήν άντίληψιν οί Θράκες 
«τους τελευτ^σαντας μακαρίζονσιν*  3), οί γέ Τραυσοί ου μόνον διά πανη- 
γύρεως ετίμων τούτους, αλλά καί έθρήνουν Λ«τά τήν γέννησιν : «ΤρανσοΙ 
δέ χά μεν άλλα πάντα το ΐο ι άλλοισι Θρήιξιν έπιτελέονσι, κατά δε τον γι
νόμενόν σφε και άπογινόμενον ποιεϋοι τοιάδε : τον μέν περιϊζόμενοι οί 
προσήκοντες ολοφύρονται, δσα μ ιν  δει, επεί τε εγένετο. άνάπλήοαι κακά ά- 
νηγεόμενοι τά άν'&ρωπήια πάντα πάϋεα, τον δ ’ άπογινόμενον παίζοντές  
τε και ήδόμενοι γή κρύπτονσ ι , έπιΧέγονχες δοων κακών έξαπαλλαχϋεϊς  
έοτι έν πάοη ενδαιμονίη»  4). ’ Ιδού μία επί πλέον άπόδειξις περί τής εις 
τήν αθανασίαν τής ψυχή; πίστεως αυτών.

Έ ν  τινι επιγραφή αφιερωμένη εις τον Σ εβ ά ζ ιο ν  (—Διόνυσος) υπάρ
χει ή έπίκλησις «εΐς  Φεός ά γ ιο ς»  5). Ταύτην ώς σύμβολον μονοθεΐας συ- 
ναντώμεν είς επιτύμβια των πρώτων χριστιανικών χρόνων π. χ. έν Αί- 
γύπτφ :

Εις θεός ο βοηϋών.
Θεόφιλος.

Εΐς θεός ό βοηϋών  
Θεοδότφ τφ  έπισκοπφ*5).

Έ ν Άφροδισιάδι (νυν Σταυρούπολις) τής Καρίας :

Εΐς θεός ό μόνος 
οώζε Κιονοτάντιον  7).

Neues zu den apokryphen Heilspropkezeiungen heidnischcr Philosophen in Litera- 
tur nnd K irchenkunst (Byz Neugr. Jahrbucher IX, 1932, σ. 338—374. εχει ύπ ’όψιν 
καί χήν ’Ερμηνείαν τής ζωγραφικής τοΰ Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Φ ο υ ρ ν ά  καί τήν 
Λαύρ ιν. (βλ. ώραίαν εικόνα τού Ό ρφέιυς Χριστού παρά Κ ω ν. Κ α λ λ ι ν ί κ φ ,  
πρωτοπρεσβυχέρω, *0 Χριστιαν. ναός, σ. 346)

l ) S a l .  R e i n a c k  Orpheus (έκδ. 1925) προλ. σ. V III.—2) Διότι ο Όρ- 
φεύς έλΰχροοσε τήν Εύρυδίκην Σαμοθρ. ίστορ. 186.—3) Ν ι κ ο λ. Δ α μ α σ κ η 
ν ό ς  παρά Σ τ ο  β α ί ω Ά νθολ . 50' δθεν νά δείπ να  τή^ Ε κ ά τ η ς ,  άπερ έν 
Θράκη τε καί αλλαχού λέγοναη μ α κ α ρ ί α. Τό έθος τούτο είχον καί οι 
Ε βραίο ι κατά Ί  ό) σ η π ο ν «και τήν επιτάφιον εστίασιν παρασχών πολυτελή 
τω πλήθεΐ' έθος δέ τούτο παρά Ίουδα ίο ις». Ίουδ. Ά ρχαιολ. 8, 4, περί Ίουδ . πο
λέμου 2, 1, I. Τήν σήμερον παρά Βαλκανίοις καί πολλαχού τής ‘ Ελλάδος τό έθος 
τούτο δ ιατηρείται <εΙσέτι. - 4 )  Ή  ρ ό δ. Ε', 4 . - 5 )  D u m o n t  - Ho  m o l  1 e, 
άρ. 62.—6) P e t e r s o n  σ. 77.—7) Αύτ. σ. 78.
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Εις to επιτύμβιου ύπάνδρου γυναικός σηλυμβριανής, τής Αύρηλίας  
Β λ ο υ κ ία ς , υπάρχει ή προσφώνησις : «Χ αΐρε  παρϋ 'ένα ΐυ  (θαυμασμός 
προς την παρθενίαν) 1). 'Ως συμβολον παρθενίας επίσης κατά τά Βοαπό- 
ρ ια  εις' άνηβους έδίδετο ώς άθλον λαμπάς. 3) καί εν τη ’Εκκλησία ημών οί 
νεόνυμφοι φέρουσι λαμπάδας ώς άθλον,ώς καί οί μοναχοί κατά την τελε
τήν τής κουράς ώς στέφανον τής παρθενίας. Έ ν Θράκη κανά την μαρτυ
ρίαν τοΰ ‘Η ροδότου  καί Ξ ενοφ ώ ντος  έκαιον τού; νεκρούς, άφοΰ διά κρα- 
σοκαχανύξεως έπανηγύριζον διά την απαλλαγήν τοΰ τεθνεώτος από των 
δεινών τοΰ βίου 3), ούτως έποίουν καί οί πρώτοι χριστιανοί* δθεν καί εν 
τοΐς συναξαρίοις καί τοΐς ύμνοις δεν άναφέρεται συνήθως σώμα, αλλά 
«κόνις τών λειψάνων> 4). Εις τό χωρίον Κωστή Άγαθουπόλεως εξακολου
θεί καί νΰν τό έθος τούτο νά καίωσι τούς νεκρούς κατά τά 3 Α νασχενά - 
ρ ιά  °). "Ελθωμεν εις τού; μετά ταύτα χρόνου; γνωστού δντος, δτι, δπως 
ό ιδιότυπος εθνικός χαρακτήρ τών Θρρκών ουδόλως μετεβλήθη, καί ή 
θρησκεία έσωζε καί κατά τούς ρωμ. χρόνους τήν άρχέγονον μορφήν 6).

Τής μυστηριακής θρησκείας καί τής οργιαστικής τού Διονυσίου λα
τρείας απόρροιά δύναται νά θεωρηθή καί άρχέγονός τις έν Θράκη ασκη
τισμός, Ιν φ  μάλιστα αύταί αί γυναίκες επρωτοστάτουν : «άπαντες γάρ, 
λέγει ό Σ τράβω ν , της δεισ ιδα ιμονίας αρχηγούς οΐονται τάς γυναίκας’ ανται 
δέ και τους ανδρας προκαλοϋνται προς τάς επί πλέον ϋεραπείας τών ύλεών 
και έορτάς και ποτνιαομός»  7). Ό δέ Π λούταρχος  εν βίφ 3Α λεξάνδρου  
(αρχή) τά τής δεισιδαιμονίας τής *Ο λνμπ ιά δος  δικαιολογών επιλέγει : 
«έτερος δέ περί τούτων ΙοτΙ λόγος, ώς πάοα ι μέν αί τηδε γυναίκες ένοχοι 
τοΐς *Ορφικοΐς ονοαι και το ΐς περί τόν Δ ιόνυσον δργιασμοΐς . . . πολλά 
ταΐς Ή δώνιο ι και ταΐς περί τον Αίμον Θρηαόαις όμοια δρώοιν, ά φ ’ ών  
δ ο κ ε ΐ  κ α ί  τδ  Φ ρησκεύε ιν  ό νομα  τα ΐς  κ α τακ όρο ις  γένεο&αι κ α ί  πε 
ριέργους Ιερουργ ία ις .  η δέ ’Ο λυμπ ίά ς  μάλλον ετέρων ζηλώσασα . . τούς

1) Σ α n ε λ λ. άρ, 73, ο .  285.—2) Αύτ. σ. 205, 287 .-3 ) Σ α κ ε λ λ σ. 230. 
Σαμοθρ. Ιστορ. 136.—4) Περί τούτου βλ. έν έκτάοει παρά τφ  κυρ. Δ η μ Π ε- 
τ ρ α κ ά κ ψ είς τήν λαμπράν μονογραφίαν Die Toten im Recbt nach der Lehre 
and den Nortnen der Orthodoxen morgenlandischen Kirchenrechts κ.τ.λ, Leipzig 
1905, o .  20 έ. προτάσσονται τά τών άρχιηων ‘Ελλήνων. Βεβαίως δπως παρά τού- 
τοις κιά παρά τοΐς άρχαίοις χριστιανοΐς δ ε ν  ή τ ο  γ ε ν ι κ ό ν  τ ό  έ θ ο ς ,  
άλλως δεν θά εΐ χ ο μ ε ν  τά άγια λ ε ίψ α να . Καί νΰν έν Ευρώπη, έ νθ ’ από πολ- 

-λοΰ έγένετο καθεστώς, δέν επ ιξετάθη  είς δλας τάς )ώρας βλ Κ α λ λ ί ν ι κ ο  υ, 
Ό Χριστιαν. ναός, Ά λ εξ . 1921, σ. 713.—5) Καί τις αμφιβάλλει, δτι τοΰτο ε ίνα ι 
λείψανον έκ τών αρχαίων Θρφ.κών, ο ΐτινες «θάπτουσι κατακαύσαντες», λέγει ό 
‘Η ρ ό δ. - V, 8.—6) D u m o n t ,  Rapport σ. 373.-7) Ζ', 297. Ε ίναι άξιοσημείω- 
τον τοΰτό, διό καί σήμερον κατά ι ά ’Α ν α σ τ ε ν ά ρ ι α  προεξάρχουσι γυ
να ίκες κρατοϋσαι τάς εικόνας καί έν τή μέθη τοΰ ίερτυ ενθουσιασμοί ριπτόμεναι 
είς to πΰρ!
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ενθουσιασμούς έξάγονσα βαρβαρικώτερον δφεις μεγάλους χειροήθεις έφείλ- 
κετο τυϊς θ ιά σ ο ις . . Οί Θράκες ήσαν θιασώται του αυστηρού ασκητι
κού βίου «καί εμψύχων άπέχεσθαι κ α τ ’ ευσέβειαν, διά δε τοϋτο καί θρεμ 
μάτων, μέλιτι δε χρήσθαι καί γάλακτι καί τυρφ ζώντας κ α θ ’’ ησυχίαν , διά 
τοϋτο δε καλεϊσθαι θεοσεβείς τε καί καπνοβάτας», ώς ονομάζει αυτούς 
ο Ποσειδώνιοςλ). Ή  δέ εγκράτεια αυτών έφθανε μέχρις αποχής τελείας 
από των γυναικών. «είναι δέ τινας των Θρακών, οι χωρίς γυναικών ζώ- 
σιν, οΰς Κ τίστας  καλεϊσθαι, άνιερώσθαί τε διά τιμήν καί μετά άδειας ζην' 
τούτους δη συλλήβδην άπαντας τον ποιητήν ("Ομηρος) είπεϊν, άγαυονς , 
ίππημολγούς, γαλακτοφάγους άβίους τε, δικαιοτάτους ανθρώπους"> 3. Τοϋ 
βίου τούτου εισηγητής έγένετο 6 Ζάλμοξις μσθητεύσας παρά Πυθαγό
ρα καί Αίγυπτίοις ίερεϋσιν, δστις προφητεύων, τούς καιρούς ώς άστρολό- 
γος, τάς «επισημασίας», έθαυμάσθη παρά τοϋ βασιλέως τοσοΰτον,ώστε καί 
θεός ώνομάζετο. έ'ζη δέ ώς ασκητής εις σπήλαιον «καί καταλαβόντα  άν- 
τρώδες τι χωρίον, αβατον τοΐςβλλοις, ενταύθα δ ια ιτάσθαι, σπάνιον έντυγ- 
χάνοντα τοϊς εκτός, πλήν τοϋ βασιλέως, όρώντα τούς ανθρώπους προσέ
χοντας έαυτφ πολύ πλέον ή πρότερον, ώς έκφέροντι τά προστάγματα κα
τά συμβολήν θεών». καί ποιείται την εξής σπουδαίαν παρατήρησιν ό 
Στράβων ' «Τόντϊ δέ το έθος διέτεινεν άχρι καί εις ημάς αεί τίνος ευ
ρισκομένου τοιούτου τό ήθος, δς τφ μέν βααιλεϊ σύμβουλος υπήρχε παρά  
δέ τοίς Γέταις ώνομάζετο θεός καί τό δρος υπελήφθη ιερόν καϊ προ- 
σαγορεύουαιν ούτως» 3). Είναι λίαν περίεργον, δ τι τό ορος τοϋ Γάνου, 
δπου, ώς θά εΐπωμεν εις τά περί Γάνου, μέχρι σήμερον λέγεται ιερόν καί 
τό πάλαι ήν κατοικητήριον μοναχών, δπου καί ό πατριάρχης ’Αθανάσιος 1

1) Σ τ ρ ά β. Ζ' 296. το κ α π ν ο β ά τ  α ς  ε ίνα ι ανεξήγητον’ διότι πολλαΐ 
διορθώσεις έγένοντο, ούδέν εξηγοΰσαι, καί ό Κ ο ρ α ή ς προτείνει τό κ α τ α- 
π ά τ α ς {= καθαροί κα θ ’ Η σ ύ χ ι ο ν ) ,  όνομα ξεν ικό ν .—2) Αύτ. ά β ί ο ι  (καί 
αζυγοι) κατά τούς πατέρας λέγονται οί μοναχοί ώς άκτήμονες,καί ούχί οί χήροι ώς 
έξηγεϊται ό Σ τ ρ ά β ω ν  «τούς άβίους δέ τούς χήρους ού μάλλον ή τούς α νέ
στιους καί τούς άμαξοίκους δέξαιτ- άν τις»,  λέγει δέ κατωτέρω έπανορθούμενος 
όσα ά νω τ .ε ίπ εν , «τούς ούτως ά π ’ ο λ ί γ ω ν  ε ύ τ ε λ ώ ς  ξ ώ ν τ α  ς».

Έ ν  Ίλ ιάδ . Ν 3̂ —6 ούτως έχει τό χωρίον περί των Θρςικών,

[. . . αυτός δέ τρέπεν όσσε φαεινώ
νόσψιν έφ ' ίπποπόλων Θρηκών καθορώμενος αίαν,
Μυσών τ ’ άγχεμάχων καί άγαυών Ίππημολγών 
Γαλακτοφάγων Ά β ίω ν τε, δικαιότατων ανθρώπων.

"Αβίυι λέγουσιν ε ίνα ι οί Γάβιοι, - σκυθικός λαός παρ’ Α ί σ χ ύ λ ω, ιυ ς  έπεσκέ- 
■ψατο ό Μ. ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  (*Α ρ ι α ν. IV, 1) κατοίκων άναμίξ μετά 
Θρακών.—3) Σ τ ρ ά β. Ζ, 297—8. ’
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A' έμόνασε εις την ύπ ’ αυτού ίδρυθεΐσαν μονήν' καί δ Αίμος εν γένει 
ώς καί ή Σωζούπολις ήσαν κέντρα μοναχών επί Βυζαντινών σπουδαία καί 
οί Βεσσοί προφήται άσκηταί ήσαν. Καί την φιλανθρωπίαν, την κατ’ εξο
χήν χριστιανικήν αρετήν, ήσκουν ot αρχαίοι Θράκες. Εις Σηστόν άνευρέ- 
θη μεγάλη —ϊσως εκ τών μεγαλητέρων δπου έσώθησαν εν Έλλάδι— τι
μητική επιγραφή υπέρ τοϋ Μαδυτηνοΰ Μ ήνα Μ ένητος, μεγίστου φιλάν
θρωπου καί ευεργέτου τής πόλεως, εν ή προς τοϊς δίλλοις καί τάδε : «αυ
τός τε πάσ ι τοις πολίτα ις έκτενώς προσηνέχΰη  1), τών τε βασιλέων εις 
θεούς μεταατάντων και της πόλεως έν έπ ικ ινδύνφ καιρω γενομένης 1 * 3) . . . 
Μήνας και λίγων και πράσσοον δ ιε τ έ λ ε ι τά  Άριστα κ α ϊ κ ά λ λ ισ τα , διό
δους ά π ρ οφ α σ ίσ τω ς  έ α ν τδ ν  ε ις  π ά ν τ α  τά  σ ν νφ έρ ο ν τα  τ fj π ό λ ε ι . . .  εν 
τε ταϊς πολεμικαΐς περιστάσεσιν άνήρ  αγαθός ών διατετέλεκεν προς τον δή
μον ίερενς τε αποδείχνεις . . . πάσαν ύπομείνας την έν τοις δαπανωμένοις 
χορηγίαν . . . ΐνα ονν και <5 δήμος φαίνηται τους καλούς και αγαθούς τών 
άνδρών τιμών και τους από της πρώτης ηλικίας φιλότιμους γινομένους 
προς τά κοινά... θεωρούντες τε και οι λοιποί τάς περιγενομένας τιμάς έκ 
του δήμου . . . ζη λω τα ϊ μ ε ν  τώ ν κ α λ λ ίσ τω ν  γ ίν ω ν τα ι . . . στέφανου- 
aVai δέ αυτόν και υπό του δήμου άνά παν έτος τής πανηγύρεως εν τώ 
γυμνικφ άγώνιζχρνσψ στεφάνφ . . .» 3).

Έν Σηλυμβρίφ διά τήν υπέρ ορφανών πρόνοιαν ύπήρχεν ή αρχή τών 
δρφανιστών, ήτις έλειτοΰργει καί έν Ά θήνα ις καί αλλαχού, άλλ’ ενταύθα 
έκέκτητο ευρύτερα δικαιώματα, διότι επέβαλλε καί πρόστιμα, ώς εύρεθεΐ- 
σα έν τή πόλει επιγραφή λέγει :

σύλαι και ελεύθερα
οί δρφανισταί ζαμιόντι (=ζημιοΰσι).

τ οί στρατηγοί ζαμιόντι
Χ ίμαρον ‘Ε π ισκ όπ ου  δραχμαϊς πεντα-
κετία ις> δτι τά ξύλα από τών τειχών
και τάς θύρας από τών φυλακείων κτλ. 4)

1) Φράσις δηλωτική βοη·θείας=έκτείνος τήν χεϊρα.— 2) Δηλαδή, επειδή είχον
έκτοπισάή οί ·θεοί υπό τών βασιλέων, ο ΐτινες έσφετερίσ·θησαν ιό δνομα. δεν είνα ι 
ενδειξις τής βαθείας τοϋτο τών Θρακών εύο> βείας, καί τολμηρά δ ιαμαρτυρία ;—
3) Σ α κ ε λ λ. 2 - 2 7 5 .  έλήφδη ή αξιανάγνωστος αύ ιη  επιγραφή έκ τής Συλλο
γής D i t t e n b e r g e r ,  άρ. 246, στ. 16 ε. οποία χρηστοτης ήθών, οποία ευσέβεια, 
όποιος Ιδεόίδης πολιτισμός έβασίλευεν είς τήν πάλιν Μάδυτον τφ  τότε καιρφ, ή ις 
νϋν  ήμείφθη διά τελείας καταστροφής! Και οί Σηλυμβριανοί στεφανοΰσι τόν Ή- 
ρ ό δ ω ρ ο ν  Ά ν τ α λ κ ί δ α ν  « π ρ ο ϊ σ τ ά μ ε ν ο ν  τ ώ ν  τ ε  Ι ε 
ρ ώ ν  κ α ί  δ α μ ο σ ί ω ν  ό σ ί ω ς  κ α ί  δ ι κ α ί ω ς » .  — 4) Σ α κ ε λ λ. 76, 
0, 286,
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Έπί ιών Βυζαντινών μργαλω; έπέδωκεν, την Μ. Β α σ ίλ ε ι ο ν  πρω- 
τοστατήσαντος διά τής ίδρύαεως τής Β ασ ιλ ε ιά δ ο ς ,  δ θεσμός τής φιλάν 
θρωπίσς καί όρφανοτροφίας μετά πολλών δικαιωμάτων ’). «ο/ όέ ορφανο- 
τρόφοι επιτρόπων και κονρατυρων τάξιν *έχέτωοαν . - . και ίνάγουσι κα\ 
ενάγονται περί των πραγμάτων τυ'ΐς όρφανυϊς» “). « ΤΙτωχοτροφεϊον και 
μυναστήριον κατά την τοποθεσίαν Ραιδεστοϋ» ϊδρυσεν ο πατρίκιος Μ ι
χαή λ  'Α τταλε ιά της ,  έκδού; καί Διάταξιν ήτοι διαθήκην και κανονισμόν 
του ιδρύματος, έν ή κατοπτρίζεται ή φιλανθρωπία καί γενναιοδωρία αυ- 
τοΰ, οστις φαίνεται, δτι ήτο Ραιδεστηνός, διότι Ά—3 οίκ'ας ενταύθα έκέ_ 
κτητο ,!)

Έρχόμεθα εις τήν όνομα τολογ ία ν .  Έν ταϊς θρςτακαϊς επιγραφαΐς, 
ιδίφ τής Ιίερινθ ·υ και ΓΙανίδυυ, ευρίσκομεν όρους καί ονόματα καιδικοποι- 
ηθέντας έν τή χριστιανική Εκκλησία.'Η λέξις κύρ ιο ς  κατ’άρχάς άπεδίδε- 
το εις τύν Θράκα ήι.κυα (βλ.Κεφ.ΙΑΥ' Αγιος Γεώργιος) ειτα εις τον'Ηρακλή·.

Κνρίω  Ηρακλή 
Α πολλόδωοος κτλ.

υπέρ τε αυτόν και των ιδίων ευχαριστήριον άνεθηκα^).
£ιτα καί εις τους ελληνικούς θεούς :

Κ νρ ίφ  Αιί καί Ηρα
Βεΐθνς Αυλόν Ζενέος καί .. . . ίκέτ?]ς
Άσκανίον καί Σκωρία  . . ισαδάλας ευχήν °).
Κυρία Ηρα ή κωμαρχία ευχήν.
Κνρίω  Διι ή κωμαρχία ευχήν *->).
[Κνρ ί]α  Ή ρμ άρτακηνή ευχήν * 6).
Αινίκενθος Βρινκαζέρεως κνρίφ Άπόλλωνι Σικερηνω  
καί Νύμφαις ενχαριστοϋντες άνέϋηκαν Έργισσηνοί κτλ. 7) 

Κύριε "Ηλιε ημάς κλαπέσε μή  λάθοιτον  8).
ΤελευταΤον καί εις τούς βασιλείς :

υπέρ υγείας καί νίκης τον κυ
ρίου ημών αι’ τοκράτορος καί αιωνίου 
διαμονής Λονκίον Σεπτιμ ίου Σ ε - 
βήρον Ηερτίνακος κτλ. 9).

1) Βλ. τό λαμπρόν αρΦρον τοΰ καθ. κ. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ έν ‘Ημερολ. Μεγ.Έλ- 
λάδος 1924, σ. 295-302 καί Ά. Ά λ ι β ι ζ ά τ ο υ  σ. 309—315.—2) Νεαρά ’I ο υ σ τ. 
131,13. Βαοιλ. δ, 3, 17. βλ. Σ α κ ε λ λ. 224·—3) Βλέπ. έίς τα περί Ραιδεστοϋ.—
4)Θρρ.κική έπετηρίς τοϋ έτους 1897,σ.269.—5) InscriptionslO. — *5) Σακελλ.σ 123-2S9.
6) αυτ. 33,σ. 16,—7) Θρςικ. Η', σ.71.-̂ -8) Inscriptions 111α, σ. 57.—9) Δυτ, σ. 38. Είς
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Έ ν Ταρσφ τής Κιλικίας εύρέθη επιγραφή :

παντοκράτορα Κα ίσαρα  Φεοϋ v lh v  οεβαοτόν 6 δήμος Τάρσεων*.

Ό D e i s s m a n n  παρατηρεί ενταύθα, δη πιθανώς δ Ι Ιαϋ λο ς  
είδε κατά πρώτον ενταύθα τον δρον πριν ή χρησιμοποίηση αυτόν υπό 
την ά'λλην έννοιαν *).

Ό Δ ιόνυσος επικαλείται ουτω :

Θεω ύπηκόφ  ύψ ίστφ  ευχήν . . . 
θ ίασος Σεβαζιανός  2).

Θεω άγ ίφ  ύψ ίστφ  | υπέρ τής 'Ρ ο ιμη  | τάλκον και ΙΙύ'&ο | δωρίόος έκ τον 
κα | τά τον κοιλαλητικόν  | πόλεμον κινδύνου | σωτηρίας ενξάμενος | και 
επιτυχών Γ ά ΐος  . . χαριστήριον  *).

Κα! τον βασιλέα : * 'Υψ ιστον  καί κρατα ιότα ιον  αύτοκράτορα Κ α ί-  
σαρα εκάλεσαν».

Γενικώς παρατηρεΐται Ιν ταις δρακ.'επιγραφαΐς, οτι οι Ρωμαίοι αΰ- 
τοκράτορες επεφορτίσθησαν υπό του αυλόδουλου λαοΰ δλα τά κοσμητικά, 
επίθετα καί τους σεπτούς τίτλους, οΐτινες περιωρίσθησαν σήμερον εις τό 
Ιερατεΐον μόνον, έκ τοΰ χρόνου τοΰτου έλκοντες την καταγωγήν' π.χ. «τόν

B90

τάς αίγυπηακάς έπιγραφάς ευρίσκω ; «Βασίλειος Π τ ο λ ε μ α ί ο υ . . .  τό 
προσκύνημα τη 5,Iot6i κ υ ρ ία »  (Αιγυπτιακά Π.Κ.Κ. Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  Κ)πσλις, 1841, 
σ; 65). καί κ υρ ά είχα έν επιγραφή παρά τ.όν Κανωπόν, οπού ναός έπειτα είς 
τιμήν Κόρου  κ α ί  *1 ω ά ν ν ο τ>, έν Μενουθί (βλ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  Ίστορ. τής έκκλησίας Αλεξάνδρειάς, σ. 274). Παρά τι« 
νων έξηνέχθη ή γνώμη ώς παρά τοΰ καθηγηιοϋ Κ α ζ ά ρ ω φ (έν τφ Suppl. VII 
τοΰ Real-Encycl. Ρ ά. u I y - W i s s o w a έν /. Heros έν τέλίι καί Σ  α κ ε λ λ 
183) ότι «ούχί άπίθανον εντεύθεν καί μετά τήν έπικράτησιν τοΰ Χριστιανισμού έν 
τοϊς ΰμνοις καί πρσσευχαϊς (εϊθισται) νά έπικαλήται ό ιών όλων θεός «Κύριος». 
Αλλά τό τοιοϋτον δέν αληθεύει, διότι τό Κϊρ,ος υπάρχει έν τή Π. Διαθήκη Ά - 
δ ω ν α ΐ, δπερ οΐ Ο' μετέφρασαν Κύριος- π.χ. «Κύριος κραταιός καί δυνατός, 
Κύ,ιος δυνατός έν πολέμφ» Ψαλμ. κγ', δ. είναι δμως άναντίρρητον. ότι οι τε Βυ
ζαντινοί καί οΐ σύγχρονοι "Ελληνες τήν καχυχρησιν τοΰ Κύριος έντετθεν ηορέλα- 
βον. Ή έπίκλησις Κύριος έσώθη και παρά τφ λαφ τής Άδριατουπόλεως :

όΐρόιρίτσα παρπατεϊ
τόν Θεόν παρακαλεΐ
«Κύργιου μ’ ρίξι μιά βροχή» . . .  . ·

Άρχεΐον Θρφκ. Γλωσσ. Λαογρ. Θησ. Β', σ: 109.
1) Bible Studies (μετάφρ, αγγλική) σ. 167.—2) Du mo n t  - Η omol  1 et 

62, σ. 316.—3) Inscriptions 62e, σ. 31.—4) Σ  α κ ε λ λ. 101, σ. 295,
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μέγιστον και ϋ 'ε ιό τα τον  αντοκράτορα δ εαπ ό τη ν  της οικουμένης Μ, 
Ά ν τ ω ν ίν ο ν » *)

«Αντοκράτορα Κ α ίσ α ρ α  σ εβασ τό ν  μέγιοτον ίε ρ έ α  ή λαμπρότατη  
μ η τρ όπ ολ ις  Φιλιππόπολις, τον της οικουμένης δ εσπ ό τη ν»  κτλ. 3)

«τον φ ιλότιμου ά ρ χ ιε ρ έ α  δΤ όπλων Μ· Α ύρήλ ιον  3Απολλόδωρον Δη- 
μοσ&ένονς τ ιμήσασα ή πατρις ευτυχώς» 3).

«'ϋ'ειότατον και ϋ ε ο φ ιλ έ σ τ α τ ο ν  Μ αξ ιμ ε ΐν ο ν  αντοκράτορα»  4).
«ευσεβή, σεβαστόν και 'ϋ ε οφ ιλ έ σ τα το ν  Μ. Α ύρήλ ιο ν» °).
«καί την 0εοφιλεστάτην συμβίαν αυτόν» 7)
«Χ ίμαρος Ε π ισ κ όπ ο ν»  7).
«επί ί ε ρ α μ ν ά μ ο νο ς  Β οσ π ορ ίχ ο ν»  «τον δέ ίε ρ ο π ο ιό ν  άναγράψαι τό 

ψήφισμα  . . . καί ϋεΧναι εις τό ιερόν»*).
και τέλος τύ ί ε ρ ο κ ή ρ ν ξ  ύπήρχεν έν Άβδήροις καί Σηστω, δστις άνεκή- 
ρυττε τού,· έν τοΐς άγώσι νικήτας και την απονομήν στεφάνων έξηγ- 
γελλεν °).

Εις τό Μπαμπά έσκι (άρχ. Καβΰλη) εύρέύη επιγραφή, ήτις έχει τό 
έ π ίσ κ ο π ο ς  έφ ’ ής καί ημείς σημασίας, συνάμα όέ καί τό ά ρχ ιε ρ εν ς ,  ή 
έςής ιερατική λίαν περίεργος :

Άγαϋ'ή τύχη„ Θεαγένης Σκύλου  ίερενς Ταύρων,
. . . . Σκύϋης  Θεαγένης ίερενς Ταύρων,
. . ■ . . .  . . . Ευεργέτης Πτολεμαίος,

έπ ίσκοπος Π ο σ ε ι δ ί ο ν .............................................
Ταύρων Πρόκλος Σκύϋον  ίερενς . . . . .
άρχιερενς Ταύρων Μ η κ ώ ν .................................
'Απολλωνιών ίερενς Χ ρ ν σ α ι π ο ς ......................

·■ ................................. αισίου  ίερεύς Ταύρων,
Ποσιδονίων Μόσχον ίερενς Ευεργέτης. 10)

5Ο νόματα  κ ύ ρ ια  έν -θρακικαϊς έπιγρα,φαΐς εύρε-θέντα, καΌιερωθέν- 
τα επειτα παρά τοΐς χριστιανοΐς τών ρωμαϊκών χρόνων. 1

1) Inscriptions 6ie, σ. 30.—2) Αύτ. 60, σ. 27.-3) Σ α κ e λ λ. 115, σ 297-8. 
—4) Θρακ. τόμ. Η', 37, α. 89.-5) Αύτ. 34, σ. 88.-6) Αύτ. 35, σ, 88. ’Επί γυναικός 
πρωτοφανής ή χρήσις, ως άναγνούς έχω ό μουσόληπτος τής Κυρήνης έπίσκοπος 
Σ υ ν έ σ ι ο ς  τήν διδάσκαλον αυτου Ύ it α x i α ν έν ταϊς έπιστολαϊς άποκα- 
λεϊ Ο-εο φ ι λ ε σ τ ά τ η ν  καί μ α κ α ρ ι ό τ α τ η  ν.—7) Σ ά κ ε  λ λ. 76 
σ. 286 Ικ B.C.H. 36 (1912), σ. 539.-8) Σ α κ ε λ λ. σ. 2l4.291.-9) Αύτ. 219.- 
10) Μολ. Δρομ. σ. 599.
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Έ ν πρώτοις επιτΰμβιον άνακαλυψθέν έν Καραζίρι παρά την Φιλιπ- 
πούπολιν, δπερ μαρτυρεί, δτι εν τψ αυτφ μνήματι είχον ταφή δυο γυναί
κες ή μέν είδωλολάτρις ή δέ χριστιανή. “Έχει δέ πιστώς ώδε :

Ε ΐ με ΰέλις, ώ ξεινε, δαήμενε 
τίς, πό&εν ε ίμεί; Ααδικίης 
πατρ ις  ειμι, τοννομα Κνρ ίλλα , 
ο ικοδόμον άλοχος 
Ενκλαδίον, δς με  $α»·οι - 
οαν εκρνψεν όοίως . ..

Και κατωτέρω :

Αν. Κ νρήλα χρηστ ιανή  
max}], αε ίμνηστος  (laser. 63).

Είναι είδος επιδεικτικής διαδηλώσεως προς τον ξένον διαβάτην, δτι 
παρήλΦον οί χρόνοι τής πολυθέου πλάνης, καί ήδη ή πριν πλανωμένη Κυ- 
ρίλλα είναι πιστή του Χρίστου λάτρις (βλ* κατωτέρω).

Ά γαΰ 'ημερΙς  Σακελλ. 81, σ. 287 εν Βυζαντίψ. Τό δνομα τοΰτο έν 
τφ Συναξαριστή τοϋ Ν ικοδήμ ου  οΰχ ευρηται, άλλα νομίζει τις, δτι %- 
σχηματίσθη κατά τό Λουκ. Γ, 42 : «Μ αρ ία  άέ την άγαΰήν μερίδα εξε- 
λέξατο>. πρέπει νά προσληφθή εις τά βαπτιστικά.

'Α κάκ ιος  Ηρακλειώτης (Πέρινθος) αΰτ. 66, σ. 283,
Ε υτυχή ς , Inscriptions (Πέρινθος) 72c, σ. 38.

, Ε ύτυχ ια νδ ς  βουλευτής (Πέρινθος) Σακελλ. 54, σ. 280.
Εύβτάϋ'ίος  βουλευτής (Πέρινθος) Σακελλ. 44, σ. 278.
Θ τόφ ιλος  (Βερόη) Θρφκ. Η', 45, σ. 93.
Κ ά λλ ιά τ ο ς  (Ταϊφίρι) Σακελλ. 36, σ. 276.
Κ νρ ιλ λ ώ  (Βυζάντιον) Σακελλ. 83, σ. 288.
Μ αρκ ια νό ς  ("Ηράκλεια) Σακελλ 69, σ. 284.
Μ ήνας  (Μάδυτος) Σακελλ. 32, σ. 271.
'Ο νησ ίμη  (Μάδυτος) Σακκελ. 25, σ. 269.
Φ ιλάρετος  (Φιλιπποΰπολις) Σακκελλ. 107, σ. 296.
Χ ρηστός  (ΙΊερίνθιος) Σακελλ. 54, σ. 28 ’). 1

1) Άσύμφοινα καί άλληλοσυγκρουόμενα είναι τά π α ρ ά  γλωσσολόγων και 
γραμματικών περί τοΰ ονόματος τούτου είρηοένα ώς πρός τήν γραφήν. *0 μέν Ε ύ- 
σ t ά Ό ι ο ς (Παρεκβ. 'Όμ σ. 1967, 35) έχει : « Χρησ τ ό ς  μέν κύριον, χρησιός
0  ρ g κ  ι  κ  ά Ι Η ' 2 6
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Έκ των ανωτέρω προκύπτβι τό συμπέρασμα, δτι ή Θρμκη ηρξατο 
από πολλοΰ προπαρασκευάζουσα τό έ'δτφος τη; νέας θρησκείας. Ή θ ε ό -  
της, άφ οϋ  ά π ό  το ν  υ ψ η λ ό ν  Ό λ υ μ π ο ν  ο υ δό ν  ή δ ν ν η θ η  ν ’ ά νύ ση , π ρο -  
σ ε γ ε ιώ θ η  κ α ί έ π ο λ ιτ ο γ ρ α φ ή θ η  ε υ ρ ύ τ α τ α  έν  ά ν θ ρ ώ π ο ις . θ ε ο π ο ιο ύ ν 
τ α ι δ θ ε ν β α σ ιλ ε ίς  κ α ί ηρω ες ώς υ π ε ρ φ υ σ ικ ά  ό'ντα, κ α ί ο ϋ τω  έξην- 
θ ρ ω π ίσ θ η  ή  ύ π ε ρ τ ά τ η  το ν  θ ε ο ϋ  k'vvoia» Ι'να π ε ρ ιλ ά β η  κ α ί α ϋ τό ν  
το ύ το ν  κ α ί π ο λ ιτ ο γ ρ ά φ η σ η  έ π ί τή ς  γής, ϊν ' οϋ τω  ά ν υ ψ ώ σ η  τό ν  ά ν 
θ ρ ω π ο ν  ε ις  τόν  ο ύ ρα νό ν .  Διαδίδοται ή λέξις θεός καί αι συνάγεις αύιή 
εννοιαι, ινα παρασκευασθώσιν οί άνθρωποι εις την τοΰ αληθινού Θεοΰ 
καί Σωτήρος τοΰ κόσμου προϋπάντησιν. Έ ν Ά θήνα ις μέν επολλαπλα- 
σιάζοντο οι βο̂ μοε, καί εις αγνώστους έτι αφιερονμενοι θεούς (διότι τό 
άγνωστον έμελλε ν ’ άντικατασταθη διά τοΰ γνωστού), έν Θράκη δέ συγ
κροτείται τό όνοματολόγιον καί ό δ ιά κ οσ μ ο ς  της  έ κ κ λ η σ ια σ τ ικ η ς  Ιε
ραρχ ίας .  Καί δπως οί φιλοσοφοΰντες ’Αθηναίοι καν τούτφ άπεδείχθησαν 
σοφοί, οΰτω καί οί θρησκευόμενοι Θράκες ουδόλως ύπελείφθησαν τής 
εαυτών φήμης ώς θεοσεβείς ι). καί εκείνοι μέν αφιέρωσαν εις τόν άγνω
στον θεόν τόν βωμόν, δηλ. εις εκείνον, ού τό όνομα μόνον ήγνόουν, οΰτοι 
δέ εγένοντο των θείων καί υπερφυών δνοματοθέται καί άνάδοχοι εις τάς 
προσηγορίας τοΰ ίεροΰ κλι'ιρου, άμφότεροι δέ εδικαιούντο έγκαυχώμενοι 
νά λέγωσι προς τόν έπιφανέντα Χριστόν : Ούκ ει πάντη άγνωστος ήμΐν, 
πάλαι έγνωμέν σε. Καί ενταύθα λοιπόν άνακαλΰπτομεν την θαυμα-

δέ δ επιεικής»* ό 8έ καθηγητής μου, ό μακ. Γ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς ,  έδογμάτιζε τήν 
διά τοΰ ι γραφήν, λέγων, δτι από τοΰ Χ ρ ι σ τ ό ς  τό δνομα καί οτιχί από τοΰ 
χρηστός, όπερ τότε δεν εζη εις τό στόμα τοΰ λαοΰ ! (άλλ’ αί τόσαι επιτύμβιοι, ό· 
που εΐδομεν δέν είναι τοΰ λαοΰ και χριστιανικό)ν χρόνων;.) και ό Ζ η κ ί δης 
(Λεξικ. Όρθογρ. σ. 1200) : «Χρίστος και υύχί Χρηστός- διότι οί τό όνομα τοΰτο
έχοντες έορτάζουσι τήν εορτήν τής Χριστοΰ γενιήσεως» (!) Ό π α ρ α λ λ η λ ι* 
σ μ ο ς  μ ο υ  ά π ο δ ε ι κ ν ύ  ει , δτ ι  τό δ ν ο μ α  τ ο ΰ  το ε ι χ ο ν  οί  
Θρ φ κ ε ς  κ α ί  δ ι ε τ ή ρ η σ α ν  ώς Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί  κ α ί  δ έ ον  νά  
γ ρ ά φ η τ α ι  δ ι ά  τ ο ΰ  η. Ή προσφώνησις «χ ρ η ο τ έ» ήν κοινότατη 
κατά τούς τελευταίους προχριστιαν. χρόνους. Είς έπιγραςος Λαρίοσης δημοσιβυ- 
θείσας έν τφ Γ' τόμ. Φιλ. Συλλ. σ 37, έχομεν έν συνεχεία ; «"Η ρως χρηστ έ ,  
χ α ΐ ρ ε» (επτάκις είς 17 επιτύμβια) καί «Ή ρ ώ ι σ σ α  χ ρ η σ τ ή ,  χ α ΐ ρ ε »  
Δέν είναι ορθόν νά παραγάγιομεν τό δνομα έκ τοΰ Χ ρ ι σ τ ό ς ,  διότι τότε θά 
εΐχομεν καί τό Ί ή σ ο ΰ ς καί τό Σ co τ ή ρ (Σωτήριος είναι έπίθετον). Τ ο ν
το δέν έ π έ τ ρ ε ψ ε ν  ή ’Ε κ κ λ η σ ί α  ώς  ά ' σ έ β ε ι α ν ,  ή δέ 
αΐρεσις των Όνοματοθεϊστών δογματίζει, οτι έπί Θεού δύναται μόνον νά ύπάρχη 
τό δνομα τοΰτο.

1) Οί Θείρας ή Τείρας τής Γενέσεως Γ, 1 κατά Knobel ,  Bo c h a r t  
κ.ά. είναι οί Θράκες.
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τουργικήν ενέργειαν « του α π ς ρ μ α τ ικ ο ϋ  λόγου»  ώς ό φιλόσοφος Ιουοχ ΐ-  
νος  διηγόρευε (βλ. Εισαγωγήν, σ. 8).

“Υπό τοιουτου αγόμενοι πνεύματος ot Θράκες χριστιανοί πολλά' τής 
αρχαίας θρησκείας διετήρησαν θεωροΰντες αυτά ως προσπάθειαν είς την 
νέαν ως καί τάς έν τή λατρεία άγαλματώδεις παραστάσεις. Τον Κ αλό ν  
π ο ιμ έ ν α  τέως έγνωρίζομεν έκ του άγαλματίου του Λατερανοΰ καί έκ τής 
έν Salona σαρκοφάγου1), άλλ’άρχαιότερον άγαλμα ευρέθη έν Θράκη άπο- 
κείμενον έν τφ εν άγίφ Ειρήνη όθωμαν. Μουσεία) —περί του τόπου τής 
εύρέσεως ό D u m o n t  δεν είναι βέβαιος, άλλ’ εικάζει ότι «ό επαγωγός 
ούτος άνδριάς έστι θρακ ικης καταγωγής»—3) αναφέρει όμως τό εξής Αξι
οσημείωτων διά την άνεξιθρησκείαν των Θρακών τής Τραϊανουπόλεως : 
«Προς δυο μας της επαρχίας πληοίον της Φιλιππονπόλεως άνεκαλύφθη 
εσχάτως άρχαϊος τάφος δύο φέρων επιγραφής, την μεν είς την άρχαίαν 
πολυθεΐαν άναγομένην, την δέ, ομ ικρφ μεταγενεστέραν της πρώτης , χρι
στιανικήν άνακηρύττουσαν θρησκείαν. δύο γυναίκες της αυτής οικογένειας, 
διότι τό αϋ ιό  έν τη επιγραφή φέρονοιν όνομα, κατετέθηααν εν τώ αύτφ  
μεν μανσωλ,είφ, είς διάφορον δε άνηκον θρήσκευμα. Ό λίθος ούτος άναμι- 
μνησκει ημιν την εποχήν εκείνην, κ αθ ’ ην της αυτής οικογένειας τά μέλη 
υπό την αυτήν βιοΰντα στέγην διάφορον έπρέσβευον θρησκείαν  . . . 3). ’Εκ 
της αυτή, δέ επιγραφής μανθάνομεν, ότι ό χριστιανισμός ταχέως και ενω
ρίς είσέδυσε καί μέχρι των άπωτάτων γωνιών της Θράκης' δέον λοιπόν νά 
θεωρώμεν την επιγραφήν ταύτην πολλφ σπονδαιοτέραν καί πολυτιμωτέ- 
ραν της έν Πανίδφ είς την χριστιανικήν επίσης θρησκείαν άναγομένης ε
π ιγραφής ’ διότι είς τάς κατά την παραλίαν κειμένας ελληνικός πόλεις ητο 
φυσικόν, ΐνα ό χριστιανισμός καί οί απόστολοι είοδύσωσι ταχέως και ρα- 
δίως ’Έκ της έν τφ  αντφ  ο ΐκψ  σνμβιώσεως έν είρηνη δύο αντιπάλων θρη 
σκειών δυνάμεθα, ΐνα έξηγήσωμεν έν μέρει την υπό των πρώτων εκείνων 
χριστιανών ανοχήν των της πολυθεΐας εικόνων, ου μην  άλλά καί την άπο- 
μ ίμησ ιν  αυτών υπό των χριστιανών ζωγράφων καί έρμογλύφων» *).

’Lv Μυριοφΰτφ 5 άνεκάλυψεν ό D u m o n t  περίφημον άγαλμα'

1) Γ. Σ (ο τ η ρ ί ο υ, At χρισειν. Θήβαι τή; Θεσσαλίας, σ . 71-299.—2) Παράρ
τημα ΙΖ' τόμ. Φιλ. Συλλ.σ. 75. καί έν τφ της Σηλυμβρίας αχολείψ ανάγλυφος είκών 
του Χριστοί] έν νεανική ήλικίφ, εΐ>λογοϋντος καί κρατούντος είλητόν.—3) Βλ.άνωτ. 
τήν επιγραφήν. Ί£ν Άλβανίρ. ούχί προ ολοκλήρου αίώνος, δτ" έξηκολού'θουν αί έ- 
ξωμοσίαι, έν τη αύτη οίκίφ συνδιητώντο Τούρκοι μετά Χριοτιο.νών* διό καί, ώς διη
γούνται. τήν πίτταν, τό προσφιλέστατον πορ’αιποΐς > οί ουνηΰέσχατον έδεσμα, κα- 
τεσκεύαζον. τό ήμισυ μετ’ έλαίοϋ καί τό ετερον χ'ιμισυ ’ ήριημένον. — 4) Rapport σ. 
380—381.—δ) Μιρόφλιον, αντί Μυριόφυΐον, έδημοσανϋη υπό τού Γάλλου αρχαιολό-
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τής Π λατυτέρα ς  (θεοτόκου) ι). άλλ5 ό Κ&ραμεϋς κατά τήν άρχαιολ. .εκ
δρομήν αυτού εύρεν αυτό έν Χώρα εις υπόγειον κτίριον παρά τον αρκτι
κόν τοίχον τής εν έ'τει 1766 άνεγερθείσης εκκλησίας τού Τ αξιάρχου  Μ ι- 
χαήλ ,  ένθα έφυλάσσετο εύλαβώς υπό τών Ιερέων, αλλά καί περιδεούς3}. 
«'Ο άνδριάς ούτος, καλώς διατηρηθείς, ώ ρα ϊον  έ σ τ ί κ α ί τ ε χ ν η έ ν τω ς  κ α -  
τ ε ιρ γ α σ μ έ ν ο ν  κ α λ λ ιτ έ χ ν η μ α , κατά δε τον γενικόν τύπον, την ενδυμασίαν 
και τήν στάσιν ομοιάζει προς τάς έντελέστερον άπεικονιζομένας έν τφ  
βάθει τών αψίδων τον Βυζαντίου  '*) ή επί τών μεταλλίων εικόνας τής Πα
ναγίας' εί δε καί οι τον προσώπου χαρακτήρες εΐσίν όλίγφ τραχείς, ή όλη 
όμως έκφρασ ίς , σοβαρά καί αξιοπρεπής, αξία έστί τής αρχαίας γλυπτι
κής». Ταΰτα λέγει 6 D u m o n t 4). 'Αλλ’ ό Κ εραμ εύς ,  δστις μετά τινα 
έτη έξήτασε καί αυτός τό μνημεΐον, θεωρεί μετριον καί μάλισια πρωτο
φανές έν τή ίστορίφ τής βυζαν. τέχνης. Τό προσωπον, γράφει, έχ*ι έ'κφρα- 
σιν άγρίαν, άναμιμνήσκουσαν τον τύπον άσιάτιδος άπολιτεύτου γυναι- 
κός. ‘Η δλη όμως στάσις τής γυναικός είναι, ώς λέγει ό D u m o n t ,  σο
βαρά καί αξιοπρεπής προξενούσα τρόμον παρά τοΐς θεαταΐς 5), καί ανά
γει αυτό εις τον ζ '—Ζ\ Έ ν τούτοις ό πρώτος επιμένει καί ώς προς τήν 
χρονολογίαν έτι τάσσων αυτό εις τούς πρώτους χρόνους τής βυζ. αυτοκρα
τορίας «υπερτερεί δε κατά τήν τέχνην κάίζτά ωραιότερα τών έκ τής βυζ. 
εποχής διασωζομένων αγαλμάτων , ώς π.χ. τά έν τφ  'Ιπποδρομ ίφ  άνάγλυ- 
φα τον Π ορφ υρογέννη του  Κ ω νσ τα ν τ ίν ο υ »* ) .  Ιίαρίσταται ή Θεοτόκος 
επί στήλης τετράπλευρου παραλληλογράμμου (1,10 μ. X 0,32) έν άναγλύ- 
φψ εις στάσιν όρθίαν μετά φωτοστεφάνου 7), φέρει δέ ποδήρη χιτώνα πε- 
ριεζωσμένον υπό τό στήθος καί ύψυΐ τάς χείρας, οθεν καί δεομένη ώνο- 
μάσθη, καί τό μονόγραμμα ΜΡ — ΘΥ=μήιηρ θεού, άλλ’έν τή Χώρα είναι 
γνωστή ώς Μ αν ίταα  0). Έάν άσπασθώμεν τήν γνώμην τού D u m o n t ,

γου καί δυστυχώς οΰιω μετέφερε καί ό Ά, Ζ ω η ρ ό ς  έν τη μεταφράσει χωρίς 
«ύτός άρχαιόφιλος ών νά έξεταοη, δη χοιοΰτον όνομα δεν υπάρχει έν Θράκη.

1) Αυτός είναι ό όρος έκ τού τροπαρίου ’Κπί σοί χαίρει ειλημμένος. «Τήν 
γάρ σοι μήτραν Φρόνον έποίησε καί τήν σην γαοτέρα π λ α τ υ τ έ ρ α ν  ουρα
νών άπειργάσατο» καί ούχί Δ ε ο μ έ ν τ|, ώς λέγεται νϋν υπό τών βυζαντιολόγων 
καί ενταύθα.—2) Ώς γνωστόν ή το β' έν Νικυΐφ συνελύούσα τφ 'ϊδδ οίκουμ. ου- 
νοδος ρητώς άπηγορευοε τήν χρήαιν άγαλμάιων έν τοΐς ναοΐς, έν τούτοις ή Δυτ. 
εκκλησία μέχρι σήμερον έχει ταΰτα και κατασκευάζει κιη άλλα.- L) γράη>ε : έν τφ 
βάΟει τών αψίδων (ή μάλλον τής κόγχης τοϋ Ιερού βήματος) τών ναών τού Β.— 
4) Rapport σ. 38Β.—δ) Παράρτ. 1Ζ' τομ. Φιλ, Συλλ. σ. 102.—6) Rapport σ. 988.—
7) Οΰτω λέγομεν νϋν τό φ ε γ γ ί ον τών Βυζαντινών ζωγράφων (auieole).—8) 11ε- 
ρι άναγλύφων εικόνων έν τή Έκκλησίφ ημών έγραψιν ό καί), κ. Γ. Σ ω τ η 
ρ ί ου  έν Rccueill d1 Etudes dedideg ά la m0moire de K. P. Kondakof .  Ar- 
cheologie. Histoire de Tart; Prague 1926, σ. 125—198,
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ott ή Μανίτσα είναι προϊόν Βυζαντινής τέχνης,τότε πειθόμεθα ότι μέχρι τής 
εποχής εκείνης συνεχέετο ή Θεοτόκος προς την *Ρ έ α ν . Ταΰτης τό άγαλμα εις 
βασιλεύουσαν μετακομίσας ό Μ Κ ω ν σ τ α ν τ ΐ ν ο ς  προς την «μητέρα τον θεόν» 
έτρεψε κατά Ζ ώ σιμον  «<5ιά την περί τό θειον ραθυμ ίαν λωβηοάμενος» ά- 
φαιρέσας τούς υπό τάς χεΐρας λέοντας καί μεταστρέψας ταΰτας *ις ύψος 
κατέσιησεν αυτήν οΰτω δεομένην Χ). Καθ’ όμοιον τρόπον Β α σ ίλ ε ιο ς  ό 
Μ ακεδώ ν  κτίζων την Νέαν εκκλησίαν μετεκόμισεν ως άγιον Σ π υ ρ ίδω να  
τον χαλκοΟν ’Α σκληπ ιό ν  μετά χεΐρας φέροντα τον όφιν ύπενθυμίζοντα 
τό άπολυτίκιον τού αγίου «και οφιν εις χρναονν μετέβαλες» s): Κατά τό 
1915 εις τάς εξω των χερσαίων τειχών γενομένας άνασκαφάς τοΰ Εβδό
μου, όπου άνεκαλύφθη ό στρογγυλός ναός τού ° Ιω ά ν να ν  Θ εολόγον  ή 
Προδρόμου, εύρέθη άγαλμα έκ λευκού μαρμάρου, ωραίας βυζ. τέχνης τοΰ 
Τ' αιώνος ή καί άρχαιότερον ευρισκόμενον εν τφ αύτοκρ. Μουσείφ τής 
Κ)πόλεως. Παρίστατο ό Χριστός μετά τών μαθητών. Τό σωζόμενον μέ
ρος είναι ό Πέτρος  κρατών σταυρόν (μάλλον είλητόν) καί μετ’ αυτόν 
τρεις άλλοι, ούτω καί προς τό αντίθετον μέρος ό Παύλος  μετά ισαρίθ
μου. Δυστυχώς αί κεψαλαί δεν σώζονται *). Εις τον ναόν τής αγίας Κ υ 
ρ ια κ ή ς  έν Αΐνψ υπάρχει ανάγλυφος είκών τής Θεοτόκου ώς καί τού ’Αρ
χ α γ γ έ λ ο υ  Μ ιχαήλ  επί τής άριστεράς θΰρας τού Ιερού βήματος *). ’Άγαλ- 
μα παρεμφερές προς την εικόνα τής Θεοτόκου εύρεθέν έν Θράκη περι
γράφει δ D u m o n t 6).

Κ εφ  Α' μ έρος  2  Θραξ ήρως ,Ιππενς , ό δ ημ οφ ιλ ή ς  θ ε ό ς  τω ν  Αρ
χ α ίω ν  Θ ρακώ ν<, Τά π ο λ υ ά ρ ιθ μ α  Ανάγλυφα, ά ί  π α ρ ισ τ ά μ ε ν α ι  μ ορφ α ί ,  
Μ αδάρ ιος  Ιππενς .  Σ η μ α σ ία , δ ιάφ ορο ι  έξηγήμε ις , έ π ίθ ε τ α .  Ή όρθο -  
τ έ ρα  έ ρμηνε ία ,  σ το ιχ ε ία  έν  τ ή  χ ρ ισ τ ια ν .  λα τρε ίμ .  Π αραστάσε ις  τής  
α θ α ν α σ ία ς  τής  ψ υχή ς ,  άφ ηρω ϊσμ ός  τω ν  θ ν η τ ώ ν , ν έ ο ι  ήρωες Ιππε ίς .  
cΗ κ α τα γω γή  του  Θρμκός ίππ έω ς .  Ό ήρως β α σ ιλ ε ύ ς  Ρ ήσο ς . Τδ 8τυ- 
μον  τής λ έ ξεω ς  ήρως .

Οί Θρ$κες διεκρίνοντο ως ευσεβείς καί τών άλλων ευλαβέστεροι' «όε- 
ξιώτερον γάρ τά τε άλλα, λέγει ό Π αυσα ν ία ς , έδόκει τον μακεδονικόν το 
έθνος είναι πάλαι τό θρμκιον και ονχι ομοίως εις τά θεία δλίγωρον» ( IX, 
29,3). Εντεύθεν καί τινες παράγουσι την λέξιν θ ρ η σ κ ε ία  εκ τής ρίζης θράκ. 
Όμολογουμένως δέ ή Θράκη ου μόνον τών διονυσιακών τελετών και δρ- 1

1) "Εκδ. Βόννης σ. 97.—2) Σ υ μ ε ώ ν  Μά γ ι ο τ ρ ο ς ,  Θεοφ. συνεχ. σ. 
691 Βόννης"—3) Βλ. Θ. Μ α κρ ί δ η ν έν τή λαμπρή πραγματεία περί τών α
νακτόρων τοΰ Εβδόμου έν Θρςίκιποΐς, τόμ. I', 1988, σ. 191.—4) Κατά’Λ αμηου -  
σ ι ά δ η ν, Θρςικ. ΙΕ', σ. 124.—6) Rapport σ. 378.
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γιων ΰπήρξεν ή κοιτίς 1), αλλά καί ή πατρίς των μυστηρίων, ώς ήσαν τά 
των Κάβειρων έν Σαμοθράκη. Λυτά τά Έλευσίνια είσήχθησαν εν Έλλά- 
δι διά των Εύμολπιδών εκ Θράκης, δπου «μ υ σ τ η ρ ίω ν  τε των απορρήτων  
φανάς εδειξεν Όρφενς*  3).

Είναι γνωστόν, ότι οί Θράκες ώς λαός συντηρητικός ήσαν καί δεισι- 
δαίμονες καί ο ύ χ ΐ ό λ ιγω ρ οϋ ν τε ς  ώς προς τήν.εθνικήν θρησκείαν καί έν 
αυτφ τω φωτί τοϋ χριστιανισμού, ώς θά καταδειχθή έκ του Θρςικός ίπ- 
πέως. Ό αποθεωθείς ουτος ήρως, είναι ό έξαιρβ ακός τόπος τής θρησκείας 
των Θρακών, δ Κ ύρ ιο ς  θεός, υποκείμενον ίδιαζοΰσης τιμής καί εθνικής 
λατρείας καί δή των χωρικών, Ιππευς τφ αυτφ σχεδόν σχήματι είκονιζό- 
μενος μέχρι των χριστιανικών χρόνων, καίτ'οι πλεϊστα καθ’ δλην την 
Θράκην τά εύρεθέντα μνημεία. «Ούδενός θεόν λατρεία εν τε τη Θράκη 
και τη Moiaiq. κατελιπεν τοσοντον πολυάρ ιθμα ίχνη, λέγει ό άρ*στος αρ
χαιοδίφης κ. Κ. Μ νρτέλος  *Α ποατολ ίδης  έν τή τελευταία εξονυχιστική 
περί τουτου πραγματεία, οσον η τον Θρςικός ίπ π έω ς  η τον Κ υ ρ ίο υ  ήρω - 
ος . . . Τά μέχρις εσχάτων άνευρεθέντα άνεπίγραφά τε καί ενεπίγραφα 
αναθηματ ικά  ανάγλυφα , τά άπεικονίζοντα αυτόν, ύ π ε ρ β α ίν ο υ α ι  τά χ ίλ ια  
καί όλονέν εκάστοτε ανευρίσκονται κα ι άλλα» 3).

Πρώτος ο sΑλβέρτος  D u m o n t ,  διευθυντής επειτα τής έν Ά θή- 
ναις άρχαιολογ. σχολής έν τ ή ’Εκθέσει4) καί τή Επιγραφική συλλογή5) 
αυτού περιγράψας τινά τούτων κατέδειξε τήν σπουδαιότητα, άπερ έχουσι 
τά ανάγλυφα ταϋτα διά τήν των Θρακών θρησκείαν, καί εκτοτε έγενοντο 1

1) Καί μέχρι σήμερον σώζονται ίχνη τών τελετών τουιων, ώς είναι τά «Ανα
στενάρια», οί κλάδωνες κ.ά.— 2) Ε υ ρ ι π. Ρήσος 944, Ίππόλ. 953, G r ο t e, Ge- 
schichte Griechettlands I, 18, 19. 'Ορφικά, Σχολ. 1 βλ. Γ. Μα λ τ έ ζ ο υ ,  Τά έλευ
σίνια μυστήρια, ’Αφήναι 1934, σ. 37 έ. 49 έ.—3) Άρχεΐον τοΰ Θρακ. Λαογρ. καί 
γλωσσ. θησαυρού, τόμ. ΣΤ', 1939—40, σ. 1. Τά πλεϊστα (400) εύρίσκονται έν τφ 
Μουσείφ τής Σόφιας, ούκ ολίγα δέ έν τφ τής Φιλιππουπόλεως καί 15 έν τή συλ
λογή τοϋ αειμνήστου Ά  ν α σ τ. Σ τ α μ ο ύ λ η, ήν συλλογήν πλουσίαν καί εις 
άλλα διάφορα 'Ορρκ. μνημεία τής τέχνης διετήρησαν οί Τούρκοι έν τή εις Σηλυμ- 
βρίαν οίκίςι αΰτοΰ μεταβαλόντες αυτήν είς Μουσεΐον,ώς εμαθον.—4) Rapport κτλ. 
σ. 876. ΕΙχόμεν ύπ’ δψιν τήν μετάφρασιν (καίτοι δεν εΐναι ολοκλήρου τοΰ έργου) 
τοϋ αρχαιοδίφου ίατροΰ Α. Ζωη ρ ο ύ  π α σ ά  ε ν  τ φ  κατά to 1873 εκδοθ. ΣΤ' τό
μου τοϋ Έλλ. Φιλ. Συλλόγου σ. 359—385.—5) Inscriptions et mohuinents figures 
de la Thrace, (Ertrait des archives des missions scientifiques et litt6raires. Troi- 
sieme serie, tome III. Pari· 1876. Πλήρη καί άρίστην πραγματείαν περί τοϋ Θ ρ α 
χ ό ς  ί π π έ ως  έδηαοσίευσεν ό διαπρεπής Βούλγαρος χαθηγ. κ. Κ a z a row  
τφ 1918 έν Real-Encycl. τοΰ P a u l y -  Wi*so.wa, Supplem. Ill, 1131—1348 
έξελληνίσθεϊσαν κατά t o  πλεΐστον υπό τοϋ κ. Μυ ρ τ ί λ ο υ  Ά π ο α τ ο λ ί δ ο υ  
iv τή μνημονευθείση πραγματείρ.,
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υποκείμενον μελέτης. 'Ωσαύτως καί δ Ά . Π αηαδόπ ονλο ς  Κ ε ρ α μ ε ν ς  
κατά την άρχαιολ εκδρομήν είς την Ά νατ. Θράκην ήρεΰνησεν εν τε Ση- 
λυμβρίφ καί Ραιδεστφ παρόμοια ανάγλυφα. Πολυάριθμα ύπάρχουσι εν τφ 
αυτοκρατ. Μουσείφ Κωνσταντινουπόλεως, ένθα καί το μεγαλήτερον έκ 
τριών άποτελοΰμενον μαρμάρων. Παρίσταται δέ δ ίππεύς έλαΰνων καί α
κολουθούμενος υπό δυο δπλοφόρων καί κυνός, επιπίπτει δέ κατά κάπρου 
έφορμώντός παρά τον κορμόν δένδρου, δπου περιελίσσεται δφ ιςL). Ό 
Ιππεύς συνήθως κρατεί έν τη δεξιά τό δόρυ, άλλοτε δέ φιάλην καί εν τή 
αριστερά ασπίδα, παρ3 αύτφ ίσταται πεπλοφόρος γυνή υπό δέ τον ίππον 
μεταξύ των ποδών κύων ή σΰς ή καί ά,μφότεροι, προ δέ αυτού βωμός, άλ
λα θηρία παρίστανται διωκόμενα ή επιτιθέμενα, λέων κατά ταύρου, έλα- 
φος. 'Ο ιππεύς επανερχόμενος δήθεν έκ θήρας κρατεί ενίοτε διά τής δε
ξιάς δορκάδα ή λαγωόν. Είς έν δέ προβάλλει ενώπιον τού ιππέως ό 
’Α σκληπ ιός  μετά τής c Υ γ ι ε ί α ς . ΙΙαρίσταται δέ νέος αγένειος καί κομών 
(σπανιώτατα δέ γενειών), φορεί βραχύν χιτώνα καί κυματίζουσαν χλαμύ
δα, ασκεπής τήν κεφαλήν ή μετά φρυγίου πίλου, σπανίως δέ φέρει άναξυ- 
ρίδας καί σπανιώτατα είκονίζεται, ώς ή 'Εκάτη , τρικέφαλος 3) (βλ. Ρ a u- 
l y - W i s s o w a  Suppl. I l l ,  σ. 1137-48).

Τά ανάγλυφα ταΰτα έκ μαρμάρου κατασκευαζόμενα ήσαν συνήθως 
διαστ. από 0,10—0.70 δπως δηλ. τά χαρτφα εικονίσματα τά διαδρθέντα 
παρ3 ήμΐν διά τών 'Αγιορειτών Ρώσσων, εξαιρέσει δύο. Τό μέν εύρέθη 
παρά τήν Φιλιππούπολιν ύψους 1,61, μήκους 1,05 καί πάχους 0,36 (τό 
μνημεΐον ήν έντετειχισμένον), τό δέ είναι ό περιώνυμος παρά Βουλγάροις 
Μ αδάρ ιος  ίη τ ίε ύ ς  υπερφυσικού μεγέθους, γεγλυμμένος έπί αυτοφυούς 
βράχου τής κώμης Μάδαρα έν Σούμλφ τής Μοισίας, ιππεύς ελαύνων 3). 
Άνευρεθησαν καί ή ρ φ α  τού Θρφκός ιππέως 20 μέν έν τη βορ. Θρ^κη 
καί 16 έν Μοισίφ, ιερά ως τά χριστ. παρεκκλήσια ήτοι μικρών διαστά
σεων καί απλά. "Ενεκα τής απουσίας παντός αρχιτεκτονικού κόσμου δέν 
αποκλείεται, νομίζω, δτι τά τοιαύτα θρακικά ήρφα ήσαν καί τάφοι, 
ώς ήσαν καί οι τών πρώτων χριστιαν. χρόνων ήρφον δέ ώς γνωστόν έ- 
λέγετο ού μόνον τόπος ή ιερόν αφιερωμένος είς ηρώα, αλλά καί ό τάφος 
κοινών θνητών 4). “Ανάγλυφα έπιτύμβια ιππέων εύρέθησαν έν τε Βοιω- 1

1) Παράρτ. ΙΖ' τόμου Φιλ. Συλλ. Κ)πόλεως 1887, σ. 68.—2) ’Αρχεϊον Θρρ.κ. 
ΣΤ', σ. 12—13—3) 'Υπάρχει καί κατεστραμμένη κατά τό πλεϊστον ελληνική έπι- 
γραφή, άνέγνω αυτήν πρώτος ό J i r eceJ c  καί άνεγνώρισε τον Θρ̂ κα Ιππέα. 
Περί άλλων έξενεχΦεισών αυθαιρέτων ννωμών βλ. αύτ. σ. 3 έ. Περί επιτύμβιων α
ναγλύφων γενικώς βλ. F r i e d l a n d e r ,  De operibus anaglyphis in monu- 
mentis sepulcraribue graecis, Regiomonti Bor.—1817.—4) Βλ. Δοκίμιον περί τοΰ 
ιδιωτικού βίου τών αρχαίων 'Κλλήνων . . υπό Χαρ. Β ο υ λ ο δ ή μ ο υ ,  τόμ.
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Ttqt, Θεσσαλίςι καί εν αυτή τη “Αττική τοϋ Δ' αίώνος π. X. (πρβλ. καί τον 
Δεξέλεω). Έξαίρετον είναι καί τό τής Τανάγρας ι ).

Τό διακριτικόν τοϋ Θρφκός ίππέως γνώρισμα είναι τό έπίθετον κύ
ριος ((κύρ ιος ήρως», τασσόμενου οϋτω παρά τούς μεγάλους θεού, καί λα- 
τρευομένου ώς θεού' διόιι είς άνάγλυφον τής Φιλιππουπόλεως άναγινώ- 
σκομεν' άφ’ενός μεν <Κυρέφ ήρω ι»  κσί άφ ’ετέρου (ώ'Αρρ, (κυρίμ) Α ύλοϋ  
Τ ραλέος ε υχ ή ν»  3). Ό D u. m ο n t πρώτος άπεφήνατυ γνώμην, δη «επί 
των στηλών τούτων νπδ την μορφήν τον Ιππέως παρ ίοτανον  τον άφη- 
ρωϊσμένον ϋ·νητόν} και τοντφ  άνετίϋ'εντο ά να ϋήμα τα , τά μ ικρά  ταντα ά- 
νάγλνφα' δ δε άφηρω ϊομός των θνητών καί ή λατρεία των άποτεϋεωμέ- 
νων είναι δ πλέον άρχέγονος τύπος τής θρησκείας ταύτης τής χώρας και 
φνοικώς κατήντηοεν  επί τέλους, ώστε δ θεϊκός χαρακτήρ τον ήρωος νά 
κόμη νά ληαμονηΰ'ή ή ύλνητή αυτού φύσις καί καταγωγή. . επομένως εϊς 
τά ανεν επιγραφών αναθήματα  είναι πολλάκις δυσχερές νά γνωρίζη τις, 
εάν ενρίσκηται πρδ ενός απλού ύλνητοϋ άφηριυ ϊαμένον ή προ ύεότητος υπό 
γενικήν μορφήν , άνηκούοης εις τό ΰρφκικόν πάν&εον» καί επιλέγει χαρα- 
κτηρισ ιικώτατα : «ώστε ονχϊ περί Θρφκός ήρωος, αλλά περί Θρρκών
δέον νά δμ ιλώμεν> *). Ή  γνώμη αϋτη τού Γαλάτου αρχαιολόγου ώς προελ- 
θοϋσα έκ τής μελέτης ευαρίθμων αναγλύφων τέως γνωστών, δεν εύοδοί- 
ται σήμερον,'οτε έ'χομεν τοσούτον πολυάριθμα ενώπιον ημών. Ό ανώνυ
μος ήρως είναι δ λατρευτός εθνικός θεός τών Θρμκών, ό δημοφιλέστα
τος τών αγροτών προστάτης, καί. εις τοσοΰτόν επιβληθείς ώστε καί αυτοί 
οί ελληνικοί θεοί ώς ό ’Α πόλλω ν  καί ό Δ ιόνυσος  παρίστανται ενίοτε εν 
άναγλύφοις ώς ΐππεΐς. έν αύτφ τφ Βυζαντίφ, έν τω Ζευξίππφ, (λουτρόν) 
υπήρχε βωμός τοϋ Ί η π ε ίο υ  Αιός * ) .  Ό  ήρως ονομάζεται άγρ ιο ς  5) ΰ'εός, 1

Β', Άθήναι 1903, σ. 482 όπου καί ή επιγραφή : «Τφ γλυκυτάτφ μοι άνδρί Άντιό-
χφ . . . παραδίδιομι τοϊς καιαχθονίοις θεοίς τούτο τό ήρφον φυλάσοειν . . .» καί 
Σ α κ ε λ λ. Α', 296 : «Σατρονεϊκος γερουσιαστής Φιλιππουπόλεως . . to ήρφον . . . 
έαυτφ καί τη συμβίφ . . κατεσκεύασεν». Τοιαϋτα ήρφά καί ανάγλυφα ιοΰ ί π 
π έ ως  άνεκαλύφθησαν καί έν Μ. ’Ασία καί νοτ. Ρωσσίφ, ών δέον νά έξετασθή 
ή σχέσις πρός τά τής Θράκης, απίθανος μοί φαίνεται ή γνώμη τοΰ κ. Άπ ο σ τ ο -  
λ ί δ ο υ (Άρχεΐον ΣΤ' σ. 2) δτι Θρφκες στρατιώται μετέφερον έκεΐ ιήν λατρείαν 
τοΰ "Ήρωος.

1) P a u l y - W i s s o w a  Real—Encycl. τόμ. VIII, σ. 1144 έν λ. Heros 
υπό Κ a z a r ο w.—J) Dumo nt  Inscriptions 32, σ.16.—3) Αύτ. σ. 72.—4) Άνη- 
γέρθη υπό Σ e π τ. Σ ε υ ή ρ ο υ  κατά την άνάκτισιν τοΰ Βυζαντίου (βλ. Λεξικόν 
Ba n d n r i  Imp. orient. II, 22). Ή ερμηνεία τοϋ ' Ησ υ χ ί ο υ  διά τό όνομα τοΰ 
περιωνύμου λουτροϋ τούτου, ότι ώνομάσθη Ζεύξιππος, διότι ενταύθα ό ‘Η ρ α 
κ λ ής  έδάμασε τούς άτιθάσβους ίππους το~’ Διομήδους είναι έξεζητημένη.Ό βωμός 
μετά τοιαύτης παραστάσεως έσήμαινεν, ότι ό ίππεύς ήν προσφιλής είς τον Δ ί α, ήν 
προστατευόμενος αύτοϋ.—5) «ά γ ρ ί φ θ ε φ έ π η κ ό φ» Pauly-Wissowa Suppl.
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κ α τ α χ θ ό ν ιο ς ,  Ισχυρός , θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ό ς ,  Α γαθοπο ιός , έπήκοος , αωτήρ, 
ο ώ ζω ν , κύρ ιος ,  π ά τρ ιο ς ,  π α τρώ ος , π ρ ο π ύ λα ιο ς ,  Αρχηγέτης, ούδέν δέ 
κύριον ονομα φέρει, είμή τοπωνυμικά καί δή πάντα σχεδόν θρακι- 
κ ά 1 1). Έ κ τω ν  τοιοΰτων αποδιδόμενων αΰτφ επιθέτων πιστοποιείται, 
οτι δεν είναι δ ήρω ς  κοινός τις θνητός, άλλα θ ε ό τ η ς  θ ρ ρ κ ικ ή ,  ώς πρώ
τος άπέδειξεν ό M o r d t m a n n ,  Ιφ ’ δσον μάλιστα τό ήρως καί θεός 
Εναλλάσσονται «θ ε φ  Α ρχαγέτρ» καί «ήρω ι Αρχαγέτρ» *). Αϋτηδέον νά 
κιναι ή θ ε μ ε λ ιώ δ η ς  Αρχή, εάν θέλωμ-.ν όρΟώς νά κρίνωμεν περί του ε
ξαιρετικού τοΰτου τής θρφκικής λατρείας μνημείου.

Χαρακτήρ ίδιος τής θρφκικής θρησκείας είναι ή λατρεία των θεο- 
ποιηθέντων προγόνων, δπερ δεν είναι καθόλου πρωτότυπον, ώς πολλοί· 
γράφουσι, αλλά μορφή των άρχεγόνων θρησκειών. Καί αυτοί οί θεοί τών 
Ελλήνων δεν προήλθον έξ ανθρώπων, ώς πρώτοι έιόλμησαν νά γράψωσι 
τό πάλαι δ τε Ι ία λ α ίψ α τ ο ς  καί ό Εϋήμερος;*)  Καί έν Θράκη προϊόντος 
τοϋ χρόνου ή εΰλάβεια καί άφοσίωσις τοϋ λαοϋ προς τούς προγόνους ήρωας 
έκαμε νά λησμονηθή ή θνητή αυτών καταγωγή, καί αί ιδιότητες τοϋ ή- 
ρωος ιππέως άπεδόθησαν εις πρόσωπα θρυλικά, άλλά δέν έπαυσαν νά ό- 
νομάζωνται ήρωες συνεκδοχικώς καί κοινοί άνδρες έτι δέ καί γυναίκες, 
ώστε ή πληθύς τών ονομάτων τών προγόνων συνεκεντρώθη έν ενιαίφ εί- ' 
κονική παραστάσει, υπό τό ονομα τού ήρωος, δστιςείναι τό σΰμβολον τής 
τών προγόνων αθανασίας1).Καί διερωτάταί τις, άλλ3δλοι οι άποθνήσκοντες 
ήρωες ήσαν καί άμα ιππείς ; Βεβαίως ούχί* άλλ5 δπως έν τή καθ’ ημάς 
άγιογραφίφ επιδιώκεται εν πάσι τό ώραΐον, καί οί άγιοι μάρτυρες άκολου 
θοΰσι τον τύπον τών αγγέλων τοϋ θεού καί παρίσταντοι μήπω τον ΐου- 
λον εξανθήσαντες, ώς ό άγιος Γ εώ ργ ιο ς  και Δημήτριος, οϋτω, φαίνεται, 
συνέβαινε καί τότε, εις τά ανάγλυφα έχομεν ίδανικάς μορφάς, καί μάλι-

III, περίεργος επωνυμία (αρβλ. άγρότερος, άγροτέρα "Αρτεμις).
1) ’Ελληνικά Αύλαρχηγός, Αΰλωνείτης βλ. Ά κ ο ο τ ο λ ί δ η ν  έν Άρ_ 

χείω Θρ. ΣΤ', σ. 14. Συνήθιζον τάς τοπωνυμίαν οί Θράκες καί διά τούς ελλην 
θεούς (βλ. Θρρ,κικά W , ο 41—2, 46—7) ή ’Α φ ρ ο δ ί τ η  Ζ η ρ ι ν θ ί α  εκ της 
έν Αϊνφ Ζηρίνθου, δπου είχε ναόν (σ. 56). βλ. έν έκτάαει K a i a r o w  έν 
Real-Encycl. Ρ a u 1 y - W ί 3 9 ο w a, Supplem. Ill, σ. 1140—3.—2) Inscri
ptions a. 74. Τά δύο ανάγλυφα τά φέροντα τό έπίθειον α ρ χ η γ έ τ η ς  (=γε~ 
νάρχης, οικιστής) άνήκοντα εις τήν Συλλογήν τοϋ Σ t α μ ο ΰ λ η καί εΰρεβέντα 
(μετά 10 άλλων τοϋ ήρωος) έν Καδήκιοϊ . . . .  περιεγράφησαν υπό τοϋ G. S eu re 
έν Bulletin corresp. hellenique, τόμ. XXXVI, 1912, σ. 582. Ταϋτσ είναι πανομοιό
τυπα τοϋ άγ. Γεωργίου.—3) Βλ. Symbolik und Mythologie der alten Volker be- 
sonders der Griechen von Fr.. C r e u z t  r, II, Leipzig 1820, a. 351, 540—1 (περί 
τών Κο,βείρων τής Σαμοθράκη:).—4) Hs e a e r ,  Gotternamen σ. 251. Du mo n t -  
Η ο m ο 1 1 e, σ, 218, 329, 332 καί 509.
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orta παρ5 * * 8 *Ηροδότφ  εχομεν τό Ιξής περίεργον ^θος των Γβτών δυνάμε- 
νον νά επιβεβαιώσω τά είρημένα, δπου οί κλήρφ άποβιοΰντες, κατά πρω
τότυπον άμα καί τραγικόν είδος, λ έ γ ο ν τ α ι  ά γ γ ε λ ο ι  καί παραπέμπονται 
είς (ύποπτον) άθανασίαν : « 9Αύανατίζονοι δε χόν δε τον τρόπον, οντε ά- 
ποΰ·νηοκειν έαντονς νομ ίζονσ ι , ίένα ι τε τον άπολλνμενον παρά Ζ άλμο ξ ίν  
δα ίμονα  . . διά ηεντετηρίδος δε τον πάλψ  λαχόντα αίεί σφέων αντέων ά- 
ποπέμπονσ ιν  άγγελον παρά τον Ζάμολξιν , έντελλόμενοι των άν εκάστοτε 
δέωνται, πέμπονσ ι δε ώδε. οί μεν αύ ΐέων ταχ$έντε; ακόντια τρία εχονοι. 
άλλοι δε διαλαβόντες του άποπεμποαένου παρά τον Ζάμολξιν τάς χεΐρας καί 
τους πόδας,άνακινήααντες αυτόν μετέωρον,ριπτενσιν ές τάς λόγχας, ην μεν 
δη άποίλάνη άναπαρε ίς , τοΐοι δε ΐλεως ό ϋ·εός δοκέει ε ίνα ι’ ην δε μη  άπο~ 
$άνη, ά ίτ ιώντα ι αυτόν τον άγγελον, φάμενοι μεν άνδρα κακόν είναι, α ΐ-  
τιηοάμενοι δε τούτον, άλλον άποτιεμποναι έντέλλονται δε ετι ζώντι» *). Ευ
κόλως δννάμε'θ 'α ν ά  δ ια κ ρ ίν ω μ ε ν  τού ς  το ιο ύ το υ ς  έ κ  θ ν η τ ώ ν  γ ε γ ο ν ό * 
t a g  ά γ γ έ λ ο ν ς  ή «νέους  ηρωας» ά π ό  τω ν  ϋ 'εών η ρώ ω ν , ώ ν τά  άνά~ 
γ λ υ φ ά  ε ίν α ι  σ ύ ν θ ε τ ο ς  π αράσ ταα ις .  Καί εν ταϊς τοιαΰταις παραστάσεσιν 
υπάρχει άσφαλώς συμβολισμός τις περί της αθανασίας τής ψυχής, ώς δη- 
λοι καί ο περί τό δενδρον προ του ίππέως περιελισσόμενος οφις, δπως καί 
παρά Θρφξί καί παρ’ "Ελλησι συμβολίζει την τοΰ άποιχομένου ψυχήν*)· 

Ή  αθανασία τής ψυχής πιστοποιείται, δτι ήν δόγμα παρά Θρρξί, 
καί εκ των έν τοΐς τΰμβοις ευρημάτων, ήτοι κβραμείου τεφροδόχου κάλ
πης ανεστραμμένης καί διατρήτου Ιν τφ μέσφ του πυθμένος ακριβώς, 
δστις επίσης υπό τετρυπημένης ομοίως έκαλύπτετο πλακός. Έφρόνουν, 
δτι ή ψυχή τοΰ νεκρού υπό μορφήν όφεως εξέρχεται διά τής οπής έκ τοΰ 
τάφου, ϊ ν 5 άπόλαΰση των προσκομιζομένων θυσιών s). Έκ τής συνήθειας

1) IV 94. *0 Ζ ά μ ο λ ξ ι ς, ώς λέγει κατωτέρω (96), ήν πυθαγόρειός τις
ασκητής, ξών κατά μόλ'ας εντός άντρου αθέατος διατελών επί τριετίαν, καί επιφέ
ρει «εϊτε.δέ έγένετο τις Ζάμολξις άνθρωπος, εϊι" έστι δαίμων τις Γέτησι ούτος ε
πιχώριος, χαιρετώ».—2) Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς Θ ρ <2- κ. Ε', σ. 58, δστις παραπέμπει
είς τον Κ ϊί s t e r, Die Schlange in der griechische Kunst und Religion, σ. 66.
8) Ά π ο σ τ ο λ ί δ η ς, ενθ' άνώτ. σ. 58, δστις προσείθησι τάς εξηγήσεις περί τοΰ
δφεως «Οί μέν φρονοΰσιν, δτι Ιπιστεΰθη υπό των αρχαίων, δτι. ή ψυχή μεταμορ- 
φοΰται είς δφιν, dtoti τούτο τ ό  έρπετόν διαιτάται εντός τών τάφων καί εφελκύει 
τήν προσοχήν είς εαυτό τών έν τοΐς νεκροταφείοις περιπλανωμένων διά τής αίφνι,- 
δίας έμφανίσεως καί άποκρύψεώς του· οί δέ, δτι ένεκα τής αναλογίας τοΰ νωτιαίου 
μυελοϋ (γρ· όστοΰ) πρός τον δφιν υπελήφθη υπό τών πρωτογενών άνθριόπων, οτ̂  
σηπομένου τοΰ σώματος τοΰ νεκρού ή ψυχή, ή έν τφ μυελφ αΰτοϋ εύρισκομένη< 
μεταβάλλεται είς δφιν* οί δέ, διότι οί δφεις ένδιαιτώνται εντός τής γής, δπου ανα
παύονται οί άποθνήσκοντες. Πιθανώτερον είναι, δτι αΰεη ή δοξασία προήλθεν έκ 
τοΰ δτι οί πρωτογενείς άνθρωποι έθαπτον τούς νεκρούς εντός σπηλαίων, δπου συν
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ταύτης και τοΰ υπό tof> Ή ρ ο δ ό χ ο υ  διασωδέντος έθίμου έξηγεΐται καί 
συμπληροΰται ΰφ ’ ημών ή έν Αϊνφ εντός κήπου εύρεθεϊσα επιγραφή (υπό 
τοΰ D u m o n t  το πρώτον δημοσιευθεΐσα ι), ώς εξής :

Ανρήλιος ναύκληρος ΰαραπεντης τον φιλάν- 
Φρώπον ύλεον ’Ασκληπιόν. Τα σοι λεγάμενα τανχ]α: 
δτ[αν άποΰ·άνης, ονκ άπέ&ανες' η δε ψνχη οον, [ην δννη- 
&η δι]αχωρήοαι άνγεϊον [και έξιέναι, όταν 
·&ν]ωοιν, άπέλαβες της αποδημ ίας  [τα άγαϋ·ά].

Έκ τών εν Πάγασαΐς εύρεθέντων γραπτών μνημείων μανθάνομεν, 
δτι κατά τούς χρόνους εκείνους συνηθεστάτη ήν ή επί τών επιτύμβιων 
στηλών παράσΐασις νεκρικού δείπνου —εδραία πεποίθησις, δτι ό νεκρός 
ζή .μετά θάνατον — 3). Καί έν Θράκη πολυάριθμα εύρέθησαν τοιαϋτα επι
τύμβια, έν οΐς έν τφ άνω διαζώματι παρίσταται δ ήρως ίππεΰς, κάτω δέ 
ή σκηνή. Εσχάτως εί$ τα μέρη τής Ροδόπης (χωρίον ,Κοβάτσεβο), πλη: 
σίον τής αρχαίας Βησσαπάρας, εύρέθη τφ 1935 τοιοΰτον πολύτιμον άνά~ 
γλυφόν άποκείμενον έν τώ Μουσείφ τής Φιλιππουπόλεως (ΰψους 0,52 
μ ) 8). Τούτο έν τή άνω ζώνη έχει τον έφιππον ήρωα μετ’ άνεμιζομένης 
χλαμΰδος φεροντα φιάλην έν τή δεξιά. Προ του ίππου κεΐιαι βωμός, ΰ- 
περθεν δέ τής κεφαλής ή σελήνη καί πλησίον αυτής υς κΰπτουσα προς 
νεογνόν. Κατά πρόσωπον τοΰ ίππέως παρίσταται άνήρ ιματισμένος σπευ- 
δων έπί τοΰ βωμοΰ καί παρ’ αυτφ παΐς κρατών τή μέν δεξιρ κΰπελλον, 
τή δ’ άριστερά στέφανον, άπωτέρω μέγας κρατήρ, εις ον γυνή έκκενοΐ 
ασκόν, καί πρόβατον ή αϊξ αγόμενη προς θυσίαν ΰπ5 άνδρός (ή τε γυνή 
καί 6 άνήρ ήκρωτιασμένοι), ως καί βονς αγόμενος εις μεγαλήτερον βωμόν, 
ίερεύς δέ έπιχέει θυμίαμα ή ουλοχυτας έπί τής πυράς. "Ετερος άνήρ κρα
τών άγγεΐον καί τρίτος κρατών κέρας προς λοιβάς, ειτα ΰς καί τέταρτος 
άνήρ.

Προφανώς έστι, δτι ενταύθα πρόκειται οΰχί περί θήρας, ώς εις τήν 
υπό τοΰ Φ ι λ ο ο τ ρ ά τ ο υ  άναφερομένην σκηνήν, άλλά περί θυσίας προς τον * 1

ήθως ζώσιν οί όφεις . . »  Τό δέ αξιοσημείωτων είναι, δτι δ κατοικίδιος βφις παρά 
τφ κοινφ λαφ -θ-εωρεΐται ιερόν ζφον καί προβάλλων έν τή ατίλή τής οικίας ο υ δ ό 
λω ς  διώ .εται.

1) Inscriptions 103, σ. 53.-2) Περί νεκρικών δείπνων βλ. παρά Du mo n t  
Rapport § V. He ns e y ,  Sur le culte de B a c.c h a s  lasebastenus. Thomaschek 
Brotnalia et Rosalia. Συχνότατα ενρηνται έν ταΐς προς Θράκην νήσοις τοιάυτα α
νάγλυφα (βλ. C Ο n z e, Reise auf den Inseln des thrakischen Meeres I860) καί τΊρ<?- 
κός Ιππέως).—3) Ά  π ο σ τ ο λ ί δ η ς" Άρχ. Θρςι*, ς '  σ. 20, δστις έπιτοπίως έξή- 
τασε τό μνημεϊον.
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■θεόν ηρώα τής Θράκη;. Ουδεμία λοιπόν χωρεΐ αμφιβολία, δτι ό ήρως ε- 
λατρεΰετο1). Καί όρθώς ώνόμασεν αυτόν ό καθ. D. D e t s c h e w a) 
ώς τον ψ υ χ ο π ο μ π ό ν  Έ ρμήν  τής Θράκης »).

Ά λλ ’ δπως έν πάση λατρεία εχομεν καί ενταύθα τάς παρεκβάσεις 
καί καταχρήσεις, εχομεν καί τους «νέους ηρωας* *), τον άφηρωϊσμόν των 
{θνητών κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους, δτε τό κακόν ήρξατο από τ'ών αύ- 
τοκρατόρων, ών χάριν οί Έλληνες αντικαθιστούν τούς πατρίους θεού;, 
(σεβαστοί καί θεοί πλέον είναι οί ισχυροί τής γης καί ούχί οί ολύμπιοι 
καί ουρά ν  ίω ν  ες) Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ίνα  μη π,άσα ή άγιότης άφε- 
θή εις τούς εθνικούς, ό Παύλος ονομάζει τούς χριστιανούς ά γ ιο υ ς , ώς 
πιστούς Κυρίου, έν άντιθέσει προς τούς είδωλολάτρας δ). 'Η αρχή τοϋ ά' 
φηρωϊσμοΰ, ώς ή το επόμενον, εμφανίζεται από τής Ελλάδος, ένθα έν 
επιτυμβίοις στήλαις συνήθης πλέον ή προσφώνησις «ηρως, χαίρει» ή « ψ  
ρως χρηστέ, χαιρε» καί «ηρωες, χαίρετε» ΰ). Και έν Φιλίπποις :

3Αρτεμίδωρος Άντιγένον,
Άντιγένης *Αρτεμιδώρου, 

ηρωες, χαίρετε 7).

Έ ν Θεσσαλία καί εις γυναίκας άφηρωΐσμέ.να; :
Καλλιόπη 'Απολλώνιου, γυνή δε Θρασυβούλου, ήρώισσα χρηστη χαιρε 

(Φιλ. Συλλ. Γ , σ. 37) καί *ηρως χρηστέ χα ιρε» (πλείονα αύτ.).

Τιμηαιπόλει ήρωϊσ(σ)η.

Έκ τής επιγραφής ταύτη λ βλέπομεν, δτι οί νεκροί έλάμβανον θείας 
τιμάς λογιζόμενοι ώς μβταβαίνονΐες εις την τάξιν των ηρώων κατά την 1

1) Περί της λατρείας ταυ της βλ. άρθρον τοϋ καθ. Κ α ζ ά ρ ω φ  εν 
Ξενίοις (πανηγ. τεϋχος έπί τή δΟετηρίδι τοϋ Έθν. Πανεπιστημίου ’Αθηνών 1912), 
Zum kultus des thraki9chen Reiters in Bnlgarien, σ. 109—111.—2) Σχεδιάγραμμα 
περί της θρησκείας τών αρχαίων Θρακών (Βουλγαριστί) Ίστορ. βιβλ. τόμ. I ll, Α', 
1928, Σόφια (παρά τφ κ. Ά τ ο ο τ ο  λ ί δ η).—3 ) Εντσΰθα, επειδή όφις δέν υ
πάρχει, ό τέταρτος άνήρ, δ ώς θβαιή; Ιστάμενος, είναι ό νεκρός.—4) Πράγματι είς 
τά τοιαϋτα ανάγλυφα άπαντώμεν τάς λέξεις ^ λ α μ π ρ ό τ α τ ο ς ,  ν έ ο ς  ή- 
ρ ω ς.—5) Ούτως εξηγείται πώς, επειδή οΐ χριστιανοί έλέγοντο ά γ ι ό ι ό πάπας 
έκάλεσεν εαυτόν ά γ ι ώ τ α τ ο ν  καί ό πατριάρχης π α ν α γ ι ώ τ α τ ο ν ,  ένφ 
ό Θεός είναι μόνον π α ν ά γ ι ο ς ,  διότι προ; ούδένα συγκρίνεται. καί νϋν οι αρ
χιερείς ώς καί οί μονπχσί (δίαν οίάοι έχωσιν άξίονμα βλ. . Pe ' t e r son,  Πάπυροι 
σ. 49, 74). προσαγορεύονται ά γ ι ο ι :  δία γ ι  ο ς Ή ρ α κ λ ε ί α ς , ό  ά γ ι ο ς  
Λ α ύ ρ α ς  (ηγούμενος ή αντιπρόσωπος).—6) X. Β ο υ λ ο δ ή μ ο υ, ενθ’ άνωτ. 
σ. 450—1.—7) Bulletin de corresp. hellin. τόμ. XVIII, σ. 423.
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άρχαίαν ελληνικήν άντίληψιν, γράφει καθηγητής τής αρχαιολογίας1).
Γνωστή τοίς πάσιν είναι ή στήλη τοΰ Δεξίλεω  εν τφ Κεραμεικφ ’Α

θηνών, ίππέως εφήβου φονευθέντος ήρωϊκώς τφ ΐ>94 κατά τον Κοριν
θιακόν πόλεμον.Ούτος, σχετιζόμενος υπό τινων πρός τον άγιον Δημήτριον, 
άπο μιας άπόψεως δύναται να θεωρηθή ήρως καί παρίσταται φονεύων 
τον αντίπαλον υπό τούς πόδας τοΰ ίππου, όπως καί ό εν τή χερσονήσιρ 
πεσών καί θείων άπολαμβάνων τιμών Π ρωτεα ίλαος  εν Έλαιοΰντι, όπου 
καί τό τέμενος αύτοΰ 3'). Επειδή δέ οί νέοι καί απλώς θνήοκοντες καθί
στανται πολύκλαυστοι, ήξιώθησαν καί τοιοΰτυι τής επωνυμίας τοΰ ήρωος 
έν άναγλΰφοις τοΰ Θρακός ίππέως :

«νέος ηρως χρηοτέ, χαϊρε».
*τέ,ος τελευτών ηρως, χαϊρε» 3).

Οΰτω καί οί κοινοί θνητοί παραπέμπονται σπανίως εις αθανασίαν Α). 
Ή  άπεικόνισις τούτων ως ήρώων ιππέων παρά Θραξί, οιτινες επίστευον 
εις την μετά θάνάτον ζωήν, φαίνεται εν διαιρόροις επιτυμβίοις άνευρε- 
θεΐσιν Ιν τή περιοχή τής Θράκης. Τά επιτύμβια ταΰτα εχουσι πολλήν ο
μοιότητα πρός τά άνακαλΰφθέν.τα έν έσχάτοις καιροίς εις Παγασάς.

Τοιαύτας προσωπικός έν ιοΐς θρακ. μνημείοις σιήλας ήρώων έχω νά 
αναφέρω τέσσαρας την παρά D u m o n t :

Φλάβιως ηρως δ).

καί ήν έξέδοτο ό Βούλγαρος καθηγητής Κ a z a r.o w εύρεθεΐσαν παρά 
την άρχαίαν Βησσαπάραν :

Πόπ[λίος) Αϊ'λιος Σενϋης ηρω ς6).

καί τρίτην τήν τοΰ αύτοκρατορικοΰ Μουσείου Κωνσταντινουπόλεως :

1)Α ' Α ρ β α ν ι τ ό π ο υ λ ο ς έ ν  Καταλόγφ των έν Άθανασακείφ Μου- 
σείφ Βόλου αρχαιοτήτων - Θεσσαλ. μνημεία (ΙΊαγασών), Άθήναι 1909, σ. 148. Ται· 
ουτοτρόπως και αύεός άφιερώοας τφ έαυτον πατρί ιό βιβλίον : «Θεσσαλ. μ νημεία», 
Άθήναι 1909, εγραψεν : « ήρως  χρηστ έ ,  . χαΐ ρ ε».-2)Ήρόδ. Θ, t06. — 3)K'a-
1 i n k a, Dcnkiniler in Bulgarien αρ. i86— 7, 293 κτλ. (πυρ" A π ο σ τ ο λ έ δ  q, σ. 
17, ένθα βλ τήν σημείωσιν 9 περί ηρώων εΰεργετησαντων ιήν πατρίδα).—4) Είς ά- 
νά γλυφόν ύπί^χ-:ι ή ε̂ <ί i χαρακτηριστική επιγραφή :■ «Π. Κ ό μ ο 6 ο ς . ά [φ η]* 
ρ ώ ϊ σ e ν» P a u l  y-W i s s ο w a Real-Bucycl. Suppl. Ill, σ. 1150.—ό) Inscri
ptions 57., σ. 25.—6) .Bulletin de I’archeol. Bulg. τόμ. IV, σ. 84-
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‘Ή ρω ϊ Σχομ[ι)ανφ  
Διονύσιος Νείκωνος ευχήν

Αυτή εΰρέθη εν Καρς Μπουρνοΰ τφ 1912 (βλ. Catalogue des scul
ptures grecques κτλ. par G. M e n d e l ,  τόμ. I l l ,  Constantinople, άρ. 
1333, σ. 541)

Τετάρτη τέλος αξιανάγνωστος επιτύμβιος επιγραφή εύρεθεΐσα έν 
Στάρς Ζαγορά (Τραϊανή Αΰγουστα) του Β '—Γ' αιώνας είναι ή έξης εν 
μέρει συμπληρωθεΐσα (άρ. 26):

Βωμόν ' Α τειλ ιανφ γαμέχις μο ι στήσε Σεκοννδα 
εϊνεκα κονριδίον θαλάμου χέκνον τ’ ενι γαστρί,
°'Ηρωι * Αχ ειλ ιανφ βωμόν χόν δ* εϊοε Σεκοννδα 
μνήμα μεν έοοομένοις , σήμα δε χφ νέκνι"

Ό κ. Ά ποανολ ίδ η ς  λέγει ή λ. ήρως έκληπτέα ενταύθα υπό την έννοιαν 
τοΰ χρηστός (μακαρίτης, τεθνεώς) Θρςκ. Η', σ. 95.

Τούτων ούτως έχόντων περιορίζονται είς τό έλάχιστον οί έκ θνητών 
ήρωες, ωαχν 'ΐό  ύ η ο λ ε ιπ ό μ ε ν ο ν  ά π ε ιρ ο σ τδ ν  ηλή&ος είναι, ο ί  Φ εοποιη - 
Ό·ένχες, κ α ί  δυνάμεΦ α νά  δ μ ιλώ μ εν  ήδη  π ε ρ ί  ϋ 'εοϋ ίπαιέως, ου κλασ
σικόν διά την μετά τοΰ διονυσιακού επιθέτου εκφοράν τό έν τή περιφε
ρείς Τσιρπάν τής Στάρς Ζαγορς ΰπ ’ άρ. 65 επίγραμμα :

Άγαδ·ή <τΰχ#>.
. . . Πρόκλος έπικχηνείτης συν Εντνχιανφ κολλήγμ 

έ π η κ ό φ  Φεφ ήρω ι Κελλών ευχήν έποιήσαμεν 
υπέρ τής ενΰ'ήκ < ης κ^>αι αυτών έλπίδος.

(Θρακ. Η', σ. 102)

. τοϋτο έκδηλον ποιεί, δτι ό κελληνός ήρως ήτο επιτόπιος εν Κέλλαις θεός. 
Ό ήρως θεός παρίσταται είς νεανικήν ηλικίαν* διότι τό αιώνιον έαρ 

τής νεότητος ανήκει όντως είς τον θεόν, και οί άγγελοι αΰτοΰ καί πλεΐ- 
στοι των θεών τοΰ Όλυμπου είναι νεανίαι. ήρως δέ ακριβώς έν τή άρχαίς 
θρςκ.διαλέκτφ ταΰτην τήν σημασίαν έχει1). Δεν νομίζω δτι οτε βραδυτερον

1) Οΐιδεμία υπάρχει αμφιβολία οτι έν τή ’Αλβανική, ήτις θρςικοϊλλυρική διάλεκτος 
θεωρείται, b u r  (Fijz), είναι τό ήρως καί δηλοΐ κυρίως τον άνδρωθέντα νέον, τό 
παλληκάρι ώς καί νΰν έν Ήπείρω λέγεται βήρο (μπήρο, άρχ. γ*ρμαν. bare) βλ. Ν. 
7 ok I, Linguistiaeh-kulturhistorische Unterzuchutigen dem Bereichdes Albanische,
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ot Θράκες παρελαβον παρά των Ελλήνων τον τύπον τοϋ ήρωος ιππέως 
προς παράστασιν έν τή τέχνη του έθνικοΰ αυτών θεού, συμπαρέλοβον καί 
τό δνομα 'Ήρως, δπερ μετέδωπαν τφ θεφ  αυτών ώς κύριον αύτοϋ ονομα 
(Κυρίφ ήρωι) ’). Ούτε τον τύπον τοϋ Ιππέως είχον ανάγκην νά παραλά-

Berlin, 1923, σ. 230. Κατά Π λ ο ύ τ α ρ χ ο ν  (Λυκοϋργ. 17) οί Λάκωνες «ε ϊ ρ η- 
ν α ς» ή «ι ρ ι ν α ς» έλεγον τι ύς ά ρ χ ο ν τ α ς  ή λ ι κ ι ώ τ α ς  ήτοι τ< ύς άρ 
χηγούς των νεωτέρων ώς συμπληρώσαντας τό εικοστόν έτος ιής ηλικίας, και είς 
τοιαύτην ακριβώς παρίσταται ό Θρφζ ίππεύς. Έξαίρεοιν παςατηρονμεν είς τόν 
Μ α δ ά ρ ι ο ν  ι π π έ α ,  δστις αντί των τ υ π ι κ ώ ν  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι 
κ ώ ν  τοϋ ήρωος φέρει κόμην κεκαρμένην καί πώγωνα, προς δέ καί υπερφυσικόν 
ανάστημα, διά τοΰτο καί οί πλεϊστοί έξέλαβον αυτόν ώς τόν Κ ρ ο ΰ μ ο ν (τό ζή
τημα συζητεΐται έτι καί συναντά αντιρρήσεις, διότι ή επιγραφή είναι λίαν δυσδιά
κριτος καί ή άνάγνωσις γίνεται μάλλον κατ’ εικασίαν (βλ. Ά ρχεΐον Θρακ. 21', σ.
±-5). r . ν . . . .

1) Ταΰτα φρονεί ό κ. Ά π ο σ το λ ί δ η ς, εν θ’ άνωτ. σ. 15. *Ο ίππεύς είτα 
είχε καταστή τό εθνόσημον των βασιλέων της Θράκης καί τίθεται επί τής πρός 
τούς Αθηναίους συνθήκης τοΰ 351, ήνό  Κ ε τ ρ ί π ο ρ ι ς  συνήψεν (β?. Θρρ:χ. 
Αρχεΐον Δ', σ. 45) καί είς τά νομίσματα Σ ε ύ θ ο υ Α' καί Κ ό τ w ο ς Α', αρ
χαίων βασιλέων τής Θράκης. Τοσαύτη ήν ή «αγάπη των Θρακών πρός τόν ίππον, 
ώστε καί ελληνικούς θεούς παρέστησαν Ιππείς. Ό καθ. κ. Κ α ζ ά ρ ω φ  άπέδω- 
κεν άνάγλυφόν τι μαχητοΰ Ιππέως είς τόν "Α ρ η ν, προσθείς τό δνομα τούτο είς 
την επιγραφήν, ήτις μόνον τό Ω έχει : [Κυρί]ω [’Άρει]. Άλλ’ό διεξοδικώς έξετοοσας 
την παρ’ "Ελλησι χρήσιν τοΰ ίππου έν πολεμώ Β ί κ τ ω ρ  Η eh η, άποφαντικώς 
γράφει «ό " Αρης ,  ό θ ε ό ς  τ ο ϋ  π ο λ έ μ ο υ ,  ό ί δ ι ο ς  μά
χ ε τ α ι  π ε ζ ό ς  τ ε  κ α ί  έ φ’ ά ρ μ α τ ο ς .  ο υ δ έ π ο τ ε  §έ  
έ φ ο ρ μ ά  έ φ ι π π ο ς »  (Kulturpflanzen und Hausthiere in ihren Uebergang 
aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das iibrige Europa, historiach- 
linguistische Skizzen, Berlin IS^3, σ 45 (ιού σπουδαίου τοΰδε έργου οίδα καί 8ην 
έκδοσιν τοϋ 1911 γενομένην υπό τοΰ Ο. S c h r a e d e r  μετά βοταν.συμπληρώματος 
των A. Ε ng 1 e r καί F. Ρ a x). Άλλ’ έμνημονεύσαμεν ώς Ιππέων τοΰ ’Α π ό λ 
λ ω ν ο ς  καί Δ ι ο ν ό σ ο υ  καί τοΰ μέν δικαιολογείται ή τοιαύτη παράστα- 
σις ώς θεοϋ τοϋ ήλιου, χοΰ δέ κατ’ ασιατικήν άντίληψιν, ώς όψομεύα. Περί Ί π- 
π ε ί ο υ  Δ ι ό ς  τό ζήτημα είναι αντιλεγόμενον. Είς τούς Τομείς ό ίππεύς 
ταυτίζεται τφ Διΐ : Ιονϊ optimo,· maximo hero'i (Σσμοϋρ Ίοτςρ. σ. 122) Ή Θράκη 
κατά κοινήν παράδοσιν ήν ή πατρίς τού ίππου διά τάς χώρας ήμών. Ό "Ο μ η- 
ρ ο ς λέγει τοΰ4 Θράκας ί π π ο π ό λ ο υ ς  (Ίλ. Κ 436 έ. Ξ 227), ό Σοφοκλής  
φ ι λ ί π π ο υ ς (άπόσπ. 428), όδέ Ή σ ί ο δ ο ς ί π π ο τ ρ ό φ ο ν  την Θρρ:- 
κην (Έρ.'Ημ. 5U7). Κατά τόν Σχολιαστήν τοϋ Θ ε ο κ ρ ί τ ο υ  (ΙΔ', 48) δνομασταί 
ήσαν, ώς αλλαχού αί γυναίκες, αί «θ ρ η ϊ κ ι ο ι ί π π ο ι » .  Δι’ όλους τούτους 
τούτους τούς λόγους νομίζω, δτι είχε δίκαιον ό Η ehn,  νά εΐπη, δη οί Θράκες 
κατήγοντο έκ τών Τππομολγών (ένθ’ άνωτ. σ. 46). Είς τά νομίσματα τών Πε- 
ρινθίιον παρίστατο άφ’ ενός μέν κεφαλή Άθηνάς καί άφ’ ετέρου δύο ίπκων προ- 
τομαί. Καί παρ’ Όμήρφ Ίλιαδ. Β 837—838:
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βο>σι παρά των Ελλήνων. Οι Θράκες, λαός κατ’ εξοχήν φιλοπόλεμο; και 
γεωργικός περί την ιππευτικήν καί τήν κυνηγεσίαν (δ'θ'εν καί ή λατρεία 
τής Άρτέμιδος) ασμένως Ινησχολοϋντο, ως χπρακτηρίξουσιν αυτούς οί αρ
χαίοι, ώς εΐδομεν, συγγραφείς. ΙΙιθανόν, ι ά παρέλαβον παρά των κατοί
κων τής Μ. ’Ασίας προς οϋς διειέλουν εις σχέσεις, καί εάν τοΰτο άληθεΰη 
θ-ά δυνηθώμεν νά λΰσωμεν πολλά προβλήματα. Ό Β ί κ τ ω ρ  Η e h n 
φρονεί, δτι έν τφ προσώπφ τοΰ Ρ ή ο ου ,  βασιλέως των Θρρκών, όδηγούν- 
τος κατά των Ελλήνων εις Τροίαν τούς ίππους αυτού, λευκότερους χι ό
νος, μ εθ ’ άρματος καί δπλων, άπερ ήρμοζον τοΐς θεοις μάλλον ή τοΐς 
ύνητοΐς, παρεστάΦη ώς ιρανικός δαίμων τού φωτός, δστις διά τούτο tv τφ 
σκότει τής νυκτός αποστερείται των ίππων καί τής ζωής αυτού * 1).

Ό περιώνυμος ούτος γλωσσολόγος άποδεικνύει, οτι ό ίππος τήν ο
μηρικήν Ιποχήν ήν χρήσιμος εις πόλεμον δι’άρματα καί ούχί δι’ ιππασίαν, 
ταΰτην αγνοεί τελείως δ ‘Όμηρος 3). Αυτός δ ’Άρης 6 θεός τού πολέμου 
πολεμει εν Τροίςι πεζός ή εφ’ οίρματος, καί ή τραυματισ'θεΐσα "Αφροδί
τη σπεύδει διφρηλατούσα προς τον ’Όλυμπον. Ό Τηλέμαχος μεταβαίνει 
έκ Πύλου προς τήν ορεινήν Λακεδαίμονα εφ’ άρματος 3). Εφεξής δέ πα
ρατηρεί : «Δεν έχει όμως όντω το πράγμα ώς προς την Θράκην προς βορ- 
ράν κειμένην, περιώνυμον ήδη π α ρ 3 Όμήρφ διά τους ίπ π ους  . . .  ή Θρά
κη ήν ήάτατρϊς τ ο υ  ί π π ο υ  . . . οί ίπ π ο ι τής Θράκης έχονοιν άληϋ ινήν

f  Κορύτσας ΕύλογΓου Κουρίλσ

Σηστόν καί ’Άβυδον εχον καί δίαν Άρίσβην

’Άσιος Ύρτακίδης, δν Άρισβηθέν φέρον ίπποι.
Άρίσβη κατά W i 1 s ο η—ίππεύς έξοχος καί "Αριοβος κατά Σ τ ρ ά β ω ν α  Γ', 
590 παραπόταμος "Εβρου ό Τόνζος (Τοΰνζα).

1) Kulturpflanzen und Hausthiere κτλ. Berlin 1874 3, σ. 46. Τόσον φίλιπ- 
ποι ήσαν οι Θ>α*ες, ώστε δέν έμάχοντο έφ” άρματος, όπως οί "Ελληνες, 
άλλ’ έφιπποι' όθεν επιφέρει ό H e l m  σ. 43 «ούδεμία δέ υπάρχει αμφιβολία, 
ότι ό τρόπος οδτος τοΰ μάχεσθαι ώς καί αυτός ό πρός τοΰτο μεταχειριστείς ίππος 
είχον τήν καταγωγήν αυτών έκ τής Μ. ’Ασίας κτλ.». Ό.,δέ Π ο σ ε ι δ ώ ν ι ο ς  
παρά Σ τ ρ ά β ω ν ι : «τούτους δή συλλήβδην άπαντας τον ποιητήν είπεΐν ά γ α ν
ο υ ς  ί π π η μ ο λ γ ο ύ ς ,  γ α λ α κ τ ο φ ά γ ο υ ς ,  ά β ί ο υ ς  τε δ ί κ α ι ο -  
τ ά τ ο υ ς ά ν θ ρ ώ π ο υ ς »  Ζ',3, 3.—2) Έν τούτοις ασθενείς ενδείξεις ύπάρχουσιν, 
εξ ών φαίνεται, δτι δέν ή το τελείως άγνωστον τό ίππεύειν.—3) He h η, ενθ’άνωτ. 
σ. 43. Έν τή μυθολογίφ τοΰ Π ε ρ σ έ ω ς (βλ. κατωτ.) εχομεν τον γνωριμώτατον 
τύπον καί τόν Βε λ λ ε ρ ο φ ό ν τ η ν  επί τοΰ Π ή γ α σ ο υ  τοξεύοντα τόν λέοντα 
(βλ. εικόνα έν A. L. Μ i l l  i n’s Mythologische Gallerie. Berlin 1820, άρ. 398, πίν. 
XCI1), τόν Ή ρ α κ λ ή έπιτιθέμενον κατά τής Ίππολΰτης, βασιλίσβης των ’Αμαζό
νιον (αύτ. άρ. 443, πίν. CXXII). Ενταύθα ή βαυμασίρ. τοΰ ίππέως παράστασις 
εχει πολλήν πρός τόν άγιον Γ ε ώ ρ γ ι ο ν ομοιότητα, εύρέθη δέ καί ίππεύς έχων 
περί τήν κεφαλήν φωτοστέφανον.
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κα ί ιστορ ικήν νπόληψ ιν*  Ί). Τούτου ενεκα Βούλγαροι επιστήμονες εζήτησαν 
νά άναγάγωσιν την λατρείαν του· Θρρ,κός ίππέω: εις άρχαιοτέραν εποχήν 
καί νά συνδέσωσιν αυτήν προς τον είρημένον ήρωα βασιλέα Ρ ήσον .  Ού- 
τος ήλθεν είς Τροίαν ως σύμμαχος των Τρώων μετά των ίππων, οίτινες 
θαυμασίως περιγράφονται υπό τοΰ Ό μήρον .

θ ρή ικ ες  ο ΐδ 3 άπάνενάε νεήλνδες, έσχατοι άλλων' 
εν δε σφ ιν Ρήσος βασιλεύς, πά ΐζ *Ηιονήος' 
τον δη καλλίστονς ίπ π ους  ΐδον ήδέ μεγίστους' 
λευκότεροι χιόνος, ύλείειν 0J άνέμοισ ιν όμο ιο ι’ 
άρμα δε ο ί χρνοψ  τε 'κα ί άργνρφ  εν ήακηται' 
τενχεα δε χρνοεια πελώρια, ΰ·ανμα ιδέσϋ'αι, 
ηλνΰ'' εχων' τά μεν ούτε κατά ϋ-νητοΐσιν εοικεν 
άνδρεσσ ι φορέειν, αλλ3 ά'&ανάτοισι ύλεοισιν.

(Κ. Τλιάδος στίχ. 434—442) Παρακατιών δέ (στίχ. 470—515) ό ‘Ό μηρος  
διηγείται πώς κατά τήν πρώτην νύκτα τής άφίξεως αύτοΰ επέπεσον είς 
την σκηνήν ό Διομήδης  καί δ Ό δυσσενς, ούτος μέν άρπάσας τούς ίππους 
δ δέ Διομήδης φονεύσας αυτόν' καίτοι δ’ ούτως άμάχως έπεσεν ο Ρήσος ,  
δ ποιητής αναγνωρίζει τήν γενναιότητα αύτοΰ λέγων, δτι άν οί ίπποι αύτοΰ 
ετρωγον χόρτον τής Τροίας καί έπινον εκ τοΰ ύδατος τοΰ Ξάνθου, ή πό
λις δεν ήθελε κυριευθή υπό των Ελλήνων. Ό λήμνιος Φ ιλόστρατος, άρ- 
χομένου τοΰ Δ' μ. X. αϊώνος περιηγηθείς τήν Θράκην, εθαύμασε διά τάς 
άπονεμομένας προς τον άφηρωΐσθέντα Ρ ή σ ο ν  τιμάς. «Ρήσος  γάρ, ον έν 
Τροίμ Διομήδης άπέκτεινε, λέγεται ο ικεΐν τήν Ροδόπην καί πολλά αυτού  
θαύματα  <ιδονσ ιν* Ιπποτροφειν τε γάρ φασιν αυτόν καί όπλιτενειν  καί §ή- 
ρας άπτεσ ’&αι. Σ ημεϊον δ3 ε ίνα ι . τον ϋηράν τον ή ρω τό τους ούς τούς α 
γρίους καί τάς δορκάδας καί όπόαα εν τφ  δρει ύληρία φοιτάν προς τον βω
μόν τον Ρ ήσον κατά δύο ή τρ ία , ϋύεσύλαί Ρ  ονδενί δεσμφ Συνεχόμενα καί 
παρέχειν τ ί/ μαχα ίρα  εαυτό. Λέγεται <35 ό ήρως ουτοζ καί λοιμού έρνκειν 
τούς ορούς' πολνανϋ ρω ποτάτη δ 3 ή Ρ οδόπη και πολλαϊ περί τό ιερόν κώ- 
μα ι οάεν μ ο ι δοκεϊ καί βοήσεσ'&αι υπέρ των εαυτού Συστρατιωτών ό Διο
μήδης, ει τον μέν Θράκα τούτον, ον άπέκτεινεν αυτός, μηδέν ενδοκιμον 
εν Τροία έργασάμενον μηδέ δείξαντα εκεί λόγου άξιον πλήν ίππω ν λευ
κών, ε ϊνα ί τι ήγοίμεύλα καί ύέύοιμεν αύτφ  δ ιά  Ροδόπης καί Θράκης πο- 
ρευόμενοι, τούς δέ θεία τε κα ί λαμπρά είργασμένονς έργα άτιμάζόιμεν, 1

1) H eh  η, ένθ* άνο>τ. σ. 45 — 6. 

Θ ρ α κ  ι  η ά  ΙΗ'. 27
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μνϋώ δη  τήν ηερ'ι αντονς δόξαν ηγούμενοι και κεκομπαομένην  ;» 1).
Λέν ύταρχει πλέον άμφ·βολι.α, ότι, έφ ’ δσον ή επίσημος αΰιη μαρτυ

ρία παραόίδωσιν ήμιν την λατρείαν ηρωος έν χρόνοις τής έπικρατήσβως 
τής χριστιανικής πίστεως, ό Θρφξ ήρως έχει̂  τυιαύτην καταγωγήν κατά 
τοσούτον μάλλον, καθόσον εύρισκομεν στοιχειά τινα του ηρωος βασιλέως 
διασωζομενα παρά τψ θρφκικφ λαφ καί. αποδιδόμενα εις τον ηρώα άγιον 
τής χριστιαν. πίστεως Γεώργιον, ώς όψομεθα.

Κατά ταΰτα εις την ομηρικήν εποχήν έφιπποι ήρωες ύπήρχον εκτοτε 
εν Θράκη και συν τψ χρόνψ ό ήοο>ς Ιππεύς, προσωποποίησις τοΰ ιδεώ
δους ηρωος, κατήν τησε να συρβολίζη την άπρόσωπον θεότητα, ής προο- 
παθονσιν έν τελεί καί ά’νθρω.ιυι νά μετέχωσιν ώς προπεμπόμενι ι εις 
χώρας μακάρον άποθνήσκοντες *).

Ή  επωνυμία ήρως μαρτυρεί όντως άρχαιοτάτην τήν λατρείαν ταΰ- 
την παρά Θρ^ξιν. 01 αρχαίοι γραμματικοί διαφωνοϋσιν ιός προς τήν 
ετυμολογίαν τοΰ ήρως. Οΰδεμία υπάρχει αμφιβολία, ότι παράγεται έκ τοΰ 
&ρος (αίολ. ερρος) ώς άνομάζετο ό Ζευς κατά τον Ησύχιον" όθεν και 
ί'ρα  -ήρα ή "Ηρα (πρβλ. λατιν. h e  r u s  γερμ. herr) 3). To θέμα σχε
τίζεται προς τό Σουμερικόν (κατά τον φίλον κ. ’/άκ. Θ ω μόηουλον )  
e r e s, r e s, r ε= θεός, βασιλεύς, κύριος 4), εντεύθεν και τύ Ρ ή σο ς  (== 
βασιλεύς).

Είμαι τής γνώμης, ότι οι Θρμκες των ρωμαϊκών χρόνων άγνοοΰντες 
τήν σημασίαν τής λέξεως ήρως προσέθηκαν τό Κ ύριος  (οΰχί δε τό Ρ^- 
σος μετέφρασαν εις ήρως, ώς φρονεί ό καθ. D, D e t s c h e  w)' όθεν 
εχομεν δύο τύπους Κνρέφ ήρωϊ καί Κ υρ ίφ  (απλώς), ειτα τούτο έπεγρά- 
φετο, ώς έλέχθη, και εις τούς ελλην. θεούς Κ ύριε  "Ήλιε ημάς κλαπέ[νχας  
οώ]οε .. (Μολ. Δρομ. 531) καί εις τάς Νύμφας : Κ νρία ις  Ν νμ φ α ις  5).

(’Ακολουθεί) f ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ ΚΟΥΡΙΑΑΣ 1

1) Λόγοι έρωτ. 3, 16. Καί έτερος ομηρικός ήρως ό Π ρ ω τ ε σ ί λ α ο ς ,  ώς 
ιΐπομεν, "Ελλην ούτος, όσης πρώτος έξεπήδιπσεν είς τήν άσιατ. άκτήν κατά τόν 
Ά ρ ρ ι α ν ό ν, καίτοι ήτο γνωοτόν έκ τοΰ χρησμοί, δα θά έφονεύβτο ό πρώτος, 
έλατρεύετο έν Χερρονήσφ (, ατά χό Σίγειον) έν τω ναφ νφ ίπικεκλημέτψ Π ρ ω- 
t ε σ ι λ ε ι ο ν (Σ τ ρ α β. ΙΓ', 595), ένθα «κόλώνος δ’ αυτόν έπέχει μέγας» 
κατο Φ ι λ ό ο τ ρ α τ ο ν  (Ήρωϊκ. 3, 3) καί βαρύτιμα αναθήματα «χρήματα 
πολλά και φιάλαι χρύσεαι καί άργύρεοι καί χαλκός κ«.ί έσθής καί άλλα . . . »  
(Ή ρ ο δ. Η', 116 βλ. Σ α κ ε λ λ. σ. 125).—2) Εΐπομεν ανωτέρω, όιι είς κοινούς 
θνητούς τό ή ρ ω ς  άποδιδόμενον εκφράζει τήν έννοιαν τοΰ μακαρίτου, όπερ 
πρώτος, ώς εγώ οΐδα, ό μακ. Ζ η κ ί δ η ς έγραψεν, ό δέ κ. Ά  π ο σ τ ο λ ί- 
δ η ς, λέγει δτι ισοδύναμε! τφ χρηστός (Άρχεΐον Θρ. ΣΤ', ·σ. 17), άλλ’ δταν ακό
λουθή καί τό χρηστός ( ή ρ ω ς  χ ρ η σ τ έ, χ α ΐ ρ ε), πώς έρμηνευτέον ; ’Κγώ 
φρονώ, δτι έχει τήν σημασίαν, ώς τό ‘Ηπειρωτικόν β ή ρ ο (μπήρο), τοΰ νΰν έπί 
νέων λεγόμενον παλληκάρι, 3) C r e u z e r ,  Symbolik u. Mythologie d. alten Vol- 
k e r κτλ. Leipzig 1821, σ. 4, καί II, 1820, σ. 547.-4) A. C 1 a y, Personal names 
from Cuneiform inscriptions of Cassifc Periode, σ. 76.—5} Θρςικικά, τόμ. Ε', ο. 55.
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Έν συνεχείς, των εις προηγούμενους τόμους των «θρακικών» (Γπ I—XLVII, 
Δ' σελ. 342 — 353 καί 371-372. Ζ' σελ. 357-381 καί 382-399, Θ' σελ. 365—372 
καί 373 — 378, ΙΒ' σελ. 382—396, ΙΓ' σελ. 894-409 και ΙΕ' σελ. 400-409) δημοσι
ευόμενων συμβολών είς την Θρακικήν Βιβλιογραφίαν, δημοσιεύομεν τάς κατωτέρω 
συμπληρώσεις, ώς καί τά κατά τα τελευταία έτη δημοσιευθένια βιβλία καί άρθρα 
άφορώντα τήν Θράκην, όσα περιήλθον είς γνώσιν τής διενθύνσεως των «θρακικών».

Τό Θρακικόν Κέντρον παρακαλεΐ τούς δημοσαύονιυς ερ·\ο ιδιαιτέρως, ή είς 
περιοδικά καί εφημερίδας πραγματείας ασχολούμενος περί τής Θράκης γενικώς ή 
μέ θέματα ενδιαφέροντα τήν Θράκην, όπως άποστέλλωσιν είς τά γραφεία αύτοΰ 
εν άντίτυπον ή σημείωσιν ακριβή τοΰ τίτλου τοΰ δημοσιεύματος, όπως γίνηται 
μνεία αυτών είς τούς εκάστοτε έκδιδομένους τόμους τών «θρακικών».

‘Όπου δεν άναφέρεται τόπος έκδόσεως εννοούνται αΐ Άθήναι.
* *0 προτασσόμενος (*) εμφαίνει ότι ή σημείωσις έλήφθη έξ άλλου βιβλίου.
— Ό οβελός εμφαίνει έπανάλη-ψιν τοΰ έν τφ προηγουμένφ σημειώματι ο

νόματος τού συγγραφέως.
At κατεχωρημεναι προσθήκαι καταχωροϋνται ύπ" αυξοντα άρ. 2897, τών έν 

σελ. 403—409 τοΰ ΙΣτ' τόμου κατά παραδρομήν άριθμηθέντων 207·—2165 αντί 
2706 —2896.

1861

2897 Hedren L,. A., Mission arch6ologique de Macedoine, Paris, Fouilles et 
recherches dans la Macedoine et les parties adjac4«tes de la Thrace en 
1861. (K. M, A.)

1878

2898 Haeden B. P. : Ethnologique des vilayets d’Adrianople, de Monastir, de
Salonique. Constantinople in—8 (K. M. A.)

1882
2899 * Μυστακίδβυ B . : Σταυρός όρειχάλκινος εν τή μονή Σκαλωτής, δώρον Μα

νουήλ Κομνηνοΰ 1143—1180 «Νεολόγος» Κων]πόλεως "Αρ. 3964.

1885

2900 [’Αναμνηστικόν τεΰχος τής τελετής τών εγκαινίων τοΰ έν Άδριανοιπό?.ε



Ζαππείου γενομένης τη 26 Όκτωρίου 1885] ’). Περιέχει τό πρόγραμμα των 
τελετών, τάς άπαγγελθείαας ομιλίας τοΰ Άρχιερέως, τοϋ αντιπροσώπου 
τής ’Αδελφότητος Β. Συρακιώτου, τής αντιπροσώπου τοϋ ίδρυτοΰ Καλλιό
πης Κεχαγιά, τής έφορείας (τοΰ Ιεροδιδασκάλου Γερμ. Βασιλάκη), τής δι
ευθύντριας 'Ελένης Μελετίου, τοϋ αντιπροσώπου τοϋ ΣυλλόγουΓ. Θεοδω- 
ρίδου καί ΰμνους ε ις  τον Κ. Ζάππαν των μαθητριών. Σελ. 31.

2901 lirdio Jean : En Bulgarie et en Roumelie (1884). Edit, A. Lemerre, Pa
ris, in—12, XIV -f 386 p. (K. M. A.).

1886

2902 Minist0re des affaires etrangers : Affaires de Roumelie et de Gr£ce, 1815—
1885. Impr. nationale, Paris, in—1. Documents diplomatiques. (K M. A.).

1887

2903 Bianconi F ■ : Bulgarie et Roumelie orientale. Edit. Chaix. Paris in —4 a 2
col. et carte. (K. M. A.).

1ίΙακαγεο>ργί©υ Π. N. : Παλαιογραφική εκδρομή είς τήν μονήν Μποτσικόβου. 
«Ήμερολόγιον Ανατολής», Κων]λις, Τόμος 7ος, σελ. 360 καί έν Berl, Phil. 
Wochenschrift, σελ. 821 κ, ε. [Διόρθωσις τοΰ έν Σ. 860 τοϋ Ζ' τόμου δημο
σιευμένων].

1892

2904 Άντ&>νΐά<5®« Β. ; Γεωργίου Κυπρίου Έγκώμιον είς τον Μέγαν Ευθύμιον
Επίσκοπον Μαδύτου. Δ. I. Ε. Ε. Τόμ. Δ' σελ. 387—412.

5905 Δήμίτσα Μ. Γ. ; Ή Άδριανούπολις άδικονμένη, έν τφ Έλληνικφ Εγκυκλο
παιδική) λεξικφ. «"Εβρος» ’Αδριανούπολις,/Ετος Α' σελ. 481—484, 493—495, 
507—509.

Κ©«ρτί$©« Κ. Γ. ° Δημώδης έν Θράκη ποίησις. Αυτόθι, σελ. 93—94, 109— 
110, 157—158, 169 — 170, 326—328. ["Ανευ τέλους- συμπλήρωσις προηγούμε
νης αναγραφής].

Ϊ1«ρ«νίκ« Ματδαί©ο: Θρακικαί Μελέται. Αυτόθι, σελ. 5—8, 15—17, 41 42, 
75—77, 111-113, 119—121, 134-135, 167—168, 179—182, 203-204 καί 218 
219. [Συμπλήρωσις προηγουμένης αναγραφής].

1893

2906 ΔήμϊΤΟα Μ. Γ. : Άδριανουπολίτικα. «"Εβρος» Άδριανοτπόλεως, έτος Β,'
σελ. 627—628, 640-641, 650—651 καί 675—677.

2907 Κίυρικκίδβΐ) Γ. Άδριαν©υπ©λίτ©η : Οι Άδριανουπολΐται αδικούμενοι. Αυ
τόθι, έτ. Α', σελ. 529—531. 1
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1) Τό ύπ° δψιν μου άντίτυπον δέν Ιχει τον τίτλον, επομένως είναι άγνωστος 
καί ό τόπος τής έκτυπώσεως.
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1894

2908 * J ir e c e k  : Zum N amen P lovd in  oder P lovdiv. «A rc l i iv  f i i r S l a v is c h e  Phil .»  
Τόμ. X V I, σ ελ .  596—600.

1898

2909 Γεδεών Μ. I . : Τό Τυπικόν τής Μονής τής Θεοτόκου τής Κοσμοσωτείρας.
«Έκκλ. Άλήθ.», έτος 18, σελ. Π2—115, 144-148, 188—190. [*Άνευ τέλους].

2910 Kalinka Ernst : Antiken zu Perinth. «Jahreshefte des Osterieickischeu Ar-
chaologischen Institutes» Wien Band I Beiblafct. σελ. 106—122.

2911 Anton v. Prem orstein ; Die Anfauge der Proving Moesien. Αύτ. σ,
146—195. '

2912., Strzygowski Josef : Die Catkedrale von Herakleia. Αύτ. σελ. 15—28.
2913 Συρκου Π. : Τό πλησίον τοΰ Βουλγαρικού χωρίου Δόρκοβ φρούριον τής

Τζεπαινής καί δύο βυζαντινά αυτής ανάγλυφα. Βυζ. Χρον. Πετρ. Τόμ. 5, 
σελ. 603—617.

; ' , ι@οι
2914 Β. Μ. C· :· "Αποτελέσματα τής είς Μεσημβρίαν αρχαιολογικής εκδρομής τού

Π. Π. Ποκρύσκιν (ρωσιστί]. Αυτόθι, τόμ. 8. σελ. 691—707.

1902

2915 Patriarckat oeucumenique: Tableau comparatif des ecoles hell0niques et
Bnlgares dans les vilayets de Monaetir, de Salonique et de Adrianople, 
Con]ple.‘(K. M. A.).

1903

2916 * Σ α μ ο θ ρ ά κ η  A.©.: Ντουκένι καί Κασκαμπάνι (Θρακική παράδοσις^Ίρις».
1905

2917 ©. Π. : Έλληνοσλαβικόν Λεξιλόγιον έν Μακεδονίρ. καί Θράκη. «Ελληνι
σμό;», τόμ. VIII,. σελ, 378—382.

1908

2918 * Κωνοταντινίδβυ Mapy. : Ή Άγχίαλος. «Νέα 'Ημέρα» Τεργέστης, άρ.
2631, 2632.

2919 * Ή Μεσημβρία. Αυτόθι, άρ. 2633—2635.
2920 * 'Η "Απολλωνία ή Σωζόπολις. Αυτόθι, άρ. 2636, 2637.
2921 Pers6cution des Grecs en Bulgarie et en Roumelie orientate. Appel aux

Grandes Puissances et aux peuples de l’Enrope et de l'Amerique. Edit A. 
Petrakos. in -  7 p. 23. A propos.des 0venements, qui d r̂oulerent en Bul
garie en 1906. L’agitation Bulgare contre les Grecs habitants la Bulgarie. 
(K. M. A.).
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1909

2922 * Fredrich : Iuscriptiones Graecae Xtl fasc. VIII, Inscriptiones Iosularius
Maris Thraeici.

1911

2923 Βάση Σ. : Λατινική έκ Θράκης επιγραφή. (Διπλώματος στρατιφτικου 2α δέλ-
τος), «Ά θηνά», τόμ. 23, σελ. 145—150.

2921 Petridee S. Le Neo-Martyr Michel Mavroeides et son office. «Echoe d’O- 
rient», Κ]λις 14, σελ. 333 — 334.

1912

2925 Κωνστοοντινίδου Mocpy. : Μιχαήλ Κατακουζηνός ό Σ*ϊτανόγλους καί Μι
χαήλ ό Γενναίος. «Νέος Έλληνομνήμων», τόμ. θ '.

1914

2926 Christoff P a u l : Journal de la difence d’Adrianople. Edit. Lavaurelle,
Paris, in—8. (K. M. A.).
Cruautes Bulgares en Macedoine orientale et en Thrace 1912—1913 in—8, 
319. Faits, rapports, document*, temoignagea [διόρθωσις], (K. M. A.)

1917

2927 Βογι«τζίδο« K. I. : Σΰμμικτα Λεξικογραφικά. Τά Θρακικά αναστενάρια.
«Άθηνά», τόμ. 29, σελ. 81—82.

1918

2928 Drossos Dem.: Les persicutions de I’Alement grec en 1906. «Revue de Gre-
ce» Jouillet-Aout (K, M„ A.).

2929 — Un monument antihellenique en Bulgarie. «Revue de Grice», t. I.
(K. M. A.).

2930 * S c rad e r  F riedrich  La Culte de Diony»os en Thrace. «Osmanieche
Lloyd». Κων}πολις, 26 ‘Απριλίου.

1919

2931 Zwvapot Κλβάνδους : «*Η ’Ελληνική Θράκη Εικονογραφημένη. «'Εθνικός
Κήρυξ», Νέα Ύόρκη ’Ιούνιος,

2932 Haut Comite de la Thrace Orientale : Le caractire Bulgare de la Thrace
Orientale. Impr. de l’Etat. Sophia, in 4, 1® p.—Faits, donnies statistiques 
et temoignage de voyageurs et savants Strangers (;) (K. M. A.)

1920

2933 Βοισίλειάδόυ Νίκ. : ‘Από τά έθιμα τής Θράκης. Ή άρραβώνα. «Πρόοδος
Κωνσταντινουπόλεως, 14 ’Ιουνίου.

1921

2984 Comiti des rifugies de Thrace a Philippopoli (Bulgarie), Appel, in 4 p. 4. 
<K. M. A.).
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' ) ’> > * vooi' to iva . η I ρ 4. ri  νΐ \ ).
>ι]> * " jy j ' i in  hi lâ  rifiti-s ·\Ι·:'> ί ρ ι ι τι; ί3 υλγαρι m έκ τοΰ «Αη

π u-lire de la Bibliotheque da Plovdiv»

1922

2937 H®n.or6 M- '· En Orient. Les derniers eveneraents. La Thrace. Edit, du co
mite Duplex, Paris, in 8, p. 12. (K. M.A.).

2938 Κωνοταντοπούλου K. : Πρώτος τοΰ Παπικίου. «Λαογραφία», t. Ζ', σελ.
556-500.

1924

2989 Κυρίχκίδου ϊτ ίλ π . : To Παπίκιον δρος. «ΆΌηνά», τόμ. 35, Σ. 219-225.

1928

2940 Εις τήν Ιβράν μνήμην τοΰ Σάρδεων Μιχαήλ Κλεοβούλου. [Έπί τή ανακομιδή
των λειψάνων α\>τοΰ υπό Π. Παπά Κωνσταντίνου. ’Επιμέλεια Κλ. Κοκο- 
λάτου]. Μετά 2 εικόνων έν Κωνσταντινουπόλει, σελ. 16.

2941 Ministire des affaires 0trangeres d’Athenes. La question du dibouche Bul-
gare a la mer Bgee. (K. M. A.)„

1930

2942 Deebons George : La Bulgarie et la trait6 de Neuilly. Librairie des scien
ces politiques et sociales, Marcel Riviere, Paris, in 8, p. 12, cartes, Biblio
graphic. Court expose de I’histoire. Les dispositions territoriales du traite 
de Neuilly ; confins occidentaux, Dobroudja, Thrace. L’acces a la mer . . . 
Les minorites en Bulgaries. Les refugies. Les persectives de demain. 
(K. M. A.).

2943 Έλευθερουδάκη : (Οδηγός. Μακεδονία καί Θράκη, σελ. 96. [Τά περί Θρά
κης σελ. 77—87 μετά χάρτου].

2944 * "W urtbain  Δ- : L’echange Gr£co-Bulgare des Minorites ethniqnes. Lau-
sane.

1932

2945 * Μετάλλινου Μ. : *H υγιεινή κατάστασις αγροτικών πληθυσμών Μακεδο
νίας Θράκης. «Παράρτημα Γεωργικού Δελτίου».

1933

2946 Δμμοτάκη Νικ. Π., ταγματάρχου πεζικού : Νότιος Βουλγαρία. (’Ανατολική
Ρωμυλία), σελ. 160. [Μετά χάρτου].

1936

2947 * T h e il I. : Urgriechen und UrUlyrien (Thrako-Illyrier) «Έπετηρίς Έδνι-
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κοΰ Πανεπιστημίου Σόφιας, Κλάδο: Ίστορικοφιλολογικός, τόμ, XXXIII, 4.

1937

2348 30fch Annuel entetuiment and Ball of the Ganohorean9 Βχ-otherhood «Con
cord» IncM Tkuriday, February 11, 1937, Astoria, A. L, N. Y. σελ. 44 μέ 
περιεχόμενα ΐά έξης :

2949 ’Ανδροκλή Δ. Μουαμούλη : Τά έρημωθέντα Γανόχωρα. Ή τριακοστή
επέτειός τής «Όμοναίας» των Γανοχωρητών [μετά είκόνος τής Χώρας των 
Γανοχοίρων, όπως ήτο προ τοΰ 1912].

2950 Δημητρίου Π Μουβμούλη : 'Αναμνήσεις άπό τήν ζωήν στην Χώρα. Ό
συναγωνισμός των άτμοπλοϊκών εταιρειών καί βαρκάρηδων.

29 >1 Κλεάν8η Zw vapa  : ’Ήθη καί έθιμα των Θρακών κατά τήν αρχαιότητα.
•J952 Α. Δ. Ί[ουσμούλη] : Χώρα.
2953 ΆΘανααίου Ν. Τζούνη : Γάνος [μετά είκόνος. Γενική άποψις Γάνου,

όπως ήτο προ τής καταστροφής υπό τοΰ σεισμού τοΰ 1912].
2954 Στέλλας Ιίουλάκη : Αί Γανοχωρίτισσαι, πρέπει νά λάβουν ένεργότερον μέρος

εις τό έργον τής «Όμονοίας».
2955 Δημοτική ποίηση Γανοχώροιν τής Θράκης. [Τό τραγούδι τών θεριστών. Τό

τραγούδι τής χελιδόνας ή Δεκοκτουρα. Τό Γκαγκαλάκ. Ό παστός ή τό 
τραγούδι τής Νύφης, Δίστιχα].

2956 Κ. X : Διάσημοι Θράκες τής Άρχαιότητος. Σπαρτάκος.
2957 Ή νότιος’ παραλία τού Μυριοφύτου, Γανοχώρων, Θράκης [εΐκών).
2»58 Ινατασκήνωσις εις τήν παραλίαν τής Γάνου μετά τήν καταστροφήν εκ σει

σμού τήν 27 ’Ιουλίου 1912 [είκών].

1939

2959 Βέη Νίκου : ‘Υπόμνημα υπό . . . Χειρόγραφον τής Μονής Πετριτζονίσσης
Μπασκόβου. Πρακτικά τής Χριστιανικής Άρχ. Εταιρείας», 1936—1938, 
σελ. 217.

1940

2960 Άποστ©λίδ®υ Κ. Μυρτ. : Τά ζενοφανή τής Φιλιππουπόλεως ονόματα. «*Ε-
πετηρίς Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών», τόμ. ΙΣΤ', σελ. 250—280.

2961— ΓΙερί τών έν Θράκη χοχμάτων καί τάφων. [Άνατύπωσις έκ τοΰ «Επιτύμ
βιου Χρίστου Τσούντα». Έπίμετρον ΣΤ' τόμου Α. Θ.].

2962 Διοπτροφόρου : Άδριανουπολίτικα Χριστούγεννα. «Φως» Θεσσαλονίκης 25
Δεκεμβρίου.

2963 Κιζλάρη Θανάση : ’Αγροτικός βίος τών Θρακών. «Λαογραφία» Θεσσαλο
νίκη, τόμ. ΧΒ', ,τεΰχ. ΓΔ', σελ. 386—416.

2964 Concev D : Αί αρχαιότητες παρά τή θερμή μεταλλική πηγή τού Χασκόβου
[βουλγ. μειά γαλλικής συνόψεως). «Έπετηρίς Έθν. Βιβ. καί Έθν.' Μουσ. 
τής Φιλιππουπόλειος» 1937/39, Σόφια, σελ. 85—107,

2965 — Μια νεωστί άνακαλυφθεΐσα βασιλική έν Χίσσαρ (βουλγ. μετά γαλλ. συνό-
ψεως). Αύτ. σελ. 185—194, μετά 8 εικόνων.
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2968 Κ,©υρτίδ©υ Κ.: ’Επί μιας άνα,κοινώσεως τοΰ Συλλόγου Μεσαιωνικών Γραμ
μάτων [Διά τήν καταγωγήν τής οικογένειας Καραθεοδωρή]. «Συξήτησις», 
έτος Δ', σελ. 151—152.

2967 Μοελβςκόίαη Μίλτ.: Ό κόσμος τοΰ πνεύματος. Γεώργιος Βιζυηνός. «Έλεύθε-
θέρον Βήμα» 30 ’Οκτωβρίου.

2968 ϋθίπαγεωργί©» Α. Γ. : Στέφανος Κουμανούδης. ‘Η Ζωή καί τό "Εργον του.
«’Αθήνα.», σελ. 20.

2969 2«ΐ«μ 23τ«μ[ατίου] : ’Από τήν έκθεσιν τής Θεσσαλονίκης. ”0107 άνοίγη τάς
πύλας της ή Θράκη [μέ 3 σκίτσα]. «’Αθηναϊκά Νέα» 22 'Οκτωβρίου.

1941

2970 ΆλσιτξδγΑ©υ Φαίδωνος, γεωπόνου: Οί γιακάδες και οί κάμποι τής Ξάν
θης. «Άρχεΐον Γεωργοοικονομικών Μελετών ’Αγροτικής Τραπέξης τής 
'Ελλάδος» άρ. 8, οελ. ιστ'— 584,

2971 Άνδρ6άδ©υ I. ’Αρχιμανδρίτου : Χΐοι Μητροπολίτου Θράκης. «Θρακικά»,
τόμ. ΙΕ', σελ. 135—147 και 393-*“394.

2972 Άπ©0Τ©λίδου Κ .  Μυρτ. : Άργύριος Σκαρλάτος Κωνσταντινίδης. «Α. Θ.»
τόμ. Ζ', σελ. Β68—369.

2973— Δημ. I. Κουμαριανός. Αύτ. σελ. 370—371.
2974— ‘Υπήρξε Θρακική Τέχνη ; «Θρακικά», τόμ. ΙΣΤ', σελ. 5—25.
2975— ‘Ανέκδοτος "Ακολουθία καί έγκώμιον πέντε Θρακών νεοφανών μαρτύρων 

Μανουήλ, Γεωργίου, Μιχαήλ, Θεοδώρου καί Γεωργίου. Α ν τ .  σελ. 335—365.
2976— Κώδιξ τοΰ Νικηφόρου τής ‘Ιεράς Μητροπόλεως Φιλιππουπόλβως (1850— 

1861). [Συνέχεια] «Θρακικά»* τόμ. ΙΕ', σελ. 55—98 καί τόμ. ΙΣΤ', σελ. 
26—64.

2977— Θωμάς Ίωαννίδης. Δύο στιχουργήματα προς τον Μιχαλάκην βέην Γκιου- 
μ,ουσγκερδάνην. Αύτ. σελ. 366—370.

Υ978— Βούλγαροι ή "Ελληνες ήσαν οι Καρυώται; (ΙΙροσθήκαι). Αύτ. σελ. 386-387.
2979— Κέντρον Ραιδεστοΰ. Αύτ. σελ, 393.
2980— · Βιβλιογραφικοί σημειώσεις. Αύτ. σελ. 400—405,
3981— Τά αρχεία τοΰ έν Φιλιππουπόλει έσναφίου των Άμπατξήδων. «Α. Θ.» τόμ. 

Ζ', σελ. 9—65. [Συνέχεια καί τέλος].
2982 Άπβστθλίδ©» Γ. Φ ωτίου : Θρακική Γλωσσογραφία. Άπό τή γλώσσα τής

Τσαντώς. «Θρακικά», τόμ. ΙΣΤ', σελ. 267—305. [Συνέχεια].
2983 Άρΐστ©β©0&©υ Β. ; Ταξίδια εις τήν Θράκην. «Θρακικά», τόμ. ΙΣΤ', σελ.

372—385.
2984 Βαφείδφυ Νίκ. "Αρχιμανδρίτου : Τό πεντάζωνον καί τά πηγαδίτσια Διδυμο

τείχου, «Θρακικά», τόμ. ΙΕ', σελ. 178—180.
2985 ΔέΑφη Φ©1β©υ : "Ιωσήφ Ραφτόπουλος. «Α. Θ.» τόμ. Ζ' σελ. 373—380.
§986 «Ζ.» Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου. «Θρακικά», τόμ. ΙΕ' σελ. 322 — 331
2987— Έξήγησις μερικών λέξεων Σαμακοβίου. Αύτ. σελ. 394.
2988— Διάφορα λαογραφικά Σαμακοβίου. (Προλήψεις, Ετ»χές, Κατάρες. Βρισιές, 

Παροιμίες, Συνήθειες). Αύτ. σελ. 311—824,
2989 Ζήση Εΰστρ. Παροιμίαι καί παροιμιώδεις φράσεις Αύδημίου. «Θρακικά», 

τόμ. IE‘, σελ. 297—305.
2990— Παιχνίδια Αύδημίου. Αύτ, σελ. 306—317.
2991— Τοπωνυμικά καί διάφορα Αύδημίου. Αύτ. σελ. 399—893.
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2992— Γλωσσάριον Αύδημίου Αύτ. τόμ. ΙΣ Γ , σε . 82.»—Α<4.
2993 Ί ω α ν ν ίδ β υ  X. Μ α ρ ία ς : Τό όημοπ'.ο τραγούδι κ ι ί σύγχρ ·ε. *ρ ;κι έ

συλλογές. «Λ. Θ » Τι>μ. Ζ', οελ. 134—14*
2994 J a e o b s t h a l  P a u l  : Kelten in Thrakien «Έ ππΰμ β ιυν Χρι,στι.υ' Τσούντι »,

σελ, 331—4U0. [ ιίετά  δΰο σελίδων π ινάκων).
2995 Κ α λ ίΤ β β υνά κ ι Δ. : Γ εωπολιτική 'Ανατολικής Μακεδονίας κ< ί Δυτικής Θρά

κης. Β ιβλιοκρισία τοϋ έργου Neugriechenland τοΰ Ioaqhim Schulze υπό . . ; 
Ά νά τυπ ο ν  έκ τοϋ « ’ Αρχείου Ο ίκονομικών καί Κ οινωνικών Ε π ισ τημ ώ ν» J). 
Τόμ. ΚΑ', τεύχος Γ ', οελ. 14.

2996 Κ αμΑφώρογλβυ Δ. Γ. : Δωρόθεος ό Πρώϊος, μητροπολίτης Άδριανουπό-
λεως. «θρακ ικά», τόμ. ΙΣ Τ ', σελ. 399.

2997 Κ έλ ια  Γ· Τ. : Ή  παρά τό Βουλγαρόφυγον μάχη καί ή δήθεν πολιορκία τής
Κ ωνσταντινουπόλεως (895). «Α. Θ.», τόμ. Ζ', σελ. 341—362.

2998 f  Κ ω νσ τα ντ  ιν ίδ β ο  Μ α ρ γ .: Έ π ιγραψα ί Μεσημβρίας Χ ριστιανικής εποχής·
«Α. Θ.» τόμ, Ζ' σελ. 7—8.

2999 Κ ω σταντοπούλ© 1> Κ. Μ. : Λύκοσεος πρωτοσπαθάριος καί στρατηγός Μ ακε
δονίας. «Α. Θ.» τόμ. Ζ', σελ. 5—6.

3000 Κ ω νσ τα ντβ π β ύλο υ· Ν ίκ . Κ. : ‘Ο έκ Θράκης Μουσικός Π αναγιώτης Ά γα θό -
νικος κα ί τό θεωρητικόν τοΰ 1855. « ’Κπιτύμβιον Χρήστου Τ σουνιά» σελ· 
600—649.

3001 f  Α αμ πο υσ ιάδο υ  Γ. : 'Οδοιπορικόν (‘Ηράκλεια Π έρινθος, Τυρολόη, Ραιδε*
στός, 'Αχριβέν, Γ εν ιτσ ιφλ ίκ , Πάνιον, Α ίνος, Δεδέαγατς. Κορνοφωλέα, Γε- 
ν ίκ ιο ϊ, Νεοχώρι, Γ ιάννερι-Γ ιαννούλη). «Θρακικά», τόμ. ΙΕ ', σελ. 99—134. 
(Διδυμότειχον, Β ιζύη, Ά δριανούπολις, Ά ρναούτκ ιο ϊ. Κρασοχώριον, Τσιο- 
ρίκιοϊ) τόμ. ΙΣ Τ ', σελ. 88—88.

3002 * M a v ro d in o v  ■: Ή  βασιλική έν Πλεύνςι καί ή βουλγαρική αύλική εθ ιμοτυ
π ία  (βουλγ. μετά γαλλ. συνόψ.) «Δελτίον Βουλγ. Ά ρχ. *Ιστ. 13 (1939) Σό
φ ια , σελ. 246—252. Μέ 1 είκ .

3003 Μ α υρ «μ ιχ ά λη  S. Δ. : Ή  άπελευθέρωσις τής Ά λεξανδρουπόλεως. «Θρακι
κά», τόμ. ΙΣ Τ ', σελ. 366—371.

3004 Ό ρ λ ά ν δ ο υ  ’Α να σ τα σ ίο υ  Β . : Προσθήκαι ε ίς  τά περί τοΰ Β υζαντινού Ναόϋ
τής θρακικής Βήρας. «Έ πιτύμβιον Χρήστου Τσούντα», οελ. 500—503.

3005 Π απαδοπούλου Elp. : Γ ια τά υφάδια. Τά ταρακλιά. «Α. Θ .», τόμ. Ζ',
σελ. 364.

3006 [Παπαδ©Λ©ύλ©υ] £ . : Ά να σ κα φ α ί στο Β υζαντινό  Ρήγιον. Τά λε ίψ α να  ενός
πολιτισμού. « ’Α θηνα ϊκά  Νέα» 24 ’Απριλίου.

3007 Π κη αχρ ία το δο ύλου  Π ολ, : '0  κώδικας τής 'Ελληνικής Σχολής Στενιμάχου.
«Έ πιτύμβιον Χρήστου Τσούντα», σελ. 660-667 . 1

Βιβλιογραφικαί σημειώσεις κοπ συμπληρώσεις

1) Τό είρημένον έργον είναι σημειωμένον ύπ’ άριθ. 2624 είς την βιβλιογρα-, 
φίαν 1939 τοΰ ΙΓ' τόμ, των «Θρακικών»; Ό κ. Καλιτσουνάκις σημειοϊ καί ελληνι
στί τον τίτλον ώς εξής : "Ιωακείμ Χιούλτσε (Καθηγητοΰ τοΰ έν Ίένη Πανεπιστη
μίου) Νέά Ελλάς. Χωρογνωσσία τής "Ανατολικής Μακεδονίας καί Δυτικής Θράκης 
μετά ιδιαιτέρας έπισκοπήσεως τής γεωμορφολογίας, άποικισμοΰ καί οίκρνομικής 
γεωγραφίας αυτών. Μετά 50 εικόνων είς 25 πίνακας. Justus Perthes είς Γότθαν 
1937.
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3008 Π βτρχκη Β. καί Σ χ ρ χ ντη  Μ .: Περιγραφή τής Ά δριανουπόλεως. ’Από τόν
Έ βλιγιά τσελεμπή. «Θρακικά», τόμ. ΙΕ ', σελ. δ—54.

3009 Ϊΐετρ©π©ύλ©« Δ η μ . Α. : Λαογραφικά Σαμακοβίου, ’Ανατολικής Θράκης. [Τό
Σαμάκοβο. Οί Ξενοκρστες. "Ελληνες καί Βούλγαρυι στό Σαμάκοβο. ΟΙ γυ
να ίκες τοΰ Σαμακόβ, Πώς εγ ινε τό τραγούδι. "Εθιμα. Ααικές π ίστεις, προ
λήψεις κα ί δεισιδαιμονίες. Γητειές. Κατάρες. Σαμακοβιανά a o te !a s καί α 
νέκδοτα. Παροιμίες καί παροιμιώδεις φράσεις. Α ινίγματα, Δίστιχα. Τρα· 
γουδιά Σαμακοβιανά. ’Ονόματα Σαμακοβιανά. Φωνητικές καί γραμματικές 
παρατηρήσεις. Μύθοι. Παραμύθια. «Α. Θ·» Τόμ. Ζ’ , σελ. 145—213

3010 Σ αμοθράκη Ά χ ίλ λ έ ω ς  0 . : Χ ριστιανική επιγραφή έν Α ϊνψ . «Θρακικά»
τόμ. ΙΕ', σελ. 148—150. '

3011 —"Αγνωστοι σελίδες έκ τής συγχρόνου Ιστορίας τής πόλεως Α ίνου. Αύτ. σελ.
151-152 .

3012 —Δωρόθεος ό Πρώϊος Μητροπολίτης Ά δριανουπόλεως καί ή πνευματική κί-
νησις αυτής. Αύτ. σελ. 153—162.

3013 —Λεξικόν Γεωγραφικόν καί ιστορικόν τής Θράκης. Ά π ό  τω ν αρχαιότατων
χρόνων μέχρι τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως. «Α. Θ.» Τόμ. Ζ' σελ. 
216—336.

3014 —Συγχωρητική «ύχή διά τόν Αίνου. Σωφρόνιον. «Θρακικά» τόμ. ΙΣ τ' σελ.
400-404 .

3015 —Ντούκενι καί Κασκάμπανι (Θρακική παράδοσις) Αύτ. σελ. 405—411.
8016 —Β . Φαρδύς (Σαμόθραξ) Αύτ. σελ. 414—417.
3017 Σβ©ρώνου Ν. Γ . : Τ* άναστενέρ ια εις Ρουμανία «Α.Θ.» Τόμ. Ζ' σελ. 365-367.
3018 Σ τα μ ο ύλη  A . Α . : Οί ‘Εβραίοι τής Ά δριανουπόλεως. «θρακ ικά» Τόμ. ΙΕ'

σελ. 168—177.
3019 —Περιηγήσεις. «Α. Θ.» Τόμ. Ζ' σελ. 337—34β.
3020 —Ταξείδια εις την Θράκην (Ά δριανούπολις) «θρακ ικά» Τόμ. ΙΣτ'σελ. 65—82.
3021 —Τοπωνύμια επαρχίας Σηλυβρίας, Αύτ. σελ. 306—310.
8022 Σ τα μ ο ύ λ η  - Σ α ρ α ν τή  Ε λ π ι ν ίκ η ς :  Ά πό  τά παραμύθια  τής Θράκης. Αύτ.

τόμ. ΙΕ' σελ. 332—365 καί τόμ. ΙΣτ' σελ. 89—190.
3023 Στοτμούλη Μ. Α. : Β ιβλιογραφικοί σημειώσεις. Αύτ. τόμ. ΙΕ' σελ. 406—

409.
3024 —Α ρχιερείς. Θράκης. Προσθήκαι καί διορθώσεις. Αύτ. τόμ.ΙΣτ' σελ. 387-395.
3025 Τ σβμάκα  ‘Ε λένη ?  Διάφορα έκ Κεσσάνης (Προλήψεις, Παραγκώματα, Με

ρικοί λέξεις) Αύτ. Τόμ. ΙΕ ' σελ. 318—321.
3026 Φ©ί0©« ΔέλφΠ : ’Ιωσήφ Ραφτόπουλος. «Α. Θ.» Τόμ. Ζ', σελ. 873—381.
3027 Φ ω τιά δ β υ  Ε Π. : Βιβλιογραφία Χρήστου Τσούντα. «Έ πιτύμβιον Χρήστου

Τσσύντα» σελ. 684—-687.
3028 Έ πιτύμβιον Τσούντα Χρήστου «Ά ρχεΐον τοΰ Θρακικοΰ Λαογραφικοΰ καί

Γλωσσικού Θησαυρού». Έ πίμετρον Σ τ' τόμου σελ. ιβ'. -f- 319—690. [Μετά 
πολλών π ινάκων καί εικόνων).

3029 Χ©μρμοΰζιάδ©υ Κ «λ λ . : Τό Τσακήλι των Μέτρων. Γλωσσάριον (Συεέχεια)
«Θρακικά» τόμ. ΙΕ ' σελ. 181—296.

3030 —Τόγιαιδίον ε ίς τήν ’Εκκλησιαστικήν επαρχίαν Μέτρων καί Ά θύρ ω ν τής 'Α 
νατολικής Θράκης «Α. Θ.» τόμ-. Ζ' σελ. 66—133.

3031 —Παροιμίαι καί Παροιμιώδεις φράσεις Πετροχωρίου (Τσακηλίου) Μέτρων
«Θρακικά» τ ό μ .  ΙΣΤ! σελ. 191—266.
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3032 Δίσκοι φωνογράφου Θραχικών τραγουδιών. «Θρακικά» τόμ. ΙΕ' σελ. 385.
3033 *0 "Αγιος Γειόργιος ό Μαύρος. Αύτ. σελ 388.
3034 Εύεργέται. Αύτ σελ. 388—89.
3035 ’Η θογραφική εορτή εις Καμοτινήν. Αχ»c. σελ. 389—392.
3036 Α θανάσ ιο ς Α ' Ο ικουμενικός Πατριάρχης Αύτ. σελ. 394-̂ —395.
3037 Βιβλιογραφίαι Θρακών. Αύτ. σελ. 400.
3038 'Αλέξανδρος Κ. Δήμησσας. Αύτ. σελ. 410.
3039 Δημήτριός Στεφάνου Αύτ σελ. 410—411.
3040 Σάββας Λακίδης. Αύτ. σελ. 410—411.
3041 Φλο^άρα. Τραγούδι Αύτ. σελ. 321.
3042 Δημοτικό Τραγούδι τής Θράκης. Αύτ. σελ. 331.
3013 Α ίνος. "Εβρος ποταμός. Αύτ. σελ. 370—373.
3014 Στατιστικοί π ίνακες εών εκκλησιαστικών αγιασμάτων, Ιερέων, σχολών, διδα

σκάλων των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης τοϋ Ο ικουμενικού Πατριαρχείου. 
Αύτ. σελ. 374—375.

3015 Διοικητική διαίρεσις Θράκης τφ  1910. Αύτ. σελ. 376—383.
3046 Λαογραφικαί συλλογαί- Αύτ. σελ 383—385.
3047 ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ.

Τόμ. Ζ> (1940-1 ) σελ. 392.
3048 Χάρτης τής Θράκης τού 16ου α ίώνος. «Α. Θ.» Τόμ Ζ' σελ. 214.
3049 Τά αρχεία τής Κοινότητος Σαράντα Ε κκλη σ ιώ ν. Αύτ. σελ. 363.
3050 'Επιστημονικοί εορτασμοί. Αύτ. σελ. 364—365.
3051 Κ αλλισθένης Χουρμουζιάδης. Αύτ. σελ. 367—368.
3052 "Αργής Ν. Κόρακας. Αύτ. σελ. 369—370.
3053 Ά λέξ. Κ. Δήμησσας/ Αύτ. σελ. 371—372.
3054 Δημ. Φουχτίδης. Αύτ. σελ. 372.
3055 Συρτός Σηλυβριανός. «Θρακικά» τόμ. ΙΣτ' σελ. 396.
3056 Φάλαγξ Θεσσαλο-Μακεδονο-Θρακών κατά τήν έπανάστασιν. Αύτ. σελ. 896—399
3057 Ε π ιγραφή  Αρυλέ Βουργάζ. Αύτ„ σελ. 411—412.
8058 Ό  Μ αρωνείας κα ί Θάσου Σπυρίδων. Αύτ. σελ. 413.
3059 Θεόδωρος Μακρίδης Αύτ. σελ. 413—414-
3060 Τρύφων Εύαγγελίδης. Αύτ. σελ. 418—414.
3061 ’Εθνομάρτυρες. Αύτ. σελ. 418—421.
3062 «ΘΡΑΚΙΚΑ» Σύγγραμμα περιοδικόν έκδιδόμενον υπό τοΰ έν Ά θή να ις  Θρα-

κικοϋ Κέντρου, Τόμ. ΙΕ ' σελ. 416.
3063 «ΘΡΑΚΙΚΑ» Τόμ. ΙΣΤτ' σελ. 424,



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ — ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Ά κολουΰΊ α ι της  έξ  'Ε π ιβ α τώ ν  cΟ σίας ϋ α ρ α σ κ ε ν η ς .  Εις τον 
XXXVIII τόμον της Echos d’ orient (1939) καί εις την σελ. 195 ό S. 
Se lav ille  είς την βιβλιοκρισίαν της (Bibliografia romanesca veche 
1508—1830 de Jean Bianu si Dan Simonescu„ Tom. I l l  Fasc. I l l— 
VIII 1817—1830 editiunea Academici Romane, Bukarest 1936) ανα
φέρει οτι είς σελ. 113 είς τό τέλος του άρ. 964 διά την ακολουθίαν της 
Όσιας Παρασκευής (Ίάσιον 1817) δέον νά προστεθούν οσα αναφέρει 
δ L. Petit είς σελ. 228—229 τής Bibliographic des Akolonthies Grec. 
ques ’)„ Άπο'σπώμεν έξ αυτών τά σχετικά:

Νέα Παρασκευή, Έπιβάται Θράκης, 10ος αιών — Όκτωβρ. 13.
1. Άκολουθίαι τής τε οσίας μητρός ήμών Παρασκευής τής νέας, καί 

του οσίου πατρός ήμών Γρηγορίου τοϋ Δεκαπολίτου, άμα καί τών προεορ
τιών τής έν τφ ναώ εισόδου τής ΰπεραγίας Θεοτόκου, διά τό συμπίπτειν 
κατ’ αυτήν την ημέραν καί την Ιορτήν τοΰ αγίου, τυπωθεΐσαι προσταγή 
καί δαπάνη τοΰ εκλαμπρότατου ενδοξότατου καί χριστιανικωτάτου Ίωάν- 
νου Κωνσταντίνου Μπασαράμπα βοεβόδα πάσης Οΰγκροβλαχίας, διά τό 
έυρτάζεσθαι λαμπρώς την μνήμην αυτών κατ’ έτος έν τή θεοφιλεΐ τούτη 
αΰθεντείρ Οΰγκροβλαχίας. Έ ν τφ Μπουκουρεστίφ, τής Οΰγκροβλαχίας, 
φχ^β'. Κατά μήνα Ιούνιον. Παρά τοΰ ελάχιστου έν ιερομονάχοις Α ν θ ί
μου τοΰ έξ Ίβηρίας.

Είς 4ον° τά 4 φύλλα μη άριθμημένα, ρις' (116) καί 2 φύλλα λευκά. 
Ό έκδοτης τής ακολουθίας είναι ό Serban Creceahu, δστις κατείχε τότε 
την θέσιν τοΰ δευτέρου λογοθέτου' επί κεφαλής τοΰ βιβλίου έθεσε επι
στολήν άφιεριοτικήν είς τον. Κωνσταντίνον Μπασαράμπα χρονολογουμέ- 
νην έκ Βουκουρεστίου Ιούνιος 1692. ,. .

Αονδΐνον. Βρεττ. Μουσείου 869, c. 4' Βουκουρέστιον Βιβλιοΰήκη ιής Ρουμ, 
--’Ακαδημίας κα ί Μουσ. τών ’Αρχαιοτήτων. Βιβλ. τών Βολλανδικών.

2. ’Ακολουθία τής τε οσίας μητρός ημών Παρασκευής τής Έπιβατι- 
νής. Νυν έκ νέου έπιμελώς διορθωθεϊσα καί προσθήκαις πλουτισθείσα, 1

1) Bruxelles. Societe des BoUaadisies 1926.
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τύποις τε εκδοθεΐσα, σπουδή και δαπάνη του πανοσιωτάτου αρχιμανδρί
του καί καθηγουμένου τής ίεράς μονής των Τριών 'Ιεραρχών κυρίου Σα- 
ραφείμ, του Καρακαληνού, καί τού Α.Μ.Γ. Έν Ίασσίφ 1817. Έ ν τφ 
Έλληνικφ τυπογραφείφ. Μέγα σχήμα (in fol) 2 φύλλων μή άριθμημένων, 
4 σελίδες άριθμημέναι μέ γράμματα ελληνικά καί 32 σελίδες. Τά δύο 
προεισαγωγικά φύλλα, περιέχουν, το πρώτον το τίτλον μέ λευκόν τό όπι
σθεν, τό δεύτερον, εις την δπισθίαν σελίδα εικόνα παριστώσαν την αγίαν. 
At Ιπόμεναι τέσσαρες άφιερούνται είς πρόλογον έβτερημένον παντός εν
διαφέροντος περί των διαφόρων ακολουθιών καί τής λατρείας τής αγίας. 
Τό δημοσιευόμενων συναξάριον σελ. 16—20 είναι τό αυτό μέ τής έκδό- 
σεώς τού 1692.

Αΰτη τφ όντι, μεγάλη καί περιβόητος έν γυναιξίν, όσια καί αοίδι
μος Παρασκευή, την γέννησιν εσχεν έν κώμη τινί τής Θράκης, ήτινι κλή- 
σις άρχήθεν καί νύν Έπιβάται. ΟΙ κανόνες ώ ; καί ή ιδία ακολουθία εί
ναι τού Melece Syrigo s. Εύρίσκεται επίσης τό κείμενον εις τάς διαφό
ρους εκδόσεις τής Ενιαυσίου Βίβλου, εκτυπωμένης εις την Λειψίαν, είς 
τό Βουκουρέστιον καί είς την Βενετίαν κατά τον XVIIIov αιώνα.

(‘Αθήναν Βιβλ. τ ω ν  “Αρχ. Χριστ.Έταιρεία 143. 'Αγίου "Ορους Μονή Λαύρας.)
3.' ’Ακολουθία τής όσιας μητρός ημών Παρασκευής τής Έπιβατινής 

νύν εκ νέου τυπωθεΐσα ελληνιστί τε, καί ρουμανιστί, σπουδή, καί δαπάνη 
τού πανοσιωτάτου κ. Νικοδήμου, αρχιμανδρίτου των τριών 'Ιεραχών καί 
άφιερωθεΐσα τφ ύψηλοπανιερωτάτφ κ. κ. Β.Κ.Μ.Μ. Έ ν τφ τής κατά Τά- 
σιον αγίας μητροπόλεως τυπογραφείφ 1841...................... (I) . . . .  ·

Sljuba cuvioasei m aicii nosstre Paraschevi Epivateni, acum de 
nou tiparita  tllin este  si Tumaneste prin sarguinta si ch ieltu iata Pre- 
cuviosiei sale D. Nicodim arhim andritul Sf. T rei Ierarhis, liarazita 
Inalt pre sfintie i sale D.D.V.C.M.M. In typografia S i  Mitropoliei 
a Iasului. Anul 1841.

Κατ’ εύγενή άνακοίνωσιν τού Μ. Bianu, τής Ρουμανικής ’Ακαδη
μίας. Δεν είδαμε τό αντίτυπου αυτής τής έκδόσεως.

Τά τέσσερα αρχικά Β.Κ.Μ.Μ. πρέπει νά άναγνωσθούν: Βενιαμίν 
Κοστάκη. μητροπολίτη Μολδαβίας.

Θαύμα Π αρασκευής έν Χ ίφ  λαβον χώραν τώ 1442. 8βρ. 14.
I. Μηνί όκτωβρίφΤδ' την άνάμνησιν έπιτελούμεν τής παραδόξου σω

τηρίας τής ήμετέρας πόλεως Χίου, ήν είργάσατο διά των εύπροσδέκτων 
τφ  Θεφ έαυτής πρεσβειών είς τά 1442 ή άθλοφόρος καί όσιομάρτυς Πα
ρασκευή, ήτις Ιμαρτύρησεν κατά τό ρμ', 140. έτος άπό Χριστού καί ψάλ- 
λομεν την ακολουθίαν ταύτην ποιηθεισαν παρά τού ιεροδιδασκάλου κυ
ρίου ’Αθανασίου τού Παρίου.

Νέον Λειμωνάριου, Ρ. II σελ. 1—9 μετά τΟύ συναξαριού, σελ. 6—8
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άνιχφέροντος τό -θαύμα' || Νέον Λειμωνάριον, σελ. 347—57, μετά τοΰ συ
ναξαριού, σελ. 352—56 || Νέον Λειμωνάριον, σελ. 96—102, μεθ* ενός 
συναξαριού συντόμου σελ. ΐΟΟ—ΙΟί, όπου τό θαΰμα τοΰ 1442 αποδίδεται 
εις τον βίον τής Νέας Παρασκευής, τό όποιον άντιτίθεται μέ τήν βεβαίω- 
σιν τού ’Αθανασίου τοΰ ΙΙαρίου, περιεχομένου είς τήν ιδίαν ακολουθίαν. 
Τό θαΰμα γενόμενον τήν 14 Όκτωβρίου επαύριον τής εορτής τής Νέας 
Παρασκευής, αποδίδεται είς αυτήν υπό ιώ ν νεωτέρων καλή τή πίστι Ινψ 
πράγματι τό θαΰμα έγένετο είς άφιερωμένην εις τήν *Αγίαν Παρασκευήν, 
ήτις θά ε ίνα ι ή αγία τής 26 Ιουλίου πολΰ σεβομένην παρά των Γε- 
νουηνσίων κυρίων τότε τής Χίου. "Οπως κ ι’ άν έχει μάς φαίνεται επίκαι
ρον, διά νά άποφΰγωμεν τήν σΰγχυσιν, νά κατατάξωμεν τάς εκδόσεις τής 
άκολουθίας αυτής υπό Ιδιαίτερον τίτλον ’).

2. Τής άθλοφόρου καί όσιομάρτυρος Παρασκευής θαΰμα δΓού Ισώθη 
ή πόλις Χίου έκ πλημμύρας τής θαλάσσης κατά τήν ιδ' όκτωβρίου 1442. 
Έκδίδεται δαπάνη A. Κ. Καραμαοΰνα. Έ ν Έρμουπόλει, εκ τοΰ τυπο
γραφείου «τοΰ ’Έθνους» 1865.

Είς 8ον από 1 φΰλλον, 16 σελίδες καί .1 φΰλλον. Άνατΰπωσις τοΰ 
προηγουμένου μετά τοΰ συναξαριού, σελ. 9—13. Αυτό αναδημοσιεύεται, 
είς τόν Μ. συναξαριστήν τοΰ Κ. Δουκάκη ’Οκτ., σελ. 184 — 87.

Βιβλ. τοΰ συγγραφέως.
3. ’Ακολουθία τής όσιας μητρός ήμών Παρασκευής τής καταγόμενης 

έκ Σηλυμβρίας -ψαλλόμενη τήν 14 όκτωβρίου. Συντεθεΐσα υπό τοΰ ελαχί- 
στου έν ίερεΰσι Γεωργίου Α. Βουτέρη, εφημερίου τοΰ ίεροΰ ναοΰ Όσίου 
Μελετίου. 1920.

Είς 8ον 32 σελίδων. Είναι ή παρά τοΰ ’Αθανασίου τής Πάρου συντε
θεΐσα ακολουθία, άλλ’ ό εκδότης άφήρεσε τό συναξάριον άντικαταστή- 
σας αυτό, μετά τήν ακολουθίαν, μέ βιογραφικόν σημείωμα ίδικόν του σελ. 
24—26” έπειτα, σελ. 27—32, ό βίος, ειλημμένος, εκ τοΰ Νέου Λειμω
νάριου Αυτό τό κεφάλαιον αφορά τήν νέαν Παρασκευήν' είναι ή μετά- 
φρασις τοΰ Νικηφόρου τής Χίου καμωμένη από τοΰ εις τήν άρχαίαν ελ
ληνικήν γραφέντος παρά τοΰ Mel0ce Syrigos καί δημοσιευόμενου, πράγ
ματι, είς τό Νέον Λειμωνάριον Ρ. I., σελ. 144—46' Ν. Λειμωνάριον σελ. 
343—47' Κ. Δουκάκη Μέγας συναξαριστής Όκτ., σελ. 180—84. Ό εκδό
της δεν φαίνεται νά άμφιβάλλη περί ταύτης τής παραδόξου μεταθέσεως.

Βιβλ. τοΰ Συγγραφέως. 1

1) Ό ’Αρχιμανδρίτης ‘Ιωάν. Άνδρεάδης έν τφ Α' τόμφ τής 'Ιοτορίας της έν 
Χίφ ‘Ορθοδόξου Εκκλησίας (1940) σελ. 69—70 αποδίδει το θαύμα είς τήν άρχαίαν 
'Αγίαν Παρασκευήν άν καί έκ παραδρομής αναφέρει λανθασμένως τήν χρονολο
γίαν καθ' ήν ήκμασεν ή έξ Επιβατών Όσια Παρασκευή.



432 Σημειώσεις — Προοθήκαι — Διορθώσεις

eH έν  Σ χ ε ν ιμ ά χ φ  δ ιά  τή ν  μ ν ή μ η ν  τω ν  ά γ ιω ν  Τ αξ ιαρχώ ν ο κ τα ή μ ερ ο ς  
νηοτεέα . Έ ν τφ τυπικφ τής υπό τοΰ Γρηγορίου Μακουριανοΰ επί τής Ρο
δόπης τφ 1083 ίδρυ-θείσης μονής τής ΰπεραγίας Θεοτόκου τής Πετριτσονι- 
τίσσης (Βατσκόβου) φέρεται: «δώδεκα καί... τό χωρίον τό επονομαζόμενον 
Στενίμαχος συν τοΐς παρ’έμοΰ κτισθεισιν έν αΰτφ δυσί κάστροις» Τ). Κατά 
πάσαν πιθανότητα τά οχυρά ταΰτα ήσαν τό μέν ό προ τοΰ κυρίως Στενι- 
μάχου άπομεμονωμένος λοφίσκος έν τή πεδιάδι, τό δε ή νοτίως αΰτοΰ πα
ρακείμενη τοΰ ορούς άκρωνυχίαι περιτειχισθέντες άμφότεροι πρός άμυναν 
τοΰ Στενιμάχου κατά των έκ τής πεδιάδος (Φιλιππουπόλεως) έπερχομένων 
πολεμίων. Λείψανα των κάστρων δεν περιεσώ-θησαν’ οί έν αΰτοϊς όμως 
κτισΦέντες ναΐσκοι, ώς είκός, ΰπ’ αΰτοΰ τοΰ κτίτορος ώς και ό επί τοΰ 
φρουρίου (κσλέ) τοΰ Στενιμάχου τής Παναγίας τής Πετριτοιώτης, περιε- 
σώΦησαν έν καλή οπωσδήποτε καταστάσει, διότι επί τουρκοκρατίας οΐ 
Στενιμαχϊται συνελειτουργοΰνιο έν αΰτοϊς. Σήμερον σώζεται μόνον δ επί 
τής άκρωνυχίας τοΰ αγίου Τωάννου τοΰ Προδρόμου (άις Γιάννης), δ δέ 
έπϊ τοΰ λοφίσκου των αγίων Ταξιαρχών (άις Ταξιάρχης), δστις, είχε καί 
-δόλον 8), κατερρίφδη δυστυχώς τφ 1884 καί έπί τοΰ χώρου αΰτοΰ άνη- 
γέρθη ή τέως κεντρική ελληνική σχολή.

Εικάζεται δτι, δτε έπί τουρκοκρατίας δ Βυζαντιακύς συνοικισμός ήρ- 
ξατο κατερχόμενος από τοΰ ορούς, δπου ήτο ΰπ ’ αΰτό τό φροΰριον 1 2 3 4), καί 
έκτεινόμενος πρός τήν πεδιάδα, καί περιέλαβε καί τον προειρημέναν λο
φίσκον, οί Ταξιάρχαι - ‘Αρχάγγελοι έγένοντο οί πολιούχοι καί πρόμαχοι 
τοΰ Στενιμάχου άγιοι ένεκα τής -δέσεως τοΰ ναοΰ των, κειμένου κατά τήν 
είσοδον τής πολίχνης καί τής ίδιότητος αΰτών ώς αρχιστρατήγων (ταξιαρ
χών) τών οΰρανίων τών ’Αγγέλων ταγμάτων. ‘Ως τοιοΰτοι δέ ίκετευδέντες 
διέσωσαν τφ 1769 τον κινδυνεΰσαντα μέγαν κίνδυνον Στενίμαχον καί 
εκτοτε έξ εΰγνωμοσΰνης καδιερώδη οκταήμερος νηστεία διά τήν εορτήν 
των (9 Νοεμβρίου) υπό τών Στενιμαχιτών. Περί τοΰτου άναγινώσκομεν 
τό άκόλουδον από 8 Νοεμβρίου 1869 αΰτόγραφον υπόμνημα τοΰ έν Στε- 
νιμάχφ διδασκάλου καί διευδυντοΰ τής ελληνικής κεντρικής σχολής Κων
σταντίνου Σαϊτίδου έν τφ κώδικι τής αλληλογραφίας τής Εφορείας αΰτής *).

1) L θ ιι i s -Pe t i t ,  Typikon de Gregoire Pacourianos pour le monasteie 
de Petritzo9 (Baskovo) en Bulgarie, Paris 1901, κεφ. II, 2. ·

2) K. Ο l κ o v ό μ ο υ, ίστοριογεωγραφιχή περιγραφή τής έπαρχίας Φίλιππου·* 
πόλεως, Βιέννη, 1819 § νά.

3) Ville - Hardouin Histoire de la conquete de Constantinuble, έ'κδ. Wailly 
Paris, κεφ. Cl.

4) °Ev τφ προτελευταία» φύλλφ τοΰ «ωδικός, ου τά περιεχόμενα έδημοσιευΦη- 
σαν συνοπτικώς υπό τοΰ Πολυδ. ΙΙαπαχριστοδούλου έν τφ πρός μνήμην τοΰ κβτθη-
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«Ανέκδοτον ιστορικόν γεγονός. "Ocs το 1769 επί σουλτάν Μουσταφά 
του γ'. Αλέξιος δ Όολώφ πλοίαρχος Ρώσο; έξήγειρεν εις επανάστασιν 
τούς Πβλοποννησίους διά τον κατά· των Τούρκων πόλεμον τής Ρωσίας 
καί μετ’ ολίγον εγκαταλείψας αυτούς προσήνεγκβ θύμα εις την Τουρκικήν 
λύσσαν, rote, καθώς εις πολλάς πόλεις τή; Τουρκική; αυτοκρατορίας ά λ 
λοι μέν εκ των τού Ελληνικού κλήρου καί ιών λαϊκών Ελλήνων προκρί
των έσφάγησαν, άλλοι δέ άπηγχονίσίίησαν, άλλοι δέ δι’ άλλων φρικτών 
τρόπων έθανατώθησαν άναιτίως καί οι εν Φιλιππουπόλει γενίτσαροι έξα- 
γριωθέντβς πολλούς των αυτόθι Ελλήνων προκρίτων πολλαχοϋ τής πό·· 
λεως εθ.ανιίτωσαν 1) επομένως εσχεδίασαν ιό αυτό καί έν Στενιμάχφ νά 
πράξωσι. Πρ >ειδοποιηθέντες δμως οί Στενιμαχΐται τον επικείμενον κ ίν
δυνον Ιλ,αβον τά δυνατά αμυντικά μέτρα καί των αγίων ’Αρχαγγέλων 
την άντίληψ-ν έπεκαλοΰντο δια νηστείας καί Ιεροτελεσηκών αγρυπνιών 
κατά πάσαν νύκτα επί 10 ήμέρας τελουμένων έν τφ Ιερω ναφ των ’Αρ
χαγγέλων.

«Την I νάτην λοιπόν Νοεμβρίου τού 1769 πι-ζοί τε καί Ιππείς ούχί 
ευάριθμοι, — στρατός Τούρκων, — έστράτευσαν πρός τούς Στενιμαχίτας 
καί φθάσαντες κατά τό ήμισυ τής δδόΰ Μ εα ιά  κοινώς λεγόμενον *) έν 
σταθερά μεσημβρία εύδιωτάτης ήμερος κατελήφθΐ)σαν υπό σκοτεινότατης 
ομίχλης καί έν δπτασίςι ίδόντες, δα οίονεί χριστιανική στρατιά άντετάχθη 
έκ τού συστάδην νά μάχηται, συνεπλάκησαν εις άλληλοσφαγίαν. Μετ’ όλί- 
γον δμως κατιδόντες τήν ιδίαν αυτών φθοράν έντρομοι έτράπησαν εις 
φυγήν καί οι διασωθέντες έπανήλθον εις τά ϊδια. Αυτοί εκείνοι όμως ώμο- 
λόγουν τό γεγονός θαύμα. Μεγάλους λοιπόν ισχύει, παρά τφ παναγάθφ 
θεφ ή έν κινδύνοις θερμή καί προσκαρτερική δέησις των ευσεβών. Έκ 
τούτου τού θαύματος των αγίων ’Αρχαγγέλων καθιερώθη οκταήμερος νη
στεία. Καί μέχρι τής σήμερον διαμνημονευόμενον έν Στενιμάχφ τό Ιστο
ρικόν τούτο έγραψα σήμερον τή 8η Νοεμβρίου 1869 έν Στενιμάχφ 5 l6 c£ 

σκων τά Ελληνικά γράμματα. Κ. Σαϊτίδη;» * 1 2 3).
Κ. ΜΥΡΤ. ΔΠΟΣΤΟΛ1ΔΗΣ

γητου Χρ. Τσούντα έκδυθέντι έπιτυμβίψ (έπίμετρον Αρχείου Θρακ, γλωοσ. κυί 
λαογρ. θησαυρού, τόμ. Ζ'. έτ. 1940).

1) Κ*. Κ ο ύ μ α, ίσταρίαι των ανθρωπίνων πράξεων, Βιέννη, τόμ X (1831), 
σελ. 384.— Βλ. Σ κ ο ρ δ έ λ η, χρονικά σημειώματα. Δελτίον χής Ιστορικής κοί 
Έθνολογ. εταιρείας ’Αθηνών, Τόμ. Η, σελ. 288.

2) Με α ι ά ,  έκ τού μέσος*  τύμβος (χώμα) μέχας κείμενος κατά τό μέσον 
τής ά/ιό Φ.λιππουιτόλεως, εις Σιενίμαχον όδοΰ.

3) *0 Κ. Σαΐτίδη:, έκ Περιστεράς, ήτο απόφοιτος τή. γεραράς Ελληνικής 
κ8'Τρ.κΐ|ς σχολής Φιλιπκουπόλεως" άποτυχών εν τφ έμπορικφ ίου στοδ φ έτρά- 
πετο εΐ; τόν λογιον ‘Ρρυήν καί άπό βοηθού τής σχολής Φιλιππυυπόλεως ύιωρίοθη
Θ ρ φ η ι κ ά ΙΖ ' · 2 8
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Aflat,α ί Π ομάκο ι π α τά  t o d  Δ ιδυμοτε ίχου  Ό  ’Αριστείδης Δελόγ- 
κας μάς διηγηΟη μιαν καταστρεπτικήν επιδρομήν ναι ενα περίεργον Απο
κλεισμόν τής μεγάλης άκροπόλεως ταΰ Διδυμοτε χου παρά ΙΙομάκων λη
στών τής Βουλγαρίας τό 1795.

Προερχόμενοι οΰτοι από τήν περιφέρειαν Κήρτζαλη καί διαρπάζοντες 
καί λεηλατοΰντες τά κτιφιατα καί τάς περιψερείας τών χριστιανών, καί 
αλλαχού καί άνά τά πέριξ του Διδυμοτείχου χωρία, ήλθόν καί περιέζω- 
σαν τήν μεγάλην άκρόπολι'ν αυτού. ’Εκεί εΐχον καταφΰγει έν τφ μεταξύ 
καί οσοι ελληνες καί άρμένιοι διδυμοτειχΐται κατφκουν έξω των τειχών. 
Αί πύλαι εκλείσθησαν καί οί έν τή άκροπόλει άπεκλείσθησαν ώς έν πο- 
λιορκίφ. Οί Πομάκοι παρέμειναν επί 10—15 ήμέρας καί ήναγκάοθησαν 
νά άπελθυυν, μή δυνηθέντες νά είσέλθουν εις ιήν όχυράν άκρόπολιν.

Μετά ταϋτα οί Διδυμοτειχΐται, επειδή εΐχον καταστροφή οικονομι
κούς, ύπέβαλον αΐτησιν τφ νομάρχη Άδριανουπόλεως, ζητοΰντες νά χαρι- 
σθή εις αυτούς εξαιρετικούς ό τήν εποχήν εκείνην προς δυο παράδες κατ3 
δκάν είσπραττόμενος φόρος τής ρακής. Τής αίτήσεαις εκείνης αντίγραφον 
διασορζεται ήδη παρά τφ Δελόγκρ, ώς λέγει ό ίδιος.

f Άρχιμ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ

'Η Π ανώ λης έν Δ ιδνμοτε ίχφ . ’Από ικανών ετών καταγινόμενος εις 
διάφορα ιστορικά καί αρχαιολογικά ζητήματα τοΰ Διδυμοτείχου εΐχομεν 
συνάντησή μερικάς φοράς μετά τοΰ διδυματειχίτου καί φίλου γυμνασιάρ- 
χου κυρίου Αδαμάντιου Ταμβακίδου. Έ ν φ δέ μίαν ημέραν συνωμιλοΰ- 
μ*ν περί τής πατρίδος του, είχε τήν καλωσΰνην νά μάς διηγηθή μίαν 
παλαιάν παράδοσιν ή μάλλον ένα χαρακτηριστικόν θρύλον περί αυτής, 
τον εξής :

"Αγνωστον πότε, μία επίσημος κυρία, μεγάλην έχουσαν ίσχΰν, ελ- 
θοΰσα εις Διδυμότειχον, παρέμεινεν επί τινα καιρόν. Είχε περίεργον μυ
στικόν θέλγητρον καί τόσον άκατανίκητον γοητείαν, ώστε καθ ’ Ι*άσιην 
ώραν καί στιγαήν προσείλκυε προς εαυτήν απείρους έραστάς πάσης ταξεως 
καί ηλικίας. ΤΗτο όμως λίαν ιδιότροπος καί άστατος εις τάς υπόπτους 
σχέσεις αυτής. ζ\ιεκρίνετο επί πρωτοφανεΐ άπίσχίρ, άμα δέ καί φρικώδει 
κακούργί.α Καί διά τούτο ήΐλασσε διαρκώ; καί άλλεπαλλήλω; τούς έρα- 
στάς της, δολοφονούσα υπούλως αυτούς διά δραστικό) τά του δηλητηρίου καί 
ρίπτουσα εντός μεγάλου λάκκου, πλήρους άσβεστου ! Καί έσκανδαλίξοντο

τφ 1848 διευθυντής τής Έλλ. κεντρικής σχολής Στενιμοχου, ήν διωργάνωσε. Διηύ- 
-θυνε ταΰτην μέχρι τοΰ 18f)8 καί slta μετά τήν άποχώρησιν τοΰ Σκορόίλη άπό τοΰ
1863—1170.



Σημιιώτετς — Προοθηκσι — Διορθώσεις 4 J5

μέν καί άνησύχουν οί δυστυχείς Διδυμοτειχιται φρικιώντες διά τούς τοι- 
ούτους φονικούς έρωτας τής απαίσιας ταύτης γυναικός, άλλ’ ούδείς απο
λύτως ήδύνατό τι νά πράξη.

*0 θρύλος ούτος ήτο ή έν τή μνήμη τ«ν  Διδυμοτειχιτών καί των πε
ρίοικων φρικαλέα έντύπωσις καί ή συν τή παρόδφ τοΰ χρόνου ζωηρά διά 
τής φαντασίας άναπαράστασις μιας φοβέρας επιδημίας πανοόλους, άγνω
στον πότε ενσκη\[)άσης καί έπενεγκούσης μεγίστην θροΰσιν !

Έξ αφορμής τοΰ ανωτέρω θρΰλλου καί άλλων λόγων, ήρευνήσαμεν 
τούς ενταύθα κώδικας τής ίεράς Μη ιροπόλεως Διδυμοτείχου. Ό  ύπ’ αρι
θμόν Α' αναφέρει εις έτος «φωκστ/>—1820, έξοδα; έκτος άλλων καί «εις 
μόρτυδες διά λοιμικής άσθενείας» καί «εις φαγούραν καί κυράν των η
γουμένων, οπού έκόμισαν την αγίαν ζώνην». Έκ των ανωτέρω καταδει
κνύεται δτι ένέσκηψε κατά τό έτος 1826, «λοιμική ασθένεια'·?, ήτοι επι
δημία χολέρας ή πανοαλους, δτι είχον προσληφθή προς μετακόμισιν ^αί 
ταφήν των θυμάτων «μόρτηδες»=νεκροθάπται, καί οτι είχε μετακομι- 
σθή εις Διδυμότειχον ή Α γία Ζώνη έξ "Αγίου ’Όρους υπό μοναχών, βϊς 
τούς οποίους παρεσχέθησαν τροφή (φαγούρα) καί ναΰλα καί αμοιβή 
(κυράς).

’Άλλαι εκδοχαί* |:
1) Τό 1838 ένέσκηψε πανώλης. Οί πανιοπληκτοι μετεφέροντο έναντι 

τής γεφύρας εις τό όπισθεν «των άλωνιών» μέρος, τό όποιον εκαλείτο 
τουρκιστί «τσαλντηρδήμ», ένθα είχον πρόχειρα παραπήγματα (παράγγες) 
Τότε συνέβη ή Ιξής . . . νεκρανάστασις ! 'Εσπέραν τινά ό Παπά Γραμ
μένος προσεβλήθη υπό τής πανώλους καί . . . άπεθανε ! Δέν προσήλθον 
όμως εγκαίρως νά τον παραλάβουν οί «κουρκουντζήδες», είτε διότι έβρε
χε ραγδαίως καί διαρκώς, εϊτε διότι ήσαν άπησχολημέκοι μέ ά'λλους πα~ 
νωλοπλήκτους. "Ενεκα τούτου ό νεκρός παρέμενεν επί δύο ήμερονύκτια 
εις την οικίαν του κειμένην επί τής μεγάλης άκροπόλεως, ύπερθεν τής οι
κίας των Τζανν.ήδων. Οί οικείοι του λοιπόν τον έσαβάνωναν καί άνέμε- 
νον τούς «κοσγουντζήδες». Μετά 48 ώρας, ό υιός τοΰ άποθανόντος ίερέως 
μικρός Σαμουήλ είδε μίαν στιγμήν, δτι έπαιζον οί οφθαλμοί τού πατρός 
του καί έφώναξε αμέσως τήν μητέρα του λέγων : «Νινέ, νινέ» (μητέρα., 
μητέρα» «άφέντς» (ό αφέντης, ό πατέρα:, ό παπάς) «παίζ1 τά μάττια τ».

Ή  παπαδιά τον έξεσαβάνωσε καί μετά 2—3 ώρας ο νεκρός . . . .  
άνέστη . . . Ό παπά Γραμμένος συνήλθε καί ίζήτησε νά φάγη, λέγων : 
«τί ωραία κοιμώμουν» ί Είχε πάθει, ως φαίνεται, νεκροφάνειαν, χωρίς 
νά διαγραφή έκ τού καταλόγου των ζώντων' έζησε μάλιστα 20 έτη μετά 
ταΰτα καί άπεθανε τό 1858.

2) Τό 1848 εν καιρφ χολέρας ήλθεν από τήν Αίνον είς Διδυμότειχον 
ό ιατρός Φίλιππος Ματζέτο:, δστις μετά τινα έτη άπέθανε, καί-.εις φαρ·
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μακοποιός, ό Γεοόργιος Δελ< γκας ή Κωνσταντινίδης, δστις μετά χόν θάνα-, 
τον τοΰ Ματζέτου έξετέλη καθήκοντα καί ίατροΰ.

3) Τύ 1Β5ό ένεφανίσάη πάλιν χολέρα' όλοι έφευγον εις τά πέριξ τής 
πόλεως κσί τά χωρία. ’Έμεινε δέ ή πόλις έρημος’ οτε δέ κατόπιν έπανήλ- 
θον, «εύρηκαν χορταριά».

4) *0 τό 1932 εις ηλικίαν 113 ετών άποθανών Γεώργιος Λιόλογλου 
μάς έλεγε τά έξη;» : «Τά σπιτάλια, ό χασταχανάς» (=νοσοκομεϊον) «ή 
ταν ανάμεσα στο Εβραϊκό» (νεκροταφείον) «καί τά αλώνια» (όπισθεν 
τοΰ ήμετέρου νεκροταφείου) Έπί των ημερών του βίσήγον εκεί αρ
ρώστους. «ΤΗσαν», προσθέτει, «τρεις, τέσσερις όντάδες» (δωμάτια, «που 
εχάλασαν εβδομήντα, ογδόντα χρόνια πρίν». Με τήν λέξιν «όντάδες» δ 
Λιόλογλου εϊχεν ύπ ’ ό'ψιν φαίνεται τά ύπ ’ αριθμόν ■—1— παραπήγματα, 
τοΰ 1838, τά όποια έθεώρει ώς νοσοκομεία.

5) Κατά τον Α. Δελόγκαν ήρχισεν επιδημία τό 1863 καί δτι έξηκο- 
λοΰθει καί τό 1865 -7  (ίσως ένέσκηψε καί πάλιν), ότι μετεφέρθη πάλιν 
ή ‘Αγία Ζώνη έξ 'Αγίου ’Όρου; υπό δυο μοναχών. Τότε άπέθανον καί 
πολλοί’Αρμένιοι. Τούς ’Αρμενίους έξετάζων ώς ιατρός ό καί άνοφτέρω μνη- 
μρνευθείς Γεώργιος Δελόγκας προσεβλήθη καί ό ίδιος υπό τής επιδημίας 
καί άπέθανεν. Εις άντικατάστασιν δ’ αύτοΰ ώς ιατρός προσήλθε μετά έν 
έτος εξ Α θηνών, μόλις τό δίπλιομα αύτοΰ λαβών, δ Διδυμοτειχίτης Ευ
στάθιος Παπασταύρου: Ούτος ών υπότροφος καί επ’ ανεψιά γαμβρός τοΰ 
μητροπολίτου Διδυμοτείχου Μελετίου Καβάσιλα, παρέλαβε τό επώνυμόν 
του καί κατέστησεν οικογενειακόν εις ένδειξιν ευγνωμοσύνης.

f Άρχιμ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΦΕΙΔΗΣ

Σ υμβ ολή  Θ ρμκώ ν ε ίς  χήν έπ α νά σχαβ ιν . Είς τον Θ τόμον τοΰ 
« ’Αρχείου τής Κοινότητος "Υδρας» ι ) άναφέρονται τά εξής I

«"Ημείς οί πρόκριτοί τής νήσου "Υδρας δηλοποιοΰμεν προς οποίον α
νήκει, δτι τον παρελθόντα χρόνον 1822 ελάβομεν είς χρήσιν πυρπολικού 
διά τον στόλον μας τήν λεύκαν, μπρικ, ό Μιχαήλ ’Αρχάγγελος, τοΰ χώ
ρου κοιλών εξ χιλιάδων, τοΰ καπετάν Ελευθερίου ΙΙαληοΰ, Αϊνίτου. Ό - 
θεν τφ αύτφ καπιτάνιρ δίδεται τό παρό'* αποδεικτικόν έγγραφον, διά νά 
έμπορέση έν καιρώ άποκαταστάσεα)ς τοΰ Ελληνικού ’Έθνους νά ζητήση 
δθεν ανήκει, τό δίκαιον του, δηλοποιοΰνιε; δτι παρ’ ήμών έλαβεν ό ρη- 
θείς καπιτάνος είς μετρητά γρόσια χίλια πεντακόσια, λέγομεν γρ. 1500. 1

1) 1927, σελ. 590.
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Εις ένδειξιν δέ τίθεται τφ παρόντι ή σφραγίς του ήμετέρου κοινού καί 
άποφαινόμεθα.

Tfi 11 Δεκεμβρίου 1832 έν "Υδρα

Οί πρόκριτοι της νηοου  "Υ δρα ς*

Εις τον ΙΕ' τόμον τοϋ ίδιου συγγράμματος *) εις τον λ]σμόν «Ή  
Σεβαστή διοίκησις εις το κοινόν τής νήσου "Υδρας σημειοΰται : «Νά δώ- 
ση . . . 1921. Al’ οσα έδύθησαν α' κόντο τών πλοίων εχρησίμευσαν πυρ
πολικά Ελευθερίου Παληοΰ Αίνίτου Γρ. 1250*.

Είς Ιπιστολήν τοϋ Άνδρέα Μιαούλη προς τον Λάζαρον Κουντουρι- 
ώ ιην έκ Βολισσοϋ a) από ημερομηνίαν 22 Σεπτεμβρίου άναφέρονται τά 
έξ ις «από τά όποια ΙστάΛησαν δύο πυρπολικά, τό μεν Αί^ήτικον, εκτός 
του δτι είναι μικρότατον, είναι καί βραδυπλοώτατυν, ή δέ Λεύκα βυθί
ζεται από τά νερά . . . *. Πρόκειται άρα γε περί άλλου πυρπολικού ή τοϋ 
είς τό Άρχεΐον "Υδρας άναφερομένου τοϋ Ελευθερίου Παληοϋ ;

Ό αείμνηστος Τρ Εύαγγελίδης είς τά «Θρακικά» 3) αναφέρει ώς 
γενναίως δράσαντας κατά την επανάστασιν τούς Αίνίους νυυμκούς ’Αν
τώνιον Βιζβίζην καί Στρατήν Σκόρδον.

Είς τό βιβλίον τοϋ I. Κ. Βασδραβέλη «Οί Μακεδόνες είς τον υπέρ 
τής ανεξαρτησίας αγώνα* *) σημειούνται τά εξής : «Ό  Φαρμάκης κατη. 
χηθείς είς τά τής Φιλικής Εταιρίας Ιν Μόσχοι ήυξατο τοϋ έργοη τής επι·̂  
λογής αποστόλων τής ’Ιδέας . . . Διελθών την Βεσαραβίαν έ'φθασε κατά 
τον Μάϊον τοϋ 1818 είς την Κ]πολιν . . . Είς τήν Κ]πολιν ό Σκουφάς . . . 
κατήρτισε τόν κατάλογον τών διυδεκα Μεγάλων αποστόλων τής Ε τα ι
ρείας. Ό Φαρμάκης δ) έβδομος κατά σειράν προωρίζετο διά τήν Μακε
δονίαν καί Θράκην*.

Καί είς σελ. 186 : «Ό Καρατάσιος (κατά τό 1822) επί κεφαλής 300 
Μακεδόνων, κατηυθύνθη είς Μεσολόγγι τεθείς υπό τάς διαταγάς τοϋ 'Α 
λεξάνδρου Μαυροκορδάτου. Μέρος ωσαύτως Μακεδόνων πολεμιστών καί 
εθελοντών, ώς συνέβη μέ τούς Θράκας καί τούς Μικρασιάτας, προερχό
μενων Ικ διαφόρων περιφερειών τής Μακεδονίας καί τοϋ εξωτερικού, άφι- 1

1) 1931, σελ. 189. —2) ’Αρχεία Λαζάρου καί Γεωργίου Κουνιουριώτου 1821— 
1832, δημοσιευόμενα ύπό τού Άντων(ου Λιγνού, τόμ. 3 1912, σελ. 247.-3) Παράρ
τημα Γ' τόμου, σελ. 17—21. "Ορα κι»ί Α. Ταμβακίδου, Αύι. σελ. 4δ.—4) Θεσσαλονί
κη, 1940 σελ. 71-72.—5) «Πρβλ. Τ. Κανδηλώδρου, Φιλική Εταιρεία,'σελ. 183—189 
καί 203—207, «πρβλ. μελέιη περί Φαρμάκη εις Φάρον Β. Ελλάδος, Ιτος Α' 1939, 
σελ. 47—54 κατά συγγραφήν I. Βασδραβέλη».
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κνούμενον περιοδικώς εις τήν ΙΙελοπόννησον Ιδίως, εστρατυλογήθησαν 
υπό τοΰ Δημητρίου 'Υψηλάντου καί άπετέλεσαν τον πυρήνα τής συστά- 
σεως του τακτικού σώματος υπό τον Παλέσαν καί Κουβερνατην» 1).

— Είς τό παράρτημα Γ' τόμου τών «Θρακικών» (σελ. 1G—17) δημο- 
(Τίεΰνται κατάλογοι 31 Θρακών εταίρων τής Φιλικής Εταιρείας από τό 
«Δοκίμιον περί τής Φιλικής Εταιρείας» τοϋ Ίοοάννου Φιλήμονος καί είς 
τον Θ' τόμον, σελ. 428 άναψέρονται ονόματα τριών άλλων Θρακών με
λών τής Φιλικής Εταιρείας.

’Ήδη σημειοΰμεν ότι είς τό Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Πολίτη είς 
τήν λέξιν Κεφάλας Ιωάννης άναφέρεται ότι ουτος έμυήθη είς τήν Φιλι
κήν Εταιρείαν υπό τοΰ Άδριανουπολίτου Παυλίδου, δστις βεβαίως θά 
ήτο μέλος αυτής.

—Είς τήν Μεγάλην Έγκ»κλοπαίδειαν (είς τήν οίκείαν λέξιν) αναφέ· 
ρεται «Καζάζογλου Κωνσταντίνος  ό καί ΑΙνίτης καλούμενος διότι εγεννή- 
θη είς τήν Αίνον. "“Αγωνιστής τοϋ 1821. Κατήλθεν είς τά Ψαρά άμα τη 
έκρήξει τής Έπαναστάσεως καί μέ τό ιδιόκτητόν του πλοΐον κατ’ άρχάς. 
κατόπιν δε ως υποπλοίαρχος καί πλοίαρχος καί ακολούθως διακριθείς 
ψαριανών μυστικών ελαβε μέρος είς διαφόρους ναυμαχίας καί αποκλει
σμούς διακριθείς ιδίως υπό τον Κ. Μεθενίτην είς τάς ναυτικάς περιπέ
τειας τοϋ Καφηρέως καί τοΰ Εύβοϊκοϋ. Συνδεθείς διά στενής φιλίας μετά 
τοΰ Νικολάου Κριεζώτ.ου τον ή ιολούθησεν ώς μπουλουκτσής επολέμησεν 
είς τήν Εύβοιαν, μετέβη είς τήν Συρίαν, ελαβε μέρος εις τήν εκστρατείαν 
τής ’Αττικής, ύπέστη τήν τελικήν πολιορκίαν τής Άκροπόλεως καί μετά 
τήν άποκατάστασιν κατετάχθη είς τήν χιλιαρχίαν. *\ πηρέτησε τό κράτος 
ώς δημόσιος υπάλληλος. Ή μείφθη μέ τό χαλκοΰν νομισματόσημον».

Κατά δέ τό Λεξικόν τόΰ ΈλευΘερουδάκη, υπηρέτησε κατά τά ετη 
1821 — 24 ώς υποπλοίαρχος είς τήν ναυμαχίαν Σάμου καί τφ 1825 είς 
τάς εκστρατείας Καβοντόρου καί Κέας, ’Από τό 1825—1881 Ιπολέμησεν 
ώς μπουλαυκτής είς Εύβοιαν, Τρίκερι, Ελευσίνα καί Βοιωτίαν. (Ναυτικόν 
μητρ. άρ. 888, Άρχ. Ά γων. Άρ. 79681—90).

— Ό κ. Π. ΙΙαπαχριστοδούλου εκτός άλλων ώμίλησεν από τοΰ Ρα
διοφωνικού Σταθμού Α θηνώ ν είς τάς 26 Μαρτίου 1941 «Θράκες καί 
Θρακιοηισσες» καί κατά τό έκτυπώθέν πρόγραμμα έπρόκειτο νά όμιλή- 
ση είς τάς 2 ’Απριλίου «Ή  προσφορά τοΰ Θρακικοΰ Ελληνισμού στον 
απελευθερωτικό μας αγώνα». 1

1) Πρβλ. X. Βυζαντίου, Ό τακτικός στρατός άπό τοΰ 1821—1833, Άθήναι 
1901, ΐκδ. 3η, σελ. 25. · .
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'Η κ α χ ά λ η ψ ις  trj g Αί'ν.ον παϊ μ ν η μ ε ία  η α α ά δω ν  έν  Θ οάκη. Ό
κ. Άβρ Ν. Παπάζογλου έν τφ τελευταίφ τόμφ τής «Επετηρίδας Ε τα ι
ρείας Βυζ. Σπουδών» (1940, τόμ. 16, σελ. 211—246) έόημοσίευσεν μελέ
την υπό τον τίτλον «Μωάμεθ Β', ό ΓΙορθητης, κατά τον Τούρκον Ιστο
ρικόν Ά σΐκ Πασά Ζ-χντέ» (1414 15L8). Έξ αυτών άποσπώμεν τά κα
τωτέρω αφορώντα την Αίνον (σελ. 223—224).

«Κεφάλαι,ον. — Εκθέτω εν αύτφ πώς καί διατί έχυριεύθη ή Αίνος.

"Ημέραν τινά, δ ιεροδίκης Βερροίας, παρουσιασθείς τφ σουλτάνορ 
εξέθεσε τά τής καταστάσεως τής επαρχίας του καί δσα υπέφερυν οί κά
τοικοί της έκ τής αυθαιρεσίας τών κατοίκων τής Αίνου. Άφοϋ ήσπάσθη 
την χεΐρα του πατισάχ, τφ είπε : «Μεγαλειότατε, ή κατάστασις τών επαρ
χιών τής Βερροίας * καί. τών Ύ φαλων είναι άθλία καί αξιοδάκρυτος. Ot 
άπιστοι κάτοικοι τής Αίνου, καταπονοϋσι τούς ήμετέρους μουσουλμάνους, 
φυγαδβύοντες τούς σκλάβους καί περιθάλποντες αυτούς έν τή πόλει. των. 
Οί ήμέτεροι εισέρχονται εις Αίνον προς άναζήτησιν τών δούλων των καί 
έάν μέν είναι εύποροι, προσφέροντες χρήματα ή τρόφιμα, έπανακτώσι 
τούς δούλους αυτών, Ιάν δμως είναι πένητες, υβρίζονται, δέρονται, πολ" 
λάκις δέ καί παραμένουσι εκεί ώς δούλοι καί αυτοί. "Αλλωστε, ή πόλις- 
ταύτη τής Αίνου έξαρτάται εκ τής ίδικής σου πόλεως, διότι ανήκει είς τά 
εδάφη τού αύτοκράτορος τής Κωνσταντινουπόλεως». Ό σουλτάνος απάν
των είπε: «Μεβλανά I1) δ Θεός άς εύλογή τάς πράξεις σου! ». Τότε, ά- 
πελθών δ ιεροδίκης, έκάλεσε παρ·’ αύτφ τον έμ,πιστόν του δοϋλον Χάς 
Γιουνίς £) καί, νουθετήσας αυτόν καταλλήλως, άπέστειλε τφ σουλτάνφ, 
οσπς πάλιν τφ παρήγγιιλε : «Σπεΰσε είς την αποβάθραν καί συγκεντρώ
νουν τους «ρεΐσιδες» 3) κίπέ είς αυτούς νά ετοιμάσωσι δέκα κάτεργα, νά 
έξοπλίσωσι. αυτά καί τούς άνδρας των, νά προμηθευθώσι κάλλιστα ξίφη, 
καί ούτω πορεΰου είς τον λιμένα τής Αίνου, φρσντίζων νά κράτησης μυ
στικήν την πορείαν σου, εγώ δέ θέλω διευθυνθή είς Ύψαλα». Ο Γιου
νίς Βέης, είσακοΰσας τάς διαταγάς τού βασιλέω:, καί βασιζόμενος είς 
τον Θεόν, έπορεΰθη καί είσήλθεν είς τον λιμένα τής Αίνου, έν up δ βασι

* Θά πρόκειται περί τών Φερρών (Σ. Θ.).
1) Ή λέξις μεταφραζόμενη επακριβώς σημαίνει «ό Κύριος ημών I ». Χρησιμο

ποιείται έν τούτοις ώς τίτλος έν τή οθωμανική αικοκρατορίφ, σημαίνων : Κύριε 
μου.—2) Πρόκειται περί τοΰ Γιουνίς, τοϋ άργότερον, τοϋ 1454, ναυάρχου τού 6tho~ 
μανικοΰ στόλου.—4) Ή λέξις σημαίνει : πρόεδρος, αρχηγός, Έν τή οθωμανική 
αύτοκρατορίφ, καί μέχρι σήμερον, οΰτω καλούνται οί πλοίαρχοι.
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λεύς κατηυθΰνθη εις "Υψαλα. Ίδών δέ τότε ό ήγεμών τής πόλεως, δτι 
τόσον άπό ξηράς, δσον και από θαλάσσης, έπέδραμον οΐ Τούρκοι, έστρά- 
φη εις τούς πέριξ αυτού απίστους καί είπεν : «Άλλοίμονον σύντροφοι! 
οι Τούρκοι θέλουν νά μάς αΐχμαλωτίσοσν !». ’Αμέσως τότε έκόμισε πρό 
του σουλτάνου τά υπάρχοντά του, τον υιόν του καί την προσφιλή θυγα
τέρα του καί την γυναίκα του, ό δέ σουλτάνος εφέρθη εύμενώς προς τον 
ήγεμόνα καί τούς στρατιώτας αυτού. Τάς έρημωθείσας οικίας τής πόλεως 
διέθεσε διά τούς νεοαφιχθέντας έκ των επαρχιών μουσουλμάνους, τάς 
κατφκοιμένας δέ υπό των απίστων δέν έξεκένωσεν.

Έ ναντ ι τής πόλεως ετιρίσκετο φρούριόν τι, καλούμενον Θάσος, τό ό
ποιον καί κατέλαβεν. Όμοίως κατέλάβε^καί τό άλλο φροΰριον, τό καλοΰ- 
μενον «Αιμάν» ]) καί οΰτω κατέκτησεν άπασαν την επαρχίαν τής Αίνου. 
Ή  κατάληψις α ύ η  έγένετο διά χειρός Μεχμέτ Χάν, μεταξύ των ετών έ- 
γείρας 857 καί 858 (: 1.455—145Θ^2)».

Καί έκ των άναφερομένων είc τάς σελ. 242—244 «Μνημείων καί τε- 
κμηρίων των διαφόρων πασάδων τής εποχής αυτής», σημειοιμεν τά άνα- 
φερόμενα διά την Θράκην ;

Φεϊζουλλάχ πασάς: — Ά νή/ειρεν έν Άδριανουπόλει μέγα άνάκτο- 
ρον περίλαμπρον.

Μολλά Σαχίν : —Άνήγειρεν έν Φιλιππουπόλει μέγα πτωχοκομεΐον 
καί έτερον μεδρεσέν.

Σαρουτζά πασάς : —Άνήγειρεν έν Καλλιπόλει πτωχοκομεΐον καί έν 
Σελεύκεια τέμενος.

Κασήμ πασάς : —Μέγα μοναστήριον έν Άδριανουπόλει καί τέμενος 
είς Καράχισάρ (=Νικόπολιν).

Μεσίχ πασάς : —Μέγα τέμενος έν Καλλιπόλει.
Νισαντζή Τμπραήμ πασάς : —Μεδρεσέν έν Άδριανουπόλει.
Χαζερή Κασήμ πασάς: —Άνήγειρε τέμενος καί διδασκαλεΐον εν 

Κων]πόλει, τέμενος έν Άδριανουπόλνι, μεδρεσέν έν Προΰση, τέμενος έν 
Εύβοια, τέμενος έν Κιέφφε, Πτωχοκομεΐον έν Σελεύκεια, καί μεγάλην γέ
φυραν επί τοΰ ποταμού Γκεντίζ».

Είς σελ. 216—217 άναφέρονται τά εξής : «Κεφάλαιον.— Έ ν αύτφ 1

1) Πρόκειται περί της Λήμνου.—2) Ό Δούκας αναφέρει τό γεγονός δι’ ολί
γων, άλλ’ οί Τούρκοι καί Βενετοί ίσιορ.κοί. τούς όποιους παραθετουοιν οΐ Χάμ- 
μερ καί ό Τσινκάϊσεν ('Ιστορία τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους, σελ. 83’-$—866), όμιλοΰ- 
σι περί αύιοΰ διά μακρών. Ωσαύτως ό Κ ρ ι τ ό β ο υ λ ο ς  έν τή Ίστορίφ του 
(ίκδ. Ίσεορ. Έπιτρ., Κων]πολις 1912, σελ, 103—144).
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έκθέτω τίνι τρόπψ ό σουλτάνος Μεχμέτ, υΙός τοΰ προηγουμένου σουλτά
νου Μουράτ, άνεκηρΰχθη βασιλεύς έν Άδριανουπόλει, πότε μετέβη εις 
Άδριανοΰπολιν, καί ποΰ διέμενεν.

Ημέραν τινά, εν ετει έγείρας 855 (=1461), ένφ ό σουλτάνος Μου
ράτ, επιστρέφων εκ τοΟ άνά την πόλιν Α) περιπάτου του, διήρχετο την 
παρά την Νήσον 3) γέφυραν, συνήντησε δερβίσην τινά, δστις τφ εΐπε : Πα- 
τισάχ ! Έλάχισται αί ήμέραι σου. Μεταμελήθητι !» Στραφείς τότε ό ήγε- 
μών προς τον Γκιουρκέδζ πασάν τφ είπε κατά λέξιν : «’Έσω μάρτυς με
τανοώ διά τά άμαρτήματά μου!» καί καλέσας τον Ίσχάκ πασάν, τον 
ήρώτησεν έάν εγνώριζεν τον δερβίσην. Ε κείνος έπροθυμομοιήθη νά τον 
πληροφόρηση δτι ήτο έκ των δοκίμων δερβισών τοΰ έν Προΰση τάγματος 
τοΰ Έμίρ Σουλτάν. Κατηφής καί περίφροντις, επέστρεψεν εις τά ανάκτο
ρα, δπου ήσθάνθη σκοτοδίνην καί καλέσας τον Χαλήλ, άνέθεσεν εις αυ
τόν τον επιτροπείαν τοΰ θρόνου καί άνέδειξεν ως διάδοχόν του τον υΙόν 
του Μεχμέτ. Παραμείνας δε κλινήρης επί τριήμερον, έξέπνευσεν την τέ
ταρτη ν ημέραν, άγων τό τεσσαρακοστόν Ινατον ύτος τής ήλικίας του. ΕΙ- 
δοποιήθη τότε ό υιός του Μεχμέτ, δστις έφτασε την δεκάτην τρίτην ημέ
ραν, ένφ, καθ’ δλον αυτό τό διάστημα, οΐ διάφοροι πασάδες έφρόντιζον 
νά κρατώσι μυστικόν τον θάνατον τοΰ μονάρχου καί προς τοΰτο δεν έπέ-, 
τρεπον νά τον πλησιάση ουρείς, συνεσκέπτοντο διαρκώς καί συνεκάλουν 
τό διβάνιον, διένεμον τιμάρια εις τούς ισχυρούς καί τούς προύχοντας καί 
«σερμπέτια* εις τον λαόν, εκάλουν ιατρούς και διάσημους ίμάμας.

Μετά παρέλευσιν δέκα τριών ημερών ακριβώς, άφίχθη δ υιός του 
σουλτάνος Μεχμέτ καί εν Άδριανουπόλει, άνακηρυχθείς σουλτάνος, έκά- 
θησεν επί τοΰ ενδόξου θρόνου, τότε δέ μόνον ό λαός έπληροφορήθη τον 
θάνατον τοΰ βασιλέως. Μετά τον ένθρονισμόν του, άπέστειλε τον νεκρόν 
τοΰ πατρός του εις Προύσαν, διατάξας τφ Ίσχάκ πασά νά συνοδεΰση καί 
νά θάψη αυτόν μεγαλοπρεπούς, δπερ καί έγένετο».

Β ιβ λ ιο θ ή κ η  Φ ιλ ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ό ν  Σ υ λ λ ό γ ο υ  τω ν  ' Α δριαν ου  π ο λ ι
τώ ν  έ ν  Θ εσ σα λο ν ίκ η .  Τά «Θρακικά* μέ πολλήν εύχαρίστησιν άγγέλουν 
την έκδοσιν ‘τοΰ Α' τόμου τοΰ παρά τής εν Θεσσαλονίκη Εταιρείας Μα
κεδονικών Σπουδών έκδιδομένου περιοδικού «Μακεδονικά», εις τό όποιον 1

1) 'Evvosi τήν Άδριανοΰπολιν.—2) Πρόκειται περί τής νησΐδος Γκιπόύρ Ά- 
δά, τοΰ “Εβρου ποταμοί). (Ό μεταφραστής νομί£ω συγχέει, τήν έν τφ "Εβρφ, παρά 
τήν Άδριανούπολιν, νησίδα έφ* ής τό γνωστόν άνάκτορον μέ τήν εις τάς έκβολάς 
τοΰ "Εβρου νησίδα Γκιαοΰρ Άδα. (Σ. Θ.) ).
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συνεργάζονται αρκετοί επιστήμονες Μακεδόνες και από την άλλην ‘ Ελλά
δα μέ θέματα ενδιαφέροντα την Μακεδονίαν καί εϋχειαι εις αυια έξα- 
κολούθησιν τοϋ καλοί) έργου, τό όποιον άνέλαβον. Έξ αυτών δημοσιε\Η>- 
μεν τά εν σελίδι 619 αναφερόμενα διά την εν Θεσσαλονίκη Βιβλιοθήκην 
τοϋ Συλλόγου Άδριανουπολιτών :

«Ό από τοϋ 1924 έν Θεσσαλονίκη λειτουργών σύλλογος τών Άδρια- 
νουπολιτών, τφ 1872 έν "Αδριανουπόλβι ίδρυθείς, τοϋ οποίου ή- εθνική 
δράσις είναι ήδη γνωστή, έχει αρκετά πλουσίαν βιβλιοθήκην, αποτελού
με νην σήμερον έκ 5000 περίπου τόμων καταγεγραμμένοι φέρονται εις τό 
βιβλίον είσαγιογής 4435 αριθμοί, μένουν όμως ακόμη άταξινόμητα τά έκ 
τής δωρεάς ’Αλεξάνδρου Δεϊρμεντζόγλου προερχόμενα και άριθμοϋντα 
περί τούς 500 τόμους.

Μέγα μέρος τής βιβλιοθήκης ταΰτης προέρχεται έκ τής έν Άδριανου- 
πόλει βιβλιοθήκης τοϋ Συλλόγου, ή οποία μετά διαφόριον άλλιον κειμη
λίων είχε μετακομισθή κατ’ άρχάς εις τάς ’ Αθήνας. Καί τά μέν χειρό
γραφα (περί τά 50 ;) προσηρτήθησαν εις τό τμήμα χειρογράφων τής Ε 
θνικής βιβλιοθήκης, τά διάφορα όμοϋ μετακομισθέντα κειμήλια κατετέ- 
θησαν εις τά Μουσεία, τό δε μεγαλύτερου μέρος έστάλη εις Θεσσαλονί
κην προς τον Σύλλογον τών Άδριανουπολιτών. Μεταξύ τών βιβλίων τού
των συγκαταλέγεται ολόκληρος ή βιβλιοθήκη (ιδίως φιλοσοφική—-θεολο- 
γική) τοϋ Μητροπολίτου Δωροθέου Πρωΐου, Συνοδικού, μαρτυρήσαντος 
όμοϋ μετά τοϋ Ιίατριάρχου Γρηγορίου κατά τό 1821. Επίσης καί ή βιβλι
οθήκη τοϋ Θωμά Καλλιβούλου, ιατρού, διατελέσαντος επί σειράν έτών 
Προέδρου τοϋ Συλλόγου έν ΆδριανΟυπόλει. Χίλιοι τόμοι περίπου είναι 
δωρεά τοϋ Συλλόγου τών έν Έλλάδι Βαρναίων Τελευταίως ό Σύλλογος 
απέκτησε διά δωρεάς την βιβλιοθήκην τοϋ καπνεμπόρου ’Αλεξάνδρου 
Δεϊρμεντζόγλου έκ Μ. ’Ασίας, ήτις άποτελειται έκ 500 περίπου τόμοον. 
Μικρόν αριθμόν βιβλίων άπεστέιλαν εις την βιβλιοθήκην τοϋ Συλλόγου ή 
Εθνική Βιβλιοθήκη εκ τών πολλαπλών της, τό 'Υπουργείου Παιδείας, τό 
' Υφυπουργεΐον Τύπου καί Τουρισμού καί τό Ταμρίον ’Ανταλλαξίμων.

"Οπως βλέπομεν καί ή βιβλιοθήκη αϋτη απαρτίζεται εκ δωρεών, ισχύει 
επομένως δι ’ αυτήν δ,τι καί διά τήν τής Εύξείνου λέσχης εϊπομεν, άν 
καί ή τοϋ Συλλόγου Άδριανουπολιτών είναι πολύ πλουσιότερα εκείνης, 
ιδίως εις τό ποιόν. Τό μεγαλυτερον μέρος καί ταύτης αποτελούν τά φ ι
λολογικά καί ιστορικά, έχει δέ αρκετόν αριθμόν σπανίων βιβλίων καί πο
λύ παλαιών. Πρύ τοϋ πολέμου έλειτούργει από τής 4ης 8ης μ μ: καί 
Αναγνωστήριου, το όποιον έπεσκέπτοντο ιδίως μαθηταί τών Σχολείων 
Μέση; Έκωαιδεύσεως».

Εις Σελ. 622 τοϋ ίδιου άναφέρεται δτι μικραί συλλογαί αρχαιοτήτων 
ίδρΰθησαν εις Κομοτινήν καί Μαρώνειαν.
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Θ ράκες ε ίς  τά ς  ' Ι ν δ ία ς . '0  κ. Φάνης Μιχαλόπουλος εις τό βιβλίον 
του'Έλληνες Ταξιδιώτες 1453 — 1821 (1940 Σελ. 12) αναφέρει τά έξης : 
«Θαλάσσια τακτική, συγκοινωνία εγκαινίασαν τολμηροί ναυτικοί, Θρακι- 
ώτες, άνάμεσα τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Βεγγάλης, αψηφώντας 
τή φοβερή πειρατεία του Περσικού κόλπου καί τις τρομερές καταιγίδες 
τής ’Ινδικής θάλασσα-. "Ενας από τούς πρώτους και μεγαλοφυεστέρους 
άποίκους Ρωμηούς, στάθηκε ό Παναγιώτης ’Αλέξιου άπ’ τήν Άδριανού- 
πολι, στον όποιον οφείλεται καί ή σύσταση τής προότης Ελληνικής κοινό
τητας τής Καλκούτας τό 1760, Ό ’Αλεξίου κάλεσε κΓ άλλους Ήπειρώ- 
τες καί Μακεδόνες απ’ τήν Τουρκία κ’ έτσι σέ λίγα χρόνια ό πρώτος εκεί
νος οργανισμός κατώρθωσε νά στεγάση εκατόν είκοσι οικογένειες, άπο- 
τελούμενες από πεντακόσια πρόσωπα. Τό 1782 χτίστηκε ό μεγαλόπρεπος 
ναός τής Μεταμηρφώσεως τού Σωτήρα στην Καλκούτα. Συγχρόνως πλή
θος άλλων Ελλήνων, μαθαινόντων τά καλά τής αγγλικής διοικήσεως 
στις ’Ινδίες, καθώς καί τά μεγάλα κέρδη τών επιχειρήσεων, έφθασε στήν 
πόλη κι’ άποικίσθηκε. Έ κεϊθε πολλοί προχώρησαν πιο μέσα καί σύστη
σαν κι1 άλλες-κοινότητες σάν τής Ζάκας, δπου ιδρύθηκε κι* ελληνικό σχο
λείο από τον άποικο Κωνσταντίνο Πανταζή».

'Ο  ναός Ί ω ά ν ν ο υ  Προδρόμου έν Α ΐν φ . Τάς κατωτέρω πληροφο
ρίας, περί τού ναού τού Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννου εν Α ΐνφ κει
μένου έν τφ περιβόλφτών σχολείων αυτής, αντέγραψα εκ τίνος αδέσπο
του φύλλου προσηρτημένου εις τό τέλος Μηναίου τίνος τής ώς άνω εκκλη
σίας.

Σημείω μα a .

Έ ν έτει 1820 1η Μαΐου έκαλλωπίσθη ό νάρθηξ τής εκκλησίας τού 
‘Αγίου Ίωάννου’ ήνοίχθη καί τό παράθυρον τής στοάς προς τον νάρθη
κα, έπιτροπεύοντος τού εύγενεστάτου καί φιλομούσου Λασκάρείος Χ(αρι- 
λάου) καί παρεπιτροπεύοντος τού Κυριαζή Χρυσοχόου καί σχολαρχούν- 
τος τού διδασκάλου ’Αλεξάνδρου Γανοχωρίτου. Καί έστω είς έπίδειξιν 
καί άνάμνησιν πάντων.

Σημείωμα β\

Έ ν έτει 1829 τή 20 Αύγούστου προσετέθησαν δύο δίσκοι άργυροί, 
ό μέν δράμια 193, ό δέ 79 εκ τής επιτροπής τών ταπεινών Ίωάννου Χρι
στοδούλου καί Ίωάννου Τ ζη π ο ύ νη .

Τφ αύ ίφ  ε τ ε ι  έξαργυρώθη καί μία κανδήλα χάσικη δραμίων 335 από 
τήν 'Αγίαν Κυριακήν επί τής ιδίας επιτροπής τών ταπεινών.
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Τφ αΰτφ έ'τει επεχειοίσάημεν to ές ιριστερών τοΰ ναού γυναικεΐον, 
και ό Κύριος νά δεξίωση την τελειωσίν τυυ.

Σημείω μα γ'.
1880 Μαρτίου 15, έτελειώθη τό γυναικεΐον, ήνοίχθη και τό παράθυ- 

ρον τής άριστεράς στοάς.
Τφ αύτφ ετει ήγοράσθη καί τό τζουκαλαριό τοΰ Λουκά Δημητρίου 

από τό Σουλτάν μεζάε, διά γρόσια δύο χιλιάδας καί πεντακόσια επί τή 
ήμετέρρι επιτροπή.

Σημείω μα δ '.
’Επί τή ήαετέρρι έπιτροπή ήγοράσθη τό χωράφι τοΰ Δημητράκη Τό- 

ρουλα, όντας μανδρί είς τά «Καραγάτσισ* έπάνω μαζί μέ τό κουρί του, 
τό μερίδιον τοΰ Δημητράκη διά γρόσια 120, τό δέ ά'λλο μισό μερίδιον τοΰ 
Άντώνη, τοΰ άδελφοΰ του, τό έγραψε είς παρισί,αν (γρ. παρρησία) ή -θυ
γατέρα τοΰ Ά ντώνη, ώστε εΤ.ναι δλο τοΰ Μοναστηριού τιόρα 1).

Σημείω μα ε'.
1832. ’ Από ’Οκτωβρίου α' έσυμφωνήθη ό φούρνος τής Σχολής είς τον 

Γεωργάκη Κοβιόν από γρόσια 180 ένοίκιον διά 230 νά τρέχη από την 
εξωθεν . . . οστις καί άνεκαινίσθη από τά έξοδα τοΰ ίδίου Γεωργάκη. Καί 
Ιξουσιάζεται παρά τοΰ ίδίου Ιπί τής ζωή; του διά γετίκι εις τό συμφωνη- 
τικόν όποΰ άμφότερα τά μέρη κρατούν, επί τή ήμετέρςι επιτροπή Ί,ωάνν. 
Ίωάν(νου).

Τφ αΰτφ ετει επί τή ήμετέρατέπιτροπή προσετέθησαν 100 τόμοι βι
βλία άφιερωθέντα παρά των κληρονόμων τοΰ αοιδίμου Κυζίκου άρχιερέως1 2 * * * * * 8),

1) Δηλαδή του Μετοχιού, τοΰ έπ’ όνόματι τοΰ Αγίου Ίωάννου τιμωμένου, έξ- 
αρτωμένου άλλοτε έκ τής σταυροπηγιακής καί πατριαρχικής Μονής τοΰ 'Αγίου 
Παντελβήμονος παρά την Αίνον.

2) Ό Ματθαίος οΰεος Μητροπολίτης Κυζί«ου, έγεννήθη έν Αϊνφ μετά τά 
μέσα τοΰ XVIII αΐώνος έκ γονέων ευσεβών καί τά πρώτα φερόντων. Τό έπώνυμόν 
του ή το Μεγάλος ή Κυρμεγάλος. Υπήρξε μαθητής Σεργ»'ου τοΰ Μακραίου, άρχιδι- 
δασκάλου τής έν Κιονσταντινουπόλει Πατριαρχικής ’Ακαδημίας. Μετά τήν έκ τής
Σχολής άποφοίτησίν του έδίδαξεν είς τήν έν Έπιβάταις τής Θρρκης σχόλην, άγνοι
α τον όμως &ν έπί πολύν ή όλίγον χρόνον. Βραδύτερον προσελήφθη ώς οικοδιδά
σκαλος παρά ταΐς οίκογενείαις Μαυρογενών καί Καλ/ιμαχών, άπολαμβάνων παρά
πάντων τιμής καί σεβαομοΰ.

Κατά Φεβρουάριον τοΰ 1807 ό Ματθαίος έχειροτονήΟη μητροπολίτης Αίνου,
τής πατρίδος αυτοί, τό δέ 1821 φονενθέντος τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλοι ίκησ ’Ιω
σήφ, τό ΠαεριαρχεΐΟν προεβιβασβν αυτόν είς τόν- χηρεΰοντα θρόνον τής Θεσσαλο
νίκης, όπόθεν μετ’ όλίγον καιρόν, κατ' 'Ιανουάριον τοΰ 1824, έπί πατριάρχον Άν-
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ώς ό κατάλογος τσϋ φύλλου 22 L).
ΑΧ1Λ. θ . ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΔανειοταΙ χον άγιον Αίνον Ματθαίον (1 8 07 —1821). *() Σ ε 
βαστός φίλος κ. Μ. Ί . Γεδεών ιΥΙέγας Χαρτοφΰλαξ τη; Μ* Εκκλησίας μάς 
παρεχώρησεν εκ τών άποσημειωμάτων αυτοί·, πίνακα των δανειστών του 
Μητροπολίτου Αίνου (1807 —1821), τον όποιον δημοσιεΰομεν κατωτέρω.

Αανειστα'ι τον άγιον Αίνον Μ ατϋαίον. * 1
Δραγουμάνος Ίωάντ ης 'Ράλλης Γρόσια 500
Μαριώρα Σούτζη » 2.000
Χατμανέσα Ζαφειρίτζα Μυυροΰζη » 2.000
Εύφροσύνη Γκίκα ί 500
Μιχαήλ Σοΰτζος » 500
Χατμανέσα Μαρία /> 1.000
Κομισόλια Αικατερίνη » 500
Παχαρνικέσα Ελένη » 1.000
Δόμνα Σμαράγδα Γκίκα » 1.000
άλλη Ελένη Γκίκα 1.000
Γειόργιος *Αλεξ. Δεσίλας 1.250
Δραγομάνος Ιωάννης ‘Ράλλ(;) » 2.000
Κοκώνα Σαπφώ » 2.500
άλλη Ζωίτσα » 2 500
Αικατερίνη Χριστοδούλου » 2.000
Σεβαστή Σούτζη Γρ. 1.000 -Γ 1.500 2.500
Δραγομανέσα Ταρσίτσα > 1.000
Εύφροσύνη Μαυροκορδάτη » 1.000
Μπακαλάκης Κομνηνός » 1,000
Χατζή Κώνστυς Αναστάσιος χ> 1.000

Το δλον γρόσια : 26 750
ΑΧΙΛΛ. θ . ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ιατρός

θίμου Γ', προήχθη εις τήν Μητρόπολιν Κυζίκου, οπού καί άπεύανε κατά τόν ’Ιού
λιον τού 1831. (Μ. I. Γεδεών, Ματθαίος ό Κυζίκου, άνατύπωσις έκ τοΓί : ΕΙς μνή
μην Σπ Λάμπρου τόμου 1935). "Ορα καί σελ. 330—367 παρ.

1) Μολονότι κατ’ έπανάληψιν άνεζήτησα τόν ώς άνω κατάλογον, κατά τήν έν 
τ-ή πατρϊδι μου Αϊνφ διαμ >νήν, ούδέν ήδυνήθην νά εύρω τό σχετικόν, πλήν τοϋ ώς 
άνω σημειώματος, καθώς καί τόν κατάλογον τών υπό τών κληρονόμων τοϋ άοιδί- 
μου μεγάλου ευεργέτου αΰιής Κ. Κουτσουρέλη δωρηθέντων βιβλίων, κατά το 1879 
•εά όποια κατά τους παλαιοτέρους άνήρχοντο εις πολλάς χιλιάδας ’Αλλά καί τών 
υπολοίπων βιβλίων, τά όποια άνήρχοντο εις 4 000 περίπου τόμους αγνοείται ή τύ
χη. 'Ασφαλώς θά διηρπάγεσαν ή κατεστράφηααν κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους.
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Δύο ά ν έκ δ ο τ ο ι έ τζ ιγ ραφ α ϊ τής μ εσ η μ β ρ ιν ή ς  Θ ράκης. Ή  στήλη 
αΰιη ευρέΟ-η εις το χωρίον Ναρλί, όπυΟεν μετεκομίί’ΐΐη προ 40 και πλέον 
ετών εις τό χωρίον Χιρκά, (νΰν Κίρκη) τής περιφερείας Δεδεαγάτς (Άλε-

Ά ρ ι θ μ .  1.

ξανδρουπόλεως). Ποΰ εδρίσκεται σήμερον δεν γνωρίζω»
Ή  δεξιά χειρ ως καί τό πρόσωπον είναι αρκετά ήκρωτηριασμένα.

Ά ριθμ. 2.

Έσώζετο μέχρι 40 περίΛου ετών έντετοιχισμένη επί τής οικίας τοΰ 
Βριώνη Καράση έν Μαρωνείςι.

Έν Άλεξανδρουπόλει.
ΑΧ.ΙΛΑ. θ . ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 'Ιατρός

Γ/MW/gvXAp 
φΗφΡΕΝΙ 
-ΤΐΐΑΙΙΝβΕίΑΐΝ

Τ ολΠ(ΡΛ
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Μ εγάλο ι Β ε ζ ίρ α ι Θ ράκης κ α ί έν Θ ράκη . Έκ του έργου του Σκαρ
λάτου «Βυζαντίου» «'Η Κωνσταντινούπολις» άρυόμε'θα1) τάς εξής πλη
ροφορίας περί Μεγάλων Βεζυρών τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας^ οι 
όποιοι ειχον πατρίδας, πόλεις τής Θράκης ή άλλως πώς έσχετίζοντο μέ 
αύτάς.

Χρονολογικούς πρώτος έρχεται ό ’Αλβανός ζΙαοότ Πααοάς βεζυρεΰσας 
14 έτη 1483 — 1497. ’Απ’ αυτόν έλαβε τό όνομα ή έξωθεν τής Κωνσταν
τινουπόλεως πεδιάς, όπου έστήνετο ή σκηνή του Σουλτάνου ή τοϋ Βεζίρη, 
όταν έστράτευον κατά των Ευροοπαίοον.

Ό Τσορλονλον ή Χαδύμ Άλή Πασσάς Μ. Βεζίρης J 500—1503.
Ό Άλβ ανός Αονχφη Πασσάς, πεπαιδευμένος καί πολλών γνώσεων 

κάτοχος. Μ. Βεζίρης 1539 έως 1541, δτε έπαύθη καί εξωρίσθη είς Διδυ- 
μότειχον, όπου άπέθανε τό 1543.

Ό ’Αλβανός Σινάν Πασσάς κατά ιό τέλος τής τρίτης του Μ. Βεζι- 
ρείας (15 Φεβρουάριου 1595) εξωρίσθη εις Μάλγαρα, όπου παρέμεινε μέ
χρι τής 7 Ιουλίου του αυτού έτους, οπότε άνέλαβε τό τέταρτον την Μ. 
Βεζιρείαν. Φαίνεται ότι μετά τό τέλος τής δευτέρας του Βεζυρείας (2 
Αύγουστου 1591) εξωρίσθη είς Μάλγαρά, άνακληθείς εις την Μ. Βεζι- 
ρείαν τό τρίτον την 29 ’Ιανουάριου 1593.

Ό Νασονχ Πασσάς, υιός Ήπειρώτου Έλληνος (άλλοι λέγουν ίερέως) 
εκ Γκιουμουλτζίνας. Έχρημάτισε Μπάς μαμπεϊντζής, Έμίρ Άχόρης, Δι
οικητής τού Φουλέκ καί γαμβρός επ’ αδελφή καί έπειτα επί θυγατρί τού 
Σουλτάν Άχμέτ. ΤΗτο ύπέρπλουτος. Μέγας Βεζίρης τό 1611 έως 1614( 
δτε έπνίγη.

'Ο Μέγας Βεζίρης ’ Αχμετ Πασσάς, ο επιλεγόμενος ’ Εζάρ-παρά, 
υιός ίερέως εκ Βράνης. Μέγας Βεζίρης 1647 —1648. ’Έκτισε διάφορα μέ
γαρα επί τοΰ Βοσπόρου καί τού Ά θΰρα.

Ό  διάδοχός του Σοφή ή ΔερβΙς Μεχμετ Πασσάς 1648 —1649, δτε 
έξωρίοθη εις Μάλγαρα.

Ό Σ ιαβονζ Πασσάς, Άσβαγός τήν πατρίδα, Μ. Βεζίρης, τέλη Αύ
γουστου έως τέλη Όκτα)βρίου 1651, δτε έξωρίσθη είς Μάλγαρα.

Ό έκ Ραιδεστού Μονοταφά Πασσάς πρώην Γενιτσάρ ’Αγάς. Μέγας 
Βεζίρης, 2 Μαΐου 1688 έως 7 Νοεμβρίου 1689 δτε έξωρίσθη είς Μάλγαρα,

Α λ η Πασσάς Μ. Βεζίρης 23 ’Ιουνίου 1690. Επειδή παΰσας τού Γε- 
νιτσάρ ’Αγά Έγκινλή Μεχμέδ, κατά τού οποίου έτρεφε προ πολλού μίσος, 
άσπονδον, διέταξε νά τον μεταφέρωσι είς Άδριανοΰπολιν επί βωδαμά- 
ξης προς περιψρούρησιν, έπωνομάσθη ’Αραμπατζής.

1) Άθήναι 1862 Μέρος Β', σελ. 412-477.
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Ό  έκ Διδυμοτείχου καταγόμενος Σονρμελή  η Σ ιάμ  Ταραμπολλον  η 
Δεφΰερδάρ Ά λή Π αοαάς, έχρημάτισε διοικητής τής Κόπρου, είτα διοικη
τή; εις Τρίπολιν, Μ. Βεζίρης 1694 — 169.5.

cO Τοορλονλον Ά λή Π αοοάς (Β') τοϋ οποίου ή Μ. Βεζιρεία λήγει τη 
15 ’Ιουνίου 1710,

Ό  Μ ονχαινζαδε Ά μηαδονλάχ  Παοάς, Μ. Βεζίρης 6 Ιουλίου (;) Ιως 
18 Δεκεμβρίου 1737, διορισθείς άργότερον εις διαφόρους διοικήσεις, ά.πέ- 
θανβ διοικητής Βοσθνίας τφ 1748. ΤΗτο γαμβρός του Μ. Βεζίρου Τσόρ- 
λουλου Άλή Πασσά.

Ό υιός του ώς άνω Μ ονοχοννζαδε Μεχμετ Παοαάς έχρημάτισε δίς 
Μ. Βεζίρης 1765—1768 καί 1771 —1774. Ά πικλήθη Μώρα Φατιχΰ, διότι 
κατά τό 1770 διοικητής Ιν Ναυπλίφ Τουρκικών στρατευμάτων κατώρ- 
θωσε νά εκδίωξη έκ τής Πελοποννήσου τους Ρώσους υπό τον ’Αλέξιον 
Όρλώφ. Έλαβεν ώς συζυγον τήν άδελφήν τοΰ Σουλτάν Μουράτ Ά αζι- 
μέ Σουλτάναν. Κατά τήν δευτέραν του Βεζιρείαν ύπεγράφη ή γνωστή 
συνθήκη μετά τής Ρωσίας έν Κιουτσούκ Καϊναρτζίκ τό 1774. ΓΩς υιός 
τοϋ Μ. Βεζίρου Μουχσινζαδέ Άβδουλάχ Πασσά, δστις ήτο γαμβρός τοΰ 
Τουρλουλοΰ Ά λή Πασσά, επεται δτι θά ήτο έγγονος τοΰ τελευταίου τού
του. Ά λλ ’ ό πατήρ του εσχε δευτέραν σΰζυγον τήν θυγατέρα τοΰ Δαμάτ 
Ίβραήμ Πασσά (Μ. Βεζίρης 1718 — 1730). Φοίνεται δμως μάλλον ώς υιός 
τής πρώτης συζΰγου τοΰ πατρός του.

Ό Μ. Βεζίρης Χ αλιλ Παοαάς 1769. Έπαΰθη τό 1770 καί έξωρίσθη 
εις Φιλιπποΰπολιν, δπου προηγουμένως είχε σταλή υπό τοΰ προκατόχου 
Μολδοβαντζή Άλή Πασσά, δστις είχε παυσει τής αρχιστρατηγίας.

Τέλος άναφέρομεν τον διάσημον Μ εχμετ Περή Παοσάν εκ Καραμα- 
νίας, διορισθέντα τήν 22 Σεπτεμβρίου 1517 Μέγαν Βεζίρην μετά τήν 
παΰσιν τοΰ προκατόχου του Γιουνοΰς πασσά, δστις και έπαήθη τή 27 
Ιουνίου 1523’ επαινείται διά τήν φρόνησιν καί μετριοπάθειάν του καί 
τό ό'νομά του διαιωνίζεται έν τφ ύπ ’ αΰτοΰ παρονομασθέντι προαστείω 
τής Κωνσταντινουπόλεως παρά τό Χάσκιοϊ. ’Έκτισε τό έν Χάσκιοϊ τζα- 
μίον καί τό έν Σηλυβρίρ μεγαλοπρεπές ΠερΙ-Πασά-Τζαμισί, δπου καί ό 
τάφος του καθώς καί τοΰ υίοΰ του (έκ μαυρολίθου ή επιτύμβιος τοΰ δευ
τέρου). Ό  Περί-Πασάς κατά τά τελευταία του έτη είχε έγκατασταθή έν 
Σηλυβρίρ.

Εις αυτά προσθέτομεν ι Ό Άσήκ Πασά Ζαδέ ςίς τό Χρονικόν του 
τής Δυναστείας των Όσμάν (Κ]π. 1915, μετάφρασις Άβρ. Ν. Παπάζο
γλου, Έ π. Έ τ. Βυζ. Σπ. τ. I, 1940, σ. 227 καί 239), λέγει δτι Μωάμεθ 
ό Πορθητής τφ 1470, έγείρας 874, έδωκε εις τον Μ αχμουτ Πασάν τήν 
Καλλίπολιν ώς τιμάριον καί διέταξε δπως ταχέως συγκεντρο>νων άπαντα 
τον στόλον κατευθυνδή εις Εύβοιαν καί πάση θυσίρ κυριεΰση αυτήν. Κι’



Σημειώσεις — Προσθήκαι — Διορθώσεις 449

δ Μαχμούτ Πασάς έξετέλεσε την δι.ατ$γήν τοΰ άνακτος, οίγων 400 πλοία 
καί 80.000 άνδρας. Ό κ. Παπάζογλου δίδει τάς επομένας βιογραφικάς ση
μειώσεις περί τοΰ Μαχμούτ πασά. Πρωθυπουργός επί Σουλτάν Μωάμεθ 
Β' ήτο Κροάτης, κατ’ άλλους υιός "Ελληνος καί Σερβίδος. Τό οίκογενεια- 
κόν του όνομα ήτο Μιχάλογλου, αλλά δεν κατήγετο έκ τοΰ διάσημου Κι- 
οσέ Μιχάλ. Έγένετο σΰγγαμβρος τοΰ Μωάμεθ νυμφευθείς μίαν των θ υ 
γατέρων τοΰ Τζιχάν πασά (Ζαγανοΰ). Μετά την άλωσιν τφ 1454 διωρί- 
σθη Μέγας Βεζίρης, διετέλεσε αρχιστράτηγος κατά την εναντίον των 
Βοσνίων εις Ουγγαρίαν εκστρατείαν ^αί κατόπιν έκυρίευσεν επί κεφαλής 
τοΰ στόλου την Λέσβον. Τφ 1472 διωρίσθη έκ νέου Μέγας Βεζίρης, άλλ* 
έπαύθη μετά δυο έτη καί εθανατώθη.

Ό Λ αλαοιαχιν Βεηλέρβεης κατέλαβε την Φιλιπποΰπολι ν, ή οποία τοΰ 
άφέθη υπό τοΰ Μουράτ, ώς τιμάριον τό 1362 ι).

A. Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

* Α ναοκαφ αΙ cttb Β υ ζ α ν xivbv Ρ ή γ ιο ν . Ό  σύνδεσμος τής τουρκικής 
ιστορίας επανέλαβε εφέτος τάς άνασκαφάς του εις τον Μικρόν Τσεκμε- 
τζεν, εις τό βυζαντινόν Ρήγιον. Διά τάς άνασκαφάς αΰτάς, που έπέβλεπε 
δ διευθυντής τοΰ αρχαιολογικού μουσείου κ. Ά ζ ίζ  Όγκάν διετέθη καί 
πάλιν σύντομον χρονικόν διάστημα, μόλις ενός μηνός, οπωσδήποτε όμως 
άνευρέθησαν καί άλλα ερείπια τής όχυράς αυτής θέσεως τόΰ Βυζαντίου, 
πού αναφέρουν ό Προκόπιος, ό Συμεών ό Μεταφραστής καί άλλοι ιστο
ρικοί. *Ανβυρέθη σημαντικόν μέρος τής άκροπόλεως τοΰ Ρηγίου καί τά 

•ερείπια τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Καλλινίκου, μέ κατεστραμμένας τοιχογραφίας. 
Ή  ιδέα τής διεξαγωγής άνασκαφών εις τό.Ρήγιον, πού απείχε δώδεκα 
μίλλια από τό χρυσοΰν Μίλλιον τής αγίας Σοφίας, ήτο τοΰ Έλβετοΰ κα- 
θηγητοΰ τοΰ εδώ λυκείου Γαλατά Σεράϊ κ. Μαμπουρί. Κιονόκρανα καί 
τεμάχια βυζαντινής αγγειοπλαστικής, πού εύρέθησαν τυχαίως εις τό θρα- 
κικον αυτό προάστειον τής Κωνσταντινουπόλεως καί βυζαντινοί κίονες 
πού μετετράπησαν άλλοτε εις στήλας τάφων τοΰ εκεί τουρκικού νεκρο
ταφείου, όπως έξ άλλου καί τά ερείπια τείχους, έπειθαν ότι εκεί ήτο τό 
ιστορικόν Ρήγιον.

At πληροφορίαι Βυζαντινού χρονογράφου, πού ορίζει τήν θέσιν τής 
άκροπόλεως αυτής, παρά τήν εκεί λιμνοθάλασσαν, δεξιά τού όρμου όπου 
συχνά αγκυροβολούσαν οί Βυζαντινοί δρόμονες τής Προποντίδος, εξαιρε
τικά ύπεβοήθησαν τάς άνασκαφάς, πού θά επαναληφθοΰν τό φθινόπω- 1

1) Πέτρα Θ. Πέννα : Ιστορία Σερρών, σελ. 25,
Θ q g. κ ι  «  ά  ΙΖ'. 29
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ρον. Τό Ρηγιον μέ την γέφυραν του, που ενώνει δυο όχθας τής'λ ίμτης 
εις τό στενώτερον αυτής σημεΐυν, ή to ή πρώτη οχυρά θέοις τής Κων
σταντινουπόλεως, εκεί δέ έγίνετο ή πρώτη υποδοχή εις τόν βυζαντινόν 
στρατόν που έπέστρεφεν άπό εκστρατείας. Είναι επί. τής όδοΰ Κωνσταν
τινουπόλεως— Άδριανουπολεως, που ήτο τμήμα τής Έ γναηας όδοΰ καί 
ακριβώς εκεί όπου ετερματίζετο ή Πλακωτή, ή άπύ Κωνσταντινουπόλεως 
οδός, με τους μεγάλους, ώς πλάκας, λίθους, αρκετοί άπύ τους οποίους 
υπάρχουν εις τά γύρω τοϋ Βελή Έφέντη του Μακροχωρίου. Έ κεΐθεν τοΰ 
Ρηγίου, του «Τσεκμετζέ», τό τουρκικόν όνομα τοϋ οποίου είναι, μετάφρα- 
σις τοΰ σύρτου, αρχίζει πια ή θρακική πεδιάς καί αντιλαμβάνεται κανείς 
την στρατηγικήν διά τού.: Βυζαντινούς σημασίαν τής θέσεως αυτής, που 
ήτο ολόκληρος μικρόπολίς. όπως συμπεραίνει κανείς άπύ τάς άνασκαφιίς·

Εις την θέσιν αυτήν ιδιαιτέρα σημασία άπεδόθη, διά στρατηγικούς 
λόγους, επί ’Ιουστινιανού, τότε δέ διά πρώτην φοράν ή γέφυρα τη:, ή ξυ- 
λίνη άντεκατεστάΟη μέ λιίΚνην, τής οποίας μένουν μερικά άπύ τά τόξα 
της. Φυσικά, το ενδιαφέρον αυτό διά τό Ρηγιον ουνεχίσθη καί αι άνα- 
σκαφαί έφεραν έφέτος εις »ρώς τά ερείπια κτιρίων διαφόρων εποχών, κυ
ρίως δέ τοϋ 6ου καί 9ου αΐώνος. ’Ίχνη πυρκαϊάς εις άνευρεθέντα κιονό
κρανα τής Ιουστινιάνειου εποχής δεικνύουν ότι τό φρονριον έδοκιμάσθη 
άπό πυρκαϊάν, όπως εξ άλλου καί άπό σεισμού:, ό καταστρεπτικώτερος 
άπό τούς όποιους ήτο τού 558, οπότε κατεστράφη τό μεγαλείτερον μέ
ρος τής Κωνσταντινουπόλεως καί κατέρρευσεν ό θόλος τής αγίας Σοφίας.

Περί τής σημασίας τής άκροπόλεως αυτής καί τής ίσχυράς φρουράς 
της ομιλούν ή εκτασις τοΰ φρουρίου, τά κιονόκρανα πού εύρέθησαν, κιο
νόκρανα μεγάλου ναού, εις νάρθηξ δευτέρου ναού, τά ερείπια κτιρ ίου, ό 
εύρόχιορος οκτάγωνος λουτρών, τύπου σημερινού εδώ) λουτριονος μέ δυο 
διαμερίσματα, πού εΰρέθη εις την ανατολικήν πλευράν τοϋ φρουρίου καί. 
κυρίως τό τείχος της, τμήματα τοΰ οποίου έχουν πλάτος τριώιν μέτρων. 
Εΰρέθη ήδη σημαντικόν μέρος των ερειπίων τοΰ τείχους, τό οποίον εις 
«ορισμένα τμήματά του έχει ύψος διόμισυ μέτρων. Έκαθαρίσθησαν τε
λείως 180 μέτρα τοΰ τείχους αυτού καί ώς φαίνεται αί νεώτεραι άνασκα- 
φαί, πού θά συνεχισθοΰν, ώς σχεδιάζεται, κατά περιόδους επί πολλά έτη, 
θ ’ άποκαλΰψουν καί τό έπίλοιπόν του μέρος. Πρόκειται περί τείχους τής 
ιουστινιάνειου εποχής, μέ λίθους καί μέ πλίνθους πού φέρουν ελληνιστί 
τάς σφραγίδας πλινθοποιείων τοΰ Βυζαντίου καί τό όποιον έπεσκευάσθη 
τόν ένατον αιώνα επί Βασιλείου τοΰ Μακεδόνος, όπως καί επί άλλων 
βασιλέων μέχρι τοΰ Ίωάννου Παλαιολόγου, οπότε καί έπεσ-ευάζοντο καί 
κτίρια τής άκροπόλεως. Ενδιαφέρον δια την άρχιτεκτονικήν του είναι 
τμήμα τοΰ τείχους μήκους 50 περίπου μέτρων εις τήν πρύσοψιν τής άκρο
πόλεως, όπως καί μια κατεστραμμένη μαρμάρινη κλίμαξ διά τής οποίας
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εγίνετο, rp ηνεται, ή κάθοδος εις τό λοϋσμα τον φρουρίου. Βυζαντινοί υ
δραγωγοί, μέρος μαρμάρινης ανάγλυφου παραστασεως ταύρου ελληνιστι
κή; εποχής, βυζαντινοί λυχνίαι, τεμάχια βυζαντι νής κεραμεικής διαφόρων 
εποχών, μία μολυβδινη σφραγίς τού βυζαντινού «υλικού Θεοκτίστου τού 
1 Ιου αίώνος καί νομίσματα χρυσά, αργυρά καί ιδίως χάλκινα τού Κων
σταντίνου, τού Β ισιλείου τού Μακεδόνος, τού Πορφυρογέννητου, τού 
Κωνσταντίνου Πα)γωνάτου, τού Θεοφίλου, τοΰ Ίωάννου Τσιμισκή καί άλ
λων συμπληρώνουν τά ευρήματα των άνασκαφών.

Τίποτε τό τουρκικόν δεν εΰρέθη εις τύ φρούριον τού Ρηγίου πλήν 
ώρισμένων νομισμάτων τού 16ου αίώνος καί νεωτέρων καί φαίνεται δτι 
τό φρούριον πολύ ολίγον έχρησιμοποιήθη υπό των όθωμανών, είναι όμως 
γνωστόν δτι ό Πορθητής έκει είχε τό στρατηγείου του τάς πρώτας ήμε
ρος τή5 πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως.

Μετά την "Αλωσιν τό Ρήγιον, το Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, εμεινεν ως 
σταθμός καραβανίων καί εις τούς πρόποδας τού φρουρίου έδημιουργήθη 
βαθμηδόν ολόκληρος τουρκοελληνικός συνοικισμός, πού περιγράφουν ξέ
νοι πηριηγηταί τού 16ου αίώνος καί ο Τούρκος ιστορικός Έβλιά Τσ.ελε- 
μπί, πού εύρέθη τώρα ό τάφος του εις τό Σι σανέ Καρακύλ τού Πέραν. 
’Έμεινε αυτό καί μένει ώς σταθμός καί πρώτον θρακικόν προάστειον τής 
Κωνσταντινουπόλεως, εκεί δέ περί τά μέσα τού 16ου αίώνος ό οικονομι
κός έφορος Σταμπούλ Άβδούλ Σελάμ άνήγειρε τύ μαυσωλεΐον του καί 
'ίδρυσε ιεροσπουδαστηρίου «μεδρεσέ» και τεκέ, τού οποίου μένει ή μαρμά
ρινη κρήνη μέ δύο μικρά βυζαντινά κιονόκρανα πού προέρχονται κατά 
πάσαν πιθανότητητα από ναόν τού φρουρίου.

«Α θηνα ϊκά Νέα» 24 Απριλίου 1941.
Σ.

Έ ργασ ία ι ά ναα τη λώ σεω ς  ε ις  Φέρρας. Έν Φ έ ρ ρ α ι ς τής Θράκης 
(Φερετζίκ) έτέθησαν έν τφ μεγάλφ ναφ κιγκλιδώματα παραθύρων Βυ
ζαντινού σχεδίου. Άπεξέσθησαν επίσης τά εξωτερικά κονιάσματα άποκα- 
λύψαντα μικρά, μέν κογχάρια κανά την μέσην αψίδα τοΰ Ιερού, κεραμο
πλαστικά δέ κοσμήματα κατά τάς μικράς.

(Έπετηρίς Έταιρ. Βυζ. Σπουδών, τόμ. 1ΣΊν, 1940, σελ. 416).

tEkXr}vmkg φ ορεβ ιές . Ή  Κα ’ Αθήνα Ταρσούλη έξέδωκεν εις πολυ
τελή έκδοσιν ε νδυμασίας διαφόρων Ελληνικών χωριών. Έξ αυτών at 
ύπ* άρ. 57—65 είναι τής Θράκης. Άρ. 57 Πλαστηρίων Ξάνθης, 58 Κο- 
μοτινής, 5.9 Σουφλίου, 60 Καρωτής Διδυμοτείχου, 61 Κωστή Άγαθουπό- 
λεως, 62 Καβακλή, 63 Καρύων, 64 καί 65 Θάσου. Έξ αυτών at ύπ’ άρ. 
61 καί 65 είναι άνδρικαί, αί άλλαι γυναικειαι. ί"



ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ι1Ρ0ΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ*

II. Α Γ  Α Θ Ο  Υ Π Ο  Λ Ε Ω Σ * 1)
17α Δημήτρ ιο ς  1663 Μάρτιος *).

III. Α Γ Χ Ι Α Λ Ο Υ 3)
30α Θενφιλος 1636 Δεκέμβριος 4).

V. Α Θ Υ Ρ Α 5)
1 Πορφύρας. Έ ν τω λα τ ιν ικφ  βίω τής Ό σ ια ς Ε λένης των Ά θύρω ν, 

(Acta Sanctorum, Μάιος, τόμος Α', σελ. 53ΐ), άναφέρονται 
κατά τον θάνατον της Ό σ ιας ό Ά θύρω ν Πορφύρας καί ό 
Ή ρακλείας Ά λγά σ ιο ς. Ό  αύτός βίος τής Ό σίας άναφέρει 
δτι ό άγιος Ιω ά ννη ς ό Χρυσόστομος (394—404) έχει έγκώ- 
μιον εις τήν Ό σ ία ν , τό όποιον σημαίνει, δτι ή Ό σια  'Ελένη 
ήτο ε’ίτε σύγχρονος ή προγενεστέρα τοΟ Χρυσοστόμου. Ά λ λ ’ 
ή Επισκοπή Ά θύρω ν δέν έμφανίζεται έν τοΐς Συνταγμα- 
τίοις είμή τόν θ '  α ίώνα . Ό  είς τήν λατινικήν Βίος τής Ό 
σιας Ε λένης περιέχει πλεΐστας άνακριβείας, μεταξύ των 
όποιων μία π ιθανόν ε ΐνα ι ή σύγχυσις μεταξύ Ίωάννου Χρυ
σοστόμου καί τοΟ όμωνύμου του, έπίσης Πατριάρχου Κων
σταντινουπόλεως Ίωάννου Συγκέλου (832—842), είς έποχήν 
τήν όποιαν θά έπρεπε νά τοποθετήσωμεν τόν θάνατον τής 
Ό σ ία ς Ε λένης καί τούς σνω  σημειωμένους ίεράρχας.

* "Ορα «Θρακικά» τόμ. ΙΔ', σελ. 64—188, 189—190 καί 286 καί τόμ. 1ΣΤ', 
σελ, 387—394. "Οπου δέν άναφέρεται άλλη παραπομπή, πρόκειται περί τοΟ 
1Δ' τόμου τών «θρακικών».

1) "Ορα σελ. 6 5 -6 8 .-2 )  Σ. Εύστρατιάδόυ "Ελληνικά έτος Γ' σελ. 54.—
3) "Ορα σελ. 68—-71 καί τόμ. 1ΣΤ' σελ. 387.- 4) Α. Σ ιγάλα, «Έπετ. Βυζ. Σπου
δών», τόμ. 16 σελ. 367.^-9) "Ορα σελ. 77-79. ·
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’Ά λλος βίος τής Ό σ ια ς έκτος του άνωτερω ε ίνα ι άγνωστος.

(Δ. Α. Σ.)

2 Ό ρέστης Κατά παραδρομήν άναφέρεται διά τον α' ή β' α ιώ να 
ένω πρόκειται περί του ια ' ή ιβ" αΐώνος.

9 5Ανώνυμος 1565 ΰ).

VII. Α Ι Ν Ο Υ 7)
50α Μ ατθαίος  1676 Νοέμβριος 8).
62 'Ιερό&εος 1797 Σεπτέμβριος είς Πατριαρχικόν έγγραφον 9)„

XII. Α Ρ Κ  Α Δ ΙΟ Υ Π Ο  Λ Ε Ω Σ 10 * 12)
12 Ν ικηφόρος 1147 χ1).
13 Κ ωνσταντίνος  1156 12).
24 "Ανΰιμος 1884, 1886 13).

XVI. Β I Ζ Υ Η Σ u )
46 Γεράσιμος 1676 Νοέμβριος i0 * * *).

XIX. Β Ρ Υ Σ Ε Ω Σ 1β)
9 ’Ιωάννης  1267 1Τ).

XX. Γ Α Ν Ο Υ  ΚΑΙ Χ Ω Ρ Α Σ 18)
30 Ίω ανν ίκ ιος  1631 Μάιος, 1639 Ιούνιο ς 19).

XXIV. Δ Ε Ρ Κ Ω Ν 80)
27α Παχώμιός 1636 Δεκέμβριος 21).
48α Ά νανίας 1783 ’Ιούνιος *2).

6) ’Αχ. Σαμοθράκη Α. θ .  τόμ. Γ ' σελ. 253.-7) "Ορα σελ. 79—82 κα ί
1ΣΤ' τόμ. 387.—8) Μ. Π. Δελιαλή «Μακεδονικά» Θεσσαλονίκη τόμ. Α' σελ.
112.-9) Ά ρχεΐον τής Κοινότητος 'Ύδρας, τόμ. 16, 1932 σελ. 40.—10) "Ορα σελ.
86—88 καί ΙΣΤ' τόμ. σελ, 388.—11) Α. θ .  Σαμοθράκη Α. θ .  τόμ, Ζ 'σελ. 305.—
12) Αύτ. 306.—13) «Μ ικρασιατικά Χρονικά» τόμ. Β ' σελ. 360-3(>6.—14) "Ορα
σελ. 90—98 καί ΙΣΤ' 388.—15) Ν. Π. Δελιαλή «Μακεδονικά», τόμ. Α' σελ.
112.—16) "Ορα σελ. 94—98 καί ΙΣΤ' 388. —17) Συκουτρή «Ε λληνικά», τόμ. Β'
σελ. 300 —18) "Ορα σελ. 98—101, 190 καί ΙΣΤ' 388.—19) Σ." Εύστρατιάδου,
ενθ’ άνω γ. σελ. 52, 53. 20) "Ορα σελ, 103 -106, 190 καί ΙΣΤ' τόμϊ> 388.—21) Α,
Σιγάλα, £νθ’ άνωτ. σελ. 367.—22) Αύτ. σελ. 57.
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52 Μ ακάριος 1795 Ιο ύ λ ιο ς93).

XXV. Δ Ι Δ Υ Μ Ο Τ Ε Ι Χ Ο Υ 81)
25α Μ ακάριος 1631 3δ)
38 Νεόφυτος 1688 Μάιος S6).
-13 'Ιωακείμ,' 1711 μηνί Δεκεμβρίω 23 * * * 27).

XXXI. Ε Υ X A TT Ω Ν 28 *)
8 α  ’Αλέξιος 1267 "),
8β ’Ιωάννης 6 Μ ελανόπουλος ή Μαυρόπου?\.ος 1180 «Εύχαίτων ιώ ν  

έν Γαλατά» 30).

XXXII. Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Α Σ * 1)
18 Αλγάσιος 3%).
118 Μ εθόδιος 1670 ?3) Φεβρουάριος.
120α eΙερόθεος 1681 ’Απρίλιος 3i * * * *).
138 Γεράσιμος 1761 Φεβρουάριος 8δ).

XXXIII. * Θ Ε.Ο ΔΩ Ρ Ο Υ  Π Ο Α Ε Ω Σ 36)

4α Λεόντιος προ του 1810 Τιτουλάριος έψησυχάζων ένεκα γήρατος 
ώς πρώην. έν τή Νέρ; Μονή Χίου 37). ^

4β ’Ανώνυμος. Ά πηγχονίσθη 19 ’Απριλίου 182 1 38).

L. Μ Α Ρ Ω Ν Ε I Α Σ 3ί>)
Ια ’Ανώνυμος πρό τοΟ 386 1Φ).

23) Αύτ. σελ. 58.—24) "Ορα σελ. 106—110 καί ΙΣΤ' τόμ. σελ. 389.-25)
« ’Ηπειρωτικά Χρονικά» τόμ. Γ σελ. 108—109.--26) Κ. Ά μάντου : «Ε ναίσ ιμα
Αθηνών Χρυσοστόμου» 1931 σελ. 469,-27) Ά ρχεϊον της Κοινότητος ‘Ύδρας,

τόμ. 16, 1932 σελ. 15 είς πατριαρχικόν έγγραφον.—28) "Ορα σελ. 112 καί ΙΣΤ'
τόμ. 389.—29) !. Συκουτρη «Ε λληνικά» τόμ. Β' σελ'. 300.—30) Τρ. Εύαγγελίδου,
«Βίοι Α γ ίω ν»  σελ. 168. 31) "Ορα σελ, 112—121, 190 καί ΙΣΤ’ τόμ. 389.—32)*Ό-
ρα άνωτέρω Ά θόρων Πορφύραν.—33) Δ. ΖακυθηνοΟ «Ε λληνικά» τόμ. Β' σελ.
388.—34) «Έκκλ. Ά λήθ .» 1899, σελ. 102.—35) Ν. Π. Δελιαλη, ενθ’ άνωτ. σελ.
122.—36) "Ορα σελ. 121.— 37) Κ. Ά μάντου, «Χιακά Χρονικά» 1914, τεύχος 2ον,
σελ. 49, § 37.-38) Μ. Μινώτου, «Ε λληνικά» τόμ. Γ' σελ. 483.- 39) "Ορα σελ.
134—117, 286 καί ΙΣΤ' σελ_ 390.—40) ‘Η θεία καί ίερά 'Ά κολουθία  τών 'Οσίων
καί θεοφόρων Πατέρων ήμών Βαρνάβα καί Σωφρονίου . . . τών έν Μελά δ
ρει άσκησάντων , . . συντεθεΐσα μόνον παρά του Σοφωτάτου Διδασκάλου.. Κυ-
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9α ’Ανώνυμος 1186. Είς «Βασιλικόν» σημείωμα άκυροΟν τάς γινο- 
μένας ψήφους . . . μηνί Σεπτευμβρίω ι' έπινεμήσεως ε'. Ά - 
ναψέρεται «ώς μηδέ γ εγσ νυ ΐα ν  λογισθήναι καί την γεγο- 
νυ ΐα ν  χειροτονίαν τοΰ χειροτονηθέντος Μ αρωνείας» 4ι).

31α ’Ιω αννίκ ιος  1702 Δεκέμβριος 4a).
32 Γαβριήλ 1727 Μα'ίου 19 * 41 * 43 * * *).

LI. Μ Ε Σ Η Μ Β Ρ Ι Α Σ * 4)

14α Αεόνχιος 1273 (;) 4δ).
29α Γερμανός προ τοΟ 1612 δτε ήτο π ρ ώ η ν48 49).
37α ’Ιω ακείμ  1727 Ιουλίου 11 47).
44α ’Ανώνυμος 1821 άπηγχονίσθη ’Ιουνίου 3 48).

LIX. Ν Ι Κ Η Σ 40)

Είς τον δημοσιευθένυα κατάλογον των μητροπολιτών Ν ίκη ς παρει
σέφρησαν τά έξης λάθη : Οί ύ π ’ άρ. 3, 6 καί 7 άρχιερεϊς άφο- 
ροΟν τό αύτό πρόσωπον (Δημήτριος). Ε πομένως διορθοΰται ό 
κατάλογος ώς έξής :

1 ’Ιωάννης  787.
2 Αέων 812—813.
3 Θεόδωρος 879
4 Ευστράτιος 1090.

• 5 Δημήτριος Π 66— 1171.
6 Γεώργιος 1197.

ρίου Ν εοφύτου  Ί ερ ο δ ια κό νο υ  Π ελοποννη σ ίου  τοΰ  Κ αυοο κ αλυβ ή του  . , .Τ ύ π ο ι ς  
δέ π ρ ώ το ν  έκδ ο θε ίσ α  . . . Έ ν  Λ ε ιψ ία  έν έτε ι  1778 Σ. 18 τής έν σ υ ν ε χ ε ία  Ίε- 
ράς  'Ισ τορ ία ς  . . . τής Μ ονής . . . τή ς  Π α ν α γ ία ς  του Σ ουμελά . Σ υ ν τ εθ ε ΐσ α  
π α ρ ά  τοΰ ίδ ιου .

41) Patr. Or. τόμ. 135 σελ .  48.—42) Δ. Ζ ακυθηνοΰ  έ ν θ ’ ά ν ω τ .  τόμ. Β σ ελ .  
401.—44) «Ρ ω μ α νό ς  ό Μ ελ ω δ ό ς »  Π αρ ισ ίω ν  τόμ. Α ' σ ε λ .  16(5.—44) Ορα σελ ,
147—1X0 καί ΙΣ Τ  τόμ. σελ . 390.— 45) Ά λ .  Λ α υρ ιώ τη  «Έ κκ λ .  Ά λ  * τόμ. ΚΑ'
σελ . 51. "Ορα κα ί  κ α τ ω τ έ ρ ω  Φ ιλ ιπ π ο υ π ό λ ε ω ς  ’Α ν ώ νυ μ ο ν  προ του  1273.— 46) Μ.
I. Γεδεώ ν  «Έ π ε τ .  Κρητικών Σ π ο υδ ώ ν»  τόμ Α' σ ελ  317.·—47) «Ρ ω μ ανός  ό Μ ε
λ ω δ ό ς » ,  τόμ. Α' 1832, σελ . 228. Π ροσέψυγε  μετ ' ά λ λ ω ν  ά ρ χ ιερ έω ν  ε ίς
Κ]πολιν δ ιά  τήν σ φ οδρότη τα  τής λο ιμ ική ς  νόσου , π ρ ο σ υπ ο γ ρ ά ψ ω ν  έκεϊ τήν δ ι α 
θήκην τοΰ πρ. Μ ενελ ίκου  Γρηγορ ίου .  ’Ί σ ω ς  νά  μή πρόκε ιτα ι  περί μ ητροπολ ί
του  Μ εσημβρ ίας  (Α. Α. Σ.).—48) Μ. Μ ινώ το υ  «Ε λ λ η ν ικ ά »  τόμ. Γ',  σελ . 483—
49) "Ορα σελ . 148—150,
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LXXXIV. Τ Ζ Ω Τ Δ Ω Ν 30)
Εις την Μεγ. Έ λλην. Ε γκυκλοπα ίδε ια ν ό κ. Ά χ . Σαμοθράκης είς 

την λ έξ ιν  Ο νστονδιζος γράφει δτι κατά τον Jirecek ήτο τό 
τωρινόν Κούλελη Βουργάζ (Πύθιον), ένώ κατά τόν Λαμπουσιά- 
δην κατά τόν συ' α ιώ να  μετεβλήθη είς Τ ζωειδών (είς την θέ- 
σ ιν της σημερινής Χαύσας) και σημειοΐ καί παραλλαγάς *Ό· 
στιζος, Ό στιδ ιζός, Ό στοδιζός, Όστουδιζός.

LXXXVI. Τ Ρ ΑΤΑ NO Υ ΓΙ 0  Λ Ε Ω Σ 51)
25 "Ανΰιμ,ος δ3) 1831 -  18 4 3 63).

XC. Φ I Λ I Π Π 0  Υ Π 0  Λ Ε Ω Σ 54)
26α 3Ανώνυμος προ του 1270. Ό  κατόπιν Πατριάρχης Τυρνόβου μετο

νομαστείς Ιγ νά τ ιο ς  δν διεδέχθη ό πατριάρχης Τυρνόβου Με
σημβρίας Λεόντίος 55)

77α Μ ακάριος 1727 Ιανουάρ ιο ς δ6).
79α Θεόκλητος 1746 ’Ιούλιος δ7).

ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

II. Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ * 1)

5 Thomas K en n ed y  1907 Δεκέμβριος 30 2).

50) "Ορα σ^λ. 1 7 3 . -5 1 )  "Ορα σελ . 174—177 κα ί ΙΣΤ' τόμ. 3 9 4 . - 5 2 )  "Ορα 
σελ .  177 καί ΙΣΤ' τόμ. 8 94 . -5 3 )  « θ ρ α κ ικ ά »  τόμ. Η' .σελ. 0 6 - 6 8  —54) "Ορα 
σελ . 180—183 κα ί  ΙΣΤ' τόμ. σ ελ .  394.—55) Ά λ .  Λ α υ ρ ιώ το υ ,  ε ν θ ’ ά ν ω τ .  σ ε λ .  
54, όστ ις  χ ρ ο νο λο γ ία ν  δεν ά ν α φ έ ρ ε ι .  Π ατρ ιάρ χα ι  Τ υρνόβ ου  μέ τό ό νομα  ’ Ι γ ν ά 
τ ιος υ π ά ρ χ ο υ ν  2 ό α '  1270—1273 καί ό β' 1434—1439.— 56) Δ. Ζ ακυθηνοΰ ,  ε ν θ ’ 
ά νω τ .  τόμ. Β' σελ .  4 3 4 . -5 7 )  « Έ κ κ λ .  Ά λ ή θ . »  τόμ . Ι θ '  1899. σ ελ .  298.

1) Ορα σελ . 218 κα ί  ΙΣΤ' σ ελ .  394.—2) New York Times 30 Δεκεμβρ ίου
1907 .



Ή  έν  Ά δ ρ ι ,α νο υ π ό λ ε ι  γ έ φ υ ρ α  Γιαληνϊ,ζ γκ ιό ζ  μ ετά  τοΰ  ε κ α τ έ ρ ω θ ε ν  
έκ π λ α τ ά ν ω ν  ά λ σ ο υ ς  Τ σ ινάρ .

^Ά πό  την  σ υ λ λ ο γ ή ν  κ. Ά .  Σ αμ οθράκη )

Λ εω φ όρος  σ τά θ μ ο υ  Ά δ ρ ια ν ο υ π ό λ ε ω ς .

( ’Από την  σ υ λ λ ο γ ή ν  κ. Α. Σαμοθράκη)



Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Φ. ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Μέσα στους έκλεκτούς ιτού έπεσαν μαχόμενοι μέ άσύγκριτη 
γεννα ιότητα στην ’Α λβανία καί άπό τούς καλλιτέρους ε ίνα ι καί 
ό έφεδρος άνθυκολοχαγός, άληομόνητο παλληκάρι είκοσιέξη χρό

νων, ’Α θανάσιος Φ. 
Μανουηλίδης, πεσών 
παρά τό Τομάρι τη 
31 Μαρτίου 1941. Οί 
γονείς του άπό τά 
παλαιότερα καί πιο 
ξακουσμένα σιτήτια 
της ’Ανατολικής Θρά
κης, προσηλωμένοι οί 
ίδιοι στήν εθνική π α 
ράδοση μ’ αυτήν τον 
έμεγάλωσαν κ ι’ αυτή 
τον ένέπνευσε π ά ν
τοτε καί τον ώδήγη- 
σε σ’ δλες του τις 
πράξεις. Λαμπρή πα 
νεπιστημιακή σπου
δή, πολύ νωρίς έξα- 
σφαλισθεΐσα, χάρις 
στις σπάνιες άρετές 
του καί τήν άνυπέρ- 
βλητη ήθική του, δλα 
αύτά πού γ ιά  τούς 
άλλους θά έκλειναν 
τον κύκλον τών τολ-

μηροτέρων φιλοδοξιών, γ ι ’ αύτόν άποτελοϋσαν απλά τήν άφε- 
τηρία γιά εύγενέστερες καί υψηλότερες επ ιδ ιώξεις Τίποτε δμως 
δεν έπρόδιδε τήν ιερή άνυιτομονησία μέ τήν όποια άνέμενε
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την πλήρωσί τους Ούτε θόρυβος, ούτε κραυγάζουσα έπίδειξις, 
Πράος, γλυκός, ήρεμος, μετριόφρων, άξιοπρεπής, σεμνός, δπως, ο[ 
άληθινοί ήρωες, κρατούσε άσβεστη στή μεγάλη του ψυχή τήν φλόγα 
τής δράσεως κρυμμένη άπό κάθε άκαιρη και περιττή περιέργεια, ώς 
τήν ήμερα πού φάνηκε ή λάμψις της. Σαν νά ήναι έκείνη ή ώρα . . . 
Τον βλέπουμε νά ξεκ ίνα  μέ υπερήφανο ένθουσιασμό γιά  τό μέτωπο. 
Τί έκαμε έκεΐ έπάνω  ; Τό λέγει μέ συγκινητική ευγλωττία  ό εύλα- 
βής θαυμασμός τών έπ ιζώ ντω ν συμπολεμιστών του καί μία μνημει
ώδης ήμερησία διαταγή του συνταγματάρχου του, δπου προτείνεται 
ή προαγωγή του έπί του πεδίου τής μάχης έπ ’ άνδραγαθία Δ ικαία 
άναγνώ ρ ισ ις του ύπερόχου καί άπαραμίλλου τρόπου μέ τόν όποιον 
έξεπλήρωσε τήν προς τήν πατρίδα ύστάτην ήθελημένην οφειλήν. 
Αύτός υπήρξε ό Μανουηλίδης.

Υ ιό ς  το υ  π ρ ο έ δ ρ ο υ  το υ  θ ρ α κ ικ ο ΰ  Κ έ ν τ ρ ο υ  κ Φ ιλ ίπ π ο υ  Μ α ν ο υ η -  
λ ίδ ο υ , ό ’Α θ α ν ά σ ιο ς  Μ α ν ο υ η λ ίδ η ς  έ γ ε ν ν ή θ η  έ ν  Κ ω ν σ τ α ν τ ιν ο υ π ό λ ε ι  
τή  1 Α ύ γ ο υ σ τ ο υ  1914 κ α ί  τή ς  ο ικ ο γ έ ν ε ια ς  το υ  ά π ο κ α τ α σ τ α θ ε ίσ η ς  
έν τα Ο θ α  κ α τ ά  τό 1924, έ ξ ε π α ιδ ε ύ θ ή  έντα Ο θα  ά ν α κ η ρ υ χ θ ε ίς  δ ιδ ά κ τ ω ρ  
τή ς  ν ο μ ικ ή ς .

Π ά νδ η μ ο ν  μ ν η μ ό σ υ ν ο ν  έ τ ε λ έ σ θ η  έ ν  τώ  έντα Ο θα  ίε ρ ώ  ν α ώ  'Α γ ίο υ  
Γ ε ω ρ γ ίο υ  Κ α ρ ύ τσ η  τή  18 Μ α ΐο υ , έ ν  μ έ σ ω  γ ε ν ικ ή ς  σ υ γ κ τ ν ή σ ε ω ς  π ρ ο -  
ε ξ ά ρ χ ο ν τ ο ς  το υ  Σ ε β α σ μ ιω τ ά τ ο υ  Μ η τρ ο π ο λ ίτ ο υ  πρ . Χ ίου Π ο λ υ κ ά ρ π ο υ . 
Ό  έ ν  τή  έ κ σ τ ρ α τ ε ία  σ υ ν ά δ ε λ φ ό ς  το υ  κ . Κ ο ύ ντο υ ρ ο ς  έ ξ ε φ ώ ν η σ ε ν  τ ό ν  
κ α τ ω τ έ ρ ω  έ π ιμ ν η μ ό σ υ ν ο ν  λ ό γ ο ν .  Τ ά  « θ ρ α κ ικ ά »  σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ α  ε ίς  τό  
π έ ν θ ο ς ,  ε ύ χ ο ν τ α ι  ε ίς  τ ό ν  ά λ η σ μ ό ν η τ ο ν  Σ ά κ η ν  τή ν  γ α ΐ α ν  έ λ α φ ρ ά ν  
κ α ί α ίω ν ί α ν  τ ή ν  μ ν ή μ η ν  το υ  ε ίς  δ ε  το ύ ς  ά ξ τ ο τ ίμ ο υ ς  Κον κ α ί  Κα ν  Φ. 
Μ α ν ο υ η λ ίδ ο υ  κ α ί τ ή ν  Δ δα θ υ γ α τ έ ρ α  τ ω ν  έ γ κ α τ έ ρ η σ ιν  κ α ί τ ή ν  έ ξ  
ύ ψ ο υ ς  π α ρ η γ ο ρ ία ν .

«Δεν αρμόζουν λυγμοί, δεν αρμόζουν οί θρήνοι είς ήρώων νε
κρών έπιμνημοσύνους δεήσεις, άλλα τής άνδρείας ή άνάμνητπς, ό 
θαυμασμός τών άλλων, διότι ζή, δέν άιτέθανεν όποιος φέρει φωτο
στέφανον δόξης Δέν δύει άστήο δπου τό φώς του εκπέμπει' δέν έκ- 
λείπει ζωή δταν ό θάνατος άφ ίνει άθικτον καί α ίω νίαν ώς έκεΐνος 
τήν δράσίν.

»Δικηγόρος ’Αθηνών γλωσσομαθής καί Νομικός Σύμβουλος δύο 
μεγάλων Ε τα ιρ ε ιώ ν τής πρωτευούσης, άγαθός καί προσήγορος ε ι
λικρινής καί γόνιμος τήν σκέψίν, θετικός είς τήν έκτέλεσιν, φυσιο
γνωμ ία  άγαπητή άφιερωμένη είς πάσαν ύψηλήν ίδέαν είς πάντα ά- 
νώτερον σκοπόν, πριν έννοήση τής νεότητος τά θέλγητρά, τής ζωής 
τόν γλυκύν ρεμβασμόν, είκοσαεταετής μόλις, προσέφερεν έάυτόν είς
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τον βωμόν τίής Πατρίδος την 3ΐην Μαρτίου 1941, έττόμενος των πα 
ραδόσεων τής θρακικής καταγωγής.

«*Η διακονία τής Θέμιδος δέν τον ήλκυσε μόνη' νεώτατος εΐ- 
χεν έπιδοθή εις τον διτλων την άσκησιν καί ή έκκρηξις του 'άλληνο ϊ- 
ταλικοΰ πολέμου τόν εΰρε άνθυπολοχαγόν έφεδρον, άκάθεκτον έξ 
όρμής πατριωτισμού. Κληθείς τότε κατετάγη είς τό Ιον Πεζικόν Σ ύν
ταγμα δπου ύπηρέτησεν άρχικώς μετά ζήλου καί αύταπαρνήσεως 
είς την όμάδα Διοικήσεως του 2ου τάγματος, κατά Μάρτιον δμως 
έτοποθετήθη ώς διμοιρήτης εις τόν 7ον Λόχον τοΟ ίδίου Σ υντάγμα
τος, δπου έπέπρωτο νά δρέψη τής δόξης την άμάραντον δάφνην δτε 
έξαπελύθη έπίθεσις κατ’ άχυρού επί τοΟ ’Αλβανικού Τομάρι.

»Ό  άγω ν ήρχισεν : Ή  έπίθεσις είχεν άνατεθή έκ του δεξιού του 
όχυροΟ είς τόν Ιον λόχον, ό 3ος καί ό 7ος λόχος ήσαν είς θέσιν ά- 
ναμονής. Ά λ λ ’ ό πρώτος άπορφανισθείς ήτύχησεν, δ ιατάσσεται ό 3°ς 
έκ τού άριστερου νά έπιτεθή άλλά καθηλουται ή τιμή του Σ υντά
γματος κλονίζεται, νεωτέρα διαταγή ρίπτει είς τόν άγώ να  τόν 7°ν 
λόχον διά τής κατά μέτωπον έπιθέσεως, τά έχθρικά πυρά πυ- 
κνοϋνται.

» ’Η τρίτη δμως ήτο του Μανουηλίδου τό μέγα δνειρον, τό κλέος 
ό κύριος πόθος καί γρανίτης όρθιος κατά πάσης καταιγίδος διατάσ- 
σει εύθύς —διά τής λόγχης έμπρός—- άπό άποστάσεως 800 μέτρων.

*Τό θάρρος, ή τόλμη, ό ήρωϊσμός, ή έθελοθυσία του μεταδίδον
ται είς τούς άνδρας του κάί ή διμοιρία του σύσσωμος ώς κεραυνός 
φέρεται έπί τών έχθρικών θέσεων, αί άντιστάσεις θραύονται, οί 
πρώτοι αιχμάλωτοι συνελαμβάνοντο δτε ή πολεμική ίαχή δέν ήκού- 
ετο άπό τού στόματος τοΟ Μανουηλίδου. Ή  μοίρα έφθόνησε τήν 
δόξαν τοΟ ήρωος, διετρυπήθη ύπό εχθρικού βλήματος τό ύπερήφα- 
νον μέτωπόν του καί π ίπτει νεκρός έντός τών έχρικών χαρακω
μάτων.

>*Αλλά καί νεκρός έμψυχώνει, καί νεκρός παρασύρει είς τήν 
όλοκλήρωσιν τής νίκης· γύρω τού ίερου σκηνώματος δ ιεξάγετα ι τ ι
τανομαχία, έντός όλίγου τό οχυρόν καταλαμβάνεται έξ'όλοκλήρου, 
ή τιμή τόθ Συντάγματος άποκαθίσταοαι, ή σημαία παραμένει άκηλί- 
δωτος, 36 λέοντες του Ε λληνικού- στρατού μέ τήν όρμήν του Μα
νουηλίδου συλλαμβάνουν τριακοσίους αιχμαλώτους.

»ΕΙναι ζηλευτός ό θάνατος δ ι’ εύγενεΐς έπιδιώξεις, δι’ έργον 
μεγάλης πνοής. '

»”Αν τής τιμής έπεσες θύμα προώρως, άξιον τέκνον 'τής Θράκης, 
είσα ι νεκρός, ’Αθανάσιε Μανουηλίδη, άφοΰ τής άθανασίας έγγίζεις 
τά βάθρα, άφοΟ θά ζής α ιω ν ίω ς .δ ιά  νά λαμπρύνης τό πάνθεον τών
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ηρώων τής Ε λληνικής φυλής, ποιος νά κλαύση ; 'Αλησμόνητε φίλε, 
μήπως τό άφωνον δάκρυ δέν αμαυρώνει τούς μαρμαίροντας τόν ή- 
ρωϊσμόν σου άδάμαντας, και αυτή ή σ ιγώσα όδύνη δέν άσεβεΐπρός 
τής ψυχής σου τό κάλλος.

»’Ά ς χαράξωμεν μόνον είς τάς συνειδήσεις μας τάς λέξεις δπου 
άπετέλεσαν τάς δύο κυρίας σου άρετάς -  Τιμή, Καθήκον,— δτε 
πράγματι διατηροΰμεν α ίω ν ία ν  τήν μνήμην σου».

f  Ο ΠΡφΗΝ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Τή 13 Νοεμβρίου έκοιμήθη έν Κυρίω ό Μητροπολίτης πρώην Λαγ
καδά Γερμανός Ά ναστασ ιάδης. Ούτος έγεννήθη έν τή κωμοπόλει "Α
γιος Γεώργιος τής Ε παρχίας Δέρκων.Έσπούδασε τάς πρώτας σπου- 
δ'άς έν τή κωμοπόλει καί κατά τό έτος 1885 είσήχθη είς τήν θ . Σχο
λήν τής Χάλκης έξ ής άπεφοίτησεν αριστούχος κατά τό 1892. Κα- 
τηρτισμένος καλώς διωρίσθη τό πρώτον διδάσκαλος καί ΐεροκή. 
ρυξ έν τοΐς διαφόροις συ.νοικίαις τής Κ ωνσταντινουπόλεως, διδά
σκων καί κηρύττων τόν λόγον ταύ Θεού. Κατά τό 1897 προσελήφθη 
πρωτοσύγγελος υπό τού Μητροπολίτου Χαλκηδόνος Γερμανού, 
τού κατόπιν Πατριάρχου Κων]Γτόλεως καί μετ’ όλίγα έτη έγένετο 
βοηθός Επίσκοπος Λεύκης έν τή αυτή Τ. Μητροπόλει. Ύπηρέτησεν 
έπί πολλά έτη ώς βοηθός Επίσκοπος, δτε κατά τό 1908 έξελέγη ύπό 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Στρωμνίτσης καί 
Τιβεριουπόλεως. Μετά δύο έτη προύβιβάσθη είς τήν Ί. Μητρόπολιν 
Κορυτσάς έν τή Β. Ήπείρω. Έ κεΐ είργάζετο δτε, κατόπιν τών καλ-. 
λ ιν ίκω ν πολέμων 1912 — 13 ήλευθερώθη ή’ Κορυτσά.

Δ ;ετέλεσεν 'Υπουργός έν τή Αύτονόμω Πολιτεία τής Βορείου 
’Ηπείρου ύπό τόν Ζωγράφον άλλά κατόπιν ήναγκάσθη ν ’ άποχωρή- 
ση Τό Πατριαρχεΐον τόν διώρισε Τοποτηρηιήν τής Ί. Μητροπόλεως 
Σισανίου καί Σιατίστης. Κατόπιν έγένετο Μητροπολίτης τής προσω
ρινής Μητροπόλεως Λαγκαδά έν Μακεδονία, άπό τής όποιας παρη- 
τήθη πρό δέκα περίπου έτών, παραμένων έν Ά θή αις.

Τώ 1939 έξέδωκε τούς «’Εκκλησιαστικούς λόγους καί ομιλίας» 
του [μετά βιογραφίας καί προσωπογραφίας. Σελ. 124].

ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. Γ1ΑΠΑΔΑΤΟΣ (1885—1942)
«Σιωπή στή σιωπή» τού τάφου —ζητεί ό ποιητής. "Ομως, έμπρός 

στήν σκληρή καί άδόκητη σιωπή του νεοσκαμμένου τάφου σου, Αγα
πημένε ’Αχιλλέα, πώς νά μή θέλουν τ? αγαπημένα σου «Θρακικά»—ή" 
μελετημένη ψυχογραφία τής Αλησμόνητης Θράκης'— νά παραδώσουν



στις παρούσες καί στις έπερχόμενες γενεές την φωτεινή σον φωτοτυ
πία ; Πώς καί ό Πόντος ό γειτονικός νά μή συναδέλφωση τό δάκρυ 
του μέ ιό δάκρυ τής πενθηφόρας Θράκης ; Καί πώς οι δεσμοί πολύ
χρονης φ ιλίας καί ή θέρμη κοινών έθνικών άγώ νω ν νά μή άναδε- 
χθοΟν ολοπρόθυμα τήν πολύτιμη τιμή τών «,θρακικών», γ ια  νά έπι- 
τελέσουν τό Μνημόσυνο τού φίλου καί του συναγω νιστου , .

Καί τρέχουν οι λογισμοί μου στής Ά ναμνήσεως τούς νοσταλ- 
γικούς κάμπους. Κάποιο Ανοιξιάτικο δείλινό, κοντά στήν ήρεμη ύπό- 
κρουσι τού φαληρικού φλοίσβου καί μακρυά άπό τόν θόρυβο τής 
ζωής σέ παρεκάλεσα νά μου αύτοβιογραφηθής. θαρρώ πώς κελαδεΐ 
άκόμα τριγύρω μου ή φωνή σου —φωνή γεμάτη ζωή κ ’ ένθουσιασμό : 

— Κάιω άπό τό Ι ε ρ ό ν —βουνό περήφανο τής Θράκης, κοντά στα 
γελαστά ακρογιάλια τής Προποντίδος, άνάμεσα στη Χώρα καί τήν

Περίστασι κ ’ έπάνω  στά έρείπια 
τής άρχαίας Μυρτήνου, προβάλλει 
τό μυροβόλο Μυριόφυτο. Έκεΐ· έ- 
γεννήθηκα. "Ο απέραντος ζήλος 
τού πατέρα μου γ ιά  τά γράμματα 
μάς έφερε στήν Κ ωνσταντινούπο
λη όπου μετά τό δημοτικό έφοί- 
τησα στή Μεγάλη τού Γένους. 
Σχολή μέ Σχολάρχη τόν άείμνη 
στο Κλεόβουλο. Αργότερα έσπού- 
δασα έδώ στήν ’Αθήνα νομικά καί 
έπειτα συνεπλήρωσα τόν κύκλον 
τών σπουδών μου στή Αωζάννη μέ 
πολιτικές καί οικονομικές μελέτες. 
Έ γύρισα στήν Ε λλάδα στή θρυ
λική εποχή τών Απελευθερωτικών 
άγώ νω ν καί έγκατεστάθηκα στή 
Θεσσαλονίκη, όπου έδικηγόρησα 

μέχρι τών ημερών τής Προσωρινής Κυβερνήσεως. Τότε άκριβώς είχα 
τό μεγάλο εύιύχημα τής ζωής μου νά γνωρισθώ μέ τήν αρχοντική 
οικογένεια ιού ναυάρχου Πέτρου Γκίνη, 'Υπουργού τότε τών Ναυ
τικών καί νά μέ σύνδεση ό άγιος δεσμός τού ύμεναίου μέ τήν κό
ρην του — τήν Ά ριστέα μου, πού υπηρετούσε τότε στον έθνικόν ά- 
γώνα. Ό  σύνδεσμος αυτός μ1 έφερε σέ άμεση έπαφή μέ τόν Μεγάλο 
Κρήτα, τού όποιου τά μεγαλόπνοα έθνικά συνθήματα είχαν · φλογί
σει τήν ψυχή μου άπό τά φοιτητικά μου χρόνια. Είχα άλλως τε 
συμφοιτητήν καί φίλον-μου στή Λωζάννην τόν πρωτότοκον υΙόν το υ .
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Νέοι ά γώ νες ά νο ιγα ν έμπρός στήν έθνική ψυχή. Τό δραμα τής 
άπελευθερωμένης Θράκης .έλαμπε εμπρός μου. Κ’ έσπευσα στρατιώ 
της ενθουσιώδης κάτω άπό την πολιτική σημαία του Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου. Μ’ έτοποθέτησε Τμηματάρχην του Πολίτικου Γραφείου, άρ- 
γότερα, μέ ιή ν  ’Ανακωχή του Ευρωπαϊκού πολέμου, Πολιτικόν Διοι
κητήν ΣΓόηροκάστρου καί, μετά τήν ένσάρκωσι του ονείρου μας — 
την άπελευθέρωσι τής Θράκης, πρώτον Νομάρχην Ραιδεστου έως τό 
μοιραίο 1920. θυμ άμ α ι πάντα  τήν μεγάλη έκείνη έποχή καί πάντα  
γεμίζει ό κανθός δάκρυα. Δάκρυα φωτεινά γίά  τήν ελευθερία καί τή ’ 
Δόξα. Μά καί δάκρυα πικρά γ ια  τήν Συμφορά, τήν άνείπωτη Συμ
φορά. Τί, κΓ άν κάποτε ό φοβερός Ε γκέλαδος έρείπωσε τό Μυριό- 
φυτό μου ; Τώρα ή Συμφορά του 1922 τό έξαφάνισε όλότελα. 'Η 
Θράκη, ή πατρίδα μου όλόκληρη έφυγε άπό τή Θράκη . . .

Καί νέος στίβος έθνϊκών α γώ νω ν  προβάλλει έμπρός μου, ή πε
ρισυλλογή και περ ίθαλψις, ή έγκατάστασ ις καί άποκατάσυασις τών 
τραγικών θυμάτων του ξερριζωμοΟ. ’Έδωσα τήν ψυχή μου στον ά- 
γώ να  αύ ιόν. Βουλευτής του Νομού Καβάλλας άπό τό 1123 έπρο- 
σπάθησα νά προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Τά κατοπινά δέν σου ε ί
να ι άγνω στα  . . .

Εΐπες κ’ έσιώπησες, γ ιά  νά βυθισθής όνειροπόλα στο άγέραστο 
θαυματούργημα του άττικοΰ ούρανοΟ—τή μαγική δόσυ Μά τή μου
σική τής φωνής σου συνέχιζε τό κύμα του Σαρωνικοΰ, που έκελα- 
δουσε υποβλητικά . . .

Δεκαπέντε περίπου χρόνια έκύλησαν άπό τότε στής αίωνιότητος 
τά βάθη, χρόνια συμπυκνωμένης εθνικής ζω ή ς: Τό 1928 διωρίσθη- 

• κες Υφυπουργός τής Γεωργίας στήν Κυβέρνησι του Βενιζέλου καί 
όλίγον άργότερα Υφυπουργός τοΰ Πρωθυπουργού. Εΐχες τό άνεκτί- 
μητο εύτύχημα νά ύπηρετής τήν Ε λλάδα κάτω άπό τήν πνοή τοΟ 
μεγαλειτέρου Τέκνου της. Τον άκολουθοΰσες παντού πιστά, σάν 
σκιά. Ποιος δέν θά έζήλευε νά ε ίνα ι, σκιά έστω, του δαιμόνιου Βενι
ζέλου ; ’Ή σουν ή «φωνή καί τό βήμα τού λαού»—δπως σέ ώνόμαζε 
ό ’ίδιος στά Υ πουργικά  Συμβούλια. Καί σέ σένα άνέθεσε νά είσηγη- 
θής καί νά διαπραγματευθής τήν δ ιάλυσι τής ’Επιτροπής ’Αποκα
τα σ τά σ ε ις  Προσφύγων στο Αονδΐνον καί στήν Γενεύην. Κ’ έζησες 
άργότερα τήν πολυκύμαντη ζωή τής πατρίδος μας μέ τήν θέρμη στορ
γικού τέκνου της. θέρμη στήν έξυπηρέτησι τών γενικώ ν έθνικών 
συμφερόντων, άλλά καί τών υποθέσεων τού Νομού Καβάλλας, πού 
συνεχώς άπό τό 1923 έως τό 1936 σ ’ έτίμησε μέ τήν ψήφον του. 
θέρμη άκόμα στόν τομέα τής κοινωνικής άλληλεγγύης, καί τής οικο
νομικής τού τόπου ζωής, ώς Σύμβουλος διαφόρων φ ιλανθρωπικών
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Σωματείων, δπως του Νοσοκομείου .'Α γ ία  Σοφία», τοΟ Δημοσίου 
Μαιευτηρίου, του Πατριωτικοί) 'Ιδρύματος τής Κοινωνικής Προνοίας 
καί τελευτα ία  ώ'ς μέλος τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης 
τής Ε λλάδος.

Καί δμως ! Τής τόσο γόνιμης αύτής σταδιοδρομίας σου τό νήμα, 
πολύκλαυστε Ά χ ιλλέα , έσπευσε νά κόψη πρόωρα τόσο καί τόσο 
σκληρά ή άμείλικτη άτροπος τήν 24 Τανουαρίου 1942. Όλιγοήμερη 
άσθένεια  σέ άρπαξε άπό τη λατρεία άφωσιωμένης συντρόφου — τής 
Ά ριστέας σου καί. φιλόστοργων βλαστών —τής Πανδώρας καί τού 
Πετράκη σου καί άπό τη στοργή των αδελφών, τών συγγενώ ν καί 
τών πολυπληθών σου φ ίλω ν.

Κοιμού ! Έ γώ  τον ύπνο σου δέν ήλθα νά ταράξω Μά ούτε τό 
έγκώμιό σού έρχομαι νά πλέξω . Μητροπολΐται καί φίλοι πολιτευταί 
δ ιέγραψαν τον μειλίχιον χαρακτήρα σου καί έξύμνησαν τις άρετές 
σου. ’Έρχομαι μονάχα νά ράνω  τό νεόσκαπτό σου τάφο μ’ όλίγα ν ε 
κρολούλουδα, πού έδρεψα άπό τής Θράκης σου τά νοσταλγικά βου
νά καί άπό τής Ελλάδος· τούς μυρωμένους κάμπους. Κοιμού, γαλή 
νια  κοιμού ! Καί γιά  σένα έθρηνολάλησε τό ’Αηδόνι- ό Σολωμός :

Ε ίναι ελαφρό τό χώμα σον, 
σαν τής έληάς τό φύλλο , 
σαν τής δροσιάς τό στάλαμα.
Μή σου βαρννη, αν χεϊλο 
άνϋρώ ηον δώσει φ ίλημα  
στην πέτρα, πον κρατείς .

Σ ΤΑ Υ ΡΟ Σ  A. ΝΙΚΟΛΑΊ ΔΗΣ

Κατά τήν κηδείαν του τελεσθεϊσαν έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ 
ώμίλησεν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως καί Φ ίλιππων 
(Καβάλλας) κ Χρυσόστομος, ό πρόεδρος τού θρακικοΰ Κρντρου κ. 
Φ. Μανουηλίδης καί ό κ. Π. Τσιμπιόάρος. ΡΗ προσψώνησις του κ. 
Μανουηλίδου έχει ως εξής : ■

Έξ ονόματος όλοκλήρου τού θρακικοΰ κόσμου καί τών έν τή 
πολιτική συμπατριωτών, σοί απευθύνω  τον ύστατον χαιρετισμόν Ά - 
χιλλεύ Παππαδάτε. Ό  πρόωρος καί απροσδόκητος θάνατός σου βυ
θίζει εις βαθυτάτην όδύνην πλήθος γνωρίμων καί φίλων, ο'ίτινες μετά 
τής άφωσιωμένης υπέροχου συζύγου, πεψιλημένων τέκνων καί άπα- 
ρη/ορήτων αδελφών καί σ υγγενώ ν , θρηνοΰμεν έν τω προσώπω σου 
τον υποδειγματικόν καί στοργικόν οικογενειάρχην, τόν άνεκτίμητον, 
φίλον, τόν ένθουσιώδη πατριώτην.
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Ή  θρφκική ο ικογένεια  έσεμνύνετο διά τό άναδειχθέν τέκνον 
της καί ό προσφυγικός κόσμος μετ’ εύγνωμοσύνης θά ένθυμήται τούς 
κοπιώδεις ά γώ να ς , ους κατέβαλες διά τήν άποκατάστασίν του. Κα
τέλαβες έπαξίω ς τά ύπατα  άξιώ ματα τής πολιτείας καί μέ εύσυνεί- 
δητον έργατικότητα έξεπλήρ.ωσες τά καθήκοντα, άτινα  σοί ένεπι- 
στεύθη ή πατρίς.

Συνεζήσαμεν ήμέρας ενθουσιώδους άγαλλιάσεω ς, ήμέρας ίστο 
ρικάς δταν έπραγματοποιήθη τό όνειρον τής άπελευθερώσεως τής 
αλησμόνητου ιδ ια ιτέρας μας πατρίδος καί έδοκιμάσαμεν πικρίας καί 
θλίψεις δταν έμεΐς οί λα ϊκο ί έκπρόσωποι έγκαταλείψαμεν ύποδου- 
λωθέντα πάλ ιν  τά ιερά χώματα αύτής. Έ πέπρωτο νά μάς άφήσης 
εις εποχήν νέω ν σκληρών δοκιμασιών και ψεύγεις μέ τό παράπονον 
δτι νέα μαρτύρια έπεβλήθησαν εις τούς πληθυσμούς τής περιοχής, ή- 
τις έπί σειράν έτών σέ έτίμα διά τής έμπιστοσύνης της.

Ή  άνάμνησις τής εύγενείας καί τής καλωσύνης σου, πολύτιμε 
καί πολύκλαυστε συμπολΐτα θά παραμείνη ζωηρά, καί σέ προπέμπο- 
μεν, άγαπητέ ΆχιλλεΟ, μέ συναισθήματα βαθείας συγκινήσεως καί 
θερμοτάτης άγάπης είς τήν τελευτα ίάν σου κατοικίαν.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Πρεσβύτερος υίός του άειμνήστου ’Αναστασίου Σταμούλη, έγεν- 
νήθη έν Σηλυβρία κατά τό 1871. Μετά τό πέρας τών γυμνασ ιακώ ν 
σπουδών έν τή έν Κ ωνσταντινουπόλει Μ. τού Γένους Σχολή, είργάσθη 
έπί τ ινα  έτη παρά τώ έν Σηλυβρία έμποροβιομηχανικώ καταστήμα- 
τι του πατρός του καί άκολούθως είς διαφόρους πόλεις τής Τουρκίας 
Τώ 1893 μετέβη είς Νέαν Ύόρκην, δπου έμεινε συνεχώς μέχρι τού 
1935. Κατ’ άρχάς μέν είργάσθη έν τή «Ά τλαντίδ ι» , κατόπιν δέ έπε- 
δόθη είς τυπογραψικάς έργασιας άλλά παραλλήλως άκαταπονήτως 
ήσχολεΐτο είς ποικίλας μελέτας, ιδ ια ιτέρως άναζητών πρός άντιγρα- 
φήν καί φωτογράφησιν δ,τι σχετικόν εϋρισκεν έν τή βιβλιοθήκη διά 
τήν άγαπητήν του Θράκην καί άποστέλλων τά άποσπάσματα πρός 
τόν πατέρα του διά τά ύπ ’ αύτου συλλεγόμενα θρακικά . 'Απείχε 
κρέατος καί ιχθύων τελείως άπό τής έν Αμερική μεταβάσεώς του 
μέχρι του θανάτου του.

Έ ν Νέα Ύόρκη ευρισκόμενος συνετέλεσεν είς τήν ϊδρυσιν τού 
Συλλόγου τών Σηλυβριανών «'Ο "Αγιος Σπυρίδων» του όποιου διε- 
τέλεσε καί πρόεδρος μέχρι τής έκεΐθεν ,.άναχωρήσεώς του. 'Ο είρη- 
μένος σύλλογος έβοήθησε παντοιοτρόπως πολλούς τών Σηλυβριανών

© ρ φ κ ι  κ ά  ΙΖ'.
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προσφύγων κατά τόν έκπατρισμόν καί μέχρι τοϋ 1941 άποστέλλων 
χρηματικά βοηθήματα προς τούς έν Θεσσαλονίκη καί Καβάλλα ευρι
σκομένους πατρ ιώτας. ’Απέριττος δλως εις τόν βίον του, έβοήθει ά- 
θορύβως τούς άπορους, τόσον έν Αμερική δσον καί έν Έ λλάδι. Έ- 
πιστρέψας ένταυθα τό 1935 κατεγίνετο είς τόν πλουτισμόν καί τα- 
κτοποίησιν τής πλούσ ιας του πατρός του συλλογής σημειώσεων περί 
Θράκης. Δ ιετέλεσε άπό έτών μέχρι του θανάτου του άντιπρόεδρος 
τοϋ Συλλόγου των Μ εσαιωνικών Γραμμάτων. Είς πολοΰς τόμους των 
«θρακ ικώ ν» καί είς άρκετούς του « ’Αρχείου θρακικοϋ θησαυρού» 
έδημοσίευσεν έν μεταφράσει σχετικά αποσπάσματα περί Θράκης 
διαφόρων ταξειδκοτών, ώς καί διάφορα άλλα σχετικά.

ΚΟΣΜΑΣ ΜΥΡΤΙΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
Καταπεπονημένος ηθικώς καί έξηντλημένος σωματικώς άπεβίω- 

σε τή 20 Σεπτεμβρίου άγαπητός καί πολυτιμότατος συνεργάτης τών 
«θρακ ικώ ν», ό σοφός καί άκάματος έπιστήμων, ό ιδιαιτέρως περί 
τήν Θράκην άσχοληθείς Μυρτίλος Άποστολίδης. Ό  παρών τόμος 
τώ ν «Θ ρακικών» εύρίσκεται είς τό τέρμα τής έκτυπώσεως· ούτε χώ 
ρος, ά λ λ ’ ούτε ό χρόνος κατάλληλος διά νά άσχοληθώμεν διά μα
κρών περί τού έκλιπόντος άλησμονήτου φίλου. Είς τόν προσεχή τό 
μον θά δημοσιευθή ή άρμόζουσα νεκρολογία.



ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

Σελ. 292 στ. 6 άν. αντί Ήλεκτρα άνάγνωθι Ιφιγένεια
» 365 » 13 κάτ. » άστενάρια » αναστενάρια
» 366 1 > » εκκλ. » Έλίκης
» 373 » 12 άν. » f  1712 » f  1719
» 373 13 » » τον μεμουσομένον » ό μεμουσωμένος κτ.
» 383 » 12 κάτ. εύσυνηθήτως » εύσυνειδήτως
» 386 » 17 άν. » Διονυσίου » Διονύσου
» 388β (387) στ. 5 άν,. » ήμε τερών » ήμερωτέρου,

388 στ. 15 άν. »· λεγών » λέγών, θεία
» 388 » 14 κάτ. » άυασώτας » θιασώτας
> 388 » 13 » » τό "Εβρον » τον "Εβρον
» 414 » 3 » » Fnz » Fur
» 427 Τό ύπ ’ άρ. 3026 είναι τό αυτό μέ τό έν σελ. 425 ύπ’ άρ. 2985

Μετά την σελ. 368 κατά παραδρομήν, αι έπόμεναι σελίδες 
ήριθμήθησαν 373 κ.έξ. άνύ too ορθού 369 κ. έξ.
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